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1. Giới thiệu

Theo Ngân hàng Thế giới (WB, 
1998), tái cấu trúc ngân hàng bao 
gồm một loạt các biện pháp được 
phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hệ 
thống thanh toán quốc gia và khả 
năng tiếp cận các dịch vụ tín dụng, 
đồng thời xử lý các vấn đề còn 
tồn tại trong hệ thống tài chính là 
nguyên nhân  gây ra khủng hoảng. 
Tại VN, tái cấu trúc hệ thống 
NHTM đã được đặt ra từ những 
năm cuối thập niên 1990 khi hệ 
thống NHTM trong nước bộc lộ rõ 
những yếu kém và rủi ro mang tính 
hệ thống dưới tác động của khủng 
hoảng tài chính châu Á. Kết quả là 
hệ thống ngân hàng đã hoạt động 
ổn định hơn và có những đóng góp 
rất lớn với việc phát triển kinh tế. 
Tuy nhiên, từ khi VN cam kết thực 
hiện WTO và Hiệp định thương 

mại VN – Mỹ, tăng dần theo lộ 
trình nới lỏng các quy định đối với 
các tổ chức tài chính nước ngoài 
sau năm 2010, đặc biệt là sau cuộc 
khủng hoảng kinh tế thế giới 2008, 
hoạt động của hệ thống ngân hàng 
VN đã bộc lộ những yếu kém về 
khả năng chống đỡ với những cú 
sốc từ bên ngoài,... tái cấu trúc hệ 
thống ngân hàng lại trở thành vấn 
đề cấp bách hơn bao giờ hết. Bài 
viết sử dụng phương pháp thống 
kê, phân tích để đánh giá thực trạng 
tái cấu trúc của các NHTM VN, chỉ 
ra những hạn chế và đề xuất các 
giải pháp hữu ích góp phần cho quá 
trình tái cấu trúc hệ thống NHTM 
VN trong thời gian tới.
2. Thực trạng tái cấu trúc hệ 
thống ngân hàng thương mại 
VN

Thứ nhất, về nhận thức

Hầu hết các NHTM VN nhận 
thức được tầm quan trọng cũng 
như cơ hội, thách thức trong quá 
trình tham gia công cuộc tái cơ cấu 
và đã chủ động xây dựng, triển khai 
kế hoạch tái cơ cấu nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh để phát triển. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số ngân 
hàng chưa mặn mà với việc tái cấu 
trúc, nhất là các ngân hàng nhỏ vì 
hầu hết những ngân hàng này hoạt 
động kém hiệu quả nên nếu quá 
trình tái cấu trúc diễn ra thì đây sẽ 
là những ngân hàng đầu tiên bị sáp 
nhập hoặc giải thể. Chính điều này 
đã gây khó khăn cho Chính phủ 
khi thực hiện công cuộc tái cơ cấu 
NHTM.
Thứ hai, về xử lý nợ xấu

Vấn đề nợ xấu đã được NHNN, 
các NHTM và các ban ngành liên 
quan đặc biệt quan tâm xử lý trong 
thời gian qua bằng các biện pháp: 

NCS. NGuyễN QuỳNH HoA

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 
thương mại Việt Nam

Từ khi VN mở cửa thị trường ngân hàng, tài chính, hoạt động 
của hệ thống ngân hàng VN đã bộc lộ nhiều vấn đề bất ổn 
mang tính hệ thống, đó là: sở hữu chéo, thanh khoản kém, nợ 

