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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ ĐÓN NHẬN CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ
VÀ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BIDV 

Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân 
gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên Lá cờ truyền thống của BIDV

Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân 
trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho BIDV

Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Pany Yathotou 
trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Phát triển hạng Nhì cho BIDV

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An 
trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Sahametrei hạng Moha Sena cho BIDV



Tháng Năm năm nay thật đặc biệt khi những cơn gió se lạnh như còn níu kéo mãi dư âm của lễ 
kỷ niệm ngày thành lập BIDV 26/4 và lắng đọng trong tâm hồn mỗi cán bộ nhân viên ngân hàng.

Ngày 27/4/2022, tại Thủ đô Hà Nội, BIDV đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận các phần thưởng 
cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Huân chương Phát 
triển hạng Nhì của Nhà nước CHDCND Lào; Huân chương Sahametrei hạng Moha Sena của Quốc 
vương Campuchia và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (26/4/1957- 26/4/2022). 

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, dù khác nhau về tính chất, quy mô, nhiệm vụ và 
tên gọi trong từng thời kỳ: Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (1957-1981); Ngân hàng Đầu tư và Xây 
dựng Việt Nam (1981-1990); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1990-2012); Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (từ 01/5/2012), song BIDV luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, phụng sự trung thành, tận tụy cho sự nghiệp Cách mạng Việt 
Nam, đóng góp quan trọng trong lịch sử hào hùng của ngành Ngân hàng và công cuộc xây dựng 
kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, BIDV đã 
trở thành một ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam về quy mô, chất lượng, hiệu quả, năng 
lực tài chính, phát triển thể chế, đồng thời là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện có 
hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ người có công, đối tượng chính 
sách, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng định: “Thương hiệu, hình ảnh, uy tín của 
BIDV ngày càng được khẳng định ở cả trong nước và ngoài nước”.

Những thành tựu rực rỡ mà BIDV đạt được của ngày hôm nay được khởi nguồn từ khát vọng cống 
hiến từ những ngày đầu thành lập Ngân hàng. Khát vọng ấy vẫn luôn được hun đúc bồi đắp, trở 
thành ngọn lửa tinh thần, nhiệt huyết trong trái tim, khối óc mỗi con người BIDV. 

Cũng trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, hình ảnh nhận diện thương hiệu mới của BIDV 
đã chính thức được giới thiệu, đánh dấu thời khắc khởi đầu, mở ra một chương mới trong hành trình 
phát triển, khẳng định khát vọng vươn lên và tỏa sáng, hội tụ và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, 
năng động, nhiệt huyết, tươi mới. Hình ảnh nhận diện thương hiệu mới là biểu tượng cho 05 giá trị 
cốt lõi, kết tinh từ ý chí, khát vọng, tình yêu và lao động miệt mài của lớp lớp cán bộ BIDV suốt 65 
năm qua. Đó là Trí tuệ, Niềm tin, Liêm chính, Chuyên nghiệp và Khát vọng.

Tháng Tư và tháng Năm còn ghi dấu những hoạt động ASXH bền bỉ của BIDV, mang đến 
những giá trị nhân văn tốt đẹp cho cộng đồng, như dòng sông chở nặng phù sa, bồi đắp và tri ân 
cuộc sống. Đó là các chương trình: Trồng 01 triệu cây “Cho cuộc sống Xanh”; Bảo vệ nhân dân với 
“Nhà cộng đồng tránh lũ”; Chống hạn, mặn với “Nước ngọt cho cuộc sống Xanh”; Trao 65 xe cứu 
thương hỗ trợ cộng đồng… 

Cũng trong thời gian qua, BIDV đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông và bầu ra các thành 
viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; BIDV cũng trở thành đơn vị tiên phong trong 
ứng dụng căn cước công dân gắn chip vào giao dịch ngân hàng; Được Sao Khuê 2022 vinh danh 
06 sản phẩm Công nghệ thông tin; Cuộc thi “Tự hào BIDV” mang đến những tác phẩm nghệ thuật 
sinh động…

Tất cả những dấu ấn, những nội dung thú vị ấy sẽ được mô tả sinh động trong hơn 90 trang viết 
của Đầu tư Phát triển số 297. Xin trân trọng gửi đến cùng quý vị độc giả!

Tỏa sáng cùNg đấT Nước
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 KỶ NIỆM 30 NĂM CNTT BIDV

 ChuyểN đổI số

 sảN phẩM DịCh Vụ

54.  Niềm vui bất ngờ từ “Chuyến xe khúc khích”  
xuyên Việt của BIDV

56.  Đồng hành cùng bạn - Đón vạn niềm vui

58.  Kiểm soát tốt hơn chất lượng tín dụng

60.  Kinh tế Việt Nam đầu năm phục hồi rõ nét  
dù còn nhiều thách thức

 NghIêN Cứu Trao đổI

 TrêN đƯỜNg phÁT TrIểN

 sự KIỆN

 TIêu đIểM

24.  BIDV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2022

26.  Toàn cảnh những con số biết nói của Thị trường tài chính 
Việt Nam 

28.  BIDV tiên phong ứng dụng CCCD gắn chip trong giao dịch 
ngân hàng

30.  BIDV và HBC tăng cường hợp tác toàn diện

31.  BIDV và BIC Bank ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 
2022-2023

32.  Thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

33.  BIDV lọt top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

34.  Sao Khuê 2022 vinh danh 06 sản phẩm CNTT BIDV

36.  BSC kỳ vọng tối đa hóa giá trị doanh nghiệp từ thỏa thuận 
hợp tác chiến lược với HFI

39.  BIC đặt mục tiêu 3.310 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm 
năm 2022

06.  BIDV đón nhận các phần thưởng cao quý nhân dịp  
kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

10.  Một số hình ảnh tại Lễ đón nhận các phần thưởng cao quý  
và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập BIDV

14.  Khát vọng vượt thời gian cho mỗi mai tỏa sáng

18.  BIDV-Hana Bank: Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Hàn

20.  BIDV lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động an sinh xã hội

40.  BIDV Thái Nguyên: 65 năm hình thành và phát triển 
trên Quê hương cách mạng

42.  BIDV Phú Thọ: 65 năm ghi dấu ấn trên Quê hương 
Đất tổ

44.  BIDV Phú Xuân: 7 năm quyết tâm vượt khó đi lên

46.  BIDV-FPT: 20 năm gắn bó hướng tới tương lai

47.  Cuộc đua chuyển đổi số ngân hàng - Khi đại dịch 
trở thành cơ hội bứt phá

50.  Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng điều bắt buộc 
không thể đảo ngược

52.  30 CNTT BIDV: Những chuyện nhỏ đáng nhớ
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72.  Sinh động những tác phẩm tham dự cuộc thi  
“Tự hào BIDV”

74.  BIDV Củ Chi: Nơi vẽ ước mơ

76.  Người đam mê với các đề tài khoa học

77.  BIDV luôn trong trái tim tôi

78.  Chàng thanh niên Mường vượt khó thực hiện ước mơ  
làm cán bộ BIDV

90.  BIDV 설립 65주년을 맞아 명예의 상 수상

91.  BIDV, 하나은행과 전략적 협력 관계 추진

92.  BIDV, 2022년 주주총회 실시

94.  BIDV, 은행 거래 칩 부착 신분증 활용 선도

64.  Khi những bước chân làm nên kỳ tích

67.  BIDV An Giang trao 48 căn nhà đại đoàn kết 
và 01 xe cứu thương

68.  BIDV “Trao máy tính, gửi tương lai” và trồng cây xanh 
tại Thanh Hóa

69.  BIDV tài trợ tỉnh Điện Biên 100 căn nhà cho người nghèo

 VĂN hóa

84.  Kỳ bí Lễ hội biển Jindo tại Hàn Quốc

86.  Review sách: Hành trình về phương đông

79.  Chú bảo vệ thiện tâm nhặt được tiền rơi trả lại  
khách hàng

80.  “Thể thao mang lại cho tôi  những giá trị tích cực”

82.  7 lần sơ tán và kỷ niệm không bao giờ quên
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BIDV VINH DỰ ĐÓN NHẬN
các pHầN tHưởNg cao quý

NHâN DịP KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

Ngày 27/4/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức trọng thể Lễ 
đón nhận các phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; 
Huân chương Phát triển hạng Nhì của Nhà nước CHDCND Lào; Huân chương Sahametrei hạng Moha 

Sena của Quốc vương Campuchia và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (26/4/1957- 26/4/2022).

đỡ, hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm sự 
nghiệp Cách mạng các nước bạn 
Lào, Campuchia. Trong số hàng trăm 
cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ 
tại các chiến trường, đã có 17 đồng 
chí của Ngân hàng Kiến thiết anh 
dũng hy sinh. Sau chiến thắng lịch 
sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước, Ngân hàng Kiến thiết đã sớm 
hình thành mạng lưới chi nhánh tại 
miền Nam, cùng cả nước tập trung 
mọi nguồn lực phục vụ xây dựng các 
công trình quốc kế dân sinh, quan 
trọng của đất nước. 

Để đáp ứng nhiệm vụ tập trung 
hệ thống tín dụng - tiền tệ vào một 
ngành thống nhất, chuẩn bị tiền đề 
cho những cải cách trong hoạt động 
kinh tế - tài chính của đất nước, ngày 
24 tháng 6 năm 1981, Chính phủ đã 
chuyển Ngân hàng Kiến thiết Việt 
Nam từ Bộ Tài chính sang trực thuộc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đổi 
tên thành Ngân hàng Đầu tư và Xây 

Nam trực thuộc Bộ Tài chính để thực 
hiện nhiệm vụ cấp phát kiến thiết 
cơ bản, xây dựng cơ sở vật chất chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc, phục vụ 
công cuộc giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước. Trong suốt giai 
đoạn từ năm 1957 đến năm 1975, 
Ngân hàng Kiến thiết đã cùng toàn 
Đảng, toàn dân thực hiện đồng thời 
2 nhiệm vụ lịch sử: vừa chống chiến 
tranh phá hoại, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc; vừa góp phần 
trực tiếp vào sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước. Bằng việc tổ chức các chi 
nhánh với mã số 70.1, 70.2, B12…, 
Ngân hàng Kiến thiết đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ cấp vốn xây dựng 
đường giao thông vượt dãy Trường 
Sơn, xây dựng đường ống xăng dầu 
vào tuyến lửa, qua đó chi viện hiệu 
quả sức người, sức của cho chiến 
trường miền Nam; đồng thời giúp 

65 năm tự hào phát triển 
cùng đất nước

Trải qua 65 năm xây dựng và 
trưởng thành, dù khác nhau về tính 
chất, quy mô, nhiệm vụ và tên gọi 
trong từng thời kỳ: Ngân hàng Kiến 
thiết Việt Nam (1957-1981); Ngân 
hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam 
(1981-1990); Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (1990-2012); 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam (từ 01/5/2012), song 
BIDV luôn hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao 
phó, phụng sự trung thành, tận tụy 
cho sự nghiệp Cách mạng Việt Nam, 
đóng góp quan trọng trong lịch sử 
hào hùng của ngành ngân hàng và 
công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội 
của đất nước.

Ngày 26/4/1957, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Nghị định số 177/TTg 
thành lập Ngân hàng Kiến thiết Việt 

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Việt Nam, Lào, Campuchia 
đến chung vui với BIDV trong dịp Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Tuệ MINH

tiêu điểm
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dựng Việt Nam. Sau Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ VI tháng 12 năm 
1986, trong không khí đổi mới của cả 
nước, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng 
tiếp tục có bước chuyển mình mạnh 
mẽ, tiên phong, đột phá trong việc 
xóa bỏ dần bao cấp trong đầu tư kinh 
tế Nhà nước; góp phần khơi dậy tiềm 
năng phát triển to lớn của đất nước. 

Thực hiện đổi mới toàn diện 
ngành ngân hàng theo tinh thần 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, 
ngày 14 tháng 11 năm 1990, Ngân 
hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
được Thủ tướng Chính phủ ký quyết 
định thành lập lại trên cơ sở đổi mới 
hoạt động Ngân hàng Đầu tư và Xây 
dựng Việt Nam; đồng thời tiếp tục 
thực hiện các đột phá về xóa bỏ bao 
cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản, 
từng bước tự chủ toàn bộ nguồn vốn 
trung dài hạn cho các công trình, dự 
án theo kế hoạch của Nhà nước. 

Ngay từ năm 1995, nhằm đáp 
ứng yêu cầu phát triển trong giai 
đoạn mới, BIDV đã chuyển sang hoạt 
động ngân hàng thương mại đa 
năng, tổng hợp; tiến tới tự chủ hoàn 
toàn nguồn vốn có khả năng thanh 
khoản để phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước. Việc chuyển 
sang hoạt động ngân hàng thương 
mại đã tạo lập nền móng cho triết lý, 
định hướng kinh doanh bền vững 
của BIDV sau này; song cũng đặt ra 
yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, 
phát triển liên doanh, liên kết. Theo 
đó, BIDV đã thành lập Ngân hàng 
Liên doanh Lào - Việt, Ngân hàng Đầu 
tư Phát triển Campuchia và các hiện 
diện thương mại tại Myanmar, Liên 
bang Nga, Cộng hòa Séc… nhằm 
củng cố, mở rộng hoạt động kinh 
doanh thương mại, đồng thời góp 
phần thực hiện chiến lược ngoại giao 
kinh tế, mở đường cho hoạt động 
đầu tư, hợp tác kinh tế của các doanh 
nghiệp Việt Nam ra nước ngoài.

Bước sang thời kỳ hội nhập, thực 
hiện chủ trương của Đảng và Nhà 
nước về chuẩn hóa hoạt động ngân 
hàng thương mại, BIDV đã hoàn tất 
phiên đấu giá phát hành cổ phần lần 
đầu ra công chúng ngày 29 tháng 
12 năm 2011; chuyển đổi thành 
Ngân hàng TMCP ngày 1 tháng 5 

năm 2012; niêm yết thành công cổ 
phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán 
TP.HCM, chính thức đưa BIDV trở 
thành công ty đại chúng năm 2014. 
Tháng 11 năm 2019, BIDV đã hoàn 
thành giao dịch hợp tác chiến lược 
với Tập đoàn tài chính Hana của Hàn 
Quốc và công bố cổ đông chiến lược 
nước ngoài. Đây là giao dịch mua 
bán sáp nhập lớn nhất lịch sử ngành 
tài chính ngân hàng Việt Nam, đem 
lại lợi ích to lớn cho BIDV và cho cổ 
đông Nhà nước.

Sau 65 năm hoạt động với hơn 
27 năm kinh doanh thương mại, đến 
nay BIDV đã trở thành một định chế 
tài chính đa sở hữu, hoạt động đa 
quốc gia, kinh doanh đa năng, đa 
lĩnh vực, vận hành công khai, minh 
bạch theo chuẩn mực, thông lệ quản 
trị quốc tế... BIDV hiện có hệ sinh 
thái ngân hàng - bảo hiểm - chứng 
khoán - đầu tư tài chính, mạng lưới 
rộng khắp với 1.085 chi nhánh, 
phòng giao dịch trong và ngoài 
nước, 10 công ty con và các hiện 
diện thương mại tại Lào, Campuchia, 
Myanmar, Nga, Đài Loan (Trung 
Quốc); hơn 27.000 cán bộ được đào 
tạo bài bản, dạn dày kinh nghiệm, 
có nền tảng hơn 15 triệu khách 
hàng cá nhân, 500.000 khách hàng 
doanh nghiệp và 2.300 định chế tài 
chính trên toàn cầu... BIDV hiện có 
quy mô tổng tài sản đạt trên 1,76 
triệu tỷ đồng, đứng đầu hệ thống 
ngân hàng thương mại; vốn điều lệ 
đạt 50.585 tỷ đồng - là ngân hàng 
thương mại cổ phần có vốn điều lệ 
lớn nhất tại Việt Nam; vốn Nhà nước 

được bảo toàn và không ngừng phát 
triển. Trong 5 năm trở lại đây, BIDV 
đóng góp ngân sách trên 28.000 tỷ 
đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp 
nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam... 

Ghi nhận nỗ lực của các thế hệ 
cán bộ, nhân viên BIDV trong hành 
trình lịch sử 65 năm qua, Đảng và 
Nhà nước Việt Nam đã trao tặng 
hệ thống BIDV nhiều danh hiệu và 
phần thưởng cao quý như danh hiệu 
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 
Huân chương Hồ Chí Minh, Huân 
chương Độc lập, Huân chương Lao 
động các hạng; Đảng và Nhà nước 
CHDCND Lào tặng Huân chương 
Độc lập, Huân chương Lao động, 
Huân chương Hữu nghị; Quốc vương 
Campuchia tặng Huân chương 
Hoàng gia, Huân chương Công 
trạng... Nhân dịp kỷ niệm 65 năm 
ngày thành lập, BIDV tiếp tục vinh dự 
được trao tặng các phần thưởng cao 
quý: Huân chương Lao động hạng 
Ba của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; 
Huân chương Phát triển hạng Nhì 
của Nhà nước CHDCND Lào; và Huân 
chương Sahametrei hạng Moha Sena 
của Quốc vương Campuchia.

Trong diễn văn kỷ niệm 65 năm 
ngày thành lập BIDV, ông Lê Ngọc 
Lâm – Tổng Giám đốc BIDV, khẳng 
định: “Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, 
vinh dự này, tự hào này là thành quả 
được kết tinh từ sự quan tâm, lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước 
Việt Nam, Lào, Campuchia; là thành 
quả được bồi đắp từ sự tín nhiệm, 
ủng hộ của hàng triệu khách hàng, 
đối tác và được vun trồng, kết trái từ 

BIDV tự hào truyền thống 65 năm phát triển cùng đất nước
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truyền thống vẻ vang của các thế hệ 
cán bộ người lao động BIDV trong 
suốt chặng đường 65 năm qua”.

phấn đấu trở thành 
định chế tài chính 
hàng đầu đông nam á

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái 
ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt 
liệt biểu dương sự nỗ lực to lớn và 
những thành tích xuất sắc của các 
thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao 
động Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam đã đạt được 
trong suốt chặng đường hình thành 
và phát triển.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh 
Khái, qua 65 năm xây dựng và trưởng 
thành, với phạm vi hoạt động toàn 
diện trên các lĩnh vực ngân hàng, 
bảo hiểm, chứng khoán, BIDV đã 
trở thành một ngân hàng thương 
mại hàng đầu tại Việt Nam về quy 
mô, chất lượng, hiệu quả, năng lực 
tài chính, phát triển thể chế, đồng 
thời là một trong những đơn vị đi 
đầu trong việc thực hiện có hiệu quả 
chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về hỗ trợ người có công, 
đối tượng chính sách, bảo đảm an 
sinh xã hội và thực hiện tốt các trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 
BIDV cũng là ngân hàng Việt Nam 
đầu tiên đầu tư ra nước ngoài, góp 
phần thúc đẩy thực hiện đường lối 
ngoại giao kinh tế, tăng cường hợp 
tác về tài chính, ngân hàng và các 
lĩnh vực liên quan, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại nước 

bạn, đặc biệt tại Lào và Campuchia.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái 

khẳng định: “Sự hiện diện của đồng 
chí Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào và Phó Thủ tướng 
Chính phủ Hoàng gia Campuchia là 
minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng, 
đánh giá cao và ghi nhận sự đóng 
góp quan trọng của BIDV từ Chính 
phủ, cộng đồng doanh nghiệp và 
nhân dân các nước bạn”.

