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Tóm tắt 

N đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu một cách mạnh mẽ. 

Điều này đã mở ra cho nước ta rất nhiều cơ hội song cũng đặt ra nhiều thách 

thức lớn, đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong xu thế hội nhập hiện 

nay, các ngân hàng thương mại VN (NHTM VN) đã từng bước cải cách, cơ cấu tổ chức 

lại cũng như nâng cao năng lực tài chính đề hòa mình vào cuộc cạnh tranh về vốn, công 

nghệ…rất khốc liệt này. Tuy nhiên đến nay, năng lực tài chính của nhiều NHTM VN vẫn 

còn yếu, nợ xấu tồn đọng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao trong tổng dư nợ cho vay. Và đây chính 

là một trong những thách thức lớn nhất mà các NHTM VN đang phải đối mặt. Vấn đề 

đặt ra cho các NHTM là không những phải giải quyết nhanh, dứt điểm các khoản nợ xấu 

tồn đọng từ nhiều năm trước để lại mà còn phải có những biện pháp để quản trị tốt rủi 

ro, ngăn chặn nợ xấu gia tăng trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao năng lực tài 

chính và khả năng cạnh tranh của ngân hàng. 

Từ khóa : Nợ xấu, xử lý nợ xấu, Nghị quyết 42/2017/QH14. 
 

Abstract 

Vietnam is in the process of integrating into the global economy strongly. This has 

given us many opportunities, but also poses many challenges, especially in the field of 

banking and finance. In the current trend of integration, commercial banks in Vietnam 

have step by step reformed, reorganized as well as improved financial capacity to compete 

in capital, technology. ... very fierce. However, up to now, the financial capacity of many 

commercial banks in Vietnam still weak, outstanding bad debt still accounted for a high 

proportion of total outstanding loans. And this is one of the biggest challenges faced by 

commercial banks in Vietnam. The issue for commercial banks is not only to quyckly 

resolve the bad debt outstanding from many years ago but also take measures to manage 

risk, prevent bad debt increase in Business activities aim to improve banks’ financial 

strength and competitiveness. 
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