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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Hoạt động bảo lãnh ngân hàng (BLNH) là một hoạt động ngân hàng, mang 

tính phổ biến tại các quốc gia trên thế giới và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trên 

thực tế, hoạt động BLNH góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy các hoạt động 

mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các chủ thể nói chung và giữa các doanh 

nghiệp trong nước và quốc tế do nó tạo ra sự tin tưởng cho các bên giao kết hợp 

đồng, qua đó mang lại nhiều lợi ích cho các chủ thể tham gia và cho nền kinh tế 

nói chung. 

Tại Việt Nam, hoạt động BLNH chính thức được quy định trong Quyết định 

số 192/NH-QĐ ngày 17/09/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam về 

bảo lãnh, tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài. Từ đó đến nay, hệ thống pháp luật về 

ngân hàng nói chung và pháp luật về hoạt động BLNH nói riêng luôn có sự kế thừa 

và phát triển. Hiện nay, hoạt động BLNH được quy định trong Luật các tổ chức tín 

dụng năm 2010. Đạo luật này cùng với các văn bản pháp luật có liên quan đã tạo 

thành khung pháp luật điều chỉnh hoạt động BLNH, từng bước đưa hoạt động 

BLNH thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo niềm tin cho các chủ thể đối với 

các ngân hàng nói chung và các đối tác giao kết hợp đồng nói riêng và chế định bảo 

lãnh ngân hàng ngày càng được hoàn thiện.  

Hoạt động của các NHTM không chỉ dừng lại ở việc huy động vốn và cho vay 

mà còn thực hiện hàng loạt các hoạt động khác như cho thuê tài chính, cung cấp 

dịch vụ, trong đó hoạt động bảo lãnh ngân hàng được xem là một trong những hoạt 

động hiệu quả mang lại lợi nhuận cao cho các NHTM cũng như đối với sự phát 

triển của cả nền kinh tế. 

Cùng với quá trình hội nhập, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức 

thương mại thế giới (WTO), vai trò của các ngân hàng thương mại về việc thực hiện 

bảo lãnh đã góp phần không nhỏ trong quá trình thúc đẩy các giao dịch dân sự, kinh 

doanh thương mại trong và ngoài nước được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu 
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quả. Điều đó thể hiện rõ nhất thông qua hoạt động bảo lãnh, giúp cho các tổ chức, 

cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện tham gia hàng loạt các giao dịch dân sự, kinh 

doanh thương mại, theo yêu cầu của bên đối tác. 

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, bảo lãnh của NHTM là một trong những 

hoạt động có vai trò to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung, đối với 

sự tồn tại và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và cá nhân nói riêng. Nó 

được các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tin tưởng và sử dụng ngày càng rộng 

rãi, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giao dịch dân sự, thương mại được 

thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.  

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, hoạt động bảo lãnh của các NHTM vẫn 

còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập, chưa phát huy được hiệu quả tối ưu trong thực 

tiễn áp dụng. Nguyên nhân của bất cập được lí giải từ nhiều góc độ. Cụ thể, những 

quy định pháp luật còn chứa đựng nhiều bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn; pháp luật 

về bảo lãnh không đáp ứng được nhu cầu điều chỉnh các loại giao dịch mới xuất 

hiện; trở ngại trong thực tiễn áp dụng; ... hay từ chính biện pháp triển khai thực hiện 

nghiệp vụ bảo lãnh của các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP 

Quân Đội – CN Đà Nẵng nói riêng. 

Để luận giải cho vấn đề này và đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện 

pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam, tháo gỡ 

những khó khăn trong thực tiễn áp dụng, đảm bảo cho hoạt động bảo lãnh phát huy 

hiệu quả trong đời sống, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Pháp luật về bảo lãnh 

của Ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng”, 

làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học, chuyên ngành luật kinh tế của mình. Đề tài có 

tính cấp thiết, có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Bảo lãnh của NHTM là một hình thức đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, xuất hiện, 

tồn tại và phát triển song song với hoạt động cho vay tại các ngân hàng thương mại 

trong một khoảng thời gian khá dài. Vì vậy, trong thực tiễn nó không còn là một 

vấn đề xa lạ, mới mẻ. Do đó, bảo lãnh ngân hàng là một trong những đề tài được 
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nhiều tác giả lựa chọn nghiên cứu, trong đó có thể kể đến một số công trình nghiên 

cứu như "Những vấn đề pháp lý về bảo lãnh ngân hàng" của Nguyễn Thành Long, 

Đại học Luật Hà Nội, năm 1999, "Điều chỉnh pháp luật về bảo lãnh trong hoạt động 

cho vay của ngân hàng thương mại Việt Nam", của Bùi Vân Hằng, Đại học Quốc 

gia Hà Nội, năm 2008, "Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo lãnh 

thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội", của Vũ Hồng Minh, 

Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2009…,  

Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu ở cấp độ thạc sỹ 

chuyên ngành Luật kinh tế với đề tài pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng, nhất là 

gắn với Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng. Do đó, đề tài này không 

trùng lặp với các công trình đã công bố.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Thông qua đề tài, tác giả mong muốn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung 

về bảo lãnh của NHTM với tư cách là một hình thức bảo đảm nghĩa vụ mà chủ thể 

bảo lãnh phải là các NHTM, từ đó rút ra bản chất pháp lý của bảo lãnh NHTM. 

Đồng thời, trên cơ sở kiến thức lý luận, tác giả đi vào phân tích những quy định của 

pháp luật liên quan và thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh của NHTM từ thực 

tiễn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng. Qua đó, đưa ra những 

giải pháp và cơ chế thực hiện giải pháp, góp phần hoàn thiện biện pháp bảo lãnh của 

các NHTM. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Với mục đích như trên, đề tài đi vào nghiên cứu các vấn đề tổng quan về pháp 

luật hiện hành liên quan đến hoạt động bảo lãnh của NHTM. Làm sáng tỏ những 

quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật trong quá trình xác lập, 

thực hiện và giải quyết tranh chấp phát sinh từ bảo lãnh của ngân hàng thương mại. 

Làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động bảo lãnh ngân hàng; nghiên cứu đánh giá về thực 

trạng pháp luật Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng hiện nay; nghiên cứu, đánh giá 

thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi 
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nhánh Đà Nẵng, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ 

thống pháp luật về bảo lãnh ngân hàng nói chung và hoạt động bảo lãnh tại Ngân 

hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

-  Pháp luật hiện hành liên quan hoạt động bảo lãnh của NHTM. 

- Thực tiễn áp dụng pháp luật trong quá trình xác lập, thực hiện và giải quyết 

các tranh chấp phát sinh liên quan đến bảo lãnh của NHTM từ thực tiễn tại Ngân 

hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Đề tài nghiên cứu quy định pháp luật về vấn đề bảo lãnh của NHTM, tức bên 

bảo lãnh là các NHTM. Ngoài ra, trong giới hạn của đề tài, tác giả chỉ phân tích 

những quy định pháp luật liên quan đến một số loại bảo lãnh của NHTM thường 

gặp, khảo sát thực trạng và đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo 

lãnh của NHTM mà không đi vào phân tích tất cả các loại bảo lãnh của NHTM, và 

cũng không xem xét đến hoạt động bảo lãnh thông thường trong lĩnh vực dân sự. 

Các số liệu nghiên cứu của đề tài tập trung từ năm 2012 đến nay.  

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Trên nền tảng phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh về Nhà nước và pháp luật.  

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài, tác giả sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu 

để luận giải vấn đề như, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu dựa 

trên cơ sở các bài viết, công trình nghiên cứu, pháp luật nhà nước. Đồng thời, tiến 

hành đánh giá, chứng minh những vấn đề hợp lý và chưa hợp lý giữa những quy 

định của pháp luật hiện hành và thực tiễn của vấn đề đặt ra. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

Trên cơ sở những hạn chế, bất cập của pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy 
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định về bảo lãnh của NHTM, bổ sung những giải pháp tích cực góp phần từng bước 

hoàn thiện cơ chế bảo lãnh của NHTM. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Với kết quả nghiên cứu của đề tài, tác giả mong muốn có thể góp phần vào 

việc nâng cao nhận thức về nghiệp vụ bảo lãnh của NHTM đối với những cá nhân, 

tổ chức có quan tâm. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo 

lãnh của NHTM cũng như kích thích các giao dịch dân sự, thương mại được xác lập 

nhanh chóng, hiệu quả trong thực tiễn. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn được 

kết cấu với 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận của pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng 

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về bảo lãnh tại Ngân 

hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng 

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh của 

ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng 
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT 

VỀ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG 

 

1.1. Khái quát về bảo lãnh của ngân hàng 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại về bảo lãnh của ngân hàng 

- Khái niệm bảo lãnh ngân hàng 

Trong đời thường, khi nói đến bảo lãnh người ta thường cho rằng bảo lãnh là 

việc một người đứng ra bảo đảm trước một người khác về thực hiện nghĩa vụ của 

một người thứ ba (người được bảo lãnh). Dưới góc độ này, bảo lãnh được coi là 

hành vi của một người bằng uy tín của mình cam kết trước một người (người có 

quyền) về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho một người khác (người có nghĩa vụ) nếu 

người này không thực hiện đúng nghĩa vụ với người có quyền. 

Có thể hiểu một cách chung nhất, bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là 

bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực 

hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi 

đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 

nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện 

nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình 

(Điều 361 BLDS năm 2005). Điều 365 BLDS năm 2015 quy định: “Bảo lãnh là 

việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (gọi là 

bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là 

bên được bảo lãnh) nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh 

không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ” 

Như vậy, các quy định hiện hành của nước ta về bảo lãnh là kế thừa các quy 

định của Pháp lệnh hợp đồng dân sự kết hợp với quy chế nghĩa vụ dự bị. Sự kết hợp 

này cũng xuất phát từ việc quy định tính chất tự nguyện, thỏa thuận là nguyên tắc 

cơ bản trong các quan hệ pháp luật dân sự ở nước ta. 

Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, bảo lãnh cũng là biện pháp bảo đảm thực 
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hiện nghĩa vụ theo đó các ngân hàng (hoặc các TCTD) đứng ra bảo đảm (cam kết) 

trước người có quyền rằng người có nghĩa vụ (con nợ) sẽ thực hiện nghĩa vụ (trả 

nợ). Nếu người có nghĩa vụ không thực hiện thì ngân hàng sẽ trả thay. Tuy thừa 

nhận BLNH là loại hành vi bảo đảm do các ngân hàng thực hiện, nhưng tùy theo 

cách tiếp cận và điều kiện cụ thể của mỗi nước, mỗi tác giả, đến nay còn tồn tại 

nhiều quan điểm khác nhau về BLNH. Các quan điểm khác nhau này đều tồn tại ở 

cả Việt Nam và nước ngoài. 

Từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước, ở các nước, bảo lãnh do các ngân 

hàng nói chung, NHTM nói riêng thực hiện đã tương đối phát triển. Điều 5 Bộ luật 

Thương mại Mỹ quy định nghĩa vụ của người phát hành tín dụng thư hoặc bảo lãnh 

độc lập là sẽ thanh toán chứng từ xuất trình theo đúng tiêu chuẩn thực hành. Điều 

này còn thể hiện ở Bản quy tắc số 325 về bảo lãnh hợp đồng (ban hành năm 1978), 

Bản quy tắc số 458 về bảo lãnh theo yêu cầu (ban hành năm 1992) do Phòng thương 

mại Quốc tế Pari ban hành. Trong các quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu 

(URDG-ICC458) của Phòng thương mại Quốc tế ICC quy định: Bảo lãnh độc lập là 

bất cứ bảo lãnh cam kết hay cam kết thanh toán, dù được gọi hay miêu tả như thế 

nào, của ngân hàng, công ty bảo hiểm hay pháp nhân hoặc thể nhân bằng văn bản 

thanh toán một số tiền khi được xuất trình theo đúng quy định cam kết, bản đòi tiền 

và các chứng từ khác.   

Khi nghiên cứu các tập quán quốc tế về bảo lãnh, chúng ta còn biết đến thuật 

ngữ “ bảo lãnh trả tiền ngay” (hay “ bảo lãnh theo yêu cầu”- demand guarantee). Tại 

Điều 2 URDG 758 (bản thay thế URDG 458), đưa ra định nghĩa như sau: “ Bảo 

lãnh trả tiền ngay hay bảo lãnh dù được gọi tên hoặc mô tả thế nào, có nghĩa là một 

cam kết được phát hành làm cơ sở cho việc thanh toán theo một yêu cầu đòi tiền 

phù hợp” [34]. URDG 758 cũng mô tả một yêu cầu đòi tiền được coi là phù hợp khi 

nó được xuất trình phù hợp với: (i) các điều khoản của bảo lãnh, (ii) các quy tắc 

trong URDG với điều kiện các quy tắc này nhất quán với các điều khoản của bảo 

lãnh, và (iii) nếu trong bảo lãnh hoặc URDG không có quy định thì phải phù hợp 

với thông lệ bảo lãnh trả tiền ngay theo chuẩn mực quốc tế. So với URDG 458, 
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URDG 758 đã bổ sung thêm các trường hợp thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi nội 

dung của cam kết bảo lãnh không tính đến nhưng vẫn phù hợp với các điều khoản 

tại URDG và thực hiện thông lệ quốc tế. Việc bổ sung này là nhằm bảo vệ cho 

quyền lợi của người thụ hưởng tránh việc bên bảo lãnh viện cớ nội dung cam kết 

bảo lãnh không quy định cụ thể để từ chối thanh toán. 

Ở nước ta, bảo lãnh của ngân hàng nói chung đã được đề cập trong các văn 

bản pháp luật. Trước đây, bảo lãnh ngân hàng thực chất chỉ do Ngân hàng nhà nước 

thực hiện và được sử dụng như công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhà nước vay vốn 

nước ngoài để sản xuất, kinh doanh. Bảo lãnh của NHTM chỉ xuất hiện khi các 

NHTM ra đời giai đoạn sau này.  

Nhằm luật hóa khái niệm về BLNH, Điều 4 Luật Các TCTD năm 2010  

quy định: “Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín  

dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ 

tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ 

chức tín dụng theo thỏa thuận”. Ngoài ra, Điều 3 khoản 1 của Thông tư số: 

07/2015/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng cũng 

ghi nhận: “Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh cam 

kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được 

bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa 

vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả 

cho bên bảo lãnh.”. 

Khái niệm BLNH nêu trên nhấn mạnh đến hai khía cạnh của BLNH. Đó là : 

Thứ nhất, BLNH là một hành vi. Đó là hành vi cam kết của TCTD về việc sẽ 

thực hiện nghĩa vụ tài chính cho khách hàng nếu nghĩa vụ đó bị vi phạm. 

Thứ hai, BLNH là một hợp đồng. Đó là hợp đồng cấp bảo lãnh giữa TCTD với 

khách hàng trong đó nhấn mạnh yếu tố thỏa thuận giữa TCTD và khách hàng về 

việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và hoàn trả. 

So sánh hai khái niệm : Bảo lãnh và BLNH theo quy định của pháp luật Việt 
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Nam, chúng ta thấy nếu như bảo lãnh nói chung được xác định là một biện pháp 

(giao dịch) bảo đảm thì BLNH vừa được xác định là biện pháp bảo đảm nhưng cũng 

vừa được xác định là một hình thức cấp tín dụng. 

Như vậy, ở Viêt Nam, BLNH được coi là một dạng đặc biệt của bảo lãnh, nó 

do các ngân hàng, TCTD thực hiện và mang tính độc lập so với hợp đồng cơ sở 

(hợp đồng được giao kết giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh). 

Rõ ràng, khi thực hiện cam kết về cấp bảo lãnh, các TCTD phải chịu một mức 

độ rủi ro nhất định. Đó là khi khách hàng vi phạm nghĩa vụ với bên có quyền thì 

TCTD bảo lãnh phải thực hiện thay, ngân hàng bảo lãnh phải xuất quỹ của mình và 

khoản trả thay này trở thành một khoản nợ. Việc khách hàng phải nhận nợ và thanh 

toán cho TCTD bao gồm cả khoản nợ TCTD đã trả thay và khoản nợ lãi hoặc số 

tiền nhất định theo thỏa thuận. Điều này cho thấy sự phù hợp với thực tế hơn so với 

khái niệm trước đây, quy định khách hàng chỉ hoàn trả lại cho TCTD số tiền đã 

được trả thay. Cho nên, có thể nói bảo lãnh NHTM vừa là biện pháp đảm bảo thực 

hiện nghĩa vụ, vừa là một hình thức cấp tín dụng. 

- Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng thương mại 

Thứ nhất, về cơ bản thì BLNH giống với hoạt động bảo lãnh thông thường hay 

các biện pháp bảo đảm hợp đồng tín dụng ở chỗ cùng có 3 bên tham gia quan hệ 

bảo lãnh, đó là bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh. Tuy nhiên, 

nếu bên bảo lãnh trong hoạt động bảo lãnh thông thường có thể là cá nhân hay tổ 

chức cam kết thực hiện bảo lãnh thì bên bảo lãnh trong quan hệ BLNH chỉ có một 

loại chủ thể duy nhất là các tổ chức tín dụng (trong đó NHTM là cơ bản) được thực 

hiện các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật. Quy định này nhằm mục 

đích đảm bảo sự an toàn về quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quan hệ 

bảo lãnh nói chung, của bên nhận bảo lãnh (chủ nợ) nói riêng. 

Theo tác giả Lê Nguyên (2013), Về bảo lãnh ngân hàng và tín dụng dự phòng, 

NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh, [15, tr.44-45]. Có hai quan điểm khác 

nhau về vấn đề này :  

Quan điểm thứ nhất cho rằng : bảo lãnh là cam kết một bên, hiệu lực ràng 
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buộc của cam kết này bắt đầu từ khi ngân hàng phát hành thông báo cam kết thanh 

toán cho người nhận bảo lãnh. Thông báo này là nội dung của bảo lãnh và kèm theo 

những điều kiện của bảo lãnh. Do vậy, sự chấp thuận của người nhận bảo lãnh là 

không cần thiết.  

Quan điểm thứ hai cho rằng : Bảo lãnh chỉ bắt đầu có hiệu lực khi có được sự 

đồng ý của cả hai bên : ngân hàng phát hành bảo lãnh và người nhận bảo lãnh. Quan 

điểm này cũng thừa nhận việc chấp nhận “ ngầm hiểu”. Việc người nhận bảo lãnh 

không phản đối những điều khoản của bảo lãnh hay việc người nhận bảo lãnh yêu 

cầu thanh toán bảo lãnh là hoạt động chấp nhận (ngầm hiểu) bảo lãnh của người 

nhận bảo lãnh. Nhưng đứng về khía cạnh của ngân hàng phát hành bảo lãnh thì 

trách nhiệm bảo lãnh của nó bắt đầu từ lúc nó phát hành bảo lãnh.  

Trong thực tiễn pháp lý, quan điểm coi bảo lãnh là một quan hệ hợp đồng là tư 

tưởng pháp lý phổ biến. Tác giả, Võ Đình Toàn (2002), “Một số vấn đề về quan hệ 

bảo lãnh ngân hàng ở nước ta hiện nay”, Tạp chí luật học (3), [31, tr.42], cho rằng: 

“BLDS xác định các bên có thể thỏa thuận về việc người bảo lãnh chỉ phải thực 

hiện nghĩa vụ khi người được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của 

mình. Với nội dung như vậy, BLDS đã thể hiện rõ là quan hệ bảo lãnh phát sinh 

trên cơ sở cam kết bảo lãnh mà bên bão lãnh đưa ra thì không nên xem đó chỉ là 

cam kết đơn phương mà về bản chất pháp lý đó là văn bản dự thảo hợp đồng, nếu 

không được bên phát sinh trên cơ sở thỏa thuận từ việc đưa ra cam kết của người 

bảo lãnh. Sự ghi nhận yếu tố thỏa thuận này chứng tỏ quan hệ bảo lãnh không phát 

sinh mang tính đơn phương bằng cam kết của riêng bên bảo lãnh”. Trên cơ sở đó, 

tác giả Võ Đình Toàn đã kết luận rằng: “Sự thỏa thuận giữa bên bảo lãnh với bên 

nhận bảo lãnh là điều kiện bắt buộc để thiết lập quan hệ bảo lãnh. Đối với cam kết 

bảo lãnh mà bên bảo lãnh đưa ra thì không nên xem đó chỉ là cam kết đơn phương 

mà về bản chất pháp lý đó là văn bản dự thảo hợp đồng, nếu không được bên nhận 

bảo lãnh chấp nhận thì quan hệ bảo lãnh không được thiết lập‟‟  

Thứ hai, bảo lãnh NHTM là nghiệp vụ được thực hiện trên cơ sở chứng từ. 

Đặc điểm này thể hiện ở chỗ, trong quá trình tham gia quan hệ bảo lãnh, NHTM 
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đồng thời thiết lập hợp đồng dịch vụ cấp bảo lãnh (với khách hàng đề nghị bảo 

lãnh) và hợp đồng bảo lãnh (với bên nhận bảo lãnh). Cả hai loại hợp đồng này đều 

bắt buộc thiết lập bằng văn bản, ghi nhận các điều khoản, nội dung thỏa thuận về 

quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ bảo lãnh. 

Tính chứng từ còn thể hiện ở cam kết bảo lãnh. Cam kết bảo lãnh phải được 

lập thành văn bản: Văn bản bảo lãnh có thể là thư, hợp đồng bảo lãnh, điện, Telex 

hoặc ký hậu trên các giấy tờ có giá như hối phiếu, lệnh phiếu, giấy nhận nợ (trong 

trường hợp giấy tờ có giá quy định phải có sự bảo lãnh của ngân hàng); nội dung 

văn bản bảo lãnh phải thể hiện được sự cam kết của ngân hàng đối với bên nhận 

bảo lãnh. 

Mặt khác, tính chứng từ còn thể hiện ở chỗ, bên bảo lãnh chỉ thực hiện nghĩa 

vụ bảo lãnh khi bên nhận bảo lãnh xuất trình được các chứng từ hợp lệ, trùng khớp 

với nội dung được ghi nhận trên cam kết bảo lãnh. Do đó, tính chứng từ không chỉ 

được xem là cơ sở pháp lý của quan hệ bảo lãnh, mà còn là cơ sở để NHTM xem 

xét thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và thực hiện quyền truy đòi đối với bên được bảo 

lãnh sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh. 

Thứ ba, BLNH mang tính độc lập. Trong một nghiệp vụ, BLNH thường có sự 

kết hợp giữa 3 hợp đồng độc lập : Hợp đồng giữa bên được bảo lãnh và bên nhận 

bảo lãnh (đây được xem như là hợp đồng cơ sở, hợp đồng chính), hợp đồng giữa 

bên được bảo lãnh và bên bảo lãnh, hợp đồng giữa bên nhận bảo lãnh và bên bảo 

lãnh (nếu có). 

Bảo lãnh ngân hàng có tính độc lập so với hợp đồng : Nghiệp vụ bảo lãnh độc 

lập tương đối với hợp đồng chính. Mục đích của BLNH là bồi hoàn cho bên nhận 

bảo lãnh những thiệt hại từ việc không thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng của 

người được bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh nhưng nó vẫn có một sự độc lập tương 

đối với hợp đồng chính. Việc thanh toán bảo lãnh chỉ hoàn toàn căn cứ vào các điều 

khoản và điều kiện ghi trong cam kết bảo lãnh của ngân hàng mà không căn cứ vào 

những quyền kháng nghị phát sinh trong hợp đồng chính. 