“Đây chính là thành quả của sự 
cố gắng bền bỉ, tinh thần lao động 
tâm huyết và trách nhiệm của các 
thế hệ cán bộ lãnh đạo và toàn thể 
cán bộ, người lao động BIDV, đồng 
thời cũng thể hiện kết quả của sự 
lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh 
đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua 
các thời kỳ và sự phối hợp, hợp tác 
của các cơ quan ở Trung ương và địa 
phương trong cả nước, đặc biệt là 
sự ủng hộ, hỗ trợ, gắn bó chặt chẽ 

và đồng hành của các khách hàng, 
đối tác, cộng đồng doanh nghiệp 
và người dân đối với BIDV”, Phó Thủ 
tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin 
tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, 
gắn bó, ý thức trách nhiệm cao, sự 
chung sức, đồng lòng, năng động, 
sáng tạo, nhiệt huyết đổi mới, dám 
nghĩ, dám làm của tập thể lãnh đạo 
và toàn thể cán bộ, nhân viên, người 
lao động BIDV, BIDV sẽ tiếp tục phát 
huy truyền thống tốt đẹp và những 
thành tựu to lớn trong 65 năm qua, 
tập trung khắc phục những hạn chế, 
bất cập, vượt qua khó khăn thách 
thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ được giao, 
ngày càng trưởng thành, vững mạnh 
về mọi mặt, xứng đáng với các thế 
hệ đi trước và sự tin tưởng của Đảng, 
Nhà nước và Nhân dân, đóng góp 
nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xứng đáng với vai trò 
nhtm dẫn dắt thị trường 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng 
định: “BIDV luôn đi đầu trong việc 
thực hiện chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước, đóng góp to lớn 
vào công cuộc giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước và sự nghiệp 
đổi mới, phát triển của Đất nước 
và của ngành ngân hàng. Đến nay, 
BIDV đã trở thành ngân hàng có quy 
mô tổng tài sản đứng đầu toàn hệ 
thống ngân hàng Việt Nam, năng lực 
tài chính, quản trị điều hành không 

Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân 
trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho BIDV

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm  
đọc Diễn văn kỷ niệm 65 năm BIDV

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái  
phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

tiêu điểm
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ngừng được nâng cao. Kết quả hoạt 
động kinh doanh và chất lượng phục 
vụ người dân và doanh nghiệp ngày 
càng được cải thiện. Thương hiệu, 
hình ảnh, uy tín của BIDV ngày càng 
được khẳng định ở cả trong nước và 
ngoài nước.”

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề 
nghị HĐQT, Ban Điều hành cùng 
toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV 
quán triệt đầy đủ các ý kiến chỉ 
đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ 
Lê Minh Khái, và cụ thể hóa thành 
các nhiệm vụ trọng tâm trong 
chiến lược, kế hoạch kinh doanh 
của ngân hàng trong giai đoạn tới, 
trong đó tập trung vào một số nội 
dung như: (i) Tiếp tục đưa BIDV 
phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu 
quả, bền vững trong giai đoạn 
tới, xứng đáng với vai trò là ngân 
hàng thương mại hàng đầu, chủ 
đạo, dẫn dắt thị trường trong hệ 
thống ngân hàng Việt Nam, đi đầu 
trong việc thực hiện chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ và của Ngành ngân 
hàng; (ii) Tập trung các nguồn lực, 
tiếp tục cơ cấu lại toàn diện mọi 
mặt hoạt động theo hướng nâng 
cao chất lượng, hiệu quả và đẩy 
mạnh chuyển đổi số trong hoạt 
động ngân hàng, phấn đấu sớm trở 
thành ngân hàng phát triển ngang 
tầm khu vực, vào trong Top 100 
ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản 
trong khu vực châu Á và niêm yết cổ 
phiếu trên thị trường chứng khoán 
nước ngoài, góp phần hoàn thành 
mục tiêu mà Đảng, Nhà nước giao 

cho Ngành ngân hàng đến năm 
2025; (iii) Tiếp tục phát huy tinh thần 
trách nhiệm với cộng đồng, thực 
hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã 
hội, góp phần thực hiện các chương 
trình, mục tiêu quốc gia theo chủ 
trương của Đảng, Nhà nước…

Thay mặt Ban Lãnh đạo BIDV, ông 
Phan Đức Tú – Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc 
tới Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và 
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng 
đã có đánh giá, ghi nhận, động viên 
những nỗ lực cống hiến của các thế 
hệ lãnh đạo, người lao động BIDV 
trong thời gian qua. Ông Phan Đức 
Tú bày tỏ: “Chúng tôi xin lĩnh hội, tiếp 
thu, quán triệt và triển khai nghiêm 
túc ý kiến chỉ đạo sâu sắc của các 
đồng chí để tiếp tục xây dựng BIDV 
trở thành định chế tài chính hàng 
đầu đất nước, thực hiện tốt vai trò 
chủ lực, chủ đạo trên thị trường tài 
chính – tiền tệ, góp phần tích cực vào 

công cuộc xây dựng và phát triển đất 
nước, xứng đáng với sự quan tâm và 
niềm tin của Lãnh đạo cấp trên, của 
đối tác, khách hàng, xứng đáng với 
kỳ vọng và mong muốn của các thế 
hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động 
trong toàn hệ thống BIDV”.

Với thành tựu và truyền thống tốt 
đẹp đã đạt được trong 65 năm qua, 
và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn 
kết, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo 
và nhân viên BIDV, với tiềm lực tài 
chính, công nghệ và nguồn nhân lực 
chất lượng cao, và vận hội từ cuộc 
Cách mạng công nghệ lần thứ 4,  

Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Pany Yathotou  
trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Phát triển hạng Nhì cho BIDV

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An  
trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Sahametrei  
hạng Moha Sena cho BIDV

Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú phát biểu cảm ơn

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu chúc mừng BIDV

BIDV quyết tâm triển khai quyết liệt, 
hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà 
nước, hoàn thành xuất sắc trọng 
trách mà Đảng, Nhà nước và Ngành 
ngân hàng tin tưởng giao phó, góp 
phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, 
phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập 
quốc tế của đất nước. 
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Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào 
Pany Yathotou 

gắn Huân chương Phát triển hạng Nhì 
lên Lá cờ truyền thống của BIDV

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia 
Men Sam An 

gắn Huân chương Sahametrei hạng Moha Sena 
lên Lá cờ truyền thống của BIDV

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ ĐÓN NHẬN 
CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

VÀ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BIDV

Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 
Võ Thị Ánh Xuân 

gắn Huân chương Lao động hạng Ba  
lên Lá cờ truyền thống của BIDV

tiêu điểm
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Phó Thủ tướng Chính phủ CHXHCN Việt Nam
Lê Minh Khái trao tặng phẩm chúc mừng BIDV 

nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành  
Việt Nam, Lào, Campuchia đến chung vui với BIDV trong dịp Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, 
đến nay BIDV đã phát triển mạng lưới rộng khắp 

với 190 chi nhánh trong và ngoài nước, 
04 Văn phòng đại diện tại nước ngoài, 

15 Công ty con, liên kết. 
Tiết mục biểu diễn tập thể với sự tham dự

 của 100 cán bộ đoàn viên thanh niên BIDV 
thể hiện sự vươn tầm của BIDV
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Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng,  
nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 
nguyên Chủ tịch Quốc hội; 

Đồng chí Lê Minh Khái, 
Phó Thủ tướng Chính phủ; 

Đồng chí  Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước 
vui mừng gặp gỡ các đại biểu 

tham dự Lễ kỷ niệm

BIDV vinh dự đón tiếp 
Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào 

Pany Yathotou 
tham dự Lễ kỷ niệm

BIDV vinh dự đón tiếp 
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia 

Men Sam An 
tham dự Lễ kỷ niệm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ ĐÓN NHẬN 
CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

VÀ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BIDV

tiêu điểm
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Bên lề sự kiện, BIDV cũng tổ chức không gian triển 
lãm ngân hàng với nhiều SPDV số hóa hiện đại. 

Chuyển đổi số là một trong những thành tích ấn 
tượng của ngân hàng 65 năm tuổi đã đạt được

Ca khúc “Tình yêu ngân hàng” với niềm tin vào sự kiến tạo 
giá trị sống bền vững qua sự thể hiện của ca sỹ Mỹ Linh

Chương trình Lễ kỷ niệm 65 năm với màn nghệ thuật đã tái hiện lại những chặng 
đường phát triển của BIDV bằng ngôn ngữ âm nhạc. Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm 

cùng dàn hợp xướng 65 cán bộ BIDV biển diễn ca khúc “Đường chúng ta đi”

Tiết mục trình diễn công nghệ “Khát vọng vươn tầm” thể hiện bề dày 
lịch sử của BIDV với niềm tin vững bước vươn tầm quốc tế. Đây là lần 

đầu tiên tiết mục nghệ thuật được biểu diễn với sự kết hợp công nghệ 3D 
Mapping, Kinetic Lighting System và trình diễn màn hình LED

Ca khúc “Thênh thang đường mới” tràn niềm tin,  
căng nhiệt huyết và đầy khát vọng với sự thể hiện của  

ca sỹ Mỹ Linh và ca sỹ Vũ Thắng Lợi

Ca khúc “Thẳng hướng tương lai” do cố nhạc sỹ Vũ Thạch Hùng, 
nguyên cán bộ BIDV sáng tác, thể hiện sự quyết tâm hướng đến tương 

lai bền vững và thịnh vượng, hòa thanh cùng bản hùng ca Việt Nam 
phồn thịnh, trường tồn
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trong “mỖi mai tỎa Sáng”
Bước sang tuổi mới, thông qua 

việc thay đổi bộ nhận diện, BIDV 
khẳng định luôn giữ vững những 
giá trị đã làm nên vị thế định chế tài 
chính hàng đầu Việt Nam, đồng thời 
không ngừng sáng tạo, đổi mới để 
trở thành “bạn đồng hành”, mang lại 
lợi ích và tiện ích tốt nhất cho khách 
hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên và 
cộng đồng xã hội.

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Lâm - 
Tổng Giám đốc BIDV điểm lại hành 
trình 65 năm tự hào phát triển cùng 
đất nước của ngân hàng và khẳng 
định: “Để thể hiện một BIDV xứng 
tầm thời đại, với hoài bão, khát 
vọng, sẵn sàng cho sự chuyển mình 
mạnh mẽ trong thời đại kỷ nguyên 
số và hội nhập quốc tế sâu rộng, 
BIDV cần có một diện mạo mới, một 
ngân hàng chuyên nghiệp, thân 
thiện với sứ mệnh mang lại tiện ích 
và lợi ích tốt nhất cho khách hàng, 
cổ đông, người lao động và cộng 
đồng xã hội. Kỷ niệm 65 năm ngày 

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm 
ngày thành lập, tối 25/5/2022 
tại Trung tâm Hội nghị quốc 
gia Mỹ Đình, BIDV tổ chức Lễ 
ra mắt bộ nhận diện thương 
hiệu mới và chương trình nghệ 
thuật với chủ đề “Khát vọng 
vượt thời gian” nhằm tri ân 
đối tác, khách hàng đã luôn 
tin tưởng, đồng hành, ủng hộ 
BIDV trong suốt thời gian qua.

KHÁT VỌNG VƯỢT THỜI GIAN
CHO MỖI MAI TỎA SÁNG

MINH HoàNG 

thành lập và bước vào giai đoạn 
thực hiện chiến lược phát triển mới, 
là thời điểm ý nghĩa để BIDV giới 
thiệu một hình ảnh thương hiệu 
mới tới công chúng, đối tác, khách 
hàng, tạo xung lực mới, khí thế mới 
cho toàn hệ thống”.

Vẫn giữ nguyên tên đầy đủ là 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam, tên viết tắt là “BIDV” 
nhưng hình ảnh biểu tượng được 
điều chỉnh, khoác lên mình màu 
sắc nhận diện mới. Biểu tượng logo 
được lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa 
mai vàng 5 cánh là biểu tượng cho 
khí phách quật cường, bản lĩnh và 
tinh thần tiên phong, vượt lên mọi 
khó khăn, thử thách.  

Trung tâm là biểu tượng ngôi 
sao 5 cánh với ý nghĩa vừa dẫn 
dắt, vừa là đích đến cho hành trình 
vươn tới của BIDV. Tất cả đều mang 
một số 5 trong văn hóa phương 
Đông, là con số của sự phát triển, là 
khát vọng vươn ra 5 châu, hội nhập, 
sánh vai cùng các định chế trong 

khu vực và trên thế giới. 
Màu sắc nhận diện thương hiệu 

chủ đạo là màu xanh ngọc lục bảo 
– một trong tứ đại ngọc quý. Màu 
xanh cũng tượng trưng cho sức 
sống và phát triển bền vững, một 
ngân hàng BIDV Xanh. Màu sắc bổ 
trợ là màu vàng của hoa mai, màu 
của ánh bình minh ngày mới. Màu 
vàng cũng là màu sắc đại diện cho 
nghề tài chính ngân hàng.

Hình ảnh nhận diện thương hiệu 
mới là biểu tượng cho 05 giá trị cốt 
lõi, kết tinh từ ý chí, khát vọng, tình 
yêu và lao động miệt mài của lớp 
lớp cán bộ BIDV suốt 65 năm qua. 
Đó là Trí tuệ, Niềm tin, Liêm chính, 
Chuyên nghiệp và Khát vọng.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV, công bố bộ nhận diện thương hiệu mới của BIDV

Luôn Bùng cháY 
“Khát vỌng vưỢt thời gian”

Chương trình nghệ thuật "Khát 
vọng vượt thời gian" là câu chuyện 
kể bằng âm nhạc về hành trình lịch 
sử 65 năm dựng xây, phát triển của 
BIDV. Là ngân hàng thương mại có 

tiêu điểm
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lịch sử lâu đời nhất Việt Nam, khởi 
đầu bằng đồng vốn cấp phát để xây 
dựng nhiều công trình trọng điểm, 
BIDV đã góp phần kiến tạo nên 
những giá trị, đóng góp cho sự phát 
triển của đất nước xuyên suốt chiều 
dài lịch sử. 

Những thành tựu rực rỡ mà BIDV 
đạt được của ngày hôm nay được 

khởi nguồn từ khát vọng cống hiến 
từ những ngày đầu thành lập Ngân 
hàng. Khát vọng ấy vẫn luôn được 
hun đúc bồi đắp, trở thành ngọn lửa 
tinh thần, nhiệt huyết trong trái tim, 
khối óc mỗi con người BIDV. 

Tại chương trình nghệ thuật 
“Khát vọng vượt thời gian”, hình 
ảnh nhận diện thương hiệu mới 

Ban Lãnh đạo BIDV cảm ơn các nghệ sỹ tham gia chương trình nghệ thuật “Khát vọng vượt thời gian”

của BIDV đã chính thức được giới 
thiệu, đánh dấu thời khắc khởi 
đầu, mở ra một chương mới trong 
hành trình phát triển, khẳng định 
khát vọng vươn lên và tỏa sáng, 
hội tụ và lan tỏa nguồn năng 
lượng tích cực, năng động, nhiệt 
huyết, tươi mới.

“Khát vọng vượt thời gian” còn là 
lời tri ân, như một món quà ý nghĩa 
mà BIDV muốn dành tặng cán bộ 
người lao động, khách hàng, đối 
tác, nhà đầu tư… đã luôn tin tưởng, 
đồng hành và ủng hộ BIDV trong 
suốt 65 năm qua. 

Chương trình được tổ chức quy 
mô với sự góp mặt của nhiều nghệ 
sĩ nổi tiếng như Hà Lê, Tùng Dương, 
Quang Dũng, Uyên Linh, nhóm 
Oplus và Mỹ Tâm; Tổng đạo diễn 
Hoàng Công Cường và Giám đốc âm 
nhạc Hồng Kiên. Hơn 20 ca khúc xen 
kẽ những tiết mục trình diễn mang 
đậm dấu ấn và tinh thần BIDV đã 
đưa khán giả đi qua mọi cung bậc 
cảm xúc. 
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“Khát vọng
vượt thời gian” 
là chương trình nghệ thuật quy mô lớn 

đầu tiên do BIDV tổ chức, với sự tham gia 
của các nghệ sỹ nhạc nhẹ hàng đầu  

Việt Nam. Hội trường Trung tâm HNQG  
với 3.500 ghế ngồi đã không còn một 
chỗ trống. Kịch bản của chương trình 

được xây dựng chặt chẽ, liền mạch với 
những tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca 

đan xen, tạo cảm giác háo hức và bất ngờ 
cho khán giả khi chờ đón các nghệ sĩ tiếp 

theo bước ra sân khấu. Khán giả cùng 
đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào, 

bùng cháy với khát khao trong những 
miền âm nhạc chứa chan những thanh 

âm tươi đẹp.

Mở đầu chương trình, ca sỹ  
Hà Lê cùng các nghệ sỹ biểu 

diễn ca khúc “Khám phá”, “Huế 
Sài Gòn Hà Nội”, đã mang đến 
cho chúng ta một tiết mục vô 
cùng ấn tượng, đưa khán giả 
trở về những ngày đầu thành 
lập Ngân hàng, khi đất 
nước còn đang chia 
cắt 2 miền Nam Bắc, 
cho đến khi miền 
Nam hoàn toàn giải 
phóng. Lời ca cất lên tiếng lòng 
của những người con Việt Nam 
nói chung và BIDV nói riêng luôn 
cháy trong mình khát khao được 
cống hiến, dựng xây quê hương.

Giọng ca nội lực của Tùng Dương 
khuấy động không khí đại nhạc 

hội với 4 tác phẩm “Khát vọng”, “Ngày 
chưa giông bão”, “Tháng tư về” và “Chiếc 
khăn piêu”. Nam ca sĩ trải lòng: “Đến 
đây, Tùng Dương không mang tâm thế 
của một ca sĩ, mà là người BIDV, dưới 
mái nhà của gia đình BIDV. BIDV đã gắn 

bó với Tùng Dương từ những ngày 
đầu. Hôm nay, Tùng Dương đã thay 
đổi nhiều, nhưng vẫn luôn có một 

chỗ dựa tinh thần và tài chính 
vững chắc  là BIDV”.

