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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm gần đây, cùng với việc mở cửa và hội nhập kinh tế quốc 

tế, Việt Nam chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng với sự ra 

đời một số lượng lớn các ngân hàng thương mại, tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh 

chóng. Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh chóng thường chứa ẩn nguy cơ của sự thiếu 

bền vững. Thực tế cho thấy, một số lượng không nhỏ các ngân hàng rơi vào tình 

trạng mất khả năng thanh khoản, kiểm soát đặc biệt. Sự đổ vỡ này ảnh hưởng lớn 

đến ổn định của nền kinh tế, niềm tin dân chúng và yêu cầu chúng ta phải có một 

cái nhìn nghiêm túc về vấn đề này. Một trong những nguyên nhân của tình trạng đổ 

vỡ, không thể không nhắc đến nợ xấu. Nợ xấu được ví như một “cục máu đông” 

làm tắc nghẽn dòng chảy tín dụng. Mặc dù hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có 

những bước chuyển mình phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế theo hướng đa 

dạng hóa các hoạt động nghiệp vụ, tăng dần tỷ trọng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng tín 

dụng. Tuy nhiên, không phủ nhận rằng hiện tại tín dụng vẫn là nguồn thu, hoạt động 

chính của các ngân hàng. Do vậy, kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế và xử lý 

nợ xấu là vấn đề được các cơ quan lý nhà nước, nhà hoạch định chính sách và ngân 

hàng đặc biệt quan tâm. 

 Xử lý nợ xấu và tái cơ cấu doanh nghiệp hiện là nhiệm vụ quan trọng hàng 

đầu mà Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải triển khai quyết liệt. 

Điều này nhận thấy rõ trong các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các 

năm từ 2013 đến 2016, nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp và xử lý nợ xấu luôn là 

nhiệm vụ được đề cập tại mục đầu tiên. 

 Nợ xấu khi chưa ở mức nghiêm trọng, đe dọa đến sự an nguy của hệ thống 

thì đó là vấn đề nội bộ của mỗi ngân hàng và thường được xử lý bằng các biện pháp 

truyền thống như phân loại, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro. Nhưng khi nợ xấu ở 

mức cao, có nguy cơ đe dọa hệ thống thì Chính phủ các nước phải đóng vai trò chủ 
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đạo trong việc tổ chức, triển khai quá trình xử lý và cốt yếu cần có thiết chế chuyên 

nghiệp đứng ra xử lý nợ xấu. Mỗi quốc gia, bằng các giải pháp khác nhau, các kênh 

khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể để xây dựng một thiết chế 

phù hợp. Trong rất nhiều thiết chế hỗ trợ của Chính phủ với ngành ngân hàng để xử 

lý nợ xấu thì việc thành lập mô hình công ty quản lý tài sản là một trong những biện 

pháp hữu hiệu mà rất nhiều quốc gia đang áp dụng.  

Tại Việt Nam, ngày 31/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định 843/QĐ-TTg phê duyệt đề án xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề án 

thành lập Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Vietnam 

Asset Management Company -VAMC).  

Mặc dù mới đi vào hoạt động trong 3 năm, VAMC đã đóng vai trò quan 

trọng trong công cuộc xử lý nợ xấu ở Việt Nam, đặc biệt trong nỗ lực đưa nợ xấu 

của ngành ngân hàng xuống dưới 3% giai đoạn vừa qua. Sự ra đời và hoạt động của 

VAMC đã thu hút sự quan tâm của dư luận và là đề tài nghiên cứu của nhiều học 

giả, báo chí. Vậy thực chất VAMC đã làm gì trong thời gian qua, hoạt động xử lý 

nợ xấu của VAMC được thực hiện thông qua các quy định pháp luật nào và còn 

những vấn đề gì đặt ra cần có sự điều chỉnh kịp thời để đảm bảo hoạt động của 

VAMC thực sự có hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu xử lý nợ xấu hiện nay? Đây chính 

là nội dung mà tác giả lựa chọn nghiên cứu trong phạm vi của đề tài “Pháp luật về 

xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ thực tiễn Công ty quản lý tài sản của các tổ 

chức tín dụng Việt Nam” và mong muốn thông qua góc nhìn về xử lý nợ xấu của 

VAMC đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu 

ở Việt Nam hiện nay. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Cho đến nay ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về nợ xấu. Tuy 

nhiên, cơ bản tập trung ở các bài nghiên cứu trao đổi, điển hình như:  Đánh giá sự 

phù hợp trong lộ trình, cách thức và hoàn thiện cơ cấu cho VAMC của TS. Nguyễn 

Quốc Hùng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty VAMC) năm 2014; Kinh 
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nghiệm xử lý nợ xấu của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam của 

PGS.TS.Tô Ngọc Hưng (Giám đốc Học viện Ngân hàng) năm 2012; Một số vấn đề 

đặt ra từ thực tiễn hoạt động của VAMC của PGS.TS. Kiều Hữu Thiện (Học viện 

Ngân hàng) năm 2014; So sánh nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín 

dụng của Việt Nam và thông lệ quốc tế của TS. Đinh Thanh Vân năm 2012; Giải 

quyết nợ xấu, vấn đề mấu chốt trong tái cơ cấu ngân hàng của Viện Nghiên cứu 

quản lý kinh tế trung ương-CIEM năm 2013; Ngân hàng thương mại Việt Nam: Từ 

những thay đổi về luật và chính sách giai đoạn 2006-2010 đến các sự kiện tái cơ cấu 

giai đoạn 2011-2015 của tác giả Nguyễn Xuân Thành (Chương trình Giảng dạy 

Kinh tế Fulbright, TP. Hồ Chí Minh) năm 2016; Luận văn thạc sỹ “So sánh pháp 

luật Việt Nam và Malaysia về mô hình công ty quản lý tài sản của các TCTD” của 

Nguyễn Thị Phương Nga (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2014, v.v. 

Những nghiên cứu này sâu sắc về mặt khoa học và có ý nghĩa thực tiễn. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu hoặc chỉ đề cập đến VAMC như là một trong những giải 

pháp xử lý nợ xấu hoặc tiếp cận ở góc độ khái quát chung những vấn đề về nợ xấu, 

xử lý nợ xấu của VAMC mà chưa đi sâu vào nghiên cứu cụ thể từng quy định pháp 

luật về xử lý nợ xấu của VAMC. 

 Kế thừa thành tựu của những nghiên cứu trước đây, trong đề tài này, tác giả 

đi sâu vào nghiên cứu những quy định pháp luật cụ thể trong quá trình VAMC xử lý 

nợ xấu và thực tế áp dụng hiện nay, từ đó kiến nghị những giải pháp trực tiếp cho 

quá trình xử lý nợ xấu ở Việt Nam. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích.  

Đề tài tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý nợ xấu qua 

VAMC, những kết quả thực tiễn VAMC đạt được trong thời gian qua cũng như 

những khó khăn, vướng mắc VAMC gặp phải trong công tác xử lý nợ xấu. Từ đó 

đưa ra những giải pháp thực thi góp phần hoàn thiện khung pháp lý trong hoạt động 
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của VAMC,  thông qua góc nhìn VAMC đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật về xử lý nợ xấu của Việt Nam hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ. 

Luận văn có nhiệm vụ làm sáng tỏ các quan điểm, khái niệm về nợ xấu, cấu 

trúc pháp luật về xử lý nợ xấu ở Việt Nam; Nghiên cứu tình hình nợ xấu của Việt 

Nam trước khi VAMC ra đời để làm rõ tính cấp thiết việc thành lập VAMC, đồng 

thời đánh giá một số mô hình công ty quản lý tài sản trên thế giới nhằm tìm ra các 

gợi ý về mặt chính sách với Việt Nam. Luận văn đi sâu vào nghiên cứu các quy 

định pháp luật hiện hành của Việt Nam về xử lý nợ xấu qua VAMC và thực tiễn áp 

dụng những quy định này; Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý nợ xấu ở 

Việt Nam.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Trong phạm vi giới hạn nhất định, luận văn không nghiên cứu toàn bộ các 

vấn đề liên quan đến xử lý nợ xấu ở Việt Nam cũng như toàn bộ các vấn đề liên 

quan đến VAMC. Phạm vi của luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các quy định pháp 

luật về xử lý nợ xấu qua VAMC. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Là một đề tài thuộc khoa học xã hội, luận văn được đặt trên nền tảng chủ 

nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và lấy quan điểm của Đảng về việc 

xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới làm kim chỉ nam cho mọi nỗ lực tìm tòi, 

nghiên cứu vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 

minh". Trên các nền tảng lý luận đó, luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu chung của khoa học xã hội như: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp 

lịch sử, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, v.v. 
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6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

 Luận văn là công trình nghiên cứu một cách bao quát, có hệ thống lý luận về 

pháp luật về xử lý nợ xấu ở Việt Nam qua VAMC. Trên cơ sở phân tích và đánh giá 

hiện trạng pháp luật về xử lý nợ xấu của VAMC, luận văn đã làm rõ phần nào bức 

tranh về pháp luật xử lý nợ xấu ở Việt Nam. Thông qua việc nghiên cứu những bất 

cập trong thực tiễn, luận văn đã kiến nghị những định hướng và giải pháp cụ thể 

nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu của VAMC nói riêng và pháp 

luật xử lý nợ xấu của Việt Nam nói chung. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của 

luận văn gồm 3 chương: 

Chương I: Những vấn đề lý luận chung về pháp luật xử lý nợ xấu. 

Chương II: Thực trạng pháp luật về xử lý nợ xấu từ thực tiễn công ty quản lý 

tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 

Chương III: Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý nợ xấu từ thực tiễn 

hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT XỬ LÝ NỢ XẤU 

1.1. Khái niệm nợ xấu 

Nợ xấu là một vấn đề mà xã hội đang quan tâm, thời gian gần đây chúng ta 

dễ dàng nhận thấy cụm từ này xuất hiện dày đặc trên phương tiện thông tin đại 

chúng. Nợ xấu ngày càng diễn biến phức tạp và là nguy cơ rình rập hệ thống ngân 

hàng cũng như nỗi quan ngại của các cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc xử 

lý nợ xấu cho đến nay vẫn hết sức khó khăn bởi con số nợ xấu vẫn luôn là điều bí 

ấn và có sự khác biệt rất lớn về số liệu nợ xấu được công bố bởi giữa tổ chức tín 

dụng (TCTD), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và ước tính của các tổ chức 

quốc tế trong thời gian qua. Rất khó để đưa ra một cách tính thống nhất vì việc xác 

định thế nào là nợ xấu phụ thuộc vào cách nhìn nhận, đánh giá của mỗi quốc gia 

khác nhau, hoặc mỗi chủ thể đứng trên phương diện lợi ích khác nhau cũng có sự 

khác biệt. Hiện nay, có rất nhiều quan niệm về nợ xấu, tuy nhiên, về cơ bản có một 

số quan điểm mang tính phổ biến như sau: 

Theo lý luận chung về tài chính ngân hàng: Nợ xấu được hiểu là các khoản 

nợ dưới chuẩn, có thể là quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng trả nợ lẫn khả năng thu 

hồi vốn của chủ nợ. Trong các sách giáo khoa tài chính, nợ xấu thường được nhắc 

đến với các thuật ngữ “bad dept”, “non-performming loan”, “doubtful debt”.  Bên 

cạnh đó, các khoản vay khi đã quá hạn trả nợ gốc và lãi 90 ngày trở lên bắt đầu 

được đưa vào nợ xấu [38, tr. 5].  

Theo quan điểm của Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB): (i) Nợ xấu là 

những khoản cho vay không có khả năng thu hồi như: Những khoản nợ đã hết hiệu 

lực hoặc những khoản nợ không có căn cứ đòi bồi thường từ người mắc nợ; Người 

mắc nợ trốn hoặc bị mất tích, không còn tài sản để thanh toán nợ; Những khoản nợ 

mà ngân hàng không thể liên lạc được với người mắc nợ hoặc không thể tìm được 

người mắc nợ; Những khoản nợ mà khách nợ chấm dứt hoạt động kinh doanh, 

thanh lý tài sản, hoặc kinh doanh bị thua lỗ và tài sản còn lại không đủ để trả nợ. (ii) 
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Nợ xấu là những khoản cho vay có thể không được thu hồi đầy đủ cho ngân hàng. 

Đây là những khoản nợ không có tài sản thế chấp hoặc tài sản đưa ra để thế chấp 

không đủ để trả nợ. Điều đó đồng nghĩa với việc ngân hàng không thể thu hồi đầy 

đủ món nợ vì người mắc nợ rất khó kiếm được lợi nhuận từ công việc kinh doanh 

hoặc người mắc nợ không liên lạc với ngân hàng để thanh toán hoặc hoàn cảnh chỉ 

rõ rằng phần lớn tiền nợ sẽ không thể thu hồi được. Như vậy, theo quan điểm của 

ECB, thì nợ xấu được định nghĩa qua hai yếu tố: (i): khoản vay không có khả năng 

được thu hồi, và (ii): mặc dù được thu hồi nhưng giá trị thu hồi là không đầy đủ. 

Như vậy, quan điểm về nợ xấu của ECB được tiếp cận dựa trên kết quả thu hồi nợ 

của ngân hàng. 

Theo quan điểm Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS): Ủy ban Basel 

không đưa ra định nghĩa cụ thể về nợ xấu. Tuy nhiên, trong hướng dẫn về các thông 

lệ chung tại nhiều quốc gia về quản lý rủi ro tín dụng, Ủy ban Basel xác định việc 

khoản nợ không có khả năng thu hồi nợ khi một trong hai khả năng sau xảy ra: 

Ngân hàng thấy người vay không có khả năng trả nợ đầy đủ khi ngân hàng chưa có 

hành động gì để cố gắng thu hồi; người vay đã quá hạn trả nợ quá 90 ngày. Như 

vậy, nợ xấu được các định trên hai yếu tố: quá hạn 90 ngày và khả năng không trả 

được nợ của người vay [38, tr. 5]. 

Theo quan điểm của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF): Trong hướng dẫn tính toán 

các chỉ số lành mạnh tài chính tại các quốc gia, Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra khái niệm 

về nợ xấu như sau: “Một khoản cho vay được coi là nợ xấu khi tiền thanh toán lãi 

và/hoặc tiền gốc đã quá hạn từ 90 ngày trở lên, hoặc các khoản thanh toán lãi đến 

90 ngày hoặc hơn đã được tái cơ cấu hay gia hạn nợ, hoặc các khoản thanh toán 

đến hạn dưới 90 ngày nhưng có các nguyên nhân nghi ngờ việc trả nợ sẽ được thực 

hiện đầy đủ” [38, tr. 6]. Như vậy, về cơ bản, nợ xấu theo quan điểm của Quỹ tiền tệ 

quốc tế được định nghĩa dựa trên hai yếu tố: (i): quá hạn trên 90 ngày, hoặc (ii:) khả 

năng trả nợ bị nghi ngờ. Với quan điểm này, nợ xấu được Quỹ tiền tệ quốc tế tiếp 

cận dựa trên thời gian quá hạn trả nợ và khả năng trả nợ của khách hàng. 
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Như vậy, các quan điểm về nợ xấu của các tổ chức khác nhau có sự khác biệt 

về tiêu chí, tuy nhiên về cơ bản có một điểm chung, nợ xấu theo thế giới được xác 

định dựa trên những yếu tố cơ bản sau: (i) thời gian quá hạn trả nợ; hoặc (ii) dựa 

trên kết quả thu hồi nợ của ngân hàng (khả năng trả nợ của khách hàng); (iii) hoặc 

cả hai yếu tố trên. 

Quan điểm về nợ xấu của Việt Nam: 

Trên cơ sở các quan điểm về nợ xấu trên thế giới, ở Việt Nam việc lựa chọn 

một khái niệm phù hợp là rất quan trọng. Điều này liên quan đến các yếu tố như sự 

phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, những giải pháp có thể thực hiện được. Nếu 

chúng ta áp một cách cứng nhắc các tiêu chuẩn theo thế giới thì thực sự không 

tương thích với “sức khỏe” của hệ thống ngân hàng Việt Nam và con số nợ xấu Việt 

Nam sẽ khác xa với thực tế hiện nay. Điều này không hoàn toàn có lợi cho nền kinh 

tế trong giai đoạn trước mắt. 

Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ngày 22/4/2005 về 

việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt 

động ngân hàng của TCTD đã đưa ra cách phân loại nợ theo 2 phương pháp: 

(i) Phương pháp định lượng (Điều 6): Theo phương pháp này các khoản nợ 

được chia thành 5 nhóm: Nhóm 1, nợ đủ tiêu chuẩn (các khoản nợ trong hạn mà 

TCTD đánh giá là có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn); 

Nhóm 2, nợ cần chú ý (bao gồm các khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày, các khoản nợ 

cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã cơ cấu lại..); Nhóm 3, nợ 

dưới tiêu chuẩn (các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn đã cơ cấu lại); Nhóm 4, nợ nghi 

ngờ (các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn 

trả nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày theo thời hạn đã cơ cấu lại); Nhóm 5, nợ có 

khả năng mất vốn (các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày; các khoản nợ khoanh chờ 

Chính phủ xử lý; các khoản nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn trên 180 ngày 

theo thời hạn đã được cơ cấu lại). Như vậy, theo phương pháp này, việc phân loại 

các nhóm nợ chủ yếu dựa trên thời hạn trả nợ. 
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(ii) Phương pháp định tính (Điều 7): Nhóm 1, nợ đủ tiêu chuẩn (các khoản 

nợ được TCTD đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn); 

Nhóm 2, nợ cần chú ý (các khoản nợ được TCTD đánh giá là có khả năng thu hồi 

đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ); 

Nhóm 3, nợ dưới tiêu chuẩn (các khoản nợ được TCTD đánh giá là không có khả 

năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được TCTD đánh giá là 

có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi); Nhóm 4, nợ nghi ngờ (các khoản nợ 

được TCTD đánh giá là khả năng tổn thất cao); Nhóm 5, nợ có khả năng mất vốn 

(các khoản nợ được TCTD đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn). 

Theo phương pháp này, việc phân loại nợ dựa trên khả năng thu hồi nợ theo đánh 

giá của TCTD. 

Trên cơ sở các tiêu chí phân loại, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN đã đưa 

ra định nghĩa về nợ xấu như sau: “Nợ xấu là những khoản nợ được phân loại vào 

nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) và nhóm 5 (Nợ có khả năng 

mất vốn). Các nhóm nợ được phân loại theo Điều 6 và Điều 7 Quyết định này. Tỷ 

lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là tỷ lệ để đánh giá chất lượng tín dụng của tổ chức tín 

dụng”. 

Như vậy, nợ xấu theo quan điểm của NHNN Việt Nam cũng được xác định 

dựa trên hai yếu tố: (i) đã quá hạn trên 90 ngày, hoặc (ii) khả năng thu hồi nợ đáng 

lo ngại. Tuy nhiên, việc các TCTD tiếp cận theo yếu tố nào là phụ thuộc vào khả 

năng và điều kiện tiến hành phân loại nợ theo Điều 6 hay Điều 7 của Quyết định 

493/2005/QĐ-NHNN của các TCTD. Trên thực tế ở Việt Nam các TCTD chủ yếu 

phân loại dựa trên Điều 6 (yếu tố định lượng) trong khi thông lệ quốc tế đã áp 

dụng yếu tố định tính. Hơn nữa, việc áp dụng yếu tố định lượng ở Việt Nam chưa 

thực sự chuẩn xác, thời hạn trả nợ nhiều khi được biến tướng dưới nhiều hình thức 

như cơ cấu lại nợ, đảo nợ, mức độ chủ quan trong đánh giá là cao, khiến rủi ro đạo 

đức tăng cao. 

Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và đảm bảo tiến gần với thông lệ quốc tế, 

ngày 27/5/2013, NHNN đã ban hành Thông tư 02/2013/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 
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Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN (Thông tư 02), Thông tư này được đánh giá sẽ 

khiến các TCTD công bố tỷ lệ nợ xấu cao hơn trước đây, làm căn cứ cho việc trích 

lập dự phòng rủi ro tín dụng nhiều hơn. Thông tư 02 có một số tiêu chí khắt khe hơn 

trong việc phân loại nợ:  

Thứ nhất, các khoản nợ gia hạn lần đầu sẽ đưa vào nhóm 3 thuộc nhóm nợ 

xấu thay vì nếu gia hạn nợ trong thời hạn trả nợ sẽ được đưa vào nhóm 2 như trước. 

