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Nguồn ảnh: Internet 

TRONG SỐ NÀY, XIN GIỚI THIỆU 

VỚI QUÝ BẠN ĐỌC: 

BÌNH LUẬN 

CHÍNH 

SÁCH 

 

NHỮNG NỘI DUNG CƠ 

BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ 

XẤU CỦA CÁC TỔ 

CHỨC TÍN DỤNG  
 

VĂN BẢN CÓ 

HIỆU LỰC 

THÁNG 

8/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH 

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA 

NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM XỬ 

LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG  

Với mục đích khắc phục các khó khăn, 

vướng mắc, bất cập về pháp lý đã nảy 

sinh trong quá trình xử lý nợ xấu, tài sản 

bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài (TCTD), Công ty 

quản lý của các TCTD Việt Nam, ngày 

21/6/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị 

quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử 

lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nghị 

quyết sẽ có hiệu lực trong 05 năm, kể từ 

ngày 15/8/2017. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, Nghị quyết đã cho phép áp 

dụng nhiều chính sách mới (so với pháp 
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luật hiện hành) về xử lý nợ xấu, tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu, góp phần tạo 

lập cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho việc 

xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức mua bán nợ xấu. 

Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết 

như sau: 

1. Về xác định nợ xấu và phạm vi nợ 

xấu được xử lý theo Nghị quyết 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Nghị quyết đã ban hành 01 Phụ lục để 

quy định chi tiết cách thức xác định một 

khoản nợ là nợ xấu thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Nghị quyết. Theo đó, khoản 

nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Nghị quyết là:  

(i) Khoản nợ đang hạch toán trong, 

ngoài bảng cân đối kế toán của TCTD, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 

được xác định là nợ xấu theo quy định 

tại Phụ lục về xác định nợ xấu ban hành 

kèm theo Nghị quyết, khoản nợ xấu mà 

VAMC đã mua của TCTD;  

(ii) Khoản nợ xấu phát sinh từ 09 hoạt 

động sau: Cho vay, Cho thuê tài chính, 

Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ 

chuyển nhượng và giấy tờ có giá, Bao 

thanh toán, Cấp tín dụng dưới hình thức 

phát hành thẻ tín dụng, Trả thay theo 

cam kết ngoại bảng, Ủy thác cấp tín 

dụng, Hoạt động mua bán nợ, Hoạt đông 

mua, ủy thác mua trái phiếu doanh 

nghiệp chưa niêm yết trên thị trường 

chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao 

dịch trên thị trường giao dịch các công 

ty đại chúng chưa niêm yết;  

(iii) Được xác định là nợ nhóm 3, 4, 5 

theo phương pháp định lượng hoặc 

phương pháp định tính.  

Đồng thời, Nghị quyết 42/2017/QH14 

cũng quy định giao quyền cho Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi 

Phụ lục về xác định nợ xấu theo đề nghị 

của Chính phủ khi cần thiết và báo cáo 

Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Về phạm vi nợ xấu được xử lý theo Nghị 

quyết, Nghị quyết 42/2017/QH14 quy 

định rõ nợ xấu được áp dụng các quy 

định tại Nghị quyết bao gồm: (i) Khoản 

nợ được hình thành trước ngày 

15/08/2017 và được xác định là nợ xấu 

trước thời gian Nghị quyết có hiệu lực; 
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(ii) Khoản nợ được hình thành trước 

ngày 15/08/2017 và được xác định là nợ 

xấu trong thời gian Nghị quyết có hiệu 

lực.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Đồng thời, Nghị quyết 42/2017/QH14 

cũng quy định rõ TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, VAMC có trách nhiệm 

xác nhận bằng văn bản khoản nợ là nợ 

xấu khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền trong quá trình xử lý nợ 

xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 

theo Nghị quyết.  

2. Về nguyên tắc xử lý nợ xấu 

Để bảo đảm rõ quan điểm, mục tiêu của 

Nghị quyết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp 

pháp của các bên liên quan, Nghị quyết 

42/2017/QH14 quy định khi xử lý nợ 

xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 

phải bảo đảm 04 nguyên tắc sau:  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Một là bảo đảm công khai, minh bạch, 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, 

xử lý nợ xấu và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan;  

Hai là phù hợp với cơ chế thị trường 

trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm 

quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững 

sự ổn định, an toàn hệ thống;  

Ba là không sử dụng ngân sách nhà 

nước để xử lý nợ xấu;  

Bốn là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành 

vi vi phạm pháp luật để xảy ra nợ xấu và 

trong quá trình xử lý nợ xấu phải chịu 

trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

3. Về bán nợ xấu, tài sản bảo đảm 

thấp hơn giá trị khoản nợ 

Để tháo gỡ vướng mắc, e ngại bị xử lý 

về trách nhiệm khi bán nợ xấu, tài sản 

bảo đảm, Nghị quyết 42/2017/QH14 có 

quy định cho phép TCTD, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, VAMC được bán 

nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu công khai, minh bạch, theo quy định 
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của pháp luật, giá bán phù hợp với giá 

thị trường, có thể cao hơn hoặc thấp hơn 

dư nợ gốc của khoản nợ.  