TGĐ BIDV  Lê Ngọc Lâm khai mạc chương trình nghệ thuật “Khát vọng vượt thời gian”

tiêu điểm
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Quang Dũng  
cất lên ca khúc 

“Còn ta với nồng nàn” 
như muốn kể câu 
chuyện bằng ngôn 
ngữ nghệ thuật của 
niềm tin tưởng, yêu 
thương mà BIDV và 
toàn thể khán giả 
dành cho nhau.

Sự xuất hiện của nữ ca sĩ 
Mỹ Tâm với màn trình 

diễn ca khúc “Hào quang, “Xin 
chào ngày mới” sôi động 
khiến cả khán phòng như 
bùng nổ. “Bạn có thấy tôi 
trong hào quang/Bạn có thấy 
tôi vượt thời gian”, lời bài hát 
như một lần nữa nhắc về tầm 
vóc, vị thế, giá trị và tham 
vọng của BIDV. 

Ca sỹ Uyên Linh, Oplus đã thể 
hiện ca khúc quen thuộc “Cảm ơn 

tình yêu” theo một phong cách mới, 
như lời tri ân ý nghĩa của BIDV gửi tới 
toàn thể khán giả tham dự sự kiện.
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Trong khuôn khổ chương trình 
kỉ niệm 65 năm ngày thành 
lập BIDV, Đoàn công tác Hana 

Bank (Hàn Quốc, đối tác chiến lược 
của BIDV) do ông Park Sung Ho - 
Tổng Giám đốc, làm trưởng đoàn; 
cùng ông Hwang Hyo Goo - Trưởng 
Khối kinh doanh toàn cầu và ông 
Ham Jin Sik – Giám đốc Chi nhánh 
Hà Nội, đã có các hoạt động diện 
kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Minh Khái; Trao đổi, thúc đẩy quan 
hệ hợp tác với BIDV và công bố các 
chương trình ASXH.

đoàn công tác  
hana BanK diện Kiến 
phó thủ tướng chính phủ  
Lê minh Khái

Sáng 27/4, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Lê Minh Khái đã tiếp ông Park 
Sung Ho, Tổng Giám đốc Ngân 
hàng Hana. Cùng dự buổi tiếp có 
Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn 

BIDV-Hana Bank
thúc đẩy quan hệ hợp tác

VIệt-HàN
ANH TRầN (tổng hợp)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp ông Park Sung Ho, Tổng Giám đốc Ngân hàng Hana

Thị Hồng; lãnh đạo Văn phòng 
Chính phủ, BIDV…

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ 
tướng Lê Minh Khái nêu rõ, thời 
gian qua, Hàn Quốc tiếp tục là đối 
tác quan trọng hàng đầu của Việt 
Nam trên nhiều lĩnh vực. Trong thời 
gian tới, Việt Nam mong muốn tăng 
cường hợp tác với Hàn Quốc nhằm 
phát triển sâu rộng và thực chất hơn 
nữa quan hệ hai nước trên nhiều 
lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương 
mại, đầu tư... Phó Thủ tướng cho 
biết, vượt qua những khó khăn do 
dịch bệnh Covid-19 gây ra, kinh tế 
Việt Nam quý I/2022 đã khởi sắc và 
phục hồi tích cực; nền tảng vĩ mô ổn 
định, lạm phát được kiểm soát; các 
cân đối lớn về ngân sách, thương 
mại, đầu tư, lương thực, năng lượng, 
lao động được bảo đảm… Trong 
thành tựu chung đó, có đóng góp 
của cộng đồng doanh nghiệp trong 
và ngoài nước nói chung, cũng như 

Ngân hàng Hana – đối tác quan 
trọng của BIDV – một trong 4 ngân 
hàng thương mại lớn của Việt Nam, 
Nhà nước giữ cổ phần chi phối.

Ông Park Sung Ho, Tổng Giám 
đốc Ngân hàng Hana bày tỏ, hòa 
chung với dòng chảy tích cực của 
quan hệ hai nước, Ngân hàng Hana 
đã đầu tư rất thành công vào BIDV. 
«Chúng tôi mong muốn phát triển 
mối quan hệ giữa BIDV và Hana 
không thuần túy là mối quan hệ 
giữa hai nhà đầu tư mà trở thành 
mối quan hệ chiến lược, trở thành 
hình mẫu trong hợp tác kinh tế Việt 
Nam – Hàn Quốc, đóng góp vào sự 
phát triển quan hệ hai nước», ông 
Park Sung Ho bày tỏ.

Bidv-hana BanK: 
tăng cường đồng hành 
phát triển

Cũng trong ngày 27/4, đoàn 
công tác Hana Bank đã có chuyến 

tiêu điểm
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Đại diện Lãnh đạo BIDV-Hana Bank trao đổi thông tin tăng cường hợp tác

thăm và làm việc với Ban Lãnh đạo 
BIDV. Hai bên đã tổ chức Tọa đàm 
cấp cao BIDV-Hana Bank, báo cáo 
kết quả hợp tác giữa hai ngân hàng 
trong thời gian qua và đưa ra những 
đề xuất hợp tác trong thời gian tới. 

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Ngọc 
Lâm – Tổng Giám đốc BIDV, cập nhật 
sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh 
Quý I/2022 của BIDV và kết quả hợp 
tác hai ngân hàng với nhiều điểm 
sáng thuận lợi. Trước tình hình dịch 
bệnh ảnh hưởng đến nhiều mặt 
hoạt động trong hai năm qua (2020 
-2021), dưới sự chỉ đạo của Ủy ban 
Hợp tác chiến lược và hỗ trợ của 
nhân sự phái cử, BIDV và Hana Bank 
đã hoàn thành triển khai 65 trong 
tổng số 67 nội dung hợp tác kỹ 
thuật đã phê duyệt (02 dự án hoãn 
triển khai do tình hình Covid-19). 

Với sự tư vấn hợp tác của Hana 
Bank, BIDV đã triển khai và ra mắt 
nhiều sản phẩm và ứng dụng mới 
như: dịch vụ tài khoản định danh, 
dịch vụ mở tài khoản sử dụng eKYC, 
dịch vụ kết nối ERP cho khách hàng 
doanh nghiệp, xây dựng dịch vụ 
ngân hàng lưu ký phụ, sản phẩm 
e-ARC loan, dịch vụ cho vay nhanh 
với khách hàng trả lương, dịch vụ 
chuyển tiền kiều hối cá nhân 24/7 
từ Hàn Quốc về Việt Nam; nghiên 
cứu, áp dụng triển khai các nhóm 
giải pháp nâng cao năng lực quản 
trị điều hành, đáp ứng thông lệ 
quản trị quốc tế; tăng cường quản 
lý rủi ro, công khai minh bạch theo 

với BIDV và nhấn mạnh: “Chúng ta 
không chỉ là đối tác mà còn là đồng 
đội, bạn đồng hành với nhau trong 
quá trình phát triển ở cả hiện tại và 
tương lai.”

Ông Phan Đức Tú – Chủ tịch 
HĐQT BIDV, đã gửi lời chào mừng 
đến Tổng Giám đốc Park trong lần 
đầu tiên ông sang thăm và làm 
việc tại BIDV, bày tỏ vui mừng trước 
những kết quả Hana Bank đã đạt 
được trong hoạt động kinh doanh. 
Ông cũng gửi lời cảm ơn Tập đoàn 
Hana và Ngân hàng Hana mà đứng 
đầu là Tổng Giám đốc Park Sung Ho 
đã luôn quan tâm, theo dõi và trao 
đổi thường xuyên để hỗ trợ kịp thời 
trong quá trình triển khai hợp tác 
thời gian qua. 

chuẩn mực tài chính. Trên cơ sở các 
nội dung hợp tác đang triển khai, 
để tăng cường hiệu quả, đảm bảo 
phù hợp với mục tiêu chiến lược 
kinh doanh của BIDV, BIDV đã đề 
xuất phía Hana Bank tiếp tục tăng 
cường hỗ trợ kỹ thuật cho các nội 
dung trong hoạt động bán lẻ, bán 
buôn, quản lý rủi ro và công nghệ 
thông tin.

Phát biểu tại chương trình, ông 
Park Sung Ho – Tổng Giám đốc 
Hana Bank, đã gửi lời chúc mừng 
BIDV nhân dịp kỷ niệm 65 năm 
ngày truyền thống và thay đổi nhận 
diện thương hiệu mới. Ông bày tỏ 
sự tự hào về mối quan hệ hợp tác 

Trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày 
thành lập BIDV, Hana Bank đã 
công bố trao tặng 40 tỷ đồng 

xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ và 
tài trợ xe cứu thương tại Việt Nam. Cụ 
thể, Hana Bank sẽ tài trợ xây 08 nhà 
văn hóa cộng đồng tránh lũ và 16 xe 
cứu thương tại các tỉnh miền Trung 

gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, mỗi 
địa phương 01 nhà cộng đồng và 02 
xe cứu thương. Hana Bank giao cho 
đại diện tại Việt Nam là chi nhánh 
tại Hà Nội triển khai các nội dung 
tài trợ. 

XÂY NHÀ CỘNG ĐỒNG TRÁNH LŨ
VÀ TÀI TRỢ XE CỨU THƯƠNG

40 TỶ đỒNg HANA BANK TRAO

Đại diện Hana Bank trao biển tài trợ  
nhà cộng đồng chống lũ và xe cứu thương
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tích cực thực hiện 
trách nhiệm  
vì cộng đồng

Trong giai đoạn 2017-2022, bên 
cạnh việc thực thi các nhiệm vụ tài 
chính tiền tệ phục vụ các chương 
trình phát triển kinh tế của đất nước, 
BIDV cũng tích cực dành nguồn kinh 
phí từ hoạt động của ngân hàng, 
cũng như vận động người lao động 
tham gia đóng góp, dành nhiều tâm 
sức để thực hiện các chương trình 
an sinh xã hội (ASXH). Tổng kinh 
phí BIDV triển khai thực hiện các 
chương trình ASXH 5 năm qua là 
gần 1.500 tỷ đồng. Các lĩnh vực tài 
trợ tập trung chủ yếu vào giáo dục, 
y tế, xoá nhà tạm cho người nghèo, 
khắc phục hậu quả thiên tai...

Trong suốt chặng đường phát triển của mình, với vị thế là định chế tài chính 
giữ vai trò trọng yếu của nền kinh tế đất nước, BIDV luôn xác định hướng 
về cộng đồng là một trong những mục tiêu căn bản trong hoạt động. Trong 
nội dung tuyên bố về chiến lược phát triển ra công chúng, BIDV khẳng định 
“Trách nhiệm xã hội” là 01 trong 4 giá trị cốt lõi mà BIDV tập trung triển 
khai. Đó không chỉ là tấm lòng, tình cảm hướng về cộng đồng mà còn được 
BIDV xác định là trách nhiệm chính trị đối với đất nước.

Hà AN

BIDV lan tỏa giá trị nhân văn 
QUA CÁC HOẠT ĐỘNG AN SINH xã HỘI

BIDV đã hỗ trợ xây dựng hàng 
trăm công trình trường học/phòng 
học/nhà lớp học tại các địa phương; 
tặng hàng ngàn suất học bổng cho 
học sinh vượt khó, học giỏi tại các 
trường học trong cả nước; hỗ trợ 
mua sắm trang thiết bị đào tạo cho 
các cơ sở giáo dục với tổng kinh phí 
trên 525 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí 
hỗ trợ của BIDV, nhiều ngôi trường 
mới, nhiều nhà lớp học khang trang 
đã được xây dựng ở khắp các địa 
phương trong cả nước.

Trong lĩnh vực y tế, BIDV đã triển 
khai hỗ trợ xây dựng/nâng cấp hơn 
20 bệnh viện/trạm y tế cấp trung 
ương và địa phương, tặng gần 100 
xe cứu thương/khám chữa bệnh lưu 
động/chuyên dụng cho các bệnh 

viện với kinh phí gần 500 tỷ đồng. 
Đối với công tác chăm lo hỗ trợ 

cho người nghèo, những đối tượng 
yếu thế trong xã hội, BIDV hỗ trợ xây 
dựng gần 3.000 ngôi nhà, tổng kinh 
phí hơn 170 tỷ đồng. Hàng năm, 
BIDV cũng dành khoản kinh phí để 
góp phần cùng chính quyền địa 
phương hỗ trợ nhân dân khắc phục 
hậu quả thiên tai do lũ lụt, hạn hán, 
xâm nhập mặn, rét đậm, rét hại...

Đặc biệt, chương trình tặng 
quà Tết cho đồng bào nghèo được 
BIDV thực hiện liên tục từ năm 
2009 đến nay, mỗi năm trao tặng từ 
15.000-40.000 suất quà. Giai đoạn 
2017-2022, BIDV đã tặng khoảng 
260 ngàn suất quà Tết tới đồng bào 
nghèo trong cả nước, tổng kinh phí 
khoảng 254 tỷ đồng. Chương trình 
quà Tết hàng năm của BIDV đã giúp 
hàng vạn gia đình nghèo một cái 
Tết đủ đầy no ấm. 

Trong 3 năm 2020-2022, tình 
hình dịch Covid-19 bùng phát trên 
toàn thế giới và Việt Nam, BIDV tiếp 
tục phát huy cao nhất tinh thần 
trách nhiệm vì cộng đồng. BIDV đã 

Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú và Tổng Giám đốc Lê Ngọc Lâm  
trao biểu trưng xe cứu thương  cho đại diện các địa phương

tiêu điểm
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có những đóng góp tích cực, hiệu 
quả cho công tác phòng chống 
dịch Covid-19, được lãnh đạo, chính 
quyền, nhân dân và cộng đồng ghi 
nhận. Tổng số tiền đóng góp hơn 
300 tỷ đồng BIDV dành ủng hộ các 
quỹ, chương trình phòng chống 
Covid-19 là tấm lòng, tình cảm, là sự 
tích lũy của tình yêu thương, trách 
nhiệm, sự sẻ chia và tinh thần yêu 
nước của tập thể hơn 25.000 cán bộ 
nhân viên ngân hàng.

Lan tỎa tinh thần 
nhân ái, Sẻ chia

Bên cạnh việc trực tiếp đóng góp 
chi phí thực hiện các chương trình 
an sinh xã hội, BIDV đã có nhiều 
cách làm sáng tạo trong việc lan 
tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng 
tới khách hàng, công chúng. Thông 
qua các chương trình như: “Tết ấm 
cho người nghèo”, “Nước ngọt cho 
cuộc sống Xanh”, “Mỗi giao dịch – 
Một tấm lòng”… BIDV đã vận động 
khách hàng công chúng cùng tham 
gia đóng góp cho cộng đồng để 
xây nhà cộng đồng tránh lũ, trồng 
01 triệu cây xanh, hỗ trợ người dân 
khắc phục thiên tai hạn mặn... 

Năm 2020, để hỗ trợ người dân 
vùng bị ảnh hưởng do hạn hán xâm 
nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng 
Sông Cửu Long, BIDV vận động 
khách hàng tham gia giao dịch xanh 
“Cho cuộc sống Xanh” trên ứng 
dụng BIDV SmartBanking để quy 
đổi đóng góp chi phí 26,5 tỷ đồng. 
Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, 
BIDV cũng lan tỏa đến khách hàng 
tinh thần vì cộng đồng thông qua 
chương trình “Mỗi giao dịch một 
tấm lòng” đóng góp bằng hình thức 
mỗi giao dịch của khách hàng, BIDV 
đóng góp chi phí cho Quỹ Vắc-xin 
phòng chống Covid-19.

BIDV cũng triển khai thành công 
giải chạy “Tết ấm cho người nghèo” 
đóng góp quà Tết cho người nghèo; 
giải chạy “Vì miền Trung thương 
yêu” đóng góp hỗ trợ người dân 
miền Trung bị ảnh hưởng do thiên 
tai bão lũ. Đặc biệt, BIDV tổ chức vận 
động khách hàng tham gia đóng 
góp chương trình trồng 01 triệu cây 
xanh và xây nhà cộng đồng tránh 

phát triển kinh tế địa phương, phủ 
xanh đất trống, đồi, núi trọc... 

BIDV sẽ phối hợp với các địa 
phương trên toàn quốc trồng cây 
tại các khu vực thường xuyên chịu 
ảnh hưởng do thiên tai, góp phần 
giảm bớt những tác động xấu 
của việc suy giảm hệ thống rừng 
phòng hộ quốc gia, nước biển xâm 
thực, hạn hán, bão lũ... Trước mắt, 
năm 2022, BIDV sẽ triển khai trồng 
khoảng 300.000 cây xanh tại các 
địa phương. Đến nay, BIDV đã hoàn 
thành trồng 70.000 cây tại Vườn 
quốc gia Ba Vì, Hà Nội, Yên Bái, Phú 
Thọ, Đăk Lăk, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Bảo vệ nhân dân  
với “nhà cộng đồng  
tránh Lũ” 

Trong năm 2022-2023, BIDV sẽ 
triển khai tài trợ xây 12 nhà cộng 
đồng tránh lũ với kinh phí khoảng 
29 tỷ đồng tại một số địa phương 
thường xuyên chịu ảnh hưởng do 
thiên tai lũ lụt như Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng 
Nam, Thừa Thiên Huế, mỗi địa 
phương 02 nhà.

Công trình nhà cộng đồng tránh 
lũ tại các địa phương có 2 chức 
năng chính: là nơi sinh hoạt cộng 
đồng, nhà văn hóa của địa phương 
và là nơi tránh lũ cho người dân khi 
có thiên tai lũ lụt. Đây là công trình 

lũ... Chương trình lan tỏa rộng khắp, 
thu hút hơn 150.000 lượt vận động 
viên tham gia, góp phần hình thành 
phong trào thể thao rèn luyện sức 
khỏe đối với cán bộ BIDV, cộng 
đồng và khách hàng...

trồng 01 triệu câY 
“cho cuộc Sống Xanh”

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày 
thành lập, BIDV tiếp tục triển khai 
chương trình trồng 01 triệu cây 
xanh, hưởng ứng chương trình 
trồng 01 tỷ cây xanh do Thủ tướng 
Chính phủ phát động, với tên gọi 
đầy ý nghĩa “Cho cuộc sống Xanh”. 
Phát huy truyền thống trồng cây do 
Bác Hồ khởi xướng, chương trình 
“Cho cuộc sống Xanh” thực sự trở 
thành phong trào thi đua hiệu quả, 
là hành động thiết thực để học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 

Theo kế hoạch, BIDV dự kiến sẽ 
triển khai trồng 01 triệu cây xanh 
trong giai đoạn 5 năm 2022-2026. 
Đây là hoạt động tiếp nối các chương 
trình ASXH hướng đến bảo vệ môi 
trường, hỗ trợ sinh kế cho người 
dân, vì mục tiêu phát triển bền vững. 
Chương trình ưu tiên trồng loại cây 
có giá trị, quý, hiếm, mang bản sắc 
văn hóa địa phương và phục vụ 
nhiều mục đích khác nhau: vừa bảo 
vệ môi trường, phòng hộ; vừa hỗ trợ 

Lãnh đạo các đơn vị tham gia trồng cây tại xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

21Tháng 5. 2022   Số 297   Đầu tư Phát triển



có ý nghĩa thiết thực đối với các địa 
phương thường xuyên chịu thiên 
tai, góp phần cùng địa phương tạo 
cơ sở vật chất chăm lo đời sống 
tinh thần cho người dân trong điều 
kiện bình thường và bảo vệ tính 
mạng, tài sản của nhân dân khi xảy 
ra mưa lũ. 

