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CONG TY QUAN LY TAI sAN 
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S: 34 /CV-VAMC Ha N.5i, ngày //4 tháng C näm 2019 

KE HOiCH KINH DOANH VA DAU TTJ PHAT TRIEN 

05 NAM CUA CONG TY TMffl MTV QUAN L TAI SAN CUA 

CAC TO CHIJ'C TiN DUNG VIT NAM GIAI DOi1N 2019-2023 

('Ke hoçwh kinh doanh và du twphát trien 05 näm cña VAMC giai doQn 2019-2023 

dwçrc Ngán hang Nhà nithc Viçt Nam phê duyct tçii van ban s6 4123/NHNN-TTGSNH 

ngày 30 tháng 5 näm 2019) 

I. TONG QUAN yE DO4NH NGHIP 

1. Nhfrng sr kin quan trQng 

Li. Các van ban lien quan dn hot dng cüa VAMC 

- Cong ty TNHH MTV Quãn 1 tài san cüa các t chirc tin diing Vit Nam 

(vit t&t là Cong ty Quãn l tài sân/VAMC) duc thânh lap, th chüc và hot dng theo 

quy dnh tai  Ngh djnh s 53/2013/ND-CP ngày 18 tháng 05 näm 2013 cüa Chinh phü 

và các väii bàn sira dii, b sung. 

+ Tri sâ: S 22 Hang Vôi, phu6ng L Thai T, qun Hoàn Kim, thành ph 

HaNOi. 

+ Ngithi di din theo pháp luat: Ong Nguyn Tin Dông. 

+ Vn diu 1: 2.000.000.000.000 VND (Hai nghin t dng). 

Nghi. quy& HOi nghi, 1n thi'x 5 Ban Ch&p hành Trung llcmg Dãng khóa 

XII v hoàn thin th ch kinh th thj trung dnh hrong xà hOi  chü nghia, trong do cO 

nOi dung: "Nâng cao nàng hrc, hiu qua hot dng cüa Tng Cong ty D&u tu và Kinh 

doanh vn nhà nuâc (SCIC), Cong ty Quán l tài san cüa các th chirc tin diing Vit 

Nam (VAMC) và Cong ty Mua bàn n Vit Nam (DATC), Qu H tr? s&p xp và phát 

trin doanh nghip theo CG ch thi trumg và quy djnh cüa pháp luat". 

- Nghj quy& s 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 cüa Quc hOi  v thI diem xir 

l nçi xu cüa các t chIrc tin diving. 

- Quy& djnh s 986/QD-TTg ngay 08/8/2018 cüa ThU tuàng ChInh phU v 

vic phê duyt Chin lugc phát trin ngàrih Ngân hang Vit Nam dn näm 2025, djnh 



huàng dn näm 2030. Theo do tai  dim b, khoãn 8, miic II phân Nhim vi và giãi 

pháp cüa Chin luçic ngành d dua ra djnh huâng phát trin ci th d6i vâi VAMC. 

- Chi thj s 06/CT-NRNN ngày 20/7/2017 cUa Th6ng dôc Ngâ.n hang Nba 

nuâc Vit Nam v vic thirc hin Nghi. quy& s 42/2017/QH 14 thI dim xi:r 1 nçi xâu 

cüa cac t6 chüc tin ding (TCTD) và Quyt dinh s 105 8/QD-TTg cüa Thu tixâng 

ChInh phü phê duyt d an ca cu li h thng các TCTD gn vâi xir 1 ng x.0 giai 

don 2016-2020. 

- Quyt dinh s 1058/QD-TTg ngày 19/7/2017 cUa Thu tuàng ChInh phü phê 

duyt D an "Ca cu li h thng các th chirc tin ding gn vâi xir l nci xu giai don 

20 16- 2020". 

- Thông tix s 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 eüa Ngan hang Nhà nuàc 

quy dinh v vic mua, ban va xr 1 nçi xu cüa Cong ty Quãn l tài sari và cãc van ban 

sira di, b sung lien quail. 

