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Lời nói đầu

Nhằm thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiệu quả và bền vững. Chính phủ Việt 
Nam đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách và kế hoạch hành động nhằm lồng ghép 
và thực hiện các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trong kế 
hoạch hành động của Chính phủ, các tổ chức tín dụng được xem là một thành phần quan 
trọng để hướng dòng đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất thân thiện môi trường, giảm thiểu 
rủi ro và vì mục tiêu phát triển bền vững. 

Góp phần thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-
2020, tháng 03/2015, Thống đống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 
03/CT-NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội 
trong hoạt động cấp tín dụng. Tháng 8/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định ban 
hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng 
trưởng xanh đến năm 2020. 

Báo cáo này được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và 
phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và 
xã hội tại các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất 
các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy 
tín dụng xanh và quản lý tốt hơn các rủi ro môi trường – xã hội trong hoạt động cho vay 
vốn đối với các dự án phát triển.  

Qua báo cáo, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quỹ MacArthur và Quỹ CEPF đã hỗ trợ tài 
chính cho nghiên cứu này. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Vụ Tín dụng và Viện Chiến 
lược Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân 
hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam cùng nhiều ngân hàng thương mại khác đã cung cấp 
thông tin trong quá trình nghiên cứu. Hy vọng báo cáo này sẽ chia sẻ những thông tin hữu 
ích cho quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến đảm bảo an toàn 
môi trường – xã hội của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng của Việt Nam trong 
tương lai.
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Tóm tắt

Ngân hàng được coi là lĩnh vực kinh doanh ít phát thải và thân thiện với môi trường. Là bên 
cung cấp vốn đầu tư thông qua hoạt động tín dụng, ngân hàng có vai trò quan trọng, thậm 
chí quyết định, đối với việc triển khai các dự án phát triển, mà trong đó nhiều loại dự án có 
nguy cơ tác động xấu đến môi trường và xã hội (MT-XH) như thủy điện, khai khoáng hay 
phát triển trồng cây công nghiệp. Như vậy, ngân hàng có thể gián tiếp gây ra ô nhiễm môi 
trường, mất rừng, suy thoái đa dạng sinh học, thậm chí cả bất ổn xã hội. Trong bối cảnh yêu 
cầu bảo vệ môi trường và đảm bảo quyền con người ngày càng phổ biến, ngân hàng sẽ 
phải đối mặt với không ít rủi ro khi các dự án vay vốn có thể bị chấm dứt, đình chỉ hoặc trì 
hoãn do không đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn hoặc do các xung đột MT-XH phát 
sinh, dẫn đến nguy cơ chủ đầu tư mất khả năng hoàn lại khoản vay.

Với nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiệu quả và sạch hơn, năm 2012 Chính phủ đã 
ban hành Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 
2050, và Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020. Thực hiện 
chiến lược này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được giao nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và 
tăng cường năng lực hoạt động tài chính - tín dụng của các ngân hàng thương mại phục 
vụ tăng trưởng xanh. Theo đó, NHNN đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về thúc đẩy tăng 
trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro MT-XH trong hoạt động tín dụng (tháng 3/2015) và 
Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng 
xanh đến năm 2020 (tháng 8/2015). Các chính sách này khuyến khích các tổ chức tín dụng 
chủ động xây dựng chính sách quản lý rủi ro MT-XH cũng như thực hiện các giải pháp để 
thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh.

Việt Nam hiện có 118 tổ chức tín dụng gồm 7 ngân hàng thương mại nhà nước, 28 ngân 
hàng thương mại cổ phần, 55 ngân hàng liên doanh và nước ngoài, 27 công ty tài chính  và 
1 quỹ tín dụng nhân dân. Đến năm 2016 mới chỉ có 3 ngân hàng đã hoặc đang xây dựng 
các chính sách nội bộ về quản lý rủi ro MT-XH. Điều này cho thấy hệ thống tổ chức tín dụng 
Việt Nam chưa đạt được nhận thức chung về sự cần thiết phải áp dụng chính sách đảm bảo 
an toàn MT-XH trong hoạt động tín dụng. Trong khi đó, tín dụng xanh bước đầu đã được áp 
dụng ở Việt Nam, tuy nhiên yêu cầu mở rộng và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh đang 
vấp phải nhiều cản trở như sau:

Thứ nhất, Việt Nam vẫn đang trong mô hình phát triển phụ thuộc tài nguyên, vì vậy đảm 
bảo sự cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và bảo vệ môi trường luôn là bài toán khó giải, 
nhất là trong lĩnh vực năng lượng (nhiệt điện, thủy điện) hay khai khoáng.
 
Thứ hai, các ngân hàng thương mại nhà nước vẫn đang chiếm vai trò chủ đạo với hơn 50% 
thị phần; chịu sự chi phối và chỉ đạo trực tiếp từ nhà nước, nên có nhiệm vụ phải cấp tín 
dụng cho một số ưu tiên đầu tư được nhà nước bảo trợ như năng lượng – là ngành hiện gây 
ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và thiên nhiên.
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Thứ ba, Chính phủ đã ban hành một số văn bản về thúc đẩy tín dụng xanh trong lĩnh vực tài 
chính ngân hàng, nhưng mới chỉ có tính chất định hướng, khuyến khích và chưa bắt buộc. 
Do vậy, vì mục tiêu lợi nhuận các ngân hàng hiện vẫn sẵn sàng chấp thuận cấp tín dụng cho 
các dự án mà không quan tâm đến nguy cơ, rủi ro tiêu cực đối với MT-XH.

Thứ tư, chính sách đảm bảo an toàn môi trường chưa được áp dụng bắt buộc và đồng bộ 
trong hệ thống ngân hàng. Khi một ngân hàng đặt ra nhiều yêu cầu về môi trường sẽ làm 
giảm tính cạnh tranh so với ngân hàng khác vì khách hàng có xu hướng tìm đến những 
ngân hàng với thủ tục cấp tín dụng đơn giản hơn, ít có rào cản về an toàn môi trường.

Thứ năm, do hạn chế thông tin, các ngân hàng chủ yếu dựa hoặc tham khảo quyết định của 
cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch, ĐTM để xem xét cho vay vốn. Tuy nhiên, trên thực tế, 
các quyết định này chưa phải là căn cứ đáng tin cậy, nhiều dự án trong quy hoạch sau đó 
vẫn bị loại trừ, không cho phép thực hiện.

Thứ sáu, thực tiễn thực thi và tuân thủ chính sách, quy định môi trường ở Việt nam còn khá 
yếu; nhiều doanh nghiệp gây ô nhiễm vẫn được hoạt động và thậm chí được cấp phép mở 
rộng sản xuất; do vậy thiếu động lực để thúc đẩy cả ngân hàng và chủ dự án áp dụng các 
cơ chế đảm bảo an toàn tốt hơn.

Thứ bảy, mặc dù đã ban hành Chỉ thị 03, nhưng NHNN vẫn chưa xây dựng các hướng dẫn 
thực thi cụ thể; chưa ban hành được các cơ chế tài chính đặc thù cho dự án thân thiện môi 
trường, trong khi các dự án xanh, sử dụng công nghệ thân thiện môi trường lại đòi hỏi vốn 
đầu tư ban đầu rất lớn, thời gian thu hồi vốn rất dài.

Ngân hàng có vai trò quan trọng đối với việc hướng các dòng đầu tư vào sản xuất xanh. Tuy 
nhiên, nhiệm vụ này chỉ thành công nếu có một chương trình cải tổ tổng thể và thực chất.  
Báo cáo đề xuất các giải pháp thúc đẩy tín dụng xanh cụ thể  như sau: (i) Giảm thiểu sự chi 
phối của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng; (ii) Phân loại các ngành 
sản xuất và xây dựng hướng dẫn đánh giá công nghệ đối với từng ngành sản xuất để ngân 
hàng có cơ sở đối chiếu; (iii) Bản đồ hóa tất cả các quy hoạch và nghiên cứu khoanh vùng 
nhạy cảm; (iv) Tăng cường thực thi chính sách pháp luật môi trường bằng cách công khai 
thông tin và trao quyền giám sát cho cộng đồng; (v) Ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro 
bằng cách công khai thông tin về các dự án đang xin vay vốn để thăm dò ý kiến dư luận; (vi) 
Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành và giữa các ngân hàng; (vii) Thành lập 
các quỹ hỗ trợ dự án xanh với lãi suất ưu đãi; (viii) Nâng cao năng lực cho cán bộ tín dụng 
về môi trường ; (ix) Nghiên cứu tham gia Nguyên tắc xích đạo.
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Giới thiệu

Trong 30 năm qua, Việt Nam đã thực hiện mô hình tăng trưởng phụ thuộc tài nguyên với 
giá trị gia tăng thấp và nhiều hệ lụy môi trường. Với nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế theo 
hướng hiệu quả và sạch hơn, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng 
xanh từ năm 2012, trong đó ngành ngân hàng được giao nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và 
tăng cường năng lực hoạt động tài chính - tín dụng của các ngân hàng thương mại phục 
vụ tăng trưởng xanh. Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 03/
CT-NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro MT-XH trong hoạt động 
tín dụng vào tháng 3/2015, Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng nhằm thực hiện 
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 cũng chính thức được phê duyệt 
vào tháng 8/2015. Các văn bản này khuyến khích các tổ chức tín dụng thúc đẩy tăng trưởng 
xanh và chủ động xây dựng các chính sách quản lý rủi ro MT-XH trong quá trình xét duyệt, 
thẩm định cho vay vốn đầu tư, phát triển.

Ngân hàng thường được coi là lĩnh vực kinh doanh ít phát thải và thân thiện với môi trường. 
Tuy nhiên, là bên cung cấp vốn đầu tư, ngân hàng có vai trò quan trọng đối với quá trình 
thẩm định và triển khai các dự án phát triển, trong đó nhiều dự án có nguy cơ gây ra tác 
động tiêu cực và phí tổn lớn đến MT-XH như thủy điện, khai khoáng. Như vậy, ngân hàng 
có thể gián tiếp gây ra các hệ lụy MT-XH trước mắt và lâu dài nếu chủ đầu tư và các bên 
liên quan không tuân thủ và có các can thiệp thích hợp. Trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ môi 
trường và đảm bảo quyền con người ngày càng được đề cao và giám sát chặt chẽ, ngân 
hàng do đó cũng phải đối mặt với không ít rủi ro khi dự án có thể bị chấm dứt, đình chỉ do 
các xung đột MT-XH dẫn đến việc chủ đầu tư chậm trễ hoặc mất khả năng hoàn lại khoản 
vay.

Báo cáo này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và những khó khăn trong việc thực 
hiện Chỉ thị số 03/CT-NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi 
trường và xã hội trong hoạt động tín dụng với những khía cạnh cụ thể như sau: Rủi ro môi 
trường và xã hội hiện nay được nhìn nhận, đánh giá như thế nào trong quá trình xem xét 
cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại? Có những khó khăn, rào cản trong việc thực 
hiện thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt 
động tín dụng ở Việt Nam?