xấu tăng cao, chất lượng quản trị điều hành hạn chế, sản phẩm dịch vụ 
nghèo nàn, … mà nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời sẽ có nguy 
cơ xảy ra rủi ro mất an toàn hệ thống. Vì thế, bài viết đánh giá thực trạng 
tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn 2008 
- 2012, từ đó đề xuất giải pháp nhằm đóng góp cho quá trình tái cấu trúc 
hệ thống NHTM VN trong thời gian tới. Trong bài viết, tác giả sử dụng 
phương pháp thống kê, phân tích để củng cố cho kết luận của mình.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tái cấu trúc, sản phẩm, dịch vụ, 
nợ xấu
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cơ cấu lại nợ một cách cách hợp 
lý, giảm lãi suất tiền vay đối với 
cả lĩnh vực ưu tiên, đồng thời tăng 
cường trích lập, sử dụng dự phòng 
rủi ro để xử lý nợ xấu theo quy 
định của pháp luật. Với những nỗ 
lực của NHNN và các NHTM, tính 
đến cuối năm 2012, các NHTM 
VN đã xử lý được 65.740 tỷ đồng 
nợ xấu bằng dự phòng rủi ro và số 
dự phòng rủi ro chưa sử dụng là 
61.012 tỷ đồng; số nợ xấu được cơ 
cấu lại 237.500 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, quá trình xử lý nợ 
xấu của các NHTM VN trong thời 
gian qua còn rất nhiều hạn chế: 
Bản thân các NHTM đã không 
trích lập đầy đủ, trung thực dự 
phòng rủi ro tín dụng nên việc xử 
lý nợ xấu làm lành mạnh, an toàn 
hệ thống mà NHNN chưa thể xử lý 
dứt điểm suốt thời gian qua. Ngoài 
ra, nợ xấu được xử lý chủ yếu bằng 
dự phòng rủi ro tín dụng cho thấy 
hoạt động xử lý nợ  của các NHTM 
VN vẫn chưa thực sự có hiệu quả 
vì việc thường xuyên sử dụng quỹ 
dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu 
khiến lợi nhuận của ngân hàng bị 
ảnh hưởng, từ đó kéo theo những 
hệ quả xấu trong hoạt động kinh 
doanh và giảm lợi thế cạnh tranh 
trên thị trường.
Thứ ba, về tăng vốn tự có

Vốn tự có của các NHTM VN 
tăng nhanh từ năm 2008 đến 2012 
là nhờ có nguồn vốn từ ngân sách 
nhà nước cấp bổ sung, phát hành 
cổ phiếu, sáp nhập các NHTM 
cổ phần với nhau, lợi nhuận tăng 
trưởng cao trong giai đoạn này đã 
kéo theo quỹ dự trữ bổ sung vốn 
điều lệ và lợi nhuận giữ lại tăng 
lên. Chính những quy định về mức 
vốn tối thiểu của NHNN cùng với 
sự nỗ lực của các NHTM VN mà 
tính đến thời điểm 31/12/2012 tất 
cả các NHTM VN đều đạt được 

mức vốn điều lệ theo quy định là 
3.000 tỷ đồng, hệ số CAR được cải 
thiện đáng kể. Mặc dù vốn tự có 
và hệ số an toàn vốn tối thiểu của 
các NHTM VN có những chuyển 
biến tích cực, song nếu so sánh 
với các quốc gia khác trong khu 
vực Đông Nam Á thì vốn điều lệ 
của các NHTM VN còn rất khiêm 
tốn. Chẳng hạn, tính đến cuối năm 
2012, Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn VN là ngân 
hàng có vốn điều lệ lớn nhất nhưng 
cũng chỉ đạt 29.605 tỷ đồng tương 
đương 1.421 triệu USD (trong khi 
đó OCBC bank của Singapore có 
vốn điều lệ là 18.018 triệu USD). 
Thứ tư, về hệ thống quản trị

Năng lực quản trị điều hành của 
các NHTM VN đã được nâng lên, 
nhiều ngân hàng áp dụng mô hình 
quản trị hiện đại, tiến gần đến mô 
hình quản trị của thế giới. Cơ cấu 
tổ chức bộ máy Hội đồng quản 
trị, bộ máy điều hành, các phòng 
ban ở các ngân hàng cũng được 
tổ chức sắp xếp lại nhằm xác định 
trách nhiệm, quyền hạn của các bộ 
phận, các cấp. Tuy nhiên, hệ thống 
quản trị của các NHTM VN vẫn 
bộc lộ nhiều nhược điểm như: vai 
trò thực tế của Hội đồng quản trị 
và Ban điều hành chưa được phân 
biệt rõ ràng; chưa coi trọng vấn đề 
quản trị rủi ro; quản trị công ty tại 
các NHTM chưa được quan tâm 
đúng mức và chưa được coi là mô 
hình thực sự cần thiết cho phát 
triển kinh doanh; rất nhiều NHTM 
thiếu vắng các thành viên độc lập 
là những người có uy tín, có kinh 
nghiệm trong các ủy ban thuộc Hội 
đồng quản trị. 
Thứ năm, về sản phẩm

