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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do lựa chọn 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 chủ thể nói chung và giữa các 

doanh nghiệp trong nƣớc và quốc tế do nó tạo ra sự tin tƣởng 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 đƣợc quy định trong Quyết 

định số 192/NH-QĐ ngày 17/09/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt 

Nam về bảo lãnh, tái bảo lãnh vay vốn nƣớc 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 đƣợc 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 bƣớc đƣa hoạt động BLNH thực hiện theo 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. Bên cạnh đó, hoạt động BLNH phát triển ngày càng 

sôi động với nhiều loại hình bảo lãnh đa dạng đã tạo ra nguồn thu không nhỏ cho 

các ngân hàng thực hiện bảo lãnh. Tuy nhiên, hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều 

rủi ro khiến ngân hàng chịu những khoản thua lỗ hoặc mất uy tín. Một trong các 

nguyên nhân của các rủi ro này là do pháp luật về hoạt động BLNH còn nhiều 

bất cập, nhƣ các quy định về hoạt động BLNH còn sơ sài, chƣa đầy đủ, còn có 

nhiều mâu thuẫn và thậm chí còn có sự xung đột pháp luật với quy định của pháp 

luật nƣớc ngoài và quốc tế. Các tranh chấp phát sinh trong hoạt động BLNH 

ngày càng nhiều là minh chứng cho thấy pháp luật hiện hành về hoạt động 

BLNH vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Vì vậy, việc tiếp tục 

hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hoạt động BLNH là yêu cầu khách quan. 
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Vấn đề đặt ra là cần hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH theo hƣớng 

nào? Để trả lời câu hỏi này cần có sự nghiên cứu vấn đề một cách cụ thể. Đó là 

lý do để nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề: "Hoàn thiện pháp luật về hoạt động 

bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu cho Luận án Tiến sĩ 

Luật học của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận 

về hoạt động BLNH, pháp luật về hoạt động BLNH và phân tích thực trạng pháp 

luật hiện hành của Việt Nam về hoạt động BLNH, đề tài đề xuất phƣơng hƣớng 

và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH ở Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt đƣợc mục đích nêu trên, đề tài có nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

- Làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động BLNH nhƣ: khái niệm, đặc 

điểm, các loại hình của BLNH; khái niệm, nội dung, vai trò của hoạt động 

BLNH; 

- Làm rõ khái niệm, đặc điểm và nội dung của pháp luật về hoạt động 

BLNH; 

- Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về hoạt động BLNH, đặc biệt là 

nêu ra những ƣu điểm và bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành về 

hoạt động BLNH; 

- Phân tích tình hình áp dụng pháp luật về hoạt động BLNH ở Việt Nam 

trong thời gian qua; 

- Xác định phƣơng hƣớng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật 

Việt Nam về hoạt động BLNH. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề liên quan đến pháp luật 

về hoạt động BLNH. Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài còn bao gồm các quy định 

của pháp luật Việt Nam về hoạt động BLNH, pháp luật nƣớc ngoài, pháp luật 

quốc tế và các tập quán quốc tế về hoạt động BLNH. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Trong khuôn khổ của một luận án tiến sĩ, hoạt động BLNH 

đƣợc nghiên cứu sinh phân tích dƣới góc độ là hoạt động kinh doanh của tổ chức 

tín dụng (TCTD) cung cấp cho khách hàng vì mục tiêu lợi nhuận. Luận án không 

nghiên cứu các hoạt động bảo lãnh do các cơ quan quản lý nhà nƣớc thực hiện 

(ví dụ: Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nƣớc...) hoặc các hoạt động 

bảo lãnh do TCTD thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nƣớc, không 

vì mục đích sinh lợi. Nói cách khác, hoạt động BLNH đƣợc nghiên cứu sinh tập 

trung phân tích dƣới góc độ là hoạt động cung cấp dịch vụ bảo lãnh của các 

TCTD cho các doanh nghiệp. 

Ngoài ra, vì phạm vi hoạt động BLNH là vấn đề rất rộng, do đó, Luận án 

tập trung phân tích 5 nội dung là các quy định của pháp luật về: trình tự thủ tục 

thực hiện hoạt động BLNH; chủ thể thực hiện hoạt động BLNH; hợp đồng cấp 

BLNH; hợp đồng BLNH và giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động 

BLNH. 

- Về thời gian: Khi đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về hoạt động 

BLNH, Luận án chia thành 3 mốc giai đoạn là: Giai đoạn từ năm 1990 đến năm 

1996, là giai đoạn mà nền kinh tế Việt Nam bắt đầu chuyển đổi từ nền kinh tế 

tập trung sang nền kinh tế thị trƣờng, trong giai đoạn này Thống đốc NHNN đã 

ban hành Quyết định số 192/NH-QĐ ngày 17/09/1992 về bảo lãnh, tái bảo lãnh 

vay vốn nƣớc ngoài (đây là văn bản pháp luật đầu tiên của Nhà nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hoạt động BLNH); Giai đoạn từ năm 1997 đến 

năm 2010, là giai đoạn Luật NHNN và Luật Các TCTD năm 1997 ra đời; Giai 

đoạn từ năm 2010 đến nay, là giai đoạn Luật Các TCTD năm 2010 có hiệu lực 

và đƣợc áp dụng trong thực tiễn. 

4. Kết quả nghiên cứu và những điểm mới của luận án 

4.1. Kết quả nghiên cứu 

Luận án đã đạt đƣợc những kết quả nghiên cứu nhƣ sau: 

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các kết quả nghiên cứu lý luận về hoạt 

động BLNH và pháp luật về hoạt động BLNH, trong đó nêu ra những vấn đề có 
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liên quan đến hƣớng nghiên cứu của đề tài luận án mà các nhà khoa học đi trƣớc 

đã giải quyết và chỉ ra những vấn đề chƣa đƣợc giải quyết. 

Thứ hai, luận án đã làm rõ thêm những vấn đề lý luận về hoạt động 

BLNH và pháp luật về hoạt động BLNH, nhƣ: khái niệm, đặc điểm và các loại 

hình BLNH; khái niệm, nội dung, vai trò của hoạt động BLNH; các rủi ro phát 

sinh trong hoạt động BLNH; khái niệm và nguyên tắc của pháp luật về hoạt động 

BLNH; nội dung pháp luật về hoạt động BLNH; những yếu tố chi phối đến pháp 

luật về hoạt động BLNH. 

Thứ ba, luận án đã phân tích thực trạng pháp luật về hoạt động BLNH ở 

Việt Nam dƣới cả hai phƣơng diện: thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn áp 

dụng pháp luật theo 5 nội dung là: trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động BLNH; 

chủ thể thực hiện hoạt động BLNH; hợp đồng cấp BLNH; hợp đồng BLNH và 

giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động BLNH. 

Thứ tƣ, luận án đƣa ra những định hƣớng và đề xuất các giải pháp hoàn 

thiện pháp luật Việt Nam về hoạt động BLNH trong thời gian tới. 

4.2. Những điểm mới của luận án 

Luận án có những điểm mới nhƣ sau: 

Thứ nhất, xây dựng các khái niệm về BLNH, hoạt động BLNH phù hợp 

với bản chất pháp lý của hoạt động này. Luận án cũng xác định cụ thể các nội 

dung của hoạt động BLNH và chỉ ra các rủi ro phát sinh đối với từng chủ thể 

tham gia hoạt động BLNH. 

Thứ hai, xây dựng khái niệm pháp luật về hoạt động BLNH, xác định các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật về hoạt động BLNH, xác định nội dung pháp 

luật về hoạt động BLNH và chỉ ra các yếu tố chi phối đến pháp luật về hoạt động 

BLNH. 

Thứ ba, phân tích một cách có hệ thống những bất cập của pháp luật về 

hoạt động BLNH ở Việt Nam theo 5 nội dung là: trình tự, thủ tục thực hiện hoạt 

động BLNH; chủ thể thực hiện hoạt động BLNH; hợp đồng cấp BLNH; hợp 

đồng BLNH và giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động BLNH 

Thứ tƣ, luận án đã đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp 

luật về hoạt động BLNH ở Việt Nam. 
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5. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài 

Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu góp phần xây dựng hệ thống 

lý luận về hoạt động bảo lãnh ngân hàng và pháp luật về hoạt động BLNH cũng 

nhƣ đánh giá tƣơng đối toàn diện thực trạng pháp luật về hoạt động BLNH ở 

Việt Nam hiện nay.  

Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa khoa học và tính ứng dụng 

trong thực tiễn nhƣ sau: 

Một là, với riêng nghiên cứu sinh, Luận án là cơ sở khoa học cho việc tiếp 

tục nghiên cứu và hoàn thiện lý luận về hoạt động BLNH và pháp luật về hoạt 

động BLNH. 

Hai là, Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích để các cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền nghiên cứu trong việc xây dựng, sửa đổi pháp luật hiện hành ở Việt 

Nam về hoạt động BLNH. 

Ba là, Luận án là tài liệu nghiên cứu cung cấp kiến thức pháp lý về hoạt 

động BLNH và pháp luật về hoạt động BLNH phục vụ công tác đào tạo, nghiên 

cứu khoa học pháp lý ở Việt Nam. 

6. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung luận án gồm có 04 chƣơng, cụ 

thể nhƣ sau: 

Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phƣơng 

pháp nghiên cứu 

Chƣơng 2. Những vấn đề lý luận về hoạt động bảo lãnh ngân hàng và 

pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Chƣơng 3. Thực trạng pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở 

Việt Nam 

Chƣơng 4. Định hƣớng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động 

bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Đề tài “Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt 

Nam” chƣa từng đƣợc nghiên cứu ở cấp độ tiến sĩ luật học. Tuy nhiên, cho đến 

nay các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài cũng tƣơng đối đa dạng, có 

thể tạm chia thành các công trình nghiên cứu ngoài nƣớc và công trình nghiên 

cứu trong nƣớc. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu ngoài nƣớc thƣờng 

nghiên cứu về hoạt động BLNH dƣới góc độ kinh tế học hoặc trên cơ sở pháp 

luật nƣớc ngoài, hầu nhƣ không có công trình nào đề cập đến hoạt động BLNH ở 

Việt Nam hoặc pháp luật về hoạt động BLNH ở Việt Nam, tuy nhiên những nội 

dung về lý luận về hoạt động BLNH tại các công trình này cũng có nhiều giá trị 

tham khảo. Đối với công trình nghiên cứu trong nƣớc, các tác giả cũng thƣờng 

nghiên cứu hoạt động BLNH dƣới góc độ kinh tế học hoặc tổng hợp, nghiên cứu 

một số khía cạnh pháp lý về hoạt động BLNH ở Việt Nam. Những tài liệu này có 

giá trị tham khảo trong việc nghiên cứu lý luận và thực trạng pháp luật về hoạt 

động BLNH ở Việt Nam. 

Tại Chƣơng 1 này, nghiên cứu sinh sẽ trình bày khái quát các kết quả 

nghiên cứu đã đƣợc công bố liên quan đến đề tài, đồng thời đánh giá về giá trị 

tham khảo của các công trình đó trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài. Từ 

những đánh giá về kết quả nghiên cứu tại các công trình khoa học đó, nghiên cứu 

sinh sẽ đƣa ra các giả thuyết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu dự kiến đạt đƣợc và 

các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng để thực hiện đề tài. 

Để thuận lợi cho việc nghiên cứu và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đề 

tài, việc đánh giá các công trình đã công bố liên quan đến luận án đƣợc thực hiện 

theo các vấn đề nghiên cứu nhƣ sau: các kết quả nghiên cứu lý luận về hoạt động 

BLNH và pháp luật về hoạt động BLNH, các kết quả nghiên cứu thực trạng pháp 

luật về hoạt động BLNH và những đề xuất trong các công trình nghiên cứu nhằm 

hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH ở Việt Nam. 
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1.1.1. Các kết quả nghiên cứu lý luận về hoạt động bảo lãnh ngân 

hàng và pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

1.1.1.1. Lý luận về hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

- Về khái niệm, đặc điểm, phân loại BLNH 

Ở Việt Nam, có khá nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến khái niệm, 

đặc điểm, phân loại BLNH nhƣng các công trình nghiên cứu chuyên sâu về vấn 

đề này cũng không nhiều. Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu về vấn đề này 

có thể kể đến nhƣ: Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam của Đại học Quốc gia 

Hà Nội (2005) [10];  Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam của Đại học Luật Hà 

Nội (2012) [8], Giáo trình tín dụng ngân hàng của Học viện Ngân hàng (2001) 

[16]. Tại một số công trình khoa học khác có đề cập đến khái niệm BLNH thông 

qua khái niệm “bảo lãnh” nhƣ: bài viết Một số vấn đề về quan hệ BLNH ở nước 

ta hiện nay của Võ Đình Toàn (2002) [58], tác phẩm Bảo lãnh ngân hàng và tín 

dụng dự phòng của Lê Nguyên (1996) [37]. 

Ở nƣớc ngoài, cũng có một số công trình khoa học đề cập đến khái niệm, 

đặc điểm, phân loại BLNH có thể kể đến nhƣ: cuốn sách Bank Guarantees in 

International Trade (dịch là: bảo lãnh ngân hàng trong thƣơng mại quốc tế) của 

Roland F.Bertrams (1996) [75], tài liệu nghiên cứu The Fraud Exception in Bank 

Guarantee (dịch là: ngoại lệ gian lận trong bảo lãnh ngân hàng) của Grace 

Longwa Kayembe (2008) [110]. Một số công trình khoa học khác nghiên cứu về 

BLNH dƣới khái niệm “Guarantee” (bảo lãnh) và “Demand Guarantee” hay 

“Bank Demand Guarantee” (dịch là: bảo lãnh trả tiền ngay/bảo lãnh ngân hàng 

trả tiền ngay) nhƣ: cuốn sách Guide to the ICC Uniform Rules for Demand 

Guarantees (dịch là: Hƣớng dẫn bộ quy tắc thống nhất của ICC về bảo lãnh 

trả tiền ngay) của Roy Goode (1992) [83]; Luận án tiến sĩ luật học “Selective 

Legal Aspects of Bank Demand Guarantees” (dịch là: Một số khía cạnh pháp 

lý lựa chọn về bảo lãnh ngân hàng trả tiền ngay) của Michelle Kelly-Louw 

(2008) [111]. 

Từ các khái niệm về BLNH đƣợc đề cập trong các công trình nghiên cứu 

nêu trên, nghiên cứu sinh có thể đánh giá nhƣ sau: 

Một là, cho đến nay chƣa có khái niệm thống nhất về BLNH. 
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Hai là, các khái niệm về BLNH thƣờng đƣợc trình bày theo hƣớng mô 

tả kỹ thuật bảo lãnh (phản ánh đối tƣợng bảo lãnh, trách nhiệm bảo lãnh) chứ 

không đề cập dƣới khía cạnh pháp lý là một quan hệ hợp đồng giữa bên bảo 

lãnh và bên nhận bảo lãnh thể hiện dƣới dạng quyền và nghĩa vụ của hai bên 

đối với nhau. 

Ba là, các khái niệm chƣa nêu rõ đƣợc bản chất của BLNH là một hợp 

đồng bảo đảm nhằm bảo đảm cho nghĩa vụ của bên đƣợc bảo lãnh đối với bên 

nhận bảo lãnh. 

- Về khái niệm, đặc điểm, nội dung hoạt động BLNH 

Hiện nay, các công trình nghiên cứu trong nƣớc cũng nhƣ nƣớc ngoài 

thƣờng ít đề cập đến các vấn đề về khái niệm, đặc điểm, nội dung hoạt động 

BLNH. Một số công trình nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu bản chất 

của cam kết bảo lãnh hoặc bản chất của quan hệ bảo lãnh nhƣ: cuốn sách Bảo 

lãnh ngân hàng và tín dụng dự phòng của Lê Nguyên (1996) [37], bài viết “Một 

số vấn đề về quan hệ BLNH ở nƣớc ta hiện nay” của Võ Đình Toàn (2002) [58], 

bài viết “Xác định lại bản chất quan hệ bảo lãnh ngân hàng trong các quy định 

của pháp luật” của Nguyễn Thành Nam (2013) [19]. Mặc dù các công trình này 

đã chỉ ra đƣợc bản chất của bảo lãnh là một quan hệ hợp đồng giữa hai bên, một 

bên là ngƣời phát hành bảo lãnh (bên bảo lãnh) và một bên là ngƣời thụ hƣởng 

bảo lãnh (bên nhận bảo lãnh). Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu nêu trên 

chƣa lý giải đƣợc bản chất của hoạt động BLNH, cũng nhƣ xác định các nội 

dung cụ thể của hoạt động BLNH. 

Nhƣ vậy, có thể kết luận rằng hiện nay còn thiếu vắng các nghiên cứu về 

hoạt động BLNH trong các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nƣớc. Vì vậy, 

trong thực tế hiện còn nhiều cách hiểu khác nhau về hoạt động BLNH. 

- Về các rủi ro phát sinh trong hoạt động BLNH 

Hoạt động BLNH đem lại nguồn thu không nhỏ từ phí bảo lãnh nhƣng 

hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, đến nay cũng không nhiều 

công trình nghiên cứu cụ thể về các rủi ro mà TCTD phải đối mặt trong hoạt 

động BLNH và phƣơng thức nào để hạn chế các rủi ro đó. Chẳng hạn: trong 

cuốn sách Bảo lãnh ngân hàng và tín dụng dự phòng của Lê Nguyên (1996) 
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[37], mặc dù tác giả đã dành hẳn một phần (phần III) nghiên cứu về những rủi ro 

của bảo lãnh và tín dụng dự phòng nhƣng mới nhìn nhận rủi ro dƣới góc độ của 

bên đƣợc bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Tại một số công trình khoa học khác 

thì không trực tiếp nghiên cứu các rủi ro trong hoạt động BLNH mà chỉ nghiên 

cứu chung về các rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng và các biện pháp để 

quản trị các loại rủi ro này, cụ thể nhƣ: cuốn sách Rủi ro tín dụng thương mại 

ngân hàng – Lý luận và thực tiễn của Trƣơng Quốc Cƣờng, Đào Minh Phúc, 

Nguyễn Đức Thắng (2010) [5], bài viết "Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng 

thƣơng mại trong quá trình hội nhập quốc tế" của Lê Văn Dũng (2007) [6], bài 

viết “Xây dựng khung quản lý rủi ro hoạt động hƣớng tới giám sát ngân hàng 

trên cơ sở rủi ro” của Nhóm nghiên cứu quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng 

TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam (2013) [38], bài viết: “Triển khai Basel II: khi 

nào và tiếp cận nhƣ thế nào?” của Phạm Đỗ Nhật Vinh (2013) [68]. Các công 

trình này cũng có giá trị tham khảo trong việc nghiên cứu cách thức nhận diện 

rủi ro và các phƣơng thức quản lý rủi ro hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy 

nhiên, xuất phát từ mục đích và phạm vi nghiên cứu của luận án, nội dung các 

công trình nêu trên chƣa đề cập đầy đủ và toàn diện các rủi ro phát sinh trong 

hoạt động BLNH. 

1.1.1.2. Lý luận pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Nội dung lý luận pháp luật về hoạt động BLNH bao gồm 3 vấn đề cơ 

bản là: Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về hoạt động BLNH, nội dung của 

pháp luật về hoạt động BLNH và những yếu tố chi phối pháp luật về hoạt 

động BLNH. 

- Về khái niệm, đặc điểm của pháp luật về hoạt động BLNH 

Hiện nay, các công trình nghiên cứu trong nƣớc cũng nhƣ nƣớc ngoài 

nghiên cứu chƣa đầy đủ các vấn đề lý luận về pháp luật hoạt động BLNH nhƣ 

khái niệm, đặc điểm của pháp luật về hoạt động BLNH trong khi việc làm rõ 

khái niệm và đặc điểm của pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc xác 

định đối tƣợng áp dụng, phƣơng pháp điều chỉnh và nội dung của pháp luật về 

hoạt động BLNH. 
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Tuy nhiên, ở từng giác độ cụ thể thì đến nay cũng có một số công trình 

nghiên cứu đã đề cập đến các nội dung nêu trên, cụ thể tại các công trình sau 

đây: Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam của Đại học Quốc gia Hà Nội (2005) 

[10];  Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam của Đại học Luật Hà Nội (2012) [8]. 

Qua nghiên cứu các công trình nêu trên có thể đánh giá nhƣ sau: 

+ Đến nay, chƣa công trình khoa học nào nghiên cứu toàn diện các vấn đề 

về khái niệm, đặc điểm của pháp luật về hoạt động BLNH. 

+ Do các công trình nghiên cứu nêu trên chỉ dừng ở mức độ là giáo trình 

đào tạo cho sinh viên ngành luật nên các vấn đề nêu ra còn mang tính khái quát, 

giới thiệu chứ chƣa nghiên cứu sâu sắc về bản chất, đặc điểm và các nguyên tắc 

của pháp luật về hoạt động BLNH. 

  - Về nội dung của pháp luật về hoạt động BLNH 

Nội dung của một chế định pháp luật chính là các quy định pháp luật. 

Việc nghiên cứu nội dung của pháp luật về hoạt động BLNH có ý nghĩa quan 

trọng trong việc xác định những vấn đề mà chế định pháp luật này cần điều 

chỉnh. Nghiên cứu đến vấn đề này có một số công trình nhƣ sau: Giáo trình Luật 

ngân hàng Việt Nam của Đại học Quốc gia Hà Nội (2005) [10]; Giáo trình Luật 

ngân hàng Việt Nam của Đại học Luật Hà Nội (2012) [8]; cuốn sách Bank 

Guarantees in International Trade (dịch là: Bảo lãnh ngân hàng trong thƣơng 

mại quốc tế) của Roeland F.Bertrams (2004) [75], luận án tiến sĩ luật học 

Selective Legal Aspects of Bank Demand Guarantees của Michelle Kelly-Louw 

(2008) [111] và một số công trình khác. 

Nhìn chung, mỗi công trình khoa học nêu trên đã nghiên cứu một hoặc 

một số vấn đề trong nội dung pháp luật về hoạt động BLNH. Tuy nhiên, chƣa có 

công trình nào làm rõ pháp luật về hoạt động BLNH cần điều chỉnh các nội dung 

gì. Đi sâu vào từng nội dung trong lý luận pháp luật về hoạt động BLNH có thể 

thấy nhƣ sau: 

- Các quy tắc do Phòng thƣơng mại quốc tế (ICC) ban hành, trong đó 

đáng chú ý nhất là Uniform Rules for Demand Guarantees No.758 (URDG 758) 

(dịch là: Bộ quy tắc thống nhất về bảo lãnh trả tiền ngay số 758) [90]. Đây là bộ 

quy tắc thể hiện các thông lệ quốc tế về BLNH, bộ quy tắc này đƣợc ban hành 
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trên cơ sở tổng kết thực tiễn áp dụng của Uniform Rules for Contract Guarantees 

No.325 (dịch là: Bộ quy tắc thống nhất về bảo lãnh hợp đồng số 325) [87] và 

Uniform Rules for Demand Guarantees No.458 (dịch là: Bộ quy tắc thống nhất 

về bảo lãnh trả tiền ngay số 458) [88]. Bên cạnh đó, các bản Hƣớng dẫn thực 

hiện các Bộ quy tắc thống nhất về bảo lãnh trả tiền ngay cũng góp phần làm rõ 

các nội dung của các Bộ quy tắc này, chẳng hạn nhƣ: cuốn sách Guide to the 

ICC Uniform Rules for Demand Guarantees của Roy Goode (1992) [83]. Các Bộ 

quy tắc nêu trên không mang tính bắt buộc nhƣng ICC đã tổng kết thực tiễn và 

đƣa ra các quy tắc khuyến nghị đối với tất cả các ngân hàng thực hiện hoạt động 

BLNH trong thƣơng mại quốc tế. Những quy tắc mang tính khuyến nghị này 

đƣợc coi nhƣ tập quán quốc tế và đƣợc nhiều chủ thể tham gia hoạt động BLNH 

tại nhiều quốc gia lựa chọn áp dụng cũng nhƣ đƣợc nhiều quốc gia thể chế vào 

các quy định pháp luật trong nƣớc. 

- Một số công trình đã nghiên cứu về nội dung của pháp luật về hoạt động 

BLNH nhƣ: bài viết “Chế định bảo lãnh của Việt Nam nhìn từ góc độ luật so 

sánh” tác giả Bùi Đức Giang (2012) [11] đã bàn về vấn đề xác lập và thực hiện 

BLNH. Công trình này đã có một số đóng góp về mặt lý luận khi nghiên cứu chế 

định bảo lãnh từ nhiều quốc gia khác nhau, tuy nhiên chế định bảo lãnh mà tác 

giả đề cập là chế định bảo lãnh trong vay vốn ngân hàng chứ không phải là hoạt 

động BLNH. Một công trình khác rất đáng chú ý là tài liệu nghiên cứu Bank 

Guarantees (dịch là: Bảo lãnh ngân hàng) của Credit Suisse (2010). Trong tài 

liệu này, các chuyên gia ngân hàng Credit Suisse đã nghiên cứu khái niệm về 

BLNH và một số khái niệm có liên quan, các loại hình BLNH, nội dung của cam 

kết bảo lãnh và việc thực hiện cam kết bảo lãnh, làm rõ phạm vi áp dụng của các 

quy định và tập quán quốc tế có liên quan về BLNH nhƣ URDG, ISP 98. Trong 

bài viết “Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng” 

của Nguyễn Thành Nam (2003) [20], tác giả đã làm rõ một số vấn đề cơ bản 

trong nội dung của pháp luật về hoạt động BLNH nhƣ: chủ thể tham gia hoạt 

động BLNH, cơ sở và phƣơng thức phát hành BLNH, hình thức, nội dung cam 

kết BLNH và các vấn đề khác trong nội dung của pháp luật về hoạt động BLNH.  
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- Một số công trình khoa học khác tuy không trực tiếp nghiên cứu về hoạt 

động BLNH nhƣng lại góp phần xác định mối quan hệ giữa BLNH với các biện 

pháp bảo đảm khác qua đó góp phần làm rõ nội dung của pháp luật về hoạt động 

BLNH, nổi bật là công trình sau: Đề tài nghiên cứu đặc biệt cấp Đại học Quốc 

gia: Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng của 

tác giả Lê Thị Thu Thủy (2006) [57]. Trong công trình nghiên cứu này, tác giả 

Lê Thị Thu Thủy cùng các tác giả tham gia nghiên cứu đã đề cập một cách có hệ 

thống những vấn đề lý luận cơ bản về các biện pháp bảo đảm mà cụ thể là các 

biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản, xác định các nội dung cần thiết khi xác 

lập hợp đồng bảo đảm tiền vay, đề xuất phƣơng hƣớng và giải pháp hoàn thiện 

pháp luật về bảo đảm tiền vay. Do BLNH cũng là một biện pháp bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ nên có thể vận dụng kết quả nghiên cứu tại công trình nêu trên để 

tham khảo trong quá trình hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH. 

Nhƣ vậy, có thể kết luận rằng cho đến nay chƣa có công trình khoa học 

nào nghiên cứu tổng thể nội dung của pháp luật về hoạt động BLNH do đó chƣa 

có công trình nào chỉ ra đƣợc đầy đủ các nội dung cần có trong pháp luật điều 

chỉnh hoạt động BLNH. Tuy nhiên, đối với một số vấn đề trong nội dung của 

pháp luật về hoạt động BLNH, cũng đã có một số công trình nghiên cứu có giá 

trị khoa học để nghiên cứu sinh có thể kế thừa trong việc nghiên cứu nội dung 

pháp luật về lĩnh vực này. 

- Về những yếu tố chi phối pháp luật về hoạt động BLNH 

Cho đến nay chƣa có công trình nào chỉ ra tổng thể các yếu tố chi phối 

pháp luật về hoạt động BLNH. Tuy nhiên, ở giác độ khái quát và từng yếu tố cụ 

thể thì đã có một số công trình nghiên cứu với những kết quả nhất định. Cụ thể: 

- Khi nghiên cứu về tác động của hội nhập quốc tế đối với pháp luật, một 

số công trình đã chỉ ra những ảnh hƣởng của bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt 

Nam hiện nay đối với pháp luật ngân hàng nói chung và pháp luật về hoạt động 

BLNH nói riêng. Một số công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này bao gồm: 

Tài liệu nghiên cứu Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ của Bộ Tƣ pháp 

(2002) [1], bài viết “Nhân tố chủ yếu kiến tạo năng lực cạnh tranh của ngân hàng 

thƣơng mại khi hội nhập kinh tế quốc tế” của Phan Hồng Quang (2007) [42], bài 
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viết “Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng” của 

Nguyễn Thành Nam (2003) [20], bài viết “Vietcombank trong tiến trình hội nhập 

quốc tế” của Nguyễn Phƣớc Thanh (2009) [52], bài viết “Hoàn thiện pháp luật 

đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO của hệ thống ngân hàng Việt Nam” của Nguyễn 

Đình Tự (2007) [66].  

- Một số công trình nghiên cứu có đề cập đến ảnh hƣởng của các tập quán 

quốc tế đối với pháp luật quốc gia, chẳng hạn nhƣ Guarantees (dịch là: bảo lãnh) 

của George Affaki (2003) [70], công trình này đã chỉ ra những tác động của tập 

quán đặc biệt là tập quán quốc tế đối với pháp luật quốc gia điều chỉnh hoạt động 

BLNH. Nhƣ vậy, mặc dù tập quán quốc tế không mang tính bắt buộc nhƣng 

chính việc các ngân hàng trên thế giới thực hiện các tập quán này đã biến nó trở 

thành thông lệ quốc tế đƣợc thừa nhận và nhiều quốc gia thể chế vào pháp luật 

trong nƣớc. Yếu tố phải thể chế chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc trong việc 

xây dựng hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật về hoạt động BLNH nói 

riêng cũng đƣợc đề cập rải rác trong các công trình nghiên cứu. 

 Nhìn chung, các công trình đề cập về vấn đề này mặc dù đã chỉ ra đƣợc 

một số yếu tố tác động đến pháp luật về hoạt động BLNH nhƣng chƣa mang 

tính hệ thống và chƣa đầy đủ. Chẳng hạn các yếu tố về sự tƣơng tác pháp luật, 

hay yếu tố về khả năng thực hiện pháp luật của chủ thể tham gia hoạt động 

BLNH, yêu cầu về quản trị rủi ro trong hoạt động BLNH... chƣa đƣợc đề cập 

đến mặc dù chúng có ảnh hƣởng mạnh mẽ đối với pháp luật về hoạt động 

BLNH thời gian qua. 

1.1.2. Các kết quả nghiên cứu thực trạng pháp luật về hoạt động bảo 

lãnh ngân hàng ở Việt Nam 

- Về quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về hoạt động BLNH 

ở Việt Nam 

Đến nay đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề này nhƣ Giáo trình 

tín dụng ngân hàng của Học viện ngân hàng (2011) [16], luận văn thạc sĩ luật 

học Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng và thực tiễn tại Ngân hàng TMCP 

Techcombank ở Việt Nam của Vũ Thị Khánh Phƣợng (2011) [41], bài viết “Một 

số vấn đề về quan hệ bảo lãnh ngân hàng ở nƣớc ta hiện nay” của Võ Đình Toàn 
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(2002) [58]. Tuy nhiên, phần lớn các công trình chỉ mới đề cập một cách sơ lƣợc 

và chủ yếu liệt kê các văn bản pháp luật chứ chƣa có sự phân tích đánh giá để 

làm rõ thành tựu và hạn chế của pháp luật hiện hành về hoạt động BLNH.  

- Về thực trạng các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động 

BLNH 

Liên quan đến vấn đề này có một số công trình nghiên cứu quan trọng sau 

đây: cuốn sách Bảo lãnh ngân hàng và tín dụng dự phòng của Lê Nguyên (1996) 

[37] đã dành một chƣơng (chƣơng III) nghiên cứu về quá trình soạn thảo bảo 

lãnh, công trình nghiên cứu này đã đƣa ra các bƣớc cơ bản trong quá trình soạn 

thảo bảo lãnh và nội dung của văn bản bảo lãnh; tuy nhiên trong cuốn sách này, 

tác giả Lê Nguyên quá chú trọng đến trình tự, thủ tục thực hiện BLNH theo tập 

quán quốc tế mà chƣa đánh giá khả năng áp dụng quy trình này ở Việt Nam. 

Trong cuốn Giáo trình tín dụng ngân hàng của Học viện ngân hàng (2001) [16] 

cũng đã nghiên cứu quá trình soạn thảo, phát hành và thực hiện văn bản bảo 

lãnh, nhƣng các căn cứ pháp lý đƣợc nêu tại giáo trình này đã hết hiệu lực thi 

hành do đó nó không còn mang giá trị thực tiễn mặc dù vẫn còn có giá trị tham 

khảo về mặt lý luận. 

- Về thực trạng các quy định về chủ thể tham gia hoạt động BLNH 

Đến nay có khá nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề chủ thể 

tham gia hoạt động BLNH cũng nhƣ quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia 

hoạt động BLNH nhƣ: Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam của Đại học Quốc 

gia Hà Nội (2005) [10];  Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam của Đại học Luật 

Hà Nội (2012) [8], bài viết “Một số vấn đề về quan hệ bảo lãnh ngân hàng ở 

nƣớc ta hiện nay” của Võ Đình Toàn [58], bài viết “Xác định lại bản chất quan 

hệ bảo lãnh ngân hàng trong các quy định của pháp luật” của Nguyễn Thành 

Nam (2013) [19] và nhiều công trình khoa học khác. Các công trình này có nhiều 

giá trị khoa học trong việc làm rõ hai mối quan hệ trong hoạt động BLNH; đó là: 

quan hệ bảo lãnh và quan hệ cấp bảo lãnh. 

Đối với quan hệ bảo lãnh, hiện còn hai quan điểm về chủ thể tham gia 

quan hệ bảo lãnh, quan điểm thứ nhất cho rằng chủ thể tham gia quan hệ bảo 

lãnh bao gồm ba bên: bên bảo lãnh (TCTD), bên đƣợc bảo lãnh (khách hàng của 
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TCTD) và bên nhận bảo lãnh (ngƣời thụ hƣởng); quan điểm thứ hai cho rằng 

nhìn bề mặt thì quan hệ bảo lãnh bảo gồm ba bên nhƣng thực chất chủ thể quan 

hệ bảo lãnh chỉ gồm hai bên là bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Các công 

trình này đã có những đóng góp khoa học trong việc xác định đúng tƣ cách chủ 

thể của quan hệ BLNH.  

Đối với quan hệ hợp đồng cấp bảo lãnh, mặc dù không có nhiều tranh 

cãi về vấn đề chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng (hầu hết đều thừa nhận là 

hợp đồng giữa bên bảo lãnh và bên đƣợc bảo lãnh) nhƣng lại tồn tại hai quan 

điểm về bản chất của quan hệ hợp đồng này. Quan điểm thứ nhất cho rằng đây 

là hợp đồng cấp tín dụng vì thông qua BLNH khách hàng có đƣợc những 

thuận lợi về ngân quỹ nhƣ cho vay thực sự, và trong trƣờng hợp TCTD phải 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì đó thực sự là khoản cho vay. Quan điểm thứ 

hai thì cho rằng đây không phải là một hợp đồng cấp tín dụng mà chỉ là một 

hợp đồng dịch vụ ngân hàng. 

Để làm rõ từng mối quan hệ hợp đồng, trong Giáo trình Luật ngân hàng 

Việt Nam của Đại học Luật Hà Nội (2012) [8] đã xác định khá cụ thể quyền và 

nghĩa vụ của từng chủ thể theo hai quan hệ hợp đồng nêu trên: quan hệ hợp đồng 

cấp bảo lãnh giữa bên bảo lãnh và bên đƣợc bảo lãnh và quan hệ hợp đồng bảo 

lãnh giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh, đồng thời công trình này cũng giải 

thích cơ sở của việc quy định từng quyền năng chủ thể. 

- Thực trạng các quy định về hợp đồng BLNH và hợp đồng cấp BLNH 

Nói đến các quy định về hợp đồng BLNH và hợp đồng cấp BLNH tức là 

nói đến các vấn đề về giao kết hợp đồng, nội dung cơ bản của hợp đồng, thực 

hiện hợp đồng và hiệu lực của hợp đồng BLNH. Có thể khẳng định đến nay chƣa 

có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách chi tiết về các vấn đề nêu trên. 

Tuy nhiên, đối với từng nội dung cụ thể cũng có một số công trình nghiên cứu có 

giá trị tham khảo nhƣ Giáo trình tín dụng ngân hàng của Học viện ngân hàng 

(2001) [16], công trình này đã nghiên cứu khá cụ thể về nội dung cơ bản của hợp 

đồng BLNH, việc thực hiện hợp đồng BLNH. Trong bài “Phƣơng hƣớng hoàn 

thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng” của Nguyễn Thành Nam 

(2013) [20], mặc dù tác giả có đề cập đến các nội dung về hợp đồng BLNH 
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nhƣng về cơ bản mới chỉ giải quyết mang tính nguyên tắc chứ chƣa đi sâu phân 

tích nội dung các quy định về lĩnh vực này. 

- Thực trạng các quy định về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt 

động BLNH 

Có thể khẳng định rằng đến nay còn thiếu vắng các công trình khoa học 

nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này trong khi nhu cầu của thực tiễn lại rất lớn 

vì thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ tranh chấp trong hoạt động BLNH mà phổ 

biến nhất là trong việc thực hiện cam kết BLNH.  

1.1.3. Những đề xuất trong các công trình nghiên cứu nhằm hoàn 

thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam 

Những đề xuất hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH bao gồm: các đề 

xuất nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật và các đề xuất nhằm nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về hoạt động BLNH. Trong các công trình nghiên cứu 

mà luận án đã nêu ra trên đây cũng có một số công trình đƣa ra các đề xuất, giải 

pháp nhằm hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này, bao gồm: 

- Trong bài viết “Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo 

lãnh ngân hàng” của Nguyễn Thành Nam (2013) [20], tác giả đã đề xuất một số 

phƣơng hƣớng hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành mà trực tiếp là 

Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 của Thống đốc NHNN quy 

định về bảo lãnh ngân hàng. Tuy nhiên, các đề xuất tại công trình này còn chung 

chung, chƣa nêu giải pháp cụ thể về hoàn thiện thực trạng pháp luật. 

- Trong luận văn thạc sĩ luật học Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng và thực 

tiễn tại Ngân hàng Techcombank ở Việt Nam của Vũ Thị Khánh Phƣợng (2011) 

[41], tác giả đề nghị thay thuật ngữ “bên đƣợc bảo lãnh” bằng “bên đề nghị bảo 

lãnh”, theo đó, bên đề nghị bảo lãnh đƣợc định nghĩa là “khách hàng đề nghị 

TCTD xem xét cấp bảo lãnh cho chính khách hàng đó (đối với trƣờng hợp bên 

đề nghị bảo lãnh cũng chính là bên đƣợc bảo lãnh) hoặc cho bên thứ ba (đối với 

trƣờng hợp bên đề nghị bảo lãnh không đồng thời là bên đƣợc bảo lãnh)”. Bên 

cạnh đó, tác giả cũng có một số đề xuất về trong việc bảo lãnh bằng ngoại tệ, 

việc nhận bảo lãnh của cùng TCTD, thời điểm phát hành và thời điểm có hiệu 

lực của bảo lãnh, ủy quyền thụ hƣởng bảo lãnh và một số vấn đề khác. 
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- Trong luận văn thạc sĩ kinh tế Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp 

vụ bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh của Nguyễn Thị Thơm (2007) [54], tác giả đã đề xuất một số giải pháp 

nâng cao chất lƣợng nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhƣ hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thành lập bộ phận 

thẩm định riêng, xây dựng chính sách khách hàng phù hợp, đầu tƣ nâng cấp 

trang thiết bị và đặc biệt là tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 

- Trong bài viết “Xây dựng khung quản lý rủi ro hoạt động hƣớng tới 

giám sát ngân hàng trên cơ sở rủi ro” của Nhóm nghiên cứu quản trị rủi ro hoạt 

động Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam (2013) [38], nhóm tác giả đã đề 

xuất các công cụ quản lý rủi ro hoạt động trong nội bộ TCTD. 

Tóm lại, đối với những đề xuất hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH, 

đến nay đã có một số công trình nghiên cứu đƣa ra tuy nhiên nội dung đề xuất 

phần lớn chỉ mang tính định hƣớng chứ chƣa có các giải pháp cụ thể. Một số đề 

xuất đặt mục tiêu phù hợp với thông lệ quốc tế nhƣng chƣa tính đến điều kiện 

thực tế hoạt động BLNH tại Việt Nam, chƣa gắn với chủ trƣơng của Đảng và 

Nhà nƣớc về định hƣớng phát triển ngành ngân hàng, chƣa gắn với các tiêu chí 

hoàn thiện pháp luật nên chƣa sát với yêu cầu thực tiễn. Nghiên cứu sinh cho 

rằng những đề xuất này mặc dù có giá trị tham khảo kế thừa nhƣng cần tiếp tục 

phát triển, hoàn thiện thêm. 

1.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Cơ sở lý thuyết 

1.2.1.1. Lý thuyết nghiên cứu 

Khi nghiên cứu hoạt động BLNH và pháp luật về hoạt động BLNH, 

nghiên cứu sinh sử dụng một số cơ sở lý thuyết điển hình nhƣ: học thuyết Mác - 

Lênin về nhà nƣớc và pháp luật; lý thuyết về quan hệ pháp luật, lý thuyết về hợp 

đồng; lý thuyết về quyền tự do kinh doanh; lý thuyết về hoạt động BLNH. 

1.2.1.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Luận án đƣợc triển khai với các câu hỏi nghiên cứu nhƣ sau: 
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- Về khía cạnh lý luận 

1. BLNH là gì? BLNH có những đặc điểm đặc trƣng thế nào so với bảo 

lãnh dân sự? BLNH có những loại hình nào? 

2. Hoạt động BLNH là gì? hoạt động BLNH bao gồm những nội dung gì? 

hoạt động BLNH có vai trò gì đối với các chủ thể tham gia và đối với nền kinh 

tế? các chủ thể tham gia hoạt động BLNH chịu những rủi ro nhƣ thế nào? 

3. Pháp luật về hoạt động BLNH đƣợc hiểu nhƣ thế nào? pháp luật về 

hoạt động BLNH có những đặc điểm gì? nội dung của pháp luật về hoạt động 

BLNH gồm các quy định nào? những yếu tố nào chi phối pháp luật về hoạt động 

BLNH? 

- Về khía cạnh thực trạng pháp luật 

4. Quá trình phát triển của pháp luật về hoạt động BLNH ở Việt nam thể 

hiện qua nội dung các văn bản pháp luật nhƣ thế nào? các văn bản pháp luật nào 

hiện đang điều chỉnh hoạt động BLNH ở Việt Nam? nội dung của các quy định 

hiện hành về hoạt động BLNH? những bất cập, hạn chế của các quy định pháp 

luật cũng nhƣ thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay là gì? 

