PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC CỦA NGÀNH
NGÂN HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG HƯỚNG TỚI NET ZERO (PHÁT THẢI RÒNG BẰNG ‘0’)
Tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 diễn ra tại Glasgow, Scotland vào tháng 11/2021, Thủ tướng Phạm
Minh Chính đã có bài phát biểu và cam kết Việt Nam có thể đạt Net Zero (Phát thải ròng bằng ‘0’) vào
năm 2050 bằng nguồn lực của mình và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Để thực hiện mục tiêutrên , vai trò
của ngành ngân hàng vô cùng quan trọng trong việc tái định hướng dòng vốn thông qua tích hợp các tiêu
chuẩn môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.
Với mong muốn nắm bắt được nhu cầu nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực của ngân hàng trong
dịch chuyển theo hướng Net Zero của Chính phủ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng WWF-Việt
Nam xây dựng Phiếu khảo sát này nhằm tìm hiểu nhu cầu cụ thể, sát thực tế hoạt động của ngành ngân
hàng nhằm hỗ trợ ngành nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực của ngành ngân hàng đặc biệt trong
hoạt động cấp tín dụng hướng tới mục tiêu Net Zero của chính phủ một cách hiệu quả.
Từ các phân tích này, WWF và VNBA dự kiến thiết kế các kênh cung cấp và cập nhật thông tin về xu hướng
toàn cầu cũng như những tiến triển mới nhất vào các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ ngành ngân hàng
trong việc tiếp cận, nắm bắt cơ hội, định hướng dòng vốn và lồng ghép các chuẩn phát thải ròng bằng
không trong hoạt động cấp tín dụng hướng tới hiện thực mục tiêu Net Zero của ngành ngân hàng.
Chúng tôi chân thành cảm ơn các Anh/Chị đã dành thời gian tham gia vào Phiếu khảo sát này.

Thông tin người tham gia khảo sát:
Họ và tên: ....................................................................................................................................................
Email: ...........................................................................................................................................................
Ngân hàng: ...................................................................................................................................................
Bộ phận/Ban: ................................................................................................................................................

Phần câu hỏi khảo sát:
1. Anh/Chị có biết khái niệm Net Zero (phát thải ròng bằng ‘0’) là gì?
a. Có

b. Không

2. Theo Anh/Chị chuyển dịch để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không (Net Zero) trong ngành
ngân hàng có ý nghĩa là (có thể chọn nhiều hơn 01 đáp án):
a. Giảm phát thải carbon/khí nhà kính trong hoạt động cấp tín dụng / quyết định đầu tư tự doanh
b. Giảm tác động xã hội, môi trường trong hoạt động cấp tín dụng / quyết định đầu tư tự doanh
c. Giảm phát thải carbon trong hoạt động hàng ngày của chính ngân hàng

d. Cả 3 phương án trên
e. Khác:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Để chuyển đổi năng lượng theo định hướng Net Zero, ngành ngân hàng cần chuyển định hướng
đầu tư sang các lĩnh vực nào dưới đây (có thể chọn nhiều hơn 01 đáp án):
a. Ngừng cấp tín dụng các dự án và (/ ngừng đầu tư tự doanh vào các cổ phiếu của) các công ty điện
than & điện khí nhằm giảm thiểu rủi ro giá (biến động giá của than, khí là nguyên liệu đầu vào) và rủi ro
chuyển đổi khi các ngành nói không với điện than, điện khí
b. Cấp tín dụng cho các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió là ngành không có chi phí
nguyên liệu đầu vào trong khí giá đầu tư điện mặt trời, điện gió ngày càng giảm
c. Đầu tư chuyển đổi văn phòng ‘xanh’
d. Cấp tín dụng các dự án giảm phát thải carbon, có mức phát thải carbon thấp
e. Khác………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Trong điều Việt Nam còn dựa vào nguồn điện than, điện khí nhằm đảm bảo phụ tải toàn quốc và
trong điều kiện xu hướng thế giới cũng như Việt Nam hướng tới năng lượng tái tạo/điện xanh sạch,
theo Anh/Chị ngân hàng nên:
a. Đợi các khoản vay hiện hữu cho điện than/điện khí đáo hạn và không cấp thêm khoản tín dụng mới
nào cho điện than/điện khí
b. Tiếp tục cấp tín dụng cho các nhà máy điện than/điện khí
c. Giảm dần đầu tư điện than/điện khí và chuyển đổi sang đầu tư năng lượng tái tạo
d. Không cấp tín dụng cho các dự án điện than/điện khí, chỉ cấp cho các dự án năng lượng tái tạo
5. Ngân hàng của Anh/Chị có Chính sách hay Hướng dẫn nhằm giảm phát thải carbon/Khí nhà kính
trong các hoạt động cấp tín dụng không?
a. Có

b. Không

Nếu Có, ngành nào:
a. Dự án đầu tư năng lượng sạch
b. Dự án giảm phát thải carbon (ví dụ sản xuất ô tô điện thay vì ô tô sử dụng xăng, dầu, các giải pháp
tích trữ điện năng từ năng lượng tái tạo nhằm giải quyết vấn đề năng lượng tái tạo bị gián đoạn như
không có năng lượng mặt trời vào ban đêm, ngày mưa, nhiều mây… hay gió ngừng thổi vào thời gian
nhất định,…)
c. Khác....................................

6. Theo Anh/Chị, việc dịch chuyển sang định hướng Net Zero, ngân hàng có thể (có thể lựa chọn hơn 1
đáp án):
a. Giảm lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác

b. Giảm nợ xấu

c. Thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư

d. Khác………………………………………………………..

7. Ngân hàng Anh/Chị có nhu cầu tìm hiểu thêm về dịch chuyển Net Zero trong hoạt động tín dụng?
a) Có

b) Không

c. Chưa quan tâm

8. Nếu có, nội dung ngân hàng cần hiểu thêm về dịch chuyển Net Zero trong hoạt động cấp tín dụng?
a. Các Dự án liên quan giảm phát thải carbon/khí nhà kính
b. Xây dựng Chính sách/Lộ trình giảm phát thải carbon cho ngân hàng
c. Khác……………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Đối tượng nào trong ngân hàng cần được tham gia, nâng cao năng lực về chuyển dịch Net Zero
(có thể chọn nhiều hơn 1 đáp án):
a. Cán bộ cho vay

b. Cán bộ chính sách

b. Cán bộ thẩm định

c. Cán bộ phê duyệt

c. Lãnh đạo ngân hàng

e. Khác………………………

10. Ngân hàng có cần hỗ trợ về tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi năng lượng nhằm mục tiêu Net Zero để
tham khảo xây dựng chính sách giảm phát thải cho các hoạt động cấp tín dụng?
a. Có

b. Không, ngân hàng có thể tự xây dựng

c.Khác…………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Anh/Chị có đề xuất nào khác cho Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và WWF về việc tổ chức tập huấn
nâng cao năng lực hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không cho ngành ngân hàng? (Tùy chọn)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn!