- Quyt djnh s 28/QD-NHNN ngày 05/01/20 18 cUa Thng dc Ngân hang 

Nhà nuâc (N}11'N) v vic phê duyt D an ca cu 1i và nang cao näng 1rc cüa 

VAMC giai don 2017-2020 hixOng tài näm 2022 và Quyêt djnh 2162/QD-N}ll'TN 

ngày 02/11/2018 v vic si:ra di, b sung mOt  s ni dung cUa D an cci cAu li Va 

nang cao nàng 1irc cüa VAMC giai doi.n 20 17-2020 và huong tâi 2022 ban hành kern 

theo Quyt djnh s 28/QD-NHNN ngày 05/1/20 18 cüa Th6ng dc N}INN. 

- Chi thi s 05/CT-N}INN ngày 17/9/20 18 cüa Thng dc NHNN v vic 

tip tic dy mnh cci cu li các t chirc tin dyng g&n vai xir l ng xu. 

- Cong van s 8348/N}IiNN-TTGSNH ngày 02/11/2018 cUa Ngân hang Nhà 

nuOc v vic dy mnh mua nçx xu theo giá trj th truOng và xü l nçi xu dä mua. 

1.2. Nhfrng sir kiin quan trçng cüa VAMC 

Nàm 2013 

- Ngay 27/6/20 13, Ngân hang Nhà nuóc ban hành Quyt dnh s 14591QD-

NHNN v vic thành 1p VAMC. 

- Ngày 26/7/20 13, Ngân hang Nhà nu6c Vit Nam t chirc L khai truang 

hoat dng cüa VAMC. 

- Ngay 01/10/2013, VAMC chInh thi'rc thirc hin giao djch mua khoãn nçi du 

tiên thanh toán bang trái phiu dac bit (TPDB). 

Nàm 2014 

- VAMC thirc hin cong tãc kin toàn nhân six, dac bit là b may lanE do 

chü ch&: Hi dng Thành viên, Ban Diu hành, Lanh dao các Ban; thành 1p Ban Ban 

vaXirinçi. 
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- VAMC hoàn thin quy ch& quy trinh ni b theo chfrc nàng, nhim vi cüa 

VAMC; dng thai tip nhn ngun h trg fir các t chirc quOc tê. 

- K& qua mua nçi x.0 bang TPDB cüa VAMC dt 9 1.545 t' dng du nç gôc 

ni bang, thu hi nç dtt 4.87 5 t dng. 

Näm 2015 

- Ngày 31/3/2015, ChInh phñ ban hành Nghi, djnh s 34/2015/ND-CP sra 

di, b sung mOt  s diu cüa Ngh dinh s 53/20131ND-CP, theo do v6n diu 1 cüa 

Cong ty Quãn l2 tài san là 2.000 t dng. 

- Cui näm 2015, VAMC dà hoân thành mic tiêu dua t l nçi xu cüa h 

thng ngân hang v mirc duâi 3%. 

- Kt qua mua ng xu bang TPDB dt 107.9 13 t ding d.r nq g6c ni bang, 

thu hi nq dt 17.142 t) dng. 

- Phi hçTp vâi JTCA t chirc hi thào chia sé kin thi.'rc ye mua nçx xäu, các 

phuong pháp tái Co cu doanh nghip ti Nhat Ban, cOng tác mua nçi theo giá trj thi, 

tnthng và thI dim phucmg pháp lira chçn nhüng khách hang có khã näng tái ccr cu 

hot dng. 

Nàm 2016 

- Ngày 12/4/2016, Ngân hang Nhà nuâc ban hành Quy& djnh s 618/QD-

NHNN v vic xay dirng va trin khai Phuong an mua nq xu theo giá trj thj, tru?mg 

cüa VAMC. 

- K& qua mua nç xu bang TPDB dt 42.184 t dng du nçi gc nOi bang, 

thu hi nq dt 28.853 t dng, dam bão duy trI mc tiêu dua t l nçi xu cüa h thng 

ngân hang v dtrâi mirc 3%. 

- Hcp tác vâi Cong ty Quãn 1 tài san cUa Han Quc (KAMCO) nham hçc 

tp kinh nghim xir 1 nç xu tai H Quc. 

Nàm 2017 

- Ngày 21/6/20 17, Quc hi ban hành Nghj quy& 42/2017/QH14 v thI dim 

xir 1 ng xu cüa các t chrc tin diing, to hânh lang pháp 1 quan trQng cho VAMC 

trong xir 1 nçi xâu. 

