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Kết quả hoạt động ngân hàng quý I năm 2022
I- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số
01/NQ-CP ngày 08/01/2022 và các Nghị quyết khác của Chính phủ, trong quý
I/2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã khẩn trương triển khai kịp thời các
nhiệm vụ được giao. Cụ thể:
1. Tình hình triển khai các Nghị quyết của Chính phủ và tình hình hoạt
động ngân hàng tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022
1.1. Điều hành CSTT, tín dụng hỗ trợ phục hồi kinh tế; tiếp tục tháo gỡ
khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời đảm
bảo an toàn hoạt động ngân hàng:
- NHNN tiếp tục điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ
với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát
theo mục tiêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì ổn định thị trường tiền tệ
và ngoại hối, đồng thời sẵn sàng cung ứng đủ nguồn vốn cho quá trình phục hồi
và tăng trưởng kinh tế. Trong đó:
+ Trên cơ sở theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ, tình hình vốn khả dụng
của các TCTD, NHNN tiếp tục điều hành nghiệp vụ thị trường mở chủ động, linh
hoạt nhằm đảm bảo thanh khoản cho các TCTD, góp phần ổn định thị trường tiền
tệ. Theo đó, NHNN đã duy trì các phiên chào mua giấy tờ có giá với lãi suất chào
mua ở mức 2,5%/năm với khối lượng chào mua, kỳ hạn linh hoạt trong dịp trước
và sau Tết Nguyên đán.
+ Mặc dù chịu áp lực từ xu hướng thu hẹp nới lỏng tiền tệ, tăng lãi suất trên
toàn cầu, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành1, tạo điều kiện để
TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp, qua đó có điều kiện giảm
lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất - kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo
các TCTD chủ động cân đối khả năng tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp
lý; triệt để tiết giảm chi phí hoạt động, không thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt
trong năm 2022, tập trung mọi nguồn lực để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ và đồng
hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn. Trong tháng 1/2022, một
số ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi một số kỳ hạn do nhu
cầu thanh toán dịp Tết tuy nhiên không ảnh hưởng đến lãi suất hệ thống.
Lãi suất tái cấp vốn: 4,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu: 2,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử
liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng: 5%/năm.
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+ NHNN tiếp tục hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình thị
trường trong và ngoài nước, các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu CSTT. NHNN
đã chủ động điều chỉnh giảm tỷ giá mua-bán can thiệp và thực hiện bán ngoại tệ
kỳ hạn để đảm bảo cân đối các nhu cầu ngoại tệ của hệ thống TCTD và của nền
kinh tế mà không làm ảnh hưởng đến thanh khoản VND; qua đó góp phần hỗ trợ
phục hồi tăng trưởng kinh tế và ổn định lạm phát. Thanh khoản thị trường tiếp tục
thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ (trong đó có nhu
cầu thanh toán quốc tế để nhập khẩu xăng dầu trong bối cảnh giá xăng dầu trên
thế giới tăng cao).
+ Nhằm phối hợp tốt hơn nữa trong việc điều hành thị trường ngoại hối,
ngày 09/3/2022, NHNN và Bộ Tài chính đã ký kết Quy chế mua, bán ngoại tệ
giữa ngân sách nhà nước và Dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức. Việc ký kết Quy
chế nhằm chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian thực hiện mua, bán ngoại tệ của
Ngân sách Nhà nước. Qua đó, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện
nhiệm vụ tài chính, ngân sách, điều hành chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, góp
phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế.
- Về diễn biến thị trường vàng: Trong Quý I/2022, do xung đột giữa Nga và
Ukraine liên tục leo thang khiến giá vàng quốc tế tăng mạnh nên giá vàng
miếng trong nước cũng tăng theo. Có một số thời điểm, giá vàng miếng trong nước
tăng mạnh, chênh lệch giá mua, bán giãn rộng, chênh lệch giá vàng miếng trong
nước với giá vàng quốc tế quy đổi tăng. Tuy nhiên, thời điểm này không có hiện
tượng người dân đổ xô đi mua vàng, chủ yếu là khách hàng bán ròng vàng miếng.
Cung cầu vàng miếng tương đối cân bằng, biến động của giá vàng trong nước không
tác động bất lợi đến tỷ giá chính thức, thị trường ngoại hối, sự ổn định nền kinh tế
vĩ mô và ngay sau đó, giá vàng đã giảm dần theo giá vàng quốc tế.
- Trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm phát năm 2022 được Quốc
hội và Chính phủ đặt ra và mục tiêu đề ra trong Chương trình phục hồi và phát
triển kinh tế xã hội, NHNN định hướng tín dụng năm 2022 tăng khoảng 14%, có
điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế và đã hoàn thiện phương án
phân bổ, thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 đối với các TCTD.
NHNN đã chỉ đạo các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; cân
đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực
ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín
dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng
tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh
vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án
BOT, BT giao thông, hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp...; kiểm soát tín
dụng ngoại tệ phù hợp với lộ trình hạn chế đô la hóa nền kinh tế theo chủ trương
của Chính phủ.
