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Lệnh của Hội đồng Thống đốc Cục DTLB số 2018-23 

Ngày 26 tháng 10 năm 2018 

 

HỆ THỐNG DỰ TRỮ LIÊN BANG 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam 

Lệnh Chấp thuận việc Thành lập Văn phòng Đại diện  

 

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (“Vietcombank”), Hà Nội, 

Việt Nam, một ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Đạo luật Ngân hàng Quốc tế năm 

1978 (“IBA”), đã nộp đơn theo mục 10(a) của  IBA1 đề nghị thành lập một văn phòng đại 

diện tại Thành phố New York, Tiểu bang New York (“Văn phòng Đại diện New York”). IBA 

quy định rằng ngân hàng nước ngoài phải nhận được chấp thuận của Hội đồng để thành lập 

một văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ. 

 Thông báo về việc nộp đơn, giúp những người quan tâm có cơ hội đưa ra ý kiến, đã 

được đăng trên nhật báo phát hành rộng rãi tại Thành phố New York, Tiểu bang New York 

(New York Daily News, ngày 21/12/2017). Thời hạn đưa ra ý kiến đã hết, và Hội đồng đã 

xem xét tất cả các ý kiến nhận được. 

 Vietcombank, với tổng tài sản khoảng 43,6 tỷ đô la, là ngân hàng lớn thứ tư tại Việt 

Nam xét theo quy mô tài sản.2 Vietcombank cung cấp các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và ngân 

hàng thương mại cho các cá nhân, công ty kinh doanh và các tổ chức tài chính, bao gồm cả 

tài trợ thương mại quốc tế, ngoại hối và giao dịch thu nhập cố định, cho vay, tài trợ dự án, 

chuyển tiền và dịch vụ ngân hàng đại lý.Vietcombank điều hành bốn công ty con trong nước 

tham gia vào các hoạt động chứng khoán, dịch vụ tài chính, cho thuê văn phòng, và hoạt 

động chuyển tiền. Các hoạt động ở nước ngoài của công ty bao gồm một văn phòng đại diện 

tại Singapore, một công ty con về tài chính tại Hồng Kông, và một công ty con về chuyển 

tiền tại Hoa Kỳ là VCB Money Inc., Garden Grove, California (“VCB Money”).3 

 Cổ đông lớn nhất của Vietcombank là chính phủ Việt Nam thông qua Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam (“NHNN”), ngân hàng trung ương của Việt Nam, hiện sở hữu khoảng 77 

                                                           

1 12 U.S.C. § 3107(a). 

2 Dữ liệu về tài sản tính đến ngày 30/6/2018. Dữ liệu về xếp hạng tính đến ngày 31/12/2016. 

3 VCB Money là một công ty con của Vietcombank và được cấp phép lần đầu là công ty chuyển tiền tại   

California vào năm 2011. VCB Money cung cấp các dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho các cư dân Hoa Kỳ 

muốn chuyển tiền về Việt Nam. VCB Money hiện được cấp phép là một công ty chuyển tiền ở mười bảy tiểu 

bang, và cung cấp dịch vụ thông qua các văn phòng của VCB Money và mạng lưới các đại lý được ủy quyền tại 

Hoa Kỳ. 
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phần trăm vốn cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng. Cổ đông lớn thứ hai, với 15 phần 

trăm vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Vietcombank là Mizuho Bank, Ltd., Tokyo, Nhật 

Bản. Các cổ phần còn lại của Vietcombank được nắm giữ rộng rãi. 

 Văn phòng Đại diện New York sẽ đóng vai trò là đầu mối với các khách hàng và các 

khách hàng tiềm năng tại Hoa Kỳ của Vietcombank. Văn phòng Đại diện New York cũng sẽ 

tham gia vào các hoạt động đại diện khác, chẳng hạn như cung cấp phân tích về lĩnh vực 

ngân hàng và thị trường dịch vụ tài chính, trong vai trò là đầu mối với các ngân hàng đại lý 

tại Hoa Kỳ, và tham gia vào các hội nghị và hội thảo về kinh doanh.4 

 Theo IBA và Quy định K, để xét đơn đề nghị của một ngân hàng nước ngoài xin 

thành lập văn phòng đại diện, Hội đồng phải xem xét liệu (1) ngân hàng nước ngoài đã cung 

cấp cho Hội đồng thông tin mà Hội đồng cần để đánh giá thỏa đáng đơn đề nghị hay chưa, (2) 

ngân hàng nước ngoài và bất kỳ ngân hàng mẹ nào tham gia trực tiếp vào hoạt động ngân 

hàng bên ngoài Hoa Kỳ, và (3) ngân hàng nước ngoài và bất kỳ ngân hàng mẹ nào chịu sự 

giám sát toàn diện trên cơ sở hợp nhất bởi cơ quan giám sát tại nước xuất xứ của ngân hàng 

