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Vai trò của ngân hàng trong khai thác tài nguyên: 
Các rủi ro môi trường và xã hội

T R Ầ N T H A N H  T H Ủ Y

T R U N G TÂ M C O N  N G Ư Ờ I V À T H I Ê N N H I Ê N

Tổng quan chung về các tổ chức tín dụng

Năm 2011 2012 2013 2014 2015

NH Thương mại Nhà nước 5 5 5 5 7

NH Thương mại Cổ phần 37 34 33 33 28

NH Liên doanh và Nước ngoài 54 54 57 55 55

Công ty Tài chính 30 30 28 28 27

Quỹ tín dụng Nhân dân 1 1 1 1 1

118 Tổng số tổ chức tín dụng (2015) 

Tổ chức tín dụng là tên gọi chung cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
kinh doanh tiền tệ. Hoạt động chính của các tổ chức tín dụng là nhận tiền gửi, sử dụng
số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.
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Để có mức tăng 1% GDP, tăng trưởng tín dụng phải đạt khoảng 2-3%

Vai trò của các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế
Vai trò của các tổ chức tín dụng trong các
dự án phát triển

Huy động nguồn vốn cho các dự án phát triển

Các tổ chức tín dụng và rủi ro môi trường
– xã hội

Ngân hàng có thể gián tiếp gây ra các hệ lụy môi trường và xã hội thông qua việc cho
vay vốn các dự án phát triển

Quản lý thi công kém Phá rừng Sự cố đập

Các tổ chức tín dụng và rủi ro môi trường
– xã hội

Ngân hàng có thể gián tiếp gây ra các hệ lụy môi trường và xã hội thông qua việc cho
vay vốn các dự án phát triển
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 Dự án bị đình trệ và chủ dự án không có khả 
năng hoàn trả khoản vay

 Phản ứng từ khách hàng

 Uy tín của ngân hàng và nhà tài trợ

Các tổ chức tín dụng và rủi ro môi trường
– xã hội

Các tổ chức tín dụng và rủi ro môi trường
– xã hội

Dự án xây dựng đập thủy điện trên sông Ganges (Ấn Độ)

 Năm 2003, Tập đoàn UJVNL đề xuất xây dựng đập thủy điện 65MW trên
sông Bhagirathi (là một chi lưu của sông Ganges) với vốn vay từ quỹ đầu
tư EDC của Canada.

 Dự án đã đối mặt với sự phản đối quyết liệt từ các nhà bảo tồn, nhà văn
hóa và xã hội dân sự.

 Tháng 8/2010, chính phủ Ấn độ đã ra quyết định loại bỏ dự án và tuyên bố
135 km từ Gaumukh (thượng lưu của Gangotri) đến Uttarkashi là khu vực
nhạy cảm sinh thái. 

 Trên thực tế, dự án đã được khởi công xây dựng với toàn bộ chi phí đã
đầu tư là gần 3 tỷ Rupee (tương đương khoảng 44,4 triệu đô la Mỹ)

 UJVNL đã hoàn toàn không nhận được bồi thường đối với dự án này

Các tổ chức tín dụng và rủi ro môi trường
– xã hội

Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

 Dự án do ENV làm chủ đầu tư và do tập đoàn Điện khí Thượng Hải -
Trung Quốc (SEC) làm tổng thầu công trình với tổng giá trị hợp đồng là
1.384 tỷ USD.

 Dự án được Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay vốn (7.500 tỷ đồng
cho 2 dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1)

 Dự án gặp nhiều vấn đề liên quan đến khói bụi, xỉ than và sự phản ứng
gay gắt từ cộng đồng địa phương. 

 Ngày 14 – 15 /4/2015, hàng trăm người dân huyện Tuy Phong đã chặn xe
trên đường Quốc lộ 1.

 Do vấn đề môi trường, dự án phải tạm dừng hoạt động nhiều lần. Chi phí
cho mỗi lần khởi động lại hệ thống lên đến hàng tỷ đồng. 

Các tổ chức tín dụng và rủi ro môi trường
– xã hội

Dự án khai thác sắt mỏ Thạch Khê

 Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2008 với 9 cổ đông cam kết 
góp vốn. Năm 2011, 4 cổ đông (gồm BIDV) thoái vốn khỏi dự án

 Dự án sẽ làm 4.000 hộ dân (khoảng 16.000 người) thuộc 6 xã phải di rời.

 Do nằm ở khu vực có địa hình và địa chất phức tạp, dự án được đánh giá là 
khó có hiệu quả.

 Sau 8 năm triển khai, dự án vẫn mời tạm dừng ở giai đoạn bóc một phần đất 
phủ

 Năm 2015, dự án đã tiến hành điều chỉnh theo yêu cầu và được Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển chấp thuận cho vay vốn  (3.000 tỷ trong giai đoạn 1)

Các rủi ro môi trường xã hội

Dư nợ một số ngành tiềm ẩn nhiều rủi ro về môi trường và xã hội (tỷ đồng)  

(VietcomBank, 2016) 

Thực trạng hoạt động của các tổ chức tín dụng
ở VN

 NHNN chiếm hơn 50% thị phần và có nhiệm vụ cung cấp tín dụng ưu tiên cho 
một số dự án đầu tư nhà nước.

 Tín dụng ưu tiên cho các DNNN chiếm khoảng ¼ tổng tài sản của Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam vào năm 2009 (ADB, 2014)

 Năm 2014, tổng số nợ phải trả của các DNNN lên tới 1.567.000 tỉ đồng, tăng 
8% so với năm 2013. 

 Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh cho DNNN là 124.104 tỉ đồng, tăng 
khoảng 2.000 tỉ so với năm 2013. 

Theo đánh giá của Moody, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng chiếm khoảng 10 –
15% tổng vốn vay vào năm 2014. Tổ chức xếp hạng Fitch Rating cũng đánh giá tỷ 
lệ nợ xấu ở mức 13% . 

Trong khi đó, Chính phủ công bố rằng tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm khoảng 4.1% vào 
năm 2014. Theo Moody, con số 4.1% là do nhiều ngân hàng đã tái cơ cấu nợ và 
bán nợ xấu cho Công ty Quản lý Tài sản Việt Nam (VAMC) 
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Các sáng kiến quốc tế giảm thiểu rủi ro môi
trường trong hoạt động tín dụng

 Sáng kiến Tài chính của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEPFI)

 Cam kết Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc (UNGC)

 Nguyên tắc Đầu tư có Trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc

 Nguyên tắc Xích đạo (EP) 

 Tiêu chuẩn môi trường của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

 Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới (WB)

 Chính sách an toàn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
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Sàng lọc

CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG CỦA WB

Nhóm A

• Có thể gây tác 

động môi trường 

tiêu cực lớn, 

không thể dự 

báo, ảnh hưởng 

rộng

• Tác động ít tiêu 

cực; khu vực cụ 

thể, có thể giảm 

thiểu; 

Nhóm B

• Đầu tư thông 

qua trung gian 

tài chính: 

• A, B, C

Khung QLMT

Nhóm C

•Tác động nhỏ, 

hoặc không có

EA đơn giản

FI

Không yêu cầu EA 

-Khung QLMT

-EIA chi tiết

-EMP

-EIA đơn giản

-EMP

EA chi tiết

Chính sách môi trường và xã hội áp dụng
cho các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

 Chỉ thị 03 CT-NHNN ngày 24/ 3/2015 của Thống đốc NHNN về thúc đẩy 
tăng trưởng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt 
động tín dụng  (thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2014-2020).

 Quyết định số 1552/QĐ-NHNN  ngày 6/8/2015 của Thống đốc NHNN  
phê duyệt kế hoạch hành động của ngành ngân  hàng thực hiện chiến 
lược quốc gia về  tăng trưởng xanh đến năm 2020. 

 Các ngân hàng đã và đang xây dựng hệ thống quản lý rủi ro môi trường 
nội bộ: SacomBank, TechcomBank và VietinBank

 Việt Nam hiện nay vẫn đang mô hình phát triển sử dụng tài nguyên và 
lao động giá rẻ với nhiều ngành công nghiệp như khoáng sản, năng 
lượng, dệt nhuộm, da giày …

 Các NHTMNN và các hoạt động kinh tế vẫn chịu sự chi phối mạnh mẽ 
của nhà nước. Nhiều dự án vẫn được nhà nước chấp thuận đầu tư và 
cấp tín dụng dù không thực sự hiệu quả về mặt kinh tế và môi trường

 Các chính sách như Chỉ thị 03/2015/CT-NHNN hay Quyết định 
1552/QĐ-NHNN mới tính chất định hướng, khuyến khích và chưa bắt 
buộc.

 Năng lực và mối quan tâm của các ngân hàng đối với khía cạnh môi 
trường vẫn còn hạn chế (chủ yếu do yêu cầu bắt buộc của đối tác cung 
cấp tài chính)

 Thiếu những hướng dẫn và chỉ số định hướng cụ thể về tín dụng xanh

Các khó khăn khi áp dụng chính sách an 
toàn ở các tổ chức tín dụng

 Chính sách môi trường chưa được áp dụng một cách bắt buộc và đồng 
bộ trong hệ thống ngân hàng. 

 Các cơ chế tài chính đặc thù chưa được xây dựng đối với các dự án 
thân thiện môi trường. 

 Các ngân hàng hiện nay thiếu các thông tin và căn cứ tin cậy về tác 
động môi trường từ dự án để xem xét cấp tín dụng. Quy hoạch, ĐMC và 
ĐTM chưa phải là nguồn thông tin tin cậy (ví dụ dự án Đồng Nai 6 và 6A)

 Việc thực thi chính sách pháp luật chưa nghiêm túc tạo ra sức ỳ cho cả 
ngân hàng và chủ dự án. 

Các khó khăn khi áp dụng chính sách an 
toàn ở các tổ chức tín dụng

Một số khuyến nghị

 Giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước trong các hoạt động kính tế nói 
chung và hoạt động  ngân hàng nói riêng.

 Phân loại và xếp hạng các lĩnh vực kinh tế theo mức độ tác động môi 
trường. 

 Bản đồ hóa tất cả quy hoạch khác nhau để dễ dàng xác định các điểm 
chồng lấn.  Nghiên cứu khoanh vùng các khu vực nhạy cảm về sinh thái 
hoặc xã hội

 Xây dựng những chỉ số để đo lường và định lượng tăng trưởng tín dụng 
xanh. Có thể cấp chứng chỉ xanh có những ngân hàng đạt yêu cầu. 

 Ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách công khai thông tin về dự 
án xin vay vốn để thăm dò ý kiến của các bên liên quan. Bên cạnh đó, 
ngân hàng cũng có thể tham vấn các chuyên gia độc lập về tác động của 
dự án. 

 Tăng cường thực thi chính sách pháp luật bảo vệ môi trường bằng cách 
công khai thông tin và trao quyền giám sát cho người dân.
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