Tính độc lập còn thể hiện ở trách nhiệm thanh toán của bên bảo lãnh. Trách 



12 

nhiệm thanh toán của bên bảo lãnh hoàn toàn độc lập với quan hệ giữa bên bảo lãnh 

với bên được bảo lãnh. Bên bảo lãnh không thể đưa ra những lý do thuộc về quan 

hệ giữa họ với người được bảo lãnh để từ chối hoặc trì hoãn việc thanh toán nếu 

như chứng từ thanh toán do bên nhận bảo lãnh xuất trình hoàn toàn phù hợp với 

điều khoản và điều kiện quy định tại cam kết bảo lãnh. Ví dụ : ngân hàng bảo lãnh 

không thể đưa ra các lý do như nội dung hợp đồng cấp bảo lãnh không chặt chẽ, hay 

người được bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với ngân hàng bảo 

lãnh… để từ chối thanh thoán bảo lãnh. 

Thứ tư, BLNH là giao dịch không thể đơn phương huỷ ngang. Tính chất 

không thể hủy ngang của BLNH thể hiện ở chỗ sau khi cam kết bảo lãnh đã được 

phát hành hợp lệ thì người bảo lãnh không có quyền tuyên bố đơn phương hủy bỏ 

cam kết bảo lãnh trừ khi nó được sự đồng ý của người nhận bảo lãnh. Đặc điểm này 

của BLNH được các học giả thừa nhận rộng rãi và được quy định tại Điều 4 URDG 

758 : “ Bảo lãnh không thể hủy bỏ sau khi phát hành thậm chí nếu nó không tuyên 

bố như vậy. Người thụ hưởng có thể xuất trình yêu cầu từ khi bảo lãnh được phát 

hành hoặc ngay khi nhận được bảo lãnh ‟‟. 

Có thể nói, BLNH là một hợp đồng mang tính độc lập và không thể đơn 

phương hủy ngang, được giao kết giữa người bảo lãnh là các ngân hàng, TCTD với 

người nhận bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người được bảo lãnh (là 

khách hàng của ngân hàng, TCTD) đối với người nhận bảo lãnh, theo đó người bảo 

lãnh cam kết thanh toán một khoản tiền xác định theo thỏa thuận khi người nhận 

bảo lãnh xuất trình các chứng từ phù hợp với điều khoản và trong thời hạn có hiệu 

lực của cam kết bảo lãnh. 

Tuy nhiên, đặc điểm này chưa được phản ánh trong pháp luật thực định Việt 

Nam quy định về bảo lãnh nói chung và quan hệ BLNH nói riêng. Do đó, “chế định 

BLNH trong pháp luật Việt Nam thiếu sự tương đồng với pháp luật các nước, cũng 

như pháp luật quốc tế, tập quán và thông lệ quốc tế về bảo lãnh”. 

Thứ năm, về biện pháp thiết lập quan hệ bảo lãnh NHTM. Trong quy định của 

pháp luật dân sự, bảo lãnh tồn tại dưới hai dạng là bảo lãnh đối vật và bảo lãnh đối 
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nhân. Trong thực tiễn áp dụng, quan hệ bảo lãnh thường được thiết lập bằng biện 

pháp bảo lãnh đối vật, chứ ít khi tồn tại biện pháp bảo lãnh đối nhân, bởi bảo lãnh 

mà không có tài sản để đảm bảo thì không có gì làm chắc chắn, thậm chí còn không 

được bên nhận bảo lãnh chấp nhận. 

Tuy nhiên, đến BLDS năm 2005, BLDS năm 2015, pháp luật ghi nhận bảo 

lãnh là biện pháp đối nhân chứ không thừa nhận biện pháp bảo lãnh đối vật. Trường 

hợp bên bảo lãnh dùng tài sản thuộc sở hữu của mình đảm bảo thực hiện nghĩa vụ 

cho bên được bảo lãnh, được xem là một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ 

thông qua hình thức cầm cố, hoặc thế chấp, hoặc ký quỹ, …... 

Vì tính chuyên nghiệp và uy tín nên các NHTM có thể thực hiện bảo lãnh 

bằng hình thức bảo lãnh đối nhân, mà không cần phải dùng bất cứ tài sản nào để 

bảm bảo cho nghĩa vụ được bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh. Điều này đã góp 

phần tạo điều kiện cho các quan hệ bảo lãnh được thiết lập và thực hiện một cách 

nhanh chóng, hạn chế về mặt thủ tục bàn giao tài sản đảm bảo. Sự khác biệt này thể 

hiện ở chỗ, đối với bên nhận bảo lãnh, chủ nợ (bên nhận bảo lãnh) bên cạnh người 

mắc nợ chính (bên được bảo lãnh) còn có một người mắc nợ thứ hai (NHTM bảo 

lãnh) không có tài sản đảm bảo. Đối với tài sản của NHTM, bên nhận bảo lãnh chỉ 

thực hiện quyền của một chủ nợ không có đảm bảo, việc bên nhận bảo lãnh yêu cầu 

bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ không chú trọng đến biện pháp xử lý tài sản 

thuộc sở hữu của bên bảo lãnh. Ngược lại, đối với hoạt động bảo lãnh trong dân sự, 

việc bảo lãnh thường gắn liền với việc bên bảo lãnh chuyển giao cho bên nhận bảo 

lãnh một hoặc nhiều tài sản thuộc sở hữu để đảm bảo cho nghĩa vụ được bảo lãnh. 

Việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh chỉ giới hạn trong phạm vi giá trị tài sản 

đảm bảo cho bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực 

hiện không đúng nghĩa vụ bảo lãnh. 

Trong BLNH, không phải mọi trường hợp quan hệ bảo lãnh chỉ tồn tại gồm 3 

bên: NHTM bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và khách hàng được bảo lãnh, trong một 

số trường hợp còn xuất hiện bên bảo lãnh của khách hàng được NHTM bảo lãnh, 

gọi là bên bảo lãnh đối ứng. Bên bảo lãnh đối ứng cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ trả 
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nợ thay cho bên được bảo lãnh đối với NHTM bảo lãnh (bên xác nhận bảo lãnh) 

chứ không phải đối với bên nhận bảo lãnh (chủ nợ của bên được bảo lãnh). Cho 

nên, việc thiết lập quan hệ bảo lãnh giữa Bên bảo lãnh đối ứng với NHTM bảo lãnh 

không có liên quan gì đến bên nhận bảo lãnh. Do đó, chỉ có NHTM bảo lãnh mới có 

quyền yêu cầu bên bảo lãnh đối ứng thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh, 

bên nhận bảo lãnh không có quyền yêu cầu bên bảo lãnh đối ứng thực hiện nghĩa vụ 

bảo lãnh.  

Như vậy, dù BLNH được thiết lập dưới hình thức bảo lãnh đơn giản hay có sự 

tham gia của bên bảo lãnh đối ứng thì quan hệ BLNH vẫn là hình thức bảo đảm đối 

nhân. Ở đây chỉ xem xét trong mối quan hệ giữa NHTM bảo lãnh với bên nhận bảo 

lãnh, hoặc giữa NHTM bảo lãnh với bên bảo lãnh đối ứng, chứ không xem xét mối 

quan hệ giữa bên được bảo lãnh với NHTM bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh đối ứng. 

- Phân loại bảo lãnh của ngân hàng thương mại 

Việc phân loại bảo lãnh của Ngân hàng thương mại tùy thuộc tùy thuộc vào 

các tiêu chí phân loại, cụ thể : 

+ Theo đối tượng bảo lãnh :  

Gồm hai loại là bảo lãnh trong nước (Bảo lãnh đối nội) và bảo lãnh ngoài 

nước (Bảo lãnh đối ngoại). 

Bảo lãnh trong nước là loại bảo lãnh mà người yêu cầu bảo lãnh, người được 

bảo lãnh và ngân hàng bảo lãnh ở trong phạm vi một quốc gia. Các hình thức phổ 

biến là : bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền ứng trước... 

được thực hiện qua việc ngân hàng phát hành thư bảo lãnh. 

Bảo lãnh ngoài nước là loại hình bảo lãnh có liên quan đến yếu tố nước ngoài 

và thường sử dụng dưới một số trong các hình thức sau : Mở thư tín dụng mua hàng 

trả chậm, ký bảo lãnh trên các hối phiếu nhận nợ với nước ngoài, phát hành thư bảo 

lãnh, lập giấy chứng nhận kỳ hạn nợ ……  

+ Theo hình thức sử dụng :  

Bảo lãnh vô điều kiện : Còn được gọi là bảo lãnh theo yêu cầu (Demand 

Guarantee). Đây là loại bảo lãnh trong đó việc thanh toán sẽ được thực hiện ngay 



15 

sau khi ngân hàng nhận được yêu cầu đầu tiên của người nhận bảo lãnh và xem đó 

là một lệnh thanh toán không đòi hỏi phải có chứng từ kèm theo. Loại bảo lãnh này 

có tính độc lập cao nhất với các giao dịch khác kể cả hợp đồng cơ sở mà theo đó nó 

được phát hành. Người bảo lãnh không được viện dẫn bất cứ lý do gì để từ chối 

thanh toán. Loại bảo lãnh này được sử dụng rất phổ biến vì sự thuận tiện và lợi thế 

cho phía người hưởng và phù hợp với tập quán, thông lệ giao dịch của ngân hàng 

thương mại trên thế giới. Tuy nhiên mặt trái của nó là việc đòi bồi thường mang 

tính chủ quan, nên có thể xảy ra gian lận thậm chí lừa đảo nếu người nhận bảo lãnh 

là đối tác không trung thực.  

Bảo lãnh có điều kiện : Đây là loại bảo lãnh mà người nhận bảo lãnh, nếu 

muốn được trả tiền phải xuất trình chứng từ do mình cung cấp, của phía thứ ba hoặc 

của Toà án để chứng minh sự vi phạm nghĩa vụ hợp đồng của đối tác. Loại bảo lãnh 

này gây ra sự chậm chễ trong thanh toán trả bồi thường cho người nhận bảo lãnh. 

Các ngân hàng cũng ngần ngại trong việc phát hành những bảo lãnh này vì họ có 

thể liên quan vào những tranh chấp phát sinh giữa các bên trong quan hệ hợp đồng. 

Với các điều kiện chứng từ như trên, về bản chất bảo lãnh có điều kiện rất tương 

đồng với nghiệp vụ bảo hiểm. Do kém linh hoạt và không hợp với thông lệ giao 

dịch ngân hàng nên bảo lãnh có điều kiện ít được sử dụng trong nghiệp vụ ngân 

hàng thương mại. Vì vậy với nhiều nước bảo lãnh này do các công ty bảo hiểm phát 

hành như ở Mỹ và Canada. Hiện nay, bảo lãnh có điều kiện chỉ được sử dụng nhiều 

ở khu Trung Đông, Bắc Phi mà ít được sử dụng ở châu Âu. Một số các nước khác 

chấp nhận dạng bảo lãnh pha trộn của hai dạng trên miễn là các bên yêu cầu và 

ngân hàng đồng ý phát hành. 

+ Theo điều kiện bảo lãnh : 

Bảo lãnh không hủy ngang : Là hình thức bảo lãnh mà theo đó bên bảo lãnh 

trong mọi trường hợp kể cả bất khả kháng cũng không được hủy ngang. Hay có thể 

nói đối với bảo lãnh không hủy ngang trong trường hợp có thay đổi về mặt thể chế 

chính trị, chiến tranh, luật pháp ….. của nước có nơi bảo lãnh thì thư bảo lãnh vẫn 

có hiệu lực và bên nhận bảo lãnh vẫn có quyền truy đòi trong mọi trường hợp 
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Bảo lãnh hủy ngang: Khác với bảo lãnh không hủy ngang, bảo lãnh hủy ngang 

là trong trưởng hợp có sự thay đổi về mặt luật pháp, chiến tranh hoặc thể chế chính 

trị hoặc trong trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm các điều kiện trong thỏa thuận 

cấp bảo lãnh hoặc bên nhận bảo lãnh không đáp ứng một số điều kiện của bên bảo 

lãnh thì thư bảo lãnh đó bị hủy ngang và hết hiệu lực 

+ Theo cách mở bảo lãnh 

Bảo lãnh trực tiếp : Là loại bảo lãnh trong đó ngân hàng bảo lãnh cam kết 

thanh toán không huỷ ngang trực tiếp với người nhận bảo lãnh không qua ngân 

hàng trung gian. Loại bảo lãnh này chịu sự chi phối của pháp luật trong nước và khi 

hết hạn có thể trực tiếp tất toán với người bảo lãnh mà không cần hoàn trả thư bảo 

lãnh. Ưu điểm của loại bảo lãnh này là người được bảo lãnh không phải mất thêm 

phí hoa hồng cho ngân hàng đại lý nước ngoài.  

Bảo lãnh gián tiếp : Là loại bảo lãnh mà ngân hàng uỷ nhiệm cho một ngân 

hàng thứ hai ở nước người nhận bảo lãnh hoặc một ngân hàng trung gian khác mở 

tiếp bảo lãnh. Bảo lãnh này có lợi cho người nhận bảo lãnh do họ được thuận tiện 

hơn trong giao dịch hoặc đòi tiền sau này. Trong quan hệ này ngân hàng thứ nhất là 

ngân hàng chỉ dẫn, ngân hàng thứ hai là ngân hàng phát hành.  

Cần lưu ý rằng chỉ ngân hàng thứ hai phát hành thư bảo lãnh trong khi ngân 

hàng thứ nhất chỉ hành động như ngân hàng chỉ dẫn và ngân hàng này không có bất 

cứ một quan hệ hợp đồng nào với người nhận bảo lãnh. Người nhận bảo lãnh không 

đòi tiền từ ngân hàng thứ nhất. Mối quan hệ giữa ngân hàng thứ nhất với ngân hàng 

thứ hai gần giống mối quan hệ giữa người được bảo lãnh và ngân hàng phát hành 

trong trường hợp bảo lãnh trực tiếp. Nghĩa vụ đền bù cho ngân hàng phát hành 

thường được quy định trong thư bảo lãnh đối ứng mà ngân hàng thứ nhất phát hành 

cho ngân hàng thứ hai được thụ hưởng. Theo đó, nếu ngân hàng phát hành phải trả 

tiền cho người nhận bảo lãnh theo đúng các điều khoản của thư bảo lãnh. Ngân 

hàng phát hành sẽ được ngân hàng chỉ dẫn bồi hoàn và ngân hàng chỉ dẫn sẽ đòi 

người được bảo lãnh. 

Đối với hai loại hình bảo lãnh trên thì bảo lãnh trực tiếp được áp dụng phổ 
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biến hơn ở Việt Nam, còn loại hình bảo lãnh gián tiếp ít được áp dụng tại Việt Nam 

+ Theo nguồn hình thành:  

Đây là cách phân loại thông dụng nhất và cách này cho biết mục đích sử dụng 

của từng loại bảo lãnh. Các loại hình bảo lãnh theo cách phân loại này bao gồm: 

Bảo lãnh dự thầu: là cam kết của ngân hàng với chủ đầu tư sẽ trả tiền thay 

trong phạm vi thời hạn và số tiền bảo lãnh nếu bên dự thầu vi phạm quy chế dự thầu 

mà không nộp hoặc nộp không đủ số tiền phạt cho bên chủ đầu tư. 

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là cam kết của 

ngân hàng bảo lãnh về việc thực hiện hợp đồng của bên được bảo lãnh. Trong 

trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hợp đồng mà không nộp hoặc không 

nộp đủ tiền phạt cho bên yêu cầu bảo lãnh thì ngân hàng bảo lãnh trả thay trong 

phạm vi số tiền và thời hạn bảo lãnh. Đây là loại bảo lãnh được dùng phổ biến nhất 

và có thể không phải yêu cầu một loại bảo lãnh nào khác ngoài nó trong quá trình 

mua bán hàng hoá hoặc dự thầu xây dựng. 

Bảo lãnh tiền ứng trước : Bảo lãnh tiền ứng trước là cam kết của ngân hàng về 

việc sử dụng tiền ứng trước của nhà thầu/ Người nhập khẩu với chủ thầu/ Người 

xuất khẩu. Ngân hàng sẽ trả thay trong phạm vi số tiền và thời hạn bảo lãnh nếu bên 

được bảo lãnh vi phạm họp đồng ứng trước.  

Bảo lãnh bảo hành chất lượng sản phẩm : Là loại bảo lãnh ngân hàng cam kết 

với chủ thầu/ Nhà nhập khẩu trong trường hợp nhà thầu/ nhà xuất khẩu vi phạm hợp 

đồng về chất lượng sản phẩm mà không bồi thường hoặc không bồi thường đủ, 

ngân hàng sẽ trả thay trong phạm vi số tiền và thời hạn bảo lãnh. Bảo lãnh này phát 

hành nhằm bảo đảm nhà thầu/ Nhà xuất khẩu sẽ sửa chữa những hỏng hóc phát sinh 

sau khi giao hàng, bàn giao công trình hoặc bồi thường do hàng hoá thiếu hụt, phẩm 

chất kém. Loại bảo lãnh này có hiệu lực trong thời gian bảo hành sản phẩm. Số tiền 

bảo lãnh thấp hơn nhiều so với bảo lãnh thực hiện hợp đồng thường từ 2% -5% giá 

trị hợp đồng.  

Bảo lãnh bảo đảm thanh toán : Đây là cam kết của ngân hàng với bên thụ 

hưởng về việc thanh toán tiền đúng theo hợp đồng cơ sở của người được bảo lãnh. 
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Trong trường hợp người được bảo lãnh không hoặc không thanh toán đủ số tiền theo 

hợp đồng thì ngân hàng bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm trả thay cho người được bảo 

lãnh. Đây là loai bảo lãnh được dùng khá phổ biến trong hoạt động mua bán nhằm 

mục đích tránh tổn thất cho người nhận bảo lãnh trong trường hợp người được bảo 

lãnh không thanh toán hoặc không thanh toán đủ số tiền theo đúng hợp đồng.  

Bảo lãnh hoàn trả vốn vay: Bảo lãnh hoàn trả vốn vay của ngân hàng là cam 

kết của ngân hàng sẽ trả thay nợ vay (Gốc và lãi) nếu bên đi vay không trả đủ hoặc 

đúng hạn nợ vay. Việc bảo lãnh này nói chung khá phức tạp, số tiền bảo lãnh 

thường lớn do vậy rủi ro của ngân hàng bảo lãnh là rất cao. Ngân hàng phải xem xét 

tính khả thi của dự án, tài sản thế chấp và tư cách người vay để quyết định bảo lãnh 

bởi chính ngân hàng là người có trách nhiệm trả tiền khi người vay không có khả 

năng hoàn trả các khoản nợ đến hạn. 

Ngoài những loại bảo lãnh thông thường nêu trên được áp dụng rộng rãi trong 

giao dịch thương mại thì còn một số loại bảo lãnh khác cũng được xem như một 

hình thức cam kết như bảo lãnh: Thư tín dụng dự phòng (Stand-by L/C), bảo lãnh 

vận đơn, bảo lãnh thuế quan, bảo lãnh thuế, bảo lãnh sai sót trong chứng từ nhờ thu, 

bảo lãnh hối phiếu, bảo lãnh chứng khoán, …..vv  

Trong thực tế có trường hợp không chỉ có một ngân hàng đứng ra bảo lãnh. 

Do yêu cầu phân chia rủi ro mà nhiều ngân hàng cùng tham gia bảo lãnh. Căn cứ 

vào số ngân hàng tham gia bảo lãnh có thể chia ra hai mô hình bảo lãnh : Một ngân 

hàng bảo lãnh và nhiều ngân hàng bảo lãnh. Trong mô hình nhiều ngân hàng bảo 

lãnh lại bao gồm : mô hình đồng bảo lãnh và mô hình tái bảo lãnh. 

+ Theo tính chất chia sẻ rủi ro: 

Đồng bảo lãnh: là hình thức mà khi ngân hàng bảo lãnh thấy mức độ rủi ro lớn 

của món bảo lãnh hoặc do giới hạn của luật định mà muốn khách hàng (Bên nhận 

bảo lãnh) được bảo lãnh nhiều hơn có thể ngân hàng, TCTD sẽ mời thêm các ngân 

hàng khác cùng tham gia bảo lãnh. Đây là trường hợp nhiều ngân hàng cùng bảo 

lãnh cho một khách hàng với quyền hạn trách nhiệm như nhau hoặc phân theo một 

tỷ lệ nhất định. 
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Tái bảo lãnh: là hình thức mà theo đó trong trường hợp người yêu cầu bảo 

lãnh không thực sự tin tưởng vào ngân hàng bảo lãnh hoặc ngân hàng bảo lãnh 

muốn chia sẽ bớt rủi ro các bên có thể tiến hành theo mô hình tái bảo lãnh như sau: 

Theo cách bảo lãnh này ngân hàng bảo lãnh chính sẽ phải san sẻ một phần phí 

cho ngân hàng tái bảo lãnh. 

Tuy nhiên hình thức đồng bảo lãnh hay tái bảo lãnh vẫn chưa được áp dụng 

nhiều tại Việt Nam do tính chất rủi ro và trách nhiệm nên các TCTD thường ngại 

liên kết hay tái bảo lãnh tại một Bên bảo lãnh khác. 

1.1.2. Các rủi ro trong hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại 

Các rủi ro trong hoạt động BLNH thường rất đa dạng, phong phú đặc biệt khi 

xem xét dưới góc độ khác nhau, như xem xét dưới góc độ bên nhận bảo lãnh, bên 

được bảo lãnh, hoặc ngân hàng phát hành bảo lãnh. 

Thứ nhất, rủi ro trong hoạt động bảo lãnh của ngân hàng đối với bên nhận 

bảo lãnh 

BLNH chính là một biện pháp bảo đảm và hạn chế rủi ro cho bên nhận bảo 

lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện đúng cam kết trong hợp 

đồng cơ sở. Tuy nhiên, BLNH không phải là “một liều thuốc thần” loại trừ được 

những rủi ro về thanh toán và rủi ro về nghiệp vụ. Trong hoạt động BLNH, bên 

nhận bảo lãnh gặp rủi ro nếu ngân hàng phát hành bảo lãnh vì một lý do nào đó có 

thể không thực hiện cam kết bảo lãnh, có thể chia nhỏ loại rủi ro này thành các rủi 

ro như sau: 

- Rủi ro do ngân hàng phát hành từ chối hoặc không có khả năng thực hiện 

cam kết bảo lãnh: Rủi ro này được cả người nhận bảo lãnh và người được bảo lãnh 

quan tâm bởi lẽ người được bảo lãnh muốn người nhận bảo lãnh chấp nhận cam kết 

bảo lãnh do ngân hàng của mình phát hành. Còn người nhận bảo lãnh thì quan tâm 

đến uy tín, khả năng tài chính, trình độ nghiệp vụ, mạng lưới của ngân hàng bảo 

lãnh… Nếu ngân hàng bảo lãnh không có khả năng hoặc không thực hiện đúng cam 

kết bảo lãnh sẽ gây thiệt hại cho bên nhận bảo lãnh. 

- Rủi ro do ngân hàng phát hành gặp bất khả kháng : Rủi ro do bất khả kháng 
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được hiểu là rủi ro gây ra bởi biến cố mà không thể nào dự đoán hay kiểm soát được. 