Các NHTM VN đã và đang 
không ngừng nghiên cứu và đưa 
ra những sản phẩm mới để ngày 
càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

nền kinh tế. Nếu như trước đây, 
các NHTM VN thực hiện nhiệm 
vụ chủ yếu là cho vay và huy động 
thì đến nay hệ thống đã lớn mạnh 
và hoạt động đa dạng trên các mặt 
dịch vụ. Các dịch vụ tín dụng và 
phí tín dụng của ngân hàng đã đáp 
ứng được các nhu cầu cơ bản của 
khách hàng trong, ngoài nước và 
đã xây dựng được niềm tin trong 
lòng người sử dụng dịch vụ. Chẳng 
hạn, nói đến ACB là người ta nghĩ 
ngay đến thái độ phục vụ ân cần, 
thời gian chờ đợi ngắn. Bên cạnh 
những kết quả đạt được, việc phát 
triển sản phẩm của các NHTM VN 
còn tồn tại những vấn đề như: số 
lượng sản phẩm chưa phong phú, 
nhất là nghiệp vụ ngân hàng quốc 
tế; chưa chú trọng nhiều đến cạnh 
tranh về chất lượng phục vụ và 
công nghệ mà chủ yếu nhờ mở 
rộng mạng lưới, cạnh tranh về giá 
cả và lãi suất.
Thứ sáu, về nhân lực

Để đạt được hiệu quả cao trong 
hoạt động kinh doanh của mình, 
vấn đề nhân sự được các NHTM 
hết sức quan tâm. Vì vậy, ngay từ 
khâu tuyển dụng các ngân hàng 
cũng đề ra các tiêu chuẩn cụ thể 
và áp dụng các chính sách đãi ngộ 
tốt để giữ và chiêu dụ nhân tài. Tỷ 
trọng nhân sự có trình độ từ đại học 
trở lên của các NHTM VN ngày 
càng gia tăng và chiếm tỷ lệ rất cao, 
chằng hạn tỷ lệ này ở ACB là 93%, 
của Techcombank là 93,33%. Tuy 
nhiên, hiện tại, đội ngũ nhân lực 
trong các NHTM VN đang tồn tại 
một số hạn chế: thiếu hụt nghiêm 
trọng kiến thức về ngân hàng như 
một ngành kinh doanh, thiếu tự tin 
trong giao tiếp, thiếu khả năng tư 
duy sáng tạo, ... 
Thứ bảy, về công nghệ

Hệ thống NHTM VN đã xây 
dựng được một hạ tầng CNTT 
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tương đối hiện đại đã sử dụng phục 
vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã 
hội và chủ động hội nhập với khu 
vực và thế giới. Bên cạnh việc triển 
khai hệ thống phần mềm quản trị 
lõi ngân hàng nhằm giúp thực hiện 
các nghiệp vụ giao dịch, quản trị 
hoạt động ngân hàng hàng ngày, 
cung cấp ứng dụng CNTT như một 
dịch vụ nhằm phục vụ mục tiêu 
kinh doanh của ngân hàng, giúp đa 
dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đảm 
bảo an ninh hệ thống, chống thất 
thoát dữ liệu, đồng thời giảm chi 
phí, thời gian cung ứng dịch vụ 
cũng như khả năng mở rộng nhanh 
chóng theo yêu cầu của hoạt động 
kinh doanh. Mặc dù các NHTM 
VN đã ý thức được tầm quan trọng 
của việc ứng dụng công nghệ hiện 
đại trong hoạt động kinh doanh 
ngân hàng nhưng do hạn chế về 
vốn, kinh nghiệm nên việc triển 
khai còn chưa đạt hiệu quả cao, 
mức độ hiện đại còn thua kém so 
với các chi nhánh NHNNg và ngân 
hàng 100% vốn nước ngoài. 
Thứ tám, về mô hình tổ chức hoạt 
động

Hầu hết mô hình tổ chức hoạt 
động của các NHTM VN đã được 
sắp xếp, phân định thành các bộ 
phận kinh doanh, hỗ trợ và kiểm 
soát. Công tác chuyển đổi, vận 
hành mô hình tổ chức mới của các 
NHTM VN đã cơ bản đáp ứng 
được các yêu cầu đề ra: thực hiện 
được mục tiêu chuyển đổi từ mô 
hình ngân hàng truyền thống sang 
mô hình NHTM hiện đại, đa năng; 
tạo ra được sự phân tách về mặt tổ 
chức giữa khối kinh doanh với các 
khối quản lý rủi ro, tác nghiệp và 
hỗ trợ; thúc đẩy triển khai các dịch 
vụ, sản phẩm mới. Mặc dù đã có rất 
nhiều cố gắng trong việc chuyển đổi 
mô hình tổ chức hoạt động nhưng 
đến nay mô hình tổ chức của các 