Bên cạnh đó, trước biến động phức tạp của thị trường xăng dầu thế giới và
diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo thẩm quyền nhằm bảo đảm
nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, không để xảy ra thiếu hụt, ngày
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15/03/2022, NHNN đã chỉ đạo các TCTD: chủ động cân đối nguồn vốn, xem xét
tạo điều kiện tăng thêm hạn mức tín dụng cấp cho các doanh nghiệp đầu mối kinh
doanh xăng dầu, nhất là các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu được Bộ
Công Thương nhập khẩu xăng dầu tăng thêm; tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm
tra, giám sát, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của các doanh nghiệp đầu
mối kinh doanh xăng dầu có đủ điều kiện theo quy định; xử lý nghiêm những
trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác tín dụng.
Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân,
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai, đảm bảo đáp ứng tốt
nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm và đầu năm như:
Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ tại các TCTD
theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và các Thông tư sửa đổi, bổ
sung; chính sách giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng; chương trình cho vay
trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất; các giải pháp về miễn, giảm
phí dịch vụ thanh toán...
- Triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương
trình phục hồi và phát triển KTXH; NHNN đã: (i) Ban hành Kế hoạch hành động
của ngành Ngân hàng triển khai Nghị quyết 11; (ii) Dự thảo Nghị định về hỗ trợ
lãi suất từ Ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của Ngân hàng thương mại đối
với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và đang hoàn thiện dự thảo Thông tư
hướng dẫn cho vay; (iii) Dự thảo Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025... Hiện, dự thảo 2 Nghị định này đang
được NHNN gấp rút hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới.
1.2. Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; cơ cấu lại hệ thống TCTD
và xử lý nợ xấu; phòng, chống rửa tiền
1.2.1. Công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu
- NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống
các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, NHNN tiếp tục
thực hiện việc trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương cơ cấu lại
các ngân hàng yếu kém và chỉ đạo các ngân hàng này xây dựng, hoàn thiện
phương án cơ cấu lại để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Ngày 30/3, NHNN đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết triển khai Chỉ
thị số 06/CT-TTg về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động,
củng cố vững chắc hệ thống QTDND và Hội nghị chuyên đề QTDND. Qua đó,
Hội nghị đã đề ra hệ thống các giải pháp, định hướng nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động, đảm bảo tính ổn định, an toàn và phát triển bền vững hệ thống
QTDND trong thời gian tới.
- Về tổng kết Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội: Thừa ủy quyền Thủ
tướng Chính phủ, NHNN đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về báo
cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42 và kiến nghị Quốc hội kéo dài thời hạn
áp dụng của Nghị quyết số 42 với thời hạn 02 năm (cho đến ngày 15/8/2024).
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- Đến cuối tháng 02, tổng nợ xấu nội bảng toàn hệ thống tạm tính là 196,23
nghìn tỷ đồng, tăng 3,01% so với cuối năm 2021, chiếm 1,54% tổng dư nợ. Tỷ lệ
nợ xấu, nợ tại VAMC chưa xử lý và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu cuối tháng
02 tạm tính là 2,85%. Nếu tính toàn bộ dư nợ của khách hàng được cơ cấu lại thời
hạn trả nợ và miễn, giảm lãi theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN (và các văn bản sửa
đổi, bổ sung) có nguy cơ chuyển thành nợ xấu thì tỷ lệ này cuối tháng 02 là 6,04%.
1.2.2. Về công tác thanh tra, giám sát
- Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2022, NHNN đã đề nghị NHNN chi
nhánh bổ sung các nội dung thanh tra, kiểm tra các giao dịch liên quan đến tiền
ảo có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật để xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời
báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý; thanh tra hoạt động đại lý bảo hiểm của các
tổ chức tín dụng, xử lý nghiêm trường hợp yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm khi
cấp tín dụng cho khách hàng và các trường hợp vi phạm khác theo quy định của
pháp luật vào chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2022 trên địa bàn. Trên cơ sở
kết luận thanh tra đối với các TCTD đã kết thúc thanh tra từ kỳ trước, theo dõi
chặt chẽ việc thực hiện kết luận thanh tra của các TCTD, tham mưu, đề xuất xử
lý nghiêm các TCTD không thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra. Đồng thời,
NHNN cũng đang triển khai thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
của các TCTD theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
- Công tác giám sát tiếp tục được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, cảnh
báo các rủi ro, sai phạm trong hoạt động của các TCTD. Trên cơ sở số liệu báo
cáo cân đối tài khoản kế toán và các nguồn thông tin khác từ báo cáo thống kê,
báo cáo nợ xấu..., NHNN đã thực hiện phân tích, giám sát tình hình hoạt động của
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và xây dựng các báo cáo giám sát vĩ mô,
vi mô đối với các đối tượng giám sát, từ đó đề xuất các vấn đề cần quan tâm chỉ
đạo góp phần đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh, đúng quy định
pháp luật.