Đây là những rủi ro xuất phát từ các nguyên nhân như thiên tai, hỏa hoạn, chiến 

tranh… ảnh hưởng đến khả năng thực hiện cam kết bảo lãnh. Về nguyên tắc, ngân 

hàng bảo lãnh không được dựa vào sự kiện bất khả kháng để từ chối thanh toán hoặc 

đơn phương chấm dứt cam kết bảo lãnh, nhưng rõ ràng về mặt thời gian cam kết bảo 

lãnh đã không được thực hiện đúng và đây là rủi ro cho bên nhận bảo lãnh. 

- Rủi ro do thay đổi pháp luật tại quốc gia của ngân hàng phát hành : Những 

thay đôi của pháp luật (chẳng hạn như quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa, quản 

lý ngoại hối, …) tại quốc gia của ngân hàng phát hành bảo lãnh cũng là một trong 

các rủi ro đối với người nhận bảo lãnh trong trường hợp những thay đổi pháp lý này 

làm cho ngân hàng bảo lãnh không thể thực hiện cam kết bảo lãnh đối với người 

nhận bảo lãnh. 

Thứ hai, rủi ro trong hoạt động bảo lãnh của ngân hàng đối với bên được bảo lãnh 

Một trong các rủi ro mà bên được bảo lãnh hay gặp phải trong hoạt động 

BLNH đó là rủi ro bị lừa đảo khi bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ giả để 

nhận thanh toán từ phía ngân hàng phát hành. Sau khi ngân hàng phát hành đã thực 

hiện cam kết bảo lãnh đối với người được bảo lãnh sẽ truy đòi thanh toán của người 

được bảo lãnh ; trường hợp người được bảo lãnh từ chối hoàn trả thì ngân hàng phát 

hành sẽ tiến hành xử lý tài sản bảo đảm như tiền ký quỹ, tài sản thế chấp… 

Điều 11 URDG 458 quy định : Những người bảo lãnh và các bên ra chỉ thị 

phát hành không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm về hình thức, sự hoàn bị, tính chính 

xác, tính chân thực, sự giả mạo hoặc thiếu hiệu lực pháp lý của bất kỳ các chứng từ 

nào xuất trình cho họ, không có và không chịu trách nhiệm về các tuyên bố chung 

hoặc riêng quy định trong các chứng từ cũng như sự thiện chí hoặc các hành vi hoặc 

sự thiếu sót của bất cứ người nào khác.  

Như vậy, theo URDG 458, trừ trường hợp ngân hàng phát hành BLNH đã thiếu 

trân trọng hoặc thiếu thiện chí trong công việc thực hiện nghiệp vụ BLNH, còn không 

sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các hành vi giả mạo chứng từ thanh toán. 

Điều này cũng có nghĩa là bên được bảo lãnh sẽ phải gánh chịu rủi ro này. 
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Thứ ba, rủi ro trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng đối với bên bảo lãnh 

Hoạt động BLNH là một trong các hoặt động đem lại nguồn thu quan trọng 

cho các ngân hàng bảo lãnh, tuy nhiên hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh 

hưởng xấu đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Do đó, các ngân hàng phải nhận 

dạng, đo lường, đánh giá rủi ro thường xuyên để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và có 

biện pháp quản lý rủi ro thích hợp. Một số rủi ro mà ngân hàng gặp phải trong hoạt 

động BLNH như sau : 

- Rủi ro trong việc thực hiện hoạt động BLNH (rủi ro hoạt động) : Rủi ro hoạt 

động nói chung được hiểu là “ tổn thất, ảnh hưởng bất lợi gây ra do lỗi của con 

người, hệ thống, quy trình kiểm soát nội bộ và các tác động từ bên ngoài. Với vai 

trò là một nghiệp vụ ngân hàng, hoạt động BLNH khó tránh khỏi rủi ro hoạt động. 

Hay nói cách khác, đây là một loại rủi ro phổ biến trong hoạt động BLNH. 

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro hoạt động bao gồm cả guyên nhân chủ quan và 

nguyên nhân khách quan. Trong đó, một số nguyên nhân chủ yếu bao gồm: sai sót 

nghiệp vụ hoặc đạo đức, trình độ cán bộ hạn chế;(ii) hệ thống tổ chức chưa phù hợp 

dễ tạo sơ hở, sai sót;(iii) quy chế, quy trình nội bộ về hoạt động BLNH chưa hoàn 

thiện… 

Như vậy, khái niệm về rủi ro hoạt động rất rộng và có nhiều nguyên nhân khác 

nhau dẫn đến rủi ro này. 

- Rủi ro do không thu hồi được số tiền bảo lãnh (rủi ro tín dụng) : “Rủi ro tín 

dụng là tình trạng người đi vay không có khả năng hoàn trả được hoặc lãi hoặc gốc 

hay cả hai”. Như đã nêu trên, hoạt động BLNH là một hoạt động cấp tín dụng mang 

tính đặc thù, phức tạp. Sau khi ngân hàng thực hiện thanh toán cho bên nhận bảo 

lãnh theo cam kết bảo lãnh, khi đó sẽ xuất hiện nghĩa vụ hoàn trả của khách hàng 

đối với ngân hàng. Hay nói cách khác đã xuất hiện một quan hệ tín dụng thực sự 

giữa ngân hàng (lúc này là bên cho vay) và khách hàng (lúc này được hiểu là bên 

vay – bên nhận nợ bắt buộc). Như vậy, nếu bất kỳ lý do gì khiến bên được bảo lãnh 

không hoàn trả gốc và/ hoặc lãi cho ngân hàng thì đều được coi là rủi ro tín dụng 

đối với ngân hàng. 
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Ngoài hai loại rủi ro chính nêu trên, ngân hàng bảo lãnh còn gặp phải một số 

rủi ro khác trong hoạt động BLNH như rủi ro lãi suất, rủi ro bất khả kháng, rủi ro 

chứng từ... 

1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng 

Dưới góc độ pháp lý, hoạt động BLNH nhằm cung cấp một sự bảo đảm chắc 

chắn cho nghĩa vụ của bên được bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh. Mặt khác, hoạt 

động này đồng thời là hoạt động cấp tín dụng, góp phần không nhỏ vào việc thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, hoạt động BLNH cần có sự điều chỉnh của 

pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, đảm bảo sự an toàn của hệ 

thống ngân hàng và phát triển hoạt động BLNH theo hướng của nhà nước. 

Hoạt động BLNH tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội thông qua 

việc thúc đẩy các giao dịch trong nền kinh tế. Trong hoạt động ngoại thương BLNH 

chịu sự chi phối của các tập quán quốc tế. Do tính phức tạp và tầm quan trọng của 

hoạt động này đối với nền kinh tế và đời sống xã hội nên nhà nước không thể để nó 

phát triển tự phát mà nhà nước sử dụng pháp luật làm công cụ để quản lý và định 

hướng sự phát triển của hoạt động này theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 

nhà nước.  

Sự cần thiết điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động BLNH còn xuất phát 

từ vị trí pháp lý của các ngân hàng (chủ thể cấp dịch vụ bảo lãnh). Như đã phân tích 

bảo lãnh là một hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng do vậy cũng sẽ tiềm ẩn nhiều 

rủi ro nếu không có sự kiểm soát tốt. Do đó nhà nước phải sử dụng pháp luật làm 

công cụ kích thích những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực 

trong hoạt động BLNH. 

Hoạt động BLNH còn nhằm mục đích bảo đảm quyền và lợi ích của người 

nhận bảo lãnh trước các rủi ro của việc không thực hiện đúng hợp đồng của người 

được bảo lãnh. Mục đích của BLNH là hạn chế rủi ro cho người nhận bảo lãnh 

trước sự vi phạm hợp đồng cơ sở của người được bảo lãnh. Do đó, để bảo vệ quyền 

lợi của người nhận bảo lãnh, pháp luật về hoạt động BLNH phải bảo đảm tính độc 

lập của BLNH. Mặt khác việc đảm bảo tính độc lập của BLNH cũng là yếu tố để 
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pháp luật về hoạt động BLNH phù hợp với thông lệ quốc tế.  

Có thể nói pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng là hệ thống các quy 

phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan 

hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng. 

Với bản chất là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, bảo lãnh 

hay bất kỳ biện pháp bảo đảm nào khác trong quan hệ dân sự như đặt cọc, cầm cố, 

thế chấp, tín chấp, ký quỹ,… được coi là một phần không tách rời với hợp đồng 

(nếu các chủ thể có lựa chọn biện pháp bảo đảm cho việc ký kết hoặc thực hiện hợp 

đồng), nhưng vẫn có giá trị độc lập tương đối. 

Việc phát hành thư cảm kết bảo lãnh phát sinh trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa 

bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh, đồng thời giữa bên bảo lãnh và bên được 

bảo lãnh cũng phát sinh một hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo lãnh. Nên việc phân 

định rõ vị trí pháp lý của các biện pháp bảo đảm với hợp đồng chính, hợp đồng phụ 

sẽ giúp cho các bên liên quan hiểu rõ nghĩa vụ pháp lý của mình, đặc biệt trong 

quan hệ bảo lãnh, một quan hệ vừa mang tính đối nhân – có sự tham gia của người 

thứ ba, vừa có thể mang tính đối vật – nếu quan hệ bảo lãnh có sự thế chấp, cầm cố 

tài sản của người bảo lãnh với người nhận bảo lãnh. 

Xung quanh chế định bảo lãnh hiện nay, những vấn đề pháp lý như khái niệm, 

đặc điểm của biện pháp này và một số vướng mắc khi áp dụng trên thực tiễn được 

các nhà nghiên cứu và áp dụng pháp luật rất quan tâm. Trong hoạt động ngân hàng, 

biện pháp bảo lãnh, hay nghiệp vụ bảo lãnh được coi là một trong những công cụ 

được sử dụng khá thường xuyên, được các ngân hàng hay tổ chức tín dụng áp dụng 

như một dịch vụ kinh doanh hiệu quả bằng các nghiệp vụ bảo lãnh như “bảo lãnh 

thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng,…”. 

Bên cạnh đó, biện pháp bảo lãnh còn được áp dụng khá phổ biến trong hợp đồng tín 

dụng giữa tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân. 

Để bảo đảm tính pháp lý bắt buộc hinh thức bảo lãnh phải được lập thành văn bản 

(có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính). Trong trường hợp pháp 

luật có quy định thì văn bản bảo lãnh phải được công chứng hoặc chứng thực. 
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Một trong những vướng mắc của quan hệ bảo lãnh, đó là sự phức tạp và đôi 

khi chưa phân định rõ ranh giới trách nhiệm của bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh 

trong các quy định pháp luật. Một số quy định pháp luật hướng dẫn thiên về định 

tính nhiều hơn định lượng. Trong một số vụ tranh chấp liên quan đến quan hệ bảo 

lãnh, người được bảo lãnh không thực hiện hết trách nhiệm của mình và đẩy hết rủi 

ro cho bên bảo lãnh. Về nguyên tắc bên được bảo lãnh phải thực hiện bằng tất cả 

khả năng của mình cho đến khi không thể thực hiện, khi đó bên bảo lãnh mới phải 

thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong trường hợp bên bảo lãnh chứng minh rằng bên 

được bảo lãnh vẫn còn có thể thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của mình thì bên được 

bảo lãnh phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình trước khi bên bảo lãnh 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.  

Do đó pháp luật cần quy định cụ thể hơn đối với các bên. Theo đó bên được 

bảo lãnh phải có trách nhiệm bằng tài sản của mình thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ 

trong thời hạn quy định, trong trường hợp có đầy đủ chứng cứ chứng minh bên 

được bảo lãnh cố tình không thực hiện nghĩa vụ khi có đầy đủ điều kiện thực hiện 

nghĩa vụ. Bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh và/hoặc bên bảo 

lãnh giao tài sản thuộc sở hữu của mình ra để thanh toán”. Tức quyền yêu cầu thực 

hiện nghĩa vụ tài sản sẽ áp dụng đối với cả hai bên, để đảm bảo thu hồi nợ chứ 

không phải chỉ đối với bên bảo lãnh như quy định hiện nay. 

Với các quy định pháp luật hiện hành, còn nhiều yếu tố “tiềm ẩn rủi ro” cho 

bên bảo lãnh nên trước khi đứng ra nhận bảo lãnh, bên liên quan nên nghiên cứu 

đầy đủ và quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của mình để ràng buộc trong hợp đồng 

dịch vụ bảo lãnh để đảm bảo được quyền lợi của của bên bảo lãnh. 

Để đảm bảo nghĩa vụ được thực hiện một cách chắc chắn thì quan hệ bảo lãnh 

có liên quan đến việc cầm cố, thế chấp tài sản, nếu pháp luật có quy định phải đăng 

ký giao dịch bảo đảm, công chứng hay chứng thực, thì vấn đề đặt ra ở đây là có phải 

làm các thủ tục với cả thỏa thuận bảo lãnh hay chỉ phải làm các thủ tục với thỏa 

thuận cầm cố, thế chấp tài sản của bên thứ ba? Bởi trên thực tế, có một số trường 

hợp thỏa thuận bảo lãnh có kèm theo các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh, 
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nhưng cũng có trường hợp hai văn bản này được lập riêng. Căn cứ theo Ðiều 3 Nghị 

định 83/2010/NĐ-CP, thì bảo lãnh không thuộc trường hợp phải đăng ký giao dịch 

bảo đảm và hiện nay thì gần như tất cả các TCTD đều không đăng ký giao dịch bảo 

đảm đối với nghiệp vụ này. Ðiều này cũng không quy định trường hợp bảo lãnh có 

kèm theo biện pháp cầm cố thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh thì phải đăng ký. 

Nhưng trên thực tế, nhiều giao dịch bảo lãnh có kèm theo tài sản thế chấp nghĩa vụ 

bảo lãnh đã bị tòa án tuyên vô hiệu do không đăng ký giao dịch bảo đảm. Ðể đảm 

bảo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng luật, pháp luật nên có hướng dẫn cụ 

thể hơn về trường hợp thế chấp, cầm cố tài sản của bên bảo lãnh với bên nhận bảo 

lãnh theo hướng yêu cầu các bên phải đăng ký giao dịch bảo đảm (hoặc công chứng, 

chứng thực) cả thỏa thuận bảo lãnh và biện pháp cầm cố, thế chấp đảm bảo nghĩa vụ 

bảo lãnh nếu pháp luật yêu cầu tài sản đó phải tuân thủ các thủ tục này. Để đảm bảo 

tính pháp lý của biện pháp bảo đảm cho các cam kết bảo lãnh, pháp luật cần thống 

nhất cách hiểu về biện pháp bảo đảm cho cam kết bảo lãnh để tránh tình trạng giao 

dịch bị vô hiệu sẽ dẫn dến rủi ro cho bên bảo lãnh khi không được tòa án công nhận. 

Tóm lại bảo lãnh là một cam kết đơn phương nhưng có sự ràng buộc giữa các 

bên tham gia. Trong khi đó pháp luật chưa điều chỉnh cụ thể đối với loại hình này, 

dẫn đến giữa các bên khi có tranh chấp xảy ra thường lúng túng trong quá trình giải 

quyết.  

Để bảo lãnh ngân hàng đi vào cuộc sống và đảm bảo tính pháp lý, bảo vệ 

quyền lợi cho các bên thì pháp luật cần cụ thể hóa các điều luật điều chỉnh các quan 

hệ phát sinh trong quá trình tham gia bảo lãnh, có như vậy bảo lãnh ngân hàng mới 

có giá trị pháp lý cao, đảm bảo sự yên tâm khi giao dịch góp phần thúc đẩy quá 

trình kinh doanh của các bên. 

Các quan hệ phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh đều 

bình đẳng trước pháp luật. Dó đó hoạt động BLNH cũng dựa trên nguyên tắc bình 

đẳng và tự do kinh doanh nhưng không trái với quy định của pháp luật. Các đối 

tượng tham gia hoạt động BLNH đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật về bảo lãnh 

ngân hàng. Quyền bình đẳng còn thể hiện ở việc áp dụng chế tài đối với hành vi vi 
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phạm pháp luật về hoạt động BLNH. Theo đó, các chủ thể tham gia hoạt động 

BLNH cũng bình đẳng với nhau trong việc gánh chịu hậu quả pháp lý do thực hiện 

hành vi trái pháp luật. 

Theo đó pháp luật còn bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể trong hoạt động 

cung cấp dịch vụ bảo lãnh. Không phân biệt giữa đơn vị nhà nước và đơn vị tư 

nhân. Pháp luật còn bảo đảm quyền tự do thỏa thuận và tự định đoạt của các chủ thể 

tham gia quan hệ hợp đồng bảo lãnh. Đề cao tính tự nguyện, tự thỏa thuận và tự 

chịu trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình xác lập, thực hiện, thay đổi hay 

chấm dứt hợp đồng. 

Một đặc điểm nổi bật của BLNH là tính độc lập. Mục đích là nhằm hạn chế rủi 

ro của người thụ hưởng trước sự vi phạm hợp đồng cơ sở của người được bảo lãnh. 

Do đó, để bảo vệ quyền lợi của người thụ hưởng, pháp luật về hoạt động BLNH 

phải bảo đảm tính độc lập của BLNH. Mặc khác việc bảo đảm tính độc lập của 

BLNH cũng là yếu tố để pháp luật về hoạt động BLNH phù hợp với thông lệ quốc 

tế, phù hợp với quá trình hội nhập. 

Pháp luật được ban hành là nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, do đó việc 

hoàn thiện pháp luật không thể tách rời thực trạng xã hội. Với sự đa dạng về loại 

hình bảo lãnh thì với pháp luật thực định chưa thể giải quyết hết được các phát 

sinh. Chính thực tiễn hoạt động BLNH đang diễn ra tác động đến pháp luật sẽ làm 

cho pháp luật không ngừng bổ sung và hoàn thiện để giải quyết các đòi hỏi của 

thực tiễn.  

Bên cạnh đó sự tương tác giữa các bộ phận pháp luật trong hệ thống pháp luật 

quốc gia có ảnh hưởng lớn đến hiệu lực điều chỉnh pháp luật về hoạt động BLNH. 

Nhiều văn bản cùng điều chỉnh một đối tượng nên sẽ không tránh khỏi sự chồng 

chéo. Do đó cần có sự thống nhất về phương pháp điều chỉnh giữa các cơ quan ban 

hành, các quy định có như vậy mới tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia hoạt 

động BLNH. 

Tóm lại, pháp luật là công cụ thể hiện ý chí của Nhà nước, do đó những chủ 

trương định hướng của Nhà nước đều được thể hiện trong các quy định pháp luật 
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được ban hành và thực hiện. Những chủ trương chưa phù hợp sẽ kìm hãm sự phát 

triển của hoạt động bảo lãnh và ngược lại những chủ trương phù hợp với quy luật 

phát triển, phù hợp với thực tiễn sẽ thúc đẩy hoạt động bảo lãnh của ngân hàng 

phát triển 

 

Kết luận chƣơng 1 

Dưới góc độ lý luận cũng như pháp lý có thể có nhiều cách định nghĩa khác 

nhau về bảo lãnh ngân hàng, tuy nhiên tựu chung lại có thể thấy bảo lãnh ngân hàng 

là cam kết của ngân hàng đối với bên nhận bảo lãnh để đảm bảo cho việc thực hiện 

nghĩa vụ của bên được bảo lãnh. Thể hiện mối quan hệ đa phương, mang tính độc 

lập chính là những đặc điểm chủ yếu của hoạt động bảo lãnh ngân hàng. 

Tùy mục đích sử dụng, phương thức phát hành và bản chất chứng từ mà bảo 

lãnh ngân hàng có thể được phân thành nhiều loại khác nhau như căn cứ vào mục 

đích bảo lãnh, đối tượng bảo lãnh,...vv. 

Mặc dù không ai có thể phủ nhận vai trò to lớn của bảo lãnh ngân hàng đối với 

nền kinh tế cũng như đối với các chủ thể tham gia hoạt động này. Tuy nhiên đây 

cũng là một trong những hoạt động chứa nhiều rủi ro cho các bên tham gia. Đối với 

cam kết bảo lãnh, vấn đề lạm dụng, gian lận, lừa đảo thường xuyên xảy ra và rủi ro, 

tổn thất là điều không thể tránh khỏi đối với các bên tham gia. 

Hệ thống pháp luật về bảo lãnh ngân hàng được hoàn thiện qua từng thời kỳ, 

đáp ứng nhu cầu thay đổi đa dạng của thị trường với các quy định cụ thể về chủ thể, 

hình thức, nội dung của bảo lãnh ngân hàng…Tuy nhiên, các văn bản hiện hành còn 

nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn áp dụng nên việc sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế văn bản hiện hành về bảo lãnh ngân hàng là một thực trạng 

cần xem xét và hoàn thiện. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT  VỀ 

 BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

2.1. Pháp luật hiện hành về bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại 

Chế định bảo lãnh NHTM bao gồm các quy phạm quy định về phạm vi, đối 

tượng, điều kiện bảo lãnh; Quy phạm giải thích các thuật ngữ, khái niệm; Quy 

định về áp dụng pháp luật và lựa chọn giải quyết tranh chấp; Quy định về các 

trường hợp không được bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh và thực hiện giới hạn cấp tín 

dụng; Quy định về bảo lãnh đối với một số nhóm khách hàng đặc thù và một số 

loại kinh doanh, dịch vụ; Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục bảo lãnh; Quy định 

về thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh; Quy định về 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, miễn nghĩa vụ bảo lãnh; Quy định về quan hệ giữa 

cam kết bảo lãnh và hợp đồng có nghĩa vụ được bảo lãnh; chấm dứt quan hệ bảo 

lãnh; Quy định về đồng bảo lãnh và các hình thức bảo lãnh khác; Quy định về 

quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quan hệ bảo lãnh; Quy định về các vấn đề 

khác có liên quan. Có thể nói các quy định hiện hành về hoạt động bảo lãnh của 

NHTM được định nghĩa và ban hành trong nhiều các văn bản pháp luật. Có thể 

tóm lược các nội dung của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng trên một số nội dung 

chính như sau : 

Thứ nhất, pháp luật về chủ thể, hình thức và phạm vi thực hiện hoạt động bảo 

lãnh của ngân hàng 

Trong quan hệ bảo lãnh ngân hàng thường phát sinh hai loại quan hệ : Quan hệ 

giữa ngân hàng với bên nhận bảo lãnh và quan hệ dịch vụ bảo lãnh giữa ngân hàng 

với khách hàng (bên được bảo lãnh). Như vậy thông thường sẽ tồn tại ba chủ thể 

tham gia vào quan hệ bảo lãnh ngân hàng (ngân hàng bảo lãnh, bên được bảo lãnh 

và bên nhận bảo lãnh). Pháp luật Việt nam quy định tương đối cụ thể về các chủ thể 

này khi tham gia quan hệ bảo lãnh.  
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- Bên bảo lãnh : 

Theo quy định Điều 98 và Điều 108 Luật Các TCTD năm 2010, Điều 2 

Thông tư số 07/2015/TT-NHNN, hoạt động BLNH được thực hiện bởi một trong 

các chủ thể sau: NHTM, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính (trừ Công ty tài 

chính chuyên ngành), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức (bao gồm cả tổ 

chức tín dụng ở nước ngoài trong trường hợp các tổ chức này tham gia đồng bảo 

lãnh, bảo lãnh đối ứng và xác nhận bảo lãnh), cá nhân có liên quan đến nghiệp vụ 

bảo lãnh. 

