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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hệ thống ngân hàng quốc gia được xem là huyết mạch tài chính của nền kinh 

tế vì vậy sự phát triển, hưng thịnh hay khó khăn, khủng hoảng của hệ thống ngân 

hàng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp và lớn lao đến nền kinh tế thậm chí còn tác động 

lên vận mệnh của quốc gia. Cả thế giới đã từng chứng kiến sự sụp đổ của một hay 

một vài ngân hàng còn kéo theo sự sụp đổ dây chuyền của cả hệ thống với quy mô 

lan rộng như cuộc đại khủng hoảng trong hệ thống tư bản năm 1929-1933, cuộc 

khủng hoảng tài chính Đông Á năm 1997 và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. 

Vì thế bất cứ một quốc gia nào trên thế giới cũng đều ban hành các quyết sách xây 

dựng hệ thống ngân hàng lành mạnh và an toàn bên cạnh đó cũng thiết lập hành 

lang pháp lý nhằm kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn và loại bỏ những ngân hàng yếu 

kém tạo cơ sở cho nền kinh tế thị trường phát triển bền vững.  

Việt Nam ngày càng tham gia sâu, rộng vào sân chơi quốc tế, việc ký kết tham 

gia các Hiệp ước, Hiệp định thương mại quốc tế đa phương, song phương đã góp 

phần đưa các NHTM Việt Nam từng bước hòa nhập vào vòng xoáy chung của hội 

nhập và toàn cầu hóa. Đây là cơ hội cũng là thách thức đối với các NHTM Việt 

Nam, đòi hỏi các NHTM phải nâng cao năng lực cạnh tranh, kiểm soát rủi ro trong 

kinh doanh một cách hiệu quả để có thể đứng vững và khẳng định vị thế trên thương 

trường quốc tế.  

Theo chu kỳ mang tính quy luật, sự phát triển mạnh của hoạt động cấp tín 

dụng trong một thời gian nhất định sẽ đem lại những hệ quả tích cực và tiêu cực tác 

động trực tiếp đến nền kinh tế. Bên cạnh những tác động tích cực là cung ứng vốn 

cho kinh tế, giải quyết nhu cầu và đáp ứng sản xuất kinh doanh cũng như tiêu dùng 

của khách hàng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển thì những hệ quả tiêu 

cực do hoạt động cấp tín dụng mang lại không hề nhỏ nếu việc cấp tín dụng không 

được kiểm soát một cách cẩn trọng. Một trong những hệ quả tiêu cực có tác động 

trực tiếp đến nền kinh tế chính là “Nợ xấu”. Đó là những khoản nợ không còn khả 
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năng sinh lời hay không có khả năng thu hồi. Nợ xấu được ví như cục máu đông 

làm tắt ngẵn dòng lưu chuyển vốn trong nền kinh tế gây ảnh hưởng xấu đến tình 

hình tài chính quốc gia và đối với bản thân các ngân hàng thì các khoản nợ xấu đã 

đem lại những thiệt hại đáng kể không chỉ về mặt tài chính mà còn ảnh hưởng đến 

uy tín của ngân hàng. Vì những lý do đó việc quản lý để ngăn ngừa những khoản nợ 

xấu phát sinh hay các biện pháp xử lý để thu hồi những khoản nợ xấu là một trong 

những vấn đề được quan tâm trong hoạt động tài chính ngân hàng hiện nay. 

Từ bối cảnh chung của nền kinh tế và yêu cầu cấp thiết của hoạt động kinh 

doanh của các ngân hàng mà tác giả đã chọn đề tài: Quản lý nợ xấu tại các NHTM 

theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Á Châu. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Vấn đề xử lý nợ xấu được quan tâm ở hầu như tất cả các cấp bộ ngành, tổ 

chức tài chính, tổ chức chính trị xã hội nhà nước vì vậy mà cho tới thời điểm này có 

không ít các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, đề tài cấp bộ, cấp sở, những hội thảo 

khoa học đề cập hoặc nghiên cứu một số khía cạnh về giải quyết nợ xấu. Ở cấp luận 

án Tiến sĩ có luận án Tiến sĩ của Lê Thị Huyền Diệu (2010) về” Luận cứ khoa học 

về xác định mô hình quản lý RRTD tại NHTM Việt Nam”, luận án Tiến sĩ của 

Nguyễn Thị Hoài Phương (2012) về “Quản lý nợ xấu tại NHTM Việt Nam”,... Ở 

cấp luận văn Thạc sĩ có luận văn của Trần Văn Ba (2012) về “Quản lý nợ xấu tại 

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Phú Tài”, luận văn của 

Nguyễn Hoàng Uyên (2013) về “Quản lý nợ xấu tại NHTMCP Xuất Nhập Khẩu 

Việt Nam”, luận văn của Phan Thị Ly (2015) về “Quản trị nợ xấu trong hoạt động 

tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Đà Nẵng”,.. 

Bên cạnh đó còn có các hội thảo về xử lý nợ xấu được tổ chức như “Hội thảo về 

kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Nhật Bản” tại Hà Nội ngày 17/09/2012, “Hội thảo xử 

lý nợ xấu: Kinh nghiệm Trung Quốc và Bài học cho Việt Nam” tại Hà Nội ngày 

17/12/2013, Hội thảo “Ba năm nhìn lại tái cơ cấu và xử lý nợ xấu ngân hàng” tại Hà 

Nội ngày 05/10/2015,...Những bài trao đổi, hiến kế xử lý nợ xấu của các Tiến sĩ, 

Thạc sĩ , chuyên gia trên các phương tiện truyền thông như truyền hình, báo, tạp 



3 

chí. Tuy nhiên những bài viết, nghiên cứu khoa học trên hoặc là đánh giá hoạt động 

xử lý nợ xấu trước khi VAMC được thành lập hoặc là chỉ nghiên cứu chủ yếu dưới 

khía cạnh kinh tế của hoạt động xử lý nợ xấu. Do đó, đề tài này phần nào đáp ứng 

tính cần thiết của việc nghiên cứu trong tình hình hiện nay, đó là đánh giá hoạt động 

xử lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Á Châu sau 4 năm đề án “cơ cấu lại hệ thống các 

TCTD giai đoạn 2011-2015”, đề án “xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD” và Đề 

án “thành lập Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC)” chính 

thức có hiệu lực và thực hiện; từ thực tiễn diễn biến thực thi của các đề án trên tại 

Ngân hàng TMCP Á Châu mà đề xuất các giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện 

khung pháp lý xử lý nợ xấu. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề này 

mang ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn tìm kiếm một số giải pháp pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động quản lý nợ xấu tại các NHTM Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nội dung của luận văn sẽ nghiên cứu một số các vấn đề lý luận về nợ xấu (các 

tiêu chí xác định, nguyên nhân, tác động của nợ xấu) và hoạt động quản lý nợ xấu 

(cơ sở pháp lý, nội dung của hoạt động quản lý nợ xấu, các yếu tố ảnh hưởng đếnnợ 

xấu) tại các NHTM theo pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó luận văn nghiên cứu thực 

tiễn hoạt động quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Á Châu từ năm 2010 đến 2015. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu hoạt động quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Á Châu 

đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp.  

Thời gian nghiên cứu của luận văn từ năm 2010 đến năm 2015.  

4.2. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:  
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1) Các vấn đề lý luận vể nợ xấu và quản lý nợ xấu tại các NHTM 

2) Thực tiễn hoạt động quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Á Châu trong 

thời gian năm 2010-2015. 

3) Những giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý 

nợ xấu tại các NHTM Việt Nam qua thực tiễn Ngân hàng TMCP Á Châu. 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Với các dữ liệu thứ cấp có sẵn tác giả sử dụng phép duy vật biện chứng, vận 

dụng cơ sở lý luận về nhà nước và pháp luật, những quan điểm cơ bản của Đảng và 

Nhà nước ta trong sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng và phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

5.1. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả còn áp dụng phương pháp logic, phương 

pháp thống kê, lý thuyết hệ thống, diễn dịch và quy nạp để phân tích, chứng minh 

và đánh giá các vấn đề. Từ đó rút ra những thiếu sót, tồn tại trong các quy định, 

thực tiễn áp dụng của pháp luật Việt Nam về hoạt động xử lý nợ xấu và đưa ra một 

số kiến nghị về hoàn thiện khung pháp lý, các giải pháp thực tế nhằm đóng góp vào 

việc nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu tại các NHTM. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Đề tài mang ý nghĩa lý luận cho việc hoàn thiện môi trường pháp lý đầy đủ, 

phù hợp với đòi hỏi thực tiễn. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Từ kết quả nghiên cứu, luận văn đưa ra các giải pháp, kiến nghị hy vọng sẽ 

đem lại những kết quả thiết thực cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật Việt 

Nam, cải thiện vai trò của các tổ chức liên quan đến đến hoạt động xử lý nợ xấu của 

hoạt động NHTM. Tác giả hy vọng rằng với sự đầu tư thích đáng, kết quả nghiên 

cứu sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị nhất định. 
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7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội 

dung của Luận văn gồm 3 chương:  

Chương 1. Những vấn đề lý luận về nợ xấu và quản lý nợ xấu tại ngân hàng 

thương mại. 

Chương 2. Thực trạng hoạt động quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ 

phần Á Châu. 

Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nợ xấu tại các ngân 

hàng thương mại qua thực tiễn Ngân hàng TMCP Á Châu.  
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ QUẢN LÝ NỢ XẤU 

TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

 

1.1. Khái quát chung về nợ xấu tại các ngân hàng thƣơng mại 

1.1.1. Khái niệm về nợ xấu tại các ngân hàng thương mại 

Hiện nay có nhiều quan điểm về các tiêu chí xác định nợ xấu. Dựa trên nền 

tảng kinh tế của mỗi quốc gia, quan điểm của các chủ thể đánh giá khoản nợ mà đưa 

ra các tiêu chí đánh giá hay định nghĩa về nợ xấu khác nhau. Vì vậy nhóm chuyên 

gia tư vấn (AEG) của Liên Hợp Quốc cũng khuyến cáo rằng định nghĩa nợ xấu 

không nên mang tính chất mô tả mà chỉ nên được sử dụng như các hướng dẫn cho 

các ngân hàng.  

Các tiêu chí để xác định nợ xấu theo Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) : 

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. 

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. Những khoản nợ loại 

này gồm có: 

- Những khoản nợ mà người mắc nợ đồng ý thanh toán trong quá khứ, nhưng 
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phần còn lại không thể được đền bù, hoặc những khoản nợ trong đó tài sản được 

chuyển để thanh toán nhưng giá trị còn lại không đủ trang trải toàn bộ nợ. 

- Những khoản nợ mà người mắc nợ khó có thể trả nợ và yêu cầu gia hạn nợ 

nhưng không đền bù được nợ trong thời gian thoả thuận. 

- Những khoản nợ mà tài sản thế chấp không đủ để trả nợ hoặc tài sản thế chấp 

ở Ngân hàng không được chấp thuận về mặt pháp lý dẫn đến người mắc nợ không 

thể trả nợ Ngân hàng đầy đủ. 

- Những khoản nợ mà tòa án tuyên bố người mắc nợ phá sản nhưng phần bồi 

hoàn ít hơn dư nợ. [30, tr.31] 

Theo ECB, nợ xấu được đánh giá chủ yếu dựa vào khả năng thu hồi nợ, thu 

hồi được một phần hay không thể thu hồi. 

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF): 

Định nghĩa về nợ xấu đã được IMF đưa ra như sau: “Một khoản cho vay được 

coi là không sinh lời (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 dưới 90 ngày nhưng có các nguyên 

nhân nghi ngờ việc trả nợ sẽ được thực hiện đầy đủ”. [46, tr.8] 

Các tiêu chí để xác định nợ xấu theo IMF bao gồm: i) thời gian quá hạn trên 

90 ngày, hoặc ii) khả năng trả nợ bị nghi ngờ. Khả năng trả nợ ở đây có thể là khách 

hàng hoàn toàn không trả được nợ, hoặc việc trả nợ của khách hàng là không đầy 

đủ. 

Như vậy, so với ECB, thì tiêu chí để xác định nợ xấu của IMF cũng dựa trên 

kết quả thu hồi nợ của ngân hàng, nhưng có thêm yếu tố về thời gian quá hạn trả nợ.  

Trong khi đó, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS) không đưa ra định 

nghĩa cụ thể về nợ xấu. Nhưng trong các hướng dẫn về các thông lệ chung tại nhiều 

quốc gia về quản lý RRTD, BCBS xác định, việc khoản nợ bị coi là không có khả 

năng hoàn trả khi một trong hai hay cả hai điều kiện sau xảy ra: i) ngân hàng thấy 

người vay không có khả năng trả nợ đầy đủ khi ngân hàng chưa thực hiện hành 

động gì để cố gắng thu hồi; ii) người vay đã quá hạn trả nợ quá 90 ngày. Vậy nhìn 
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chung thì BCBS cũng có cùng quan điểm với IMF về nợ xấu. 

Tại Việt Nam, các NHTM đánh giá một khoản nợ là nợ xấu theo quy định tại 

điều 3 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của NHNN Việt Nam quy 

định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập DPRR và việc sử 

dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài (Thông tư số 02/2013/TT-NHNN)  

Nợ xấu (Non-Performing Loans - NPL) là các khoản nợ thuộc các nhóm 3, 4 

và 5 bao gồm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ mất vốn được quy định tại điều 

10, 11 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN. 

Nợ xấu theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng được xác định dựa trên hai 

tiêu chí: (i) thời gian quá hạn trên 90 ngày (ii) khả năng trả nợ của khách hàng. So 

với cách xác định nợ xấu của IMF hay BCBS thì tiêu chí đánh giá nợ xấu của 

NHTM Việt Nam cũng tương tự, tuy nhiên phụ thuộc vào tình hình kinh tế của 

quốc gia mà NHNN Việt Nam yêu cầu các NHTM Việt Nam quy định về đánh giá 

khả năng trả nợ của khách hàng chặt chẽ hơn thể hiện ở những đối tượng được cấp 

tín dụng hay những khoản tín dụng có TSBĐ có liên quan đến NHTM đều phải đưa 

vào nhóm nợ dưới tiêu. So với các quốc gia phát triển trên thế giới hệ thống NHTM 

Việt Nam còn khá non trẻ vì vậy việc nâng cao cảnh giác trong quản lý nợ của 

NHNN Việt Nam là hoàn toàn cần thiết. 

 Tóm lại, nợ xấu là những khoản vay không còn khả năng sinh lời hay những 

khoản vay không còn hoạt động, việc xác định nợ xấu chủ yếu dựa vào hai tiêu chí 

là thời gian quá hạn và khả năng trả nợ của khách hàng. 

1.1.2. Tác động của nợ xấu 

Khi đánh giá một khoản cấp tín dụng các ngân hàng luôn cân nhắc giữa hai 

yếu tố và lợi nhuận và rủi ro. Khi một khoản nợ xấu phát sinh là một thất bại của 

người cấp tín dụng trong quyết định lựa chọn giữa hai yếu tố trên. Niềm tin về lợi 

nhuận đạt được cao hơn rủi ro phải gánh chịu bị phá vỡ khi nợ xấu phát sinh dẫn 

đến khả năng không thu hồi hay thu hồi không đủ vốn vay. Mặc dù vậy, việc phát 

sinh nợ xấu là điều không thể tránh khỏi mà vấn đề nằm ở chỗ xác định xem tỷ lệ 
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nợ xấu như thế nào là có thể chấp nhận được. Theo Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ 

thống các TCTD” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 31/5/2013 theo Quyết 

định 843/2013/QĐ-TTg thì chuẩn tỷ lệ nợ xấu an toàn của Việt Nam là dưới 3%. 

Một tỷ lệ chuẩn an toàn về nợ xấu được quan tâm vì khi nợ xấu xảy ra với tỷ lệ cao 

sẽ gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ với riêng các ngân hàng cấp tín dụng 

mà còn có thể tác động dây chuyền đến nền kinh tế. 

1.1.2.1. Đối với các ngân hàng thương mại 

Từ định nghĩa của nợ xấu là những khoản nợ không còn khả năng sinh lời hay 

không có khả năng thu hồi cho ta thấy rõ ràng những khoản nợ xấu sẽ kéo theo lợi 

nhuận ngân hàng giảm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng. Bên cạnh đó tỷ lệ nợ xấu cao sẽ có nhiều vốn vay bị tồn đọng, khó thu hồi ảnh 

hưởng đến khả năng luân chuyển vốn của ngân hàng, khả năng thanh khoản của 

ngân hàng bị tác động trực tiếp.  

Ngoài khả năng tài chính của ngân hàng bị tác động mạnh mẽ bởi nợ xấu thì 

uy tín của ngân hàng cũng đứng bên bờ vực thẳm. Không có khách hàng nào muốn 

gởi tiền vào ngân hàng có tình hình tín dụng yếu kém, tỷ lệ nợ xấu vượt mức cho 

phép, khả năng thanh khoản không tốt. Và các chỉ số về nợ xấu cũng là một chỉ số 

được đánh giá bắt buộc đối với một ngân hàng khi muốn được cấp hạn mức tín 

dụng, hạn mức bảo lãnh tại TCTD khác trong nước hay nước ngoài. 

1.1.2.2. Đối với nền kinh tế 

Tác động đối với nền kinh tế của nợ xấu là tác động gián tiếp thông qua việc 

một quan hệ kinh tế bị thất bại. Nợ xấu gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

của ngân hàng từ đó ảnh hưởng đến khả năng luân chuyển, phân bổ và sử dụng 

nguồn lực tài chính của nền kinh tế. Nợ xấu phát sinh do khách hàng vay mất khả 

năng chi trả nên sẽ ảnh hưởng đến không chỉ hoạt động kinh doanh của khách 

hàng bị nợ xấu mà còn ảnh hưởng đến các đối tác kinh doanh liên quan và nhìn 

chung sẽ ảnh hưởng theo diện rộng đến nền kinh tế. Tóm lại nợ xấu gây trì trệ nền 

kinh tế. 
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1.1.3. Cơ sở pháp lý xác định nợ xấu và nguyên nhân phát sinh nợ xấu 

1.1.3.1. Cơ sở pháp lý xác định nợ xấu  

Cơ sở pháp lý để xác định nợ xấu theo pháp luật Việt Nam hiện hành được 

quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN.  

“Nợ xấu” là các khoản nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5 bao gồm nợ dưới tiêu 

chuẩn, nợ nghi ngờ, nợ có khả năng mất vốn  

Tại điều 10 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN, các TCTD được yêu cầu phân 

loại nợ theo phương pháp định lượng, trong đó các khoản nợ xấu nhóm 3, nhóm 4, 

và nhóm 5 là các khoản nợ được xác định như sau: 

-  Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: (i) Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 

180 ngày; (ii) Nợ gia hạn nợ lần đầu; (iii) Nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách 

hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng; (iv) Nợ thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

+ Nợ của khách hàng hoặc bên bảo đảm là tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng 

mà TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng theo quy định 

của pháp luật; 

+ Nợ được bảo đảm bằng cổ phiếu của chính TCTD hoặc công ty con của 

TCTD hoặc tiền vay được sử dụng để góp vốn vào một TCTD khác trên cơ sở TCTD 

cho vay nhận TSBĐ bằng cổ phiếu của chính TCTD nhận vốn góp; 

+ Nợ không có bảo đảm hoặc được cấp với điều kiện ưu đãi hoặc giá trị vượt 

quá 5% vốn tự có của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi cấp cho khách 

hàng thuộc đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định của pháp luật; 

+ Nợ cấp cho các công ty con, công ty liên kết của TCTD hoặc doanh nghiệp 

mà TCTD nắm quyền kiểm soát có giá trị vượt các tỷ lệ giới hạn theo quy định của 

pháp luật; 

+ Nợ có giá trị vượt quá các giới hạn cấp tín dụng, trừ trường hợp được phép 

vượt giới hạn, theo quy định của pháp luật; 

+ Nợ vi phạm các quy định của pháp luật về cấp tín dụng, quản lý ngoại hối 

và các tỷ lệ bảo đảm an toàn đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
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+ Nợ vi phạm các quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay, chính 

sách DPRR của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. (v) Nợ đang thu hồi theo 

kết luận thanh tra. 

