
 

 

NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ PHI CHÍNH PHỦ 

(Micro finance - NGOs) 

(Bản Dự thảo)  

QUY TẮC 1 

Tiêu đề 

Các Quy tắc này được biết đến như các Quy định về hoạt động TCVM được ban hành căn cứ 

theo Luật Doanh Nghiệp của Phi-lip-pin, Batas Pambansa Blg. 68, Luật Chứng Khoán, Nghị 

Định số 902-A, Luật Công ty Tài Chính, RA 8556 (Luật Cộng Hòa Sửa đổi số 5980), Luật 

Công Ty Cho Vay năm 2007 và Luật Cải cách xã hội và Xóa đói giảm nghèo, RA 8425. 

QUY ĐỊNH 2 

Các định nghĩa 

Các thuật ngữ được sử dụng trong Bộ Luật này được định nghĩa như sau: 

(a) TCVM– một chương trình cho vay và huy động tiết kiệm dành riêng cho người nghèo 

để tạo dựng tài sản cho các hộ gia đình và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ gửi tiết 

kiệm cho người nghèo. TCVM áp dụng các chương trình tín dụng và gửi tiết kiệm phù 

hợp hơn, thay thế cách thức truyền thống bằng việc cung cấp các khoản vay món 

nhỏ, quy trình thủ tục vay đơn giản, các khoản vay theo nhóm, không yêu cầu tài 

sản thế chấp, phương thức hoàn trả từng phần, yêu cầu tiết kiệm bắt buộc và nhiều 

sản phẩm có mệnh giá nhỏ khác. 

(b) Liên kết là việc một doanh nghiệp hoặc cá nhân trực tiếp hoặc dán tiếp thông qua 

một hoặc nhiều trung gian, kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi, hoặc cùng kiểm soát với 

một cá nhân, thông qua việc nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết, bằng hợp đồng 

hoặc các giấy tờ tương tự. 

(c) Công ty con là một liên kết dưới sự kiểm soát của một cá nhân, trực tiếp hoặc gián 

tiếp thông qua trung gian. 

(d) Văn phòng chi nhánh – bao gồm một văn phòng mở thêm, điểm giao dịch, văn 

phòng vệ tinh… của Tổ chức TCVM- NGO theo Giấy Phép hoạt động. 

(e) BSP là tên viết tắt của Ngân Hàng Trung ương Phi-lip-pin. 

(f) Giấy phép hoạt động(GP) là chứng nhận của Ủy ban chứng khoán (UBCK) cho phép 

một tổ chức TCVM-NGO được tham gia hoạt động TCVM. 

(g) Các loại phí vay bao gồm có lãi suất, phí dịch vụ, phí phạt, chiết khấu, và các loại phí 

khác  liên quan tới hoạt động cho vay TCVM trên cơ sở mức hợp lý và có sự đồng 

thuận của người đi vay. 

(h) Bên vay là người vay hoặc cá nhân được cấp 1 khoản vay bởi tổ chức TCVM-NGO. 
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(i) Tài sản tiền là toàn bộ tài sản bao gồm cả các khoản chênh lệch định giá và thu nhập 

tính sau nhưng không bao gồm đầu tư vào bất động sản (BDS), cổ phiếu công ty 

phát triển BDS hoặc các dự án liên quan đến BDS, quyền và điều chỉnh trong hợp 

đồng thuê mua tài chính, tài sản cố định, các tài sản và khoản thanh toán trước hạn. 

(j) Các khoản vay TCVM – là các khoản vay nhỏ cho các lĩnh vực cơ bản, dựa trên nguồn 

thu nhập bằng tiền của người vay và các khoản vay khác cho nhóm người nghèo và 

người có thu nhập thấp, giúp phát triển các doanh nghiệp vi mô và kinh doanh nhỏ 

lẻ, nhằm cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

(k) Tổ chức TCVM-NGO  là các tổ chức phi cổ phần, phi lợi nhuận tập trung hỗ trợ lĩnh 

vực cơ bản hay nhóm yếu thế trong xã hội thông qua các hoạt động vận động chính 

sách, đào tạo, tổ chức hoạt động cộng đồng, nghiên cứu, tiếp cận các nguồn lực và 

các hoạt động tương tự khác, cung cấp các khoản vay từ nguồn quỹ của tổ chức hoặc 

từ nguồn quỹ huy động của cá nhân nhưng không nhiều hơn 19 người. 

