
   

BẢN TIN 
Ấn bản số 3/2012 

Qúy Độc Giả thân mến, 

Hoan nghênh qu{ vị đến với Bản Tin Luật ấn bản số ba của Công Ty Luật Frasers chúng tôi và những tiến triển 
gần đây trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. 

Trong Bản Tin kz này, chúng tôi sẽ đề cập đến: 

 Chương trình thí điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh khỏi Việt Nam; cách áp dụng và thủ 
tục của chương trình này; 

 Các chính sách của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam quy định đối với việc phát triển tín dụng trong năm 2012, 
mở rộng tăng trưởng và hạn chế trong các lĩnh vực cho vay; 

 Thông Tư 40 mới quy định về việc cấp giấy phép, hoạt động và tổ chức của các ngân hàng (bao gồm các 
ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh); và 

 Thông tin về kế hoạch của Thủ Tướng về việc bỏ một số yêu cầu đối với việc công chứng hợp đồng liên quan 
đến quyền sử dụng đất và nhà ở. 

Chúng tôi tin rằng Qu{ độc giả sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị trong ấn bản này và hoan nghênh mọi phản hồi hoặc 
thắc mắc của Qu{ vị.  Mọi nhận xét của Qu{ vị xin gởi về địa chỉ newsletter@frasersvn.com.  

Với mục đích là nhằm cung cấp những thông tin cập nhật và hữu ích về các văn bản pháp luật mới ban hành, Bản 
Tin Luật của Frasers không phải là bản tư vấn pháp l{ chính thức. Nếu Qu{ vị cảm thấy mình cần thêm thông tin 
về bất cứ vấn đề gì từ Bản Tin này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên. 

Chương trình thí điểm hoàn thuế giá trị gia tang (GTGT) cho người nước 
ngoài xuất cảnh khởi Việt Nam 

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2012, đề án thí điểm về việc hoàn thuế GTGT cho người có hộ chiếu nước ngoài khi xuất 
cảnh khỏi Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực. Quyết Định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 1 năm 2012  đã quy định 
về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo 
khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Ai có quyền được hoàn thuế GTGT? 

Một người có thể được hưởng quyền hoàn thuế GTGT nếu người đó: 

 có hộ chiếu không phải không phải là hộ chiếu do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp; 
và 

 không phải là thành viên của tổ bay trên các chuyến bay xuất cảnh từ Việt Nam ra nước ngoài. 

Hàng hóa được hoàn thuế GTGT 

 là hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, chưa qua sử dụng và được phép mang lên tàu bay theo quy 
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định của pháp luật về an ninh, an toàn hàng không; 

 hàng hóa không nằm trong danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc danh mục hàng hóa hạn chế xuất khẩu; 

 có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được phát hành trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày xuất cảnh khỏi Việt 
Nam; 

 trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế (một hóa đơn hoặc cộng gộp nhiều hóa đơn) mua 
tại một cửa hàng trong một ngày tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên. 

Các doanh nghiệp được tham gia vào chương trình thí điểm 

Không phải tất cả cơ sở kinh doanh đều có thể phát hành hóa đơn để hoàn thuế GTGT.  Một cơ sở kinh doanh 
có thể tham gia thực hiện thí điểm nếu cơ sở kinh doanh đó: 

 là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, kinh doanh các mặt hàng được 
hoàn thuế và có địa điểm kinh doanh ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở các trung tâm 
làng nghề thủ công mỹ nghệ; và and 

 đăng ký và được Bộ Tài chính xem xét, quyết định lựa chọn tham gia thực hiện thí điểm. 

Thủ tục hoàn thuế GTGT 

Thủ tục hoàn thuế GTGT bao gồm các bước sau: 

 Trước khi làm thủ tục gửi hành lý và lấy thẻ lên tàu bay, người nước ngoài phải xuất trình với cơ quan hải 
quan: hộ chiếu (bản chính), hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế (bản chính) và hàng hóa đề nghị được hoàn 
thuế. 