-  Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: (i) Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; 

(ii) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ 

được cơ cấu lại lần đầu; (iii) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai;(iv) Khoản 

nợ quy định tại điểm c (iv) khoản 1 Điều này quá hạn từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ 

ngày có quyết định thu hồi; (v) Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng đã 

quá thời hạn thu hồi đến 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được;(vi) Nợ được phân loại 

vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

-  Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: (i) Nợ quá hạn trên 360 ngày; 

(ii) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn 

trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; (iii) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá 

hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai; (iv) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn; (v) Khoản nợ quy 

định tại điểm c (iv) khoản 1 Điều này quá hạn trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định 

thu hồi; (vi) Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng đã quá thời hạn thu hồi 

trên 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được; (vii) Nợ của khách hàng là TCTD được 

NHNN công bố đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài bị phong tỏa vốn và tài sản; (viii) Nợ được phân loại vào nhóm 5 bao gồm 

các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày trở lên; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ 

lần đầu; các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng 

trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng. 

Trong khi đó điều 11 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định cách phân loại 

nợ theo phương pháp định tính  

- Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3), bao gồm: Các khoản nợ được TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi 

khi đến hạn. Các khoản nợ này được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh 

giá là có khả năng tổn thất. Các cam kết ngoại bảng được TCTD, chi nhánh ngân 
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hàng nước ngoài đánh giá là khách hàng không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo cam kết.  

- Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ được TCTD, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất cao. 

Các cam kết ngoại bảng mà khả năng khách hàng không thực hiện cam kết là 

rất cao.  

- Nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: Các khoản nợ được TCTD, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn 

bao gồm nợ được đánh giá là không có khả năng thu hồi gốc và lãi đến khi đến 

hạn; nợ nghi ngờ (nhóm 4) bao gồm nợ được đánh giá là có khả năng tổn thất cao; 

và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5), bao gồm nợ được đánh giá là không còn khả 

năng thu hồi, mất vốn. 

Cơ sở để các TCTD đánh giá theo phương pháp định tính phải được NHNN 

chấp nhận bằng văn bản dựa trên Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, chính sách 

DPRR, chính sách quản lý RRTD của TCTD đó. 

Vậy hiện nay có hai phương pháp xác định nợ xấu là phương pháp định tính 

và phương pháp định lượng. Các NHTM Việt Nam chủ yếu sử dụng phương pháp 

định lượng để phân loại nợ mặc dù trong chính sách phân loại nợ của hầu hết các 

ngân hàng đều có sự hiện diện của hệ thống xếp hạng khách hàng theo phương pháp 

định tính. Hệ thống thông tin doanh nghiệp chưa được cập nhật kịp thời, minh bạch; 

Tình hình tài chính kê khai của doanh nghiệp không phản ánh đúng thực lực doanh 

nghiệp và ngoài ra một số NHTM không muốn tăng nhóm nợ của khách hàng vì 

ảnh hưởng đến mức trích lập dự phòng cũng là một số lý do dẫn đến phương pháp 

định tính trong phân loại nợ chưa pháp huy tác dụng tại các NHTM Việt Nam. 

So với Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Quyết định về việc 

ban hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý RRTD 

trong hoạt động ngân hàng của TCTD (sau đây gọi là Quyết định 493/2005/QĐ-

NHNN) thì sự ra đời của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN đã khiến các TCTD phải 

công bố tỷ lệ nợ xấu cao hơn trước và trích lập DPRR tín dụng nhiều hơn. Bởi 
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Thông tư số 02/2013/TT-NHNN này có một số tiêu chí khắt khe hơn trong việc 

phân loại nợ: 

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

thuộc nhóm nợ xấu, thay vì nếu gia hạn nợ trong thời hạn vẫn được xếp vào nhóm 2 

theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN. 

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

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

Thứ ba, ngoài các tiêu chí để phân loại nợ từ đặc tính khả năng trả nợ của 

khách hàng, điểm mới được đánh giá khá khắc nghiệt là xem xét hoạt động cấp tín 

dụng cho những đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng có điều kiện 

theo Luật các TCTD. Nếu như trước đây trong hoạt động cấp tín dụng của các 

NHTM, việc cấp tín dụng cho các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng bị hạn chế tín 

dụng diễn ra rất thường xuyên thì nay 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 NHTM cũng là 

những khoản vay được liệt kê vào nhóm nợ xấu. Quy định này xếp các khoản tín 

dụng theo kiểu đầu tư chéo lẫn nhau sẽ bị hạn chế khi liệt kê vào nhóm nợ xấu mà 

qui định trước đây không đề cập đến. 

Thứ năm, nợ cấp cho các công ty con, công ty liên kết mà TCTD đang nắm 

quyền kiểm soát không vượt quá tỷ lệ qui định. 

Như vậy, những quy định chi tiết từ Thông tư số 02/2013/TT-NHNN đã đưa 

việc phân loại nợ xấu cao hơn so với quy định trước đây, không chỉ là thời gian 

chậm thanh toán mà là mối quan hệ cấp tín dụng giữa TCTD với khách hàng và tài 

sản cấp tín dụng được đảm bảo bởi cổ phiếu của TCTD. Bên cạnh đó, những khoản 

cam kết ngoại bảng cân đối kế toán như bảo lãnh thanh toán của các TCTD cũng 

được xếp vào nhóm nợ xấu. 

1.1.3.2. Nguyên nhân phát sinh nợ xấu 

Xác định các nguyên nhân phát sinh nợ xấu là một trong những cơ sở để 
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NHTM xem xét đề ra định hướng kinh doanh đúng đắn, những chính sách về quản 

lý rủi ro khả thi và hiệu quả. Vì vậy việc phân tích nhận biết các yếu tố, mức độ tác 

động của các yếu tố có khả năng làm phát sinh nợ xấu là điều rất cần thiết và quan 

trọng đối với các NHTM.  

Hoạt động tín dụng ngân hàng là hoạt động tài chính mang tín trung gian nên 

có nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan tác động dẫn đến phát sinh các khoản 

nợ xấu. 

Nguyên nhân chủ quan 

Đây là những nguyên nhân xuất phát từ chính ngân hàng cấp tín dụng: từ bộ 

máy điều hành định hướng mục tiêu hoạt động và khẩu vị lựa chọn khách hàng để 

cấp tín dụng đến thiết lập quy trình nghiệp vụ vận hành đều có thể là nguyên nhân 

trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến các khoản nợ xấu. Bên cạnh đó yếu tố con người, các 

nhân viên ngân hàng, cũng là một trong những nguyên nhân chính tạo ra những 

khoản nợ xấu . 

- Chính sách tín dụng 

Chính sách tín dụng thể hiện chủ trương, định hướng kinh doanh của ngân 

hàng. Do đó nếu định hướng chính sách tín dụng của Ngân hàng không đầy đủ, chặt 

chẽ về nội dung, thiếu sự thống nhất và đồng bộ về quy định thì sẽ tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ phát sinh nợ xấu. 

Nội dung chủ yếu của chính sách tín dụng ngân hàng quy định về việc phân 

loại nhóm đối tượng khách hàng, các tiêu chí đánh giá khách hàng để cấp tín dụng, 

nếu việc đánh giá quá dễ dàng, các tiêu chuẩn đưa ra thấp, không hợp lý sẽ khó 

kiểm soát rủi ro và dễ dẫn đến nợ xấu. Bên cạnh đó chính sách tín dụng cũng quy 

định các tiêu chí, các giới hạn cấp tín dụng đối với từng nhóm đối tượng khách 

hàng, nhóm ngành nghề, nhóm thời hạn cấp tín dụng, loại tiền tệ hay nhóm tài sản 

đảm bảo. Các quy định về kiểm soát rủi ro không rõ ràng và phù hợp sẽ tạo nên 

những lỗ hổng tạo điều kiện phát sinh nợ xấu. 

Một trong những bài học lớn gần đây nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn 

cầu năm 2008 mà xuất phát điểm là thị trường tài chính Hoa Kỳ với nguồn gốc sâu 
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xa là các khoản vay dưới chuẩn, khoản vay với chất lượng thấp rủi ro cao. Từ đó ta 

có thể thấy rõ tầm quan trọng của chính sách tín dụng trong hoạt động ngân hàng, 

một trong những công cụ hữu hiệu nhất để giảm thiểu nợ xấu nếu được xây dựng có 

kỹ thuật, nội dung đầy đủ, rõ ràng, hợp lý. 

- Quy trình nghiệp vụ tín dụng, kiểm tra, kiểm soát 

Chính sách tín dụng là khung quy định chung cho việc cấp tín dụng nhưng để 

mối quan hệ tín dụng hiện hữu ngân hàng và khách hàng sẽ phải thực hiện đầy đủ 

các bước quy trình nghiệp vụ ngân hàng để được cấp tín dụng và giải ngân khoản 

vay. Đó là quy trình nghiệp vụ tín dụng, kiểm tra, kiểm soát khoản vay. Nhiệm vụ 

của quy trình tín dụng, kiểm tra, kiểm soát khoản vay là đảm bảo cho khoản vay 

được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và được kiểm soát trước, trong và 

sau khi cho vay. Các bước nghiệp vụ tín dụng, kiểm tra, kiểm soát nếu lỏng lẻo sẽ 

tạo cơ hội cho hành vi vi phạm, lợi dụng của kẻ xấu và kết quả dẫn tới phát sinh 

khoản nợ xấu là điều khó tránh khỏi. 

- Nhân viên ngân hàng: được chia làm hai cấp: 

+ Cấp quản trị điều hành: đề ra các chủ trương, hoạch định chính sách, quyết 

định về việc cấp tín dụng, quản lý các nhân viên cấp dưới. Ở cấp quản lý nếu trình 

độ chuyên môn không đủ tầm, định hướng, quyết định cho vay sai lầm sẽ trực tiếp 

dẫn đến những khoản vay kém chất lượng. Còn nếu quản trị nhân viên không tốt , 

buông lỏng phân công trách nhiệm quyền hạn giữa các vị trí chức danh nhân viên, 

giao việc mà thiếu kiểm soát cũng là nguyên nhân gián tiếp gây nên những khoản 

nợ xấu. 

+ Cấp nhân viên trực tiếp làm việc với khách hàng, nắm bắt được đặc điểm, 

chất lượng của từng khách hàng. Những nhân viên này nếu không có kiến thức 

chuyên môn nhất định, không nhạy bén trong phân tích và dự báo rủi ro sẽ ghi nhận 

và truyền đạt thông tin không chính xác đến cấp xét duyệt cho vay dẫn đến đánh giá 

sai lệch về khách hàng tạo nên nguyên nhân tiềm tàng của nợ xấu. 

Ngoài những nguyên nhân trên thì còn nhiều khoản nợ xấu phát sinh từ một số 

nhân viên và lãnh đạo quản trị tha hóa về phẩm chất , đạo đức nghề nghiệp, móc nối 
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với khách hàng vay hay bên môi giới, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục 

lợi cho bản thân, đề xuất cho vay đối với những khách hàng không đạt tiêu chí cho 

vay theo quy định của ngân hàng. Đây là một trong những nguyên nhân làm phát 

sinh nợ xấu khó kiểm soát nhất. 

Nguyên nhân khách quan 

Những nguyên nhân khách quan là nguyên nhân từ môi trường bên ngoài , xung 

quanh hoạt động cấp tín dụng. Những nguyên nhân này có thể tự mình tạo nên lý do 

để phát sinh các khoản nợ xấu. Tuy nhiên nếu được cộng hưởng với những nguyên 

nhân chủ quan thì hệ quả của những món nợ xấu càng trầm trọng và khó xử lý. 

- Môi trường tự nhiên 

Sự biến đổi trong môi trường tự nhiên như bão, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, sóng 

thần,.. gây ra những khó khăn về môi trường dẫn đến hoạt động kinh doanh của 

người vay đặc biệt trong nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp bị thất bại, gián 

đoạn, nguồn thu nhập trả nợ bị giảm sút nghiêm trọng hay không còn nữa sẽ làm 

cho nợ xấu phát sinh. Đây là những nguyên nhân bất khả kháng , những rủi ro xảy 

ra cần được sự chia sẻ từ xã hội và nhà nước. 

- Môi trường pháp lý 

Các văn bản pháp luật về cấp tín dụng, về xử lý nợ, về tài sản, sở hữu, giao dịch 

và tố tụng quy định không rõ ràng, thiếu tính thống nhất, thiếu tính dự báo sẽ tạo ra 

nhiều lỗ hổng trong hoạt động tín dụng, gây khó khăn, bối rối cho các ngân hàng 

trong việc thực hiện cho vay và xử lý nợ, bên đi vay dễ chây ỳ thực hiện nghĩa vụ trả 

nợ, hoặc làm cho bên đi vay mất khả năng trả nợ.  

Việc thực thi pháp luật chưa nghiêm minh cũng là nguyên nhân phát sinh nợ 

xấu. Một ví dụ điển hình là theo khoản 1 điều 9 Thông tư số 02/2013/TT-

NHNN/2013/TT-NHNN ban hành ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản 

có, mức trích, phương pháp trích lập DPRR và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi 

ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định: “TCTD, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo 

quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư này và phải sử dụng kết quả phân loại nhóm 
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nợ đối với khách hàng do CIC cung cấp tại thời điểm phân loại để điều chỉnh kết 

quả tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng. Trường hợp nợ và cam kết ngoại bảng của 

khách hàng được phân loại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro thấp hơn nhóm nợ theo 

danh sách do CIC cung cấp, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải điều 

chỉnh kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo nhóm nợ được CIC cung cấp”. 

Tuy nhiên việc phân loại nợ theo thông tin CIC cung cấp vẫn chưa được các NHTM 

thực hiện mặc dù thông tư đã có hiệu lực từ ngày 01/06/2013. Đến đầu năm 2014, 

khi Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 được ban hành sửa đổi bổ sung 

Thông tư số 02/2013/TT-NHNN/2013/TT-NHNN gia hạn thời gian hiệu lực của 

quy định trên đến 01/01/2015. Kết quả là đến tháng 3/2015, các NHTM mới thực 

hiện đồng bộ và số liệu nợ xấu phản ánh chính xác hơn về chất lượng tín dụng của 

các TCTD, không còn khác biệt nhiều giữa số liệu TCTD báo cáo và số liệu giám sát 

của NHNN Việt Nam. Việc phân loại nợ chính xác không chỉ có ý nghĩa đối với việc 

trích lập dự phòng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xét duyệt cho vay của các 

ngân hàng, việc ghi nhận không đúng nhóm nợ sẽ làm sai lệch kết quả phê duyệt cho 

vay và là một trong những nguyên nhân phát sinh nợ xấu. 

- Tình hình chính trị - kinh tế 

Tình hình chính trị bất ổn, chính quyền trung ương gây áp lực hoặc khuyến 

khích các ngân hàng cho vay vượt quá mức an toàn cho phép, hay có sự can thiệp 

ngầm của Chính phủ đối với một số khoản vay cũng là nguyên nhân gây ra nợ xấu. 

Sự thay đổi liên tục các chính sách kinh tế vĩ mô như tỷ giá, lãi xuất, chính 

sách xuất nhập khẩu, quy hoạch xây dựng hạ tầng,… cũng gây ảnh hưởng không 

nhỏ đến hoạt động kinh doanh của NHTM và khách hàng và đôi khi gián tiếp gây 

nên những khoản nợ xấu.  

Nền kinh tế phi thị trường hay nền kinh tế thị trường, trình độ phát triển năng 

lực tài chính của các chủ thể kinh tế, môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng 

hay không bình đẳng cũng là tác nhân gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng nợ của 

các NHTM. 

Một trong những thực tiễn điển hình gần đây nhất là tình hình “vỡ bong bóng 
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bất động sản” và lãi suất tăng vọt vào cuối năm 2011 đã làm tỷ lệ nợ xấu bùng nổ. 

Trong giai đoạn 2008 - 2011, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân là 26,56%, 

nhưng tốc độ tăng trưởng nợ xấu lại ở mức 51%. [11] 

- Khách hàng vay vốn 

Năng lực tài chính của chủ thể vay vốn, năng lực điều hành, quản trị hoạt động 

kinh doanh của chủ doanh nghiệp vay vốn có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh 

doanh, đến nguồn trả nợ vay và tác động trực tiếp đến tình hình trả nợ vay ngân hàng.  

Bên cạnh đó một số khách hàng cố ý trong cung cấp thông tin, số liệu tài chính 

giả mạo, sai sự thật để được cấp tín dụng hoặc có khả năng tài chính nhưng thiếu ý 

thức trong việc trả nợ cũng là mối nguy hại cho hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng và là đối tượng bị nợ xấu nhanh nhất. 

1.2. Quản lý nợ xấu tại các NHTM 

1.2.1. Cơ sở pháp lý của hoạt động quản lý nợ xấu tại các NHTM 

Các văn bản luật, văn bản dưới luật do các cơ quan nhà nước ban hành luôn là 

hành lang, là cơ sở pháp lý để các chủ thể trong xã hội tổ chức và hoạt động. Các 

NHTM cổ phần cũng không ngoại lệ, với tư cách là chủ thể trong hệ thống tài chính 

quốc gia các NHTM càng phải tuân thủ, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh các quy 

định pháp luật nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình thực hiện được vai 

trò trung gian tài chính và góp phần giữ hệ thống tài chính cũng như nền kinh tế của 

quốc gia được ổn định và phát triển bền vững. Trong những năm vừa qua dựa vào 

các văn bản do NHNN và Chính phủ ban hành các NHTM đã xây dựng các quy chế 

hoạt động theo hướng chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ đặc biệt là các nghiệp vụ 

tín dụng nhằm nâng cao khả năng quản trị, điều hành đảm bảo hoạt động kinh 

doanh an toàn, hiệu quả. Do hoạt động tín dụng từ trước đến nay luôn chiếm tỷ 

trọng lớn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nên một ngân hàng hoạt động 

tốt chỉ khi hoạt động quản lý nợ phát huy tác dụng và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở 

mức hợp lý.  

Bắt đầu từ năm 2007 và đỉnh điểm là năm 2011 tình trạng nợ xấu chuyển biến 

theo chiều hướng gia tăng và ngày càng nhiều hơn gây sức ép lên nền kinh tế, ảnh 
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hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn, hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Nợ xấu 

đã trở thành vấn nạn tài chính của quốc gia vì thế không chỉ bản thân các ngân hàng 

mà Nhà nước cũng đã thực sự quan tâm và chú trọng đến hoạt động kiểm soát và xử 

lý nợ xấu.  

Từ năm 2012 đến nay Chính phủ, NHNN liên tục ban hành các quy định về an 

toàn vốn, xây dựng cơ chế xử lý nợ xấu nhằm làm lành mạnh hóa tình trạng tài 

chính của hệ thống ngân hàng và nâng cao quản trị rủi ro, hướng đến hoàn thiện 

theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế nói chung và cụ thể là Basel II.  

Hoạt động quản lý nợ xấu bao gồm hoạt động ngăn ngừa nợ xấu và hoạt động 

xử lý nợ xấu. 

Ngăn ngừa nợ xấu là hoạt động thực hiện trước, trong suốt quá trình cấp tín 

dụng nhằm ngăn ngừa nợ xấu phát sinh. Cơ sở pháp lý để thực hiện hoạt động ngăn 

ngừa nợ xấu bao gồm: 

 - Các quy định về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp tín 

dụng được quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN của NHNN ngày 20/11/2014 

quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 36/2014/NHNN của NHNN ngày 20/11/2014 nhằm hạn chế 

các ngân hàng phát triển tín dụng vượt ngưỡng an toàn giữa tỷ lệ cho vay, tỷ lệ huy 

động, vốn tự có hay việc cấp tín dụng tập trung vào một số ngành nhạy cảm, một 

nhóm đối tượng nào đó khả năng gây rủi ro cao ảnh hưởng đến hệ thống. 