Năm 2022, BIDV đã triển khai thí 
điểm xây dựng công trình nhà cộng 
đồng tránh lũ tại xã Cẩm Duệ, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Công trình 
được thiết kế 2 tầng, diện tích sàn 
500m2, có sức chứa khoảng 250 
người, đủ không gian sinh hoạt thiết 
yếu cho người dân khi lũ về. Trong 
điều kiện bình thường, công trình là 
không gian sinh hoạt văn hóa cộng 
đồng cho người dân.

chống hạn, mặn với 
“nước ngỌt cho  
cuộc Sống Xanh”

BIDV tiếp tục triển khai chương 
trình “Nước ngọt cho cuộc sống 
Xanh” tại các tỉnh khu vực Đồng 
bằng Sông Cửu Long với mức kinh 
phí 5 tỷ đồng/năm. BIDV sẽ phối 
hợp với chính quyền các địa phương 
để triển khai, kịp thời hỗ trợ người 
dân trong vùng khắc phục hậu quả 
do thiên tai hạn hán, xâm nhập 
mặn, ổn định cuộc sống, duy trì và 
phát triển sản xuất.

Chương trình “Nước ngọt cho 
cuộc sống Xanh” được BIDV triển khai 
năm 2020, đã trao tặng 13.300 bồn 
chứa nước và 39 máy lọc nước đến 
người dân tại 5 tỉnh Đồng bằng Sông 
Cửu Long bị ảnh hưởng nặng nề của 
đợt hạn hán, xâm nhập mặn bao 
gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, 
Kiên Giang, Cà Mau. Chương trình đã 
hỗ trợ bà con vùng ngập, hạn mặn 
tích trữ nguồn nước ngọt phục vụ 
sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên 
HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BIDV 
cho biết: “Nhân dịp kỷ niệm 65 năm 
ngày thành lập, BIDV tiếp tục triển 
khai những chương trình ASXH có 
ý nghĩa, hướng tới “Cho cuộc sống 
Xanh”. BIDV triển khai loạt chương 
trình ASXH nhằm mục đích bảo vệ 
môi trường, hỗ trợ cuộc sống cho 
người dân nghèo, ổn định sản xuất, 

khắc phục hậu quả thiên tai... hướng 
tới mục tiêu phát triển bền vững. 
Hàng năm, BIDV sẽ dành ngân sách 
trong kế hoạch chi ASXH chung để 
triển khai thực hiện những hoạt động 
ASXH có ý nghĩa này.”

65 Xe cứu thương  
hỖ trỢ cộng đồng

Tại sự kiện công bố các chương 
trình ASXH nhân kỷ niệm 65 năm 
ngày thành lập, BIDV đã tổ chức 
trao tặng 65 xe cứu thương, có 
tổng giá trị 78 tỷ đồng cho các cơ 
sở y tế tại 63 tỉnh, thành phố trên 
cả nước. Xe cứu thương chất lượng 
cao do BIDV tài trợ được đặt hàng, 
sản xuất riêng, đáp ứng các tiêu chí 
kỹ thuật về môi trường, chất lượng 
tiêu chuẩn y tế. Đây cũng là dòng 
xe được sử dụng để phục vụ công 
tác khám chữa bệnh trong các đợt 
bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại 
các địa phương vừa qua. Việc tài trợ 
xe cứu thương sẽ giúp các cơ sở y 
tế tại địa phương, nhất là những cơ 
sở ở những vùng sâu, vùng xa, vùng 
khó khăn có thêm điều kiện chăm 
sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn.

Ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch 
thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu, đại 
diện các địa phương nhận xe cứu 
thương của BIDV, phát biểu: “Chương 
trình tặng 65 xe cứu thương của BIDV 
nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành 

lập cho các tỉnh thành phố trong cả 
nước, trong đó có tỉnh Bạc Liêu là món 
quà có ý nghĩa nhân văn rất tốt đẹp, 
hữu ích với các cơ sở y tế, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân trong cả nước”.

Ông Đào Khắc Hùng - Giám đốc 
Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh phát 
biểu: “Xe cứu thương là phương tiện 
hữu ích, cần thiết đối với hoạt động 
của Bệnh viện, đáp ứng nhu cầu cấp 
cứu kịp thời, bảo vệ sức khỏe của 
người dân. Chúng tôi cam kết sẽ giữ 
gìn sử dụng xe hiệu quả, đúng mục 
đích. Thay mặt Bệnh viện Sản nhi Bắc 
Ninh, xin được gửi lời cảm ơn tới tập 
thể Ban lãnh đạo, cán bộ, người lao 
động Ngân hàng BIDV đã dành chi 
phí để thực hiện chương trình ASXH 
có ý nghĩa, hỗ trợ cho hoạt động của 
các Bệnh viện, cơ sở y tế trong cả nước 
nói chung và Bệnh viện Sản nhi Bắc 
Ninh nói riêng”.

Những hoạt động ASXH của BIDV 
là tấm lòng, tình cảm trách nhiệm 
của tập thể người lao động ngân 
hàng, đã trở thành truyền thống tốt 
đẹp được toàn hệ thống bồi đắp qua 
các thế hệ. Trong suốt 65 năm hoạt 
động, BIDV bền bỉ thực hiện ASXH 
mang đến những giá trị nhân văn 
tốt đẹp cho cộng đồng, như dòng 
sông chở nặng phù sa, bồi đắp và 
tri ân cuộc sống. Đó là truyền thống 
và cũng là bản sắc văn hóa doanh 
nghiệp, là niềm tự hào của BIDV. 

Đại diện địa phương đón nhận xe cứu thương do BIDV tài trợ

tiêu điểm
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI 
NHâN DịP KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BIDV

Giải chạy BIDVRun Cho cuộc sống Xanh với gần 47 nghìn VĐV tham gia

BIDV tổ chức trao tặng 65 xe cứu thương cho đại diện các tỉnh thành phố trên cả nước

Các đơn vị tiếp nhận trực tiếp kiểm tra xe cứu thương 
trước khi nhận bàn giao

65 xe cứu thương, tổng giá trị 78 tỷ đồng sẽ được BIDV trao cho các cơ sở y tế  
tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước

Kết thúc Giải chạy 
BIDVRun Cho cuộc sống Xanh, 

46.838 vận động viên 
đếntừ 439 đội bao gồm 
244 đội BIDV, 31 đội của 
Ngân hàng Nhà nước và
164 đội VĐV bên ngoài 

đã cống hiến
2,1 triệu km thành tích

Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và BIDV phát động Giải chạy BIDVRun Cho cuộc sống Xanh
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vưỢt qua Khó Khăn 
đảm Bảo hoạt động 
Liên tục, an toàn, 
thông Suốt

Đại hội thông qua nhiều 
nội dung quan trọng như: Báo 
cáo tổng kết hoạt động của 
HĐQT giai đoạn 2017-2021, 
định hướng 2022-2027, trọng 
tâm 2022; Báo cáo kết quả kinh 
doanh năm 2021, kế hoạch 
2022; Báo cáo kết quả hoạt 
động của Ban Kiểm soát năm 
2021, trọng tâm 2022; Bầu 
thành viên HĐQT và Ban Kiểm 
soát BIDV nhiệm kỳ 2022-
2027…

Đại hội thống nhất báo cáo 
nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT 
BIDV. Trong nhiệm kỳ, HĐQT BIDV đã 
chỉ đạo toàn hệ thống hoàn thành 
toàn diện, đồng bộ các mục tiêu 
kế hoạch kinh doanh hàng năm do 
ĐHĐCĐ giao và thực hiện thành 
công Phương án cơ cấu lại gắn với 
xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. 

Tổng tài sản BIDV tăng trưởng ổn 
định qua các năm, đến 31/12/2021 
đạt 1.761.696 tỷ đồng, gấp 1,75 lần 
so với thời điểm 31/12/2016, tăng 
trưởng bình quân 11,85%/năm giai 
đoạn 2017-2021, là NHTMCP có 
tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. 

Huy động vốn đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo 
an toàn thanh khoản hệ thống. 
Đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn 
huy động đạt 1.641.777 tỷ đồng, 
gấp 1,75 lần so với thời điểm 
31/12/2016; trong đó huy động 
vốn tổ chức, dân cư đạt 1.509.483 

BIDV Tổ CHứC THÀNH CôNG

ĐẠI HỘI ĐồNG Cổ ĐôNG 
THƯờNG NIêN NĂM 2022

Ngày 29/4/2022, tại Hà Nội, BIDV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 
2022 với sự tham dự của 146 đại biểu, chiếm hơn 96,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.

LIêN HươNG

tỷ đồng, gấp 1,89 lần, tăng trưởng 
bình quân 13,61%/năm giai đoạn 
2017-2021, chiếm bình quân trên 
11% thị phần tiền gửi toàn ngành. 

Dư nợ tín dụng tăng trưởng khá, 
tuân thủ giới hạn tín dụng NHNN 
giao, tập trung vào các lĩnh vực 
sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ 
trương của Chính phủ, chỉ đạo của 
NHNN và định hướng của BIDV. Đến 
31/12/2021, tổng dư nợ tín dụng và 
đầu tư đạt 1.677.310 tỷ đồng, gấp 
1,76 lần so với 31/12/2016; Trong 
đó dư nợ tín dụng tổ chức kinh tế 
và dân cư đạt 1.368.029 tỷ đồng, 
gấp 1,82 lần, tăng trưởng bình quân 
12,73%/năm trong 5 năm, chiếm 
trên 13% thị phần tín dụng toàn 
ngành, đứng đầu thị trường về thị 
phần tín dụng.

Chất lượng tín dụng được kiểm 
soát chặt chẽ: Tỷ lệ nợ xấu thời điểm 
31/12/2021 ở mức 0,82%, kiểm soát 

theo đúng mục tiêu NHNN 
và ĐHĐCĐ giao hàng năm; 
Trích lập dự phòng rủi ro 
hàng năm theo quy định, 
trong đó năm 2021, trích 
đủ 100% DPRR cho dư nợ 
cơ cấu theo các Thông tư 
01/03/14 của NHNN, sớm 
hơn 2 năm so với yêu cầu 
của NHNN; Tỷ lệ bao phủ 
nợ xấu riêng khối NHTM 
thời điểm 31/12/2021 
đạt 235%.

Chênh lệch thu chi hợp 
nhất giai đoạn 2017-2021 
tăng trưởng bình quân 
20,5%/năm, năm 2021 
cán mốc 43.029 tỷ đồng, 

gấp 2,54 lần so với năm 2016. Lợi 
nhuận trước thuế hợp nhất tăng 
trưởng bình quân 11,9%/năm, 
năm 2021 đạt 13.548 tỷ đồng, tăng 
50,1% so với năm 2020 và gấp 1,76 
lần so với năm 2016; Tuân thủ đầy 
đủ, đúng hạn nghĩa vụ với ngân 
sách Nhà nước, giai đoạn 2017-
2021 nộp hơn 28 nghìn tỷ đồng 

Đến hết quý I/2022, kết quả kinh doanh của 
BIDV rất khả quan, bám sát kế hoạch đề ra: 

Tổng tài sản đạt trên 1,85 triệu tỷ đồng,  
tăng trưởng 5% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng 

đạt 1,43 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 4,7%;  
Huy động vốn đạt 1,53 triệu tỷ đồng,  

tăng trưởng 1,3%; Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 
kiểm soát ở mức 0,8%; Tỷ lệ trang trải nợ xấu 

đạt trên 277%; Lợi nhuận trước thuế đạt  
4.513 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Ông Phan Đức Tú- Chủ tịch HĐQT BIDV, phát biểu tại Đại hội
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(năm 2021 là 5.169 tỷ đồng). Vốn 
Nhà nước tại BIDV được bảo toàn 
và phát triển, đến 31/12/2021, đạt 
69.918 tỷ đồng, tăng 66,4% so với 
31/12/2016. Từ năm 2017-2021, 
BIDV chi trả cổ tức bằng tiền mặt 
cho các cổ đông với tổng giá trị 
hơn 11.200 tỷ đồng; Giá trị vốn hóa 
thị trường của BIDV năm 2021 đạt 
187,2 nghìn tỷ đồng (8,14 tỷ USD), 
đứng thứ 6 trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam.

Trong giai đoạn 2017-2021, 
HĐQT chỉ đạo sát sao triển khai 
các biện pháp tăng vốn với những 
kết quả quan trọng: Năm 2019, 
phát hành thành công cổ phần 
cho đối tác chiến lược Hana Bank, 
nâng vốn điều lệ BIDV từ 34.187 
tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng; Năm 
2021, tăng vốn thông qua chi trả 
cổ tức bằng cổ phiếu đưa vốn điều 
lệ BIDV lên 50.585 tỷ đồng. Nhiệm 
kỳ 2017-2022 của HĐQT BIDV hoàn 
thành thực hiện và lãnh đạo toàn 
hệ thống triển khai nghiêm túc các 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, 
chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, 
NHNN, tiếp tục góp phần giữ vững 
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, 
đóng góp không nhỏ vào thành tựu 
chung của đất nước. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thống nhất cao bầu ra HĐQT BIDV 
nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 10 thành viên: Ông Phan Đức Tú, Ông Lê Ngọc Lâm, Bà 
Nguyễn Thị Thu Hương, Ông Trần Xuân Hoàng, Bà Phan Thị Chinh, Ông Ngô Văn 

Dũng, Ông Phạm Quang Tùng, Ông Lê Kim Hòa, Ông Yoo Je Bong (đại diện Hana Bank), 
Ông Nguyễn Văn Thạnh (thành viên HĐQT độc lập). Đại hội cũng đã thống nhất cao bầu ra 
Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: Bà Võ Bích Hà, Ông Cao Cự Trí, Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Tại phiên họp HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022 - 2027 lần thứ nhất, HĐQT đã thống nhất 
bầu Ông Phan Đức Tú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 và quyết 
định bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục 
giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIDV.

Tại phiên họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 lần thứ nhất, Ban Kiểm soát đã thống 
nhất bầu Bà Võ Bích Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

phấn đấu hoàn thành 
Kế hoạch Kinh doanh 
năm 2022

Xác định phương châm hành 
động “Kỷ cương - Hiệu quả - Chuyển 
đổi số”, BIDV đặt mục tiêu phấn đấu 
hoàn thành kế hoạch kinh doanh 
năm 2022 với các chỉ tiêu chính như: 
Dư nợ tín dụng tăng trưởng tuân 
thủ giới hạn NHNN giao; Huy động 
vốn phù hợp với tăng trưởng tín 
dụng, đảm bảo LDR ≤85% theo quy 
định, dự kiến 10%; Lợi nhuận trước 
thuế riêng khối NHTM đạt 20.000 tỷ 
đồng, hợp nhất 20.600 tỷ đồng.

BIDV cũng xác định chỉ đạo toàn 
hệ thống nỗ lực và quyết tâm cao 
nhất hoàn thành các nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2022 như: Lường 
đón diễn biến của dịch Covid-19 

để có biện pháp phòng chống 
dịch phù hợp, an toàn, linh hoạt, 
sáng tạo; Tiếp tục nâng cao năng 
lực tài chính; Tăng trưởng tín dụng 
an toàn, hiệu quả; Đảm bảo hợp lý 
cơ cấu tài sản nợ - tài sản có; Đẩy 
mạnh triển khai chuyển đổi số 
toàn diện; 

Đồng thời, BIDV cũng xác định 
mục tiêu: Tăng cường kiểm soát 
chất lượng tín dụng; Cải thiện và 
thúc đẩy hoạt động của các công ty 
con, công ty liên kết; Nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực; Tăng cường 
công tác kiểm tra giám sát, kiểm 
toán nội bộ và công tác cảnh báo; 
Triển khai kế hoạch thay đổi nhận 
diện thương hiệu BIDV theo đúng 
lộ trình, tiếp tục hoàn thiện và thực 
hành văn hóa doanh nghiệp... 

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội
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quốc tế như trên và dịch bệnh 
phức tạp, kinh tế năm 2020-2021 
khó khăn, tăng trưởng thấp. Tuy 
nhiên, nền kinh tế đang phục hồi 
khá nhanh nhờ thay đổi chiến lược 
phòng chống dịch phù hợp, mở 
cửa trở lại từ đầu quý 4/2021, tăng 
trưởng quý 4/2021 đạt 5,22% (từ 
mức -6,02% quý 3/2021), giúp tăng 
trưởng cả năm đạt 2,58%, lạm phát 
được kiểm soát ở mức thấp 1,84%. 

Trong bối cảnh đó và 
phù hợp xu hướng tăng 
chung của thị trường 
tài chính toàn cầu, 
thị trường tài chính 
Việt Nam duy trì 
đà tăng trưởng 
tích cực nhờ kinh 
tế vĩ mô ổn định, 
một số chính sách 
tài khóa và tiền tệ 
hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp được 
triển khai (khoảng 4% 
GDP trong hai năm 2022-
2023), một số lĩnh vực, ngành 
nghề vẫn phát triển tốt; năng lực 
tài chính của các định chế tài chính 
được tăng cường, chuyển đổi số 
được đẩy mạnh… 

Năm 2021, lợi nhuận ròng của 
các doanh nghiệp niêm yết trên cả 
3 sàn (HOSE, HNX, UPCOM) tăng 

49,5%; lợi nhuận trước thuế của 29 
NHTM, chiếm đến 80% thị phần, 
tăng gần 32%, chi phí hoạt động 
giảm 15%, ngân hàng số tăng 
nhanh với dịch vụ mobile banking 
tăng 75% về lượng giao dịch, tăng 
87% về giá trị giao dịch, tỷ lệ bao 
phủ nợ xấu tăng lên mức 152% 
(từ mức 105% năm 2020) trong 
khi ngành ngân hàng tiếp tục các 
chương trình cơ cấu lại nợ và hỗ trợ 

khách hàng chịu tác động bởi dịch 
Covid-19 (khoảng 52 nghìn tỷ 

đồng năm 2021 và 20-25 
nghìn tỷ đồng năm 2022). 

