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NỘI DUNG 

1. SDG 2030 và cơ hội kinh doanh; 

2. Rà soát đầu tư tư nhân cho các mục tiêu 
SDG; 

3. Định hướng; 

4. Khó khăn, thách thức. 



VIỆT NAM VÀ SDG 2030 

 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục 
tiêu phát triển bền vững của Việt Nam (VSDGs) và 115 mục tiêu cụ thể. 

 Nhiều mục tiêu VSDGs đã được lồng ghép vào các chiến lược, chính 
sách, kế hoạch phát triển quốc gia.  

 6 bộ và 25 tỉnh đã xây dựng và phê duyệt Kế hoạch hành động của 
ngành hoặc tỉnh thực hiện Chương trình nghị sự 2030 



SDG 2030 – cơ hội kinh doanh US$12 nghìn tỷ 



Nhu cầu về Tài chính xanh, trái phiếu xanh - 2020 

Ngành/tiểu ngành 
Chi phí cắt giảm phát 

thải (triệu USD) 
ERs (MtCO2) 

MAC bình quân 

(USD-ton CO2) 

Xây dựng 3,33 0,17 -69,46 

Vật liệu xây dựng 17,54 0,49 -14,39 

Xi măng 725,00 2,61 -45,27 

Hộ gia đình 2.279,19 16,54 -32,32 

Giấy và bột giấy 0,00 0,19 -93,46 

Năng lượng 27.625,00 61,37 16,11 

Sắt, thép 79,50 0,22 -44,60 

Tổng 30.729,56 85.12 -36,10  

Ngành Giảm phát thải 8% 
(triệu USD) 

Giảm phát thải 
17%  với hỗ trợ 

quốc tế 

Tổng 25% giảm 
phát thải 

Năng lượng 1,9 5,3 7,2 

Nông nghiệp 0,9 12,1 13 

Tổng 3,2 17,9 21,2 

Nhu cầu tài chính xanh cho giảm phát thải theo cam kết tại NDC- 

21-30 

1. Khung chính sách tài chính xanh – Nhu cầu tài chính xanh 



Nhu cầu đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu và 
tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 -2020 (tỷ USD) 

Thích ứng 
BĐKH (mức 
4% of GDP) 

Tăng 
trưởng 

xanh ($9 
Bil.) 

 

Tăng 
trưởng 

xanh 
(NDC) 

 

Tổng nhu 
cầu 

MTIP 
2016-
2020 

Chênh 
lệch 

 46.85 30 21.1  24 

Phương án 

1 

76.85 52.85 
Phương án 

2 
67.95 43.95 



Tổng đầu tư 
(tỷ, VND) 

Tổng đầu tư (tỷ, VND) 
Tỷ lệ dành cho 

TTX  (%) 

1. Ngân sách nhà nước 1.120.000 201.265 – 207.991 2% - 4% 

1.1. Chương trình mục 
tiêu 

147.306 67.811 
0% - 25% - 

100% 

1.2.  ODA 300.000 120.000 40% 

1.3. Phân bổ cho các 
chương trình, dự án và 
02 chương trình mục 
tiêu 

672.694 13.454 - 20.180 

2. Ngân sách địa phương 880.000 26.400 -35.200 3% - 4%  

Tổng 2.000.000 
227.665 –243.191 
(10 – 10.7 tỷ USD) 

11% - 12,2% 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 
2016 - 2020 



Đầu tư tư 
nhân 

• Doanh 
nghiệp 

• Tổ chức tài 
chính 

• Hộ gia đình 

• Các nguồn 
tư nhân 
khác. 

 

Nguồn vốn và 
công cụ tài 

chính 

• Vốn cổ phần 

• Cho vay 

• Hỗ trợ tài 
chính 

• Trái phiếu 
chính phủ 

Đầu tư và chi 
tiêu cho lĩnh 
vực biến đổi 

khí hậu 

• Liên quan 
trực tiếp và 
gián tiếp 
(Giảm nhẹ, 
Thích ứng, 
Giảm nhẹ & 
Thích ứng với 
BĐKH 

Nguồn vốn cho đầu tư tư nhân 



Khoản mục 9/2016, 

tỷ VND 

(%) Tăng so 

với 

12/2015 

6/2017, 

tỷ VND 

(%) Tăng so 

với 

12/2016 

Dư nợ tín dụng xanh 84.789 1.57% 14.7% 109.72

9 

1.7% 29.4% 

Dư nợ có đánh giá rủi ro 

MT&XH 

129.160 2.49% 562% 449.46

8 

7.72% 348.1% 

Số NH có báo cáo tài 

chính xanh 

11 20 

Số NH có báo cáo đánh 
giá rủi ro MT&XH 

20 20 

Quy mô tín dụng xanh còn khiêm tốn, chỉ chiếm 1.6%-1.7% tổng dư nợ tín dụng cho nền 
kinh tế, nhưng đang tăng trưởng rất nhanh với tốc độ tăng trưởng đạt 14.7% và 29.4%. 

Khung chính sách tài chính xanh –  Tóm tắt về tín dụng xanh 
và đánh giá rủi ro môi trường (Chỉ thị số 03/CT) 



Nhu cầu đầu tư tư nhân – Hiệu quả năng lượng EE 

Ngành công 

nghiệp 

Nhu cầu đầu 

tư (triệu 

USD) 

Các biện pháp đang xem xét 

Đầu tư 2010-

2015 (triệu 

USD) 

Sắt và thép 450.0 

WHR, dây chuyền sản xuất khép kín, thay thế các thiết bị 

nén khí hiệu quả năng lượng thấp, lắp đặt bộ biến tần cho 

động cơ…  

169.6 

Xi măng 650.0 

WHR tại khoảng 36 nhà máy xi măng (công suất trên 2,500 

tấn clinker/ngày), khoảng 325 MW từ WHR và các hình 

thức đầu tư EE khác. 

226.7 

Giấy và bột 

giấy 
306.0 

Nghiên cứu của WB: 85tr USD (đầu tư EE vào thiết bị nồi 

hơi đồng phát hiệu quả, thay thế motors, chuyển sang 

công nghệ sử dụng nhiên liệu biomass, thu hồi chất thải 

hóa chất để đốt nóng); Nghiên cứu của TT nghiên cứu và 

phát triển về tiết kiệm năng lượng ENERTEAM và Công ty 

RCEE-NIRAS , dựa trên tiềm năng tiết kiệm năng lượng: 

306tr USD. 

104.5 

Đường 360.0 
Ước tính trên cơ sở đầu tư vào hệ thống đồng phát tại các 

nhà máy đường, công suất thiết kế khoảng 360 MW. 
127 

Tổng 1,766.0 627.8 



Dự án RE 
Đến 2020 

(MW) 

Nhu cầu đầu tư 

(triệu USD) 

Công suất bổ 

sung giai đoạn 

2010 – 2015 

(MW) 

Đầu tư giai đoạn 

2010-2015 (triệu 

USD)  

Thủy điện nhỏ, 

<30 MW 
1,100 1,210 to 1,430 2,000 2,800 

Điện gió 810 1,620 to 1,863 190 428 

Điện mặt trời 850 1,190 to 1,530 5 Nguồn viện trợ 

Tổng 2,760 4,020 to 4,823 3,228 

Nhu cầu đầu tư tư nhân – năng lượng tái tạo RE 



Chiến lược quốc gia về tăng 
trưởng xanh 

 Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh (VGGS) - 9/2012;  

 Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chiến lược quốc 
gia tăng trưởng xanh  Plan (GGAP) - 3/2014;  

 

 

 Nội dung 

• Giảm cường độ phát thải GHG 

• Xanh hóa sản xuất 

• Xanh hóa lối sống và tiêu dùng 

 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 

• 12 nhóm hành động, 66 hoạt động 



TĂNG TRƯỞNG XANH ĐỂ HỖ TRỢ VSDGs 

TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP 

 

 

TÁC ĐỘNG GIÁN TIẾP 

 

Liên quan đến 91 VSDGs (79.1%)  

 

 

 



Tỉnh/thành phố đã xây dựng và ban hành Kế 
hoạch hành động Tăng trưởng xanh của 
Tỉnh/thành phố GGAP 

 07 bộ đã xây dựng và ban hành GGAP của ngành mình, 

bao gồm MOF, SBV, MONRE, MOT, MOIT, MOC, 

MARD, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao 

theo GGAP. 