- Các quy định về hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng được quy 

định tại Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc 

NHNN ban hành quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng và các văn bản sửa 

đổi bổ sung liên quan. Tại các văn bản pháp lý này, NHNN quy định các nguyên 

tắc, căn cứ cho vay, các đối tượng được vay vốn, các giới hạn cho vay, những 

trường hợp không được vay vốn tại TCTD, các nguyên tắc kiểm soát khoản vay, 

miễn giảm lãi cho khoản vay nhằm bảo đảm tính độc lập, tính trách nhiệm và tính 

có căn cứ trong khâu thẩm định, quyết định cho vay, quản lý khoản vay. Những quy 
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định này tạo hành lang pháp lý cho các NHTM xây dựng định hướng chính sách cấp 

tín dụng chặt chẽ, hiệu quả, kiểm soát và ngăn ngừa nợ xấu phát sinh. 

 Hoạt động xử lý nợ xấu được thực hiện khi khoản nợ phát sinh các sự kiện 

chuyển nợ xấu theo các tiêu chí phân loại nợ tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN. 

Các biện pháp pháp lý xử lý nợ xấu theo quy định pháp luật Việt Nam bao gồm: 

- Cơ cấu lại thời hạn trả nợ: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN ban hành quy chế 

cho vay của TCTD đối với khách hàng và các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan. 

Tuy nhiên việc cơ cấu nợ xong thì phân loại khoản nợ đó như thế nào lại theo quy 

định của NHNN từng thời kỳ và hiện nay là theo Thông tư số 09/2014/TT-NHNN 

của Ngân hàng nhà nước ngày 18/03/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2013/TT-NHNN. 

- Chuyển nợ xấu thành vốn góp doanh nghiệp: mặc dù chưa có quy định rõ 

ràng về phương thức xử lý nợ xấu này nhưng theo nguyên tắc tự do thỏa thuận trong 

giao dịch dân sự thì NHTM và bên vay có thể thỏa thuận chuyển nợ xấu thành vốn 

góp doanh nghiệp để NHTM góp vần tái cấu trúc doanh nghiệp.  

- Xử lý tài sản đảm bảo: Căn cứ theo điều 336, 355, 369 Bộ Luật Dân sự 2005, 

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, 

Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 163/2006/NĐ-CP và Thông tư 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN 

hướng dẫn một số vấn đề về xử lý TSĐB ngày 06/06/2014 thì NHTM có thể xử lý 

TSĐB theo phương thức do các bên đã thoả thuận hoặc được bán đấu giá theo quy 

định của pháp luật. Phương án này NHTM có thể: tự bán TSĐB, nhận chính tài sản 

để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm, bán đấu giá TSĐB, nhận 

các khoản tiền hoặc tài sản khác từ người thứ ba trong trường hợp thế chấp quyền 

đòi nợ. 

- Bán các khoản nợ xấu cho bên thứ ba: Việc bán nợ cho bên thứ ba không phải 

VAMC thực hiện theo Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006 của 

Thống đốc NHNN ban hành quy chế mua bán nợ của các tổ chức tín dụng đối với 



21 

khách hàng (đối với các hợp đồng mua bán nợ đã ký kết trước khi quyết định này 

hết hiệu lực) và Thông tư 09/2015/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 

17/07/2015 quy định về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. Việc bán nợ cho VAMC sẽ thực hiện theo Thông tư 19/2013/TT-

NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 09/09/2013, quy định về việc mua, bán và xử 

lý nợ xấu của VAMC và các văn bản sửa đổi bổ sung. 

- Khởi kiện ra tòa: căn cứ theo quy định tại điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự 2004: 

“Cá nhân, cơ quan, tổ chức do Bộ luật này quy định có quyền khởi kiện vụ án dân 

sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu Toà án bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác” NHTM có thể sử 

dụng phương án tố tụng để xử lý khoản nợ xấu. 

- Trích quỹ DPRR để bù đắp: căn cứ theo Mục 3 về sử dụng dự phòng để xử 

lý rủi ro theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN mà NHTM thực hiện việc trích quỹ 

DPRR để bù đắp cho các khoản nợ xấu.   

1.2.2. Nội dung hoạt động quản lý nợ xấu tại các NHTM 

Hiện nay mặc dù các ngân hàng đang dần chuyển dịch cơ cấu lợi nhuận dần 

sang hoạt động phi tín dụng nhưng tựu chung lợi nhuận từ hoạt động tín dụng vẫn 

chiếm tỷ trọng chủ yếu trong thu nhập của các ngân hàng. Mà hoạt động tín dụng 

không thể loại bỏ được yếu tố rủi ro vậy RRTD luôn tồn tại và nợ xấu là kết quả 

hiển nhiên ở bất cứ ngân hàng nào, kể cả các ngân hàng hàng đầu trên thế giới bởi 

có những rủi ro không thể dự đoán được hay đã dự đoán nhưng diễn biến nằm ngoài 

tầm kiểm soát của con người. Sự khác biệt cơ bản của các ngân hàng có năng lực 

quản trị RRTD là khả năng khống chế nợ xấu ở một tỷ lệ có thể chấp nhận được 

nhờ xây dựng một mô hình quản trị rủi ro hiệu quả, phù hợp với môi trường hoạt 

động để hạn chế được những RRTD mang tính chủ quan, xuất phát từ yếu tố con 

người và những rủi ro khách quan có thể kiểm soát được.  

Theo Ủy ban Basel, “Quản lý nợ xấu của NHTM là quá trình xây dựng và 

thực thi các chiến lược, các chính sách quản lý và kinh doanh tín dụng nhằm đạt 

được các mục tiêu an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; trong đó tăng cường 

http://luanvanaz.com/khai-niem-tin-dung.html
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các biện pháp nhằm phòng ngừa nợ xấu, đi kèm với các biện pháp xử lý nợ xấu đã 

phát sinh, từ đó nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động kinh doanh cả trong ngắn hạn và dài hạn của NHTM” [44]. 

Mục tiêu của hoạt động quản lý nợ xấu tại các NHTM là hướng tới việc nâng 

cao chất lượng hoạt động tín dụng và đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh 

của NHTM. Quản lý nợ xấu bao gồm cả hoạt động ngăn ngừa các khoản nợ xấu 

phát sinh lẫn hoạt động xử lý các khoản nợ xấu sao cho có hiệu quả nhất và giảm tới 

mức thấp nhất tổn thất cho NHTM. Với vai trò là một nhánh quan trọng của quản lý 

RRTD trong hoạt động NHTM, hoạt động quản lý nợ xấu ngày càng được chú trọng 

và đầu tư về vốn, khoa học công nghệ và nhân lực.  

Trong xu hướng hội nhập toàn cầu hoá hiện nay, lĩnh vực tài chính - ngân 

hàng cũng không thoát khỏi vòng xoáy của thị trường vì vậy các hoạt động ngân 

hàng cần được thực hiện và quản lý thông qua các tiêu chuẩn, tiêu chí có tính thông 

lệ quốc tế. Do vậy Đề án “cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 - 2015” 

theo Quyết định 254/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính Phủ yêu cầu các TCTD phải 

tuân thủ các chỉ số về an toàn vốn, rà soát giám sát và tăng tính công khai minh 

bạch thông tin cơ bản phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực của Basel II. 

1.2.2.1. Ngăn ngừa nợ xấu 

Ngăn ngừa nợ xấu được xem là hoạt động kiểm soát chất lượng tín dụng, được 

thiết kế trong chính sách quản lý RRTD, quy trình nghiệp vụ tín dụng - kiểm tra 

giám sát, quy định về nhận dạng - ứng xử với các biểu hiện sớm các khoản nợ xấu. 

Xây dựng chính sách quản lý RRTD 

Chính sách quản lý RRTD được xây dựng phù hợp với định hướng kinh doanh 

của ngân hàng trong từng thời kỳ và có thể thay đổi một cách linh hoạt tùy thuộc 

vào thị trường tín dụng. Chính sách phải hoạch định rõ ràng, nhất quán, giải quyết 

được xung đột giữa rủi ro và lợi nhuận. Chính sách ngăn ngừa, hạn chế rủi ro cần 

quan tâm đến đa dạng hóa danh mục tín dụng dựa trên sự phân bổ một cách hợp lý 

nguồn vốn cũng như chi phí quản lý rủi ro sẽ được hình thành trên cơ sở là một bộ 

phận không tách rời với định ướng kinh doanh tổng thể của ngân hàng. 

http://luanvanaz.com/xu-ly-no-xau.html
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Nguyên tắc 1 của Basel II về quản lý RRTD ghi nhận: [45, tr.5] 

- Mỗi ngân hàng cần phát triển một chiến lược hay kế hoạch quản lý RRTD 

(chấp nhận một tỷ lệ nợ xấu phù hợp), trong đó xây dựng các mục tiêu hướng dẫn 

cho các hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng và thực hiện các chính sách và thủ 

tục cần thiết để tiến hành các hoạt động này. HĐQT có trách nhiệm phê duyệt và 

định kỳ xem xét chiến lược quản lý RRTD của ngân hàng. 

- Chiến lược hoạt động ngân hàng phản ánh mức độ chấp nhận rủi ro của ngân 

 ang với mức sinh lời nhất định mà ngân hàng kỳ vọng. Cụ thể, chiến lược quản lý 

rủi ro cần thể hiện tuyên bố của ngân hàng trong việc sẵn sàng cấp tín dụng dựa trên 

loại hình rủi ro tiềm năng, ngành kinh tế, vị trí địa lý, đồng tiền, kỳ hạn và mức sinh 

lời dự kiến. Chiến lược cũng có thể xác định thị trường mục tiêu và các đặc tính 

tổng quát mà ngân hàng muốn đạt được trong danh mục tín dụng. 

- Chiến lược chấp nhận một tỷ lệ nợ xấu cần được phổ biến hiệu quả trong 

toàn ngân hàng. Mọi nhân viên ngân hàng cần hiểu rõ và có trách nhiệm tuân thủ 

các thủ tục và chính sách đã đề ra. HĐQT giao Ban giám đốc quản lý các hoạt động 

tín dụng do ngân hàng tiến hành và các hoạt động này được thực hiện trong phạm vi 

chiến lược, chính sách và mức độ chấp nhận rủi ro đã được HĐQT phê duyệt. 

Xây dựng và thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng - kiểm tra giám sát  

Từ định hướng chính sách quản lý RRTD nêu trên mỗi ngân hàng cần xây 

dựng, ban hành các quy trình nghiệp vụ tín dụng - kiểm tra giám sát một cách đầy 

đủ và chặt chẽ, đảm bảo việc thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình này 

bởi toàn thể nhân viên để giảm thiểu một cách tối đa các RRTD, phát hiện và chấn 

chình kịp thời các sai phạm hay thiếu sót có thể là những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh 

các khoản nợ xấu. 
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Thông thường quy trình này được thực hiện như sau: 

Giai đoạn Nhiệm vụ Bên thực hiện 

Đề nghị 

cấp tín 

dụng (1) 

Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng bao gồm: 

-Giấy đề nghị cấp tín dụng: Giới thiệu sơ lược 

về bên vay, thể hiện nhu cầu vay, mục đích 

vay, tài sản đảm bảo. 

- Các giấy tờ, hồ sơ chứng minh nhân thân, tài 

chính, sở hữu đối với tài sản đảm bảo (nếu có) 

và phương án vay của bên vay. 

Bên vay 

Thẩm định 

và phân 

tích hồ sơ 

tín dụng 

(2) 

Thẩm định và phân tích các rủi ro tiềm tàng của 

hồ sơ vay, bao gồm: 

-Rủi ro từ nhân thân và uy tín thanh toán. 

- Rủi ro từ ngành nghề kinh doanh. 

-Rủi ro từ tình hình tài chính hiện tại và dự 

đoán trong tương lai. 

-Rủi ro về tài sản đảm bảo. 

Ngân hàng hoặc 

Ngân hàng và bên 

thứ ba là tổ chức 

phân tích đánh 

giá độc lập (nếu 

cần) 

Xét duyệt 

hồ sơ tín 

dụng (3) 

-Đánh giá mức độ rủi ro.  

-Cân nhắc lợi ích giữa lợi nhuận thu được khi 

cho vay và RRTD có thể gặp phải. 

- Xây dựng các điều khoản tín dụng để tránh, hạn 

chế hay kiểm soát rủi ro nếu đồng ý cho vay. 

Ngân hàng 

Quản lý 

hạn mức 

tín dụng 

(4) 

Hạn mức tín dụng đã được cấp phải được kiểm 

tra, theo dõi thường xuyên để đảm bảo tuân thủ 

về hạn mức và các điều khoản tín dụng đã đề ra 

khi xét duyệt. 

Ngân hàng 

Kiểm tra 

giám sát 

(5) 

-Các thông tin liên quan đến nhân thân, uy tín, 

tài chính, tài sản đảm bảo (nếu có), mục đích 

vay cần được theo dõi đánh giá định kỳ hay bất 

thường nếu có dấu hiệu nghi ngờ rủi ro có thể 

xảy ra để đảm bảo nhận diện và có phương án 

xử lý sớm đối với các rủi ro tiềm tàng. 

- Các bước nghiệp vụ tín dụng trước, trong và 

sau khi cho vay cần được kiểm soát lại để phát 

hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong 

quá trình quản lý hạn mức vay. 

Ngân hàng 
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Basel II cũng đã đưa ra 17 nguyên tắc vàng trong hoạt động quản lý RRTD 

của các NHTM. Các nguyên tắc này được áp dụng cụ thể như sau: 

Trong giai đoạn 1: “Đề nghị cấp tín dụng”, nguyên tắc 8 [45, tr.14] nêu rõ: 

Hồ sơ tín dụng cần đủ thông tin cần thiết để xác đình tình hình tài chính hiện 

hành của khách hàng vay. Các bộ phận xem xét khoản vay cần xác định được hồ sơ 

tín dụng là hoàn chỉnh và có đủ các phê duyệt và văn bản cần thiết khác 

Theo nguyên tắc 4 [45, tr.8], các tiêu chí cấp tín dụng lành mạnh phải được 

xác định rõ ràng. Những tiêu chí này cần chỉ rõ thị trường mục tiêu của ngân hàng 

và đồng thời ngân hàng phải hiểu rõ về khách hàng vay vốn cũng như mục đích và 

cơ cấu của khoản tín dụng. 

Việc xây dựng các tiêu chí cấp tín dụng lành mạnh là cực kỳ quan trọng để 

phê duyệt tín dụng. Các tiêu chí cần chỉ rõ đối tượng khách hàng đủ tiêu chuẩn được 

cấp tín dụng, các loại hình tín dụng và các điều khoản và điều kiện cấp tín dụng, 

Các ngân hàng cần nhận được đầy đủ thông tin để cho phép đánh giá toàn diện về 

hồ sơ rủi ro của khách hàng vay. Tùy theo loại hình RRTD và mối quan hệ tín dụng 

hiện tại, các yếu tố cần được cân nhắc và đưa vào quá trình phê duyệt tín dụng. 

Nguyên tắc 6 [45, tr.11], ngân hàng cần có quy trình rõ ràng trong việc phê 

duyệt các khoản tín dụng mới cũng như sửa đổi, gia hạn và tái tài trợ các khoản tín 

dụng hiện tại. Nhiều cán bộ trong ngân hàng tham gia vào quá trình cấp tín dụng. 

Những cán bộ này có thể là những người từ bộ phận tiếp thị, bộ phận phân tích tín 

dụng và bộ phận phê duyệt tín dụng. 

Để có được danh mục đầu tư tín dụng lành mạnh, ngân hàng phải xây dựng 

quá trình đánh giá và phê duyệt trong quá trình cấp tín dụng. Việc phê duyệt cần 

được thực hiện theo các hướng dẫn bằng văn bản của ngân hàng và được đưa ra bởi 

cấp lãnh đạo thích hợp. Cần có bằng chứng kiểm tra rõ ràng thể hiện sự tuân thủ các 

thủ tục phê duyệt và xác định rõ cá nhân hoặc tổ chức cung cấp số liệu đầu vào 

cũng như ra quyết định tín dụng. 

Nguyên tắc 7 [45, tr.12], việc cấp tín dụng cần dược thực hiện trên cơ sở giao 

dịch công bằng giữa các bên. Đặc biệt, các khoản tín dụng cho các công ty và cá 
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nhân có liên quan phải được phê duyệt trên cơ sở ngoại lệ cần theo dõi cẩn thuận và 

triển khai các bước cần thiết để kiểm soát nhằm loại trừ rủi ro 

Các giao dịch quan trọng với các bên có quan hệ phải được HĐQT phê duyệt 

và trong một số trường hợp phải được báo cáo cho cơ quan giám sát ngân hàng 

Yếu tố công bằng giữa các bên giao dịch được các NHTM thể hiện trong 

nguyên tắc độc lập và có căn cứ trong thẩm định và xét duyệt. Các trường hợp xét 

duyệt ngoại lệ được ghi nhận và tổng hợp, báo cáo định kỳ. Mặc dù vậy, yêu cầu 

tính công bằng hoàn hảo là khó có thể đạt được. 

Giai đoạn 2 “Thẩm định và phân tích hồ sơ tín dụng” cần tuân thủ theo nguyên 

tắc 10 [45, tr.14] khuyến khích ngân hàng phát triển và sử dụng hệ thống xếp hạng 

tín dụng nội bộ trong phân tích. Hệ thống xếp hạng cần nhất quán với bản chất, quy 

mô và mức độ phức tạp của các hoạt động ngân hàng. Điều quan trọng là sự thống 

nhất và chính sác của các mức xếp hạng được kiểm tra định kỳ bởi một bộ phận như 

nhóm xem xét tín dụng độc lập. 

Giai đoạn 3 “Xét duyệt hồ sơ tín dụng”, các ngân hàng có thể đo lường rủi ro 

khoản vay thông qua các mô hình cho điểm tín dụng, mô hình điểm số Z và mô 

hình xếp hạng tín dụng nội bộ theo Basel II. Nếu các mô hình cho điểm tín dụng 

đánh giá rủi ro của khách hàng trên cơ sở cho điểm doanh nghiệp đó, xem doanh 

nghiệp đang ở mức độ rủi ro nào thì theo Basel II có thể tính được xác suất rủi ro dự 

kiến hay tổn thất dự kiến. 

Giai đoạn 4 “Quản lý hạn mức tín dụng”, nguyên tắc 5 [45, tr.10] đã chỉ ra: 

ngân hàng cần xây dựng các hạn mức tín dụng cho từng loại khách hàng và nhóm 

khách hàng để tạo ra các loại hình RRTD khác nhau nhưng có thể so sánh và theo 

dõi được ở trong sổ sách kế toán ngân hàng. 

Các giới hạn này thường dựa một phần vào xếp hạng tín dụng nội bộ đối với 

khách hàng vay, với các khách hàng có xếp hạng cao hơn sẽ có giới hạn rủi ro tiềm 

năng cao hơn. Cũng cần xây dựng giới hạn đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế, khu 

vực địa lý và các sản phẩm cụ thể. Để có hiệu quả, các giới hạn này cần mang tính 

ràng buộc và không đi theo nhu cầu của khách hàng. 



27 

Theo nguyên tắc 2 [45, tr.7] của Ủy ban Basel khi quy trình tín dụng được xây 

dựng và thực hiện tốt sẽ cho phép ngân hàng: 

- Duy trì các tiêu chí cấp tín dụng lành mạnh 

- Theo dõi và kiểm soát RRTD 

- Đánh giá đúng các cơ hội kinh doanh mới 

- Xác định và quản lý các khoản tín dụng có vấn đề. 

Đối với giai đoạn 5 “Kiểm tra giám sát”, việc kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo 

vốn cho vay của ngân hàng được giải ngân đúng quy định, sử dụng đúng mục đích 

vay và hoàn trả đúng thời hạn. Nhiệm vụ này bao gồm kiểm tra giám sát trong nội 

bộ ngân hàng và kiểm tra giám sát khách hàng vay. 

Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ được thực hiện bởi một bộ phận độc lập 

với hoạt động tín dụng đó là phòng kiểm tra nội bộ, có chức năng đưa ra các đánh 

giá một cách khách quan đối với hoạt động thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng 

có tuân thủ quy định của ngân hàng hay không, phát hiện và xử lý kịp thời các sai 

sót. Trên sở sở đố, bộ phận kiểm tra nội bộ thực hiện chức năng tư vấn cho bộ phận 

nghiệp vụ và là công cụ quản lý của ban lãnh đạo ngân hàng 

Các ngân hàng sử dụng rất nhiều các biện pháp khác nhau để kiểm tra, giám 

sát khách hàng vay. Bao gồm: 

- Tiến hành kiểm tra, giám sát tất cả các khoản vay theo định kỳ, đồng thời cũng 

tiến hành kiểm tra bất thường đối với những khoản tín dụng có dấu hiệu rủi ro cao. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung quá trình kiểm tra một cách thận 

trọng và chi tiết, đảm bảo rằng những khía cạnh quan trọng nhất của mỗi khoản vay 

phải được kiểm tra. 

- Quản lý chặt chẽ và thường xuyên các khoản tín dụng có vấn đề, tăng cường 

kiểm tra giám sát khi phát hiện những dấu hiệu không lành mạnh liên quan đến 

khoản vay. 

- Trong trường hợp tốc độ phát triển của nền kinh tế suy giảm hay các ngành 

chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục cho vay của ngân hàng phải đối mặt với những 

vấn đề về thị trường kinh doanh thì ngân hàng cần phải tăng cường các biện pháp 
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kiểm soát tín dụng 

Xây dựng hệ thống quy định về nhận dạng và ứng xử với các biểu hiện sớm 

của các khoản nợ xấu  

Như đã phân tích ở trên nợ xấu phát sinh từ nhiều nguyên nhân cả nguyên 

nhân chủ quan và khách quan. Từ dấu hiệu của những nguyên nhân này ngân hàng 

xây dựng hệ thống cảnh báo nợ sớm nhằm phát hiện sớm những khoản vay rủi ro. 

- Những dấu hiệu nhận biết sớm rủi ro từ phía khách hàng như: 

- Khách hàng vay vi phạm pháp luật hay đang bị khởi kiện có thể là nguyên 

nhân dẫn đến mất khả năng chi trả.  

- Một hay một số món vay của Khách hàng bị chuyển nợ cần chú ý (nợ nhóm 2).  

- Khách hàng không cung cấp hay cung cấp thông tin không chính xác về tình 

hình tài chính hiện tại. 

- Hoạt động kinh doanh của khách hàng suy yếu và thua lỗ thường xuyên mặc 

dù món vay khách hàng chưa bị chuyển nợ quá hạn. 

Khi khách hàng có những dấu hiệu cảnh báo nợ sớm như trên thì ngân hàng 

phải ngay lập tức thu thập thông tin, kiểm tra kiểm soát lại hồ sơ vay và có cách ứng 

xử phù hợp để hạn chế những tổn thất lớn hơn trong tương lai.  

Tóm lại việc xây dựng hệ thống quy định về nhận dạng và ứng xử với các biểu 

hiện sớm của các khoản nợ xấu là rất cần thiết và quan trọng trong công tác phòng 

ngừa nợ xấu. Một quy trình cảnh báo nợ sớm hiệu quả bao gồm rất nhiều yếu tố cơ 

bản bao gồm tính nhạy bén, tính đầy đủ, tính chính xác của thông tin và tính linh 

hoạt của phương thức ứng xử.  

1.2.2.2. Xử lý nợ xấu 

Xử lý nợ xấu là phần chính trong hoạt động quản lý nợ xấu. Việc xử lý nợ xấu 

thường được các NHTM thực hiện theo quy trình sau: 
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Sơ đồ 1.1. Quy trình ngăn ngừa và xử lý RRTD [30, tr.60] 

Khi một khoản vay bị chuyển thành nợ xấu thì tất cả hồ sơ vay của khách hàng 

đó sẽ được chuyển sang cho bộ phận xử lý nợ xấu để đánh giá và lựa chọn các 

phương án thu hồi nợ. Một số phương án thu hồi nợ của các NHTM như: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
      

 

Giám sát danh mục tín 

dụng 

Rà soát định kỳ hiện 

tượng phát sinh 

Khoản vay bị chuyển nợ 

xấu 

Thực thi phương án khắc 

phục 

Chuyển bộ phận xử lý nợ 

xấu 

Bộ phận xử lý nợ xấu rà 

soát lại 

Lập phương án gặp gỡ 

khách hàng 

Lập phương án khắc phục 

Chuyển bộ phận tín dụng 

theo dõi bình thường 

Dùng các phương pháp xử 

lý nợ xấu 

 

Nếu chấp thuận thuận 

 Nếu thành công 

Nếu không 

chấp nhận 

Nếu không thành công  
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Truy cứu trách nhiệm của nhân viên tác nghiệp 

Trong trường hợp nguyên nhân chính của việc phát sinh nợ xấu là do lỗi cố ý 

của nhân viên tác nghiệp thì ngân hàng sẽ truy cứu trách nhiệm và yêu cầu nhân 

viên làm sai phải bồi thường cho ngân hàng. Đồng thời sẽ dùng những hình thức kỷ 

luật đi kèm để răn đe và giáo dục những nhân viên khác. Cơ sở pháp lý của việc xử 

lý kỷ luật và yêu cầu bồi thường vật chất là Nội quy lao động của ngân hàng. Nội 

quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp 

luật có liên quan, bên cạnh đó nội dung của Nội quy lao động phải được đăng ký tại 

Phòng Lao Động và Thương Binh Xã hội cấp Tỉnh [36]. 

Trong trường hợp khác thì nhân viên trực tiếp quản lý hồ sơ, thường là nhân 

viên tín dụng, phải có trách nhiệm đòi nợ và hỗ trợ bộ phận xử lý nợ nếu có yêu cầu. 

Cơ cấu nợ hoặc chuyển đổi vốn vay thành vốn góp 

Đối với những khách hàng còn có khả năng trả nợ trong tương lai thì ngân 

hàng có thể chấp nhận phương án cơ cấu lại nợ bằng hình thức gia hạn nợ hoặc điều 

chỉnh kỳ hạn nợ để tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ. 

Đối với khách hàng doanh nghiệp gặp rủi ro trong kinh doanh dẫn tới tình 

hình tài chính suy yếu tạm thời và có khả năng hồi phục trong tương lai thì ngân 

hàng có thể chuyển khoản nợ xấu thành vốn góp vào doanh nghiệp. 

Xử lý tài sản đảm bảo 

Khi khách hàng không còn khả năng thanh toán nợ vay hay không có thiện 

chí, chây ỳ trong thanh toán nợ vay, ngân hàng sẽ tiến hành thanh lý tài sản đảm bảo 

thu hồi nợ. Căn cứ theo điều 336, 355, 369 Bộ Luật Dân sự năm 2005, Nghị định 

163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Nghị định 

11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

163/2006/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan ngân hàng có 

thể thực hiện như sau: 

- Ngân hàng cùng chủ sở hữu phối hợp xử lý tài sản đảm bảo. Đây là phương 

án đơn giản, ít tốn kém thời gian và công sức nhất do có sự hỗ trợ, đồng thuận từ 

phía chủ sở hữu tài sản. 
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- Ngân hàng tự xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ. Khi không được chủ sở 

hữu tài sản hợp tác trong việc xử lý tài sản thì ngân hàng thường sử dụng phương án 

này. Tuy nhiên việc thực thi của ngân hàng gặp khá nhiều khó khăn do:  

i) Tư cách chủ thể của ngân hàng (một pháp nhân) trong giao dịch mua bán để 

xử lý tài sản đảm bảo là đại diện theo ủy quyền không được một số cơ quan nhà 

nước công nhận. Bởi vì theo khoản 1 điều 139 Bộ luật Dân sự 2005 quy định “Ðại 

diện là việc một người (sau đây gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của 

người khác (sau đây gọi là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự 

trong phạm vi đại diện”, khoản 1 điều 142 Bộ luật Dân sự 2005 quy định “Ðại diện 

theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và 

người được đại diện” và khoản 1 điều 143 Bộ luật Dân sự 2005 cũng quy định “Cá 

nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác 

xác lập, thực hiện giao dịch dân sự” do đó, nội dung ủy quyền để xử lý TSBĐ, dù 

được quy định trong hợp đồng bảo đảm hoặc được lập thành văn bản riêng đã 

không được một số cơ quan chức năng chấp nhận để thực hiện trên thực tế. Tuy 

nhiên kể từ ngày 01/01/2017, khi Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực, vấn đề trên sẽ 

được giải quyết theo khoản 1 điều 138 “Cá nhân, pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá 

nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”. 

ii)  Việc thu giữ tài sản đảm bảo là động sản như xe ô tô, tàu thủy, sà lan,… 

gặp khó khăn do tính chất di chuyển của các động sản trên. 

- Xử lý tài sản bảo để thu nợ thông qua khởi kiện, thi hành án. Phương án xử 

lý tài sản đảm bảo thông qua biện pháp tố tụng tại Tòa thường kéo dài 2 đến 3 năm 

và phát sinh nhiều chi phí vì thế ngân hàng không mặm mà với biện pháp thu nợ 

này . Biện pháp này chỉ được áp dụng khi không còn sự lựa chọn nào khác để xử lý 

TSBĐ, thu hồi nợ. Trong quá trình khởi kiện ngân hàng gặp khó khăn về thủ tục tố 

tụng, ngay cả khi có được bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án, việc xử lý 

TSBĐ thông qua cơ quan thi hành án cũng không dễ dàng: 

- Ngân hàng nhận chính tài sản đảm bảo để thay thế cho thực hiện nghĩa vụ 

của bên vay: Phương án xử lý tài sản đảm bảo này được áp dụng từ năm 2012 theo 
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Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006. Phương án này là một sự cố gắng 

tháo gỡ nợ xấu từ phía Nhà nước, tạo điều kiện cho ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo 

nhanh hơn, giảm thiểu thời gian tìm kiếm người mua tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.  

Bán các khoản nợ xấu cho bên thứ ba 

Ngân hàng có thể bán các khoản nợ xấu cho tổ chức cá nhân trong và ngoài 

nươc có nhu cầu mua nợ. Việc chuyển giao khoản nợ được tiến hành đồng thời với 

việc chuyển giao nghĩa vụ của bên nợ và các bên có liên quan. Giá mua bán nợ có 

thể do các bên thỏa thuận trục tiếp, hoặc thông qua môi giới, hoặc giá cao nhất 

trong trường hợp khoản nợ được bán theo phương thức đấu giá. 

Thông thường ngân hàng sẽ bán nợ trong trường hợp các khoản nợ xấu tồn 

đọng lâu năm, khó xử lý bằng các biện pháp khác. Giá mua bán nợ thường thấp hơn 

giá trị ghi sổ của khoản nợ tuy nhiên đây lại là phương án hiệu quả nhất để ngân 

hàng nhanh chóng giảm nợ xấu, làm trong sạch bảng cân đối kế toán.  

Một số ngân hàng thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài nhằm quản lý 

một cách chuyên môn hóa hơn các khoản nợ và thực hiện việc mua bán tài sản tiếp 

theo. Bên cạnh đó các ngân hàng có thể bán nợ cho các công ty mua bán nợ của nhà 

nước như: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) thuộc Bộ Tài Chính, Công 

ty TNHH MTV quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thuộc NHNN. 

Ngày 27/06/2013, VAMC được thành lập và hoạt động theo Nghị định 

53/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ và Quyết định số 1459/QĐ-NHNN của NHNN Việt Nam. Với tư cách là “công 

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

chính , giảm thiểu rủi ro cho các TCTD, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín 

dụng hợp lý cho nền kinh tế” VAMC đã tiếp quản phần lớn nợ xấu từ các ngân 

hàng, đã xử lý được một phần số nợ xấu này, góp phần đưa tỷ lệ nợ xấu của toàn 

ngành ngân hàng chỉ còn 2.52% vào cuối năm 2015. Tuy nhiên trên thực tế việc 

chuyển giao nợ xấu từ ngân hàng sang VAMC chỉ là hình thức làm sạch bảng cân 

đối kế toán chứ chưa phải đã xử lý được nợ xấu nếu nợ xấu được mua bằng trá 
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phiếu đặc biệt bởi ngân hàng vẫn phải trích lập DPRR cho trái phiếu đặc biệt, trong 

trường hợp đến hạn thanh toán trái phiếu đặc biệt mà chưa thu hồi được nợ thì 

TCTD bán nợ phải mua lại khoản nợ xấu đó từ VAMC.  

 Trích quỹ DPRR để bù đắp 

Khi các biện pháp thu hồi nợ khác không đem lại kết quả, Ngân hàng có thể 

dủng quỹ DPRR để bù đắp thiệt hại của các khoản nợ xấu Với biện pháp này ngân 

hàng sử dụng nội lực của mình để giải quyết gánh nặng nợ xấu mặc dù nhanh chóng 

nhưng lại làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng. 

Khởi kiện ra tòa 

Ngoài việc kiện ra tòa để giải quyết các tranh chấp trong xử lý tài sản đảm bảo 

thì ngân hàng còn có thể yêu cầu Tòa án can thiệp buộc khách hàng trả nợ hoặc làm 

đơn yêu cầu Tòa mở thủ tục tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp. Biện pháp này 

thực tế không đem lại nhiều kết quả do thủ tục thực hiện rắc rối, tốn nhiều thời gian 

trong khi khách hàng vay đã không còn khả năng chi trả, TSBĐ không đủ trả nợ vay 

còn tài sản khác gần như không còn. 

Sự trợ giúp từ Chính phủ 

Đối với những khoản nợ xấu vay theo chính sách của Chính Phủ thì các ngân 

hàng phải trông chờ vào nguồn bù đắp từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên đối với 

NHTM thì rất ít xảy ra các khoản vay theo chính sách mà chủ yếu các món vay này 

sẽ được vay tại Ngân hàng chính sách xã hội. 

Ngoài các biện pháp xử lý nợ xấu như trên có một số ngân hàng còn sử dụng 

biện pháp hình sự hóa quan hệ giao dịch ngân hàng với mục đích nhanh chóng thu 

hồi nợ xấu của khách hàng hay răn đe đối với các cấp nhân viên và lãnh đạo ngân 

hàng khi ra các quyết định cho vay sai quy định. Nếu khách hàng hay nhân viên 

ngân hàng lạm dụng tín nhiệm hay lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ngân hàng thì 

đương nhiên phải xử lý hình sự. Nếu không phải như vậy mà hình sự hóa quan hệ 

giao dịch ngân hàng thì không những không xử lý được nợ xấu hiện tại mà còn có 

nguy cơ làm phát sinh thêm nợ xấu trong tương lai và gây ảnh hưởng nặng nề đến 

nền kinh tế. Hành động hình sự hóa quan hệ giao dịch ngân hàng trước hết là trái 
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quy định pháp luật bởi giao dịch ngân hàng là giao dịch thỏa thuận của các bên, các 

quan hệ chỉ mang tính dân sự, kinh tế. Ngoài ra, hình sự hóa quan hệ giao dịch ngân 

hàng sẽ làm cho người chưa vay không dám đi vay, người đã vay mà bị nợ xấu dẫn 

đến truy cứu trách nhiệm hình sự không có khả năng trả nợ và nhân viên, lãnh đạo 

ngân hàng cũng cũng rất quan ngại khi phê duyệt cho vay. Vậy nhìn chung hình sự 

hóa giao dịch ngân hàng không phải là phương án tốt để giải quyết vấn đề nợ xấu. 

Hơn thế nữa, kể từ ngày 01/07/2016 khi Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực, chế 

định trách nhiệm hình sự của pháp nhân cùng với quy định hình phạt cấm huy động 

vốn vay từ ngân hàng có thể là một trong những nguyên nhân làm phát sinh thêm các 

khoản nợ xấu do khách hàng không hoặc chưa thu hồi được vốn trả nợ để ngưng huy 

động vốn theo quyết định của Tòa án.Vậy trong tương lai các NHTM cần có phương 

án ứng phó với các khách hàng là pháp nhân thương mại rơi vào trường hợp này. 

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xử lý nợ xấu 

Thể chế pháp lý 

Hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều nhận ra tác động tiêu cực mà các nợ 

xấu có thể gây ra đối với hệ thống NHTM và cả nền kinh tế. Vì vậy, việc tạo ra một 

môi trường pháp lý đầy đủ rõ ràng, minh bạch, thuận lợi và đủ nghiêm minh để giải 

quyết nợ xấu luôn là nỗi trăn trở của không ít quốc gia. Cơ sở pháp lý của việc quản 

lý nợ xấu không chỉ là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến xử lý 

nợ xấu mà còn cả những văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động 

cấp tín dụng nhằm ngăn ngừa nợ xấu từ ban đầu.  

Ngoài hành lang pháp lý thì tạo môi trường kinh tế lành mạnh, minh bạch với sự 

phát triển đầy đủ của các thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, 

thị trường bất động sản cũng là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động quản lý nợ 

xấu ngân hàng. 

Năng lực tài chính và quản trị của NHTM 

Các NHTM cần phải có năng lực tài chính đủ mạnh để có thể vừa xử lý nợ xấu 

một cách triệt để vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định. Việc trích lập đúng và 

đủ dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu là một điều không dễ đối với các NHTM vì 
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số tiền trích dự phòng rủi ro được tính vào chi phí và trực tiếp ảnh hưởng đến khả 

năng sinh lời của ngân hàng. Trên thực tế đã có những NHTM không thể trích lập đủ 

dự phòng rủi ro vì trích lập thì không còn vốn để kinh doanh mà việc xử lý nợ xấu thì 

phải mất nhiều năm mới có thể xử lý hết nợ tồn đọng. Vì vậy, nâng cao năng lực tài 

chính, tăng quy mô vốn chủ sở hữu là điều kiện quan trọng giúp cho NHTM chủ 

động hơn trong công tác quản lý nợ xấu của mình. Các ngân hàng với tiềm lực tài 

chính mạnh sẽ vững vàng hơn khi gặp phải tổn thất do nợ xấu gây ra. 

Bên cạnh đó, con người luôn là yếu tố quan trọng trong tất cả các hoạt động. 

Sự phát triển hay suy vong của một ngân hàng luôn gắn liền với đội ngũ nhân viên 

của họ. Do vậy các NHTM hoạt động có hiệu quả cao bao giờ cũng rất quan tâm 

đến việc tuyển chọn cán bộ tín dụng có trình độ, năng lực và tâm huyết. Các ngân 

hàng thường phải có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo và đào tạo lại để cán bộ ngân 

hàng thích ứng với yêu cầu thực tế. Do vậy việc truyển chọn và xây dựng nguồn 

nhân lực có năng lực, phẩm chất tốt, đáp ứng đòi hỏi của thị trường, phát hiện xử lý 

kịp thời các vướng mắc trong quá trình cho vay là vô cùng quan trọng. 

  

Kết luận Chƣơng 1 

Trong hoạt động kinh doanh, bên cạnh việc đáp ứng những yêu cầu của nhà 

đầu tư về lợi nhuận thì các NHTM cũng phải đảm bảo chỉ số an toàn về hoạt động 

theo đúng quy định chuẩn mực của quốc gia hay cao hơn là các chuẩn mực của 

quốc tế và một trong những chỉ số được quan tâm nhiều nhất đó là tỷ lệ nợ xấu 

trong tổng dư nợ tín dụng của NHTM. Việc triển khai thực hiện hoạt động quản lý 

nợ xấu như thế nào để tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất và không vượt chuẩn cho phép 

là điều khiến các ông chủ ngân hàng luôn phải trăn trở. 