Dựa trên các phân tích, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp để kiến nghị các tổ chức ngân 
hàng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ hướng dòng tài chính vào các ngành sản xuất sạch và 
quản lý tốt các rủi ro về MT-XH đối với các dự án vay vốn. Nội dung của báo cáo này tổng 
hợp kết quả rà soát, đánh giá thông qua quá trình tham vấn với các ngân hàng thương 
mại và các chuyên gia về đảm bảo an toàn MT-XH trong các năm 2012 và 2016. Nhóm tác 
giả mong muốn báo cáo này sẽ cung cấp thêm những hiểu biết cần thiết về vai trò của hệ 
thống ngân hàng trong nỗ lực thực thi các chính sách phát triển bền vững của Việt Nam.
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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. Tùy theo phạm vi hoạt động, các 
tổ chức tín dụng có thể được chia làm hai loại hình cơ bản là ngân hàng và các tổ chức tín 
dụng phi ngân hàng. Trong đó, tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện một hoặc 
một số hoạt động ngân hàng, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các 
dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Theo báo cáo Tổng quan thị trường tài chính 2015 do Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia 
(UBGSTCQG) công bố, tính đến cuối năm 2015, Việt Nam có 118 tổ chức tín dụng trên toàn 
quốc. Các tổ chức này được chia làm 4 nhóm gồm: ngân hàng thương mại nhà nước, ngân 
hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài, công ty tài 
chính, và ngân hàng hợp tác xã (hay còn gọi là Quỹ tín dụng nhân dân). Số lượng các tổ 
chức tín dụng có sự biến động do hoạt động mua bán, sáp nhập theo đề án tái cơ cấu hệ 
thống tổ chức tín dụng theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ 
tướng Chính phủ (UBGSTCQG, 2016). Cơ cấu số lượng các loại tổ chức tín dụng ở Việt Nam 
giai đoạn từ 2011-2015 được thể hiện tại Bảng 1.

 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

Các tổ chức tín dụng đóng vai trò điều tiết lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế, huy động 
vốn ở những khu vực dư thừa và cấp tín dụng cho những khu vực có nhu cầu. Nói cách 
khác, các tổ chức tín dụng là cầu nối giữa người có vốn và người cần vốn, từ đó thúc đẩy tái 
sản xuất và tạo điều kiện phát triển kinh tế. Do đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng liên quan 
trực tiếp đến tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP). Theo TS. Cao Sỹ Kiêm, nguyên 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng GDP của Việt Nam phụ thuộc vào vốn (với tỷ 
lệ hơn 80%) và lao động (chủ yếu lao động giá rẻ). Vì vậy, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng phải 
gánh nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Để có mức tăng 1% GDP, tăng trưởng 
tín dụng hàng năm phải đạt khoảng 2-3% (Hoàng, 2016). Mức tăng trưởng tín dụng trong 
mối tương quan với tăng trưởng GDP hiện hành đồng nghĩa với tăng sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên, ô nhiễm môi trường và suy giảm sinh thái mà thực tiễn phát triển kinh tế của 
Việt Nam đã và đang trải nghiệm, đặc biệt trong ba thập kỷ cải cách gần đây. 

Bảng  1 - Số lượng các tổ chức tín dụng
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Hình 1 - Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng GDP

[Nguồn: NHNN, 2016]

Một đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) năm 2014 nhấn mạnh tầm quan 
trọng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam ngày càng được nâng cao, tuy 
nhiên các ngân hàng thương mại nhà nước1 vẫn chiếm giữ vai trò chủ đạo. Các ngân hàng 
này chịu sự quản lý và chi phối trực tiếp của nhà nước, có nhiệm vụ cấp tín dụng ưu tiên cho 
một số ngành được bảo trợ, tập trung chủ yếu vào cho vay các tập đoàn, doanh nghiệp nhà 
nước. Tín dụng ưu tiên cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chiếm khoảng ¼ tổng tài 
sản của Ngân hàng Phát triển Việt Nam vào năm 2009 (ADB, 2014). Tuy nhiên, đến nay vai 
trò thống trị cả thị trường tín dụng lẫn huy động của NHTMNN đang thay đổi do sự cạnh 
tranh gay gắt của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP), nhất là sau khi nhà nước 
thúc đẩy thực hiện quá trình tái cơ cấu để giải quyết nợ xấu cũng như đáp ứng các tiêu 
chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân là những đối tượng cho vay 
chính của NHTMCP.

Từ năm 2010, hệ thống các tổ chức tín dụng của Việt Nam dần bộc lộ nhiều yếu kém. 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 tỷ lệ nợ xấu năm 2014 theo công bố của Chính phủ chỉ chiếm khoảng 4,1%. Theo 
Moody, con số này là do nhiều ngân hàng đã tái cơ cấu nợ và bán nợ xấu cho Công ty Quản 
lý Tài sản Việt Nam (VAMC) (Loman, 2015). Trong năm 2015, VAMC đã duyệt mua hơn 111 
nghìn tỷ đồng nợ gốc và phát hành trái phiếu đặc biệt gần 110 nghìn tỷ đồng (Anh, 2014).

1. Tập trung vào 04 NHTMNN là: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 
(BIDV), Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng công thương Việt Nam 
(VietinBank)
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Trước hàng loạt các yếu kém của hệ thống ngân hàng, Chính phủ đã cam kết tái cơ cấu 
ngành ngân hàng và cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước. Tuy nhiên, tiến 
trình tái cơ cấu2, chủ yếu sáp nhập và mua lại, diễn ra chậm và do đó ảnh hưởng tiêu cực 
đến tăng trưởng tín dụng. Vấn đề chính của các ngân hàng hiện nay liên quan đến các 
DNNN. Tính đến hết năm tài chính 2014, theo báo cáo của Chính phủ, tổng số nợ phải trả 
của các tập đoàn, tổng công ty đã lên tới 1.567.000 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2013. Đặc 
biệt, vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh cho DNNN là 124.104 tỉ đồng, tăng khoảng 
2.000 tỉ so với năm 2013 (Kình, 2015). Nợ DNNN chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng số 
vốn của toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng, trong khi quá trình tái cơ cấu các DNNN 
cũng đang diễn ra hết sức chậm chạp. Thừa nhận quá trình tái cơ cấu hệ thống tín dụng 
còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên đến cuối năm 2015 nhà nước đã hoàn thành 
sáp nhập 04 ngân hàng (MHB vào BIDV, PGBank vào VietinBank, MDB vào Maritime Bank, 
và Southernbank vào Sacombank); mua lại 03 ngân hàng (Oceanbank, VNCB và GPBank) và 
chuyển đổi mô hình hoạt động. 

Những nỗ lực cải tổ nói trên, cùng nhiều giải pháp khác, đang từng bước góp phần cải 
thiện hệ thống quản trị ngân hàng nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và đáp ứng các thông 
lệ, chuẩn mực quốc tế. Với xu hướng phát triển này, các tổ chức tín dụng có vai trò quan 
trọng trong việc kiểm soát và giảm thiểu các phí tổn về mất mát tài nguyên, ô nhiễm môi 
trường và suy giảm hệ sinh thái trong quá trình cấp tín dụng cho các hoạt động kinh tế, để 
quốc gia có được sự tăng trưởng GDP “xanh” hơn và bền vững hơn.

2. Thực hiện theo Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Cơ cấu 
lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” 
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Với chức năng cung cấp tài chính, các tổ chức tín dụng luôn có vai trò quyết định đối với 
việc triển khai các dự án phát triển, tuy nhiên hầu như không được nhắc đến khi bàn về 
trách nhiệm giải trình môi trường - xã hội phát sinh từ các hoạt động kinh tế đó. Trong số 
những dự án đệ trình xin vay vốn, nhiều dự án tiềm ẩn những tác động tiêu cực lớn đối với 
môi trường và xã hội. Nói cách khác, các tổ chức tín dụng có thể gián tiếp gây những tác 
động môi trường và xã hội như ô nhiễm môi trường, hủy hoại nguồn nước, mất rừng, suy 
giảm đa dạng sinh học, lạm quyền và xung đột đất đai. Trong bối cảnh các yêu cầu bảo vệ 
môi trường và nhân quyền ngày càng được thừa nhận, luật hóa và tuân thủ, thì các tổ chức 
tín dụng cũng đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Trên thế giới, nhiều dự án buộc phải 
hủy bỏ bởi sự phản đối của cộng đồng và xã hội dù đã được chính phủ chấp thuận triển 
khai, thậm chí đã được ngân hàng cam kết cấp tín dụng. 

Ở Mỹ vào năm 1993, tập đoàn tài chính Fleet Factors đã bị tòa án Mỹ ra phán quyết phải 
thực hiện bồi hoàn môi trường do đầu tư và có liên đới trực tiếp đến một công trình gây ô 
nhiễm. Đây là một vụ kiện kinh điển trong ngành tài chính Mỹ. Sau vụ việc này, các tổ chức 
tín dụng đã phải nghiêm túc tính toán đến những rủi ro môi trường khi cho vay vốn3. Kết 
quả điều tra của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ cho biết sau vụ Fleet Factors, 63% ngân hàng ở 
Mỹ đã từ chối cấp vốn cho các dự án mà họ cho là có rủi ro về môi trường và 46% trong số 
các ngân hàng này đã quyết định chấm dứt tài trợ cho một số ngành hay gây ô nhiễm môi 
trường (IISD, 2013).

Ở Ấn Độ, Chính phủ đã ban hành chính sách khuyến khích các ngân hàng xem xét tham 
gia Nguyên tắc Xích đạo4 và thúc đẩy tín dụng xanh trong nỗ lực hướng đến mục tiêu phát 
triển bền vững. Tuy nhiên, chính sách này của Ấn Độ không đưa ra những yêu cầu cụ thể 
hay bắt buộc đối với ngân hàng. Trên thực tế, một số tổ chức tín dụng của Ấn Độ đã bị ảnh 
hưởng vì dự án họ cho vay vốn bị đình chỉ do các vấn đề môi trường. Tổ chức IFMR của Ấn 
Độ đã tiến hành nghiên cứu đối với 8 trường hợp đã bị đình chỉ, buộc giảm quy mô hay trì 
hoãn do các vấn đề môi trường, gây những tổn thất lớn về mặt tài chính. Ví dụ, dự án thủy 
điện trên sông Bhagirathi bị đình chỉ dù đã bắt đầu xây dựng và chủ dự án không thể hoàn 
trả vốn vay cho ngân hàng (Mandal &  Venkataramani, 2013).