Với thị trường chứng 
khoán (TTCK), năm 
2021 chỉ số VNIndex 
tăng 35,7%, vốn hóa 
thị trường cổ phiếu 
tăng 48,4%, thanh 
khoản tăng 253%; huy 

động vốn qua TTCK đạt 
757 nghìn tỷ đồng (tăng 

62%), trong đó phát hành 
TPDN đạt 657 nghìn tỷ đồng, 

tăng 42% so với năm 2020; lượng 
nhà đầu tư mới đạt kỷ lục (1,5 triệu 
tài khoản), gấp gần 1,5 lần tổng số 
của 4 năm trước đó… Thị trường 
bảo hiểm duy trì đà tăng doanh thu 
(đạt 217 nghìn tỷ đồng năm 2021, 
tăng gần 19% so với mức tăng 14% 
năm 2020), lợi nhuận ròng của các 

Báo cáo là kết quả nghiên cứu 
công phu, khoa học của các 
chuyên gia ADB và BIDV, được 

xuất bản song ngữ Việt-Anh. Ấn 
phẩm phục vụ nhu cầu thông tin 
cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu 
tư trong và ngoài nước mong muốn 
tìm hiểu đầy đủ và toàn cảnh về hệ 
thống tài chính Việt Nam.

năm 2021: phục hồi 
trong thách thức 

Kinh tế thế giới phục hồi nhanh 
trong năm 2021 (tăng 6,1%) sau khi 
suy giảm mạnh năm 2020 (-3,1%); 
tuy nhiên, dịch bệnh còn phức tạp 
khiến hiện tượng đứt gãy chuỗi 
cung ứng tiếp tục diễn ra; giá cả 
hàng hóa và dịch vụ, lạm phát toàn 
cầu tăng cao (từ mức 2% năm 2020 
lên 3,8% năm 2021); buộc các nước 
tính đến thu hẹp chính sách tài 
khóa, tiền tệ, tăng lãi suất, khiến đà 
phục hồi chậm lại và rủi ro tài chính 
– tiền tệ gia tăng, nhưng về cơ bản 
vẫn trong tầm kiểm soát. 

Trong bối cảnh đó, thị trường tài 
chính toàn cầu về cơ bản vẫn hoạt 
động an toàn, phục hồi và tăng 
trưởng tích cực, chỉ số chứng khoán 
(MSCI) toàn cầu tăng 18,5% năm 
2021. Bước sang năm 2022, với bối 
cảnh vĩ mô và địa chính trị phức tạp 
hơn, TTCK toàn cầu biến động mạnh, 
trở lại đà giảm điểm trong khi khu 
vực ngân hàng và bảo hiểm toàn cầu 
tiếp tục phục hồi, dù chậm hơn.

Với Việt Nam, trong bối cảnh 

Đây là lần đầu tiên 
 một định chế tài chính  

Việt Nam phối hợp với  
ADB thực hiện báo cáo đánh giá 
toàn cảnh thị trường tài chính 
Việt Nam bao gồm các lĩnh vực 
Ngân hàng – Chứng khoán  
– Bảo hiểm”.

Ông TRầN PHươNG  
Phó Tổng Giám đốc BIDV

Sáng 25/05/2022, tại Hà 
Nội, Viện Đào tạo & Nghiên 
cứu BIDV và Ngân hàng 
Phát triển Châu Á (ADB) 
đồng tổ chức Hội thảo công 
bố Báo cáo “Thị trường tài 
chính Việt Nam 2021 và 
triển vọng 2022”. 

toàn cảnh những con số biết nói 
CủA THị TRƯờNG TÀI CHíNH VIỆT NAM 

PHạM HạNH - MINH TRí

Toàn cảnh Hội thảo công bố Báo cáo “Thị trường tài chính Việt Nam 2021 và triển vọng 2022”
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toàn cảnh những con số biết nói 
CủA THị TRƯờNG TÀI CHíNH VIỆT NAM 

công ty kinh doanh bảo hiểm niêm 
yết tăng 19%...

Tuy nhiên, thị trường ngân hàng 
cũng xuất hiện rủi ro như nợ xấu 
tiềm ẩn, tội phạm tài chính gia tăng; 
TTCK sau giai đoạn phát triển nhanh 
đang có những điều chỉnh giảm 
điểm, xuất hiện thao túng giá, vi 
phạm công bố thông tin, cho vay ký 
quỹ tăng nhanh… Những rủi ro này 
đã được các cơ quan quản lý nhận 
diện và đang có những chính sách, 
giải pháp khắc phục nhằm ổn định, 
lành mạnh hóa thị trường. Trong 
lĩnh vực bảo hiểm, tỷ lệ chi trả bảo 
hiểm dự báo sẽ tăng lên khi kinh tế 
phục hồi và tiến trình chuyển đổi số 
của ngành bảo hiểm còn chậm.    

năm 2022: triển vỌng 
trong Sự phức tạp 

Bước sang năm 2022, kinh tế thế 
giới dự báo tiếp tục phục hồi nhưng 
sẽ chậm hơn (tăng trưởng 3,2-3,6%) 
do diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, 
chiến sự Nga - Ukraina nổ ra cùng với 
các lệnh trừng phạt, tiếp tục đứt gãy 
chuỗi cung ứng, giá cả hàng hóa và 
dịch vụ, lạm phát toàn cầu tăng cao 
(từ mức 3,8% năm 2021 có thể lên 
6% năm 2022); buộc các nước chính 
thức thu hẹp chính sách tài khóa, tiền 
tệ, tăng lãi suất, khiến đà phục hồi 
chậm lại và rủi ro tài chính-tiền tệ gia 
tăng. TTCK có điều chỉnh giảm điểm 
(từ đầu năm đến nay, chỉ số chứng 
khoán toàn cầu - MSCI ACWI giảm 
13%), tiến tới ổn định hơn.

Với Việt Nam, với tiến trình mở 
cửa nền kinh tế, kiên định chiến 
lược “sống chung an toàn với 
Covid-19”, nhiều giải pháp để giảm 
thiểu tác động tiêu cực từ chiến sự 
Nga - Ukraina và kiểm soát đà tăng 
giá cả, lạm phát, cùng với việc thực 
hiện Chương trình phục hồi và phát 
triển KT-XH 2022-2023…, kinh tế 
Việt Nam dự báo sẽ phục hồi tốt 
hơn trong năm 2022, tăng trưởng 
có thể đạt 5,5-6% (kịch bản cơ sở) và 
cao hơn trong năm 2023. Tuy nhiên, 
lạm phát tăng khá mạnh, có thể lên 
mức 3,8-4,2% năm 2022 và duy trì 
mức 4% năm 2023.

Trong bối cảnh đó, thị trường 
tài chính Việt Nam năm 2022 cũng 

sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi 
này nhưng cũng có những bước 
điều chỉnh giảm điểm cùng với đà 
chung của chứng khoán thế giới, 
cùng với tác động từ những chính 
sách, biện pháp chấn chỉnh thị 
trường của Chính phủ và các cơ 
quan chức năng, thị trường được 
kỳ vọng sẽ phát triển lành mạnh và 
bền vững hơn.

Đối với thị trường ngân hàng, lợi 
nhuận toàn ngành được kỳ vọng 
tăng trưởng bình quân khoảng 
20-25% so với năm 2021 với tăng 
trưởng tín dụng dự kiến đạt mức 
14-15%. Vấn đề hoàn thiện thể chế, 
phối hợp chính sách kiểm soát ổn 
định vĩ mô, tăng vốn, chuyển đổi số 
và thực hiện Chương trình phục hồi 
của hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục 
được chú trọng. 

Đối với TTCK, thị trường cổ phiếu 
dự báo sẽ có những điều chỉnh cần 
thiết, đi vào ổn định hơn, lành mạnh 
hơn, với VNIndex có thể tăng nhẹ 
(+8% đạt 1.610 điểm, theo kịch bản 
tích cực) hoặc giảm nhẹ (-4% về 
mức 1.440 điểm, theo kịch bản tiêu 
cực). Khối lượng phát hành TPCP dự 
kiến không đổi so với 2021 do quy 
mô đáo hạn TPCP thấp hơn so với 
các năm trước, góp phần làm giảm 
áp lực phát hành thêm TPCP để cơ 
cấu lại nợ công. 

Trong khi đó, thị trường bảo 
hiểm được dự báo duy trì đà tăng 
trưởng, với doanh thu phí bảo hiểm 
tăng khoảng 18-20%, trong đó bảo 
hiểm nhân thọ đóng vai trò là động 

lực chính cho tăng trưởng. Cùng với 
đó, quá trình hoàn thiện thể chế, 
chuyển đổi số, tài chính xanh được 
thúc đẩy; rủi ro hệ thống được quan 
tâm kiểm soát hơn.

nhiều Kiến nghị giúp 
phát triển Bền vững 
thị trường tài chính 
việt nam

Tại Hội thảo, các diễn giả, chuyên 
gia và đại biểu cũng đã đưa ra một 
số kiến nghị chính sách đối với Quốc 
hội, Chính phủ, NHNN và Bộ Tài 
chính và bản thân các ĐCTC, trong 
đó nhấn mạnh vào nội dung tạo 
điều kiện để TCTD tăng vốn; hoàn 
thiện khuôn khổ pháp lý, chính sách 
liên quan đến xử lý nợ xấu, lành 
mạnh hóa thị trường cổ phiếu, thị 
trường TPDN.

Các chuyên gia cũng kiến nghị 
cơ quan Nhà nước cần tăng cường 
quản lý rủi ro hệ thống tài chính; 
đẩy nhanh xây dựng thể chế, hành 
lang pháp lý cho quản lý, phát triển 
kinh tế số, tài chính - ngân hàng số; 
khuyến khích phát triển tài chính 
xanh như tín dụng xanh, trái phiếu 
xanh…

ADB và BIDV đồng tổ chức Hội 
thảo lần này với mong muốn thể 
hiện tinh thần sẵn sàng hợp tác, 
đồng hành, tạo ra một diễn đàn khoa 
học nhằm trao đổi, chia sẻ nhận định 
về các cơ hội, thách thức, cũng như 
các kiến nghị giải pháp liên quan 
đến sự phát triển bền vững của thị 
trường tài chính Việt Nam. 

Các chuyên gia tham gia tại phiên thảo luận của Hội thảo
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BIDV tiên phong 
ứng dụng cccD gắn chip
TRONG GIAO DịCH NGâN HÀNG

Trên cơ sở giải pháp xác thực sinh trắc học tích hợp trong căn cước 
công dân (CCCD) gắn chip do Bộ Công an cung cấp, Trung tâm 
Thẻ đã nghiên cứu và triển khai ứng dụng xác thực CCCD gắn chip 
trong giao dịch ngân hàng, đưa BIDV trở thành đơn vị đầu tiên 
ứng dụng thành công trên môi trường thật. 

chặng đường chinh phục 
công nghệ mới 

Từ cuối năm 2021, Trung tâm 
Thẻ BIDV đã phối hợp chặt chẽ 
với Trung tâm Nghiên cứu, ứng 
dụng dữ liệu dân cư và CCCD (RAR 
– thuộc Bộ Công an) xây dựng và 
triển khai giải pháp ứng dụng xác 
thực bằng CCCD gắn chip tại máy 
giao dịch tự động CRM. Chương 
trình góp phần cụ thể hóa Quyết 

Đỗ NGọC

dựng hệ thống từ đầu. Hơn nữa, 
trong quá trình triển khai, ngân 
hàng gặp nhiều khó khăn bởi các 
giải pháp của Bộ Công an có tính 
bảo mật rất cao nên thông tin kỹ 
thuật, tài liệu hướng dẫn tích hợp, 
quản lý vận hành bị hạn chế; Công 
tác điều phối triển khai phức tạp, 
đòi hỏi kết nối nhiều đối tác bên 
ngoài (Bộ Công an, đơn vị cung 
cấp giải pháp và thiết bị xác thực, 
đơn vị cung cấp máy giao dịch tự 
động…) và nội bộ BIDV (Trung tâm 
CNTT, Trung tâm Ngân hàng số, Ban 
PTNHBL, các chi nhánh).

Đặc biệt, giải pháp đòi hỏi kết nối 
đến hệ thống dữ liệu CCCD của Bộ 
Công an nên trong giai đoạn kiểm 
thử, quá trình xác thực khuôn mặt/
vân tay rất mất thời gian. Tuy nhiên 
khi triển khai sản phẩm đến khách 
hàng, Trung tâm Thẻ đã phối hợp 
Trung tâm CNTT và các đối tác để 

định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ và Quyết định 171/QĐ-
NHNN của Ngân hàng Nhà nước 
về triển khai Đề án “Phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030”.Xác 
thực thông tin khách hàng sử dụng 
CCCD gắn chip là một công nghệ 
hoàn toàn mới, đòi hỏi BIDV xây 

Khách hàng trải nghiệm ứng dụng giao dịch ngân hàng bằng CCCD gắn chip  
tại Triển lãm kỷ niệm 65 năm ngày thành lập
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BIDV tiên phong 
ứng dụng cccD gắn chip
TRONG GIAO DịCH NGâN HÀNG

Sau 5 tháng triển khai, BIDV đã ra 
mắt ứng dụng giao dịch ngân hàng 
bằng CCCD gắn chip tại Triển lãm kỷ 
niệm 65 năm ngày thành lập ngân 
hàng từ 25-27/04/2022. Khách hàng 
được trải nghiệm trực tiếp các giao dịch 
nộp, rút và chuyển tiền bằng CCCD gắn 
chip tại các máy giao dịch tự động của 
BIDV. Đến ngày 9/5/2022, BIDV đã bố 
trí các máy giao dịch tự động CRM tại 
09 điểm thuộc 05 chi nhánh khu vực Hà 
Nội và Quảng Ninh. Trong thời gian tới, 
BIDV tiếp tục phối hợp với RAR mở rộng 
điểm giao dịch ngân hàng bằng CCCD 
gắn chip trên toàn hệ thống và trên 
ứng dụng BIDV SmartBanking để gia 
tăng trải nghiệm của khách hàng.

tinh chỉnh hệ thống đảm bảo truy 
cập dữ liệu một cách nhanh chóng, 
chính xác và an toàn, rút ngắn thời 
gian xác thực và giao dịch.

gia tăng tiện ích, 
an toàn, Bảo mật

Với sự ra đời tính năng mới, 
khách hàng BIDV có thể dễ dàng 
sử dụng CCCD gắn chip để thực 
hiện các giao dịch nộp tiền, rút tiền 
tại các máy giao dịch tự động mà 
không cần mang theo nhiều loại thẻ 
khác nhau khi ra ngoài. Khách hàng 
cũng không phải trả thêm bất kỳ 
khoản phí mới nào so với giao dịch 
bằng thẻ ghi nợ nội địa BIDV. CCCD 
gắn chip giúp giao dịch của khách 
hàng được thực hiện an toàn, bảo 
mật thông qua các phương thức xác 
thực sinh trắc học khuôn mặt và vân 
tay. Ứng dụng cũng giúp ngân hàng 
giảm thiểu thời gian tác nghiệp, rủi 

ro giả mạo và hạn chế sai sót so với 
kiểm tra CMND thông thường.

Trước đây, khi giao dịch tại quầy, 
giao dịch viên ngân hàng kiểm tra 
CMND trực tiếp bằng mắt thường: 
dấu giáp lai, so sánh ảnh trên CMND 
với khuôn mặt khách hàng. Ứng 
dụng xác thực CCCD gắn chip hiện 
tại là giải pháp xác thực điện tử do 
Bộ Công an cung cấp, áp dụng đối 
chiếu hình ảnh khuôn mặt hoặc vân 
tay với dữ liệu sinh trắc học đã lưu 
trên chip của CCCD. Điều này giúp 
tăng cường độ chính xác, an toàn 
và giảm thiểu các nguy cơ rủi ro cho 
khách hàng.

Quá trình giao dịch bằng CCCD 
gắn chip được bảo mật bằng 2 lớp 
xác thực: i) xác thực khớp sinh trắc 
học khuôn mặt/vân tay với dữ liệu 
được liệu được lưu trong CCCD gắn 
chip; ii) xác thực bằng mã PIN thẻ 
mà khách hàng đã chọn. Như vậy, 
trong trường hợp mất hay thất lạc 
CCCD gắn chip, người nhặt được 
cũng không có khả năng sử dụng 
CCCD gắn chip để rút tiền.

Toàn bộ quá trình nhận diện và 
xác thực của khách hàng đều do 
giải pháp công nghệ của Bộ Công 
an cung cấp. BIDV chỉ tiếp nhận trực 
tiếp kết quả xác thực CCCD gắn chip 
từ giải pháp của Bộ Công an và bổ 
sung thêm yếu tố xác thực khách 
hàng bằng mã PIN thẻ. Tại BIDV 
không lưu bất kỳ thông tin nào trên 
CCCD gắn chip nên khách hàng có 
thể yên tâm không xảy ra các sự cố 
lộ lọt thông tin. 

Đến ngày 9/5/2022, BIDV đã bố trí 
các máy giao dịch tự động CRM tại 09 
điểm thuộc 05 chi nhánh khu vực Hà 
Nội và Quảng Ninh
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Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê 
Viết Hải - Chủ tịch HĐQT HBC, chia 
sẻ: “Hơn hai thập kỷ song hành, 
BIDV đã luôn hỗ trợ tài chính một 
cách hiệu quả cho Hòa Bình. Năm 
nay cũng là năm đầu tiên Hòa Bình 
bắt đầu thực hiện Chiến lược thập 
kỷ (2022-2032) với khẩu hiệu “Bứt 
phá dũng mãnh”. Với mục tiêu đầy 
thách thức đó, Hòa Bình rất vui 
mừng khi được BIDV cam kết tiếp 
tục hỗ trợ về tài chính một cách 
toàn diện để Hòa Bình củng cố 
thêm nội lực, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, mở rộng thị phần trong 
nước và phát triển hoạt động kinh 
doanh ra nước ngoài”.

