Bộ TÀI CHÍNH

Số: 20/2020/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

THÔNG Tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Căn cứ Luật các tố chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa
đôi, bo sung một số điều của Luật các to chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm
2017;
Căn cứ Luật bảo hiểm tiền gửi ngày 18 thảng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 20Ỉ4,Ế
Căn cứ Nghị định sổ 68/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2013 của
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dan thỉ hành Luật bảo hiểm tiền gửi;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ
Tài chỉnh;
Căn cứ Nghị định sổ 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của
Chính phủ về đầu tư von nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng von,
tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định so 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm
2018 của Chính phủ sửa đoi, bo sung một số điều của Nghị định số
91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vắn nhà
nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng von, tài sản tại doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định sổ 87/2015/NĐ-CP ngày 06 thảng 10 năm 2015 của
Chính phủ về giám sát đầu tư von nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài
chính, đảnh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chỉnh của doanh
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có von nhà nước;
Thực hiện Quyết định sổ 1394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của
Thủ tưởng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiếm tiền gửi Việt Nam;
Thực hiện Quyết định sổ 1395/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều lệ về tố chức và hoạt động của Bảo
hiếm tiền gửi Việt Nam;
Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Thủ

tướng Chính phủ về việc sửa đoi, bo sung một sổ điều của Điểu lệ vê tô chức
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hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm Quyết định số
1395/QĐ-TTg ngày 13 thảng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài
chính,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư sổ 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài
chính quy định chế độ tài chính đoi với Bảo hiếm tiền gửi Việt Nam.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TTBTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài
chính đối vói Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

1. Bổ sung điểm e khoản 2 Điều 4 như sau:
"e) Thu nhập từ các khoản cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng
được kiểm soát đặc biệt. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo dõi chi tiết riêng
khoản thu nhập này trong quỹ dự phòng nghiệp vụ."
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 5 như sau:
"4. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng vốn hoạt động để mua trái
phiếu Chính phủ, mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quyết
định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam và gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
5. Quỹ dự phòng nghiệp vụ được sử dụng để:
a) Chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền theo quy định của pháp luật về
bảo hiểm tiền gửi. Trong trường hợp quỳ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả
tiền bảo hiểm cho người gửi tiền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được:
- Tiếp nhận hỗ trợ hoặc vay của tổ chức tín dụng theo quy định của Luật
bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ,
tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phần chênh lệch giữa giá bán và giá
vốn (chênh lệch dương hoặc chênh lệch âm sau khi đã được xử lý từ khoản dự
phòng rủi ro theo quy định) của trái phiếu Chính phủ, trái phiếu dài hạn của tổ
chức tín dụng hỗ trợ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được hạch toán
vào quỹ dự phòng nghiệp vụ.
b) Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo
quy định của pháp luật. Việc sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ để cho vay đặc
biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải đảm bảo nguyên tắc
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không ảnh hưởng đến khả năng chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền. Bảo
hiểm tiền gửi Việt Nam phải theo dõi chặt chẽ khoản cho vay, đôn đốc thu hồi
nợ để giảm thiểu rủi ro mất vốn.
c) Bù đắp các tổn thất không thu hồi được vốn cho vay đặc biệt đối với tổ
chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 7a Thông tư này."
3. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 6 như sau:
"a) Hàng năm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng mức trích từ nguồn
thu hoạt động đầu tư vốn hoạt động để hạch toán vào thu nhập và gửi Bộ Tài
chính trước ngày 15 tháng 1 năm kế hoạch, kèm theo phương án sử dụng vốn,
dự kiến thu nhập, chi phí và các tài liệu khác có liên quan.
b) Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính chủ trì, phối
hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định mức cụ thể được trích cho năm
kế hoạch cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Mức trích được xác định theo
nguyên tắc đảm bảo để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bù đắp chi phí hoạt động
nghiệp vụ và trích lập các quỹ theo quy định."
4. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 7 như sau:
"c) Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả
năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro theo quy định tại điểm 1.9
khoản 1 Điều 19 Thông tư này."
5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 7 như sau:
"b) Quỹ dự phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sụt giảm
do chỉ trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi; sử dụng để bù đắp tổn thất cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được
kiểm soát đặc biệt."
6. Bổ sung điểm d và điểm đ khoản 4 Điều 7 như sau:
"d) Sử dụng vốn hoạt động để mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng
hỗ trợ theo quy định làm ảnh hưởng đến thu nhập trong năm của Bảo hiểm tiền
gửi Việt Nam.
đ) Bán trái phiếu Chính phủ, bán trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng
hỗ trợ, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chi trả bảo hiểm cho
người gửi tiền trong trường hợp quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để chi trả
bảo hiểm tiền gửi."
7. Bổ sung Điều 7a như sau:
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"Điều 7a. Xử lý tổn thất trong trường hợp cho vay đặc biệt đối vói
các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

a) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng số dư của khoản thu nhập từ
các khoản cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
đang theo dõi chi tiết riêng trong quỹ dự phòng nghiệp vụ theo quy định tại điểm
e khoản 2 Điều 4 Thông tư này để bù đắp các tổn thất không thu hồi được vốn
cho vay đặc biệt. Trường họp số dư của khoản thu nhập từ các khoản cho vay
đặc biệt không đủ bù đắp tổn thất, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam báo cáo Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ
để bù đắp theo quy định của pháp luật.
b) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không thực hiện trích lập dự phòng nợ
phải thu khó đòi đối với các khoản cho vay đặc biệt."
8. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.9 khoản 1 Điều 19 như sau:
"1.9. Chi dự phòng rủi ro (bao gồm cả chi dự phòng đối với trái phiếu dài
hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ) thực hiện theo quy định của pháp luật về trích
lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu
tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây
dựng tại doanh nghiệp."
9. Sửa đổi, bổ sung tiết g điểm lẵ10 khoản 1 Điều 19 như sau:
"g) Chi cho khoản tổn thất tài sản còn lại (bao gồm cả tổn thất trái phiếu
dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ) sau khi đã được bù đắp bằng dự phòng rủi
ro và các nguồn khác (nếu có) theo chế độ quy định."
10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 21 như sau:
"3. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xép loại doanh nghiệp đối với
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam làm căn cứ để trích lập các quỹ khen thưởng, phúc
lợi, quỹ thưởng người quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật đối với
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ."
11. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 24 như sau:
"2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính
thực hiện rà soát kế hoạch tài chính. Trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Tài
chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao các chỉ tiêu kế hoạch tài chính và
các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại cho Bảo hiểm tiền gửi Việt
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Nam trước ngày 30 tháng 4 năm kế hoạch và chịu trách nhiệm về quyết định của
mình.
a) Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính bao gồm:
- Tổng thu nhập trừ tổng chi phí chưa có lương;
- Chi công tác phí cho cán bộ đi công tác nước ngoài;
- Chi nghiên cứu khoa học;
- Chi đào tạo và tập huấn cán bộ;
- Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch tài chính, trường hợp không thực hiện
được các chỉ tiêu tài chính được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao, Bảo hiêm
tiền gửi Việt Nam phải có văn bản đề nghị điều chỉnh gửi Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam và chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính).
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh kế
hoạch tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
b) Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày
06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;
giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính
của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hướng dẫn (nếu có). Các chỉ tiêu đánh giá này
không được điều chỉnh trong suốt kỳ thực hiện kế hoạch (trừ các trường họp bất
khả kháng lớn).
3. Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao
tại điểm a khoản 2 Điều này, Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phê
duyệt kế hoạch tài chính chi tiết để thực hiện."
12. Bổ sung khoản 4 Điều 25 như sau:
"4ể Phương thức gửi báo cáo:
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện báo cáo dưới hình thức văn bản
giấy và được gửi đến Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng một
trong các phương thức sau:
a) Gửi trực tiếp;
b) Gứi qua dịch vụ bưu chính."
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13. Bổ sung Điều 25a như sau:
"Điều 25aỂ Công bố thông tin doanh nghiệp

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải thực hiện công bố thông tin theo quy
định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và pháp luật về công bố thông tin của
doanh nghiệp nhà nước."
14. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 29 như sau:
"3. Căn cứ vào quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật
có liên quan, trong vòng 120 ngày kể từ ngày Thông tư này được ký ban hành,
Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải ban hành quy chế tài chính
nội bộ để làm căn cứ thực hiện và gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam một bản
để theo dõi, giám sát."
Đỉều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2020.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ
Tài chính để nghiên cứu, xem xét, giải quyết
Nơi nhận:ỉí
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Quổc hội, Văn phòng Chủ tịch nuớc;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng
chống tham nhũng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc
Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- ƯBND, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ, VVebsite Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCNH (Ẵộ-Ợb).
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