Ở Việt Nam, các hoạt động kinh tế hiện nay vẫn chủ yếu phụ thuộc vào khai thác tài nguyên 
và sử dụng lao động giá rẻ; chưa có những yếu tố hấp dẫn như năng lực kỹ thuật và môi 
trường đầu tư tốt để thu hút các dự án công nghệ cao. Nhìn chung, nhiều địa phương hiện 
nay vẫn chủ yếu đặt các ưu tiên cho phát triển kinh tế ngắn hạn hơn là mục tiêu bảo vệ môi 
trường trước mắt và lâu dài. Do đó, rất nhiều dự án không thân thiện, thậm chí có nguy cơ 
cao, đối với môi trường đã được cấp phép đầu tư như khoáng sản, nhiệt điện, thủy điện,... 
mà thiếu sự cân nhắc đầy đủ về bảo vệ môi trường. Trong một số trường hợp, việc triển khai 
những dự án này đã gây ra sự phản đối gay gắt từ phía cộng đồng do các vấn đề liên quan 
đến tranh chấp đất đai, cản trở sinh kế hoặc ô nhiễm môi trường.  Việc thực hiện các dự án 
này do đó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro tài chính đối với cả ngân hàng và nhà đầu tư. Ngược 
lại, một số đề xuất dự án như thủy điện Đồng Nai 6 và 6A có nguy cơ cao đối với đa dạng 
sinh học của Vườn quốc gia Cát Tiên đã được Nhà nước lắng nghe, xem xét và ra quyết định 
đưa ra khỏi quy hoạch, không cấp phép thực hiện.

3. Trước đó đã có một số ngân hàng Mỹ bị đưa ra tòa với cáo buộc tương tự nhưng được xử miễn trừ trách nhiệm. Thông 
tin thêm về trường hợp vụ Fleet Factors và các ảnh hưởng có thể xem trong Nicholson & Zuiderhoek (1993) ở phần Tài 
liệu tham khảo.

4. Tham khảo thêm Nguyên tắc xích đạo tại: http://nature.org.vn/vn/2014/07/nguyen-tac-xich-dao-2013/ 
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Hộp 1 - Dự án xây dựng đập thủy điện trên sông Hằng (Ấn Độ)

Từ năm 2003, tập đoàn UJVNL đã đề xuất dự án xây dựng đập thủy điện 65MW trên 
sông Bhagirathi, là một chi lưu của sông Hằng với công suất phát điện hàng năm là 
293,18 GWh. Dự án đã được Tập đoàn Tài chính Điện lực cho vay thông qua vốn từ 
quỹ EDC của Canada với tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu là 70:30, lãi suất 16% trên vốn chủ 
sở hữu và 10% phần vốn vay. 

Từ năm 2003, dự án đã đối mặt với sự phản đối quyết liệt từ các nhà bảo tồn, văn hóa 
và xã hội dân sự. Dư luận cho rằng việc xây dựng đập thủy điện với công suất trên 25 
MW ở vùng nhạy cảm sinh thái sẽ gây những tổn hại nghiêm trọng đến môi trường 
xung quanh. Hệ thống sông Hằng có 30 – 40 chi lưu trải dài 135 km từ Gaumukh đến 
Uttarkashi. Tác động tích lũy từ dự án đến hệ thống sông này chưa được xem xét 
trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường. 

Cuối cùng, vào tháng 8/2010, Chính phủ Ấn độ đã ra quyết định loại bỏ dự án thủy 
điện trên sông Bhagirathi, đồng thời tuyên bố 135 km từ Gaumukh (thượng lưu của 
Gangotri) đến Uttarkashi là khu vực nhạy cảm sinh thái theo Đạo luật Bảo vệ Môi 
trường năm 1986. Do đó, dự án thủy điện Bhaironghati và một vài dự án khác tương 
tự ở khu vực này đã bị loại bỏ. 
 
Trên thực tế, dự án đã được xây dựng tại thời điểm Chính phủ ra quyết định hủy bỏ. 
Bởi vậy, toàn bộ chi phí đã đầu tư là gần 3 tỷ Rupee (tương đương khoảng 44,4 triệu 
đô la Mỹ) bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị, lãi suất khoản vay cần được hoàn trả. 
Tuy nhiên, việc hoàn trả toàn bộ chi phí là không thể. Không giống trường hợp dự 
án thủy điện Loharinag Pala (cũng bị Chính phủ loại bỏ), UJVNL đã hoàn toàn không 
nhận được bồi thường đối với dự án này (Mandal &  Venkataramani, 2013).

Trung tâm Con người và Thiên nhiên 15



Những năm gần đây Việt Nam đang thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế thông qua đàm 
phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương. Đến 2016, 16 hiệp 
định thương mại tự do đã được Chính phủ Việt Nam ký kết với các quốc gia và khu vực đối 
tác, trong đó có những hiệp định thế hệ mới như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) hay Hiệp định Thương mại Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA). Ngoài các thỏa 
thuận về loại bỏ, cắt giảm thuế quan, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có những 
yêu cầu rất khắt khe về bảo vệ môi trường và lao động. Ví dụ, khi xuất khẩu các sản phẩm 
dệt may sang thị trường Châu Âu, doanh nghiệp phải đảm bảo xử lý chất thải đạt yêu cầu và 
đảm bảo các yêu cầu về môi trường lao động. Trong trường hợp không tuân thủ được các 
yêu cầu này, doanh nghiệp có thể bị xử phạt và đối mặt với các rủi ro về tài chính.

Đến nay Việt nam chưa công bố một báo cáo hay số liệu chính thức nào về việc ngân hàng 
bị mất các khoản cho vay do dự án bị đình chỉ bởi các vấn đề môi trường. Tuy nhiên, trên 
thực tế một số ngân hàng cũng đã từng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố trực tiếp hoặc gián 
tiếp liên quan đến môi trường. Ví dụ, dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) bị đình 
trệ sau gần 10 năm chuẩn bị; dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A đã bị loại bỏ khỏi quy 
hoạch sau gần 3 năm chủ dự án chuẩn bị thủ tục đầu tư; dự án phát triển đô thị ven sông 
Đồng Nai phải tạm dừng hay các dự án nhiệt điện Vĩnh Tân gặp phải sự phản đối gay gắt 
từ cộng đồng. Rõ ràng, việc đặt ra và áp dụng các nguyên tắc phòng ngừa rủi ro tín dụng 
phát sinh từ các nguy cơ môi trường – xã hội là cần thiết, nhất là trong bối cảnh đầu tư vào 
năng lượng, khai khoáng, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đang có xu hướng mở rộng 
trong tương lai. Hình 2 ở dưới cho thấy trường hợp dư nợ của ngân hàng VietcomBank chủ 
yếu tập trung vào các ngành có liên quan đến nhiều nguy cơ môi trường là năng lượng và 
khoáng sản.

Hình 2 - Số liệu về dư nợ của Vietcombank đối với một số ngành tiềm ẩn rủi ro môi 
trường năm 2016 (đơn vị: tỷ đồng)

[Nguồn: Vietcombank, 2016]
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Hộp 2 - Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh)

Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt từ năm 2008, do Công ty cổ phần sắt Thạch Khê thực hiện theo Giấy 
phép khai thác khoáng sản số 222/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường với tổng diện tích khai thác 527 ha, trữ lượng khai thác 230 
triệu tấn và thời hạn khai thác là 30 năm (MONRE, 2013). Ban đầu, Công ty cổ phần 
sắt Thạch Khê do 09 cổ đông cam kết góp vốn gồm Tập đoàn Công nghiệp Than- 
Khoáng sản Việt Nam (30%), Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (24%), 
Tổng công ty Thép Việt Nam (20%); Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (4%), Tổng 
công ty Sông Đà (5%), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (5%), Công ty TNHH 
Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Minh (4%), Công ty Khoáng sản và Luyện kim Thăng 
Long (3%), và Ngân hàng BIDV (5%) .

Khi đề xuất, dự án bị đánh giá là thiếu tính khả thi và hiệu quả. Mỏ sắt Thạch Khê nằm 
cạnh biển với độ sâu -8 – 500 m so với mực nước biển. Do nằm sâu dưới lòng đất, 
khối lượng đất đá phủ phải bóc lên đến gần 13 triệu m3 – là hoạt động tốn kém chi 
phí lớn và quản lý an toàn các bãi thải rất khó khăn. Với đặc điểm địa chất, thủy văn 
ở khu vực khai thác, lượng nước chảy vào mỏ có thể lên tới 3.171.804 m3/ngày đêm 
(nước mặt và nước ngầm) khi mở moong khai thác. Việc tháo nước và làm khô mỏ 
cũng là một khó khăn rất lớn, không kể Hà Tĩnh là địa bàn chịu nhiều thiên tai, nên 
khai thác lộ thiên là khó khả thi và gây nhiều ảnh hưởng về mặt môi trường, không 
kể việc triển khai dự án này còn làm hơn 4.000 hộ dân thuộc 10 xã ở vùng biển ngang 
phải di dời (T. Thủy, 2011).

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về tính hiệu quả, dự án vẫn được chấp thuận triển khai. 
Sau gần 10 năm, dự án mới tạm dừng ở giai đoạn bóc tầng đất phủ và giải phóng 
một phần diện tích mặt bằng do nhiều khó khăn về nguồn vốn, thị trường, hiệu quả 
khai thác, công nghệ kỹ thuật cũng như các yếu tố liên quan đến địa hình, địa chất và 
môi trường.  Theo Bộ TN-MT (2013), dự án chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp 
luật môi trường như ký quỹ, niêm yết công khai tóm tắt báo cáo ĐTM (MONRE, 2013). 
Đến năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận để 4 cổ đông, trong đó có Ngân 
hàng Đầu tư và Phát triển BIDV, thoái vốn khỏi dự án (Minh, 2011).
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Hộp 3 - Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư với 
tổng công suất 1.224 MW. Dự án do Tập đoàn Điện khí Thượng Hải - Trung Quốc (SEC) 
làm tổng thầu công trình với hình thức hợp đồng EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị, xây 
dựng và lắp đặt) với tổng giá trị hợp đồng là 1.384 tỷ USD (EVN, 2016). 

Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho vay vốn. Cụ 
thể, ngày 7/1/2013, VDB và EVN đã ký hợp đồng tín dụng cho hai dự án nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1 với tổng vốn vay là 2.500 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 
02/2012, VDB và EVN cũng đã ký hợp đồng tín dụng với số vốn vay 5.000 tỷ đồng để 
đầu tư hai dự án này. Tổng số vốn VDB cho EVN vay để triển khai hai dự án là 7.500 tỷ 
đồng. Hiện tại, các dự án thuộc ngành điện chiếm 39% trên tổng dư nợ vay tín dụng 
đầu tư tại VDB, trong đó 45,6% là các dự án do EVN làm chủ đầu tư (Trang, 2013).