- Thãng 8/20 17, VAMC thirc hin mua khoãn ng d.0 tiên theo giá tn, thi. 

tru&ig. 

- Ngày 21/8/2017, ngay sau khi Nghj quy& 42/2017/QH14 cüa Quc hi có 

hiu 1irc, VAMC d tin hành thu giü tài san bào dam cüa Cong ty CP Sài Gôn One 

Tower nham mic dIch xir l, thu hi nçi theo quy di,nh cüa pháp luat. 
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- Kt qua mua nçi xâu bang TPDB dt 32.378 t dông di.r nq gôc ni bang, 

mua n xu theo giá trj thi, tnr&ng dat  3.14 1 t dng, thu hM nçi dtt 30.852 t dng. 

- Hoàn tht thu ti1c và chInh thCrc tr& thành thãnh viên cüa Hip hi xCr 1 ng cong 

(IPAF) nhim hçc hOi kinh nghim xCr 19 nçi ttir các cong ty qun 19 tài sn trong khu v'rc, 

dng thai tto cu n6i giUp VAMC tin g.n han vài cãc nhà du tu tim näng trong khu 

virc, gop phn thüc dy sir hinh thành thi, thxOng mua ban nç xu tai  Vit Nam. 

Nàm 2018 

- Ngày 05/01/2018, Ngân hang Nhà nithc ban hãnh Quy& djnh S6 28/QD-

NHNN v vic phê duyt D an ca cu 'a  và nâng cao n.ng li,rc cüa VAMC giai don 

2017- 2020 hi.ràng tâi näm 2022. Trên cci sO Quy& djnh cUa NHNN, VAMC d hoãn 

thin t6 chirc, sp xp và ca c.0 lai  4 Ban nghip vy, bao gm: Ban Mua và Qun 19 nç, 

Ban D&u tu và Mua ban nçi thi, trixong, Ban K hoach và Quan 19 rüi ro, Ban Dâu giá. 

- Tháng 4/2018, 1n du tiên VAMC tric tip thirc hin vic ban du giá 

khoãn nci xu và tài san bào dam cüa khoãn nçx xu. 

- Ngày 10/9/20 18, Ngân hang Nhà nuOc ban hành Van bàn s6 6816/NHNN-

TTGSNH v vic thành 1p Chi nhánh TP. H ChI Minh cüa VAMC. Trên Co sâ do, 

ngày 17/10/2018, Hi dng Thành viên VAMC d ban hành Quyt di,nh S6 43/QD-

HDTV v vic thành 1p Cong ty Quàn 19 tài san — Chi nhánh TP. H ChI Minh. 

- Hqp tác vâi Cong ty quàn 19 tài san Sukhumvit cUa Thai Lan (SAM) nh.m
.;ACAC 

hçc tp kinh nghim xCr 19 nv xAu tai  Thai Lan. 

- Tip nhan,  trin khai H tr k thu.t cUa World Bank tap  trung vào các nOi 

dung: phát trin thi, tnr1ng mua bàn ng xu tap  trung, xay drng tiêu chI djnh giá khoân 

nçi xu, phirang pháp phãn tIch tài chInh, dánh giá tmnh trang khoân nq x.u, quàn 19 nq 

xu va TSBD, h trçi xay dirng giãi pháp t6ng th v cong ngh thông tin. 

- Ngày 26/10/2018, VAMC d t6 chuc thành cong Hi thão "Trao d6i kinh 

nghim trong hoat dng x'cr 19 nq xu và hp tãc phát trin thi, tri.thng mua bàn nç xu". 

Trên co s k& qua cüa hi thào, VAMC di,nh hircng thành lap Câu  lac bO các AMCs 

nhrn thüc dy hp tác v xir 19 nç x.u. 