 39 tỉnh/thành phố đã ban hành GGAP của địa phương 

mình 

 GGAP đưa ra các kịch bản giảm phát thải, can thiệp 

chính sách và các dự án ưu tiên 



15 

Mô tả Đơn vị 
Khối 

lượng 

Phát thải khí nhà kính vào 
năm  2010 

Mil.tCO2 
equip 

0,18 

Phát thải KNK theo BAU 
(2020) 

Mil.tCO2 
equip 

1,15 

Áp dụng các biện pháp giảm 
nhẹ- Tự nguyện 

11 

Lượng giảm phát thải KNK 
tự nguyện đến 2020  

Mil.tCO2 
equip 

0,61 

Mức giảm phát thải so với 
kịch bản cơ sở 

% 53% 

Áp dụng các biện pháp giảm 
nhẹ- Có hỗ trợ 

17 

Lượng giảm phát thải có hỗ 
trợ đến 2020 

Mil.tCO2 
equip 

1,17 

Mức giảm phát thải so với 
kịch bản cơ sở  

% 101% 

 1.15  

 0.54  
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Quá trình công 
nghiệp 

Năng lượng 

Kịch bản cơ sở 
(BAU) 

Kịch bản TTX - 
Tự nguyện 

Kịch bản TTX 
- Có hỗ trợ 

Kế hoạch Hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Ninh Thuận 
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No. Hành động/dự án Mục tiêu Cơ quan thực hiện, 

cơ quan hỗ trợ 

Ngân sách 

(tỷ. VND) 

Giảm phát 

thải GHG 

(th. tCO2tđ) 

Nguồn tài 

chính dự 

kiến 

A NÔNG NGHIỆP 823 352,92   

1 Lựa chọn giống lúa ngắn ngày với chất 

lượng và năng suất cao 

Diện tích trồng lúa khoảng 

20,000 ha năm  2020  

Sở NN&PTNT/ các hội nông 

dân tại địa phương 

455 44,6 PPP, ODA 

2 Áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến 

“1 phải – 5 giảm” 

Diện tích áp dụng 10,000 ha 

đến 2020  

Sở NN&PTNT/ các hội nông 

dân tại địa phương 

60 48,23 NSNN, PPP 

3 Chuyển đổi lúa năng suất thấp sang 

trồng mía 

Thay thế khoảng 5,000ha đến 

năm 2020 

Sở NN&PTNT/ các hội nông 

dân tại địa phương 

25 100,2 PPP, PDI 

4 Chuyển đổi lúa năng suất thấp sang 

trồng ngô 

Thay thế khoảng 4,000ha đến 

năm 2020 

Sở NN&PTNT/ các hội nông 

dân tại địa phương 

68 80,6 NSNN, PDI 

5 Chuyển đổi lúa năng suất thấp sang 

trồng đậu 

Thay thế khoảng 3,000ha 

năm 2020 

Sở NN&PTNT/ các hội nông 

dân tại địa phương 

150 60,12 NSNN, PDI 

6 Áp dụng công nghệ khí sinh học trong 

nông nghiệp 

Mục tiêu 6,570 hầm ủ biogas 

năm 2020 

Sở NN&PTNT/ các hội nông 

dân tại địa phương 

66 19,17 PPP, PDI 

B LÂM NGHIỆP 205 679   

1 Trồng rừng ngập mặn để bảo vệ bờ 

biển, chống xói lở 

Mục tiêu 1000 ha rừng ngập 

mặn có 12 year production 

cycle năm 2020 

Sở NN&PTNT 6,72 321 NSNN, PDI 

2 Tái tạo rừng tự nhiên với việc trồng tập 

trung các cây bản địa 

Mục tiêu 5000 ha vào năm  

2020 

Sở NN&PTNT 30 145 PPP, ODA 

3 Tổ chức trồng rừng sản xuất có hiệu 

quả trên đất trống 

Mục tiêu 2,400 ha diện tích 

trồng mới vào năm 2020 

Sở NN&PTNT 168 213 PPP, PDI 

Các dự án ưu tiên và nguồn vốn tài trợ của Tỉnh Ninh Thuận 



Đề xuất: Ngân hàng xanh 
• NHNN tiếp tục lồng ghép và ban hành khung chính sách về tài 

chính xanh khuyến khích các ngân hàng cho vay ưu đãi đối với 
các dự án xanh. 
 

• Cần thường xuyên huy  động các chương trình tài chính xanh 
quốc tế 
 

• Cần thiết lập quỹ tài chính xanh để có thể tiếp cận các nguồn 
tài trợ quốc tế, ví dụ như Quỹ Khí hậu xanh(GCF).  
 

• Các định chế tài chính cần được khuyến khích và có nghĩa vụ 
thiết lập các chính sách nội bộ về ngân hàng, tính dụng xanh, 
các chính sách về quản trị rủi ro MT – XH và đặc biệt là báo 
cáo định kỳ theo chỉ thị số 03/CT-NHNN. 
 

• Hỗ trợ phát hành trái phiếu xanh, thu hút các nhà đầu tư 
trong nước và quốc tế, tài trợ các dự án xanh. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimroHxps7SAhUStJQKHWRtAMoQjRwIBw&url=http://baodautu.vn/tag/logo-cua-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam/&psig=AFQjCNE3rMSaPzGeIge_Y_b0_IWMt8aw3A&ust=1489316614151685
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEjv_Sp87SAhWFKZQKHYgOCooQjRwIBw&url=http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/xep-hang-tong-tai-san-cua-cac-ngan-hang-hien-nay-ra-sao-201408291007123500.chn&bvm=bv.149397726,d.dGo&psig=AFQjCNHF0c6dozJ5hu1x8xh7u0AVoseM2Q&ust=1489316678087528


Thiết lập cơ cấu dự án cho đầu tư gián tiếp 

Bên cho vay 

tiềm 

năng/Nguồn 

tài trợ tiềm 

năng 

Các khoản vay 

$ 
$ 

$ 

Tài trợ vốn chủ & 

vốn vay 

$ 



RỦI RO VÀ CHI PHÍ 

Rủi ro: 

-   Rủi ro tỷ giá; 

-   Rủi ro quốc gia + rủi ro thể chế; 

- Rủi ro xanh (VD. Công nghệ, điều kiện tự nhiên , các 
quy định chính phủ) 

Chi phí: 

- Huy động vốn trong nước (tiền gửi ngân hàng): 4-6,5% 

- Các chi phí quản lý. 