Tuy nhiên, trong hoạt động BLNH, ngoài việc được cấp giấy phép hoạt  

động và đăng ký kinh doanh hoạt động BLNH, khi thực hiện các giao dịch bảo lãnh 

cụ thể, bên bảo lãnh còn phải tuân thủ các điều kiện do pháp luật quy định đối với 

khách hàng là người không cư trú, các quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt 

động BLNH, các trường hợp không được bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh và thực hiện 

giới hạn cấp tín dụng 

- Bên nhận bảo lãnh : 

Bên nhận bảo lãnh trong BLNH có thể được hiểu là bên có quyền hưởng lợi 

một khoản nợ do bên được bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh thanh toán từ một nghĩa vụ 

trong các hợp đồng (như hợp đồng mua bán, hợp đồng tín dụng, …), hay các nghĩa 

vụ thanh toán ngoài hợp đồng (như nghĩa vụ nộp thuế, bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng, …). 

Thực tế cho thấy, các quy định hiện hành về BLNH chỉ đề cập đến hai bên 

tham gia quan hệ bảo lãnh là bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh chứ không quy 

định cụ thể loại chủ thể tham gia quan hệ bảo lãnh với tư cách là bên nhận bảo 

lãnh. 

Việc pháp luật không quy định cụ thể loại chủ thể nhận bảo lãnh trong quan hệ 

BLNH có thể xuất phát từ lý do bên nhận bảo lãnh hầu như không bị ràng buộc việc 

thực hiện nghĩa vụ đối với các bên còn lại nên luật không quan tâm nhiều đến việc 

vi phạm nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh đối với các bên còn lại. Vì vậy, pháp luật 

chỉ quy định các điều kiện ràng buộc đối với các chủ thể tham gia quan hệ bảo lãnh 
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với tư cách là bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh, nhằm giảm rủi ro cho bên nhận 

bảo lãnh trong quá trình các bên thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.  

Do đó, dù pháp luật không trực tiếp quy định các loại chủ thể cụ thể là bên 

nhận bảo lãnh, nhưng căn cứ vào các loại hình bảo lãnh mà các TCTD được phép 

thực hiện, thì có thể xác định bên nhận bảo lãnh là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực 

pháp luật và năng lực hành vi tham gia các loại hợp đồng như hợp đồng tín dụng, 

các loại hợp đồng cung ứng dịch vụ, sản phẩm phát sinh quan hệ thanh toán, các 

loại hợp đồng phát sinh trách nhiệm vật chất khi vi phạm hợp đồng. 

- Bên được bảo lãnh: 

Về cơ bản, các văn bản về chế định bảo lãnh hiện hành quy định về việc sửa 

đổi, bổ sung đối với chủ thể được bảo lãnh theo hướng rộng hơn, thoáng hơn so với 

quy định cũ; đó là bên được bảo lãnh không chỉ dừng lại ở một số tổ chức nhất định 

mà tất cả các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài đều có thể được TCTD 

bảo lãnh nếu đáp ứng được các điều kiện về bảo lãnh theo luật định. 

Tuy nhiên, nhằm hạn chế rủi ro trong việc cấp tín dụng pháp luật quy định cụ 

thể đối với một số trường hợp không được cấp tín dụng.  

Khoản 1 Điều 126 Luật các TCTD năm 2010 quy định những trường hợp 

không được cấp tín dụng và được bổ sung bằng thông tư 36/2014/TT-NHNN quy 

định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi 

nhành ngân hàng nước ngoài [21, tr.3]. 

Theo quy định của pháp luật về phạm vi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Việc 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Theo 

đó nghĩa vụ thanh toán trong giao dịch BLNH có thể phát sinh những trường hợp về 

nghĩa vụ tối đa hoặc không giới hạn nếu không có cam kết cụ thể. Với những 

trường hợp nghĩa vụ bảo lãnh không phải là số tiền cụ thể, TCTD phát hành cam kết 

bảo lãnh phải dự tính số tiền bồi thường thiệt hại tối đa là bao nhiêu để cân nhắc và 

xác định giới hạn bảo lãnh phù hợp với khả năng của đơn vị mình và quy định của 

pháp luật. 

Tại Điều 9 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định, Bên bảo lãnh có thể 
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cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ tài chính mà bên được bảo lãnh 

có nghĩa vụ thực hiện với bên nhận bảo lãnh.  

Nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận bảo lãnh bao gồm nhiều loại khác nhau: 

(i) Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay; 

(ii) Nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tư, hàng hóa, máy móc, thiết bị và các khoản 

chi phí thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hoặc dịch vụ 

đời sống; ….. 

Cần lưu ý khi xác định giới hạn bảo lãnh, TCTD nên ghi số tiền tối đa được 

bảo lãnh, dựa trên tính chất của giao dịch và giá trị của hợp đồng gốc, nhằm cố 

định số tiền mà bên bảo lãnh phải trả cho bên nhận bảo lãnh khi nghĩa vụ được 

bảo lãnh bị vi phạm. Cần lưu ý các TCTD không nên ghi bảo lãnh theo tỷ lệ phần 

trăm (%) so với giá trị hợp đồng được bảo lãnh, tránh trường hợp khi giá trị hợp 

đồng gốc tăng thêm khiến cho giá trị bảo lãnh cũng tăng theo, sau khi bảo lãnh đã 

được phát hành. 

Pháp luật hiện nhành mở rộng theo hướng được bảo lãnh là các cá nhân, tổ 

chức kinh tế nếu đủ điều kiện theo luật định thì có thể được xem xét cấp bảo lãnh. 

Tuy nhiên nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng tránh tình trạng các 

TCTD cấp vượt quá quy định về tỷ lệ an toàn vốn. Luật các TCTD 2010 quy định: 

- Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 

15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ 

tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với 

một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của 

ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ 

chức tài chính vi mô. 

- Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 

25% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; tổng mức dư nợ cấp tín dụng 

đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có 

của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

Khoản 2 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định giới hạn 
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cấp tín dụng đối với các chủ thể nhằm đảm bảo an toàn vốn tránh tình trạng các 

TCTD cấp vốn cho một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng quá số vốn cần 

thiết như vậy sẽ dẫn đến rủi ro cho các TCTD trong trường hợp không trả được 

nợ [27, tr.127]. 

Do đó bên được bảo lãnh mặc dầu pháp luật mở rộng cho phép các đối tượng 

được cấp bảo lãnh theo hướng rộng hơn. Tuy nhiên vẫn có những ràng buộc một số 

đối tượng không được cấp bảo lãnh hoặc cấp bảo lãnh nhưng không được vượt quá 

tỷ lệ theo quy định của pháp luật đối với từng chủ thể. Ngoài ra để đảm bảo hoạt 

động an toàn pháp luật còn quy định những đối tượng không được cấp bảo lãnh 

hoặc giới hạn giá trị bảo lãnh cho một số đối tượng cụ thể theo luật định.  

Thứ hai, về trình tự, thủ tục và điều kiện thực hiện bảo lãnh của ngân hàng   

Xuất phát từ nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh, pháp luật các nước 

cũng như pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể về quy trình thực hiện hoạt 

động BLNH mà chỉ quy định một số trình tự, thủ tục cần thiết nhằm bảo đảm quyền 

lợi của các chủ thể khi tham gia hoạt động BLNH 

Nhằm đảm bảo cho hoạt động BLNH được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Theo 

đó khoản 4 Điều 15 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 quy định về 

bảo lãnh ngân hàng cho phép “các TCTD tự ban hành quy định cụ thể về trình tự, 

thủ tục thẩm định cấp bảo lãnh cho khách hàng, phù hợp với đặc điểm của từng 

TCTD và từng loại bảo lãnh”. Cũng như các hình thức cấp tín dụng khác, TCTD chỉ 

thực hiện bảo lãnh khi khách hàng đề nghị bảo lãnh đáp ứng được các yêu cầu theo 

quy định của pháp luật và các quy định khác của TCTD đó. Để thực hiện hoàn tất 

một quy trình bảo lãnh, TCTD bảo lãnh, khách hàng đề nghị bảo lãnh và các bên có 

liên quan thường phải thực hiện theo trình tự từng bước được quy định tại Khoản 1 

Điều 13 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 

Thủ tục và trình tự là những yêu cầu ban đầu để ngân hàng, TCTD xem xét 

những điều kiện cơ bản nhất khi tiến hành cấp bảo lãnh. Ngoài những quy định về 

mặt thủ tục thì để phát hành Cam kết bảo lãnh TCTD còn phải xem xét đến một số 

điều kiện như sau: 
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- Về tư cách chủ thể : Theo quy định của pháp luật về điều kiện bảo lãnh trong 

hoạt động BLNH, cũng như các quy định chung của BLDS 2005 cũng như BLDS 

2015 cá nhân được bảo lãnh phải là người có đầy đủ năng lực chủ thể dân sự theo 

quy định của pháp luật (Điều 14 đến Điều 23 BLDS năm 2005, Điều 15 đến Điều 

24 BLDS năm 2015). 

Về bản chất, khách hàng đề nghị bảo lãnh cho dù là cá nhân hay tổ chức trong 

nước hoặc nước ngoài đều phải đáp ứng điều kiện về năng lực chủ thể theo luật định 

khi tham gia quan hệ BLNH tại Việt Nam.  

Đối với chủ thể là NHTM ngoài việc đáp ứng các yêu cầu trên của quy định 

BLDS, còn mang những tính chất đặc thù riêng. Phải được pháp luật cho phép thực 

hiện nghiệp vụ cung cấp bảo lãnh, nghiệp vụ ngoại hối đối với cấp bảo lãnh cho 

người không cư trú, cung cấp bảo lãnh trong giới hạn an toàn về vốn …vv 

- Về hồ sơ đề nghị bảo lãnh : Thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh là một trong những 

yêu cầu bắt buộc khi tham gia quan hệ bảo lãnh. Là việc TCTD yêu cầu bên bảo 

lãnh (khách hàng) cung cấp những hồ sơ cần thiết để TCTD tiến hành xem xét và 

thẩm định trước khi phát hành cam kết bảo lãnh.   

Hồ sơ đề nghị bảo lãnh được xem như một lời đề nghị mà khách hàng gửi đến 

TCTD. Dựa trên cơ sở những điều kiện và thông tin của bên đề nghị bảo lãnh cung 

cấp, TCTD sẽ xem xét và quyết định từ chối hay chấp nhận cung cấp sản phẩm bảo 

lãnh cho bên có đề nghị bảo lãnh thông qua hợp đồng cấp bảo lãnh.  

Theo Điều 13 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 Quy định về 

bảo lãnh ngân hàng thì hồ sơ đề nghị bảo lãnh được quy định bao gồm các loại tài 

liệu chủ yếu sau: (i) Văn bản đề nghị bảo lãnh; (ii) Tài liệu về khách hàng; (iii) Tài 

liệu về nghĩa vụ được bảo lãnh; (iv) Tài liệu về biện pháp bảo đảm (nếu có); (v) Tài 

liệu về các bên liên quan khác (nếu có) 

Trong thực tế việc kiểm chứng tính chân thực của hồ sơ là tương đối khó 

khăn. Do không có quy định nào của pháp luật về việc khách hàng phải cung cấp hồ 

sơ có sự kiểm soát của một đơn vị có chức năng kiểm soát tính chân thật. Đối với 

những đơn vị có sự kiểm toán của đơn vị độc lập về hồ sơ tài chính cũng như pháp 



34 

lý. Việc kiểm toán chỉ mang tính chất tham khảo nhưng chưa có biện pháp chế tài vì 

hiện nay chưa có quy định nào của pháp luật quy định cụ thể về biện pháp chế tài 

đối với các Công ty kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán số liệu. Do đó về thủ tục 

các hồ sơ chỉ mang tính chất tham khảo nên gần như phụ thuộc vào trình độ, năng 

lực và kinh nghiệm của người thẩm định và TCTD.   

Ngoài những yêu cầu về hồ sơ. Khi tiến hành cấp bảo lãnh TCTD còn xem xét 

đến phương án đề nghị cấp bảo lãnh. Đây là một trong những yếu tố then chốt để 

TCTD cấp bảo lãnh.  

Xuất phát từ nhu cầu kinh doanh thực tế. Khi các bên phát sinh giao dịch và đề 

nghị TCTD cấp thư bảo lãnh để đảm bảo giao dịch đó thực hiện một cách chắc 

chắn. TCTD đánh giá phương án đề nghị cấp bảo lãnh của khách hàng là có thật, 

phù hợp với quy các quy định của pháp luật và khả năng thực hiện giao dịch đó của 

khách hàng là chắc chắn. TCTD tiến hành cấp thư bảo lãnh 

Tuy nhiên việc phát hành thư bảo lãnh không phải lúc nào cũng đúng với thực 

tế. Pháp luật chỉ quy định về hình thức, trình tự và thủ tục của bên bảo lãnh nhưng 

chưa có quy định cụ thể về giao dịch của bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. 

Đây là vấn đề quan trọng vì nó làm tiền đề xuất phát nghĩa vụ của bên bảo lãnh. 

Có nhiều trường hợp giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh phát sinh 

giao dịch và đề nghị TCTD phát hành cam kết bảo lãnh. Nhưng trong thực tế giữa 

hai bên không phát sinh giao dịch nhưng vì thư bảo lãnh của TCTD cam kết sẽ thực 

hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nên các bên đã lợi dụng kẽ hở này để yêu 

cầu TCTD phải thực hiện nghĩa vụ của mình 

- Về năng lực tài chính : Như đã nói ở trên, BLNH cũng là một hình thức cấp 

tín dụng của các TCTD. Khi xem xét và quyết định cấp tín dụng, TCTD luôn tính 

đến khả năng và phương án thu hồi nợ khi nghĩa vụ đến hạn. Khả năng trả nợ của 

khách hàng là yếu tố tiên quyết để TCTD quyết định xem xét có nên hay không việc 

cung cấp tín dụng cho khách hàng đó. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với khách hàng đề 

nghị bảo lãnh là phải có năng lực tài chính và có tín nhiệm trong quan hệ tín dụng, 

thanh toán với ngân hàng.  
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Năng lực tài chính của khách hàng thể hiện ở nguồn trả nợ ; kết quả kinh 

doanh và lợi nhuận đạt được;…tùy từng trường hợp khách hàng là cá nhân hay tổ 

chức, TCTD đưa ra những yêu cầu về việc chứng minh năng lực tài chính cũng 

khác nhau.  

Đối với các tổ chức kinh tế mới thành lập việc chứng minh năng lực tài chính 

là khá khó khăn do chưa hoạt động nhiều nên chưa phát sinh nhiều về các hoạt động 

tài chính. Chưa chứng minh được khả năng tài chính của mình trong hoạt động kinh 

doanh. Đây cũng là một trong những điểm bất lợi cho các tổ chức mới thành lập. 

Thứ ba, về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động bảo lãnh của ngân hàng 

Cũng như pháp luật của nhiều quốc gia khác, pháp luật Việt Nam chưa có  

quy định riêng về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động BLNH mà sử  

dụng các quy định chung về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại để giải  

quyết. Tại Việt Nam về phương thức giải quyết tranh chấp, luật áp dụng để giải  

quyết tranh chấp và chủ thể giải quyết tranh chấp được thực hiện qua một số hình 

thức như sau:  

- Về phương thức giải quyết tranh chấp:  

Để giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại, 

Điều 317 Luật Thương mại năm 2005 quy định về các phương thức giải quyết tranh 

chấp như sau: thương lượng giữa các bên; hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ 

chức hoặc cá nhân được các bên thoả thuận chọn làm trung gian hoà giải; giải quyết 

tại trọng tài hoặc tòa án.  

Theo đó các bên có thể tự thỏa thuận một trong các phương án giải quyết tranh 

chấp đã được quy định trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích giữa các bên và tuân thủ 

theo quy định của pháp luật  

- Về luật áp dụng giải quyết tranh chấp  

Điều 8 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định: Các bên tham gia bảo lãnh 

ngân hàng, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh, đồng bảo lãnh được thỏa thuận áp 

dụng tập quán thương mại theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật các tổ chức tín 

dụng năm 2010. Việc xử lý tranh chấp phát sinh trong nghiệp vụ bảo lãnh thực hiện 
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theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp bảo 

lãnh có yếu tố nước ngoài, các bên có thể thỏa thuận luật áp dụng, cơ quan giải 

quyết tranh chấp (bao gồm cả tòa án hoặc trọng tài thương mại nước ngoài) để giải 

quyết tranh chấp về giao dịch bảo lãnh theo quy định của pháp luật Việt Nam 

Như vậy pháp luật Việt Nam công nhận quyền của các bên trong việc lựa chọn 

áp dụng giải quyết tranh chấp. Với quy định này các bên chủ thẻ có thể lựa chọn 

luật Việt Nam, luật nước ngoài, hoặc các Bộ luật quy tắc do ICC ban hành làm cơ 

sở pháp lý để giải quyết tranh chấp phát sinh.  

Trường hợp các bên không có thoả thuận về luật áp dụng thì theo nguyên  

tắc được nêu tại Điều 769 BLDS năm 2005: quyền và nghĩa vụ của các bên theo  

hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng. Hợp  

đồng giao kết và thực hiện hoàn toàn ở Việt Nam thì phải tuân theo pháp luật  

Việt Nam. Trong trường hợp hợp đồng không ghi nơi thực hiện hợp đồng thì việc 

xác định nơi thực hiện hợp đồng phải tuân theo pháp luật Việt Nam.  

- Về chủ thể giải quyết tranh chấp  

Như trên đã nêu, phương thức giải quyết tranh chấp sẽ quyết định chủ thể giải 

quyết tranh chấp. Trường hợp phương thức giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc 

trọng tài, thì chủ thể giải quyết tranh chấp chính là các cơ quan này.  

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt 

động BLNH hiện nay vẫn còn một số bất cập như:  

Một là, pháp luật chưa có cơ chế pháp lý riêng biệt để giải quyết tranh  

chấp phát sinh trong hoạt động BLNH. Hoạt động BLNH nói riêng và hoạt động  

ngân hàng nói chung là hoạt động mang tính đặc thù xuất phát từ vai trò chủ thể và 

tính chất của hoạt động này, do đó cần một cơ chế pháp lý riêng biệt nhằm  

giải quyết nhanh chóng các tranh chấp phát sinh. Do chưa có cơ chế pháp lý  

riêng để giải quyết nên các tranh chấp phát sinh thường mất nhiều thời gian.  

Thực tế, các vụ tranh chấp phải giải quyết tại toà án có thể kéo dài nhiều năm.  

Hai là, việc vận dụng pháp luật về hoạt động BLNH trong thực tế để giải  

quyết tranh chấp còn nhiều bất cập, áp dụng sai về pháp luật. (Ví dụ : Năm 2010 
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Tòa án nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên hợp đồng thế chấp giữa Ngân hàng 

TMCP Quân Đội – chi nhánh Quảng ngãi và khách hàng A vô hiệu. Nguyên nhân : 

theo nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 quy định đối với bất động sản khi 

đem thế chấp cho TCTD thì được xem là hợp đồng thế chấp. Các văn phòng công 

chứng cũng đã chứng thực về Hợp đồng thế chấp này. Sau đó xảy ra tranh chấp. 

Tóa án nhân dân tỉnh Quảng ngãi tuyên hợp đồng thế chấp vô hiệu mà nguyên nhân 

là không đúng về mặt hình thức. Theo bản án, người thứ ba dùng tài sản của mình 

để bảo lãnh cho một chủ thể khác vay vốn tại ngân hàng phải được xem là hợp đồng 

bảo lãnh thế chấp chứ không phải là hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba). Quy 

định về pháp luật đã giải thích rõ về hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp và hợp 

đồng cầm cố. Nhưng ở đây Tòa án nhân dân tỉnh Quảng ngãi đã có sự hiểu sai về 

cách thức từ đó dẫn đến những quyết định sai. Hậu quả là dẫn đến các TCTD có 

nguy cơ gia tăng các khoản nợ xấu.  

Thứ tư, về chấm dứt và xử lý tài sản trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng. 

Tài sản là một phương thức dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của mình. 

Căn cứ phát sinh quyền và nghĩa vụ về tài sản căn cứ trên hợp đồng đảm bảo giữa 

bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh. Quyền xử lý tài sản bảo lãnh được xác lập 

thông qua hợp đồng bảo đảm và có hiệu lực ràng buộc giữa các bên kể từ thời điểm 

hợp đồng có hiệu lực. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu các bên không có 

thỏa thuận khác thì quyền xử lý tài sản có hiệu lực trên thực tế tại thời điểm phát 

sinh một trong các các căn cứ sau đây: 

- Đến hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính được bảo lãnh mà bên được bảo lãnh 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.  

Đây là trường hợp bên được bảo lãnh không vi phạm nghĩa vụ trong quá trình 

thực hiện hợp đồng đã được giao kết hoặc có thể vi phạm nhưng sự vi phạm đó 

không đến mức bên nhận bảo lãnh phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tuy 

nhiên, khi đến hạn trả nợ, bên được bảo lãnh lại không trả được nợ hoặc trả không 

hết nợ và không được bên nhận bảo lãnh  gia hạn thời hạn trả nợ. Vì vậy, kể từ thời 

điểm đến hạn trả nợ mà bên được bảo lãnh không trả nợ thì bên nhận bảo lãnh có 
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quyền yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ của mình. 

- Bên được bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trước thời hạn do vi 

phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng giao kết hoặc theo quy định của 

pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện các hợp đồng giao kết, bên được bảo lãnh đã vi 

phạm các thỏa thuận trong hợp đồng đó mà sự vi phạm là điều kiện để bên nhận bảo 

lãnh có quyền chấm dứt hợp đồng, đồng thời sự vi phạm đó làm cho bên được bảo 

lãnh buộc phải chấm dứt hợp đồng, thu nợ trước thời hạn để bảo toàn vốn.  

Để yêu cầu thanh toán, bên nhận bảo lãnh sẽ ra thông báo gửi cho bên được 

bảo lãnh biết về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Trong thông báo này, bên 

nhận bảo lãnh phải xác định thời hạn mà bên được bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ, 

hết thời hạn theo yêu cầu của bên nhận bảo lãnh nếu bên được bảo lãnh không thực 

hiện thì bên nhận bảo lãnh sẽ yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ của mình. 

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận bảo lãnh, bên bảo lãnh có 

quyền yêu cầu bên được bảo lãnh hoàn trả phần nợ mà bên bảo lãnh đã trả hoặc tiến 

hành xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.  

Dựa trên các căn cứ làm phát sinh việc bên bảo lãnh phải tiến hành xử lý tài 

sản trong trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết với bên 

bảo lãnh. Tuy nhiên các bên cũng cần thỏa thuận phương thức xử lý tài sản một 

cách cụ thể để thuận lợi trong quá trình xử lý. 

Về cơ bản pháp luật đã quy định tương đối cụ thể các vấn đề xử lý tài sản bảo 

đảm. Tuy nhiên, trên thực tế quá trình xử lý tài sản bảo đảm cũng gặp phải không ít 

khó khăn, vướng mắc. Cụ thể: 

Một là, về quyền chủ động của TCTD trong việc xử lý tài sản bảo đảm: Mặc 

dù pháp luật quy định trường hợp các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận 

không được về phương thức xử lý tài sản bảo đảm thì tài sản đó sẽ được đem ra bán 

đấu giá. Tuy nhiên, trong thực tế, việc tự xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận gặp 

nhiều khó khăn do các trình tự, thủ tục xử lý còn phụ thuộc vào thái độ hợp tác của 

bên bảo đảm, bên giữ tài sản, TCTD chưa được toàn quyền xử lý tài sản bảo đảm 
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trong khuôn khổ pháp luật và việc xử lý tài sản đảm bảo vẫn gặp nhiều khó khăn do 

không chỉ do ý thức “chây ỳ” của con nợ mà còn ở cả lỗi từ phía ngân hàng. 