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010 và đi vào hoạt động vào tháng 
3/2015. Mới hoạt động được 1 năm, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã gây ra rất nhiều 
các vấn đề môi trường liên quan đến bãi xỉ thải, tro và khói bụi trong không khí. Hằng 
ngày,  hai tổ máy thải ra gần 4000 tấn xỉ than nhưng không được vận chuyển đúng 
qui định đến bãi xỉ rộng cả vài chục héc ta (Phước, 2015). Khói và xỉ than phủ đầy nhà 
cửa, cây cối của người dân địa phương. 

Bức xúc vì vấn đề ô nhiễm môi trường, người dân địa phương đã nhiều lần tụ tập 
phản đối dự án. Đỉnh điểm là ngày 14 – 15 /4/2015, hàng trăm người dân huyện Tuy 
Phong đã chặn xe trên đường Quốc lộ 1 gây mất an ninh trật tự. Một số người dân 
quá khích còn đập cửa kính khách sạn và ô tô, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng (Hà, 
2015). 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. 

Theo ý kiến các chuyên gia, dự án gặp phải nhiều sai lầm từ khâu lựa chọn địa điểm, 
lựa chọn thiết bị đến việc quản lý chất thải. Dự án được đặt ở huyện Tuy Phong (Bình 
Thuận) là khu vực có gió mạnh nhất nước. Do đó, bụi và chất ô nhiễm bị phát tán rất 
mạnh. Bên cạnh đó, việc lựa chọn công nghệ và thiết bị lạc hậu của Trung Quốc cũng 
góp phần làm các vấn đề môi trường trầm trọng hơn. 
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CÁC SÁNG KIẾN 
QUỐC TẾ GIẢM THIỂU 
RỦI RO MÔI TRƯỜNG 
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Từ cuối thập kỷ 1980 đến nay, nhiều sáng kiến được đưa ra nhằm thúc đẩy trách nhiệm của 
các tổ chức tín dụng đối với môi trường và xã hội. Năm 1989, Ủy ban Châu Âu (EC) đưa  bản 
dự thảo Chỉ thị về Trách nhiệm Dân sự đối với những Tổn hại do Chất thải5. Đến năm 2004, 
Chỉ thị này mới chính thức được ban hành6 sau khi EC đã phải thu hẹp những quy định về 
trách nhiệm đối với cơ sở gây ô nhiễm7. Sau khi Chỉ thị này có hiệu lực (từ tháng 4/2004), 
các nước thành viên của EC có ba năm để xây dựng luật tại quốc gia mình. Tuy nhiên, đến 
tháng 7/2010, việc luật hóa mới được hoàn tất nên chưa có những đánh giá đầy đủ về hiệu 
quả thực hiện (Europa, 2016).

Bên cạnh Mỹ và Cộng đồng Châu Âu, các nỗ lực khác có thể kể đến là Sáng kiến tài chính 
của Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEPFI), Cam kết hiệp ước toàn cầu của Liên 
hợp quốc (UNGC), Nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm của Liên hợp quốc hay Nguyên tắc 
Xích đạo (EP). Trong đó, UNEPFI là một chương trình hợp tác toàn cầu giữa UNEP và các tổ 
chức tài chính lớn trên thế giới nhằm nêu cao vai trò của các tổ chức tài chính đối với môi 
trường và xã hội. Năm 1992, UNEP và một số ngân hàng lớn đưa ra tuyên bố về việc các 
ngân hàng này cam kết thực hiện các nguyên tắc của phát triển bền vững. Năm 1997, tuyên 
bố này được chỉnh sửa để mở rộng thành phần tham gia tới các tổ chức tài chính khác. Hiện 
tại UNEPFI có hơn 200 tổ chức tài chính tham gia, chủ yếu là các ngân hàng và các công ty 
bảo hiểm.

Một sáng kiến khác của Liên hợp quốc cũng thu hút được nhiều tổ chức tài chính tham 
gia là UNGC, được nguyên Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan nêu ra tại Diễn đàn Kinh 
tế Thế giới tại Davos năm 19998 và được chính thức ra đời năm 2000. Cam kết này đưa ra 
10 nguyên tắc về quyền con người, lao động, môi trường và chống tham nhũng, đồng 
thời kêu gọi khối doanh nghiệp tham gia, trong đó có các ngân hàng. Một nghiên cứu của 
BankTrack (2010) cho biết có 32/49 ngân hàng lớn nhất thế giới đã đăng ký tham gia thực 
hiện cam kết này. Tuy nhiên, bên cạnh khối doanh nghiệp thì UNGC còn có thành viên là 
các tổ chức dân sự, tổ chức lao động, viện nghiên cứu, tổ chức nhà nước, và cả các thành 
phố (BankTrack, 2010b). 

Khác với hai sáng kiến của UN, EP là bộ chuẩn mực được chính các tổ chức tài chính xây 
dựng và cam kết thực hiện. Năm 2002, Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) thuộc nhóm Ngân 
hàng Thế giới (WB) và 09 ngân hàng quốc tế họp ở London để bàn về trách nhiệm của các 
ngân hàng  và cùng thống nhất xây dựng một bộ tiêu chuẩn quản lý rủi ro môi trường dựa 
trên các bộ tiêu chuẩn đã có của IFC9. EP được chính thức ra đời năm 2003 và đến nay đã có 
83 tổ chức tài chính tại 36 quốc gia cam kết thực thi. EP được sửa đổi lần thứ nhất năm 2006 
và lần thứ hai vào năm 201310. Hiện nay, EP được xem như bộ chuẩn mực mang tính hướng 
dẫn tốt nhất đối với các nhà đầu tư tài chính (xem Hộp 4).

5. Directive on Civil Liability for Damage Caused by Waste

6. Số hiệu 2004/35/EC

7. Quy định trách nhiệm từ “who have actual control” đến “operator”

8. Nguồn: http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990201.sgsm6881.html  

9. Nguồn: http://www.equator-principles.com/index.php/about/history-of-the-eps 

10. Nguồn: http://www.equator-principles.com/index.php/ep3 

Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng 
của ngân hàng thương mại ở Việt Nam20



Hộp 4 - Nguyên tắc Xích đạo (E8)

Nguyên tắc 1: Xem xét và phân loại
Nguyên tắc 2: Đánh giá môi trường và xã hội
Nguyên tắc 3: Các tiêu chuẩn môi trường và xã hội thích hợp
Nguyên tắc 4: Hệ thống quản lý môi trường, xã hội và Kế hoạch hành động 
Nguyên tắc 5: Sự tham gia của các bên liên quan
Nguyên tắc 6: Cơ chế khiếu nại
Nguyên tắc 7: Đánh giá độc lập
Nguyên tắc 8: Các thỏa ước
Nguyên tắc 9: Giám sát và báo cáo độc lập
Nguyên tắc 10: Báo cáo và tính minh bạch 
[Nguồn: The Equator Principles Association 2011]

Theo hướng dẫn của IFC (2010), kinh nghiệm quản lý rủi ro môi trường đối với hoạt động 
tín dụng của các tổ chức tài chính có sự tương đồng nhất định. Quản lý rủi ro môi trường 
có thể được chia thành 4 giai đoạn chính: (i) Sàng lọc môi trường, (ii) Thẩm định các rủi ro 
môi trường, (iii) Kiểm soát các rủi ro môi trường và (iv) Giám sát và báo cáo về các rủi ro môi 
trường. Biểu đồ dưới đây mô tả các bước quản lý rủi ro môi trường gắn cùng với quá trình 
xem xét cấp tín dụng.

Nhận hồ sơ đề 
nghị cấp tín dụng

Sàng lọc các rủi 
ro môi trường

Danh sách các 
lĩnh vực sản xuất 
nhiều rủi ro

Hướng dẫn đối với 
từng ngành;

Tổng quan chung về 
môi trường;

Khảo sát thực địa

Các cam kết và thỏa 
thuận về môi trường

Các báo cáo môi 
trường;

Các báo cáo giám sát 
môi trường;

Phê duyệt đánh giá 
tác động môi trường

Kiểm soát các rủi ro 
môi trường

Giám sát và báo cáo 
các rủi ro môi trường

Phê duyệt đề 
nghị cấp tín dụng

Quyết định cấp 
tín dụng

Chi tiêu và 
giám sát

[Nguồn: IFC, 2010]

Sàng lọc môi trường:  Được thực hiện ngay sau khi các tổ chức tài chính nhận được hồ sơ 
đề nghị cấp tín dụng. Mục tiêu chính của nội dung này là xác định mức độ rủi ro đối với 
ngân hàng. Căn cứ vào danh mục các hoạt động kinh doanh rủi ro và các hướng dẫn có liên 
quan,  dự án sẽ được xếp loại theo mức độ rủi ro (cao, vừa hoặc thấp).

Hình 3 - Quy trình chung về quản lý môi trường trong cấp tín dụng
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Thẩm định các vấn đề môi trường: Được thực hiện dựa trên các hướng dẫn cụ thể đối với 
từng ngành sản xuất, các thông tin tổng quan về môi trường của dự án và các thông tin thu 
thập được từ khảo sát thực địa. Mục tiêu của các nội dung này là thu thập đầy đủ thông tin 
đến hiểu rõ tất cả các rủi ro, mức độ nhận thức, tính cam kết và nguồn lực của chủ dự án 
để quản lý các vấn đề môi trường. Trong trường hợp, rủi ro ở mức thấp, ngân hàng có thể 
tiến hành cung cấp tín dụng cho chủ dự án. Trong trường hợp có một vài rủi ro được xác 
định, cần xác định và thống nhất với chủ dự án về các cơ chế kiểm soát rủi ro trước khi cấp 
tín dụng. Trong trường hợp, rủi ro nghiêm trọng được xác định, ngân hàng có thể xem xét 
từ chối cấp tín dụng. 

Kiểm soát các rủi ro môi trường: Được thực hiện nhằm đảm bảo chủ dự án thực hiện đầy 
đủ các giải pháp kiểm soát rủi ro đã thống nhất. Trong quá trình này, ngân hàng và chủ dự 
án cần phải thống nhất và ký kết biên bản giao kèo về trách nhiệm quản lý môi trường cũng 
như chế độ báo cáo của chủ dự án.

Giám sát môi trường:  Được thực hiện với mục tiêu giám sát tình hình thực hiện các cam 
kết và chế độ báo cáo của chủ dự án.