(l) Giá trị ròng là phần chênh lệch giữa tài sản và công nợ, giá trị thặng dư thực, giá trị 

các khoản dự trữ không đăng kí, điều chỉnh vốn, chênh lệch do định giá vượt cao hơn 

tài sản và công nợ chưa được ghi nhận. 

(m) UBCK hoặc UB là Sở Giao Dịch Chứng Khoán 

QUY TẮC 3 

Yêu cầu Tổ chức 

(a) Mô hình tổ chức 

Tổ chức TCVM-NGO (một tổ chức phi chính phủ tham gia vào các hoạt động TCVM) 

được thành lập như một doanh nghiệp không có cổ phần hoặc một công ty phi chính 

phủ 

(i) Các tổ chức TCVM-NGO hiện hành, trong vòng một (01) năm kể từ khi Luật này 

có hiệu lực phải xin được Giấy phép hoạt động như một công ty tài chính vi mô - 

NGO , nếu không, sẽ không được phép tiếp tục hoạt động TCVM. 

(ii) Cụm từ “TCVM” phải có trong tên và thương hiệu của tổ chức để thể hiện hoạt 

động cơ bản của tổ chức đó. 

(iii) Điều khoản mục đích trong Luật Thành lập Doanh nghiệp nêu rõ các tổ chức hoạt 

động TCVM phải tuân thủ Luật Cộng Hòa số 8425, Luật Cải cách Xã hội và Xóa 

đói giảm nghèo. 

(b) Các Yêu cầu Cấp phép– Tổ chức TCVM -NGO phải nộp bốn (4) bản sao đơn xin phép 

hoạt động tổ chức TCVM-NGO điền đầy đủ, do Chủ tịch ký phía dưới phần tuyên bố, 

cùng với các giấy tờ theo mẫu cho sẵn sau đây: 

i. Bản giới thiệu thông tin 

ii. Xác nhận của giám đốc /cán bộ Cục Điều tra Quốc Gia. 

iii. Giám đốc/cán bộ là người nước ngoài, ngoài xác nhận của Cục Điều tra Quốc gia, 

cần có thêm giấy xác nhận của Cục Nhập Cảnh, một bản sao hộ chiếu với visa 

còn hiệu lực hoặc nếu sống tại Phi-lip-pin cần có thẻ điện tử ACR và một giấy 

phép làm việc do Cục Lao Động và Tuyển Dụng cấp phép. 

iv. Tuyên Bố và Cam kết của Chủ tịch Hội đồng quản trị/quản lý, nêu rõ tổ chức 

không được nhận hoặc kêu gọi bất cứ khoản đầu tư nào khác ngoài vốn vay, từ 

nhiều hơn 19 cá nhân mà chưa có sự chấp thuận của UBCK, căn cứ trên các 



tuyên bố có  giá trị pháp lý đó, tổ chức sẽ phải ngay lập tức bồi thường hoặc trả 

lại khoản đầu tư của những cá nhân từ nguồn quỹ huy động đại chúng không 

hợp lệ; Bên cạnh đó, tuyên bố trên cũng bao hàm sự cam kết là quốc gia hay 

bang cư trú của cá nhân người nước ngoài nộp hồ sơ cho phép công dân và các 

công ty Phi-lip-pin được hoạt động kinh doanh cho vay tại nước sở tại. 