Hai là, về thu giữ tài sản bảo đảm :Ðể xử lý được tài sản bảo đảm là động sản 

(chủ yếu là phương tiện vận tải đường bộ và đường thủy: ô tô, tàu thủy, xà lan…), 

khi phương tiện vận tải đang lưu thông, thì ngân hàng khó có thể thu giữ được tài 

sản đó nếu không có sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của công an và chính quyền địa 

phương. Mặt khác, trường hợp bên bảo đảm có dấu hiệu chống đối, gây cản trở cho 

việc thu giữ tài sản của ngân hàng, thì cơ quan công an và chính quyền địa phương 

chưa thực sự quyết liệt phối hợp, hỗ trợ ngân hàng thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm 

theo đề nghị của ngân hàng. Thực tế, khi nhận được văn bản đề nghị phối hợp, hỗ 

trợ thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm của ngân hàng, cơ quan chính quyền địa 

phương (ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn) và cơ quan công an chưa coi đấy 

là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, thậm chí né tránh vì quan ngại đến trách nhiệm 

hoặc vì lý do khác. 

Ba là, về việc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho 

người mua: Sau khi tài sản bảo đảm được bán cho người mua, bên nhận bảo đảm 

phối hợp với người mua làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. 

Tuy nhiên, thực tế cơ quan công chứng yêu cầu ngân hàng ký hợp đồng với tư 

cách là bên bán tài sản bảo đảm phải có văn bản ủy quyền hợp pháp của chủ sở 

hữu tài sản và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản không chấp nhận ngân hàng xuất hóa đơn giá trị gia 

tăng vì tài sản chưa thuộc sở hữu của ngân hàng. Về vấn đề này, ngân hàng đã 

nhiều lần bày tỏ quan điểm với cơ quan công chứng và cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản rằng, nội dung ủy 

quyền đã được quy định rõ trong hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản, nên ngân hàng 

(với tư cách là người xử lý tài sản bảo đảm) có quyền căn cứ nội dung thỏa thuận 

trong hợp đồng bảo đảm để tiến hành xử lý tài sản bảo đảm mà không cần phải có 

văn bản ủy quyền xử lý tài sản của bên bảo đảm. Hơn nữa, việc xử lý tài sản bảo 

đảm để thu hồi nợ không phải là hoạt động kinh doanh tài sản của bên nhận bảo 

đảm và được quy định trong Bộ luật Dân sự, Luật các Tổ chức tín dụng, các văn 
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bản hướng dẫn Bộ luật Dân sự, giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này cũng được quy định cụ thể tại 

Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn một số vấn 

đề về xử lý tài sản bảo đảm. Song cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có văn bản 

nào hướng dẫn chính thức Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-

NHNN nên quan điểm này chưa được các cơ quan công chứng và cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản 

trên cả nước chấp thuận. Ðây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến tài sản 

bảo đảm tồn đọng nhiều, không xử lý được, có giá trị lớn và nợ xấu chưa giảm 

nhanh, nhất là trong điều kiện bên bảo đảm không hợp tác, phối hợp với ngân 

hàng để xử lý tài sản bảo đảm, trả nợ. 

Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có những quy định tăng cường tính chủ động 

của bên nhận bảo đảm khi xử lý tài sản bảo đảm, ví dụ như quy định về quyền 

truy đòi (theo đuổi) tài sản bảo đảm để xử lý, quyền ưu tiên thanh toán, quyền xử 

lý trực tiếp tài sản bảo đảm của bên nhận bảo đảm trong trường hợp biện pháp 

bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba (Điều 326). BLDS năm 

2015 cũng đã có những quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán số tiền có được từ 

việc xử lý tài sản bảo đảm giữa bên nhận bảo đảm và các bên khác có quyền và 

lợi ích liên quan trực tiếp đến tài sản bảo đảm (nhưng không phải là bên nhận 

bảo đảm) (Điều 303). Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện pháp luật cũng cần phải 

đánh giá qua thời gian.  

2.2. Khái quát một số đặc điểm của Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh 

Đà Nẵng 

2.2.1. Tình hình hoạt động và kết quả đạt được từ năm 2012 - 2015 

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng đóng tại 54 Điện Biên Phủ 

- Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng trực thuộc Ngân hàng TMCP Quân Đội 

hội sở (địa chỉ tại 21 Cát Linh – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội), được thành 

lập vào ngày 14/08/2004. Hơn 10 năm hoạt động tại địa bàn Đà Nẵng, Ngân hàng 

TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng được đánh giá là một trong những ngân 

hàng TMCP có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. 
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Sau hơn 10 năm hoạt động Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng 

đạt quy mô tổng tài sản hơn 3.000 tỷ đồng là đơn vị nằm trong top 5 ngân hàng hoạt 

động hiệu quả nhất tại địa bàn Đà Nẵng. Hiện nay Ngân hàng TMCP Quân Đội – 

Chi nhánh Đà Nẵng có 3 phòng giao dịch trực thuộc 

- Phòng Giao dịch Hòa Khánh, thành lập ngày 26/12/2005 

- Phòng Giao dịch Sông Hàn, thành lập đầu tháng 11/2010 

- Phòng Giao dịch Sơn Trà, thánh lập ngày 22/09/2011 

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng với hệ thống 04 điểm giao 

dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua quá trình hoạt động và phát triển, Ngân 

hàng TMCP Cổ phần quân đội chi nhánh Đà Nẵng đang ngày càng trở nên lớn 

mạnh có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.      

Các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng ngày càng đa dạng, ngoài các sản phẩm 

truyền thống như: huy động vốn, cho vay, bảo lãnh… ngân hàng đã phát triển các 

dịch vụ mới hiện đại như Internet Banking, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân quỹ … 

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng luôn chú trọng đến chất 

lượng nhân sự của mình. Đến nay, ngân hàng đã có gần 120 nhân viên, trong đó cán 

bộ có trình độ Đại học và trên Đại học chiếm tỷ lệ hơn 90%, đội ngũ quản lý giàu 

kinh nghiệm, nhân viên có tuổi đời trẻ tạo tác phong làm việc năng động. 

Cùng với việc phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP 

Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh 

tế chung của khu vực. Tiêu biểu phải kể đến đó là triển khai tốt việc cho vay hỗ trợ 

vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp cổ phần hóa, cho vay hỗ trợ lãi 

suất, làm tốt công tác tài chính – cho vay trong các lĩnh vực xây lắp, dịch vụ đầu tư 

hạ tầng viễn thông, thương mại, sản xuất … 

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng còn tham gia 

tích cực các hoạt động xã hội, công tác từ thiện tại địa phương như: ủng hộ cứu trợ 

nhân dân bị bão lũ, tặng quà cho các đối tượng chính sách, tài trợ cho các sự kiện 

văn hóa… 
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- Cơ cấu tổ chức hoạt động:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh 

- Huy động vốn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ với nhiều hình thức như tiền 

gửi tiết kiệm, tiền gửi hưởng lãi bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, tiền gửi thanh toán, 

phát hành kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi. 

- Đầu tư vốn tín dụng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ : Cho vay ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn, và chiết khấu các loại giấy tờ, chứng từ có giá, cho vay tài trợ 

theo dự án, cho vay đồng tài trợ với các Ngân hàng thương mại khác, cho vay tài trợ 

xuất nhập khẩu, cho vay dài hạn các dự án lớn, cho vay khép kín chu kỳ sản xuất – 

lưu thông, cho vay các chương trình chỉ định, ủy thác của Chính phủ. 

- Thanh toán quốc tế bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ: Thanh toán chuyển tiền 

điện tử trong cả nước, thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT, Telex. 

- Bảo lãnh bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ: Bảo lãnh, bảo lãnh đấu thầu, bảo 

lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

- Kinh doanh tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối ngoại: Tiếp nhận và 

triển khai các dự án ủy thác vốn, dự án tài trợ kỹ thuật, dự án làm dịch vụ giải ngân. 
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- Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhân viên, quản lý tốt nhân sự, nâng 

cao uy tín phục vụ của Ngân hàng TMCP Quân Đội. 

Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua các năm 

Bảng 2.1. Báo cáo tài chính từ năm 2012 - 2015 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2012 2013 2014 2015 

TÀI SẢN 1,745,893 2,126,125 2,747,125 2,533,410 

+ Tiền 28,164 31,271 39,375 50,000 

+ Cho vay Khách 

hàng 
1,236,846 1,635,428 1,912,000 2,240,000 

+ Tài sản khác 480,883 459,426 795,750 243,410 

NGUỒN VỐN 1,745,893 2,126,125 2,747,125 2,533,410 

+ Tiền gửi khách 

hàng 
1,694,621 2,056,513 2,668,154 2,400,542 

+ Nguồn vốn khác 51,272 69,612 78,971 132,868 

LỢI NHUẬN 47,268 54,423 58,354 65,554 

(Nguồn: Báo cáo tài chính của MBĐN năm 2012, 2013, 2014 và 2015) 

2.2.2. Tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ bảo lãnh tại MBĐN 

Từ khi thành lập đến nay, nghiệp vụ bảo lãnh đã được quan tâm chú trọng phát 

triển và trở thành một trong những nghiệp vụ kinh doanh thu dịch vụ chính của 

ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Quân Đội nói riêng. Doanh 

số bảo lãnh không ngừng tăng với chất lượng được nâng cao, đối tượng khách hàng 

có nhu cầu bảo lãnh cũng tăng nhanh chóng. Bên cạnh việc thúc đẩy cung cấp dịch 

vụ bảo lãnh cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Quân Đội còn có thể sử dụng khoản 

vốn phát sinh từ các tài khoản ký quỹ của khách hàng để tạo điệu kiện tăng hiệu quả 

sử dụng vốn của ngân hàng. 

Hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng có 

sự tăng trưởng qua các năm và năm sau tăng hơn năm trước. Tại thời điểm cuối năm 

2012, số dư bảo lãnh 420.234 triệu đồng và tiếp tục tăng trưởng qua các năm 2013, 
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2014 và năm 2015 là 898.360 triệu đồng. Qua đó cho thấy hoạt động bảo lãnh liên 

tục có sự gia tăng qua các năm. 

Về cơ cấu bảo lãnh, hiện nay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà 

Nẵng bảo lãnh trong nước vẫn chiếm tỷ trọng cao, từ 90% - 95% tổng số dư bảo 

lãnh, phần còn lại là bảo lãnh nước ngoài. Nguyên nhân bảo lãnh nước ngoài chiếm 

tỷ lệ thấp tại chi nhánh vì các hoạt động đối với khách hàng nước ngoài tại chi 

nhánh vẫn chưa cao. 

Bảng 2.2. Báo cáo số dư bảo lãnh từ năm 2012 - 2015 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 

Số dư các loại bảo lãnh 420.234 550.458 750.964 898.360 

Số dư bảo lãnh trong nước 416.032 539.449 728.435 826.491 

Số dư bảo lãnh nước ngoài 4.202 11.009 22.529 71.869 

(Nguồn: Báo cáo tài chính của MBĐN năm 2012, 2013, 2014 và 2015) 

Cũng như các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn, Ngân hàng Quân Đội 

chi nhánh Đà Nẵng hoạt động với chức năng là kinh doanh tiền tệ. Thực hiện 

phương châm của toàn hệ thống “tăng trưởng hợp lý – tái cơ cấu – hiệu quả” mục 

tiêu của chi nhánh là tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản 

phẩm - dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, 

an toàn và có lãi. 

Kết quả kinh doanh của ngân hàng được coi là chỉ tiêu chính xác và toàn diện 

nhất để đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng.   

Trong thời gian qua ngân hàng Quân Đội chi nhánh Đà Nẵng đã không ngừng 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, củng cố và bổ sung nguồn nhân lực, 

quảng bá thương hiệu và hình ảnh ngân hàng qua một số hoạt động xã hội, thu hút 

khách hàng đến với ngân hàng ngày càng nhiều. Chính vì vậy mà trong thời gian 

qua ngân hàng Quân Đội chi nhánh Đà Nẵng đã đạt được kết quả kinh doanh tốt, 

luôn nằm trong nhóm 5 TCTD đứng đầu tại địa bàn Đà Nẵng mặc dù đối mặt với 

tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn. 



45 

2.3. Thực trạng thực hiện pháp luật về bảo lãnh tại MBĐN 

2.3.1. Cơ sở pháp lý thực hiện hoạt động bảo lãnh tại MBĐN   

Có nhiều văn bản quy định về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng cả trong 

nước, ngoài nước và nội bộ của các ngân hàng. Các văn bản quy phạm pháp luật 

điều chỉnh hoạt động bảo lãnh của ngân hàng đều hướng tới việc đảm bảo hoạt động 

của loại hình dịch vụ này an toàn, đảm bảo quyền lợi cho các bên trong quá trình 

giao dịch 

- Các văn bản QPPL trong và ngoài nước quy định về BLNH 

Bộ luật Dân sự ngày 14/06/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006, là Bộ luật 

Dân sự hiện hành điều chỉnh các quan hệ dân sự, trong đó có bảo lãnh. Trong bộ 

luật này, từ Điều 361 đến Điều 371 quy định các vấn đề liên quan đến bảo lãnh, 

như: khái niệm, hình thức bảo lãnh, phạm vi bảo lãnh, quan hệ giữa bên bảo lãnh và 

bên nhận bảo lãnh, việc hủy bỏ, chấm dứt bảo lãnh... Đây là văn bản pháp luật hiện 

hành quy định các vấn đề chung nhất về bảo lãnh. Các vấn đề quy định cụ thể về 

bảo lãnh ngân hàng nếu chưa được quy định tại văn bản pháp luật nào khác thì sẽ 

được điều chỉnh theo Luật này.  

Bộ luật dân sự ngày 8/12/2015 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 sẽ thay thế cho 

Bộ luật Dân sự 2005. Trong Bộ luật này, từ Điều 335 đến Điều 343 quy định các 

vấn đề liên quan đến bảo lãnh. Trên cơ sở kế thừa, chọn lọc và bổ sung những điểm 

mới về chế định bảo lãnh. Nhiều quy định mới được ban hành nhằm đáp ứng tốt 

hơn những phát sinh trong hoạt động bảo lãnh.  

Luật Thương mại ngày 14/06/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006, có một số 

quy định liên quan đến bảo lãnh. Các loại bảo lãnh được đề cập đến là bảo lãnh dự 

thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, các quy định này chỉ sơ lược về 

các loại bảo lãnh này như là một loại hình bảo lãnh như biện pháp bảo đảm dự thầu 

và bảo đảm thực hiện hợp đồng chứ không nêu cụ thể quy định từng loại bảo lãnh. 

Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 là văn bản pháp lý hiện hành điều 

chỉnh các hoạt động của tổ chức tín dụng. Đây là luật chuyên ngành, quy định các 

vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng, trong đó có bảo lãnh ngân 
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hàng. Luật này quy định khá cụ thể về khái niệm, quyền và nghĩa vụ của ngân hàng 

bảo lãnh, nghĩa vụ của bên được bảo lãnh và một số quy định khác. 

Thông tư 07/2015/TT-NHNN ban hành ngày 25/6/2015 và có hiệu lực từ ngày 

09/8/2015 Quy định về bảo lãnh ngân hàng. Đây là văn bản pháp luật quy định một 

cách cụ thể và chi tiết nhất về bảo lãnh ngân hàng hiện nay.  

Trên đây là những quy định pháp luật cơ bản nhất về việc điều chỉnh các 

quan hệ hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Ngoài những quy định pháp luật nêu trên 

thì còn nhiều văn bản QPPL khác cũng chứa nội dung điều chỉnh một số quan hệ 

có liên quan. 

- Các quy định của quốc tế về văn bản QPPL trong và ngoài nước quy định về 

bảo lãnh ngân hàng 

Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của hoạt động bảo lãnh ngân hàng đã đặt ra 

yêu cầu phải có các quy tắc thống nhất chung mà các bên có thể sử dụng, từ đó các 

thông lệ quốc tế ra đời. Đây không phải là luật của riêng một quốc gia hay khu vực; 

mà là các tập quán quốc tế được chấp nhận rộng rãi và có hiệu lực khi được dẫn 

chiếu trong cam kết bảo lãnh. Dưới đây là một số thông lệ quốc tế đang được sử 

dụng phổ biến. 

Bộ quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu (The Uniform Rules for 

Demand Guarantee - URDG 758): URDG số xuất bản 758, do Phòng Thương mại 

Quốc tế (The International Chamber of Commerce - ICC), tổ chức phi chính phủ về 

thương mại, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải lớn nhất thế giới ban hành. Đây là bộ Quy 

tắc khá hoàn chỉnh được Phòng Thương mại Quốc tế tập hợp từ các tập quán quốc 

tế và điển pháp hóa thành Bộ quy tắc áp dụng cho tất cả các loại cam kết bảo lãnh.  

Quy tắc thực hành cam kết dự phòng quốc tế (The International Standby 

Practice Rules - ISP):  ISP cũng là tập hợp các quy tắc về thư cam kết dự phòng 

được Phòng Thương mại Quốc tế điển pháp hóa từ các tập quán quốc tế chính 

thức phát hành và có hiệu lực trên toàn thế giới từ 01/01/1999, số xuất bản là 590, 

được áp dụng cho tín dụng thư dự phòng và "các cam kết tương tự, dù được gọi 

hay miêu tả thế nào", do đó cam kết bảo lãnh, nếu có dẫn chiếu áp dụng, sẽ thuộc 
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phạm vi điều chỉnh của ISP. ISP có đặc trưng nổi bật là tính độc lập, chứng từ và 

vô điều kiện là những nguyên tắc xuyên suốt toàn bộ bản quy tắc. ISP đi vào các 

giao dịch cụ thể, rõ ràng và rất thực tế nhằm tạo ra sự chuẩn xác về nghiệp vụ của 

các mối quan hệ giữa các bên trong cam kết. Hiện nay, ISP không chỉ được vận 

dụng tại Mỹ mà còn phát triển sang các nước phụ thuộc vào mậu dịch với Mỹ, như 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước đang phát triển ở khu vực Mỹ La 

tinh, Đông Nam Á.  

Quy tắc và thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ (The Uniform Customs 

and Practice – UCP). UCP600 là phiên bản hiện hành có hiệu lực từ ngày 

01/07/2007. Đây là bộ quy tắc do Phòng Thương mại Quốc tế tập hợp trên cơ sở các 

tập quán quốc tế, được sử dụng chủ yếu trong giao dịch tín dụng chứng từ. Đối với 

bảo lãnh ngân hàng, UCP thường được vận dụng trong điều khoản về chứng từ xuất 

trình khi có yêu cầu đòi tiền, nếu được dẫn chiếu. 

Công ước Liên hiệp quốc về Bảo lãnh độc lập và Tín dụng thư dự phòng (The 

United Nations Convention on Independent Guarantee and Standby Letter of 

Credits - gọi tắt là Công ước Uncitral). Công ước Uncitral do Ủy ban Liên hiệp 

quốc về Pháp luật và Thương mại quốc tế (UNCITRAL) ấn hành, có hiệu lực từ 

năm 2000. Đây không phải là Luật mà là một trong những điều ước quốc tế và sẽ là 

một bộ phận cấu thành hệ thống pháp luật của quốc gia khi được phê chuẩn. Công 

ước Uncitral thiết lập hành lang pháp lý thống nhất trong tiến trình xử lý của giao 

dịch bảo lãnh độc lập và tín dụng thư dự phòng, góp phần quốc tế hóa các giao dịch 

này, tạo ra sự phù hợp với tập quán và thông lệ quốc tế, nhưng không quá xa lạ đối 

với từng địa phương và cho phép bổ sung thêm những điều cần thiết của luật quốc 

gia, bảo đảm lợi ích thiết thực của các quốc gia. 

Trên cơ sở những quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo lãnh 

ngân hàng, Ngân hàng TMCP Quân Đội hội sở chính đã ban hành Quy chế nội bộ 

về hoạt động bảo lãnh kèm theo Quyết định số 2821/QĐ-HS ngày 07/08/2015 ban 

hành quy định hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Đây là một bộ 

cẩm nang hướng dẫn về quy trình cung ứng dịch vụ bảo lãnh của Ngân hàng TMCP 
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Quân Đội cho Khách hàng. Quy định cụ thể về trình tự cấp bảo lãnh cho khách 

hàng bắt đầu từ khâu nhận yêu cầu bảo lãnh, đến khâu xem xét thẩm định khách 

hàng và tiến hành phát hành bảo lãnh cho nhu cầu bảo lãnh của mọi đối tượng 

khách hàng và xử lý trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng. 

Mục đích của việc ban hành hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng TMCP Quân Đội, 

đó là: 

- Giúp quá trình cấp bảo lãnh diễn ra một cách thống nhất, khoa học, phòng 

ngừa hạn chế rủi ro và không ngừng nâng cao chất lượng bảo lãnh. 

- Đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện nghiệp vụ về bảo lãnh trong 

toàn hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội vừa nâng cao tính chuyên 

nghiệp, vừa thỏa mãn tốt các nhu cầu của khách hàng khi tham gia quan hệ bảo 

lãnh với ngân hàng. 

2.3.2. Những kết quả đạt được và một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn áp 

dụng pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần 

Quân đội – chi nhánh Đà Nẵng 

- Những kết quả đạt được 

Từ việc phân tích hoạt động bảo lãnh qua những chỉ tiêu định tính và định 

lượng, có thể thấy hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh 

Đà Nẵng từ năm 2012 đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định. 

Trong các năm qua hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi 

nhánh Đà Nẵng luôn có sự tăng trưởng ổn định, đóng góp ngày càng nhiều vào 

doanh thu chung của Ngân hàng. Có thể thấy mức tăng trưởng qua các năm là khác 

nhau, có những biến động tăng nhanh/chậm, điều này tùy thuộc vào chính sách phát 

triển của Ngân hàng cũng như những biến động của chính sách tín dụng chung của 

Nhà nước trong từng thời kỳ. 

Doanh số bảo lãnh ngày càng tăng và cùng với nó là chất lượng các khoản bảo 

lãnh ngày càng được nâng cao, số lượng khách hàng tham gia bảo lãnh ngày càng 

nhiều, phong phú về hình thức các thành phần kinh tế bảo lãnh. Các loại hình 

BLNH ngày càng được nâng cao, mở rộng và phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
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cao của khách hàng trong nền kinh tế thị trường hiện nay. 

Bảo lãnh ngân hàng cũng đem lại nguồn thu phí dịch vụ ổn định, giúp các 

ngân hàng nâng cao tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ nhằm gia tăng lợi nhuận. 

Cùng với sự phát triển nghiệp vụ bảo lãnh là trình độ cán bộ về nghiệp vụ cũng 

được nâng cao để đưa ra quyết định đúng đắn lựa chọn các dự án bảo lãnh mang 

tính khả thi. Chính điều này đã nâng cao uy tín của Ngân hàng TMCP Quân, giúp 

Ngân hàng TMCP Quân Đội tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo mối quan 

hệ với các khách hàng truyền thống và thu hút thêm lượng khách hàng mới. 

Sản phẩm bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Quân Đội khá phong phú, đáp ứng 

được nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Với kinh nghiệm phát triển hoạt 

động bảo lãnh trong nhiều năm, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã có sự vận dụng các 

thông lệ quốc tế phù hợp với luật pháp Việt Nam trong việc phát hành cam kết bảo 

lãnh để tạo ra các cam kết bảo lãnh đảm bảo tính chặt chẽ, chuẩn xác, góp phần hạn 

chế rủi ro cho bên được bảo lãnh và làm giảm các tranh chấp không đáng có giữa 

các bên khi thực hiện. Bên cạnh đó, với uy tín tạo dựng được cả trong và ngoài 

nước, cam kết bảo lãnh do Ngân hàng TMCP Quân Đội phát hành đã tạo sự tin 

tưởng cao, đặc biệt là trong các hoạt động quốc tế. 