Như vậy, thế giới đã xây dựng nhiều sáng kiến và hướng dẫn cụ thể để quản lý rủi ro môi 
trường và xã hội trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tuy nhiên, việc thực hiện các cam kết 
đảm bảo an toàn môi trường, xã hội của ngành tài chính vẫn được đánh giá là tương đối 
yếu. Các định chế tài chính lớn như WB và IFC dù đã có những chính sách, hướng dẫn tương 
đối chi tiết về trách nhiệm đảm bảo an toàn môi trường, xã hội khi cho vay vốn vẫn tiếp tục 
tài trợ cho những dự án gây tổn hại đến môi trường. Ví dụ, cuối năm 2011 tổ chức ERI đã gửi 
cáo buộc đến Nhóm làm việc của Liên hợp quốc về Quyền con người và các tập đoàn đa 
quốc gia về việc IFC tiến hành cấp vốn cho việc mở rộng khai thác dầu mỏ tại hai cộng đồng 
ở Peru bất chấp việc khai thác trước đây đã gây những ảnh hưởng xấu đến môi trường và 
sức khỏe của cộng đồng sống xung quanh (IHRB, 2011). Tổ chức WDM xây dựng và đăng tải 
một bản đồ những dự án do WB tài trợ gây hại đến môi trường và an sinh xã hội trên toàn 
thế giới, cho thấy mức độ tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn trong thực tế vẫn là lỗ 
hổng lớn. Về phía các ngân hàng thương mại tư nhân, hai khảo sát của BankTrack trên hơn 
40 ngân hàng lớn trên thế giới đều đánh giá nội dung của chính sách môi trường của các 
ngân hàng này đa phần còn thiếu một số lĩnh vực hoặc vấn đề môi trường và nhân quyền 
quan trọng, trong khi việc thực hiện các chính sách này còn hạn chế (BankTrack, 2010b).
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XÂY DỰNG VÀ THỰC THI 
CÁC CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG 

Ở VIỆT NAM
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Thực tiễn và triển vọng thúc đẩy tín dụng xanh ở Việt Nam có liên quan chặt chẽ đến tiến 
trình xây dựng và thực thi các chính sách bảo vệ môi trường theo yêu cầu quốc gia cũng 
như các cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia chính thức (xem 
Bảng 2).

STT Tên Công ước Số quốc 
gia ký kết

Ngày kí 
kết Nội dung chính của Công ước

1 Công ước Stockholm về 
các chất ô nhiễm hữu cơ 
khó phân hủy (POP)

152 22/5/2001 Quản lý, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm môi 
trường do các chất POP gây ra

2 Công ước Basel về kiểm 
soát việc vận chuyển 
chất thải nguy hại 
(CTNH) xuyên biên giới 
và việc tiêu huỷ chúng

53 13/3/1995 Kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới 
các CTNH và những chất thải khác; giảm 
phát sinh CTNH và thúc đẩy quản lý hợp lý 
về môi trường đối với CTNH

3 Công ước Đa dạng sinh 
học (CBD)

168 17/10/1994 Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa 
dạng sinh học

4 Nghị định thư Cartagena 
về an toàn sinh học

103 19/1/2004 Nghị định thư thuộc khuôn khổ CBD nhằm 
mục đích đảm bảo an toàn ĐDSH đối với 
sinh vật biến đổi gen

5 Nghị định thư Nagoya về 
tiếp cận nguồn gen và 
chia sẻ công bằng, hợp 
lý lợi ích phát sinh từ 
việc sử dụng nguồn gen

92 23/4/2014 Nghị định thư cung cấp khung pháp lý 
minh bạch để thực hiện mục tiêu của Công 
ước CBD về: chia sẻ công bằng, hợp lý lợi 
ích từ việc phát triển nguồn gen nhằm 
đóng góp cho việc bảo tồn và sử dụng bền 
vững ĐDSH

6 Nghị định thư bổ sung 
Nagoya-Kuala Lumpur 
về nghĩa vụ pháp lý và 
bồi thường

60 23/4/2014 Thuộc khuôn khổ Nghị định thư Cartagena 
về an toàn sinh học với nội dung về trách 
nhiệm pháp lý và bồi thường trong lĩnh vực 
an toàn sinh học

7 Công ước Ramsar 160 20/01/1989 Bảo tồn và phát triển bền vững các vùng 
đất ngập nước

8 Công ước về Luật sử 
dụng các nguồn nước 
liên quốc gia cho các 
mục đích phi giao thông 
thủy

36 19/5/2014 Sử dụng và bảo tồn các nguồn nước liên 
quốc gia bao gồm nước mặt và nước ngầm 

9 Công ước Viên về bảo vệ 
tầng ozon

28 26/04/1994 Khung thể chế cho các nỗ lực quốc tế để 
bảo vệ tầng ozon

10 Nghị định thư Montreal 
về các chất làm suy giảm 
tầng ozon (ODS)

46 26/04/1994 Bảo vệ tầng ozon bằng cách loại bỏ sản 
xuất các sản phẩm là tác nhân làm thủng 
tầng ozon 

Bảng  2 - Danh mục công ước, cam kết quốc tế Việt Nam đã ký kết 
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
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STT Tên Công ước Số quốc 
gia ký kết

Ngày kí 
kết Nội dung chính của Công ước

11 Công ước khung của 
Liên hợp quốc về biến 
đổi khí hậu (UNFCCC)

165 16/11/1994 Ổn định các nồng độ khí nhà kính trong khí 
quyển ở mức có thể ngăn ngừa được sự can 
thiệp nguy hiểm của con người đối với hệ 
thống khí hậu

12 Nghị định thư Kyoto 83 25/09/2002 Nghị định thư nằm trong UNFCCC về biến 
đổi khí hậu nhằm giảm phát thải khí nhà 
kính

13 Công ước Liên hợp quốc 
về luật biển (UNCLOS)

157 23/06/1994 Quy định quyền, trách nhiệm của các quốc 
gia trong việc sử dụng biển, thiết lập các 
hướng dẫn rõ ràng cho hoạt động kinh 
doanh, BVMT, cải thiện quản lý các tài 
nguyên thiên nhiên đại dương

14 Công ước về chống sa 
mạc hóa của Liên hợp 
quốc (UNCCD)

196 14/10/1994 Chống sa mạc hóa và giảm nhẹ tác động 
của hạn hán thông qua các chương trình 
hành động quốc gia

15 Công ước về buôn bán 
các loài động, thực vật 
hoang dã nguy cấp 
(CITES)

181 20/01/1994 Bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã 
nguy cấp

16 Hiệp định hợp tác phát 
triển bền vững lưu vực 
sông Mê Công

04 05/4/1995 Phát triển bền vững, sử dụng, bảo vệ và 
quản lý tài nguyên nước và các tài nguyên 
liên quan của LVS Mê Công

Để thực hiện các cam kết quốc tế về môi trường – tài nguyên nói trên, trong hơn 02 thập kỷ 
qua, Việt Nam đã liên tục xây dựng, ban hành, sửa đổi, hoàn thiện khung luật pháp và chính 
sách môi trường quốc gia, bao gồm các nhóm luật chính như:
• Luật Bảo vệ môi trường (1993, 2005, 2014)
• Luật Bảo vệ và phát triển rừng (1991, 2004, sửa đổi 2017)
• Luật Thủy sản (2003)
• Luật Đa dạng sinh học (2008)
• Luật Tài nguyên nước (1998, 2012)
• Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo (2015)
• Luật Đất đai (1993, 2003, 2013)
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Bên cạnh đó, nhiều chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia nhằm tăng cường quản lý, 
bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên đến 2020, tầm nhìn đến 2030 hoặc xa 
hơn cũng đã được Chính phủ ban hành và thể chế hóa thực hiện như:
• Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; ban 

hành năm 2012;
• Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; ban 

hành năm 2013;
• Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; ban hành năm 2011;
• Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; ban hành năm 2012;
• Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020; ban hành năm 2006;
• Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020; ban hành 2007;
• Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020; ban hành năm 2010;
• Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành năm 2011;
• Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020; ban hành năm 2012;
• Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, và tầm nhìn đến 

năm 2050; ban hành năm 2007;
• Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2020, và tầm nhìn đến 

năm 2050; ban hành năm 2007; ban hành năm 2015;
 
Để bảo vệ môi trường trong các hoạt động phát triển, từng ngành và từng địa phương đã 
được yêu cầu xây dựng các quy hoạch phát triển đến 2020 và tầm nhìn đến 2030, trong 
đó các quy hoạch phát triển năng lượng và khoáng sản được lập chi tiết đến tên từng dự 
án. Trước khi phê duyệt, tất cả các dự thảo chiến lược, quy hoạch phát triển nói trên đều 
phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC11) theo quy định của Luật Bảo vệ môi 
trường12 hiện hành (ban hành năm 2014) hoặc trước đây. Phụ lục I của Nghị định 18/2015/
NĐ-CP đã quy định danh mục các đối tượng phải đánh giá môi trường chiến lược, bao gồm 
06 nhóm chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chính (xem Bảng 3). Việc tuân thủ thực hiện ĐMC 
cần được các ngân hàng tiếp nhận như là một căn cứ và lợi thế quan trọng về đánh giá giảm 
thiểu rủi ro trong quá trình tiếp nhận, thẩm định và xem xét cấp tín dụng cho các đề xuất 
dự án đầu tư, phát triển vì nếu:
• Đề xuất dự án (hoặc ý tưởng dự án) đã được đưa vào trong, hoặc gắn bó chặt chẽ với các 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
• Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đó đã được đánh giá ĐMC với các mối quan tâm, rủi ro 

môi trường với định hướng can thiệp giảm thiểu đã được xác định.

11. Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh 
giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

12. Điều 13 đến 17 của Luật Bảo vệ môi trường (2014); hoặc Điều 14-17 của Luật Bảo vệ môi trường 2005 
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1 Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các vùng kinh tế - 
xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế

2 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố, đặc khu 
trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

3 Chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia phát triển hệ thống các khu kinh tế, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp

4 Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có tác động lớn đến 
môi trường

4.1 Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cấp quốc gia
4.1.1 Chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực cấp quốc gia về công nghiệp, nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, du lịch, y tế
4.1.2 Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành điện, thủy điện, nhiệt điện, năng lượng 

nguyên tử và điện hạt nhân; khai thác dầu khí, lọc hóa dầu; giấy; công nghiệp 
hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; cao su; dệt may; xi măng; thép; thăm 
dò, khai thác và chế biến khoáng sản

4.1.3 Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, 
thủy lợi, chăn nuôi

4.1.4 Chiến lược, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường 
sắt, đường biển, đường sông, cảng, hàng không

4.1.5 Chiến lược, quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị; quy hoạch vật liệu xây dựng
4.1.6 Chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch, sân golf
4.1.7 Chiến lược, quy hoạch phát triển mạng lưới khám chữa bệnh
4.2 Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực liên tỉnh, vùng
4.2.1 Quy hoạch phát triển thủy sản
4.2.2 Quy hoạch phát triển thủy lợi
4.2.3 Quy hoạch phát triển thủy điện
4.2.4 Quy hoạch phát triển giao thông vận tải
4.2.5 Quy hoạch chung các đô thị
4.2.6 Quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản
4.2.7 Quy hoạch sử dụng đất
4.2.8 Quy hoạch sử dụng tài nguyên, môi trường biển
5 Điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
5.1 Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc các mục 1, 2, 3 và 4 Phụ lục này chưa 

được cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến 
lược trước thời điểm điều chỉnh

5.2 Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc các mục 1, 2, 3 và 4 Phụ lục này tiềm ẩn 
tác động xấu đến môi trường do thực hiện phương án điều chỉnh

6 Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khác theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ

Bảng  3 - Danh mục các đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
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Ở cấp độ dự án, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 (Điều 18-23) thì chủ đầu tư 
phải tuân thủ thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), và yêu cầu này 
đã được thể chế hóa tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP (Điều 12 – 17) và được Bộ Tài nguyên và 
Môi trường hướng dẫn thực hiện cụ thể  tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 
5 năm 2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch 
bảo vệ môi trường (từ Điều 6-11). Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định chi tiết 
danh mục 113 loại hình dự án phải tuân thủ thực hiện ĐTM, và tùy theo quy mô, tính chất, 
có những đề xuất dự án trách nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM thuộc về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, hoặc bộ, cơ quan ngang bộ khác có thẩm quyền phê duyệt đầu tư, 
hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hoặc đơn vị được ủy quyền (như Ban quản lý các khu công 
nghiệp). 