 Sau khi kiểm tra hồ sơ và hành hóa nói trên, cơ quan hải quan sẽ ký xác nhận và đóng dấu vào hóa đơn 
kiêm tờ khai hoàn thuế và trả lại cho người nước ngoài. 

 Sau khi làm thủ tục hải quan và xuất cảnh, người yêu cầu hoàn thuế phải xuất trình cho đại lý hoàn thuế 
GTGT: hộ chiếu, thẻ lên tàu và hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế. 

 Sau khi kiểm tra hồ sơ, đại lý hoàn thuế GTGT sẽ tiến hành hoàn thuế bằng Đồng Việt Nam. 

Khoản tiền được hoàn  

Số tiền thuế được hoàn sẽ là tổng số tiền thuế GTGT được hoàn của hàng hóa trừ đi phí dịch vụ hoàn thuế do 
ngân hàng được chọn làm đại lý hoàn thuế thu.  Phí dịch vụ hoàn thuế không được vượt quá 15% của tổng số 
tiền thuế được hoàn. 

Chương trình thí điểm hoàn thuế GTGT sẽ được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2012 đến ngày 30 tháng 6 năm 
2014. 
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Chính sách siết chặt kiểm soát tín dung năm 2012 đối với hoạt động vay 
trong nước 

Trong một cố gắng để kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) đã 
ban hành Công Văn số 674/NHNN-CSTT ngày 13 tháng 2 năm 2012 thể hiện chính sách của NHNN trong kiểm 
soát hoạt động tín dụng của năm 2012 (Công Văn 674).  Một trong những công cụ NHNN sử dụng là thực hiện 
việc kiểm soát chặt hơn đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng và tỷ trọng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng. 

Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng 

Căn cứ vào Công Văn 674, các tổ chức tín dụng phải xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm soát tốc 
độ tăng trưởng tín dụng của năm 2012 trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được NHNN thông báo cho từng 
tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng cũng phải, trên cơ sở kế hoạch tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm 2012, xây 
dựng và thực hiện kế hoạch tốc độ tăng trưởng tín dụng từng quý; giao kế hoạch tốc độ tăng trưởng tín dụng 
từng quý và cả năm 2012 cho các chi nhánh và sở giao dịch của mình. NHNN chi nhánh ở địa phương nơi có chi 
nhánh và sở giao dịch của ngân hàng sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tín dụng trên địa 
bàn. 

Căn cứ vào Chỉ Thị số 01/CT-NHNN ngày 13 tháng 2 năm 2012 của NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ 
và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012 (Chỉ Thị 01), NHNN đã phân loại các tổ chức tín 
dụng vào bốn nhóm trên cơ sở tình hình hoạt động và khả năng tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng.  
Các tổ chức tín dụng thuộc mỗi nhóm sẽ được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa.  Sau sáu tháng thực 
hiện, NHNN có thể xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến tiền tệ và tín dụng. 

Chúng tôi trình bày ở bản bên dưới về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của một số ngân hàng đã công bố cho đến 
thời điểm hiện tại: 
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  Nhóm I, tốc độ tăng 

trưởng tín dụng tối đa 

trong năm 2012: 17% 

Nhóm II, tốc độ tăng 

trưởng tín dụng tối đa 

trong năm 2012: 15% 

Nhóm III, tốc độ tăng 

trưởng tín dụng tối đa 

trong năm 2012: 8% 

Nhóm IV, tốc độ tăng 

trưởng tín dụng tối 

đa trong năm 2012: 