- K& qua mua ng xu bang TPDB nãm 2018 dat 30.917 t9 dng du ng g6c 

ni bang. TInh ti'r 2013 dn ht 3 1/12/2019, VAMC cia thçrc hin mua nç b&ng TPDB 

d6i vOi 26.982 khoán nq cüa 16.769 khách hang, vâi t6ng du nçi g6c nOi  bang là 

338.849 t9 dng, giá mua nci là 307.567 t9 dng. D6i vâi các khoàn nçi mua bang 

TPDB: Ti'r 0 1/1/2018 dn 3 1/12/2018, VAMC dâ ph6i hqp vâi các TCTD thu hi nçi 

duçic 33.964 t9 dng, lUy k thu hi nq ffi näm 2013 dn h& 3 1/12/2018 dat 115.570 t9 

ding. 
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- Di vii khoãn nci rnua theo giá trj thj tnrmg (GTTT): Näm 2018, VAMC 

mua no theo GTTT vâi giá mua nq dat  2.8 19 t dng. TInh ifly k tr nàm 2017 den 

ht tháng 12/2018, VAMC dà mua 46 khoãn nq theo GTTT vOi thng giá mua nci dat 

5.960 t dng và dä xü 1 thu hi ducic 3.548 t' ding. 

- K& qua hoat dng cüa VAMC trong nhUng näm qua da gop phn quan 

tr9ng trong vic giãm tr 1 nçi xu cüa các TCTD v duâi 3% theo chi dao  cüa ChInh 

phü và Ngân hang Nhà nuOc, dng thii khng djnh tInh dung d&n trong mô hinh xi'r l 

nq xu cüa Vit Nam. 

2. Qua trInh phát triên 

2.1. Chfrc nãng, nhim viii 

VAMC là doanh nghip do Nba nuâc sâ hthi 100% vn diu l và chju sir quàn 

l nhá nuâc cüa Ngân hang Nba nuâc. VAMC kinh doanh trong lTnh vrc xir 1 nç xu 

cüa các TCTD Vit Nam thông qua vic trin khai các bin pháp xCr l nçi trong khung 

kh các quy djnh pháp luQtt hin hành. 

2.2. Mic tiêu kinh doanh 

VAMC boat dng không vi mic tiêu lqi nhun, ly thu bü chi theo nguyen the 

cong khai, minh bach  trong hoat dng mua, ban, xà l nç xu, gop phn thüc dy tang 

tnr&ng tin ding hçxp 1 cho nn kinh th. 
A. 2.3. Nganh nghe kinh doanh 

- Kinh doanh dch vi mua, ban nçi, tài san bão dam (TSBD); tu vn, môi giOi 

mua, ban nçi và tài san; 

- Kinh doanh dch vt san giao ditch nq: là trung tam cung cp thông tin v nq 

xu, tài san bão dam cUa cãc khoãn nçi xu dã duçic dánh giá, phân loai, hoàn thin thu 

tçic phãp l d có th giao dch trên thj trumg; quãn l khoãn nçi xu d mua và kim 

tra, giám sat tài san bão dam có lien quan dn khoãn nç x.u; 

- Xr l nq xu cia các TCTD theo quy djnh pháp lu.t: 

+ Ca cu 1a  khoãn nq (diu chinh k' han  trà nq, diu chinh lãi suit khoãnnq, 

min giàm lai), chuyn nq thành vn gOp, vn c phn cüa khách hang vay; 

+ Du tu, si:ra chüa, nâng cp, khai thác, si:r diing, cho thuê TSBD d duçic 

VAMC thu nç; 

+ D.0 tu tài ehInh, gop v6n, mua c phn; 

+ T chirc ban dâu giá tài san; 

+ Bão lanh cho các th chuc, doanh nghip, cá nhân vay von cüa TCTD; 

+ Hoat dng khác phü hcip vii chuc näng, nhim vii cüa VAMC. 
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3. Djnh hir&ng phát triên và mt s miic tiêu chü yêu 

Can cü Nghj quy& Hi nghj 1.n thi'r 5 Ban Chip hânh Trung uong Dãng khóa 

XII v hoàn thin th ch kinh t thj tnthng dinh huàng x hi chü nghTa; Nghj quyêt 

s 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 cUa Quc hi v thi dim xir 1 nçi xu cUa các to 