NHTM vẫn còn những điểm chưa 
hoàn thiện: vẫn còn tình trạng các 
phòng ban nghiệp vụ từ trụ sở chính 
và chi nhánh được phân nhiệm 
theo nghiệp vụ và phân khúc theo 
địa giới hành chính, chưa chú trọng 
phân nhiệm theo nhóm khách hàng 
và loại hình dịch vụ như thông lệ 
quốc tế; mạng lưới chi nhánh phân 
bố chưa hợp lý.
Thứ chín, về sở hữu

Cấu trúc sở hữu của hệ thống 
NHTM VN ngày càng đa dạng 
phù hợp với trình độ phát triển 
kinh tế trong nước và xu thế hội 
nhập, mở cửa thị trường tài chính. 
Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu chéo giữa 
các NHTM, sự tham gia của các 
tập đoàn kinh tế vào các NHTM 
đang là nguyên nhân của một số 
ảnh hưởng tiêu cực đến sự an toàn 
và lành mạnh của hệ thống ngân 
hàng VN như: sở hữu chéo có thể 
giúp các ngân hàng cho vay theo 
quan hệ mà hệ quả là nảy sinh rất 
nhiều khoản nợ xấu; sở hữu chéo 
tạo ra rủi ro mang tính hệ thống vì 
vấn đề thanh khoản và khả năng trả 
nợ của một ngân hàng có thể kéo 
theo những vấn đề tương tự ở rất 
nhiều các ngân hàng khác; sở hữu 
chéo có thể dẫn tới tình trạng tăng 
vốn ảo nên nguồn lực và khả năng 
chống đỡ rủi ro của ngân hàng 
không được đánh giá đúng mức. 
Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với cơ 
quan hoạch định chính sách là làm 
thế nào để giảm tình trạng sở hữu 
chéo trong khu vực ngân hàng và 
làm thế nào để giảm tác động của 
các cấu trúc sở hữu chéo đến việc 
tuân thủ các quy định đảm bảo hoạt 
động an toàn.

Tóm lại, trong thời gian qua, 
mặc dù việc tái cấu trúc hệ thống 
NHTM VN đã đạt được một số 
thành quả đáng khích lệ nhưng 
cũng còn không ít những hạn chế. 

Vì vậy, trong thời gian tới cần phải 
tiếp tục tiến hành các biện pháp tái 
cấu trúc hệ thống NHTM VN để 
hoạt động của các NHTM VN có 
thể đạt được mục tiêu: “An toàn 
– Hiệu quả - Phát triển bền vững 
– Hội nhập quốc tế” Chính phủ 
(2009), Nghị định 59/2009/NĐ-CP 
ngày 16/7/2009.
3. Đề xuất một số giải pháp tái 
cấu trúc hệ thống ngân hàng 
thương mại VN trong thời gian 
tới

Mục tiêu lớn của tái cấu trúc 
là tạo một hệ thống ngân hàng đa 
dạng về loại hình, quan hệ sở hữu 
và quy mô, trong đó có các ngân 
hàng đủ mạnh để có thể cạnh tranh 
trong khu vực và quốc tế, có các 
ngân hàng làm trụ cột cho cả hệ 
thống ngân hàng trong nước và có 
các ngân hàng có quy mô nhỏ và 
vừa hoạt động trong những phân 
khúc thị trường khác nhau. Để 
đạt được mục tiêu này, những giải 
pháp được đề xuất là:
Nhóm giải pháp vĩ mô

Thứ nhất, tiến hành thanh tra 
đánh giá, phân loại, phân nhóm 
ngân hàng thương mại dựa vào các 
tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá ngân 
hàng tốt, an toàn. Nhóm những 
ngân hàng kém nhất, không đáp 
ứng các tiêu chuẩn đánh giá sẽ bị 
buộc chấm dứt hoạt động, sáp nhập 
vào các ngân hàng có tình hình tài 
chính tốt hơn. Nhóm ngân hàng có 
khả năng phục hồi và nhóm ngân 
hàng có tình hình tài chính tốt được 
khuyến khích sáp nhập để hình 
thành ngân hàng mới có quy mô 
lớn hơn, hoạt động hiệu quả hơn.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện hành lang pháp lý: các 
cấp quản lý cần xây dựng hành 
lang pháp lý về hoạt động ngân 
hàng thật công khai, minh bạch 
và công bằng để tạo điều kiện cho 
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các NHTM được bình đẳng trong 
cạnh tranh, đảm bảo an toàn hệ 
thống đồng thời cải thiện niềm tin 
của công chúng vào hệ thống ngân 
hàng; đưa vào thực hiện các tiêu 
chuẩn quản trị mới, các quy định 
về an toàn và phòng tránh rủi ro 
theo thông lệ quốc tế; hình thành 
môi trường kinh doanh lành mạnh, 
xóa bỏ phân biệt đối xử giữa các 
NHTM.