v. Đối với tổ chức TCVM -NGO hiện tại đang nộp hồ sơ lấy Giấy Phép Hoạt động cần 

phải có xác nhận và cam kết của kiểm toán độc lập, (a) căn cứ trên việc kiểm tra 

đối chiếu sổ sách kế toán và các ghi chép liên quan cho thấy, tổ chức không 

nhận hoặc thu hút bất cứ khoản đầu tư nào ngoài các khoản vay, từ 19 cá nhân 

ngoài quy định tại Mục 8 và 12 Luật Chứng Khoán và các Quy định thi hành sửa 

đổi; và (b) tổ chức  sẽ phải nộp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định tại Quy 

tắc 3 (a) (i) và (ii)  lên UB trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày quy định 

này có hiệu lực. 

vi. Kế hoạch kinh doanh bao gồm cách thức quảng bá sản phẩm, nguồn vốn, kỳ hạn 

tín dụng; và 

vii. Báo cáo tuân thủ theo Quy định 17, 1 (2) (A) (i) và (ii) của Quy định Thi Hành 

Sửa Đổi của Luật Chứng Khoán. 

viii. Một bản đồ thể hiện địa chỉ chính xác của văn phòng chính, được ký bởi Chủ tịch 

và Thư ký Ban Giám Đốc. 

(c) Chi nhánh, Văn phòng mở thêm hoặc văn phòng vệ tinh hoặc điểm giao dịch: 

i. Các hợp đồng vay vốn được lưu tại văn phòng được ủy quyền của tổ chức TCVM-

NGO; 

ii. Không tổ chức TCVM PCP nào được phép thành lập hoặc hoạt động một chi 

nhánh, văn phòng hoặc điểm giao dịch hoặc văn phòng vệ tinh mà chưa được sự 

chấp thuận của UBCK. Để mở một văn phòng chi nhánh, công ty cần chuẩn bị 

các giấy tờ sau: 

(1) Bản giới thiệu thông tin về chi nhánh sắp được thành lập 

(2) Xác minh lý lịch tư pháp của người quản lý, thu ngân và nhân viên hành 

chính của chi nhánh sắp thành lập; 

(3) Một bản đồ vị trí mô tả chính xác địa chỉ văn phòng được ký bởi Chủ tịch 

và ký đối ứng bởi Thư Ký Hội Đồng. 

(4) Giấy phép mở chi nhánh, văn phòng mở thêm, điểm giao dịch hoặc văn 

phòng vệ tinh phải thống nhất với Giấy phép của Trụ Sở Chính; 

(d) Phí cấp phép: 

i. Mức phí do UBCK quyết định. Phí hồ sơ ban đầu trả cho UBCK khi đi nộp hồ sơ. 

1) Trụ sở chính 

Phí cấp giấy phép bằng 1/10 của 1% vốn khởi điểm của tổ chức TCVM-NGO 

nhưng không thấp hơn 1.000 Peso. 

2) Chi nhánh, văn phòng mở thêm, điểm giao dịch hoặc văn phòng vệ tinh 

Phí cấp giấy phép bằng 1/10 của 1% vốn khởi điểm của chi nhánh, văn phòng 

mở thêm, điểm giao dịch hoặc văn phòng vệ sinh nhưng không được thấp hơn 

500 Peso. 

3)  Phí thường niên 



Phí thường niên được nộp không chậm hơn 45 ngày trước ngày kỷ niệm cấp giấy 

phép của hàng năm. 

1) Văn phòng chính – 1/8 của 1% số dư quỹ nhưng không thấp hơn 1.000 Peso. 

2) Văn phòng Chi nhánh – 1/8 của 1% số dư quỹ nhưng không thấp hơn 500 

Peso. 

(e)  Công ty đăng ký  hợp lệ và được cấp Giấy phép như một tổ chức TCVM-NGO phải 

bắt đầu hoạt động trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép. Trường 

hợp không đi vào hoạt động trong thời gian quy định nêu trên sẽ bị đình chỉ Giấy 

phép hoạt động. 

(f) Tổ chức TCVM-NGO phải sử dụng tối thiểu 70% nguồn vốn để cho vay các đối tượng 

hưởng lợi mục tiêu. 