Thứ hai, nợ được miễn giảm lãi do khách hàng không có khả năng trả lãi 

theo hợp đồng tín dụng cũng được đưa vào nợ xấu. 

Thứ ba, hoạt động cấp tín dụng cho những đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng 

hoặc cấp tín dụng có điều kiện như (kiểm toán viên, kế toán trưởng, cổ đông lớn, cổ 

đông sáng lập, v.v.). Việc cấp tín dụng với đối tượng này được đưa vào nhóm 3 “ nợ 

dưới tiêu chuẩn” trong nhóm chỉ tiêu nợ xấu. 

Thứ tư, hoạt động cho vay, cầm cố cổ phiếu của các TCTD hoặc các công ty 

con của TCTD này để góp vốn vào TCTD khác trong hệ thống các ngân hàng 

thương mại cũng là khoản vay được liệt kê vào nhóm nợ xấu.  

Về bản chất, Thông tư 02 không có gì thay đổi nhiều về phương pháp phân 

loại nợ mà chỉ yêu cầu các TCTD cần phân tích chất lượng tín dụng một cách chính 

xác theo phương pháp định lượng (kể cả khi thực hiện phân loại theo phương pháp 

định tính vẫn phải tiến hành phân loại song song với phương pháp định lượng). 

Việc thực hiện Thông tư 02 nhằm giúp hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài tiếp cận sát hơn với thông lệ quốc tế về phân loại tài sản có, mức 

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi 

ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động 

của TCTD. Tuy nhiên, bước đầu nếu thực hiện ngay việc phân loại nợ theo Thông 

tư 02, thì nợ xấu của TCTD sẽ tăng cao hơn so với hiện nay do chuẩn mực về phân 

loại nợ thay đổi. Nợ xấu tăng lên thì tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro của TCTD sẽ 

phải tăng theo tương ứng, điều này làm giảm lợi nhuận, gây khó khăn về kết quả 

kinh doanh của TCTD, đặc biệt trong điều kiện TCTD đang thực hiện tái cơ cấu 
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theo chỉ đạo của Chính phủ. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn ban đầu khi thực hiện 

Thông tư 02, NHNN đã có văn bản lùi thời hạn áp dụng Thông tư 02 đến 1/6/2014. 

Ngày 18/3/2014, NHNN tiếp tục ban hành Thông tư 09/2014/TT-NHNN sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02. Theo đó, TCTD được giữ nguyên nhóm 

nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ đến 1/4/2015. Tuy nhiên, việc cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ và giữ nguyên nhóm nợ phải theo những điều kiện chặt chẽ hơn. TCTD phải ban 

hành quy định nội bộ về kiểm soát, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 

nguyên nhóm nợ; rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi khoản 

nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ.  

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện 

một lần, không được tiếp tục cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ nếu khách hàng 

không có khả năng trả nợ đúng theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại.  

Và đặc biệt đối với các khoản nợ vi phạm pháp luật và các khoản nợ phải thu 

hồi theo kết luận thanh tra, được phân loại tối thiểu vào nhóm 3 (Nợ xấu) và tùy 

theo thời gian quá hạn kể từ ngày ra quyết định thu hồi nợ hoặc kể từ ngày phải thu 

hồi theo kết luận thanh tra, các khoản nợ này phải được phân loại vào nhóm 4 (Nợ 

xấu) hoặc nhóm 5 (Nợ xấu) tương ứng. 

Như vậy, định nghĩa nợ xấu của Việt Nam về cơ bản được xác định dựa trên 

hai yếu tố là thời hạn trả nợ và khả năng thu hồi nợ, có một sự tương đồng trong 

định nghĩa nợ xấu của Việt Nam và thông lệ quốc tế là thời gian trả nợ quá hạn từ 

91 ngày [38, tr. 7]. Quan điểm về nợ xấu tại Việt Nam cũng có sự thay đổi theo 

hướng ngày càng chặt chẽ hơn, phạm vi những đối tượng bị coi là nợ xấu cũng mở 

rộng. Điều này giúp phản ánh đúng bản chất tình trạng hoạt động của các TCTD, 

giúp kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng. Đây cũng là quá trình mà Việt Nam 

đang ngày càng đi gần với thông lệ quốc tế. 

Qua phân tích định nghĩa nợ xấu theo quan điểm Việt Nam và trên thế giới, 

có thể rút ra một cách hiểu chung về nợ xấu, đó là những khoản nợ đã quá hạn một 

thời gian nhất định (thông lệ chung là trên 90 ngày) hoặc được đánh giá không có 

khả năng thu hồi gốc và lãi khi đến hạn. 
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1.2. Cấu trúc của pháp luật về xử lý nợ xấu của Việt Nam 

Nợ xấu là vấn đề luôn tiềm ẩn từ trong giai đoạn ban đầu của hoạt động cấp 

tín dụng, do vậy xử lý nợ xấu nếu chỉ bắt đầu từ khi nợ xấu phát sinh thì e rằng quá 

muộn, việc xử lý nợ xấu phải bắt đầu ngay từ giai đoạn phòng ngừa, ngăn chặn 

không cho nợ xấu xảy ra. Chính vì lẽ đó, hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu ở Việt 

Nam có thể được hiểu bao gồm các chế định pháp luật điều chỉnh từ giai đoạn nợ 

xấu chưa phát sinh đến giai đoạn xử lý nợ xấu, điều này đồng nghĩa với việc các 

quy định pháp luật về nợ xấu bao gồm cả nhóm quy định mang tính phòng ngừa, 

ngăn chặn và nhóm quy định xử lý, cụ thể: 

(i) Nhóm quy định mang tính phòng ngừa, ngăn chặn, bao gồm: 

Nhóm các quy định về phân loại nợ, phân loại tài sản có, phương pháp trích 

lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro trong hoạt động tín 

dụng: Các quy định này được thể hiện trong hệ thống các văn bản do NHNN ban 

hành như Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, Thông tư 09/2014/TT-NHNN (xem tên 

đầy đủ tại tài liệu tham khảo, STT 11, 17). Các văn bản này yêu cầu TCTD phải 

thực hiện phân loại nợ vào các nhóm nợ theo các tiêu chí nhất định. TCTD thực 

hiện việc trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ trích lập dự phòng sẽ theo mức độ của từng 

nhóm nợ, ví dụ, theo Quyết định 493 tỷ lệ trích lập dự phòng với Nhóm 1: 0%,  

Nhóm 2: 5%;  Nhóm 3: 20%;  Nhóm 4: 50%,  Nhóm 5: 100%. Như vậy nợ xấu 

càng nghiêm trọng thì mức trích lập dự phòng càng cao và có thể lên tới 100%. 

 Khi nợ xấu không thể thu hồi được thì TCTD phải sử dụng chính nguồn 

trích lập này để xử lý. Xử lý nợ xấu bằng trích lập dự phòng là một phương pháp 

truyền thống và là một sự đảm bảo chắc chắn nhất  từ phía các TCTD trong việc xử 

lý nợ xấu.  

Nhóm các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát, hạn 

chế rủi ro cho các TCTD được quy định tại Luật các TCTD 2010, Thông tư 

36/2014/TT-NHNN, Thông tư 06/2016/TT-NHNN (xem tên đầy đủ tại tài liệu tham 

khảo, STT 26, 18). Theo đó, các Thông tư này yêu cầu các TCTD phải duy trì các 

tỷ lệ an toàn trong suốt quá trình hoạt động của mình, cụ thể; Tỷ lệ an toàn vốn tối 
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thiểu; Giới hạn cấp tín dụng; Tỷ lệ khả năng chi trả; Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn 

ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn; Giới hạn góp vốn, mua cổ 

phần; Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.  

Đồng thời, để nâng cao chất lượng quản trị nội bộ của TCTD, pháp luật yêu 

cầu TCTD ban hành các loại quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay để 

bảo đảm việc sử dụng vốn vay đúng mục đích; về đánh giá chất lượng tài sản có và 

tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; về quản lý thanh khoản như phân cấp, ủy quyền, 

chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan trong việc quản lý tài sản Có, tài 

sản Nợ, v.v. 

Khi các tiêu chuẩn an toàn này được các TCTD tuân thủ, nguy cơ nợ xấu sẽ 

được đẩy lùi. Đây là một trong những quy định mang tính ngăn ngừa rõ nét nhất. 

Nhóm quy định về thanh tra, giám sát ngân hàng: Được quy định trong Luật  

NHNN Việt Nam và các Nghị định của chính phủ về Thanh tra giám sát ngân hàng, 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Những văn bản 

này điều chỉnh hoạt động thanh tra ngân hàng, mục đích góp phần bảo đảm sự phát 

triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD và hệ thống tài chính; bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của TCTD. Theo đó, 

các nội dung thanh tra sẽ tập trung vào xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, năng lực 

quản trị rủi ro và tình hình tài chính của đối tượng thanh tra ngân hàng. Trên cơ sở 

những phát hiện qua thanh tra, NHNN sẽ đưa ra những cảnh báo hoặc có các kiến 

nghị, yêu cầu các TCTD có biện pháp hạn chế, giảm thiểu và xử lý rủi ro để bảo 

đảm an toàn hoạt động ngân hàng và phòng ngừa, ngăn chặn hành động dẫn đến vi 

phạm pháp luật. Đối với việc xử lý nợ xấu, đây là biện pháp mang tính phát hiện 

sớm, phòng ngừa có hiệu quả rất cao. 

Nhóm các quy định về cơ cấu, gia hạn thời hạn trả nợ, được quy định tại 

Thông tư 09/2014/TT-NHNN (xem tên đầy đủ tại tài liệu tham khảo, STT 17) v.v. 

TCTD được xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ như đã 

được phân loại trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi khoản nợ đáp ứng đủ các 

điều kiện như: Khoản nợ mà việc cấp tín dụng không vi phạm các quy định của 
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pháp luật; Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ là phù hợp với mục đích của dự án vay 

vốn trong hợp đồng tín dụng;  Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích; Việc cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện khi khách hàng không 

có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn hoặc đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp 

đồng tín dụng mà có phương án trả nợ mới khả thi, phù hợp với điều kiện sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ. 

 Khi thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, TCTD phải 

đáp ứng được quy định của NHNN về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động ngân hàng.  

Việc cho phép các TCTD được cơ cấu thời hạn trả nợ nhằm mục đích của hỗ 

trợ khách hàng trong điều kiện gặp khó khăn nhưng được đánh giá hoạt động sản 

xuất kinh doanh của khách hàng có chiều hướng tích cực và có khả năng trả nợ tốt 

sau khi được cơ cấu nợ. Việc cơ cấu, gia hạn trả nợ để phản ánh khách quan khả 

năng trả nợ của khách hàng. Tuy nhiên, các quy định pháp luật cũng đưa ra những 

điều kiện chặt chẽ về việc phân loại nợ sau khi cơ cấu lại nợ để đảm bảo phản ánh 

chính xác tình trạng nợ xấu, tránh việc lạm dụng những quy định về cơ cấu thời hạn 

trả nợ để phản ánh không trung thực tình hình tài chính và che đậy nợ xấu. 

Nhóm các quy định về tái cơ cấu các TCTD, được thể hiện trong đề án "Cơ 

cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015” của Thủ tướng Chính phủ và được 

cụ thể hóa trong các quy định pháp luật về hợp nhất, sáp nhập các TCTD tại Luật 

Các TCTD 2010, Thông tư 36/2015/TT-NHNN (xem tên đầy đủ tại tài liệu tham 

khảo, STT 26, 20), v.v. Việc tái cơ cấu TCTD tập trung vào một số nội dung: Đẩy 

mạnh cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước; Tăng nhanh quy mô và 

năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ, hợp nhất, sáp nhập TCTD, mở rộng 

nguồn vốn huy động; Nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và 

giảm nợ xấu;  Đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng, v.v. 

Mục đích của việc tái cơ cấu các TCTD là thực hiện cơ cấu lại toàn diện về 

tài chính, hoạt động, quản trị của các TCTD theo các hình thức, biện pháp và lộ 

trình thích hợp. Phát triển hệ thống các TCTD đa dạng về sở hữu, quy mô và loại 
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hình, lành mạnh về tình hình tài chính, giúp giải quyết các TCTD yếu kém bảo đảm 

quyền lợi của người gửi tiền và các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên 

quan theo quy định của pháp luật. Một số TCTD có mức độ rủi ro, nguy cơ mất an 

toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. 

Bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt 

động ngân hàng.  

Quá trình tái cơ cấu TCTD luôn gắn liền với xử lý nợ xấu như một mối quan 

hệ 2 chiều, khi tái cơ cấu TCTD được thực hiện tốt sẽ tăng năng lực tài chính, năng 

lực quản trị điều hành cho các TCTD, tình trạng nợ xấu tất yếu sẽ giảm. Và ngược 

lại quá trình xử lý nợ xấu càng nhanh chóng càng tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình tái cơ cấu các TCTD. Như vậy, tái cơ cấu các TCTD cũng là một trong những 

biện pháp nhằm ngăn chặn nợ xấu. 

ii) Nhóm các quy định điều chỉnh trực tiếp hoạt động xử lý nợ xấu, bao gồm: 

Nhóm các quy định về mua bán nợ của TCTD, được quy định tại Thông tư 

09/2015/TT-NHNN (xem tên đầy đủ tại tài liệu tham khảo, STT 21). Các quy định 

này điều chỉnh hoạt động mua bán nợ các khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay, 

khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh theo hợp đồng cấp tín dụng. Theo đó, mua 

bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ cho bên mua nợ và 

nhận tiền thanh toán từ bên mua nợ. Quyền đòi nợ sau khi chuyển giao có thể tiếp 

tục mua đi bán lại trên thị trường hoặc có thể chuyển thành tài sản góp vốn khi 

thành lập doanh nghiệp hoặc làm tài sản bảo đảm khi thực hiện nghĩa vụ. Đối với 

nợ có tài sản bảo đảm, việc chuyển nhượng quyền đòi nợ bao gồm cả chuyển 

nhượng các quyền, lợi ích gắn với bảo đảm của khoản nợ như quyền phát mại tài 

sản thế chấp, cầm cố, quyền yêu cầu bên bảo lãnh trả nợ thay, v.v.. 

Hoạt động mua bán nợ phải tuân theo một trình tự nhất định, các khoản nợ 

được mua bán phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật. 

Mua bán nợ là hình thức xử lý nợ xấu hiệu quả nhất, giúp các TCTD làm 

sạch bảng cân đối tài chính, có thêm nguồn vốn tiếp tục hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Hoạt động mua bán nợ giúp chu chuyển luồng vốn từ chủ thể này sang chủ 
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thể khác, tạo một thị trường với sự tham gia của nhiều chủ thể, huy động sức mạnh 

tài chính trong xã hội, điều này góp phần xử lý nhanh và hiệu quả nợ xấu. 

Nhóm các quy định về xử lý tài sản bảo đảm, được quy định tại Bộ Luật Dân 

sự 2015; Luật Đất đai 2013, Nghị định Chính phủ về giao dịch bảo đảm; Nghị định 

về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn của NHNN và Bộ Tư pháp (xem 

tên đầy đủ tại tài liệu tham khảo, STT 27, 28, 1, 3, 2, 33), v.v. Đây là hệ thống các 

quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ các bên trong việc xử lý tài 

sản bảo đảm. Xử lý tài sản bảo đảm gần như là sự lựa chọn cuối cùng khi mà TCTD 

không có khả năng thu hồi nợ và khách hàng vay đã không còn khả năng trả nợ sau 

khi đã được cơ cấu lại hoặc được sử dụng các biện pháp hỗ trợ khác. 

Nhóm các quy định về khởi kiện, thi hành án: Được áp dụng khi khách hàng 

vay cố tình không trả nợ, không thực hiện những biện pháp bảo đảm. Đây là những 

quy định đảm bảo cho quyền chủ nợ và được thực hiện theo quy định của Bộ Luật 

Tố tụng dân sự 2015,  Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Thi hành án dân sự 2008.  

Như vậy, về mặt lý luận chung các quy định về xử lý nợ xấu ở Việt Nam 

thực chất mới chỉ dừng lại ở khâu xử lý các khoản nợ xấu, theo đó khởi kiện là 

bước cuối cùng. Tuy nhiên, liệu đó đã là cách hiểu hợp lý hay pháp luật về xử lý nợ 

xấu nên chăng còn được hiểu kéo dài đến các quy định điều chỉnh cả giai đoạn phá 

sản doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, tại Việt Nam dùng Luật Phá sản để xử lý nợ xấu thực sự không 

hiệu quả, bởi Luật Phá sản ở Việt Nam có thiên hướng bảo vệ con nợ nhiều hơn so 

với chủ nợ. Một đặc điểm nữa là tại Việt Nam dùng Luật phá sản để xử lý nợ xấu 

liên quan đến doanh nghiệp nhà nước là điều không khả thi, cho đến nay chưa có 

trường hợp nào tái cấu trúc nợ ngân hàng của doanh nghiệp nhà nước mà sử dụng 

đến thủ tục phá sản. Do đó, theo quan điểm của các TCTD việc để con nợ phá sản 

thì khả năng thu hồi nợ vay cũng không nhiều, chính vì vậy họ cũng hạn chế sử 

dụng cơ chế phá sản cho các doanh nghiệp để thu hồi nợ [31, tr. 43]. 

iii) Xử lý nợ xấu qua công ty quản lý tài sản của các TCTD là một chế định 

đặc thù trong cấu trúc của pháp luật về xử lý nợ xấu:  
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Việc xử lý nợ xấu tại Việt Nam trước hết là nhiệm vụ của mỗi TCTD, nhưng 

sau đó cần có một thiết chế đứng ra với vai trò trung gian. Đặc biệt, trong hoạt động 

mua bán nợ, cần phải có những thiết chế chuyên nghiệp để làm cầu nối trong thị 

trường mua bán nợ. Tại Việt Nam, mua bán nợ vẫn là một thị trường mới mẻ và 

đang từng bước hoàn thiện, cho đến trước năm 2013, thị trường mua bán nợ chủ yếu 

tồn tại một số thiết chế như các công ty mua bán nợ (AMC) trực thuộc các ngân 

hàng thương mại và Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp 

thuộc Bộ tài chính (DATC). 

Mục đích của các AMC chủ yếu xử lý nợ xấu trong nội bộ ngân hàng. Trong 

khi đó DATC mua bán nợ xấu chủ yếu phục vụ cho việc tái cơ cấu doanh nghiệp. 

Việc mua các khoản nợ và chuyển nợ thành vốn góp để thực hiện tái cơ cấu doanh 

nghiệp đang là một hoạt động mà DATC rất quan tâm hướng đến. Tuy nhiên, đây 

không phải là điều mà các TCTD mặn mà, bởi điều này đồng nghĩa với việc các 

TCTD sẽ phải tiếp tục rót vốn, nhúng tay vào việc quản lý một doanh nghiệp đang 

trong bờ vực phá sản, kết quả thu hồi vốn thì không biết đến bao giờ. Chính vì vậy, 

các TCTD trông đợi một thiết chế xử lý nợ xấu có khả năng giải quyết được vấn đề 

nợ xấu một cách nhanh chóng và đem lại những thuận lợi cho hoạt động của các 

TCTD. Điều đó chỉ có thể là mua bán nợ xấu qua VAMC, một thiết chế hoàn toàn 

mới tại Việt Nam.  

Hoạt động mua bán nợ qua VAMC không giống như hoạt động mua bán nợ 

thông thường. Những quy định điều chỉnh hoạt động này không đơn thuần là nhóm 

quy định về mua bán nợ mà còn bao gồm cả nhóm quy định về trích lập dự phòng, 

về các tỷ lệ an toàn, về cơ cấu lại nợ, về tái cơ cấu TCTD, về xử lý tài sản bảo đảm, 

khởi kiện thi hành án. Có thể nói hoạt động của VAMC chịu sự điều chỉnh xuyên 

suốt của các nhóm quy định về xử lý nợ xấu trong cấu trúc pháp luật về xử lý nợ 

xấu ở Việt Nam được trình bày ở trên. Xử lý nợ xấu qua VAMC là một đặc thù và 

là điểm nhấn trong bức tranh toàn cảnh về hệ thống pháp luật xử lý nợ xấu tại Việt 

Nam.  



18 
 

Kết luận Chương 1 

Thông qua việc nghiên cứu những nội dung cơ bản về khái niệm nợ xấu theo 

quan điểm của lý thuyết tài chính ngân hàng, các tổ chức quốc tế và Việt Nam giúp 

chúng ta hiểu rõ bản chất của nợ xấu, sự khác biệt và tương đồng giữa cách hiểu về 

nợ xấu giữa Việt Nam và thế giới. Điều này có ý nghĩa lý luận quan trọng, bởi 

muốn thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý nợ xấu trước hết cần phải hiểu chính xác về bản 

chất của nợ xấu để có hướng đi, giải pháp hiệu quả.  