Như đã đề cập ở trên, chủ dự án có trách nhiệm lập báo cáo ĐTM và trình cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt, và báo cáo này phải được lập đồng thời cùng với báo cáo nghiên 
cứu khả thi của dự án. Như vậy, quy định của luật pháp hiện hành đủ điều kiện hỗ trợ, thúc 
đẩy ngân hàng xem xét, đánh giá được cả hiệu quả kinh tế-xã hội và rủi ro môi trường của 
các dự án đề xuất một khi các quy định này được lồng ghép chặt chẽ trong thủ tục xem xét 
và quyết định cấp tín dụng. Danh mục các loại dự án phải lập báo cáo ĐTM được quy định 
tại Điều 18 của Luật Bảo vệ môi trường (2014) như sau:
• Dự án công trình quan trọng quốc gia;
• Dự án có sử dụng một phần diện tích đất hoặc có ảnh hưởng xấu đến khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia, các khu di tích lịch sử - văn hoá, di sản tự nhiên, danh lam thắng 
cảnh đã được xếp hạng;

• Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có 
hệ sinh thái được bảo vệ;

• Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu 
chế xuất, cụm làng nghề;

• Dự án xây dựng mới đô thị, khu dân cư tập trung;
• Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất, tài nguyên thiên nhiên quy mô lớn;
• Dự án khác có tiềm ẩn nguy cơ lớn gây tác động xấu đối với môi trường.

Báo cáo ĐTM được phê duyệt là một trong số các yêu cầu, thủ tục pháp lý bắt buộc mà chủ 
đầu tư phải hoàn thành trước khi cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định cấp phép 
đầu tư, chấp thuận cho triển khai. Ở giai đoạn thực hiện, chủ đầu tư phải tuân thủ các cam 
kết, quy định về kiểm soát, giảm thiểu tác động tiêu cực môi trường của dự án thông qua 
thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kế hoạch, biện pháp quản lý môi trường đã được phê 
duyệt tại báo cáo ĐTM như quản lý chất thải,  quy chuẩn môi trường, bảo tồn đa dạng sinh 
học hay quản lý rủi ro. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định ĐTM (và cả ĐMC) ở Việt Nam 
cho thấy, kể cả khi luật pháp đã được sửa đổi, cải thiện thì tự thân chính sách hiện hành và 
việc tuân thủ thực hiện còn tồn tại nhiều lỗ hổng và hạn chế. Các rủi ro môi trường-xã hội 
phát sinh trong thực tiễn bởi các lý do như sau:
• Cơ quan quản lý và có thẩm quyền quyết định, chủ đầu tư vẫn nhìn nhận ĐTM, ĐMC như 

là những thủ tục hành chính, thậm chí là rào cản đầu tư, hơn là công cụ chính sách để 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường và hủy hoại sinh thái; không tuân thủ các quy hoạch 
môi trường – tài nguyên đã được phê duyệt;

• Thiếu ràng buộc trách nhiệm pháp lý của Hội đồng thẩm định, cơ quan tư vấn (lập) báo 
cáo ĐTM; của chủ đầu tư và cơ quan quản lý về công khai thông tin, đảm bảo sự tham 
gia rộng rãi của xã hội về phản biện, giám sát (độc lập) môi trường – xã hội của dự án đầu 
tư; cơ chế thẩm định hiện hành chưa đảm bảo tính độc lập;
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• Chưa lồng ghép đủ (chi tiết) các yêu cầu đánh giá tác động xã hội, đa dạng sinh học, y tế 
môi trường trong quá trình thực hiện ĐMC, ĐTM để cân nhắc toàn diện các chi phí rủi ro 
có thể phát sinh và biện pháp phòng ngừa phù hợp;

• Thiếu thông tin nền cập nhật hệ thống về hiện trạng môi trường, trong khi nhân lực, 
năng lực và khả năng hợp tác giữa các bên về quản lý, đánh giá, giám sát của cơ quan 
quản lý môi trường còn thiếu hoặc yếu;

• Hiệu quả thực thi và giám sát thực thi luật pháp còn hạn chế, không thường xuyên, tạo 
kẽ hở cho chủ đầu tư trốn tránh trách nhiệm chi phí đầu tư thực hiện đầy đủ các cam kết 
và biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt tại báo cáo ĐTM.

Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A là một ví dụ điển hình cho sự yếu kém của ĐMC. Từ năm 
2011, đề xuất dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A đã được đưa vào Quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2030. Quy hoạch này đã được Thủ 
tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt vào ngày 21 tháng 7 năm 2011 sau khi báo cáo 
ĐMC đã được Bộ Công thương phê duyệt. Ngay sau khi quy hoạch được phê duyệt, Tập 
đoàn Đức Long-Gia Lai, chủ dự án, đã tiến hành khảo sát, lập báo cáo ĐTM và chuẩn bị các 
thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, đề xuất dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A đã gặp phải sự phản 
đối gay gắt của nhiều bên liên quan do những ảnh hưởng tiềm ẩn đến hệ sinh thái, đa dạng 
sinh học ở Vườn quốc gia Cát Tiên, nhất là vùng đất ngập nước Bàu Sấu (đã được quốc tế 
công nhận là khu Ramsar). Sau đó, mặc dù chủ đầu tư đã phải thuê tư vấn, tốn kém thêm 
chi phí để bổ sung, làm lại báo cáo ĐTM, nhưng cuối cùng, năm 2013 Thủ tướng Chính phủ 
đã ký quyết định loại bỏ hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A ra khỏi quy hoạch do bị kết 
luận là vi phạm Luật Đa dạng sinh học. Rõ ràng, sự thiếu vắng ĐMC về phát triển hệ thống 
thủy điện bậc thang trên lưu vực sông Đồng Nai nên đã đưa đến sai lầm ngay từ đầu về 
quyết định đưa cả thủy điện Đồng Nai 6 va 6A vào trong quy hoạch điện lực quốc gia. Các 
nỗ lực tiếp theo về thiết kế, lập dự án khả thi, lập báo cáo ĐTM rõ ràng là những tổn thất tài 
chính của cả chủ đầu tư và cơ quan quản lý khi dự án không được chấp thuận.   
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Quá trình thực thi và giám sát thực thi quy định ĐTM được cho là gặp nhiều rào cản và 
thách thức khi thẩm quyền quyết định được phân cấp cho nhiều bên, nhất là ở cấp địa 
phương khi UBND cấp tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư vừa phê duyệt đánh giá tác 
động môi trường của dự án. Cơ chế này đã hạn chế tính độc lập, khách quan và khả năng 
sàng lọc các dự án có tiềm ẩn tác động lớn đến môi trường, nhất là khi địa phương phải đặt 
ưu tiên cho thu hút đầu tư và tăng trưởng GDP như là một ưu tiên chính trị cao nhất cho 
phát triển kinh tế theo nhiệm kỳ ngắn hạn và trung hạn (kế hoạch 5 năm). Ví dụ, khảo sát 
gần đây của PanNature tại Nam Định cho thấy do không có nhiều lợi thế, nên tỉnh này đang 
nỗ lực thu hút đầu tư đối với tất cả các loại hình sản xuất mà pháp luật cho phép, và hiện tại, 
tỉnh chưa từ chối bất kể dự án đầu tư nào. Hoặc trường hợp tại tỉnh Phú Thọ, một số doanh 
nghiệp gây ô nhiễm lâu năm như Công ty dệt nhuộm Pang Rim Neotex vẫn tiếp tục được 
hoạt động và thậm chí được chấp thuận mở rộng sản xuất (T. T. Thủy, 2016).

Việc giám sát thực thi các giải pháp bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất cũng hạn chế. 
Theo quy định, doanh nghiệp phải quan trắc môi trường định kỳ tùy vào quy mô, lĩnh vực 
sản xuất mà tần suất có thể từ 1 - 4 lần/năm hoặc 1 tháng/lần. Tuy nhiên, việc quan trắc 
môi trường được các cơ sở đã được cấp phép thực hiện theo hợp đồng dịch vụ với doanh 
nghiệp, nhưng chưa có cơ chế kiểm tra tính xác thực các số liệu quan trắc môi trường. 
Ngoài ra, hoạt động kiểm tra và thanh tra hiện nay đều phải tuân theo chương trình đã 
được thống nhất và báo trước, dẫn đến nhiều hạn chế về minh bạch và xác minh kết quả 
thực hiện. Hậu quả của tăng trưởng kinh tế trong những năm qua chính là số lượng các 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. Năm 2003, toàn quốc có 4.295 cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng được yêu cầu xử lý theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2013, sau hơn 10 năm thực hiện, việc xử lý các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng vẫn còn rất hạn chế, không kể hàng trăm các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng mới tiếp tục phát sinh. 

Nhìn chung, Việt Nam đã xây dựng hệ thống chính sách môi trường tương đối đầy đủ từ 
phòng ngừa, kiểm soát đến xử lý, nhưng còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng như thiếu tính độc lập 
trong quá trình xem xét các tác động tiềm ẩn từ những quy hoạch, kế hoạch và dự án phát 
triển. So với nguyên tắc quốc tế, công tác bảo vệ môi trường của Việt Nam còn thiếu vắng 
tính minh bạch, sự tham gia hiệu quả của người dân và các thiết chế khác như tổ chức tín 
dụng trong quá trình ra quyết định. 
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Kết quả rà soát của PanNature cho thấy, đến trước năm 2015, Việt Nam chưa ban hành 
chính sách đảm bảo an toàn môi trường nào đối với hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, một số 
ít tổ chức ngân hàng đã xây dựng được các chính sách quản lý rủi ro môi trường và xã hội 
có tính chất nội bộ. Năm 2012, PanNature đã tiến hành khảo sát, tham vấn 19 ngân hàng 
thương mại ở Việt Nam và nhận thấy chỉ có Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) 
có ban hành Chính sách môi trường với danh mục 12 ngành nghề loại trừ không cấp phát 
tín dụng (Nam Bình, 2010). Đến năm 2016, Vụ Tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết đã 
có thêm 2 ngân hàng xây dựng hệ thống quản lý rủi ro môi trường nội bộ là Ngân hàng Kỹ 
thương Việt Nam (TechcomBank) và Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank). Nhìn 
chung, số lượng các ngân hàng đã xây dựng chính sách quản lý rủi ro môi trường và xã hội 
còn tương đối ít. Tuy nhiên, các cổ đông quốc tế và đối tác quốc tế cung cấp nguồn vốn ủy 
thác cho các ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình đổi mới này.