đó.5  Hội đồng cũng xem xét các tiêu chuẩn bổ sung nêu trong IBA và Quy định K.6 

 Đối với một hồ sơ xin thành lập văn phòng đại diện, Hội đồng đã xác định chính xác 

rằng tiêu chuẩn giám sát có thể được đáp ứng nếu Hội đồng xác định rằng Ngân hàng xin 

                                                           
4 Văn phòng đại diện có thể tham gia thực hiện các chức năng đại diện và quản lý liên quan đến các hoạt động 

ngân hàng của một ngân hàng nước ngoài, bao gồm cả việc thu hút hoạt động kinh doanh mới cho ngân hàng 

nước ngoài, tiến hành nghiên cứu, đảm nhiệm vai trò đầu mối giữa trụ sở của ngân hàng nước ngoài và khách 

hàng tại Hoa Kỳ, thực hiện các biện pháp sơ bộ và dịch vụ liên quan đến các chức năng cho vay và hỗ trợ 

nghiệp vụ. Văn phòng đại diện không được giao kết nhận bất kỳ khoản tiền gửi hoặc tương tự tiền gửi nào, cho 

vay tiền, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động ngân hàng nào khác. 12 CFR 211.24(d)(1). 

5 12 U.S.C. § 3107(a)(2); 12 CFR 211.24(d)(2). Để đánh giá tiêu chuẩn giám sát, Hội đồng xem xét, ngoài 

những dấu hiệu khác về sự giám sát toàn diện, hợp nhất, phạm vi mà các cơ quan giám sát tại nước xuất xứ (i) 

đảm bảo rằng ngân hàng có quy trình phù hợp để giám sát và kiểm soát các hoạt động của ngân hàng trên toàn 

thế giới; (ii) nhận thông tin về điều kiện của ngân hàng và các công ty con cũng như các văn phòng của ngân 

hàng thông qua các báo cáo kiểm tra thông thường, báo cáo kiểm toán hoặc dưới hình thức khác; (iii) nhận 

thông tin về các giao dịch và mối quan hệ giữa ngân hàng và các bên liên kết của ngân hàng, cả ở nước ngoài và 

trong nước; (iv) nhận từ ngân hàng các báo cáo tài chính được hợp nhất trên cơ sở toàn cầu hoặc thông tin tương 

ứng cho phép phân tích về điều kiện tài chính của ngân hàng trên cơ sở hợp nhất toàn cầu; và (v) đánh giá các 

tiêu chuẩn cẩn trọng, chẳng hạn như an toàn vốn và mức độ rủi ro tài sản trên cơ sở toàn cầu. Không cần thiết 

yếu tố đơn lẻ nào, và các yếu tố khác có thể thông tin cho quyết định của Hội đồng. 

6 Xem 12 U.S.C. § 3105(d)(3)–(4); 12 CFR 211.24(c)(2). Các tiêu chuẩn này bao gồm: liệu cơ quan giám sát tại 

nước xuất xứ của ngân hàng có chấp thuận việc thành lập văn phòng hay không; các nguồn lực tài chính và quản 

lý của ngân hàng; liệu ngân hàng có quy trình chống rửa tiền hay không; liệu nước xuất xứ có khung pháp lý có 

hiệu lực để xử lý vấn đề rửa tiền hay không, và liệu nước xuất xứ có tham gia vào các nỗ lực đa phương nhằm 

chống rửa tiền hay không; liệu các cơ quan giám sát phù hợp tại nước xuất xứ có thể chia sẻ thông tin về hoạt 

động của ngân hàng với Hội đồng hay không; liệu ngân hàng và các bên liên kết của ngân hàng tại Hoa Kỳ có 

tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ hay không; nhu cầu của cộng đồng; và sổ ghi chép hoạt động của ngân hàng. Trong 

trường hợp ngân hàng nước ngoài tiềm ẩn rủi ro cho sự ổn định của Hoa Kỳ, Hội đồng cũng có thể xem xét, 

trong phạm vi phù hợp, liệu nước xuất xứ của ngân hàng nước ngoài đã thông qua, hoặc đang trong quá trình 

thông qua, một hệ thống phù hợp quy định tài chính của nước xuất xứ đó nhằm giảm thiểu rủi ro đó. 12 U.S.C. § 