Cùng với với việc nghiên cứu cấu trúc pháp luật xử lý nợ xấu cho thấy, các 

thiết chế xử lý nợ xấu là một phần trong cấu trúc pháp luật xử lý nợ xấu. VAMC là 

một thiết chế, việc xử lý nợ xấu qua VAMC là một công đoạn của quá trình xử lý 

nợ xấu, vừa mang những đặc điểm chung như DATC của Bộ Tài chính, các AMC 

của các TCTD vừa có những đặc thù riêng. Nội dung này sẽ được làm rõ thông qua 

việc nghiên cứu thực trạng các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động xử lý nợ 

xấu của VAMC (Chương 2). 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU TỪ THỰC TIỄN CÔNG 

TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM 

2.1. Khái quát về Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam 

2.1.1. Tình hình nợ xấu của các TCTD và sự cần thiết thành lập công ty quản 

lý tài sản của các TCTD Việt Nam 

 a) Tình hình nợ xấu của các TCTD: Trong hoạt động ngân hàng, nợ xấu 

luôn tiềm ẩn, tuy nhiên tại Việt Nam từ những năm 2008 trở lại đây, tình hình nợ 

xấu trở nên nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là các ngân hàng phải đối mặt với áp 

lực về suy thoái kinh tế thế giới, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu ảnh 

hưởng không nhỏ đến khu vực Đông Nam Á dẫn đến sự suy giảm về thị trường 

chứng khoán trong nước, lại được bồi thêm bởi cú sốc “vỡ bong bóng” thị trường 

bất động sản, khiến nhiều khách hàng rơi vào tình trạng mất khả trả nợ. Cùng với đó 

là các nguyên nhân nội tại ngân hàng như hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ 

yếu kém, sự mạo hiểm trong đầu tư do ham lợi nhuận bất chấp việc tuân thủ các 

nguyên tắc về an toàn; vấn đề sở hữu chéo; vấn đề đạo đức tín dụng,v.v. dẫn đến 

những rủi ro nghiêm trọng về gia tăng nợ xấu. Con số dưới đây thể thể hiện rõ mối 

tương quan giữa tỷ lệ gia tăng nợ xấu và tăng trưởng tín dụng. 

 
Đồ thị 2.1. Diễn biến nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam 

 

(Nguồn: Báo cáo của NHNN năm 2013) 
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Trong những tháng đầu năm 2013, tín dụng tăng trưởng chậm do những khó 

khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là tình trạng doanh nghiệp phá sản, giải thể và 

hàng tồn kho, ứ đọng trong sản xuất kinh doanh dẫn đến tỷ lệ nợ xấu của các TCTD 

tăng liên tục từ 3,90% (cuối năm 2012) lên 4,22% (tháng 6/2013) và đạt đỉnh điểm 

vào tháng 10/2013 với tỷ lệ 4,53%. 

 Trong 6 tháng cuối năm 2013, nhờ những giải pháp tổng thể của Chính phủ 

và NHNN, diễn biến nợ xấu đã có những tín hiệu khả quan, tỷ lệ nợ xấu của các 

TCTD đã giảm từ 4,53% (cuối tháng 10/2013) xuống 4,34% (cuối tháng 11/2013) 

và tiếp tục giảm mạnh về mức 3,33% (cuối tháng 12/2013). Nợ xấu có dấu hiệu 

giảm ở cả khối ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần 

với tốc độ giảm tương ứng -2,73% và -1,2%.  

Bảng 2.1. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 

Khối Ngân hàng 

 

Nợ xấu (tỷ đồng) 
Tăng giảm năm 

2013 so với 2012 
Tỷ lệ nợ xấu (%) 

31/12/12 31/12/13 Số tiền % 31/12/12 31/12/13 

NHTM Nhà nước 46.955,86 45.673,63 -1.282,24 -2,73 3,33 2,88 

NHTM Cổ phần 48.011,70 47.437,35 -574,35 -1,20 4,67 3,93 

Tổng cộng 94.967,56 93.111,0 -1.856,59 -1,95 3,90 3,33 

  (Nguồn:Báo cáo của NHNN năm 2013) 

  Tuy nhiên, trong tổng số 38 ngân hàng thương mại, có 18 ngân hàng nợ xấu 

giảm so với cuối năm 2012, song hầu hết các ngân hàng đều có mức giảm thấp và 

nhiều ngân hàng có nợ xấu tăng lớn (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương 

Việt Nam tăng 1.635,4 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt 

Nam tăng 972,3 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội tăng 748,1 tỷ 

đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á tăng 819,1 tỷ đồng; Ngân hàng 

thương mại cổ phần An Bình tăng 935,3 tỷ đồng) và một số ngân hàng có tốc độ 

tăng trên 20%. Như vậy, tính chung toàn hệ thống thì nợ xấu giảm song tại nhiều 

ngân hàng thì quy mô nợ xấu còn lớn và đang tiếp tục gia tăng nhanh. Xét về tỷ lệ, 

có 15/38 ngân hàng thương mại tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng lớn hơn 3%, 
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trong đó, cao nhất là Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam với tỷ lệ 

nợ xấu 53,24% và Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu 22,54%. 

Về các khoản nợ được cơ cấu lại: Ngày 22/4/2012, NHNN ban hành Quyết 

định số 780/QĐ-NHNN về việc phân loại nợ đối với nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 

Theo đó, đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, căn cứ tình hình sản xuất, kinh 

doanh, nếu khách hàng được đánh giá có khả năng trả nợ tốt sau khi cơ cấu lại thì 

được giữ nguyên nhóm nợ như đã được phân loại nợ trước khi cơ cấu lại. Quyết 

định số 780/QĐ-NHNN đã góp phần kiềm chế nợ xấu gia tăng, giúp cho hàng ngàn 

khách hàng vay không phải chịu lãi suất phạt quá hạn và tiếp tục được tiếp cận vay 

vốn bình thường ở các TCTD. 

Tuy nhiên, trong năm 2013, các khoản nợ được cơ cấu lại theo Quyết định số 

780/QĐ-NHNN có xu hướng tăng gần như liên tục. Theo báo cáo của các ngân 

hàng thương mại, nợ xấu giảm mạnh trong tháng 12 (giảm 23.941,7 tỷ đồng so với 

tháng 11/2013) song các khoản nợ cơ cấu lại theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN lại 

tăng rất lớn (51.140,3 nghìn tỷ đồng) cho thấy chất lượng tín dụng chưa thực sự 

được cải thiện và nợ xấu giảm chủ yếu do các ngân hàng thương mại thực hiện cơ 

cấu lại nợ. Nếu không thực hiện Quyết định số 780/QĐ-NHNN thì tỷ lệ nợ xấu đến 

cuối tháng 12/2013 của toàn bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ ở mức 

khoảng 9,5% tổng dư nợ tín dụng. 

Một số ngân hàng có nợ xấu hạch toán nội bảng thấp nhưng nợ xấu tính theo 

Quyết định số 780/QĐ-NHNN lại rất cao, chủ yếu là các ngân hàng thương mại 

Nhà nước: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (nợ xấu nội 

bảng 3.738,6 tỷ đồng, nợ xấu theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN là 23.068,1 tỷ 

đồng); Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (tương ứng là 

8.714,9 tỷ đồng và 13.854,8 tỷ đồng); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Việt Nam (tương ứng là 25.369,5 tỷ đồng và 54.035,2 tỷ đồng). Bên cạnh đó, 

một số ngân hàng thương mại cổ phần cũng có tình hình tương tự: Ngân hàng 

thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (nợ xấu nội bảng là 1.593,1 tỷ đồng, nợ 
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xấu theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN là 14.735,8 tỷ đồng), Ngân hàng thương mại 

cổ phần Sài Gòn (con số tương ứng là 1.440,1 tỷ đồng và 16.249,8 tỷ đồng), v.v. 

Với sự chênh lệch lớn về số liệu báo cáo như trên cho thấy chất lượng tín dụng tại 

nhiều ngân hàng suy giảm nghiêm trọng nhưng lại chưa được đánh giá một cách 

chính xác, con số nợ xấu chưa được thể hiện đầy đủ và còn bị ẩn đi dưới nhiều hình 

thức, trong đó có hình thức cơ cấu lại nợ. 

Trên cơ sở khai thác số liệu báo cáo về dư nợ tín dụng từ Trung tâm thông tin 

tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) của toàn bộ hệ thống các TCTD và sau khi thực 

hiện việc điều chỉnh dư nợ của một khách hàng khi đang vay ở nhiều TCTD về một 

nhóm nợ thì có sự chênh lệch khá lớn so với số liệu báo cáo của các TCTD. Tổng 

nợ xấu của 122 TCTD sau khi thực hiện chuyển nhóm nợ đến cuối tháng 12/2013 là 

182,35 nghìn tỷ đồng (giảm 31,6 nghìn tỷ đồng, 14,8% so với tháng 11/2013) và tỷ 

lệ nợ xấu là 5,66%. 

Nợ xấu khi quá 5%, theo kinh nghiệm của thế giới thì lúc này đã trở nên đe 

dọa sự an toàn của hệ thống. Trước tình hình nợ xấu gia tăng, việc xử lý nợ xấu 

bằng phương pháp truyền thống thông qua trích lập dự phòng và dùng dự phòng rủi 

ro để xử lý của các TCTD không thể đáp ứng. Đặc biệt giai đoạn 2009-2013 là một 

giai đoạn các TCTD gặp vô vàn khó khăn trong hoạt động kinh doanh, thiếu vốn, 

siết chặt hoạt động tín dụng, cắt giảm quy mô hoạt động, v.v. điều này dẫn đến lợi 

nhuận suy giảm, việc trích lập dự phòng là không khả thi. 

 b) Sự cần thiết phải thành lập VAMC  

Đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh, có hiệu quả và bền vững nợ xấu của các 

TCTD, nhằm thực hiện thành công Đề án cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2011-2015 

ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ, việc xử lý nợ xấu là yêu cầu cấp bách và nhiệm vụ trọng tâm của các 

TCTD.  

Tuy nhiên trước tình hình nợ xấu ngày càng gia tăng, cần phải có một tổ 

chức độc lập, chuyên nghiệp với quy mô hoạt động lớn, có khả năng tiếp nhận và 

xử lý tập trung các khoản nợ xấu của các TCTD, tối đa hóa giá trị thu hồi vốn, khơi 
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thông một khối lượng lớn vốn, tài sản đang bị đọng dưới dạng các khoản nợ xấu của 

các TCTD.  

Mặc dù khuôn khổ thể chế và quy định an toàn hoạt động ngân hàng hiện 

nay đã cho phép TCTD có các biện pháp ghi nhận và xử lý nợ xấu, rủi ro tín dụng 

như mua bán nợ, thành lập Công ty mua bán nợ thuộc Bộ tài chính (DATC), xử lý 

rủi ro tín dụng bằng dự phòng rủi ro, v.v.. Tuy nhiên, thể chế và quy định xử lý rủi 

ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng hiện nay chưa hoàn chỉnh và chưa có hiệu 

quả cao để giúp các TCTD xử lý nhanh, kịp thời nợ xấu, cụ thể:  

- DATC thuộc Bộ Tài chính chưa đủ khả năng để xử lý nợ xấu của các 

TCTD.  

DATC là doanh nghiệp nhà nước thành lập theo Quyết định số 109/2003/QĐ 

- TTg ngày 05/06/2003 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu xử lý các khoản nợ 

và tài sản tồn đọng góp phần lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp, thúc 

đẩy quá trình sắp xếp và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước. Đây cũng là một mô 

hình công ty quản lý tài sản quốc gia của Chính phủ được thiết kế theo mô hình tập 

trung. 

Qua hơn 8 năm hoạt động, DATC bộc lộ nhiều hạn chế về năng lực tài chính, 

hoạt động, nguồn nhân lực, do đó chưa phát huy được hiệu quả và chưa đạt được 

mục tiêu đề ra, đồng thời chưa thực sự đóng vai trò là tổ chức xử lý tập trung tài sản 

và nợ xấu của khu vực doanh nghiệp và khu vực ngân hàng, cụ thể: 

(i) Vốn điều lệ lúc đó của DATC chỉ là 2 ngàn tỷ đồng; tổng tài sản khoảng 5 

ngàn tỷ đồng. Với năng lực tài chính này, DATC chưa đủ để xử lý nợ xấu của 

doanh nghiệp và ngân hàng; 

(ii) Hoạt động mua bán nợ và tài sản tồn đọng của DATC chủ yếu nhằm hỗ 

trợ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu và lành mạnh hóa tình hình tài chính của 

doanh nghiệp nhà nước, do DATC phải sử dụng tối thiểu 70% tổng nguồn vốn đầu 

tư để mua các khoản nợ và tài sản đối với khách nợ là doanh nghiệp do Nhà nước 

sở hữu 100% vốn điều lệ. Nguồn lực tài chính hạn chế và tập trung chủ yếu hỗ trợ 
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sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, do đó DATC rất hạn chế và chưa quan 

tâm trong việc xử lý nợ xấu của các TCTD. 

(iii) Năng lực định giá, thẩm định, xử lý nợ, cơ cấu lại nợ và cơ cấu lại doanh 

nghiệp của DATC còn nhiều hạn chế. 

(iv) Kết quả hoạt động và năng lực xử lý nợ xấu còn rất khiêm tốn so với yêu 

cầu xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp. Từ năm 2004 đến hết 

năm 2011, DATC đã thực hiện 6 phương án mua bán nợ theo chỉ định của Thủ 

tướng Chính phủ và 112 phương án theo phương thức thỏa thuận để tái cơ cấu 

doanh nghiệp và thu hồi nợ. Giá trị sổ sách của các khoản nợ là 7.427,9 tỷ đồng, đã 

xử lý thu hồi được 2.323,6 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nợ thành vốn góp cổ phần 

là 453,9 tỷ đồng), tỷ lệ thu hồi đạt 99,4% giá vốn. Trong hoạt động mua bán nợ và 

tài sản tồn đọng, DATC đã ký được 20 hợp đồng mua nợ, giá trị sổ sách của khoản 

nợ là 1.094,9 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2007 đến năm 2013, DATC đã mua nợ để tái 

cơ cấu cho 89 doanh nghiệp khách nợ, gồm 62 doanh nghiệp đã hoàn thành và 27 

doanh nghiệp đang triển khai thực hiện với giá trị các khoản nợ theo sổ sách kế toán 

là 8.680 tỷ đồng, giá vốn mua nợ là 2.284 tỷ đồng (tỷ lệ mua nợ bình quân là 

26,3%), đã thu hồi được 2.245,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ thu hồi là 98,3% (bao gồm cả 

chuyển nợ thành vốn góp cổ phần tại 62 doanh nghiệp tái cơ cấu thành công là 

709,3 tỷ đồng). Trung bình mỗi năm DATC xử lý được hơn 300 tỷ đồng.  

-  Các AMC thuộc NHTM còn nhiều hạn chế: Để góp phần xử lý nợ xấu và 

quản lý, khai thác có hiệu quả các tài sản, các NHTM được phép thành lập công ty 

quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc NHTM theo Quyết định số 150/2001/QĐ-

TTg ngày 05/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Các AMC hoạt động với quy mô 

rất nhỏ, mang tính chất nội bộ, chủ yếu thực hiện tiếp nhận, xử lý (bán) nợ xấu và 

khai thác tài sản của ngân hàng mẹ. Hầu hết các công ty quản lý nợ và khai thác tài 

sản có vốn điều lệ dưới 300 tỷ. Số dư các khoản nợ tiếp nhận từ các ngân hàng 

thương mại tại thời điểm cuối tháng 9/2012 là 5.439 tỷ đồng với giá trị tài sản bảo 

đảm nợ vay là 5.173 tỷ đồng. Nguồn vốn của các công ty này chủ yếu do ngân hàng 

mẹ cấp hoặc cho vay và hạn chế về khả năng huy động vốn trên thị trường.  
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Ngoài ra, năng lực, trình độ chuyên môn về định giá, xử lý, cơ cấu nợ và tài 

sản của các công ty này cũng rất hạn chế. Thực chất, công ty quản lý nợ và khai 

thác tài sản là đơn vị chuyên môn xử lý nợ của ngân hàng thương mại. Nợ xấu 

chuyển sang các công ty này chưa được coi là đã được xử lý. Do đó, về cơ bản các 

công ty quản lý nợ và khai thác tài sản không đáp ứng được yêu cầu xử lý nợ xấu 

trong điều kiện hiện nay. 

Mặt khác, thị trường tài chính, thị trường mua bán nợ ở Việt Nam chưa phát 

triển để tạo điều kiện giúp cho các công ty quản lý tài sản có thêm phương tiện huy 

động nguồn lực và xử lý. Khuôn khổ pháp lý về mua bán nợ chưa hoàn thiện, chưa 

tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán nợ phát triển. Do vậy, cho đến trước 

2013, Việt Nam chưa có công ty quản lý tài sản theo mô hình tập trung theo đúng 

nghĩa để có khả năng xử lý nhanh nợ xấu với quy mô lớn. Mô hình AMC hiện nay ở 

Việt Nam là theo mô hình phân tán, quy mô nhỏ, không có hiệu quả như đã được 

chứng minh ở nhiều nước trong khu vực. Do đó, cần phải có mô hình xử lý nợ xấu 

có hiệu quả và phù hợp hơn với đặc thù của lĩnh vực ngân hàng, đồng thời có đủ 

năng lực tiếp nhận, xử lý nợ xấu nhanh và có quy mô lớn.  

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng cần 

có sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay ngân sách nhà nước còn 

nhiều khó khăn (thâm hụt khá lớn và kéo dài, nợ công cao và tăng nhanh) do đó 

không có điều kiện hỗ trợ tài chính trực tiếp cho việc xử lý nợ xấu của hệ thống 

ngân hàng. Thành lập công ty quản lý tài sản với phương thức hoạt động rủi ro thấp 

nhất và cơ chế chia sẻ giá trị thu hồi nợ hợp lý giữa các bên liên quan sẽ hạn chế tác 

động đến chi tiêu ngân sách nhà nước nhiều hơn là xử lý trực tiếp qua DATC.  

Trước tình hình thực tiễn này, Việt Nam phải cân nhắc đến việc thành lập 

công ty quản lý tài sản quốc gia mà theo kinh nghiệm xử lý tại nhiều nước khác 

nhau, đây là mô hình cần thiết phải có để xử lý nợ xấu. 

Trong cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á những năm 1997-1998 rất nhiều 

nước Châu Á đã thành lập các công ty quản lý tài sản trực thuộc nhà nước nhằm xử 
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lý nợ xấu đồng thời thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nói riêng như Hàn 

Quốc, Thái Lan, Malaysia, v.v.. 

Tại các quốc gia này, công ty quản lý tài sản được xây dựng với 2 mô hình 

chính: do nhà nước góp vốn hoặc do tư nhân góp vốn. Với mô hình công ty quản lý 

tài sản tư nhân, một số hoạt động độc lập, một số khác là công ty con của ngân hàng 

hoặc đơn vị trực thuộc ngân hàng. Mô hình công ty quản lý tài sản nhà nước thường 

hoạt động hiệu quả khi vấn đề nợ xấu mang tính hệ thống. Đặc điểm của các công 

ty quản lý tài sản Nhà nước là được Chính phủ tài trợ vốn và tổ chức tập trung, sự 

hỗ trợ của Chính phủ với mục đích đẩy nhanh tiến độ chuyển giao nợ xấu từ các 

TCTD cho các công ty quản lý tài sản. Phương pháp định giá khoản nợ đóng vai trò 

cực kỳ quan trọng trong chuyển giao nợ xấu từ các TCTD cho công ty quản lý tài 

sản. Có hai phương pháp định giá được sử dụng: định giá theo giá trị sổ sách và 

định giá theo giá trị phù hợp. Phần lớn các công ty áp dụng phương pháp định giá 

theo giá trị phù hợp với mức giá trung bình dao động từ khoản 1/3 đến 1/2 giá trị sổ 

sách của khoản nợ xấu [8]. 

 Một số mô hình điển hình được đánh giá là có hiệu quả cao trong xử lý nợ xấu là 

tại Hàn Quốc và Malaysia: 

Tại Hàn Quốc, mô hình cơ quan quản lý tài sản của Hàn Quốc (KAMCO). 