Trong chương 1 của luận văn đã đề cập đến 2 phần là nợ xấu và hoạt động 

quản lý nợ xấu. Trong đó: tác giả đã nêu và phân tích các cơ sở pháp lý để xác định 

nợ xấu và hoạt động quản lý nợ xấu tại các NHTM; tác giả đã chỉ ra nợ xấu của 

NHTM do rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan và có ảnh hưởng tiêu cực 

đến hoạt động của các NHTM cũng như toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, để quản lý nợ 
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xấu các NHTM phải thực hiện tốt 4 khâu: nhận biết nợ xấu, đo lường nợ xấu, ngăn 

ngừa nợ xấu và xử lý nợ xấu. 

Những nội dung đã nghiên cứu ở chương 1 là cơ sở lý luận để đánh giá và 

phân tích thực trạng quản lý nợ xấu tại NHTM CP Á Châu và đề xuất những kiến 

nghị giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nợ xấu tại các NHTM.  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 

 

2.1. Thực trạng quản lý nợ xấu tại các NHTM theo pháp luật hiện hành 

2.1.1.  Quản lý nợ xấu tại các NHTM theo pháp luật hiện hành 

Tình hình nợ xấu tăng cao trong thời gian qua ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 

động kinh doanh và lợi nhuận của các NHTM. Vì vậy cuộc chiến chống nợ xấu là 

cuộc chiến của chính các NHTM, Nhà nước chỉ là người hỗ trợ, tạo điều kiện. Nhận 

thức được điều này các NHTM đã không ngừng hoàn thiện cơ cấu, nâng cao cảnh 

giác trong nghiệp vụ tín dụng, tăng cường hệ thống kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế 

nợ xấu và kiểm soát tổn thất do nợ xấu gây ra. Nhìn chung hoạt động quản lý nợ xấu 

tại các NHTM đều thực hiện qua các bước: nhận biết - đo lường - ngăn ngừa - xử lý. 

Hoạt động nhận biết và đo lường nợ xấu được ghi nhận trong các quy định về 

phân loại nợ của ngân hàng, chủ yếu tuân thủ theo Thông tư số 02/2013/TT-

NHNN/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013. Bên cạnh đó một số NHTM có hệ thống 

xếp hạng tín dụng nội bộ với các tiêu chuẩn về tài chính, phi tài chính, tài sản đảm 

bảo, cùng sự hỗ trợ từ công nghệ thông tin đưa từng khách hàng về các nhóm rủi ro 

khác nhau trên hệ thống. Các ngân hàng dùng ký tự A, B, C, D để phân bậc đánh 

giá rủi ro khách hàng, thường là 10 bậc phân chia vào 5 nhóm nợ. Tuy nhiên NHNN 

chưa có hướng dẫn chi tiết về các tiêu chí phân loại nợ theo hệ thống xếp hạng tín 

dụng nội bộ nên chưa có sự đồng bộ trong việc xếp hạng cũng như phân loại nợ 

theo phương pháp định tính. Điều này giúp cho một số NHTM nhỏ dễ dãi trong xếp 

hạng dẫn tới đánh giá không đúng mức độ rủi ro của khoản tín dụng.  

Hoạt động ngăn ngừa nợ xấu được chú trọng và quy định trong các chính sách, 

quy định, quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng của các NHTM. Quy định, quy trình cấp 

tín dụng tại các NHTM hiện nay được xây dựng dựa trên Quyết định số 

1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN ban hành quy chế 

cho vay của TCTD đối với khách hàng và các quyết định sửa đổi bổ sung, tuy nhiên 
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mỗi ngân hàng thiết kế thêm trong quy định của mình những nội dung cần thiết để 

đảm bảo tính an toàn trong hoạt động cấp tín dụng. Xét về xây dựng chính sách cơ 

bản trong hoạt động thẩm định, xét duyệt cho vay thì các hầu hết các NHTM đều 

tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn hệ thống tuy nhiên xét về thực tế hoạt động và 

quy trình kiểm soát RRTD thì một số NHTM còn qua loa, không kiểm soát tạo 

nhiều lỗ hỗng gây rủi ro cho chính bản thân ngân hàng và cả hệ thống. 

Hoạt động xử lý nợ xấu được thực hiện theo thủ tục nghiêm ngặt với quy trình 

lặp lại việc kiểm soát, phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ và phương án xử lý nợ 

được cấp có thẩm quyền xét duyệt trước khi thực hiện. Các NHTM lớn hầu như đều 

thành lập Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản nhằm quản lý và xử lý những 

khoản nợ xấu chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Các phương án xử lý nợ tại các NHTM 

hầu như cũng tuân thủ theo các phương án mà pháp luật quy định đã được đề cập ở 

chương 1 như: 

- Cơ cấu lại thời hạn trả nợ: các NHTM sử dụng phương án này với tỷ lệ cao 

so với các phương án khác do đây là phương án hiệu quả nếu khách hàng chỉ bị suy 

yếu tài chính tạm thời và có phương án khắc phục tình trạng này.  

- Chuyển nợ xấu thành vốn góp doanh nghiệp: các NHTM không mặn mà với 

phương án xử lý nợ này lắm vì ngành nghề kinh doanh của khách hàng không phải 

là chuyên môn của ngân hàng, ngân hàng sẽ tốn nhiều thời gian, chi phí và công sức 

cho phương án này mà chưa đảm bảo được kết quả cuối cùng. 

- Xử lý tài sản đảm bảo: Mặc dù đã có các quy định pháp luật liên quan về 

việc xử lý nợ nhưng hầu như đối với phương thức nào thì việc xử lý các khoản tín 

dụng có TSBĐ thường gặp khó khăn trong việc thực hiện quyền chiếm hữu và 

chuyển giao sở hữu tài sản. Việc suy hay thịnh của thị trường bất động sản có ảnh 

hưởng trực tiếp đến phương án này nên những năm vừa qua là những năm khó khăn 

cho NHTM để xử lý nợ xấu cho dù có TSĐB. 

- Bán các khoản nợ xấu cho bên thứ ba: các NHTM hiện nay chủ yếu bán nợ 

cho VAMC. Các NHTM đều hiểu trên thực tế đây chỉ là phương án tạm thời vì vậy 

các NHTM cần có kế hoạch lâu dài cho phương án xử lý nợ xấu triệt để. 
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- Khởi kiện ra tòa: thủ tục tố tụng và thi hành án hiện nay vẫn còn tốn nhiều 

thời gian và có nhiều thủ tục nên thời gian xử lý và thu hồi vốn kéo dài đến hàng 

năm. Vì vậy phương án xử lý nợ này không đem lại hết quả tích cực cho các 

NHTM. 

- Trích quỹ DPRR để bù đắp: để sử dụng phương án này, nguồn lực tài chính 

của NHTM phải đủ mạnh hay NHTM phải chấp nhận từ bỏ lợi nhuận ngắn hạn để 

đảm bảo các chỉ số kinh doanh an toàn, ổn định lâu dài.                

Bên cạnh đó các NHTM còn căn cứ trên Nội quy lao động để yêu cầu nhân 

viên tín dụng có trách nhiệm thu hồi nợ hay chịu một phần trách nhiệm trong việc 

xử lý nợ xấu. Hay một số NHTM lên phương án chuyển món nợ cho người thân có 

khả năng trả nợ của người vay đang bị nợ quá hạn, hay cho khách hàng rút bớt tài 

sản và trả khoản nợ tương ứng. 

2.1.2. Thực trạng nợ xấu tại các NHTM 

Mặc dù trải qua 4 năm triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD và 3 

năm thực hiện Đề án xử lý nợ xấu của hệ thồng các TCTD trong điều kiện thị 

trường không thuận lợi nhưng về cơ bản mục tiêu của các Đề án đã phần nào đạt kết 

quả đáng khích lệ. 

Số liệu nợ xấu theo báo cáo của TCTD và số liệu theo kết quả giám sát của 

NHNN đã đồng bộ, chính xác, minh bạch hơn nhờ các Ngân hàng thực hiện theo 

Thông tư số 02/2013/TT-NHNN/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tư 

09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 về việc tham chiếu kết quả phân loại nợ đối 

với từng khách hàng từ CIC để phân loại lại nhóm nợ của khách hàng theo nhóm nợ 

cao nhất nếu khách hàng đó đang vay ở nhiều TCTD.  

Về phía các TCTD, số liệu nợ xấu được báo cáo về NHNN giảm liên tiếp và đến 

tháng 12/2015 là 2,52% [18]:          
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Biểu đồ 2.1. Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng (đánh giá theo năm) [18] 

Bên cạnh việc ban hành các quy định nhằm tạo hành lang pháp lý để các ngân 

hàng phân loại, kiểm soát, xử lý nợ xấu, việc Chính Phủ thành lập VAMC đã góp 

phần lớn trong việc kéo tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng xuống thấp. Kể từ khi thành 

lập năm 2013 đến 24/3/2016, VAMC đã mua nợ xấu của 41 TCTD bằng trái phiếu 

với số lượng khách hàng là 16.075; tổng số 24.556 khoản nợ tương ứng với 244.082 

tỷ đồng tổng số dư nợ gốc, phát hành 208.636 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua 

237.350 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng. Lũy kế từ năm 2013 đến 24/3/2016, VAMC 

đã phối hợp với các TCTD thu hồi nợ được 26.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 

11% trên số dư nợ gốc. Vậy về thực chất nợ xấu vẫn chưa được xử lý mà chỉ 

chuyển từ các NHTM sang VAMC [29]. 

Mục tiêu của những năm tiếp theo là VAMC và các NHTM cần tập trung xử 

lý các khoản nợ xấu còn tồn tại ở các NHTM và các khoản nợ xấu đã bán cho 

VAMC thông qua thanh lý tài sản đảm bảo, bán nợ xấu, mua nợ xấu theo giá trị thị 

trường và giảm dần mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt. Chỉ khi hoạt động này có kết 

quả thì mới giảm nguy cơ tình trạng nợ xấu tăng cao quay trở lại. 
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2.2. Hoạt động quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Á Châu 

2.2.1. Định hướng chính sách tín dụng và hoạt động quản lý rủi ro tín 

dụng tại NHTMCP Á Châu 

NHTM CP Á Châu được thành lập theo giấy phép số 0032/NH-GP do NHNN 

Việt Nam cấp ngày 24/04/1993 và Giấy phép số 533/GP-UB do UBND TP. Hồ Chí 

Minh cấp ngày 13/05/1993, ngày 04/06/1993 ACB chính thức đi vào hoạt động. 

Với hệ thống quản trị, kiểm soát và điều hành kinh nghiệm, năng động ACB 

được xem là một trong những NHTM hàng đầu của hệ thống ngân hàng quốc gia. 

Là một trong 10 ngân hàng được NHNN lựa chọn áp dụng thí điểm chuẩn Basel II 

trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, ACB đang ngày càng hoàn thiện hơn về cơ 

cấu hệ thống, nâng cao các chỉ số về an toàn vốn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động 

tín dụng nhằm hướng tới khả năng sinh lời bền vững. Trong năm 2015 huy động 

tiền gửi khách hàng tăng 13%, cho vay tăng 15% nhưng nợ xấu chỉ ở mức 1,3% 

[26, tr.7] đã phần nào chứng minh mô hình kinh doanh đắc dụng với mục tiêu giảm 

chi phí, tăng hiệu suất, nâng cao kiểm soát rủi ro của ACB đã phát huy tác dụng và 

đáng để học hỏi. Trong phần này, tác giả tập trung phân tích định hướng kinh doanh 

và quản lý RRTD của ACB. 

2.2.1.1. Định hướng chính sách tín dụng của NHTMCP Á Châu 

Định hướng chính sách tín dụng của ACB thể hiện “khẩu vị” kinh doanh của 

ngân hàng trong tình hình kinh tế vĩ mô phù hợp với khả năng tài chính của ngân 

hàng đồng thời đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động tín dụng, khả năng quản lý 

rủi ro và đảm bảo an toàn trong việc sử dụng vốn vay. Định hướng được cập nhật, 

điều chỉnh thường xuyên theo những thay đổi của thị trường và định hướng kinh 

doanh của ACB. Trong nội dung quy định: định hướng khách hàng mục tiêu, định 

hướng ngành nghề cho vay mục tiêu theo khu vực địa lý, định hướng mục đích cấp 

tín dụng mục tiêu và định hướng nhận tài sản đảm bảo.  

* Định hướng khách hàng mục tiêu 

Khách hàng doanh nghiệp mục tiêu của ACB là doanh nghiệp thương mại có 
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ngành nghề hoạt động kinh doanh rõ ràng, tập trung vào ngành nghề kinh doanh 

chính, hoạt động kinh doanh đang ổn định và phát triển, uy tín thanh toán tốt, đội ngũ 

quản trị điều hành có kinh nghiệm, cơ cấu rõ ràng, có tình hình tài chính ổn định, có 

khả năng trả nợ và khả năng bù đắp rủi ro và phải có thái độ hợp tác với ACB. 

Doanh nghiệp thương mại là những chủ thể pháp luật có mục tiêu hoạt động 

chính là tìm kiếm lợi nhuận vì vậy việc cho vay cũng vì mục tiêu này. Việc yêu cầu 

khách hàng có ngành nghề kinh doanh chính và rõ ràng nhằm xác định khách hàng 

này có cơ sở để tạo ra lợi nhuận trả nợ vay cho ngân hàng.  

Khách hàng phải có uy tín thanh toán tốt thể hiện qua lịch sử trả nợ của khách 

hàng đối với các TCTD đã cho vay trước đây và trong giao dịch với các đối tác 

trong kinh doanh. Lịch sử trả nợ tại các TCTD thường được tham chiếu từ thông tin 

do CIC cung cấp, đây là một trong những thông tin quan trọng và mang tính chính 

xác cao mà mọi tờ trình tín dụng đều phải ghi nhận nhằm phục vụ xét duyệt. Uy tín 

trong giao dịch với các đối tác kinh doanh thường được nhân viên tín dụng thẩm 

định và nhận xét, phần này yêu cầu kỹ năng làm việc của nhân viên tín dụng trong 

ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn.  

Việc đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ quản trị điều hành, khả 

năng tài chính của doanh nghiệp nhằm đánh giá mức độ hợp lý về khả năng trả nợ 

và khả năng chủ động về tài chính để bù đắp rủi ro. Đánh giá một số tiêu chí như số 

năm quản trị, số năm kinh nghiệm trong ngành nghề kinh doanh, các chỉ số tài 

chính như: chỉ số thanh toán hiện hành, chỉ số tổng nợ trên tổng tài sản, chỉ số lợi 

nhuận trên doanh thu … 

Và một trong những đánh giá quan trọng là thái độ hợp tác của khách hàng 

trong giao dịch với ACB. Tiêu chí này sẽ hạn chế những khách hàng bất hợp tác, 

chây ì trong trả nợ vay nếu xảy ra rủi ro về nợ xấu. 

Các yêu cầu để đánh giá, lựa chọn khách hàng mục tiêu được ACB thiết kế 

trong chương trình xếp hạng tín dụng nội bộ của hệ thống. Các chỉ số, thông tin của 

khách hàng sau khi nhập vào chương trình sẽ được hệ thống tổng hợp, tính điểm và 

phân về nhóm khách hàng tương ứng.  
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Việc xác định khách hàng mục tiêu giúp ACB lựa chọn khách hàng có năng 

lực tài chính tốt, lành mạnh đảm bảo hoạt động giao dịch kinh doanh hiệu quả, giảm 

thiểu các rủi ro có nguyên nhân xuất phát từ phía khách hàng. 

* Định hướng ngành nghề cho vay mục tiêu theo khu vực địa lý 

Ngành nghề mà ACB tập trung cho vay phải là những ngành nghề có khả năng 

tăng trưởng hoặc phát triển ổn định, ít chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế trong thời 

gian suy thoái kinh tế, các ngành nghề có khả năng tạo ra giá trị gia tăng tốt, ít nhạy 

cảm với các yếu tố văn hóa - tín ngưỡng - chính trị và chính sách. Thời gian cho vay 

có thể chỉ trong một năm nhưng cũng có thể kéo dài cả chục năm vì vậy đánh giá 

tính nhạy cảm của ngành nghề cho vay đối với các thay đổi của môi trường tự 

nhiên, của nền kinh tế, của chính sách quốc gia là rất quan trọng đặc biệt đối với các 

vay trung dài hạn. Tiêu chí này hạn chế rủi ro từ những nguyên nhân khách quan 

như sự thay đổi khí hậu (hạn hán, bão lũ,...), tình hình kinh tế lạm phát gia tăng, nền 

kinh tế khủng hoảng, suy thoái hay một số chính sách của nhà nước về xuất nhập 

khẩu, về các chỉ tiêu an toàn thực phẩm thay đổi theo hướng bất lợi cho một số 

ngành nghề. 

Ngoài ra, hoạt động cho vay phải tập trung vào các ngành nghề là thế mạnh 

của từng vùng nhằm đảm bảo đạt doanh số dư nợ và hiệu quả của món vay. Ví dụ: 

i) Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: tập trung ngành nghề sản xuất phân phối hàng 

tiêu dùng, dệt may, da giày, nhựa, hóa chất, in ấn, bao bì; ii) Khu vựa miền Tây 

Nam Bộ: tập trung ngành nghề thương mại hàng tiêu dùng, xây xát, chế biến và 

kinh doanh nông sản, lương thực, khai thác, chế biến thủy sản, thương mại hàng 

công nghiệp phục vụ nông nghiệp, vật tư nông nghiệp; iii)Khu vực bắc Trung Bộ: 

tập trung ngành nghề thương mại hàng tiêu dùng, dịch vụ lưu trú, vận tải, thi công 

xây lắp, dệt may, thủy sản,… 

* Định hướng mục đích cấp tín dụng mục tiêu  

ACB chỉ cấp tín dụng cho những mục đích sử dụng vốn hợp pháp, không cấp 

tín dụng đối với các mục đích bị pháp luật cấm và kiểm soát về quy mô, giới hạn 

cấp tín dụng đối với các mục đích mà pháp luật quy định. Đối với khách hàng là 
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doanh nghiệp thì vay vốn chủ yếu là để bổ sung vốn lưu động kinh doanh và/ hoặc 

đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên vay vốn để kinh 

doanh gì điều phải xem xét vì từ việc xác định mục đích vay vốn và nguyên nhân 

vay vốn giúp ACB đo lường được RRTD và xác định phương thức cho vay và thời 

hạn cho vay phù hợp. Nếu xác định phương thức vay và thời hạn vay không phù 

hợp rất dễ dẫn đến dòng tiền trả nợ bị lệch với lịch trả nợ và khách hàng bị mất khả 

năng chi trả tạm thời dẫn đến những rủi ro không đáng phải gặp. Vậy việc xác định 

đúng mục đích vay vốn của khách hàng là rất quan trọng trong công tác phòng ngừa 

các RRTD. 

* Định hướng nhận tài sản đảm bảo 

ACB chỉ nhận tài sản đảm bảo đáp ứng đủ tiêu chí: i)đáp ứng đủ điều kiện pháp 

lý để được nhận thế chấp; ii)có tính thanh khoản; iii) có khả năng quản lý được. ACB 

chia tài sản đảm bảo thành 5 nhóm 0,1,2,3,4 theo tính thanh khoản và khả năng quản 

lý được từ cao đến thấp sau đó đưa ra tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo chuẩn, có thể 

chấp nhận được để cấp xét duyệt dựa vào có mà quyết định cho vay. 

Không được xem là một trong những tiêu chí phân nhóm khách hàng nhưng 

định hướng nhận tài sản đảm bảo có ý nghĩa quan trọng trong việc xét duyệt cho 

vay. Mục tiêu của hoạt động nhận tài sản đảm bảo là để phòng ngừa và giảm thiểu 

rủi ro trong quá trình cấp tín dụng và tăng trách nhiệm của khách hàng trong việc 

hoàn trả nợ vay. Vì vậy nếu tài sản đảm bảo được ACB quản lý, có tính thanh 

khoản cao, tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo an toàn sẽ đảm bảo khoản vay được 

thu hồi đủ và đúng thời hạn. 