 

        Lãi suất cho vay thị trường: 9-11% với các khoản vay 
dài hạn 

 

 

 



Ngân hàng thương mại 

Quỹ đầu tư,  
khoản vay từ quỹ 

Các tổ chức tài chính của 
nhà nước 

(NHPT, NHNN…) 

Dự án 

Hợp đồng cho vay 
và/hoặc đầu tư 

Đầu tư: 
•  Thiết bị 
•  Lắp đặt 
•  Dịch vụ 
 

Thấp hơn 1-3% 
Mức huy động 

vốn trên thị 
trường 

Huy động vốn 
+ Dự phòng rủi 
ro tỷ giá+ rủi ro 

thể chế 

CÁC KHOẢN VAY 

- Cơ quan quản lý 
nhà nước; 

- WB, JICA, GCF… 



Commercial banks 

Quỹ đầu tư nước ngoài 

Các cơ quan tài chính nhà 
nước 

(VDB, SBV…) 

 

Projects 
 

Khoản vay  
Tối đa 70-

80% mức đầu 
tư dự án 

 

Huy động vốn 
+ dự phòng 

rủi ro tỷ giá + 
rủi ro thể chế 

ĐẦU TƯ VỐN CHỦ  

Nhà đầu tư trong nước 
 

Đầu tư vốn chủ 

- Cơ quan quản 
lý nhà nước; 

- WB, JICA, 
GCF… 

Vốn chủ sở hữu 

Thấp hơn 1-3% 
Mức huy động 

vốn trên thị 
trường 



Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg 

và (Dự thảo) Đề án Phát triển Ngân 

hàng Xanh tại Việt Nam 

Phạm Xuân Hòe  

Viện chiến lược ngân hàng  

Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 



Thử hình dung thiệt hại do thiên tai 
biến đổi khí hậu của Việt Nam 



Nội dung trình bày 

• Phần I: Tổng quát về kết quả của ngành ngân hàng thực hiện 

QĐ 622/QĐ-TTg về kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 

chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững  

• Phần II: Giới thiệu tóm tắt Đề án phát triển Ngân hàng xanh 

 I. Tính cấp thiết và cơ sở pháp lý 

 II. Thực trạng về phát triển Ngân hàng xanh ở Viêt Nam 

 III. Mục tiêu, 4 trụ cột chính và giải pháp đặt ra trong Đề án 

 



Phần I  

 

Tổng quát về kết quả của ngành ngân 
hàng thực hiện QĐ 622/QĐ-TTg về kế 
hoạch hành động quốc gia thực hiện 
chương trình nghị sự 2030 vì sự phát 
triển bền vững  



 

 

Nhiệm vụ tại mục tiêu 
8.10; 9.3a; 
10.5c/QĐ622 

Thực hiện 

1. Hoàn thiện pháp lý 
cho TCVM 

Qđ 20/2017/TTg quy định hoạt động 
chương trình TCVM.. 

2&3 Tái cơ cấu Đề án 1058- TTg phê duyệt giai đoạn 2 
đánh giá kết quả tốt, cổ phiếu NH tang, xếp 
hạng nhiều NHTM nâng điểm và triển vọng; 
Sáp nhập NH  

4. Hiện đại hóa ngân 
hàng 

KH phát triển CNTT; Chương trình hành 
động 16 (CN4.0); Thông tư an ninh an toàn 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì các 
mục tiêu: 8.10, 9.3.a, 10.5.c 



 

 

Nhiệm vụ tại mục tiêu 
8.10; 9.3a; 
10.5c/QĐ622 

Thực hiện 

5. Ưu tiên CN, PGD, tiếp 
cận dịch vụ NH 

 thông tư 21/2013; TT 09 PGD của NHHTX; 
43 về PGD là trạm bưu điện thuộc 
Lienvietpostbank … ưu tiên mở PGD nông 
thôn, sâu, xa;Kênh số hóa 

6. Củng cố Agribank Phê duyệt đề án tài cơ cấu Agribank, nhiều 
điểm phát triển 

8. Chất lượng TS và 
Quản trị theo thông lệ 

Báo cáo điều khoản 4 về hệ thống TCTD của 
WB ghi nhận; 10 NHTM thí điểm theo chuẩn 
mực Basel 2 

9. Tăng năng lực VAMC NQ42 và việc VAMC bắt tay thực hiện bược 
đầu theo cơ chế thị trường=> thị trường 
mua bán nợ 



Thực hiện nhiệm vụ tại 
8.10; 9.3a; 10.5c/QĐ622 

                                  Thực hiện 

10. Đơn giản thủ tục cho 
vay 

Theo quyết định hằng năm của TĐ thực 
hiện NQ19; TTư 39; chấm điểm tín dụng 
tự động; phê duyệt TD theo đục lỗ 

11. Nâng cao khả năng tiêp 
cận dịch vụ ngân hàng 

Đề án 1726 đã triển khai 1 năm; chương 
trình tín dụng vi mô của NHCSXH 

12. Kết nối DN-NH Duy trì hằng năm 63 tỉnh thành phố 

13. Sản phẩm dịch vụ xanh, 
ngân hàng xanh 

Đề án phát triển ngân hàng xanh (dự 
thảo) 

14. Tăng cường hợp tác với 
các tổ chức tài chính quốc 
tế 

Có chương trình kế hoạch hằng năm 



Phần II:  

 

Giới thiệu tóm tắt Đề án phát triển 
Ngân hàng xanh 



I – Sự cần thiết và cơ sở pháp lý 

-  Cuốn Sổ tay hướng dẫn về hoạt động ngân hàng và sự bên vững 
vừa được giói thiệu đã nói lên tất cả: “Bền vững cho khách hàng, 
cho xã hội là trách nhiệm và cũng là bền vững cho chính sự phát 
triển của ngân hàng” 

- Hậu quả về :Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, phát thải CO2… 
nói lên tất cả sự cấp thiết về trách nhiệm của ngân hàng với cộng 
đồng và xã hội (chính từ sứ mệnh và vai trò của dịch vụ tài chính 
ngân hàng => kiểm soát và hướng đích qua dòng vốn và dịch vụ tài 
chính) (phần này đề cập rõ :khái niệm ngân hang xanh; tiêu chí quản 
trị RRMT&XH; Nguyên tắc xích đạo; 8 tiêu chí của IFC; kinh nghiệm 
của một số nước); 

- Câu chuyện 2008: Xử lý nợ xấu của CTY CP Bao bì tự hủy tại khu CN 
Vĩnh Phúc 



I – Sự cần thiết và cơ sở pháp lý (tiếp) 

• Cơ sở Pháp lý: 

 Luật Bảo vệ môi trường  (2014) : Quy định rõ nhòm dự án 
phải có báo cáo đánh giá về tác động môi trường; nhóm còn 
lại đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; Quy định về ưu đãi  và 
xử phạt bảo vệ môi trường 

 Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 
trường; 

 Chương trình Nghị sự 21 (2004) là văn bản đầu tiên khái quát 
và đầy đủ nhất về phát triển bền vững tại Việt Nam (Ban hành 
kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 
năm 2004 của Thủ tƣớng Chính phủ) 

 



 Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Hội nghị 
Trung ương 7 khóa XI về chống biến đổi khí hậu, quản lý 
tài nguyên, bảo vệ môi trường và định hướng tăng 
trưởng xanh; 

 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi 
khí hậu ban hành kèm Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg 
ngày 02/12/2008;  

 Chiến lược chống biến đổi khí hậu Việt Nam ban hành 
kèm Quyết định số 2139/2011/QĐTTg ngày 5/12/2011;  

 Kế hoạch hành động quốc gia về ứng phó với biến đổi 
khí hậu ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-TTg 
ngày 5/10/2012  



 Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam giai 
đoạn 2011-2020, hướng tới 2050 ban hành kèm theo Quyết 
định số 1393/2012/QĐTTg ngày 25/9/2012 đề ra 3 nhiệm 
vụ: (i) giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử 
dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (ii) xanh hóa sản 
xuất. (iii) xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững 

 Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai 
đoạn 2014-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 
403/2014/QĐ-TTg ngày 20/3/2014, trong đó nhiệm vụ số 
37: “Hoàn thiện thể chế và tăng cường năng lực hoạt động 
tài chính - tín dụng của các NHTM phục vụ tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2013-2020 

 



II: Thực trạng phát triển ngân hàng 
xanh tại Việt Nam 
 Về định hướng chính sách lớn của ngành: 

1. Ban hành kế hoạch hành động ngành ngân hàng để thực hiện 
chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam ( QĐ 1552/QĐ-NHNN 
6/8/2015) 

2. Ban hành chỉ thị 03 của Thống đốc NHNN về thúc đẩy tín dụng 
xanh và quản trị rủi ro môi trường xã hội tại các tổ chức tín dụng 

3. Đang xây dựng „Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 
2025 tầm nhìn 2030“ trong đó có xây dựng  NH xanh và bền 
vững 

4. Đang xây dựng đề án phát triển Ngân hàng xanh tại Việt Nam 

5. Ban hành sổ tay quản trị rủi ro môi trường xã hội (10 ngành nhạy 
cảm môi trường) 



6. Xây dựng danh mục tiêu chí dự án xanh áp dụng thí điểm tại 23 ngân 

hàng  

7. Ban hành Công văn yêu cầu báo cáo tín dụng xanh và QTRR MTXH tại 

các tổ chức tín dụng 

8. Đang xây dựng đề án „Quỹ tài chính tín dụng xanh“ và chuẩn bị điều 

kiện trở thành NIE „Đơn vị thực thi quốc gia“ của Quỹ khí hậu xanh 

GCF 

9. Xây dựng các „Đề xuất dự án“ để tiếp cận quỹ quốc tế như GCF cho các 

mảng xanh như năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, xử lý rác 

thải, nông nghiệp hữu cơ và công nghệ cao. 

 

Về định hướng chính sách lớn của ngành (tiếp): 



Triển khai trên thực tế tại 5 Ngân hàng 
thương mại  
TT Ngân hàng Sản phẩm 

1 VBSP Cho vay ngân sách nhằm thực hiện Chiến lược Quốc 
gia về NSVSMT   
Cho vay dự án phát triển ngành lâm nghiệp  
Cho vay dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất 
ngập nước ven biển miến Nam VN  

 
 
2 

 
 
Vietinbank 

Cho vay các dự án tiết kiệm và hiệu quả năng lượng  
Chương trình tín dụng môi trường EIB  
Chương trình tín dụng GCPF  
Chương trình cho vay dự án năng lượng tái tạo REDP  

 
3 

 
ACB 

Cho vay theo dự án tài chính nông thôn RDF  
Sản phẩm cho vay có bảo lãnh từ Quỹ tín dụng xanh 
dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ SMESC  
Chương trình cho vay dự án năng lượng tái tạo REDP  



Triển khai trên thực tế tại 5 Ngân hàng 
thương mại (tiếp) 

TT Ngân hàng Sản phẩm 

 
4 

 
Sacombank 

Cho vay nông thôn, lâm nghiệp  
Cho vay phát triển kinh tế hộ gia đình  
Cho vay các dự án tái chế chất thải, năng 
lượng tái tạo  

 
5 

 
BIDV 

Cho vay các dự án thủy điện, phong điện  
Cho vay các dự án khu du lịch sinh thái  
Cho vay các dự án nhà máy tái tạo năng 
lượng, hệ thống cấp nước sạch  



Khó khăn, hạn chế 

1. Nhận thức chung về phát triển xanh và bền vững: xã 

hội, DN, bản thân NH 

2. Nguồn vốn xanh hạn hẹp (số lượng, thời gian, lãi 

suất) 

3. Về tổng thể là sự thiếu vắng chính sách, quy trình, 

sản phẩm dịch vụ ngân hàng xanh 



III: Mục tiêu và giải pháp trụ cột ngân 
hàng xanh 

• Mục tiêu tổng quát: 

Tăng cường nhận thức và trách nhiệm xã hội của hệ thống ngân 

hàng đối với việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, 

từng bước xanh hóa hoạt động ngân hàng, hướng dòng vốn tín 

dụng vào việc tài trợ dự án thân thiện với môi trường, thúc đẩy 

các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng xanh, năng lượng sạch 

và năng lượng tái tạo; góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng 

xanh và bền vững.   

 



Mục tiêu cụ thể 

Tăng dần tỷ trọng vốn cho tín dụng xanh 

Ứng dụng công nghệ xanh thân thiện môi trường 

Năm 2025: 100% có quy định nội bộ về QTRRMTXH và 
thực hiện đánh giá, kiểm định theo tiêu chuẩn xanh; 
60% NHTM tiếp cận nguồn vốn xanh và cho vay xanh; 
10-12 NH có cơ cấu tổ chức quản lý RRMTXH 



3 trụ cột chính và các giải pháp trong 
Đề án Phát triển Ngân hàng xanh 

Trụ cột I: Vốn 
Trụ cột II: Chính sách, 
chiến lược, quy trình, 

sản phẩm 

Trụ cột III: Đào tạo, 
truyền thông bên 
trong, bên ngoài 



Các giải pháp chính trong Trụ cột I 

 Tăng vốn, TS, điều lệ mở rộng quy mô nguồn và tài sản trong đó 

gia tăng danh mục TS xanh;  

 Tăng đầu tư cho công nghệ mới tiết kiệm năng lượng; tiết kiệm 

giấy tờ; tài nguyên kho bãi lưu trữ 

 Tiếp cận quỹ: Bảo vệ môi tường (NHTM phát hành bảo lãnh cho 

DN); Quỹ Ủy thác TD xanh…(số vốn rất nhỏ bé)   

 Nghiên cứu để sử dụng công cụ “hệ số quy đổi rủi ro của dư nợ 

cho vay dự án xanh ở mức hợp lý  khuyến khích TCTD cho vay 

xanh và vẫn bảo đảm hệ số CAR)  



Các giải pháp chính trong Trụ cột II 

 Tích hợp Đề án Ngân hàng Xanh trong chiến lược phát 

triển ngành đến 2025, tầm nhìn 2030; 

 Về phía Ngân hàng Nhà nước: nghiên cứu, ban hành 

chính sách sử dụng công cụ chính sách tiền tệ phù hợp 

mục tiêu điều hành trong từng thời kỳ 

 



Các giải pháp chính trong trụ cột II (tiếp) 

Lãi suất tái chiết 
khấu/LS tái cấp vốn 

ưu tiên 

Dự trữ bắt buộc 

OMO 

• Giấy tời có giá (xanh) 

• Hồ sơ TD xanh 

• Giảm tỷ lệ DTBB 
nguồn vốn nếu có dư 
nợ cho vay xanh 10% 
danh mục 

• Ưu tiên mua Trái phiếu 
xanh Địa phương/CP  

• Phối hợp BTC phát hành 
tốt TP xanh CP 



Các giải pháp chính trong trụ cột II (tiếp) 

NHNN 

• Tiếp tục ban hành sổ tay hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trƣờng và xã 
hội cho 11 các ngành kinh tế còn lại  trong cấp tín dụng của TCTD.  