KAMCO, tiền thân là công ty con của Ngân hàng phát triển Hàn Quốc, đã 

được cải tiến lại chức năng và nhiệm vụ thành cơ quan chuyên giải quyết nợ xấu. 

Chủ sở hữu của KAMCO là Bộ Tài chính và Kinh tế, Ngân hàng phát triển 

Hàn Quốc và các TCTD khác, các chủ sở hữu cử đại diện tham gia Ban Điều hành, 

cộng thêm đại diện từ Ủy ban giám sát Tài chính, công ty bảo hiểm tiền gửi, Hiệp 

hội các ngân hàng và 3 chuyên gia độc lập hoạt động dưới sự giám sát của Ủy ban 

tài chính. 

 Nguồn vốn hoạt động của KAMCO được cấp bởi Chính phủ. Trái phiếu 

KAMCO chiếm hơn 90% nguồn tài trợ cho các AMC. Ngoài ra KAMCO vay được 

khoảng 5% -13% tổng số vốn cần thiết, chủ yếu là tổ chức thuộc sở hữu của Chính 

phủ. Có thể tóm tắt hoạt động của KAMCO qua sơ đồ sau [9, tr. 2] 



27 
 

 

 

 

                                                                        

                    Mua nợ xấu                                       Vốn                                                  

                                                           

                                 Vốn                                      Bán trái phiếu, bán đấu giá  

                                         các khoản nợ xấu v.v.                                                                                        

                         

                                                                      Hoàn trả vốn 

             Hỗ   hỗ trợ tái cơ cấu           

                                                                Vốn chính phủ 

Sơ đồ 2.2. Hoạt động của cơ quan quản lý tài sản của Hàn Quốc (KAMCO) 

Trái phiếu KAMCO được phát hành trực tiếp cho các ngân hàng để đổi lấy các 

khoản nợ xấu phát sinh tại các ngân hàng đó. Thông qua việc mua các khoản nợ xấu 

KAMCO sẽ trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu, KAMCO nắm giữ các khoản 

nợ xấu, cố gắng tái cơ cấu nợ, tái tài trợ hay chuyển đổi nợ thành vốn chủ sở hữu 

nếu công ty đó có khả năng phục hồi, giảm lãi suất, giãn nợ. 

 Sau khi mua nợ xấu KAMCO sẽ nhóm các khoản nợ xấu này để phát hành 

chứng khoán có đảm bảo bằng tài sản dựa trên các khoản nợ xấu đã mua hoặc bán 

cho các nhà đầu tư thông qua đấu giá quốc tế cạnh tranh. Hàn Quốc đã rất thành 

công trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào xử lý nợ xấu thông 

qua mua các trái phiếu được đảm bảo bằng các khoản nợ xấu cũng như mua các 

khoản nợ xấu này. KAMCO cũng tịch thu tài sản thế chấp các khoản nợ có đảm bảo 

để bán, thu hồi lại tiền. Sau khi thu hồi vốn KAMCO sẽ hoàn trả cho Chính phủ. 

Nhờ sử dụng đồng loạt các biện pháp xử lý nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu đã giảm từ 

17,7% vào năm 1998 xuống còn 14,9%, 10,4%, 5,6% và 3,9% vào các năm 1999, 

2000, 2001, 2002. Hàn Quốc thực hiện thành công việc giải quyết nợ xấu, tái cơ cấu 

doanh nghiệp, tái cơ cấu khu vực tài chính góp phần ổn định nền kinh tế là do 

KAMCO Tổ chức tài 

chính 

Nhà đầu tư 

Doanh nghiệp Chính phủ 

Ủy ban giám sát tài chính 
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Chính phủ Hàn Quốc đã nhanh chóng, kịp thời phát triển thị trường thứ cấp cho các 

khoản nợ xấu, các chứng khoán đảm bảo bằng nợ xấu được tiến hành giao dịch 

thuận lợi. 

Tại Malaysia, mô hình công ty quản lý tài sản Danaharta 

Cuộc khủng hoảng tài chính Malaysia buộc nước này thành lập ra tổ chức xử 

lý nợ xấu Danaharta. Cơ chế xử lý của mô hình này là mua đứt nợ xấu để xử lý 

nhanh hoặc mua lại nợ xấu và để chúng tự phục hồi. 

Nguồn vốn hoạt động của Danaharta được Chính phủ cấp ban đầu 3 tỷ ringgit, 

theo ước tính ban đầu Danaharta cần 25 tỷ ringgit để mua nợ. Số còn lại này chủ 

yếu dựa vào phát hành trái phiếu. Danaharta phát hành trực tiếp trái phiếu cho các 

TCTD để mua lại nợ xấu. Với các TCTD, việc đổi các khoản nợ xấu lấy trái phiếu 

đảm bảo của Chính phủ sẽ làm bảng cân đối tài chính lành mạnh hơn, chỉ số an toàn 

được cải thiện. Danaharta chỉ mua các khoản nợ xấu có giá trị từ 5 triệu ringgit (1,3 

triệu USD) trở lên.  

Luật Danaharta đem lại hành lang pháp lý với nhiều đặc quyền cho tổ chức 

này để việc xử lý nợ xấu ngân hàng kịp thời và hiệu quả, góp phần ngăn chặn đổ vỡ 

hệ thống và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cụ thể: 

Quyền mua lại tài sản của các tổ chức tài chính, ngân hàng theo luật định: 

Danaharta được phép mua nợ xấu của các tổ chức tài chính, đồng thời có lợi ích, 

thứ tự ưu tiên trả nợ giống như tổ chức tài chính bán nợ xấu; được tiếp nhận và 

chuyển giao quyền sở hữu tài sản. 

Quyền chỉ định “quản trị viên đặc biệt” để quản lý rủi ro và quản trị các tổ 

chức tài chính gặp vấn đề: Danaharta thực hiện chỉ định quản trị viên đặc biệt khi tổ 

chức tài chính không còn khả năng trả nợ với sự chấp thuận của Uỷ ban Giám sát. 

Quản trị viên đặc biệt kiểm soát và quản lý tài sản của tổ chức có nợ xấu, bảo toàn 

tối đa giá trị tài sản của tổ chức tài chính; giúp tổ chức gặp vấn đề duy trì hoạt động.  

Quyền bán tài sản tịch thu một cách nhanh chóng: Sau khi mua nợ xấu, 

Danaharta có thể bán lại, chuyển giao quyền lợi đi kèm tài sản cho bên mua theo 

quy định của Luật Danaharta và Luật đất đai mà không cần thông qua tòa án để 
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giảm thời gian xử lý tài sản. Tài sản đảm bảo có thể bị tịch thu nếu chủ nợ không 

tuân thủ yêu cầu sửa chữa sai phạm trong hợp đồng tín dụng trong vòng 30 ngày 

của Danahart. Danaharta có thể bán tài sản đảm bảo thông qua thỏa thuận tư nhân, 

đấu giá, bỏ thầu hoặc theo hình thức hợp đồng.  

Nếu tổ chức tài chính có khả năng khôi phục, Danaharta sẽ trao cơ hội cơ cấu 

lại nợ theo chính sách và hướng dẫn tái cơ cấu nợ. Đối với các tổ chức tài chính 

không có khả năng khôi phục hay không tuân thủ hướng dẫn tái cơ cấu nợ, phương 

thức thu hồi sẽ là bán tài sản thế chấp và chỉ định các quản trị viên đặc biệt để tiến 

hành thanh lý tài sản [23]. 

Với những thế mạnh như vậy, Danaharta đã thành công trong việc giúp Chính 

phủ Malaysia đưa nợ xấu về ngưỡng an toàn, giúp nền kinh tế của Malaysia tăng 

trưởng trở lại. 

Kinh nghiệm cho Việt Nam: Từ những mô hình thực tiễn và kết quả một số quốc 

gia đi trước, có thể rút ra một số gợi ý về chính sách đối với Việt Nam như sau: 

Thứ nhất, việc thành lập cơ quan chuyên biệt về xử lý nợ xấu thuộc Chính phủ 

là cần thiết (Chính phủ có thể ủy quyền cho NHNN) bởi chỉ khi thuộc Chính phủ 

những cơ quan này mới có đủ sức mạnh và khung pháp lý cần thiết [9, tr.8]. 

Thứ hai, nguồn vốn cho hoạt động của cơ quan này nên hình thành từ việc 

phát hành trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh hoặc có thể là hình thức khác như trái 

phiếu tái cấp vốn của Ngân hàng Trung ương [9, tr. 8]. 

Thứ ba, việc xử lý nợ nên thực hiện dưới các phương thức như sau: (i) Phát 

hành trái phiếu để mua các khoản nợ, (ii) Hoán đổi các khoản nợ thành vốn cổ phần 

(chứng khoán hóa các khoản nợ). Điều này rất hữu ích cho các doanh nghiệp trong 

quá trình tự phục hồi và tại Việt Nam việc gia tăng sở hữu nhà nước sẽ thuận lợi 

cho việc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu các TCTD [9, tr.8], (iii) Mua đứt các khoản 

nợ theo giá thị trường và bán lại điều này đòi hỏi phải phát triển một thị trường mua 

bán nợ thật tốt.  

Thứ tư, cần thiết phải xây dựng cơ sở pháp lý đầy đủ để cơ quan này có thể 

thực hiện tốt việc xử lý nợ xấu của mình tránh những vướng mắc tất yếu sẽ gặp phải 
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từ các yếu tố pháp lý khác như vướng mắc từ thị trường bất động sản, chứng khoán, 

cơ chế xử lý tài sản bảo đảm, v.v.. 

Thứ năm, phát triển thị trường trái phiếu, mở rộng đầu tư trực tiếp từ nước 

ngoài vào khu vực ngân hàng như một kênh huy động vốn hữu hiệu hiện nay. 

2.1.2. Cơ sở pháp lý và mục tiêu hoạt động VAMC  

Ngày 31/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 843/QĐ-TTg  

phê duyệt đề án xử lý nợ xấu của các TCTD và đề án thành lập công ty quản lý tài 

sản của các TCTD Việt Nam. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và 

hoạt động của công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (được sửa đổi bổ 

sung tại Nghị định 34/2015/NĐ và Nghị định 18/2016/NĐ-CP), NHNN cũng đã ban 

hành Thông tư hướng dẫn hoạt động mua bán, xử lý nợ của VAMC như Thông tư 

19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản 

lý tài sản của các TCTD (được sửa đổi bổ sung tại các Thông tư 14/2015/TT-

NHNN, Thông tư 08/2016/TT-NHNN) và một số văn bản liên quan, các văn bản 

này là khung pháp lý cho hoạt động của VAMC.  

 VAMC ra đời với chức năng chính là xử lý nợ xấu, giải quyết vấn đề mấu 

chốt tạo tiền đề cho tái cơ cấu các TCTD và phân loại chất lượng theo thông lệ quốc 

tế mà không phải sử dụng vốn ngân sách của nhà nước [8]. 

 VAMC là doanh nghiệp đặc thù do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và 

chịu sự quản lý, giám sát trực tiếp của NHNN, được thành lập với tư cách công cụ 

đặc biệt của Nhà nước nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính 

của các TCTD, giảm thiểu rủi ro cho các TCTD, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng 

trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế. 

 VAMC có trụ sở chính tại Hà Nội, tư cách pháp nhân, con dấu riêng, hạch 

toán độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương 

mại theo quy định của pháp luật. 
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 VAMC hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi, không vì mục tiêu lợi 

nhuận; công khai, minh bạch; hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu. 

VAMC có một số hoạt động chính sau đây: (i) Mua nợ xấu của các TCTD; 

(ii) Thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm; (iii) Cơ cấu lại khoản nợ, 

điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng 

vay; (iv) Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, khai thác, sử dụng, cho thuê tài sản bảo đảm 

đã được Công ty Quản lý tài sản thu nợ; (v) Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm 

tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu, bao gồm cả tài liệu, hồ 

sơ liên quan đến khoản nợ xấu và bảo đảm tiền vay;  (vi) Tư vấn, môi giới mua, bán 

nợ và tài sản; Đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần; (vii) Tổ chức bán đấu giá tài 

sản; (viii) Bảo lãnh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay vốn của tổ chức tín 

dụng; (ix) Hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty Quản lý 

tài sản sau khi được Thống đốc NHNN cho phép.  

2.2. Hoạt động xử lý nợ xấu của VAMC  

 Theo quy định tại Nghị định 53/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định 34/2015/NĐ-CP và Nghị định số 18/2016/NĐ-CP) và các Thông tư hướng 

dẫn, quá trình xử lý nợ xấu của VAMC được thực hiện theo một lộ trình như sau: 

 Giai đoạn 1: Mua nợ xấu của các TCTD: VAMC mua nợ xấu của TCTD 

theo giá trị ghi sổ bằng một trong hai hình thức: (i) mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc 

biệt do VAMC phát hành; (ii) mua nợ xấu theo giá thị trường bằng nguồn vốn 

không phải trái phiếu đặc biệt. 

 Giai đoạn 2: Tiến hành xử lý nợ xấu: Sau khi mua nợ, VAMC tiến hành 

đánh giá, phân loại nợ. Nếu nhận thấy khách hàng có khả năng phục hồi, VAMC 

thực hiện các biện pháp cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất và hỗ trợ khách hàng vay, đề 

nghị TCTD tiến hành cho khách hàng tiếp tục vay vốn, v.v.; Nếu khách hàng không 

có dấu hiệu phục hồi, VAMC sẽ tiến hành xử lý các tài sản bảo đảm, bán nợ xấu đã 

mua; Nếu khách hàng không chịu trả nợ, VAMC sẽ thực hiện quyền khởi kiện ra tòa.  
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 Trên cơ sở số tiền thu hồi nợ, VAMC tiến hành xử lý số tiền này theo các 

trình tự theo quy định pháp luật và khi trái phiếu khi đến hạn, VAMC thực hiện việc 

thanh toán các trái phiếu. 

 Trên cơ sở cách tiếp cận đi từ các quy định pháp luật điều chỉnh đến thực 

tiễn áp dụng, những nội dung dưới đây sẽ đi vào tìm hiểu cụ thể các biện pháp mà 

VAMC áp dụng để xử lý nợ xấu. 

2.2.1. Mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt 

  Nghị định 53/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) cùng các văn bản 

hướng dẫn của NHNN đã quy định cụ thể hoạt động mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc 

biệt, theo đó: 

  Trái phiếu đặc biệt được hiểu là một loại giấy tờ có giá, có thời hạn do 

VAMC phát hành để mua nợ xấu của các TCTD. Một trái phiếu đặc biệt được phát 

hành tương ứng với một khoản nợ xấu được mua, bán. 

 Chủ thể phát hành trái phiếu đặc biệt là VAMC, VAMC ủy quyền cho Sở 

Giao dịch NHNN tổ chức phát hành trái phiếu, trái phiếu đặc biệt. Trái phiếu đặc 

biệt là loại trái phiếu không được chuyển nhượng, được phát hành dưới hình thức 

bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử có định danh hoặc chứng chỉ ghi danh. Trái 

phiếu đặc biệt có lãi suất 0%.  

 Thời hạn của trái phiếu đặc biệt tối đa là 05 năm. Trường hợp phát hành 

trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của các TCTD đang thực hiện phương án tái cơ 

cấu hoặc gặp khó khăn về tài chính thì thời hạn của trái phiếu đặc biệt tối đa không 

quá 10 năm. 

 Trong thời gian đầu tại Nghị định 53/2013/NĐ-CP quy định thời hạn của 

trái phiếu đặc biệt chỉ là 05 năm. Tuy nhiên, thực tế quá trình mua bán nợ xấu của 

VAMC thời gian vừa qua cho thấy, việc ấn định thời hạn tối đa (là 05 năm) của trái 

phiếu đặc biệt trong Nghị định là không phù hợp với thực trạng tài chính của một số 

TCTD, đặc biệt là các TCTD đang thực hiện tái cơ cấu và gặp khó khăn về tài 

chính. Do vậy, để hỗ trợ quá trình tái cơ cấu các TCTD yếu kém, đẩy nhanh quá 
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trình xử lý nợ xấu, Nghị định 34/2015/NĐ-CP  đã sửa đổi, bổ sung quy định về thời 

hạn của trái phiếu đặc biệt theo hướng bổ sung trường hợp trái phiếu đặc biệt được 

phát hành để mua nợ xấu của các TCTD đang thực hiện tái cơ cấu và gặp khó khăn 

về tài chính thì thời hạn của trái phiếu đặc biệt tối đa không quá 10 (mười) năm.  

 Mệnh giá trái phiếu đặc biệt có giá trị bằng giá mua, bán của khoản nợ xấu. 

Giá mua, bán các khoản nợ xấu được tính trên sở theo giá trị ghi sổ số dư nợ gốc 

khách hàng vay chưa trả đã được khấu trừ số tiền dự phòng cụ thể đã trích lập chưa 

sử dụng cho khoản nợ xấu đó. 

Về điều kiện các khoản nợ xấu được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt: 

Thứ nhất, về phạm vi các khoản nợ xấu được mua: (i) Các khoản nợ xấu 

trong các hoạt động cấp tín dụng, bao gồm các khoản nợ xấu cho vay, chiết khấu, 

cho thuê tài chính, bao thanh toán và các khoản nợ xấu khác theo quy định của 

NHNN; (ii) Khoản mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường 

chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường của các công ty đại chúng 

chưa niêm yết do TCTD mua đã quá hạn thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, 

lãi từ 90 ngày trở lên; hoặc chưa quá hạn hoặc quá hạn dưới 90 ngày nhưng doanh 

nghiệp phát hành trái phiếu có nợ xấu tại TCTD đó; (iii) Khoản ủy thác mua trái 

phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, ủy thác cấp tín dụng mà TCTD bán nợ chịu rủi 

ro đã quá hạn thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi từ 90 ngày trở lên; hoặc 

chưa quá hạn hoặc quá hạn dưới 90 ngày nhưng doanh nghiệp phát hành trái phiếu, 

bên nhận ủy thác, đối tượng thụ hưởng của ủy thác có nợ xấu tại TCTD đó. 

Thứ hai, khoản nợ xấu phải có tài sản bảo đảm;  

Thứ ba, khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu phải hợp pháp và 

có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, cụ thể: (i) Hợp đồng tín dụng, hợp đồng ủy thác, hợp đồng 

mua trái phiếu doanh nghiệp, v.v.; (ii) Khoản nợ xấu chưa dùng để bảo đảm nghĩa 

vụ của TCTD; tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu không có tranh chấp tại thời điểm 

mua, bán nợ. 

Thứ tư, khách hàng vay còn tồn tại. 
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Thứ năm, giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu hoặc các khoản nợ 

xấu của một khách hàng vay hoặc các khoản nợ xấu của một nhóm khách hàng vay 

vào thời điểm bán nợ không thấp hơn 3 tỷ đồng đối với nhóm khách hàng vay và 

khách hàng vay là tổ chức; không thấp hơn 1 tỷ đồng đối với khách hàng vay là cá 

nhân hoặc mức khác do Thống đốc NHNN quyết định. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp các khoản nợ xấu của TCTD không đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện trên song vì đảm an toàn hoạt động của TCTD và xử lý 

nhanh nợ xấu, NHNN sẽ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc 

VAMC mua lại các khoản nợ xấu của TCTD này. 

 Về trình tự thủ tục mua bán: VAMC thực hiện mua nợ xấu theo trình tự như 

sau: 

Bước 1: TCTD trên cơ sở rà soát các khoản nợ xấu đáp ứng các điều kiện  

theo quy định, lập hồ sơ đề nghị mua nợ gửi VAMC.  

Bước 2: VAMC xem xét, thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và có văn 

bản trả lời TCTD về việc mua hoặc không mua các khoản nợ xấu. 

Bước 3: VAMC tiến hành ký kết hợp đồng mua, bán nợ và TCTD bán nợ 

phải thông báo cho khách hàng vay, bên có nghĩa vụ trả nợ, bên bảo đảm về nội 

dung bán nợ để biết và thực hiện nghĩa vụ với VAMC. 

Trên cơ sở các khoản nợ xấu đã mua, VAMC đã phối hợp với các TCTD 

nhằm thực hiện phân loại và phối hợp với các TCTD thống nhất phương án xử lý 

đối với từng khoản nợ, xác định những khoản nợ có thể cơ cấu, những khoản nợ có 

thể bán theo giá thị trường, v.v.. 

Về  quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán nợ  

Về phía VAMC, VAMC được tiếp nhận toàn bộ các quyền và lợi ích gắn với 

khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm và biện pháp đảm bảo khác cho các khoản nợ xấu. 