Quy định này nhằm khẳng định rõ ràng 

hơn quyền của người bán được quyền 

bán nợ xấu, tài sản bảo đảm theo đúng 

quy định pháp luật, kể cả việc bán thấp 

hơn dư nợ gốc của khoản nợ.  

4. Về mua, bán nợ xấu của VAMC 

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 

trong hoạt động của VAMC, tạo điều 

kiện cho VAMC triển khai hiệu quả các 

hoạt động mua bán nợ theo giá thị 

trường, Nghị quyết 42/2017/QH14 đã 

cho phép VAMC thực hiện các hoạt 

động mua bán nợ sau:  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Thứ nhất, mở rộng các khoản nợ được 

mua bán của VAMC.  

Hiện tại, VAMC chỉ được mua nợ xấu 

hạch toán trong bảng. Quy định này hạn 

chế đối tượng các khoản nợ xấu được 

mua bán theo giá thị trường. Do vậy, bên 

cạnh việc mua bán các khoản nợ nội 

bảng, Nghị quyết 42/2017/QH14 cho 

phép VAMC được mua các khoản nợ 

xấu đã sử dụng dự phòng rủi ro đang 

hạch toán ngoài bảng và chuyển đổi các 

khoản nợ xấu mà VAMC đã mua bằng 

trái phiếu đặc biệt sang mua theo giá trị 

thị trường.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Thứ hai, bổ sung đối tượng được bán 

nợ.  

Nghị quyết 42/2017/QH14 đã bổ sung 

quy định cho phép VAMC được bán nợ 

xấu cho các tổ chức, cá nhân bao gồm cả 

pháp nhân không có chức năng kinh 

doanh mua, bán nợ.  

Thứ ba, bổ sung thêm phương thức mua 

bán nợ theo giá thị trường của VAMC.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Để tạo điều kiện cho VAMC thực hiện 

mua bán nợ theo giá thị trường với 

TCTD, Nghị quyết 42/2017QH14 đã có 
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quy định cho phép VAMC được thỏa 

thuận với TCTD Việt Nam: (i) Mua 

khoản nợ xấu với giá mua bằng giá trị 

định giá của tổ chức định giá độc lập; (ii) 

Xử lý, bán, thu hồi nợ theo quy định của 

pháp luật và phân chia phần giá trị còn 

lại của số tiền thu hồi được từ khoản nợ 

xấu này sau khi trừ giá mua và các chi 

phí xử lý. Đồng thời, để bảo đảm quyền 

lợi của các bên, Nghị quyết 

42/2017/QH14 cũng yêu cầu khi thực 

hiện mua bán nợ theo phương thức này, 

VAMC phải thống nhất với TCTD lựa 

chọn tổ chức định giá độc lập. 

5. Về quyền thu giữ tài sản bảo đảm 

5.1. Về điều kiện thu giữ tài sản bảo 

đảm 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc 

của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, VAMC trong quá trình xử lý tài 

sản bảo đảm liên quan đến viêc̣ giao tài 

sản bảo đảm để xử lý, Nghị quyết 

42/2017/QH14 cho phép TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC 

được thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo 

đảm khi có đầy đủ 05 điều kiện sau:  

Thứ nhất, Khi xảy ra trường hợp xử lý 

tài sản bảo đảm theo quy định tại Điều 

299 Bộ luật dân sự 2015.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Thứ hai, tại hợp đồng bảo đảm có thỏa 

thuận về việc bên bảo đảm đồng ý cho 

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

có quyền thu giữ tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu khi xảy ra các trường hợp 

xử lý tài sản bảo đảm theo quy định pháp 

luật. Quy định này bảo đảm việc thu giữ 

tài sản bảo đảm được thực hiện khi có sự 

thỏa thuận trước của các bên.  

Thứ ba, giao dịch bảo đảm, biện pháp 

bảo đảm đã đăng ký theo quy định pháp 

luật. Quy định này bảo đảm quyền của 

bên nhận bảo đảm đã phát sinh hiệu lực 

đối kháng với bên thứ 3.  

 

Nguồn ảnh: Internet 
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Thứ tư, tài sản bảo đảm không phải là tài 

sản tranh chấp trong vụ án đã được thụ 

lý nhưng chưa được giải quyết hoặc 

đang được giải quyết tại Tòa án có thẩm 

quyền; không đang bị Tòa án áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời; không 

đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp 

bảo đảm thi hành án theo quy định của 

pháp luật. 

Thứ năm, TCTD, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, VAMC đã hoàn thành nghĩa 

vụ công khai thông tin theo quy định tại 

Nghị quyết. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

5.2. Về thực hiện thu giữ 

Về ủy quyền thu giữ, để kiểm soát chặt 

chẽ việc thu giữ, Nghị quyết 

42/2017/QH14 quy định rõ việc ủy 

quyền thu giữ tài sản bảo đảm được thực 

hiện như sau: (i) TCTD chỉ được ủy 

quyền việc thu giữ tài sản bảo đảm cho 

công ty quản lý nợ và khai thác tài sản 

thuộc TCTD; (ii) VAMC chỉ được ủy 

quyền thu giữ tài sản bảo đảm cho 

TCTD bán nợ, công ty quản lý nợ và 

khai thác tài sản thuộc TCTD bán nợ.  