•  Định kỳ cập nhật Danh mục dự án xanh.  

NHNN 

• Xây dựng ban hành thông tư về quản lý rủi ro môi trường và xã hội 

• Nghiên cứu để hình thành đơn vị thực thi quốc gia (NIE) được Quỹ 
khí hậu xanh (GCF) chấp thuận để tiếp cận nguồn quỹ dành cho khu 
vực tư nhân của GCF 

NHNN 

• Nghiên cứu thí điểm áp dụng công cụ Stress test sức cịu đựng của 
NHTM trước tác động biến đổi khí hậu và môi trường (Giám sát an 
toán vĩ mô) 



TCTD 

• Các ngân hàng thương mại xây dựng chiến lược phát triển xanh 
theo lộ trình cụ thể 

• Thiết lập chính sách, quy trình và bộ máy quản trị RRMT&XH 

TCTD 

• Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 đưa ra sản phẩm, dịch vụ 
đơn giản, tiện dụng tiết kiệm năng lượng và giấy tờ; 

• Xây dựng hồ sơ dữ liệu KH sử dụng sản phẩm tín dụng, dịch vụ 
xanh, có tích hợp với dữ liệu quốc gia về môi trường 

TCTD 

• Chủ động nghiên cứu xem xét các điều kiện để gia nhập UNEP FI 
để có thể áp dụng rộng rãi các sáng kiến về hoạt động ngân hàng 
bền vững tại Việt Nam 

• Công bố trên báo cáo thường niên về DM cho vay xanh, dịch vụ 
ngân hàng xanh; chuyên mục tư vấn khách hàng trên website 

Các giải pháp chính trong trụ cột II (tiếp) 



Các giải pháp trong Trụ cột III 

• Đào tạo, truyền thông bên trong 

Đào tạo,đào tạo lại nâng cao kiến thức của cán bộ NHNN, 
TCTD về trách nhiệm xã hội bảo vệ môi trường; cập nhật 
tài liệu giảng trường đại học, nghiệp vụ của ngành; 

Hội thảo, tuyên truyền về phát triển bền vững và ngân 
hàng xanh; 

Xây dựng tiêu chí Giải thưởng hằng năm về ngân hàng 
xanh (Hiệp hội Ngân hàng) 

Đề tài nghiên cứu, ấn phẩm sách, tài liệu, báo cáo 



Các giải pháp trong Trụ cột III (tiếp) 

• Với cộng đồng 

NHTM lớn hàng năm xem xét tổ chức hội nghị chuyên đề 
khách hàng về phát triển bền vững, phát triển xanh; 

Ấn phẩm, tờ rơi, truyền thông qua các kênh thông tin đại 
chúng về trách nhiệm của ngành ngân hàng chung tay bảo vệ 
môi trường, xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững; 

 Tư vấn về sản phẩm, dịch vụ xanh; hỗ trợ khách hàng trong 
phát triển xanh bền vững 

Giải thưởng dự án, khách hàng tiêu biểu sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ xanh trong năm  



Trân trọng cảm ơn! 



 

Kinh nghiệm thực tế triển khai Ngân 
hàng Xanh và Bền vững 

Srinath Komarina  
Giám đốc Khối Ngân hàng Bền vững 

1 
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1,741 ATMs 
 
 

19,597 nhân 
viên 

1,105 chi 
nhánh 

Bảng tổng 
kết tài sản 

USD 49.99 tỷ 

Tiền gửi 
USD 32.08 tỷ 

Cho vay 
USD 32.27 tỷ 

Số liệu tại thời điểm 30/6/2018 

Kết quả kinh doanh 

YES BANK: Chặng đường đã qua 
Thúc đẩy kinh doanh với tinh thần làm chủ chuyên nghiệp 
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Chiến lược tài chính & nhà đầu tư 
• Truyền thông đến nhà đầu tư gắn 

với bền vững 

Kinh doanh 

ngân hàng có 

trách nhiệm 

Kinh doanh qua chi nhánh & Ngân 
hàng bán lẻ 
• Phát triển sản phẩm xanh 
• CỘNG ĐỒNG YES  
• Chứng chỉ ISO 14001 

 
Marketing & Truyền thông doanh 
nghiệp 
• CỘNG ĐỒNG YES  
• Lãnh đạo bằng tư duy 

 

Quản trị rủi ro 
• Chính sách Môi trường & Xã 

hội 
• Kết hợp rủi ro khí hậu 

 

Quản lý cơ sở hạ tầng và mạng 
lưới số  
• Chứng chỉ ISO 14001  
• Định giá carbon nội bộ 

HỌC VIỆN YES TOÀN 
CẦU 
• Lãnh đạo bằng tư duy 
• Tài chính xã hội 

 
Ngân hàng điện tử 
• Số hóa các sáng kiến 

RESP 

 

Quản lý vốn con người 
• Hệ thống lương nhân viên 
• Đào tạo và nhận thức về phát 

triển bền vững 

 

Ngân hàng Chính phủ 

• Tư vấn & Quan hệ 
đối tác về CSR 

 

Tài chính doanh nghiệp 
• Tài chính khí hậu 
• Lãnh đạo bằng tư duy 

 

Kinh doanh ngân hàng 
quốc tế 
• Tài chính quốc tế phục vụ 

phát triển bền vững 

Ngân hàng bao trùm và ngân 
hàng xã hội 
• Quan hệ đối tác và các dự án 

để thực hiện CSR 

 

Kinh doanh ngân hàng có trách nhiệm 
Nguyên tắc cốt  lõi của phát triển bền vững ở tất cả các bộ phận chức năng 



Hỗ trợ tài chính 
bền vững 

CSR đem lại tác động 
tích cực & Phát triển 

bền vững 

Vận động chính sách 
thông qua dẫn dắt về tư 

duy  

Minh bạch & Trách 
nhiệm giải trình 

Ngân hàng có trách nhiệm – Khuôn khổ 360○ 
Hướng đi sáng tạo đến mục tiêu xây dựng ‘Ngân hàng Xanh nhất thế giới’ 

HÕ TRỢ TÀI CHÍNH BỀN VỮNG 

Chiến lược tài chính khí hậu 
Triển khai các sản phẩm xanh và 

thông lệ hoạt động xanh 
Cơ chế và mô hình tài trợ sáng tạo 
Quản lý rủi ro môi trường và xã hội 
Tăng cường hiểu biết, nhận thức về 

các vấn đề khí hậu 

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH thông qua 
LÃNH ĐẠO BẰNG TƯ DUY 

Báo cáo chuyên đề – Tài chính khí hậu, 
Nước, Năng lượng tái tạo, Hiệu quả năng 
lượng, Vốn tự nhiên, SROI  

Lãnh đạo bằng tư duy – UN, UNEP-FI, 
NCFA, MoEFCC, MNRE, MoF, TERI, 
ISA, IBA, CAFRAL 

Vận động chính sách – đóng vai trò xúc 
tác trong khu vực tài chính 

MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI 
TRÌNH 

Báo cáo kết quả kinh doanh trên 3 khía 
cạnh 

Tăng cường công khai thông tin khí hậu 
Công bố thông tin về ESG 
Hạch toán GHG và sắp xếp danh mục theo 

SDG 
Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001) 
Bảo đảm và công bố thông tin trái phiếu 

xanh 

CSR ĐEM LẠI TÁC ĐỘNG TÍCH 
CỰC & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Chuyển đổi bền vững thông qua 
phương pháp tiếp cận Liên minh – 
Quan hệ - Công nghệ (A.R.T) 