chirc tin diing; Quyt dnh s 105 8/QD-TTg ngày 19/7/2017 cüa Thu tung ChInh phü 

phê duyt D an "C cu lai  h thng các th chirc tin ding g&n vOi xü 1 ng xu giai 

do?n 2016- 2020"; Quy& djnh s 28/QD-NIHNN ngày 05/01/2018 cüa Thong doe 

NHNN v vic phê duyt D an ca cu 1i và nâng cao näng 1rc cüa VAMC giai don 

2017- 2020 huàng tâi näm 2022 và Quyt djnh 2162/QD-N}{NN ngày 02/11/2018 ye 

vic sira di, b sung mt sé, ni dung cüa D an Co cu 1i và nâng cao näng lire cüa 

VAMC giai don 2017-2020 và huàng tâi 2022 ban hành kern theo Quyt dnh s 

28/QD-NHNN ngày 05/1/20 18 cüa Thng de NHNN; Chi this  s6 05/CT-NHNN ngày 

17/9/20 18 cUa Théng de NBNN v vic tip tie d.y mnh Co câu 1i các t chi'rc tin 

ding g&n vâi xi'r 1 nç xu... VAMC xác dinh djnh huàng phát trin và mt s mi,ie 

tiêu chü yu giai doin 2019 —2023 nhu sau: 

3.1. Djnh hirong phát triên 

Phát trin \'AMC thirc s1r tth thành trung tam trong hot dng xü 1 nçi x.0 gân 

vi co cu 1ii h thng các th chirc tin diving, thüc dy sir phát trin cüa thj trumg mua 

b nçi xu, dam bão sir phát trin an toàn, bn vUng cüa h thng các TCTD, có dU 

näng lirc và ngun 1irc d thçre hin chirc näng và nhim vi mua, ban và xü 1 nq xu, 

dinh giá, du gin tài san. 

3.2. Mic tiêu chü yu 

Mua, ban, xir I nçi xu, hn ch rUi ro và chi phi trong xü 1 nq xu, gop ph&n 

xr 1 nhanh nq xu, lành rnanh hóa tài chInh, duy trI tT 1 nq x.0 ni bang cüa h 

thng TCTD mirc an toàn, bn v[ing, giãm thiu rüi ro cho các TCTD, doanh nghip 

a thuc dy tang tmng tin ding hgp 1 cho nn kinh t, to dièu kin cho doanh 

nghip ph1ic hi và phát trin. 

II. KE HOi?CH KINH DOANH VA DAu TU' PHAT TRIEN 05 NAM 

GIMDON2019-2023 

1. Miic tiêu ting quát 

Co ban hoàn thành vic xir 1 ng xu d mua b&ng TPDB. 

Dy mnh hot dng mua, ban, xir 1 nçi xu theo co ch th trung trâ 

thãnh ho?.t dng chinh cüa VAMC. 

- Thuc dy s11 phát trin cüa thj tnthng mua ban nq xu, trong do VAMC 

dOng vai trô trung tarn. 
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2. Mic tiêu ci the 

- mua nç xu: Tng nçi x.0 mua lüy k dn h& näm 2020 t& thiêu 

330.000 t ding. Trong do, VAMC mua nçi xu theo GTTT dn ht näm 2020 dt tôi 

thiu 20.000 t3' dng theo giá mua nç. Ti näm 2019, VAMC mua nq xu b.ng TPDB 

cüa các TCTD yu kern, CO th gay rüi ro cho h thng, cãc TCTD có t' 1 ng x.0 lan 

hcm 3%. Phm vi, s hrqng ng xu mua b.ng TPDB theo quy& dinh cüa Ngân hang 

Nhà nuOc, bão darn n djnh và an toàn h thng. Trong giai don 202 1-2023, VAMC 

tp trung trin khai mua nçi xu theo GTTT. 

- V xCr l nçi: Dn ht närn 2020, hoàn thành v ca ban xir l s6 nçi xau dä 

mua (khong tInh các khoân nç xu rnua bang TPDB cüa các TCTD yu kern, cO th 

gay rüi ro cho h thng). Trong giai don 202 1-2023, VAMC tp trung xir 1 nci xu 

dâ mua theo GTTT, dng thii tip tiic xir i sé nçi xu d mua b.ng TPDB. 

- Thit lip, vn hành san giao djch nq xu. Dy mnh hot dng cüa san giao 

djch mua ban nq xu Va thj tru?mg mua ban nçi xu tp trung trong dO VAMC là trung 

tam cta thj tnrOng. 