VAMC được quyền thực hiện cơ cấu lại khoản nợ xấu, bán khoản nợ xấu, xử lý tài 

sản bảo đảm. VAMC được quyền thay mặt TCTD sử dụng số tiền thu hồi nợ của 

khoản nợ xấu mà TCTD bán nợ được hưởng để trả nợ vay tái cấp vốn mà TCTD 

vay NHNN trên cơ sở trái phiếu đặc biệt.  
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Về phía các TCTD, khi chuyển giao nợ xấu cho VAMC, TCTD sẽ nhận 

được trái phiếu đặc biệt và dùng trái phiếu này để vay tái cấp vốn của NHNN. Mức 

tái cấp vốn đối với TCTD do Thống đốc NHNN quyết định, nhưng không vượt quá 

70% tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt. Đối với TCTD đang thực hiện phương án tái 

cơ cấu đã được phê duyệt, mức tái cấp vốn do Thống đốc NHNN quyết định từng 

trường hợp cụ thể nhưng không vượt quá 100% tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt. 

Lãi suất tái cấp vốn do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thời hạn tái cấp vốn dưới 

01 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt. 

Về mức trích lập dự phòng cho trái phiếu đặc biệt: 

Trong thời hạn của trái phiếu đặc biệt, TCTD bán nợ phải trích lập dự phòng rủi 

ro đối với trái phiếu đặc biệt vào chi phí hoạt động. Số tiền dự phòng cụ thể tối thiểu 

của năm trích lập đối với từng trái phiếu đặc biệt được tính theo công thức sau: 

 
)( 1)(  mmm XZm

n

Y
X  

 Trong đó: 

 X(m) là số tiền dự phòng cụ thể tối thiểu phải trích lập đối với trái phiếu đặc 

biệt tại năm thứ m; 

 Xm-1 là số tiền dự phòng cụ thể đã trích lập đối với trái phiếu đặc biệt lũy kế 

đến hết năm thứ m-1; 

 Y là mệnh giá trái phiếu đặc biệt; 

 n là thời hạn của trái phiếu đặc biệt (tính bằng năm); 

 m là số năm kể từ thời điểm phát hành trái phiếu đặc biệt đến thời điểm trích 

lập; 

 Zm là số tiền thu hồi nợ của khoản nợ xấu lũy kế đến thời điểm trích lập (năm 

thứ m). Tổ chức tín dụng bán nợ phối hợp với Công ty Quản lý tài sản để xác định 

số tiền thu hồi này. 

Trường hợp (Zm + Xm-1) ≥ (
n

Y
 × m) thì số tiền trích lập dự phòng cụ thể (X(m)) 

được tính là 0. 
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Mục đích của việc trích lập là sau 5 năm, khoản trích lập đã bằng 100% 

mệnh giá trái phiếu và nếu nợ xấu không được xử lý, TCTD sẽ xử lý nợ xấu bằng 

nguồn trích lập dự phòng này. 

           Liên quan đến mức trích lập dự phòng, thời gian đầu theo Nghị định 

53/2013/NĐ-CP mức trích lập được quy định 20% /năm. Tuy nhiên, sau một năm 

thực hiện cho thấy, do ảnh hưởng của sự suy thoái chung của nền kinh tế nên khả 

năng sinh lợi của các TCTD thấp hơn so với dự kiến trước đây, nhiều TCTD đang 

phải thực hiện tái cơ cấu. Nguồn lực xử lý nợ xấu dựa chủ yếu vào nguồn lực của 

chính các TCTD thông qua việc trích lập và sử dụng dự phòng. Ngoài ra, cơ chế xử 

lý nợ xấu và tài sản bảo đảm còn nhiều vướng mắc đã dẫn tới việc xử lý nợ xấu 

chậm và mang lại nhiều rủi ro cho TCTD. Từ các khó khăn thực tế này, việc trích 

lập dự phòng với tỷ lệ 20% là khó thực hiện với nhiều TCTD. Do đó, quy định tại 

Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi theo hướng nhằm đảm bảo mức trích lập dự 

phòng rủi ro hằng năm đối với trái phiếu đặc biệt phù hợp với từng TCTD, đảm bảo 

tạo điều kiện giúp các TCTD giảm bớt áp lực trong việc trích lập dự phòng rủi ro 

đối với trái phiếu đặc biệt. Theo đó, với công thức tính như trên, mức trích lập theo 

hàng năm sẽ giảm dần trên cơ sở khấu trừ phần đã trích lập của năm trước và khoản 

tiền nợ đã thu hồi được. Quy định này hợp lý hơn và đảm bảo tránh cho TCTD phải 

trích lập quá lớn và giảm nguồn vốn để hoạt động. 

Trên cơ sở khung pháp lý này, kể từ khi chính thức đi vào hoạt động (trong 

giai đoạn từ 01/10/2013 đến 18/6/2016), VAMC đã thực hiện mua 24.618 khoản nợ 

tại 41 TCTD với tổng dư nợ gốc là 247.448 tỷ, giá mua nợ là 211.993 tỷ. 

Riêng trong năm 2015, VAMC đã thực hiện mua 13.326 khoản nợ với 

109.780 tỷ đồng dự nợ gốc (tương ứng với 107.928 tỷ đồng nợ gốc nội bảng) bằng 

phát hành trái phiếu đặc biệt với giá mua 99.257 tỷ đồng. Năm 2015 là năm đánh 

dấu sự thành công của VAMC kể từ khi thành lập, theo đó chỉ tiêu đầu năm 2015 là 

80.000 tỷ đồng thì đến ngày 30/9/2015, VAMC đã hoàn thành chỉ tiêu, trong năm 

2015, VAMC đã mua vượt kế hoạch là 19.257 tỷ đồng. 
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Với nỗ lực trong việc mua nợ xấu, cùng với những giải pháp được triển khai 

đồng bộ, đến hết năm 2015, tổng nợ xấu của toàn hệ thống ước tính là 131,8 tỷ đồng 

chiếm 2,55% tổng dư nợ. Như vậy, Chính phủ đã thành công khi thực hiện đưa nợ 

xấu về dưới 3%. 

Hầu hết các khoản nợ xấu mua đều có tài sản bảo đảm là bất động sản, hoặc 

tài sản hình thành từ vốn vay kể cả bất động sản, nhà máy, xí nghiệp, khu công 

nghiệp, giấy tờ có giá trong đó: Bất động sản chiếm 63%, tài sản trên đất 7,91%, 

giấy tờ có giá 2,52%, máy móc thiết bị 5,24%, phương tiện vận tải 4,43%, quyền 

đòi nợ 2,78%, các loại tài sản khác 13,14% (Theo số liệu báo cáo VAMC năm 

2016). 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động mua nợ bằng trái 

phiếu đặc biệt của VAMC gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể: 

Mặc dù, việc mua bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt là một giải pháp vô cùng 

hữu hiệu, giúp khơi thông nguồn vốn, đưa một khối lượng nợ xấu ra khỏi bảng cân 

đối, giúp các TCTD làm sạch bảng cân đối kế toán, điều này tạo cơ hội cho các 

TCTD được tiếp cận vốn vay tái cấp vốn của NHNN. Tuy nhiên, VAMC không 

phải là “cây đũa thần” bởi trên thực tế, khi bán nợ cho VAMC, nợ xấu không mất 

đi, có chăng chỉ là kéo dài thời gian để các TCTD xử lý nợ xấu. Các TCTD vẫn phải 

có trách nhiệm với khoản nợ xấu này, thông qua việc trích lập dự phòng cho trái 

phiếu đặc biệt và nếu VAMC không xử lý được nợ thì các TCTD dùng chính nguồn 

trích lập này để xử lý nợ xấu. Trên thực tế, công tác xử lý nợ của VAMC hiện còn 

rất nhiều vướng mắc, hiệu quả chưa cao, nên về cơ bản việc xử lý khối nợ xấu này 

vẫn dựa vào nguồn trích lập dự phòng rủi ro mà các TCTD trích lập cho trái phiếu 

đặc biệt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các TCTD, 

việc trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục tăng trong các năm tới làm giảm lợi nhuận 

của các TCTD, hạn chế kết quả kinh doanh và tăng vốn điều lệ của các TCTD. Điều 

này cũng dẫn đến tâm lý e ngại và không sẵn sàng của các TCTD khi bán nợ cho 

VAMC. 
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Mặt khác, nợ xấu chủ yếu tập trung ở một số TCTD yếu kém như những 

TCTD được nhà nước mua lại, TCTD kiểm soát đặc biệt, việc xử lý nợ xấu tại các 

TCTD cần có thời gian bởi hầu hết các khoản nợ đều. 

Những khó khăn này, đòi hỏi các TCTD cần phải nhận thức rõ tính ưu việt 

cũng như hạn chế của việc bán nợ đổi lấy trái phiếu đặc biệt. Nhận thức rõ đây chỉ 

là một trong những biện pháp hỗ trợ và bản thân TCTD phải nỗ lực trong việc cơ 

cấu lại chính mình, tăng cường năng lực kinh doanh, nỗ lực trong việc phối hợp với 

VAMC trong hoạt xử lý nợ. Có như vậy, mới có thể phát huy được những ưu điểm, 

tận dụng được cơ hội mà hình thức mua bán nợ này đem lại. 

2.2.2. Mua nợ xấu theo giá thị trường: 

Tại Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 05/6/2014 của Văn phòng Chính phủ 

về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về xử lý nợ xấu của hệ 

thống các TCTD và hoạt động của VAMC, Phó Thủ tướng Chính phủ giao NHNN 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 53/2013/NĐ-CP theo hướng tạo sự chủ động, trao quyền hạn phù hợp cho 

VAMC xử lý nợ, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua; nâng cao minh 

bạch trong hoạt động mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt và mua nợ xấu theo giá trị 

thị trường. Trên cơ sở này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa 

đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP theo đó mục đích chính là tháo gỡ những khó trong 

đó bổ sung một số nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu để mua nợ theo 

giá thị trường, đồng thời, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư 14/2015/TT-

NHNN ngày 28/8/2015 sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN trong đó có các quy 

định cụ thể hướng dẫn việc VAMC phát hành trái phiếu để mua nợ theo giá thị 

trường, đồng thời đến ngày 12/4/2016, Thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 

618/QĐ-NHNN về việc xây dựng và triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị 

trường của VAMC.  

Với hệ thống các văn bản hướng dẫn trên, VAMC đã có đủ cơ sở pháp lý cho 

việc mua nợ theo giá thị trường, theo đó: 
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Về trái phiếu mua nợ theo giá thị trường: Trái phiếu phát hành trực tiếp cho 

TCTD bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường (sau đây gọi là trái phiếu) là 

giấy tờ có giá có thời hạn do VAMC phát hành trực tiếp cho TCTD bán nợ khi mua 

nợ xấu theo giá trị thị trường. 

Việc phát hành trái phiếu của VAMC không phải áp dụng quy định về 

nguyên tắc, điều kiện phát hành, hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định của Chính 

phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và không áp dụng quy định về nguyên tắc 

huy động vốn theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ. 

VAMC được phát hành trái phiếu theo các phương thức: (i) Đấu thầu phát 

hành; (ii)  Bảo lãnh phát hành; (iii) Đại lý phát hành; (iv) Bán trực tiếp. 

Trái phiếu của VAMC do TCTD nắm giữ được sử dụng để tham gia nghiệp 

vụ thị trường mở và vay tái cấp vốn tại NHNN. 

Về điều kiện các khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá thị trường 

 Khoản nợ xấu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 

19/2013/TT-NHNN, tức là đầy đủ các điều kiện áp dụng với khoản nợ được VAMC 

mua bằng trái phiếu đặc biệt. Tuy nhiên, vì mua nợ theo giá thị trường là mua đứt 

bán đoạn, lúc này các khoản nợ xấu được bán đứt cho VAMC nên cần phải đáp ứng 

thêm các điều kiện sau: (i) Được VMAC đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ số 

tiền mua nợ; (ii) Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có khả năng phát mại hoặc 

khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ. 

Trong thời gian đầu, điều kiện các khoản nợ được mua thực hiện theo quy 

định tại điểm c, d khoản 3 Điều 7 Nghị định 53/2013/NĐ-CP, theo đó, khoản nợ 

xấu được VAMC mua theo giá trị thị trường phải được đánh giá có khả năng thu hồi 

đầy đủ số tiền mua nợ xấu, đồng thời phải có tài sản bảo đảm có khả năng phát mại 

và khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ. Quy định này là rất chặt 

chẽ, dẫn đến hạn chế số lượng các khoản nợ VAMC có thể mua theo giá trị thị 

trường. Thực tiễn, chỉ cần khoản nợ đáp ứng một trong hai tiêu chí (tài sản bảo đảm 
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có khả năng phát mại hoặc khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ) 

và khoản nợ xấu được đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ xấu là đã 

đảm bảo hạn chế rủi ro cho VAMC. Vì VAMC có thể bán tài sản bảo đảm để thu 

hồi nợ hoặc khách hàng vay có khả năng phục hồi trả nợ VAMC. Bất cập này có thể 

ảnh hưởng đến việc mua nợ theo giá trị thị trường của VAMC trong thời gian qua, 

do vậy Nghị định 34/2015/NĐ-CP chỉnh sửa quy định về điều kiện khoản nợ xấu 

VAMC sẽ mua của TCTD theo hướng: “c) Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có 

khả năng phát mại hoặc khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ”. 

Quy định này đã mở rộng đối tượng các khoản nợ xấu VAMC có thể mua 

theo giá trị thị trường. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho VAMC và TCTD trong việc 

lựa chọn khoản nợ xấu để mua, bán theo giá trị thị trường. 

Về trình tự thủ tục mua bán: Theo các quy định hiện hành, việc mua bán nợ 

xấu được thực hiện theo một trình tự như sau:  

 Bước 1: Khi mua nợ xấu theo giá thị trường, VAMC phải xây dựng phương 

án mua nợ theo giá trị thị trường (bao gồm một tập hợp các phân tích, đánh giá, đề 

xuất về việc mua, bán và xử lý khoản nợ xấu). Phương án này phải được NHNN 

phê duyệt.  

Bước 2: VAMC phải định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng định giá độc 

lập xác định giá trị khoản nợ xấu. 

Bước 3: VAMC thỏa thuận giá mua và ký kết hợp đồng mua nợ xấu với 

TCTD. Giá mua nợ được xác định trên những nguyên tắc sau: (i) trên cơ sở định giá 

khoản nợ, tài sản bảo đảm hoặc khả năng trả nợ của khách hàng vay hoặc khả năng 

bán nợ xấu của VAMC, trường hợp cần thiết VAMC có thể tham khảo giá mua bán 

các khoản nợ xấu có giá trị tương đồng trên thị trường. (ii) Đàm phán với các 

TCTD về mua nợ xấu trên cơ sở đảm bảo an toàn hoạt động của VAMC. 

Về nguồn vốn mua nợ: Nếu như mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC 

không phải là dùng đến vốn từ ngân sách nhà nước thì với trường hợp này VAMC 

phải sử dụng đến vốn điều lệ, nguồn vốn phát hành trái phiếu của VAMC để mua 

nợ theo giá thị trường và các nguồn vốn huy động khác như: (i) VAMC hợp tác với 
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các tổ chức tài chính khác trên cơ sở chia sẻ lợi ích và rủi ro; (ii) VAMC chấp nhận 

nguồn vốn uỷ thác của các nhà đầu tư, nguồn vốn từ các quỹ được trích lập theo quy 

định của pháp luật hoặc các công cụ tài chính theo quy định pháp luật để huy động vốn. 

Để đảm bảo cho hoạt động mua bán nợ theo giá thị trường, NHNN đã đề 

xuất nâng vốn điều lệ của VAMC lên 2000 tỷ đồng và tại Nghị định 34/2015/NĐ-

CP, Chính phủ đã nâng mức vốn điều lệ của VAMC lên 2000 tỷ đồng. Việc tăng 

vốn này trước hết đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động mua bán và xử lý nợ. Đây 

là cơ hội, thời điểm để VAMC bắt đầu triển khai hoạt động mua nợ theo giá thị 

trường góp phần xử lý nợ xấu.  

 Việc tăng vốn điều lệ giúp VAMC có đủ nguồn vốn cho hoạt động, cụ thể: 

(i) Đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần; Đầu tư phục hồi hoạt động sản xuất 

kinh doanh, sau đó chuyển giao hoặc bán; Bảo lãnh; Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tài 

sản trước khi bán. Qua khảo sát, đánh giá thực tế một số khách hàng rất khó khăn, 

không còn nguồn thu, nguồn trả nợ vay duy nhất từ việc bán tài sản bảo đảm. Tuy 

nhiên, các tài sản này đa phần hiện đang dở dang, các khách hàng vay không có khả 

năng hoàn thiện để bán; do vậy để bán được tài sản phải có nguồn vốn đầu tư, nâng 

cấp, sửa chữa tài sản.; (ii) Đáp ứng đủ nhu cầu vốn đối ứng đối với các tổ chức 

trong nước và quốc tế có nhu cầu hợp tác mua nợ. Qua thực tiễn làm việc giữa 

NHNN với hơn 20 tổ chức quốc tế họ đều mong muốn VAMC tham gia vốn cùng 

các nhà đầu tư để hoàn thiện tài sản, góp vốn mua, bán doanh nghiệp (M&A). Phần 

vốn tham gia của VAMC dù không cần nhiều, nhưng thể hiện vốn đối ứng của 

VAMC, đồng thời thể hiện cam kết và trách nhiệm của VAMC trong việc đánh giá 

khả năng xử lý khoản nợ liên quan; (iii) Đảm bảo uy tín và cam kết của VAMC 

trong hoạt động. Hiện nay, với vốn điều lệ chỉ có 500 tỷ đồng, VAMC không tạo 

được ưu thế khi làm việc với các đối tác, đặc biệt các tổ chức quốc tế. Việc tăng vốn 

cho VAMC sẽ giúp cho VAMC tạo dựng được niềm tin, khẳng định được sự cam 

kết của VAMC trong công tác xử lý nợ xấu; (iv) Có nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật 

chất đáp ứng yêu cầu hoạt động như đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, đầu tư mua 

sắm tài sản cố định, đầu tư công nghệ thông tin.  
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 Mua nợ xấu theo giá thị trường là một hình thức rất mới mẻ với Việt Nam, 

song, để phát triển thị trường mua bán nợ xấu ở Việt Nam cần có những nền tảng 

rất quan trọng bao gồm các yếu tố như vốn và thị trường mua bán nợ. Ngay sau khi 

Thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 618/QĐ-NHNN về việc xây dựng và 

triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị trường của VAMC, hiện nay, VAMC 

đang đốc thúc triển khai phương án này trên cơ sở dựa vào nhu cầu bán nợ của các 

TCTD với tổng dư nợ là 11.280 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VAMC sẽ sử dụng số vốn 

điều lệ 2000 tỷ đồng để mua khoảng 5000 tỷ đồng dư nợ trong năm 2016 (Nguồn số 

liệu NHNN).  

 Mặc dù, đây là một chức năng của VAMC được quy định tại Nghị định 

53/1013/NĐ-CP (từ khi VAMC mới thành lập), tuy nhiên phải đến năm 2016 

phương án này mới được triển khai, vì những khó khăn sau: 

 Thứ nhất, VAMC chưa đủ tiềm lực về vốn để mua nợ do vốn điều lệ thấp, 

việc thu hút đầu tư của các nhà đầu tư hiện nay chưa hiệu quả, để có thể thu hút nhà 

đầu tư nước ngoài thì cần có hành lang pháp lý thông thoáng và tương đối hoàn 

thiện. Tuy nhiên, vấn đề xử lý nợ xấu hiện này còn rất nhiều vướng mắc, cùng với 

những hạn chế liên quan sở hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài, do đó các nhà 

đầu tư nước ngoài chưa thực sự sẵn sàng. 

 Thứ hai, thị trường mua bán nợ trong nước chưa thực sự phát triển, chưa 

thu hút đươc các nhà đầu tư trong nước vì các đối tượng mua bán nợ với VAMC 

phải có chức năng mua bán nợ theo quy định của Luật về quản lý và sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, do đó đối tượng mua 

bán nợ bị hạn chế. Khoản 2 Điều 26 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định:“Doanh nghiệp được quyền bán nợ 

phải thu quá hạn, nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu không có khả năng thu hồi. 

Doanh nghiệp chỉ được bán nợ cho tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh mua 

bán nợ, không được bán trực tiếp cho đối tượng nợ. Giá bán do các bên thỏa thuận 

và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”. Như vậy, VAMC mua nợ xấu của các 
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TCTD nhưng không thể bán nợ cho bên thứ 3 nếu không có chức năng kinh doanh 

về mua bán nợ (ngoài DATC, AMC của các TCTD). 