Ông Lê Ngọc Lâm 
- Tổng Giám đốc BIDV, 
cho biết: “Kể từ khi thiết 
lập quan hệ tín dụng, 
BIDV luôn là đối tác tin 
cậy và đồng hành với 
HBC trên từng chặng 
đường phát triển với 
dấu ấn là ngân hàng 
cung cấp hàng nghìn 
tỷ đồng vốn tín dụng 
ngắn hạn, cam kết tín 
dụng cho các công 
trình thi công lớn, quan 
trọng của Hòa Bình. Tin 
tưởng rằng với sự hỗ 
trợ tích cực của BIDV 
trong việc cung ứng 
các sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng, tài chính 
hiện đại, ưu việt... Hòa 
Bình sẽ tiếp tục hoạt 
động kinh doanh có 
hiệu quả, ngày càng 
phát triển và lớn mạnh 
hơn nữa”.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác 
toàn diện giữa BIDV và HBC góp 
phần thúc đẩy mối quan hệ hợp 
tác giữa hai bên ngày càng thêm 
khăng khít, bền chặt và sâu rộng 
hơn; đồng thời là minh chứng rõ 
ràng cho sự quyết tâm đồng hành 
phát triển để cùng thực hiện thành 
công chiến lược hoạt động kinh 
doanh của cả hai bên, tạo ra sức 
mạnh cộng hưởng, mang lại giá trị 
bền vững cho mỗi bên và cho cộng 
đồng và xã hội. 

Theo đó, BIDV và HBC sẽ cùng 
nhau tăng cường hợp tác 
hướng tới mục tiêu trở thành 

đối tác toàn diện của nhau, đảm bảo 
hợp tác lâu dài, bền vững trên cơ sở 
lợi thế mỗi bên để khai thác tốt nhất 
tiềm năng của mình, đẩy mạnh tăng 
cường, đa dạng hóa hoạt động kinh 
doanh, từ đó nâng cao hiệu quả 
kinh doanh và sức cạnh tranh trên 
thị trường.

Cụ thể, BIDV sẽ cung cấp các giải 
pháp tài chính toàn diện đối với HBC 

như sản phẩm ngân hàng, chứng 
khoán, bảo hiểm, tái cấu trúc tài 
chính, tư vấn phát hành trái phiếu, 
quản lý dòng tiền tập trung, kết nối 
hệ thống ngân hàng điện tử, tài trợ 
chuỗi cung ứng… Đặc biệt, BIDV 
sẽ là ngân hàng thu xếp nguồn vốn 
ngắn hạn, trung dài hạn lên đến 
hàng ngàn tỷ đồng cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh của HBC trong 
các lĩnh vực xây dựng, đầu tư các dự 
án bất động sản, dự án sản xuất của 
công ty. 

Ngày 16/5/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, BIDV và Công ty Cổ phần  
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác 

toàn diện giai đoạn 2022-2026. 

BIDV và HBC 
TăNG CƯỜNG

 HỢp TÁC ToàN dIệN
HạNH Vũ

Đại diện BIDV và HBC ký kết hợp tác toàn diện
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Lào tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm 
thành lập BIDV, chúng tôi rất hân 
hạnh được làm việc với BIDV và ký 
kết biên bản hợp tác hôm nay. Hi 
vọng biên bản này sẽ góp phần 
thúc đẩy quan hệ hợp tác song 
phương giữa hai ngân hàng nói 
riêng và quan hệ đặc biệt Việt-Lào 
nói chung”.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ 
hợp tác giữa BIDV và BIC Bank đánh 
dấu cột mốc đầu tiên trong quan 
hệ hợp tác giữa hai ngân hàng. 
Cùng với sự phát triển kinh tế và 
thương mại nói chung giữa hai 
nước Việt-Lào, lãnh đạo hai ngân 
hàng đều hi vọng mối quan hệ hợp 
tác đôi bên ngày càng được tăng 
cường cả chiều rộng và chiều sâu 
trên cơ sở hoạt động an toàn, hiệu 
quả, cùng nhau phát triển và tạo 
ra lợi ích kinh tế, xã hội cho cả hai 
quốc gia. 

BIC Bank 
  

là ngân hàng tư nhân hiện đại, năng 
động và có tốc độ tăng trưởng 
hàng đầu tại thị trường Lào với 
chất lượng tài sản được kiểm soát 
tốt. Theo MOU đã ký, BIDV và BIC 
Bank sẽ triển khai thiết lập quan 
hệ ngân hàng đại lý, hợp tác trên 
các lĩnh vực: thanh toán quốc tế; tài 
trợ thương mại giữa hai thị trường 
Việt-Lào, hợp tác cho vay và tài trợ 
dự án tại hai quốc gia liên quan đến 
các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, 
thuỷ điện, khai khoáng, bất động 
sản… Ngoài ra, hai bên sẽ tăng 
cường trao đổi và phát triển quan 
hệ hợp tác trong các lĩnh vực mà hai 
bên cùng quan tâm.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Lê 
Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV, 
chia sẻ: “Năm 2022 kỷ niệm 60 năm 

BIDV và BIc Bank 
ký Biên bản ghi nhớ hợp tác
GIAI ĐOẠN 2022-2023

Ngày 26/04/2022, tại 
Hà Nội, Ngân hàng Đầu 
tư và Thương mại Lào 
(Bank for Investment and 
Commerce Lao Ltd – BIC 
Bank) đã có chuyến thăm 
cấp cao và làm việc với 
Ban lãnh đạo BIDV nhân 
dịp BIDV kỷ niệm 65 năm 
thành lập. Cũng trong 
dịp này, BIDV và BIC 
Bank đã triển khai ký kết 
Biên bản ghi nhớ hợp tác 
(MOU) liên ngân hàng 
giai đoạn 2022-2023.

TIếN ĐạT

thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 
hai nước Việt-Lào và 45 năm ngày 
ký Hiệp ước Hữu Nghị Việt-Lào 
(1977-2022). Với mối quan hệ hữu 
nghị đặc biệt, Chính phủ hai nước 
đã phát triển quan hệ đa dạng 
trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế 
và xã hội. Trên tinh thần đó, chương 
trình làm việc và lễ ký kết thỏa 
thuận hợp tác đa lĩnh vực giữa BIDV 
và BIC Bank diễn ra đã góp phần 
xây dựng mối quan hệ Việt-Lào 
ngày càng bền chặt”.

Ông Rithikone Phoummasack 
- Chủ tịch BIC Bank, bày tỏ: “Mối 
quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-
Lào là tài sản nhân dân hai nước 
đều trân quý. Chúng tôi rất biết 
ơn những hi sinh và đóng góp của 
người Việt Nam đối với đất nước 
Lào cả trong thời chiến tranh và 
thời kỳ phát triển kinh tế hiện nay. 
Nhân dịp cùng đoàn Chính phủ 

Đại diện Lãnh đạo BIDV và BIC Bank ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác
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Ngày 26/05/2022 tại trụ sở Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 
(TNMT), ông Lê Công Thành 

- Thứ trưởng Bộ TNMT, và ông Lê 
Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam (BIDV), đã đại diện hai cơ quan 
ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) 
thúc đẩy phát triển tài chính xanh 
bền vững, bảo vệ môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại lễ ký, ông Trần 
Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ TNMT nhấn 
mạnh: Hợp tác giữa Bộ TNMT và BIDV 
trong các lĩnh vực tài nguyên môi 
trường và biến đổi khí hậu sẽ thúc 
đẩy việc hình thành và phát triển trái 
phiếu xanh, tín dụng xanh; phát triển 
thị trường các-bon; hỗ trợ doanh 
nghiệp tham gia các hoạt động bảo 
vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu, chuyển đổi năng lượng, thúc 
đẩy phát triển kinh tế theo hướng 
các-bon thấp; các hoạt động truyền 
thông, tăng cường năng lực trong 
quản lý đất đai, môi trường, tài 
nguyên khoáng sản… 

Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ 
TNMT và BIDV nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp tiếp cận nguồn vốn của 
ngân hàng, thu hút các dòng vốn 
đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí 
hậu, chuyển đổi mô hình kinh tế 
các-bon thấp và các dự án chuyển 
đổi năng lượng vì sự phát triển bền 
vững của đất nước; đồng thời tăng 
cường vai trò hệ thống tài chính 
– ngân hàng trong việc thu hút, 
khuyến khích và hỗ trợ các thành 
phần kinh tế trong nước tham gia 
triển khai các hoạt động giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu, phát triển kinh 
doanh theo hướng bền vững.

THúC Đẩy pHÁT TRIểN 
TàI CHíNH XANH bềN VữNG
BẢO VỆ MôI TRƯờNG VÀ ứNG PHÓ VớI BIếN ĐổI KHí HẬU

PHươNG TRANG

Thông qua Bản Ghi nhớ, Bộ 
TNMT cũng sẽ hỗ trợ BIDV tăng 
cường năng lực thẩm định rủi ro 
môi trường, xây dựng tiêu chí đánh 
giá mức độ rủi ro môi trường đối với 
các dự án, là điều kiện tiên quyết để 
phát triển các sản phẩm tài chính 
bền vững theo thông lệ quốc tế và 
phù hợp với thị trường Việt Nam.

Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT 
BIDV chia sẻ: “BIDV là Ngân hàng 
thương mại Nhà nước luôn theo 
đuổi chiến lược phát triển bền vững 
với trách nhiệm xã hội cao. BIDV 
đang tích cực thực hiện các kế hoạch 
chuyển đổi quan trọng cho chính 
BIDV và cho khách hàng, để cùng xây 
dựng một tương lai bền vững. 

Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ 
TNMT và BIDV sẽ phát đi những tín 
hiệu tích cực về cơ hội đồng hành, 
liên kết giữa các cơ quan quản lý, 
ngân hàng thương mại và cộng đồng 
doanh nghiệp trong thiết lập định 
hướng phát triển của thị trường, xây 
dựng các giải pháp và hành động để 
đảm bảo các vấn đề về bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu 
sẽ là những ưu tiên chiến lược trong 
các lĩnh vực kinh doanh, tài chính và 
ngân hàng, góp phần thực hiện có 
hiệu quả chiến lược xanh ở Việt Nam 

cũng như các cam kết quốc tế mà Việt 
Nam ký kết”.

Biến đổi khí hậu hiện được coi là 
thách thức nghiêm trọng trên phạm 
vi toàn cầu, đặc biệt đối với những 
quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn 
thương và chịu tác động nặng nề 
của biến đổi khí hậu như Việt Nam. 
Tại Hội nghị COP26 tháng 11 năm 
2021 tổ chức ở Vương quốc Anh, Thủ 
tướng Chính phủ đã cam kết đưa 
mức phát thải ròng về “0” vào năm 
2050 cùng với việc tham gia nhiều 
sáng kiến, đã thể hiện quyết tâm 
và trách nhiệm của Việt Nam cùng 
cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ứng 
phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. 
Việc triển khai thực hiện kịp thời các 
cam kết của Việt Nam tại Hội nghị 
COP26 sẽ mang lại lợi ích lớn và lâu 
dài cho sự phát triển bền vững của 
đất nước, tuy nhiên cũng đòi hỏi 
huy động nguồn lực tài chính lớn 
từ xã hội cùng với sự phối hợp triển 
khai hiệu quả giữa các cơ quan quản 
lý nhà nước và cộng đồng doanh 
nghiệp. Trong bối cảnh đó, vai trò 
của hệ thống tài chính, ngân hàng 
cần được chú trọng như một đòn 
bẩy, xúc tác để phát triển các hành 
động, dự án vì khí hậu và giải quyết 
các thách thức về tính bền vững. 

Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên & Môi trường và BIDV ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

32 Đầu tư Phát triển   Số 297   Tháng 5. 2022

Sự kiện



MAI PHươNG

Tạp chí Forbes vừa vinh danh 
BIDV vào bảng xếp hạng 2.000 
công ty lớn nhất trên thế giới 

(Top Global 2000).
Forbes Global 2000 năm 2022 

vừa được Forbes bình chọn dựa 
trên cơ sở tập hợp những công ty 
đại chúng lớn và quyền lực nhất 
thế giới. Theo đó, Forbes Global 
2000 dựa trên 4 tiêu chí cơ bản 
gồm: Doanh thu, lợi nhuận, tài sản 
và giá trị thị trường để xác định quy 
mô doanh nghiệp. Forbes sử dụng 
số liệu tài chính của 12 tháng gần 
nhất tính đến ngày 22/4/2022 để 
xếp hạng các doanh nghiệp trên 
toàn cầu.

Theo những tiêu chí này, BIDV 
nằm trong Forbes Global 2000 năm 
2022 với thứ hạng 1.605. Cụ thể, 
doanh thu của BIDV đạt 5,37 tỷ USD, 
lợi nhuận 462,2 triệu USD; tổng tài 
sản 77,3 tỷ USD; giá trị thị trường 
8,48 tỷ USD.

Năm 2021 là một năm đầy khó 
khăn và thử thách với ngành Tài 
chính Ngân hàng do ảnh hưởng 
của làn sóng đại dịch Covid-19 lần 

LọT TOP 2.000 DOANH NGHIỆP
LớN NHấT THế GIớIBIDV

thứ 4. Nhưng với sự cố gắng không 
ngừng, BIDV đã đạt được những kết 
quả nổi bật, giữ vững vị thế hàng 
đầu thị trường về vốn chủ sở hữu, 
quy mô, hiệu quả hoạt động, đặc 
biệt là lĩnh vực bán lẻ và tăng trưởng 
nền khách hàng cá nhân.

Tính đến hết Quý I/2022, kết quả 
kinh doanh của BIDV khả quan với 
Tổng tài sản đạt trên 1,85 triệu tỷ 
đồng, tăng trưởng 5% so với đầu 
năm; Dư nợ tín dụng đạt 1,43 triệu 
tỷ đồng, tăng trưởng 4,7%; Huy 
động vốn đạt 1,53 triệu tỷ đồng, 
tăng trưởng 1,3%; Tỷ lệ nợ xấu theo 
Thông tư 11 kiểm soát ở mức 0,8%; 
Tỷ lệ trang trải nợ xấu đạt trên 277%; 
Lợi nhuận trước thuế đạt 4.513 tỷ 
đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Trong thời gian qua, BIDV tiếp tục 
chủ động hội nhập vào thị trường 
tài chính quốc tế với các hiện diện 
thương mại tại Lào, Campuchia, 
Myanmar, Nga, Đài Loan (Trung 
Quốc); thiết lập quan hệ trên 2.300 
định chế tài chính lớn trên thế giới. 
BIDV còn được đánh giá là ngân 
hàng tiên phong trong việc không 

ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm cung 
cấp dịch vụ tài chính tốt nhất, cạnh 
tranh nhất cho khách hàng. Với việc 
mở rộng mạng lưới các điểm giao 
dịch, điểm kết nối ATM/POS, BIDV là 
một trong những ngân hàng hàng 
đầu có mạng lưới phủ rộng khắp 
Việt Nam. 

Đồng thời, BIDV đã đánh dấu sự 
chuyển mình mạnh mẽ thông qua 
việc xác định chiến lược tập trung 
vào hoạt động ngân hàng bán lẻ và 
chuyển đổi số, trong đó trọng tâm 
là số hóa các mặt hoạt động và sản 
phẩm dịch vụ ngân hàng. BIDV còn 
là ngân hàng có kết nối với nhiều 
công ty Fintech nhất Việt Nam, tính 
đến hết năm 2021 là 35/46 công 
ty. Các kết quả cho thấy hoạt động 
của BIDV công khai, minh bạch, 
được đánh giá có triển vọng ổn 
định, nằm trong nhóm ngân hàng 
có bậc xếp hạng tín nhiệm cao 
nhất Việt Nam. 

Những nỗ lực của BIDV được 
nhiều tổ chức trong nước và quốc 
tế ghi nhận với những giải thưởng 
tiêu biểu như: Ngân hàng bán lẻ tốt 
nhất Việt Nam, Ngân hàng bán lẻ 
tiêu biểu; Ngân hàng chuyển đổi số 
tiêu biểu; Sản phẩm dịch vụ sáng 
tạo tiêu biểu và Ngân hàng tiêu 
biểu vì cộng đồng; Ngân hàng nội 
địa cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt 
nhất Việt Nam… 

Theo Forbes, trong thời gian qua thế giới trải qua 
những thách thức do đại dịch, chiến tranh, sự bất ổn 
của thị trường, nhưng các công ty đại chúng lớn nhất 
thế giới đã cố gắng thúc đẩy doanh số và lợi nhuận. 
Các doanh nghiệp trong danh sách Global 2000 năm 
nay có tổng doanh thu khoảng 47.600 tỷ USD, tổng 
lợi nhuận 5.000 tỷ USD, tổng tài sản 233.700 tỷ USD, 
tổng vốn hóa 76.500 tỷ USD. Các doanh nghiệp đến 
từ 58 quốc gia, Mỹ tiếp tục là đất nước đứng đầu về số 
lượng doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, 590 công ty; 
tiếp theo là Trung Quốc và Hồng Kông (351) và Nhật 
Bản (196).
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Giải thưởng Sao Khuê là hoạt 
động thường niên của Hiệp 
hội Phần mềm và Dịch vụ 

CNTT Việt Nam (VINASA), được cộng 
đồng đánh giá cao, góp phần thúc đẩy 
phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt 
Nam. Năm 2022 là lần thứ 10 (kể từ 
năm 2011) BIDV tham gia giải thưởng 
Sao Khuê và đã được vinh danh tổng 
cộng 30 sản phẩm có giá trị ứng dụng 
cao trong những năm qua. 

Trong lĩnh vực Ngân hàng số 
BIDV đạt 04 giải thưởng dành cho 
các sản phẩm: Dịch vụ Ngân hàng 
số thế hệ mới SmartBanking; Ommi 
BIDV iBank; Dịch vụ chuyển tiền 
quốc tế song phương 24/7; Ứng 
dụng công nghệ AI trong giải pháp 
eKYC trên SmartBanking.

Dịch vụ Ngân hàng số thế hệ 
mới SmartBanking ra mắt ngày 
20/03/2021, thay thế nền tảng 
mobile banking và internet banking 
trước đó của BIDV. Ứng dụng giúp 
khách hàng trải nghiệm đồng bộ, 
liền mạch trên mọi kênh giao dịch 
mobile app, website, tablet, Apple 
Watch và SmartKeyboard trên các 
ứng dụng chat. SmartBanking cung 
cấp đầy đủ tiện ích tài chính và phi 
tài chính với hệ sinh thái đa dạng, 
toàn diện thông qua 88 tính năng, 
điển hình như: phát hành thẻ ghi 
nợ/tín dụng online; chuyển tiền; 
thanh toán điện nước/học phí/thuế/
lệ phí; kết nối các công ty Fintech và 
hơn 1.000 nhà cung cấp với khoảng 
2.500 dịch vụ. 