Thứ ba, nâng cao vai trò định 
hướng, quản lý, giám sát của 
NHNN và Chính phủ. Việc giám 
sát của NHNN và Chính phủ đối 
với các NHTM phải được tiến 
hành thường xuyên – liên tục, linh 
hoạt và hỗ trợ các tổ chức được 
giám sát, đảm bảo tính hệ thống, 
phối hợp các chính sách hiệu quả 
và hợp tác với quốc tế trong giám 
sát tài chính để các ngân hàng hoạt 
động an toàn, hiệu quả, tránh tình 
trạng cạnh tranh không lành mạnh.  

Thứ tư, tiếp tục cổ phần hóa 
NHTM nhà nước. Việc cổ phần hóa 
các NHTM nhà nước tạo điều kiện 
cho các ngân hàng này chủ động 
hơn trong hoạt động của mình: 
nâng cao năng lực tài chính, cải 
thiện chất lượng dịch vụ, gia tăng 
sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt 
động để thực sự trở thành những 
ngân hàng nòng cốt trong hoạt 
động của hệ thống NHTM VN.

Thứ năm, phối hợp có hiệu quả 
việc tái cấu trúc hệ thống NHTM 
với việc phát triển mạnh các thị 
trường tài chính: thị trường chứng 
khoán, thị trường bảo hiểm và các 
quỹ đầu tư theo những tiêu chuẩn 
quốc tế để đáp ứng nhu cầu vốn 
cho nền kinh tế.

Thứ sáu, tiếp tục chủ động hội 
nhập quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ, 
tín dụng và ngân hàng. Quá trình 
hội nhập này cần phải được tính 
toán cụ thể sao cho phù hợp với 

năng lực của các NHTM VN và 
khả năng quản lý và giám sát của 
các cơ quan quản lý Nhà nước.

Thứ bảy, xử lý vấn đề sở hữu 
chéo. Vấn đề mấu chốt trong công 
tác xử lý sở hữu chéo là phải đảm 
bảo ngăn ngừa hành vi cố tình vi 
phạm, đồng thời triệt tiêu lợi ích từ 
việc sở hữu chéo của các cá nhân 
và tổ chức. Để thực hiện điều này, 
đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng 
bộ giữa NHNN và các Bộ ngành 
liên quan trong việc ban hành các 
văn bản pháp quy cũng như việc 
kiểm soát việc thực thi các điều 
khoản quy định.
Nhóm giải pháp từ phía các 
NHTM

Thứ nhất, tăng cường năng lực 
tài chính. Các NHTM cần chủ động 
nâng cao năng lực tài chính của 
mình trên các phương diện chính 
như: vốn tự có, chất lượng tài sản, 
thanh khoản, khả năng sinh lời. Để 
làm được điều này trước tiên các 
NHTM cần phải từng bước tăng 
vốn điều lệ bằng các biện pháp: phát 
hành cổ phiếu cho nhà đầu tư trong 
nước và nước ngoài, tự nguyện sáp 
nhập, hợp nhất với nhau; khi tiến 
hành đầu tư hay cho vay mới cần 
tuân thủ đúng quy trình; minh bạch 
thông tin và trích lập đầy đủ các 
khoản dự phòng; tuân thủ yêu cầu 
an toàn trong hoạt động kinh doanh 
về cơ cấu huy động và cơ cấu cho 
vay; hạn chế rủi ro, tiết giảm chi 
phí và nâng cao khả năng sinh lời.