Với ba tiêu chí về định hướng khách hàng - ngành nghề - mục đích cấp tín 

dụng, ACB chia khách hàng thành 3 nhóm cấp tín dụng: nhóm cấp tín dụng bình 

thường, nhóm cấp tín dụng bình thường có kiểm soát, nhóm kiểm soát cấp tín dụng. 

Đối với mỗi nhóm khách hàng ACB có chính sách ứng xử khác nhau tương ứng với 

tính rủi ro của từng nhóm. 

* Đối với nhóm cấp tín dụng bình thường: ACB khuyến khích tập trung phục 

vụ, bán thêm các sản phẩm khác, khai thác tối đa hạn mức, gia tăng mức cấp tín 
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dụng nếu cần thiết, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 

* Đối với nhóm cấp tín dụng bình thường có kiểm soát: ACB duy trì mức cấp 

tín dụng hiện tại. Xem xét cẩn trọng đối với các món vay mới nhằm không vượt 

giới hạn cấp tín dụng dành cho nhóm khách hàng này và không để món vay mới 

đẩy khách hàng sang nhóm có rủi ro cao hơn. 

* Đối với nhóm kiểm soát cấp tín dụng: ACB duy trì mức cấp tín dụng hiên 

hữu đối với khách hàng uy tín, quan hệ trên 2 năm và xây dựng lộ trình chuyển 

khách hàng sang nhóm có rủi ro thấp hơn. Nếu khách hàng không thỏa thì có 

phương án giảm dần dư nợ theo tiến độ. 

Việc phân chia như trên giúp ACB tăng cường kiểm soát đối với từng đối 

tượng cho vay, dễ dàng quy định cách ứng xử phù hợp với từng nhóm cấp tín dụng 

và hạn chế sự vượt rào về giới hạn cấp tín dụng theo quy định pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2. Xét duyệt cấp tín dụng theo chính sách tín dụng tại ACB 

2.2.1.2. Định hướng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại ACB 

Quản lý RRTD là một trong những hoạt động trọng yếu trong công tác đảm 

bảo an toàn vốn vay, giữ vững ổn định và tăng trưởng trong kinh doanh của NHTM. 

Khách hàng 

Ngành nghề kinh 

doanh 

Mục đích vay 

Định hướng 

chính sách 

tín dụng 

Nhóm cấp tín dụng bình 

thường 

Nhóm cấp tín dụng bình 

thường có kiểm soát hạn 

mức 

Nhóm kiểm soát cấp tín 

dụng 

Tài sản đảm bảo Xét duyệt cấp tín dụng 
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ACB cũng không ngoại lệ, trong cơ cấu mô hình quản trị của mình ở mỗi cấp điều 

hành, quản lý và hoạt động luôn có phòng, ban, bộ phận, trung tâm chịu trách nhiệm 

về quản lý RRTD. Ở cấp HĐQT có Ủy ban quản lý rủi ro, ở cấp khối phòng ban 

trực thuộc Tổng giám đốc điều hành quản lý có Khối quản lý rủi ro, ở các Chi 

nhánh Phòng giao dịch có các nhân viên thuộc Trung tâm quản lý nợ trực tiếp làm 

việc tại chỗ. Bên cạnh đó ACB đã thành lập ACBA để hỗ trợ ACB trong hoạt động 

xử lý và thu hồi các khoản nợ xấu. 

Trong công tác quản lý RRTD , ACB thiết lập các cơ chế nhận biết, đo lường, 

quản lý và kiểm soát các rủi ro hiện hữu và các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tín 

dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giữ những chỉ số rủi ro ở mức cho phép. 

* Nhận biết rủi ro: ACB thiết lập cơ chế nhận biết rủi ro ở 2 góc độ: 

- Về phía ngân hàng: ACB quản lý và phân tích danh mục tín dụng của ngân 

hàng theo loại hình cho vay, theo ngành nghề cho vay, theo thời hạn cho vay, theo 

loại tiền cho vay và theo loại hình doanh nghiệp vay nhằm nhận biết những nguy cơ 

rủi ro phát sinh từ những đối tượng nào. 

- Về phía khách hàng: ACB xây dựng quy trình nghiệp vụ cho vay, yêu cầu 

nhân viên tín dụng phải thu thập phân tích, đánh giá các thông tin cần thiết về khách 

hàng trước khi cho vay nhằm phát hiện những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn từ từng khách 

hàng, từng món vay cụ thể từ đầu để có điều kiện giải ngân phù hợp, ngăn chặn rủi 

ro. Trong khi cho vay ACB xây dựng quy định về giám sát và cảnh báo khoản vay 

có vấn đề nhằm phát hiện sớm những khoản vay rủi ro và áp dụng các giải pháp phù 

hợp để cải thiện chất lượng của khoản vay, hạn chế rủi ro.  

* Đo lường rủi ro: ACB áp dụng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ theo Basel 

II để đo lường rủi ro của từng khoản vay. Mô hình này tính điểm doanh nghiệp dựa 

trên các tiêu chí tài chính, phi tài chính của doanh nghiệp khi vay vốn, ngoài ra mô 

hình này cũng dựa vào giá trị, loại tài sản đảm bảo và giá trị khoản vay để ước tính 

những rủi ro, tổn thất có thể xảy ra trong từng thời kỳ nhất định. 



47 

Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ của ACB phân chia khách hàng như sau: 

Tổng số điểm 
Xếp hạng tín dụng 

nội bộ 

Nhóm nợ theo Thông tư số 

02/2013/TT-NHNN/2013/TT-NHNN 

Từ 95 đến 100 AAA Nợ nhóm 1 - nợ đủ tiêu chuẩn 

Từ 85 đến 95 AA 

Từ 72 đến 85 A 

Từ 70 đến 72 BBB Nợ nhóm 2 - nợ cần chú ý 

Từ 65 đến 70 BB 

Từ 59 đến 65 B 

Từ 56 đến 59 CCC Nợ nhóm 3 - nợ dưới tiêu chuẩn 

Từ 53 đến 56 CC 

Từ 45 đến 53 C Nợ nhóm 4 - nợ nghi ngờ 

Từ 20 đến 45 D Nợ nhóm 5 - nợ có khả năng mất vốn 

 

Tại ACB, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ được sử dụng trong các quy trình 

quản lý RRTD sau: ban hành chính sách tín dụng, quy trình cho vay, giám sát rủi ro 

danh mục tín dụng, lập báo cáo quản trị rủi ro, chính sách DPRR tín dụng, xác định 

mức vốn an toàn tối thiểu, phân tích hiệu quả sinh lời của danh mục tín dụng và xác 

định khung lãi suất tiêu chuẩn. Tóm lại hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là công cụ 

quan trọng và đắc lực hỗ trợ cho ACB trong công tác quản trị kinh doanh Ngân hàng 

Đối với rủi ro tổng thể, ACB lấy tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng nợ vay, tỷ lệ nợ 

xấu trên tổng nợ vay làm thước đo rủi ro trong hoạt động kinh doanh vì vậy mỗi 

một nhân viên tín dụng tại ACB đều được đánh giá năng suất làm việc cùng với 2 

chỉ số trên. 

* Quản lý rủi ro: Sau khi nhận biết các rủi ro, đo lường mức độ của rủi ro thì 

các rủi ro đó được ACB theo dõi, giám sát một cách thường xuyên thông qua chiến 

lược quản lý rủi ro, chính sách quản lý rủi ro. Bên cạnh đó danh mục tín dụng được 

theo dõi, phân tích, báo cáo thường xuyên nhằm hạn chế tập trung rủi ro gây nên 

những tổn thất lớn và có những biện pháp xử lý kịp thời khi rủi ro xảy ra. 
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* Kiểm soát rủi ro: Với mục tiêu ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro có thể phát 

sinh trong hoạt động tín dụng ngân hàng, các quy định, quy trình hướng dẫn nghiệp 

vụ được ban hành và cập nhật thường xuyên và đảm bảo tất cả các cá nhân và bộ 

phân liên quan trong ngân hàng tuân thủ nghiêm ngặt. 

- Kiểm soát trước khi cho vay: bao gồm kiểm soát việc thiết lập các quy định, 

quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn cho vay; giám sát quá trình lập hồ sơ vay vốn, thẩm 

định hồ sơ vay vốn; kiểm tra tờ trình tín dụng và các chứng từ liên quan. 

- Kiểm soát trong khi cho vay: Kiểm soát việc ký kết các hợp đồng tín dụng và 

khế ước giải ngân khoản vay, kiểm tra mục đích sử dụng vốn giải ngân. 

- Kiểm soát sau khi cho vay: kiểm tra định kỳ hay bất thường hoạt động kinh 

doanh của khách hàng, giám sát việc thu hồi nợ, kiểm toán nội bộ rà soát lại toàn bộ 

hồ sơ, đánh giá lại chính sách tín dụng và các sản phẩm cho vay. 

Hoạt động kiểm soát rủi ro bao gồm cả việc đưa ra các phương án xử lý đối 

với các khoản nợ bị chuyển nợ quá hạn, chuyển nợ xấu. Những khoản nợ xấu sẽ 

được phối hợp xử lý bời chính Đơn vị có món vay chuyển nợ xấu cùng với Trung 

Tâm xử lý nợ, trong trường hợp sự phối hợp đó vẫn không thu hồi được nợ thì 

khoản nợ sẽ được chuyển sang cho ACBA quản lý và thu hồi nợ. 

2.2.2. Nhận dạng nợ xấu, cảnh báo nợ sớm 

Từ khi khách hàng giải ngân vốn vay từ ACB thì giai đoạn giám sát khoản vay 

của ACB bắt đầu và quá trình này chỉ chấm dứt khi khách hàng thanh toán toàn bộ 

khoản vay. Trong quá trình giám sát khoản vay, theo dõi việc thanh toán nợ vay 

ACB có thể nhận diện được các khoản nợ có khả năng chuyển nợ xấu nếu không 

được theo dõi, nhắc nhở và đưa ra các giải pháp phù hợp. 

Việc cảnh báo nợ sớm có ý nghĩa giúp xác định những RRTD có thể phát sinh 

để từ đó có biện pháp ứng xử kịp thời, hạn chế những rủi ro, tổn thất xảy ra, tăng 

khả năng thu hồi nợ, làm giảm nợ quá hạn, giảm nợ xấu phát sinh. Vì vậy hệ thống 

các tiêu chí cảnh báo nợ sớm được ban hành và cập nhật thường xuyên giúp mọi 

nhân viên từ thấp đến cao đếu có thể nhận dạng được các khoản nợ rủi ro và có các 

động thái phù hợp. 
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ACB xác định khoản vay cần cảnh báo như sau: 

“Một khoản vay bị xem là cần cảnh báo khi khoản vay đó phát sinh các sự 

kiện vi phạm tiêu chí cảnh báo nợ sớm. 

Một khoản vay xem là bình thường khi khoản vay đó không phát sinh các sự 

kiện vi phạm tiêu chí cảnh báo nợ sớm hoặc đã từng phát sinh cảnh báo nhưng đã 

hết thời hạn thử thách và thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ cho ACB.” [25] 

Vậy một khoản vay đã từng phát sinh cảnh báo nợ sớm sẽ được đưa vào 

nhóm các khoản vay được theo dõi đặc biệt và có thời gian thử thách cụ thể, nếu 

hết thời gian đó mà khách hàng vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ với ACB thì có 

thể xem những bất lợi xảy ra đó đã không gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của 

khách hàng. 

Để quản lý, giám sát các khoản vay của khách hàng doanh nghiệp ACB đã 

xây dựng chương trình thu nợ doanh nghiệp (gọi tắt là CLCS). Chương trình này 

hỗ trợ đắc lực cho ACB hệ thống hóa các tiến trình theo dõi nợ vay, nhất quán 

trong ứng xử với khách hàng, giảm chi phí cho ACB, hạn chế phiền hà cho khách 

hàng và đặc biệt là quản lý tốt hơn các khoản nợ xấu hiện có và ngăn ngừa nợ xấu 

phát sinh. Chức năng của chương trình là : i) cập nhật hằng ngày thông tin khách 

hàng, dư nợ và tình hình các khoản phải thu từ hệ thống; ii)Lưu trữ thông tin về 

quá trình trao đổi, làm việc với khách hàng vào lịch sử liên hệ; iii) Lịch sử quan hệ 

tín dụng của khách hàng bao gồm cả khách hàng có hay không có nợ quá hạn; iv) 

Phân công nhân viên làm việc với khách hàng, tái thẩm định hồ sơ khách hàng; v) 

Quản lý khoản vay; vi) Tạo kênh thông tin hai chiều giữa cán bộ quản lý và nhân 

viên. 
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Quy trình cảnh báo nợ sớm được thực hiện như sau: 

 

Sơ đồ 2.3. Quy trình cảnh báo nợ sớm tại ACB 

* Ở giai đoạn rà soát danh sách khách hàng cần cảnh báo sớm 

Việc rà soát danh sách khách hàng cần cảnh báo sớm không chỉ nhắm vào các 

khách hàng đang có nợ quá hạn mà cả những khách hàng mà khoản vay của họ 

đang trong hạn. Việc rà soát như vậy sẽ giúp ACB không bỏ sót những khách hàng 

có rủi ro tiềm ẩn do tình hình tài chính suy giảm, cơ cấu quản trị điều hành bị xáo 

trộn, liên quan đến các nghĩa vụ pháp lý, vụ kiện pháp lý ảnh hưởng đến uy tín và 

Cập nhập kết quả thực hiện hành động CBS 

Rà soát danh sách khách hàng cần CBS 

Xác định cấp độ CBS 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 

Hành động ứng xử đối với KH thuộc CBS 

Hoàn thiện Cheslist pháp lý Đánh giá lại – Chuyển ACBA 

Phê duyệt biện 

pháp xử lý 

Thực hiện và giám sát thực hiện theo phê duyệt 

Quản lý và giám sát KH có quan hệ tín dụng tại ACB 

Theo 

dõi và 

cập 

nhập 

vào 

CLCS 
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khả năng trả nợ của khách hàng, đến môi trường kinh doanh của ngành nghề vay 

hay những rủi ro bắt nguồn từ tài sản đảm bảo của khoản vay. 

Các thông tin từ khoản vay cần được thu thập bao gồm: thông tin pháp lý , tổ 

chức nhân sự, vị trí địa lý của doanh nghiệp vay vốn; thông tin về môi trường , 

ngành nghề kinh doanh; thông tin về quan hệ tín dụng, uy tín trả nợ của doanh 

nghiệp và các cá nhân tổ chức liên quan; thông tin về tính hình tài chính; thông tin 

về nguồn trả nợ; thông tin về tài sản đảm bảo. 

Các thông tin này cần được thu thập từ tất cả các nguồn: từ truy xuất hệ thống 

nội bộ của ACB, từ CIC, từ các đợt kiểm tra định kỳ/bất thường về hoạt động kinh 

doanh, về kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, về tài sản đảm bảo của nhân viên tín 

dụng. Và các nguồn thông tin khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ báo chí, 

từ các phương tiện truyền thông đại chúng, từ các đối tác kinh doanh của doanh 

nghiệp cũng được xem xét cẩn trọng. Việc thu thập thông tin từ khách hàng và từ 

nguồn không phải do truy xuất nội bộ hay CIC thường gặp những khó khăn do 

khách hàng không thành thật hay không sẵn lòng trong cung cấp thông tin, các 

thông tin được cập nhật không kịp thời hay không đấy đủ và độ chính xác của thông 

tin cần được đánh giá lại. 

Tần suất thu thập thông tin là định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hay đột 

xuất khi khách hàng có những biểu hiện không tuân thủ phê duyệt, thường xuyên 

thanh toán nợ trễ hạn hay vi phạm các tiêu chí cảnh báo nợ sớm. 

* Ở giai đoạn xác định cấp độ cảnh báo sớm 

Sau khi có được thông tin về khách hàng, khoản vay, nhân viên giám sát, theo 

dõi sẽ đối chiếu những thông tin đó với bộ tiêu chí cảnh báo nợ sớm để xác định 

khoản vay có rơi vào các cấp độ cảnh báo nợ sớm hay không. Mọi vi phạm liên quan 

đến các tiêu chí cảnh báo nợ sớm đều phải được cập nhật trên chương trình CLCS. 

 Có 3 cấp độ cảnh báo nợ sớm :  

- Cấp độ 1: đây là cấp độ cảnh báo thấp nhất. Khoản nợ bị cảnh báo khi khách 

hàng có những vi phạm nhẹ về uy tín trả nợ (ví dụ như: khoản vay phát sinh 3 đến 5 

lần nợ quá hạn nhưng quá hạn dưới 10 ngày, khách hàng đề nghị điều chỉnh kỳ hạn 
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nợ,…); về tình hình tài chính (ví dụ như: khách hàng bị nợ thuế nhưng chưa đến 

mức độ bị cưỡng chế thi hành, doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước từ 30% 

đến 50%, lợi nhuận lỗ lũy kế từ 15% đến 30%, khách hàng bị phạt vi phạm hành 

chính nhưng không ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình kinh doanh,…); về cơ cấu tổ 

chức doanh nghiệp (ví dụ như: Khách hàng thanh đổi hình thức, ngành nghề hoạt 

động chính, khách hàng thay đổi người điều hành, người đại diện theo pháp 

luật,…); về tài sản đảm bảo (ví dụ như: tài sản đảm bảo bị các sự cố như cháy, 

nổ,trộm cắp với mức độ thiệt hại <20% tài sản ngắn hạn của khách hàng, thay đổi 

về tỷ giá ngoại tệ mua bán vàng dẫn đến dư nợ vay quy đổi VND tăng và lớn hơn tỷ 

lệ phê duyệt chuẩn của cấp phê duyệt,…). 

- Cấp độ 2: Ở mức độ cảnh báo này rủi ro của khoản vay đã lộ rõ, cần cẩn 

trọng trong ứng xử để khoản vay không chuyển thành nợ xấu. Khoản nợ bị cảnh báo 

cấp độ 2 khi khách hàng có những vi phạm về uy tín trả nợ (ví dụ như: khoản vay 

chuyển nợ nhóm 2 tại ACB hay có nợ nhóm 3 trở lên tại TCTD khác, khách hàng 

đề nghị gia hạn nợ, ACB cho vay bắt buộc đối với khách hàng để thực hiện nghĩa 

vụ bảo lãnh…); về tình hình tài chính (ví dụ như: khách hàng bị nợ thuế và có quyết 

định cưỡng chế thi hành, doanh thu giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận 

lỗ lũy kế > 30%, khách hàng bị phạt vi phạm hành chính ảnh hưởng trọng yếu đến 

tình hình kinh doanh bị yêu cầu tạm ngưng sản xuất,…); về cơ cấu tổ chức doanh 

nghiệp (ví dụ như: Khách hàng hay người đại diện theo pháp luật liên quan đến vụ 

kiện với vai trò là bị đơn, khách hàng thay đổi hình thức, ngành nghề hoạt động 

chính, khách hàng thay đổi người điều hành nhưng không thông báo cho ACB, …); 

về tài sản đảm bảo (ví dụ như: tài sản đảm bảo bị các sự cố như cháy, nổ,trộm cắp 

với mức độ thiệt hại >20% tài sản ngắn hạn của khách hàng, tài sản đảm bảo là bất 

động sản bị giải tỏa theo yêu cầu của cơ quan chức năng, thay đổi về tỷ giá ngoại tệ 

mua bán vàng dẫn đến dư nợ vay quy đổi VND tăng và lớn hơn giá trị tài sản đảm 

bảo,…). 