Ommi BIDV iBank là ứng dụng 
ngân hàng số đa kênh dành cho 

Quốc Thắng

Sao Khuê 2022 
vINH DANH 06 SẢN PHẨM CNTT BIDv

Trong khuôn khổ Lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 
2022, BIDV được vinh danh với 06 sản phẩm ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT) đạt giải thưởng. Lễ trao giải 
được tổ chức ngày 23/4/2022 tại Hà Nội. 

khách hàng tổ chức với những trải 
nghiệm đồng nhất và liền mạch 
trên cả 02 nền tảng: website và 
mobile app. Đối với kênh website, 
BIDV iBank cung cấp giải pháp ngân 
hàng số tổng thể với 18 chức năng/
nhóm chức năng, đáp ứng toàn 
diện nhu cầu giao dịch của khách 
hàng. Với kênh mobile app, từ quý 

IV năm 2021 BIDV đã ra mắt phiên 
bản mobile hoàn toàn mới với giao 
diện chuyên nghiệp, thân thiện, 
đồng nhất trải nghiệm trên cả 2 nền 
tảng web-mobile.

Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 
song phương 24/7 là sản phẩm 
hợp tác giữa BIDV và Hana Bank 
(Hàn Quốc), cung cấp kênh chuyển 

BIDV được vinh danh với 06 sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin  
đạt giải thưởng Sao Khuê 2022
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Sao Khuê 2022 
vINH DANH 06 SẢN PHẨM CNTT BIDv

tiền quốc tế ưu việt so với truyền 
thống. Thông qua hệ thống chuyển 
tiền quốc tế 24/7 của BIDV, khách 
hàng tại Hàn Quốc có thể dễ dàng 
chuyển tiền về Việt Nam cho người 
thụ hưởng có tài khoản tại tất cả 
các ngân hàng ở Việt Nam. Khách 
hàng tại Việt Nam sẽ nhận được 
tiền ngay sau khi giao dịch thành 
công và hoàn toàn miễn phí. Hệ 
thống hoạt động 24/7 vào bất cứ 
thời gian nào trong ngày, kể cả các 
ngày lễ, Tết.

Ứng dụng công nghệ AI 
trong giải pháp eKYC trên 
SmartBanking của BIDV còn nhận 
thêm giải Sao Khuê 2022 trong lĩnh 
vực Các giải pháp công nghệ tiên 
phong. Ứng dụng giúp định danh 
trực tuyến dựa trên công nghệ xác 
thực khuôn mặt, nhận diện qua 
AI, từ đó, hỗ trợ khách hàng đăng 
ký mở mới tài khoản trực tuyến và 
giao dịch ngay trên SmartBanking 

mọi lúc, mọi nơi mà không cần mất 
thời gian đến quầy giao dịch vụ của 
ngân hàng.

Trong lĩnh vực Quản lý điều 
hành, BIDV đạt giải với sản phẩm 
Hệ thống đánh giá chất lượng trực 
tuyến cán bộ và thi tuyển cán bộ 
mới BIDV. Đây là chương trình phần 
mềm hỗ trợ tổ chức tất cả các đợt 
khảo thí của BIDV từ tuyển dụng, 
kiểm tra năng lực chuyên môn, kiểm 
tra năng lực quản lý đến các hội thi 
phong trào quy mô toàn hệ thống, 
đảm bảo an toàn, minh bạch và 
công bằng. 

Trong Lĩnh vực nền tảng 
chuyển đổi số, Hệ thống dữ liệu 
hoạt động ODS (Operational 
Data Store) được lựa chọn trao 
giải Sao Khuê 2022. Đây là nền 
tảng báo cáo hoạt động toàn 
diện, có mức độ tùy biến cao, sử 
dụng công cụ thông minh gồm 
cả dữ liệu lịch sử và dữ liệu theo 

Hệ thống dữ liệu hoạt động ODS (Operational Data Store) được lựa chọn trao giải Sao Khuê 2022

thời gian thực tập trung. Hệ thống 
được thiết kế và ứng dụng đồng 
bộ theo mô hình chuẩn, tiên tiến 
của IBM với các công nghệ hàng 
đầu như: Flash Memory, Database 
Columnar; hỗ trợ các đơn vị kiểm 
soát giao dịch, ra quyết định kinh 
doanh sát với thực tế, xây dựng 
các báo cáo cảnh báo, phát hiện 
kịp thời các giao dịch bất thường... 
ODS góp phần nâng cao khả năng 
tự phục vụ (Business Intelligent 
Self-service), đã và đang hỗ trợ đắc 
lực cho quá trình chuyển đổi số tại 
ngân hàng.

Giải Sao Khuê 2022 một lần nữa 
khẳng định tinh thần sẵn sàng cho 
sự phát triển và ứng dụng CNTT 
của BIDV. BIDV luôn giữ vững vai trò 
ngân hàng tiên phong trong việc 
tạo dựng các hệ sinh thái số, thúc 
đẩy ứng dụng các thành tựu cách 
mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt 
động ngân hàng. 

35Tháng 5. 2022   Số 297   Đầu tư Phát triển



Ngày 11/03/2022, Công ty 
TNHH Đầu tư tài chính Hana 
(Hana Financial Investment 

- HFI) thông báo ký kết thành công 
hợp đồng mua 35% cổ phần vốn 
điều lệ BSC theo hình thức phát 
hành riêng lẻ với tổng giá trị giao 
dịch gần 117 triệu USD. Ngay sau 
khi hoàn tất giao dịch, HFI và BSC đã 
khởi động các dự án hợp tác chiến 
lược để nâng cao giá trị BSC.

Thị trường chứng khoán Việt 
Nam có sự tăng trưởng nhanh 

BSC kỳ vọng tối đa hóa 
giá trị doanh nghiệp 
Từ THỏA THuậN HợP TáC CHIếN lượC vớI HFI

Với lợi thế về nền tảng công nghệ và kỹ thuật số hiện đại, Tập 
đoàn Tài chính Hana (Hana Financial Group - HFG) sẽ hỗ trợ 
Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) đẩy nhanh quá trình 
chuyển đổi số và hướng đến trở thành công ty chứng khoán 
hàng đầu về kỹ thuật số tại Việt Nam. 

BSC đặt mục tiêu lọt Top 7 công ty chứng 
khoán tại Việt Nam vào năm 2026

chóng nhờ dòng vốn lớn từ các nhà 
đầu tư cá nhân, trong khi hệ thống 
mạng lưới của các CTCK mới chỉ 
tập trung ở các đô thị lớn. Do đó, 
việc áp dụng công nghệ e-KYC và 
các nền tảng kỹ thuật số thân thiện 
với người dùng càng trở nên quan 
trọng. Tính đến cuối năm 2021, 
tổng số tài khoản giao dịch của nhà 
đầu tư cá nhân đạt gần 4,3 triệu tài 
khoản, tăng 1,5 triệu so với năm 
trước. Độ tuổi trung bình của dân số 
Việt Nam là 31 và tỷ lệ sử dụng điện 

BSC được thành lập từ năm 
1999 là CTCK đầu tiên 

trong ngành ngân hàng và là một 
trong những CTCK đầu tiên tại Việt 
Nam. Hiện nay, BIDV đang nắm giữ 
79,94% cổ phần BSC. Hoạt động kinh 
doanh chính của BSC bao gồm: dịch 
vụ môi giới chứng khoán, bảo lãnh 
phát hành, tư vấn đầu tư, giao dịch 
phái sinh, tự doanh, ngân hàng đầu 
tư (IB). Năm 2021, Công ty lọt TOP 26 
về quy mô vốn chủ sở hữu, TOP 11 
thị phần môi giới cổ phiếu và đạt lợi 
nhuận 15 triệu USD, tương ướng với 
tỷ suất ROE ở mức 22,2%. Với nguồn 
vốn bổ sung từ đợt phát hành thêm 
cho đối tác chiến lược HFI, BSC dự 
kiến sẽ có bước nhảy vọt về thứ hạng 
lên TOP 10 các CTCK có quy mô vốn 
chủ sở hữu lớn nhất Việt Nam.

Phương huyền
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Doanh nghiệp có thể sử dụng 
tính năng đăng ký trực 
tuyến ngay trên website 

BIDV tại địa chỉ www.bidv.com.vn. 
Các dịch vụ đăng ký trực tuyến bao 
gồm: mở mới tài khoản, dịch vụ 
BSMS, thanh toán hóa đơn Online, 
phát hành thẻ, thay đổi thông tin 
trực tuyến… Ngoài ra, khách hàng 
cũng có thể gửi yêu cầu vay vốn 
online để được ngân hàng tư vấn về 
hồ sơ cấp tín dụng.

Chương trình được thiết kế với 
giao diện thân thiện, hiện đại, giúp 
doanh nghiệp dễ dàng thao tác và 
gửi yêu cầu dịch vụ nhanh chóng, 
tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, 
BIDV hỗ trợ trực tuyến cho khách 
hàng trong suốt quá trình đăng ký 
và sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ 
niệm 65 năm ngày thành lập 
(26/04/1957 – 26/04/2022), BIDV 

TrIểN kHAI TíNH NăNg đăNg ký TrựC TuyếN 
CHo kHáCH HàNg DoANH NgHIệP

triển khai chương trình ưu đãi “Tài 
khoản miễn phí – Giao dịch như ý”, áp 
dụng đến 31/03/2023. Cụ thể, khi mở 
mới tài khoản tại BIDV, doanh nghiệp 
được miễn phí thường niên, phí 
chuyển tiền, phí thanh toán lương, phí 
thanh toán theo bảng kê qua kênh 
ngân hàng số BIDV iBank và nhiều ưu 
đãi hấp dẫn khác. 

Chương trình đăng ký dịch vụ trực 
tuyến cho doanh nghiệp thể hiện cam 
kết của BIDV trong việc số hoá các 
quy trình nhằm tiết kiệm thời gian, chi 
phí và gia tăng trải nghiệm của khách 
hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ 
tại ngân hàng. 

Thu Trang

Các bước đăng ký trực tuyến dịch vụ

Bước 1:  Khách hàng truy cập vào website của BIDV  
tại địa chỉ https://bidv.com.vn

Bước 2: Chọn Đăng ký dịch vụ trực tuyến
Bước 3: Chọn Khách hàng doanh nghiệp 
Bước 4: Chọn Dịch vụ tài khoản/Dịch vụ cho vay trực tuyến
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BSC kỳ vọng tối đa hóa 
giá trị doanh nghiệp 
Từ THỏA THuậN HợP TáC CHIếN lượC vớI HFI

thoại thông minh đạt gần 64% nên 
việc nâng cao năng lực cạnh tranh 
trên nền tảng số đang trở thành 
động lực chính thúc đẩy thành công 
của doanh nghiệp trên thị trường.

Theo đại diện HFI, với tư cách cổ 
đông lớn thứ hai sau BIDV, HFI sẽ 
cùng tham gia điều hành và hỗ trợ 
hoạt động BSC trong mảng chuyển 
đổi số và phát triển các hoạt động 
kinh doanh mới. Cụ thể, HFI có kế 
hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ 
môi giới, mở rộng tập khách hàng 
thông qua việc tối ưu nền tảng giao 
dịch kỹ thuật số, mở rộng hoạt động 
kinh doanh sang lĩnh vực quản lý 
quỹ. Điều này được kì vọng giúp BSC 
xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, 
dịch vụ tài chính toàn diện, hướng 
đến sự phát triển bền vững cũng 
như tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, trong thời gian 
tới, HFI và Tập đoàn mẹ HFG sẽ khảo 
sát cơ sở hạ tầng công nghệ thông 

HFG là đơn vị luôn tiên phong và đạt được nhiều thành công trong quan hệ đối 
tác chiến lược với các tổ chức lớn trên thế giới. Tiêu biểu phải kể đến Hana 

Bank Trung Quốc đã hợp tác thành công với các đối tác trong nước như Alibaba đưa ra 
thị trường các sản phẩm cho vay không xác thực với tổng giá trị giải ngân đạt gần 01 tỷ 
USD; PT KEB Hana Bank Indonesia, hợp tác với Công ty Truyền thông toàn cầu LINE ra mắt 
ứng dụng ngân hàng kỹ thuật số trên nền tảng di động có tên là ‘Line Bank’ và hiện đang 
cung cấp dịch vụ tiền gửi và cho vay cho nhiều người dùng. Năm 2019, Hana Bank ký kết 
và hoàn tất giao dịch mua bán cổ phần BIDV và đạt được nhiều thành công từ khoản đầu 
tư chiến lược này. Với những thành tựu mà HFI đã đạt được trong lĩnh vực kinh doanh kỹ 
thuật số toàn cầu, BSC đặt mục tiêu lọt Top 7 CTCK tại Việt Nam vào năm 2026.

tin, nền tảng giao dịch hiện tại, phân 
tích các yếu tố thị trường chứng 
khoán Việt Nam để đưa ra giải pháp 
chiến lược nhằm củng cố nền tảng 
kỹ thuật số cho BSC. Với tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam, BSC và 
HFI cũng lên kế hoạch mở rộng hợp 
tác chiến lược sang lĩnh vực quản lý 
quỹ, hiện vẫn đang trong giai đoạn 
sơ khai ở Việt Nam.

BSC sẽ sử dụng nguồn vốn từ đợt 
phát hành riêng lẻ để tập trung đẩy 
mạnh mảng môi giới, cho vay ký 
quỹ, hoạt động tự doanh và đầu tư 
nâng cấp, phát triển hệ thống công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng 
như phát triển hệ sinh thái dịch vụ 
tài chính toàn diện, hướng đến trở 
thành Công ty chứng khoán hàng 
đầu Việt Nam về kỹ thuật số. 

37Tháng 5. 2022   Số 297   Đầu tư Phát triển



Sở Giao thông Vận tải phối hợp Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về triển khai  
thu phí hạ tầng cảng biển vào ngày 25/3/2022

Cụ thể, BIDV Bình Điền Sài 
Gòn được giao phối hợp với 
Cảng vụ Đường thuỷ nội 

địa TP.HCM thu phí hạ tầng cảng 
biển; các chi nhánh khác trong hệ 
thống BIDV sẽ cùng phối hợp để 
triển khai dịch vụ. Khách hàng có 
thể nộp phí hạ tầng cảng biển một 
cách nhanh chóng và thuận tiện 
bằng nhiều phương thức như: Thực 
hiện qua các ứng dụng ngân hàng 
điện tử BIDV (BIDV SmartBanking 
đối với khách hàng cá nhân, BIDV 
iBank đối với khách hàng tổ chức); 
Chuyển tiền từ bất kỳ ngân hàng 
nào tới tài khoản Cảng vụ Đường 
thuỷ nội địa TP.HCM mở tại BIDV là 
11710008116868; Hoặc giao dịch 
trực tiếp tại hơn 1.000 điểm giao 

Bidv phối hợp thu phí 
Hạ TầNg CẢNg BIểN TạI TP.HCM

Mai Phương

BIDV là một trong những ngân hàng được TP.HCM giao phối hợp triển 
khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích 
công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn (phí hạ tầng cảng 
biển) từ 00 giờ ngày 01/04/2022. Chủ trương trên được UBND TP.HCM 
công bố theo Thông báo số 43/TB-UBND ngày 29/3/2022.

dịch của BIDV trên khắp cả nước. 
BIDV là ngân hàng có mạng lưới 
kinh doanh rộng khắp gồm 190 
chi nhánh trong và ngoài nước, 
895 Phòng giao dịch, 10 công ty 
con và các hiện diện thương mại 
tại Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, 
Đài Loan (Trung Quốc). BIDV hiện 
có quan hệ với hơn 15 triệu khách 
hàng; hợp tác, giao dịch với hơn 
2.300 định chế tài chính ở 177 quốc 
gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu...

Người nộp phí có thể thể dễ 
dàng tìm hiểu thông tin qua hệ 
thống hotline 1900.1286 hoặc liên 
hệ trực tiếp BIDV Bình Điền Sài Gòn 
tại địa chỉ số 230-232-234 Dương Bá 
Trạc, P.2, Q.8, TP.HCM, số điện thoại 
028.39833838, 028.38517799 (máy 

lẻ 125) để được hướng dẫn thủ tục 
nộp phí hạ tầng cảng biển một cách 
nhanh chóng, kịp thời.

Được biết đến là một trong 
những định chế tài chính hàng đầu 
của Việt Nam, BIDV luôn tiên phong 
trong triển khai các chỉ đạo của 
Chính phủ, các Bộ ngành, phối hợp 
chặt chẽ cùng các cơ quan quản 
lý, đồng hành cùng người dân và 
doanh nghiệp trong thực thi các 
chiến lược lớn của Đảng và Chính 
phủ. Trong những năm qua, BIDV 
đã phối hợp triển khai nhiều dịch vụ 
công ích hiệu quả, điển hình như: 
Kết nối Cổng thanh toán điện tử, 
thanh toán thuế phí đa phương tiện 
trên ứng dụng Ngân hàng điện tử, 
thanh toán các loại thuế phí trên các 
Cổng thông tin quốc gia, Cổng dịch 
vụ công quốc gia… BIDV trở thành 
ngân hàng luôn luôn tiên phong 
đồng hành cùng Tổng cục Thuế, Kho 
bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan và 
các bộ, ngành, địa phương liên quan 
trong tiến trình cải cách thủ tục 
hành chính lĩnh vực thuế, phí, dịch 
vụ công… Sự kết hợp hiệu quả tạo 
thuận lợi cho cả khách hàng cá nhân 
và cộng đồng doanh nghiệp, góp 
phần đẩy mạnh hoạt động thanh 
toán không dùng tiền mặt theo chủ 
trương của Chính phủ. 
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Năm 2021, diễn biến phức 
tạp của dịch Covid-19, đặc 
biệt trong Quý II/2021 với 

việc nhiều tỉnh/thành phố phải thực 
hiện phong tỏa, cách ly y tế theo Chỉ 
thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, 
đã khiến hoạt động của các tổ chức, 
doanh nghiệp nói chung và các 
công ty bảo hiểm phi nhân thọ nói 
riêng gặp nhiều khó khăn. Theo số 
liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm 
Việt Nam, doanh thu phí bảo hiểm 
phi nhân thọ toàn thị trường năm 
2021 ước chỉ đạt 57.880 tỷ đồng, 
tăng trưởng 4% so với năm 2020. 

BIC cũng không nằm ngoài những 
ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh. 
Tuy nhiên, với nền tảng khách hàng 
đã gắn bó, đặc biệt là khách hàng từ 
Ngân hàng mẹ BIDV cùng những giải 
pháp kinh doanh kiên trì, chủ động, 
sáng tạo, BIC đã có một năm kinh 
doanh thành công, hoàn thành xuất 
sắc các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ 
giao. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo 
hiểm riêng Công ty mẹ năm 2021 đạt 
2.885 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6% so 

BIC đặt mục tiêu 3.310 tỷ đồng 
DoANH THu PHí BẢo HIểM NăM 2022

với năm 2020, hoàn thành 102% kế 
hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí 
bảo hiểm gốc đạt 2.716 tỷ đồng, tăng 
trưởng 13,4% so với năm trước, cao 
gấp 3 lần mức tăng trưởng chung 
toàn thị trường, giúp BIC giữ vững vị 
trí thứ 7 thị trường về thị phần doanh 
thu phí bảo hiểm gốc. Với định hướng 
phát triển bền vững, các chỉ tiêu 
hiệu quả của BIC năm qua đều đạt 
kết quả tốt. BIC tiếp tục có lãi cao từ 
hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Lợi 
nhuận hợp nhất trước thuế đạt 502 tỷ 
đồng, giúp BIC lần đầu tham gia Câu 
lạc bộ 500 tỷ đồng lợi nhuận trước 
thuế, đồng thời hoàn thành 172% kế 
hoạch năm. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 
2021 được các cổ đông thống nhất ở 
mức 15%.