3. K hoch trin khai 

Tü thrc tin hoat dng và kt qua xi l nçi x.u, k hoach trin khai cüa VAMC 

trong nhung nm tip theo di,r kin nhu sau: 

- Närn 2019, VAMC mua nçi xu theo GTTT 4.500 t dng, xir l nçi xu 

50.000 t' dng. Trong näm 2019, VAMC nghiên efru, d xut D an xây drng thj 

tru6ng mua ban nç xu tap trung trong do VAMC là trung tarn thüc dy sr phát trin 

cüa thj trueing, trInh cp cO thm quyn phê duyt và trin khai thirc hin ngay trong 

näm 2020. Dng thai, VAMC nghiên ciru, d xut mô hInh, khung kh pháp 1 v san 

giao djch nç x.0 d thit lip, van hành san giao djch nçi xAu trong näm 2020 — 2021. 

- Nãm 2020, VAMC thanh toán TPDB 60.000 tSr dng; mua nçi xu theo 

GITT 8.400 t5 dng; thng s tin thu hi nçc 21.720 t5 dng, trong do thu tir ng mua 

b.ng TPDB 15.000 tSr  dMg, thu ti.r nçi mua theo GTTT 6.720 tSr dng. 

- Närn 2021, VAMC thanh toán TPDB 20.000 t' dng; mua nç x.0 theo 

GTTT 9.500 t5 dng; thng s tin thu hi nç 12.600 tSr dng, trong do thu tir ng rnua 

bng TPDB 5.000 tSr  dng, thu tir nq mua theo GTTT 7.600 tSr dng. 

- Närn 2022, VAMC thanh toán TPDB 15.000 t dng; mua nçi x.0 theo 

GTTT 10.500 t5T dèng; thng s tin thu hi nq 11.400 tSr dong, trong do thu tr nçi mua 

bang TPDB 3.000 t5' dng, thu tr nci mua theo GTTT 8.400 t dng. 

- Näm 2023, VAMC tip t1ic trin khai hot dng mua, ban và xr lSr nçi xu 

d mua theo GTTT, dng thai tip tiic xü l s nçi xu d mua bang TPDB. 
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4. Các giãi pháp thc hin 

4.1. V c ch, chInh sách 

Nghiên c(ru, d xut cci quan nhà nuOc có thm quyn trong vic hoân thin 

khung kh pháp 1ut v mua, ban nçi xu, tài san báo dam cüa khoân nç xu; kin nghii 

các cci quaii cO thm quyn sira di, b sung các quy dinh v mua, ban, xU 1 nq xu 

khi có khó khän, Wang mc phát sinh trong qua trInlì thirc hin, C%1 th: 

- Nghi. quyt s 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 cüa Quc hi v thi dim x1r 

1 nçi xu cUa các th chrc tIn ding. 

- Nghj djnh s 53/2013/ND-CP ngày 18 tháng 5 nm 2013 cüa ChInh phü v 

thành lip,  th chirc va hot dng cüa Cong ty Quán 1 tài san cUa các th chüc tin diging 

Vit Nam và các van ban si:ra di, b sung. 

- Thông tu s 19/2013/TT-NHNN ngày 06 thang 9 näm 2013 cüa Ngân hang 

Nhà nuâc v mua, ban va xlr 1 nçi xu cüa Cong ty Quan 1 tài san cUa các th chirc tin 

diging Vit Nam và các van ban sra dii, b sung. 

- Xây digrng các van ban quy pham pháp 1ut v san giao djch nçi xu, trInh cci 

quan có thm quyn ban hành. 

- Các van ban quy phm phãp 1ut lien quan khác. 

4.2. Nâng cao hiu qua hot dng kinh doanh 

a. V xfr 1 ncr xu dã mua bng TPDB 

- T chirc quàn 1, giám sat, dOn dc thu nq d mua bang TPDB, üy quyn 

cho TCTD quãn 1 và xir l nçi phü hcp vo'i quy djnh pháp luQt. 

- Tin hành rà soát, phân loai, dánh giá thigic trng các khoãn nq xu, tài san 

bão dam, dánh giá khách hang vay d xay dçrng phucmg an xir l nçi cii th; phi hçip 

vâi các cci quan, th chüc Co thm quyn và khách hang vay d hoàn thin các thu tigic, 

h sci pháp l lien quan dn khoãn ng x.u, TSBD. 

- Phi hcip vâi TCTD, khách hang trin khai phucing an xr l nci xu dã thOa 

thun; thu?mg xuyên rà soát, dánh giá kt qua xü l, nhUng tn tai  vuàng m&c d cO 

giãi pháp thão gi, xr l thu hi nç Co hiu qua theo k hoach duçic giao. 

