CẢI CÁCH NGHỊ QUYẾT 42
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA KHUNG QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN CƠ CHẾ GIẢI
QUYẾT NỢ XẤU TẠI VIỆT NAM
Thực hiện Nghị quyết 42 về giải quyết nợ xấu – Vai trò của Tòa án

Sau gần 5 năm thực hiện, Nghị quyết 42/2017/QH14 (“Nghị quyết 42”) đã mang lại hiệu
quả rõ rệt cho công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, góp phần xử lý nợ xấu có
hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Nghị quyết 42 dựa
trên kế hoạch chi tiết về những cải tiến đáng kể trong khuôn khổ pháp lý và quy định về xử
lý nợ xấu (NPL) do các cơ quan chức năng của Việt Nam thực hiện trong những năm gần
đây.
Mặc dù có một số dấu hiệu cải thiện, nhưng khối lượng nợ xấu cao đe dọa sự ổn định tài
chính và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Bên cạnh đó, việc Nghị quyết 42 cần được sửa
đổi là cơ hội để phát triển thị trường nợ xấu và các ưu đãi, điều kiện tiên quyết để thu hút
và huy động sự tham gia của khu vực tư nhân.
Ngoài ra, do hậu quả của đại dịch Covid-19, không thể bỏ qua nguy cơ gia tăng nợ xấu,
cùng với mức độ dễ bị tổn thương của công ty và hệ thống mất khả năng thanh toán kém,
tạo tiền đề cho một 'cơn bão hoàn hảo' thất bại chắc chắn.
Điều quan trọng là các hành động phối hợp được thực hiện giữa các cơ quan chức năng
trong việc phát triển một khuôn khổ mới thay thế Nghị quyết 42 đã hết hiệu lực và một cách
tiếp cận phối hợp trong việc thực hiện khuôn khổ mới có thể đáp ứng các mục tiêu chính
sách.
Một loạt các công cụ có thể được sử dụng để giải quyết nợ xấu. Theo luật hiện hành áp
dụng ở Việt Nam, một trong những lựa chọn đó bao gồm nếu các tổ chức tài chính xác định
rằng người đi vay bị nạn là bất hợp tác hoặc không khả thi, họ sẽ khởi kiện để thu hồi nợ.
Điều này có thể dẫn đến việc thực thi pháp luật đối với con nợ, bao gồm thu giữ và cưỡng
chế tài sản thế chấp, thực thi bảo lãnh của bên thứ ba hoặc đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản,
trong số các lựa chọn thay thế khác.
Hội thảo sẽ tập trung vào vai trò của Tòa án trong bối cảnh giải quyết NPL và cung cấp một
diễn đàn để giải đáp những vướng mắc mà văn bản hiện hành của Nghị quyết 42 đặt ra đối
với một hệ thống thực thi hiệu quả.
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9:15 – 10:15 • Các quy tắc điều chỉnh các điều kiện đơn giản để thu giữ tài sản
thế chấp liên quan đến nợ xấu: trở ngại cho việc thu giữ có hiệu
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• Làm thế nào để tái cấu trúc doanh nghiệp ở Việt Nam có thể
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