0% 

Tên của 

các 

định 

chế tín 

dụng 

Ngân Hàng Thương Mại 

Cổ Phần (TMCP) Ngoại 

Thương Việt Nam 

(Vietcombank), 

Ngân Hàng Đầu Tư và Phát 

Triển Việt Nam (BIDV), 

Ngân Hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam 

(Vietinbank), 

Ngân Hàng TMCP Á Châu 

(ACB), 

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín (Sacombank), 

Ngân Hàng TMCP Xuất 

Nhập Khẩu Việt Nam 

(Eximbank), 

Ngân Hàng TMCP Kỹ 

Thương Việt Nam 

(Techcombank), 

Ngân Hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng 

(VPbank), 

Ngân Hàng TMCP Quốc 

Tế Việt Nam VIB, 

Ngân Hàng TMCP Đông 

Nam Á (SeAbank), 

Ngân Hàng TMCP Hàng 

Hải (Maritime Bank), 

Ngân Hàng Phát Triển Nhà 

Đồng Bằng Sông Cửu Long 

(MHB), 

Ngân Hàng TMCP Quân 

Đội (Military Bank), 

Ngân Hàng Nông Nghiệp 

và Phát Triển Nông Thôn 

Việt Nam( Agribank), 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

- Hà Nội (SHB) 

  

Ngân Hàng TMCP Đông Á 

(DongAbank), 

Ngân Hàng TMCP Nam Á 

(NamAbank), 

Ngân Hàng TMCP Phương 

Nam (Southernbank), 

Ngân Hàng TMCP Phương 

Đông (OCB), 

Ngân Hàng TMCP An 

Bình (AnBinhbank), 

Ngân Hàng TMCP Xăng 

Dầu Petrolimex (PG bank), 

Ngân Hàng TMCP Kiên 

Long (KienLongbank), 

Ngân Hàng TMCP Đại Á 

(DaiAbank), 

Ngân Hàng TMCP Bưu 

Điện Liên Việt 

(Lienvietpostbank), 

Ngân Hàng TMCP Bảo 

Việt (BaoVietbank), 

Ngân Hàng TMCP Phương 

Tây (Westernbank), 

Ngân Hàng TMCP Đại 

Dương (Oceanbank) 

Ngân Hàng TMCP Nhà Hà 

Nội (Habubank) 
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Kiểm soát các hoạt động tín dụng trong các lĩnh vực không khuyến khích 

Căn cứ vào Công Văn 674, các tổ chức tín dụng phải hạn chế tỉ trọng dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không 
khuyến khích so với tổng dư nợ cho vay trong suốt cả năm 2012 tối đa là 16%.  Khoản vay đối với các lĩnh vực 
không khuyến khích bao gồm: 

 khoản vay để đầu tư và kinh doanh chứng khoán, trong đó loại trừ dư nợ cho vay đối với người lao động của 
công ty Nhà nước để mua cổ phần phát hành lần đầu khi cổ phần hóa; 

 khoản vay đối với nhu cầu vốn để phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ 
tín dụng (gọi là cho vay tiêu dùng), trong đó loại trừ khoản vay đối với nhu cầu vốn để xây dựng, sửa chữa 
nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương, tiền công của khách hàng cho vay; và 

 khoản vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, trong đó loại trừ khoản vay đối với một số nhu 
cầu vốn:  

 xây dựng nhà để bán, cho người thu nhập thấp thuê, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu kinh tế;  

 xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp nhưng không thu tiền thuê nhà hoặc thu tiền thuê với 
giá thuê không vượt quá mức giá cho thuê nhà ở do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mà chi phí xây 
dựng nhà ở hoặc chi phí tiền thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp; và 

 xây dựng các công trình, dự án phát triển nhà ở sắp hoàn thiện và sẽ được bàn giao hoặc đưa vào sử 
dụng trong năm 2012 theo nội dung hợp đồng trong hoạt động xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, 
hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán nhà ở, hợp đồng thuê tài sản. 

NHNN có vẻ như đang tìm cách hạn chế tình trạng đầu cơ và đầu tư không thận trọng trong những lĩnh vực như 
bất động sản và chứng khoán, những lĩnh vực có tình trạng bất ổn cao trong những năm gần đây. Đối với cơ sở 
kinh doanh hoạt động trong những lĩnh vực đó, việc cấp tín dụng sẽ khó khăn hơn và các ngân hàng có thể sẽ 
hạn chế số lượng và đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt hơn để được cấp tín dụng. Tuy nhiên, sự hạn chế chung 
của tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng như đã nói ở trên cũng có thể gây tác động chung 
đến hoạt động cho vay, hạn chế một số tiềm năng phát triển thương mại.  Những người dư định đi vay có thể 
cần thiết phải cho thấy được một kế hoạch kinh doanh tốt và một triển vọng tích cực để có thể huy động được 
vốn trong môi trường cho vay khó khăn hơn như hiện nay. 