Với trường hợp Sacombank, quá trình phát triển, mở rộng địa bàn hoạt động và áp dụng 
các chính sách đảm bảo an toàn môi trường-xã hội có mối liên hệ chặt chẽ đến lựa chọn 
chiến lược theo mục đích quốc tế hóa và hài hòa các mục tiêu phát triển của ngân hàng. 
Thành lập năm 1991, Sacombank đã từng bước tiếp nhận vốn góp của cổ đông nước ngoài, 
lên đến 30% vốn điều lệ vào năm 2001, từ Tập đoàn tài chính Dragon Financial Holding (Anh 
Quốc), Công ty tài chính quốc tế (IFC) và Ngân hàng ANZ. Không chỉ phủ kín mạng lưới (chi 
nhánh) hoạt động khắp các vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 
(là những địa bàn có lợi thế về tài nguyên), mà sau 20 năm hoạt động, Sacombank đã hoàn 
thành mở rộng mạng lưới hoạt động trên toàn khu vực Đông Dương, thúc đẩy hợp tác đầu 
tư, giao thương kinh tế của doanh nghiệp giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong 
thập kỷ vừa qua, đây là khu vực phát triển mạnh mẽ các dự án đầu tư dựa vào khai thác 
tài nguyên như thủy điện, khai khoáng, trồng cao su, mía đường hay chăn nuôi, với nhiều 
thách thức về cân bằng lợi ích môi trường, xã hội và kinh tế. 

Đến cuối năm 201213, Sacombank chính thức tiếp nhận và trở thành ngân hàng thương 
mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm với môi trường 
và xã hội (ESMS) theo chuẩn mực quốc tế do Price Waterhouse Cooper (PwC) Hà Lan tư 
vấn, nhằm tăng cường quản lý các tác động đến môi trường và xã hội trong hoạt động 
cấp tín dụng đến khách hàng. Hệ thống ESMS này đã được áp dụng chính thức trên toàn 
hệ thống Sacombank từ ngày 08 tháng 10 năm 2012. Sự tiên phong này có ý nghĩa quan 
trọng khi đến năm 2015, cùng với sự sáp nhập Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) 
thì Sacombank đã trở thành một trong 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam về tổng tài sản, vốn 
điều lệ và mạng lưới hoạt động.

13. Nguồn: https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/gioi-thieu.aspx#part-1
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Hộp 5 - Chính sách môi trường của Sacombank

Chính sách môi trường của Sacombank dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững, 
luôn gắn kết trách nhiệm về môi trường trong các hoạt động kinh doanh, bao gồm:
• Phân loại rủi ro môi trường trong hoạt động kinh doanh;
• Duy trì và lưu tâm đến trách nhiệm bảo vệ MT-XH trong hoạt động kinh doanh;
• Tập trung BVMT và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên cũng như tuân thủ các 

nguyên tắc xã hội khi tài trợ nguồn vốn tín dụng cho bất kỳ doanh nghiệp, cá 
nhân nào;

• Cân đối các vấn đề môi trường và xã hội với những ưu tiên tài chính
Sacombank đã xây dựng tiêu chuẩn “Tín dụng xanh” để phân loại các dự án đầu tư 
theo ba cấp độ: Loại A – dự án có độ rủi ro môi trường cao, Loại B – dự án có rủi ro 
trung bình, và Loại C – dự án có khả năng tác động thấp nhất đến môi trường. 
(Trích từ Báo cáo thường niên 2011 của Sacombank, tr. 73-74)

Công bố Báo cáo phát triển bền vững thường niên là một mẫu hình về quản lý rủi ro và đảm 
bảo an toàn môi trường – xã hội của ngân hàng Sacombank, được bắt đầu áp dụng từ năm 
2013 theo chuẩn mực quốc tế. Theo Báo cáo phát triển bền vững năm 2014, bảo vệ môi 
trường là một nội dung trụ cột chính của Phương thức phát triển bền vững và Thực hành 
kinh doanh bền vững của Sacombank, được diễn giải trên các khía cạnh như sau:

(1) Về nhận thức: Hoạt động của Sacombank và của khách hàng luôn tiềm ẩn rủi ro môi 
trường và xã hội. Do vậy, Ngân hàng xác định nhiệm vụ của mình là hạn chế tối thiểu các 
rủi ro này và chỉ cho vay các công ty, hộ kinh doanh cá thể cùng chia sẻ những cam kết kinh 
doanh có trách nhiệm với Ngân hàng. 

(2) Về tiếp cận thực hiện: xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm với môi trường 
và xã hội (ESMS) theo chuẩn quốc tế với cơ cấu gồm có 03 phần: (i) Chính sách môi trường 
& xã hội; (ii) Quy trình thẩm định tác động đến môi trường & xã hội; và (iii) Bộ công cụ thẩm 
định tác động đến môi trường & xã hội.

(3) Về sắp xếp thể chế và tổ chức thực hiện ESMS, gồm có:
• Xác định vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và bộ 

phận chức năng, chuyên môn theo mô hình quản trị rủi ro, trong đó hoạt động cấp phát 
tín dụng được xác định là trọng tâm ảnh hưởng lớn nhất đến kinh tế, môi trường và xã 
hội; thành lập Ủy ban quản lý rủi ro do một thành viên Hội đồng quản trị điều hành;

• Xây dựng chính sách phân loại đánh giá tác động rủi ro của các giao dịch về kinh tế, môi 
trường, xã hội theo 03 cấp: rủi ro thấp, rủi ro trung bình và rủi ro cao;

• Lồng ghép các quy trình ủy quyền, ra quyết định các vấn đề về rủi ro môi trường, xã hội 
phù hợp với chính sách thẩm định rủi ro do Hội đồng quản trị ban hành. Hệ thống đánh 
giá rủi ro MT-XH được thực hiện theo 2 cấp độ: cấp độ thẩm định khách hàng (cao, trung 
bình, thấp) và cấp độ thẩm định giao dịch (rất nghiêm trọng; nghiêm trọng và có thể 
khắc phục; tối thiểu, không đáng kể);

• Tham vấn giữa các bên liên quan và cơ quan quản trị cao nhất về các chủ đề kinh tế, xã 
hội và môi trường.
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Ngoài ra, Báo cáo Phát triển bền vững thường niên của Sacombank cũng ghi nhận các nỗ 
lực, thực hành nội bộ nhằm đóng góp cải thiện môi trường như thực hiện các biện pháp tiết 
kiệm chi phí hoạt động thông qua sử dụng năng lượng hiệu quả (xăng dầu, điện nước sinh 
hoạt, di chuyển, thiết bị văn phòng), hạn chế sử dụng giấy in (mô hình văn phòng không 
giấy E-office), chuẩn hóa quy trình và không gian làm việc nhằm giảm tiêu thụ điện năng 
và phát thải, tăng cường nhận thức môi trường cho cộng đồng khách hàng và đối tác (như 
khuyến khích sử dụng sao kê điện tử). 
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Như đã đề cập, năm 2015 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 03/CT-NHNN 
và Quyết định số 1552/QĐ-NHNN về quản lý rủi ro môi trường-xã hội trong hoạt động 
tín dụng và thúc đẩy tín dụng xanh. Tuy nhiên, các văn bản trên chủ yếu mang tính chất 
khuyến khích và định hướng. Ngoài 3 ngân hàng (Sacombank, Techcombank, Vietinbank) 
đã hoặc đang xây dựng các chính sách nội bộ về quản lý rủi ro môi trường và xã hội, thì các 
tổ chức tín dụng khác cũng đang từng bước quan tâm lồng ghép đánh giá MT-XH trong 
quá trình xem xét cấp tín dụng đối với các dự án phát triển. Phân tích dưới đây sẽ đánh giá 
thực trạng quản lý rủi ro MT-XH tại một số tổ chức tín dụng dựa trên kết quả tham vấn của 
PanNature năm 2012 và 2016.

Hình 4 ở dưới là sơ đồ mô tả tóm tắt quy trình thẩm định cấp tín dụng ở một ngân hàng 
thương mại Việt Nam. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tín dụng sẽ kiểm tra tính đầy đủ và 
hợp lệ của hồ sơ. Tiếp theo, họ sẽ xác định xem giấy tờ trong hồ sơ có hợp pháp hay không. 
Sau đó, cán bộ thẩm định sẽ kiểm tra các thông số kỹ thuật của dự án như công nghệ và 
thiết bị. Nếu cần thiết, cán bộ thẩm định sẽ trực tiếp xuống kiểm tra tại hiện trường thực. 
Cuối cùng, các yếu tố rủi ro của dự án xin vay vốn được định tính hoặc định lượng để ngân 
hàng cân nhắc ra và quyết định.

Hình 4 - Quy trình thẩm định tín dụng

Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ

Kiểm tra tại hiện trường (nếu cần)

Tái thẩm định hồ sơ (nếu cần)

Kiểm tra tính hợp pháp của các giấy tờ

Đánh giá rủi ro và lợi ích

Ra quyết định
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Kết quả tham vấn từ các ngân hàng (trên địa bàn Hà Nội) cho thấy các yếu tố (rủi ro) Môi 
trường - Xã hội phần nào đó đã được cân nhắc, lồng ghép trong quá trình thẩm định các đề 
xuất xin vay vốn. Theo chia sẻ từ BIDV, ngân hàng này không chấp thuận cấp tín dụng cho 
những dự án chưa được đưa vào quy hoạch, trong khi ngân hàng VietcomBank chỉ chấp 
thuận cấp tín dụng cho những dự án đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường, 
đồng thời chủ dự án cũng được yêu cầu cung cấp những thông tin liên quan đến công 
nghệ và môi trường trong hồ sơ xin vay vốn (xem Bảng 4). Đây là tình trạng phổ biến khi 
các ngân hàng mới chỉ dừng lại ở mức kiểm tra xem dự án xin vay vốn đã được phê duyệt 
(báo cáo) ĐTM hay chưa. Một mặt, các tổ chức tín dụng cho rằng chức năng đánh giá, thẩm 
định rủi ro môi trường thuộc về các cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý môi trường; 
mặt khác các ngân hàng cho rằng cán bộ tín dụng (của họ) không có chuyên môn để có thể 
thẩm định các ảnh hưởng của dự án đến môi trường và xã hội, và trên thực tế việc đánh giá 
phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của các cán bộ tín dụng.

