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CỦA KHOẢN NỢ XẤU  
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HOẠT ĐỘNG THANH 

TOÁN GIAO DỊCH TRÁI 

PHIẾU CHÍNH PHỦ, 

TRÁI PHIẾU ĐƯỢC 

CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH 

VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH 

QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG  

 

 

NGÂN HÀNG 

THẨM ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM 

CỦA KHOẢN NỢ XẤU, TÀI 

SẢN BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN 

NỢ XẤU  

Ngày 16/5/2017, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 61/2017/NĐ-CP quy định 

chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của 

khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu 

giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo 

đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn. 

Theo đó, Nghị định quy định chi tiết 

khoản 4 Điều 65 Luật Đấu giá tài sản, 

bao gồm: 

• Việc thẩm định giá khởi điểm của 

khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu trong trường hợp tổ chức mà Nhà 

nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính 

phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ 

chức tín dụng (TCTD) tự đấu giá và thuê 

tổ chức đấu giá thực hiện đấu giá tài sản; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Việc thành lập Hội đồng đấu giá 

nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo 

đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
(Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội) 

Ban biên tập 

Người thực hiện    : Ths. Nguyễn Ngọc Yến 

   Chịu trách nhiệm kiểm soát về nội dung : PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu 

Bản tin được xác định là tài sản của Ban biên tập, cấm vi phạm 
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trong trường hợp tổ chức mà Nhà nước 

sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ 

thành lập để xử lý nợ xấu của TCTD tự 

đấu giá. 

Nghị định quy định một số nội dung 

chính như sau: 

1. Thẩm định giá khởi điểm của 

khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu  

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Những trường hợp phải thẩm 

định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu 

➢ Khoản nợ xấu được Công ty Quản 

lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng 

trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá 

khởi điểm để đấu giá, Công ty Quản lý 

tài sản không thỏa thuận được với 

TCTD bán nợ về giá khởi điểm; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Khoản nợ xấu được Công ty Quản 

lý tài sản mua theo giá trị thị trường; 

➢ Tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu mà khi xác định giá khởi điểm để 

đấu giá, Công ty Quản lý tài sản không 

thỏa thuận được với bên bảo đảm về giá 

khởi điểm. 

• Lựa chọn doanh nghiệp thẩm 

định giá thực hiện thẩm định giá khởi 

điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu 

Hoạt động này phải đảm bảo các nguyên 

tắc sau: 

➢ Doanh nghiệp thẩm định giá được 

lựa chọn phải thuộc Danh sách công 

khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều 

kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài 

chính; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Doanh nghiệp thẩm định giá được 

lựa chọn không thuộc trường hợp không 

được thẩm định giá theo quy định của 

Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 
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• Sử dụng kết quả thẩm định giá để 

xác định giá khởi điểm của khoản nợ 

xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 

➢ Trường hợp phải thẩm định giá 

khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo 

đảm của khoản nợ xấu, Công ty Quản lý 

tài sản quyết định giá khởi điểm của 

khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu khi bán đấu giá lần đầu theo 

nguyên tắc giá khởi điểm không thấp 

hơn giá khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu theo kết quả thẩm định 

giá; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Trường hợp bán đấu giá khoản nợ 

xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 

nói trên không thành: 

✓ Đối với bán đấu giá khoản nợ xấu 

được Công ty Quản lý tài sản mua theo 

giá trị thị trường, Công ty Quản lý tài sản 

quyết định giá khởi điểm của khoản nợ 

xấu.  

✓ Đối với bán đấu giá khoản nợ xấu 

được Công ty Quản lý tài sản mua theo 

giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt, 

trong trường hợp tiếp tục bán đấu giá, 

Công ty Quản lý tài sản thỏa thuận lại 

với TCTD bán nợ về giá khởi điểm của 

khoản nợ xấu.  

✓ Đối với bán đấu giá tài sản bảo 

đảm của khoản nợ xấu, trong trường hợp 

tiếp tục bán đấu giá, Công ty Quản lý tài 

sản thỏa thuận lại với bên bảo đảm về 

giá khởi điểm của tài sản bảo đảm.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

2. Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu 

• Khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu có giá trị lớn là khoản 

nợ xấu hoặc tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản có 

giá khởi điểm từ 100 tỷ đồng trở lên. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Thành lập Hội đồng đấu giá nợ 

xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 

➢ Công ty Quản lý tài sản quyết 

định thành lập và ban hành Quy chế hoạt 
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động của Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với 

các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu có giá trị lớn. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu gồm:  

✓ Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Công ty Quản lý tài sản hoặc người được 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty 

Quản lý tài sản ủy quyền là Chủ tịch Hội 

đồng; 

✓ 01 đấu giá viên; 

✓ 01 đại diện TCTD bán nợ (trường 

hợp bán đấu giá khoản nợ xấu, tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu được mua 

theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc 

biệt); 

 

Nguồn ảnh: Internet 

✓ Đại diện các đơn vị có liên quan 

thuộc Công ty Quản lý tài sản và các 

thành viên khác theo quyết định của 

Công ty Quản lý tài sản (nếu có). 