Quy định mới về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của ngân hàng 

Vào ngày 15 tháng Mười Hai năm 2011, Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) đã ban hành Thông Tư số 40/2011/TT-
NHNN (Thông Tư 40) quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 
động ngân hàng tại Việt Nam. “Giấy phép” được đề cập trong Thông Tư 40 bao gồm giấy phép thành lập và hoạt 
động của ngân hàng thương mại, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập văn 
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phòng đại diện do NHNN cấp. 

Thông Tư mới có làm rõ một số định nghĩa, trong đó: 

 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài là ngân hàng thương mại với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của tổ chức 
tín dụng nước ngoài, được thành lập theo pháp luật Việt Nam dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên có chủ sở hữu là một ngân hàng nước ngoài; hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên trong đó phải có một ngân hàng nước ngoài sở hữu 50% vốn điều lệ; và có trụ sở chính tại Việt 
Nam.  

 Ngân hàng liên doanh là ngân hàng thương mại được thành lập tại Việt Nam, bằng vốn góp của Bên Việt 
Nam (gồm một hoặc nhiều ngân hàng Việt Nam) và Bên nước ngoài (gồm một hoặc nhiều ngân hàng nước 
ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh; tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 
trở lên nhưng không quá 05 thành viên, trong đó một thành viên và người có liên quan không được sở hữu 
vượt quá 50% vốn điều lệ; và có trụ sở chính tại Việt Nam.  

 Tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng là tổ chức được thành lập ở nước ngoài theo quy định 
của pháp luật nước ngoài và được kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau: 
nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 

Thông Tư này hướng dẫn thi hành Luật Các Tổ Chức Tín Dụng số 47/2010/QH12 (Luật TCTD), nhằm mục tiêu cải 
cách thủ tục hành chính và tăng cường kiểm soát của nhà nước đối với các hoạt động ngân hàng. Với những mục 
đích này, Thông Tư 40 đã bãi bỏ và thay thế nhiều văn bản trước đó về điều kiện và thủ tục cấp phép, qui định 
về điều lệ, hoạt động, vốn của tổ chức tín dụng, gồm Thông Tư 09/2010/TT-NHNN, các phần của Thông Tư 03-
2007-TT-NHNN và các văn bản khác. Trong Bản Tin này, chúng tôi chỉ nêu khái quát một số thay đổi chủ yếu 
được qui định tại Thông Tư 40. 

Cấp giấy phép 

Thống đốc NHNN là người có quyền quyết định cấp và thu hồi giấy phép. 

Theo Thông Tư 40, NHNN quy định cụ thể nội dung hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của ngân 
hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện trong giấy phép 
cấp cho từng ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện. Các nhà đầu tư trong 
lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam sẽ phải cân nhắc chi phí và lợi ích giữa việc xin cấp giấy phép với phạm vi rộng 
cho phép các ngân hàng thực hiện một loạt các hoạt động (nhưng có thể khó khăn hơn để có được) và một giấy 
phép với phạm vi hẹp hơn, dễ dàng hơn để có được nhưng phải được sửa đổi sau đó. 

Để được cấp phép, một tổ chức tín dụng phải thỏa mãn nhiều điều kiện được đòi hỏi không chỉ bởi Luật TCTD 
mà còn bởi Thông Tư 40.   

Bên cạnh các qui định của Luật TCTD, Thông Tư 40 yêu cầu các điều kiện nghiêm khắc hơn đối với các thành viên 
sáng lập và cổ đông, ví dụ: 

 Đối với giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần: Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 
được cấp giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập 
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ngân hàng thương mại cổ phần. Trong đó các cổ đông sáng lập là tổ chức phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 
50% tổng số cổ phần của các cổ đông sáng lập.  

