
 
 

 

                 

                                          

     CHƯƠNG TRÌNH 

 

TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI CHÍNH SÁCH VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU 

Hà Nội, Thứ Năm ngày 4/11/2021 tại Ngân hàng Nhà nước 

 

Thời gian  Nội dung Trình bày 

 

8:15 – 8:30 Đăng ký đại biểu  

8:30 – 8:35 Giới thiệu đại biểu Đại diện NHNN 

8:35 – 8:50 Phát biểu chào mừng  Ông Nguyễn Kim Anh, Phó thống đốc 

NHNN 

8:50 – 8:55 Phát biểu chào mừng Bà Kim-See Lim, Giám đốc Khu vực Đông 

Á và Thái Bình Dương, IFC  

Khung pháp lý trong xử lý nợ xấu  

(Điều phối bởi Phạm Liên Anh, Trưởng bộ phận Kiến tạo Thị trường, Việt Nam) 

8:55 – 9:15  Chính sách quản lý, giám sát nợ xấu trong 

thời kỳ Đại dịch Covid-19 và cách thức để 

giảm bớt các chế tài trong xử lý các khoản nợ 

Katia D’Hulster, Chuyên gia Tài chính 

trưởng, NHTG 

9:15 – 9:35 Các công cụ xử lý nợ xấu và các hạn chế về 

chính sách trong xử lý nợ xấu – Bài học thực 

tiễn từ một số quốc gia 

Karlis Bauze, Chuyên gia tài chính Cao cấp, 

Nhóm NHTG 

9:35-9:55  Các khuyến nghị về chính sách trong xử lý nợ 

xấu, bao gồm xử lý tài sản, dàn xếp ngoài tòa 

và phá sản 

Nina Mocheva, Chuyên gia Tài chính Cao 

cấp, Nhóm NHTG 

9:55-10:05 Thảo luận 

10:05 – 10:15 Nghỉ giải lao 

Sự tham gia của khu vực tư nhân trong xử lý nợ xấu 

(Điều phối bởi Vanesa Vizcarra, Trưởng bộ phận ĐCTC Upstream Việt Nam) 

10:15-10:40 Thực tiễn mua bán, thu hồi và xử lý nợ xấu 

của các ngân hàng và các công ty quản lý tài 

sản ở Việt Nam  

Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội 

Ngân hàng Việt Nam 

10:40 – 11:00  Xây dựng các nền tảng cơ bản cho các giao 

dịch mua bán nợ xấu và thúc đẩy các giải 

pháp thị trường  

Darryl Dong, Chuyên gia Tài chính trưởng, 

IFC 

11:00 – 11:20  Góc nhìn của các nhà đầu tư nước ngoài trong 

khu vực về thị trường nợ xấu Việt Nam 

Keith Pogson, Giám đốc cao cấp, Earnst 

and Young Asia Pacific  

11:20 – 11:50 Thảo luận chung 

11:50-12:10 Tổng kết và bế mạc tọa đàm 

 

- Đại diện NHNN 

- Ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia 

IFC Việt Nam 

12:10  Ăn trưa tại tầng 10 Trụ sở NHNN 

 

Vui lòng scan mã QR để truy cập tài liệu 

của Tọa đàm 