3105(d)(3)(E). 
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thành lập văn phòng đại diện được giám sát bởi một khung giám sát phù hợp với các hoạt 

động của văn phòng dự kiến, có xét đến tính chất của các hoạt động đó và lịch sử hoạt động 

của ngân hàng nộp đơn.7  Đây là tiêu chuẩn giảm nhẹ so với tiêu chuẩn giám sát tổng hợp, 

toàn diện áp dụng đối với các hồ sơ xin thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại lý của ngân 

hàng nước ngoài. Hội đồng cho rằng tiêu chuẩn giảm nhẹ này là đủ để chấp thuận đơn xin 

thành lập văn phòng đại diện bởi vì văn phòng đại diện không được tham gia vào hoạt động 

kinh doanh ngân hàng. Hồ sơ xin thành lập văn phòng đại diện này được xem xét theo tiêu 

chuẩn giảm nhẹ đó. 

 Liên quan đến hồ sơ xin thành lập văn phòng đại diện này, Vietcombank đã đưa ra 

một số cam kết hạn chế các hoạt động của Văn phòng Đại diện New York. Cụ thể, 

Vietcombank đã cam kết rằng Văn phòng Đại diện New York không được nhận tiền gửi, đưa 

ra quyết định về tín dụng hoặc bất kỳ quyết định nào khác ràng buộc đối với Vietcombank 

(ngoại trừ về các vấn đề hành chính tại chỗ), hoặc tham gia vào các hoạt động liên quan đến 

mua bán chứng khoán, ngoại hối, hoặc chuyển tiền. Văn phòng Đại diện New York cũng 

không được dùng chung văn phòng hoặc cơ sở với VCB Money. Văn phòng Đại diện New 

York chỉ được tham gia vào các hoạt động được mô tả tại đơn đăng ký gửi tới Hội đồng. 

 Như đề cập trên đây, Vietcombank tham gia trực tiếp vào việc kinh doanh ngân hàng 

ở bên ngoài nước Mỹ. Vietcombank đã cung cấp cho Hội đồng thông tin cần thiết để đánh giá 

hồ sơ đăng ký, thông qua các tài liệu đệ trình đối với từng vấn đề liên quan. Đối với công tác 

giám sát của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất xứ, Hội đồng nhận thấy Vietcombank được 

giám sát bởi NHNN Việt Nam. 

 NHNN Việt Nam đảm nhiệm vai trò là cơ quan có thẩm quyền giám sát về lĩnh vực 

tài chính ngân hàng ở Việt Nam, thực hiện chính sách tiền tệ, và phát hành đồng nội tệ. 

NHNN áp dụng phương pháp giám sát dựa trên rủi ro với trọng tâm là rủi ro tín dụng, rủi ro 

thanh khoản, rủi ro thị trường và rủi ro nghiệp vụ. NHNN giám sát các tổ chức ngân hàng 

thông qua sự kết hợp giữa giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ tập trung vào việc tuân thủ luật 

và quy định hiện hành, bao gồm các quy định về phòng chống rửa tiền, quản trị doanh 

nghiệp, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, và điều kiện tài chính, bao gồm chất 

lượng tài sản, vốn, khả năng thanh khoản, và khả năng sinh lời. NHNN thực hiện việc giám 

sát từ xa đối với Vietcombank thông qua việc xem xét báo cáo định kỳ về hoạt động hợp nhất 

của ngân hàng, bao gồm cả các chi nhánh, công ty con, và công ty liên kết của ngân hàng, cả 

                                                           
7 Xem 12 CFR 211.24(d)(2). Khi áp dụng các quy định điều chỉnh hồ sơ xin thành lập văn phòng đại diện, Hội 

đồng lưu ý rằng “[một] chuẩn mực thấp hơn được áp dụng bởi vì các văn phòng đại diện không thực hiện các 

hoạt động ngân hàng, như nhận tiền gửi hoặc cấp các khoản vay, và do vậy sẽ có ít rủi ro đối với khách hàng Mỹ 

so với các chi nhánh hoặc đại lý.” 66 Fed. Reg. 54346, 54365 (ngày 26 tháng 10 năm 2001). 
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ở trong nước và ở nước ngoài. Vietcombank phải cung cấp báo cáo tài chính kiểm toán hàng 

năm cho NHNN. Việt Nam dự kiến sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang áp dụng Tiêu chuẩn Báo 

cáo Tài chính Quốc tế trong một vài năm tới. 