Việc thiết lập mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp cũng là một điều kiện 

thuận lợi cho Ngân hàng TMCP Quân Đội trong các hoạt động giao dịch quốc tế. 

Việc mở rộng mạng lưới các ngân hàng đại lý, cũng là cơ hội để Ngân hàng TMCP 

Quân Đội mở rộng hợp tác quốc tế cũng như học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng 

lực quản trị trong hoạt động bảo lãnh nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung. 

Hiện nay Ngân hàng TMCP Quân Đội đã có 2 chi nhánh nước ngoài ở Lào và 

Camphuchia 

Ngoài ra Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi 

nhánh Đà Nẵng cũng đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, quy trình 

nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng 

nghiệp vụ khác như thanh toán, chuyển tiền, quy trình, thủ tục nhanh gọn nhằm bổ 

trợ, bổ sung giúp nghiệp vụ bảo lãnh có điều kiện phát triển. 
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Thông qua hoạt động bảo lãnh ngân hàng, nhiều doanh nghiệp đã tìm kiếm 

được sự tin tưởng từ đối tác để từ đó tận dụng được cơ hội kinh doanh, nâng cao 

hiệu quả kinh doanh và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

- Một số vấn đề phát sinh trong thực tiến áp dụng pháp luật về bảo lãnh của 

ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng 

Thứ nhất, pháp luật quy định về phạm vi bảo lãnh  

Theo các quy tắc quốc tế về bảo lãnh như Công ước của Liên hợp quốc về bảo 

lãnh độc lập và tín dụng thư hay Bộ quy tắc bảo lãnh theo yêu cầu URDG của ICC, 

phạm vi bảo lãnh được xác định bằng số tiền bảo lãnh (guarantee amount) mà bên 

bảo lãnh cam kết trả thay khi phát sinh sự kiện bảo lãnh. Số tiền bảo lãnh phải được 

xác định trước giữa các bên hoặc có thể xác định được trên cơ sở yêu cầu đòi tiền 

của bên nhận bảo lãnh, kèm theo các chứng từ, theo đúng các điều khoản và các 

điều kiện về chứng từ được ghi nhận trên bề mặt của thư bảo lãnh. Do đó, theo các 

quy định quốc tế về bảo lãnh ngân hàng, phạm vi bảo lãnh không có giới hạn cụ thể 

và chỉ được xác định trên cơ sở thỏa thuận của các bên được ghi nhận trong thư bảo 

lãnh được ngân hàng bảo lãnh phát hành. 

Tại Việt Nam, các quy định pháp luật hiện hành hiện nay đưa ra quan điểm về 

phạm vi bảo lãnh là một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ được bảo lãnh. Như vậy, so 

với các quy định quốc tế về bảo lãnh ngân hàng, phạm vi bảo lãnh của các ngân 

hàng tại Việt Nam bị bó hẹp hơn nhiều, chỉ giới hạn trong phần giá trị nghĩa vụ 

được bảo lãnh. 

Trong thực tế hoạt động, Ngân hàng TMCP Quân đội gặp không ít các tranh 

chấp phát sinh liên quan đến phạm vi bảo lãnh, chủ yếu là việc Bên được bảo lãnh 

thường đòi tiền bảo lãnh vượt quá phạm vi bảo lãnh hoặc vượt quá phần nghĩa vụ 

bị vi phạm. Ví dụ : Năm 2009, Doanh nghiệp A được Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân đội cấp bảo lãnh thanh toán trị giá 500.00.000 VNĐ. Trong thư bảo 

lãnh "vô điều kiện" phát hành cho bên thụ hưởng có nội dung : "số tiền bảo lãnh 

trong mọi trường hợp không vượt quá 500.00.000 VNĐ; MB sẽ thực hiện thanh 

toán thay phần nghĩa vụ thanh toán mà Doanh nghiệp A không thực hiện hoặc 
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thực hiện không đầy đủ theo Hợp đồng mua bán số...". Trong thời hạn bảo lãnh , 

Ngân hàng TMCP Quân Đội nhận được yêu cầu đòi tiền từ bên thụ hưởng, số tiền 

đòi bảo lãnh là 500.00.000 VNĐ kèm thông báo Doanh nghiệp A đã "vi phạm" 

nghĩa vụ thanh toán. Do bảo lãnh thanh toán là vô điều kiện nên Ngân hàng TMCP 

Quân Đội thực hiện thanh toán ngay cho bên thụ hưởng số tiền 500.000.000 VNĐ, 

tuy nhiên khi quay lại đòi tiền bảo lãnh từ Doanh nghiệp A thì Doanh nghiệp này 

từ chối trả số tiền Ngân hàng TMCP Quân Đội đã bảo lãnh thay mà chỉ đồng ý 

nhận nợ với khoản tiền là 200.000.000 VNĐ với lý do là họ đã "vi phạm" nghĩa vụ 

thanh toán nhưng chỉ chậm thanh toán theo hợp đồng là 200.000.000 VNĐ. Sau 

khi đàm phán thương lượng nhưng không thành, Ngân hàng TMCP Quân Đội làm 

đơn khởi kiện ra Tòa án, yêu cầu doanh nghiệp A hoàn trả lại toàn bộ số tiền Ngân 

hàng TMCP Quân Đội đã thực hiện bảo lãnh. Căn cứ trên Hợp đồng cấp bảo lãnh 

giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội và doanh nghiệp A với nội dung " Ngân hàng 

TMCP Quân Đội thực hiện phát hành bảo lãnh vô điều kiện cho bên thụ hưởng, 

theo đó Doanh nghiệp A cam kết nhận nợ vô điều kiện đối với toàn bộ số tiền 

Ngân hàng TMCP Quân Đội đã thực hiện bảo lãnh trong phạm vi bảo lãnh..." và 

các văn bản chứng minh số tiền 500.000.000 VNĐ Ngân hàng TMCP Quân Đội đã 

chuyển cho bên thụ hưởng để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Tòa án quyết định Bên 

Thụ hưởng phải hoàn trả lại cho Ngân hàng TMCP Quân Đội số tiền yêu cầu bảo 

lãnh vượt quá so với nghĩa vụ thanh toán bị vi phạm, trị giá 300.000.000 VNĐ; 

Doanh nghiệp A nhận nợ số tiền Ngân hàng TMCP Quân Đội đã thực hiện bảo 

lãnh theo thư bảo lãnh đã phát hành, trị giá 200.000.000 VNĐ. 

Việc xác định phạm vị bảo lãnh vô cùng quan trọng đối với các TCTD vì nó 

liên quan đến việc phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Như đã phân tích từ ví dụ nêu 

trên ta thấy việc Bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của 

bên nhận bảo lãnh đối với bảo lãnh vô điều kiện. Theo đó bên bảo lãnh phải thanh 

toàn vô điều kiện khi nhận được yêu cầu đòi tiền từ bên nhận bảo lãnh. Nhưng trong 

trường hợp này bên được bảo lãnh chỉ vi phạm một phần trong toàn bộ nghĩa vụ bảo 

lãnh. Do đó cần quy định rõ hơn về phạm vi bảo lãnh đối với các trường hợp mà 
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bên được bảo lãnh đã thực hiện một phần nghĩa vụ của mình.  

Theo đó nếu bên được bảo lãnh có thể chứng minh được mình đã thực hiện 

một phần nghĩa vụ của mình trong toàn bộ nghĩa vụ được bảo lãnh thì bên bảo lãnh 

chỉ thanh toán phần nghĩa vụ còn lại trong tổng nghĩa vụ bảo lãnh.  

Thứ hai, vấn đề bảo lãnh vô điều kiện và tính độc lập của bảo lãnh  

Hiện nay trên thế giới hình thức bảo lãnh vô điều kiện rất phát triển và được 

áp dụng rộng rãi trong hoạt động thương mại quốc tế vì những ưu điểm của hình 

thức này là thủ tục thanh toán tiền bảo lãnh đơn giản, nhanh gọn, chỉ khi bên nhận 

bảo lãnh có văn bản yêu cầu thanh toán trong phạm vi số tiền cam kết bảo lãnh thì 

ngân hàng phát hành sẽ thực hiện nghĩa vụ trả tiền bảo lãnh ngay mà không cần 

xem xét đến việc thực hiện nghĩa vụ gốc giữa hai bên. Pháp luật Việt Nam hiện 

hành chưa có một bộ quy chế cụ thể nào về vấn đề này. Theo các quy định pháp luật 

hiện hành thì căn cứ để ngân hàng phát hành bảo lãnh và việc bên được bảo lãnh 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán đã cam kết (Điều 

336 Bộ luật Dân sự 2005, Điều 3 Thông tư 07/2015/TT-NHNN). Các ngân hàng 

hiện nay thường cho rằng khi chưa có sự vi phạm nghĩa vụ của bên được bảo lãnh 

thì chưa phát sinh việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Tương tự, quy định nội bộ của 

MB cũng quy định điều kiện để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đó là : 

-  Nghĩa vụ phát sinh trong thời hạn hiệu lực của thư bảo lãnh ; 

- Có văn bản của bên nhận bảo lãnh đề nghị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối 

với người nhận bảo lãnh (bản gốc); 

- Các tài liệu chứng minh bên được bảo lãnh chưa thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh (nếu có). Trường hợp thư 

bảo lãnh nêu điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì bắt buộc phải có tài liệu 

chứng minh điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh [30]. 

Trên thực tế hoạt động, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã phát sinh rất nhiều 

trường hợp về việc phát hành chứng thư bảo lãnh vô điều kiện không hủy ngang 

nhưng lại kèm theo điều kiện là bên nhận bảo lãnh phải gửi hồ sơ chứng minh vi 

phạm kèm theo văn bản yêu cầu thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh. Điều khoản như trên 
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thường dẫn tới ràng buộc cho cả 3 bên : ngân hàng, bên nhận bảo lãnh và bên được 

bảo lãnh. Ngay cả khi bên nhận bảo lãnh cung cấp hồ sơ đầy đủ và yêu cầu thanh 

toán bảo lãnh, thì bên được bảo lãnh cũng có thể cho rằng, họ chưa vi phạm nghĩa 

vụ thanh toán. Trong khi đó, cơ quan có thể đưa ra phán quyết cuối cùng về việc họ 

có vi phạm hay không là cơ quan tài phán có thẩm quyền. Nếu chỉ dừng ở mức 

tranh chấp giữa hai bên, ngân hàng không thể biết được có vi phạm hay không. Nếu 

không được khách hàng chấp nhận là đã vi phạm, thì ngân hàng không thể thực hiện 

thanh toán bảo lãnh, bởi sau đó ngân hàng sẽ không thể buộc khách hàng nhận nợ 

được. 

Ví dụ : Tháng 8/2012, Một chi nhánh của phát hành thư bảo lãnh thanh toán 

"vô điều kiện" cho khách hàng theo Hợp đồng mua bán nông sản và điều kiện thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh là "Bên thụ hưởng gửi văn bản thông báo về việc Bên mua 

hàng đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán kèm theo tất các các văn bản, tài liệu, chứng 

cứ chứng minh vi phạm của Bên mua hàng". Khi hàng đã giao, bên nhận bảo lãnh 

yêu cầu thanh toán tiền nhưng bên được bảo lãnh lại cho rằng nông sản giao có chất 

lượng thấp nên chỉ thanh toán khi bên nhận bảo lãnh đổi hàng, khiến xảy ra tranh 

chấp. Bên bán hàng gửi yêu cầu đòi tiền kèm thông báo về việc bên mua hàng đã vi 

phạm nghĩa vụ thanh toán đến Ngân hàng TMCP Quân Đội, nhưng bên mua hàng 

lại cho rằng họ vẫn chưa vi phạm nghĩa vụ thanh toán do bên bán hàng giao hàng 

không đúng chất lượng. Ngân hàng TMCP Quân Đội rơi vào bế tắc vì không biết 

nên thanh toán hay không thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh. Tranh chấp kéo dài và các 

bên đã thống nhất đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án và được giải quyết như sau : 

Bên giao hàng đã giao hàng đúng chất lượng theo quy định tại hợp đồng mua bán, 

bên mua hàng có trách nhiệm thanh toán số tiền hàng còn thiếu và các khoản lãi 

chậm trả và phí phạt theo các quy định của hợp đồng mua bán. Ngân hàng TMCP 

Quân Đội đã phát hành bảo lãnh vô điều kiện, theo đó Bên giao hàng đã gửi thư đòi 

tiền kèm thông báo về việc bên mua hàng đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong thời 

hạn có hiệu lực của thư bảo lãnh nên Ngân hàng TMCP Quân Đội phải thực hiện 

trách nhiệm bảo lãnh theo đúng cam kết đã phát hành. 
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Do đó, để hạn chế những rủi ro liên quan đến việc thanh toán khoản tiền bảo 

lãnh cho bên nhận bảo lãnh, khi phát sinh nhu cầu phát hành bảo lãnh vô điều kiện, 

tức là chỉ cần nhận được văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì ngân 

hàng lập tức thanh toán cho bên nhận bảo lãnh và nên quy định trong hợp đồng cấp 

bảo lãnh ký với khách hàng điều khoản yêu cầu khách hàng nhận nợ bắt buộc và vô 

điều kiện nếu Ngân hàng TMCP Quân Đội đã thanh toán tiền bảo lãnh thanh toán 

cho bên nhận bảo lãnh, nếu khách hàng không trả được nợ vay với MB thì MB có 

quyền xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng. Cách làm này vừa bảo đảm việc thông 

suốt trong quan hệ bảo lãnh, vừa tôn cao uy tín ngân hàng, vì việc thanh toán đúng 

hạn. 

Thứ ba, về ủy quyền thụ hưởng bảo lãnh 

Ủy quyền thụ hưởng bảo lãnh là một hình thức chuyển quyền thụ hưởng 

của mình cho một chủ thể khác. Đây là một hình thức được quy định theo pháp 

luật Việt Nam.  

Tại Khoản 2 Điều 27 thông tư 07/2015/TT-NHNN có nêu về quyền của bên 

bảo lãnh “Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của mình cho tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài khác theo thỏa thuận của các bên liên quan và phù 

hợp với quy định của pháp luật”. 

Đối với bên được bảo lãnh, tại điểm d khoản 1 Điều 31 theo thông tư 

07/2015/TT-NHNN có nêu về quyền của bên được bảo lãnh “Thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật khi các bên liên quan thực hiện 

chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ bảo lãnh của các bên đối với khoản bảo lãnh” 

Đối với bên nhận bảo lãnh, tại điểm đ khoản 1 Điều 32 theo thông tư 

07/2015/TT-NHNN quy định quyền của bên nhận bảo lãnh “chuyển nhượng quyền, 

nghĩa vụ của mình cho tổ chức, cá nhân khác theo thỏa thuận của các bên liên quan 

phù hợp với quy định của pháp luật” 

Như vậy pháp luật về cơ bản đều cho phép các bên thực hiện chuyển quyền 

của mình cho một chủ thể khác nếu có sự thỏa thuận và không trái với quy định của 

pháp luật.  
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Theo quyết định 2821/QĐ-HS ngày 07/8/2015 của Ngân hàng quân đội cho 

phép các bên thực hiện việc chuyển quyền của mình cho một chủ thể khác phù hợp 

với quy định của pháp luật 

Đây là một hình thức thuận lợi mà pháp luật tạo điều kiện cho các bên có thể 

thực hiện việc chuyển nhượng quyền của mình cho một chủ thể khác thụ hưởng về 

bảo lãnh hoặc thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh 

Mặc dù pháp luật có quy định về việc chuyển nhượng quyền thụ hưởng và 

Ngân hàng TMCP Quân Đội cũng quy định việc chuyển nhượng. Tuy nhiên trong 

thực tế triển khai, các bên thường rất ngại khi tiến hành việc chuyển nhượng mặc dù 

pháp luật cho phép nhưng cách giải quyết lại khác nhau nếu có tranh chấp xảy ra. 

Việc chuyển nhượng quyền thụ hưởng của mình cho một chủ thể khác sẽ là cơ 

hội kinh doanh cho bên nhận bảo lãnh. Trong khi bảo lãnh chưa đến hạn nhưng bên 

nhận bảo lãnh có nhu cầu vốn nên có thể chuyển nhượng cho một chủ thể khác để 

nhận trước dòng vốn tạo điều kiện kinh doanh nếu được bên bảo lãnh đồng ý.  

Hay việc chuyển nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ của mình cho một chủ thể khác 

cũng là một ví dụ. Trong trường hợp nghĩa vụ thực hiện của bên được bảo lãnh 

chuyển nhượng cho một chủ thể khác thay mặt mình thực hiện nghĩa vụ mà bên bảo 

lãnh đã thực hiện. Trong nghiệp vụ ngân hàng bên nhận nghĩa vụ này thường là bên 

xác nhận bảo lãnh. Thông thường là một TCTD độc lập hoặc ngân hàng mẹ xác 

nhận bảo lãnh cho các chi nhánh. 

Trong thực tế việc chuyển nhượng này cũng là một hình thức mua bán nợ. 

Việc chuyển nợ từ mình sang người khác cũng là một hình thức tín dụng tạo điều 

kiện cho các bên trong kinh doanh. Đối với trường hợp chuyển nhượng nếu bên bảo 

lãnh xét thấy năng lực cũng như khả năng thực hiện bên nhận chuyển nhượng nghĩa 

vụ của bên được bảo lãnh tốt hơn thì đồng ý cho bên được bảo lãnh được quyền 

chuyển nhượng. Điều này sẽ rất tốt cho bên bảo lãnh, vì nếu bên nhận nghĩa vụ 

chuyển nhượng từ bên được bảo lãnh nếu có khả năng tốt hơn bên được bảo lãnh 

như vậy bên bảo lãnh sẽ giảm thiểu được rủi ro của mình trong việc thực hiện nghĩa 

vụ của mình trước bên nhận bảo lãnh.  
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Có thể nói việc chuyển quyền và nghĩa vụ của mình cho một chủ thể khác là 

một hình thức thuận lợi tạo điều kiện cho các chủ thể. Tuy nhiên pháp luật quy 

định còn khá chung chung chưa cụ thể và rõ ràng trong việc thực hiện. Vì vậy việc 

áp dụng vào thực tiễn gặp nhiều khó khăn, các bên còn lúng túng trong quá trình 

triển khai. 

Thứ tư, về thẩm quyền ký hợp đồng cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh 

Về thẩm quyền ký kết hợp đồng cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh, Ðiều 16 

Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định như sau : 

- Thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh phải được ký bởi người đại diện 

theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

- Việc ủy quyền ký thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh phải được lập 

bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội hiện nay, thẩm quyền ký trên các văn kiện 

bảo lãnh được quy định như sau: 

- Thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh của MB phải được ký bởi người 

đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Quân Đội hoặc người đại diện theo 

ủy quyền của Ngân hàng TMCP Quân Đội ký kết thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết 

bảo lãnh theo thẩm quyền phán quyết bảo lãnh. 

- Người đại diện theo pháp luật: là người được Tổng giám đốc ủy quyền ký 

cam kết bảo lãnh, hợp đồng cấp bảo lãnh theo thẩm quyền phán quyết; 

- Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Quân Đội ủy quyền ký 

thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh bằng văn bản cho người được ủy quyền 

và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Ví dụ: Tháng 2/2014, Công ty CP Trường Phú ký hợp đồng mua bán dây đồng 

với Công ty CP Thiên Phú với thư bảo lãnh thanh toán của MB - với giá trị bảo lãnh 

là 26 tỷ đồng. Đến khi Thiên Phú (bên mua hàng) không thể thanh toán, Trường 

Phú (bên bán hàng) đã yêu cầu MB- Chi nhánh X thực hiện nghĩa vụ theo chứng 

thư bảo lãnh nhưng không được chấp nhận do giám đốc Chi nhánh X đã ký phát thư 
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bảo lãnh vượt quá thẩm quyền phán quyết được giao (theo văn bản ủy quyền của 

tổng giám đốc MB cho giám đốc chi nhánh X, giám đốc Chi nhánh X chỉ được đại 

diện cho MB ký kết trên các văn bản bảo lãnh với trị giá không vượt quá 25 tỷ 

đồng). Công ty Thiên Phú đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân tỉnh X. Tòa 

án Tỉnh X đã tiến hành tổ chức các buổi hòa giải giữa các bên có liên quan. Căn cứ 

Điều 146 Bộ Luật Dân sự 2005 " Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực 

hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người 

được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ 

trường hợp người được đại diện đồng ý hoặc biết mà không phản đối; nếu không 

được sự đồng ý thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao 

dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện..." và để giữ uy tín trên 

thị trường, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã thanh toán số tiền bảo lãnh trị giá 25 tỷ 

đồng cho Công ty CP Thiên Phú theo đúng thư bảo lãnh đã phát hành.  

Đây là bài học không chỉ cho Ngân hàng TMCP Quân đội mà của các bên có 

liên quan khi giao kết với bên thứ ba phải tuân thủ chặt chẽ các quy định nội bộ về 

thẩm định khoản bảo lãnh, thẩm quyền ký kết khoản bảo lãnh để hạn chế tối đa 

tranh chấp xảy ra giữa các bên, kéo dài thời gian liên quan đến kiện tụng và làm 

giảm uy tín trên thương trường. 

Qua ví dụ có một số bất cập như sau :  

Một là : Pháp luật quy định về viêc ký phát hành cấp bảo lãnh là người đại 

diện theo ủy quyền đồng thời việc ký phát hành phải nằm trong phạm vi được ủy 

quyền. Nhưng trong thực tế Ngân hàng TMCP Quân Đội chưa có công cụ để kiểm 

soát việc ký phát hành vượt phạm vi thẩm quyền được ủy quyền. Đây chính là lỗ 

hỗng gây ra một số rủi ro liên quan đến thẩm quyền tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 

trong thời gian vừa qua.  

Hai là : trên thực tế bên nhận bảo lãnh khó mà biết được thẩm quyền của bên 

ngân hàng. Việc ban hành thẩm quyền ký kết đó là quy định nội bộ của Ngân hàng 

TMCP Quân Đội. Đối với bên nhận bảo lãnh không thể kiểm tra tính xác thực của 

thư bảo lãnh mà cụ thể là thẩm quyền ký kết. Pháp luật chưa quy định cụ thể về 
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thẩm quyền ký kết bảo lãnh và không có quy định cụ thể đối với trường hợp ký sai 

thẩm quyền. Vì về nguyên tắc ngân hàng là một chủ thể đặc biệt được nhà nước 

thừa nhận trong các hoạt động kinh doanh tiền tệ. Các bên xác lập giao dịch căn cứ 

vào uy tín của ngân hàng nên pháp luật cần có những quy định cụ thể hơn trong 

trường hợp bên bảo lãnh ký sai thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của bên nhận bảo 

lãnh 

Thứ năm, về chuyển giao thư bảo lãnh gốc khi bảo lãnh hết hiệu lực 

Trong mẫu thư bảo lãnh của một số ngân hàng hiện nay có thể có yêu cầu bên 

nhận bảo lãnh/bên được bảo lãnh phải hoàn trả lại cho ngân hàng Thư bảo lãnh gốc 

khi bảo lãnh hết hiệu lực hoặc khi có yêu cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh. Tuy nhiên phần lớn trong các mẫu thư bảo lãnh của các ngân hàng đều không 

yêu cầu hoàn lại Thư bảo lãnh gốc và việc có hoàn lại Thư bảo lãnh gốc hay không 

cũng không hề ảnh hưởng đến nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng, nghĩa vụ bảo lãnh 

của ngân hàng sẽ phát sinh hay chấm dứt theo các điều kiện quy định trong thư bảo 

lãnh. Thông tư 07/2015/TT-NHNN cũng không hề đề cập đến phạm trù này mà 

thông thường do các ngân hàng tự xem xét và quy định. 