Thứ hai, nâng cao năng lực quản 
trị điều hành. Để nâng cao năng lực 
quản trị điều hành, các NHTM VN 
cần tách bạch rõ quyền hạn, trách 
nhiệm của các ban, trung tâm tại 
hội sở chính cũng như tăng cường 
sự phối hợp giữa các ban này với 
các chi nhánh toàn hệ thống; xây 
dựng hệ thống cảnh báo sớm và 
phát triển hệ thống công cụ, chương 

trình phần mềm phục vụ công tác 
quản lý rủi ro thị trường, tác nghiệp 
theo chuẩn mực và thông lệ quốc 
tế; tăng cường và nâng cao chất 
lượng công tác dự báo, nghiên cứu 
thị trường phục vụ cho công tác 
quản trị, điều hành nhằm phát triển 
dịch vụ phi tín dụng; có chính sách 
đãi ngộ tốt cho những nhà quản lý 
giỏi để giữ và thu hút nhân tài.

Thứ ba, cải thiện chất lượng sản 
phẩm hiện có và không ngừng phát 
triển sản phẩm mới. Các NHTM 
cần phải tận dụng tất cả những lợi 
thế về nguồn nhân lực, công nghệ 
để nâng cao chất lượng sản phẩm 
hiện có cũng như không ngừng đưa 
ra các sản phẩm mới nhằm đáp ứng 
tốt nhất nhu cầu của khác hàng. 
Làm được điều này sẽ giúp ngân 
hàng tạo được niềm tin với khách 
hàng và giúp ngân hàng ngày càng 
khẳng định được vị thế của mình 
trong trên thị trường.

Thứ tư, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực theo hướng nâng 
cao trình độ chuyên môn, khả năng 
sáng tạo, khả năng giao tiếp, phong 
cách làm việc chuyên nghiệp. Để 
làm được điều này, ngay từ khâu 
tuyển dụng cần phải đặt ra các tiêu 
chí cần thiết cụ thể đồng thời kết 
hợp đào tạo và đào tạo lại thường 
xuyên cán bộ. Đối với các cán bộ 
quản lý các cấp có tiềm năng nên 
có kế hoạch đào tạo, thực tập, trao 
đổi nhân viên giữa với các ngân 
hàng uy tín của nước ngoài hoạt 
động trong và ngoài nước.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới công 
nghệ ngân hàng. Trong thời gian 
qua, mặc dù việc ứng dụng công 
nghệ ngân hàng của các NHTM 
VN đã tiến một bước xa nhưng so 
với các NHTM của các nước tiên 
tiến trên thế giới thì công nghệ sử 
dụng ở các NHTM VN còn khá lạc 
hậu. Do đó, các NHTM VN phải 
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có kế hoạch cụ thể và tiến hành đổi 
mới công nghệ nhằm tạo ra những 
sản phẩm dịch vụ có tính cạnh 
tranh cao, khả năng bảo mật thông 
tin tốt để nâng cao năng lực cạnh 
tranh của mình.

Thứ sáu, sắp xếp lại mạng lưới 
một cách khoa học. Suốt một thời 
gian dài, các NHTM VN đã không 
ngừng mở rộng mạng lưới mà 
không chú ý nhiều đến tính hiệu 
quả, khả năng quản lý, nguồn lực, .. 
vì vậy đã dẫn đến tình trạng có nơi 
rất thừa (các thành phố, đô thị lớn), 
có nơi rất thiếu (nông thôn, vùng 
xa xôi). Những nơi thừa thì cạnh 
tranh không lành mạnh để giành 
giật khách hàng, những nới thiếu 
thì lãng phí nguồn lực. Vậy nên, 
trong thời gian tới các NHTM cần 
phải có giải pháp cụ thể cơ cấu lại 
mạng lưới như sáp nhập, giải thể, 
thay đổi nhân sự quản lý, …trong 
điều kiện hạn chế tối thiểu sự xáo 
trộn, hoang mang về tâm lý đối với 
đội ngũ nhân sự.
4. Kết luận

Tóm lại, có thể nói, tái cơ cấu 
hệ thống ngân hàng đã và đang là 
vấn đề cấp thiết không chỉ đối với 
riêng ngành ngân hàng mà đối với 
toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, không 
chỉ các NHTM, Ngân hàng Nhà 
nước mà các cơ quan chức năng, 
bộ ngành đều phải cùng chung tay 
thực hiện. Mặt khác, đây là một 
vấn đề lớn nên không thể nóng 
vội trong quyết định, cần phải tính 
toán kỹ lưỡng trong từng bước 
hành động để xây dựng nên một 
hệ thống ngân hàng phát triển lành 
mạnh, làm nền tảng cho việc tái cơ 
cấu toàn bộ nền kinh tếl
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