Stt Nội dung thẩm định Stt Nội dung thẩm định
1 Năng lực và kinh nghiệm của khách hàng 6 Các nhà thầu thực hiện dự án
2 Quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất 7 Thị trường tiêu thụ sản phẩm và 

dịch vụ
3 Nguyên vật liệu đầu vào và thị trường 

cung cấp
8 Các vấn đề môi trường và giải 

pháp giảm thiểu
4 Nguồn cung cấp điện, nước và nhiên liệu 9 Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn 

vốn dự án
5 Nguồn cung cấp lao động 10 Hiệu quả tài chính và khả năng trả 

nợ của dự án

Bảng  4 - Các nội dung thẩm định đối với dự án đề xuất vay vốn của Vietcombank

Kết quả tham vấn các ngân hàng (năm 2012) cho thấy chưa có trường hợp dự án vay vốn 
nào phải đóng cửa do các vấn đề môi trường hoặc làm mất khả năng trả nợ của chủ dự án, 
ngoại trừ một số dự án bị chậm tiến độ giải ngân do vấn đề môi trường. Thực tiễn này cho 
thấy các ngân hàng chưa nhận thức được hoặc chưa đề cao tính cấp bách của phòng ngừa 
rủi ro MT-XH trong hoạt động tín dụng, nhất là trong bối cảnh mức độ tuân thủ quy định 
ĐTM của Luật Bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế. Rõ ràng, đây là một rào cản cần gỡ bỏ 
cho việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-NHNN và Quyết định số 1552/QĐ-NHNN nhằm thúc đẩy 
đảm bảo an toàn MT-XH trong hoạt động ngân hàng cũng như tín dụng xanh.
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MỘT SỐ KHÓ KHĂN VỀ THỰC HIỆN 
CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG TRONG 
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM
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Để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến 2020, góp phần 
thúc đẩy quá trình tăng trưởng xanh, hướng tới một nền kinh tế các-bon thấp, giảm cường 
độ phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, phát 
triển các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng xanh, Ngân hàng Nhà nước đã xác định một 
trong số các nhiệm vụ trọng tâm của ngành là “Rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế về 
ngân hàng và tín dụng phù hợp với những mục tiêu tăng trưởng xanh”14. Nhiệm vụ này được 
xác định gồm có 02 nhóm hoạt động cụ thể như sau:
(a) Xây dựng định hướng phát triển ngân hàng xanh, bao gồm:
• Rà soát, bổ sung nội dung về tín dụng - ngân hàng xanh vào Chiến lược phát triển 

ngành ngân hàng đến năm 2020;
• Xây dựng đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam.
b) Hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 

xanh, gồm:
• Rà soát, lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường vào các chính sách, quy định về 

hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng;
• Rà soát, nghiên cứu, xây dựng các quy định, hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện 

đánh giá rủi ro MT-XH trong hoạt động cấp tín dụng.

Năm 2016, PanNature đã tiến hành tham vấn Vụ Tín dụng, Viện Chiến lược ngân hàng (thuộc 
Ngân hàng Nhà nước) và một số ngân hàng thương mại như BIDV, VietcomBank về tính khả 
thi của thực hiện ngân hàng xanh, tín dụng xanh và quản lý rủi ro MT-XH trong hoạt động 
tín dụng. Phản hồi cho thấy một số khó khăn, vướng mắc cần được xem xét như sau: 

Thứ nhất, Việt Nam vẫn đang ở trong mô hình phát triển phụ thuộc tài nguyên, do đó việc 
tìm kiếm sự hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường luôn là bài toán 
khó, nhất là trong lĩnh vực phát triển năng lượng (nhiệt điện, thủy điện, điện gió, điện mặt 
trời,..). Thực tế cho thấy chưa có nhiều dự án thân thiện môi trường được các nhà đầu tư đề 
xuất triển khai tại Việt Nam.

Thứ hai, yêu cầu cải cách thể chế hỗ trợ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh dễ gặp phải 
rào cản từ NHTMNN (chiếm ưu thế với hơn 50% thị phần) hơn là các NHTMCP, do NHTMNN 
chịu sự quản lý và chi phối trực tiếp của nhà nước trong việc cung cấp tín dụng ưu đãi cho 
một số lĩnh vực, dự án kinh tế được bảo trợ nhưng lại có nguy cơ rủi ro cao về môi trường 
như nhiệt điện, khai thác khoáng sản.

Thứ ba, Chỉ thị 03- CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước mới chỉ dừng lại ở tính chất định 
hướng và khuyến khích các tổ chức tín dụng chủ động thực hiện, thiếu các hướng dẫn 
pháp lý và kỹ thuật cần thiết để các ngân hàng tuân thủ hoặc áp dụng thích ứng, trong khi 
tiếp cận tín dụng xanh là những sáng kiến mới, có tính chuẩn mực quốc tế mà hệ thống tín 
dụng ở Việt Nam chưa có nhiều trải nghiệm.

Thứ tư, mối quan tâm và năng lực của các ngân hàng thương mại về chính sách môi trường 
trong hoạt động tín dụng vẫn rất còn hạn chế. Đây là một thách thức lớn vì đảm bảo an 
toàn môi trường và xã hội gắn liền với cải cách hệ thống quản trị rủi ro của ngân hàng, bao 
gồm cả tuân thủ các nguyên tắc về minh bạch, giải trình trách nhiệm và sự tham gia, hợp 
tác đa bên – là những yêu cầu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trước mắt của các ngân 
hàng trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

14. Thể hiện tại cả Chỉ thị 03/CT-NHNN và Quyết định 1552/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
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Thứ năm, chính sách môi trường chưa được áp dụng một cách bắt buộc và đồng bộ trong 
toàn bộ hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh các ngân hàng đều nỗ lực tìm kiếm lợi nhuận, 
việc tuân thủ các yêu cầu cao hơn về đảm bảo an toàn môi trường được cho là có thể làm 
giảm tính cạnh tranh, vì khách hàng thường có xu hướng tìm đến những ngân hàng với thủ 
tục cấp tín dụng cởi mở và đơn giản hơn.

Thứ sáu, các cơ chế tài chính đặc thù chưa được xây dựng đối với các dự án thân thiện môi 
trường, trong khi đó, các dự án xanh và sử dụng công nghệ thân thiện môi trường thường 
yêu cầu vốn đầu tư ban đầu rất lớn, thời gian thu hồi vốn rất dài; việc đảm bảo nguồn vốn 
cho vay dài hạn với lãi suất ưu đãi cho các dự án thân thiện môi trường còn gặp nhiều khó 
khăn.

Thứ bảy, 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, trong khi chất lượng thực hiện ĐMC và ĐTM còn 
nhiều tồn tại và hạn chế, thậm chí chưa được xem là cơ sở tin cậy.

Thứ tám, Việt Nam đã xây dựng rất nhiều các chính sách bảo vệ môi trường nhưng hiệu quả 
thực thi các quy định pháp luật còn rất hạn chế. Nhiều dự án gây ảnh hưởng lớn đến môi 
trường vẫn được phê duyệt ĐTM, hoặc nhiều dự án không đạt các quy chuẩn môi trường 
theo yêu cầu vẫn tiếp tục được phép hoạt động và thậm chí được chấp thuận mở rộng quy 
mô sản xuất. Việc thực thi chính sách pháp luật chưa nghiêm túc tạo ra sức ỳ cho cả ngân 
hàng và chủ dự án.
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Là nguồn cung cấp vốn đầu tư, các tổ chức tín dụng có vai trò rất quan trọng trong việc 
hướng dòng tiền vào các lĩnh vực sản xuất sạch, qua đó thúc đẩy tăng trưởng xanh và 
hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, nhiệm vụ thúc đẩy tín dụng xanh sẽ 
chỉ thành công nếu được đặt trong  chương trình cải tổ tổng thể và thực chất, song hành 
cùng “quyết tâm chính trị” của Chính phủ, ngành ngân hàng cũng như bộ ngành liên quan 
và chính quyền các địa phương. Trong phạm vi báo cáo này, nhóm tác giả đưa ra một số 
khuyến nghị cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng xanh và tăng cường quản lý rủi ro môi trường 
trong hoạt động tín dụng như sau:

Thứ nhất, giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước trong các hoạt động kinh doanh của ngân 
hàng trong bối cảnh ngày càng phải cải thiện hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế 
để nâng cao khả năng cạnh tranh. Ngân hàng cần được trao quyền tự quyết định và tự chịu 
trách nhiệm trong việc cấp tín dụng cho dự án dựa trên kết quả đánh giá về tính hiệu quả 
của dự án và năng lực của chủ đầu tư, nhất là các NHTMNN.

Thứ hai, phân loại và xếp hạng các lĩnh vực kinh tế theo mức độ tác động môi trường; đồng 
thời xây dựng các đánh giá, hướng dẫn và khuyến nghị cụ thể về công nghệ sản xuất đối 
với từng ngành sản xuất để làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng xem xét và đối chiếu khi 
xem xét cấp tín dụng. Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng danh sách ngành nghề nên hạn 
chế đầu tư và cấp tín dụng. 

Thứ ba, 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 (như những vùng 
gần các khu bảo tồn thiên nhiên) với đầy đủ thông tin tin cậy (dữ liệu cơ sở) để các ngân 
hàng tham chiếu khi xem xét, quyết định cho vay vốn.
 
Thứ tư, xây dựng những chỉ số để đo lường và định lượng tăng trưởng tín dụng xanh. Có thể 
cấp chứng chỉ xanh cho những ngân hàng đạt yêu cầu; đồng thời cần xây dựng những cơ 
chế tài chính cụ thể để khuyến khích việc xanh hóa các ngân hàng.
 
Thứ năm, 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. Khuyến khích, hướng dẫn ngân hàng tăng 
cường tham vấn các chuyên gia độc lập và tổ chức môi trường về tác động tiềm ẩn của các 
dự án đề xuất. Ngoài ra, nên xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các ngân hàng về các 
dự án.
 
Thứ sáu, 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. Cần nâng cao chất lượng thực hiện ĐMC 
và ĐTM bằng cách tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình thẩm định 
và phê duyệt.
 
Thứ bảy, xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ tín dụng về đảm 
bảo an toàn môi trường-xã hội; hướng dẫn các ngân hàng xem xét thành lập bộ phận quản 
lý rủi ro môi trường và xã hội với các cán bộ có chuyên môn phù hợp.

Thứ tám, nghiên cứu lập quỹ để hỗ trợ các dự án sản xuất xanh với lãi suất ưu đãi. 

Thứ chín, xem xét tham gia Nguyên tắc Xích đạo; tăng cường trao đổi và học hỏi áp dụng 
các chính sách đảm bảo an toàn của các ngân hàng và định chế tài chính quốc tế khác.
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