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Gần đây, NHNN đã ban hành Thông tư 11/2021/TT-NHNN (Thông tư) về phân loại nợ và trích lập dự phòng, Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2021. 
Tần suất phân loại nợ và trích lập dự phòng được tăng từ “tối thiểu hàng quý” lên “tối thiểu hàng tháng”, điều này cho phép ngân hàng xử lý sự suy giảm 
chất lượng tín dụng tích cực hơn và sớm hơn. Hầu hết các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu dường như đã phân loại dư nợ và trích lập dự phòng theo 
tháng. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, Thông tư này đóng vai trò là một văn bản để đảm bảo cho cả ngành áp dụng các tiêu chuẩn giống 
nhau. Do đó, chúng tôi cho rằng Thông tư này sẽ không dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong việc quản lý rủi ro ngân hàng. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Thông tư 11 không áp dụng đối với các ngân hàng được giám sát đặc biệt. Chúng tôi nhận thấy có một ngoại lệ đối với việc 
phân loại nợ/tiền gửi được sử dụng để hỗ trợ các ngân hàng cụ thể trong tình trạng giám sát đặc biệt. Những ngoại lệ này cũng có thể áp dụng cho các 
ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ các ngân hàng đang chịu sự giám sát đặc biệt, có khả năng tạo điều kiện để xử lý các ngân hàng “0 đồng”. 

Nhìn chung, Thông tư này đưa ra khung pháp lý chặt chẽ hơn để phân loại nợ và trích lập dự phòng. 

Những thay đổi chi tiết trong Thông tư 11 so với Thông tư 02 và 09 cụ thể như sau: 

 Thông tư 11 Thông tư 02 và 09 
Đối tượng áp dụng  Không áp dụng đối với tổ chức tín dụng được giám sát đặc biệt Áp dụng cho tất cả các tổ chức tín dụng 

Phạm vi áp dụng 

Phân loại nợ áp dụng cho: 
- Mua nợ 
- Mua bán lại trái phiếu chính phủ 
- Mua giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng phát hành 

N.a 

Tần suất và thời gian phân loại nợ và trích lập dự phòng 
(Điều 8) 

Ít nhất mỗi tháng một lần, trong vòng 7 ngày đầu tháng, ngân hàng phải tự 
phân loại nợ và cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng tương ứng và gửi kết 
quả cho CIC. CIC sẽ tổng hợp thông tin từ các ngân hàng và gửi cho ngân 
hàng danh sách khách hàng đang được xếp hạng theo nhóm nợ cao nhất 
trong vòng 3 ngày. 
Các ngân hàng sẽ phân loại lại nợ và cam kết ngoại bảng, theo hướng dẫn 
của CIC, trong vòng 3 ngày sau khi nhận được kết quả của CIC. 

Ít nhất mỗi quý một lần, trong vòng 15 ngày đầu tiên của 
quý, ngân hàng phải tự phân loại nợ và cam kết ngoại 
bảng, trích lập dự phòng tương ứng và gửi kết quả cho 
CIC. CIC sẽ tổng hợp thông tin từ các ngân hàng và gửi 
cho ngân hàng danh sách khách hàng đang được xếp 
hạng theo nhóm nợ cao nhất trong vòng 3 ngày. 
Các ngân hàng sẽ phân loại lại nợ và cam kết ngoại bảng, 
theo hướng dẫn của CIC, trong vòng 5 ngày sau khi nhận 
được kết quả của CIC. 

Ngoại lệ đối với phân loại nợ 
(Điều 9) 

Các khoản nợ/tiền gửi được sử dụng để hỗ trợ các ngân hàng giám sát đặc 
biệt được phân loại là Nợ Nhóm 1 và không bị thay đổi nhóm nợ theo kết quả 
của CIC. 

N.a 

Quy định cụ thể 
(Điều 12) 

1.Quy định chi tiết về một số trường hợp đặc biệt khi định giá tài sản thế chấp 
(tài sản thế chấp là vốn chủ sở hữu chưa niêm yết với vốn chủ sở hữu âm 
hoặc vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ...) 
2.Các ngân hàng thuộc danh sách tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt phải báo cáo NHNN trong trường hợp gặp khó khăn về tài chính. 
Trong trường hợp khoản dự phòng lớn hơn chênh lệch thu chi trước dự phòng 
(PPOP), ngân hàng có thể chọn trích lập ít nhất là tương đương với PPOP. 

1.N.a 
2. Các ngân hàng thuộc danh sách tái cơ cấu đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phải báo cáo NHNN trong 
trường hợp gặp khó khăn về tài chính. 

Quy định chung 
(ĐIều 13) 

Nêu rõ các ngân hàng không phải trích lập dự phòng chung cho việc mua 
các giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng khác và mua bán lại trái phiếu 
chính phủ. 

 

Xử lý khoản nợ đã giải quyết từ tài khoản ngoại bảng 
(Điều 17) 

Sau khi xóa khỏi tài khoản theo dõi ngoại bảng các khoản nợ đã được xử lý, 
khoản nợ này phải được theo dõi trong 10 năm tại hệ thống quản lý của ngân 
hàng. 

N.a 

Nguyên tắc xử lý nợ trong trường hợp có bằng chứng 
chắc chắn chứng minh việc mất mát giá trị tài sản thế 
chấp 
(Điều 18) 

Có quy định cụ thể để các ngân hàng áp dụng cho từng trường hợp. N.a 

 

Ngày 06/08/2021 

Cập nhật Thông tư 11 của NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phòng tại 
các ngân hàng 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI 
không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi 
tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất 
kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; 
cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang 
và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại 
nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự 
chấp thuận của SSI. 
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