(g) Tổng đầu tư của tổ chức TCVM -NGO vào bất động sản, cổ phần của công ty phát 

triển BDS và các dự án liên quan đến BDS khác không được vượt quá hai mươi lăm 

phần trăm (25%) giá trị tài sản ròng. 

QUY TẮC 4 

Vốn 

(a) Công ty TCVM phải có vốn khởi điểm tối thiểu là một trăm năm mươi nghìn Peso 

(P150.000), trừ trường hợp UBCK quy định mức góp tối thiểu cao hơn, tùy từng 

trường hợp. 

i. Tổ chức TCVM-NGO được thành lập và hoạt động với vốn khởi điểm thấp trước 

khi Nguyên tắc này có hiệu lực sẽ phải nâng vốn lên mức quy định trong vòng 

một (1) năm kể từ khi Nguyên tắc có hiệu lực. Với mục đích này, Tổ chức TCVM-

NGO, trong vòng 60 ngày kể từ ngày Nguyên tắc này có hiệu lực, phải nộp lên 

UBCK tuyên bố của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị/quản lý, nêu rõ lịch trình tăng 

vốn trong vòng một (1) năm. 

ii. Chi nhánh, văn phòng mở thêm, văn phòng vệ tinh hoặc điểm giao dịch đã thành 

lập có vốn khởi điểm vượt quá mức quy định có thể nộp hồ sơ yêu cầu bổ sung 

vốn cho chi nhánh, văn phòng  hoặc phòng giao dịch mở thêm hoặc vệ tinh, với 

các mức như sau: 

 150,000 Peso: Metro Manila và cac thành phố cấp 1 khác; 

 100,000 Peso: Các thành phố cấp 2 khác; và 

 75,000 Peso: Các khu vực địa phương; 

(b) Trường hợp không tuân thủ quy định về vốn nêu trên, tổ chức TCVM-NGO sẽ bị đình 

chỉ Giấy phép hoạt động, sau khi nghe và nhận thông báo, trong thời gian ba mươi 

(30) ngày. 

QUY TẮC 5 

Quy định về quốc tịch 

(a) Thành viên của Tổ chức TCVM-NGO là công dân của Phi-lip-pin chiếm đa số. 

(b) Phần trăm sở hữu nước ngoài trong tổ chức TCVM-NGO được xác định bởi quốc tịch 

của từng thành viên. Trường hợp thành viên là công ty hoặc tổ chức, quốc tịch của 



các cá nhân có quyền biểu quyết trong các công ty/tổ chức đó được coi là cơ sở tính 

tỷ lệ phần trăm. 

(c) Nếu trước ngày Luật có hiệu lực, tỷ lệ thành viên có quyền biểu quyết trong tổ chức 

TCVM-NGO vượt quá bốn mươi chin phần trăm (49%), tổ chức đó sẽ không được 

tăng nhưng có thể giảm tỷ lệ này, và sau khi đã giảm sẽ không được phép tăng 

vượt quá 49% số thành viên có quyền biểu quyết. 

(d) không người nước ngoài nào được phép là thành viên của NGO hoạt động tài chính 

vi mô trừ   

      khi nước đó có thỏa thuận song phương với quốc gia sở tại 

Cam kết của Cán bộ tài chính/Cán bộ nguồn/Thủ quỹ 

(a) Cán bộ tài chính/Thủ quỹ/Giao dịch viên phải gửi một khoản tiền cam kết theo quy 

định của UBCK nhưng không thấp hơn 10% vốn khởi điểm. 

QUY TẮC 6 

Giá trị món vay và Các loại phí 

(a) Tổ chức TCVM_NGO có thể có cấp khoản vay từ mức 2.000 Peso  lên tới 150.000 

Peso tùy thuộc vào mức lãi suất và các loại phí hợp lý được áp dụng và dựa trên sự 

đồng ý giữa tổ chức TCVM và khách hàng vay vốn. 