 Việt Nam là đối tượng xem xét thuộc Chương trình Đánh giá Lĩnh vực Tài chính năm 

2014 (“FSAP”) mà việc xem xét này đã bộc lộ một số điểm yếu trong công tác giám sát lĩnh 

vực ngân hàng ở Việt Nam, bao gồm dữ liệu tài chính có chất lượng thấp, tuân thủ ở mức 

thấp đối với Nguyên tắc Cơ bản Basel, giám sát tại chỗ không thường xuyên của NHNN, và 

các vai trò có tính chất xung đột lẫn nhau của NHNN. Vietcombank đã chỉ ra rằng NHNN và 

Chính phủ Việt Nam đã tiến hành các biện pháp quan trọng để khắc phục các thiếu sót được 

nêu trong báo cáo của FSAP. Các biện pháp này bao gồm ban hành các quy định mới để cải 

thiện chất lượng của dữ liệu tài chính, cũng như tham gia vào sáng kiến chung Việt Nam - 

Canada để chuyển tiếp chế độ giám sát và quản lý của Việt Nam sang các tiêu chuẩn quốc tế. 

Để giải quyết vấn đề về tính độc lập của mình, NHNN ban hành một quy định mới vào tháng 

02 năm 2017 về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, và cơ cấu của NHNN. 

 Dựa trên tất cả các sự việc được ghi nhận, bao gồm cả các cam kết cung cấp bởi 

Vietcombank trong việc hạn chế các hoạt động của Văn phòng Đại diện New York, Hội đồng 

đã xác định rằng Vietcombank được giám sát bởi một khung giám sát phù hợp với các hoạt 

động hiện tại và dự kiến của Văn phòng Đại diện New York, có xét đến tính chất của các 

hoạt động đó. 

 Hội đồng cũng đã xem xét các tiêu chuẩn bổ sung sau đây được quy định trong IBA 

và Quy định K: (1) liệu ngân hàng có quy trình để chống rửa tiền hay không, liệu ở nước xuất 

xứ có cơ chế pháp lý để xử lý vấn đề rửa tiền hay không, và liệu nước xuất xứ có tham gia 

vào các nỗ lực đa phương để chống rửa tiền hay không; (2) nguồn lực tài chính và quản lý 

của ngân hàng; (3) liệu các cơ quan quản lý phù hợp ở nước xuất xứ có thể chia sẻ thông tin 

về nghiệp vụ của ngân hàng với Hội đồng hay không; và (4) liệu cơ quan quản lý ở nước xuất 

xứ của ngân hàng đã chấp thuận việc thành lập văn phòng hay chưa.8 

 Có thể thấy Vietcombank có đủ kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ Văn phòng Đại diện 

New York. Bên cạnh đó, Vietcombank đã thiết lập các biện pháp kiểm soát và quy trình cho 

Văn phòng Đại diện New York nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ, cũng như các biện 

pháp kiểm soát và quy trình cho hoạt động trên toàn cầu nói chung. Xem xét hồ sơ hoạt động 

của Vietcombank tại nước xuất xứ, các nguồn lực tài chính tổng thể, và việc tuân thủ quy 

định của các cơ quan giám sát tại nước xuất xứ, các yếu tố tài chính và quản lý của 

                                                           
8 Xem 12 U.S.C. § 3105(d)(3)–(4); 12 CFR 211.24(c)(2). 
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Vietcombank phù hợp với chấp thuận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Đại diện New 

York. 

 Vietcombank đã cam kết cung cấp cho Hội đồng các thông tin về hoạt động của 

Vietcombank và bất kỳ bên liên kết nào của Vietcombank mà Hội đồng coi là cần thiết để xác 

định và bảo đảm việc tuân thủ IBA, Đạo luật Công ty Sở hữu Ngân hàng (Bank Holding 

Company Act) năm 1956, như được sửa đổi,9 và pháp luật hiện hành khác của liên bang. 