- Về giải pháp hoàn thiện 

5. Những yêu cầu đặt ra trong việc hoàn thiện pháp luật? Những giải pháp 

cụ thể nào để hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH ở Việt Nam hiện nay? 

1.2.1.3. Giả thuyết nghiên cứu 

Luận án đƣợc triển khai với các giả thuyết nghiên cứu nhƣ sau: 

1. Hiện chƣa có công trình khoa học pháp lý chuyên sâu nghiên cứu pháp 

luật về hoạt động BLNH ở Việt Nam. Các vấn đề lý luận về hoạt động BLNH 

vừa thiếu vừa chƣa đƣợc hệ thống hoá đầy đủ. Khái niệm về BLNH mới chỉ 

đƣợc định nghĩa dƣới góc độ kinh tế chứ chƣa có khái niệm BLNH dƣới góc độ 

pháp lý. Chƣa có khái niệm cụ thể về hoạt động BLNH do đó còn có sự nhầm 

lẫn giữa BLNH và hoạt động BLNH. 

2. Khoa học pháp lý Việt Nam chƣa xây dựng đƣợc hệ thống lý luận khoa 

học của pháp luật về hoạt động BLNH. Chƣa có nghiên cứu cụ thể về đối tƣợng 

áp dụng và phƣơng pháp điều chỉnh của pháp luật về hoạt động BLNH. Đặc 

điểm và nội dung của pháp luật về hoạt động BLNH vẫn chƣa đƣợc làm rõ. 



 

 

19 

3. Các quy định pháp luật về hoạt động BLNH còn chƣa hoàn chỉnh, chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu của thực tiễn. Một số quy định trong pháp luật hiện hành 

chƣa phù hợp với thông lệ quốc tế về hoạt động BLNH. Hiện vẫn chƣa có công 

trình nghiên cứu chuyên sâu đánh giá thực trạng pháp luật về hoạt động BLNH. 

4. Hiện vẫn còn thiếu các công trình khoa học đƣa ra các giải pháp đầy đủ, 

hợp lý để sửa đổi, bổ sung, khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện 

hành về hoạt động BLNH. 

1.2.1.4. Kết quả dự kiến đạt được 

1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận pháp luật về hoạt động BLNH; 

cụ thể nhƣ sau: 

- Xây dựng khái niệm về BLNH thể hiện bản chất pháp lý và các đặc điểm 

đặc trƣng của nó, phân biệt đƣợc BLNH với bảo lãnh trong dân sự nói chung. 

Bên cạnh đó, hệ thống hoá các loại hình BLNH theo các tiêu chí mục đích bảo 

lãnh, phƣơng thức bảo lãnh, điều kiện thanh toán bảo lãnh. 

- Xác định rõ bản chất của hoạt động BLNH, xây dựng khái niệm về hoạt 

động BLNH. Làm rõ vai trò của hoạt động BLNH đối với từng chủ thể tham gia 

và đối với nền kinh tế. Nhận diện các các rủi ro phát sinh trong hoạt động BLNH 

đối với từng chủ thể tham gia hoạt động BLNH. 

- Hoàn thiện lý luận pháp luật về hoạt động BLNH thông qua việc làm rõ 

khái niệm, đặc điểm của pháp luật về hoạt động BLNH; xác định nội dung của 

pháp luật về hoạt động BLNH bao gồm 5 nhóm quy định: trình tự thủ tục thực 

hiện hoạt động BLNH, chủ thể thực hiện hoạt động BLNH, hợp đồng cấp bảo 

lãnh, hợp đồng bảo lãnh và giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động 

BLNH. 

- Làm rõ những yếu tố chi phối pháp luật về hoạt động BLNH.   

2. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định về hoạt động bảo lãnh ngân 

hàng. 

- Tóm tắt quá trình phát triển của pháp luật về hoạt động BLNH ở Việt 

Nam từ năm 1990 đến nay. 

- Phân tích thực trạng của các bộ phận chính trong nội dung pháp luật về 

hoạt động BLNH, trong đó tập trung vào những bất cập trong các quy định của 
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pháp luật và trong thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam. Trong quá trình phân 

tích, đánh giá có sự so sánh với lý luận, thông lệ quốc tế và pháp luật của một số 

quốc gia khác để có đƣợc những nhận định khách quan và khoa học. 

3. Đề xuất các giải pháp có căn cứ khoa học để hoàn thiện pháp luật về 

hoạt động bảo lãnh ngân hàng. 

- Xác định rõ những yêu cầu đặt ra khi hoàn thiện pháp luật về hoạt động 

BLNH; đó là: phù hợp với chủ trƣơng  của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển kinh 

tế xã hội và hệ thống ngân hàng; đáp ứng đƣợc các tiêu chí hoàn thiện pháp luật 

bảo đảm tính đồng bộ, tính toàn diện, tính thống nhất, tính phù hợp, tính khả thi 

của hệ thống pháp luật. 

- Đề xuất giải pháp cụ thể hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động 

BLNH trên cơ sở giải quyết những bất cập đƣợc phát hiện tại phần nghiên cứu 

thực trạng pháp luật trƣớc đó. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả thực hiện pháp luật. 

1.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, dƣới góc độ khái quát, 

nghiên cứu sinh sử dụng phƣơng pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về duy 

vật biện chứng và duy vật lịch sử làm phƣơng pháp nghiên cứu đề tài. Đối với 

từng nội dung nghiên cứu cụ thể, nghiên cứu sinh sử dụng các phƣơng pháp 

nghiên cứu khoa học nhƣ: phân tích, tổng hợp, lôgic, lịch sử, so sánh pháp luật.  

Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, logic, lịch sử đƣợc sử dụng trong quá 

trình nghiên cứu lý luận, trong việc xây dựng các luận điểm trong từng nội dung 

của đề tài. Thông qua việc phân tích, tổng hợp và áp dụng logic học, luận án xây 

dựng khái niệm hoặc phân tích các quan điểm đƣợc đƣa ra. 

Phƣơng pháp so sánh luật học đƣợc áp dụng phổ biến trong quá trình 

nghiên cứu nội dung của đề tài. Nội dung so sánh chủ yếu bao gồm so sánh quy 

định của pháp luật hiện hành của Việt Nam với tập quán quốc tế và pháp luật của 

một số quốc gia trên thế giới, so sánh các quy định tại một số TCTD trong việc 

thực hiện pháp luật về hoạt động BLNH. 
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Kết luận Chƣơng 1 

1. Đề tài “Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt 

Nam” là công trình khoa học pháp lý có tính mới, chƣa đƣợc nghiên cứu ở trình 

độ luận án tiến sĩ luật học. Đề tài đƣợc thực hiện trên cơ sở một mặt kế thừa có 

chọn lọc những thành tựu và quan điểm tại các công trình khoa học trong nƣớc 

và nƣớc ngoài đã công bố; đồng thời hoàn thiện cơ sở lý luận và đánh giá thực 

trạng pháp luật, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trên cơ sở các nghiên 

cứu khoa học về lý luận và thực trạng pháp luật. 

2. Mặc dù đến nay có một số công trình khoa học trong nƣớc và nƣớc 

ngoài đã nghiên cứu một hoặc một số khía cạnh pháp lý có liên quan đến đề tài 

và có giá trị tham khảo, tuy nhiên còn một số hạn chế nhƣ sau:  

- Đối với lý luận về hoạt động BLNH và pháp luật về hoạt động BLNH: 

các kết quả nghiên cứu tại các công trình đã công bố còn thiếu tính hệ thống, một 

số khái niệm cơ bản còn thiếu hoặc chƣa đƣợc xây dựng dựa vào bản chất pháp 

lý cũng nhƣ các đặc điểm cơ bản của hoạt động BLNH. 

- Đối với thực trạng pháp luật về hoạt động BLNH: các kết quả nghiên 

cứu còn chƣa cụ thể, còn thiếu sự so sánh với tập quán quốc tế và pháp luật 

nƣớc ngoài, chƣa đánh giá cụ thể về thực tiễn áp dụng pháp luật tại các TCTD 

ở Việt Nam. 

- Đối với các đề xuất hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH: các đề 

xuất tại các kết quả nghiên cứu trƣớc đây còn thiếu cụ thể, chƣa gắn với thực 

trạng pháp luật về hoạt động BLNH nên khó áp dụng vào thực tiễn. 

3. Từ những đánh giá về kết quả nghiên cứu tại các công trình nghiên cứu 

đã công bố, nghiên cứu sinh đã xác định rõ những vấn đề mà luận án cần giải 

quyết, có định hƣớng nghiên cứu rõ ràng tại các chƣơng tiếp theo nhằm đạt đƣợc 

mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 
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Chƣơng 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN 

HÀNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 

 

2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH 

NGÂN HÀNG 

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm và các loại hình bảo lãnh ngân hàng  

2.1.1.1. Khái niệm về bảo lãnh ngân hàng 

Trong đời thƣờng, khi nói đến bảo lãnh ngƣời ta thƣờng cho rằng bảo lãnh 

là việc một ngƣời đứng ra bảo đảm trƣớc một ngƣời khác về thực hiện nghĩa vụ 

của một ngƣời thứ ba -ngƣời đƣợc bảo lãnh. Dƣới góc độ này, bảo lãnh đƣợc coi 

là hành vi của một ngƣời bằng uy tín của mình cam kết trƣớc một ngƣời - ngƣời 

có quyền - về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho một ngƣời khác - ngƣời có nghĩa 

vụ - nếu ngƣời này không thực hiện đúng nghĩa vụ với ngƣời có quyền [123]. 

Nhƣ vậy, hiểu một cách đơn giản, bảo lãnh là hành vi bảo đảm của ngƣời bảo 

lãnh trƣớc ngƣời có quyền (là chủ nợ hay ngƣời có quyền yêu cầu) rằng anh ta sẽ 

thực hiện nghĩa vụ của ngƣời có nghĩa vụ nếu ngƣời này không thực hiện nghĩa 

vụ trƣớc ngƣời có quyền. 

Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, bảo lãnh cũng là biện pháp bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ theo đó các ngân hàng (hoặc các TCTD) đứng ra bảo đảm 

(cam kết) trƣớc ngƣời có quyền rằng ngƣời có nghĩa vụ (con nợ) sẽ thực hiện 

nghĩa vụ (trả nợ). Nếu ngƣời 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, 

nhƣng tùy theo cách tiếp cận và điều kiện cụ thể của mỗi nƣớc, mỗi tác giả, đến 

nay còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về BLNH. Các quan điểm khác nhau 

này tồn tại ở cả Việt Nam và nƣớc ngoài. Đó là: 

- Ở nƣớc ngoài: 

Theo Roeland Bertrams (1996), cách hiểu từ bảo lãnh (“guarantee”) hiện 

chƣa rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn; vì vậy cần phần phân biệt rõ hai dạng bảo lãnh 

sau: (i) bảo lãnh truyền thống (“traditional guarantee”) là một dạng của giao dịch 

bảo đảm, theo đó các quyền của ngƣời thụ hƣởng (ngƣời nhận bảo lãnh) và các 
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nghĩa vụ của ngƣời bảo lãnh là đồng nhất và có cùng phạm vi với hợp đồng cơ 

sở (hợp đồng đƣợc ký giữa ngƣời thụ hƣởng bảo lãnh và ngƣời đƣợc bảo lãnh) 

đƣợc bảo đảm bởi bảo lãnh. Khi phát sinh tranh chấp, ngƣời thụ hƣởng phải 

cung cấp đầy đủ bằng chứng để chứng minh cho yêu cầu của mình. Việc này 

thƣờng khiến ngƣời thụ hƣởng phải tốn chi phí và thời gian cho việc tham gia tố 

tụng (mà trong giao dịch quốc tế thì thƣờng là trƣớc các tòa án nƣớc ngoài) nên 

sẽ bất lợi và bị rủi ro thua kiện. (ii) bảo lãnh độc lập (“independent guarantee”) 

là một dạng giao dịch bảo đảm mới và hiện đại, theo đó các quyền của ngƣời thụ 

hƣởng và các nghĩa vụ của ngƣời bảo lãnh chỉ đƣợc xem xét theo các điều khoản 

tại cam kết bảo lãnh, mà không xét đến việc thực hiện hợp đồng cơ sở [74]. Nhƣ 

vậy, Roeland Bertrams không đƣa ra khái niệm BLNH nhƣng đã làm rõ hai dạng 

phổ biến của bảo lãnh, đó là bảo lãnh truyền thống và bảo lãnh độc lập. 

Grace Longwa Kayembe (2008) trong cuốn sách có tên gọi The Fraud 

Exception in Bank Guarantee cho rằng: để hiểu bản chất của BLNH thì cần thiết 

phải nắm vững thuật ngữ và khái niệm về nghiệp vụ này trong mối tƣơng quan 

với các nguồn luật đa dạng – gồm cả luật quốc gia và luật quốc tế. Theo đó, 

trong hệ thống luật Châu Âu lục địa, thuật ngữ “bảo lãnh” (guarantee) đƣợc sử 

dụng với ý nghĩa là bảo lãnh độc lập; còn thuật ngữ “bảo đảm” (suretyship) đƣợc 

sử dụng cho cả hai ý nghĩa bảo lãnh độc lập và bảo đảm truyền thống. Trong khi 

đó, trong hệ thống pháp luật Mỹ, thuật ngữ “thƣ tín dụng dự phòng” (standby 

letters of credit) lại đƣợc sử dụng với ý nghĩa là bảo lãnh độc lập [110, tr.4-5].  

Đúng nhƣ nhận xét của Bertrams và Kayembe, khi nghiên cứu các điều từ 

Điều 2288 đến Điều 2322 của Bộ luật Dân sự Pháp năm 2004, Điều 2288 đƣa ra 

khái niệm về “bảo đảm” (suretyship), theo đó, bảo đảm là việc một ngƣời đƣa ra 

một cam kết thực hiện một nghĩa vụ với chủ nợ nếu con nợ không thực hiện; 

trong khi đó, Điều 2321 đƣa ra khái niệm về “bảo lãnh độc lập” (independent 

guarantee), theo đó, bảo lãnh độc lập là việc ngƣời bảo lãnh đƣa ra cam kết bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba để trả một khoản tiền theo các điều khoản 

đã cam kết, việc thực hiện cam kết bảo lãnh hoàn toàn độc lập với nghĩa vụ đƣợc 

bảo lãnh [105]. 
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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). Điều 2a URDG 458 đƣa ra một định nghĩa về “bảo lãnh trả tiền 

ngay” nhƣ sau: "Bảo lãnh trả tiền ngay (sau đây gọi là bảo lãnh) mang nghĩa 

bất kỳ bảo lãnh, bảo chứng thư, cam kết thanh toán khác, dù được gọi tên hoặc 

mô tả như thế nào, do ngân hàng, công ty bảo hiểm hoặc tổ chức cá nhân khác 

(sau đây gọi là người bảo lãnh) phát hành bằng văn bản để thanh toán tiền theo 

sự xuất trình phù hợp với các điều khoản và điều kiện của bảo lãnh của một văn 

bản yêu cầu thanh toán và (các) chứng từ khác (ví dụ: giấy chứng nhận bởi một 

kiến trúc sư hoặc kỹ sư, một phán quyết hoặc một quyết định trọng tài) mà có thể 

được ghi rõ trong bảo lãnh, như cam kết được phát hành: (i) theo yêu cầu hoặc 

theo chỉ thị và thuộc trách nhiệm của một bên (sau đây gọi là người được bảo 

lãnh); hoặc (ii) theo yêu cầu hoặc theo chỉ thị và thuộc trách nhiệm của một 

ngân hàng, công ty bảo hiểm hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân khác (sau đây gọi là 

bên chỉ thị) hành động theo chỉ thị của người được bảo lãnh với bên kia (sau đây 

gọi là người thụ hưởng)" [88].  

Để giải thích cho khái niệm bảo lãnh trả tiền ngay tại URDG 458, Roy 

Goode (1992) trong cuốn sách Guide to the ICC Uniform Rules for Demand 

Guarantees đã định nghĩa ngắn gọn nhƣ sau: Bảo lãnh trả tiền ngay (demand 

guarantee) "là một cam kết được đưa ra để thanh toán một khoản tiền cố định 

hoặc tối đa theo việc xuất trình yêu cầu thanh toán của bên thụ hưởng (hầu như 

luôn được yêu cầu phải bằng văn bản) và các chứng từ khác (nếu có) mà được 

ghi rõ trong bảo lãnh trong thời hạn và phù hợp với các điều kiện khác của bảo 

lãnh" [83, tr.8].  

Tại Điều 2 URDG 758 (bản thay thế URDG 458), đƣa ra định nghĩa nhƣ 

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" [90]. URDG 758 cũng mô tả một yêu cầu đòi tiền 

đƣợc coi là phù hợp khi nó đƣợc 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 



 

 

25 

có quy định thì phải phù hợp với thông lệ bảo lãnh trả tiền ngay theo chuẩn 

mực quốc tế. So với URDG 458, URDG 758 đã bổ sung thêm các trƣờng hợp 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi nội dung của cam kết bảo lãnh không tính đến 

nhƣng vẫn phù hợp với các điều khoản tại URDG và thực tiễn thông lệ quốc tế. 

Việc bổ sung này là nhằm bảo vệ cho quyền lợi của ngƣời thụ hƣởng tránh việc 

bên bảo lãnh viện cớ nội dung cam kết bảo lãnh không quy định cụ thể để từ 

chối thanh toán. 

Những phân tích ở trên cho thấy: cho đến nay vẫn chƣa có khái niệm 

thống nhất về BLNH, thậm chí việc sử dụng tên gọi trong các công trình nghiên 

cứu của các tác giả cũng rất khác nhau. Về điều này, các chuyên gia của ngân 

hàng Credit Suisse (2010) trong tài liệu nghiên cứu có tên gọi Bank Guarantees 

đã viết: Đến nay, thuật ngữ BLNH (“bank guarantee”) chưa có định nghĩa chính 

xác, đặc biệt trong luật quốc tế. Tuy nhiên, có vài thuật ngữ được sử dụng để mô 

tả một giao dịch mà một bên tạo ra một bảo lãnh độc lập để bảo đảm cho nghĩa 

vụ của một bên khác, bất chấp việc thực hiện nghĩa vụ này sau đó. Thực tiễn tập 

quán thương mại quốc tế yêu cầu phải có các cam kết về việc thanh toán theo 

yêu cầu đầu tiên và các cam kết này có tính pháp lý độc lập với hợp đồng cơ sở. 

Nhân tố chung của tất cả các cam kết này là việc bên bảo lãnh cam kết thanh 

toán một khoản nợ hoặc thực hiện một nghĩa vụ khi có sự vi phạm của người 

được bảo lãnh [98, tr.1].  

- Ở Việt Nam, khi xem xét khái niệm về BLNH, các nhà nghiên cứu 

thƣờng dựa trên nền tảng của các quy định của BLDS về bảo lãnh. 

Khái niệm bảo lãnh đƣợc quy định tại Điều 361 BLDS năm 2005, theo đó: 

“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 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” [44]. Theo quy định này, 

khái niệm bảo lãnh một mặt đề cập đến hành vi bảo lãnh (là hành vi cam kết của 

bên bảo lãnh về việc sẽ thực hiện thay nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ nếu nghĩa 
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vụ này bị vi phạm) nhƣng mặt khác cũng đề cập đến giao dịch bảo lãnh giữa các 

bên liên quan trong đó có nhấn mạnh đến yếu tố thỏa thuận của các bên tham gia 

giao dịch. Theo quy định của BLDS năm 2005, bảo lãnh là một biện pháp bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự do bất kỳ chủ thể nào có năng lực pháp luật và 

năng lực hành vi thực hiện. 

Về khái niệm BLNH, trong bài viết "Một số vấn đề về quan hệ bảo lãnh 

ngân hàng ở nước ta hiện nay", tác giả Võ Đình Toàn cho rằng BLNH là dạng 

của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (giao dịch bảo đảm) mang tính phái sinh [58, 

tr.41]. Tuy nhiên, tác giả Võ Đình Toàn không đƣa ra khái niệm về BLNH mà 

chỉ đƣa ra khái niệm về bảo lãnh. Theo đó: “Bảo lãnh là việc người thứ ba (gọi 

là người bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (gọi là người nhận bảo lãnh) sẽ 

thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (gọi là người được bảo lãnh) nếu 

đến thời hạn mà người được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng nghĩa vụ” [58, tr.41]. Khái niệm này về cơ bản có nội dung nhƣ khái niệm 

bảo lãnh đƣợc quy định trong BLDS năm 2005. Nhƣ vậy, theo quan điểm của tác 

giả Võ Đình Toàn, BLNH đƣợc hiểu đơn giản là hành vi bảo lãnh do các ngân 

hàng thực hiện.  

Trong cuốn sách có tên gọi Bảo lãnh ngân hàng và tín dụng dự phòng, tác 

giả Lê Nguyên (1996) cũng không đƣa ra khái niệm BLNH mà chỉ đƣa ra khái 

niệm về bảo lãnh, theo đó: "Bảo lãnh là một hợp đồng giữa hai bên, một bên là 

người phát hành bảo lãnh, gọi là người bảo lãnh (guarantor), thông thường là 

một ngân hàng, và một bên là người thụ hưởng bảo lãnh đó (beneficiary). Trong 

đó bên bảo lãnh cam kết sẽ bồi hoàn một khoản tiền cho người thụ hưởng trong 

trường hợp người được bảo lãnh (account party) vi phạm những nghĩa vụ của họ 

được quy định trong bảo lãnh” [37, tr.16-17]. Cũng theo tác giả Lê Nguyên, một 

đặc tính hết sức quan trọng của BLNH đó là tính độc lập so với hợp đồng cơ sở 

và hợp đồng cấp bảo lãnh [37, tr.20], các bảo lãnh truyền thống không có đặc 

tính 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 
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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”. 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 đến 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 Nam, chúng ta thấy nếu nhƣ bảo lãnh nói chung đƣợc xác định là một biện 

pháp (giao dịch) bảo đảm thì BLNH vừa đƣợc xác định là biện pháp bảo đảm, 

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

Nhƣ vậy, ở Việt Nam, BLNH đƣợc 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 đƣợc giao kết giữa bên đƣợc bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh). 

Qua việc nghiên cứu các quan điểm trong nƣớc và ngoài nƣớc về BLNH, 

nghiên cứu sinh nhận thấy rằng: BLNH có thể đƣợc gọi dƣới nhiều tên gọi khác 

nhau nhƣ: BLNH, bảo lãnh độc lập, bảo lãnh trả tiền ngay, thƣ tín dụng dự 

phòng hoặc tên gọi khác nhƣng đều nhằm để chỉ việc một bên (bên bảo lãnh) 

cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài 

chính cho bên có nghĩa vụ (bên đƣợc bảo lãnh) trong trƣờng hợp bên có nghĩa vụ 

không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Việc thực hiện nghĩa vụ 

bảo lãnh hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào các điều khoản tại cam kết bảo lãnh. 

Tuy nhiên, nếu hiểu BLNH là một cam kết độc lập không thôi cũng chƣa 

đủ, vì vậy để có thể hiểu rõ về BLNH và tìm ra một khái niệm phù hợp về 

BLNH, cần phải tìm hiểu các đặc điểm của BLNH. 

2.1.1.2. Đặc điểm của BLNH 

So với bảo lãnh nói chung, BLNH có các đặc điểm sau đây:  

Thứ nhất, BLNH là một hợp đồng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nhìn 

chung các nhà khoa học đều thừa nhận chức năng của BLNH là cung cấp một sự 
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bảo đảm [98, tr.1]. Vấn đề đƣợc đặt ra là sự bảo đảm này có phải là quan hệ hợp 

đồng hay chỉ là một cam kết đơn phƣơng?  

Theo tác giả Lê Nguyên (1996), 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 

buộc của cam kết này bắt đầu từ khi ngân hàng phát hành thông báo cam kết 

thanh toán cho người thụ hưởng. 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 thụ 

hưởng 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 hành 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 [37, tr.44-45]. 

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

là tƣ tƣởng pháp lý phổ biến. Tác giả, Võ Đình Toàn (2002) 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 quy định như vậy, BLDS đã thể hiện rõ là quan hệ bảo lãnh 

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" [58, tr.42]. 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" 

[58, tr.42]. 

Nghiên cứu sinh tán thành quan điểm của tác giả Võ Đình Toàn. Nghĩa là: 

BLNH xét về bản chất pháp lý là một hợp đồng bảo đảm đƣợc giao kết giữa hai 



 

 

29 

chủ thể là các TCTD (với tƣ cách là bên bảo lãnh) với ngƣời thụ hƣởng (với tƣ 

cách là bên nhận bảo lãnh). Nó là hợp đồng vì nó thể hiện sự thỏa thuận giữa các 

TCTD với ngƣời thụ hƣởng về quyền và nghĩa vụ đối với nhau liên quan đến 

việc thực hiện nghĩa vụ của bên đƣợc bảo lãnh (khách hàng của TCTD). Sự thỏa 

thuận giữa các TCTD với vai trò là ngƣời bảo lãnh với ngƣời thụ hƣởng là tự 

nguyện và không vi phạm pháp luật. Điều này tƣơng ứng với khái niệm về hợp 

đồng trong BLDS năm 2005. Điều 388 BLDS năm 2005 quy định: "Hợp đồng dân sự là 

sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự". 

Thứ hai, BLNH do các chủ thể chuyên nghiệp thực hiện. Đây là một trong 

những đặc điểm cơ bản để phân biệt BLNH với bảo lãnh dân sự, bản thân tên gọi 

BLNH cũng phần nào nói lên điều đó. Nếu nhƣ trong bảo lãnh dân sự bên bảo 

lãnh có thể là bất kỳ tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật và năng lực hành vi 

dân sự thì trong BLNH, bên bảo lãnh phải là một chủ thể có uy tín và năng lực 

tài chính, có khả năng thực hiện các cam kết bảo lãnh của mình. Chủ thể đó 

thông thƣờng là một ngân hàng nhƣng cũng có trƣờng hợp là một chủ thể chuyên 

nghiệp khác. Điều này lý giải tại sao các nhà làm luật cũng nhƣ học giả nƣớc 

ngoài lại không sử dụng thống nhất thuật ngữ BLNH (bank guarantee) mà thay 

vào đó còn sử dụng các thuật ngữ: bảo lãnh độc lập (independent guarantee), bảo 

lãnh trả tiền ngay hay bảo lãnh theo yêu cầu (bank demand guarantee), thƣ tín 

dụng dự phòng (standby letter of credit)... Thật vậy, Roeland Bertrams (1996) đã 

nhận xét rằng: bảo lãnh độc lập (independent guarantee) hầu như luôn luôn 

được thực hiện bởi các ngân hàng, đó là lý do tại sao chúng còn được gọi là 

BLNH (bank guarantee); nhưng ngoài ra, chúng còn có thể được thực hiện bởi 

các tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp khác [74]. Đặc điểm chung của các 

chủ thể này là đều mang tính chuyên nghiệp, việc thực hiện bảo lãnh của các 

chủ thể này mang tính chất của "hành vi thương mại đặc thù" "nhằm mục tiêu 

thu lợi nhuận" [8, tr.190].  

Thứ ba, BLNH mang tính độc lập. BLNH có một đặc tính hết sức quan 

trọng, đó là tính độc lập, thể hiện ở hai khía cạnh sau: 

BLNH mang tính độc lập so với hợp đồng cơ sở. Hợp đồng cơ sở là hợp 

đồng đƣợc giao kết giữa ngƣời đƣợc bảo lãnh với ngƣời nhận bảo lãnh (đây có 
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thể là hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ hay hợp đồng 

xây dựng...). Mục đích của BLNH chính là để bảo đảm cho quyền lợi của bên 

nhận bảo lãnh (bên có quyền trong hợp đồng cơ sở) trƣớc việc thực hiện nghĩa 

vụ của bên đƣợc bảo lãnh (bên có nghĩa vụ trong hợp đồng cơ sở), trong trƣờng 

hợp có sự phạm nghĩa vụ này thì bên nhận bảo lãnh sẽ đƣợc nhận một khoản tiền 

bồi thƣờng để bù đắp thiệt hại do bên đƣợc bảo lãnh gây ra. Tuy nhiên, việc 

thanh toán bảo lãnh (điều kiện thanh toán và giá trị thanh toán) lại không phụ 

thuộc vào nội dung thỏa thuận tại hợp đồng cơ sở. Thay vào đó, việc thanh toán 

bảo lãnh chỉ phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện đƣợc quy định tại cam 

kết bảo lãnh do ngân hàng phát hành. Khi các điều khoản và điều kiện này đƣợc 

đáp ứng thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu ngân hàng bảo lãnh thanh toán 

mà không cần phải chứng minh vi phạm của ngƣời đƣợc bảo lãnh trong hợp 

đồng cơ sở. Ví dụ: nếu cam kết bảo lãnh quy định điều kiện thanh toán bảo lãnh 

là khi bên nhận bảo lãnh xuất trình văn bản yêu cầu thanh toán thì bên bảo lãnh 

không đƣợc yêu cầu bên nhận bảo lãnh cung cấp thêm bất kỳ chứng từ nào khác 

ngoài văn bản này. Mặt khác, nếu nội dung cam kết bảo lãnh quy định ngoài văn 

bản yêu cầu thanh toán còn phải bổ sung thêm chứng từ khác nhƣ bản án của tòa 

án, quyết định của trọng tài hoặc giấy tờ chứng minh sự vi phạm hợp đồng của 

bên đƣợc bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh chỉ đƣợc thanh toán bảo lãnh khi xuất 

trình đầy đủ các chứng từ này trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh. Tính độc lập 

của bảo lãnh mang lại nhiều thuận lợi cho chính các ngân hàng. Khi nhận đƣợc 

yêu cầu thanh toán, ngân hàng phát hành chỉ cần kiểm tra chứng từ xuất trình có 

phù hợp với điều khoản và điều kiện của cam kết bảo lãnh hay không để từ đó 

đƣa ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối thanh toán bảo lãnh.  

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

Trách 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 

[37, tr.21]. Ví dụ: ngân hàng bảo lãnh không thể đƣa ra các lý do nhƣ nội 



 

 

31 

dung hợp đồng cấp bảo lãnh không chặt chẽ, hay ngƣời đƣợc bảo lãnh không 

thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với ngân hàng bảo lãnh… để từ chối 

thanh toán bảo lãnh. 

Thứ tư, BLNH là giao dịch được xác lập và thực hiện dựa trên chứng từ.  

Đặc điểm này của BLNH thể hiện ở chỗ việc phát hành cam kết bảo lãnh 

của bên bảo lãnh, hay việc yêu cầu thanh toán của bên nhận bảo lãnh hoặc việc 

thực hiện cam kết bảo lãnh đều phải đƣợc lập thành văn bản. "Những văn bản 

này không chỉ là bằng chứng chứng minh quyền và nghĩa vụ của các bên tham 

gia giao dịch bảo lãnh mà còn là cơ sở pháp lý để các bên thực hiện được quyền 

và nghĩa vụ của mình đối với bên kia. Chẳng hạn, khi bên nhận bảo lãnh yêu cầu 

thanh toán, họ phải xuất trình các chứng từ phù hợp với nội dung cam kết bảo 

lãnh; ngược lại, bên bảo lãnh cũng phải dựa vào nội dung văn bản bảo lãnh và 

đối chiếu với chứng từ do người nhận bảo lãnh xuất trình để xác định việc đòi 

tiền của bên nhận bảo lãnh có hợp lệ hay không và mình có phải trả tiền theo 

yêu cầu đòi tiền đó hay không. Theo thông lệ quốc tế về BLNH có ba loại chứng 

từ quan trọng nhất làm cơ sở cho các bên thực hiện giao dịch BLNH, đó là (i) 

văn bản bảo lãnh (cam kết bảo lãnh); yêu cầu trả tiền (demand for payment) và 

tuyên bố vi phạm (statement of default)" [8, tr.195].  

Tác giả Lê Nguyên cho rằng: "Bằng việc chấp thuận phát hành bảo lãnh, 

người bảo lãnh đã đảm bảo một trách nhiệm thanh toán cho người nhận bảo 

lãnh khi người nhận bảo lãnh xuất trình chứng từ phù hợp" [37, tr.31]. Hay nói 

cách khác, các quyền của ngƣời nhận bảo lãnh và các nghĩa vụ của ngƣời bảo 

lãnh chỉ đƣợc xem xét theo các điều khoản tại cam kết bảo lãnh, mà không xét 

đến việc thực hiện hợp đồng cơ sở [74]. Đặc điểm này cũng cho thấy sự khác 

biệt giữa BLNH so với bảo lãnh truyền thống – là loại bảo lãnh mà ngƣời bảo 

lãnh chỉ có trách nhiệm thanh toán khi ngƣời nhận bảo lãnh cung cấp đƣợc các 

bằng chứng chứng minh đƣợc rằng ngƣời đƣợc bảo lãnh đã vi phạm nghĩa vụ tại 

hợp đồng cơ sở [98, tr.7]. 

Thứ năm, BLNH là giao dịch không thể đơn phương hủy ngang. Tính chất 

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

đƣợc phát hành hợp lệ thì ngƣời bảo lãnh không có quyền tuyên bố đơn phƣơng 
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hủy bỏ cam kết bảo lãnh trừ khi nó đƣợc sự đồng ý của ngƣời nhận bảo lãnh [8, 

tr.194]. Đặc điểm này của BLNH đƣợc các học giả thừa nhận rộng rãi và đƣợc 

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” [90]. 

Lý giải điều này, tác giả Grace Longwa Kayembe (2008) cho rằng: Bởi vì 

bảo lãnh là một hợp đồng giữa người bảo lãnh và người thụ hưởng. Theo đó, 

việc phát hành bảo lãnh như một đề nghị giao kết hợp đồng và phải được sự 

chấp nhận của người thụ hưởng. Nhìn chung, việc chấp nhận đề nghị giao kết 

hợp đồng được thực hiện bằng việc chấp nhận ngầm của người thụ hưởng – thể 

hiện qua việc người thụ hưởng không phản đối hoặc đưa ra yêu cầu sau đó [110, 

tr.13]. Nhƣ vậy, giải thích của Kayembe đã làm rõ tại sao ngƣời bảo lãnh không 

thể đơn phƣơng hủy ngang cam kết bảo lãnh. 

Qua việc nghiên cứu đặc điểm của BLNH, nghiên cứu sinh đƣa ra khái 

niệm về BLNH nhƣ sau: 

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 hợp đồng bảo lãnh.  

2.1.1.3. Các loại hình bảo lãnh ngân hàng 

Hiện nay, BLNH đƣợc thực hiện dƣới nhiều loại hình tùy theo các tiêu chí 

nhƣ: mục đích bảo lãnh, phƣơng thức phát hành bảo lãnh, điều kiện thanh toán 

bảo lãnh. Đó là các loại hình BLNH dƣới đây: 

Thứ nhất, các bảo lãnh ngân hàng theo mục đích bảo lãnh 

Theo mục đích bảo lãnh thì BLNH đƣợc phân loại thành bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trƣớc, bảo lãnh thanh toán, bảo 
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lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo đảm chất lƣợng sản phẩm và các loại bảo lãnh 

khác: 

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là loại hình BLNH nhằm cung cấp cho 

ngƣời nhận bảo lãnh một sự bảo đảm về việc thực hiện đúng hợp đồng của ngƣời 

đƣợc bảo lãnh. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng có thể sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ 

phát sinh từ các hợp đồng cơ sở (nhƣ hợp đồng mua bán hàng hóa, xây dựng, 

thiết kế...). Trong trƣờng hợp ngƣời đƣợc bảo lãnh không thực hiện hoặc thực 

hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ quy định tại các hợp đồng cơ sở (chẳng 

hạn nhƣ giao hàng không đúng hạn, không đúng số lƣợng, chất lƣợng đã thỏa 

thuận) sẽ gây ra tổn thất cho bên nhận bảo lãnh. Theo nội dung cam kết bảo lãnh, 

bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu ngân hàng bảo lãnh thực hiện thanh toán 

bảo lãnh. Giá trị của bảo lãnh thực hiện hợp đồng thƣờng ở mức 10% đến 15% 

giá trị của hợp đồng cơ sở.  

- Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước (hay bảo lãnh hoàn thanh toán) là loại 

hình BLNH nhằm cung cấp một sự bảo đảm về việc hoàn trả khoản tiền ứng 

trƣớc (tiền đặt cọc) của ngƣời đƣợc bảo lãnh. Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trƣớc 

thƣờng đƣợc sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ mà 

ngƣời mua hàng hay ngƣời hƣởng dịch vụ đã ứng trƣớc tiền cho ngƣời bán hay 

ngƣời cung cấp dịch vụ. Khoản tiền ứng trƣớc này vừa giúp bên bán hàng, bên 

cung ứng dịch vụ có vốn để thực hiện hợp đồng, vừa có tác dụng ràng buộc bên 

mua, bên hƣởng dịch vụ phải mua hàng, sử dụng dịch vụ đã đặt. Tuy nhiên, để 

đề phòng bên bán hàng, bên cung ứng dịch vụ không thực hiện đúng hợp đồng 

đồng thời lại không chịu hoàn trả khoản tiền ứng trƣớc, bên mua hàng, bên sử 

dụng dịch vụ yêu cầu phải có một bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trƣớc. Giá trị bảo 

lãnh hoàn trả tiền ứng trƣớc thƣờng tƣơng đƣơng với số tiền mà bên mua hàng, 

bên sử dụng dịch vụ đã ứng trƣớc (có thể bao gồm tiền lãi và tiền phạt nếu các 

bên có thỏa thuận).  

- Bảo lãnh thanh toán (hay còn gọi là bảo lãnh trả chậm) là loại hình 

BLNH nhằm cung cấp một sự bảo đảm về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán 

của ngƣời đƣợc bảo lãnh. Bảo lãnh thanh toán thƣờng đƣợc sử dụng trong hợp 

đồng tín dụng hoặc hoặc đồng mua bán chịu hàng hóa. Trong trƣờng hợp này, 



 

 

34 

bên cho vay hoặc bên bán hàng đã giao tiền hoặc hàng hóa cho bên vay, bên mua 

hàng. Để bảo đảm việc hoàn trả tiền vay, hoặc trả tiền bán hàng đúng hạn, bên 

cho vay, bên bán hàng thƣờng yêu cầu phải có một bảo lãnh thanh toán của ngân 

hàng. Giá trị của bảo lãnh thanh toán thƣờng tƣơng đƣơng với giá trị tiền 

vay, tiền bán hàng và khoản tiền lãi phát sinh (nếu có). 

- Bảo lãnh dự thầu là loại hình BLNH cung cấp một sự bảo đảm nhằm 

hạn chế thiệt hại cho chủ đầu tƣ (hay chủ thầu) trƣớc sự vi phạm điều kiện 

dự thầu của ngƣời tham gia dự thầu (ví dụ  nhƣ: không tham gia dự thầu, 

không ký tiếp hợp đồng sau khi trúng thầu, yêu cầu thêm điều kiện khi ký 

hợp đồng so với bản dự thầu...). Bảo lãnh dự thầu đƣợc sử dụng trong quá 

trình tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu. "Bảo lãnh dự thầu thực chất là 

phương tiện thay thế cho việc ký quỹ của người tham gia dự thầu nên giá trị bảo 

lãnh này thường được quy định theo mức ký quỹ do người tổ chức mời thầu đưa 

ra" [16, tr.301-302]. Thông thƣờng, giá trị của bảo lãnh dự thầu thƣờng từ 1% 

đến 5% của giá trị hợp đồng đấu thầu. 

- Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm (hay bảo lãnh bảo hành) là loại 

hình BLNH nhằm cung cấp một sự bảo đảm về chất lƣợng của sản phẩm trong 

suốt thời gian bảo hành của thiết bị. Bảo lãnh bảo đảm chất lƣợng sản phẩm 

thƣờng đƣợc sử dụng trong hợp đồng cung ứng thiết bị có giá trị lớn. "Trong thời 

gian bảo hành, nếu xảy ra các sự cố, hỏng hóc trong phạm vi bảo hành thì người 

nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu thanh toán bảo lãnh như một khoản bồi 

thường" [37, tr.35]. 

- Các loại bảo lãnh khác: Ngoài các loại BLNH đƣợc liệt kê nêu trên, 

BLNH còn đƣợc sử dụng cho các mục đích khác, thậm chí cả những nghĩa vụ 

không phát sinh từ hợp đồng (ví dụ: bảo lãnh nghĩa vụ nộp thuế, bảo lãnh tại 

ngoại…). Các loại bảo lãnh này cũng cung ứng sự bảo đảm cho bên có quyền 

(cơ quan thuế, hải quan, tòa án...) trƣớc sự vi phạm nghĩa vụ cam kết của bên có 

nghĩa vụ (ngƣời nộp thuế, bị can...).  

Thứ hai, các loại hình bảo lãnh ngân hàng theo phương thức phát hành 

bảo lãnh 
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Theo phƣơng thức phát hành bảo lãnh, BLNH đƣợc phân loại thành bảo 

lãnh trực tiếp, bảo lãnh gián tiếp: 

- Bảo lãnh trực tiếp là loại hình BLNH "trong đó ngân hàng chịu trách 

nhiệm phát hành bảo lãnh trực tiếp theo yêu cầu của người được bảo lãnh 

(không qua trung gian). Sau khi ngân hàng đã thanh toán cho người thụ 

hưởng, ngân hàng có thể trực tiếp truy đòi bồi hoàn từ người được bảo lãnh" 

[16, tr.303].  

Trong các phƣơng thức phát hành bảo lãnh, bảo lãnh trực tiếp là phƣơng 

thức đơn giản và phổ biến nhất. Loại hình bảo lãnh này có sự xuất hiện của 3 chủ 

thể chính nhƣ sau: bên bảo lãnh (ngân hàng phát hành), bên đƣợc bảo lãnh 

(khách hàng của ngân hàng) và bên nhận bảo lãnh (ngƣời thụ hƣởng).  

- Bảo lãnh gián tiếp là loại hình BLNH "trong đó người được bảo lãnh sẽ 

yêu cầu ngân hàng thứ nhất (gọi là ngân hàng chỉ thị - Instructing Bank) đề nghị 

ngân hàng thứ hai (gọi là ngân hàng phát hành – Issuing Bank) đưa ra cam kết 

bảo lãnh chuyển cho người thụ hưởng. Trong loại bảo lãnh này, người được bảo 

lãnh không bồi hoàn trực tiếp cho ngân hàng phát hành bảo lãnh mà chính ngân 

hàng chỉ thị sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn cho ngân hàng phát hành, thông qua 

một cam kết gọi là bảo lãnh đối ứng (Counter Guarantee) do chính ngân hàng 

này đưa ra. Bảo lãnh đối ứng cũng có nội dung và các điều khoản quy định như 

trong bảo lãnh chính. Sau khi đã bồi hoàn cho ngân hàng phát hành bảo lãnh 

chính, đến lượt mình ngân hàng chỉ thị lại có thể truy đòi từ người được bảo 

lãnh" [16, tr.304-305]. 