(b) Theo “Đạo luật Trung thực trong Cho vay” và trước khi ký kết hợp đồng, tổ chức 

TCVM_NGO phải giải thich cho từng khách hàng vay vốn các tuyên bố, trong đó 

gồm những thông tin sau: 

i. Giá trị món vay 

ii. Lãi suất áp dụng cho món vay 

iii. Phí dịch vụ hoặc phí giao dịch, nếu có; 

iv. Tiến độ trả gốc 

v. Phí phạt nếu chậm trả gốc 

vi. Phí thu hồi, nếu có; 

vii. Phí công chứng; 

viii. Tất cả các loại phí khác liên quan đến hợp đồng vay vốn; 

ix. Bảng mô tả chi tiết tiến độ thu hồi và quy trình thực thi hợp đồng; và 

x. Phương pháp tính giá trị khoản vay trong trường hợp mất khả năng trả nợ. 

QUY TẮC 7 

Chế độ sổ sách kế toán 

(a) Mỗi tổ chức TCVM-NGO phải duy trì sổ tài khoản và hoạch toán theo quy định của 

UBCK, Cục Thu nội bộ và các cơ quan chính phủ khác. Trong trường hợp tổ chức 

TCVM-NGO tham gia vào các lĩnh vực hoạt động khác sẽ phải duy trì chế độ sổ tài 

khoản riêng biệt cho từng lĩnh vực hoạt động này. 

(b) Hướng dẫn Định khoản của NHTW Phi-lip-pin đối với các tổ chức cho vay được áp 

dụng cho tổ chức TCV-NGO để tạo sự thống nhất trong hoạch toán và báo cáo, cho 

đến khi Hướng dẫn định khoản mới được đưa ra bởi UBCK. 



QUY TẮC 8 

Thẩm quyền của UBCK 

Tổ chức TCVM-NGO hoạt động dưới sự giám sát và kiểm tra bởi UBCK. 

(a) Báo cáo – Tổ chức TCVM -NGO phải nộp UBCK các báo cáo theo lịch trình sau đây: 

Loại báo cáo Hạn nộp 

Bản thông tin chung  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức họp 

thường niên theo quy chế của tổ chức đã được 

UBCK thông qua. 

Báo cáo tài chính kiểm toán Trong vòng một trăm hai mươi (120) ngày kể 

từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy chế tổ 

chức đã được thông qua, kiểm toán bởi  tổ 

chức kiểm toán độc lập được UBCK công nhận. 

Mẫu Báo cáo tài chính chuyên biệt 

dưới dạng điện tử 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng nộp 

báo cáo tài chính kiểm toán năm 

Báo cáo tài chính tóm tắt nửa năm 

(sử dụng mẫu riêng biệt) bao gồm: 

 Bảng cân đối kế toán 

 Báo cáo thu chi 

 Báo cáo dòng tiền 

 Báo cáo vốn chủ sở hữu 

 Lịch hoàn trả nợ 

 Danh sách Giám đốc và 

Trưởng phòng 

 Số ngày quay vòng khoản 

phải thu 

Mỗi  15/7 và 15/1 hàng năm 

(b) UBCK kiểm tra Sổ tài khoản và các hoạch toán khác của Tổ chức TCVM - NGO. 

(c) Phạt hành chính – UBCK có đủ thẩm quyền xử lý các tổ chức TCVM - NGO vi phạm 

với mức phạt chung là 1,000 Peso và 25 peso cho cho mỗi ngày vi phạm tiếp theo, 

tuy nhiên,  tổng số tiền phạt theo ngày đó sẽ không vượt quá 10,000 peso  với 

những lỗi sau đây: 



i. Vi phạm luật và Quy chế hoạt động của tổ chức; 

ii. Vi phạm điều khoản và điều kiện trong Giấy phép hoạt động; 

iii. Vi phạm quy định, quyết định hoặc các văn bản pháp lý của UB; 

iv. Từ chối không cho kiểm tra hệ thống tài khoản mà không có lý do chính đáng; 

và 

v. Liên tiếp không tuân thủ các quy định của UBCK 

Tổ chức sẽ bị đình chỉ hoạt động khi vi phạm đến lần thứ 3 và bị thu hồi giấy phép khi vi 

phạm đến lần thứ 4. 