- Trin khai ban du giá khoãn nçi, TSBI) cña các khoãn nçi d mua; thuê th 
chirc tham djnh giá khoãn nçi, TSBD; dng thai t chirc dào tao can b v khã näng 

dinh giá khoàn nv,  TSBD, th ch(rc du gin khoãn nçi, TSBD theo quy djnh cüa pháp 

1ut. 

- Tang cung kiêm tra, giám sat dôi vai khách hang vay và TSBD cüa các 

khoãn no d mua. 
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- Ph& hçTp vâi các TCTD, co quan Cong an, chInh quyn dja phucing trong 

cong tác xir 1 tài san bão dam d thu hM nçi; phi hçTp vói T6ng cic Thi hãnh an dan 

sr - B Tu pháp, Ciic Thi hãnh an dan sr các da phucmg, TCTD trong vic tháo g 

khó khän, rut ng.n thai gian thrc hin thi hành an. 

- Trin khai hcip tác vâi Cong ty TN}IH Mua ban nçi Vit Nam (DATC), 

Cong ty Quãn 1 nq và khai thác tài san (AMC) trixc thuc các ngân hang thucing mai, 

các qu5 du tu trong mua ban nçl; hInh thành và phát trin các lien doanh, lien kt 

trong vic xir l) nçi xâu. 

b. V mua, ban nq xâu theo giá trj thj trirô'ng 

- T5u tiên mua cãc khoãn nçi x.0 Co giá trj lan nh.m giãm thiu chi phi theo 

dOi, quãn 1, giám sat di vói khách hang vay, TSBE) cho VAMC; iru tiên chuyn các 

khoãn nçi xu d mua b.ng TPDB sang mua theo GTTT theo quy dnh. 

- Thc hin 11ra ch9n mua theo trng khoãn nq xu hoc mua theo lô d dAy 

nhanh qua trInh mua ban và xi:r 1 nçi xu qua VAMC. 

- Giá mua nçi xu duçcc thrc hin theo quy dnh tai  Nghi, quyt sO 

42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 cüa Quc hi v thi dim xCr 1) nç xâu ciia 

TCTD, Quy& djnh s 1058/QD-TTg ngày 19/07/2017 cüa ThU tuàng Chinh phU phê 

duyt D an "Cu cAu lai  h thng các tè chi'rc tin diing gn vâi xU l nçi xu giai dotn 

2016 - 2020" và quy djnh cUa pháp lut có lien quan. 

XU l các khoãn nçi xu dä mua: 

+ Phân loai nçi xu dã mua d áp dimg bin pháp xU l ncc thich hcip theo cãc 

tiêu chI: khã näng thu hi nçi tir khách hang vay và trin v9ng phat trin cUa khãch 

hang vay; tInh ch&t cUa tài san báo dam cUa khoãn nci; khà näng ban, xi'r l khoãn nq 

và tài san bão dam cUa khoãn no. 

+ Ap ding các bin pháp xU l nç xu: t chuc quãn l, giám sat, don dc, 

thu ng ti'r khãch hang vay; áp dung bin pháp co cu laj khoãn n, h trq khách hang 

vay; thiic hin ban nç x.u, xU l tài san bão dam theo quy djnh cUa pháp lut; thirc 

hin hoc hcrp tác vài các nhà dAu tu khác d d&u tu, hoan thin d an, tài san nhm 

tao ngun tin trâ nçi d các ben cUng khai thac thu hi nq và v6n dã dAu tu vào d an, 

tài san. 

c. Ye tao  1p thj trirông mua ban nq 

- Xây dung h thng cOng ngh thông tin duqc kt ni vài dC, các AMC và 

h thong câc TCTD, dap Ung yêu cu phân l°a1  dánh giá khã nàng xU l, thu hi nq 

di vâi các khoãn nq xu, TSBEE) VAMC d mua bang TPDB, mua theo GTTT, phuc 
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vi cong tác quãn 1, theo dOi, xr l các khoãn nci xu dã mua va yeu c.0 cüa các nhà 

dâu tu có quan tam. 