Trong phƣơng thức bảo lãnh gián tiếp, có sự xuất hiện của 4 chủ thể sau: 

bên bảo lãnh (ngân hàng phát hành), bên chỉ thị (ngân hàng chỉ thị), bên đƣợc 

bảo lãnh (khách hàng của ngân hàng chỉ thị), bên nhận bảo lãnh (ngƣời thụ 

hƣởng). Nhƣ vậy, so với bảo lãnh trực tiếp, bảo lãnh gián tiếp có thêm một chủ 

thể, đó là bên chỉ thị. Mối quan hệ giữa bên chỉ thị và bên bảo lãnh đƣợc thể hiện 

qua một bảo lãnh đối ứng. Phƣơng thức bảo lãnh gián tiếp thƣờng đƣợc sử dụng 

trong trƣờng hợp ngƣời nhận bảo lãnh và ngƣời đƣợc bảo lãnh ở hai quốc gia 

khác nhau. Để bảo vệ chắc chắn quyền lợi của mình, bên nhận bảo lãnh yêu cầu 

bảo lãnh phải đƣợc phát hành bởi một ngân hàng trong quốc gia của mình. Do 
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bên đƣợc bảo lãnh ở nƣớc ngoài nên sẽ rất khó để có thể đáp ứng yêu cầu này 

một cách trực tiếp, vì thế, bên đƣợc bảo lãnh sẽ yêu cầu một ngân hàng trong 

quốc gia của mình phát hành một bảo lãnh đối ứng cho một ngân hàng trong 

quốc gia của ngƣời nhận bảo lãnh. Đến lƣợt mình, ngân hàng này sẽ phát hành 

bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng nêu trên. 

Thứ ba, các loại hình bảo lãnh ngân hàng theo điều kiện thanh toán của bảo 

lãnh 

Theo điều kiện thanh toán của bảo lãnh, BLNH đƣợc phân loại thành bảo 

lãnh trả tiền ngay và bảo lãnh kèm chứng từ. 

- Bảo lãnh trả tiền ngay hay còn gọi là bảo lãnh theo yêu cầu (Demand 

Guarantee) hoặc bảo lãnh theo yêu cầu đầu tiên (First Demand Guarantee) là 

"loại hình BLNH mà điều kiện thanh toán của nó là người thụ hưởng chỉ cần 

xuất trình yêu cầu thanh toán cho ngân hàng phát hành. Yêu cầu thanh toán có 

thể là một trong hai dạng sau: (i) văn bản yêu cầu thanh toán; hoặc (ii) văn bản 

yêu cầu thanh toán kèm với tờ trình về sự vi phạm hợp đồng của người được bảo 

lãnh. Cần lưu ý rằng các văn bản này đều do người thụ hưởng đơn phương lập 

mà không cần có sự xác nhận của người được bảo lãnh hoặc của bên thứ ba nào 

khác" [16, tr.307]. 

Trong loại hình bảo lãnh trả tiền ngay, điều kiện thanh toán bảo lãnh chỉ 

cần văn bản yêu cầu thanh toán của ngƣời nhận bảo lãnh (ngƣời thụ hƣởng). Nhƣ 

vậy, điều kiện thanh toán trong bảo lãnh trả tiền ngay rất đơn giản, nó tạo thuận 

lợi và sự bảo đảm chắc chắn cho bên đƣợc bảo lãnh. Về phía bên bảo lãnh (ngân 

hàng phát hành), thủ tục kiểm tra chứng từ yêu cầu thanh toán cũng rất đơn giản 

vì chỉ cần dựa trên văn bản yêu cầu thanh toán của ngƣời nhận bảo lãnh. Tuy 

nhiên, loại hình bảo lãnh này chứa đựng khá nhiều rủi ro cho bên đƣợc bảo lãnh 

vì với điều kiện thanh toán đơn giản nhƣ vậy, bên đƣợc bảo lãnh sẽ khá khó 

khăn để ngăn chặn hành vi lừa đảo (nếu có) của bên nhận bảo lãnh. 

- Bảo lãnh kèm chứng từ (Documentary Guarantee) là loại hình BLNH 

"mà điều kiện thanh toán phải có chứng từ xác nhận của bên thứ ba (thường là 

một bên độc lập có đủ tư cách chuyên môn để xác nhận). Chứng từ có thể được 

xuất trình theo một trong hai cách sau đây: (i) Người thụ hưởng xuất trình các 
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chứng từ xác nhận hành vi vi phạm của người được bảo lãnh. Những chứng từ 

này do bên thứ ba có tư cách độc lập phát hành; hoặc (ii) Người thụ hưởng 

xuất trình yêu cầu thanh toán, ngoài ra không cần phải xuất trình bất kỳ loại 

chứng từ nào khác (tương tự như trong bảo lãnh trả tiền ngay). Tuy nhiên, 

quyền thanh toán của người thụ hưởng sẽ bị đình lại nếu người được bảo lãnh 

cung cấp các chứng từ của bên thứ ba xác nhận việc đã hoàn thành hợp đồng 

cơ sở" [16, tr.308].  

Trong loại hình bảo lãnh kèm chứng từ, ngoài yêu cầu thanh toán của 

ngƣời nhận bảo lãnh, việc thanh toán bảo lãnh chỉ đƣợc thực hiện khi có thêm 

chứng từ xác nhận của bên thứ ba (văn bản xác nhận của tổ chức chuyên môn, 

bản án của tòa án, quyết định của trọng tài). Nhƣ vậy, so với loại hình bảo lãnh 

trả tiền ngay, điều kiện thanh toán bảo lãnh của loại hình bảo lãnh này chặt chẽ 

hơn, do đó quyền lợi của ngƣời nhận bảo lãnh giảm sút hơn so với bảo lãnh trả 

tiền ngay. Về phía ngân hàng bảo lãnh, thủ tục kiểm tra chứng từ yêu cầu thanh 

toán cũng phức tạp hơn vì chứng từ của bên thứ ba thƣờng không theo một tiêu 

chuẩn thống nhất nào cả. Tuy nhiên, loại hình bảo lãnh này lại hạn chế rủi ro cho 

bên đƣợc bảo lãnh trƣớc hành vi lừa đảo (nếu có) của bên nhận bảo lãnh. 

2.1.2. Khái niệm, nội dung, vai trò của hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

2.1.2.1. Khái niệm về hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Cho đến nay, khái niệm về hoạt động BLNH chƣa đƣợc quy định trong 

pháp luật. Các công trình nghiên cứu liên quan đến hoạt động của ngân hàng 

cũng chƣa nêu khái niệm về hoạt động BLNH. Nghiên cứu sinh cho rằng, hiểu 

một cách đơn giản, hoạt động BLNH là hoạt động của ngân hàng trong việc thực 

hiện dịch vụ cung cấp bảo lãnh cho khách hàng, theo đó, ngân hàng sẽ phải có 

một khoản tài chính đứng ra bảo đảm cho khách hàng về nghĩa vụ của ngƣời 

đƣợc bảo lãnh.  

Hoạt động bảo lãnh từ những hình thức sơ khai phát triển đến ngày nay đã 

trải qua quá trình lịch sử lâu dài, mà theo một số tài liệu ghi nhận đƣợc thì có lẽ 

xuất hiện vào khoảng năm 2750 trƣớc công nguyên ở Hy lạp cổ đại. Vào khoảng 

năm 1790 trƣớc công nguyên, Bộ luật cổ Hammurabi đã có một số quy định sơ 

khai về bảo lãnh, nhìn chung đó là những hành vi bảo lãnh của một cá nhân cam 
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kết với chủ nợ về việc trả nợ thay cho con nợ mà nếu vi phạm sẽ phải chịu phạt 

bằng việc đi tù hoặc bằng mạng sống của mình. Các bằng chứng tiếp theo về bảo 

lãnh cá nhân đƣợc phát hiện trong các bộ luật cổ Babion, La Mã, Do Thái... vào 

khoảng năm 670 trƣớc công nguyên [122].  

Tuy nhiên, các bảo lãnh do các ngân hàng thực hiện chỉ bắt đầu đƣợc biết 

đến vào giữa những năm 60 của thế kỷ XX trong thị trƣờng nội địa nƣớc Mỹ 

(nhƣng dƣới tên gọi là Standby Letter of Credit – dịch là: Thƣ tín dụng dự 

phòng). Sở dĩ có tên gọi nhƣ vậy là vì Luật Ngân hàng nội địa (National Bank 

Act) của Mỹ ngăn cấm các ngân hàng cam kết trả nợ thay cho ngƣời khác, thay 

vào đó ngân hàng chỉ đƣợc phép chấp nhận hối phiếu và phát hành Thƣ tín dụng 

(L/C). Luật này quy định việc phát hành bảo lãnh thuộc phạm vi hoạt động của 

các công ty bảo hiểm và các công ty phát hành trái phiếu [37, tr.93]. Quy định 

cấm phát hành bảo lãnh khiến cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh của các 

ngân hàng Mỹ bị cản trở. Vì thế, trƣớc đòi hỏi của thực tiễn, các ngân hàng Mỹ 

đã tìm cách vô hiệu hóa quy định cấm nêu trên bằng việc bổ sung cho L/C một 

cách sử dụng mới – đó chính là L/C dự phòng. Sự khác nhau giữa L/C truyền 

thống và L/C dự phòng ở chỗ: L/C truyền thống là phƣơng thức thanh toán để 

thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng cơ sở. Còn L/C dự phòng là biện 

pháp bảo đảm trong trƣờng hợp nghĩa vụ tại hợp đồng cơ sở không đƣợc thực 

hiện (nó mang bản chất là một BLNH). Việc phát hành L/C dự phòng dần trở 

nên phổ biến và các tòa án Mỹ cũng đi đến xu hướng thừa nhận việc các ngân 

hàng có thể đứng ra bảo lãnh cho bên thứ ba. Đến Luật diễn giải 

(Interprelatieve Ruling) được ban hành năm 1977 đã cho phép các ngân hàng 

Mỹ được hành động như người bảo lãnh bằng cách phát hành những L/C dự 

phòng [37, tr.94].  

Nhƣ vậy, lịch sử phát triển của hoạt động BLNH cho thấy hoạt động này 

có nguồn gốc từ hoạt động bảo lãnh nói chung. Khi mới xuất hiện trong đời 

sống, hoạt động bảo lãnh do các cá nhân hoặc các chủ thể không chuyên nghiệp 

thực hiện và không nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, theo sự phát triển của 

kinh tế - xã hội, một số chủ thể kinh doanh, đặc biệt là các ngân hàng đã bắt đầu 

thực hiện thƣờng xuyên hoạt động bảo lãnh cho khách hàng để thu phí bảo lãnh. 
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Hoạt động BLNH chính thức ra đời, phát triển và đóng vai trò quan trọng trong 

hoạt động của các ngân hàng, các TCTD nói chung và của NHTM nói riêng. Tuy 

nhiên, mặc dù hoạt động BLNH phát triển mạnh mẽ và phổ biến ở nhiều quốc 

gia, nhƣng hầu nhƣ pháp luật của các nƣớc cũng nhƣ tại các công trình nghiên 

cứu lại không đƣa ra khái niệm về hoạt động BLNH. Vì thế, việc nghiên cứu để 

xây dựng khái niệm về hoạt động BLNH là rất cần thiết. Để có thể đƣa ra một 

khái niệm đầy đủ về hoạt động BLNH, cần phân tích đặc điểm của hoạt động 

BLNH. So với các hoạt động khác, hoạt động BLNH có các đặc điểm sau đây: 

Thứ nhất, hoạt động BLNH là một hoạt động có tính dịch vụ do các ngân 

hàng thực hiện nhằm mục đích kiếm lời.  

- Nói hoạt động BLNH là hoạt động có tính dịch vụ do các ngân hàng 

thực hiện vì: hoạt động BLNH do các chủ thể chuyên nghiệp tức các NHTM 

thực hiện, vì vậy nó đƣợc coi là một trong những hoạt động nghề nghiệp của 

ngân hàng. Thực tế, không phải mọi ngân hàng, thậm chí không phải mọi 

NHTM đều đƣợc phép thực hiện tất cả các hoạt động BLNH. Chỉ những ngân 

hàng đáp ứng đƣợc các điều kiện về vốn, nhân lực, đƣợc phép hoạt động ngoại 

hối... mới đƣợc cấp phép thực hiện hoạt động BLNH trên thị trƣờng nội địa 

và/hoặc thị trƣờng quốc tế. Trong khi đó, hoạt động bảo lãnh truyền thống (bảo 

lãnh dân sự) thƣờng có tính chất nhất thời, không mang tính chuyên nghiệp, và 

thƣờng không có dấu hiệu hoàn trái (nghĩa là ngƣời bảo lãnh thƣờng không truy 

đòi ngƣời đƣợc bảo lãnh phải hoàn trả số tiền đã trả thay).  

- Thông qua hoạt động BLNH, các sản phẩm BLNH đa dạng đƣợc các 

ngân hàng cung cấp cho khách hàng. Nhƣ trên đã nêu, các loại hình BLNH do 

các ngân hàng thực hiện rất đa dạng và phong phú nhằm đáp ứng các nhu cầu 

khác nhau của khách hàng. Khác với các dịch vụ khác, trong hoạt động BLNH, 

các ngân hàng dùng chính uy tín và khả năng tài chính của mình để bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ của khách hàng đối với bên thứ ba (bên nhận bảo lãnh). 

- Hoạt động BLNH đƣợc thực hiện nhằm mục tiêu lợi nhuận. Khác với 

hoạt động bảo lãnh dân sự, bên bảo lãnh có thể thu phí hoặc không thu phí theo 

thỏa thuận; trong hoạt động BLNH do mang tính chất là một hoạt động kinh 
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doanh nên ngân hàng (bên bảo lãnh) bao giờ cũng thu phí bảo lãnh của khách 

hàng (bên đƣợc bảo lãnh). 

Thứ hai, hoạt động BLNH vừa là hoạt động bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

vừa là hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng.  

Nhƣ trên đã nêu, hoạt động BLNH có nguồn gốc từ hoạt động bảo lãnh 

nói chung. Hoạt động BLNH do các ngân hàng (thƣờng là các NHTM) thực hiện 

nhằm cung ứng dịch vụ bảo lãnh cho khách hàng bằng việc cam kết bảo đảm 

nghĩa vụ tài chính của khách hàng trong trƣờng hợp khách hàng không thực hiện 

hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối với bên thứ ba. Nhƣ vậy, hoạt động 

BLNH là một hoạt động bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Đồng thời, hoạt động 

BLNH còn đƣợc coi là một hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng. 

Với quan điểm cho rằng hoạt động BLNH là một hoạt động cấp tín dụng 

nên ở một số nƣớc, hoạt động BLNH đƣợc biết đến với tên gọi là “tín dụng bằng 

chữ ký” – là loại cấp tín dụng mà không dùng đến vốn của ngân hàng [8, tr.188]. 

Quan điểm này dựa trên hai cơ sở sau đây: 

- Hoạt động BLNH có tính chất nhƣ một công cụ tài trợ, dù không sử 

dụng đến vốn của ngân hàng nhƣng khách hàng vẫn đƣợc nhận các thuận lợi về 

ngân quỹ nhƣ đƣợc cho vay thực sự. Ví dụ: thay vì yêu cầu bên có nghĩa vụ phải 

ký quỹ để bảo đảm thực hiện hợp đồng cơ sở, bên có quyền trong hợp đồng cơ 

sở đồng ý thay thế bằng bảo lãnh do ngân hàng phát hành. Việc này khiến cho 

bên có nghĩa vụ không phải xuất quỹ và do đó đƣợc hƣởng lợi về ngân quỹ. 

- Trong trƣờng hợp ngân hàng phải thực hiện cam kết bảo lãnh bằng việc 

thanh toán cho ngƣời nhận bảo lãnh, khách hàng (bên đƣợc bảo lãnh) phải nhận 

nợ với ngân hàng và có nghĩa vụ hoàn trả ngân hàng số tiền đã đƣợc ngân hàng 

trả thay. Nhƣ vậy, trong trƣờng hợp này cam kết bảo lãnh đã trở thành khoản cho 

vay thực sự của ngân hàng đối với khách hàng.   

Chính vì các lý do đó, pháp luật của nhiều quốc gia quy định hoạt động 

BLNH là một hình thức cấp tín dụng. Chẳng hạn nhƣ Luật Ngân hàng Cộng hòa 

Séc năm 1992 (đã đƣợc sửa đổi năm 2006), Điều 19b quy định: “Hoạt động cho 

vay là những hoạt động liên quan đến cấp khoản vay và bảo lãnh” [28, tr.417], 

hoặc Chỉ thị 2006/48/EC ngày 14/06/2006 của Liên minh Châu Âu về việc thành 
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lập và triển khai hoạt động kinh doanh của các TCTD (sửa đổi) cũng xác định 

bảo lãnh là một khoản cấp tín dụng [28, tr.602] 

Ở Việt Nam, hoạt động BLNH cũng đƣợc coi là hoạt động cấp tín dụng 

của TCTD. Điều 4 Luật Các TCTD năm 2010 quy định: “Cấp tín dụng là việc 

thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho 

phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho 

vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và 

các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”. Nhƣ vậy, theo pháp luật Việt Nam, hoạt 

động BLNH đƣợc coi là một hoạt động nghiệp vụ của TCTD cùng với các 

nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán và các 

nghiệp vụ cấp tín dụng khác.   

Từ những phân tích ở trên, nghiên cứu sinh đƣa ra định nghĩa về hoạt 

động BLNH nhƣ sau: "Hoạt động bảo lãnh ngân hàng là một hoạt động có tính 

dịch vụ do ngân hàng, TCTD thực hiện nhằm cấp tín dụng cho khách hàng, theo 

đó ngân hàng, TCTD cam kết bảo đảm nghĩa vụ tài chính của khách hàng trong 

trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ 

đối với bên thứ ba".  

2.1.2.2. Nội dung của hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Nhƣ đã phân tích trên đây, hoạt động BLNH vừa đƣợc hiểu là hoạt động 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đồng thời là hoạt động cấp tín dụng đối với khách 

hàng. Các BLNH mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, phong 

phú tùy thuộc vào mục đích bảo lãnh. Pháp luật của các quốc gia thƣờng quy 

định khung pháp luật để các ngân hàng dựa vào đó ban hành các quy định nội bộ 

nhằm thực hiện việc cung cấp dịch vụ cũng nhƣ phát hành các loại bảo lãnh phù 

hợp với nhu cầu của khách hàng. Việc phát hành cam kết bảo lãnh (giao kết hợp 

đồng BLNH) đối với ngƣời nhận bảo lãnh thƣờng dựa trên nhu cầu của khách 

hàng và khả năng của bản thân ngân hàng trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo 

quy định của pháp luật. 

Hoạt động BLNH là quá trình làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt hai mối 

quan hệ pháp luật sau đây: (i) quan hệ hợp đồng cấp bảo lãnh đƣợc xác lập giữa 

ngân hàng bảo lãnh (bên bảo lãnh) với khách hàng (bên đƣợc bảo lãnh) là tổ 
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chức, cá nhân có nghĩa vụ tài sản cần đƣợc bảo đảm bằng bảo lãnh; và (ii) quan 

hệ hợp đồng bảo lãnh phát sinh giữa ngân hàng bảo lãnh với bên thụ hƣởng (bên 

nhận bảo lãnh). "Hai quan hệ pháp luật này tuy tồn tại độc lập với nhau nhưng 

có ảnh hưởng chi phối lẫn nhau, theo đó, hợp đồng cấp bảo lãnh là căn cứ hình 

thành hợp đồng bảo lãnh, còn hợp đồng bảo lãnh là bằng chứng về việc thực 

hiện hợp đồng cấp bảo lãnh giữa ngân hàng bảo lãnh đối với khách hàng" [8, 

tr.189]. Theo đó, khi khách hàng có nhu cầu đƣợc bảo lãnh cho nghĩa vụ tài sản 

đối với bên nhận bảo lãnh, ngân hàng bảo lãnh sẽ thực hiện thẩm định khách 

hàng và nếu đủ điều kiện sẽ cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho khách hàng. Kết quả 

của quá trình này là ngân hàng bảo lãnh và khách hàng sẽ ký hợp đồng cấp bảo 

lãnh. Về nguyên tắc, các điều khoản tại hợp đồng cấp bảo lãnh là kết quả của sự 

thỏa thuận giữa hai chủ thể bình đẳng về mặt pháp lý. Trong thực tế, các ngân 

hàng thƣờng xây dựng sẵn mẫu hợp đồng cấp bảo lãnh để làm cơ sở cho việc 

đàm phán ký kết hợp đồng. Nhìn chung, nội dung hợp đồng cấp bảo lãnh thƣờng 

bao gồm các điều khoản về thông tin chủ thể tham gia (ngƣời bảo lãnh và ngƣời 

đƣợc bảo lãnh), số tiền bảo lãnh, mục đích bảo lãnh, hình thức phát hành cam kết 

bảo lãnh, trƣờng hợp thực hiện bảo lãnh, phí bảo lãnh, quyền và nghĩa vụ của 

các bên chủ thể. Khi hợp đồng cấp bảo lãnh có hiệu lực, các bên sẽ thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký. 

Để thực hiện hợp đồng cấp bảo lãnh, ngân hàng phát hành cam kết bảo 

lãnh và chuyển cam kết bảo lãnh đến ngƣời nhận bảo lãnh. Hành động phát hành 

cam kết bảo lãnh của ngân hàng và việc chấp nhận cam kết bảo lãnh của ngƣời 

nhận bảo lãnh làm phát sinh hợp đồng thứ hai – hợp đồng bảo lãnh. Theo đó, khi 

đến hạn của nghĩa vụ đƣợc bảo lãnh mà ngƣời đƣợc bảo lãnh không thực hiện 

nghĩa vụ của họ, trên cơ sở chứng từ hợp lệ do ngƣời nhận bảo lãnh xuất trình 

phù hợp với nội dung cam kết bảo lãnh, ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ trả 

thay cho bên đƣợc bảo lãnh. Đồng thời, căn cứ vào nội dung hợp đồng cấp bảo 

lãnh, ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả số tiền 

đã trả thay. Nhƣ vậy, việc thực hiện hai hợp đồng nêu trên trong hoạt động 

BLNH luôn đƣợc tiến hành đồng thời và gắn bó chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, 

chúng lại mang tính độc lập với nhau, thể hiện ở chỗ hợp đồng này vô hiệu 
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không đƣơng nhiên làm cho hợp đồng kia vô hiệu và ngƣợc lại. "Mặt khác, việc 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng này không thể bị 

phụ thuộc hay chi phối bởi hợp đồng kia và ngược lại. Ngân hàng bảo lãnh với 

tư cách là chủ thể cấp tín dụng đồng thời là chủ thể cam kết thực hiện nghĩa vụ 

thay cho khách hàng có hai mối quan hệ pháp luật với hai đối tác khác nhau và 

do đó phải hành động độc lập trên cơ sở quyền và nghĩa vụ trong từng hợp 

đồng" [8, tr.191].  

Tóm lại, nội dung hoạt động BLNH là các hoạt động làm phát sinh, thay 

đổi, chấm dứt quan hệ hợp đồng cấp bảo lãnh và quan hệ hợp đồng bảo lãnh. 

2.1.2.3. Vai trò của hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Hoạt động BLNH đã phát triển mạnh mẽ và đƣợc sử dụng rộng rãi trong 

hầu hết các lĩnh vực thƣơng mại, phi thƣơng mại, tài chính cũng nhƣ phi tài 

chính; nó không chỉ đơn thuần là hoạt động dịch vụ đem lại nguồn thu cho 

TCTD bảo lãnh mà còn đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp và cả 

nền kinh tế nói chung. Cụ thể: 

- Đối với bên bảo lãnh: hoạt động BLNH thực chất là một dịch vụ ngân 

hàng đem lại lợi ích trực tiếp cho TCTD bảo lãnh thông qua nguồn thu từ phí 

bảo lãnh. Thông qua việc thực hiện hoạt động BLNH, TCTD thu đƣợc phí bảo 

lãnh trong khi không mất chi phí huy động vốn nhƣ đối với các hoạt động cấp tín 

dụng khác (nhƣ cho vay, chiết khấu, bao thanh toán, cho thuê tài chính...). 

Nguồn thu từ phí bảo lãnh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tổng lợi 

nhuận của các TCTD. 

Ngoài việc đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho các TCTD, hoạt động 

BLNH còn đóng vai trò trong việc góp phần mở rộng mối quan hệ giữa TCTD 

với khách hàng, qua đó tạo điều kiện để TCTD bán chéo sản phẩm, cung ứng các 

dịch vụ ngân hàng khác. 

Hoạt động BLNH cũng giúp TCTD quảng bá hình ảnh và nâng cao uy tín 

của mình đặc biệt là đối với thị trƣờng quốc tế. Thông qua việc thực hiện đúng 

các cam kết bảo lãnh, TCTD sẽ nâng cao đƣợc uy tín và thƣơng hiệu trong quan 

hệ với các ngân hàng nƣớc ngoài. 
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- Đối với bên được bảo lãnh: hoạt động BLNH giúp bên đƣợc bảo lãnh có 

thể ký kết và thực hiện hợp đồng ngay cả khi họ chƣa đủ uy tín và lòng tin đối 

với đối tác kinh doanh. Trong việc giao kết thực hiện hợp đồng kinh doanh 

thƣơng mại rất cần sự tin tƣởng giữa các bên, để bảo đảm an toàn và thúc đẩy 

hoạt động kinh doanh, bên có quyền thƣờng yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực 

hiện một công cụ bảo đảm cho nghĩa vụ của mình. So với các biện pháp bảo đảm 

khác nhƣ cầm cố, thế chấp, ký quỹ..., biện pháp bảo đảm bằng BLNH mang tính 

an toàn, hiệu quả và chi phí thấp. Đó là bởi vì mức phí bảo lãnh thƣờng thấp hơn 

nhiều so với chi phí nếu phải sử dụng tài sản để cầm cố, thế chấp, ký quỹ... Nhƣ 

vậy, thông qua hoạt động BLNH, bên đƣợc bảo lãnh vừa có thể tiết kiệm nguồn 

vốn kinh doanh vừa có thể giao kết đƣợc hợp đồng với đối tác. 

Hoạt động BLNH cũng giúp bên đƣợc bảo lãnh nâng cao uy tín của mình 

đối với các đối tác kinh doanh vì uy tín của họ đƣợc TCTD đứng ra bảo đảm. Để 

đƣợc cấp dịch vụ bảo lãnh, bên đƣợc bảo lãnh phải đƣợc TCTD thẩm định và chỉ 

đƣợc bảo lãnh khi đáp ứng đƣợc các điều kiện mà TCTD đƣa ra. Do đó, những 

bảo lãnh do các TCTD có uy tín phát hành chính là cơ sở để tạo thêm niềm tin 

của đối tác kinh doanh đối với bên đƣợc bảo lãnh. 

- Đối với bên nhận bảo lãnh: Hoạt động BLNH có vai trò căn bản là ngăn 

chặn và hạn chế tổn thất của ngƣời nhận bảo lãnh trƣớc sự vi phạm hợp đồng của 

ngƣời đƣợc bảo lãnh.  

Trong nền kinh tế thị trƣờng, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt nên nếu 

không nắm bắt một cách kịp thời các cơ hội kinh doanh, các doanh nghiệp cũng 

khó cạnh tranh và tồn tại đƣợc. Tuy nhiên, các cơ hội kinh doanh này bị hạn chế 

do thiếu sự tin tƣởng vào đối tác kinh doanh. Hoạt động BLNH sẽ giúp bên nhận 

bảo lãnh có sự tin tƣởng, yên tâm hơn đối với bên đối tác (bên đƣợc bảo lãnh) 

khi việc ký kết và thực hiện hợp đồng có sự bảo đảm bởi một BLNH. Mặt khác, 

hoạt động BLNH còn giúp các bên nhận bảo lãnh chọn đƣợc bạn hàng tốt và 

giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. Khi xảy ra rủi ro vi phạm hợp đồng của đối 

tác, bên nhận bảo lãnh vẫn đƣợc bảo đảm bù đắp các thiệt hại một cách nhanh 

chóng và thuận lợi nhất để có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình. Nhƣ 

vậy, việc sử dụng BLNH "không chỉ là một giải pháp khắc phục những rủi ro 
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phát sinh do tình trạng thiếu thông tin về đối tác thương mại mà còn là rào chắn 

chống đỡ và hạn chế thiệt hại từ những bất trắc có thể xảy ra trong quá trình 

thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của các bên" [16, tr.387].  

- Đối với nền kinh tế: Hoạt động BLNH đóng vai trò là “chất xúc tác” đối 

với các hợp đồng kinh tế. Nhờ có hoạt động BLNH mà các chủ thể trong nền 

kinh tế yên tâm ký kết và có trách nhiệm với hợp đồng đã ký. Hoạt động BLNH 

đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, cụ thể: TCTD thì thu đƣợc lợi nhuận 

thông qua phí bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh thì hạn chế đƣợc rủi ro do sự vi phạm 

hợp đồng của đối tác, còn bên đƣợc bảo lãnh thì có thể giao kết và thực hiện hợp 

đồng với chi phí thấp. Nhƣ vậy, hoạt động BLNH đã góp phần thúc đẩy quan hệ 

kinh doanh thƣơng mại giữa các chủ thể trong nền kinh tế, qua đó có tác dụng 

thúc đẩy kinh tế phát triển. Hoạt động BLNH cũng là một trong những giải pháp 

để phòng chống rủi ro có hiệu quả trong nền kinh tế qua việc cung cấp các loại 

hình bảo lãnh đa dạng, qua đó giúp nền kinh tế có điều kiện để phát triển một 

cách ổn định và an toàn hơn. 

2.1.3. Các rủi ro phát sinh trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

"Cho đến nay, định nghĩa về rủi ro còn có sự khác nhau, nhưng tựu trung 

lại có thể chia ra làm hai trường phái lớn: trường phái truyền thống và trường 

phái trung hòa. Theo trường phái truyền thống, rủi ro là điều không lành, không 

tốt bất ngờ xảy đến hoặc rủi ro (đồng nghĩa với rủi) là sự không may. Theo 

trường phái trung hòa, rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được hoặc rủi ro là 

một tổng hợp ngẫu nhiên có thể đo lường được bằng xác xuất" [17]. Nghiên cứu 

sinh tán thành quan điểm của trƣờng phái truyền thống và sử dụng quan điểm 

của trƣờng phái này để phân tích các rủi ro phát sinh trong hoạt động BLNH. 

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

xem xét dƣới các góc độ khác nhau, nhƣ xem xét dƣới góc độ bên nhận bảo lãnh, 

bên đƣợc bảo lãnh, hoặc ngân hàng phát hành bảo lãnh. 

2.1.3.1. Rủi ro trong hoạt động bảo lãnh 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 trƣờng hợp bên đƣợc bảo lãnh không thực hiện đúng cam kết 
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trong hợp đồng cơ sở. Tuy nhiên, theo Lê Nguyên (1996), BLNH không phải là 

“một liều thuốc thần” loại trừ được những rủi ro về thanh toán và rủi ro về 

nghiệp vụ [37, tr.164]. Trong hoạt động BLNH, bên nhận bảo lãnh gặp rủi ro nếu 

ngân hàng phát hành bảo lãnh vì lý do nào đó không thực hiện cam kết bảo lãnh, 

có thể chia nhỏ loại rủi ro này thành các rủi ro nhƣ sau: 

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

hiện cam kết bảo lãnh 

Rủi ro này đƣợc cả ngƣời nhận bảo lãnh và ngƣời đƣợc bảo lãnh quan tâm 

bởi lẽ ngƣời đƣợc bảo lãnh muốn ngƣời nhận bảo lãnh chấp nhận cam kết bảo 

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

đến uy tín, khả năng tài chính, trình độ nghiệp vụ, mạng lƣới 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 được hiểu là rủi ro gây ra bởi biến cố mà không 

thể nào dự đoán hay kiểm soát được" [37, tr.167]. Đây là những rủi ro xuất phát 

từ các nguyên nhân nhƣ thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh... ảnh hƣởng đến khả 

năng thực hiện thực hiện cam kết bảo lãnh. Về nguyên tắc, ngân hàng bảo lãnh 

không đƣợc dựa vào sự kiện bất khả kháng để từ chối thanh toán hoặc đơn 

phƣơng chấm dứt hợp đồng BLNH, nhƣng rõ ràng về mặt thời gian cam kết bảo 

lãnh đã không đƣợc 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 đổi của pháp luật (chẳng hạn nhƣ quy định về xuất nhập khẩu 

hàng hóa, quản lý ngoại hối...) tại quốc gia của ngân hàng phát hành BLNH cũng 

là một trong các rủi ro đối với ngƣời nhận bảo lãnh trong trƣờng hợp những thay 

đổi pháp lý này làm cho ngân hàng bảo lãnh không thể thực hiện cam kết bảo 

lãnh đối với ngƣời nhận bảo lãnh. 

2.1.3.2. Rủi ro trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng đối với bên được bảo 

lãnh.  

- Rủi ro do lừa đảo liên quan đến chứng từ 
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Một trong các rủi ro mà bên đƣợc 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 ngƣời đƣợc bảo lãnh sẽ truy đòi thanh toán 

của ngƣời đƣợc bảo lãnh; trƣờng hợp ngƣời đƣợc bảo lãnh từ chối hoàn trả thì 

ngân hàng phát hành sẽ tiến hành xử lý tài sản bảo đảm nhƣ tiền ký quỹ, tài sản 

thế chấp... 

Điều 11 URDG 458 quy định: Những ngƣời 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 nhƣ sự thiện chí 

hoặc các hành vi hoặc sự thiếu sót của bất cứ ngƣời nào khác. 

Nhƣ vậy, theo URDG 458, trừ trƣờng hợp ngân hàng phát hành BLNH 

đã thiếu thận trọng hoặc thiếu thiện chí trong 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 đƣợc bảo lãnh sẽ phải gánh chịu 

rủi ro này. 

2.1.3.3. Rủi ro trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng đối với bên bảo lãnh 

Hoạt động BLNH là một trong các hoạt 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 hƣởng xấu đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Do đó, các ngân 

hàng phải nhận dạng, đo lƣờng, đánh giá rủi ro thƣờng 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 nhƣ sau: 

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

Rủi ro hoạt động nói chung đƣợc hiểu là "tổn thất, ảnh hưởng bất lợi gây 

ra do lỗi của con người, hệ thống, quy trình kiểm soát nội bộ và của các tác 

động từ bên ngoài" [38, tr.22]. 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. 
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Nguyên nhân dẫn đến rủi ro hoạt động bao gồm cả nguyên 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 còn hạn chế; (ii) hệ thống tổ chức 

chƣa phù hợp dễ tạo sơ hở, sai sót; (iii) quy chế, quy trình nội bộ về hoạt động 

BLNH chƣa hoàn thiện...  

Nhƣ 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" [5, tr.8]. Nhƣ 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 đƣợc hiểu là bên vay – bên nhận nợ bắt buộc). Nhƣ vậy, 

nếu bất kỳ lý do gì khiến bên đƣợc bảo lãnh không hoàn trả gốc và/hoặc lãi cho 

ngân hàng thì đều đƣợc coi là rủi ro tín dụng đối với ngân hàng. 

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

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

ro chứng từ... 

2.2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ NỘI DUNG CỦA PHÁP LUẬT 

VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 

2.2.1. Khái niệm pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

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

chắc chắn cho nghĩa vụ của bên đƣợc 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 định hƣớng 

của nhà nƣớc. Cụ thể nhƣ sau: 
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Một là, hoạt động BLNH nhằm mục đích bảo đảm quyền và lợi ích của 

ngƣời nhận bảo lãnh trƣớc các rủi ro của việc không thực hiện đúng hợp đồng của 

ngƣời đƣợc bảo lãnh. Theo đó, nếu ngƣời đƣợc bảo lãnh không thực hiện đúng 

hợp đồng cơ sở đã giao kết với ngƣời nhận bảo lãnh, ngƣời nhận bảo lãnh sẽ đƣợc 

đền bù thiệt hại một cách nhanh chóng nhất. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà 

ngân hàng bảo lãnh không thực hiện cam kết bảo lãnh hoặc đƣa ra các điều kiện 

khó khăn khiến cam kết bảo lãnh không thực hiện đƣợc, thì mục đích nêu trên của 

BLNH không đạt đƣợc. Mặt khác, bên đƣợc bảo lãnh cũng phải đối mặt với rủi ro 

lừa đảo từ phía bên nhận bảo lãnh trong trƣờng hợp bên nhận bảo lãnh xuất trình 

bộ chứng từ giả mạo để đƣợc thanh toán bảo lãnh. Vì vậy, pháp luật về hoạt động 

BLNH là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, qua đó ổn định 

trật tự xã hội và phát triển kinh tế quốc gia. 

Hai là, sự cần thiết điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động BLNH 

còn xuất phát từ vị trí pháp lí của các ngân hàng - chủ thể cấp dịch vụ bảo lãnh. 

Hoạt động BLNH mặc dù đem lại nguồn thu quan trọng cho các ngân hàng 

thông qua phí bảo lãnh tuy nhiên hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc 

biệt đối với những khoản bảo lãnh lớn nếu không đƣợc kiểm soát tốt sẽ làm cho 

ngân hàng bị thua lỗ hoặc phá sản, điều này ảnh hƣởng tiêu cực đến sự an toàn 

của hệ thống ngân hàng. Để hạn chế rủi ro và bảo đảm sự an toàn của hệ thống 

ngân hàng nên nhà nƣớc phải sử dụng pháp luật làm công cụ kích thích những 

tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực trong hoạt động BLNH. 

Ba là, 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. Mặt khác, hoạt động 

BLNH, đặc biệt là BLNH trong ngoại thƣơng 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 nƣớc không thể để nó phát triển tự phát mà đã sử 

dụng pháp luật làm công cụ để quản lý và định hƣớng sự phát triển hoạt động 

này theo chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của nhà nƣớc. 

Từ ba lý do nêu trên có thể thấy việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với 

hoạt động BLNH là yêu cầu mang tính khách quan. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia vị 

trí của pháp luật hoạt động BLNH không giống nhau. Chẳng hạn nhƣ Singapore, 
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Luật bảo lãnh (Law of Guarantees) đƣợc coi là một bộ phận của Luật Thƣơng 

mại [118]; ở Mỹ, pháp luật về thƣ tín dụng dự phòng (standby of credit) đƣợc 

quy định trong Luật Thƣơng mại Mỹ [121]; ở Pháp, quy định về bảo lãnh độc 

lập (independent guarantee) đƣợc ghi nhận trong một số đạo luật nhƣ Luật dân 

sự, Luật về tài chính tiền tệ [104, 105]; ở Việt Nam, pháp luật về hoạt động 

BLNH đƣợc coi là một bộ phận của pháp luật ngân hàng [46]. Mặc dù vị trí của 

pháp luật về hoạt động BLNH trong hệ thống pháp luật của các quốc gia không 

giống nhau, nhƣng việc sử dụng pháp luật ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều nhằm 

điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động BLNH. 

Nhƣ vậy, theo nghiên cứu sinh, 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.  

2.2.2. Đặc điểm của pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

2.2.2.1. Đặc điểm về đối tượng và phương pháp điều chỉnh 

Pháp luật hoạt động BLNH có đối tƣợng điều chỉnh và phƣơng pháp điều 

chỉnh nhƣ sau: 

Đối tƣợng điều chỉnh của pháp luật về BLNH là các quan hệ xã hội 

phát sinh trong quá trình các ngân hàng, các TCTD thực hiện hoạt động 

BLNH. Đó là: các quan hệ phát sinh từ hợp đồng cấp bảo lãnh giữa ngân 

hàng, TCTD với khách hàng; các quan hệ phát sinh từ hợp đồng bảo lãnh giữa 

ngân hàng, TCTD với bên nhận bảo lãnh (bên thụ hƣởng); quan hệ phát sinh 

từ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên liên quan đến 

hoạt động BLNH; các quan hệ phát sinh từ tranh chấp và giải quyết tranh 

chấp về hoạt động BLNH v.v... 

Do các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động 

BLNH đƣợc thiết lập trên cơ sở quyền tự do kinh doanh cho nên phƣơng pháp 

điều chỉnh của pháp luật về hoạt động BLNH là phƣơng pháp bình đẳng trƣớc 

pháp luật.  
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2.2.2.2. Đặc điểm về nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật về hoạt động 

bảo lãnh ngân hàng 

- Nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh 

"Trước đây, ở các nước xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện nền kinh tế vận 

hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện 

nguyên tắc độc quyền nhà nước về ngân hàng. Theo nguyên tắc này, kinh doanh 

ngân hàng là lĩnh vực độc quyền của nhà nước" [8, tr.21-22]. Do đó các ngân 

hàng không đƣợc quyền tự chủ kinh doanh mà hoàn toàn tuân theo các mệnh 

lệnh của nhà nƣớc.  

Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng ở nƣớc ta hiện nay cũng nhƣ các 

nƣớc khác theo thể chế kinh tế thị trƣờng, các doanh nghiệp (trong đó có TCTD) 

về cơ bản đƣợc ghi nhận quyền tự do kinh doanh. Mức độ quyền tự do kinh 

doanh có thể khác nhau tùy thuộc vào thể chế kinh tế thị trƣờng ở mỗi quốc gia 

nhƣng nhìn chung đều dựa trên nguyên lý doanh nghiệp có quyền tự quyết định 

và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Theo Bùi Xuân Hải 

(2011), Tự do kinh doanh là một phạm trù rộng và có nhiều cách định nghĩa 

khác nhau. Ở nghĩa rộng, tự do kinh doanh có thể được hiểu là khả năng mà các 

tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn, tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt 

động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, trong đó có quyền thành lập cơ sở kinh 

doanh, lựa chọn loại hình doanh nghiệp, lựa chọn ngành nghề, quy mô kinh 

doanh và địa bàn kinh doanh; được tự do lựa chọn đối tác, bạn hàng, được tự 

chủ kinh doanh, tự quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh 

doanh... Tuy nhiên, quyền tự do kinh doanh bị giới hạn bởi quyền tự do kinh 

doanh của chủ thể khác, lợi ích chính đáng của chủ thể khác và lợi ích công 

cộng [14]. 