Tuy nhiên, việc không hoàn lại Thư bảo lãnh gốc đôi khi sẽ dẫn đến một số rủi 

ro cho các ngân hàng trong việc quản lý hệ thống bảo lãnh. 

Thông thường nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng sẽ chấm dứt khi hết thời hạn 

bảo lãnh hoặc nếu chấm dứt sớm thì khi có văn bản miễn trách nhiệm cho ngân 

hàng từ người nhận bảo lãnh…Tuy nhiên, trong các cam kết bảo lãnh thường không 

đề cập cụ thể thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng khi nhận được 

yêu cầu thanh toán của người nhận bảo lãnh, điều này dễ dẫn đến rủi ro trong việc 

phê duyệt giải chấp tài sản bảo đảm. Theo đó, nếu người nhận bảo lãnh đã có yêu 

cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh bằng cách thanh toán cho họ một phần 

hoặc toàn bộ số tiền bảo lãnh theo Thư bảo lãnh trong thời gian bảo lãnh còn hiệu 

lực đặc biệt là những ngày trước ngày hết hạn hiệu lực bảo lãnh. Nhưng vì lý do, 

nguyên nhân chủ quan nào đó từ phía ngân hàng hay từ người được bảo lãnh hay 

người nhận bảo lãnh mà yêu cầu thanh toán đó chưa được thực hiện. Trong trường 
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hợp này, nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng theo Thư bảo lãnh chưa hết đối với 

người nhận bảo lãnh, cũng có nghĩa tài sản bảo đảm dùng để bảo đảm cho Thư bảo 

lãnh đó cũng chưa thể được giải chấp theo yêu cầu của khách hàng. Điều này đã gây 

khó khăn nếu không nói là rủi ro cho ngân hàng khi nhận được yêu cầu giải chấp tài 

sản đảm bảo, đặc biệt là khi hệ thống quản lý không cập nhật, bám sát được các 

thông tin của sự việc. 

Theo thông lệ quốc tế, đối với người bảo lãnh, thông thường các ngân hàng 

nước ngoài chỉ xác định nghĩa vụ bảo lãnh của họ chấm dứt khi họ nhận lại được 

bản gốc Thư bảo lãnh mà không có yêu cầu thanh toán nào phát sinh trong thời gian 

bảo lãnh còn hiệu lực. Tuy nhiên, điều này ít được các ngân hàng trong nước áp 

dụng. Nên chăng, đây cũng là một giải pháp để các ngân hàng trong nước tham 

khảo, áp dụng mặc dù quy định pháp lý không yêu cầu cụ thể. 

Thứ sáu, về thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh  

Trong quan hệ kinh tế quốc tế, hầu hết các ngân hàng thương mại, doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế đều áp dụng các quy định quốc tế về bảo lãnh như Quy tắc 

thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu của ICC, Công ước của Liên hợp quốc về bảo 

lãnh độc lập và tín dụng thư dự phòng...URDG 758 khẳng định: Bảo lãnh về bản 

chất là những giao dịch riêng biệt với (các) hợp đồng hoặc điều kiện dự thầu mà 

những điều kiện này có thể là cơ sở của bảo lãnh và người bảo lãnh về mọi phương 

diện không liên quan đến hoặc bị ràng buộc vào (các) hợp đồng như thế hoặc các 

điều kiện dự thầu, dù cho trong bảo lãnh có tham chiếu đến chúng. Trách nhiệm của 

người bảo lãnh là thanh toán những số tiền hay số tiền đã được quy định trong thư 

bảo lãnh khi xuất trình văn bản yêu cầu thanh toán và những chứng từ khác thể hiện 

trên bề mặt của chúng là hoàn toàn phù hợp với những điều kiện của bảo lãnh [33]. 

Theo đó, trước khi thực hiện thanh toán số tiền bảo lãnh, ngân hàng phát hành 

thư bảo lãnh sẽ kiểm tra tính đúng đắn, chính xác của yêu cầu thực hiện bảo lãnh 

cùng với các chứng từ kèm theo do bên nhận bảo lãnh gửi đến (nếu trong thư bảo 

lãnh có yêu cầu). Ngân hàng chỉ thực hiện trả tiền theo thư bảo lãnh đã phát hành 

nếu các chứng từ này tuân thủ, phù hợp đúng như các điều kiện đã quy định cụ thể 
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tại thư bảo lãnh. Có thể thấy, bảo lãnh của các ngân hàng theo các quy tắc quốc tế 

về bảo lãnh độc lập sẽ phát huy được tính độc lập trong việc xác định trách nhiệm 

kiểm tra của ngân hàng bảo lãnh khi nhận được yêu cầu, chứng từ do bên nhận bảo 

lãnh chuyển đến. Hơn nữa, thông qua việc quy định xuất trình giấy tờ, quy định 

trách nhiệm của ngân hàng bảo lãnh trong việc kiểm tra tính phù hợp, đúng đắn của 

yêu cầu, chứng từ do bên nhận bảo lãnh chuyển đến, bên được bảo lãnh cũng có thể 

phần nào bảo vệ được quyền lợi của mình 

Theo quy định tại Điều 21 Thông tư 07/2015/TT-NHNN :  

- Để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh phải gửi văn 

bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh kèm hồ sơ theo thỏa thuận tại cam kết bảo 

lãnh cho bên bảo lãnh. Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được coi là hợp lệ khi 

bên bảo lãnh nhận được trong thời gian làm việc của bên bảo lãnh và trong thời 

hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh. Trường hợp gửi yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh dưới hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng thì ngày bên bảo 

lãnh nhận được yêu cầu là ngày ký nhận thư bảo đảm. 

- Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày bên bảo lãnh nhận được văn bản 

yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, bên 

bảo lãnh có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết đối 

với bên nhận bảo lãnh, đồng thời hạch toán ghi nợ vào tài khoản cho vay bắt buộc 

số tiền đã trả thay cho bên được bảo lãnh và thông báo cho bên được bảo lãnh biết. 

Bên được bảo lãnh có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ số tiền bên bảo lãnh đã trả thay và 

số tiền lãi theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

- Trường hợp từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, chậm nhất sau 5 ngày làm 

việc kể từ khi nhận được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên từ chối phải trả 

lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối. 

Quy định này thể hiện được phần nào tính chất độc lập của nghĩa vụ bảo lãnh 

và nghĩa vụ được bảo lãnh và tính căn cứ chứng từ của bảo lãnh. Tuy nhiên, Ngân 

hàng TMCP Quân Đội vẫn còn giữ quan điểm cứng nhắc về vấn đề tính độc lập của 

bảo lãnh ngân hàng, theo đó, MB thường chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của mình 
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khi bên nhận bảo lãnh xuất trình được đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng 

minh vi phạm nghĩa vụ thanh toán của bên được bảo lãnh. Mục đích của việc yêu 

cầu xuất trình chứng từ nhằm đảm bảo tính chắc chắn việc thực hiện giao kết giữa 

bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. 

Trong thực tế áp dụng pháp luât, một số Tòa án Việt Nam hiện nay vẫn còn 

giữ quan điểm cứng và không thể hiện rõ tính độc lập bảo lãnh trong quá trình xét 

xử, cụ thể là không căn cứ trên các yêu cầu là điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

ghi nhận trên bề mặt thư bảo lãnh mà yêu cầu các bên nhận bảo lãnh phải có nghĩa 

vụ chứng minh bên được bảo lãnh chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 

nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh để xác định xem sự kiện bảo lãnh đã 

xuất hiện hay chưa. Thực tế áp dụng pháp luật này đang dẫn đến hạn chế trong hoạt 

động bảo lãnh, đó là : 

Một là : Bên nhận bảo lãnh sẽ rất khó khăn trong việc yêu cầu ngân hàng thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp Thư bảo lãnh không có quy định việc cung 

cấp các tài liệu chứng minh bên được bảo lãnh chưa thực hiện hoặc thực hiện không 

đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh là điều kiện tiên quyết để thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng ; 

Hai là : Quyền lợi cũng như uy tín của ngân hàng với tư cách là ngân hàng 

bảo lãnh có thể bị ảnh hưởng do bảo lãnh ngân hàng phát hành trở nên kém an toàn 

và không bảo vệ được quyền lợi của bên nhận bảo lãnh ; 

Ba là : Ngân hàng tự ràng buộc thêm trách nhiệm của mình, đó là phải xem 

xét tính đúng đắn của các tài liệu do bên nhận bảo lãnh cung cấp và chứng minh lỗi 

của bên được bảo lãnh. Việc này sẽ dẫn đến việc ngân hàng liên đới chịu trách 

nhiệm nếu có tranh chấp xảy ra. 

Thứ bảy, luật áp dụng khi hợp đồng bảo lãnh có yếu tố nước ngoài 

Trong vài năm trở lại đây, các chủ thể tham gia giao dịch bảo lãnh với MB là 

cá nhân, tổ chức nước ngoài ngày càng tăng, phần lớn giữ vai trò là người thụ 

hưởng (bên nhận bảo lãnh) trong quan hệ. Do đó, việc các bên lựa chọn các tập 

quán quốc tế, pháp luật nước ngoài để điều chỉnh quan hệ bảo lãnh thanh toán là 
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một đòi hỏi thực tế nhằm củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ đa phương, đa 

diện của Ngân hàng TMCP Quân Đội với thị trường nước ngoài. Theo quy định 

pháp luật Việt Nam, điển hình như Bộ luật Dân sự 2005 quy định : „„Pháp luật nước 

ngoài được áp dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận trong hợp đồng, nếu sự 

thỏa thuận đó không trái với quy định của Bộ luật này và các văn bản pháp luật 

khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam‟‟. Điều 5 Luật Thương mại 

2005 cũng thể hiện quan điểm tương tự : „„các bên trong giao dịch thương mại có 

yếu tố nước ngoài được thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương 

mại quốc tế nếu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế đó không trái 

với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam‟‟. 

Trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy 

định: Bên bảo lãnh, bên được bảo lãnh và các bên liên quan được thỏa thuận việc 

áp dụng : 

- Tập quán thương mại quốc tế do Phòng thương mại quốc tế ban hành ; 

- Tập quán thương mại khác không trái với pháp luật của Việt Nam. 

- Các bên có thể thỏa thuận luật áp dụng, tòa án hoặc trọng tài nước ngoài để 

giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch bảo lãnh theo quy định của pháp 

luật [19]. 

Tuy vậy, việc áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết các vụ việc liên 

quan đến giao dịch bảo lãnh ngân hàng vẫn còn tương đối mới mẻ đối với thực tiễn 

tại tòa án, trọng tài Việt Nam, do đó việc tích lũy kinh nghiệm hoạt động áp dụng 

pháp luật nước ngoài, tập quán quốc tế của các cơ quan tài phán này còn hạn chế, 

chưa phù hợp với thực tiễn. 

Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội đã phát sinh rất nhiều trường hợp về việc các 

bên trong giao dịch bảo lãnh không chọn luật áp dụng. Theo quy định của Điều 769 

của Bộ luật Dân sự Việt Nam, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về luật 

áp dụng trong hợp đồng thì quyền và nghĩa vụ của các bên được xác định theo pháp 

luật của nước nơi thực hiện hợp đồng. Nơi thực hiện hợp đồng là nơi có trụ sở của 

bên có quyền nếu đối tượng của nghĩa vụ dân sự không phải là bất động sản (điểm 
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b, khoản 2, điều 284, Bộ luật Dân sự). Như vậy, luật áp dụng cho hợp đồng bảo 

lãnh là pháp luật của nước mà bên nhận bảo lãnh có trụ sở. Về lý thuyết, điều này 

đặc biệt có lợi cho bên nhận bảo lãnh từ ngân hàng tại Việt Nam. Giả thiết thứ hai 

được đưa ra trên cơ sở tham khảo - Nếu tranh chấp được đưa ra trước Trọng tài 

quốc tế Việt Nam thì nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng thì Hội đồng 

trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất 

(khoản 2 Điều 14 Luật Trọng tài thương mại 2010). Thông thường, trọng tài sẽ dựa 

vào các yếu tố của tranh chấp, thái độ của các bên trong tố tụng trọng tài và đặc biệt 

là vào các nguyên tắc của tư pháp quốc tế để xác định luật áp dụng. Ví dụ : một 

tranh chấp bảo lãnh giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội và một công ty của Ba Lan 

và đưa ra xét xử tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), trong phán quyết 

của hội đồng trọng tài: trong hợp đồng cấp bảo lãnh do hai bên ký kết không quy 

định luật áp dụng trong hợp đồng. Trọng tài xét xử vụ kiện này đã quyết định luật 

áp dụng cho hợp đồng là luật Việt Nam, căn cứ vào các tiêu chí sau : bên bảo lãnh 

là ngân hàng tại Việt Nam, nơi xét xử là Việt Nam, tại phiên họp xét xử nguyên đơn 

(Ba Lan) tuyên bố chấp thuận luật áp dụng cho hợp đồng là luật Việt Nam và bị đơn 

không phản đối gì. 

Vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài ở các tòa án Việt Nam hiện nay đang là 

vấn đề có nhiều bất cập, ví dụ như khi các bên không có thỏa thuận gì về pháp luật 

điều chỉnh hợp đồng, tòa án Việt Nam có xu hướng chung là áp dụng pháp luật Việt 

Nam để giải quyết. Ngân hàng TMCP Quân Đội đã gặp một số trường hợp tòa án 

Việt Nam thụ lý vụ việc nhưng liên quan đến các vấn đề được điều chỉnh bởi pháp 

luật nước ngoài thì từ chối thẩm quyền giải quyết. 

Thứ tám, xác định thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp hợp 

đồng cấp bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Đây là hai hợp đồng mang tính phái sinh trên cơ sở hợp đồng chính đã được kí 

kết trước đó giữa bên nhận bảo lãnh và bên bảo lãnh nhưng do tính độc lập về chủ 

thể cũng như độc lập về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ nên trong trường hợp 

phát sinh tranh chấp cần phải xác định tư cách tham gia tố tụng cho từng loại chủ 
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thể. Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về xác định thẩm quyền của tòa án 

trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh và hợp đồng cấp bảo lãnh ngân 

hàng trong mối quan hệ độc lập với hợp đồng chính. 

Chẳng hạn, nếu xem tranh chấp xảy ra giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh 

trong hợp đồng bảo lãnh là tranh chấp phái sinh thì các bên sẽ không thể thực hiện 

được quyền khởi kiện một cách độc lập. Nếu coi họ là đồng nguyên đơn hoặc đồng 

bị đơn hoặc là người có quyền nghĩa vụ liên quan thì họ sẽ không có quyền chủ 

động thực hiện các hành vi tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho mình. Điều 

này đã gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết, dẫn đến tranh chấp kéo 

dài gây ra tổn thất lớn cho các bên khi tham gia bảo lãnh ngân hàng. 

 

Kết luận chƣơng 2 

Chương 2 của luận văn đã phân tích về thực trạng hoạt động bảo lãnh và một 

số thực tiễn áp dụng pháp luật trong bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần Quân đội – chi nhánh Đà Nẵng. Phần 1 của Chương này, tác giả điểm qua 

sơ lược về hoạt động bảo lãnh cũng như kết quả kinh doanh, quy trình, quy định nội 

bộ về bảo lãnh. Trên cơ sở đó, tại phần 2 tác giả đi sâu đi vào làm rõ một số thực 

trạng đã phát sinh trong công tác áp dụng pháp luật về hoạt động bảo lãnh tại Ngân 

hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2012 đến nay 

thông qua việc việc phân tích một số vấn đề cụ thể trong áp dụng pháp luật như : 

các tranh chấp phát đã phát sinh trong quá trình hoạt động bảo lãnh, các bất cập của 

quy định pháp luật trong hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi 

nhánh Đà Nẵng. 

Những tìm hiểu, phân tích một số thực tế trong việc áp dụng pháp luật bảo 

lãnh trong chương này là cơ sở để tác giả đưa ra một số giải pháp góp phần nâng 

cao hiệu quả áp dụng pháp luật cũng như hiệu quả của hoạt động bảo lãnh tại Ngân 

hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Đà Nẵng trong chương 3 
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CHƢƠNG 3 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 

VỀ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

3.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực 

tiễn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng 

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân 

hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng phải trên cơ sở quán triệt quan điểm 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín 

dụng. Tại Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng 

đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 của 

Thủ tưởng Chính phủ đã định hướng phát triển hệ thống ngành ngân hàng. Theo đó 

ngành ngân hàng cần phải cải cách căn bản, triệt để và phát triển toàn diện theo 

hướng hiện đại, hoạt động đa năng để đạt trình độ phát triển trung bình tiên tiến 

trong khu vực ASEAN với cấu trúc đa dạng về sở hữu, tài chính lành mạnh, hoạt 

động an toàn và hiệu quả vững chắc dựa trên cơ sở công nghệ và trình độ quản lý 

tiên tiến, áp dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng thương mại. 

Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân 

hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng phải trên cơ sở kế thừa, bổ sung, thống 

nhất và phù hợp với những quy định hiện hành và pháp luật khác có liên quan. Pháp 

luật phải đảm bảo tính toàn diện, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu điều chỉnh pháp luật 

trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để các quan hệ xã hội mang tính điển hình  

phổ biến cần sự điều chỉnh của pháp luật thì đều có pháp luật điều chỉnh. Pháp luật 

về hoạt động BLNH phải đảm bảo sự thống nhất với Hiến pháp, BLDS, Luật các 

TCTD, Pháp lệnh ngoại hối và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Ngoài ra 

việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn 

xã hội, phù hợp với thông tục, tập quán và phản ánh đúng trình độ phát triển kinh tế 

- xã hội của đất nước. 

Thứ ba, hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng 
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TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng phải tôn trọng nguyên tắc tự do ý chí của 

các bên tham gia. Mục đích cuối cùng của quá trình hoàn thiện pháp luật là để đưa 

pháp luật vào cuộc sống, phát huy vai trò điều chỉnh các quan hệ xã hội. Có thể nói, 

pháp luật không thể tự thân nó tác động vào các quan hệ xã hội, tạo ra trật tự xã hội 

theo ý chí của Nhà nước mà phải có một cơ chế áp dụng phù hợp. Những quy định 

của pháp luật cần bảo đảm sự cân bằng giữa sự phát triển kinh tế với việc đảm bảo 

các lợi ích khác trong xã hội. Mục tiêu quan trọng của pháp luật bảo lãnh là bảo 

đảm quyền và lợi ích của tất cả các bên tham gia giao dịch dựa trên tinh thần tự do, 

bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. 

Thứ tư, hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng 

TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng phải phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế 

về kinh tế nói chung và hoạt động của các tổ chức tín dụng nói riêng. Việc hoàn 

thiện pháp luật về hoạt động BLNH phải đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế 

nhằm tạo khuôn khổ pháp lý hữu ích để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động 

BLNH, đảm bảo hoạt động BNH phát triển an toàn, hiệu quả và cạnh tranh được 

với các TCTD nước ngoài 

Trên cơ sở những quy định của pháp luật hiện hành về BLNH và những vấn đề 

được trình bày trong luận văn, tác giả rút ra được một số hạn chế liên quan đến thực 

tiễn áp dụng pháp luật, cũng như những bất cập, hạn chế của pháp luật về BLNH ở 

nước ta hiện nay. Từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp hoàn thiện pháp luật, đảm 

bảo tính hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật về BLNH trong thực tiễn. 

Tóm lại, pháp luật được hình thành do nhu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

Việc hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo lãnh phải đảm bảo tính thích ứng với 

điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.  

3.2. Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và thực thi pháp luật về bảo 

lãnh của ngân hàng từ thực tiễn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội – 

Chi nhánh Đà Nẵng 

3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về bảo lãnh của ngân 

hàng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng 

Từ một số thực tiễn trong hoạt động áp dụng pháp luật bảo lãnh tại Ngân hàng 
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TMCP Quân đội – chi nhánh Đà Nẵng nêu ở chương 2 của luận văn, có thể thấy 

nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc hạn chế hiệu quả áp dụng pháp luật trong bảo 

lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Đà Nẵng đó là: 

-  Một số quy định pháp luật về bảo lãnh chưa phù hợp với thực tiễn hoạt 

động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Đà Nẵng, dẫn đến 

khó khăn cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Đà Nẵng trong 

quá trình tuân thủ và thực thi pháp luật; 

-  Quy định pháp luật về bảo lãnh còn tồn tại nhiều nội dung mâu thuẫn, chồng 

chéo, chưa tạo ra khung pháp lý rõ ràng để thực thi. 

-  Các tranh chấp liên quan đến bảo lãnh phát sinh còn nhiều trong khi các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chưa có cơ chế giải quyết triệt để.  

Từ những thực trạng và phân tích nguyên nhân nêu trên, tác giả xin đề xuất 

một số giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng, cụ thể 

như sau:  

- Thứ nhất ; về vấn đề bảo lãnh vô điều kiện và tính độc lập của bảo lãnh 

Bảo lãnh theo yêu cầu hay còn gọi là bảo lãnh vô điều kiện là một dạng bảo 

lãnh tiên tiến, thể hiện triệt để tính độc lập và thanh toán theo chứng từ của bảo 

lãnh. Do sự ưu việt và tiện dụng nên bảo lãnh theo yêu cầu ngày càng được các 

doanh nghiệp ưa chuộng. Tuy nhiên hiện nay các quy định của pháp luật về bảo 

lãnh vô điều kiện tại Việt Nam còn chưa rõ ràng, quan điểm của các cơ quan áp 

dụng pháp luật như Tòa án vẫn còn cứng nhắc và không xác định được rõ tính độc 

lập của bảo lãnh ngân hàng khi yêu cầu bên nhận bảo lãnh phải xuất trình các tài 

liệu chứng minh bên được bảo lãnh chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 

nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh để xác định sự kiện phát sinh nghĩa vụ 

bảo lãnh của ngân hàng. Như vậy, theo quan điểm của một số Tòa án Việt Nam hiện 

nay, bảo lãnh ngân hàng chỉ là nghĩa vụ phái sinh từ giao dịch gốc, khi bên được 

bảo lãnh không tự thực hiện được nghĩa vụ của mình thì bên thụ hưởng mới có 

quyền yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện thay theo cam kết bảo lãnh. Việc thực hiện 

theo quy định này đang dẫn đến hạn chế cho các ngân hàng cũng như Tòa án trong 
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quá trình áp dụng pháp luật, đó là: 

-  Bên nhận bảo lãnh sẽ rất khó khăn trong việc yêu cầu ngân hàng thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh. 

-  Quyền lợi cũng như uy tín của ngân hàng với tư cách là ngân hàng bảo lãnh 

có thể bị ảnh hưởng do bảo lãnh phát hành trở nên kém an toàn và không bảo vệ 

được quyền lợi của bên nhận bảo lãnh. 