1.2.3. Về công tác phòng, chống rửa tiền
- NHNN đã gửi APG báo cáo mô hình về phòng, chống rửa tiền của Việt
Nam năm 2022.
- Triển khai cập nhập việc đánh giá rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố
giai đoạn 2018-2022. Theo đó, NHNN đã xây dựng kế hoạch triển khai, có văn
bản gửi Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan thông báo về việc NHNN thực
hiện đánh giá rủi ro quốc gia với sự hỗ trợ của WB và đề nghị cử thành viên tham
gia Ban điều phối và Nhóm làm việc đánh gia rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ
khủng bố; đồng thời, quy định trách nhiệm của các thành viên tham gia các Nhóm
làm việc.
- Trong Quý I/2022, NHNN đã tiếp nhận 326 báo cáo giao dịch đáng ngờ
(báo cáo) và tham mưu xử lý 303 báo cáo (bao gồm các báo cáo nhận được từ kỳ
trước); chuyển giao thông tin liên quan đến 189 báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền.
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1.3. Đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt
- NHNN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành triển khai tích cực Kế
hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai
đoạn 2021-2025, Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định
hướng 2030 và Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 13/01/2022 về đẩy mạnh chuyển
đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.
- NHNN đã ban hành Kế hoạch của ngành Ngân hàng triển khai Quyết định
06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát
triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời
có văn bản hướng dẫn làm cơ sở pháp lý cho việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư, ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng phần mềm
VNEID trong nghiệp vụ ngân hàng2.
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị được cấp phép triển khai thí điểm
dịch vụ Mobile – Money và triển khai quy định về mở tài khoản thanh toán bằng
phương thức điện tử -eKYC.
- NHNN đã có nhiều văn bản chỉ đạo toàn ngành Ngân hàng triển khai đồng
bộ các giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt
nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, thanh toán của khách hàng (đặc biệt là dịp cuối
năm và dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán). Nhìn chung, hệ thống thanh toán điện tử liên
ngân hàng, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, hệ thống ATM hoạt
động ổn định, an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của người dân.
1.4. Về công tác cải cách hành chính:
Trong quý I, NHNN tiếp tục chú trọng và chỉ đạo thực hiện quyết liệt công
tác cải cách hành chính trong hệ thống NHNN trên cả 6 lĩnh vực theo Kế hoạch
cải cách hành chính năm 2022 (kèm theo Quyết định số 2147/QĐ-NHNN ngày
31/12/2021của Thống đốc NHNN).
Đồng thời, NHNN tiếp tục tích cực tuyên truyền công tác cải cách hành
chính bằng nhiều hình thức đa dạng, cụ thể như: đăng tải thông tin kịp thời về các
hoạt động cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của NHNN, các báo,
tạp chí trong Ngành; trên phát thanh, truyền hình, các tờ báo giấy và báo mạng;
trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung về thanh toán không dùng tiền mặt,
hướng dẫn người dân về những cải tiến đổi mới và các vấn đề liên quan thủ tục
dịch vụ ngân hàng.
II- DIỄN BIẾN TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG

1. Thị trường tiền tệ, tín dụng: Đến ngày 31/3/2022, huy động vốn tăng
3,39% (VND tăng 3,31%; ngoại tệ tăng 4,32%); tín dụng đối với nền kinh tế tăng
2 Đến nay đã có một số ngân hàng đang phối hợp với Bộ Công an để thử nghiệm các giải pháp ứng dụng thẻ CCCDgắn

chip trong việc định danh, xác thực thông tin khách hàng, hướng tới ứng dụng triển khai rộng rãi các tính năng trên chip
thẻ CCCD, khai thác thông tin CSDLQGDC trong các nghiệp vụ ngân hàng.
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6,03% (trong đó VND tăng 5,95%, ngoại tệ tăng 7,32%) so với cuối năm 2021.
2. Diễn biến tỷ giá và thị trường ngoại hối:
- Ngày 31/3/2022, tỷ giá trung tâm ở mức 23.100 VND/USD, giảm 0,19% so
với cuối năm 2021; tỷ giá giao dịch bình quân thị trường liên ngân hàng khoảng
22.840 VND/USD, tăng 0,24% so với cuối năm 2021; tỷ giá niêm yết mua/bán của
VCB ở mức 22.700/22.980 VND/USD, tăng 0,27%/0,26% so với cuối năm 2021.
- Ngày 31/3/2022, giá vàng miếng SJC bình quân trong nước được giao
dịch ở mức 68,10/68,80 triệu đồng/lượng, tăng 7,35 triệu đồng/lượng so với đầu
tháng 1/2022 (tương đương 12,03%). Hiện, bình quân giá mua vàng miếng SJC
trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi (chưa tính phí) ở mức 14 triệu
đồng/lượng.
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