Đồng thời, Nghị quyết 42/2017/QH14 

cũng quy định rõ TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, VAMC, tổ chức được 

ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm không 

được áp dụng các biện pháp vi phạm 

điều cấm của pháp luật trong quá trình 

thu giữ tài sản bảo đảm.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngoài ra, các quy định về áp dụng thủ 

tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp 

liên quan đến tài sản bảo đảm tại Toà án; 

mua, bán khoản nợ xấu có tài sản bảo 

đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất; xử lý tài sản bảo đảm là dự 

án bất động sản; kê biên tài sản bảo đảm 

của bên phải thi hành án… cũng là 

những nội dung được quy định, sửa đổi 

khá mới tại Nghị quyết 42/2017/QH14. 

Nguồn: Những nội dung cơ bản của Nghị 

quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu 

của các tổ chức tín dụng, truy cập tại địa chỉ 

https://www.sbv.gov.vn/ 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU 

LỰC THÁNG 8/2017 

1. Ngày 01/8/2017, Nghị định số 

71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban 

hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty 

đại chúng có hiệu lực thi hành. 

Nghị định quy định, hướng dẫn cụ thể 

các vấn đề liên quan đến quản trị công 

ty đối với công ty đại chúng, bao gồm: 

• Đại hội đồng cổ đông; 

• Hội đồng quản trị; 

• Ban kiểm soát; 

• Giao dịch với người có liên quan; 

• Báo cáo và công bố thông tin; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Nghị định có những quy định mới, sửa 

đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư 

số 121/2012/TT-BTC trước đây. Theo 

đánh giá của các chuyên gia, Nghị định 

sẽ giải quyết được những tồn tại, bất cập 

trong thực tế quản trị, điều hành công ty 

đại chúng và chạm được đến các thông 

lệ về quản trị tốt nhất. 

2. Cùng ngày 01/8/2017, Thông tư số 

61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban 

hành ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công 

khai ngân sách đối với đơn vị dự toán 

ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ có hiệu lực thi hành.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, việc công khai dự toán ngân 

sách, tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách, quyết toán ngân sách đối với đơn 

vị dự toán ngân sách được thực hiện 

bằng một hoặc một số hình thức sau: 

• Công bố tại kỳ họp, niêm yết tại 

trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; 

• Phát hành ấn phẩm; 

• Thông báo bằng văn bản đến các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 

quan; 

• Thông báo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; 

• Đưa lên trang thông tin điện tử 

(đối với đơn vị có Cổng thông tin điện 

tử thì phải thực hiện công khai ngân sách 

qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị 

mình). 
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Thông tư 61/2017/TT-BTC thay thế 

Thông tư 21/2005/TT-BTC và được áp 

dụng từ năm ngân sách 2017. 

3. Từ ngày 05/8/2017, số tiền bảo hiểm 

được trả cho tất cả các khoản tiền gửi 

được bảo hiểm của một cá nhân tại một 

tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được 

nâng lên 75 triệu đồng, thay vì mức 50 

triệu đồng như hiện nay. Đây là nội dung 

được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại 

Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 

15/6/2017 về hạn mức trả tiền bảo hiểm.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Hạn mức chi trả này đã bao gồm cả gốc 

và lãi. Người gửi tiền là cá nhân sẽ được 

nhận số tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu 

đồng nếu tổ chức tín dụng lâm vào tình 

trạng mất khả năng chi trả tiền gửi hoặc 

phá sản. 

4. Từ năm ngân sách 2017, việc lập kế 

hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài 

chính – ngân sách nhà nước 03 năm sẽ 

được thực hiện theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 69/2017/TT-BTC của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, ban hành ngày 

07/7/2017. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn cụ thể 

những nội dung được quy định tại Nghị 

định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết lập kế 

hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài 

chính – ngân sách nhà nước 03 năm, 

chẳng hạn như quy định về trần chi ngân 

sách; trần chi cho chương trình mục tiêu 

quốc gia, chương trình mục tiêu; chi tiêu 

cơ sở; chi tiêu mới… 

5. Từ ngày 25/8/2017, Thông tư số 

71/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành ngày 13/7/2017 hướng 

dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – 

ngân sách nhà nước 03 năm 2018 – 2020 

có hiệu lực thi hành. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, Thông tư đưa ra các hướng dẫn 

về căn cứ, nội dung của việc đánh giá 
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tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 

nhà nước năm 2017; yêu cầu, nội dung, 

trình tự, thủ tục xây dựng dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2018 và việc lập kế 

hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 

năm 2018 – 2020. 

 

 

 

 

 

 