Theo cách tiếp cận nêu trên, để bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong 

hoạt động BLNH, pháp luật về hoạt động BLNH đƣợc hình thành theo những 

nội dung sau: 

Một là, pháp luật bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể cung ứng dịch vụ 

bảo lãnh, theo đó, bất kỳ TCTD nào có thể thực hiện hoạt động bảo lãnh một 

cách chuyên nghiệp, có khả năng tài chính và tự chịu trách nhiệm đối với các 
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cam kết bảo lãnh của mình thì đều đƣợc quyền cung ứng dịch vụ bảo lãnh, 

không đƣợc có một sự ƣu đãi hoặc hạn chế thiếu căn cứ của chủ thể này so với 

chủ thể khác.  

Hai là, pháp luật bảo đảm quyền tự do thỏa thuận và tự định đoạt của các 

chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng bảo lãnh. Nguyên tắc này xuất phát từ bản 

chất của quan hệ hợp đồng là 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, chấm 

dứt hợp đồng. Trong quan hệ hợp đồng bảo lãnh, các bên có quyền tự do thỏa 

thuận các điều kiện, điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc 

này vẫn phải đảm bảo nguyên tắc chung của pháp luật, đó là việc tự do thỏa 

thuận và tự định đoạt trong quan hệ bảo lãnh không đƣợc trái quy định của pháp 

luật, đạo đức xã hội. 

Ba là, pháp luật bảo đảm quyền bình đẳng giữa các chủ thể tham gia quan 

hệ hợp đồng cấp bảo lãnh. Trong đời sống dân sự, các chủ thể độc lập và bình 

đẳng khi tham gia quan hệ pháp luật. Trong quan hệ hợp đồng cấp bảo lãnh cũng 

vậy, các chủ thể đƣợc quyền bình đẳng khi xác lập thực hiện hợp đồng cấp bảo 

lãnh. Trong quá trình thực hiện hoạt động BLNH, ngân hàng có quyền và nghĩa 

vụ thẩm định hồ sơ, quyết định cấp bảo lãnh cho khách hàng. Tuy nhiên, điều 

này không có nghĩa là khách hàng ở vị trí yếu thế hơn so với ngân hàng. Khách 

hàng hoàn toàn có quyền lựa chọn ngân hàng phát hành bảo lãnh, có quyền đàm 

phán các điều khoản của hợp đồng cấp bảo lãnh. Tuy nhiên, cũng tƣơng tự nhƣ 

quan hệ hợp đồng bảo lãnh, việc tự do thỏa thuận và tự định đoạt trong quan hệ 

hợp đồng cấp bảo lãnh không đƣợc trái quy định của pháp luật, đạo đức xã hội. 

Bốn là, để bảo đảm cho quyền tự do kinh doanh đƣợc thực hiện, pháp luật 

cũng có những chế tài đối với hành vi vi 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 trong việc 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hay theo quy định của 

pháp luật.  

- Nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của bảo lãnh ngân hàng 

Mục đích đầu tiên của BLNH là hạn chế rủi ro cho ngƣời thụ hƣởng trƣớc 

sự vi phạm hợp đồng cơ sở của ngƣời đƣợc bảo lãnh. Do đó, để bảo vệ quyền lợi 

của ngƣời thụ hƣởng, pháp luật về hoạt động BLNH phải bảo đảm tính độc lập 
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của BLNH. Mặt khác việc đảm bảo tính độc lập của BLNH cũng là yếu tố để 

pháp luật về hoạt động BLNH phù hợp với thông lệ quốc tế. Xét ở góc độ chung, 

nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH thể hiện ở các nội dung sau: 

Một là, ngƣời nhận bảo lãnh có quyền đƣợc thanh toán khi xuất trình yêu 

cầu đòi tiền phù hợp mà không cần có sự chấp thuận của ngƣời đƣợc bảo lãnh. 

Nguyên tắc này đƣợc ghi nhận ở các tập quán quốc tế nhƣ: URDG 758, ISP98, 

UCP 600... Đây là mấu chốt của nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH. 

Nhƣ vậy, về mặt pháp lý, một khi các điều khoản và điều kiện của bảo lãnh đƣợc 

đáp ứng thì ngƣời nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu ngân hàng thanh toán tiền 

trên cơ sở lập chứng từ theo nhƣ điều khoản tại cam kết bảo lãnh mà không cần 

có sự đồng ý của ngƣời đƣợc bảo lãnh.   

Hai là, nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH đƣợc thể hiện ở trách 

nhiệm thanh toán của ngƣời bảo lãnh. Trách nhiệm thanh toán của ngƣời bảo 

lãnh hoàn toàn độc lập với hợp đồng cấp bảo lãnh giữa ngƣời bảo lãnh với ngƣời 

đƣợc bảo lãnh. 

Theo thông lệ quốc tế, tính độc lập của BLNH luôn đƣợc đề cao. Việc 

thiếu tính chất này trong Quy tắc thống nhất về bảo lãnh hợp đồng (URCG 325) 

đã khiến nó không đƣợc chấp nhận trên thị trƣờng, chỉ khi ICC ban hành Bộ quy 

tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu (URDG 458 và sau đó là URDG 758) 

với việc đề cao tính độc lập của BLNH đã khiến chúng đƣợc thừa nhận rộng rãi. 

Sở dĩ nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH luôn đƣợc đề cao vì những lý 

do cơ bản sau đây: 

(i) Xuất phát từ mục đích của hoạt động BLNH là nhằm bảo vệ quyền lợi 

của ngƣời nhận bảo lãnh. Nhờ có BLNH, ngƣời nhận bảo lãnh nhận đƣợc một sự 

bảo đảm chắc chắn để bồi thƣờng những thiệt hại từ việc không thực hiện đúng 

hợp đồng cơ sở của ngƣời đƣợc bảo lãnh. Nếu mục đích này không đạt đƣợc thì 

hoạt động BLNH không còn ý nghĩa.  

(ii) Vì bản chất của BLNH chính là một hợp đồng đƣợc giao kết giữa 

ngƣời bảo lãnh với ngƣời nhận bảo lãnh. Do đó, việc sửa đổi, chấm dứt hợp 

đồng này phải đƣợc sự chấp thuận của ngƣời nhận bảo lãnh chứ không phải một 

bên thứ nào khác, kể cả ngƣời đƣợc bảo lãnh. Mặt khác, trong mối quan hệ hợp 
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đồng này thì vị thế của ngƣời bảo lãnh thuận lợi hơn, nội dung văn bản bảo lãnh 

đƣợc soạn thảo và ban hành bởi ngƣời bảo lãnh. Trong hầu hết các trƣờng hợp, 

ngƣời nhận bảo lãnh chỉ chấp nhận (ngầm hiểu) văn bản bảo lãnh mà không 

tham gia vào quá trình soạn thảo nội dung văn bản bảo lãnh. Trên thực tế, ngƣời 

bảo lãnh có thể lợi dụng vị thế đƣợc soạn thảo, ban hành cam kết bảo lãnh để 

đƣa ra những điều kiện hoặc lý do để không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam 

kết. Vì vậy, pháp luật đề cao tính độc lập của BLNH để cân bằng vị thế giữa các 

bên trong hợp đồng BLNH.  

(iii) Xuất phát từ mục đích ổn định trật tự xã hội và phát triển kinh tế. Rõ 

ràng, một khi các cam kết BLNH không đƣợc thực hiện sẽ để lại hậu quả xấu về 

kinh tế - xã hội. Chẳng hạn nhƣ: các dự án, giao dịch đang đƣợc thực hiện dở 

dang mà bị đình trệ không có nguồn bù đắp; doanh nghiệp, ngƣời dân không còn 

niềm tin vào các cam kết bảo lãnh của ngân hàng... Vì vậy, pháp luật ghi nhận 

nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH để hoạt động này phát triển ổn định, 

vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.   

Vì các lý do nêu trên, pháp luật các quốc gia thƣờng thiết lập cơ chế bảo 

đảm tính độc lập của BLNH nhƣ: quy định trách nhiệm của bên bảo lãnh về việc 

thanh toán đầy đủ số tiền bảo lãnh ngay khi bên nhận bảo lãnh xuất trình chứng 

từ phù hợp; quy định về thời hạn tối đa mà bên bảo lãnh phải thực hiện cam kết 

bảo lãnh; quy định về việc kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động BLNH và xử 

lý các vi phạm của bên bảo lãnh trong hoạt động BLNH.  

2.2.3. Nội dung của pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Nội dung của pháp luật hoạt động BLNH bao gồm các quy định về hoạt 

động BLNH. Hoạt động BLNH có nội dung rất rộng, trong phạm vi của luận án, 

nghiên cứu sinh tập trung vào 5 nội dung sau đây: 

2.2.3.1. Các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động bảo lãnh 

ngân hàng 

"Trình tự, thủ tục được hiểu là những việc cụ thể phải làm theo một trật tự 

quy định để tiến hành một công việc" [69]. Nhƣ vậy, theo nghiên cứu sinh, trình 

tự, thủ tục thực hiện hoạt động BLNH đƣợc hiểu đơn giản là các công việc cần 

thực hiện theo một trật tự quy định trong quá trình thực hiện hoạt động BLNH. 
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Trên cơ sở thực thi nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh, pháp luật các 

nƣớc thƣờng cho phép các ngân hàng thực hiện hoạt động BLNH đƣợc quyền 

xây dựng quy trình nội bộ về trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động BLNH phù 

hợp với đặc điểm cơ cấu tổ chức của mình và loại hình nghiệp vụ bảo lãnh. 

Trong thực tế, hoạt động BLNH thƣờng đƣợc thực hiện theo quy trình thủ tục 

nhƣ sau: 

- Bước thứ nhất: Lập hồ sơ 

Khách hàng có nhu cầu bảo lãnh phải gửi hồ sơ đề nghị bảo lãnh đến 

TCTD cung ứng dịch vụ bảo lãnh (thông thƣờng là NHTM) do họ lựa chọn. 

TCTD hƣớng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ phù hợp với quy định pháp luật 

và quy định nội bộ của tổ chức mình. Pháp luật các nƣớc thƣờng quy định về 

một số giấy tờ, tài liệu thiết yếu trong hồ sơ đề nghị bảo lãnh. Thông thƣờng, đó 

là các giấy tờ, tài liệu thể hiện: (i) nhu cầu đƣợc bảo lãnh, (ii) nghĩa vụ cần đƣợc 

bảo lãnh, (iii) năng lực của bên đƣợc bảo lãnh trong việc thực hiện nghĩa vụ 

đƣợc bảo lãnh, (iv) khả năng hoàn trả của bên đƣợc bảo lãnh trong trƣờng hợp 

TCTD cung ứng dịch vụ bảo lãnh phải thực hiện cam kết bảo lãnh. 

- Bước thứ hai: Thẩm định và xét duyệt 

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị bảo lãnh do khách hàng cung cấp, kết hợp với 

các thông tin bổ sung từ các nguồn khác, TCTD tiến hành thẩm định khách hàng 

và hồ sơ do khách hàng cung cấp dựa trên các điều kiện theo quy định của pháp 

luật và quy định nội bộ của TCTD, trên cơ sở đó TCTD quyết định có cấp bảo 

lãnh cho khách hàng hay không. Thông thƣờng việc chấp thuận hay từ chối cấp 

bảo lãnh phải đƣợc thực hiện bằng văn bản. Một số nội dung mà TCTD cần phải 

thẩm định khách hàng bao gồm: (i) tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ do khách 

hàng cung cấp; (ii) mục đích bảo lãnh hợp pháp; (iii) khách hàng có năng lực 

pháp luật, năng lực hành vi, có uy tín trong quan hệ với TCTD; (iv) khách hàng 

có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng cơ sở; (v) biện pháp bảo đảm cho 

bảo lãnh (nếu có). 

- Bước thứ ba: Ký kết hợp đồng cấp bảo lãnh 

Trong trƣờng hợp chấp thuận cấp bảo lãnh, TCTD và khách hàng sẽ đàm 

phán, ký kết hợp đồng cấp bảo lãnh. Thông thƣờng, TCTD thƣờng soạn thảo 
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sẵn mẫu hợp đồng cấp bảo lãnh phù hợp với từng loại hình bảo lãnh, trên cơ 

sở đó khách hàng xem và quyết định có chấp thuận các điều khoản tại hợp 

đồng hay không; trƣờng hợp không đồng ý, các bên có thể tiếp tục đàm phán 

sửa đổi các điều khoản tại mẫu hợp đồng. Pháp luật một số nƣớc thƣờng quy 

định về các điều khoản chủ yếu của hợp đồng cấp bảo lãnh nhƣ: (i) các chủ 

thể ký kết hợp đồng; (ii) số tiền, thời hạn bảo lãnh; (iii) mục đích bảo lãnh; 

(iv) biện pháp bảo đảm, (v) phí bảo lãnh, (vi) biện pháp bảo đảm cho bảo 

lãnh; (vii) luật áp dụng... 

- Bước thứ tư: Phát hành văn bản bảo lãnh 

Căn cứ vào nội dung hợp đồng cấp bảo lãnh đã ký kết, TCTD soạn thảo 

và phát hành văn bản bảo lãnh. Văn bản bảo lãnh thƣờng tồn tại dƣới dạng 

thƣ bảo lãnh, nhƣng cũng có trƣờng hợp dƣới dạng hợp đồng hoặc chứng từ 

điện tử. Nhìn chung, pháp luật các nƣớc quy định nội dung văn bản bảo lãnh 

gồm các điều khoản nhƣ sau: (i) các chủ thể liên quan nhƣ bên bảo lãnh, bên 

đƣợc bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh, ngân hàng thông báo (nếu có); (ii) mục 

đích bảo lãnh, (iii) số tiền bảo lãnh, (iv) điều kiện thanh toán và chứng từ 

cần phải xuất trình khi thực hiện thanh toán, (v) thời hạn có hiệu lực của bảo 

lãnh, (vi) luật áp dụng... 

Việc phát hành văn bản bảo lãnh đƣợc thực hiện bằng cách chuyển trực 

tiếp cho bên nhận bảo lãnh hoặc thông qua một ngân hàng thông báo. Sau khi 

văn bản bảo lãnh đƣợc phát hành, TCTD sẽ thu phí bảo lãnh của khách hàng và 

thực hiện các thủ tục tác nghiệp để quản lý, theo dõi bảo lãnh đã phát hành. 

- Bước thứ năm: Thực hiện cam kết bảo lãnh (nếu có) 

Đây không phải là một bƣớc cố định trong trình tự, thủ tục thực hiện hoạt 

động BLNH. Việc thực hiện cam kết bảo lãnh chỉ xảy ra khi bên nhận bảo lãnh 

xuất trình các chứng từ phù hợp với điều kiện, điều khoản và trong thời hạn có 

hiệu lực của văn bản bảo lãnh. Về nguyên tắc, khi nhận đƣợc yêu cầu thanh toán 

của bên nhận bảo lãnh, TCTD phải kiểm tra chứng từ và có quyền từ chối thực 

hiện cam kết bảo lãnh nếu chứng từ xuất trình không hợp lệ, không phù hợp với 

quy định tại văn bản bảo lãnh. Trƣờng hợp chứng từ hợp lệ và đáp ứng các điều 
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kiện quy định tại văn bản bảo lãnh, TCTD thực hiện thanh toán số tiền bảo lãnh 

cho bên nhận bảo lãnh.  

Mục đích cơ bản của BLNH là bảo vệ quyền lợi của bên nhận bảo lãnh 

trƣớc sự vi phạm hợp đồng của bên đƣợc bảo lãnh. Do đó, pháp luật đƣa ra một 

số quy định để bảo vệ quyền lợi của bên nhận bảo lãnh tránh việc bên bảo lãnh 

đƣa ra các điều kiện khó khăn làm cho cam kết bảo lãnh không thực hiện đƣợc 

hoặc bị trì hoãn thực hiện trong thực tế. Thông thƣờng, pháp luật các nƣớc quy 

định một thời hạn tối đa mà bên bảo lãnh phải thực hiện thanh toán cho bên nhận 

bảo lãnh sau khi nhận đƣợc yêu cầu đòi tiền phù hợp của bên nhận bảo lãnh. 

Điều này phù hợp với quy định tại Điều 20(a) và Điều 24 URDG 758, theo đó 

bên bảo lãnh phải thực hiện kiểm tra chứng từ trong thời hạn tối đa 5 ngày làm 

việc và nếu chứng từ không phù hợp thì từ chối. Hết thời hạn này, bên bảo lãnh 

không có quyền tuyên bố chứng từ đƣợc xuất trình là không phù hợp [90, 100]. 

Ngay sau khi thực hiện thanh toán, TCTD có quyền truy đòi khách hàng 

số tiền đã thanh toán. Để bảo vệ quyền lợi của các TCTD, pháp luật quy định 

trách nhiệm của khách hàng trong việc phải hoàn trả ngay số tiền bảo lãnh mà 

TCTD đã thanh toán cho bên nhận bảo lãnh. Theo đó, ngay khi thực hiện cam 

kết bảo lãnh, TCTD căn cứ vào nội dung hợp đồng cấp bảo lãnh để hạch toán ghi 

nợ vào tài khoản cho vay bắt buộc số tiền trả thay cho khách hàng và gửi thông 

báo bằng văn bản về việc trả thay cho các bên liên quan. Trƣờng hợp khách hàng 

chƣa hoàn trả đƣợc ngay số tiền mà TCTD trả thay, TCTD sẽ căn cứ vào thoả 

thuận tại hợp đồng cấp bảo lãnh hoặc cam kết giữa các bên để quyết định thời 

hạn cho vay bắt buộc, kỳ hạn trả nợ, lãi suất cho vay áp dụng đối với khoản cho 

vay bắt buộc này. Thông thƣờng, khoản nợ này đƣợc coi là một khoản nợ xấu và 

TCTD phải áp dụng các biện pháp để sớm thu hồi khoản nợ này từ khách hàng. 

2.2.3.2. Các quy định về chủ thể thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

- Quy định về loại hình chủ thể thực hiện hoạt động BLNH 

Trƣớc đây, theo định nghĩa về bảo lãnh trả tiền ngay tại Điều 2a URDG 

458 thì bên bảo lãnh có thể là ngân hàng, công ty bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân 

miễn là các tổ chức, cá nhân này phát hành bảo lãnh trả tiền ngay theo các quy 

tắc tại URDG 458 [88]. Theo đó, URDG 458 không có một hạn chế cụ thể nào 
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về loại hình chủ thể cung cấp dịch vụ bảo lãnh. Hiện nay, theo quy định tại Bộ 

quy tắc mới về bảo lãnh trả tiền ngay (URDG 758), bên bảo lãnh không đƣợc 

xác định cụ thể là loại hình chủ thể nào. Theo URDG 758, "bên bảo lãnh được 

hiểu là bên phát hành bảo lãnh, bao gồm cả việc phát hành bảo lãnh cho chính 

mình" [90]. Nhƣ vậy, URDG 758 không xác định rõ loại hình chủ thể thực hiện 

hoạt động BLNH. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung các quy tắc tại URDG 758 cũng 

nhƣ hầu hết pháp luật các quốc gia cho thấy để thực hiện hoạt động BLNH đòi 

hỏi bên bảo lãnh phải là một chủ thể chuyên nghiệp thực hiện hoạt động BLNH 

với tƣ cách là một hoạt động kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời. Do đó, pháp 

luật các nƣớc thƣờng quy định các bảo lãnh độc lập phải đƣợc phát hành bởi một 

tổ chức tài chính (ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính...). Tƣơng tự 

nhƣ vậy, theo pháp luật Mỹ, việc phát hành L/C dự phòng đƣợc thực hiện bởi 

các ngân hàng Mỹ. Nhƣ vậy, mặc dù tập quán quốc tế không quy định cụ thể về 

loại hình chủ thể đƣợc phép cung ứng dịch vụ BLNH, tuy nhiên, pháp luật các 

quốc gia cũng nhƣ thực tiễn hoạt động BLNH cho thấy việc thực hiện hoạt động 

này phải đƣợc thực hiện bởi các chủ thể chuyên nghiệp, mà chủ thể phổ biến 

nhất là các NHTM. Sở dĩ nhƣ vậy, vì các lý do sau đây: 

Một là, hoạt động BLNH là một dịch vụ khá phức tạp đòi hỏi phải đƣợc 

thực hiện bởi các chủ thể chuyên nghiệp, có tổ chức bộ máy chặt chẽ, có đội ngũ 

nhân sự chuyên môn cao. Quá trình cấp bảo lãnh đòi hỏi bên bảo lãnh phải có 

chuyên môn thẩm định khách hàng, có khả năng quản lý, theo dõi và thực hiện 

cam kết bảo lãnh. Một tổ chức không đáp ứng đƣợc các yêu cầu nêu trên thì sẽ 

không thể cung ứng dịch vụ này. 

Hai là, hoạt động BLNH phải đƣợc thực hiện bởi các chủ thể có uy tín. 

Hoạt động BLNH là một dịch vụ đặc biệt vì khi phát hành văn bản bảo lãnh, bên 

bảo lãnh phải chịu trách nhiệm thực hiện cam kết bảo lãnh trong trƣờng hợp bên 

đƣợc bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh. Bên bảo lãnh chỉ 

dùng uy tín của mình để bảo đảm thực hiện cam kết bảo lãnh. Do đó, nếu bên 

bảo lãnh không có đủ uy tín cần thiết, thì văn bản bảo lãnh do nó phát hành sẽ 

không đƣợc ngƣời nhận bảo lãnh chấp nhận. 
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Ba là, hoạt động BLNH là hoạt động hàm chứa nhiều rủi ro. Nhƣ trên đã 

nêu, hoạt động BLNH hàm chứa nhiều rủi ro đối với các bên liên quan. Do đó, 

để có thể phòng ngừa, ngăn chặn cũng nhƣ gánh chịu rủi ro (nếu phát sinh) thì 

bên bảo lãnh phải có năng lực chuyên môn và khả năng tài chính mạnh. 

Hoạt động BLNH là lĩnh vực kinh doanh có ảnh hƣởng lớn đến kinh tế - 

xã hội nên hầu hết pháp luật của các quốc gia đều quy định chủ thể cung ứng 

dịch vụ BLNH phải đăng ký kinh doanh và đƣợc cấp phép hoạt động BLNH sau 

khi chứng minh đã thỏa mãn đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định. Mục 

đích của việc cấp phép hoạt động là để cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền có thể 

thực hiện việc giám sát, đảm bảo hoạt động BLNH đƣợc thực hiện bởi các chủ 

thể có uy tín và năng lực tài chính, có khả năng chịu trách nhiệm đối với các cam 

kết bảo lãnh đƣợc phát hành. Chẳng hạn, theo quy định của pháp luật Việt Nam, 

chỉ có các TCTD mới có đủ điều kiện để đƣợc cấp phép thực hiện hoạt động 

BLNH. Tuy nhiên, cũng không phải mọi TCTD đều đủ điều kiện cấp phép thực 

hiện hoạt động BLNH, pháp luật Việt Nam quy định chỉ các TCTD là NHTM, 

ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài và công ty tài chính mới 

đƣợc xem xét, cấp phép hoạt động BLNH. 

- Quy định về phạm vi cung ứng dịch vụ  

Pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều ghi nhận nguyên tắc 

bảo đảm quyền tự do kinh doanh của chủ thể cung ứng dịch vụ BLNH trong việc 

đáp ứng nhu cầu bảo lãnh của khách hàng. Tuy nhiên, do đặc trƣng của sản 

phẩm dịch vụ BLNH mà hầu hết pháp luật các quốc gia thƣờng có quy định về 

phạm vi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh để các chủ thể cung ứng dịch vụ BLNH có 

thể cung cấp các loại hình BLNH phù hợp. Việc quy định phạm vi cung ứng dịch 

vụ bảo lãnh nhằm hai mục đích sau: 

Một là, để đảm bảo hoạt động BLNH phát triển theo định hƣớng của nhà 

nƣớc, pháp luật đóng vai trò hƣớng dẫn các chủ thể thực hiện hoạt động BLNH 

đáp ứng các nhu cầu bảo lãnh đa dạng của các chủ thể khác nhau trong xã hội. 

Hai là, ngăn chặn các hành vi bảo lãnh trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. 
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2.2.3.3. Các quy định về hợp đồng cấp bảo lãnh ngân hàng (hợp đồng 

dịch vụ bảo lãnh) 

Hợp đồng cấp BLNH (hay hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng dịch vụ bảo 

lãnh) là hợp đồng giao kết giữa bên bảo lãnh (TCTD) với bên đƣợc bảo lãnh 

(khách hàng). Hợp đồng cấp BLNH bao gồm các quy định sau: 

- Quy định về chủ thể hợp đồng cấp BLNH 

Nhƣ đã nêu trên, chủ thể của hợp đồng cấp bảo lãnh bao gồm hai chủ thể 

chính là bên bảo lãnh và bên đƣợc bảo lãnh. Để bảo đảm an toàn cho hoạt động 

của TCTD, pháp luật thƣờng quy định một số điều kiện nhất định với bên đƣợc 

bảo lãnh. Các điều kiện này thƣờng bao gồm: (i) có năng lực pháp luật và năng 

lực hành vi dân sự, (ii) có mục đích đề nghị bảo lãnh hợp pháp, (iii) có khả năng 

thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng cơ sở...  

- Quy định về nội dung của hợp đồng cấp BLNH 

Nội dung của hợp đồng cấp bảo lãnh chính là cơ sở để TCTD phát hành 

cam kết bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh. Hay nói cách khác, nội dung cam kết 

bảo lãnh đƣợc soạn thảo trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng cấp bảo lãnh. 

Với vai trò là một hợp đồng dịch vụ do TCTD cung ứng cho khách hàng, nội 

dung của hợp đồng cấp bảo lãnh có thể bao gồm các điều khoản sau: (i) Tên của 

ngƣời bảo lãnh, ngƣời đƣợc bảo lãnh, ngƣời nhận bảo lãnh, (ii) Luật áp dụng, 

(iii) Số tiền bảo lãnh, (iv) Mục đích bảo lãnh, (v) Hình thức phát hành cam kết 

bảo lãnh, (vi) Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, (vii) Phí bảo lãnh, (viii) 

Giải quyết tranh chấp, (ix) Các điều khoản khác. 

- Quy định về hình thức của hợp đồng cấp BLNH 

Nhìn chung, để hạn chế tranh chấp phát sinh, do tính chất quan trọng của 

giao dịch phát sinh trong hoạt động BLNH, hầu nhƣ pháp luật các nƣớc đều quy 

định hợp đồng cấp bảo lãnh phải đƣợc lập thành văn bản. 

- Quy định về thực hiện hợp đồng cấp BLNH 

Pháp luật các nƣớc hầu nhƣ không có quy định về trình tự, thủ tục thực 

hiện hợp đồng cấp bảo lãnh. Tuy nhiên, căn cứ vào các điều khoản trong nội 

dung hợp đồng cấp bảo lãnh cũng nhƣ xem xét quy định nội bộ của các TCTD, 

có thể đƣa ra 3 bƣớc thực hiện hợp đồng cấp bảo lãnh nhƣ sau: (i) Căn cứ vào 
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nội dung hợp đồng cấp bảo lãnh đã ký kết, bên bảo lãnh phát hành cam kết bảo 

lãnh cho ngƣời nhận bảo lãnh và thu phí bảo lãnh của ngƣời đƣợc bảo lãnh; (ii) 

Thực hiện cam kết bảo lãnh (bao gồm việc kiểm tra chứng từ và thanh toán cho 

ngƣời thụ hƣởng trong trƣờng hợp chứng từ xuất trình phù hợp); (iii) Yêu cầu bên 

đƣợc bảo lãnh bồi hoàn số tiền bảo lãnh đã trả thay. 

- Quy định về hiệu lực của hợp đồng cấp BLNH 

Nhƣ đã nêu trên, hoạt động BLNH mang bản chất là một hoạt động 

thƣơng mại nhằm cung ứng sản phẩm bảo lãnh cho khách hàng. Do đó, các quy 

định về hiệu lực của hợp đồng cấp BLNH cũng nhƣ các nội dung khác cũng 

đƣợc thực hiện theo quy định chung của pháp luật quốc gia về hợp đồng thƣơng 

mại. Về cơ bản, hợp đồng cấp bảo lãnh có hiệu lực theo thỏa thuận của các bên 

(thông thƣờng có hiệu lực kể từ ngày ký) và kết thúc hiệu lực khi các bên hoàn 

thành nghĩa vụ của mình đối với nhau. 

Một điểm đáng lƣu ý là mối quan hệ về hiệu lực hợp đồng cấp bảo lãnh 

với hợp đồng bảo lãnh. Do tuân thủ nguyên tắc về tính độc lập của cam kết bảo 

lãnh, pháp luật quốc gia thƣờng quy định sự độc lập của hợp đồng cấp bảo lãnh 

so với hợp đồng bảo lãnh. Theo đó, trong trường hợp hợp đồng cấp bảo lãnh bị 

tuyên bố vô hiệu sau khi hợp đồng bảo lãnh được giao kết thì hợp đồng bảo lãnh 

vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bản thân nó vi phạm quy định pháp luật về điều 

kiện có hiệu lực của hợp đồng. Ngược lại, trong trường hợp hợp đồng bảo lãnh 

bị vô hiệu thì hợp đồng cấp bảo lãnh không vì thế mà vô hiệu theo [8, tr.192]. 

2.2.3.4. Các quy định về hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Hợp đồng BLNH (hay hợp đồng bảo lãnh) là hợp đồng đƣợc giao kết giữa 

bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Nó đƣợc coi là ký kết sau khi bên bảo lãnh 

phát hành cam kết bảo lãnh (dƣới dạng thƣ bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc 

hình thức khác) và đƣợc sự chấp nhận (thƣờng là “ngầm hiểu”) của bên nhận bảo 

lãnh. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật hiện hành của nhiều quốc gia hầu nhƣ chƣa 

làm rõ vai trò chủ thể của quan hệ hợp đồng này. Các khái niệm về BLNH đƣợc 

đƣa ra trong quy định pháp luật các nƣớc hầu hết đều mang tính mô tả hành vi 

bảo lãnh do đó không làm rõ vấn đề chủ thể, nội dung cũng nhƣ các đặc trƣng 

của quan hệ hợp đồng này. Để thuận lợi cho việc nghiên cứu thực trạng pháp 
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luật ở chƣơng tiếp theo của luận án, căn cứ vào lý luận chung về pháp luật hợp 

đồng, nghiên cứu sinh xác định nhóm các quy định pháp luật về hợp đồng bảo 

lãnh bao gồm các nội dung sau: 

- Quy định về chủ thể hợp đồng BLNH 

Nhƣ đã nêu trên, chủ thể của hợp đồng bảo lãnh bao gồm hai chủ thể 

chính là bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Bên cạnh việc quy định địa vị pháp 

lý của bên bảo lãnh, pháp luật cũng quy định một số điều kiện nhất định với bên 

nhận bảo lãnh. Các điều kiện này thƣờng bao gồm: (i) có năng lực pháp luật và 

năng lực hành vi dân sự, (ii) có các giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền yêu cầu 

thực hiện một nghĩa vụ đƣợc bảo đảm (nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng cơ sở 

giữa bên nhận bảo lãnh với bên đƣợc bảo lãnh). 

- Quy định về nội dung hợp đồng BLNH 

Để đảm bảo an toàn cho hoạt động BLNH và hạn chế tranh chấp phát 

sinh, pháp luật thƣờng quy định một số nội dung bắt buộc phải có trong hợp 

đồng bảo lãnh nhƣ sau: (i) Tên của ngƣời bảo lãnh, ngƣời đƣợc bảo lãnh và 

ngƣời nhận bảo lãnh; (ii) Mục đích bảo lãnh: mỗi loại bảo lãnh nhằm mục đích 

khác nhau, nhƣ trên đã nêu, mục đích bảo lãnh có thể là: bảo đảm thực hiện hợp 

đồng cơ sở, bảo đảm hoàn trả tiền ứng trƣớc, bảo đảm chất lƣợng sản phẩm, bảo 

đảm dự thầu... mỗi mục đích này tƣơng ứng với một loại hình bảo lãnh nhất 

định; (iii) Số tiền bảo lãnh: là số tiền mà ngân hàng cam kết thanh toán trong 

trƣờng hợp xảy ra sự kiện quy định tại cam kết bảo lãnh. Số tiền bảo lãnh thƣờng 

đƣợc ghi theo mức cố định hoặc mức tối đa và dựa vào mục đích bảo lãnh cũng 

nhƣ giá trị của hợp đồng cơ sở; (iv) Điều kiện thực hiện thanh toán: để có cơ sở 

thực hiện thanh toán, nội dung cam kết bảo lãnh phải quy định rõ các điều kiện 

và điều khoản cũng nhƣ các chứng từ cần thiết mà bên nhận bảo lãnh phải xuất 

trình để đƣợc chấp nhận thanh toán. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng bảo lãnh 

đối chiếu để đƣa ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối thanh toán bảo lãnh; (v) 

Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: nội dung này quy định về khoảng thời gian mà 

ngân hàng bảo lãnh có trách nhiệm thanh toán bảo lãnh nếu bên nhận bảo lãnh 

xuất trình chứng từ yêu cầu thanh toán phù hợp với điều khoản và điều kiện tại 
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văn bản bảo lãnh; (vi) Các điều khoản khác nhƣ: chuyển nhƣợng quyền và nghĩa 

vụ, giải quyết tranh chấp... 

- Quy định về hình thức hợp đồng BLNH 

Hợp đồng BLNH phải đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản. Văn bản bảo lãnh 

tồn tại dƣới nhiều dạng khác nhau nhƣ thƣ bảo lãnh, hợp đồng và các hình thức 

cam kết khác. Hình thức văn bản bảo lãnh phổ biến nhất trên thế giới là thƣ bảo 

lãnh. Tuy nhiên, một số quốc gia nhƣ ở Mỹ lại đƣợc thể hiện dƣới hình thức thƣ 

tín dụng dự phòng. 

- Quy định về thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

Để thực hiện nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH, pháp luật của 

các nƣớc cũng nhƣ tập quán quốc tế quy định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

hoàn toàn phụ thuộc vào các điều khoản tại văn bản bảo lãnh. Thủ tục và thời 

gian thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tại từng quốc gia quy định khác nhau, nhƣng 

nhìn chung bao gồm 3 bƣớc là: (i) Bên nhận bảo lãnh gửi chứng từ yêu cầu 

thanh toán. Khi xảy ra các sự kiện thuộc điều kiện thanh toán bảo lãnh (hành 

vi vi phạm của bên đƣợc bảo lãnh theo hợp đồng cơ sở), bên nhận bảo lãnh 

gửi các chứng từ theo yêu cầu tại cam kết bảo lãnh cho bên bảo lãnh trong 

thời hạn hiệu lực của bảo lãnh; (ii) Bên bảo lãnh kiểm tra chứng từ trƣớc khi 

thanh toán. Căn cứ vào các điều khoản đƣợc nêu trong hợp đồng bảo lãnh, bên 

bảo lãnh kiểm tra chứng từ yêu cầu thanh toán của bên nhận bảo lãnh và quyết 

định có chấp thuận thanh toán cho bên nhận bảo lãnh hay không. Nếu thấy 

chứng từ bất hợp lệ hoặc không phù hợp với điều kiện đã đƣợc quy định trong 

bảo lãnh thì bên bảo lãnh có quyền từ chối thanh toán, nhƣng phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do từ chối. Mặt khác, để bảo vệ quyền lợi của bên nhận bảo 

lãnh, pháp luật các nƣớc thƣờng quy định thời hạn tối đa của việc kiểm tra chứng 

từ. Ví dụ: pháp luật Việt Nam quy định thời hạn kiểm tra chứng từ tối đa là 5 

ngày làm việc kể từ ngày bên thụ hƣởng xuất trình bộ chứng từ hợp lệ; (iii) Thực 

hiện thanh toán cho bên nhận bảo lãnh. Sau khi chứng từ yêu cầu thanh toán của 

bên nhận bảo lãnh đƣợc kiểm tra và chấp nhận, bên bảo lãnh phải thanh toán cho 

bên nhận bảo lãnh.  
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- Quy định về hiệu lực của hợp đồng BLNH 

Quy định về hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh là rất quan trọng vì chỉ khi 

hợp đồng phát sinh hiệu lực thì ngân hàng bảo lãnh mới chịu trách nhiệm thanh 

toán cho bên thụ hƣởng khi nhận đƣợc chứng từ đòi tiền phù hợp. Chính vì thế, 

pháp luật các quốc gia đều có quy định về hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh bao 

gồm quy định về thời điểm phát sinh hiệu lực, thời điểm chấm dứt  hiệu lực. 

Về thời điểm phát sinh hiệu lực: Thông thường, bảo lãnh có hiệu lực ngay 

khi được phát hành, nhưng cũng có trường hợp hiệu lực của hợp đồng BLNH 

phải sau một sự kiện cụ thể nào đó (ví dụ: sau khi hợp đồng cơ sở được ký kết 

trong loại hình bảo lãnh thực hiện hợp đồng; hoặc sau khi có hành vi ứng trước 

của người thụ hưởng trong bảo lãnh hoàn thanh toán...)" [16, tr.314]. 

Về thời điểm chấm dứt hiệu lực: các bên chủ thể có thể thỏa thuận vào 

một ngày cụ thể theo lịch; hoặc một thời điểm nhất định sau khi hợp đồng cơ 

sở hết hiệu lực (mục đích là để người thụ hưởng có khoảng thời gian cần thiết 

để yêu cầu thanh toán). Ngoài yếu tố nêu trên, thời hạn hiệu lực của bảo lãnh 

có thể chấm dứt ngay khi xảy ra các biến cố sau: (i) hợp đồng cơ sở bị tuyên 

bố vô hiệu; (ii) khi bảo lãnh được hủy bỏ có sự đồng ý của người thụ hưởng; 

(iii) khi người được bảo lãnh đã thực hiện xong nghĩa vụ của họ trong hợp 

đồng cơ sở; (iv) ngân hàng bảo lãnh đã thực hiện xong nghĩa vụ trả thay của 

mình [16, tr.314]. 

2.2.3.5. Các quy định về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động 

bảo lãnh ngân hàng 

Các tranh chấp phát sinh trong hoạt động BLNH khá đặc thù và phức tạp 

vì một số lý do nhƣ sau: 

Thứ nhất, hoạt động BLNH làm phát sinh hai quan hệ hợp đồng; đó là 

quan hệ hợp đồng cấp bảo lãnh và quan hệ hợp đồng bảo lãnh. Hai hợp đồng này 

độc lập với nhau và có sự khác biệt về chủ thể cũng nhƣ quyền, nghĩa vụ pháp 

lý. Tuy nhiên, do pháp luật tại nhiều quốc gia chƣa phân biệt rõ ràng hai mối 

quan hệ hợp đồng này; mặt khác, còn tồn tại sự khác nhau về quan điểm khoa 

học cũng nhƣ quá trình thực thi pháp luật nhƣ: cam kết bảo lãnh là hành vi 

pháp lý đơn phƣơng hay hợp đồng, hoạt động BLNH là giao dịch bảo đảm 
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hay hoạt động cấp tín dụng; trách nhiệm thanh toán bảo lãnh của ngân hàng là 

trách nhiệm đầu tiên hay sau trách nhiệm thanh toán của ngƣời đƣợc bảo lãnh. 

Thứ hai, hoạt động BLNH mang tính phức tạp bởi có nhiều chủ thể tham 

gia, ngoài ba chủ thể chính trong hai quan hệ hợp đồng nêu trên, bao gồm: bên 

bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên đƣợc bảo lãnh; hoạt động BLNH còn có 

thêm sự xuất hiện của các bên liên quan khác nhƣ các bên đồng bảo lãnh (trong 

trƣờng hợp đồng bảo lãnh), bên bảo lãnh đối ứng (trong trƣờng hợp bảo lãnh 

theo phƣơng thức gián tiếp), bên thông báo (trong trƣờng hợp bên bảo lãnh yêu 

cầu một ngân hàng trung gian đóng vai trò ngân hàng thông báo). Đồng thời, do 

đặc thù của hoạt động BLNH, nhiều trƣờng hợp các chủ thể này lại ở các quốc 

gia khác nhau. Vì vậy, các tranh chấp BLNH đặc biệt là tranh chấp có yếu tố 

nƣớc ngoài thƣờng rất phức tạp. 

Thứ ba, xuất phát từ nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh và đặc 

thù của hoạt động BLNH trong ngoại thƣơng nên các bên tham gia có thể lựa 

chọn luật áp dụng, hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp. Điều này đặt ra yêu cầu 

đối với các cơ quan giải quyết tranh chấp (trọng tài, tòa án) không chỉ nắm vững 

pháp luật trong nƣớc mà còn phải am hiểu tập quán quốc tế và pháp luật nƣớc 

ngoài. Mặt khác, trong trƣờng hợp các bên không lựa chọn luật áp dụng, cơ quan 

giải quyết tranh chấp thì pháp luật các quốc gia cũng cần phải giải quyết vấn đề 

này để việc giải quyết tranh chấp đƣợc đúng thẩm quyền. 

Nhƣ vậy, vì nhiều lý do khác nhau, tranh chấp phát sinh trong hoạt động 

BLNH thƣờng đa dạng và phức tạp. Để giải quyết tranh chấp phát sinh trong 

hoạt động BLNH, pháp luật các quốc gia thƣờng thực hiện các nguyên tắc sau: 

Một là, tôn trọng quyền tự thỏa thuận của các bên. Hầu hết pháp luật các 

nƣớc đều coi giao dịch phát sinh trong hoạt động BLNH là quan hệ hợp đồng, do 

đó, các thỏa thuận của các bên không trái pháp luật sẽ đƣợc pháp luật bảo vệ. 

Đồng thời, pháp luật các nƣớc cũng thƣờng công nhận quyền của các bên trong 

việc lựa chọn luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp. 

Hai là, trong trƣờng hợp các bên không có thỏa thuận luật áp dụng thì 

pháp luật các quốc gia hoặc tập quán quốc tế thƣờng vận dụng các quy định về 

giải quyết tranh chấp hợp đồng để xác định luật áp dụng và cơ quan giải quyết 
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tranh chấp trong hoạt động BLNH. Chẳng hạn, Quy tắc Rome 1 năm 2008 của 

Liên minh Châu Âu về luật áp dụng đối với các nghĩa vụ hợp đồng quy định: 

hợp đồng đƣợc điều chỉnh bởi pháp luật của nƣớc mà bên phải thực hiện nghĩa 

vụ chính của hợp đồng cƣ trú. Theo đó, nếu phát sinh tranh chấp về hợp đồng 

bảo lãnh thì luật áp dụng sẽ là luật nơi bên bảo lãnh có trụ sở (bên có nghĩa vụ 

chính của hợp đồng bảo lãnh) [11]. 

Tóm lại, pháp luật các quốc gia thƣờng không có quy định riêng để giải 

quyết tranh chấp trong hoạt động BLNH mà thƣờng vận dụng các quy định pháp 

luật về hợp đồng, pháp luật về tố tụng chung để thực hiện giải quyết các tranh 

chấp phát sinh trong lĩnh vực này. Do tính đặc thù của hoạt động BLNH, các cơ 

quan giải quyết tranh chấp cần tuân thủ hai nguyên tắc cơ bản của pháp luật hoạt 

động BLNH, đó là nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh và nguyên tắc 

bảo đảm tính độc lập của BLNH trong quá trình giải quyết tranh chấp phát sinh. 