QUY TẮC 9 

Chế tài và Trách nhiệm cá nhân 

Mức phạt không thấp hơn một nghìn Peso (1.000 Peso) và không lớn hơn Mười Nghìn Peso 

(10.000 Peso) hoặc thời hạn giam giữ không ít hơn sáu (06) tháng nhưng không lâu hơn 

mười (10) năm, theo quyết định của tòa án, được áp dụng đối với các trường hợp sau: 

(a) Cá nhân tham gia hoạt động của tổ chức TCVM-NGO chưa được UBCK cấp phép. 

(b) Chủ tịch Hội Đồng, cán bộ nguồn và cán bộ quản lý khác thuộc các tổ chức phi 

chính phủ hoặc phi lợi nhuận, trong đó bao gồm cả giám đốc điều hành, cố ý: 

i. Tham gia hoạt động TCVM khi chưa được UBCK cấp phép. 

ii. Tự nhận là tổ chức TCVM-NGO, trong các quảng cáo dưới mọi hình thức, hoặc 

trên thư, giấy tờ giao dịch hoặc các văn bản khác, hoặc thông qua các hình thức 

giới thiệu khác. 

iii. Sử dụng thương hiệu hoặc tên của tổ chức trong đó có cụm từ “TCVM” hoặc bất 

cứ thiết kế nào khác để tạo ấn tượng cho công chúng là có hoạt động TCVM như  

định nghĩa trong Luật Cải cách Xã Hội và Xóa đói giảm nghèo mà chưa được sự 

chấp thuận của UBCK. 

(c)  Người vi phạm hoặc những hành vi vi phạm Quy định này và các luật hiện hành 

khác do UBCK ban hành và thực thi; 

(d) Cán bộ, nhân viên hay đại lý của tổ chức TCVM-NGO: 

i. Chủ ý và cố tình có những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu nhầm trong hồ sơ, 

báo cáo, hoặc các văn bản nộp theo yêu cầu của luật hiện hành và theo các quy 

định, quy chế thi hành. 

ii. Định giá hoặc hỗ trợ trong việc định giá cao hơn thực tế cho bất cứ một chứng 

khoán nào vì mục đích gây ảnh hưởng bằng mọi cách đến quyết định của công ty 

đối với bất cứ khoản vay nào; 

(e) Bất cứ cán bộ quản lý, nhân viên hay cán bộ giảm sát của UBCK chịu trách nhiệm 

trực tiếp việc thi hành Luật tổ chức TCVM-NGO hoặc của các cơ quan chính phủ nào 

nhận, che đậy, hỗ trợ cho các hành động vi phạm quy định được xử lý theo mục 1 và 

2 nhỏ của Quy tắc này. 

QUY TẮC 10 

Các Luật áp dụng khác 



Các điều khoản trog Luật Doanh Nghiệp của Phi-lip-pin, Luật Chứng Khoán, Nghị định số 

902-A của Thủ tướng Chính Phủ Phi-lip-pin, Luật Công ty Tài chính năm 1998, Luật Công 

ty Cho vay năm 2007 và Luật Cải cách Xã hội và Xóa đói giảm nghèo, Luật Cộng Hòa số 

3765 được biết đến như “Đạo Luật Trung thực trong Cho vay của Phi-lip-pin”, Luật Cộng 

Hòa số 7394 hay còn gọi là “Đạo Luật Người tiêu dùng của Phi-lip-pin” và các luật hiện 

hành khác, trong trường hợp không mâu thuẫn với bất cứ điều khoản nào của Luật Cải 

cách Xã hội và Xóa đói giảm nghèo, cũng sẽ được áp dụng cho các tổ chức TCVM-NGO. 

QUY TẮC 11 

Hiệu lực thi hành 

Các Quy tắc và Quy định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày được đăng trên thông 

cáo của hai tờ báo tin tức hàng ngày. 

Được thông qua bởi UB En Banc tháng 8/2013, Thành phố Mandaluyong, Phi-lip-pin. 

 

 

 

 

 