Sinh kế và an toàn nước 
Việc làm và Kinh doanh 
Môi trường bền vững 
Truyền thông để thay đổi xã hội 
Tạo ra giá trị xã hội 
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Trái phiếu Xanh 

Tiên phong phát 
hành trái phiếu 
Xanh đầu tiên ở 
Ấn độ năm 2015 

Trái phiếu 
xanh đầu 
tiên ở Ấn 
Độ, US$ 160 
triệu 

Trái phiếu 
Masala Xanh – 
phát hành 
riêng lẻ US$50 
triệu cho IFC 

Biên bản 
ghi nhớ với 
LSE về hỗ 
trợ trái 
phiếu xanh 
phát hành 
trên thị 
trường nước 
ngoài bằng 
đồng rupee 

Cam kết 
huy động 
US$ 5 tỷ cho 
các hành 
động khí 
hậu 

Trái phiếu 
Xanh– phát 
hành riêng lẻ 
US$50 triệu 
cho FMO 

Dẫn dắt thị trường hay Theo chân thị trườn g 

Phương pháp tiếp cận của YES BANK để hỗ trợ 
Kinh tế số hóa & Kinh tế bền vững 
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Đối tác công – tư  

Cam kết USD 24 
triệu tài trợ cho 
Nhà máy xử lý 

nước thải thuộc dự 
án Namami Gange 

Mô hình PPP niêm kim hỗn hợp 

Giai đoạn xây dựng O&M Phase  

Chính phủ góp 
tối đa 40% chi 

phí vốn  

60% chi phí được trả 
dần từng năm, cùng 

với chi phí O&M 

Yes Bank 

Chính phủ Công ty tư nhân 
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Trái phiếu Xanh 

Tiên phong phát 
hành trái phiếu 
Xanh đầu tiên ở 
Ấn độ năm 2015 
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Dẫn dắt thị trường hay Theo chân thị trườn g 

Phương pháp tiếp cận của YES BANK để hỗ trợ 
Kinh tế số hóa & Kinh tế bền vững 



Tài chính hỗn hợp 

Thực hiện một dự 
án thí điểm về tài 

chính hỗn hợp 
đem lại chuyển 
biến quan trọng 
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Trái phiếu Xanh 

Tiên phong phát 
hành trái phiếu 
Xanh đầu tiên ở 
Ấn độ năm 2015 

Đối tác công - tư 

Cam kết USD 24 
triệu tài trợ cho 
Nhà máy xử lý 

nước thải thuộc dự 
án Namami Gange 
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Tác động đến 600 phụ nữ sản xuất muối 

Nợ 

Ngân hàng Hợp 
tác xã 

Phụ nữ 
sản xuất 

muối 

Trả 
nợ FLDG 

Trợ cấp 
1. Bảo đảm tín dụng 
2.  Giá cả tín dụng hợp lý 
3. Xây dựng năng lực 

Hỗ trợ lãi 
suất 

Dẫn dắt thị trường hay Theo chân thị trườn g 

Phương pháp tiếp cận của YES BANK để hỗ trợ 
Kinh tế số hóa & Kinh tế bền vững 



Trái phiếu xã hội 

Ngân hàng thu 
xếp phát hành duy 

nhất cho Trái 
phiếu xã hội đầu 
tiên của Ấn Độ, 
tháng 12/2017 

 

Đảm bảo 

Thực hiện theo Nguyên tắc 
Trái phiếu Xã hội của Hiệp 
hội Thị trường vốn Quốc tế 
năm 2017  

Phân bổ 

Tiền thu được từ phát 
hành trái phiếu được 
phân bổ cho các dự án 
xây dựng nhà với chi 
phí hợp lý 
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Trái phiếu Xanh 

Tiên phong phát 
hành trái phiếu 
Xanh đầu tiên ở 
Ấn độ năm 2015 

Đối tác công - tư 

Cam kết USD 24 
triệu tài trợ cho 
Nhà máy xử lý 

nước thải thuộc dự 
án Namami Gange 

Tài chính hỗn hợp 

Thực hiện một dự 
án thí điểm về tài 

chính hỗn hợp 
đem lại chuyển 

biến quan trọng  
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Dẫn dắt thị trường hay Theo chân thị trườn g 

Phương pháp tiếp cận của YES BANK để hỗ trợ 
Kinh tế số hóa & Kinh tế bền vững 



Trái phiếu xã hội 

Ngân hàng thu 
xếp phát hành duy 

nhất cho Trái 
phiếu xã hội đầu 
tiên của Ấn Độ, 
tháng 12/2017 
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Trái phiếu Xanh 

Tiên phong phát 
hành trái phiếu 
Xanh đầu tiên ở 
Ấn độ năm 2015 

Đối tác công - tư 

Cam kết USD 24 
triệu tài trợ cho 
Nhà máy xử lý 

nước thải thuộc dự 
án Namami Gange 

Tài chính hỗn hợp 

Thực hiện một dự 
án thí điểm về tài 

chính hỗn hợp 
đem lại chuyển 

biến quan trọng  
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Tương lai xanh: 
Tiền gửi 

Đưa ra sản phẩm 
tài sản nợ bán lẻ 

xanh đầu tiên của 
Ấn Độ vào tháng 

6/2018 
 

Ghi sổ tiền gửi thông qua các 
kênh trực tuyến, với kỳ hạn 

cụ thể xác định trước 

Khách hàng cá nhân 

Đảm bảo sử dụng bền vững 
số tiền tương đương 

1. Lãi suất tốt nhất so với tiền 
gửi cùng loại 

2. Chứng chỉ điện tử, tặng 
khách hàng một cây xanh 
cho mỗi khoản tiền gửi được 
ghi sổ  

Dẫn dắt thị trường hay Theo chân thị trườn g 

Phương pháp tiếp cận của YES BANK để hỗ trợ 
Kinh tế số hóa & Kinh tế bền vững 



USD 1,052 triệu 
Tài chính toàn diện 
(ISB & MFI) 

USD 273.5 triệu 
Chăm sóc sức khỏe 
(BB portfolio) 

USD 3,757 triệu 
Cơ sở hạ tầng bền vững 
(Năng lượng tái tạo) 

USD 8,267 triệu 
MSMEs 

 USD 239.6 triệu 
Nhà ở với chi phí hợp lý 
 

USD 13.7 tỷ 
(INR 90,414 Crores)  

 

Mục tiêu tài trợ cho SDG USD 10 tỷ đến 
năm 2020  

Sắp xếp danh mục liên quan đến SDG hiện tại 
với các mục tiêu tài trợ SDG 
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` 

DỰ ÁN 1 

DỰ ÁN 2 

DỰ ÁN 3 

DỰ ÁN 4 

 Bền vững về Môi 
trường & Xã hội 

 Tôn trọng các quyền 
của nhân viên địa 
phương và cộng đồng 
địa phương 

 Tuân thủ các quy định 
tại Danh sách loại trừ, 
Quốc gia sở tại, và 
Chuẩn mực hoạt động 
của IFC, và thông lệ 
quốc tế tốt 

Đối với tất cả các dự án 
Tuân thủ Danh sách loại 
trừ (Phụ lục I của ESP) 
và Quy định pháp luật 
của Quốc gia sở tại 
  

Đối với các dự án trên 
USD 5 triệu  
Tuân thủ Danh sách loại 
trừ, quy định pháp luật của 
Quốc gia sở tại, và các 
Chuẩn mực hoạt động IFC 
có liên quan  

