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Mục tiêu chủ yếu: Hướng dẫn hỗ trợ tài chính cho sự phát triển
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tài trợ chuỗi cung ứng (đặc biệt là Tài trợ cho các khoản phải
thu): một kênh tài chính phù hợp và hiệu quả cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ
• Dựa trên các giao dịch trong chuỗi cung ứng
• Tập trung vào mức tín nhiệm của các doanh nghiệp cốt lõi trong chuỗi

cung ứng

Kể từ khi Luật Sở hữu được ban hành năm 2007, Tài trợ cho các
khoản phải thu đã xuất hiện, nhưng không được sử dụng rộng 
rãi hoặc phát triển nhanh chóng như mong đợi

? Những hạn chế chính:
• Ngân hàng khó xác minh tính xác thực của các giao dịch liên quan và chi 

phí hoạt động cao
• Doanh nghiệp cốt lõi không muốn tham gia tài trợ chuỗi cung ứng
• Văn hóa tín dụng hiện đại vẫn đang trong quá trình xây dựng

Tại sao phải xây dựng RFSP?



• Nâng cao nhận thức và sự

tham gia vào Tài trợ cho các 

khoản phải thu 

• Phối hợp thúc đẩy tài trợ

chuỗi cung ứng để hỗ trợ cho

các doanh nghiệp vừa và nhỏ

• Thúc đẩy văn hóa tín dụng từ 

cấp độ quốc gia

• Dựa trên Internet

• Dịch vụ công phi lợi nhuận

• Một nền tảng để thực hiện 

Tài trợ cho các khoản phải 

thu trực tuyến

CRC-RFSP là gì?

Hạ tầng tài chính

CRC-RFSP
(https://www.crcrfsp.com) 
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CRC-RFSP

Bên vay

Các
khoản

phải trả

Bên

cho

vay

• Các nhà cung cấp ở

đầu choỗi (upstream

supplier) của doanh

nghiệp cốt lõi

• Doanh nghiệp
cốt lõi

• Ngân hàng thương
mại

• Công ty bao thanh
toan, v.v....

CRC-RFSP hoạt động như thế nào?
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Đăng tải và
xác nhận

khoản phải thu
Yêu cầu tài trợ

Thẩm định Đàm phán Kết luận giao
dịch

Gửi thông báo về tài sản cầm
cố/ chuyển khoản trực tuyến
Đăng kí quyền lợi được bảo

đảm với khoản phải thu

Truyền tải thông tin 
tài trơ vốn
(trực tuyến)

Đàm phán 
điều khoản tín dụng 

(ngoại tuyến)

Phản hồi kết quả
(Trực tuyến)

Ứng dụng
trực tuyến

Đăng ký 
người dùng

Thực hiện
thỏa thuận

Xác minh ID 
người dùng
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Phản hồi ý định 
cho vay

Ghi chú kết luận
giao dịch

Mô hình cơ bản V1.0
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Ngân hàng 1
Ngân hàng 2

……
Ngân hàng N

• Xác minh tính xác thực của khoản phải thu và các giao dịch liên quan một 
cách toàn diện hơn
 Dữ liệu giao dịch lịch sử, bao gồm tổng số tiền của các khoản phải thu trong 
năm trước, số dư của các khoản phải thu hiện tại,…..
 Khoản phải thu và các đơn đặt hàng, hợp đồng, hóa đơn,…..
 Thông tin về tài khoản ngân hàng mà tiền sẽ được chuyển vào của nhà cung 
cấp (giúp theo dõi từng khoản thanh toán) 

• Cải thiện hiệu quả đáng kể 
• Mở rộng nguồn khách hàng/nguồn tài trợ chỉ với một lần kết nối hệ thống

theo cách tiết kiệm chi phí

Tương tác

Doanh nghiệp cốt lõi 1
Doanh nghiệp cốt lõi 2

…..
Doanh nghiệp cốt lõi N CRC-RFSP

Hệ thống ERP
(Trong một số trường
hợp là hệ thống SRM)

Hệ thống tài trợ chuỗi
cung ứng +
Hệ thống quản lý tín
dụng

Kết nối Hệ thống với hệ thống V2.0 

Tương tác
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Đến cuối tháng 10/2019, 21 nhà cung cấp nhỏ và siêu nhỏ đã nhận được 
tài trợ

 Cải thiện khả năng tài trợ vốn
9 nhà cung cấp lần đầu tiên nhận được khoản vay từ ngân hàng

 Nâng cao hiệu quả tài trợ vốn
Các khoản vay có thể được cấp ngay trong ngày hoặc ngày làm 

việc thứ hai khi các nhà cung cấp bắt đầu áp dụng tài trợ

 Giảm chi phí tài trợ vốn
Chi phí tài trợ vốn cho bên cung ứng thấp nhất được tham chiếu

tới lãi suất (4,35%) và chi phí cao nhất có lãi suất là 5,87%

 16 nhà cung cấp đã chọn tìm kiếm tài trợ thông qua nền tảng hàng 
tháng

Kết nối Hệ thống với hệ thống V2.0 
 Trường hợp: Chuỗi cung ứng (tham gia nền tảng vào tháng 4/2018)



7

Thông tin về đơn hàng và hợp đồng mua sắm công,….

Hệ thống 
mua sắm công

Ngân hàng
系统对接

CRC-RFSP

Hệ thống
thanh toán

Đối với việc mua 
sắm công

Tương tác Tương tác

Đảm bảo rằng thông tin tài khoản 

không thể thay đổi

Tài trợ đơn hàng mua sắm công trực tuyến V3.0 

• Vào cuối tháng 10/2019 (kể từ khi ra mắt chức năng vào tháng 7/2018):
 Hệ thống mua sắm công của 13 tỉnh/thành phố được kết nối với hệ thống
nền tảng 
 131 nhà cung cấp đã nhận được tài trợ với tổng số tiền là 290 triệu ¥

Thông báo phê duyệt khoản vay



Cải thiện môi trường chính sách và pháp lý cho việc tài trợ các 
khoản phải thu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 Sửa đổi Luật về phát triển Doanh nghiệp 
vừa và nhỏ năm 2017
• Bên nợ nên xác nhận khoản phải thu để giúp các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận được tài trợ
• Khuyến khích tài trợ khoản phải thu thông qua Nền
tảng công nghệ

 Một kế hoạch hành động đặc biệt đã được 
khởi xướng bởi 7 Bộ ngành nhằm mục đích 
thúc đẩy phát triển tài trợ khoản phải thu cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ
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 Liên tục tối ưu hóa các chức năng theo nhu cầu 
thị trường

 Mở rộng quan điểm về những tiến bộ và xu 
hướng mới trong tài trợ chuỗi cung ứng

• Áp dụng Fintech để cung cấp dịch vụ thông tin tài chính tốt 
hơn
• Kinh nghiệm và bài học về phát triển hạ tầng chuỗi cung ứng

Tương lai: cơ hội để cải thiện
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Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe!
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