
 1 

Ngày ban hành: 30.01.2001 

THÔNG TƯ 272 

Năm 2001 

Theo Nghị quyết số 40 ngày 11 tháng 1 năm 2001 của Hội đồng Tiền tệ, những hướng 

dẫn sau đây cần được tuân thủ khi thực hiện các điều khoản trong phần 40, 43 và 44 của 

Luật Ngân hàng năm 2000 về các khoản vay tài chính vi mô: 

1. Vốn vay tài chính vi mô là các khoản vay nhỏ được cấp cho các lĩnh vực cơ bản, 

như đã được định nghĩa trong Đạo luật cải cách xã hội và giảm nghèo năm 1997 

(Đạo luật Cộng hòa 8425), và các khoản vay cho hoạt động kinh doanh vi mô của 

các gia đình nghèo và thu nhập thấp để họ tăng thu nhập và cải thiện chất lượng 

cuộc sống. Các khoản vay này được cấp trên cơ sở dòng tiền của người vay và 

thường là các khoản vay không đảm bảo. 

2. Mức vay tối đa đối với khoản vay TCVM không được vượt quá 150.000 Peso. 

Mức vay này tương đương với mức vốn hóa của doanh nghiệp vi mô theo Đạo luật 

Cộng hòa 8425. 

3. Lịch hoàn trả cũng như các điều khoản và điều kiện vay cần tính đến dòng tiền dự 

kiến của người vay. Vì vậy, khoản vay vi mô có thể trả dần theo ngày, theo tuần, 

nửa tháng hoặc hàng tháng, tùy thuộc vào điều kiện dòng tiền của người vay. 

4. Lãi suất trên khoản vay vi mô là một mức hợp lý và có thể được quyết định bởi 

ban lãnh đạo để phù hợp với chính sách tín dụng của tổ chức họ. Mức lãi suất 

không thấp hơn lãi suất thị trường cùng thời điểm để cho phép tổ chức cho vay có 

thể chi trả các chi phí tài chính và chi phí vận hành phát sinh liên quan tới loại 

hình vay vi mô. 

5. Đối với các khoản vay vi mô đáp ứng quy định từ 1 đến 3 của Thông tư này, ngân 

hàng có thể không yêu cầu người xin vay vốn bảng cân đối tài sản,  bảng thu nhập 

và chi phí, và những thông tin trên sẽ được quy định bởi luật hoặc các quy định 

của Hội đồng Tiền tệ để cho phép ngân hàng có thể đánh giá một cách hợp lý đơn 

vay vốn mà trong đó bao gồm báo cáo tài chính đính kèm với mục đích khai báo 

thuế cho Cục Doanh thu nội bộ, như quy định trong phần 40 Đạo luật Cộng hòa 

6977. 

6. Khoản vay vi mô được coi là phù hợp với khoản vay bắt buộc cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa theo Đạo luật Cộng hòa 6977. 
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7. Xét những đặc điểm đặc biệt của khoản vay vi mô, ví dụ mức vốn thấp, không tài 

sản đảm bảo và dựa trên dòng tiền của người vay, khoản vay vi mô có thể được 

miễn trừ khởi các quy định ban hành bới Hội đồng Tiền tệ đối với khoản vay 

không đảm bảo trong phần 41 của Luật Ngân hàng 2000 nếu ngân hàng : 

a. Có tiêu chuẩn, chính sách tín dụng và quy trình được quy định cụ thể và 

phù hợp với các chuẩn mực tài chính vi mô quốc tế; 

b. Các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để đảm bảo thu hồi vốn, ví dụ 

giám sát chặt chẽ dự án và hoạt động của người vay; và 

c. Hệ thống đánh giá Dư nợ và các Tài sản rủi ro được yêu cầu theo X302 của 

Sổ tay các quy định đối với Ngân hàng sẽ là cơ sở cho: 

i. Một hệ thống theo dõi vốn vay đầy đủ cho phép giám sát hàng ngày 

tình trạng phát vốn, thu hồi vốn và chậm trả, các khoản tái cấu trúc 

hoặc tái cấp vốn. 

ii. Theo dõi các khoản vay quá hạn và dư nợ có rủi ro một cách thường 

xuyên 

8. Khi thực hiện theo Thông tư này, các ngân hàng nên tham khảo Ghi chú về Tài 

chính vi mô kèm theo.  

Thông tư này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. 