➢ Công ty Quản lý tài sản thành lập 

Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo 

đảm của khoản nợ xấu để đấu giá đối với 

một khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu hoặc nhiều khoản nợ xấu, 

tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. 

• Nguyên tắc hoạt động của Hội 

đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá 

nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu thực hiện phải có ít nhất hai phần ba 

số thành viên Hội đồng tham dự, trong 

đó phải có đấu giá viên, đại diện tổ chức 

tín dụng bán nợ (trường hợp bán đấu giá 

khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu được mua theo giá trị ghi sổ bằng 

trái phiếu đặc biệt); 

➢ Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu làm việc theo 

nguyên tắc tập trung, thảo luận tập thể 

và quyết định theo đa số thông qua hình 
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thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. 

Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc số 

phiếu bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng 

có quyền quyết định cuối cùng. 

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về 

quyền và nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá 

nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ 

tịch, thành viên Hội đồng. 

Nghị định 61/2017/NĐ-CP có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/7/2017. 

 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT 

ĐỘNG BAO THANH TOÁN 

CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngày 17/5/2017, Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước ký ban hành Thông tư số 

02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt 

động bao thanh toán của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Việc ban hành Thông tư này với mục 

đích hướng dẫn Luật các tổ chức tín 

dụng, tạo thêm cơ sở pháp lý đối với 

hoạt động bao thanh toán (BTT) của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài (TCTD), đảm bảo cho hoạt 

động BTT an toàn, lành mạnh, hiệu quả 

và tuân thủ quy định của pháp luật. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Thông tư quy định một số nội dung mới, 

nổi bật như sau: 

1. Thông tư quy định rõ một số khái 

niệm trong hoạt động bao thanh toán, 

chẳng hạn: 

• Bao thanh toán bên bán hàng là 

việc đơn vị BTT mua lại có bảo lưu 

quyền truy đòi các khoản phải thu của 

khách hàng là bên bán hàng thông qua 

việc ứng trước tiền để được nhận quyền 

và lợi ích hợp pháp liên quan đến khoản 

phải thu theo thỏa thuận. 

 

Nguồn ảnh: Internet 
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• Bao thanh toán bên mua hàng là 

việc đơn vị BTT mua lại có bảo lưu 

quyền truy đòi các khoản phải trả của 

khách hàng là bên mua hàng thông qua 

việc ứng trước tiền thanh toán cho bên 

bán hàng và được khách hàng hoàn trả 

tiền ứng trước, lãi và phí theo thỏa 

thuận. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

2. Thông tư quy định đồng tiền BTT, trả 

nợ, quy định các trường hợp thực hiện 

BTT bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt 

Nam, trong đó quy định đơn vị BTT chỉ 

được BTT bằng đồng Việt Nam đối với 

khách hàng là người không cư trú khi 

khách hàng sử dụng tiền BTT trên lãnh 

thổ Việt Nam nhằm quản lý việc sử dụng 

đồng tiền Việt Nam đối với người không 

cư trú. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

3. Thông tư quy định các trường hợp 

không được BTT, yêu cầu thực hiện 

BTT, điều kiện BTT nhằm đảm bảo hoạt 

động BTT phát triển an toàn, hiệu quả. 

4. Thông tư quy định thời hạn BTT, kỳ 

hạn trả nợ được xác định trên cơ sở thời 

hạn, kỳ hạn thanh toán còn lại của khoản 

phải thu, khoản phải trả tại hợp đồng 

mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và 

thời hạn truy đòi. Thời hạn truy đòi do 

đơn vị BTT và khách hàng thoả thuận tại 

hợp đồng BTT nhưng không vượt quá 

60 ngày đối với BTT trong nước hoặc 

120 ngày đối với BTT quốc tế. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

5. Thông tư quy định việc chấm dứt 

BTT, xử lý nợ, miễn, giảm lãi, phí BTT, 

tạo cơ sở pháp lý cho TCTD thực hiện. 

6. Thông tư quy định hoạt động BTT 

bằng phương tiện điện tử, tạo cơ sở pháp 

lý cho các TCTD thực hiện, phù hợp với 

xu hướng phát triển của hoạt động BTT 

hiện nay, đặc biệt với việc Luật các tổ 

chức tín dụng cho phép các TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện 

BTT bên mua hàng. 
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Thông tư 02/2017/TT-NHNN có hiệu 

lực thi hành từ ngày 30/9/2017.  

