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 Tóm tắt : Ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư số 13/2018/TT-NHHH này 18/05/2018 quy 

định về hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) của ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. Thông tư này gồm 7 chương và 75 điều có hiệu lực thực hiện cơ bản từ 01/01/2019 

và một số nội dung có hiệu lực thực hiện từ 01/01/2021. Nội dung bài viết này phân tích một số điểm 

khác biệt về HTKSNB trên cơ sở so sánh với nội dung thông tư 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 

và có hiệu lực từ 01/01/2012. Qua bài viết giúp cho người đọc những thông tin hữu ích liên quan đến 

sự thay đổi trong văn bản mới này. 

 

 Abtract : The State Bank issued Circular No. 13/2018 / TT-NHHH dated 18/05/2018 regulating 

the internal control system of commercial banks and branches of foreign banks. This circular consists 

of 7 chapters and 75 articles with effect from 1 January 2019. This article analyzes some aspects of the 

internal control system on the basis of comparing the differences between Circular 44/2011/TT-

NHNN and Circular No. 13/2018/TT-NHHH. Through the article, readers will have useful 

information related to the internal control system in credit institutions, commercial banks and branches 

of foreign banks 

  

 Từ khóa :  thông tư 13/2018/TT-NHH, thông tư 44/2011/TT-NHNN, hệ thống kiểm soát nội bộ, 

ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
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Đặt vấn đề 

 Thông tư 13/2018/TT-NHNN (gọi tắt là thông tư 13) bao gồm 7 chương, 74 điều, 5 phụ lục với 

phạm vi là quy định về HTKSNB của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đối tượng áp dụng 

của thông tư này là : NHTM nhà nước. NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn 

nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Bên cạnh đó tại khoản 3 điều 73 chương 7 của thông 

từ 13 có chỉ rõ việc sửa đổi điều 1 của thông tư 44/2011/TT-NHNN (gọi tắt là thông tư 44). Chính sửa 

đổi quan trọng này dẫn đến việc nội dung thông tư 44 quy định về HTKSNB đối với các tổ chức tín 

dụng còn thông tư 13 quy định về HTKSNB đối với các NHTM và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Như vậy, đến thời điểm hiện tại có thể nhận thấy cùng một vấn đề về HTKSNB đang tồn tại 2 văn bản 

song hành với 2 đối tượng khác nhau.  

Tác giả bài viết đưa ra quan điểm so sánh của cá nhân về 2 văn bản này mặc dù quy định chung cho 

một vấn đề rất quan trọng đó là HTKSNB. 

 

So sánh nội dung của Thông tư 13 và thông tư 44 

 Dựa theo cấu trúc nội dung của văn bản đã ban hành, có thể chỉ rõ một số điểm khác biệt như 

sau : 

- Thứ nhất, Về khái niệm HTKSNB 

 Xem xét nội dung của 2 văn bản, có thể dễ dàng nhận thấy khái niệm HTKSNB về cơ bản giữa 

2 văn bản không có gì khác biệt lớn. Tuy nhiên khái niệm HTKSNB theo thông tư 13 nhấn mạnh đến 

một khía cạnh quan trọng mà thông tư 44 không đề cập đó là mục tiêu của hệ thống là “kiểm soát rủi 

ro”. Bên cạnh đó thể hiện vai trò giám sát cụ thể của các bên liên quan đến việc đảm bảo tính thực thi 

của HTKSNB bao gồm trách nhiệm giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, bộ phận quản lý 

rủi ro, bộ phận đánh giá nội bộ và kiểm toán nội bộ. 

- Thứ hai, Về thuật ngữ sử dụng liên quan đến HTKSNB 



 Nếu như thông tư  44 chỉ có đề cập đến việc giải thích 4 thuật ngữ đơn giản về HTKSNB, kiểm 

toán nội bộ, kiểm toán viên nội bộ, ngân hàng nhà nước chi nhánh thì nội dung của thông tư 13 đưa ra 

và giải thích rất cụ thể khái niệm và nội dung cơ bản của 22 thuật ngữ. Trong đó có các thuật ngữ mới 

và quan trọng như : rủi ro, khẩu vị rủi ro, trạng thái rủi ro, rủi ro trọng yếu, rủi ro tập trung, xung đột 

lợi ích, khoản cấp tín dụng có vấn đề, ngân hàng mẹ… 

Việc xuất hiện các thuật ngữ mới và chi tiết cho thấy thông tư 13 có nội dung hướng dẫn khá hiện đại 

và phù hợp với các quy định, thông lệ quốc tế đặt biệt là hiệp ước Basel II về HTKSNB. 