DỰ ÁN 3 

DỰ ÁN 1 

Chính sách Môi trường và Xã hội (ESP) 



TẦM NHÌN: trở thành một định chế tài chính chuẩn để so sánh về lĩnh vực 
Toàn diện và Bền vững 

 Có tên trong Chỉ số  
 công bố thông tin carbon 

(Carbon  Disclosure 
Leaders Index) năm thứ 5 
liên tiếp 

 Có tên trong bảng xếp 
hạng chỉ số bền vững 
Dow Jones DJSI – Thị 
trường mới nổi năm 
thứ 3 liên tiếp (2015, 
2016 & 2017) 

 Thành viên Nhóm điều 
hành sáng kiến Tác động 
Tích cực 

 Thành viên Nhóm điều 
hành toàn cầu 2013-2016 

 Chủ tịch APAC 2013-2016 

 Phát hành trái phiếu CSHT xanh 
đầu tiên ở Ấn Độ, huy động INR 
1000 crores vào 2/2015 

 Trái phiếu Masala xanh  - phát 
hành riêng lẻ  INR 315 crores 
cho IFC vào tháng 8/2015 

 Phát hành INR 330 crores trái 
phiếu Xanh cho FMO, theo 
phương thức phát hành riêng lẻ, 
tháng 9/ 2016 
 

 744 địa điểm giao dịch được 
cấp chứng chỉ tiêu chuẩn 
quản lý môi trường theo  ISO 
14001:2015 

 Chủ tịch Ủy ban điều hành 
Liên minh Tài chính – Vốn 
Tự nhiên 

2008 | 2011 | 2012 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 

2017 

2014 | 2016 | 2017 

 

2016 

NH đầu tiên của Ấn Độ 
ký kết tham gia 

NH đầu tiên của Ấn 
Độ ký kết tham gia 

NH đầu tiên & duy nhất 
của Ấn Độ 

First & Only Indian Banking 
Signatory 

NH đầu tiên của Ấn Độ phát 
hành trái phiếu xanh 

NH đầu tiên trên toàn cầu 
hướng đến ISO 14001:2015 

Vị thế lãnh đạo ESG  

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Best Community Initiative in Water 2017 

Best Social Bank (mid-size) 2017 

 

NH thu xếp phát hành cho Trái phiếu Xã hội 
đầu tiên của Ấn Độ 

NH đầu tiên của Ấn 
Độ đưa ra Sản phẩm 
Bán lẻ Xanh 

SKOCH Blue Economy Award 

(Silver) 2017 

 NH thu xếp phát hành & đăng ký 
mua trái phiếu Xã hội đầu tiên của 
Ấn Độ, đầu tư INR 1000 crores vào 
12/2017 

 Tiền huy động được phân bổ cho các 
dự án xây nhà với chi phí hợp lý 

 Tuân thủ Nguyên tắc Trái phiếu Xã 
hội năm 2017 của Hiệp hội thị rường 
vốn quốc tế  

NH đàu tiên ở Ấn Độ 
gắn công bố thông tin 
bền vững với to TCFD 
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 Sản phẩm huy động 
vốn cá nhân Xanh đầu 
tiên của Ấn Độ 

 Dành riêng tiền huy 
động được cho những 
lĩnh vực gắn với SDG 

 Huy động được 
khoảng USD ~51 triệu 
trong 30 ngày 

Vai trò ngân hàng dẫn đầu trong lĩnh vực Bền 
vững & Có trách nhiệm 



www.yesbank.in 

Trân trọng cảm ơn 

Srinath Komarina 
President – Responsible Banking 

Srinath.Komarina@yesbank.in           @kvsrinath 

mailto:Srinath.Komarina@yesbank.in
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HỘI NGHỊ  “NGÂN HÀNG XANH HƯỚNG ĐẾN 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Hà Nội, 7 tháng 8 năm 2018 

Yuki Yasui, 
Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Khu vực Châu 

Á – Thái Bình Dương 
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Sổ tay hướng dẫn về Ngân hàng 
và Phát triển bền vững 



1. 
SỔ TAY ĐỂ LÀM GÌ VÀ 
DÀNH CHO AI  

  

Cuốn sổ tay này là một hướng dẫn mang tính chất thực tiễn dành cho những 
người làm trong ngành ngân hàng về việc kết hợp các yếu tố bền vững vào tất cả 
các khía cạnh tổ chức và hoạt động của ngân hàng. Nội dung cuốn sổ tay bao gồm 
các ví dụ thực tế từ các ngân hàng trên toàn thế giới 

Hỗ trợ các ngân hàng thực hiện được cam kết của mình với tư cách là thành viên 
UNEP FI (Tuyên bố Cam kết về Phát triển bền vững) 

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành các ngân hàng mong muốn tìm 
kiếm thông tin cho bản thân và cho nhân viên về ngân hàng và phát triển bền 
vững 

Bộ phận phụ trách phát triển bền vững của ngân hàng mong muốn đạt được 
cam kết của nhân viên trong ngân hàng đối với mục tiêu bền vững 

Nhân viên ngân hàng mong muốn tìm hiểu sự liên quan giữa các vấn đề về 
phát triển bền vững với công việc hàng ngày của mình 

Hiệp hội ngân hàng mong muốn nâng cao hiểu biết và tăng cường, thúc 
đẩy hoạt động bền vững tại các ngân hàng thành viên 
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2. 
VÍ DỤ THỰC 

TẾ 

Thông lệ 
hiện tại ở 
các ngân 

hàng thành 
viên UNEP  

FI 

 
Chương  I: Ban lãnh đạo 

 
Chương II: Phát triển bền vững 

 
Chương III: Rủi ro 

 
Chương IV: Pháp lý 

 
Chương V: Ngân hàng doanh nghiệp 

SỰ CẦN 
THIẾT 

Tại sao 
ngân hàng 

lại cần 
hướng đến 
Phát triển 
bền vững? 

HƯỚNG 
DẪN 

Làm thế 
nào? 

 
Chương VI: Ngân hàng bán lẻ 

 
Chương VII: Truyền thông 

 
Chương VIII: Nguồn nhân lực 

 
Chương IX: Các đơn vị trong NH 

CẤU TRÚC 
  SỔ TAY HƯỚNG DẪN  
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3. 
RủI ro nếu không có hành động kịp thời:  
 

• Thiếu chuẩn bị cho những sửa đổi, điều chỉnh về quy định 
và chính sách 

• Không xác định được những rủi ro trọng yếu 
• Mất đi sự cam kết gắn bó của các nhà đầu tư… 

Cơ hội: 
 

• Lợi thế cạnh tranh và các cơ hội kinh doanh mới, 
• Khả năng chống chịu cao hơn nhờ quản trị rủi ro tốt hơn 
• Kết quả xếp hạng tín dụng tốt hơn – ngân hàng được đính 

giá cao hơn 

CẤU TRÚC 
  SỔ TAY HƯỚNG DẪN  
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Ngân hàng của bạn có thể làm gì? 
 

