THƯ MỤC
TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 22 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 22
năm 2017.
1. Hoàn thiện quy trình, thủ tục giám sát ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả của
hoạt động giám sát ngân hàng/ Trần Đăng Phi// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2017 .- Tr.
10 – 15
Tóm tắt: Sự phát triển của khu vực ngân hàng và thị trường tài chính với hàng hoạt các
loại hình dịch vụ hiện đại kéo theo không ít những rủi ro tiềm ẩn. Thực tiễn công tác
giám sát ngân hàng cho thấy, để nắm bắt được thường xuyên thực trạng hoạt động của
các tổ chức tín dụng (TCTD), đặc biệt là tình hình tài chính, các yếu tố dẫn đến rủi ro gây
mất an toàn hệ thống; xử lý kịp thời những vấn đề nghiêm trọng xảy ra, tránh lây lan dây
chuyền, gây rối loạn cho nền kinh tế, cần phải có phương pháp giám sát, công cụ giám sát
phù hợp. Theo đó, hoạt động giám sát phải được xem là phương thức thanh tra, giám sát
chủ yếu bởi tính tích cực của nó trong việc cảnh báo sớm và phòng ngừa rủi ro nhằm đảm
bảo an toàn hoạt động đối với toàn bộ hệ thống nói chung và từng TCTD nói riêng. Việc
nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, thủ tục giám sát ngân hàng là đòi hỏi cấp thiết xuất phát
từ yêu cầu đổi mới về hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng đáp ứng yêu cầu phát triển
của hệ thống ngân hàng và phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.
Từ khóa: Giám sát ngân hàng; Hoạt động giám sát ngân hàng; Ngân hàng
2. Tính chất pháp lý trong thanh toán quốc tế/ Nguyễn Văn Tiến// Tạp chí Ngân hàng
.- Số 22/2017 .- Tr. 16 – 20
Tóm tắt: Với vai trò là cầu nối và thúc đẩy ngoại thương, hoạt động thanh toán quốc tế
của các ngân hàng thương mại chịu sự điều chỉnh bởi hệ thống văn bản pháp lý phức tạp,
vừa mang tính quốc gia vừa mang tính quốc tế. Để hạn chế tranh chấp và rủi ro phát sinh
trong quá trình thanh toán, đòi hỏi các bên liên quan phải hiểu biết thấu đáo tính chất
pháp lý của hệ thống văn bản điều chỉnh các phương thức thanh toán quốc tế là mục đích
của bài viết này.
Từ khóa: Tính chất pháp lý; Thanh toán quốc tế; Tranh chấp
3. Sự thâm nhập của ngân hàng nước ngoài vào thị trường ngân hàng Việt Nam/
Nguyễn Thanh Phong, Lâm Thanh Phi Quỳnh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2017 .- Tr.
21 – 26

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát động cơ thâm nhập của ngân hàng
nước ngoài (NHNg) vào thị trường ngân hàng Việt Nam. Tác giả sử dụng mô hình nghiên
cứu được đề xuất bởi Haselmann (2006) để xác định động cơ của 10 NHNg thâm nhập
vào Việt Nam trong giai đoạn 1992-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, động cơ thâm
nhập của các NHNg vào Việt Nam là vì cả hai mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu theo sau
khách hàng của các đơn vị này.
Từ khóa: Động cơ thâm nhập; Ngân hàng nước ngoài; Thị trường ngân hàng Việt Nam
4. Bàn về chủ thể giao kết hợp đồng tài chính theo quy định mới/ Bùi Đức Giang//
Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2017 .- Tr. 27 – 29
Tóm tắt: Một trong các điều kiện để một hợp đồng có hiệu lực là chủ thể hợp đồng phải
có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với hợp đồng được xác
lập. Các quy định pháp luật về việc xác định chủ thể giao kết hợp đồng vẫn còn chưa thực
sự rõ ràng và vẫn đặt ra không ít khó khăn trong thực tế, bao gồm cả trong quan hệ tín
dụng. Bài viết tập trung phân tích cách tiếp cận của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
ngày 21/11/2015 (Bộ luật dân sự) và một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban
hành liên quan đến vấn đề này.
