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BẢN TIN PHÁP LUẬT 

(Tuần từ 28/8 đến 3/9 năm 2011) 

 

 

 

Công tác điều hành của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước trong năm 

2016    

Ngày 23/02/2016, Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 

01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện 

chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt 

động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 

2016. 

Theo đó, phối hợp chặt chẽ với chính 

sách tài khóa và các chính sách kinh tế 

vĩ mô khác, năm 2016, định hướng 

tổng phương tiện thanh toán tăng 

khoảng 16-18%, dư nợ tín dụng tăng 

khoảng 18-20%, có điều chỉnh phù hợp 

với diễn biến tình hình thực tế. 

Đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), 

Chỉ thị xác định một số nội dung cụ 

thể: 

 

Về lãi suất huy động và cho vay: Thực 

hiện nghiêm túc các quy định và chỉ 

đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 

về lãi suất; áp dụng mức lãi suất cho 

vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động 

và mức độ rủi ro của khoản vay, chia sẻ 

khó khăn với khách hàng vay, đảm bảo 

an toàn tài chính trong hoạt động của 

TCTD. Không được thu các loại phí 

liên quan đến khoản vay, trừ một số 

khoản phí theo quy định của NHNN về 

thu phí cho vay của TCTD đối với 

khách hàng. 

Về nâng cao chất lượng dịch vụ: 

Thống đốc yêu cầu các TCTD chủ 

động triển khai, ứng dụng các dịch vụ 

thanh toán mới, hiện đại, chú trọng đầu 

tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng 

và công nghệ, góp phần thúc đẩy 

thương mại điện tử phát triển và đáp 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
(Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội) 

Ban biên tập 
Người thực hiện    : Hoàng Minh Thái 

   Chịu trách nhiệm kiểm soát về nội dung : PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu 

Bản tin được xác định là tài sản của Ban biên tập, cấm vi phạm 
 

https://sites.google.com/site/bomonluattaichinhnganhanghlu/


Bộ môn Luật TCNH _HLU                                       Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 22/02 đến 27/02 năm 2016 

Bạn đọc tham khảo thêm thông tin tại Website của Bộ môn Luật Tài chính ngân hàng – Trường Đại học Luật Hà Nội: 

https://sites.google.com/site/bomonluattaichinhnganhanghlu/ 

    Trang 2 

ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán của 

khách hàng. Vận hành và giám sát hoạt 

động của hệ thống công nghệ thông tin 

đảm bảo hoạt động ổn định và liên tục 

sẵn sàng cung cấp các ứng dụng nghiệp 

vụ cho hoạt động ngân hàng. 

Về xử lý nợ xấu: Tiếp tục triển khai 

phương án cơ cấu lại, xử lý nợ xấu đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kịp 

thời báo cáo NHNN những khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý 

trong quá trình cơ cấu lại, xử lý nợ xấu. 

Triển khai xây dựng phương án cơ cấu 

lại cho giai đoạn 2016 - 2020. Tập 

trung nguồn lực và biện pháp để xử lý 

nợ xấu, kiềm chế nợ xấu gia tăng, đặc 

biệt là sử dụng dự phòng rủi ro, xử lý 

tài sản bảo đảm, bán nợ xấu cho Công 

ty Quản lý tài sản của các TCTD nhằm 

phấn đấu duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu 

của toàn hệ thống dưới 3%.   

 

Miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài từ 1/5 

Nguồn: vtca.vn  

Từ 1/5, một số đối tượng sẽ được bổ 

sung trong diện miễn thuế thu nhập cá 

nhân trong đó có chuyên gia nước 

ngoài thực hiện chương trình, dự án 

viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại 

Việt Nam. 

Đây là quyết định vừa được Thủ tướng 

Chính phủ thông qua với điều kiện đối 

tượng phải có quốc tịch nước ngoài, có 

hợp đồng ký với tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản 

dự án hay với chủ khoản viện trợ phi 

chính phủ nước ngoài của Việt Nam 

trực tiếp thực hiện các hoạt động viện 

trợ theo văn kiện đã được phê duyệt. 

Quyết định trên áp dụng đối với chuyên 

gia nước ngoài được tuyển chọn để trực 

tiếp thực hiện các hoạt động của 

chương trình, dự án viện trợ phi chính 

phủ nước ngoài, trên cơ sở thống nhất 

giữa tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

và cơ quan chủ quản dự án của Việt 

Nam. 

Quyết định cũng quy định rõ thu nhập 

miễn thuế của chuyên gia nước ngoài 

quy định trên là thu nhập trực tiếp thực 

hiện các hoạt động của chương trình, 

dự án viện trợ phi chính phủ nước 

ngoài. 

Cũng trong quyết định cùng ngày, một 

đối tượng khác cũng sẽ được miễn thuế 

thu nhập cá nhân từ 1/5 là người Việt 

Nam làm việc tại cơ quan đại diện của 

tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên 

hợp quốc tại Việt Nam. 

Cụ thể, cá nhân được miễn thuế thu 

nhập cá nhân phải đảm bảo điều kiện 

có quốc tịch Việt Nam và là nhân viên 

của cơ quan đại diện của tổ chức quốc 
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tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại 

Việt Nam có xác nhận gửi cơ quan 

thuế. 

Thu nhập miễn thuế của cá nhân quy 

định nêu trên là thu nhập từ tiền lương, 

tiền công do cơ quan đại diện của tổ 

chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp 

quốc tại Việt Nam chi trả. 

Tuy nhiên, theo quyết định, việc miễn 

thuế không áp dụng đối với cá nhân là 

người Việt Nam được tuyển dụng và 

làm việc theo giờ tại cơ quan đại diện 

của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống 

Liên hợp quốc tại Việt Nam./. 

 

Tin vắn 

gân hàng Nhà nước vừa ban hành 

Thông tư số 11/2015/TT-NHNN 

hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của 

công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín 

dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới 

theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính 

phủ. 

  

Danh sách văn bản mới về lĩnh vực tài chính – ngân hàng 

Ngày 22/02/2016, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định số 

06/2016/QĐ-TTg về việc miễn thuế thu 

nhập cá nhân đối với chuyên gia nước 

ngoài thực hiện chương trình, dự án 

viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại 

Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ 

ngày 01/05/2016. 
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