(Nguồn: Thông cáo báo chí về việc ban hành 

Thông tư quy định về hoạt động bao thanh toán 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước) 

 

CHỨNG KHOÁN 

HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN 

GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU 

CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU 

ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO 

LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngày 12/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành Thông tư số 

46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động 

bao thanh toán giao dịch trái phiếu 

Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ 

bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa 

phương. Thông tư quy định một số nội 

dung cơ bản như sau: 

1. Các tổ chức tham gia hệ thống 

thanh toán giao dịch trái phiếu Chính 

phủ 

• Các tổ chức thực hiện chuyển 

giao trái phiếu Chính phủ trên hệ thống 

tài khoản lưu ký tại Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt Nam bao gồm: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Thành viên lưu ký thực hiện thanh 

toán đối với hoạt động giao dịch trái 

phiếu Chính phủ của chính mình và cho 

khách hàng của thành viên lưu ký; 

➢ Tổ chức mở tài khoản trực tiếp 

thực hiện thanh toán đối với hoạt động 

giao dịch trái phiếu Chính phủ của chính 

mình; 

➢ Kho bạc Nhà nước thực hiện 

thanh toán đối với hoạt động giao dịch 

mua bán lại trái phiếu Chính phủ; 

 

Nguồn ảnh: Internet 
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➢ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 

Việt Nam thực hiện thanh toán đối với 

hoạt động giao dịch trái phiếu Chính phủ 

phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ chứng 

khoán phái sinh trong vai trò đối tác bù 

trừ trung tâm. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Các tổ chức thanh toán tiền trực 

tiếp trên hệ thống thanh toán điện tử liên 

ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam bao gồm: 

➢ Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam; 

➢ Ngân hàng thành viên thanh toán, 

thành viên lưu ký là ngân hàng thương 

mại, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là 

ngân hàng thương mại; 

➢ Kho bạc Nhà nước. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

2. Phương thức và nguyên tắc tổ chức 

hệ thống thanh toán giao dịch trái 

phiếu Chính phủ 

• Việc thanh toán giao dịch mua, 

bán trái phiếu Chính phủ niêm yết trên 

Sở Giao dịch Chứng khoán được thực 

hiện theo phương thức thanh toán theo 

từng giao dịch. 

• Căn cứ vào dữ liệu giao dịch do 

Sở Giao dịch Chứng khoán cung cấp, 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam xác định nghĩa vụ thanh toán tiền, 

trái phiếu Chính phủ của từng bên liên 

quan và gửi thông tin thanh toán tiền cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Việc chuyển giao trái phiếu Chính 

phủ được thực hiện trên hệ thống của 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam trên cơ sở chuyển khoản trái phiếu 

Chính phủ giữa các tài khoản lưu ký của 

các tổ chức và đảm bảo nguyên tắc bên 

bán phải có đủ trái phiếu Chính phủ để 

chuyển giao tại ngày thanh toán, bên 

mua phải có đủ tiền để thực hiện thanh 

toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ; 
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3. Biện pháp khắc phục tình trạng 

tạm thời thiếu hụt khả năng thanh 

toán tiền giao dịch trái phiếu Chính 

phủ 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Tổ chức thanh toán tiền gián tiếp 

tạm thời thiếu hụt khả năng thanh toán 

tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ được 

sử dụng tiền vay của ngân hàng thành 

viên thanh toán theo thỏa thuận hỗ trợ 

thanh toán ký kết giữa các bên phù hợp 

với quy định của pháp luật.  

• Ngân hàng thành viên thanh toán, 

thành viên lưu ký là ngân hàng thương 

mại, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là 

ngân hàng thương mại tạm thời thiếu hụt 

khả năng thanh toán tiền giao dịch trái 

phiếu Chính phủ được Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam hỗ trợ thông qua nghiệp 

vụ thấu chi và cho vay qua đêm. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Trường hợp đến thời hạn thanh 

toán theo quy định mà bên mua vẫn 

không đủ tiền để thực hiện thanh toán, 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam sẽ lùi thời hạn thanh toán đối với 

giao dịch tạm thời thiếu hụt khả năng 

thanh toán tiền theo đề nghị của bên mua 

đã được bên bán chấp thuận.  

4. Xử lý vi phạm đối với thành viên 

lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, 

ngân hàng thành viên thanh toán 

thiếu hụt khả năng thanh toán 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản 

trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh 

toán thiếu hụt khả năng thanh toán giao 

dịch trái phiếu Chính phủ phải áp dụng 

các cơ chế hỗ trợ hoặc bị lùi thời hạn 

thanh toán, loại bỏ thanh toán giao dịch 

sẽ bị xem xét xử lý tuỳ theo mức độ vi 

phạm. Việc xử lý vi phạm được thực 

hiện theo các quy định pháp luật hiện 

hành. Riêng đối với thành viên lưu ký 

còn phải thực hiện theo các quy chế của 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam. 
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5. Nghĩa vụ báo cáo 

• Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 

Việt Nam có nghĩa vụ báo cáo Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước theo các quy 

định hiện hành để phục vụ công tác giám 

sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

• Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 

Việt Nam, ngân hàng thành viên thanh 

toán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước trong thời hạn hai mươi bốn 

(24) giờ kể từ khi hệ thống thanh toán 

trái phiếu Chính phủ hoặc hệ thống 

thanh toán tiền gặp sự cố. 

• Trong trường hợp cần thiết, để 

bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước có thể yêu cầu 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam, ngân hàng thành viên thanh toán 

báo cáo hoạt động thanh toán giao dịch 

trái phiếu Chính phủ. Trong thời hạn 

bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi nhận 

được yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam, ngân hàng thành viên 

thanh toán phải nộp báo cáo theo yêu 

cầu. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/8/2017.  

 

 

 