 Thứ ba, khung pháp lý hiện tại cũng chưa khuyến khích TCTD mua bán nợ 

cho VAMC, những yêu cầu về khoản nợ mà VAMC mua theo giá thị trường là 

tương đối cao, một khi đã đáp ứng các khoản nợ ấy thì chính các TCTD lại muốn tự 

xử lý với hy vọng thị trường bất động sản sẽ khá lên.  

 Thứ tư, việc tìm đầu ra cho khoản nợ xấu là rất khó khăn đối VAMC sau 

khi đã mua đứt tài sản vì hầu hết các tài sản là bất động sản, trong khi thị trường bất 

động sản chưa thực sự phục hồi. Hơn nữa, việc phát mại tài sản gặp khó khăn do 

chủ nợ vẫn phải thỏa thuận với con nợ, trong trường hợp không thỏa thuận được giá 

vẫn không bán được. Vậy khi không xử lý được khoản nợ đã mua, phải chăng 

VAMC sẽ là người phải gánh chịu lỗ trong các việc xử lý nợ này. Giá mua nợ của 

VAMC hiện nay so với thế giới là khá cao, lên tới 70% khoản nợ, vậy việc bán tiếp 

với giá nào cần có sự hài hòa về lợi ích mới là quan trọng. Theo thông lệ quốc tế, người 

ta có khi chỉ mua lại với giá 10-20% khoản nợ xấu, vì người mua nợ phải tính đến việc 

có lãi sau khi mua. Vậy nên, khi thực hiện mua bán nợ theo cơ chế thị trường tất yếu 

phải chấp nhận có những khoản nợ được bán với giá rất thấp [10, tr. 50]. 

 Như vậy, những khó khăn này chủ yếu liên quan tới vấn đề vốn và hành 

lang pháp lý cho sự vận hành một thị trường mua bán. Trong thời gian tới, cần ưu 

tiên giải quyết kịp thời nhằm tăng cường năng lực tài chính cho VAMC, khơi thông 

thị trường mua bán nợ. Có như vậy, VAMC mới thực hiện tốt được chức năng mua 

nợ theo giá thị trường. 

2.2.3. Xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm 

Việc xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của VAMC được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định 53/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định 

163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định 

71/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản và các Thông tư hướng dẫn của NHNN, của 

liên bộ Bộ Tư pháp, NHNN, Bộ Tài nguyên Môi trường, v.v.. Theo các văn bản 

này, việc xử lý nợ xấu được thực hiện qua các hình thức sau: 
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 2.2.3.1. Thực hiện cơ cấu lại nợ và hỗ trợ cho khách hàng vay 

Trong quá trình phân loại, đánh giá khoản nợ, nếu nhận thấy khách hàng vay 

có khả năng phục hồi, VAMC thực hiện cơ cấu nợ và hỗ trợ khách hàng vay thông 

qua các biện pháp sau đây:  

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc chấp thuận thay đổi kỳ hạn trả nợ gốc, lãi 

trong phạm vi thời hạn trả nợ đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng, hợp 

đồng ủy thác, hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp, mà thời hạn trả nợ cuối cùng 

không thay đổi. 

Gia hạn nợ là việc chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc, 

lãi vượt quá thời hạn trả nợ đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng, hợp 

đồng ủy thác, hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp. 

VAMC xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ dưới các hình thức điều chỉnh kỳ 

hạn trả nợ, gia hạn nợ đối với khoản nợ xấu khi khách hàng vay đáp ứng các điều 

kiện sau đây: (i) Khách hàng vay có phương án trả nợ khả thi; (ii) Đối với trường 

hợp điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vay, khách hàng vay phải được VAMC 

đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo sau khi được cơ cấu lại kỳ 

hạn trả nợ; (iii) Đối với trường hợp gia hạn nợ, khách hàng vay được VMAC đánh 

giá là có khả năng trả hết nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn trả 

nợ đã thỏa thuận;  

Ngoài ra, VAMC còn thực hiện việc áp dụng lãi suất của khoản nợ đã mua 

phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng vay và điều kiện thị trường; Giảm một 

phần hoặc miễn toàn bộ số lãi đã quá hạn thanh toán mà khách hàng vay chưa có 

khả năng trả nợ. 

Hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay: VAMC xem xét áp dụng một hoặc một 

số biện pháp hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay sau đây:  

 Bảo lãnh cho khách hàng vay vốn của TCTD khi đáp ứng được các điều 

kiện sau đây: (i) Khách hàng vay có khả năng phục hồi tốt hoặc có phương án sản 

xuất kinh doanh, dự án đầu tư mới có hiệu quả; (ii) Khách hàng vay có tài sản bảo 

đảm hợp pháp cho việc bảo lãnh vay vốn; (iii) Phương án bảo lãnh cho khách hàng 
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vay vay vốn của TCTD bảo đảm sự an toàn và có tính khả thi; (iv) Các điều kiện 

khác theo quy định của VAMC. 

Thực hiện đầu tư, cung cấp tài chính dưới các hình thức cho vay, mua trái 

phiếu doanh nghiệp khi khách hàng vay đáp ứng một số điều kiện nhất định. 

Góp vốn điều lệ, vốn cổ phần của khách hàng vay là doanh nghiệp 

VAMC được sử dụng các khoản nợ xấu đã mua và tài sản, nguồn vốn hợp 

pháp để thực hiện: (i) Chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt thành 

vốn điều lệ, vốn cổ phần của khách hàng vay là doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật, sau đó VAMC bán lại khoản góp vốn điều lệ, vốn cổ phần cho TCTD bán 

nợ; (ii) Sử dụng tài sản (không bao gồm khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc 

biệt), nguồn vốn hợp pháp để góp vốn điều lệ, vốn cổ phần của khách hàng vay là 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật sau khi được NHNN chấp thuận. 

 2.2.3.2 Bán các khoản nợ xấu để thu hồi nợ: 

Khi nhận thấy khách hàng không có khả năng phục hồi, VAMC bán khoản 

nợ xấu để thu hồi nợ. VAMC tự thực hiện hoặc thuê tổ chức có chức năng định giá 

độc lập xác định giá khởi điểm (trong trường hợp bán đấu giá), giá chào bán (trong 

trường hợp chào giá cạnh tranh), giá dự kiến bán nợ (trong trường hợp thỏa thuận 

trực tiếp với bên mua nợ). Trường hợp xét thấy cần thiết, VMAC tham khảo giá 

mua, bán các khoản nợ xấu có tính chất tương đồng trên thị trường (nếu có) để xác 

định giá khởi điểm, giá chào bán, giá dự kiến bán nợ. Ngoài ra, VAMC có thể ủy 

quyền cho TCTD bán nợ bán khoản nợ xấu theo các yêu cầu, điều kiện VAMC và 

theo quy định pháp luật. 

Đối với trường hợp bán nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC thống 

nhất với TCTD bán nợ về phương thức bán nợ (bán đấu giá hoặc chào giá cạnh 

tranh) và điều kiện bán khoản nợ xấu (trong đó bao gồm giá khởi điểm hoặc giá 

chào bán). Trường hợp VAMC và TCTD bán nợ không thống nhất được phương 

thức hoặc điều kiện bán khoản nợ xấu, VAMC thực hiện bán đấu giá khoản nợ xấu 

theo quy định.  
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Trường hợp trái phiếu đặc biệt chưa đến hạn thanh toán, VAMC được bán lại 

khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt cho TCTD đã bán khoản nợ xấu đó 

theo nguyên tắc thỏa thuận về điều kiện và giá mua, bán nợ. 

Đối với trường hợp bán nợ xấu mua theo giá thị trường: VAMC lựa chọn, 

quyết định và chịu trách nhiệm việc bán các khoản nợ xấu được mua theo giá trị thị 

trường theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với bên mua nợ hoặc phương thức đấu 

giá hoặc phương thức chào giá cạnh tranh, giá bán khoản nợ không thấp hơn giá 

VAMC mua khoản nợ đó.. 

 2.2.3.3. Xử lý tài sản bảo đảm: 

Việc tiến hành xử lý tài sản bảo đảm của VAMC được thực hiện trên cơ sở  

thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm; nếu không có thỏa thuận thì tài 

sản bảo đảm được bán đấu giá qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp; hoặc VAMC 

trực tiếp bán đấu giá. 

Sau 01 (một) lần bán đấu giá tài sản bảo đảm không thành thì VAMC được 

tiếp tục bán tài sản đó thông qua phương thức bán đấu giá hoặc bán tài sản đó trên 

cơ sở thỏa thuận trực tiếp với bên mua, đồng thời thông báo cho bên bảo đảm biết.  

Sau khi thu giữ, tiếp nhận tài sản bảo đảm từ bên giữ tài sản bảo đảm, 

VAMC có quyền bán đấu giá tài sản theo quy định trên mà không cần sự đồng ý 

của bên bảo đảm.  

Kết quả đấu giá, hợp đồng bán tài sản của VAMC cho bên mua tài sản là căn 

cứ xác định nghĩa vụ tài chính, công chứng, chứng thực, làm thủ tục chuyển quyền 

sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm và chấm dứt quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản của bên bảo đảm hoặc bên sở hữu tài sản. 

Trong trường hợp VAMC bán đấu giá tài sản bảo đảm có đăng ký quyền sở 

hữu, quyền sử dụng thì người nhận chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền 

sử dụng tài sản theo quy định. Trường hợp pháp luật quy định việc chuyển quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu, hợp 
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đồng mua bán tài sản giữa chủ sở hữu tài sản hoặc người phải thi hành án với người 

mua tài sản về việc xử lý tài sản bảo đảm thì hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp 

được dùng thay thế cho các loại giấy tờ này. 

Trình tự, thủ tục tự tổ chức bán đấu giá tài sản của VAMC thực hiện theo 

quy định của pháp luật về bán đấu giá. 

  2.2.3.4. Xử lý số tiền thu hồi nợ và thanh toán các trái phiếu: 

Với trường mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt: Số tiền thu hồi nợ được VAMC 

phải gửi tại TCTD bán nợ dưới hình thức tiền gửi không hưởng lãi và không được 

rút trước thời điểm thanh toán trái phiếu đặc biệt. Khi trái phiếu đặc biệt đến hạn 

thanh toán, TCTD bán nợ phải hoàn trả đầy đủ số tiền vay tái cấp vốn trên cơ sở trái 

phiếu đặc biệt tương ứng (nếu có) trước ngày đến hạn thanh toán trái phiếu đặc biệt 

05 ngày. Trường hợp TCTD bán nợ không hoàn trả đầy đủ số tiền vay tái cấp vốn 

trên cho NHNN, VAMC sử dụng số tiền thu hồi để trả nợ cho NHNN. 

Với trường hợp nợ xấu được mua theo giá thị trường: Khi thu hồi nợ xấu, 

VAMC phải gửi số tiền tương ứng với số tiền, tài sản thu hồi từ khoản nợ xấu tại 

TCTD sở hữu trái phiếu dưới hình thức tiền gửi không hưởng lãi và không được rút 

trước thời điểm thanh toán trái phiếu. Trường hợp TCTD vay tái cấp vốn trên cơ sở 

trái phiếu, VAMC sử dụng số tiền thu hồi từ khoản nợ xấu trong quý để trả nợ vay 

tái cấp vốn cho NHNN và khấu trừ số tiền này vào tổng số tiền VAMC phải trả 

cho TCTD khi thanh toán trái phiếu. Khi đến hạn thanh toán VAMC thực hiện 

thanh toán toàn bộ mệnh giá trái phiếu.  

Kết quả đạt được: Trên cơ sở khung pháp lý trên, hoạt động xử lý nợ xấu của 

VAMC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tính lũy kế từ tháng 10/2013 đến 

tháng 6/2016, VAMC đã phối hợp với các TCTD thu hồi được 31.172 tỷ đồng, 

chiếm tỷ lệ 14% trên số dư nợ gốc. Trong năm 2016, kết quả thu hồi nợ khá thành 

công, riêng 3 tháng đầu năm 2016, VAMC đã phối hợp với các TCTD để thu hồi 

được 3.217 tỷ đồng nợ xấu. Đây là tỷ lệ đáng khích lệ do VAMC đã tích cực phối 

hợp với TCTD đôn đốc thu hồi nợ từ khách hàng vay, yêu cầu bên thế chấp tài sản 

trả thay, xử lý tài sản để thu hồi nợ, khởi kiện khách hàng, khởi kiện chủ tài khoản.  
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Sau khi mua nợ, VAMC đã chuyển giao quyền đòi nợ cho các TCTD thực 

hiện, thường xuyên có những báo cáo về tình hình thu hồi nợ, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện việc thu giữ tài sản, ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm để thu 

hồi nợ, ủy quyền hoặc trực tiếp đứng đơn khởi kiện, thi hành án đối với từng trường 

hợp khách hàng cần sử dụng biện pháp xử lý nợ qua hình thức tố tụng, ủy quyền 

cho các TCTD cơ cấu nợ hoặc trực tiếp cùng các TCTD thực hiện cơ cấu nợ. 

VAMC đã thực hiện cơ cấu lại nợ cho 389 khách hàng với tổng dư nợ là 

24.735 tỷ đồng; xử lý tài sản bảo đảm cho 4870 khách hàng với tổng dư nợ là 

96.725 tỷ đồng; khởi kiện thi hành án cho 8269 khách hàng với tổng dư nợ là 

77.473 tỷ đồng. Bán nợ cho 47 khách hàng với tổng dư nợ 1.738 tỷ đồng. Đồng 

thời, tổ chức cơ cấu lại nợ, điều chỉnh lãi suất cho 57 khoản nợ với tổng dư nợ là 

636 tỷ đồng, miễn giảm lãi cho 37 khách hàng với dư nợ gốc 110 tỷ đồng, cơ cấu lại 

kỳ hạn trả nợ cho 58 khoản nợ với dư nợ gốc là 784 tỷ đồng. 

VAMC đã hoàn thiện các thủ tục lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên 

nghiệp. Trong năm 2016, VAMC đã lựa chọn được 5 tổ chức định giá độc lập và 5 

tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp chuẩn bị cho việc bán đấu giá tài sản. Đặc biệt 

VAMC đã trực tiếp thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của một khách hàng với giá 

trị khoản nợ là 480 tỷ đồng, đồng thời ủy quyền 5545 trường hợp khởi kiện cho 

TCTD trong đó có 3254 trường hợp đã được VAMC và TCTD khởi kiện đòi nợ. 

 VAMC cũng đã tổng hợp danh sách 687.000 vụ việc phải thi hành án trên 

toàn quốc với số số tiền thi hành án 6500 tỷ đồng. 

 Tuy nhiên, bên cạnh thành công trong việc đưa nợ xấu của TCTD về dưới 

3% theo mục tiêu mà Chính phủ đặt ra, công tác xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm 

của VAMC trong thời gia qua chưa đạt hiệu quả cao như kỳ vọng do vướng phải 

môt số khó khăn, đặc biệt là trong công tác xử lý tài sản bảo đảm, cụ thể: 

 Về định giá khởi điểm để phát mại tài sản: 

 Khoản 3 Điều 4 Thông tư 18/2014/TT-BTP hướng dẫn việc bán đấu giá tài 

sản của VAMC quy định: “Trong trường hợp Công ty Quản lý tài sản tổ chức bán 

đấu giá tài sản bảo đảm đối với khoản nợ xấu thì thỏa thuận với chủ sở hữu tài sản 
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bảo đảm đó về giá khởi điểm của tài sản để bán đấu giá; trường hợp bán đấu giá 

quyền sử dụng đất thì Công ty Quản lý tài sản thỏa thuận với bên thế chấp quyền sử 

dụng đất đó về giá khởi điểm”. 

 Tuy nhiên, trên thực tế rất khó tìm được sự đồng thuận giữa VAMC, khách 

hàng vay và TCTD. Giá khởi điểm thường xác định là rất cao so với thị trường dẫn 

đến việc bán đấu giá tài sản thường bị kéo dài về mặt thời gian làm giảm giá trị của 

tài sản bảo đảm.  

 Về thu giữ tài sản bảo đảm để phát mại: 

 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định 163/206/NĐ-CP thì bên giữ 

tài sản bảo đảm phải giao tài sản đó cho người xử lý tài sản, trường hợp bên giữ tài 

sản bảo đảm không giao tài sản theo thông báo của người xử lý tài sản thì người có 

quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý hoặc yêu cầu tòa án giải quyết. Tuy nhiên, 

khi thực hiện VAMC và các TCTD không thể thu giữ được tài sản bảo đảm do chủ 

tài sản chống đối, thậm chí tạo ra các tranh chấp để khởi kiện ra tòa kéo dài thời 

gian xử lý. 

 Điều 301 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định trường hợp người đang giữ tài sản 

bảo đảm không giao tài sản thì bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu tòa án giải 

quyết. 

 Như vậy, lúc này VAMC và các TCTD chỉ có quyền khởi kiện mà thủ tục 

khởi kiện ra tòa lúc này mất nhiều thời gian. 

 Mặt khác, Khoản 5 Điều 63 Nghị định 163/2006/NĐ-CP quy định: “Trong 

quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu bên giữ tài sản bảo đảm có dấu 

hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi 

phạm pháp luật khác thì người xử lý tài sản bảo đảm có quyền yêu cầu Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình áp dụng các biện pháp 

theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho người xử lý tài 

sản thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm”. 
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 Căn cứ quy định nêu trên, Cơ quan công an, UBND cấp xã nơi tiến hành thu giữ 

TSBĐ chỉ giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho người xử lý tài sản thực hiện quyền thu 

giữ TSBĐ mà không tham gia vào quá trình thu giữ TSBĐ của TCTD. Nhiều trường 

hợp, bên bảo đảm không bàn giao tài sản bằng cách đóng cửa, cố thủ không chịu ra 

khỏi nhà, không có mặt khi TCTD đến thu giữ TSBĐ. Những trường hợp này về bản 

chất chính là hành vi cản trở việc thu giữ TSBĐ của TCTD. Tuy nhiên, trên thực tế 

những trường hợp này, cơ quan công an và UBND cấp xã không tham gia hỗ trợ 

TCTD. Do đó, hiện nay, việc thu giữ TSBĐ của TCTD theo quy định tại Nghị định 

163/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT- NHNN gặp 

nhiều khó khăn và phần lớn TCTD phải khởi kiện bên bảo đảm ra Tòa án. Đây là một 

trong những vướng mắc lớn dẫn đến việc kéo dài thời gian xử lý tài sản bảo đảm. 

 Về việc thực hiện quyền chủ nợ của VMC: 

 Nghị định 53/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định sau khi mua 

nợ, VAMC trở thành chủ nợ có đầy đủ quyền chủ nợ, bao gồm cả quyền nhận bổ 

sung, thay thế tài sản bảo đảm, v.v.. Tuy nhiên, Khoản 1d Điều 174 Luật Đất đai 

2013 quy định “Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, 

cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức 

tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam”, nếu hiểu theo quy định này thì chỉ có 

TCTD mới có quyền nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối 

với quyền sử dụng đất, tài sản trên đất của các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp. 

Do đó, đối với các khoản vay đã bán nợ cho VAMC, trong quá trình xử lý nợ khách 

hàng đồng ý bổ sung thêm tài sản thế chấp để đảm bảo thêm cho khoản vay. Tuy 

nhiên, các cơ quan công chứng không đồng ý công chứng hợp đồng thế chấp bổ 

sung, do hiện nay VAMC là chủ nợ nhưng không có chức năng cho vay và Luật Đất 

đai 2013 chỉ quy định bên nhận thế chấp là TCTD, vì vậy, VAMC không được nhận 

bổ sung tài sản bảo đảm.  

Quy định này hạn chế quyền của VAMC trong việc nhận bổ sung hoặc thay 

đổi tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liến với đất của các tổ chức 
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kinh tế, tổ chức sự nghiệp. Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân 

mua nợ của VAMC trong việc đăng ký thay đổi bên nhận bảo đảm và nhận bổ sung 

hoặc thay đổi loại tài sản thế chấp. Những quy định này đã hạn chế việc thỏa thuận 

của các bên nhằm tăng tính an toàn đối với khoản cho vay của TCTD. 

Về xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp tài sản chung của hộ gia đình: 

Pháp luật hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định thành viên 

hộ gia đình. 

 Bộ luật dân sự 2015 không coi Hộ gia đình là một chủ thể quan hệ dân sự. 