-  Ngân hàng tự ràng buộc thêm trách nhiệm của mình, đó là phải xem xét tính 

đúng đắn của các tài liệu do bên thụ hưởng cung cấp và chứng minh lỗi của bên 

được bảo lãnh. Việc này sẽ dẫn đến việc ngân hàng liên đới chịu trách nhiệm nếu 

có tranh chấp xảy ra hoặc khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ của mình. 

Do đó, để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động bảo lãnh, tạo niềm tin cho 

khách hàng khi sử dụng hình thức này và tạo khung pháp lý rõ ràng hơn cho các chủ 

thể trong hoạt động áp dụng pháp luật, tác giả đề xuất các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xây dựng quy chế riêng về bảo lãnh vô điều kiện (bảo lãnh theo yêu 

cầu), đảm bảo phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế. 

Theo đó bảo lãnh vô điều kiện là trong trường hợp khi bên nhận bão lãnh xuất 

trình cho bên bảo lãnh cam kết bảo lãnh thì trong vòng tối đa 5 ngày bên bảo lãnh 

phải có nghĩa vụ thanh toán mà không yêu cầu hay đòi hỏi thêm bất kỳ một điều 

kiện gì từ phía bên nhận bảo lãnh. Ngoài bảo lãnh vô điều kiện cần ràng buộc thêm 

tính đảm bảo là không hủy ngang trong mọi trường hợp.   

Đây cũng là xu hướng chung phù hợp với thông lệ quốc tế khi mà Việt Nam 

ngày càng gia nhập cũng như là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế. 

- Thứ hai ; về trình tự, thủ tục và điều kiện bảo lãnh 

Theo quy chế BLNH hiện hành, pháp luật cho phép các TCTD tự ban hành 

các quy trình, quy chế thực hiện nghiệp vụ BLNH, trên cơ sở không trái quy định 

của pháp luật. Thực tế, các TCTD cũng đã ban hành các tài liệu, sổ tay, quy trình 

hướng dẫn cấp tín dụng nói chung, thực hiện nghiệp vụ BLNH nói riêng 

Nhìn chung, các nội dung cần thiết và cơ bản trong quá trình thực hiện BLNH 

vẫn được các TCTD bảo lãnh tuân thủ, nhưng cũng có một vài sự khác nhau nhất 
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định về các điều kiện bảo lãnh cũng như trình tự, thủ tục thực hiện nghiệp vụ bảo 

lãnh giữa các TCTD bảo lãnh, hoặc giữa các quan hệ bảo lãnh do cùng một TCTD 

thực hiện bảo lãnh. 

Chính sự khác nhau này dẫn đến tình trạng các tài liệu, chứng từ kèm theo hồ 

sơ bảo lãnh cũng không giống nhau. Có trường hợp TCTD bảo lãnh thực hiện việc 

đơn giản hóa các tài liệu kèm theo hồ sơ bảo lãnh, hoặc thẩm định khách hàng 

không chặt chẽ, hoặc cũng có trường hợp TCTD phát hành cam kết bảo lãnh trước 

khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận tài sản đảm bảo,....nhằm đơn giản hóa thủ tục bảo lãnh 

và tăng tính cạnh tranh giữa các TCTD bảo lãnh với nhau.  

Chính những điều này đã dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong 

hoạt động cấp tín dụng nói chung và hoạt động bảo lãnh nói riêng giữa các TCTD. 

Những TCTD thực hiện thủ tục bảo lãnh không chặt chẽ có nhiều cơ hội trong việc 

thu hút khách hàng, nhưng cũng có nhiều khả năng gặp rủi ro trong quá trình bảo 

lãnh do gặp phải khách hàng “xấu”. 

Để hạn chế rủi ro trong hoạt động BLNH của các TCTD nói riêng, đối với sự 

phát triển của nền kinh tế nói chung, pháp luật về BLNH cần phải ban hành một 

cách chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện BLNH và buộc các TCTD phải nghiêm túc 

thực hiện. Đồng thời, pháp luật về cạnh tranh nên tăng mức phạt và bổ sung các 

hình thức xử lý cần thiết đối với những hành vi cạnh tranh không lành mạnh để tăng 

tính răn đe. Có như vậy, mới có thể đảm bảo hoạt động BLNH được thực hiện đúng 

pháp luật và mang lại hiệu quả cao nhất trong thực tiễn áp dụng.  

Về thủ tục bảo lãnh mặc dù Thông tư 07/2015/TT-NHNN đã nêu chi tiết một 

số quy định về thủ tục. Tuy nhiên chưa cụ thể, trong một số trường hợp một số 

khách hàng mới thành lập thì thủ tục không thể đảm bảo, hoặc một số khách hàng 

muốn trục lợi có thể làm giả hồ sơ để yêu cầu bảo lãnh.  

Về quy định này cần chi tiết và cụ thể hơn. Theo đó khách hàng cần phải đáp 

ứng tối thiểu về hồ sơ như có kiểm toán, hoặc phải có thâm niên trong nghành nghề 

hoạt động.  

Các quy định nêu về điều kiện bảo lãnh chỉ có giá trị làm cơ sở để TCTD bảo 
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lãnh xem xét cấp bảo lãnh cho khách hàng đề nghị bảo lãnh. Khi bên được bảo lãnh 

gặp khó khăn dẫn đến sự hạn chế về khả năng thực hiện nghĩa vụ trong quá trình 

thực hiện bảo lãnh, không đồng nghĩa với việc TCTD mặc nhiên cho rằng khách 

hàng không đáp ứng đủ điều kiện bảo lãnh và quyết định chấm dứt việc bảo lãnh, 

trừ trường hợp các bên có thỏa thuận đây là điều kiện chấm dứt bảo lãnh. Trong 

thời hạn bảo lãnh, trường hợp bên được bảo lãnh bị hạn chế hoặc mất khả năng 

thanh toán, vi phạm nghĩa vụ cam kết khiến bên nhận bảo lãnh yêu cầu bên có nghĩa 

vụ phải thực hiện nghĩa vụ trước hạn theo nội dung đã thỏa thuận, lúc này các bên 

tham gia quan hệ bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ tương tự như trường hợp thực hiện 

nghĩa vụ được bảo lãnh khi đến hạn.  

Như vậy, ở đây không có sự thống nhất giữa thực tiễn thực hiện nghiệp vụ 

BLNH với các quy định của pháp luật về điều kiện bảo lãnh nói chung và khả năng 

tài chính thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh của khách hàng nói riêng. Nguyên nhân 

của sự không thống nhất này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể do cách dùng từ để 

diễn đạt các quy định chưa thật sự khoa học dẫn đến cùng một quy định nhưng lại 

hiểu theo nhiều nghĩa, hoặc có thể việc ban hành luật được thực hiện một cách chủ 

quan, chưa quan tâm nhiều hiệu quả và giá trị ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống. 

Mặc dù vậy, nhưng đây không phải là vướng mắc lớn cần đưa ra giải pháp 

khắc phục. Pháp luật chỉ cần điều chỉnh câu chữ theo hướng đơn giản hơn, thực tế 

hơn, chẳng hạn như ghi nhận điều kiện về năng lực tài chính của khách hàng: “có 

khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ được TCTD bảo lãnh”, mà không cần ghi 

rõ là thực hiện nghĩa vụ trong thời hạn cam kết. Bởi khi bên được bảo lãnh không 

đảm bảo được khả năng thanh toán trong thời hạn cam kết thì bên nhận bảo lãnh có 

thể yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ, hoặc yêu cầu TCTD bảo lãnh 

thực hiện nghĩa vụ nếu bên được bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ. Rõ ràng, 

việc bên bảo lãnh chấm dứt thực hiện hợp đồng với bên được bảo lãnh trong trường 

hợp này vì bên được bảo lãnh đã vi phạm nghĩa vụ được bảo lãnh đối với bên nhận 

bảo lãnh, chứ không phải vì bên được bảo lãnh không đảm bảo được khả năng tài 

chính trong thời hạn cam kết. 
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- Thứ ba: về ủy quyền thụ hưởng bảo lãnh 

Theo quy định tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN cho phép các chủ thể được 

phép chuyển quyền thụ hưởng hoặc chuyển nghĩa vụ của mình cho một chủ thể khác. 

Việc ủy quyền thụ hưởng là hoàn toàn hợp lý và logic theo quy định về ủy 

quyền của BLDS và theo Thông tư 07/2015/TT-NHNN cũng cho phép việc chuyển 

quyền thụ hưởng bảo lãnh. 

Do đó, nên chăng văn bản pháp luật về bảo lãnh ngân hàng nên đưa ra trường 

hợp chuyển quyền thụ hưởng bảo lãnh một cách cụ thể hơn để các bên lưu ý và hiểu 

đúng trong quá trình thực hiện. 

Ngoài ra như đã phân tích tại chương 2, việc chuyển quyền thụ hưởng bảo 

lãnh hoặc nghĩa vụ có thể sẽ làm tăng thêm tính chắc chắn trong việc thực hiện các 

cam kết và nghĩa vụ của mình. Vì vậy pháp luật cần quy định rõ hơn trong trường 

hợp chuyển quyền thụ hưởng cũng như nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh. Theo đó bên 

nhận bảo lãnh có quyền chuyển quyền thụ hưởng bảo lãnh cho một chủ thể khác và 

chỉ cần gởi một thông báo cho bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh có thể chuyển 

nghĩa vụ thực hiện của mình cho một chủ thể khác nếu có sự chấp thuận của bên 

bảo lãnh.  

Trong thực tế hiện nay đối với bên bảo lãnh việc chuyển quyền ít xảy ra nhưng 

đây là chủ thể đặc biệt trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng nên khi quyền hay nghĩa 

vụ được chuyển thì tính pháp lý vẫn được thực hiện. Đối với bên nhận bảo lãnh là 

người có quyền đối với cam kết bảo lãnh. Việc chuyển quyền thụ hưởng bảo lãnh sẽ 

tạo ra tính linh hoạt hơn trong nghiệp vụ bảo lãnh. Theo đó bên nhận bảo lãnh có 

thể chuyển quyền thụ hưởng bảo lãnh của mình cho một chủ thể khác để nhận lấy 

một tài sản. Khi bên nhận quyền có được thư bảo lãnh như là một hình thức thanh 

toán của bên nhận bảo lãnh sẽ yên tâm hơn khi chuyển giao tài sản cho bên nhận 

bảo lãnh. Tạo ra tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.  

Nên chăng pháp luật nên xây dựng theo khuynh hướng bảo lãnh có thể chuyển 

nhượng được như công cụ thư tín dụng dự phòng trong hoạt động thanh toán quốc 

tế. Như vậy pháp luật sẽ tạo cơ chế thông thoáng hơn cho các chủ thể khi tham gia 
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pháp luật về bảo lãnh, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế. 

Để tạo cơ chế thông thoáng về ủy quyền thụ hưởng và chuyển nhượng bảo 

lãnh pháp luật có thể quy định chặt chẽ hơn trong hoạt động cấp bảo lãnh nhưng lại 

tạo ra một cơ chế thông thoáng trong hoạt động chuyển nhượng quyền thụ hưởng 

bảo lãnh. Để chuyển nhượng quyền thụ hưởng bảo lãnh pháp luật cần quy định “đây 

là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang và có giá trị pháp lý trong thời gian có 

hiệu lực đối với bất kỳ người nào đang sở hữu nó”. Việc chuyển nhượng chỉ cần 

thông báo cho bên bảo lãnh được biết  

- Thứ tư ; về thẩm quyền ký hợp đồng cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh 

Về thẩm quyền ký kết hợp đồng cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh, Ðiều 16 

Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định như sau: 

+ Thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh phải được ký bởi người đại diện 

theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

+ Việc ủy quyền ký thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh phải được lập 

bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Sau những tranh chấp liên quan đến các bảo lãnh ngân hàng được cho là ký 

vượt thẩm quyền của người ký. Tác giả cho rằng quy định trên chỉ nên áp dụng đối 

với hợp đồng cấp bảo lãnh, chứ không nên áp dụng đối với cam kết bảo lãnh vì 

ngân hàng phát hành phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nếu bảo lãnh 

được đóng dấu và ký tên bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy 

quyền. Quy định giá trị hạn mức ký bảo lãnh, thẩm quyền ký bảo lãnh là quy định 

nội bộ của ngân hàng, khách hàng không thể và không có trách nhiệm phải kiểm tra 

người ký bảo lãnh ngân hàng có đủ thẩm quyền hay không.  

Ngân hàng phát hành bảo lãnh không thể viện lý do rằng bảo lãnh đó là giả 

mạo chữ ký hay được duyệt bởi người không có đủ thẩm quyền để từ chối thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh nếu chứng từ xuất trình phù hợp. Trong trường hợp này, việc ký 

duyệt vượt thẩm quyền trở thành câu chuyện nội bộ của ngân hàng phát hành bảo 

lãnh. Do đó, tác giả nhận định quy định cam kết bảo lãnh phải được ký bởi người 
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đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền còn rất chung chung. 

Một ví dụ rõ ràng nhất cho thấy quy định về cam kết thanh toán, đó là trường 

hợp phát hành bảo lãnh bằng điện Swift. Bảo lãnh phát hành bằng điện Swift không 

có bất kỳ chữ ký nào. Khi nhận được bảo lãnh ngân hàng bằng điện Swift, ngân 

hàng kiểm tra tính xác thực của bảo lãnh và thông báo cho bên nhận bảo lãnh.  

Điện Swift là một hình thức giao dịch quốc tế giữa các ngân hàng với nhau. 

Mỗi ngân hàng được cấp một mã Code Swift. Khi khoảng cách giữa các quốc gia 

cách xa nhau thì phương thức thanh toán an toàn và nhanh nhất là qua phương thức 

Swift. Khi nhận thấy điện Swift từ ngân hàng phát điều đó có nghĩa là ngân hàng 

nhận đã nhận được sự cam kết chuyển tiền của ngân hàng phát.  

Vậy rõ ràng ngân hàng phát điện Swift không có một chữ ký hay một con dấu 

nào. Nó chỉ là một dòng chữ không quá 100 từ được mã hóa bằng điện. Nhưng khi 

ngân hàng nhận thấy nó xem như đã là sự chấp nhận thanh toán từ ngân hàng phát. 

Đây là phương thức giao dịch quốc tế được quốc tế thừa nhận. 

Theo tinh thần trình bày ở trên, đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi 

nội dung liên quan đến thẩm quyền ký kết cam kết bảo lãnh tại Ðiều 16 Thông tư 

07/2015/TT-NHNN. Theo đó, cam kết bảo lãnh có giá trị pháp lý khi được ký bởi 

người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền.  

Đối với cam kết bảo lãnh được ký bởi người đại diện hay người ủy quyền thì 

giá trị pháp lý không hề thay đổi cho dù có sự không tuân thủ về nguyên tắc của bên 

bảo lãnh trước khi ký kết. Bên bảo lãnh sẽ không được viện dẫn bất kỳ lý do gì từ 

nội bộ của mình để từ chối việc thanh toán. Việc không tuân thủ đó cũng không hề 

làm thay đổi giá trị của thư bảo lãnh. 

 Để hạn chế rủi ro trong việc ký duyệt các văn kiện bảo lãnh thì bên bảo lãnh 

nên tập trung vào khâu thẩm định và quản lý quy trình nội bộ của ngân hàng để 

kiểm soát quá trình phát hành thư bảo lãnh 

- Thứ năm: xác định thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp 

hợp đồng cấp bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Đây là hai hợp đồng mang tính phái sinh trên cơ sở hợp đồng chính đã được kí 
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kết trước đó giữa bên nhận bảo lãnh và bên bảo lãnh nhưng do tính độc lập về chủ 

thể cũng như độc lập về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ nên trong trường hợp 

phát sinh tranh chấp cần phải xác định tư cách tham gia tố tụng cho từng loại chủ 

thể. Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về xác định thẩm quyền của tòa án 

trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh và hợp đồng cấp bảo lãnh ngân 

hàng trong mối quan hệ độc lập với hợp đồng chính. 

Chẳng hạn, nếu xem tranh chấp xảy ra giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh 

trong hợp đồng bảo lãnh là tranh chấp phái sinh thì các bên sẽ không thể thực hiện 

được quyền khởi kiện một cách độc lập. Nếu coi họ là đồng nguyên đơn hoặc đồng 

bị đơn hoặc là người có quyền nghĩa vụ liên quan thì họ sẽ không có quyền chủ 

động thực hiện các hành vi tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho mình. 

Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết, dẫn đến 

tranh chấp kéo dài gây ra tổn thất lớn cho các bên tham gia bảo lãnh ngân hàng. Do 

đó để đảm bảo rõ ràng quyền lợi của các bên tham gia pháp luật cần có quy định cụ 

thể theo hướng cho phép cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết hai hợp đồng 

này độc lập với nhau nếu các quyền và nghĩa vụ bị tranh chấp không phụ thuộc vào 

hợp đồng chính. 

3.2.2 Các giải pháp bảo đảm thực thi pháp luật về bảo lãnh của ngân hàng 

từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng 

Mặc dù Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Đà Nẵng đã 

triển khai hoạt động bảo lãnh từ những năm đầu thành lập, tuy nhiên hiệu quả hoạt 

động bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh 

Đà Nẵng chưa đạt được như mong muốn do một số yếu tố khách quan và chủ quan 

nhất định đã phân tích trên đây. Để khắc phục những hạn chế này nhằm phát triển 

hơn nữa hoạt động bảo lãnh ngân hàng, theo tôi cần tập trung giải quyết một số vấn 

đề sau đây. 

Thứ nhất, yếu tố con người 

Trong lĩnh vực TCTD thì con người luôn là yếu tố quyết định trong mọi hoạt 

động, do đó cần quan tâm nhiều hơn nữa đến yếu tố này. Trước mắt, cần mở rộng 
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và nâng cao các khóa đào tạo chuyên sâu về hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Bên 

cạnh đó, trong các chỉ tiêu thực hiện công việc (KPIs) cần cụ thể chỉ tiêu về hoạt 

động bảo lãnh thay vì chỉ chú trọng chỉ tiêu về cho vay như hiện nay.  

Thứ hai, chuyên môn hóa trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Với thực tế hiện nay, chuyên viên khách hàng sẽ là những người tiếp cận 

khách hàng để giới thiệu về hầu như tất cả các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, có 

chăng chỉ phân khúc thành chuyên viên khách hàng doanh nghiệp và chuyên viên 

khách hàng tài chính cá nhân. Điều này đã dẫn đến hệ quả cán bộ thực hiện không 

hiểu rõ được hết bản chất của từng loại hình sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động 

ngân hàng, từ đó đưa ra những cách tiếp cận và quyết định không chính xác. 

Do đó, trước hết để đảm bảo chuyên môn hóa hoạt động bảo lãnh ngân hàng, 

theo tôi MBĐN có thể thí điểm thành lập phòng chuyên trách được thiết lập, được 

đào tạo chuyên biệt sẽ giúp tập trung thời gian và nguồn lực cho hoạt động khai 

thác, chăm sóc khách hàng, nắm bắt sâu hơn về tình hình tài chính của khách hàng, 

cũng như nâng thế chủ động của ngân hàng, nâng cao chất lượng thẩm định, quyết 

định cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho khách hàng. 

Thứ ba, nâng cao hệ thống công nghệ 

Mặc dù được đánh giá là một trong những NHTM đi đầu trong ứng dụng và 

phát triển hệ thống công nghệ ngân hàng, tuy nhiên trong quá trình hoạt động 

MBĐN cũng đã gặp không ít những trục trặc công nghệ mà ít hay nhiều cũng đã 

ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của ngân hàng. Do đó, nâng cao hệ thống phần 

mềm công nghệ theo hướng có thể chiết xuất được hệ thống thông tin bảo lãnh đầy 

đủ là một việc làm tất yếu. 

Việc phân tích và đưa ra các giải pháp trong hoạt động bảo lãnh của ngân hàng 

từ thực tiễn hoạt động tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng không 

chỉ rút ra những bài học kinh nghiệm cho riêng Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi 

nhánh Đà Nẵng nói riêng  mà còn có thể được đúc kết thành những bài học kinh 

nghiệm chung cho ngành ngân hàng 
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Kết luận chƣơng 3 

Trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh tại 

Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Đà Nẵng ở chương 2, chương 3 của luận 

văn đã nêu ra một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bất cập trong hoạt động áp dụng 

pháp luật về bảo lãnh, đó là: 

-  Một số quy định pháp luật về bảo lãnh chưa phù hợp với thực tiễn hoạt 

động của Ngân hàng TMCP Quân đội nói chung và chi nhánh Đà Nẵng nói riêng, 

dẫn đến khó khăn cho Ngân hàng TMCP Quân đội trong quá trình tuân thủ và thực 

thi pháp luật; 

-  Quy định pháp luật về bảo lãnh còn tồn tại nhiều nội dung mâu thuẫn, chồng 

chéo, chưa tạo ra khung pháp lý rõ ràng để thực thi. 

-  Các tranh chấp liên quan đến bảo lãnh phát sinh còn nhiều trong khi các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chưa có cơ chế giải quyết triệt để. 

Trên cơ sở đó, tác giả đã kiến nghị một số đề xuất nhằm hoàn thiện các quy 

định pháp luật về bảo lãnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động này cũng 

như tăng cường hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật. Các kiến nghị này tập 

trung chủ yếu vào việc hiệu chỉnh lại các quy định pháp luật hiện hành nhằm phù 

hợp với thực tiễn trong hoạt động bảo lãnh hiện nay và rà soát hệ thống các quy 

định pháp luật nhằm phát hiện và kịp thời sửa đổi các quy phạm pháp luật có nội 

dung chồng chéo, mâu thuẫn với nhau. 
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KẾT LUẬN 

 

Bảo lãnh ngân hàng là một loại hình nghiệp vụ của các ngân hàng hiện đại và 

nó dần trở nên không thể thiếu trong cơ cấu dịch vụ của các NHTM hiện nay. Nó 

đem lại lợi ích không những đối với sự phát triển của ngành ngân hàng mà còn tác 

động trực tiếp đến nền kinh tế đất nước.  

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng pháp lý điều chỉnh hoạt động bảo lãnh 

ngân hàng, ứng dụng trong thực tiễn công tác từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện 

hệ thống pháp lý cũng như hoàn thiện hoạt động này tại MBĐN là mục tiêu nghiên 

cứu tại luận văn này.  

Về mặt lý luận, luận văn đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về hoạt 

động bảo lãnh ngân hàng như khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại bảo lãnh ngân 

hàng, đồng thời chỉ ra các dạng rủi ro thường gặp đối với hoạt động này. Bên cạnh 

đó, luận văn đã có những phân tích cụ thể về thực trạng pháp luật về bảo lãnh ngân 

hàng ở Việt Nam hiện nay về một số phạm trù cụ thể như chủ thể tham gia hoạt 

động bảo lãnh, nội dung, hình thức và hiệu lực của bảo lãnh. 

Về mặt thực tiễn, luận văn đã giới thiệu, phân tích và đánh giá về hoạt động 

bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đà Nẵng đồng thời chỉ ra 

những vướng mắc pháp lý thường gặp trong hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng này. 

Trên cơ sở những phân tích trên, chúng tôi đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện 

pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam hiện nay cũng như đưa ra các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại MBĐN. 

Mặc dù đã có những cố gắng trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận 

văn, song luận văn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót do hạn chế về 

thời gian, kinh nghiệm, tài liệu tham khảo ......, do đó rất mong nhận được sự góp ý 

và chỉ bảo của quý thầy, cô và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn. 
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