2.2.4. Những yếu tố chi phối pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân 

hàng 

Pháp luật nói chung và pháp luật hoạt động BLNH nói riêng chịu nhiều 

yếu tố chi phối, những yếu tố này có thể ảnh hƣởng tích cực hoặc tiêu cực đến 

quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Nhìn chung, rất khó có thể đánh giá 

hết những yếu tố ảnh hƣởng đến pháp luật vì sự đa đạng và đan xen của những 

yếu tố tác động này. Tuy nhiên, ở mức độ khái quát nhất, pháp luật về hoạt động 

BLNH chịu sự chi phối của các yếu tố: chủ trƣơng của nhà nƣớc trong việc phát 

triển hoạt động BLNH, thực tiễn hoạt động BLNH, luật pháp quốc tế và tập quán 

quốc tế, sự tƣơng tác giữa các bộ phận pháp luật trong hệ thống pháp luật quốc 

gia và khả năng áp dụng pháp luật của các chủ thể trong xã hội. 

2.2.3.1. Chủ trương của nhà nước trong việc phát triển hoạt động bảo 

lãnh ngân hàng 

Pháp luật là công cụ thể hiện ý chí của nhà nƣớc, do đó, trong bất kỳ nhà 

nƣớc nào, những chủ trƣơng định hƣớng của nhà nƣớc đều đƣợc thể hiện trong 

các quy định pháp luật đƣợc ban hành và thực hiện. Nếu những chủ trƣơng định 

hƣớng của nhà nƣớc phù hợp với quy luật phát triển, phù hợp với thực tiễn thì 
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chắc chắn sẽ thúc đẩy hoạt động BLNH phát triển, còn ngƣợc lại sẽ kìm hãm sự 

phát triển của hoạt động này. 

Ở các quốc gia theo mô hình kinh tế tập trung, nơi mà nhà nƣớc giữ vai 

trò chủ thể độc quyền tổ chức sản xuất và độc quyền phân phối thì hoạt động 

BLNH không thể phát triển đƣợc vì không có nhu cầu để tồn tại. Nhà nƣớc hoàn 

toàn chịu trách nhiệm đối các rủi ro từ của việc giao kết hợp đồng kinh tế, các 

hợp đồng kinh tế đƣợc thực hiện theo chỉ tiêu pháp lệnh của nhà nƣớc. Chính vì 

vậy, ở những quốc gia này, pháp luật về hoạt động BLNH không thể phát triển 

và hoàn thiện đƣợc. 

Ngƣợc lại, ở các quốc gia phát triển theo thể chế kinh tế thị trƣờng, các 

chủ thể đƣợc quyền tự do kinh doanh và tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro từ 

hoạt động kinh doanh. Do đó, nhu cầu bảo lãnh phát triển nhƣ một hiện tƣợng 

khách quan và thúc đẩy sự phát triển của hoạt động BLNH. Cùng với sự phát 

triển của hoạt động BLNH, nhu cầu phát triển và hoàn thiện pháp luật hoạt động 

BLNH cũng thƣờng xuyên đƣợc đặt ra để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. 

Bên cạnh đó, pháp luật hoạt động BLNH còn chịu ảnh hƣởng từ các chủ 

trƣơng, định hƣớng của nhà nƣớc trong từng giai đoạn cụ thể. Chẳng hạn trong 

điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở nƣớc ta hiện nay, pháp luật thƣờng xuyên 

hoàn thiện để phù hợp với thông lệ quốc tế và bảo đảm sự bình đẳng địa vị pháp 

lý của các chủ thể cung cấp dịch vụ bảo lãnh trong nƣớc cũng nhƣ nƣớc ngoài. 

2.2.3.2. Thực tiễn hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Pháp luật đƣợc 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. Thực tế cho thấy, 

cùng với sự phát triển kinh tế và hội nhập của các quốc gia trên thế giới, hoạt 

động BLNH ngày càng đa dạng với sự ra đời nhiều loại hình bảo lãnh mới đáp 

ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Mặt khác, trong quá trình phát triển, 

thực tiễn hoạt động BLNH cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết mà nếu chỉ 

dựa vào pháp luật thực định thì không thể giải quyết đƣợc. Chính thực tiễn hoạt 

động BLNH đang diễn ra đã tác động đến pháp luật, làm pháp luật quốc gia 

không ngừng hoàn thiện để giải quyết các đòi hỏi của thực tiễn. 
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2.2.3.3. Luật pháp quốc tế và tập quán quốc tế 

Trong thực tế có nhiều trƣờng hợp pháp luật quốc gia quy định việc trực 

tiếp áp dụng luật pháp quốc tế trong việc điều chỉnh quan hệ xã hội. Tuy nhiên, 

hầu hết các trƣờng hợp các quốc gia thƣờng nội luật hóa các quy định của luật 

pháp quốc tế bằng việc ban hành hoặc sửa đổi văn bản pháp luật quốc gia cho 

phù hợp. Ví dụ, khi một nƣớc gia nhập Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) thì 

quốc gia đó phải tuân thủ các quy định của WTO trong việc mở cửa thị trƣờng, 

bãi bỏ các quy định có tính chất phân biệt đối xử đối với các chủ thể nƣớc ngoài 

cung cấp dịch vụ bảo lãnh. 

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện pháp luật BLNH không thể không kể tới tác 

động của các tập quán quốc tế. Điều này đặc biệt đúng đối với các quốc gia phát 

triển chậm hơn, hay nói cách khác, ở những quốc gia mà hoạt động BLNH phát 

triển là do nguồn gốc từ bên ngoài chứ không phải tự thân nền kinh tế thì việc 

hoàn thiện pháp luật chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ của các quy định tập quán quốc 

tế. Những tập quán về hoạt động BLNH nhƣ Bộ quy tắc thống nhất về bảo lãnh 

trả tiền ngay đƣợc Phòng Thƣơng mại quốc tế (ICC) ban hành (URDG 758) thực 

sự là các chuẩn mực đƣợc cộng đồng quốc tế thừa nhận và đƣợc áp dụng phổ 

biến vì tính hợp lý của nó. Do đó, để điều chỉnh một cách tốt nhất và hợp lý nhất, 

pháp luật quốc gia phải công nhận các tập quán quốc tế thông qua việc trực tiếp 

cho áp dụng hoặc nội luật hoá thông qua các quy định của pháp luật. 

2.2.3.4. Sự tương tác giữa các bộ phận pháp luật trong hệ thống pháp luật 

quốc gia 

Sự tƣơng tác giữa các bộ phận pháp luật trong hệ thống pháp luật quốc gia 

có ảnh hƣởng lớn đến hiệu lực điều chỉnh pháp luật về hoạt động BLNH. Thực tế 

cho thấy, sự tƣơng tác giữa các bộ phận pháp luật là không tránh khỏi vì bản 

thân các quan hệ xã hội đƣợc pháp luật điều chỉnh có sự đan xen, tƣơng tác lẫn 

nhau và bản thân một văn bản pháp luật không thể điều chỉnh hết một lĩnh vực 

cụ thể. Do các văn bản pháp luật cùng điều chỉnh một lĩnh vực nên sự tƣơng 

thích hay xung đột sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu quả pháp luật. 

Nếu các quy định mâu thuẫn nhau, việc áp dụng cũng nhƣ giải quyết tranh 

chấp sẽ gặp khó khăn. Tình trạng trùng lặp các quy định cũng ảnh hƣởng đến 
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việc áp dụng pháp luật vì nó không đảm bảo tính nhất quán về căn cứ pháp lý. 

Ngƣợc lại, nếu các văn bản pháp luật hỗ trợ cho nhau, không bị mâu thuẫn hoặc 

trùng lặp thì hệ thống các quy định pháp luật sẽ minh bạch, thống nhất, tạo điều 

kiện cho việc áp dụng pháp luật dễ dàng và hiệu quả hơn.  

Trong hoạt động BLNH ở bất kỳ quốc gia nào, các quy định pháp luật của 

các bộ phận pháp luật về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài chính ngân hàng... có 

ảnh hƣởng qua lại và tác động đến hiệu quả điều chỉnh pháp luật về hoạt động 

BLNH trong thực tế. 

2.2.3.5. Khả năng áp dụng pháp luật của các chủ thể trong xã hội 

Khả năng áp dụng pháp luật của các chủ thể trong một lĩnh vực pháp luật 

có ảnh hƣởng lớn đến hiệu quả pháp luật trên thực tế. Ngƣợc lại, để pháp luật 

phù hợp với thực tiễn thì các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền khi ban hành 

pháp luật phải đánh giá đƣợc khả năng áp dụng pháp luật của chủ thể liên quan. 

Khả năng áp dụng pháp luật phụ thuộc vào hai nguyên nhân cơ bản là nhận thức 

và ý thức chấp hành pháp luật của chủ thể. Nếu các chủ thể nhận thức đúng mà 

cụ thể là hiểu biết và vận đúng pháp luật thì sẽ đảm bảo hiệu quả pháp luật. 

Ngƣợc lại, nếu các chủ thể cố ý áp dụng sai hoặc không thực hiện đúng quy định 

của pháp luật sẽ ảnh hƣởng xấu đến hiệu quả pháp luật trong thực tế. 

Nhƣ vậy, khả năng áp dụng pháp luật của chủ thể tác động đến pháp luật 

hoạt động BLNH ở các khía cạnh sau: 

Một là, nhận thức pháp luật của chủ thể tham gia hoạt động BLNH giữ vai 

trò quan trọng trong việc thực hiện pháp luật hoạt động BLNH. Đối với những quốc 

gia có nền kinh tế phát triển, hầu hết ngƣời dân và doanh nghiệp đã hiểu biết về 

hoạt động BLNH cũng nhƣ pháp luật hoạt động BLNH nên việc áp dụng pháp luật 

đƣợc thuận lợi và ít tranh chấp hơn. Ngƣợc lại, đối với các nền kinh tế còn chậm 

phát triển, nhận thức pháp luật của ngƣời dân và doanh nghiệp chƣa cao nên dễ dẫn 

đến những hành vi vi phạm cũng nhƣ tranh chấp trong hoạt động BLNH.  

Hai là, khả năng kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm của các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc có ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu quả pháp luật. Nếu hệ 

thống giám sát và xử lý vi phạm này đƣợc thực hiện tốt thì sẽ hạn chế đƣợc các 

vi phạm pháp luật trong hoạt động BLNH, bảo vệ quyền lợi của các bên liên 

quan và ngƣợc lại.  
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Ba là, việc bảo vệ pháp luật của các cơ quan tài phán. Hầu hết các tranh 

chấp phát sinh trong hoạt động BLNH đƣợc giải quyết thông qua tòa án nên khả 

năng xét xử của tòa án là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo đảm thực 

hiện pháp luật. Nếu các vụ án đƣợc giải quyết đúng bản chất sự việc, áp dụng 

đúng quy định pháp luật thì sẽ bảo vệ đƣợc quyền lợi chính đáng của các bên 

tranh chấp, đảm bảo hiệu quả pháp luật, đồng thời là biện pháp phổ biến pháp 

luật hiệu quả. Ngƣợc lại, các quyết định giải quyết không chính xác của tòa án sẽ 

ảnh hƣởng tiêu cực đến hoạt động BLNH. 

Kết luận Chƣơng 2 

Từ việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động BLNH và pháp 

luật hoạt động BLNH, có thể rút ra những kết luận sau đây: 

1. Dƣới góc độ pháp lý, BLNH đƣợc hiểu là một hợp đồng mang tính độc 

lập và không thể đơn phƣơng huỷ ngang, đƣợc giao kết giữa ngƣời bảo lãnh là 

các ngân hàng, TCTD với ngƣời nhận bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

của ngƣời đƣợc bảo lãnh (là khách hàng của ngân hàng, TCTD) đối với ngƣời 

nhận bảo lãnh, theo đó ngƣời bảo lãnh cam kết thanh toán một khoản tiền xác 

định theo thỏa thuận khi ngƣời nhận bảo lãnh xuất trình các chứng từ phù hợp 

với điều khoản và trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh. 

Trong thực tế, BLNH đƣợc thực hiện dƣới nhiều loại hình đa dạng và 

đƣợc gọi tên bằng nhiều tên gọi khác nhau. 

2. Hoạt động bảo lãnh ngân hàng là một hoạt động có tính dịch vụ do 

ngân hàng, TCTD thực hiện nhằm cấp tín dụng cho khách hàng, theo đó ngân 

hàng, TCTD cam kết bảo đảm nghĩa vụ tài chính của khách hàng trong trƣờng 

hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối với 

bên thứ ba. 

Hoạt động BLNH đem lại nhiều lợi ích cho các chủ thể tham gia nhƣng 

bên cạnh đó cũng hàm chứa nhiều rủi ro. 

3. Pháp luật hoạt động BLNH là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà 

nƣớc ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh 

trong quá trình thực hiện hoạt động BLNH.  
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Pháp luật hoạt động BLNH có hai nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc bảo 

đảm quyền tự do kinh doanh và nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH. 

Trong đó, nguyên tắc đặc thù của pháp luật hoạt động BLNH là nguyên tắc bảo 

đảm tính độc lập của BLNH.  

4. Nội dung pháp luật về hoạt động BLNH đƣợc xem xét dựa trên các 

quan hệ xã hội đặc thù phát sinh từ hoạt động BLNH. Theo đó, nội dung pháp 

luật về hoạt động BLNH có thể đƣợc phân chia thành các quy định nhƣ sau: (i) 

Các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động BLNH; (ii) Các quy định 

về chủ thể thực hiện hoạt động BLNH; (iii) Các quy định về hợp đồng cấp 

BLNH; (iv) Các quy định về hợp đồng BLNH; (v) Các quy định về giải quyết 

tranh chấp phát sinh trong hoạt động BLNH. 

5. Pháp luật về hoạt động BLNH bị chi phối bởi nhiều yếu tố đa dạng và 

đan xen lẫn nhau, tuy nhiên, các yếu tố chủ yếu bao gồm: (i) chủ trƣơng của nhà 

nƣớc trong việc phát triển hoạt động BLNH; (ii) thực tiễn hoạt động BLNH; (iii) 

luật pháp quốc tế và tập quán quốc tế; (iv) sự tƣơng tác giữa các bộ phận pháp 

luật trong hệ thống pháp luật quốc gia; và (v) khả năng áp dụng pháp luật của 

các chủ thể trong xã hội. 

Những kết quả nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động BLNH và 

pháp luật hoạt động BLNH trong chƣơng này sẽ là cơ sở cho việc đánh giá thực 

trạng pháp luật về hoạt động BLNH ở Việt Nam trong chƣơng tiếp theo. 
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Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ 

HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 

 

3.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VỀ 

HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 

Trong thời gian qua khung pháp luật về hoạt động BLNH đã từng bƣớc 

đƣợc hoàn thiện nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu đặt ra khi nƣớc 

ta hội nhập vào nền kinh tế quốc tế. Quá trình đó có thể khái quát thành 3 giai 

đoạn nhƣ sau: 

3.1.1. Giai đoạn từ năm 1990 đến năm 1996 

Vào đầu những năm 90 thế kỷ XX, Việt Nam bắt đầu thực hiện quá trình 

đổi mới kinh tế, xoá bỏ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang nền 

kinh tế thị trƣờng có định hƣớng của Nhà nƣớc. Cùng với quá trình đó, các hoạt 

động giao thƣơng trong nƣớc và với nƣớc ngoài ngày càng phát triển, các hoạt 

động ngân hàng trở nên đa dạng, phong phú, trong đó có nghiệp vụ bảo lãnh và 

tái bảo lãnh do các ngân hàng thực hiện phát triển nhƣ một tất yếu khách quan.  

Mặc dù thời gian này hoạt động BLNH bắt đầu phát triển nhƣng do chƣa 

có sự điều chỉnh bằng pháp luật, nên các hoạt động BLNH trong thời kỳ này 

thƣờng tùy tiện, thiếu hiệu quả. Để khắc phục tình trạng này, ngày 17/09/1992, 

Thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 192/NH-QĐ về bảo lãnh, tái bảo lãnh 

vay vốn nƣớc ngoài. Tuy nhiên, do đối tƣợng điều chỉnh của Quyết định số 

192/NH-QĐ chỉ là quan hệ vay nợ với nƣớc ngoài, chứ không điều chỉnh về các 

quan hệ BLNH trong nƣớc nên văn bản này chƣa đáp ứng đƣợc đòi hỏi bức xúc 

trên thực tế. Ngày 21/02/1994, Thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 

23/QĐ-NH13 về việc ban hành Quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nƣớc 

ngoài thay thế Quyết định số 192/NH-QĐ nêu trên. Tuy nhiên, đối tƣợng điều 

chỉnh của văn bản này cũng chỉ giới hạn trong việc quan hệ vay nợ nƣớc ngoài 

nên vẫn chƣa khắc phục đƣợc hạn chế tại Quyết định số 192/NH-QĐ nêu trên. 

Chính vì vậy, ngày 16/09/1994, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 

196/QĐ-NH14 về quy chế nghiệp vụ bảo lãnh của các ngân hàng. Theo đó, các 



 

 

73 

ngân hàng thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh trong các trƣờng hợp doanh nghiệp đề 

nghị bảo lãnh để tham gia dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo đảm hoàn 

trả tiền ứng trƣớc, bảo đảm thanh toán, đảm bảo chất lƣợng sản phẩm theo hợp 

đồng, bảo đảm hoàn trả vốn vay... Việc bảo lãnh vay vốn nƣớc ngoài vẫn đƣợc 

thực thực hiện theo Quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nƣớc ngoài ban 

hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-NH14 nêu trên. Thông qua hai văn bản là 

Quyết định 196/QĐ-NH14 và Quyết định số 23/QĐ-NH14, NHNN đã bƣớc đầu 

tạo ra đƣợc một cơ chế pháp lý tƣơng đối hoàn chỉnh để điều chỉnh các quan hệ 

BLNH phát sinh trong thực tiễn. Những năm sau đó, nghiệp vụ BLNH trở nên 

phổ biến cùng với xu hƣớng mở rộng các các quan hệ kinh tế trong và ngoài 

nƣớc. Các hình thức BLNH đƣợc áp dụng ngày càng đa dạng với doanh số ngày 

càng cao nên đòi hỏi phải có một cơ chế pháp lý mới phù hợp. Để luật hoá hoạt 

động bảo lãnh nói chung và hoạt động BLNH nói riêng, ngày 28/10/1995, BLDS 

năm 1995 đƣợc ban hành. Các điều từ Điều 366 đến Điều 376 của BLDS năm 

1995 quy định về bảo lãnh với ý nghĩa là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

dân sự. Điều 366 BLDS năm 1995 quy định: "Bảo lãnh là việc người thứ ba (gọi 

là người bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (gọi là người nhận bảo lãnh) sẽ 

thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (gọi là người được bảo lãnh), nếu 

khi đến thời hạn mà người được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thoả 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". Tuy không quy định cụ thể, nhƣng thông qua các điều luật của 

BLDS năm 1995, bảo lãnh đƣợc phân thành 2 loại là bảo lãnh bằng tài sản và 

bảo lãnh bằng tín chấp. Nhƣ vậy, BLDS năm 1995 chƣa làm rõ đƣợc bản chất 

của bảo lãnh là biện pháp bảo đảm đối nhân. 

3.1.2. Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2010 

Năm 1997, hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động BLNH nói riêng 

có bƣớc phát triển mới khi Nhà nƣớc ban hành hai văn bản là Luật NHNN năm 

1997 và Luật các TCTD năm 1997; bên cạnh đó, Nhà nƣớc cũng ban hành Nghị 

định số 90/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế quản 

lý vay và trả nợ nƣớc ngoài. Vì thế, ngày 25/08/2000, Thống đốc NHNN đã ra 
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Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 về việc ban hành Quy chế BLNH. Theo 

nội dung các văn bản này, chủ thể thực hiện hoạt động BLNH không còn chỉ giới 

hạn là các ngân hàng nhƣ quy định trƣớc đây mà còn bao gồm cả các TCTD phi 

ngân hàng. Việc bảo lãnh vay vốn nƣớc ngoài cũng đƣợc hợp nhất để điều chỉnh 

chung trong một văn bản thống nhất. Văn bản này cũng có những tiến bộ đáng 

kể khi quy định cụ thể các vấn đề về hình thức, phạm vi bảo lãnh; điều kiện bảo 

lãnh; cam kết bảo lãnh; quyền và nghĩa vụ các bên tham gia quan hệ bảo lãnh…  

Trong những năm 2003 đến 2005, khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt 

động ngân hàng có nhiều thay đổi quan trọng. Cụ thể, Nhà nƣớc đã sửa đổi, bổ 

sung hoặc ban hành mới các văn bản sau: BLDS năm 2005 (thay thế BLDS năm 

1995), Luật Sửa đổi, bổ sung Luật NHNN năm 2003, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật 

Các TCTD năm 2004, Pháp lệnh ngoại hối năm 2005, Nghị định số 

134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 của Chính phủ ban hành Quy chế vay và trả 

nợ nƣớc ngoài. Mặc dù khái niệm về bảo lãnh quy định tại Điều 361 BLDS năm 

2005 về cơ bản có cùng nội dung nhƣ khái niệm về bảo lãnh quy định tại Điều 

366 của BLDS năm 1995 nêu trên. Tuy nhiên, các quy định của BLDS năm 2005 

đã xác định rõ bảo lãnh là biện pháp bảo đảm đối nhân. Điều 369 BLDS năm 

2005 quy định: "Trong trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ thay cho bên 

được bảo lãnh, mà bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 

nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để thanh toán 

cho bên nhận bảo lãnh". Nhƣ vậy, sau khi BLDS năm 2005 đƣợc ban hành, biện 

pháp bảo lãnh bằng tài sản trƣớc đây đƣợc xác định lại là biện pháp thế chấp 

bằng tài sản của ngƣời thứ ba. Biện pháp bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức 

chính trị - xã hội cũng đƣợc tách ra thành biện pháp bảo đảm riêng chứ không 

nằm trong các quy định về bảo lãnh. 

Để phù hợp với quy định tại BLDS năm 2005 và để hoàn thiện và nâng 

cao hơn nữa quyền chủ động của các chủ thể tham gia quan hệ BLNH, ngày 

26/06/2006, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN 

về Quy chế BLNH thay thế Quyết định 283/2000/QĐ-NHNN14.  
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3.1.3 Giai đoạn từ năm 2010 đến nay 

Năm 2010, khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động BLNH tiếp tục có 

nhiều sự thay đổi với việc Nhà nƣớc ban hành Luật NHNN năm 2010 (thay thế 

Luật NHNN năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật NHNN năm 2003), Luật 

Các TCTD năm 2010 (thay thế Luật Các TCTD năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung Luật Các TCTD năm 2004). Do đó, một số quy định tại Quyết định số 

26/2006/QĐ-NHNN về Quy chế BLNH đã không còn phù hợp với các quy 

định có liên quan của pháp luật. Mặt khác, nội dung của văn bản này còn chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn trong việc điều chỉnh các giao dịch bảo lãnh 

trong thƣơng mại quốc tế nhƣ: việc đồng bảo lãnh của TCTD trong nƣớc với 

TCTD nƣớc ngoài, giao dịch bảo lãnh bằng ngoại tệ, bảo lãnh đối với ngƣời 

không cƣ trú....   

Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu 

rộng trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng và để bảo đảm phù hợp với quy định tại 

hai đạo luật ngân hàng mới (Luật NHNN năm 2010 và Luật các TCTD năm 

2010), ngày 3/10/2012, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tƣ số 28/2012/TT-

NHNN ban hành Quy định về BLNH thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-

NHNN. Bên cạnh Thông tƣ 28/2012/TT-NHNN, một số văn bản pháp lý khác 

cũng quy định về hoạt động bảo lãnh nhƣ Thông tƣ số 37/2013/TT-NHNN quy 

định về thu hồi nợ bảo lãnh của ngƣời không cƣ trú... 

Nhƣ vậy, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động BLNH từng bƣớc đƣợc 

hoàn thiện theo yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hiện nay, khung 

pháp luật điều chỉnh về hoạt động BLNH bao gồm các văn bản chủ yếu sau đây: 

- BLDS năm 2005; 

- Luật NHNN năm 2010 và Luật các TCTD năm 2010; 

- Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Pháp lệnh Ngoại hối năm 2013; 

- Thông tƣ 28/2012/TT-NHNN của Thống đốc NHNN ban hành quy định 

về BLNH; 
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- Thông tƣ số 37/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc 

NHNN hƣớng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra 

nƣớc ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh của ngƣời không cƣ trú; 

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan nhƣ: Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2011; Luật Trọng tài thƣơng mại năm 2010... 

Các văn bản pháp luật này đã tạo dựng hành lang pháp lý tƣơng đối đầy 

đủ cho hoạt động bảo lãnh nói chung và hoạt động BLNH nói riêng. Nhiều quy 

định đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của hoạt động kinh doanh, quyền tự chủ của 

TCTD cũng nhƣ các chủ thể khác trong quan hệ BLNH, tạo điều kiện và cơ sở 

pháp lý để các TCTD thực hiện hoạt động BLNH, góp phần thúc đẩy tăng 

trƣởng kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay, pháp luật về BLNH vẫn còn tồn 

tại nhiều vƣớng mắc, chƣa thực sự phù hợp với thông lệ quốc tế, chƣa đóng vai 

trò phòng ngừa rủi ro và là công cụ giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể có liên 

quan trong quá trình thực hiện hoạt động BLNH. Thực tiễn thời gian qua đã phát 

sinh rất nhiều các tranh chấp trong lĩnh vực hoạt động BLNH liên quan đến việc 

ngƣời đại diện của TCTD phát hành BLNH không đúng thẩm quyền, làm giả 

chứng thƣ BLNH, bên bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh đã cam 

kết.... Nguyên nhân của tình trạng này thì có nhiều và có thể đƣợc đánh giá từ 

nhiều góc độ khác nhau: do tính chất phức tạp của các quan hệ phát sinh từ giao 

dịch BLNH; do năng lực trình độ, đạo đức của cán bộ thực hiện hoạt động 

BLNH; do cơ chế quản lý, chỉ đạo điều hành của TCTD, do công tác kiểm tra 

giám sát của Nhà nƣớc cũng nhƣ nội bộ TCTD còn thiếu chặt chẽ..., nhƣng 

nguyên nhân chủ yếu là do những hạn chế, tồn tại trong các quy định pháp luật 

hiện hành về BLNH. Nội dung quy định còn chƣa rõ ràng, chƣa thể hiện đƣợc 

bản chất của BLNH, một số quy định chƣa phù hợp với thông lệ quốc tế... làm 

cho việc áp dụng pháp luật còn thiếu đồng bộ và phát sinh rủi ro, tranh chấp về 

hoạt động BLNH. 

Từ việc nghiên cứu sơ lƣợc quá trình phát triển của pháp luật về hoạt động 

BLNH ở Việt Nam có thể rút ra nhận định nhƣ sau: từ khi chuyển sang nền kinh 

tế thị trƣờng, hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng nói 
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chung và hoạt động BLNH nói riêng đã từng bƣớc đƣợc hoàn thiện. Từ chỗ thiếu 

vắng hầu hết các quy định thì đến nay gần nhƣ đã đầy đủ các bộ phận pháp luật 

điều chỉnh hoạt động BLNH. Các văn bản ban hành về sau cũng ngày càng phù 

hợp với thực tiễn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên 

cạnh những thành tựu đạt đƣợc, pháp luật hoạt động BLNH vẫn còn nhiều hạn 

chế nhƣ đã nêu trên.  

Thông qua việc tìm hiểu và đánh giá thực trạng pháp luật về hoạt động 

BLNH tại các mục tiếp theo của Chƣơng này, luận án sẽ làm rõ hơn những thành 

tựu và hạn chế của pháp luật hiện hành. 

3.2. NỘI DUNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN 

HÀNG Ở VIỆT NAM 

3.2.1. Các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động bảo lãnh 

ngân hàng 

3.2.1.1. Thực trạng các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động 

bảo lãnh ngân hàng 

Tại Việt Nam, hoạt động BLNH đƣợc coi là một hình thức cấp tín dụng 

của TCTD cho khách hàng. Do đó, trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động BLNH 

thực chất là quy trình cấp tín dụng của TCTD cho khách hàng dƣới hình thức 

bảo lãnh.  

Nhƣ đã phân tích tại chƣơng 2 của Luận án, xuất phát từ nguyên tắc bảo 

đảm quyền tự do kinh doanh, pháp luật các nƣớc cũng nhƣ 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 tham 

gia hoạt động BLNH. Về nguyên tắc, pháp luật đƣa ra quy định buộc TCTD phải 

ban hành quy định nội bộ về trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động BLNH tuân thủ 

các quy định có liên quan của pháp luật. Cụ thể: Điều 24 Thông tƣ số 

28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 của Thống đốc NHNN quy định về BLNH 

(Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN) quy định: "Căn cứ quy định tại Thông tư này 

và các quy định pháp luật liên quan, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài ban hành quy định nội bộ về nghiệp vụ bảo lãnh tại tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tổ chức, cá nhân là người cư trú và tổ 
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chức là người không cư trú". Vì vậy, để làm rõ các quy định về trình tự, thủ tục 

cũng nhƣ đánh giá sự vận hành của các quy định này trong thực tế, nghiên cứu 

sinh sẽ kết hợp giữa việc nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành về trình 

tự, thủ tục thực hiện hoạt động BLNH và đối chiếu với thực tiễn áp dụng theo 

quy trình nội bộ của một số TCTD tại Việt Nam bao gồm: (i) Ngân hàng TMCP 

Ngoại thƣơng Việt Nam (VCB), (ii) Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam (Agribank), (iii) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB). 

Nhƣ đã nêu tại chƣơng 2, thực tế thực hiện hoạt động BLNH cho thấy, 

nhìn chung trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động BLNH bao gồm 5 bƣớc là: (i) 

khách hàng lập hồ sơ đề nghị bảo lãnh, (ii) TCTD thẩm định và xét duyệt bảo 

lãnh, (iii) TCTD và khách hàng ký kết hợp đồng cấp bảo lãnh, (iv) TCTD phát 

hành văn bản bảo lãnh, (v) TCTD thực hiện cam kết bảo lãnh (nếu có). 

- Bƣớc thứ nhất: khách hàng lập hồ sơ đề nghị bảo lãnh 

Khi có nhu cầu bảo lãnh cho nghĩa vụ của mình trong một hợp đồng cơ 

sở, bên có nghĩa vụ lựa chọn một TCTD (có thể dựa trên sự thoả thuận với bên 

có quyền trong hợp đồng cơ sở) để yêu cầu cung ứng dịch vụ BLNH. Theo quy 

định của pháp luật cũng nhƣ quy định nội bộ của TCTD, khách hàng phải cung 

cấp hồ sơ đề nghị bảo lãnh cho TCTD. Theo quy định tại Điều 12 Thông tƣ số 

28/2012/TT-NHNN, hồ sơ đề nghị bảo lãnh bao gồm các loại tài liệu chủ yếu 

sau: (i) văn bản đề nghị bảo lãnh; (ii) tài liệu về bên được bảo lãnh, (iii) tài liệu 

về nghĩa vụ được bảo lãnh; (iv) tài liệu về tài sản bảo đảm (nếu có). Điều khoản 

này cũng quy định: TCTD hướng dẫn cụ thể về yêu cầu các loại hồ sơ, tài liệu 

mà khách hàng cần gửi tới để TCTD xem xét, bảo lãnh. Đối chiếu quy định này 

với quy định nội bộ của VCB, Điều 11 và Điều 12 Quy chế bảo lãnh của VCB 

quy định: khách hàng có nhu cầu bảo lãnh phải cung cấp các hồ sơ nhƣ sau: (i) 

Các hồ sơ chứng minh bên được bảo lãnh đáp ứng đủ các điều kiện tối thiểu là: 

có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi; nghĩa vụ bảo lãnh và giao 

dịch phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh là hợp pháp; bên được bảo lãnh có khả năng 

thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ cam kết với các bên liên quan trong phạm vi 

bảo lãnh; tuân thủ quy định về bảo đảm tín dụng. (ii) văn bản đề nghị bảo lãnh 
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của bên được bảo lãnh [32]. Nhƣ vậy, bằng quy định này, VCB đã thể chế hoá 

đầy đủ yêu cầu của pháp luật về hồ sơ đề nghị bảo lãnh của khách hàng. 

- Bƣớc thứ hai: TCTD thẩm định và xét duyệt bảo lãnh 

Thẩm định và xét duyệt bảo lãnh thực chất là việc thẩm định, đối chiếu hồ 

sơ đề nghị bảo lãnh do khách hàng cung cấp với các điều kiện cấp bảo lãnh theo 

quy định pháp luật và quy định nội bộ của TCTD. Pháp luật có một số quy định 

về điều kiện mà TCTD phải tuân thủ trong quá trình thẩm định và xét duyệt bảo 

lãnh nhƣ: quy định về phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh, điều kiện đối với bên đƣợc 

bảo lãnh, những trƣờng hợp không đƣợc bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh và thực hiện 

giới hạn cấp tín dụng, quy định về quản lý ngoại hối... 

- Bƣớc thứ ba: TCTD và khách hàng ký kết hợp đồng cấp bảo lãnh 

Trên cơ sở thẩm định các điều kiện cấp bảo lãnh, nếu khách hàng đáp ứng 

đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TCTD, TCTD 

và khách hàng sẽ đàm phán và ký kết hợp đồng cấp bảo lãnh. Điều 13 Thông tƣ 

số 28/2012/TT-NHNN quy định: Để thực hiện bảo lãnh, bên bảo lãnh, bên 

được bảo lãnh và các bên liên quan (nếu có) phải thỏa thuận ký kết hợp đồng 

cấp bảo lãnh. Các nội dung chủ yếu của hợp đồng cấp bảo lãnh bao gồm: (i) 

luật áp dụng, (ii) thông tin về các bên chủ thể tham gia, (iii) số tiền, đồng tiền 

bảo lãnh, (iv) mục đích bảo lãnh, (v) hình thức phát hành cam kết bảo lãnh, 

(vi) điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, (vii) biện pháp bảo đảm, giá trị tài 

sản bảo đảm, (viii) quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, (ix) phí bảo lãnh, (x) 

điều khoản miễn giảm số tiền bảo lãnh (nếu có), (xi) chuyển nhượng quyền và 

nghĩa vụ của các bên, (xii) cam kết nhận nợ trả thay, lãi suất nhận nợ bắt buộc 

và hoàn trả nợ, (xiii) giải quyết tranh chấp phát sinh... Để thể chế quy định 

này, các TCTD nhƣ VCB, Agribank, SHB đều xây dựng mẫu hợp đồng cấp bảo 

lãnh với các nội dung theo quy định của pháp luật để làm cơ sở thoả thuận, ký 

kết với khách hàng. 

- Bƣớc thứ tƣ: TCTD phát hành văn bản bảo lãnh 

Sau khi ký kết hợp đồng cấp bảo lãnh, TCTD sẽ phát hành văn bản bảo 

lãnh cho bên nhận bảo lãnh. Theo quy định tại Điều 14 Thông tƣ số 28/2012/TT-

NHNN thì nội dung văn bản bảo lãnh bao gồm: (i) luật áp dụng, (ii) số hiệu, 
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hình thức cam kết bảo lãnh, (iii) thông tin về các bên chủ thể tham gia, (iv) ngày 

bắt đầu có hiệu lực và/hoặc trường hợp hết hiệu lực của bảo lãnh, (v) ngày hết 

hiệu lực và/hoặc trường hợp hết hiệu lực của bảo lãnh, (vi) số tiền bảo lãnh, 

đồng tiền thanh toán, (vii) mục đích bảo lãnh, (viii) phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh, 

(ix) quyền và nghĩa vụ của các bên (nếu có), (x) điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh, (xi) điều khoản miễn, giảm số tiền bảo lãnh (nếu có), (xii) quy định về giải 

quyết tranh chấp... Điều khoản này cũng quy định: Việc sửa đổi, bổ sung hoặc 

huỷ bỏ nội dung văn bản bảo lãnh do các bên liên quan tự thoả thuận. Để thể 

chế quy định này, VCB, Agribank, SHB cũng nhƣ các TCTD khác tại Việt Nam 

xây dựng mẫu văn bản bảo lãnh (mẫu thƣ bảo lãnh, mẫu hợp đồng bảo lãnh...) để 

làm cơ sở thoả thuận với khách hàng và bên có liên quan (bên nhận bảo lãnh). 

Nhìn chung các quy định của pháp luật Việt Nam cũng phù hợp với Điều 8 của 

URDG 758 về nội dung các chỉ thị bảo lãnh, theo đó "tất cả các chỉ thị bảo lãnh 

và bản thân các văn bản bảo lãnh nên được quy định rõ ràng, chính xác với các 

nội dung là: (i) người yêu cầu bảo lãnh, (ii) người hưởng lợi, (iii) người bảo 

lãnh, (iv) số hiệu dẫn chiếu và các thông tin khác chứng thực hợp đồng cơ sở, (v) 

số hiệu dẫn chiếu hoặc thông tin khác chứng thực cam kết bảo lãnh được phát 

hành, (vi) số tiền thanh toán và đồng tiền thanh toán, (vii) trường hợp hết hiệu 

lực của bảo lãnh, (viii) những điều kiện yêu cầu thanh toán, (ix) ngôn ngữ 

chứng từ...." [90]. Tuy nhiên, so với URDG 758 về việc phát hành văn bản bảo 

lãnh, pháp luật Việt Nam mới chỉ quy định về nội dung của văn bản bảo lãnh 

chứ chƣa có quy định về trình tự, thủ tục sửa đổi văn bản bảo lãnh; cũng nhƣ 

trình tự, thủ tục thông báo bảo lãnh qua một ngân hàng đóng vai trò là ngân 

hàng thông báo. Điều 11 URDG 758 quy định: Một sửa đổi được lập mà không 

có sự đồng ý của người nhận bảo lãnh thì không ràng buộc người nhận bảo 

lãnh. Tuy nhiên, người bảo lãnh bị ràng buộc không thể huỷ ngang bởi sửa đổi 

từ lúc phát hành văn bản sửa đổi, trừ khi và cho đến khi người nhận bảo lãnh 

từ chối sửa đổi đó [90]. 

Liên quan đến thẩm quyền ký hợp đồng cấp bảo lãnh, văn bản bảo lãnh 

quy định tại Bƣớc thứ ba và Bƣớc thứ tƣ nêu trên, Điều 15 Thông tƣ số 

28/2012/TT-NHNN quy định: hợp đồng cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh của bên 
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bảo lãnh phải được ký bởi: (i) người đại diện theo pháp luật, (ii) người quản lý 

rủi ro hoạt động bảo lãnh, (iii) người thẩm định khoản bảo lãnh. 

- Bƣớc thứ năm: TCTD thực hiện cam kết bảo lãnh (nếu có) 

Nhƣ đã nêu tại chƣơng 2 của Luận án, đây không phải là một bƣớc cố 

định trong trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động BLNH. Việc thực hiện cam kết 

bảo lãnh chỉ xảy ra khi bên nhận bảo lãnh xuất trình các chứng từ phù hợp với 

điều kiện, điều khoản và trong thời hạn có hiệu lực của văn bản bảo lãnh. Điều 

20 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định: Trong thời hạn bảo lãnh, bên bảo 

lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi bên nhận bảo lãnh xuất trình yêu cầu 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và các hồ sơ, tài liệu chứng từ kèm theo hợp pháp, 

hợp lệ (nếu có) thỏa mãn đầy đủ các điều kiện đã quy định trong cam kết bảo 

lãnh. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày bên nhận bảo lãnh xuất trình 

đầy đủ bộ hồ sơ đề nghị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh có trách 

nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh. 

Trường hợp từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh phải trả lời bằng 

văn bản nêu rõ lý do từ chối. Điều khoản này cũng quy định về nghĩa vụ hoàn trả 

của bên đƣợc bảo lãnh đối với bên bảo lãnh sau khi bên bảo lãnh đã thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh. Đối chiếu quy định này với các quy định nội bộ của các 

TCTD nhƣ VCB, Agribank, SHB cho thấy các TCTD đều có quy định tƣơng tự 

về việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong văn bản nội bộ của mình. 

So sánh với URDG 758, các quy định về thực hiện cam kết bảo lãnh của 

bên bảo lãnh tại URDG 758 chi tiết cụ thể hơn nhiều so với quy định của pháp 

luật Việt Nam, bao gồm các quy định cụ thể về: (i) trình tự, thủ tục xuất trình 

chứng từ yêu cầu thanh toán của bên đƣợc bảo lãnh trƣớc bên bảo lãnh theo cả 

phƣơng thức bản in và chứng từ điện tử, (ii) các nội dung cần phải có trong văn 

bản yêu cầu thanh toán của bên nhận bảo lãnh, (iii) trình tự, thủ tục kiểm tra 

chứng từ của bên bảo lãnh, (iv) trình tự, thủ tục và thời gian tối đa để thanh toán 

bảo lãnh. 
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3.2.1.2. Ưu điểm và hạn chế của các quy định pháp luật về trình tự, thủ 

tục thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Qua xem xét trình tự thủ tục bảo lãnh do pháp luật quy định và trình tự, 

thủ tục bảo lãnh tại một số TCTD, nghiên cứu sinh cho rằng các quy định về 

trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động BLNH có các ƣu điểm nhƣ sau: 

Một là, pháp luật Việt Nam đã quy định một số nội dung cơ bản về trình 

tự, thủ tục BLNH để TCTD có cơ sở xây dựng quy trình nội bộ về thực hiện 

nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức mình. Nhìn chung, quy trình nội bộ tại các 

TCTD đã thể chế hóa các quy định pháp luật phù hợp với quy mô và cơ cấu tổ 

chức của mình. 

Hai là, pháp luật về trình tự, thủ tục BLNH đã ghi nhận một cách gián tiếp 

hai nguyên tắc cơ bản, đó là nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh và 

nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH. Đối với nguyên tắc bảo đảm quyền 

tự do kinh doanh, khách hàng đƣợc quyền lựa chọn TCTD cấp bảo lãnh còn 

TCTD đƣợc quyền cấp bảo lãnh hoặc từ chối cấp bảo lãnh đối với từng khách 

hàng cụ thể trên cơ sở thẩm định khách hàng theo các điều kiện do pháp luật và 

quy định nội bộ của TCTD. Đối với nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH, 

các TCTD có trách nhiệm thực hiện thanh toán bảo lãnh trên cơ sở chứng từ yêu 

cầu thanh toán do bên nhận bảo lãnh xuất trình, không phụ thuộc vào việc thực 

hiện hợp đồng cơ sở cũng nhƣ sự đồng ý của bên đƣợc bảo lãnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ƣu điểm nêu trên, các quy định về trình tự, thủ 

tục thực hiện hoạt động BLNH còn những hạn chế nhƣ sau: 

Thứ nhất, các quy định của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục thực 

hiện hoạt động BLNH còn sơ sài, chƣa cụ thể, chƣa giải quyết đƣợc nhiều tình 

huống xảy ra trong thực tiễn (chẳng hạn: việc thanh toán bằng chứng từ điện tử, 

mối quan hệ giữa ngân hàng bảo lãnh với ngân hàng chỉ thị, ngân hàng thông 

báo...). So với quy định tại URDG 758, nội dung của pháp luật hiện hành về 

trình tự, thủ tục sơ sài hơn rất nhiều. 