Bộ luật dân sự 2015 quy định việc xác định chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham 

gia của hộ gia đình sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Luật đất đai.  

Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Hộ gia đình sử dụng đất là 

những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp 

luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại 

thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; 

nhận chuyển quyền sử dụng đất”. 

 Như vậy, Luật Đất đai 2013 đã quy định các tiêu chí xác định Hộ gia đình sử 

dụng đất, tuy nhiên, chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định thành viên Hộ gia 

đình nào có quyền sử dụng đất chung. Do đó, VAMC cũng như các TCTD vẫn gặp 

khó khăn trong việc xác định thành viên Hộ gia đình có quyền ký kết hợp đồng bảo 

đảm. 

Trên thực tế, có Tòa án căn cứ sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và ký giao dịch bảo đảm để xác định các thành viên Hộ gia đình có 

quyền ký hợp đồng bảo đảm, có Tòa án lại căn cứ vào Sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp sổ 

hộ khẩu để xác định các thành viên có quyền đối với tài sản bảo đảm hoặc căn cứ vào 

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận để xác định quyền tài sản. Trong khi thực tế, thời điểm 

cấp sổ với thời điểm đề nghị cấp có thể cách xa nhau và trong khoảng thời gian chờ xét 

cấp sổ thì một số thành viên đã tách khẩu. Cách xử lý khác nhau của Tòa án dẫn đến 

tình trạng một số khoản vay có tài sản bảo đảm có thể trở thành không có tài sản bảo 
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đảm (do Tòa án tuyên hợp đồng bảo đảm vô hiệu) và ảnh hưởng lớn quyền chủ nợ hợp 

pháp của TCTD.   

Về quy định biện pháp thế chấp và biện pháp bảo lãnh quyền sử dụng đất 

- Điều 317 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Thế chấp tài sản là việc một bên 

(sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không 

chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp”.  

- Điều 335 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định: “Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau 

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

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

khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực 

hiện không đúng nghĩa vụ”.  

Hai định nghĩa này giữ nguyên tinh thần như Bộ Luật dân sự 2005. 

Như vậy, theo quy định tại Điều 315 thì thế chấp là biện pháp bảo đảm bằng tài 

sản. Căn cứ Điều 335  thì bảo lãnh là “cam kết” và không dùng tài sản.  

Trên thực tế, rất nhiều các khoản nợ của VAMC mà trước đó TCTD nhận thế 

chấp của bên thứ 3. Trường hợp này, Tòa án các cấp còn có cách hiểu chưa chính xác 

về biện pháp thế chấp và bảo lãnh. Theo đó, nhiều Tòa án khi xét xử cho rằng biện 

pháp thế chấp từ bên thứ 3 là biện pháp bảo lãnh vì họ quan điểm rằng nếu là biện pháp 

thế chấp thì bên thế chấp phải là bên nhận tiền vay và một số Tòa án đã tuyên vô hiệu 

các hợp đồng thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ người khác (do bên có nghĩa vụ không 

phải là bên có tài sản thế chấp). 

Việc áp dụng pháp luật như vậy của một số Tòa án không phù hợp với Bộ 

Luật dân sự vì Bộ luật Dân sự không có quy định nào bắt buộc bên thế chấp và bên 

có nghĩa vụ phải là một. Mặt khác, Nghị định 163/2006/NĐ-CP (đã được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 11/2012/NĐ-CP) cho phép chủ sở hữu tài sản dùng tài sản 

thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của mình hoặc của người khác. 
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Việc này có nguy cơ làm vô hiệu hàng trăm nghìn hợp đồng thế chấp quyền 

sử dụng đất của bên thứ ba trong toàn hệ thống các TCTD và đẩy nhiều  hợp đồng 

tín dụng từ có tài sản bảo đảm thành không có tài sản bảo đảm. 

Việc tuyên Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của Bên thứ ba vô hiệu là 

trái ý chí tự nguyện của bên thế chấp, bởi tại thời điểm ký kết hợp đồng thế chấp 

bên thế chấp tự nguyện dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế chấp. 

Các phán quyết này sẽ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng về mặt pháp lý và 

kinh tế khi Bên thứ ba lợi dụng để yêu cầu Tòa án tuyên Hợp đồng thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất của Bên thứ ba vô hiệu nhằm trốn tránh nghĩa vụ của mình đối với 

TCTD. 

Phán quyết của Tòa án đã làm ảnh nghiêm trọng đến hoạt động của cơ quan 

Công chứng, chứng thực, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, khi các cơ quan này 

đã thực hiện đúng trình tự quy định của pháp luật và đẩy các cơ quan này đứng trước 

nguy cơ bị khởi kiện vì công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm mà theo 

quan điểm của Tòa án là không đúng quy định gây thiệt hại cho các TCTD. Từ khi các 

Tòa án có phán quyết như trên, hàng loạt các giao dịch bảo đảm bằng hình thức thế 

chấp quyền sử dụng đất của Bên thứ ba đều phải dừng thực hiện vì các cơ quan Công 

chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm từ chối công chứng, đăng ký các giao 

dịch này. Các hoạt động vay vốn tại TCTD bị đình trệ, các tổ chức, cá nhân khó có cơ 

hội tiếp cận vốn vay, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như làm 

giảm niềm tin của công chúng đối với hệ thống pháp luật và cơ quan nhà nước. 

Về một tài sản có thể đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ tín dụng  

Khoản 1 Điều 296. Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Một tài sản có thể được 

dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao 

dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có 

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.” 

Khoản 5 Điều 3 Nghị định 163/2006/NĐ-CP quy định nghĩa vụ được bảo 

đảm bao gồm cả nghĩa vụ hình thành trong tương lai. 
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Điều 294 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong 

tương lai: 1.Trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai, các bên có 

quyền thỏa thuận cụ thể về phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm và thời hạn thực hiện 

nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  2. Khi nghĩa 

vụ trong tương lai được hình thành, các bên không phải xác lập lại biện pháp bảo 

đảm đối với nghĩa vụ đó.” 

Căn cứ các quy định nêu trên, việc các bên thỏa thuận nghĩa vụ được bảo 

đảm bao gồm cả các nghĩa vụ phát sinh trong tương lai (các nghĩa vụ tại các hợp 

đồng tín dụng được ký kết sau ngày ký hợp đồng bảo đảm) là hoàn toàn phù hợp 

với quy định pháp luật.  

Khi phát sinh tranh chấp liên quan đến yêu cầu phát mãi tài sản bảo đảm để 

đảm bảo cho nghĩa vụ của hợp đồng tín dụng được ký sau ngày ký hợp đồng thế 

chấp thì thẩm phán không chấp nhận vì cho rằng hợp đồng thế chấp chỉ được đảm 

bảo cho hợp đồng tín dụng đã được ký kết vào thời điểm ký hợp đồng thế chấp. 

Việc các Thẩm phán không chấp nhận một tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của 

hợp đồng tín dụng được ký kết sau ngày ký hợp đồng thế chấp là không phù hợp 

các quy định đã trích dẫn ở trên và đẩy một số hợp đồng tín dụng từ có bảo đảm 

thành không có bảo đảm. 

Về quy định về kê biên tài sản đang cầm cố, thế chấp 

Theo quy định tại Điều 90 Luật thi hành án dân sự thì trường hợp người phải 

thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành 

án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang 

cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi 

phí cưỡng chế thi hành án.  

Quy định về kê biên tài sản đang cầm cố, thế chấp tại Luật thi hành án dân sự 

ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi hợp pháp của bên bảo đảm và quyền chủ nợ hợp 

pháp của bên nhận bảo đảm như: Khiến nghĩa vụ trả nợ của khách hàng tại của 

TCTD từ có bảo đảm thành không được bảo đảm toàn bộ. Sau khi cơ quan thi hành 

án kê biên tài sản thế chấp tại TCTD, khách hàng vay thường không có động lực để 
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thực hiện đúng theo hợp đồng tín dụng đã ký kết dẫn tới nợ xấu phát sinh. Điều này 

ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của khách hàng và làm mất nguồn thu nợ của 

TCTD từ hoạt động sinh lợi của tài sản bảo đảm. Thậm chí buộc TCTD phải thu hồi 

nợ trước hạn do khoản vay không còn tài sản bảo đảm… 

Về vấn đề giải chấp từng phần 

Một số trường hợp xử lý tài sản bảo đảm, khách hàng nộp tiền thanh toán đề nghị 

giải chấp tài sản bảo đảm từng phần, khách hàng đề nghị tách sổ nhằm chia nhỏ tài sản 

bảo đảm là bất động sản để bán. Tuy nhiên, do pháp luật chưa có quy định về thủ tục 

giải chấp từng phần nên TCTD gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục trên. 

 Về xử lý tài sản bảo đảm là QSDĐ thuộc Dự án đầu tư  

Việc xử lý tài sản bảo đảm gắn liền với đất thuê tại khu công nghiệp hiện gặp 

phải khó khăn trong việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư để cấp Giấy chứng nhận 

đầu tư mới cho người mua hoặc trúng đấu giá tài sản (người mua tài sản bảo đảm). 

Hiện tại, Luật Đầu tư (Khoản 2 Điều 64) chỉ quy định về việc thu hồi Giấy chứng 

nhận đầu tư đối với “Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau mười hai tháng 

mà nhà đầu tư không triển khai hoặc  không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã 

cam kết” mà không có quy định đối với việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, 

thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cũ trong trường hợp tài sản trên đất của dự án đầu 

tư là tài sản bảo đảm bị xử lý để thu hồi nợ. 

Về chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản  

 Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-

BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 hướng dẫn một số vấn đề về xử lý, tài sản bảo đảm 

đã quy định bên nhận bảo đảm được ký các hợp đồng, giấy tờ, tài liệu chuyển quyền 

sở hữu, quyền sử dụng tài sản nếu bến bảo đảm không tự nguyện ký các giấy tờ này. 

Tuy nhiên, trên thực tế, cơ quan Công chứng vẫn yêu cầu TCTD chỉ được ký 

hợp đồng với tư cách là bên bán tài sản bảo đảm nếu có văn bản ủy quyền hợp pháp 

của chủ sở hữu tài sản và giá bán phải được sự đồng ý của chủ sở hữu. Điều này đã 
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gây khó khăn cho TCTD vì khách hàng thường không hợp tác và không đồng ý ký 

văn bản ủy quyền dẫn đến tài sản không thể sang tên cho người mua. 

Mặt khác, Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN quy định 

trường hợp nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo 

đảm thì hợp đồng bảo đảm hoặc văn bản thỏa thuận khác về việc nhận chính tài sản 

bảo đảm để thay thế việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm được sử dụng thay thế 

hợp đồng, giấy tờ, tài liệu chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm.  

Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu/quyền sử 

dụng tài sản không chấp nhận các giấy tờ chuyển quyền sở hữu/quyền sử dụng tài 

sản do bên nhận bảo đảm ký trong trường hợp bên bảo đảm không tự nguyện ký các 

giấy tờ này mà yêu cầu phải qua hợp đồng chuyển nhượng giữa bên bảo đảm và bên 

nhận bảo đảm.  

Bên cạnh đó, Khoản 5 Điều 12 Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-

BTNMT-NHNN cho phép công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch chuyển 

quyền sở hữu, quyền sử dụng trước khi xóa đăng ký thế chấp.  

Tuy nhiên, trên thực tế các văn phòng quyền sử dụng đất đều yêu cầu TCTD 

phải xóa đăng ký thế chấp trước. Việc xóa đăng ký thế chấp trước khi chuyển 

nhượng dẫn đến khoản nợ của TCTD từ có tài sản bảo đảm thành không có tài sản 

bảo đảm. 

Ngoài ra, một số địa phương yêu cầu phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 

ở sang đất sản xuất kinh doanh khi TCTD nhận chính tài sản bảo đảm thay thế cho 

nghĩa vụ trả nợ hoặc bán cho đơn vị kinh doanh, gây tốn kém, thủ tục kéo dài và 

đặc biệt là làm giảm giá trị rất lớn của tài sản thế chấp. 

Về bán đấu giá qua hình thức bỏ phiếu 

Nghị định 17/2010/NĐ-CP quy định bỏ phiếu là một hình thức đấu giá. Tuy 

nhiên, do chưa có quy định cụ thể về thủ tục bán đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu 

kín nên có trường hợp Trung tâm bán đấu giá tài sản đã “vận dụng” để ấn định hình 

thức bán đấu giá theo cách bỏ phiếu kín 1 vòng ghi giá mua khi nộp hồ sơ đăng ký 

và sau một thời hạn (ví dụ 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ) sẽ mở phiếu công bố kết 
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quả đấu giá. Đây là hình thức bán đấu giá thiếu công khai, minh bạch, không phản 

ánh đúng tính chất đấu giá (đấu liên tục và bán theo giá đấu cao nhất), qua đó hiện 

tượng cố tình tình huỷ kết quả, cho kết quả không thành (theo quy định thì mỗi lần 

đấu giá tiếp theo sẽ giảm 10% so với giá khởi điểm của phiên đấu giá không thành 

trước đó) hay cố tình định hướng kết quả đấu giá đã xảy ra trên thực tế, gây thiệt hại 

cho cả TCTD và bên bảo đảm. 

Như vậy, những vướng mắc này chủ yếu do hệ thống pháp luật chưa đồng bộ 

và cách hiểu các quy định pháp luật của các chủ thể còn chưa thống nhất. Hoạt động 

xử lý nợ của VAMC có liên quan tới nhiều quy định trong hệ thống pháp luật như 

Luật Dân sự, Luật Đất đai, các quy định về tố tụng, thi hành án, v.v..Trong khi đó 

VAMC là một thiết chế đặc biệt nên để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình cần 

có những quy định mang tính đặc thù. Tuy nhiên, do khung pháp lý cho hoạt động 

của VAMC chưa hoàn thiện, chưa có những quy định riêng nên trong quá trình áp 

dụng những quy định của luật chung, việc VAMC đã vấp phải một số khó khăn là 

một thực tế không thể tránh khỏi. 

Kết luận Chương 2 

Thông qua việc nghiên cứu thực trạng pháp luật về xử lý nợ xấu qua VAMC, 

chúng ta đã có cái nhìn tổng thể về mục tiêu, vai trò và bản chất hoạt động xử lý nợ 

của VAMC. VAMC ra đời trong tình huống nợ xấu đang trở nên đe dọa sự an toàn 

của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế, khi mà các thiết chế xử lý nợ xấu cùng các 

biện pháp tổng thể được áp dụng đã tỏ ra không hiệu quả.  

Mục đích chính của VAMC là xử lý nợ xấu thông qua việc mua lại các khoản 

nợ của các TCTD, giúp cho TCTD giảm nhanh nợ xấu, làm sạch bảng cân đối kế 

toán, lành mạnh hóa tình hình tài chính để từ đó tiếp cận với nguồn vốn mới duy trì 

hoạt động. Đây cũng là hình thức tạo điều kiện cho các TCTD có thêm thời gian để xử 

lý nợ xấu thông qua trích lập dự phòng, thu hồi nợ, tạo cơ hội để TCTD tự tái cấu trúc 

lại chính mình, nhất là khi thực hiện phân loại nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN và 
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Thông tư 09/2014/TT-NHNN. Với khách hàng, đây là cơ hội được xem xét lại trong 

việc cơ cấu nợ, được VAMC hỗ trợ để vượt qua khó khăn. 

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại như vậy, VAMC chẳng khác gì một cái “kho” nơi 

lưu giữ những khoản nợ xấu của TCTD mà bản chất nợ xấu không vì thế mà mất đi. 

Liệu VAMC và TCTD có đủ khả năng xoay sở với việc xử lý khối nợ xấu khổng lồ 

để thu hồi lại vốn khi mà các quy định pháp luật vẫn chưa thể tạo ra một hành lang 

pháp lý thông thoáng, khi mà các cơ quan Nhà nước vẫn chưa có những cách hiểu 

thống nhất trong áp dụng pháp luật, còn gây khó khăn, phiền hà. Liệu TCTD có thể 

sử dụng mãi hình thức trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu khi mà hoạt động kinh 

doanh không khả quan? 

Điều này chỉ có thể giải quyết được khi chúng ta có những giải pháp đồng bộ 

góp phầm kiềm chế nợ xấu, đảm bảo an toàn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của 

các TCTD, cũng như cần có một hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

các chủ thể trong hoạt động xử lý nợ xấu (Chương 3). 
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Chương 3 

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU TỪ 

THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM 

3.1. Định hướng xử lý nợ xấu ở Việt Nam 

Về nguyên tắc việc xử lý nợ xấu phải được tiến hành nhanh chóng, bởi nếu 

càng để lâu bảng cân đối tài chính của TCTD sẽ thể hiện khối nợ xấu càng cao, điều 

này đồng nghĩa với việc các TCTD sẽ khó cho vay, các doanh nghiệp khó tiếp cận 

với nguồn vốn. Mặt khác, khi khối nợ xấu luôn hiện hữu trên bảng cân đối kế toán 

dẫn đến xếp hạng uy tín của hệ thống tài chính Việt Nam giảm, điều này khó có thể 

thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Việc xử lý nợ xấu càng kéo dài, các chi phí bỏ ra 

và những hao mòn của tài sản bảo đảm càng tăng, điều này gây thiệt hại không nhỏ 

cho các TCTD [7, tr. 33].  

Tại Đề án "Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng" ban hành kèm 

theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chính 

phủ đã xác định rõ mục tiêu là xử lý nợ xấu là nhằm tạo điều kiện cho TCTD mở 

rộng tín dụng với lãi suất hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô; cải thiện thanh khoản 

và nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của các TCTD, thị trường 

tiền tệ, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của “Đề án Cơ cấu lại hệ thống các 

tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” . 

 Việc xử lý nợ xấu phải đảm bảo các nguyên tắc: 

Thứ nhất, xử lý nợ xấu phải khẩn trương, quyết liệt, đồng thời phải bảo đảm 

tính hệ thống, đồng bộ, bằng nhiều biện pháp, đặt trong tổng thể chương trình tái cơ 

cấu nền kinh tế. 

Thứ hai, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để xử lý nợ xấu của hệ thống 

các TCTD và hạn chế việc sử dụng vốn ngân sách cho việc xử lý nợ xấu của TCTD.  
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Thứ ba, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, TCTD và các bên khác có 

liên quan. Trước hết, TCTD và khách hàng vay phải chịu trách nhiệm chính về các 

khoản nợ xấu phát sinh và chia sẻ tổn thất trong việc xử lý nợ xấu. 

Thứ tư, Nhà nước chịu trách nhiệm xử lý các khoản nợ xấu do cho vay các 

đối tượng chính sách hoặc theo chỉ định của Chính phủ. Đối với các trường hợp 

khác, Nhà nước chỉ can thiệp xử lý nợ xấu bằng nguồn vốn ngân sách trong trường 

hợp cần thiết phải bảo đảm sự an toàn của hệ thống ngân hàng và sự ổn định của 

nền kinh tế. Nhà nước hỗ trợ, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho việc xử lý 

nợ xấu của các TCTD chủ yếu thông qua ban hành các cơ chế, chính sách và tổ 

chức, quản lý có hiệu quả thị trường mua bán nợ. 

Thứ năm, xử lý nợ xấu phải bảo đảm công khai, minh bạch, theo nguyên tắc 

thị trường và đúng pháp luật; tránh để xảy ra tiêu cực trong quá trình xử lý nợ xấu. 

Trong thời gian tới Chính phủ cần kiên trì thực hiện các biện pháp sau: Ngăn 

chặn nguy cơ tăng nợ xấu trong tương lai; Xử lý nợ xấu một cách tổng thể, duy trì 

kỷ luật thị trường và công bằng xã hội; Xử lý nợ xấu không gây áp lực tăng nợ 

Chính phủ; Xử lý nợ xấu không phá vỡ chính sách tiền tệ [26, tr. 35].   

Về phía VAMC, VAMC đặt mục tiêu hàng đầu trong triển khai công việc từ 

năm 2016 là tập trung toàn lực vào việc bán nợ, bán tài sản và hướng tới mua theo 

giá thị trường. Với những khoản nợ xấu mới phát sinh, VAMC hạn chế việc mua 

bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt. Theo đó, VAMC sẽ thực hiện: 

  Xây dựng chiến lược mua bán nợ xấu trên cơ sở phân loại các khoản nợ xấu 

đã mua bằng trái phiếu đặc biệt để thực hiện mua đứt theo giá trị thực tế.  

Tham gia góp vốn, chuyển nợ thành vốn góp để tái cấu trúc lại doanh nghiệp 

có khả năng phục hồi sản xuất. 