- Cấp độ 3: Với mức độ cảnh báo cao nhất này, khả năng khoản vay sẽ chuyển 

nợ xấu, gây tổn thất cho ACB là rất cao, cần phải chuyển bộ phận chức năng xử lý 
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ngay. Khoản nợ bị cảnh báo cấp độ 3 khi khách hàng có những vi phạm về uy tín trả 

nợ (ví dụ như: khoản vay chuyển nợ nhóm 3 trở lên tại ACB, ACB cho vay bắt 

buộc đối với khách hàng để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nhưng sau thời gian quy 

định mà khách hành không thanh toán…); về tình hình tài chính (ví dụ như: khách 

hàng bị phạt vi phạm hành chính ngưng sản xuất và không khắc phục được, khách 

hàng gặp sự cố cháy nổ, trộm cắp sập công trình không thể tiếp tục hoạt động kinh 

doanh,…); về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp (ví dụ như: Khách hàng giả mạo chứng 

từ, chữ ký con dấu trong quan hệ với ACB, khách hàng không hợp tác trong cung 

cấp thông tin, Khách hàng hay người đại diện theo pháp luật bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự, Khách hàng hay bên bảo lãnh là tổ chức bị yêu cầu tuyên bố phá sản …); 

về tài sản đảm bảo (ví dụ như: chủ sở hữu của tài sản đảm bảo bị chết nhưng không 

có người thừa kế hay người thừa kế không được ACB chấp nhận ). 

 Ở giai đoạn hành động ứng xử đối với khách hàng thuộc cảnh báo sớm. 

Ở mỗi cấp độ cảnh báo ACB đề ra quy tắc ứng xử khác nhau từ thấp đến cao 

tương ứng với độ lớn, tính kịp thời để hạn chế nguy cơ rủi ro và tổn thất có thể xảy ra. 

Cấp độ Cảnh báo cấp độ 1 Cảnh báo cấp độ 2 Cảnh báo cấp độ 3 

Hành động - Theo dõi, giám sát 

khoản vay. 

- Duy trì/ chuyển đổi 

cấp độ cảnh báo nợ 

sớm 

- Hoàn thiện hồ sơ pháp 

lý. 

- Phối hợp đánh giá lại 

khách hàng và trình cấp 

phê duyệt. 

- Hoàn thiện hồ sơ 

pháp lý. 

- Chuyển ACBA 

hoặc trình lại cấp 

phê duyệt. 

Đơn vị 

thực hiện 

Chi nhánh hoặc 

Phòng giao dịch có 

khoản vay phát sinh 

cảnh báo nợ sớm 

Chi nhánh hoặc Phòng 

giao dịch có khoản vay 

phát sinh cảnh báo nợ 

sớm. 

Trung tâm quản lý nợ/ 

Trung tâm tín dụng 

doanh nghiệp. 

Chi nhánh hoặc 

Phòng giao dịch 

có khoản vay phát 

sinh cảnh báo nợ 

sớm. 

Trung tâm quản lý 

nợ 

ACBA 
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Sau khi được xem xét và đánh giá lại khoản vay chuyển cấp độ cảnh báo 2,3 

sẽ được cấp xét duyệt biện pháp xử lý , các bộ phận liên quan sẽ chịu trách nhiệm 

thực hiện và giám sát thực hiện, cập nhật kết quả thực hiện định kỳ trên chương 

trình CLCS. 

2.2.3. Các biện pháp xử lý nợ xấu 

ACB quy định việc áp dụng các biện pháp xử lý nợ không chỉ đối với các 

khoản nợ xấu mà còn áp dụng cho các khoản nợ quá hạn, nợ nhóm 2 và nợ đã xử lý 

RRTD (đây là các khoản nợ đã dùng quỹ DPRR của ACB để xử lý RRTD). Điều đó 

có nghĩa là ACB sẽ áp dụng các phương án xử lý nợ đối với tất cả các khoản nợ có 

khả năng gây rủi ro, tổn thất cho ACB và xem biện pháp dùng quỹ DPRR chỉ là 

biện pháp tạm thời loại số nợ xấu ra khỏi bản cân đối kế toán chứ không phải là 

biện pháp xử lý nợ. 

ACB thường áp dụng các phương án, biện pháp xử lý nợ như sau: 

* Cơ cấu nợ cho khách hàng 

Trong trường hợp khách hàng suy yếu về khả năng tài chính,việc trả nợ theo 

đúng hợp đồng tín dụng gặp khó khăn, khách hàng cần được tư vấn và thay đổi lịch 

trả nợ bằng cách điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hay gia hạn nợ. Khách hàng có thể đề 

nghị ACB, hay chính nhân viên tín dụng quản lý khách hàng sẽ chủ động làm việc 

với khách hàng để đề xuất phương án cơ cấu lại nợ phù hợp với dòng tiền, nguồn 

tiền hiện tại của khách hàng. Mục đích của phương án này là đảm bảo duy trì khả 

năng trả nợ của khách hàng cho dù khách hàng có thể bị chuyển nhóm nợ cao hơn 

khi cơ cấu lại nợ. 

Biện pháp này được sử dụng nhiều trong giao đoạn từ 23/04/2012 đến 

01/04/2015 do việc cơ cấu nợ không làm chuyển nhóm nợ, không làm ảnh hưởng 

đến cơ cấu nợ và việc trích lập dự phòng của ACB theo Quyết định 780/QĐ-NHNN 

và Thông tư 09/2014/TT-NHNN. 

* Cá nhân, tổ chức khác nhận nợ và trả nợ thay cho khách hàng 

Khi khách hàng có khả năng không trả được nợ vay, nhân viên tín dụng sử 

dụng sự hiểu biết của mình về khách hàng, những người thân của khách hàng hay cá 
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nhân, tổ chức liên quan đến khoản vay để thương lượng việc chuyển món vay của 

khách hàng sang một bên vay mới có khả năng trả nợ. Phương án này thường phải 

thông qua thương lượng và tỷ lệ thành công phụ thuộc rất nhiều vào uy tín, tư cách, 

nhân thân của gia đình khách hàng, của chủ sở hữu tài sản đảm bảo.  

* Miễn giảm lãi, phạt, phí cho khách hàng; cho thu nợ gốc, treo nợ lãi 

Phương án này nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho khách hàng bị tổn thất 

về tài sản, suy yếu về tài chính dẫn đến khó khăn về nguồn trả nợ có thể trả được nợ 

cho ACB. Phương án chỉ dành cho những khách hàng có thiện chí trả nợ và tuân thủ 

đúng các cam kết với ACB. Việc miễn giám lãi phí có thể thực hiện giảm một phần 

hay miễn toàn bộ lãi trong hạn, lãi quá hạn, lãi phạt, phí , hoặc ACB có thể thu gốc 

trước và thu lãi sau trên cơ sở phù hợp với tình hình tài chính của khách hàng nhằm 

mục tiêu chuyển nhóm nợ về nhóm 1. 

* Xử lý tài sản đảm bảo: biện pháp này được sử dụng khi  

- ACB không có căn cứ nào để có thể duy trì món vay hay nói cách khác là 

khách hàng và những người liên quan không có khả năng hay không có thiện chí trả 

nợ vay. 

- Pháp luật quy định tài sản đảm bảo phải được xử lý để bên bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ khác .  

Các phương thức xử lý tài sản đảm bảo gồm: 

- Bán tài sản đảm bảo thông qua đấu giá hoặc không theo phương thức đấu giá.  

- ACB nhận chính tài sản đảm bảo để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của 

bên bảo đảm. 

- ACB nhận các khoản tiển hoặc tài sản khác từ người thứ ba trong tường hợp 

thế chấp quyền đòi nợ. 

ACB xây dựng quy trình nghiệp vụ về việc xử lý tài sản trong từng trường 

hợp, đối với từng loại tài sản riêng biệt nhằm tuân thủ quy định của pháp luật, hạn 

chế tổn thất cho ACB. Hầu hết các thỏa thuận liên quan đến xử lý tài sản đảm bảo, 

quyền ký các hợp đồng, giấy tờ, thỏa thuận liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu 

đối với tài sản đảm bảo trong trường hợp xử lý tài sản phải được khách hàng ký kết 
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trước khi cấp tín dụng. Việc xóa đăng ký giao dịch đảm bảo phải được thực hiện 

đồng thời với thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản. 

* Cho khách hàng rút một phần tài sản/ toàn bộ tài sản và thanh toán một phần 

nợ /toàn bộ nợ 

Trong trường hợp khách hàng có đề nghị muốn thanh toán một phần nợ /toàn 

bộ nợ và rút một phần tài sản/toàn bộ tài sản thế chấp tương ứng ACB sẽ xem xét 

chấp nhận hay không. Đối với trường hợp rút một phần tài sản về nguyên tắc khách 

hàng phải rút tài sản có tính thanh khoản thấp ra trước và tài sản có tính thanh 

khoản cao nhất ra sau cùng. 

Để có quyền trong việc xét duyệt cho khách hành rút một phần tài sản hay 

không ACB thường yêu cầu những khách hàng thế chấp, cầm cố nhiều tài sản cho 

nhiều khoản vay cam kết dùng toàn bộ tài sản thế chấp đảm bảo cho toàn bộ khoản 

vay. Và dựa vào cam kết này ACB cũng được quyền xử lý bất cứ tài sản đảm bảo 

nào để thu nợ của khách hàng.  

* Thực hiện các biện pháp tố tụng 

Những khoản vay mà việc xử lý phức tạp, liên quan đến nhiều thủ tục pháp lý 

hay những khoản vay mà gần hết thời hiệu khởi kiện đều được chuyển sang cho 

ACBA xử lý. Ví dụ như bên vay/ bên bảo đảm hay người đại diện theo pháp luật/ 

chủ sở hữu của doanh nghiệp là bên vay/ bên bảo đảm có liên quan đến vụ án hình 

sự, chết, mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự hay doanh nghiệp phá sản, giải thể; 

hoặc tài sản đảm bảo găp những vấn đề dẫn đến nguy cơ ACB có thể không xử lý, 

quản lý được tài sản/ không đủ đàm bảo cho dư nợ tại ACB,… 

Trong những trường hợp này ACB sẽ xem xét việc áp dụng các biện pháp tố 

tụng để xử lý tài sản đảm bảo hay đảm bảo việc thu hồi nợ cho ACB. Các biện pháp 

tố tụng như: khởi kiện, khiếu nại, kháng cáo, đề nghị kháng nghị bản án, quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc xử lý nợ; hay đề nghị các cơ quan có 

thẩm quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp ngăn chặn như cấm 

xuất cảnh, buộc chấm dứt hành vi vi phạm, phong tỏa tài khoản, trích tiền từ tài 

khoản,… 



57 

Việc chuyển ACBA thực hiện các biện pháp tố tụng giúp ACB vừa xử lý các 

thủ tục pháp lý một cách chuyên nghiệp vừa có thể tập trung vào việc kinh doanh.  

* Bán nợ cho bên thứ ba 

Bên thứ ba (bên mua nợ) bao gồm:  

- Các tổ chức thực hiện việc mua nợ, bán nợ thuộc TCTD khác, các công ty 

mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước 

và nước ngoài khác. 

- Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) 

Các khoản nợ được bán bao gồm: 

- Các khoản nợ đang hoạch toán nội bảng và được phân loại nhóm nợ xấu 

(nhóm nợ 3,4,5). 

- Các khoản nợ đã được xử lý rủi ro theo dõi ngoại bảng. 

Đối với các khoản vay bán cho bên thứ ba không phải VAMC, ACB bán nợ 

theo nguyên tắc không truy đòi, tức là ACB bán nợ mà không cam kết đảm bảo khả 

năng thanh toán khoản nợ của bên vay và Bên mua nợ không có quyền truy đòi 

thanh toán khoản nợ đối với ACB trong trường hợp bên vay không trả nợ khi đến 

hạn. Ngoài ra việc thanh toán có thể thực hiện ngay khi bán nợ hoặc thanh toán 

chậm theo thỏa thuận. 

Đối với các khoản vay bán cho VAMC, các thủ tục liên quan đến việc bán nợ 

hay nhận lại nợ tuân thủ theo quy định của Thông tư 19/2013/TT-NHNN và Thông 

tư số 14/2015/TT-NHNN của NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu 

của Công ty Quản lý Tài sản của các TCTD (VAMC). Tính đến 31/12/2015, ACB 

đã bán 2.652 tỷ đồng nợ vay cho VAMC. 

2.3.  Thực trạng quản lý nợ xấu tại NHTMCP Á Châu từ năm 2010 đến 

năm 2015 

2.3.1. Kết quả đạt được 

ACB được thành lập năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu chỉ tầm khoảng 20 tỷ 

đồng sau 22 năm hoạt động, ngày 31/12/2015 vốn điều lệ đã đạt 9.376 tỷ đồng và 

được đánh giá là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam. Trong 
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thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, dư nợ cho vay của ACB tăng trưởng liên tục. 

Năm 2015 dư nợ cho vay của ACB đạt 134.032 tỷ đồng chiếm 2,92% tổng dư nợ tín 

dụng của nền kinh tế và tăng 54% so với năm 2010. 

 Đvt: tỷ đồng 
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Biểu đồ 2.4. Tổng dư nợ cho vay khách hàng tại ACB từ 2010 đến 2015 

Dư nợ tín dụng càng lớn RRTD càng cao, nhận thức được điều đó nên ACB 

đã đặt sự quan tâm lớn đến hoạt động quản lý RRTD mà đặc biệt là hoạt động quản 

lý nợ xấu từ rất sớm. Từ những năm 2000 ACB đã liên tục cải tiến trong hoạt động 

quản trị, điều hành và thực hiện cấp tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả, giảm thiểu 

rủi ro và tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng. 

Ngày 16/05/2003 ACB ký kết thỏa thuận với Công ty Tài chính Quốc Tế 

(IFC) trực thuộc Ngân hàng thế giới (World Bank) về chương trình hỗ trợ kỹ thuật 

cho ACB nhằm hường đến các chuẩn mực của ngân hàng hiện đại. Một trong những 

tiểu dự án quan trọng trong chương trình này là việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín 

dụng khách hàng doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực Basel II. Việc xếp hạng tín 

dụng giúp hoạt động tổ chức bộ máy, và các quy trình thẩm định , xét duyệt cho vay 

được tối ưu hóa, giảm bớt các rủi ro trong hoạt động và góp phần đưa chính sách tín 

dụng của ACB trở thành chính sách tín dụng có định hướng quản lý rủi ro. Không 

dừng lại ở đó hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp được nâng cấp một cách 

thường xuyên cho tới nay với sự tư vấn của các chuyên gia từ các tổ chức tài chính 
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lớn trên thế giới nhằm hỗ trợ một cách tốt nhất hoạt động quản trị, kiểm soát rủi ro 

trong hoạt động tín dụng. 

Ngày 17/12/2004 Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng Á Châu ra 

đời với các nhiệm vụ: 

- Tiếp nhận, quản lý, xử lý các khoản nợ tồn đọng của ACB. 

- Tiếp nhận, quản lý, xử lý toàn bộ tài sản đảm bảo nợ vay của ACB, tài sản 

gán nợ, tài sản mà Tòa án giao cho ACB để thu hồi nợ bằng các biện pháp như cải 

tạo, cho thuê, khai thác kinh doanh, góp vốn, liên doanh bằng tài sản để thu hồi nợ. 

- Cơ cấu lại nợ tồn đọng bằng các biện pháp như chuyển đổi nợ thành vốn 

góp. 

- Mua bán nợ của các TCTD, Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản khác 

theo quy định của pháp luật. 

- Tư vấn trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, xác định nguyên nhân 

nợ quá hạn cho các TCTD, thực hiện dịch vụ quản lý và xử lý nợ cho cá Tổ chúc tín 

dụng, các Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản khác công . 

Là một tổ chức chuyên nghiệp thực hiện trọng trách chính là tiếp nhận, quản 

lý các khoản nợ, khai thác hiệu quả các tài sản đảm bảo tại ACB, ACBA đã giúp 

cho hoạt động kinh doanh của ACB an toàn, hiệu quả hơn .  

Năm 2009 các Trung tâm thu nợ cá nhân, doanh nghiệp được thành lập nhằm 

hoàn thiện hơn bộ máy quản lý nợ tại Hội sở và hỗ trợ các Chi nhánh và Phòng giao 

dịch trong việc nhắc thúc nợ đối với các món vay trễ hạn. Cho đến nay, Trung tâm 

thu nợ vẫn là đội ngũ tiên phong và xuyên suốt trong quá trình giám sát và quản lý 

các khoản vay, đảm bảo các món vay có vấn đề được phát hiện sớm và được xử lý 

nhanh chóng, hạn chế tối đa các món vay chuyển sang nợ xấu. 

Bộ máy quản lý rủi ro được thiết lập và cải tiến nâng cấp thường xuyên đã giúp 

ACB kiểm soát được các chỉ số về nợ xấu và nợ quá hạn trên tổng dư nợ vay một 

cách ổn định ngay cả giai đoạn năm 2012-2013, những năm mà ACB gặp biến động 

lớn cả về nhân sự, lẫn tài chính. Dưới đây là biểu đồ thể hiện tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ 

nợ xấu trong tổng dư nợ cho vay khách hàng của ABC từ năm 2010 đến năm 2015. 
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Đvt: tỷ đồng 

Chỉ tiêu  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nợ đủ tiêu chuẩn 86.693  101.564  94.823  100.980  110.797  129.923  

Nợ cần chú ý   209    327   5.421    2.967    2.994    2.338  

Nợ dưới tiêu chuẩn   65    275    747    657    293    174  

Nợ nghi ngờ   58    346    673    463    444    530  

Nợ có khả năng mất 

vốn 
  170    297   1.150    2.123    1.796    1.066  

 

 

 Biểu đồ 2.5. Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn của ACB từ 2010 đến 2015  

Trước năm 2012 tỷ lệ nợ xấu của ACB luôn được kiểm soát ở mức dưới 1% 

tuy nhiên sự kiện tháng 08/2012 đã phá vỡ hàng rào kiểm soát đó và đẩy nợ quá hạn 

cũng như nợ xấu của ACB lên cao vượt mức 3%. Dựa trên nền tảng hệ thống quản 

trị rủi ro sẵn có ACB thực hiện: 

- Tăng cường kiểm soát tín dụng, hạn chế cho vay các lĩnh vực và đối tượng 

có rủi ro cao. Kiểm soát hạn mức cho vay của Đơn vị, của nhân viên tín dụng, của 

cấp phê duyệt có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn tỷ lệ nợ quá hạn chuẩn của hệ thống. 

- Thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu của các bộ phận nhắc thúc nợ 
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và thu hồi nợ. Liên tiếp đưa ra các chương trình ưu đãi liên quan đến việc bán tài 

sản đảm bảo thu hồi nợ bằng nguồn lực, mối quan hệ của lực lượng nhân viên ACB. 

- Nâng cấp chương trình xếp hạng tín dụng nội bộ, tích hợp chung với chương 

trình quản lý hồ sơ tín dụng, quản lý khách hàng nhằm tiết giảm thời gian làm việc 

của nhân viên và đồng nhất nguồn thông tin quản trị. 

- Nâng cấp hệ nghiệp vụ ngân hàng lõi (core banking ) từ TCBS lên DNA 

nhằm tạo cơ sở cho hoạt động kinh doanh hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ các quy 

trình nghiệp vụ. 

- Xây dựng khung quàn lý rủi ro nhằm đáp ứng đầy đủ các quy định mới về tỷ 

lệ đảm bảo an toàn theo pháp luật Việt Nam và tiến tới áp dụng chuẩn Basel II trong 

công tác quản trị rủi ro trong năm 2016. 

Những nỗ lực của ACB đã đưa tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua các năm và giảm 

xuống mức 1.32% vào cuối năm 2015. Bằng khả năng quản trị điều hành trong thời 

gian tới ACB định hướng hoạt động kinh doanh theo hướng giảm chi phí, tăng hiệu 

suất, phát triển bền vững, tập trung thu hồi nợ.  

2.3.2. Những điểm hạn chế 

Mặc dù mô hình quản lý nợ của ACB phát huy khá hiệu quả và đem lại nhiều 

kết quả tốt , đúng như kỳ vọng của Ban điều hành nhưng trong quá trình vận hành 

cũng đã bộc lộ một số hạn chế như sau: 

- Việc xếp hạng tín dụng nội bộ còn mang tính hình thức, thông tin dùng để 

xếp hạng chưa được cập nhật kịp thời, chính xác dẫn tới tính năng phục vụ cho công 

tác quản trị rủi ro ngân hàng chưa thực sự phát huy tác dụng. 

- Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa thực sự độc lập, mục tiêu đảm 

bảo an toàn trong hoạt động tín dụng chưa đạt được do nhân viên kiểm soát vẫn trực 

thuộc đơn vị kinh doanh. 

- Số lượng nhân viên của Trung tâm thu nợ còn ít so với số lượng khách hàng 

cần nhắc nợ vì vậy hoạt động nhắc, thúc nợ chưa phát huy được hiệu quả. Việc nhắc 

nợ còn giao nhiều cho nhân viên kinh doanh, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

Trung tâm thu nợ và nhân viên kinh doanh quản lý khách hàng. 
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Kết luận Chƣơng 2 

Căn cứ thực tiễn luôn cần thiết và quan trọng trong việc nhận thức vấn đề vì 

vậy trong chương 2 của luận văn tác giả khái quát thành 3 phần tập trung đánh giá 

hoạt động quản lý nợ xấu từ thực tiễn của NHTM Việt Nam và đi sâu phân tích hoạt 

động quản lý nợ xấu của ACB, một trong những NHTM cổ phần lớn và uy tín tại 

Việt Nam. 

Trong phần 1, tác giả đã đánh giá hoạt động quản lý nợ xấu tại các NHTM 

theo pháp luật Việt Nam đồng thời ghi nhận thực trạng tình hình nợ xấu hiện nay tại 

các NHTM Việt Nam. 

Trong phần 2, tác giả đã mô tả hoạt động quản lý nợ xấu của ACB thông qua 

phân tích định hướng chính sách tín dụng , chính sách quản lý RRTD của ACB, quy 

trình cảnh báo nợ sớm và các biện pháp xử lý nợ xấu tại ACB. 

Trong phần 2, từ số liệu về tình hình kinh doanh và diễn biến nợ xấu của ACB 

từ năm 2010 đến năm 2015 tác giả nhìn nhận những kết quả đạt được và một số 

điểm còn hạn chế trong hoạt động quản lý nợ xấu tại ACB. 

Từ những nội dung trên, Tác giả đã rút ra bài học kinh nghiệm có giá trị thực 

tiễn cho các NHTM để đúc kết thành các giải pháp được đề xuất trong chương 3.  
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG  

QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM QUA THỰC TIỄN  

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 

 

3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nợ xấu tại các NHTM 

3.1.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý nợ xấu 

Việc hoàn thiện cơ sở pháp lý trong hoạt động ngân hàng và xử lý tài sản đảm 

bảo là yêu cầu cấp bách hiện nay để hỗ trợ các NHTM trong hoạt động quản lý và 

xử lý nợ, khai thông nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

 Đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng cần hoàn thiện những quy định pháp 

luật liên quan đến: 

- Hoạt động quản trị các chỉ số về giới hạn cấp tín dụng theo chiều hướng 

kiểm soát chặt chẽ việc cho vay đối với những đối tượng, những lĩnh vực nhạy cảm 

có khả năng phát sinh nợ xấu dây chuyền, hạn chế dùng vốn ngắn hạn đầu tư cho 

vay trung dài hạn. Các quy định này sẽ góp phần định hướng hoạt động kinh doanh 

của các NHTM, đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển an toàn. 

-  Quy định về báo cáo và công khai minh bạch thông tin tài chính và cả thông 

tin phi tài chính đối với tất cả các NHTM. Việc báo cáo cả thông tin tài chính và phi 

tài chính thường xuyên sẽ giúp NHNN có cái nhìn bao quát hơn về tình hình hoạt 

động kinh doanh của các NHTM, nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn sớm, tránh 

trường hợp gây đỗ vỡ hệ thống. 

- Gia tăng tiến hành các hoạt động thanh tra giám sát với nhiều phương pháp, hình 

thức mới. Quy định những chế tài mạnh hơn nữa đối với các ngân hàng vi phạm và 

bên cạnh đó cũng quy định rõ mục đích và trách nhiệm của các cơ quan tham gia 

giám sát để nâng cao tính nghiêm minh trong lĩnh vực tài chính.  

- Mở rộng cơ chế tăng vốn điều lệ của NHTM thông qua tăng tỷ lệ sở hữu vốn 

điều lệ của những nhà đầu tư chiến lược hay phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 
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Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, các NHTM trong nước cần nguồn vốn để tăng 

cường năng lực tài chính nội tại, cải tiến quy trình hoạt động và quản trị , nâng cao 

khả năng quản lý nợ. Và với năng lực tài chính mạnh thì ngân hành cũng xử lý nợ 

xấu nhanh hơn. 

Đối với hoạt động xử lý TSBĐ cần hoàn thiện những quy định pháp luật liên 

quan đến: 

- Xây dựng cơ chế định giá các khoản nợ xấu một cách công khai và minh 

bạch. Hiện nay cơ chế định giá chưa rõ ràng gây bối rối cho các bên trong việc mua 

bán nợ đặc biệt là mua bán nợ theo giá thị trường vì vậy đây là nhu cầu cấp thiết 

nhằm thúc đẩy việc mua bán nợ giữa các NHTM và VAMC nhanh chóng và hợp lý 

và là tiền đề để thúc đẩy thị trường mua bán nợ tư nhân phát triển. 

- Tạo cơ chế đặc thù cho VAMC khi tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan 

đến bán tài sản thu hồi nợ. Với các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chỉ là hình 

thức chuyển giao nợ xấu để một tổ chức chuyên trách của Chính phủ hỗ trợ các 

NHTM xử lý nợ chứ trên thực tế nợ xấu vẫn còn đó, vẫn gây sức ì lên nền kinh tế. 

Việc tạo cơ chế riêng cho VAMC sẽ giúp giải quyết nợ xấu nhanh hơn. 

- Xã hội hóa nguồn lực huy động cho việc xử lý nợ xấu của hệ thống NHTM. 

Thúc đẩy thị trường mua bán nợ theo Thông tư 09/2015/TT-NHNN của NHNN 

ngày 17/07/2015 quy định về hoạt động mua bán nợ của TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài phát triển. Với việc lấy lợi nhuận là mục đích hoạt động, các công 

ty mua bán nợ tư nhân có thể giúp quá trình xử lý nợ xấu diễn ra nhanh hơn. 

- Áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn đối với các vụ án liên quan đến truy đòi 

TSBĐ và xử lý TSBĐ để thu hồi nợ của NHTM mà có tình tiết đơn giản, quan hệ 

pháp luật rõ ràng, đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu, chứng cứ đầy đủ, bảo 

đảm đủ căn cứ để giải quyết vụ án và tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ.  

3.1.2. Nâng cao năng lực quản lý nợ xấu của các NHTM 

Bản thân các NHTM cũng tự nhận thấy rằng, nợ xấu phát sinh từ hoạt động 

của ngân hàng và sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp và trước tiên đến ngân hàng vì vậy 

hoàn thiện hoạt động quản lý nợ xấu của các ngân hàng là nhiệm vụ hàng đầu mà 
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các ngân hàng đã, đang và sẽ quan tâm. Dưới đây là một số giải pháp tác giả đánh 

giá là hữu hiệu và cần thiết mà các NHTM cần thực hiện để nâng cao năng lực quản 

lý nợ xấu: 

- Cập nhật quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, 

các vấn đề liên quan đến khách hàng vay, đến nguồn trả nợ , đến tài sản đảm bảo, 

đến mục đích vay vốn thường xuyên để cải tiến quy trình nghiệp vụ cho phù hợp và 

kịp thời.  

- Ngân hàng cần có chính sách quản trị chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ cho việc 

tăng mức trích lập dự phòng tỷ lệ nợ xấu. 

- Ngân hàng chủ động tăng mức trích lập dự phòng các khoản nợ xấu, chấp 

nhận giảm lợi nhuận ngắn hạn. Việc làm này sẽ giúp NHTM nhanh chóng bù đắp 

tổn thất, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp. Mặc dù giải pháp này có thể giảm 

quỹ lương nhưng làm tăng khả năng tài chính nội tại của ngân hàng 

- Ngân hàng cần tìm kiếm thêm các nguồn vốn huy động dài hạn với chi phí 

thấp ví dụ như trái phiếu doanh nghiệp hay tìm kiến các nhà đầu tư chiến lược nước 

ngoài, vừa tăng vốn điều lệ vừa hỗ trợ công nghệ. 

- Ngân hàng cần phải thiết lập hệ thống quản trị rủi ro tập trung và hiệu quả. 

Tăng chi cho hệ thống IT, thuê các nhân viên IT mới có trình độ kỹ thuật cao hơn 

để xây dựng hệ thống thông tin cần tin cậy, nhanh chóng và chính xác. 

- Đối với nhân lực của các ngân hàng: cần có chương trình đào tạo thường 

xuyên về nghiệp vụ tín dụng nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức cho nhân viên tín 

dụng. Quy định thưởng phạt phân minh nhằm khuyến khích nhân viên làm việc tốt 

và răn đe những hành vi vi phạm. 

- Cải thiện quy trình kiểm soát rủi ro bằng việc thu thập thêm thông tin về 

khách hàng từ những nguồn khác nhau trong quá trình cấp tín dụng nhằm cảnh báo 

nợ sớm như thông tin CIC, danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, danh sách doanh 

nghiệp vi phạm hành chính. 

- Ngân hàng cần khuyến khích và có chương trình lãi suất ưu đãi đối với 

những khách hàng vay mua tài sản cần xử lý nợ. Như vậy ngân hàng sẽ đạt được 2 
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mục tiêu vừa tăng trưởng dư nợ đủ tiêu chuẩn vừa giảm được nợ xấu. 

3.2. Kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nợ xấu tại các NHTM 

3.2.1. Kiến nghị với Chính Phủ 

- Xây dựng cổng thông tin công khai và tổng hợp về tình trạng hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của tài sản, về đăng ký tài sản, về đăng 

ký giao dịch để xác lập, chuyển giao quyền, phát sinh hiệu lực đối kháng với người 

thứ ba. 

- Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bán các khoản nợ xấu theo cơ chế thị 

trường, đặc biệt là quy định chi tiết về cách định giá khoản nợ xấu; cụ thể hóa quy 

định của Bộ luật Dân sự về chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ vào 

trong các quan hệ xử lý nợ xấu.  

- Ban hành quy định về việc tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư chiến 

lược đối với TCTD trong nước theo hướng nâng cao năng lực của các TCTD phù 

hợp với định hướng quản lý và phát triển kinh tế của Nhà nước. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, thống nhất về việc áp dụng thủ tục tố 

tụng rút gọn trong xử lý nợ xấu đối với những khoản nợ có bảo đảm bằng biện pháp 

đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, hoặc TCTD đang trực tiếp nắm giữ, 

chiếm giữ TSBĐ, quan hệ vay nợ rõ ràng, bên vay hoặc bên bảo đảm đã thừa nhận 

nghĩa vụ; tài liệu, chứng cứ đầy đủ, bảo đảm đủ căn cứ để giải quyết vụ án và tòa án 

không phải thu thập tài liệu, chứng cứ. 

- Tổng cục Thi hành án dân sự cần sớm phối hợp với các TCTD rà soát, tổng 

hợp các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án mà chưa được thi hành hoặc 

đang thi hành dở dang để có kế hoạch chỉ đạo cơ quan thi hành án địa phương đẩy 

nhanh việc thi hành các vụ án còn tồn đọng, góp phần sớm thu hồi nợ, giảm nợ xấu. 

- Ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc truy tố pháp nhân 

thương mại và việc thi hành hình phạt ngưng huy động vốn đối với pháp nhân theo 

Bộ luật Hình sự 2015. 

- Ban hành quy định hỗ trợ việc xử lý nợ xấu đang gặp vướng mắc tồn đọng 

hiện nay với các vấn đề sau: 
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+ Xử lý TSBĐ của bên bảo đảm là cá nhân đang chấp hành hình phạt tù giam 

hoặc bỏ trốn khỏi địa phương; bên bảo đảm là tổ chức bị tổ chức lại mà chưa có tổ 

chức mới nhận nợ thay hoặc chưa có người đại diện theo pháp luật; 

+ Xử lý TSBĐ hình thành trong tương lai mà chưa được hình thành trên thực 

tế hoặc còn dở dang tại thời điểm xử lý; TSBĐ ở nước ngoài; 

+ Xử lý TSBĐ gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm hoặc tài sản thế chấp 

gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh 

không chấp thuận cho bên mua tài sản được tiếp tục sử dụng đất theo hợp đồng về 

quyền sử dụng đất giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và bên thế chấp vì Ủy ban nhân dân 

tỉnh cho rằng, quy hoạch của tỉnh đã thay đổi so với quy hoạch trước đây (không 

phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và quy định tại khoản 2 Ðiều 68 Nghị 

định số 163/2006/NÐ-CP ngày 29/12/2006, khoản 19 Ðiều 1 Nghị định số 

11/2012/NÐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ). 

3.2.2. Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước 

- Ban hành quy định chặt chẽ hơn về kiểm soát giới hạn cấp tín dụng, việc sử 

dụng vốn huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn. 

- Ban hành quy định về việc các ngân hàng cần báo cáo và công khai minh 

bạch cả thông tin tài chính và phi tài chính định kỳ để NHNN quản lý. Việc báo cáo 

về phân loại nhóm nợ và trích lập dự phòng cần được thanh tra giám sát nhằm đảm 

bảo các ngân hàng trích dự phòng đầy đủ và đúng với tình hình nợ vay của mình. 

- Có biện pháp khuyến khích đi kèm với cưỡng chế các ngân hàng nâng cao 

nâng lực quản trị rủi ro , đồng thời nâng cao các điều kiện cấp phép liên quan đến 

an toàn hoạt động và quản trị đối với ngân hàng mới thành lập.  

- Nâng cao hơn nữa chất lượng và nội dung thông tin được cung cấp bởi CIC 

nhằm hướng tới thông tin được cập nhật chính xác và kịp thời hỗ trợ các ngân hàng 

trong hoạt động cấp tín dụng. 

- Ban hành các văn bản hướng dẫn việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng 

nội bộ của ngân hàng nhằm thống nhất việc xếp hạng và cách tính điểm xếp hạng 

theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. 
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- Hoàn thiện bộ máy thanh tra giám sát ngân hàng dựa trên ứng dụng những 

nguyên tắc cơ bản về giám sát hiệu quả hoạt động ngân hàng của Ủy ban Basel và 

phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc thận trọng trong thanh tra. Phát triển đội ngũ 

cán bộ thanh tra đảm bảo về số lượng và chất lượng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tham gia các điều ước quốc tế về giám 

sát ngân hàng và an toàn hệ thống tài chính, tăng cường trao đổi thông tin với cơ 

quan giám sát ngân hàng nước ngoài. 

- Tích cực thúc đẩy tái cơ cấu hệ thống ngân hàng nhằm tổ chức, sắp xếp lại 

hệ thống ngân hàng. Tạo nên những ngân hàng mạnh cả về quản trị lẫn tài chính đủ 

sức lèo lái hệ thống tài chính quốc gia trong thời kỳ hội nhập, xóa sổ những ngân 

hàng nhỏ, yếu kém. 

3.2.3. Kiến nghị với Hiệp hội ngân hàng 

Hiệp hội ngân hàng Việt Nam là tổ chức nghề nghiệp tự nguyện của các 

TCTD Việt Nam; hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách 

nhiệm về mọi mặt. Một trong những mục tiêu hoạt động của hiệp hội ngân hàng là 

làm cầu nối giữa các hội viên với cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời, hỗ trợ tháo 

gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách, sao cho các cơ chế chính sách của các 

cơ quan quản lý đi vào thực tiễn hoạt động và phát huy được tính hiệu quả góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Vậy để góp phần đẩy lùi nợ xấu Hiệp hội ngân 

hàng cần:  

- Góp phần quan trọng vào hỗ trợ công tác điều hành thực thi chính sách quản 

lý nợ của Nhà nước. 

- Phản ánh một cách kịp thời những khó khăn vướng mắc của các tổ chức hội 

viên liên quan đến hoạt động cho cấp tín dụng vay, xử lý nợ xấu, xử lý TSBĐ, các 

vấn đề liên quan đến hợp đồng vay tài sản… và đề xuất các giải pháp với NHNN để 

có biện pháp thắt chặt kỷ cương thị trường,nâng cáo hiệu quả thực tiễn của chính 

sách quản lý nợ của NHNN. 

- Thường xuyên tổ chức gặp gỡ trao đổi với các Hiệp hội ngân hàng của các 

quốc gia phát triển và kêu gọi các tổ chức quốc tế tăng cường nguồn lực đầu tư cả 
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về nguồn vốn và công nghệ giúp Việt Nam. 

 

Kết luận Chƣơng 3 

Xây dựng hệ thống NHTM Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trước làn sóng hội nhập và mở cửa thị trường 

là định hướng là mục tiêu của Nhà nước trong thời gian tới. Kiểm soát nợ xấu, duy 

trì nợ xấu ở mức an toàn là một trong những điều kiện để đạt được mục tiêu trên vì 

vậy bản thân các NHTM và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần quan tâm hơn 

nữa, đầu tư hơn nữa vào hoạt động quản lý nợ xấu.  

 Từ cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu hoạt động quản lý nợ xấu tại ACB, 

trong chương 3 tác giả đã: 

- Đưa ra một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu 

tại các NHTM Việt Nam thông qua việc hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao 

năng lực nội tại của các NHTM 

- Đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ, với NHNN, với Hiệp hội ngân hàng 

nhằm góp phần tăng cường sự hỗ trợ đối với hoạt động quản lý nợ xấu tại các 

NHTM. 
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KẾT LUẬN 

 

Trước áp lực cạnh tranh từ những tổ chức tài chính quốc tế trong thời gian tới 

các NHTM Việt Nam phải tự cải tiến, nâng cấp năng lực quản trị cũng như năng lực 

tài chính của mình để có thể duy trì và phát triển thị phần kinh doanh. Một trong 

những đòi hỏi cấp thiết của việc nâng cao năng lực tài chính của các NHTM là nâng 

cao khả năng quản lý nợ xấu, không để nợ xấu gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh 

doanh, giảm lợi nhuận, giảm uy tín và vị thế của ngân hàng trên thương trường quốc 

tế. Chính vì thế hoạt động quản lý nợ xấu là một phần trọng tâm trong tiến trình tái 

cơ cấu của các NHTM hiện nay. Từ thực tiễn yêu cầu Luận văn đã hoàn thành các 

mục tiêu nghiên cứu đề ra: 

Thứ nhất, khái quát các lý luận cơ bản, cơ sở pháp lý về nợ xấu và hoạt động 

quản lý nợ xấu tại các NHTM. Luận văn đã nghiên cứu các tác động tiêu cực của nợ 

xấu đến các NHTM, đến nền kinh tế và phân tích nguyên nhân phát sinh nợ xấu 

nhằm tìm kiếm các biện pháp ngăn chặn, hạn chế. 

Thứ hai, nghiên cứu về thực tiễn quản lý nợ xấu tại ACB trong thời gian từ 

năm 2010 đến năm 2015 từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động quản lý 

nợ xấu tại NHTM. 

Thứ ba, đề xuất những giải pháp và kiến nghị cần thiết nhằm nâng cao khả 

năng quản lý nợ xấu tại các NHTM Việt Nam 

Với những đóng góp trên, luận văn mong muốn được góp phần vào việc thực 

hiện thành công quá trình quản lý nợ xấu của các NHTM Việt Nam. Tuy nhiên, đây 

là một vấn đề phức tạp, rộng và nhạy cảm. Vì vậy, mặc dù tác giả đã rất cố gắng 

song luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Tác giả mong nhận 

được sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia và bạn đọc để luận 

văn được hoàn thiện hơn 
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