Thứ hai, pháp luật chƣa có quy định hƣớng dẫn việc tác nghiệp trên hệ 

thống thông tin của các ngân hàng, đặc biệt, pháp luật còn thiếu cơ chế buộc 

TCTD phải tạo điều kiện để khách hàng kiểm tra các cam kết bảo lãnh do TCTD 
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phát hành. Đây vừa là lợi ích của khách hàng nhƣng đồng thời cũng nhằm hạn 

chế rủi ro cho TCTD đối với các trƣờng hợp phát hành cam kết bảo lãnh sai 

thẩm quyền.   

Thứ ba, để hạn chế các trƣờng hợp lạm dụng con dấu, ký không đúng 

thẩm quyền, pháp luật đã quy định việc ký hợp đồng cấp bảo lãnh, cam kết bảo 

lãnh của bên bảo lãnh phải đƣợc ký trực tiếp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền của ba 

ngƣời sau: (i) ngƣời đại diện theo pháp luật, (ii) ngƣời quản lý rủi ro hoạt động 

bảo lãnh, (iii) ngƣời thẩm định khoản bảo lãnh. Tuy nhiên, việc quy định ba 

ngƣời cùng ký trên hợp đồng cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh không giúp cho 

việc hạn chế rủi ro đƣợc tốt hơn, mặt khác còn tỏ ra không phù hợp quy định 

chung của pháp luật và thông lệ quốc tế về vấn đề đại diện của pháp nhân, theo 

đó chỉ cần ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền của 

pháp nhân ký là đã có giá trị. Theo Nguyễn Hữu Đức (2013), "việc quy định ba 

người cùng ký trên các văn bản nêu trên mang tính khiên cưỡng và cũng không 

loại trừ được hành vi giả mạo chứng thư bảo lãnh" [85].   

Nghiên cứu sinh cũng nhất trí với quan điểm nêu trên bởi lẽ nếu chứng 

thƣ bảo lãnh bị làm giả thì việc có một chữ ký hay ba chữ ký không thể loại trừ 

đƣợc hành vi làm giả đó. Đồng thời, về mặt pháp lý, hợp đồng cấp bảo lãnh và 

hợp đồng bảo lãnh đều là những quan hệ hợp đồng nên chúng phải tuân thủ theo 

nguyên tắc chung của BLDS về ngƣời đại diện ký hợp đồng, do đó, việc quy 

định ba cán bộ ngân hàng phải cùng ký trên hợp đồng cấp bảo lãnh, cam kết bảo 

lãnh mới đảm bảo tính pháp lý là trái với quy định của BLDS. Mặt khác, việc có 

ba chữ ký trên cam kết bảo lãnh cũng không phù hợp với thông lệ chung về hình 

thức cam kết bảo lãnh, chẳng hạn khi xem xét mẫu cam kết bảo lãnh của Credit 

Suise chúng ta chỉ thấy phần chữ ký của một ngƣời đại diện cho ngân hàng [98]. 

3.2.2. Các quy định về chủ thể thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân 

hàng 

3.2.2.1. Thực trạng các quy định về chủ thể thực hiện hoạt động BLNH 

- Quy định về loại hình chủ thể thực hiện hoạt động BLNH 

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

Điều 3 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN, hoạt động BLNH đƣợc thực hiện bởi 
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một trong các chủ thể sau: NHTM, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, chi 

nhánh ngân hàng nƣớc ngoài. Trong thực tế, hoạt động bảo lãnh mang tính chất 

là một hoạt động kinh doanh ở Việt Nam chủ yếu đƣợc thực hiện bởi các 

NHTM. Điều đó phần nào lý giải tại sao pháp luật Việt Nam lại sử dụng từ ngữ 

“BLNH” để chỉ hoạt động này.  

Đối chiếu với các quy định tại Điều 313-21 đến Điều 313-22 Luật tài 

chính tiền tệ Pháp, mặc dù không quy định cụ thể chủ thể nào đƣợc thực hiện 

hoạt động bảo lãnh nhƣng theo tinh thần các quy định này thì chủ thể thực hiện 

hoạt động bảo lãnh cũng là ngân hàng [104]. Theo quy định tại Bộ luật Thƣơng 

mại Mỹ thì chỉ các ngân hàng mới đƣợc phát hành thƣ tín dụng dự phòng [121]. 

Nhƣ vậy, cũng giống nhƣ pháp luật nhiều quốc gia khác, pháp luật Việt 

Nam quy định bên bảo lãnh phải là các ngân hàng, TCTD. Tuy nhiên, để bảo 

đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động 

BLNH nói riêng, các TCTD ở Việt Nam chỉ đƣợc thực hiện nghiệp vụ BLNH 

khi thoả mãn các điều kiện sau: (i) Đƣợc NHNN cho phép thực hiện nghiệp 

vụ bảo lãnh (điều kiện này đƣợc ghi rõ trong giấy phép thành lập và hoạt động 

do NHNN cấp cho TCTD), (ii) Có đăng ký kinh doanh nghiệp vụ BLNH và 

nghiệp vụ này phải đƣợc ghi rõ trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

đƣợc cấp. Theo quy định chung của pháp luật, sau khi đăng ký kinh doanh 

TCTD sẽ có tƣ cách pháp nhân và do đó đƣợc xem là có đủ năng lực hành vi 

để tham gia một cách độc lập vào các quan hệ pháp luật, thông qua hành vi 

của ngƣời đại diện hợp pháp của TCTD. Ngƣời đại diện hợp pháp bao gồm 

ngƣời đại diện theo pháp luật và ngƣời đại diện theo uỷ quyền. Ngƣời đại diện 

theo pháp luật có thể là Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng 

quản trị. Ngƣời đại diện theo uỷ quyền là ngƣời đƣợc ngƣời đại diện theo 

pháp luật uỷ quyền hợp lệ.  

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

động và đăng ký kinh doanh hoạt động BLNH, khi thực 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 ngƣời không cƣ trú, các quy định về quản lý ngoại hối trong 
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hoạt động BLNH, các trƣờng hợp không đƣợc bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh và 

thực hiện giới hạn cấp tín dụng. Cụ thể nhƣ sau: 

Đối với đối tƣợng tổ chức là ngƣời không cƣ trú: ngoài các điều kiện 

chung về giấy phép kinh doanh và đăng ký kinh doanh, Điều 11 Thông tƣ số 

28/2012/TT-NHNN quy định TCTD thực hiện bảo lãnh còn phải đáp ứng các 

điều kiện là: (i) Được NHNN cho phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối 

trên thị trường quốc tế và thị trường trong nước, trong đó có hoạt động bảo lãnh 

bằng ngoại tệ; (ii) Trong thời hạn 6 tháng liền kề trước thời điểm thực hiện bảo 

lãnh cho tổ chức là người không cư trú, TCTD không bị xử phạt hành chính các 

quy định quản lý ngoại hối; (iii) Có quy định nội bộ và quản trị rủi ro trong hoạt 

động bảo lãnh đối với người không cư trú; (iv) Có phương án kiểm soát và xử lý 

rủi ro trong hoạt động bảo lãnh đối với người không cư trú; (v) Không vi phạm 

quy định về việc báo cáo NHNN khoản bảo lãnh đối với người không cư trú.  

Để thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối, Điều 4 Thông tƣ số 

28/2012/TT-NHNN quy định việc bảo lãnh bằng ngoại tệ của TCTD "phải 

phù hợp với phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trƣờng 

trong nƣớc và thị trƣờng quốc tế của TCTD". Quy định này nhằm để bảo đảm 

sự đồng bộ trong các quy định của pháp luật về hoạt động BLNH với pháp 

luật về ngoại hối. 

Để bảo đảm an toàn cho hoạt động của TCTD, Điều 5 Thông tƣ số 

28/2012/TT-NHNN cũng quy định các trƣờng hợp TCTD không đƣợc bảo lãnh, 

các trƣờng hợp hạn chế bảo lãnh và tuân thủ giới hạn cấp tín dụng.  

- Quy định về phạm vi bảo lãnh của TCTD 

Trong nghiệp vụ BLNH của các TCTD, phạm vi bảo lãnh được hiểu là 

giới hạn của nghĩa vụ tài sản mà TCTD cam kết sẽ thực hiện thay cho khách 

hàng. Do nghĩa vụ bảo lãnh là nghĩa vụ tài sản và chi được thực hiện bằng tài 

sản của TCTD nên phạm vi bảo lãnh phải do TCTD tự quyết định và phải được 

ghi rõ trong cam kết bảo lãnh như một điều khoản chủ yếu [8, tr.203]. 

Theo quy định tại Điều 9 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN, TCTD có thể 

cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ sau đây của bên đƣợc bảo 

lãnh: (i) Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đến khoản 
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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; (iii) Nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, phí, các nghĩa 

vụ tài chính khác đối với Nhà nước; (iv) Nghĩa vụ khi tham gia dự thầu; (v) 

Nghĩa vụ trong thực hiện hợp đồng, bảo đảm chất lượng sản phẩm, nhận và 

hoàn trả tiền ứng trước; (vi) Các nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận không vi 

phạm điều cấm của pháp luật. 

Căn cứ vào quy định pháp luật về phạm vi các nghĩa vụ bảo lãnh nêu trên, 

các TCTD cung cấp các loại hình BLNH tƣơng ứng cho khách hàng nhƣ: bảo 

lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng, bảo lãnh bảo đảm chất lƣợng sản phẩm (hay bảo lãnh bảo hành), bảo lãnh 

lãnh hoàn trả tiền ứng trƣớc và các loại bảo lãnh khác. 

3.2.2.2. Ưu điểm và hạn chế của các quy định về chủ thể thực hiện hoạt 

động bảo lãnh ngân hàng 

Qua việc phân tích các quy định về chủ thể thực hiện hoạt động BLNH, 

nghiên cứu sinh cho rằng pháp luật hiện hành về cơ bản có sự tƣơng đồng với 

pháp luật nƣớc ngoài và tập quán quốc tế về nội dung này. Theo đó, việc thực 

hiện hoạt động BLNH phải do các chủ thể chuyên nghiệp là các ngân hàng, 

TCTD thực hiện trên cơ sở đƣợc cấp giấy phép hoạt động và trong phạm vi bảo 

lãnh do pháp luật quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những ƣu điểm này, các quy 

định về chủ thể thực hiện hoạt động BLNH còn một số bất cập nhƣ sau: 

Một là, các điều kiện cấp phép hoạt động thực hiện BLNH còn thiếu và 

chƣa cụ thể nên còn tạo cơ chế "xin - cho". Rõ ràng phạm vi cung ứng dịch vụ 

bảo lãnh của các chủ thể này là hoàn toàn khác nhau, thậm chí trong bản thân 

mỗi loại hình TCTD thì phạm vi cung ứng dịch vụ bảo lãnh của mỗi TCTD cụ 

thể cũng khác nhau nhƣng pháp luật chƣa có quy định cụ thể về điều kiện cấp 

phép cho từng loại hình BLNH. Chẳng hạn nhƣ: pháp luật hiện hành mới chỉ quy 

định các loại hình TCTD là các NHTM, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, 

chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài đƣợc thực hiện hoạt động BLNH, nhƣng chƣa 

quy định cụ thể loại hình TCTD nào thì đƣợc thực hiện các loại hình bảo lãnh, 

phƣơng thức bảo lãnh cụ thể nào.  
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Hai là, các quy định về phạm vi, đối tƣợng bảo lãnh, giới hạn cấp bảo 

lãnh mà TCTD phải tuân thủ khi thực hiện cấp bảo lãnh cho khách hàng còn 

thiếu và nằm rải rác tại nhiều văn bản khác nhau nên gây khó khăn cho việc áp 

dụng pháp luật. Chẳng hạn, pháp luật cần quy định rõ ràng đầy đủ và cụ thể 

đối với từng trƣờng hợp bảo lãnh đối với các đối tƣợng khác nhau nhƣ: bảo 

lãnh đối với tổ chức, cá nhân là ngƣời cƣ trú; bảo lãnh đối với tổ chức là 

ngƣời không cƣ trú.  

3.2.3. Các quy định về hợp đồng cấp bảo lãnh ngân hàng 

Nhƣ đã phân tích tại chƣơng 2 của Luận án, hợp đồng cấp BLNH (hay 

hợp đồng cấp bảo lãnh hoặc hợp đồng dịch vụ bảo lãnh) là hợp đồng đƣợc giao 

kết giữa ngân hàng, TCTD với khách hàng nhằm cung ứng dịch vụ bảo lãnh cho 

khách hàng. Việc giao kết hợp đồng cấp BLNH chỉ xảy ra sau khi TCTD thẩm 

định khách hàng, hồ sơ đề nghị bảo lãnh của khách hàng và đồng ý bảo lãnh 

nghĩa vụ của khách hàng đối với bên có quyền trong hợp đồng cơ sở. Việc ký kết 

hợp đồng cấp BLNH là cơ sở để bên bảo lãnh thực hiện phát hành cam kết bảo 

lãnh theo đề nghị của khách hàng.  

3.2.3.1. Thực trạng các quy định về hợp đồng cấp bảo lãnh ngân hàng 

- Chủ thể hợp đồng cấp bảo lãnh 

Tại khoản 8 Điều 3 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định: "Hợp đồng 

cấp bảo lãnh là văn bản thoả thuận giữa bên bảo lãnh với bên được bảo lãnh và 

các bên có liên quan (nếu có) về quyền, nghĩa vụ và các nội dung khác trong 

việc thực hiện bảo lãnh". 

Căn cứ vào khái niệm hợp đồng cấp bảo lãnh và bản chất của giao dịch 

này, nghiên cứu sinh cho rằng chủ thể của hợp đồng cấp bảo lãnh bao gồm hai 

chủ thể: bên bảo lãnh (TCTD) và bên đƣợc bảo lãnh (khách hàng của TCTD). 

Việc tham gia ký kết của bên nhận bảo lãnh trong hợp đồng này không mang 

tính bắt buộc, và dù thực tế bên nhận bảo lãnh có tham gia ký kết hợp đồng này 

hay không thì bên nhận bảo lãnh cũng không phải là chủ thể pháp lý đƣợc công 

nhận. Tuy nhiên, khái niệm về hợp đồng cấp bảo lãnh theo pháp luật hiện hành 

lại đƣa thêm chủ thể là "bên có liên quan" trong khi lại không có quy định giải 

thích "bên có liên quan" cụ thể là chủ thể nào dẫn đến chƣa làm rõ tƣ cách chủ 
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thể của loại hợp đồng này. Chính vì vậy, dẫn đến hệ quả là các quyền và nghĩa 

vụ chủ thể của hợp đồng cấp bảo lãnh theo pháp luật hiện hành chƣa đƣợc quy 

định tƣơng ứng với nhau. Cụ thể:  

Điều 25 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định về quyền của bên bảo 

lãnh; bao gồm các quyền sau đây: (i) Chấp nhận hoặc từ chối đề nghị cấp bảo 

lãnh; (ii) Yêu cầu bên được bảo lãnh cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến 

việc thẩm định bảo lãnh và tài sản bảo đảm (nếu có); (iii) Yêu cầu bên được bảo 

lãnh có các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh; (iv) Thu phí bảo 

lãnh, điều chỉnh phí bảo lãnh, áp dụng, điều chỉnh lãi suất, lãi suất phạt theo 

thỏa thuận; (v) Từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi cam kết bảo lãnh hết 

hiệu lực (đây là quyền của bên bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh chứ không 

phải với bên đƣợc bảo lãnh); (vi) hạch toán ghi nợ bên được bảo lãnh ngay khi 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, yêu cầu bên được bảo lãnh hoàn trả trong ngày số 

tiền bảo lãnh đã trả thay; (vii) xử lý tài sản bảo đảm; (viii) các quyền khác theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 28 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định các nghĩa vụ sau đây 

của bên bảo lãnh: (i) cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến thẩm 

quyền phát hành cam kết bảo lãnh, thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của bên bảo 

lãnh cho bên được bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và các bên liên quan (nếu có); 

(ii) Thực hiện việc kiểm tra chấp hành cam kết bảo lãnh của bên được bảo lãnh 

trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh; (iii) Thực hiện đầy đủ, đúng nghĩa vụ bảo 

lãnh ngay khi bên nhận bảo lãnh xuất trình đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ hợp 

pháp, hợp lệ theo quy định tại cam kết bảo lãnh (đây là nghĩa vụ của bên bảo 

lãnh đối với bên nhận bảo lãnh chứ không phải với bên đƣợc bảo lãnh); (iv) 

hoàn trả đầy đủ tài sản bảo đảm và giấy tờ có liên quan cho bên được bảo lãnh 

sau khi thanh lý hợp đồng cấp bảo lãnh; (v) các nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật.  

Điều 29 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định về quyền và nghĩa vụ 

của bên đƣợc bảo lãnh. Theo đó, bên đƣợc bảo lãnh có các quyền và nghĩa vụ 

nhƣ sau: (i) quyền từ chối các yêu cầu của bên bảo lãnh không đúng với các thỏa 

thuận trong hợp đồng cấp bảo lãnh, (ii) quyền yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện 
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đúng nghĩa vụ, trách nhiệm đã cam kết; (iii) nghĩa vụ cung cấp thông tin chính 

xác, trung thực; (iv) nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ đã thỏa thuận 

tại hợp đồng cấp bảo lãnh; (v) nghĩa vụ hoàn trả ngay trong ngày cho bên bảo 

lãnh số tiền mà bên bảo lãnh đã trả thay; (vi) các quyền và nghĩa vụ khác theo 

quy định pháp luật. 

Nhƣ vậy, các quyền và nghĩa vụ của chủ thể tại hợp đồng cấp bảo lãnh 

theo quy định pháp luật hiện hành chƣa đƣợc quy định tƣơng ứng với nhau, điều 

này gây khó khăn trong thực tiễn áp dụng pháp luật và giải quyết tranh chấp phát 

sinh trong hoạt động BLNH. 

- Nội dung chủ yếu của hợp đồng cấp bảo lãnh 

Nội dung của hợp đồng đƣợc hiểu là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của 

các bên trong quan hệ hợp đồng. Nhƣ vậy, theo nghiên cứu sinh, nội dung của 

hợp đồng cấp bảo lãnh chính là sự thỏa thuận giữa bên bảo lãnh và bên đƣợc bảo 

lãnh trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.  

Theo quy định tại Điều 13 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN, nội dung hợp 

đồng cấp bảo lãnh bao gồm các điều khoản chủ yếu nhƣ sau: luật áp dụng; thông 

tin về các bên trong quan hệ bảo lãnh; số tiền bảo lãnh; mục đích bảo lãnh; hình 

thức phát hành cam kết bảo lãnh; điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; biện 

pháp bảo đảm cho bảo lãnh; phí bảo lãnh; giải quyết tranh chấp... 

(i) Luật áp dụng 

Về nguyên tắc, hoạt động BLNH tại Việt Nam thì phải chịu sự điều chỉnh 

của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, Điều 8 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN 

cũng cho phép bên bảo lãnh và bên đƣợc bảo lãnh đƣợc thoả thuận việc áp dụng 

tập quán thƣơng mại quốc tế, cụ thể là: Tập quán thƣơng mại quốc tế do Phòng 

Thƣơng mại quốc tế (ICC) ban hành; hoặc Tập quán thƣơng mại khác không trái 

pháp luật Việt Nam. Nhƣ vậy, pháp luật hiện hành cho phép bên bảo lãnh và bên 

đƣợc bảo lãnh lựa chọn pháp luật trong nƣớc hoặc tập quán thƣơng mại làm căn 

cứ pháp lý để giao kết và thực hiện hợp đồng cấp bảo lãnh.  

Thực tiễn thƣơng mại quốc tế cho thấy, mặc dù hiện đang tồn tại một số 

bộ quy tắc hƣớng dẫn thực hiện hoạt động BLNH nhƣng đến nay các ngân hàng 

trên thế giới vẫn chƣa thống nhất áp dụng một bộ quy tắc nào. Cụ thể nhƣ sau: 
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Một là, Bộ quy tắc thống nhất về bảo lãnh hợp đồng số 325 (URCG 325) 

Trƣớc đòi hỏi của thực tiễn về việc cần có bộ quy tắc thống nhất về thực 

hiện hoạt động BLNH trong thƣơng mại quốc tế, năm 1978, ICC đã ban hành bộ 

quy tắc đầu tiên điều chỉnh hoạt động BLNH, đó là URCG 325. Tuy nhiên, 

URCG đƣợc xây dựng trên cơ sở loại hình bảo lãnh có điều kiện, nghĩa là yêu 

cầu thanh toán bảo lãnh của bên nhận bảo lãnh phải kèm theo chứng từ xác nhận 

của bên thứ ba. Do điều kiện này rất khó thực hiện trong thƣơng mại quốc tế, 

mặt khác lại chƣa thoả mãn đƣợc quyền lợi của bên nhận bảo lãnh (bên có quyền 

trong hợp đồng cơ sở) do đó Bộ quy tắc này rất ít khi đƣợc các chủ thể lựa chọn 

áp dụng. 

 Hai là, Bộ quy tắc thống nhất về bảo lãnh trả tiền ngay số 458 (URDG 

458) 

Trên cơ sở đánh giá những hạn chế của URCG 325, năm 1992, ICC đã 

ban hành một Bộ quy tắc mới điều chỉnh hoạt động BLNH, đó là URDG 458. 

URDG 458 đƣợc xây dựng trên nền tảng của loại hình bảo lãnh trả tiền ngay (tức 

là điều kiện thanh toán chỉ cần dựa trên văn bản yêu cầu của bên nhận bảo lãnh). 

"Mục tiêu của URDG số 458 là cân bằng việc xung đột lợi ích giữa các đối tác 

thương mại và hạn chế sự lạm dụng trong sự phát triển các giao dịch bảo lãnh" 

[110, tr.7]. Do URDG 458 nhằm đến việc bảo vệ quyền lợi cho bên nhận bảo 

lãnh, là bên chịu nhiều rủi ro trong thƣơng mại quốc tế nên URDG 458 đƣợc 

thừa nhận rộng rãi trong cộng đồng quốc tế. 

Ba là, Bộ quy tắc thống nhất về bảo lãnh trả tiền ngay số 758 (URDG 

758) 

Mặc dù URDG 458 đƣợc thừa nhận rộng rãi trong thƣơng mại quốc tế 

nhƣng do quá thiên về bảo vệ quyền lợi của bên nhận bảo lãnh nên chƣa hạn chế 

đƣợc các rủi ro lừa đảo liên quan đến chứng từ của bên nhận bảo lãnh đối với 

bên đƣợc bảo lãnh. Vì vậy, để cân bằng lợi ích các bên liên quan, để phù hợp với 

sự phát triển của giao thƣơng quốc tế, năm 2010, ICC đã ban hành URDG 758 

(đây đƣợc coi là bản sửa đổi đầu tiên của URDG 458). Theo Tiến sĩ George 

Affaki, Phó chủ tịch ICC và chủ tịch nhóm biên soạn URDG 758: "URDG 758 

không chỉ là bản cập nhật URDG 458 mà còn hơn thế nữa, đó là kết quả của 
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một tiến trình đầy tham vọng nhằm đưa vào thế kỷ 21 một bộ quy tắc về bảo 

lãnh rõ ràng hơn, chính xác hơn, toàn diện hơn và đảm bảo sự cân bằng lợi ích 

của các bên" [100]. Từ khi ban hành đến nay, URDG số 758 đƣợc thừa nhận và 

áp dụng rộng rãi trong thƣơng mại quốc tế. Tuy nhiên, cần lƣu ý rằng sự ra đời 

của URDG 758 không làm mất đi hiệu lực áp dụng của các bộ quy tắc trƣớc đó, 

URDG 458 và URCG 325 vẫn có thể đƣợc áp dụng nếu các chủ thể liên quan 

tại hợp đồng cơ sở lựa chọn và đƣợc ngân hàng bảo lãnh chấp thuận áp dụng. 

Bốn là, Các quy tắc thực hành về tín dụng dự phòng quốc tế (ISP 98) 

"ISP 98 do Học viện Luật và tập quán ngân hàng quốc tế của Mỹ soạn 

thảo, nó được ICC xuất bản trong ấn phẩm số 590. ISP98 được chấp nhận như 

tập quán quốc tế áp dụng đối với thư tín dụng dự phòng – công cụ có tính chất 

như bảo lãnh độc lập được các ngân hàng Mỹ áp dụng" [110, tr.8]. Nhƣ vậy, 

ISP 98 chủ yếu đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp các bên chủ thể lựa chọn phát 

hành L/C dự phòng để bảo đảm cho nghĩa vụ của một bên trong hợp đồng cơ sở. 

Năm là, Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP 600) 

Năm 1993, ICC ban hành bản UCP đầu tiên nhằm khắc phục các xung đột 

trong pháp luật các quốc gia về các quy định điều chỉnh tín dụng chứng từ. Hiện 

nay, UCP đã qua 7 lần sửa đổi và bản UCP hiện hành là UCP 600 đƣợc ban hành 

vào năm 2007. "Từ bản UCP đầu tiên đến nay, UCP luôn là cơ sở pháp lý quan 

trọng cho các giao dịch tín dụng thư thương mại (L/C) có giá trị hàng tỷ đô la 

Mỹ (USD) hàng năm trên thế giới" [114]. Tuy nhiên, UCP không chỉ đƣợc áp 

dụng cho L/C (dù đây là hình thức phổ biến), nó còn đƣợc các ngân hàng trên 

thế giới sử dụng trong việc phát hành L/C dự phòng. 

Sáu là, Công ƣớc của Liên hợp quốc về bảo lãnh độc lập và tín dụng dự 

phòng  

Mặc dù URDG và ISP 98 đã đƣợc thừa nhận và sử dụng rộng rãi trong 

giao dịch quốc tế nhƣng chúng không mang tính bắt buộc (trừ trƣờng hợp các 

bên chủ thể lựa chọn áp dụng) và không đƣợc quy định trong luật quốc gia. Vì 

vậy, một số quốc gia thấy rằng cần phải ban hành một văn bản quốc tế có tính 

chất ràng buộc về bảo lãnh độc lập. "Công ước được xây dựng trên cơ sở loại bỏ 

sự khác biệt giữa URDG và ISP 98 để xây dựng các quy tắc thống nhất điều 
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chỉnh về bảo lãnh độc lập. Khác với URDG và ISP 98 là những tập quán được 

áp dụng trên cơ sở sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, Công ước mang 

tính chất là một đạo luật và phải được quốc hội (nghị viện) các quốc gia thông 

qua" [110, tr.9-10]. 

Nhƣ vậy, đến nay có nhiều bộ quy tắc đƣợc các ngân hàng trên thế giới 

lựa chọn áp dụng trong giao dịch bảo lãnh quốc tế. Tại Việt Nam, khi giao kết 

hợp đồng cấp bảo lãnh, các TCTD và khách hàng cũng thỏa thuận về luật áp 

dụng và ghi nhận vào nội dung hợp đồng cấp bảo lãnh. Ví dụ: Tại mẫu Hợp 

đồng cấp bảo lãnh của VCB có điều khoản về luật áp dụng để các bên lựa chọn 

từ các nguồn luật sau: Pháp luật Việt Nam, URDG 758, ISP 98, UCP 600 [33]. 

(ii) Thông tin về các bên trong quan hệ bảo lãnh 

Điều 13 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định: hợp đồng cấp bảo lãnh 

phải nêu thông tin về các bên trong quan hệ bảo lãnh, đó là bên bảo lãnh, bên đƣợc 

bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và các bên liên quan khác (nếu có).  

- Đối với thông tin về bên bảo lãnh và bên đƣợc bảo lãnh: đây chính là 

thông tin về các chủ thể của hợp đồng cấp bảo lãnh, các thông tin về các bên chủ 

thể đƣợc nêu đầy đủ chính là cơ sở để các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ  

phát sinh từ hợp đồng cấp bảo lãnh. 

- Đối với thông tin về bên nhận bảo lãnh: các thông tin về ngƣời nhận bảo 

lãnh chính là căn cứ để bên bảo lãnh phát hành cam kết bảo lãnh và cũng là cơ 

sở để giải quyết tranh chấp. Trƣờng hợp bên bảo lãnh phát hành cam kết bảo 

lãnh cho bên nhận bảo lãnh đúng thông tin đƣợc ghi trong hợp đồng cấp bảo lãnh 

mà không đúng thực tế thì bên đƣợc bảo lãnh phải chịu trách nhiệm vì đã cung 

cấp thông tin sai; ngƣợc lại nếu TCTD phát hành cam kết bảo lãnh sai thông tin 

về ngƣời nhận bảo lãnh so với hợp đồng cấp bảo lãnh thì TCTD phải chịu trách 

nhiệm bồi thƣờng thiệt hại cho bên đƣợc bảo lãnh. 

(iii) Số tiền bảo lãnh 

Số tiền bảo lãnh đƣợc hiểu là số tiền mà bên bảo lãnh chấp nhận thanh 

toán cho bên nhận bảo lãnh khi xảy ra sự kiện thuộc điều kiện thực hiện nghĩa vụ 

bảo lãnh. Về nguyên tắc, số tiền bảo lãnh và đồng tiền bảo lãnh là do các bên chủ 

thể thỏa thuận. Tuy nhiên, tại Điều 4 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN có quy 
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định về việc quản lý ngoại hối trong hoạt động BLNH, theo đó, việc phát hành 

bảo lãnh bằng ngoại tệ của TCTD phải phù hợp với phạm vi kinh doanh, cung 

ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trƣờng trong nƣớc và thị trƣờng quốc tế của 

TCTD.  

(iv) Mục đích bảo lãnh 

Mục đích bảo lãnh chính là nghĩa vụ của bên đƣợc bảo lãnh đối với bên 

nhận bảo lãnh phát sinh từ hợp đồng cơ sở. Mục đích bảo lãnh không đƣợc trái 

quy định của pháp luật. 

(v) Hình thức phát hành cam kết bảo lãnh 

Tƣơng tự nhƣ nội dung về thông tin của bên nhận bảo lãnh, nội dung này 

chính là căn cứ để TCTD thực hiện phát hành cam kết bảo lãnh. Theo quy định 

pháp luật hiện hành có 3 hình thức phát hành cam kết bảo lãnh đó là: thƣ, hợp 

đồng hoặc hình thức cam kết khác. Pháp luật không quy định cụ thể hình thức 

cam kết khác là gì tuy nhiên thông qua việc xem xét các quy tắc tại URDG 758, 

ISP 98 và thực tiễn thƣơng mại quốc tế cho thấy hình thức cam kết khác có thể là 

chứng từ điện tử, L/C dự phòng... 

(vi) Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

Đây là điều khoản về các điều kiện và chứng từ làm cơ sở để thực hiện 

thanh toán bảo lãnh để bên bảo lãnh có căn cứ phát hành và thực hiện cam kết 

bảo lãnh. Tùy theo loại hình bảo lãnh là bảo lãnh trả tiền ngay hay bảo lãnh kèm 

chứng từ mà các điều kiện này có thể là đơn giản hay phức tạp. Do pháp luật 

không quy định cụ thể về điều kiện thanh toán bảo lãnh, nên loại hình BLNH do 

các TCTD tại Việt Nam phát hành có thể là cả 2 loại hình nêu trên. Ví dụ: Theo 

quy định tại Quy trình bảo lãnh của VCB, các chứng từ đƣợc yêu cầu bao gồm: 

bản gốc cam kết bảo lãnh, bản gốc văn bản đòi tiền của bên được bảo lãnh do 

người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký và đóng dấu 

trong đó tuyên bố rõ bên được bảo lãnh đã vi phạm nghĩa vụ được bảo lãnh, 

chứng từ chứng minh vi phạm và chứng từ khác (nếu có) [33]. Nhƣ vậy, việc 

VCB yêu cầu bên nhận bảo lãnh phải có chứng từ chứng minh vi phạm thể hiện 

rằng VCB thực hiện phát hành loại hình bảo lãnh kèm chứng từ.  
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(vii) Biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh 

Để bảo đảm cho nghĩa vụ hoàn trả và các nghĩa vụ khác của khách hàng 

đối với TCTD, TCTD thƣờng yêu cầu khách hàng phải thực hiện một hoặc nhiều 

các biện pháp bảo đảm nhƣ: kỹ quỹ, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh. Đây đƣợc coi là 

nguồn trả nợ dự phòng trong trƣờng hợp khách hàng không thu xếp đƣợc nguồn 

tiền để hoàn trả TCTD theo cam kết.  

(viii) Phí bảo lãnh 

Phí bảo lãnh chính là số tiền mà bên đƣợc bảo lãnh phải trả cho TCTD để 

đƣợc TCTD thực hiện bảo lãnh. Theo nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh 

doanh, mức phí bảo lãnh do TCTD và khách hàng thoả thuận. Ví dụ: theo quy 

định của VCB, VCB và khách hàng thỏa thuận về phí bảo lãnh theo một trong 

các phƣơng thức: áp dụng theo biểu phí do VCB công bố từng thời kỳ, hoặc số 

tiền cụ thể theo thỏa thuận. Các bên cũng thỏa thuận cả về thời hạn thu phí bảo 

lãnh nhƣ thu phí bảo lãnh ngay khi phát hành cam kết bảo lãnh hoặc thu phí bảo 

lãnh vào một thời điểm khác [33]. 

(ix) Giải quyết tranh chấp 

Về nguyên tắc, các bên chủ thể có quyền thoả thuận về việc giải quyết 

tranh chấp không trái quy định của pháp luật. Việc thoả thuận về giải quyết tranh 

chấp bao gồm: luật áp dụng để giải quyết tranh chấp và cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết tranh chấp.  

Điều 8 Thông tƣ 28/2012/TT-NHNN quy định: 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. Nhƣ vậy, pháp luật 

Việt Nam thừa  nhận tranh chấp về hợp đồng cấp bảo lãnh có thể đƣợc giải quyết 

theo pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nƣớc ngoài, tranh chấp cũng đƣợc giải 

quyết tại tòa án hoặc trọng tài trong nƣớc hoặc nƣớc ngoài theo thỏa thuận của 

các bên. 

Do mang bản chất là một giao dịch thƣơng mại, tranh chấp về hợp đồng 

cấp bảo lãnh đƣợc ƣu tiên giải quyết bằng thƣơng lƣợng, hoà giải. Trƣờng hợp 

thƣơng lƣợng, hoà giải không thành các bên mới đƣa ra cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 
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(x) Các điều khoản khác 

TCTD và khách hàng có thể thỏa thuận thêm một số điều khoản khác 

trong hợp đồng cấp bảo lãnh nhƣ: điều kiện miễn, giảm số tiền bảo lãnh; chuyển 

nhƣợng quyền và nghĩa vụ của các bên... 

- Hình thức của hợp đồng cấp bảo lãnh 

Theo quy định tại Điều 3 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN thì hợp đồng 

cấp bảo lãnh là một văn bản thoả thuận. Nhƣ vậy, pháp luật hiện hành quy định 

hình thức của hợp đồng cấp bảo lãnh phải là một văn bản hợp đồng. Pháp luật 

không quy định về việc công chứng hợp đồng do đó việc công chứng hay không 

công chứng là do các bên chủ thể thoả thuận. Mặt khác, pháp luật hiện hành 

chƣa có quy định về việc giao kết hợp đồng cấp bảo lãnh bằng chứng từ điện tử. 

Về ngôn ngữ của hợp đồng cấp bảo lãnh nói riêng và ngôn ngữ sử dụng trong 

các giao dịch bảo lãnh nói chung, Điều 7 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy 

định: "Các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh được lập bằng tiếng Việt. 

Trong trường hợp sử dụng tiếng nước ngoài, các bên liên quan được thoả thuận 

sử dụng thêm tiếng nước ngoài trong các văn bản liên quan đến giao dịch bảo 

lãnh. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa văn bản tiếng Việt và tiếng 

nước ngoài thì văn bản tiếng Việt là căn cứ pháp lý".  

Theo Nguyễn Hữu Đức: Quy định về ngôn ngữ nêu trên chỉ phù hợp khi 

các bên tham gia giao dịch bảo lãnh là các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc cơ 

quan giải quyết tranh chấp là cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Khi một bên 

tham gia giao dịch bảo lãnh là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc khi luật điều 

chỉnh và/hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp là luật nước ngoài và toà án nước 

ngoài, thì việc yêu cầu các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh bằng tiếng 

Việt hay song ngữ với bản tiếng Việt được sử dụng làm căn cứ pháp lý xem ra 

khó được chấp nhận [101]. Nghiên cứu sinh đồng ý với quan điểm này, quy định 

pháp luật về ngôn ngữ của các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh chƣa 

phù hợp với tập quán quốc tế và gây khó khăn, vƣớng mắc cho các ngân hàng, 

TCTD khi thực hiện các giao dịch bảo lãnh có yếu tố nƣớc ngoài. 
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- Thực hiện hợp đồng cấp bảo lãnh 

Thực hiện hợp đồng đƣợc hiểu là việc triển khai hành vi của các bên trong 

quan hệ hợp đồng, qua đó thoả mãn quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể phía 

bên kia. Nhƣ vậy, theo nghiên cứu sinh, thực hiện hợp đồng cấp bảo lãnh là việc 

bên bảo lãnh, bên đƣợc bảo lãnh thực hiện các hành vi phát sinh từ hợp đồng cấp 

bảo lãnh đã ký kết. Theo đó, bên bảo lãnh thực hiện phát hành cam kết bảo lãnh 

và thu phí bảo lãnh theo thoả thuận. Bên đƣợc bảo lãnh có trách nhiệm nộp phí 

bảo lãnh, thực hiện nghĩa vụ hoàn trả trong trƣờng hợp bên bảo lãnh đã thực hiện 

nghĩa vụ trả thay.  

- Hiệu lực của hợp đồng cấp bảo lãnh 

Pháp luật chƣa có quy định riêng về hiệu lực của hợp đồng cấp bảo lãnh, 

do đó vấn đề hiệu lực của hợp đồng cấp bảo lãnh sẽ đƣợc giải quyết theo quy 

định chung của pháp luật. Về nguyên tắc, hiệu lực của hợp đồng kinh doanh 

thƣơng mại do các bên chủ thể thỏa thuận. Các bên có thể thỏa thuận hợp đồng 

có hiệu lực kể từ ngày ký, nhƣng cũng có trƣờng hợp các bên thỏa thuận hợp 

đồng có hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo đảm (hợp đồng cầm 

cố, thế chấp, bảo lãnh, ký quỹ). Hợp đồng chấm dứt hiệu lực khi các bên đã hoàn 

thành các nghĩa vụ đối với nhau.  

3.2.3.2. Ưu điểm và hạn chế của các quy định về hợp đồng cấp bảo lãnh 

ngân hàng 

Qua nghiên cứu các quy định về hợp đồng cấp bảo lãnh, có thể thấy pháp 

luật hiện hành đã trao quyền tự do thỏa thuận cho các bên chủ thể tham gia quan 

hệ hợp đồng này. Theo đó, các chủ thể có quyền thỏa thuận về các điều khoản 

của hợp đồng cấp bảo lãnh trên cơ sở các nội dung chủ yếu do pháp luật quy 

định. Các chủ thể cũng có quyền lựa chọn luật áp dụng, lựa chọn cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết tranh chấp (kể cả luật nƣớc ngoài, toà án, trọng tài nƣớc 

ngoài) theo quy định của pháp luật. Các quy định pháp luật hiện hành đã tạo 

hành lang pháp lý khá thông thoáng để các TCTD mở rộng hoạt động bảo lãnh 

trong thƣơng mại quốc tế, tạo điều kiện và tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho 

các thành phần kinh tế. Tuy nhiên, các quy định về hợp đồng cấp bảo lãnh vẫn 

còn một số bất cập nhƣ sau: 
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Một là, pháp luật chƣa quy định rõ ràng về các chủ thể của hợp đồng cấp 

bảo lãnh. Thay vì nêu cụ thể chủ thể của hợp đồng này bao gồm bên bảo lãnh và 

bên đƣợc bảo lãnh, pháp luật còn quy định cả "bên có liên quan" trong khi không 

giải thích cụ thể "bên có liên quan" là chủ thể nào. Chính vì vậy, quyền và nghĩa 

vụ của các chủ thể của hợp đồng chƣa đƣợc pháp luật quy định một cách rõ ràng, 

tƣơng ứng với nhau theo đúng bản chất của hợp đồng song vụ. Điều 406 BLDS năm 

2005 quy định: Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. 

Hai là, quy định về ngôn ngữ của hợp đồng cấp bảo lãnh nói riêng và 

ngôn ngữ sử dụng trong các giao dịch bảo lãnh nói chung theo quy định pháp 

luật hiện hành chƣa phù hợp với thông lệ quốc tế và gây khó khăn cho TCTD 

trong các trƣờng hợp bảo lãnh có yếu tố nƣớc ngoài. Thực tế, một số giao dịch 

bảo lãnh mặc dù phát sinh tại Việt Nam nhƣng vẫn phải sử dụng tiếng Anh, 

chẳng hạn nhƣ phát hành bảo lãnh qua mạng SWIFT.  