 Tiếp tục cơ cấu các khoản nợ có khả năng phục hồi, phát triển nghiệp vụ bảo 

lãnh cho khách hàng được vay vốn tại các TCTD. 
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3.2. Những giải pháp cụ thể được đề xuất 

 Để VAMC thực hiện tốt chức năng của mình và hệ thống ngân hàng nói 

chung đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, thì cần có những giải pháp cụ thể, đồng bộ 

từ phía các cơ quan nhà nước, các TCTD và khách hàng vay. 

3.2.1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách 

Một là, tích cực triển khai các giải pháp xử lý nợ nêu tại Đề án "Xử lý nợ xấu 

của hệ thống các tổ chức tín dụng" ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-TTg 

ngày 31/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hiệu quả 

trong tái cơ cấu các ngân hàng, kiên quyết xử lý các ngân hàng yếu kém, hoạt động 

kém hiệu quả trên cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các 

TCTD nêu tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 

2015” ban hành theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của 

Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện hiệu quả việc mua bán sáp nhập các TCTD, để 

đảm bảo tính ổn định của hệ thống ngân hàng, củng cố niềm tin cho người dân vừa 

cải thiện năng lực quản trị rủi ro cho các TCTD, gia tăng sức mạnh về tài chính. 

Hai là, tiếp tục hoàn thiện các quy định an toàn hoạt động ngân hàng nhằm 

kiểm soát, hạn chế rủi ro cho các TCTD bao gồm quy định về các tỷ lệ bảo đảm an 

toàn; các quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp, cấp tín dụng; quy định về hoạt 

động ủy thác, nhận ủy thác. Ban hành các cơ chế, quy định hướng dẫn ngân hàng xử 

lý dứt điểm tình trạng sở hữu chéo giữa các TCTD và nâng cao tính minh bạch 

trong hoạt động. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cơ cấu lại nợ của các TCTD 

nhằm hạn chế phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng. 

 Tiếp tục chỉ đạo ngân hàng tiết giảm chi phí, tích cực phân loại nợ, trích lập 

và sử dụng dự phòng để xử lý nợ không có khả năng thu hồi thông qua sử dụng dự 

phòng rủi ro, bán nợ, xử lý tài sản bảo đảm, đồng thời giám sát, kiểm tra chặt chẽ 

kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận của TCTD. 
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Ba là, tăng cường nguồn lực cho VAMC về tài chính và năng lực hoạt động, 

cụ thể:  

Tăng cường năng lực tài chính cho VAMC để mua bán nợ theo cơ chế thị 

trường, đầu tư vào dự án bất động sản còn dở dang, hỗ trợ tài chính cho khách hàng 

vay vượt qua khó khăn, thông qua: Tăng vốn điều lệ của VAMC; Huy động vốn từ 

các nguồn trong và ngoài nước, đặc biệt là vốn ODA cho VAMC. Trong thời gian 

tới, Chính phủ cần xem xét hoặc giao cho NHNN bảo lãnh cho VAMC phát hành 

trái phiếu, tín phiếu, hoặc cho phép VAMC tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức 

quốc tế để mua nợ xấu theo giá thị trường. 

Hoàn thiện mô hình tổ chức  VAMC theo hướng chuyên nghiệp hóa trong việc 

xử lý nợ xấu và thực hiện tất cả các nghiệp vụ quy định tại Nghị định 53/2013/NĐ-

CP. Tăng cường năng lực tổ chức đánh giá phân loại khoản nợ, tài sản theo từng 

danh mục để tiến  hành tham gia cơ cấu, chuyển nợ thành vốn góp, chào bán cho 

các tổ chức, nhà đầu tư trong nước và quốc tế theo một chiến lược được vạch sẵn.   

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng cho nhu cầu theo dõi, 

quản trị, báo cáo theo hướng công khai minh bạch tiến tới xây dưng thị trường mua 

bán nợ, trên cơ sở giới thiệu, chào bán khoản nợ và tài sản đã mua. 

Bốn là, hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý nợ xấu nhằm tăng cường 

hiệu quả hoạt động của VAMC, cụ thể: 

(i) Ban hành các văn bản để tạo khung pháp lý để vận hành thị trường 

mua bán nợ xấu thứ cấp. Các khoản nợ xấu vẫn có giá nhất định và được các nhà 

đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm do được bảo đảm chủ 

yếu bằng bất động sản. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay chưa có cơ chế, chính 

sách cho việc vận hành một thị trường mua bán nợ, làm mất đi một kênh xử lý nợ 

xấu, làm cho khối lượng nợ xấu tích tụ ngày càng nhiều tại các TCTD. Do đó, 

NHNN cần nghiên cứu, phối hợp với các Bộ ngành liên quan để xây dựng khuôn 

khổ pháp lý cho thị trường mua bán nợ. Có như vậy thì TCTD và VAMC mới đẩy 

mạnh được quá trình và đa dạng hóa được phương thức xử lý các khoản nợ xấu. 
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(ii) Hoàn thiện các quy định về xử lý tài sản bảo đảm nhằm thúc đẩy quá 

trình xử lý nợ xấu, theo đó: 

- Cân nhắc việc xây dựng Luật xử lý nợ xấu nhằm quy định thống nhất và chi 

tiết về các vấn đề liên quan đến xử lý nợ, tài sản bảo đảm đang rải rác tại Luật Đất 

đai, Luật Dân sự. Hiện nay những quy định về VAMC chủ yếu quy định ở văn bản 

dưới luật như các nghị định do đó hiệu quả xử lý chưa cao. Việc xây dựng luật sẽ 

góp phần tăng cường hiệu lực của các quy định xử lý nợ xấu. Những điều luật này 

phải hết sức rõ ràng, quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong trả nợ 

vay cũng như quyền của VAMC trong việc thu giữ tài sản bảo đảm, phát mại tài sản 

bảo đảm…Đồng thời, vì VAMC là một chế định xử lý nợ xấu đặc thù, chính vì vậy 

những quy định về xử lý nợ xấu của VAMC ngoài việc cụ thể hóa các quy định có 

liên quan thì cần phải lưu ý đến yếu tố đặc thù của VAMC cụ thể:  Luật hóa theo 

hướng mở rộng quyền hạn cho VAMC  trong việc khởi kiện, trong xử lý tài sản bảo 

đảm, trong việc cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng…; Nới rộng 

hành lang pháp lý về điều kiện mua bán nợ, chủ thể tham gia hoạt động mua bán nợ 

để phát triển thị trường mua bán nợ; Bên cạnh đó Luật cũng cần nghiên cứu xây 

dựng chế tài nhằm xử lý nghiêm khắc đối với con nợ trong trường hợp chây ì, 

không hợp tác trong việc trả nợ cũng như trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm.    

- Nghiên cứu hoàn thiện một số quy định hiện hành, cụ thể như:  

 Bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí xác định Hộ gia đình, 

thành viên Hộ gia đình để đảm bảo sự thống nhất giữa Bộ Luật Dân sự và Luật Đất 

đai.  

   Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 174, 175, 176 của Luật Đất đai 2013 

theo hướng bên nhận thế chấp bao gồm cả VAMC, bên mua nợ của TCTD. 

 Sửa quy định tại Điều 90 Luật thi hành án dân sự theo hướng: Việc kê biên 

tài sản đang cầm cố, thế chấp chỉ được thực hiện khi nghĩa vụ được bảo đảm đến 

hạn, khoản tiền thu được từ việc bán tài sản bảo đảm phải ưu tiên thanh toán nghĩa 

vụ của bên bảo đảm. 
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 Bổ sung quy định tại Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm theo 

đó, quy cụ thể cho phép bên bảo đảm (bên thế chấp, cầm cố) có thể dùng tài sản của 

mình để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác; bổ sung quy định về thủ 

tục giải chấp từng phần đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 

 Ủy ban thường vụ Quốc hội cần nghiên cứu giải thích quy định tại Điều 317 

và 355 Bộ luật Dân sự về thế chấp tài sản theo hướng: Thế chấp là việc chủ sở hữu 

tài sản dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình (bao gồm cả quyền sử dụng đất) 

để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc người khác (bên thứ ba). 

 Sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài 

sản theo hướng: Quy định rõ trình tự, thủ tục thực hiện đấu giá theo hình thức bỏ 

phiếu, thời gian bỏ phiếu, thời gian kiểm phiếu, công khai kết quả kiểm phiếu. 

 Bổ sung trong Luật Đầu tư quy định về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cũ trong trường hợp tài sản trên đất của dự 

án đầu tư là tài sản bảo đảm bị xử lý để thu hồi nợ. 

Năm là, xây dựng các chính sách tín dụng, biện pháp điều hành hỗ trợ và 

tháo gỡ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

NHNN phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng, triển khai 

chương trình tín dụng hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, kích thích sản xuất, đầu tư và 

tiêu dùng hợp lý. Khi sản xuất kinh doanh phục hồi, tình trạng nợ xấu sẽ giảm 

nhanh. 

Sáu là, cần có sự phối hợp đồng bộ về chính sách từ phía các Bộ, ngành, địa 

phương có liên quan, cụ thể: 

  Bộ Xây dựng cần tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa 

phương triển khai các giải pháp điều chỉnh nguồn cung cho thị trường bất động sản, 

hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản chủ động điều chỉnh hoạt động 

kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp; rút ngắn thời gian thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch, đặc biệt là giải quyết nhanh chóng các thủ tục cho phép điều chỉnh 

cơ cấu dự án đang tồn kho, thi công dở dang cho phù hợp với nhu cầu thị trường, 
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thủ tục chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Điều này góp phần 

phát triển thị trường bất động sản tạo điều kiện cho VAMC và các TCTD xử lý 

nhanh tài sản bảo đảm, vì phần lớn tài sản bảo đảm là bất động sản. 

Bộ Tài chính cần chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương: (i)  thực 

hiện triển khai rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các quy định về thủ tục, điều kiện bảo 

lãnh và có giải pháp tăng quy mô, hiệu quả hoạt động của các Quỹ bảo lãnh cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn ngân hàng; (ii) trình cơ quan có thẩm quyền ban 

hành các chính sách, quy định về miễn,  giảm thuế mua, bán tài sản bảo đảm của 

ngân hàng để xử lý nợ xấu của ngân hàng; (iii) hoàn thiện khung pháp lý cho hình 

thành, phát triển và quản lý thị trường mua bán nợ; phát triển thị trường vốn; 

khuyến khích phát triển thị trường trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp, 

giảm sự lệ thuộc của doanh nghiệp vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng; (iv) hoàn 

thiện mô hình hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 

(SCIC) và DATC nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức này 

trong việc xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp nhà nước, góp phần 

giảm bớt áp lực xử lý nợ xấu của VAMC. 

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cần phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan 

giám sát chặt chẽ hoạt động thành lập doanh nghiệp, tránh một số đối tượng lợi 

dụng cơ chế thành lập doanh nghiệp dễ dàng và việc quản lý nhà nước chưa hiệu 

quả để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây tổn thất cho các TCTD trong 

quan hệ tín dụng. 

 Bộ Tư pháp cần phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp 

lý cho việc xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm tiền vay theo hướng trao quyền chủ động 

nhiều hơn cho các ngân hàng trong việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm. Tăng cường 

tính minh bạch, công khai trong bán, xử lý nợ không có khả năng thu hồi và tài sản 

bảo đảm. Trong đó, (i) Bộ Tư pháp nghiên cứu, chỉnh sửa Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản và Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao 

dịch bảo đảm; (ii) Chỉ đạo Tổng cục thi hành án dân sự yêu cầu các đơn vị thi hành 

án các cấp thực hiện việc thi hành án nhanh gọn, dứt điểm các bản án liên quan đến 
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hoạt động ngân hàng đã có hiệu lực để tạo điều kiện cho các TCTD thu hồi vốn, tài 

sản; (iii) Đổi mới, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự để bảo vệ quyền chủ nợ của 

các TCTD. 

Các Bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp sau đây: (i) Hỗ trợ các 

TCTD hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay để có thể 

thu hồi tài sản; (ii) Đơn giản hóa các thủ tục hành chính và có những biện pháp hỗ 

trợ cho VAMC và các TCTD trong việc thi hành án, xử lý tài sản bảo đảm như thu 

hồi nợ, thu giữ tài sản, phát mại tài sản, hạn chế hình sự hóa trong vấn đề dân sự. 

3.2.2. Nhóm giải pháp từ phía các TCTD 

 Các TCTD tích cực, chủ động triển khai các giải pháp sau đây: 

Một là, đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có 

biện pháp xử lý thích hợp. Các TCTD cần tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại toàn 

bộ các khoản cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, ủy thác đầu tư theo quy 

định hiện hành và theo quy định mới để có thể đề ra các biện pháp xử lý thích hợp 

ngay từ thời điểm này và trong tương lai. 

Hai là, tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ không có 

khả năng thu hồi 

Trên cơ sở rà soát, đánh giá lại các khoản cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu 

doanh nghiệp, ủy thác đầu tư, TCTD cần tiếp tục tích cực phân loại nợ, hạch toán 

đúng bản chất nợ xấu, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý các khoản nợ 

xấu theo quy định của pháp luật. 

Ba là, tiến hành định giá lại tài sản bảo đảm: Theo quy định hiện hành, 

TCTD phải trích lập dự phòng cụ thể với tỷ lệ tính theo giá trị của khoản nợ sau khi 

đã khấu trừ giá trị của tài sản bảo đảm. Do vậy, nếu giá trị tài sản bảo đảm được xác 

định cao hơn giá trị thật sẽ khiến cho việc trích lập dự phòng cụ thể không được đầy 

đủ và tổ chức tín dụng không có đủ nguồn dự phòng để xử lý khoản nợ này.Ngoài 

ra, việc định giá lại tài sản bảo đảm cũng góp phần giúp TCTD xác định các khoản 

vay còn thiếu tài sản bảo đảm. Căn cứ trên hợp đồng cho vay với khách hàng, 

TCTD có thể đưa ra những yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm phù hợp. 
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Bốn là, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm 

Tài sản bảo đảm có ý nghĩa rất quan trọng đối với TCTD vì việc xử lý các 

khoản nợ phụ thuộc rất nhiều vào tài sản bảo đảm. Không chỉ giá trị thị trường của 

tài sản bảo đảm mà hồ sơ pháp lý của tài sản bảo đảm cũng rất quan trọng vì nó liên 

quan đến khả năng phát mại tài sản. Do vậy, TCTD cần tiến hành rà soát lại hồ sơ 

pháp lý của tài sản bảo đảm, phối hợp với khách hàng và các cơ quan, tổ chức liên 

quan hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tạo thuận lợi cho việc xử lý tài sản bảo đảm. 

Năm là, đẩy mạnh bán nợ không có khả năng thu hồi cho VAMC và DATC, 

các TCTD cần đẩy mạnh việc bán nợ không có khả năng thu hồi nói riêng và nợ xấu 

nói chung cho VAMC để nhanh chóng làm sạch bảng cân đối, làm giảm nhanh tỷ lệ 

nợ xấu, tạo điều kiện để các TCTD vay tái cấp vốn tại NHNN, giúp cho các TCTD 

có một nguồn vốn mới để cho vay đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế.  

Sáu là, tích cực phối hợp với VAMC trong việc thu nợ và xử lý tài sản bảo 

đảm: Các TCTD tích cực đôn đốc khách hàng vay, theo sát tình hình của khách 

hàng để có biện pháp thu hồi nợ phù hợp.  

Bảy là, hạn chế nợ xấu phát sinh trong tương lai, theo đó TCTD cần nâng 

cao năng lực quản trị, điều hành, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ; phát triển hệ 

thống quản trị rủi ro và các chiến lược kinh doanh, chính sách, quy trình, thủ tục cấp 

tín dụng theo hướng lành mạnh, thận trọng; xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo 

giữa các ngân hàng và vấn đề lợi ích nhóm trong ngân hàng; tăng số lượng và đa 

dạng hóa cổ đông, thành viên tham gia góp vốn của ngân hàng. 

Tám là, đẩy mạnh hoạt động của các AMC để góp phần phát triển thị trường 

mua bán nợ. 

3.2.3. Nhóm giải pháp từ phía khách hàng vay 

 Một là, khách hàng vay phải tự củng cố, chấn chỉnh hoạt động, nâng cao 

năng lực tài chính, quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ và khả năng cạnh 

tranh; chủ động, tích cực phối hợp với TCTD trong việc xây dựng và triển khai các 

phương án cơ cấu lại nợ, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh; Hạn chế các nguồn 

nguyên liệu nhập khẩu, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu. 
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Hai là, các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà 

nước tích cực, chủ động đề xuất và triển khai phương án tái cơ cấu, trong đó tập 

trung lành mạnh hóa tài chính và xử lý nợ xấu. 

Kết luận Chương 3 

 Hoàn thiện pháp luật về xử lý nợ xấu một vấn đề cấp bách nhằm khắc phục 

bất cập của các quy định pháp luật đảm bảo cho VAMC có một hành lang pháp lý 

thông thoáng để thực hiện tốt vai trò của mình. Những khó khăn của VAMC trong 

xử lý nợ xấu cũng là những khó khăn chung của các TCTD và hệ thống ngân hàng, 

chính vì vậy việc giải quyết những vướng mắc này phải được thực hiện một cách 

tổng thể ở nhiều góc độ, từ giai đoạn xây dựng cơ chế chính sách đến giai đoạn thực 

thi pháp luật, giai đoạn kiểm tra, giám sát; từ phía các cơ quan quản lý, VAMC, 

TCTD, cũng như khách hàng. Có thể nói đó là nhiệm vụ chung của toàn xã hội và 

chỉ khi những giải pháp này được triển khai tổng thể cùng lúc mới đem lại hiệu quả 

cao. Vì vậy, những giải pháp tại Chương 3 không chỉ được đề xuất với hoạt động xử 

lý nợ xấu của VAMC nói riêng mà còn có ý nghĩa quan trọng với công tác xử lý nợ 

xấu của ngành ngân hàng nói chung. 
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KẾT LUẬN 

 

          Việc tìm kiếm một mô hình xử lý nợ xấu phù hợp cho Việt Nam đã được đặt 

ra từ năm 2011, khi bắt đầu có những dấu hiệu cảnh báo về mức nợ xấu tăng cao 

của hệ thống ngân hàng và những hệ lụy đối với nền kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế 

toàn cầu tăng trưởng với tốc độ thấp, nền kinh tế trong nước trì trệ, kết quả hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp suy giảm và bộc lộ những bất ổn trong mối 

quan hệ với hệ thống ngân hàng thì sự ra đời của VAMC quả thực là một cứu cánh 

cho nền kinh tế.  

 Với mục tiêu chính là xử lý khối nợ xấu ngày càng có chiều hướng gia tăng, 

đặc biệt phải chuẩn bị hành trang cho quá trình tái cơ cấu các TCTD và phân loại 

chất lượng theo thông lệ quốc tế mà không phải sử dụng vốn ngân sách của nhà 

nước. VAMC có một hành lang pháp lý hoạt động trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm 

quốc tế và có sự áp dụng sáng tạo vào Việt Nam. Thông qua những hoạt động cụ 

thể: Mua nợ xấu, cơ cấu lại nợ, bán nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm, VAMC đã và 

đang đạt được những thành tựu đáng ghi nhận mà điển hình là đưa nợ xấu ra ngoại 

bảng gần 60.000 tỷ, tháo gỡ khó khăn cho hàng trăm doanh nghiệp được cơ cấu nợ, 

miễn giảm lãi, thậm chí còn tiếp cận được vốn vay của TCTD.  

Cho dù kết quả xử lý nợ xấu chưa được như kỳ vọng như: việc mua nợ xấu 

còn chậm, kết quả bán nợ, tài sản đảm bảo còn khiêm tốn, chưa bán được khoản nợ, 

tài sản cho nhà đầu tư nước ngoài, v.v. song đây là phương án tối ưu, phù hợp với 

hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam là xử lý nợ xấu không dùng vốn ngân sách. Việc thành 

lập một công ty quản lý tài sản xử lý nợ xấu không dùng vốn ngân sách là giải pháp 

chưa có tiền lệ trên thế giới, vì vậy sẽ không tránh khỏi những vướng mắc khó 

khăn. Tuy nhiên, trên cơ sở đã xác định được những vướng mắc và tìm ra nguyên 

nhân của vấn đề, chúng ta có thể tin tưởng rằng trong thời gian tới, khi vướng mắc 

khó khăn từng bước được tháo gỡ, chắc chắn việc xử lý nợ xấu sẽ đạt hiệu quả cao 

hơn. 
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