• Gắn mục tiêu bền vững vào tầm nhìn chiến 
lược của ngân hàng 

• Đảm bảo trách nhiệm giải trình của các cấp 
quản lý trong toàn ngân hàng đối với các vấn 
đề bền vững 

• Văn hóa doanh nghiệp: chủ động truyền thông 
nhận thức và tham gia của lãnh đạo cấp cao, 
hình thành hiểu biết và kinh nghiệm, kiến thức 
cho nhân viên 

• Báo cáo nội bộ, báo cáo bên ngoài về phương 
pháp tiếp cận của ngân hàng đối với vấn đề 
phát triển bền vững và kết quả thực hiện phát 
triển bền vững 

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: 
Landesbank Baden-Wuerttemberg 
 

• Đưa nội dung về phát triển bền vững vào tuyên bố 
sứ mệnh và chiến lược của ngân hàng 

• Xác định 7 mục tiêu bền vững và hiện thực hóa các 
mục tiêu này thông qua bản Hướng dẫn về phát 
triển bền vững của ngân hàng 

• Đảm bảo trách nhiệm giải trình thông qua hệ thống 
quản trị phát triển bền vững tại tất cả các phòng, 
ban 

• Ủy ban Phát triển Bền vững có thành viên là các 
trưởng phòng/ban và chủ tịch HĐQT, có chức năng 
theo dõi, giám sát kết quả thực hiện, đưa ra ý kiến 
khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT về các quyết định 
chiến lược liên quan đến phát triển bền vững 

3. CẤU TRÚC 
  SỔ TAY HƯỚNG DẪN  



4 . NGUỒN TÀI LIỆU  
THAM KHẢO  

◼     Sách, báo cáo về (các lĩnh vực) của kinh doanh ngân hàng 

bền vững 

◼     Danh sách các đơn vị, tổ chức cung cấp chỉ số phát triển bền 

vững, các tổ chức xếp hạng tài chính 

◼     Liên kết để truy cập đến công cụ, khuôn khổ có liên quan 

◼     Liên kết để truy cập đến các chương trình đào tạo và tổ chức 

cung cấp thực hiện đào tạo 

◼     Bản tin và tạp chí về ngân hàng bền vững 
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Một số hoạt động quan trọng 
của UNEP FI 



1

0 

Các nguyên tắc kinh 
doanh ngân hàng có 

trách nhiệm 



Mục tiêu – Định hình tương lai hoạt 
động ngân hàng 

11 

Xác định, và đảm bảo vai trò của ngành ngân hàng trong xã hội và 
trong nền kinh tế của Thế kỷ 21 

Tăng cường lòng tin và sự gắn kết của khách hàng 

Cho phép các ngân hàng thể hiện và truyền thông các mục tiêu và 
đóng góp của ngân hàng cho xã hội 

Xác định chuẩn so sánh toàn cầu về kinh doanh ngân hàng có trách 
nhiệm và đưa ra hướng dẫn mang tính khả thi để đạt được mục tiêu 
này 



Mục đích 

12 

“Mục đích của các nguyên tắc này là 

nhằm chuyển đổi ngành ngân hàng để 

ngành ngân hàng thực sự đóng vai trò 

dẫn dắt trong quá trình đạt đến các 

mục tiêu về xã hội 



6 Nguyên tắc Kinh doanh Ngân hàng Có trách nhiệm 

Gắn kết 

Tác động 

Khách 
hàng 

Các bên có 
quyền lợi 
liên quan 

Quản trị & 
Văn hóa 

Minh bạch 
& Trách 

nhiệm giải 
trình 
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Nhóm Thành viên chủ chốt 



2019 Tham vấn rộng rãi 
trên toàn cầu 

Lễ ký kết & Công 
bố các Mục tiêu 
tại Trụ sở LHQ ở 

New York 

15 

Khung thời gian 

Lấy ý kiến thành 
viên 

Các TGĐ công bố dự 
thảo Nguyên tắc tại 
Hội nghị Bàn tròn 

UNEP FI  

Giới thiệu tại 
các sự kiện lớn 

Tháng 7 – tháng 8 26/11 Tháng 9 – Tháng 12 

Q1 – Q2 Tháng 9 
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Công bố thông tin khí hậu 
theo kịch bản 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro chuyển đổi & Cơ hội                Rủi ro vật chất & Cơ hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp dựa trên kịch bản để ước tính tác động của biến đổi 
khí hậu đến danh mục cho vay doanh nghiệp  



 
Khuyến nghị của Nhóm công tác của FSB về Công bố thông 
tin tài chính liên quan đến khí hậu 

• FSB ghi nhận các rủi ro môi trường như một loại rủi 
ro tài chính 

• Đánh giá rủi ro mang tính chất hướng đến tương lai 

• Mở rộng hơn nữa khung thời gian đánh giá 

• Sử dụng phương pháp phân tích kịch bản (≠ các kịch 
bản để kiểm tra sức chịu đựng - stress testing) 

• Giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu một cách 
chủ động, thay vì bị động 



Khuôn khổ được đề xuất kết nối 3 cấu phần trong một phương 
pháp tiếp cận chặt chẽ, sử dụng ý kiến chuyên gia trong phân 
tích tín dụng dựa trên các kịch bản khí hậu 

Các kịch bản chuyển 
đổi 

Đánh giá tác động lên 
danh mục 

Hiệu chuẩn ở cấp độ 
người đi vay 

Điểm hiệu chuẩn 

Mô tả kịch 
bản 

Hệ số rủi ro + 
Độ nhạy cảm 

Việc đánh giá tác động lên danh mục được thực hiện 
theo phương pháp hệ thống và lặp đi lặp lại, từ đó 
ngoại suy ra rủi ro được đánh giá ở các cấu phần khác 
đối với phần còn lại của danh mục  

Hiệu chuẩn ở cấp độ người đi vay giúp giải quyết vấn 
đề thiếu dữ liệu thực tế về nguy cơ khách hàng gặp 
phải rủi ro chuyển đổi, bằng cách sử dụng các chuyên 
gia ngành để ước tính tác động của từng kịch bản lên 
từng người vay. Quá trình hiệu chuẩn sẽ xác định mối 
quan hệ giữa các kịch bản kinh tế và kết quả tín dụng 

Các kịch bản chuyển đổi mô tả những biến động/phát 
triển trong môi trường kinh tế. Việc mô tả này được 
thực hiện một cách nhất quán theo thời gian, giữa các 
ngành/lĩnh vực khác nhau, và các khu vực địa lý khác 
nhau.  



Power generation risk factor 
pathway; US 

2 degree scenario 

Kịch bản 
20C 

3.9% 

2.5% 

Hiện 
hành/Cơ 
sở/Kịch 
bản 40C 

Kịch bản 
1.50C 

1.2% 

Xác suất mất khả năng trả nợ (PD) bình quân 
Để minh họa; 2040; dựa trên danh mục hiện tại 

Kết quả minh họa 
Các dữ liệu đều mang tính chất minh họa 

Kịch bản 20C 

Doanh thu 

Chi phí vốn carbon thấp 

Chi phí phát thải gián tiếp 
Chi phí phát thải trực tiếp 

Xu hướng hệ số rủi ro ngành 
năng lượng 

Biến động PDs đối với một 
mức xếp hạng cho trước 
(mang tính chất minh họa) 

Có điều tiết -  carbon cao 
Không điều tiết -  carbon thấp 

Có điều tiết -  carbon thấp 
Không điều tiết -  carbon cao 
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Phát triển thị trường & 
xây dựng năng lực 



Phát triển thị trường & xây dựng 
năng lực   

◼  Phát triển thị trường cho vay thế chấp xanh –– Sri Lanka 

◼  Phát triển thị trường trái phiếu xanh – Mauritius  

◼     Đào tạo về tài chính khí hậu – trực tuyến (2019) 

◼     Đào tạo về Quản lý rủi ro môi trường & xã hội – trực 

tuyến và tập trung trên lớp 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 
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