Ba là, pháp luật chƣa có quy định cụ thể về hiệu lực của hợp đồng cấp bảo 

lãnh, chƣa làm rõ tính độc lập của hợp đồng cấp bảo lãnh với các hợp đồng liên 

quan (hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cơ sở). Do đó, trong thực tiễn áp dụng pháp 

luật phát sinh khá nhiều vƣớng mắc hoặc tranh chấp liên quan đến hiệu lực của 

hợp đồng. Ví dụ: Trong Hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp giữa bên mua 

là Công ty cổ phần Tài chính Vinaconex Viettel (Vinaconex Viettel) và bên bán là 

Tập đoàn Vina Megastar, để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán trái phiếu khi đáo hạn, 

Vinaconex Viettel yêu cầu Tập đoàn Vina Megastar phải có một BLNH. Theo đề 

nghị của Tập đoàn Vina Megastar, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) 

đã chấp thuận bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán trái phiếu của Tập đoàn Vina 

Megastar đối với Vinaconex Viettel. Thư bảo lãnh ngày 24/10/2011 do Seabank 

phát hành được ký bởi bà Nguyễn Thị Hương Giang – khi đó là Phó Tổng Giám 

đốc Seabank bảo lãnh cho nghĩa vụ của Tập đoàn Vina Megastar với số tiền bảo 

lãnh là 150 tỷ đồng. Khi đến hạn thực hiện thanh toán trái phiếu, do Tập đoàn 

Vina Megastar không thực hiện thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng hạn, 

Vinaconex Viettel đã yêu cầu Seabank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Tuy nhiên, 

Seabank đã từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vì cho rằng thư bảo lãnh do Phó 

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hương Giang phát hành không đúng thẩm quyền và 
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không được lưu trong hồ sơ nội bộ của Seabank. Do đó, Seabank từ chối trách 

nhiệm thanh toán bảo lãnh. Đáp lại quan điểm của Seabank, Vinaconex Viettel 

cho rằng trong giấy ủy quyền của Tổng giám đốc Seabank đã nêu rõ việc bà 

Giang được ký thư bảo lãnh đối với đợt phát hành trái phiếu của Tập đoàn Vina 

Megastar cho Vinaconex - Viettel, đồng thời chứng thư bảo lãnh do bà Nguyễn 

Thị Hương Giang ký có đầy đủ con dấu của Seabank, vì vậy Seabank có trách 

nhiệm thực hiện đúng điều khoản tại thư bảo lãnh đã phát hành [102].  

Tình huống nêu trên cho thấy việc xử lý vụ việc này khá khó khăn do 

pháp luật hiện hành chƣa quy định rõ vấn đề hiệu lực của hợp đồng cấp bảo lãnh 

và mối quan hệ của nó với các hợp đồng liên quan (trong trƣờng hợp này là hợp 

đồng bảo lãnh). Trong trƣờng hợp này, nếu hợp đồng cấp bảo lãnh vô hiệu, hợp 

đồng bảo lãnh đƣợc giao kết không đúng thẩm quyền thì có phát sinh trách 

nhiệm thanh toán bảo lãnh của Seabank hay không? nếu chỉ dựa vào các quy 

định pháp luật hiện hành về hoạt động BLNH sẽ chƣa đủ cơ sở để giải quyết 

tranh chấp phát sinh. 

3.2.4. Các quy định về hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Đề cập đến hợp đồng BLNH tức là đề cập đến bản chất của BLNH. Nó 

đƣợc coi là một hợp đồng bảo đảm phát sinh giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo 

lãnh, theo đó bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc thanh toán 

theo các điều khoản và điều kiện quy định tại cam kết bảo lãnh. Nhƣ đã trình bày 

ở Chƣơng 2 luận án, hợp đồng BLNH đƣợc coi là giao kết sau khi bên bảo lãnh 

phát hành cam kết bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh không có ý kiến phản đối 

(chấp nhận “ngầm hiểu”). Việc TCTD phát hành cam kết bảo lãnh (hay giao kết 

hợp đồng bảo lãnh) chính là để thực hiện nghĩa vụ của TCTD phát sinh từ hợp 

đồng cấp bảo lãnh. 

3.2.4.1. Thực trạng các quy định về hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

- Chủ thể của hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Pháp luật hiện hành không đƣa ra khái niệm về hợp đồng BLNH. Thay 

vào đó, pháp luật chỉ đƣa ra hai khái niệm là BLNH và cam kết bảo lãnh. Nhƣ đã 

phân tích tại chƣơng 2 của Luận án, BLNH mang bản chất là một hợp đồng bảo 
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đảm thực hiện nghĩa vụ, gồm hai chủ thể bắt buộc là bên bảo lãnh và bên nhận 

bảo lãnh. Còn cam kết bảo lãnh là hình thức biểu hiện của hợp đồng BLNH. 

Do pháp luật hiện hành chƣa đƣa ra khái niệm về hợp đồng BLNH cũng 

nhƣ chƣa làm rõ quyền, nghĩa vụ chủ thể của các bên trong quan hệ hợp đồng 

này, nên nội dung về quyền và nghĩa vụ chủ thể của bên bảo lãnh và bên nhận 

bảo lãnh theo quy định hiện hành của pháp luật đƣợc quy định theo cách liệt kê, 

chƣa làm rõ bản chất cũng nhƣ sự độc lập của hợp đồng này với các hợp đồng 

liên quan (hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng cơ sở). 

- Các nội dung chủ yếu của hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Nhƣ đã nêu trên, cam kết bảo lãnh chính là hình thức biểu hiện của hợp 

đồng BLNH. Điều 13 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định cam kết bảo 

lãnh phải có các nội dung chủ yếu là: luật áp dụng; số hiệu, hình thức cam kết 

bảo lãnh; thông tin về các bên trong quan hệ bảo lãnh; hiệu lực của bảo lãnh; 

số tiền bảo lãnh và đồng tiền sử dụng để thanh toán; mục đích bảo lãnh; phạm 

vi nghĩa vụ bảo lãnh; điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; giải quyết tranh 

chấp phát sinh...  

Cơ sở để phát hành cam kết bảo lãnh chính là hợp đồng cấp bảo lãnh nên 

về cơ bản các điều khoản nêu trên có nội dung tƣơng tự với hợp đồng cấp bảo 

lãnh, trừ một số nội dung về phí bảo lãnh, nghĩa vụ hoàn trả của bên đƣợc bảo 

lãnh... Vì vậy, trong phần này, nghiên cứu sinh không trình bày lại các nội dung 

cụ thể của hợp đồng BLNH mà đƣa ra một ví dụ thực tế để làm rõ các nội dung 

cơ bản của hợp đồng này nhƣ sau: 

Tại Thƣ bảo lãnh thanh toán số 1500/VSB201220102 ngày 20/12/2010 do 

Agribank chi nhánh Hà Nội phát hành có nội dung: “Bảo lãnh này bảo đảm 

nghĩa vụ thanh toán cho Trung tâm dịch vụ viễn thông Khu vực I theo Hợp đồng 

số 04/VNP1-TĐL-HQG ngày 02/03/2010 và Phụ lục hợp đồng ngày 29/11/2010 

giữa Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang và Trung tâm dịch vụ 

viễn thông khu vực I. Số tiền bảo lãnh: 130.620.000.000 đồng. Agribank chi 

nhánh Hà Nội cam kết trả cho Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực I số tiền 

nêu trên khi hết hạn thanh toán của Hợp đồng, ngay sau khi nhận được văn bản 
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nêu lên rằng Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hồng Quang chưa thực hiện 

đúng và đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng nói trên” [63]. 

Căn cứ vào trích đoạn Thƣ bảo lãnh thanh toán nêu trên, chúng ta có thể 

biết đƣợc một số thông tin sau:  

(i) Hình thức cam kết bảo lãnh: là thƣ bảo lãnh. 

(ii) Thông tin về các bên trong quan hệ bảo lãnh: Agribank chi nhánh Hà 

Nội (bên bảo lãnh), Trung tâm dịch vụ viễn thông Khu vực I (bên nhận bảo lãnh) 

và Công ty TNHH Thƣơng mại và Đầu tƣ Hồng Quang (bên đƣợc bảo lãnh).  

(iii) Số tiền bảo lãnh: 130.620.000.000 đồng; đây là số tiền cố định mà 

Agribank chi nhánh Hà Nội cam kết thanh toán cho Trung tâm dịch vụ viễn 

thông Khu vực I nếu xảy ra hành vi vi phạm hợp đồng cơ sở của Công ty TNHH 

Thƣơng mại và Đầu tƣ Hồng Quang (Hợp đồng số 04/VNP1-TĐL-HQG ngày 

02/03/2010 và Phụ lục hợp đồng ngày 29/11/2010 giữa Công ty TNHH Thƣơng 

mại và Đầu tƣ Hồng Quang và Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực I). 

(iii) Mục đích bảo lãnh: bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty 

TNHH Thƣơng mại và Đầu tƣ Hồng Quang. 

- Hình thức của hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Điều 3 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định: Cam kết bảo lãnh là 

văn bản bảo lãnh của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh theo một trong các 

hình thức là: a) Thư bảo lãnh: là văn bản cam kết của bên bảo lãnh với bên 

nhận bảo lãnh về việc bên bảo lãnh 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; b) Hợp đồng bảo lãnh: là văn 

bản thỏa thuận giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh hoặc giữa bên bảo lãnh, 

bên nhận bảo lãnh và các bên có liên quan (nếu có) về việc bên bảo lãnh 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; c) Hình thức cam kết khác: do các bên tự thỏa thuận không trái với quy 

định của pháp luật Việt Nam. 

Nhƣ vậy, hình thức của cam kết bảo lãnh phải đƣợc lập thành văn bản. 

Tuy mang bản chất là một hợp đồng nhƣng hình thức phổ biến nhất của cam 
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kết bảo lãnh lại là thƣ bảo lãnh (văn bản chỉ do TCTD ký phát hành), việc ký 

hợp đồng (văn bản hợp đồng giữa TCTD và bên nhận bảo lãnh) ít khi đƣợc 

thực hiện hơn. Điều này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế về việc phát hành 

cam kết bảo lãnh ngân hàng. Tuy nhiên, một hình thức phát hành cam kết phổ 

biến mà các TCTD thƣờng xuyên thực hiện, đặc biệt trong quan hệ liên ngân 

hàng hoặc bảo lãnh có yếu tố nƣớc ngoài, đó là chứng từ điện tử chƣa đƣợc 

pháp luật quy định cụ thể. 

Tƣơng tự nhƣ đã trình bày tại nội dung về hình thức của hợp đồng cấp bảo 

lãnh, pháp luật cũng quy định là các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh 

(bao gồm cam kết bảo lãnh) phải đƣợc lập thành tiếng Việt, trƣờng hợp cần thiết 

thì sử dụng thêm tiếng nƣớc ngoài nhƣng văn bản tiếng Việt là căn cứ pháp lý để 

giải quyết tranh chấp. Nhƣ đã phân tích ở trên, quy định này không phù hợp với 

thực tế và gây khó khăn cho TCTD khi thực hiện hoạt động BLNH có yếu tố 

nƣớc ngoài. 

Về thẩm quyền ký cam kết bảo lãnh, cũng tƣơng tự nhƣ hợp đồng cấp bảo 

lãnh, Điều 15 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định: cam kết bảo lãnh phải 

được ký bởi: người đại diện theo pháp luật, người quản lý rủi ro hoạt động bảo 

lãnh; người thẩm định khoản bảo lãnh. Nghiên cứu sinh cho rằng quy định này 

không có nhiều tác dụng trong việc phòng ngừa rủi ro liên quan đến chứng từ, 

mặt khác lại không phù hợp với thông lệ quốc tế về hình thức phát hành cam kết 

BLNH.  

- Thực hiện hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Về bản chất pháp lý, hợp đồng BLNH là hợp đồng đơn vụ vì trong hợp 

đồng này chỉ có một bên chủ thể có nghĩa vụ (bên bảo lãnh có nghĩa vụ thực hiện 

cam kết bảo lãnh). Điều 20 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định: "Trong 

thời hạn bảo lãnh, bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi bên nhận bảo 

lãnh xuất trình yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và các chứng từ kèm theo 

hợp pháp, hợp lệ (nếu có) thoả mãn đầy đủ các điều kiện đã quy định trong cam 

kết bảo lãnh. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày bên nhận bảo lãnh 

xuất trình đầy đủ bộ hồ sơ đề nghị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh có 

trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên nhận bảo 
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lãnh. Trường hợp từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh phải trả lời 

bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối" Nhƣ vậy, pháp luật hiện hành đã ghi nhận 

tính độc lập của BLNH một cách gián tiếp, theo đó việc thanh toán bảo lãnh chỉ 

phụ thuộc vào các điều khoản của cam kết bảo lãnh. Điều này cho thấy pháp luật 

hiện hành đã thể chế phần nào thông lệ quốc tế trong việc thực hiện cam kết bảo 

lãnh. Tuy nhiên, so với quy định tại URDG 758, quy định pháp luật hiện hành 

còn sơ sài hơn rất nhiều. Cụ thể nhƣ sau: 

Điều 5 URDG 758 ghi nhận nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH 

một cách trực tiếp, theo đó, "Cam kết của người bảo lãnh trong việc thanh toán 

theo đúng bảo lãnh không phụ thuộc vào các khiếu nại hay khuyến cáo phát sinh 

từ mối quan hệ ràng buộc nào khác ngoài mối quan hệ ràng buộc giữa người 

bảo lãnh và người thụ hưởng [90]". Bên cạnh đó, URDG 758 quy định cụ thể về 

việc thực hiện cam kết bảo lãnh nhƣ: các quy định về xuất trình chứng từ yêu 

cầu thanh toán (Điều 14), các quy định đối với yêu cầu thanh toán (Điều 15), nội 

dung kiểm tra và thời gian kiểm tra yêu cầu thanh toán (Điều 19, Điều 20), thủ 

tục từ chối thanh toán yêu cầu (Điều 24), các trƣờng hợp miễn trách đối với 

ngƣời bảo lãnh khi thực hiện cam kết bảo lãnh (Điều 27)... 

Nhƣ vậy, so với URDG 758, các quy định pháp luật hiện hành về 

việc thực hiện cam kết bảo lãnh sơ sài hơn rất nhiều, dẫn đến hệ quả là nếu 

chỉ dựa vào pháp luật trong nƣớc sẽ không giải quyết đƣợc nhiều tình 

huống diễn ra trong thực tế. Ví dụ nhƣ tình huống tranh chấp bảo lãnh 

thanh toán giữa Agribank chi nhánh Hồng Hà với Công ty TNHH Cao 

Trƣờng Sơn, cụ thể nhƣ sau: 

Ngày 20/06/2011, Công ty TNHH Cao Trường Sơn (sau đây gọi tắt là 

Công ty Cao Trường Sơn) và Công ty CP Thiết bị công nghiệp và xây dựng (sau 

đây gọi tắt là Công ty Thiết bị công nghiệp) ký kết hợp đồng mua bán bán hàng 

hóa số 2106/CTS, theo đó Công ty Cao Trường Sơn bán cho Công ty Thiết bị 

công nghiệp 1.700 tấn thép, đơn giá 17 triệu đồng/tấn. Tổng giá trị hợp đồng 

này là 30.107 triệu đồng. Thời hạn giao hàng là ngay khi bên mua cung cấp bảo 

lãnh thanh toán của ngân hàng và thời hạn thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng 

vào ngày 23/09/2011. Ngày 21/06/2011, Agribank chi nhánh Hồng Hà phát hành 
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thư bảo lãnh thanh toán, theo đó Agribank chi nhánh Hồng Hà “... cam kết 

không hủy ngang bảo lãnh thanh toán và sẽ thanh toán 01 lần cho Công ty Cao 

Trường Sơn khoản tiền không vượt quá 30.107 triệu đồng, trong trường hợp 

Công ty Thiết bị công nghiệp vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại hợp 

đồng kinh tế đã ký kết”. Ngày 22/06/2011, Công ty Cao Trường Sơn đã giao 

hàng theo hợp đồng mua bán (có biên bản giao nhận hàng hóa và xác nhận công 

nợ), theo đó, tổng giá trị Công ty Thiết bị công nghiệp phải thanh toán theo hợp 

đồng 2106/CTS là 30.107 triệu đồng. Tuy nhiên, Công ty Thiết bị công nghiệp 

mới thanh toán cho Công ty Cao Trường Sơn số tiền 11.650 triệu đồng. Số tiền 

chưa thanh toán là 18.457 triệu đồng. Lãi chậm trả tạm tính đến ngày 

16/11/2011 là 1.000 triệu đồng. Do Công ty Thiết bị công nghiệp vi phạm nghĩa 

vụ thanh toán, trong thời gian hạn hiệu lực của bảo lãnh thanh toán, Công ty 

Cao Trường Sơn nhiều lần đề nghị Agribank chi nhánh Hồng Hà thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh nhưng Agribank chi nhánh Hồng Hà từ chối thực hiện. Vì vậy, 

Công ty Cao Trường Sơn đã khởi kiện đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hà 

Nội buộc Agribank Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với phần giá trị 

hợp đồng mà Công ty Thiết bị công nghiệp đã vi phạm [62]. 

Để giải quyết tranh chấp nêu trên thì vấn đề cần làm là xác định rõ trách 

nhiệm của các bên chủ thể theo hợp đồng bảo lãnh ngân hàng đã giao kết. Trong 

tình huống này, rõ ràng là Công ty Thiết bị công nghiệp đã vi phạm nghĩa vụ 

thanh toán với Công ty Cao Trƣờng Sơn theo hợp đồng cơ sở (hợp đồng mua 

bán hàng hoá số 2106/CTS) do đó đã phát sinh yêu cầu phải thực hiện bảo lãnh. 

Tuy nhiên, để xác định việc Agribank chi nhánh Hồng Hà không thanh toán bảo 

lãnh theo yêu cầu thanh toán của Công ty Cao Trƣờng Sơn là đúng hay sai thì 

cần làm rõ việc Công ty Cao Trƣờng Sơn đã xuất trình yêu cầu thanh toán và 

chứng từ kèm theo có phù hợp với nội dung cam kết bảo lãnh hay không? nội 

dung của yêu cầu thanh toán đã đầy đủ thông tin cần thiết chƣa? nội dung kiểm 

tra và thời gian kiểm tra yêu cầu thanh toán của Agribank chi nhánh Hồng Hà 

thế nào? thủ tục từ chối thanh toán của Agribank chi nhánh Hồng Hà có phù hợp 

không? Để trả lời các câu hỏi này thì cần đối chiếu với nội dung thƣ bảo lãnh do 

Agribank chi nhánh Hồng Hà phát hành. Tuy nhiên, nếu nội dung thƣ bảo lãnh 
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này không ghi cụ thể thì việc xác định trách nhiệm của các bên sẽ rất khó khăn 

do pháp luật hiện hành chƣa có quy định cụ thể về các vấn đề này. 

- Hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Thời hạn hiệu lực của hợp đồng BLNH chính là thời hạn có hiệu lực của 

bảo lãnh. Đây là khoảng thời gian mà nếu phát sinh sự kiện thuộc điều kiện thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì TCTD phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết 

bảo lãnh. Điều 18 và Điều 21 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định: Thời 

hạn bảo lãnh được xác định từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc khi bảo lãnh có 

hiệu lực theo thỏa thuận của bên bảo lãnh với các bên liên quan cho đến thời 

điểm hết hiệu lực của bảo lãnh được ghi trong cam kết bảo lãnh. Trường hợp 

cam kết bảo lãnh không ghi cụ thể thời điểm hết hiệu lực, thì thời điểm hết hiệu 

lực được xác định tại thời điểm nghĩa vụ bảo lãnh hết hiệu lực. Đó là các trường 

hợp: nghĩa vụ của bên được bảo lãnh chấm dứt; bên bảo lãnh đã thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết bảo lãnh; việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc thay 

thế bằng biện pháp bảo đảm khác; hiệu lực của cam kết bảo lãnh đã hết; bên 

nhận bảo lãnh miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên bảo lãnh; nghĩa vụ bảo 

lãnh chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc thỏa 

thuận của các bên. 

So sánh với quy định tại URDG 758 về hiệu lực của bảo lãnh, Điều 4 

URDG 758 quy định về thời điểm có hiệu lực: Một bảo lãnh được phát hành và 

có hiệu lực ngay khi nó rời sự kiểm soát của người bảo lãnh. Một bảo lãnh là 

không thể huỷ ngang khi phát hành ngay cả khi nội dung thư bảo lãnh không quy 

định như vậy. Điều 25 URDG 758 quy định về việc hoàn thành bảo lãnh, theo 

đó: bảo lãnh sẽ hoàn thành khi: đến hạn, khi mọi khoản tiền đã được thanh toán, 

hoặc bên nhận bảo lãnh xác nhận bên bảo lãnh đã hoàn thành nghĩa vụ theo thư 

bảo lãnh. 

Nhƣ vậy, quy định pháp luật hiện hành về hiệu lực của bảo lãnh về cơ bản 

đã phù hợp với quy định tại URDG 758. 
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3.2.4.2. Ưu điểm và hạn chế của các quy định về hợp đồng bảo lãnh ngân 

hàng 

Qua nghiên cứu thực trạng các quy định về hợp đồng BLNH, nghiên cứu 

sinh cho rằng các quy định pháp luật hiện hành về hợp đồng bảo lãnh có ƣu điểm 

nhƣ sau: (i) Pháp luật đã quy định cụ thể về các nội dung cần phải có trong một 

cam kết bảo lãnh, đây chính là cơ sở để các bên chủ thể thoả thuận xây dựng nội 

dung cam kết bảo lãnh và cũng là cơ sở để giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu 

có); (ii) các quy định về hiệu lực của bảo lãnh về cơ bản phù hợp với các quy 

định tại URDG 758 về vấn đề này. Tuy nhiên, bên cạnh những ƣu điểm này, 

pháp luật hiện hành còn một số bất cập nhƣ sau: 

Một là, về chủ thể của hợp đồng, pháp luật chƣa quy định rõ ràng về các 

chủ thể của hợp đồng bảo lãnh. Hiện tại pháp luật mới chỉ quy định về cam kết 

bảo lãnh và các hình thức biểu hiện của nó (hình thức của bảo lãnh) chứ chƣa 

nêu bản chất của bảo lãnh là một hợp đồng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ giữa bên 

bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Chính vì vậy, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể 

của hợp đồng này chƣa đƣợc pháp luật quy định một cách cụ thể trong mối quan 

hệ đối với nhau. Rõ ràng khi bên bảo lãnh đã phát hành cam kết bảo lãnh, bên 

bảo lãnh phải chịu trách nhiệm thực hiện cam kết đó đối với bên nhận bảo lãnh. 

Bên bảo lãnh không thể lấy lý do phát hành cam kết bảo lãnh chƣa đúng nội 

dung hợp đồng cấp bảo lãnh hay hợp đồng cấp bảo lãnh có sự thay đổi về nội 

dung để sửa đổi, huỷ bỏ cam kết bảo lãnh mà không đƣợc sự đồng ý của bên 

nhận bảo lãnh. 

Hai là, về hình thức của hợp đồng, pháp luật chƣa quy định cụ thể về hình 

thức phát hành bảo lãnh bằng chứng từ điện tử. Mặc dù thực tiễn cho thấy đối 

với các giao dịch bảo lãnh có yếu tố nƣớc ngoài thì việc phát hành cam kết bảo 

lãnh bằng chứng từ điện tử rất phổ biến. Mặt khác, tƣơng tự nhƣ vấn đề về hình 

thức của hợp đồng cấp bảo lãnh, việc pháp luật quy định là "Các văn bản liên 

quan đến giao dịch bảo lãnh (bao gồm cam kết bảo lãnh) phải được lập thành 

tiếng Việt, trường hợp cần thiết thì sử dụng thêm tiếng nước ngoài nhưng văn 

bản tiếng Việt là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp" không phù hợp với 
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thực tế và gây khó khăn cho TCTD khi thực hiện hoạt động BLNH có yếu tố 

nƣớc ngoài.   

Ba là, về việc thực hiện hợp đồng bảo lãnh ngân hàng, pháp luật hiện 

hành còn thiếu nhiều quy định nhằm điều chỉnh chi tiết, cụ thể quá trình thực 

hiện cũng nhƣ các yêu cầu đặt ra khi bên nhận bảo lãnh xuất trình chứng từ để 

yêu cầu thanh toán bảo lãnh, và các công việc mà TCTD cần tuân thủ khi xem 

xét chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu thanh toán bảo lãnh của bên nhận bảo lãnh. 

3.2.5. Các quy định về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt 

động bảo lãnh ngân hàng 

3.2.5.1. Thực trạng các quy định về giải quyết tranh chấp phát sinh trong 

hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Nhƣ đã phân tích tại Chƣơng 2 của Luận án, các tranh chấp trong hoạt 

động BLNH mang tính đặc thù và phức tạp xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhƣ: 

mối quan hệ hữu cơ giữa hợp đồng bảo lãnh và hợp đồng cấp bảo lãnh, sự tham 

gia của nhiều chủ thể khác nhau trong quan hệ BLNH, sự thoả thuận đa dạng của 

các chủ thể về luật áp dụng và cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. 

Cũng nhƣ pháp luật của nhiều quốc gia khác, pháp luật Việt Nam chƣa 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 thƣơng mại để giải 

quyết. Để làm sáng tỏ thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh 

trong hoạt động này, nghiên cứu sinh sẽ nghiên cứu các quy định pháp luật hiện 

hành ở Việt Nam về phƣơng thức giải quyết tranh chấp, luật áp dụng để giải 

quyết tranh chấp và chủ thể giải quyết tranh chấp. Cụ thể nhƣ sau: 

- Về phương thức giải quyết tranh chấp 

Để giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thƣơng 

mại, Điều 317 Luật Thƣơng mại năm 2005 quy định về các phƣơng thức giải 

quyết tranh chấp nhƣ sau: thương lượng giữa các bên; hoà giải giữa các bên do 

một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhận được các bên thoả thuận chọn làm trung 

gian hoà giải; giải quyết tại trọng tài hoặc toà án. 
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(i) Thƣơng lƣợng giữa các bên  

Với bản chất là một hoạt động kinh doanh nên phƣơng thức giải quyết 

tranh chấp chủ yếu trong hoạt động BLNH là phƣơng thức thƣơng lƣợng. Trong 

trƣờng hợp này, chủ thể giải quyết tranh chấp chính là các bên trong hợp đồng. 

Các bên thoả thuận, thƣơng lƣợng để giải quyết các tranh chấp phát sinh. 

(ii) Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhận đƣợc các 

bên thoả thuận chọn làm trung gian hoà giải 

Phƣơng thức này cũng tƣơng tự nhƣ phƣơng thức thƣơng lƣợng nhƣng có 

thêm sự tham gia của bên thứ ba đóng vai trò là trung gian hoà giải. Bên thứ ba 

không phải là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp mà là do các bên lựa 

chọn để giúp quá trình giải quyết tranh chấp có thêm ý kiến khách quan, giúp các 

bên tìm đƣợc sự đồng thuận nhằm giải quyết tranh chấp phát sinh. 

(iii) Giải quyết tranh chấp tại toà án 

Trƣờng hợp các bên không tự thƣơng lƣợng, hoà giải đƣợc, thì theo yêu 

cầu của một bên hoặc các bên, toà án sẽ đứng ra để giải quyết tranh chấp. Trong 

quá trình giải quyết tranh chấp tại toà án cũng diễn ra việc hoà giải. Tuy nhiên, 

khác với hoà giải có sự tham gia của trung gian hoà giải, thủ tục hoà giải tại toà 

án do thẩm phán phụ trách giải quyết vụ án thực hiện, chủ thể giải quyết tranh 

chấp trong trƣờng hợp này là toà án chứ không phải là các bên chủ thể hợp đồng. 

Trong quá trình hoà giải tại toà án, nếu các bên thoả thuận giải quyết đƣợc toàn 

bộ nội dung tranh chấp thì toà án sẽ ban hành quyết định công nhận sự thoả 

thuận của đƣơng sự. Trƣờng hợp hoà giải không thành, toà án sẽ đƣa vụ án ra xét 

xử, kết thúc của việc xét xử sẽ là một bản án do toà án tuyên.  

(iv) Giải quyết tranh chấp tại trọng tài 

Trƣờng hợp các bên có thoả thuận về trọng tài giải quyết tranh chấp thì 

tranh chấp sẽ đƣợc giải quyết bởi trọng tài theo thủ tục tố tụng trọng tài. 

- Về luật áp dụng giải quyết tranh chấp 

Điều 8 Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định: Các bên có thể thoả 

thuận luật áp dụng, toà 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. Nhƣ vậy, pháp 

luật Việt Nam công nhận quyền của các bên trong trong việc lựa chọn luật áp 
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dụng giải quyết tranh chấp. Với quy định này các bên chủ thể có thể lựa chọn 

luật Việt Nam, luật nƣớc ngoài, hoặc các Bộ quy tắc do ICC ban hành làm cơ sở 

pháp lý để giải quyết tranh chấp phát sinh. 

Trƣờng hợp các bên không có thoả thuận về luật áp dụng thì theo nguyên 

tắc đƣợc 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 

Nhƣ trên đã nêu, phƣơng thức giải quyết tranh chấp sẽ quyết định chủ thể 

giải quyết tranh chấp.  

Trƣờng hợp phƣơng thức giải quyết tranh chấp là thƣơng lƣợng, hoà giải 

thì chủ thể giải quyết tranh chấp chính là các bên chủ thể của hợp đồng phát sinh 

trong hoạt động BLNH. Đó là bên bảo lãnh và bên đƣợc bảo lãnh trong trƣờng 

hợp tranh chấp về hợp đồng cấp bảo lãnh; hoặc là bên bảo lãnh với bên nhận bảo 

lãnh trong trƣờng hợp tranh chấp về hợp đồng bảo lãnh. 

Trƣờng hợp phƣơng thức giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài, 

thì chủ thể giải quyết tranh chấp chính là các cơ quan này. 

3.2.5.2. Ưu điểm và hạn chế của các quy định về giải quyết tranh chấp 

trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Qua việc xem xét các quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp phát 

sinh trong hoạt động BLNH, nghiên cứu sinh cho rằng pháp luật hiện hành đã có 

cơ chế pháp lý để giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh 

thƣơng mại (bao gồm cả hoạt động BLNH) nhƣ đã quy định về phƣơng thức giải 

quyết tranh chấp, luật áp dụng để giải quyết tranh chấp và chủ thể giải quyết 

tranh chấp. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp phát sinh 

trong hoạt động BLNH còn một số bất cập nhƣ sau: 

Một là, pháp luật chƣa 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 
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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 chƣa có cơ chế pháp lý 

riêng để giải quyết nên các tranh chấp phát sinh thƣờng 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 pháp luật. Ví dụ: Tòa án dựa vào 

hợp đồng cơ sở để xác định nghĩa vụ bảo lãnh của bên bảo lãnh. Quay lại tình 

huống tranh chấp về bảo lãnh thanh toán giữa Agribank chi nhánh Hồng Hà và 

Công ty Cao Trƣờng Sơn. Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, Toà án nhân dân 

Thành phố Hà Nội đã nhận định nhƣ sau: (i) Hợp đồng mua bán thép giữa Công 

ty Cao Trường Sơn và Công ty Thiết bị công nghiệp là có thật, trong quá trình 

thực hiện hợp đồng mua bán thép các bên đã đối chiếu công nợ, qua đó cho thấy 

Công ty Thiết bị công nghiệp đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán đối với Công ty 

Cao Trường Sơn; (ii) Thư bảo lãnh do Agribank chi nhánh Hồng Hà phát hành 

phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Agribank. Từ hai nhận 

định đó, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án buộc Agribank phải 

thanh toán bảo lãnh cho Công ty Cao Trường Sơn [62]. Nhƣ vậy, Toà án nhân 

dân Thành phố Hà Nội đã giải quyết tranh chấp nêu trên dựa trên việc xem xét 

việc thực hiện hợp đồng mua bán thép (hợp đồng cơ sở) giữa Công ty Cao 

Trƣờng Sơn và Công ty Thiết bị công nghiệp, để từ đó xác định trách nhiệm thực 

hiện nghĩa vụ thanh toán bảo lãnh của Agribank. Việc áp dụng pháp luật nhƣ vậy 

là chƣa phù hợp vì đúng ra đối với tranh chấp này, Toà án cần phải đối chiếu 

giữa các điều kiện tại thƣ bảo lãnh do Agribank chi nhánh Hồng Hà phát hành 

với việc xuất trình chứng từ yêu cầu thanh toán của Công ty Cao Trƣờng Sơn 

xem có phù hợp hay không, nhƣ vậy mới phù hợp với nguyên tắc bảo đảm tính 

độc lập của BLNH. 

Kết luận Chƣơng 3 

Qua việc nghiên cứu về thực trạng pháp luật về hoạt động BLNH, nghiên 

cứu sinh rút ra những kết luận nhƣ sau: 

1. Quá trình phát triển của pháp luật hoạt động BLNH có thể chia thành ba 

giai đoạn chính. Giai đoạn đầu đƣợc đánh dấu bởi Quyết định số 192/NH-QĐ 
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ngày 17/09/1992 của Thống đốc NHNN về bảo lãnh, tái bảo lãnh vay vốn nƣớc 

ngoài. Giai  đoạn thứ hai là từ khi Nhà nƣớc ban hành hai đạo luật ngân hàng: 

Luật NHNN năm 1997 và Luật các TCTD năm 1997, hai văn bản này đã tạo 

khung pháp lý cơ bản để ban hành các văn bản dƣới luật về hoạt động BLNH. 

Giai đoạn thứ ba có thể tính từ khi Nhà nƣớc ban hành hai đạo luật ngân hàng 

mới: Luật NHNN năm 2010 và Luật các TCTD năm 2010, trên cơ sở đó Thống 

đốc NHNN đã ban hành Thông tƣ 28/2012/TT-NHNN điều chỉnh trực tiếp hoạt 

động BLNH. Sau nhiều lần sửa đổi và ban hành mới, pháp luật về hoạt động 

BLNH đã phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, tạo cơ sở pháp lý cần thiết để điều 

chỉnh các quan hệ phát sinh trong hoạt động BLNH. Tuy nhiên, pháp luật hiện 

hành vẫn còn nhiều điểm bất cập, cần hoàn thiện để thúc đẩy sự phát triển của 

hoạt động BLNH và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

2. Pháp luật hiện hành đã xây dựng đƣợc một khung pháp luật để điều 

chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động BLNH, bao gồm: các quy 

định về trình tự thủ tục thực hiện hoạt động BLNH, các quy định về chủ thể thực 

hiện hoạt động BLNH, các quy định về hợp đồng cấp bảo lãnh, các quy định về 

hợp đồng BLNH và các quy định về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt 

động BLNH. Căn cứ vào khung pháp luật này, các TCTD ở Việt Nam cũng đã 

xây dựng các quy chế, quy trình nội bộ để cụ thể hóa các quy định này. 

 3. Bên cạnh những ƣu điểm, pháp luật về hoạt động BLNH ở Việt Nam 

còn nhiều bất cập, cụ thể nhƣ sau: 

Một là, chƣa quy định rõ chủ thể cũng nhƣ quyền và nghĩa vụ của chủ thể 

trong từng mối quan hệ phát sinh trong hoạt động BLNH (quan hệ là quan hệ 

hợp đồng cấp bảo lãnh và quan hệ hợp đồng bảo lãnh), quy định về hình thức và 

ngôn ngữ của cam kết bảo lãnh chƣa phù hợp với thông lệ quốc tế, các quy định 

nội dung trong hoạt động BLNH còn thiếu và chƣa cụ thể. 

Hai là, do hệ thống quy định pháp luật còn bất cập cả về lý luận và pháp 

luật thực định nêu trên nên việc áp dụng pháp luật còn chƣa đồng bộ, còn nhiều 

trƣờng hợp cố ý hoặc vô ý áp dụng sai pháp luật. 

Ba là, pháp luật hiện hành chƣa có cơ chế riêng biệt để giải quyết tranh 

chấp phát sinh trong hoạt động BLNH do đó các tranh chấp phát sinh trong lĩnh 
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vực này thƣờng kéo dài, chƣa bảo đảm đƣợc quyền lợi của chủ thể tham gia hoạt 

động BLNH. Đồng thời, thực tiễn giải quyết tranh chấp cho thấy việc áp dụng 

pháp luật còn chƣa đúng, chƣa tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về 

hoạt động BLNH. 

Dựa vào kết quả nghiên cứu lý luận tại Chƣơng 2 và những kết quả 

nghiên cứu thực trạng pháp luật hiện hành tại Chƣơng 3, nghiên cứu sinh đã có 

những căn cứ khoa học để xây dựng các đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật ở 

Chƣơng 4 dƣới đây.    
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Chƣơng 4 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 

VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 

 

4.1.  ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG 

BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 

4.1.1. Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng phải 

phù hợp với chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển kinh tế - xã hội 

và hệ thống ngân hàng 

Nhƣ đã phân tích tại mục 2.2.3 Chƣơng 2 luận án, những chủ trƣơng 

chính sách của nhà nƣớc và đảng cầm quyền có ảnh hƣởng lớn đến pháp luật của 

quốc gia. Ở Việt Nam cũng vậy, những chủ trƣơng chính sách của Đảng cộng 

sản Việt Nam và Nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ảnh hƣởng 

quan trọng đến việc ban hành pháp luật về hoạt động BLNH.  

Trong Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội, Đảng cộng sản Việt Nam chủ trƣơng tiếp tục phát triển kinh tế thị trƣờng 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh 

tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Các thành phần kinh tế 

hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng 

trƣớc pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong 

Chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020, Đảng cộng sản Việt 

Nam chủ trƣơng tiếp tục đổi mới việc xây dựng và thực thi luật pháp bảo đảm 

cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế. Bảo đảm quyền tự do kinh doanh và bình đẳng giữa các thành phần kinh 

tế. Tạo lập đồng bộ và vận hành thông suốt các loại thị trƣờng. Phát triển thị 

trƣờng hàng hoá, dịch vụ theo hƣớng tự do hoá thƣơng mại và đầu tƣ. Phát triển 

thị trƣờng tài chính với cơ cấu hoàn chỉnh, quy mô tăng nhanh, phạm vi hoạt 

động mở rộng, vận hành an toàn, đƣợc quản lý và giám sát hiệu quả.  

Tại Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định 

hƣớng đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 

24/05/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ đã định hƣớng phát triển hệ thống ngân 
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hàng nhƣ sau: Cải cách căn bản, triệt để và phát triển toàn diện hệ thống các TCTD 

theo hƣớng 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, về loại hình TCTD, có 

quy mô hoạt động lớn hơn, tài chính lành mạnh, đồng thời tạo nền tảng đến sau năm 

2010 xây dựng đƣợc hệ thống các TCTD hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trong khu 

vực châu Á, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng, có khả 

năng cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm các 

TCTD, kể cả các TCTD nhà nƣớc hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc thị trƣờng 

và vì mục tiêu chủ yếu là lợi nhuận. Phát triển hệ thống TCTD 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 thƣơng mại. Phát triển các 

TCTD phi ngân hàng để góp phần phát triển hệ thống tài chính đa dạng và cân bằng 

hơn. Phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là huy 

động vốn, cấp tín dụng, thanh toán với chất lƣợng cao và mạng lƣới phân phối phát 

triển hợp lý nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện các dịch vụ, tiện ích ngân 

hàng cho nền kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hình 

thành thị trƣờng dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là thị trƣờng tín dụng cạnh tranh lành 

mạnh, bình đẳng giữa các loại hình TCTD, tạo cơ hội cho mọi tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu hợp pháp, đủ khả năng và điều kiện đƣợc tiếp cận một cách thuận lợi các 

dịch vụ ngân hàng. Ngăn chặn và hạn chế mọi tiêu cực trong hoạt động tín dụng. 

4.1.2. Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng phải 

đáp ứng đƣợc các tiêu chí hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo tính toàn 

diện, tính đồng bộ, tính thống nhất, tính phù hợp, tính khả thi của hệ thống 

pháp luật 

Thứ nhất, về tính toàn diện, pháp luật phải đáp ứng đƣợc 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. Theo đó, pháp luật về hoạt động BLNH cần điều chỉnh hai quan 

hệ xã hội chủ yếu, đó là quan hệ hợp đồng cấp bảo lãnh và quan hệ hợp đồng 

bảo lãnh; bao gồm các vấn đề về chủ thể, trình tự thủ tục, hình thức và nội dung 

hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của chủ thể... 
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Thứ hai, về tính đồng bộ, với vai trò là một bộ phận của pháp luật điều 

chỉnh hoạt động tín dụng ngân hàng, pháp luật về hoạt động BLNH phải phù hợp 

với pháp luật ngân hàng nói chung và pháp luật về tín dụng ngân hàng nói riêng. 

Đồng thời, pháp luật về hoạt động BLNH phải đồng bộ với pháp luật về các biện 

pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. 

Thứ ba, về tính thống nhất, pháp luật về hoạt động BLNH phải đảm bảo 

sự thống nhất với Hiến pháp, Luật Các TCTD, BLDS, Pháp lệnh ngoại hối và 

các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, pháp luật về hoạt động 

BLNH phải đảm bảo sự thống nhất giữa các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt 

động BLNH (không có sự trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy phạm 

pháp luật điều chỉnh hoạt động BLNH). 

Thứ tư, về tính phù hợp, việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH 

phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn xã hội, phù hợp với phong tục, tập quán và 

phản ánh đúng trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. 

Đồng thời, 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 BLNH phát triển an toàn, 

hiệu quả và cạnh tranh đƣợc với các TCTD nƣớc ngoài. Pháp luật về hoạt động 

BLNH mặc dù đã nhiều lần đƣợc sửa đổi nhƣng đến nay vẫn còn một số quy 

định chƣa phù hợp với thông lệ quốc tế, do đó, việc tiếp tục hoàn thiện các văn 

bản pháp luật về hoạt động BLNH cho phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện 

cụ thể ở nƣớc ta là rất cần thiết. Trong các chuẩn mực quốc tế hiện nay về hoạt 

động BLNH, nghiên cứu sinh lựa chọn URDG 758 là căn cứ chủ yếu để hoàn 

thiện pháp luật về hoạt động BLNH bởi vì thực tiễn áp dụng URDG 758 từ năm 

2010 đến nay cho thấy đây là quy tắc đƣợc cộng đồng quốc tế đánh giá cao về sự 

rõ ràng, chính xác, toàn diện và bảo đảm cân bằng hợp lý về lợi ích của các bên 

và hiện nay nó đƣợc thừa nhận áp dụng rộng rãi trong các giao dịch bảo lãnh có 

yếu tố nƣớc ngoài.  

Thứ năm, về tính khả thi, pháp luật về hoạt động BLNH phải có khả năng 

thực hiện trong điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội hiện tại. Đồng thời, phải phù 
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hợp với năng lực, trình độ và khả năng thực hiện pháp luật của các chủ thể tham 

gia hoạt động BLNH (NHTM và các tổ chức, cá nhân có liên quan). 

4.1.3. Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng phải 

khắc phục đƣợc những bất cập trong pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân 

hàng ở Việt Nam hiện nay 

Mục tiêu của Luận án là  hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH nên 

việc khắc phục những bất cập trong pháp luật hiện hành về hoạt động BLNH ở 

Việt Nam là một yêu cầu tất yếu. Một số định hƣớng nhằm khắc phục những bất 

cập trong nội dung pháp luật bao gồm: 

Một là, hoàn thiện hệ thống khái niệm trong pháp luật về hoạt động 

BLNH nhƣ khái niệm về: BLNH, hoạt động BLNH, hợp đồng cấp bảo lãnh ngân 

hàng, hợp đồng bảo lãnh ngân hàng...  

Hai là, hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục để các bên chủ thể 

tham gia có cơ sở thực hiện và cũng là căn cứ để giải quyết tranh chấp về hoạt 

động BLNH. Bỏ quy định bất cập về thẩm quyền của các TCTD trong việc ký 

các văn bản, tài liệu về hoạt động BLNH. 