Mỗi cổ đông sáng lập phải:: 

 cam kết hỗ trợ ngân hàng thương mại cổ phần về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp 
ngân hàng thương mại cổ phần khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản; 

 không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín 
dụng khác.  

Cổ đông sáng lập là cá nhân phải mang quốc tịch Việt Nam, và là người quản l{ doanh nghiệp kinh doanh có 
lãi trong ít nhất 03 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoặc có bằng đại học, trên đại học 
chuyên ngành kinh tế hoặc luật.. 

Ngân hàng phải có ít nhất hai cổ đông sáng lập là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Đến thời 
điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, tổ chức này phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm 
xã hội, có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng trong 05 năm liền kề năm nộp hồ sơ. Nếu tổ chức này là một 
ngân hàng thương mại, thì cần có tổng tài sản tối thiểu là 100.000 tỷ đồng, và không vi phạm các tỷ lệ về 
đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của NHNN trong năm liền kề năm nộp hồ sơ đề 
nghị. 

 Đối với cấp phép thành lập và hoạt động của ngân hàng liên doanh hoặc ngân hàng 100% vốn nước ngoài:  
trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, các thành viên sáng lập phải cùng nhau sở hữu 100% 
vốn điều lệ của ngân hàng. Thành viên sáng lập hoặc chủ sở hữu của các tổ chức tín dụng này phải:  

 trong vòng 05 năm liên tiếp liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và đến thời điểm cấp 
giấy phép: không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động ngân hàng và các quy định pháp luật 
khác của nước nguyên xứ; có lãi; được cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ đánh giá đảm bảo 
tỷ lệ an toàn vốn, các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác, tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị rủi ro và 
trích lập dự phòng đầy đủ; 

 được các tổ chức xếp loại tín nhiệm quốc tế xếp hạng từ mức ổn định trở lên, mức có khả năng thực 
hiện các cam kết tài chính và hoạt động bình thường ngay cả khi tình hình, điều kiện kinh tế biến đổi 
theo chiều hướng không thuận lợi; 

 có tổng tài sản có ít nhất tương đương mười (10) tỷ đôla Mỹ vào cuối năm liền kề năm nộp hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy phép; 

 không phải là chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng Việt Nam khác. 

Để được cấp giấy phép thành lập chi nhánh  ngân hàng nước ngoài, ngân hàng mẹ cũng phải thỏa mãn mọi điều 
kiện để thành lập ngân hàng liên doanh hay ngân hàng có 100% vốn đầu tư nước ngoài, nhưng  tổng tài sản phải 
đạt ít nhất tương đương hai mươi (20) tỷ đôla Mỹ.  . 

Bên cạnh đó, Thông Tư 40 qui định rằng Trưởng văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam không được đồng thời là tổng giám đốc (Giám đốc) của 
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chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, Thông Tư 40 lại “thiếu quy định” về việc Trưởng văn 
phòng đại diện không được phép k{ các hợp đồng kinh doanh, đầu tư của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (tức là ngân hàng mẹ), với các cá nhân, tổ chức Việt Nam mà không 
đưa ra ngoại lệ là được quyền kí kết với tư cách người được ủy quyền (tức là theo giấy ủy quyền). Chúng tôi hi 
vọng đây chỉ đơn thuần là một phần sơ suất của các nhà làm luật Việt Nam và sẽ chờ đợi các hướng dẫn thêm về 
điểm này. 

Thời hạn hoạt động tối đa ghi trong Giấy phép là 99 năm đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài, và 5 năm đối với văn phòng đại diện. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 
phòng đại diện phải tiến hành khai trương hoạt động trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép; 
quá thời hạn này mà không khai trương hoạt động thì NHNN thu hồi giấy phép.  