- Thứ ba, Về cấu trúc của HTKSNB  

 Khác với thông tư 44 mặc dù dành hẳn chương với 4 điều (điều 4 đến 7) đề cập đến HTKSNB 

song chưa mô tả được cấu trúc cụ thể của HTKSNB thì nội dung của thông tư 13 đã khắc phục được 

hạn chế này. Theo đó, HTKSNB của ngân hàng phải có 03 tuyến bảo vệ độc lập (xem hình 1): 

Hình 1. Mô hình quản trị rủi ro 3 tuyến (lớp) phòng vệ theo thông tư 13/2018/TT-NHNN 

 

 
+ Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức năng nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro do các bộ phận 

thực hiện gồm: Các bộ phận kinh doanh; các bộ phận có chức năng tạo ra doanh thu khác; Bộ phận 

nhân sự, bộ phận kế toán… 

+ Tuyến bảo vệ thứ hai có chức năng xây dựng chính sách quản lý rủi ro, quy định nội bộ về 

quản trị rủi ro, đo lường, theo dõi rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật do các bộ phận sau đây thực 

hiện: Bộ phận tuân thủ, Bộ phận quản lý rủi ro. 

+ Tuyến bảo vệ thứ ba có chức năng kiểm toán nội bộ do bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện. 

Căn cứ vào nội dung của thông tư 13, có thể dễ dàng nhận thấy riêng cơ cấu tổ chức trong 

NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác với thông tư 44 trước đây, vấn đề này được quy định 

một cách chi tiết và rõ ràng hơn với nhiều cấp cụ thể : 

 Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ban hành quy định về tổ chức, quản trị và hoạt động 

của ngân hàng thương mại, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu; 

Giúp việc cho HĐQT, Hội đồng thành viên có các Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự và các ủy 

ban khác để thực hiện giám sát của quản lý cấp cao. 

 Trong phân cấp trách nhiệm của cấu trúc HTKSNB, điều 15 của thông tư 13 nhấn mạnh đến 

việc : “Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên không tham gia xem xét, phê 

duyệt các quyết định có rủi ro thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc), trừ trường 

hợp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên là Tổng giám đốc (Giám đốc)”. 

Đây là ưu điểm lớn của thông tư 13 cho thấy văn bản đã được xây dựng xuất phát từ thực trạng hệ 

thống NHTM trong thời gian vừa qua chưa chặt chẽ, để cho nhiều trường hợp HĐQT, Hội đồng thành 

viên can thiếp quá sâu vào các quyết định thuộc thẩm quyền của Ban giám đốc, điều hành ngân hàng. 

 Ban kiểm soát ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát và giám sát đối với hoạt động 

kiểm toán nội bộ. 

 Tổng giám đốc (Giám đốc) ban hành các quy chế, quy trình, thủ tục tác nghiệp (quy định nội 

bộ) hoặc sử dụng quy định nội bộ của ngân hàng mẹ ban hành ; Tổng giám đốc (Giám đốc) phải thành 



lập Hội đồng rủi ro, Hội đồng quản lý vốn, Hội đồng quản lý tài sản/nợ phải trả (Hội đồng ALCO) để 

đề xuất, tham mưu cho Tổng giám đốc (Giám đốc). 

Ngoài ra, tùy theo quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh, NHTM, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài mà Tổng Giám đốc (Giám đốc) ra quyết thành lập Bộ phận tuân thủ 

nhằm thực hiện chức năng tham mưu. Đây là bộ phận giúp việc cho Tổng giám đốc (Giám đốc) trong 

việc báo cáo HĐQT, hội đồng thành viên, ngân hàng mẹ, ban kiểm soát  các vi phạm nghiêm trọng 

trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, thay đổi quy định liên quan của pháp luật theo quy định nội 

bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Rà soát, đánh giá quy định về nhiệm 

vụ, quyền hạn của bộ phận tuân thủ để trình Tổng giám đốc (Giám đốc) sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết; 

Báo cáo định kỳ, đột xuất cho Tổng giám đốc (Giám đốc) về tình hình tuân thủ quy định của pháp 

luật; báo cáo Tổng giám đốc (Giám đốc), thông báo cho các bộ phận liên quan về thay đổi quy định 

liên quan của pháp luật theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài; Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc xây dựng, rà soát quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ quy 

định của pháp luật; xử lý các vướng mắc về việc tuân thủ quy định của pháp luật theo quy định nội bộ 

của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Thứ tư, Về biểu hiện vận hành của HTKSNB 
Theo nội dung của thông tư 13 thì biểu hiện của HTKSNB của một NHTM, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được cụ thể hóa trong 5 hoạt động đó là : 

-Giám sát của quản lý cấp cao : đây chính là việc giám sát của HĐQT, Hội đồng thành viên, 

Tổng giám đốc (Giám đốc), ngân hàng mẹ đối với kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về 

mức đủ vốn và giám sát của Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại, ngân hàng mẹ, Tổng giám đốc 

(Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với kiểm toán nội bộ. 