- ChU dng tim kim và mr rng di tác, các nhà dAu Px d thrc hin ti.i van, 

môi giOi mua, ban nq xu và tài san bào dam khoân nçi cüa TCTD d ban các khoãn nçi 

VAMC dä mua trên cci si danh mc nq xu dã mua duge phân 1oi. 

- Thit l.p, v.n hành san giao dtch  mua ban nçi xu, trong do VAMC là trung 

tam thüc dy sir phát trin cUa thj tnthng mua ban nq xu. 

- Kjp thai Cong khai hot dng mua, ban và xix 1 ng xu: Cong b danh mic 

tài san bão dam do VAMC dang quãn l, dang thông báo ban du giá tài sãn/khoãn ng, 

dang thông báo thu giü tài san bào dam... len website www.sbvamc.vn. 

4.3. V tài chinh, ngun vn hot dng 

- Nâng cao näng lrc tài chInh d thc hin vic mua nçi theo GTTT qua các 

bin pháp: 

+ TrInh Thu tuâng ChInh phü cp b sung vn diu I cho VAMC d d.t mirc 

5.000 t dng trong näm 2019; dt mirc 10.000 t dng trong giai don näm 2020 — 

2021. 

+ Huy dng vén cüa các th chirc, Ca nhân trong nuOc và qu6c th theo quy dnh 

ciia pháp lut. 

+ VAMC thrc hin trIch vào chi phi hang näm qu5 dir trtr b sung vn diu l 

(thng mirc trIch qu5 di,r trü b sung vn diu l nay thi da b.ng vn diu 1 VAMC 

dugc cp) trên nguyen the dam bào can bang thu — chi theo quy djnh tai  Quyt djnh so 

105 8/QD-TTg ngày 19/7/20 17 cüa Thu tuâng ChInh phU. 

Thrc hin phãt hành trái phiu VAMC d mua ncc theo GTTT. 

Hcip tác vi các nhà du lit trong va ngoài nuâc tham gia tái cu true doanh 

nghip, mua ban doanh nghip theo quy djnh pháp 1ut trong qua trInh xir 1 ng x.u. 

4.4. V cr cu ti chfrc, ngun nhân Iirc 

- Nang cao nang lirc hoat dng cüa các Ban nghip vi, Ban Du giá tài san, 

Ban Cong ngh Thông tin. 

- Tp trung s&p xp can b, ngui lao dng theo huàng tang cuông cho hoat 

dng xr 1 ng, dào to nâng cao chit lugng ngun nhan lrc. Tuyn diing them can b 

có chuyên mOn, nghip vi cao trong các ITnh vrc lien quan dn hot dng ngân hang, 

mua ban và xir 1 nçi/tài san bâo dam, tp trung cho các dcm vj nghip vi d thuc dy 

vic mua ban theo Co ch thj truông Va XiT 1 ng xâu. 
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- Xây dirng chInli sách thu hut can b) có näng 1irc; trInh cd quan có thâm 

quyn sra di, b sung co ch ti&n lucrng và các chInh sách h trq, dãi ng theo hiu 

qua hot dng kinh doanh. 

- Cong tãc, phát trin di ngü chuyên gia trong cong tác th.m djnh giá, dâu 

giá, khOi kin, thi hành an, du tu, sira chUa, nâng c.p, khai thác, si:r d1ing, cho thuê 

TSBD.... 

- Xây dirng va thrc hin k hoch dào tao, dào to 'a  can b hin có nhäm 

nâng cao näng lirc can b, tp trung vào nãng cao k' nãng, kinh nghim trong hot 

dng mua ban, xü 1 nq xu theo GTTT. 

4.5. V quail trj rüi ro 

- Kin toàn b may quàn trj, diu hãnh, dam bão can b quãn 1, diu hành cO 

näng 1rc tht v d&u tix dir an, pháp 1ut, quãn trj doanh nghip, djnh giá... Thuê hoc 

tuyn dyng chuyên gia v xir 1 nçi, mua ban nç xu theo GTTT. 

- Thiic hin rà soát, si:ra di, b sung quy djnh nOi bO v trich và sCr ditng dir 

phOng rüi ro di vOi các khoãn nçi xu d mua theo GTTT theo quy dnh pháp 1ut.I. 

Nci nh2n: 
HDTV; 
BanDH; 
Ban KS; 
Các Ban, CN HCM; 

- Luu:HCNS,Ban2. 
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