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Tóm tắt 

rong những năm gần đây, hòa cùng xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, tái cấu 

trúc hệ thống doanh nghiệp nói chung, và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 

nói riêng, là một trọng tâm của chiến lược phát triển và cải cách nền kinh tế 

VN. Những thương vụ M&A đình đám đã diễn ra trong hệ thống NHTM nước ta, thu hút 

sự quan tâm lớn của báo chí cũng như công luận. Trong đó, việc NHNN mua lại NHTM 

cổ phần Xây dựng với mức giá đặc biệt ‘‘0 đồng’’, cùng với đại án 9000 tỷ tại ngân hàng 

này, được xem là một trong những vấn đề nổi bật nhất của ngành tài chính – ngân hàng 

năm 2014-2015. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả trình bày quá trình hình thành và phát 

triển của Ngân hàng Xây dựng, những sai phạm của ngân hàng này, nội dung thực hiện 

tái cơ cấu của, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho thực tiễn. 

Từ khóa: Ngân hàng Xây dựng VN, Tái cơ cấu ngân hàng, can thiệp của Nhà 

nước, đại án VNCB. 
 

Abstract 

In recent years, in the trend of international economic integration, the restructuring of 

enterprises in general, and the banking sector in particular, has been a focus of Vietnam 

economy’s development and reform. Big M&A deals have taken place in our country’s 

banking system, causing great attention of the press and the public. Among them, the 

event that the Central Bank took over ailing Vietnam Construction Bank for ‘‘Zero’’ 

dong, along with the big economic case of losing more than 9000 billion VND in this 

bank, is considered one of the most prominent problems in the banking -finance sector in 

2014-2015. In the framework of this paper, the author presents the process of formation 

and development of the Construction bank, its irregularities, the content of restructuring, 

from which to draw some practical lessons 
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