Ba là, hoàn thiện các quy định về chủ thể thực hiện hoạt động BLNH nhƣ 

phạm vi cung ứng dịch vụ, loại bỏ cơ chế "xin-cho" trong việc cấp phép hoạt 

động bảo lãnh. 

Bốn là, hoàn thiện các quy định về hợp đồng cấp bảo lãnh ngân hàng và 

hợp đồng bảo lãnh ngân hàng nhƣ quy định rõ ràng về chủ thể, quyền và nghĩa 

vụ chủ thể của từng loại hợp đồng; quy định chi tiết các vấn đề về nội dung, hình 

thức, hiệu lực của từng loại hợp đồng đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Năm là, xây dựng khung pháp luật đặc thù để làm cơ sở giải quyết tranh 

chấp trong hoạt động BLNH, nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng pháp luật về 

hoạt động BLNH. 

4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG 

BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 

4.2.1. Sửa đổi khái niệm bảo lãnh ngân hàng, bổ sung khái niệm hoạt 

động bảo lãnh ngân hàng  
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Hiện nay, khái niệm về BLNH, hoạt động BLNH chƣa đƣợc sử dụng 

thống nhất, dễ gây nhầm lẫn. Nhiều trƣờng hợp, mặc dù đề cập đến "hoạt động 

BLNH" với tƣ cách là một hoạt động dịch vụ ngân hàng nhƣng lại sử dụng thuật 

ngữ "BLNH". Mặt khác, pháp luật hiện hành ở Việt Nam quy định BLNH là 

"một hình thức cấp tín dụng", nhƣng lại giải thích "theo đó, bên bảo lãnh cam kết 

bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên 

đƣợc bảo lãnh..." thể hiện sự không thống nhất trong chính khái niệm này và 

cũng không phù hợp với khái niệm về cấp tín dụng đƣợc quy định tại Luật Các 

TCTD năm 2010. Điều 4 Luật Các TCTD năm 2010 quy định: Cấp tín dụng là việc thỏa 

thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản 

tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao 

thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. 

Nhƣ đã phân tích tại Chƣơng 2, BLNH đƣợc hiểu là một hợp đồng giữa 

ngƣời bảo lãnh và ngƣời nhận bảo lãnh về việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của 

ngƣời đƣợc bảo lãnh. Nó mang bản chất là một hợp đồng bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ của bên đƣợc bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh. Tuy nhiên, khác với 

bảo lãnh dân sự, BLNH do các chủ thể chuyên nghiệp (thông thƣờng là NHTM) 

thực hiện, nó mang tính độc lập (độc lập với hợp đồng cơ sở và hợp đồng cấp 

bảo lãnh), đƣợc xác lập và thực hiện trên cơ sở của chứng từ và không thể đơn 

phƣơng huỷ ngang. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh đề xuất sửa đổi khái niệm về 

BLNH nhƣ sau: "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 hợp đồng bảo lãnh".  

Trong khi đó, hoạt động BLNH đƣợc hiểu là một hoạt động có tính dịch 

vụ do ngân hàng, TCTD thực hiện nhằm mục đích kiếm lời. Nó vừa là hoạt động 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ vừa là hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng. Nhƣ 

vậy, hoạt động BLNH thực chất là hoạt động kinh doanh do TCTD thực hiện, 
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qua đó các sản phẩm BLNH đa dạng đƣợc cung ứng cho khách hàng. Do pháp 

luật hiện hành chƣa có khái niệm về hoạt động BLNH, nên căn cứ vào kết quả 

nghiên cứu lý luận về hoạt động BLNH, nghiên cứu sinh đề xuất bổ sung khái 

niệm hoạt động BLNH vào hệ thống khái niệm của pháp luật về hoạt động 

BLNH nhƣ sau: "Hoạt động bảo lãnh ngân hàng là một hoạt động có tính dịch 

vụ do ngân hàng, TCTD thực hiện nhằm cấp tín dụng cho khách hàng, theo đó 

ngân hàng, TCTD cam kết bảo đảm nghĩa vụ tài chính của khách hàng trong 

trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ 

đối với bên thứ ba".  

4.2.2. Quy định nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH thành 

một điều khoản riêng biệt trong nội dung của pháp luật về hoạt động BLNH 

Về mặt lý luận, pháp luật về hoạt động BLNH cần phải xác định rõ hai 

nguyên tắc cơ bản; đó là nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh và nguyên 

tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH.  

Nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh xuất phát từ bản chất hoạt 

động BLNH là hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động này do TCTD thực 

hiện nhằm cung ứng dịch vụ bảo lãnh cho khách hàng. Do xuất phát từ bản chất 

là quan hệ kinh doanh thƣơng mại, nên các quan hệ xã hội do pháp luật về hoạt 

động BLNH điều chỉnh đƣợc thiết lập, thay đổi hoặc huỷ bỏ dựa trên sự thoả 

thuận của các chủ thể tham gia quan hệ. Theo nguyên tắc này, bất kỳ chủ thể nào 

có thể thực hiện hoạt động bảo lãnh một cách chuyên nghiệp, có khả năng tài 

chính và tự chịu trách nhiệm đối với các cam kết bảo lãnh của mình thì đều đƣợc 

quyền cung ứng dịch vụ bảo lãnh, không đƣợc có một sự ƣu đãi hoặc hạn chế 

thiếu căn cứ của chủ thể này so với chủ thể khác. Bên cạnh đó, pháp luật cần bảo 

đảm quyền tự do thoả thuận và tự định đoạt của các chủ thể tham gia hoạt động 

BLNH. 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 trong việc 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hay theo quy định của 

pháp luật.  

Nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của bảo lãnh ngân hàng xuất phát từ đặc 

điểm bản chất của BLNH. Theo nguyên tắc này, ngƣời nhận bảo lãnh có quyền 
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đƣợc thanh toán khi xuất trình yêu cầu đòi tiền phù hợp mà không cần có sự 

chấp thuận của ngƣời đƣợc bảo lãnh. Đồng thời, trách nhiệm thanh toán của 

ngƣời bảo lãnh hoàn toàn độc lập với hợp đồng cấp bảo lãnh giữa ngƣời bảo lãnh 

với ngƣời đƣợc bảo lãnh. Trong giao dịch thƣơng mại quốc tế, tính độc lập của 

BLNH đƣợc đề cao và đƣợc ghi nhận một cách trực tiếp tại URDG 758, ISP 98, 

UCP 600. 

Theo quy định pháp luật hiện hành về BLNH thì cả hai nguyên tắc nêu 

trên đều đƣợc ghi nhận nhƣng mới chỉ đƣợc ghi nhận một cách gián tiếp thông 

qua quy định về trách nhiệm thanh toán bảo lãnh, quyền và nghĩa vụ của chủ thể 

chứ chƣa phải là một điều khoản riêng biệt. Đặc biệt, đối với nguyên tắc bảo 

đảm tính độc lập của BLNH, việc quy định thành một nguyên tắc rõ ràng sẽ làm 

sáng tỏ hơn tính độc lập của BLNH, hạn chế các tranh chấp phát sinh cũng nhƣ 

việc áp dụng sai pháp luật. Vì vậy, nghiên cứu sinh đề xuất bổ sung nguyên tắc 

bảo đảm tính độc của BLNH thành một điều khoản riêng biệt trong nội dung văn 

bản pháp luật điều chỉnh hoạt động BLNH. Nội dung cụ thể nhƣ sau: "Cam kết 

bảo lãnh có hiệu lực kể từ khi phát hành và không thể bị huỷ ngang. Việc thanh 

toán bảo lãnh hoàn toàn phụ thuộc vào điều khoản, điều kiện tại cam kết bảo 

lãnh đã được thiết lập trên cơ sở thoả thuận giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo 

lãnh, không phụ thuộc vào bất kỳ quan hệ nào khác". 

4.2.3. Hoàn thiện nội dung các quy định pháp luật hiện hành về hoạt 

động bảo lãnh ngân hàng 

4.2.3.1. Về trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Để bảo đảm hiệu quả trong quá trình thực hiện hoạt động BLNH và bảo 

vệ quyền, lợi ích của các chủ thể tham gia các quan hệ phát sinh trong hoạt động 

BLNH, các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục rõ ràng, minh bạch thể hiện 

đầy đủ các bƣớc trong quy trình thực hiện hoạt động BLNH để các TCTD có cơ 

sở xây dựng văn bản nội bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức của mình. Bên cạnh vai 

trò định hƣớng, pháp luật cũng cần có một số quy định bắt buộc về trình tự, thủ 

tục mà các chủ thể phải tuân thủ trong quá trình tham gia hoạt động BLNH để 

bảo đảm quyền lợi của chủ thể khác. Trên cơ sở đánh giá những bất cập trong 
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thực tiễn thực hiện trình tự, thủ tục về hoạt động BLNH, nghiên cứu sinh đƣa ra 

một số kiến nghị sửa đổi nhƣ sau: 

Thứ nhất, pháp luật cần bổ sung quy định về những yếu tố mà TCTD phải 

thẩm định khách hàng. Do quy trình nội bộ của một số TCTD không quy định cụ 

thể về các yếu tố này dẫn đến cam kết bảo lãnh đƣợc phát hành không an toàn, 

không hiệu quả. Một số yếu tố cần đƣợc pháp luật ghi nhận bao gồm: (i) sự phù 

hợp của yêu cầu phát hành bảo lãnh đối với quy định pháp luật và quy định nội 

bộ của TCTD; (ii) năng lực pháp lý của khách hàng; (iii) năng lực thực hiện cam 

kết của khách hàng đối với bên nhận bảo lãnh; (iv) nội dung cam kết bảo lãnh dự 

kiến phát hành; (v) biện pháp bảo đảm tín dụng (nếu cần thiết). 

Thứ hai, pháp luật cần bổ sung các quy định về việc TCTD phải công khai 

thời hạn thẩm định hồ sơ, bảng phí dịch vụ bảo lãnh để khách hàng có thể tham 

khảo, đàm phán khi ký kết hợp đồng cấp bảo lãnh. Mối quan hệ giữa TCTD và 

khách hàng là mối quan hệ giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ 

nên đƣợc xây dựng hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng. TCTD không có 

nghĩa vụ phải cấp bảo lãnh cho khách hàng nếu quá trình thẩm định cho thấy 

việc phát hành bảo lãnh không đạt đƣợc các điều kiện nêu trên. 

Thứ ba, pháp luật cần bổ sung quy định về việc TCTD phải nhập thông tin 

phát hành bảo lãnh trên hệ thống thông tin nội bộ của TCTD và cho phép khách 

hàng, bên có liên quan đƣợc truy cập, khai thác thông tin về những cam kết bảo 

lãnh đƣợc NHTM phát hành. Theo mô hình này, sau khi TCTD phát hành cam 

kết bảo lãnh và chuyển nó đến ngƣời nhận bảo lãnh thì khi ngƣời nhận bảo lãnh, 

hoặc khách hàng của TCTD hoặc bên có liên quan khác có thể dựa vào số hiệu 

của cam kết bảo lãnh để xác định xem bảo lãnh có đƣợc phát hành đúng thẩm 

quyền hay không. Thực tế hiện nay ở Việt Nam đã có một số ngân hàng (nhƣ 

Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài gòn thƣơng tín, 

Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam...) triển khai mô hình này và 

thiết lập một mục tra cứu chứng thƣ bảo lãnh trên website nội bộ của mình và 

bƣớc đầu cho thấy hiệu quả, hạn chế đƣợc các rủi ro đạo đức do cán bộ lạm 

quyền, phát hành bảo lãnh trái quy định. 
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Về việc ký duyệt trên cam kết bảo lãnh, pháp luật cần bỏ quy định về việc 

phải có cả ba chữ ký: ngƣời đại diện theo pháp luật, ngƣời quản lý rủi ro hoạt 

động bảo lãnh và ngƣời thẩm định khoản bảo lãnh vì quy định này vừa trái với 

quy định định chung của pháp luật về thẩm quyền đại diện của pháp nhân, vừa 

không phù hợp với thông lệ phát hành cam kết bảo lãnh và cũng không có tác 

dụng hạn chế rủi ro giả mạo chứng thƣ bảo lãnh. Vì vậy, pháp luật cần sửa lại 

theo hƣớng ngƣời ký duyệt chứng thƣ bảo lãnh là ngƣời đại diện theo pháp luật 

hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền của TCTD.  

4.2.3.2. Về chủ thể thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Về vấn đề này, nghiên cứu sinh có một số đề xuất nhƣ sau: 

Một là, quy định cụ thể các điều kiện cấp phép thực hiện hoạt động 

BLNH. Hoạt động BLNH mang tính đặc thù đòi hỏi chủ thể thực hiện hoạt động 

này phải có uy tín và khả năng tài chính. Vì thế, chủ thể thực hiện hoạt động 

BLNH phải là các chủ thể chuyên nghiệp thực hiện hoạt động BLNH với tƣ cách 

là hoạt động kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời. Pháp luật hiện hành ở Việt 

Nam quy định chủ thể thực hiện hoạt động BLNH phải là các TCTD. Nghiên 

cứu sinh cho rằng quy định nhƣ vậy là phù hợp vì trong điều kiện thực tế ở Việt 

Nam, chỉ có các TCTD mới có đủ uy tín và năng lực tài chính cần thiết để bảo 

đảm thực hiện các cam kết bảo lãnh. Tuy nhiên, xuất phát từ nguyên tắc bảo đảm 

quyền tự do kinh doanh trong hoạt động BLNH, hạn chế cơ chế "xin - cho" trong 

việc cấp phép thực hiện hoạt động BLNH, pháp luật cần quy định cụ thể các điều 

kiện đƣợc cấp phép trong từng trƣờng hợp cụ thể: chỉ thực hiện trong phạm vi 

lãnh thổ quốc gia hay đƣợc thực hiện cả ngoài lãnh thổ quốc gia, đƣợc thực hiện 

đối với đối tƣợng là ngƣời cƣ trú, hay cả ngƣời cƣ trú và ngƣời không cƣ trú 

Hai là, hệ thống hoá các quy định mà TCTD phải tuân thủ trong quá trình 

thực hiện hoạt động BLNH. Do các quy định về phạm vi, đối tƣợng bảo lãnh, 

giới hạn cấp bảo lãnh mà TCTD phải tuân thủ khi thực hiện cấp bảo lãnh cho 

khách hàng còn thiếu và nằm rải rác tại nhiều văn bản khác nhau nên gây khó 

khăn cho việc áp dụng pháp luật. Do đó, pháp luật cần hệ thống hoá các quy định 

này trong một văn bản duy nhất để tạo thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật. 
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4.2.3.3. Về hợp đồng cấp bảo lãnh ngân hàng 

Qua đánh phân tích thực trạng pháp luật về hợp đồng cấp BLNH tại 

Chƣơng 3 của Luận án, nghiên cứu sinh đề xuất một số giải pháp hoàn thiện 

pháp luật nhƣ sau: 

Một là, quy định rõ ràng chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng này và làm 

sáng tỏ quyền và nghĩa vụ chủ thể của hợp đồng. Xuất phát từ nguyên tắc bảo 

đảm quyền tự do kinh doanh, pháp luật về BLNH cần bảo đảm quyền tự do thỏa 

thuận và bình đẳng của các bên chủ thể trong quan hệ hợp đồng này. Theo đó, 

pháp luật cần sửa lại theo hƣớng quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của bên bảo 

lãnh và bên đƣợc bảo lãnh tƣơng ứng với nhau trong quan hệ hợp đồng. Cụ thể 

nhƣ sau: 

* Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh (TCTD):  

Trong quan hệ hợp đồng cấp bảo lãnh, TCTD có vai trò là ngƣời thực hiện 

hoạt động bảo lãnh theo đề nghị của khách hàng, nên pháp luật quy định chủ thể 

này có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

- Quyền chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đề nghị bảo lãnh của bên đƣợc 

bảo lãnh. Quyền năng này thể hiện nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh 

của pháp luật hoạt động BLNH, việc có phát hành bảo lãnh cho khách hàng hay 

không hoàn toàn thuộc quyền quyết định của TCTD trên cơ sở kết quả thẩm định 

khách hàng, hồ sơ khách hàng cũng nhƣ chính năng lực hoạt động kinh doanh 

của TCTD. Theo đó, TCTD cũng có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các tài 

liệu, thông tin có liên quan đến việc thẩm định bảo lãnh và tài sản bảo đảm cho 

bảo lãnh (nếu có). 

- Quyền yêu cầu khách hàng phải có các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ 

hoàn trả của họ đối với TCTD. Việc pháp luật quy định quyền năng này là nhằm 

bảo đảm quyền lợi chính đáng của TCTD, bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh 

doanh bảo lãnh của TCTD. Trong trƣờng hợp bên đƣợc bảo lãnh vi phạm hợp 

đồng cấp bảo lãnh, TCTD có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận và 

theo quy định pháp luật. 

- Quyền thu phí bảo lãnh, điều chỉnh phí bảo lãnh; áp dụng, điều chỉnh lãi 

suất, lãi phạt theo thỏa thuận. Hoạt động BLNH là một hoạt động kinh doanh 



 

 

122 

nhằm mục tiêu thu lợi nhuận. Do đó, các TCTD luôn thỏa thuận với khách hàng 

về phí bảo lãnh (phí dịch vụ) để đổi lại khách hàng đƣợc TCTD bảo lãnh cho 

nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo lãnh. Ngoài việc thỏa thuận về mức phí 

bảo lãnh và điều chỉnh phí bảo lãnh, trong hợp đồng cấp bảo lãnh TCTD còn 

thỏa thuận với khách hàng về mức lãi suất và điều chỉnh mức lãi suất cho vay bắt 

buộc trong trƣờng hợp TCTD phải thực hiện cam kết bảo lãnh, khi đó quan hệ 

giữa TCTD và khách hàng trở thành quan hệ cho vay thực sự. TCTD cũng có 

quyền hạch toán ghi nợ bên đƣợc bảo lãnh ngay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, 

yêu cầu bên đƣợc bảo lãnh phải hoàn trả ngay trong ngày số tiền mà bên bảo 

lãnh đã trả thay. 

- Nghĩa vụ phát hành cam kết bảo lãnh (thƣ bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh 

hoặc hình thức cam kết khác) cho bên nhận bảo lãnh theo thỏa thuận tại hợp 

đồng cấp bảo lãnh. Đây là nghĩa vụ cơ bản của TCTD để thực hiện bảo lãnh đối 

với khách hàng. Chỉ khi nào TCTD thực hiện nghĩa vụ này thì họ mới có quyền 

yêu cầu khách hàng thanh toán phí bảo lãnh. 

- Nghĩa vụ thực hiện các cam kết khác đối với khách hàng trong hợp đồng 

cấp bảo lãnh (ví dụ nhƣ nghĩa vụ hoàn trả tài sản, hồ sơ về tài sản bảo đảm...).  

* Quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lãnh (khách hàng) 

Trong quan hệ cấp hợp đồng cấp bảo lãnh, bên đƣợc bảo lãnh có tƣ cách 

pháp lý là ngƣời đƣợc cấp tín dụng. Để bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh 

doanh của TCTD nói chung và hoạt động BLNH nói riêng, pháp luật đƣa ra một 

số điều kiện đối với bên đƣợc bảo lãnh nhƣ sau: (i) Có đầy đủ năng lực pháp luật 

và năng lực hành vi dân sự; (ii) Nghĩa vụ bảo lãnh và giao dịch phát sinh nghĩa 

vụ bảo lãnh là hợp pháp; (iii) Có khả năng thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ 

cam kết với các bên liên quan trong quan hệ bảo lãnh.  

Với tƣ cách là khách hàng đƣợc TCTD bảo lãnh, bên bảo lãnh có các 

quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định nhƣ sau: 

- Quyền yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện phát hành cam kết bảo lãnh và 

các quyền khác theo hợp đồng cấp bảo lãnh. 

- Nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác các thông tin, tài liệu 

liên quan đến việc bảo lãnh theo yêu cầu của TCTD thực hiện bảo lãnh và phải 
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chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các 

thông tin, tài liệu cung cấp. Pháp luật quy định nghĩa vụ này của bên đƣợc bảo 

lãnh nhằm mục đích để quyết định cấp bảo lãnh của TCTD đƣợc chính xác, bảo 

vệ quyền lợi của TCTD thực hiện bảo lãnh. 

- Nghĩa vụ hoàn trả ngay trong ngày cho bên bảo lãnh số tiền bảo lãnh mà 

bên bảo lãnh đã thanh toán cho bên nhận bảo lãnh và các chi phí phát sinh từ 

việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.  

- Nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, đúng hạn các cam kết, thỏa thuận khác tại 

hợp đồng cấp bảo lãnh (trả phí bảo lãnh, bảo đảm bằng tài sản cho bảo lãnh, chịu 

sự kiểm tra của bên bảo lãnh trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh...) 

Hai là, đề nghị bỏ quy định “Các văn bản liên quan đến giao dịch bảo 

lãnh phải được lập bằng tiếng Việt; trong trường hợp cần sử dụng tiếng nước 

ngoài thì các bên liên quan được thỏa thuận sử dụng thêm tiếng nước ngoài... 

tuy nhiên văn bản tiếng Việt là căn cứ pháp lý” tại Điều 7 Thông tƣ số 

28/2012/TT-NHNN. Quy định này không phù hợp trong trƣờng hợp TCTD thực 

hiện giao kết hợp đồng dịch vụ bảo lãnh với các đối tác nƣớc ngoài hoặc ngƣời 

nhận bảo lãnh là bên nƣớc ngoài. 

Thứ ba, đề nghị bổ sung thêm quy định về việc xác định hiệu lực của hợp 

đồng cấp bảo lãnh bao gồm các quy định cụ thể nhƣ sau: (i) thời điểm có hiệu 

lực, (ii) các trƣờng hợp chấm dứt hiệu lực của hợp đồng cấp bảo lãnh, (iii) các 

trƣờng hợp hợp đồng cấp bảo lãnh vô hiệu. 

4.2.3.4. Về hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Qua đánh giá thực trạng pháp luật về hợp đồng BLNH tại Chƣơng 3 của 

Luận án, nghiên cứu sinh đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nhƣ sau: 

Một là, quy định rõ ràng về các chủ thể và quyền của các chủ thể của hợp 

đồng bảo lãnh. Hiện tại pháp luật mới chỉ quy định về cam kết bảo lãnh và các 

hình thức biểu hiện của nó (hình thức của bảo lãnh) chứ chƣa nêu bản chất của 

bảo lãnh là một hợp đồng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ giữa bên bảo lãnh và bên 

nhận bảo lãnh. Chính vì vậy, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể của hợp đồng 

này chƣa đƣợc pháp luật quy định một cách cụ thể tƣơng ứng với nhau. Các 

quyền và nghĩa vụ của các chủ thể của hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể nhƣ sau: 
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* Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh (TCTD):  

Trong quan hệ hợp đồng BLNH, TCTD có vai trò là ngƣời phát hành 

cam kết bảo lãnh, pháp luật cần quy định chủ thể này có các quyền và nghĩa 

vụ sau đây: 

- Nghĩa vụ thực hiện trả tiền thay cho bên đƣợc bảo lãnh đối với bên nhận 

bảo lãnh, khi bên nhận bảo lãnh xuất trình đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ hợp 

pháp, hợp lệ phù hợp với các điều kiện thực hiện nghĩa vụ nhƣ đã ghi trong cam 

kết bảo lãnh. Đây là nghĩa vụ cơ bản của bên bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh. 

Việc quy định nghĩa vụ này cho ngƣời bảo lãnh không chỉ nhằm bảo đảm quyền 

lợi cho bên nhận bảo lãnh mà còn bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng cấp bảo 

lãnh đã ký với khách hàng (bên đƣợc bảo lãnh). 

- Quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi cam kết bảo lãnh hết hiệu 

lực, hoặc hồ sơ yêu cầu thanh toán bảo lãnh không đáp ứng đủ các điều kiện quy 

định trong cam kết bảo lãnh, hoặc có bằng chứng chứng minh chứng từ xuất 

trình là giả mạo. 

* Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh: 

Trong quan hệ hợp đồng BLNH, bên nhận bảo lãnh có tƣ cách pháp lý là 

ngƣời thụ hƣởng cam kết bảo lãnh của TCTD. Với bản chất là hợp đồng đơn vụ, 

trong mối quan hệ này, bên nhận bảo lãnh là bên có quyền mà không có nghĩa vụ 

đối với bên bảo lãnh, cụ thể nhƣ sau: 

- Quyền yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện đúng cam kết bảo lãnh.  

- Quyền kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của cam kết bảo lãnh. 

Hai là, pháp luật chƣa quy định cụ thể về hình thức phát hành bảo lãnh 

bằng chứng từ điện tử do đây là hình thức cam kết phổ biến do các ngân hàng 

trên thế giới thực hiện. Mặt khác, tƣơng tự nhƣ vấn đề về hình thức của hợp 

đồng cấp bảo lãnh, đề nghị bỏ quy định pháp luật "Các văn bản liên quan đến 

giao dịch bảo lãnh (bao gồm cam kết bảo lãnh) phải được lập thành tiếng Việt, 

trường hợp cần thiết thì sử dụng thêm tiếng nước ngoài nhưng văn bản tiếng 

Việt là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp" vì quy định này không phù hợp 

với thực tế và gây khó khăn cho TCTD khi thực hiện hoạt động BLNH có yếu tố 

nƣớc ngoài.   
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Ba là, đề nghị bổ sung các quy định nhằm điều chỉnh chi tiết, cụ thể quá 

trình thực hiện cũng nhƣ các yêu cầu đặt ra khi bên nhận bảo lãnh xuất trình 

chứng từ để yêu cầu thanh toán bảo lãnh, và các công việc mà TCTD cần tuân 

thủ khi xem xét chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu thanh toán bảo lãnh của bên 

nhận bảo lãnh.  

4.2.3.5. Về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động bảo lãnh ngân 

hàng 

Qua việc nghiên cứu thực trạng các quy định về giải quyết tranh chấp phát 

sinh trong hoạt động BLNH, nghiên cứu sinh có một số đề xuất nhƣ sau: 

Một là, xây dựng 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. Cơ chế pháp lý cụ thể để giải quyết các 

tranh chấp phát sinh trong hoạt động BLNH cần hoàn thiện theo hƣớng rút gọn 

các trình tự, thủ tục tố tụng so với thủ tục tố tụng thông thƣờng nhằm rút gọn 

thời gian giải quyết tranh chấp nhƣng vẫn đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của 

các bên liên quan. 

Hai là, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hoạt động BLNH, theo đó, 

các cơ quan giải quyết tranh chấp cũng nhƣ các tổ chức, cá nhân liên quan trong 

quá trình áp dụng pháp luật phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 

- Trách nhiệm thanh toán BLNH đầu tiên phải thuộc về bên bảo lãnh, chứ 

không phải là bên đƣợc bảo lãnh. 

- Xác định trách nhiệm thanh toán bảo lãnh phải dựa trên cơ sở chứng từ 

thanh toán, tuân thủ nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của BLNH. 

4.2.4. Thay đổi tên gọi và cấu trúc văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt 

động bảo lãnh ngân hàng 

Về tên gọi, hiện nay tên gọi văn bản pháp luật điều chỉnh cụ thể hoạt động 

BLNH là Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN quy định về BLNH. Tên gọi này là 

không phù hợp vì nhƣ đã phân tích tại các chƣơng 2 và chƣơng 3 của Luận án, 
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phải sử dụng tên gọi "hoạt động BLNH" mới phù hợp và phản ánh đúng mục 

tiêu điều chỉnh pháp luật của văn bản này. 

Về cấu trúc, Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN có cấu trúc chƣa hợp lý, cần 

đƣợc cơ cấu lại để bảo đảm hiệu quả điều chỉnh pháp luật với tƣ cách là văn bản 

pháp luật chuyên ngành theo hƣớng sau đây: 

Thứ nhất, Thông tƣ mới cần đƣa các nội dung về các trƣờng hợp đƣợc bảo 

lãnh đối với ngƣời cƣ trú và không cƣ trú, các điều kiện đối với bên bảo lãnh, 

bên đƣợc bảo lãnh vào nội dung Chƣơng 1 (Quy định chung). Nhƣ vậy, nội dung 

Chƣơng 1 sẽ bao gồm các điều về Phạm vi điều chỉnh; Đối tƣợng áp dụng; Giải 

thích từ ngữ; Nguyên tắc cơ bản của pháp luật về hoạt động BLNH, Thực hiện 

pháp luật về quản lý ngoại hối; Những trƣờng hợp không đƣợc bảo lãnh, hạn chế 

bảo lãnh; Thực hiện quy định về giới hạn cấp tín dụng; Bảo lãnh đối với ngƣời 

cƣ trú; Bảo lãnh đối với ngƣời không cƣ trú; Sử dụng ngôn ngữ; Áp dụng tập 

quán quốc tế và lựa chọn pháp luật, cơ quan giải quyết tranh chấp. 

Thứ hai, tại Chƣơng 2 (Quy định cụ thể) cần đƣợc cơ cấu lại theo hƣớng: 

- Bổ sung các quy định về địa vị pháp lý của bên đƣợc bảo lãnh – chủ thể 

thực hiện hoạt động BLNH. 

- Quy định về phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh và các loại hình bảo lãnh mà 

TCTD cung cấp cho khách hàng. 

- Quy định về các phƣơng thức bảo lãnh ngân hàng: bảo lãnh trực tiếp, 

bảo lãnh gián tiếp, xác nhận bảo lãnh, đồng bảo lãnh. 

- Xác định rõ quan hệ giữa TCTD và khách hàng là một quan hệ cấp tín 

dụng, quy định cụ thể các vấn đề nhƣ: hồ sơ đề nghị bảo lãnh, hợp đồng cấp bảo 

lãnh và các nội dung có liên quan khác.  

- Xác định rõ quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh là một quan 

hệ hợp đồng bảo đảm, theo đó bao gồm các nội dung: giao kết hợp đồng, nội 

dung hợp đồng, hình thức hợp đồng, thực hiện hợp đồng và các nội dung có liên 

quan khác. 

- Quy định về hiệu lực của BLNH, bao gồm các quy định: thời điểm có 

hiệu lực và thời điểm chấm dứt BLNH. 
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Thứ ba, tại Chƣơng 3 (Báo cáo, tổ chức thực hiện) quy định các nội dung 

về quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động BLNH 

Thứ tư, Chƣơng 4 (Điều khoản thi hành) quy định về thời điểm có hiệu 

lực và các đối tƣợng có trách nhiệm thi hành văn bản. 

Nhƣ vậy, với những nội dung nêu trên, nghiên cứu sinh đề xuất cấu trúc 

lại Thông tƣ mới về BLNH nhƣ sau: 

Chƣơng 1. Quy định chung 

Chƣơng 2. Quy định cụ thể 

Mục 1. Địa vị pháp lý của bên bảo lãnh 

Mục 2. Các loại hình bảo lãnh ngân hàng 

Mục 3. Phƣơng thức bảo lãnh ngân hàng 

Mục 4. Thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Mục 5. Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Mục 6. Hiệu lực của bảo lãnh ngân hàng 

Chƣơng 3. Báo cáo, tổ chức thực hiện 

Chƣơng 4. Điều khoản thi hành 

Cấu trúc trên sẽ bao quát đƣợc toàn bộ nội dung điều chỉnh pháp luật về 

hoạt động BLNH, đồng thời phân biệt rõ hai mối quan hệ chủ yếu phát sinh 

trong hoạt động BLNH là quan hệ hợp đồng cấp bảo lãnh và quan hệ hợp đồng 

bảo lãnh tạo thuận lợi việc áp dụng pháp luật và hạn chế tranh chấp phát sinh. 

4.2.5. Một số giải pháp khác 

4.2.5.1. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc xây dựng và áp 

dụng pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Các cơ quan quản lý nhà nƣớc (Quốc hội, Chính phủ, NHNN) cần hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, tạo lập một hành lang pháp lý rõ ràng, chặt chẽ và 

thuận lợi cho hoạt động BLNH. Trong thời gian qua, hành lang pháp lý về 

hoạt động BLNH dần đƣợc hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và 

quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tuy nhiên nhƣ đã phân tích trên đây pháp 

luật BLNH vẫn còn chƣa rõ ràng, gây vƣớng mắc trong quá trình thực hiện. 

Vì vậy, nghiên cứu sinh kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nƣớc sớm thực 
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hiện rà soát, hoàn thiện pháp luật về BLNH theo các kiến nghị hoàn thiện 

pháp luật mà luận án đã đƣa ra. 

Mặt khác, NHNN cũng cần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm  

tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm của các TCTD trong 

quá trình thực hiện nghiệp vụ BLNH. 

4.2.5.2. Tăng cường chất lượng công tác quản trị rủi ro nội bộ của tổ 

chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng 

Qua thực tiễn các vụ tranh chấp về hoạt động BLNH phát sinh trong thời 

gian vừa qua, chúng ta thấy rằng công tác quản trị rủi ro tại các TCTD ở Việt 

Nam còn nhiều khiếm khuyết, chƣa kịp thời phát hiện các sai phạm trong quá 

trình thực hiện nghiệp vụ BLNH. Chính vì vậy để nâng cao chất lƣợng áp dụng 

pháp luật về BLNH, các TCTD cần tăng cƣờng quản trị rủi ro nội bộ, đặc biệt là 

rủi ro đạo đức, rủi ro hoạt động nhằm hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do 

việc các cán bộ lạm dụng quyền hạn, phát hành chứng thƣ bảo lãnh vƣợt thẩm 

quyền. Để làm đƣợc điều này, TCTD cần thực hiện các công việc sau: 

Một là, hoàn thiện quy chế, quy trình nội bộ về BLNH, xây dựng các chốt 

kiểm soát nhằm hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh, xác định rõ chức năng nhiệm 

vụ của các đơn vị tham gia vào quy trình cấp bảo lãnh, đặc biệt phải kiểm soát 

chặt chẽ việc sử dụng con dấu của TCTD.  

Về mặt quản trị, quy định nội bộ về hoạt động BLNH có tác dụng để phân 

định trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận liên quan trong hoạt động 

BLNH; xác định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận liên quan trong hoạt động 

BLNH và là sơ sở để thực hiện nghiệp vụ BLNH theo một trình tự, thủ tục phù 

hợp với bộ máy tổ chức của TCTD. Việc thiết lập và không ngừng hoàn thiện 

quy chế, quy trình bảo lãnh tại mỗi ngân hàng có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt 

động bảo lãnh của ngân hàng. Quy chế, quy trình BLNH đƣợc xây dựng tốt sẽ là 

cơ sở để các bộ phận liên quan thực hiện đánh giá hồ sơ, thẩm định nhanh chóng 

đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đồng thời cũng là công cụ để quản trị rủi ro, 

kịp thời phát hiện những sai phạm trong quá trình thực hiện.  
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Hai là, xây dựng hệ thống tra cứu thông tin về việc phát hành bảo lãnh, 

tạo thuận lợi cho khách hàng, bên nhận bảo lãnh trong việc xác minh thông tin 

về việc phát hành cam kết bảo lãnh. 

Ba là, xây dựng bộ máy kiểm tra, kiểm toán nội bộ hữu hiệu, thƣờng 

xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trƣờng hợp vi phạm.  

Việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động bảo lãnh có vai trò 

quan trọng trong việc hạn chế rủi ro. Do đó, cần phải thực hiện kiểm tra giám sát 

thƣờng xuyên việc chấp hành pháp luật và quy định nội bộ về hoạt động bảo 

lãnh, kịp thời phát hiện các sai sót trong xử lý quy trình nghiệp vụ để từ đó kịp 

thời điều chỉnh, xử lý hành vi vi phạm.  

Để nâng cao hiệu quả thực hiện nghiệp vụ và quản lý giám sát, ngân hàng 

cũng cần trang bị thiết bị công nghệ hiện đại, xây dựng chƣơng trình phần mềm 

theo dõi quản lý về BLNH, đảm bảo xử lý thông tin chính xác. Việc ứng dụng 

công nghệ thông tin sẽ giúp cho hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động 

BLNH nói riêng đƣợc lƣu trữ và xử lý nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn, 

góp phần hạn chế rủi ro và phục vụ công tác quản lý điều hành.  

Ngoài ra, TCTD cũng cần nâng cao chất lƣợng tuyển dụng, đào tạo và bồi 

dƣỡng cán bộ thực hiện nghiệp vụ BLNH. Việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng 

cán bộ có vai trò quan trọng trong bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Để nâng cao 

hiệu quả nghiệp vụ BLNH và hạn chế rủi ro phát sinh từ nhân tố chủ quan thì 

việc nâng cao chất lƣợng tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ nghiệp vụ làm 

công tác BLNH có ý nghĩa quan trọng. Để làm điều này TCTD cần lựa chọn 

tuyển dụng cán bộ có trình độ, có năng lực phù hợp với nghiệp vụ bảo lãnh và 

thƣờng xuyên bồi dƣỡng kinh nghiệm và trình độ nghiệp vụ cho cán bộ.  

Kết luận Chƣơng 4 

Từ việc nghiên cứu những định hƣớng và giải pháp hoàn thiện pháp luật 

về hoạt động BLNH có thể rút ra những kết luận nhƣ sau: 

1. Hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH là một yêu cầu khách quan 

nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động BLNH trên cơ sở 

thực hiện chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, đáp ứng các tiêu chí 

hoàn thiện hệ thống pháp luật và khắc phục những bất cập trong nội dung pháp 
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luật hiện hành. Những giải pháp cụ thể đƣợc đề xuất nhằm bổ sung cho hệ thống 

khái niệm và nguyên tắc cơ bản của pháp luật về hoạt động BLNH, sửa đổi bổ 

sung các quy định pháp luật cụ thể về hoạt động BLNH, xây dựng cấu trúc hợp 

lý cho văn bản pháp luật chuyên ngành và bảo đảm thực hiện pháp luật về hoạt 

động BLNH. 

2. Mục tiêu của việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH là xây dựng 

đƣợc cơ chế pháp lý hiệu quả thúc đẩy hoạt động BLNH phát triển nhƣng vẫn 

đảm bảo an toàn, hạn chế đƣợc các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt 

động BLNH. Để làm đƣợc việc này thì cần hoàn thiện hệ thống khái niệm mà 

trƣớc hết là phân biệt rõ khái niệm BLNH và khái niệm hoạt động BLNH; đồng 

thời làm rõ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về hoạt động BLNH là nguyên 

tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh và nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của 

BLNH.  

3. Các đề xuất cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong nội dung 

pháp luật về hoạt động BLNH nhƣ hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục thực 

hiện hoạt động BLNH, chủ thể thực hiện hoạt động BLNH, hợp đồng cấp 

BLNH, hợp đồng BLNH và giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động 

BLNH sẽ góp phần hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH phù hợp với các 

tiêu chí hoàn thiện pháp luật đƣợc đặt ra. 

4. Việc xây dựng cấu trúc văn bản pháp lý chuyên ngành về hoạt động 

BLNH nhằm thiết lập một cấu trúc pháp lý hợp lý hơn trong việc điều chỉnh 

pháp luật, làm rõ từng bộ phận trong cấu trúc pháp luật, tạo thuận lợi cho quá 

trình thực hiện pháp luật trong thực tế. 

5. Bên cạnh các đề xuất hoàn thiện nội dung quy định pháp luật, luận án 

cũng đƣa ra một số đề xuất nhằm tăng hiệu quả áp dụng pháp luật nhƣ: nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nƣớc và tăng cƣờng chất lƣợng công tác quản trị rủi ro nội 

bộ của TCTD thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng.  
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KẾT LUẬN 

 

Thông qua việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo 

lãnh ngân hàng ở Việt Nam” có thể rút ra những kết luận sau đây: 

Thứ nhất, việc xây dựng nội dung lý luận về hoạt động BLNH và pháp 

luật hoạt động BLNH có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thực trạng pháp 

luật hiện hành ở Việt Nam. Dựa trên bản chất pháp lý của các quan hệ xã hội 

phát sinh trong hoạt động BLNH, luận án đã đƣa ra các khái niệm về “BLNH”, 

“hoạt động BLNH”, làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ hợp đồng bảo 

lãnh và hợp đồng cấp bảo lãnh, chỉ ra các rủi ro thƣờng gặp trong hoạt động 

BLNH. 

Thứ hai, nội dung của pháp luật về hoạt động BLNH đƣợc xác định từ các 

quan hệ pháp luật phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động BLNH, bao gồm 

các quy định về: trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động BLNH, chủ thể thực hiện 

hoạt động BLNH, hợp đồng cấp BLNH, hợp đồng BLNH và giải quyết tranh 

chấp phát sinh trong hoạt động BLNH. Tuy nhiên, việc phân chia cũng chỉ mang 

tính tƣơng đối do có sự giao thoa của pháp luật, mặt khác lại đƣợc đánh giá trên 

các góc độ khác nhau. Bên cạnh đó, việc xác định rõ các nguyên tắc cơ bản của 

pháp luật về hoạt động BLNH cũng góp phần đánh giá chính xác hơn thực trạng 

pháp luật về lĩnh vực này. 

Thứ ba, qua việc đánh giá thực trạng pháp luật về hoạt động BLNH có thể 

thấy mặc dù pháp luật về lĩnh vực này đã từng bƣớc đƣợc hoàn thiện nhƣng đến 

nay vẫn còn nhiều bất cập nhƣ: chƣa xây dựng đƣợc hệ thống khái niệm phù hợp 

với bản chất pháp lý của giao dịch dẫn đến hiểu sai, áp dụng sai pháp luật; quy 

trình thực hiện hoạt động BLNH thiếu, nội dung pháp luật về hợp đồng bảo lãnh, 

hợp đồng cấp bảo lãnh chƣa rõ ràng.  

Thứ tư, trƣớc thực trạng pháp luật nêu trên, việc tiếp tục hoàn thiện pháp 

luật về hoạt động BLNH là một nhu cầu khách quan. Mục tiêu của việc hoàn 

thiện pháp luật về hoạt động BLNH là nhằm xây dựng một khung pháp luật đồng 

bộ, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với thông 

lệ quốc tế. Để đạt đƣợc mục tiêu này luận án đã đề xuất những giải pháp về hoàn 
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thiện quy định pháp luật, sửa đổi tên gọi và kết cấu văn bản pháp luật điều chỉnh 

hoạt động BLNH và giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật. 

Nền kinh tế Việt Nam đang vận động phát triển theo xu hƣớng hội nhập 

quốc tế ngày càng sâu rộng. Việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH 

không chỉ đáp ứng yêu cầu trƣớc mắt là thực hiện cam kết trong quá trình hội 

nhập và hạn chế các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực này, mà còn làm lành 

mạnh và phát triển hoạt động BLNH, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 

tại Việt Nam. 
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