Trong trường hợp việc cung cấp những thông tin đó cho Hội đồng bị pháp luật nghiêm cấm 

hoặc theo cách khác, Vietcombank cam kết hợp tác với Hội đồng nhằm có được bất kỳ chấp 

thuận cần thiết hoặc sự miễn trừ nào cần có từ các bên thứ ba liên quan đến việc tiết lộ các 

thông tin này. Ngoài ra, phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định, NHNN có thể chia sẻ 

thông tin về hoạt động của Vietcombank với các cơ quan giám sát khác, bao gồm cả Hội 

đồng. Xem xét các cam kết nêu trên và các nội dung được ghi nhận khác, và phụ thuộc vào 

điều kiện nêu dưới đây, Vietcombank được xác định là đã đưa ra bảo đảm đầy đủ về việc tiếp 

cận bất kỳ thông tin cần thiết nào mà Hội đồng có thể yêu cầu. Ngoài ra, NHNN cũng không 

phản đối việc thành lập Văn phòng Đại diện New York. 

 Hội đồng cũng đã xem xét việc đề xuất của Vietcombank có nguy cơ làm ảnh hưởng 

đến sự ổn định của Hoa Kỳ hay không. Có thể thấy rằng, đề xuất này không gây ảnh hưởng 

đến sự ổn định tài chính của Hoa Kỳ. Cụ thể, quy mô tương đối và tuyệt đối của 

Vietcombank tại nước xuất xứ; phạm vi hoạt động của Vietcombank, bao gồm cả các loại 

hình hoạt động mà Vietcombank đề xuất thực hiện tại Hoa Kỳ và khả năng các hoạt động đó 

làm gia tăng hoặc phát sinh tình trạng bất ổn tài chính; và có thể thấy khuôn khổ hiện hành 

giám sát hoạt động của Vietcombank tại nước xuất xứ không gây ra guy cơ đáng kể nào đối 

với tình trạng bất ổn tài chính của Hoa Kỳ. Dựa trên nội dung kể trên và các yếu tố khác, các 

đánh giá về ổn định tài chính trong đề xuất này phù hợp với chấp thuận.   

 Trên cơ sở toàn bộ nội dung được ghi nhận và phụ thuộc vào các cam kết của 

Vietcombank, hồ sơ đề nghị của Vietcombank về việc thành lập Văn phòng Đại diện New 

York tại đây được thông qua bởi Giám đốc Bộ phận Giám sát và Quy định, với sự tán thành 

của Luật sư Trưởng, theo ủy quyền của Hội đồng.10 Trong trường hợp có bất kỳ hạn chế nào 

về việc tiếp cận các thông tin liên quan đến hoạt động nghiệp vụ hoặc các hoạt động nói 

chung của Vietcombank và các bên liên liên kết của Vietcombank sau này làm ảnh hưởng 

đến khả năng của Hội đồng trong việc có được các thông tin nhằm xác định và bảo đảm 

Vietcombank hoặc các bên liên kết của Vietcombank tuân thủ các quy định hiện hành của 

                                                           
9 12 U.S.C. § 1841 et seq. 

10 12 CFR 265.7(d)(12). 
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liên bang, Hội đồng có thể yêu cầu chấm dứt bất kỳ hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp nào 

của Vietcombank tại Hoa Kỳ. Việc chấp thuận hồ sơ đề nghị này cũng đặt ra điều kiện cụ thể  

về việc Vietcombank tuân thủ các điều kiện được đưa ra trong lệnh này và các cam kết trước 

Hội đồng liên quan đến hồ sơ đề nghị này.11 

 

 Cho các mục đích của quyết định này, các cam kết và điều kiện nói trên được coi là 

các điều kiện được Hội đồng đưa ra bằng văn bản liên quan đến quyết định này và, do đó, có 

thể thực thi trong các thủ tục tố tụng theo pháp luật hiện hành. 

 

  Bằng lệnh này, chấp thuận theo ủy quyền của Hội đồng, có hiệu lực ngày 26 

tháng 10 năm 2018. 

 

 

Ann E. Misback (Đã ký) 

_________________________________ 

Ann E. Misback,  

Thư ký Hội đồng 

 

                                                           
11 Thẩm quyền của Hội đồng chấp thuận việc thành lập Văn phòng Đại diện New York tương đương với thẩm 

quyền của Tiểu bang New York cấp phép cho các văn phòng của ngân hàng nước ngoài. Chấp thuận của Hội 

đồng đối với đơn đề nghị này không thay thế thẩm quyền của Tiểu bang New York hoặc cơ quan đại diện của 

Tiểu bang New York, Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York, cấp phép cho Văn phòng Đại diện New York 

theo các điều khoản và điều kiện mà các cơ quan đó áp dụng.   