- Kiểm soát nội bộ : Đây là việc kiểm tra, giám sát đối với các cá nhân, bộ phận trong việc thực 

hiện cơ chế, chính sách, quy định nội bộ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn hóa kiểm soát nhằm 

kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát rủi ro, đảm bảo hoạt động của NHTM, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đạt được các mục tiêu đề ra đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật. Kiểm soát nội bộ 

được thực hiện thông qua hoạt động kiểm soát, cơ chế trao đổi thông tin và hệ thống thông tin quản lý 

- Quản lý rủi ro là việc nhận diện, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của 

ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nội dung quản lý các loại rủi ro bao gồm : 

rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất 

trên sổ ngân hàng. 

- Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn là việc tự đánh giá mức đủ vốn đảm bảo tuân thủ quy định của 

Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn và đạt được yêu cầu đề ra của ngân hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. 

- Kiểm toán nội bộ là việc kiểm tra, đánh giá độc lập tính thích hợp, việc tuân thủ cơ chế, chính 

sách, quy định nội bộ về giám sát quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ 

về mức đủ vốn của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), cá nhân, bộ 

phận, bao gồm cả việc xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; c) Đề xuất, kiến nghị đối với cấp có 

thẩm quyền và các bộ phận liên quan để xử lý các tồn tại, hạn chế; 

Như vậy so với thông tư 44 chỉ trình bày chi tiết và đi sâu vào hoạt động kiểm toán nội bộ thì 

thông tư 13 đã đi sâu giới thiệu việc vận hành của HTKSNB thông qua 5 hoạt động. Trong đó kiểm 

toán nội bộ được nhấn mạnh là công tác quan trọng song được thực hiện tách biệt, độc lập nhằm thu 

thập thông tin, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các rủi ro liên quan đến công tác giám sát của 

quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đánh giá về mức đú vốn. Nội dung thông tư 13 đặc 

biệt đi sâu giới thiệu về quy trình quản lý các loại rủi ro khác nhau liên quan đến hoạt động kinh doanh 

của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Kết luận và khuyến nghị 

  Như vậy có thể đánh giá rằng, so với thông tư 44 thì thông tư 13 mới ban hành và có hiệu lục 

từ 01/01/2019 có nội dung quy định chi tiết và đầy đủ hơn về HTKSNB đặc biệt là đưa ra được cấu 

trúc và biểu hiện vận hành cụ thể của HTKSNB. Bên cạnh đó đã tách biệt rõ chức năng của từng cấp 

bậc quản lý nhằm đảm bảo tính độc lập giữa chủ sở hữu (HĐQT, Hội đồng thành viên, Ngân hàng mẹ) 

với ban điều hành, tổng giám đốc (giám đốc) đơn vị. 

  Tuy nhiên theo quan điểm của tác giả bài viết với sự ra đời của thông tư 13 thì trong hệ thống 

các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài song song tồn tại 2 quy 

định liên quan về HTKSNB. Bản thân giữa hai văn bản vẫn còn một số mâu thuẫn và khác biệt như đã 

phân tích ở trên do thời điểm ban hành văn bản và việc cập nhật các quy định và thông lệ, cũng như 

dựa trên tình hình thực tế kinh doanh ngân hàng trong thời gian qua. Hệ thống các tổ chức tín dụng 

vẫn sử dụng thông tư 44, hệ thống các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng thông tư 13. 

Tác giả bải viết nêu ra khuyến nghị cho rằng ngân hàng nhà nước nên xem xét đến việc ban hành văn 



bản hợp nhất hoặc tiến đến việc bổ sung sửa đổi thông tư 13 và bãi bỏ, chấm dứt hiệu lực với thông tư 

44 trong thời gian đến để việc vận dụng chính sách pháp luật trong tổ chức thực hiện bớt cồng kềnh và 

phức tạp hơn./. 
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