hn ch ri ro, tip tc tng cng kim soát, ngn nga các hành vi vi phm pháp lut trong hot ng th ngân hàng,
Thng c NHNN yêu cu các n v thuc NHNN, t chc phát hành th (TCPHT), t chc thanh toán th
(TCTTT), t chc cung ng dch v trung gian thanh toán (TGTT) và Vn phòng i din các t chc th quc t
thc hin các bin pháp sau:
i vi các n v thuc NHNN cn tip tc hoàn thin khuôn kh pháp lý v hot ng th ngân hàng và ch tài x lý các
hành vi vi phm pháp lut trong hot ng th ngân hàng.
Tng cng rà soát, nm bt thông tin v tình hình hot ng th ngân hàng, t ó xây dng k hoch tp trung thanh
tra x lý các hành vi vi phm pháp lut.
Tng cng phi hp công tác, trao i, chia s thông tin gia NHNN và các c quan bo v pháp lut, c quan chc
nng có liên quan trong phòng, chng ti phm và các hành vi vi phm pháp lut trong hot ng th ngân
hàng.
Các TCPHT và TCTTT cn kim tra, rà soát toàn b quy trình, th tc, quy nh v h s và hp ng m, s dng tài
khon thanh toán, th ngân hàng, trên c s ó sa i, b sung, hoàn thin các quy nh ni b nêu trên m bo an
toàn, bo mt thông tin khách hàng và tuân th quy nh pháp lut; rà soát phm vi s dng th ngân hàng
trong hp ng phát hành và s dng th, hn mc và t giá trong giao dch th m bo phù hp quy nh ca pháp
lut.
Thc hin nghiêm túc các ch o, cnh báo ca NHNN v vic giám sát, kim soát hot ng th ngân hàng,
trong ó c bit chú trng công tác nhn bit và xác minh thông tin khách hàng.
Quán trit ti tt c cán b có liên quan trong toàn h thng thc hin úng các quy nh ca pháp lut và quy nh,
hng dn ni b ã ban hành.
Nâng cao hiu qu qun tr, iu hành và h thng kim tra, kim soát ni b nhm hn ch ri ro, phòng nga, ngn
chn các hành vi vi phm pháp lut v hot ng th ngân hàng.
T chc, phi hp vi t chc cung ng dch v TGTT giám sát, kim tra, rà soát các giao dch th phát sinh ti n v
chp nhn th (VCNT) nhm ngn chn vic s dng hn mc th tín dng chuyn tin, ghi có vào tài khon thanh
toán, th ghi n hoc th tr trc ca khách hàng hoc bên th ba (không phi VCNT).
Rà soát, chm dt hp tác và có bin pháp x lý phù hp i vi các t chc cung ng dch v có hành vi s dng th
ngân hàng không úng quy nh pháp lut.
Tng cng tuyên truyn, hng dn khách hàng, t chc cung ng dch v hiu rõ và s dng dch v th an toàn,
tuân th quy nh pháp lut; ch ng chia s, trao i thông tin gia các TCPHT và TCTTT nhm kp thi phát hin
các giao dch áng ng; khuyn cáo, cnh báo khách hàng, t chc cung ng dch v TGTT, VCNT không s
dng hoc to iu kin cho các i tng khác li dng vic s dng tài khon thanh toán, th ngân hàng vào mc ích
vi phm pháp lut, nh cho thuê, cho mn tài khon thanh toán, mua, bán, thuê, cho thuê th hoc thông
tin th, m h th…
Phi hp cht ch vi các c quan bo v pháp lut, c quan chc nng có liên quan trong vic phát hin và x lý
các hành vi vi phm pháp lut v hot ng th ngân hàng theo quy nh pháp lut.
Các t chc cung ng dch v TGTT cn trin khai cung ng dch v TGTT ã c NHNN cp giy phép theo quy
nh ca pháp lut; nghiêm cm vic s dng, li dng dch v TGTT h tr cho vic thc hin các hành vi s dng th
ngân hàng không úng quy nh pháp lut.
Kim tra, rà soát các quy trình, quy nh ni b m bo ban hành y , an toàn, bo mt thông tin khách hàng
và tuân th quy nh pháp lut; thc hin nghiêm túc các ch o, cnh báo ca NHNN liên quan n hot ng cung
ng dch v TGTT.

Nâng cao hiu qu công tác t kim tra, kim soát ni b nhm hn ch ri ro, phòng nga, ngn chn các hành vi
vi phm pháp lut liên quan n th ngân hàng trong quá trình cung ng dch v TGTT.
Phi hp cht ch vi TCPHT, TCTTT và các c quan bo v pháp lut, c quan chc nng có liên quan trong
vic phát hin và x lý các hành vi vi phm pháp lut v hot ng th ngân hàng theo quy nh pháp lut.
Vn phòng i din các t chc th quc t rà soát, m bo vic hp tác vi các TCPHT, TCTTT, t chc chuyn mch
th ti Vit Nam trong cung ng dch v th cho khách hàng tuân th các quy nh ca pháp lut Vit Nam cng
nh các vn bn ch o ca NHNN.
Tng cng công tác trao i, chia s thông tin và cnh báo n các TCPHT, TCTTT, t chc cung ng dch v
TGTT danh sách các VCNT có ri ro cao, thc hin các giao dch thanh toán th cho hot ng không phù
hp quy nh ca pháp lut Vit Nam.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