Từ khóa: Hợp đồng; Chủ thể hợp đồng; Bộ luật dân sự
5. Bàn về hạn mức trả tiền bảo hiểm/ Vũ Thùy Dương// Tạp chí Ngân hàng .- Số
22/2017 .- Tr. 30 – 32
Tóm tắt: Hạn mức trả tiền bảo hiểm được coi là công cụ quan trọng trong việc thực hiện
chính sách bảo vệ người gửi tiền, từ đó góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ
chức tín dụng, đảm bảo phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Để hiểu
rõ hơn về hạn mức trả tiền bảo hiểm được coi là công cụ quan trọng trong việc thực thi
chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bài viết đề cập kinh nghiệm quốc tế về hạn mức
trả tiền bảo hiểm, nguyên tắc xác định hạn mức và một số khuyến nghị chính sách về hạn
mức trả tiền bảo hiểm tại Việt Nam.
Từ khóa: Hạn mức trả tiền bảo hiểm; Bảo hiểm tiền gửi; Kinh nghiệm quốc tế
6. Chính sách tín dụng ngân hàng cho ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông
nghiệp sạch/ Lê Đình Hạc, Nguyễn Thế Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2017 .- Tr. 33
– 37
Tóm tắt: Trong thời gian qua, vấn đề phát triển các mô hình liên kết, ứng dụng công
nghệ cao và phát triển sản xuất nông nghiệp sạch trở thành vấn đề thời sự nhất là trong
điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị
của nông sản phẩm, mở rộng xuất khẩu nông sản phẩm một cách bền vững và nâng cao
uy tín mặt hàng nông sản của Việt Nam trên thị trường thế giới hiện nay. Với trách nhiệm

của mình, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã kịp thời ban hành các chính sách tín dụng và
chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện. Các NHTM cũng chủ động triển
khai chính sách tín dụng, mở rộng cho vay các đối tượng khách hàng theo định hướng nói
trên.
Từ khóa: Chính sách tín dụng; Ứng dụng công nghệ cao; Nông nghiệp sạch
7. Chương trình, chính sách tín dụng xanh – Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với
Việt Nam/ Cát Quang Dương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2017 .- Tr. 44 – 51
Tóm tắt: Theo kinh nghiệm quốc tế, để thực thi các chính sách, chiến lược chuyển đổi
sang nền kinh tế xanh rất cần sự đồng thuận xã hội và đòi hỏi nguồn lực lớn, trước hết là
nguồn lực tài chính… Do đó, việc tìm hiểu về các chương trình, chính sách tín dụng xanh
được thực hiện thành công bởi các quốc gia, tổ chức tài chính trên thế giới với bối cảnh
tương đồng với Việt Nam sẽ là hữu ích để chúng ta học hỏi trên con đường hướng tới
tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đất nước theo các Nghị quyết của Đảng, Chiến
lược, Kế hoạch của Chính phủ. Bài viết này tác giả khái quát kinh nghiệm về chương
trình, chính sách tín dụng xanh của một số nước trên thế giới.
Từ khóa: Chương trình xanh; Chính sách tín dụng xanh; Kinh nghiệm quốc tế
8. Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng hợp tác Ấn Độ và những gợi
ý cho Việt Nam/ Lê Thị Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thành Nam// Tạp chí Ngân hàng .- Số
22/2017 .- Tr. 52 – 58
Tóm tắt: Ngân hàng hợp tác Ấn Độ đã trải qua hàng trăm năm tồn tại kể từ khi thành lập.
Quản lý nguồn nhân lực đã không được chú trọng trong một khoảng thời gian dài và một
bức tranh ảm đạm về chất lượng những người lao động trong ngân hàng đã tác động
không nhỏ đến quá trình hoạt động của ngân hàng. Chỉ thời gian gần đây, các ngân hàng
hợp tác mới nhận thức được tầm quan trọng và dành mối quan tâm ngày càng lớn cho
phát triển nguồn nhân lực. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực tại
các Ngân hàng hợp tác Ấn Độ. Từ đó, có những gợi ý cho Việt Nam.
Từ khóa: Quản lý nguồn nhân lực; Ngân hàng hợp tác Ấn Độ; Kinh nghiệm quốc tế
Trung tâm Thông tin Thư viện