Chuyển nhượng và mua lại phần vốn góp 

Điều 31 của Thông Tư 40 giải quyết việc chuyển nhượng và mua lại phần vốn góp trong ngân hàng liên doanh, 
ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Để tiến hành các hoạt động này, ngân hàng, thành viên sáng lập, và bên mua 
phải thỏa mãn nhiều điều kiện khác nhau về thời hạn và năng lực. Cụ thể: 

 Thành viên sáng lập chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên sáng lập khác trong thời hạn 05 
năm kể từ ngày được cấp giấy phép; 

 Thành viên góp vốn chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên góp vốn khác trong thời hạn 03 
năm kể từ khi bắt đầu góp vốn;  

 Hai điều kiện đáng chú { khi mua lại phần vốn góp là: (i) kinh doanh liên tục có lãi trong 05 năm liền kề năm 
đề nghị mua lại phần vốn góp và không có lỗ lũy kế; và (ii) không bị NHNN xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 05 năm liền kề năm đề nghị mua lại phần vốn góp và đến thời 
điểm đề nghị NHNN chấp thuận việc mua lại phần vốn góp.   

Việc chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi 
thực hiện. 

 Thông Tư 40 cũng bổ sung các qui định về cơ cấu tổ chức và quản trị điều hành của ngân hàng. Thông Tư 40 có 
hiệu lực vào ngày 1 tháng Hai năm 2012.  

Kết luận mới của Thủ tướng về thủ tục công chứng đối với các hợp động nhà 
ở và quyền sử dung đất 

Ngày 28 tháng 2 năm 2012, Văn Phòng Chính Phủ đã ban hành Thông Báo số 63/TB-VPCP (Thông Báo 63) đưa ra 
các kết luận của Thủ Tướng Chính Phủ đối với kiến nghị của Chính Phủ về lộ trình thực thi phương án đơn giản 
hoá bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất. Hiện nay, các loại hợp đồng 
này bắt buộc phải được công chứng, nếu không sẽ bị xem là không hợp pháp và không thể đưa ra Tòa làm bằng 
chứng bởi các bên trong hợp đồng. 
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Theo Thông Báo 63, thủ tục công chứng không còn là một điều kiện bắt buộc quyết định tính chất hợp pháp của 
các hợp đồng sau: 

 Cho thuê quyền sử dụng đất, hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;  

 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; 

 Cho mượn hoặc cho ở nhờ nhà ở; và  

 Uỷ quyền quản l{ nhà ở.  

Thông Báo 63 cũng làm rõ các trường hợp theo đó công chứng vẫn tiếp tục được xem là yêu cầu bắt buộc. Các 
hợp đồng liên quan đến các vấn đề sau vẫn cần phải được công chứng theo luật Việt Nam: 

 Thế chấp quyền sử dụng đất, hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;  

 Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; 

 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; 

 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ; 

 Mua bán nhà ở; 

 Đổi nhà ở; 

 Tặng cho nhà ở; 

 Thế chấp nhà ở; và 

 Góp vốn bằng nhà ở. 

Theo Thông Báo 63, Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Nguyên và Môi Trường có trách nhiệm nghiên cứu ban hành văn bản 
hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng và văn bản liên quan đến các thay đổi nói trên. Các Bộ cũng 
tiếp tục nghiên cứu đề xuất bỏ quy định yêu cầu bắt buộc công chứng hoặc chứng thực đối với các hợp đồng 
thuộc các vấn đề kể trên.   

Trong khi các hợp đồng liên quan đến bất động sản thương mại vẫn còn cần phải được công chứng, hứa hẹn 
trong thời gian tới Chính Phủ cũng đã cam kết giảm thiểu các thủ tục hành chính đối với các hợp đồng về quyền 
sử dụng đất và nhà ở. Chúng tôi mong đợi các hướng dẫn cụ thể hơn về việc thi hành thực tế Thông Báo 63 
trong tương lai và sẽ thông báo ngay cho qu{ độc giả về những cải tiến mới. 
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