Bên cạnh những kết quả kinh 
doanh tốt, năm 2021, BIC cũng đạt 
được nhiều kết quả tích cực ở các 
mặt hoạt động khác như: được A.M. 
Best tiếp tục khẳng định xếp hạng 
năng lực tài chính ở mức B++; được 
vinh danh với nhiều danh hiệu, giải 
thưởng uy tín như Top 10 Công ty 

bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất 
Việt Nam, Top 100 Thương hiệu 
mạnh Việt Nam. Đặc biệt, năm 2021, 
lần đầu tiên BIC được Forbes Việt 
Nam vinh danh trong Top 25 thương 
hiệu tài chính dẫn đầu tại Việt Nam. 
Thương hiệu BIC được định giá ở 
mức 10 triệu USD, đứng thứ 3 trong 
toàn ngành bảo hiểm Việt Nam.

Năm 2022, song song với việc 
tiếp tục theo đuổi mục tiêu hiệu quả 
hoạt động, BIC sẽ nỗ lực đẩy nhanh 
tốc độ tăng trưởng quy mô doanh 
thu phí bảo hiểm. Cụ thể, BIC đặt 
mục tiêu đạt 3.310 tỷ đồng doanh 
thu phí bảo hiểm, tăng trưởng 15% 
so với năm 2021, đồng thời tiếp tục 
duy trì và nâng cao lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh bảo hiểm. 

Để đạt mục tiêu đề ra, BIC sẽ tập 
trung vào các giải pháp, bao gồm: 
Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu phù 
hợp hơn với thực tế và định hướng 
kinh doanh; Nâng cao chất lượng 
quản trị điều hành, quản lý rủi ro; Cải 
thiện chất lượng dịch vụ trước, trong 
và sau bán hàng; Mở rộng mạng 
lưới kinh doanh tại các địa bàn trọng 
điểm; Áp dụng các chương trình 
công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng 
nhanh việc xây dựng các sản phẩm 
mới, cải tiến các kênh phân phối 
theo hướng hiện đại và kiểm soát 
chặt chẽ hoạt động bồi thường. 

Mạnh hải

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tổ chức vừa 
qua, BIC đặt mục tiêu đạt 3.310 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng 
trưởng 15% so với năm 2021, đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao lợi 
nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội
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Tự hào quê hương  
cách mạng

Nói đến Thái Nguyên, người dân 
cả nước sẽ nghĩ ngay nơi đây là quê 
hương cách mạng. Trong thời kỳ 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1947-1954), Thái Nguyên vinh dự 
được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn 
làm “An toàn khu” kháng chiến. Tại 
đây, Bác Hồ đã cùng các đồng chí 
Trung ương Đảng họp bàn và quyết 

hình thành và phát triển 
trên quê hương cách mạng

BIDV Thái Nguyên là 01 trong 11 chi nhánh đầu tiên của Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, được 
thành lập theo Nghị định số 233/NĐ-TC-TCCB ngày 27/05/1957 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
Trải qua 65 năm phát triển cùng hệ thống BIDV, hoạt động của BIDV Thái Nguyên đã gắn liền với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xuân Dương 

BIDv 
THáI NguyÊN

định nhiều quyết sách quan trọng 
đưa cuộc kháng chiến hào hùng của 
dân tộc đi đến thắng lợi, đặc biệt là 
quyết định mở chiến dịch Biên giới 
Thu Đông năm 1950 và chiến dịch 
Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, 
chấn động địa cầu”. Đây cũng là quê 
hương của những nương chè xanh 
ngát, thương hiệu Chè Thái đã nổi 
tiếng trong và ngoài nước và là đặc 
sản quà tặng của người Thái Nguyên.

Tự hào với truyền thống quê 
hương, truyền thống của ngành 
65 năm qua, các thế hệ cán bộ 
Chi hàng Kiến thiết Bắc Thái, Chi 
nhánh Ngân hàng Đầu tư và Xây 
dựng Bắc Thái/Thái Nguyên và Chi 
nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Thái Nguyên (BIDV Thái 
Nguyên) ngày nay luôn tự hào đã nỗ 
lực cống hiến cho sự phát triển của 
quê hương và hệ thống BIDV qua 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Khu gang thép Thái Nguyên
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các thời kỳ. Đến hôm nay, khi nhắc 
đến ngân hàng, BIDV Thái Nguyên 
vẫn được Cấp ủy, Chính quyền địa 
phương, cộng đồng doanh nghiệp, 
doanh nhân và đông đảo người dân 
Thái Nguyên gọi tên đầu tiên, mặc 
dù trên địa bàn tỉnh đã có sự hiện 
diện của 35 ngân hàng thương mại 
với trên 40 chi nhánh cấp 1, hàng 
trăm chi nhánh cấp 2 và phòng giao 
dịch. Ngoài truyền thống lịch sử lâu 
đời, BIDV Thái Nguyên còn được 
biết đến với những hoạt động nổi 
trội, tiên phong trong phát triển 
nền khách hàng, tài trợ vốn cho các 
doanh nghiệp lớn là thế mạnh của 
địa phương, đồng thời có nhiều 
dịch vụ ngân hàng số hiện đại, tiện 
ích phục vụ cộng đồng.

Trải qua 65 năm phát triển cùng 
hệ thống BIDV, hoạt động của BIDV 
Thái Nguyên đã gắn liền với sự phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Thời gian đầu, chi nhánh thực hiện 
nhiệm vụ cấp phát, quản lý vốn 
Nhà nước cho đầu tư kiến thiết cơ 
bản trên địa bàn. Những công trình 
tiêu biểu như Khu Liên hợp gang 
thép Thái Nguyên được Chi hàng 
Kiến thiết Bắc Thái cấp phát vốn xây 
dựng đã trở thành cánh chim đầu 
đàn, biểu tượng của công nghiệp 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhiều 
lần được đón Bác Hồ về thăm; ngoài 
ra còn có các công trình Đường 
Quốc lộ 3, Cầu Gia Bảy, Hồ Núi Cốc, 
các xí nghiệp công nông nghiệp 
chè Quân Chu, Sông Cầu, Bệnh viện 
A, Bệnh viện C, Bệnh viện Khu, Bảo 
tàng Việt Bắc, các trường đại học: 
Y khoa, Nông nghiệp, Cơ điện, Sư 
phạm… Đây đều là những công 
trình, dự án trọng điểm quốc gia 
trong việc xây dựng cơ sở vật chất 
cho chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và 
đến nay vẫn còn phát huy hiệu quả 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương và cả nước.

Vững Vàng đổi mới  
pháT Triển

Bước vào giai đoạn đổi mới phát 
triển những năm gần đây, BIDV 
Thái Nguyên luôn khẳng định là 
ngân hàng có thương hiệu và uy 
tín lớn trên địa bàn thông qua các 

hoạt động tài trợ vốn, cung cấp sản 
phẩm dịch vụ cho những doanh 
nghiệp tiêu biểu, hoạt động có hiệu 
quả của tỉnh như: Công ty cổ phần 
Đầu tư và thương mại TNG, Công 
ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, 
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên… 
Chi nhánh cũng triển khai dịch vụ 
thu hộ học phí qua tài khoản cho 
hầu hết các trường học trên địa bàn. 
Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 
bán lẻ, ngân hàng số cũng được 
triển khai mạnh mẽ… 

Đến hết quý I/2022, với mạng 
lưới 8 phòng giao dịch, 160 cán 
bộ nhân viên, BIDV Thái Nguyên 
có tổng nguồn vốn huy động đạt 
9.645 tỷ đồng, chiếm 11% thị phần 
huy động vốn của các ngân hàng 
trên địa bàn; tổng dư nợ cho vay 
đạt 14.520 tỷ đồng, chiếm 19% thị 
phần dư nợ cho vay của các ngân 
hàng trên địa bàn; tỷ lệ nợ xấu 
được kiểm soát ở mức 0,1% trên 
tổng dư nợ. Nền khách hàng gồm 
2.500 khách hàng tổ chức, 156.000 
khách hàng cá nhân. Chi nhánh có 
quy mô, chất lượng, hiệu quả vào 
tốp đầu các chi nhánh ngân hàng 
thương mại trên địa bàn tỉnh và các 
chi nhánh BIDV khu vực miền núi 
phía Bắc.

Ngoài hoạt động kinh doanh, 
hoạt động an sinh xã hội trên địa 
bàn cũng được BIDV Thái Nguyên 

quan tâm thực hiện thông qua tài 
trợ cho các hoạt động y tế, giáo 
dục, khắc phục thiên tai, xóa đói 
giảm nghèo… Chỉ tính riêng 10 
năm gần đây, tổng các chương 
trình an sinh xã hội BIDV Thái 
Nguyên thực hiện trên địa bàn đã 
lên đến trên 30 tỷ đồng.

Nhìn lại chặng đường 65 năm 
hình thành và phát triển, mỗi cán 
bộ, nhân viên của BIDV Thái Nguyên 
luôn cảm thấy vinh dự, tự hào. Với 
những kết quả đạt được, tập thể chi 
nhánh hôm nay vững tin sẽ tiếp tục 
phát huy tốt những kết quả đã đạt 
được để góp phần giữ vững và củng 
cố vững chắc uy tín, thương hiệu 
BIDV trên thị trường, để thông điệp 
“Hợp tác đồng hành phát triển” luôn 
đúng với bất cứ ai khi trở thành đối 
tác của BIDV. 

Với những thành tích xuất sắc trong 65 năm 
qua, BIDV Thái Nguyên đã vinh dự được Đảng, Nhà 
nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân 
chương Lao động hạng Ba năm 1997; Huân chương 
Lao động hạng Hai năm 2007; Huân chương Lao 
động hạng Nhất năm 2012; Cờ thi đua của Chính 
phủ năm 2016; Bằng khen của Chính phủ năm 2009, 
cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong dịp 
kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, BIDV Thái Nguyên 
tiếp tục vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ.

Trụ sở  BIDV Thái Nguyên

41Tháng 5. 2022   Số 297   Đầu tư Phát triển



pháT Triển không ngừng
Ngày 26/04/1957, Ngân hàng 

Kiến thiết Việt Nam (tiền thân của 
BIDV) chính thức được thành lập. 
Cùng với sự đổi mới của đất nước và 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội, ngày 27/05/1957, Chi nhánh 
Ngân hàng Kiến thiết Phú Thọ được 
thành lập. Trải qua 65 năm phát 
triển với bốn tên gọi khác nhau gắn 
với những nhiệm vụ kinh tế, chính 
trị qua từng thời kỳ: Ngân hàng Kiến 
thiết Việt Nam (1957 - 1981), Ngân 
hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam 
(1981 - 1990), Ngân hàng Đầu tư và 

Đinh Thị Mai hương*

Trải qua 65 năm hoạt động với hơn 25 năm kinh doanh thương mại, từ 
một trong số 11 chi nhánh được thành lập đầu tiên của hệ thống BIDV, 
Chi nhánh Phú Thọ đã vượt qua nhiều khó khăn để có những bước chuyển 
mạnh mẽ trong dòng chảy đổi mới của đất nước và của tỉnh. Chi nhánh đã 
khẳng định vị thế là một ngân hàng chuyên doanh chủ lực trong lĩnh vực 
tiền tệ, ngân hàng; kinh doanh đa năng, đa lĩnh vực, vận hành công khai, 
minh bạch theo chuẩn mực, thông lệ quản trị quốc tế, góp phần phục vụ hiệu 
quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội trên quê hương đất Tổ.

BIDv
PHÚ THỌ

ghi dẤU Ấn 
TrÊN QuÊ HưƠNg đẤT TỔNăm

Phát triển Việt Nam (1990 - 2012) 
và đến nay là Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam, BIDV Phú 
Thọ đã vượt qua chặng đường đầy 
gian nan, thử thách nhưng cũng rất 
đỗi tự hào trong từng giai đoạn lịch 
sử bảo vệ và dựng xây đất nước nói 
chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Được sự quan tâm của các cấp 
uỷ đảng, chính quyền tỉnh, sự lãnh 
đạo, chỉ đạo kịp thời của Trụ sở 
chính, BIDV Phú Thọ đã có sự phát 
triển toàn diện, không ngừng lớn 
mạnh, đổi mới toàn diện, từng bước 
xóa bỏ bao cấp trong hoạt động tín 

dụng, đa dạng các hình thức cấp 
tín dụng; đẩy mạnh tăng nguồn 
vốn huy động, phát triển đa dạng 
các loại hình dịch vụ ngân hàng, 
tăng dần tỷ trọng nguồn thu phi tín 
dụng; tăng cường hoạt động ngân 
hàng bán lẻ và chuyển đổi số nhằm 
số hoá toàn diện hoạt động kinh 
doanh của Chi nhánh.

Với nhiệm vụ xuyên suốt là phục 
vụ đầu tư phát triển thông qua 
nghiệp vụ cấp phát, cho vay theo 
kế hoạch ngân hàng, thanh toán, 
giám sát… BIDV Phú Thọ đã ghi 
dấu ấn của mình trên khắp các lĩnh 
vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã 
hội của địa phương, góp phần xây 
dựng quê hương đất Tổ ngày càng 
giàu đẹp.

Từ một ngân hàng chuyên 
doanh thuở ban đầu với quy mô rất 
khiêm tốn, đến nay, BIDV Phú Thọ 
đã có mạng lưới kinh doanh gồm 
01 Trụ sở Chi nhánh và 07 Phòng 
Ggiao dịch được đặt tại các địa bàn 
trọng điểm của tỉnh, với đa dạng 

BIDV Phú Thọ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
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sản phẩm dịch vụ, tiện ích ngân 
hàng hiện đại, phục vụ phát triển 
sản xuất, kinh doanh và nhu cầu 
của người dân trên địa bàn. Các 
dịch vụ ngân hàng không còn tập 
trung vào phục vụ riêng các đối 
tác là doanh nghiệp mà đã hướng 
tới khách hàng cá nhân như dịch 
vụ chuyển tiền, thẻ ghi nợ nội địa, 
thẻ tín dụng quốc tế, dịch vụ ngân 
hàng điện tử... cho thấy sự phát 
triển không ngừng của BIDV Phú 
Thọ trong những năm qua.

Bám sát mục tiêu phát triển kinh 
tế xã hội trên địa bàn, BIDV Phú 
Thọ đã phục vụ đầu tư đắc lực các 
chương trình, dự án kinh tế trọng 
điểm của tỉnh. Chi nhánh còn tích 
cực đồng hành cùng doanh nghiệp 
trong thực hiện chủ trương sắp xếp, 
đổi mới, giúp nhiều doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh chuyển đổi thành 
công, sản xuất kinh doanh hiệu 
quả. Bên cạnh đó, nhiều hình thức 
huy động vốn đã được BIDV triển 
khai như: Trái phiếu, chứng chỉ tiền 
gửi, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiết 
kiệm dự thưởng, tiền gửi online… 
với những lợi ích hấp dẫn, phù hợp 
nhu cầu của nhiều đối tượng, đã thu 
hút ngày càng nhiều khách hàng 
đến với BIDV Phú Thọ. Điều này đã 
giúp tạo đà tăng trưởng nguồn vốn 
huy động hàng năm, đáp ứng nhu 
cầu vốn cho hoạt động cho vay tại 
chi nhánh.

Để nâng cao sức cạnh tranh của 
sản phẩm dịch vụ, BIDV Phú Thọ đã 
áp dụng công nghệ tiên tiến như hệ 
thống giao dịch ngân hàng hiện đại; 
hệ thống quản lý chất lượng tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015; các hệ thống 
thông tin quản lý; hệ thống quản lý 
khách hàng, hệ thống quản lý nội 
bộ hiện đại; Tăng cường triển khai 
đa dạng hóa sản phẩm, tính năng, 
tiện ích các dịch vụ ngân hàng; Phát 
triển mạnh mẽ các sản phẩm bảo 
lãnh, thanh toán quốc tế, thanh 
toán... Chính vì thế, quy mô, tốc độ 
phát triển, thương hiệu và uy tín 
của BIDV Phú Thọ ngày càng được 
khẳng định, thể hiện rõ sự năng 
động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của 
tập thể đội ngũ lãnh đạo và cán bộ 
nhân viên toàn chi nhánh. 

Từ năm 2020, BIDV Phú Thọ đã 
tích cực thực hiện chuyển đổi số 
nền khách hàng, với thông điệp 
“BIDV Digi Up - Thay đổi để dẫn 
đầu”. Đây là bước đi mạnh mẽ, quyết 
tâm chuyển đổi số hoạt động nhằm 
phục vụ khách hàng ngày càng tốt 
hơn, hướng tới trở thành ngân hàng 
có nền tảng số tốt nhất Việt Nam.

Thành quả đáng Tự hào
Nhờ sự thay đổi mạnh mẽ trong 

việc ứng dụng công nghệ số, 
BIDV Phú Thọ đã giữ vững đà tăng 
trưởng mặc dù chịu sự tác động 
không nhỏ của đại dịch Covid-19. 
Hoạt động kinh doanh của chi 
nhánh đảm bảo an toàn, hiệu quả, 
tuân thủ kỷ cương, kỷ luật điều 
hành và quy định của Nhà nước. 
Đến nay, BIDV Phú Thọ đã có sự 
phát triển vượt bậc cả về quy mô, 
chất lượng và hiệu quả hoạt động. 
Nguồn vốn huy động của Chi 
nhánh đạt gần 6.000 tỉ đồng; dư 
nợ cho vay gần 9.000 tỉ đồng; tỷ lệ 

nợ xấu nằm trong tầm kiểm soát. 
Mức tăng trưởng bình quân trong 
5 năm (2017-2021) tại một số chỉ 
tiêu: Huy động vốn 11,6%/năm; Dư 
nợ tín dụng 13,5%/năm; chênh lệch 
thu chi 23,6%/năm, lợi nhuận trước 
thuế 24,5%/năm;…  Nhờ đó, BIDV 
Phú Thọ đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong 5 năm liên tiếp và 
nâng hạng Chi nhánh lên hạng 1 từ 
năm 2018 đến nay.

Với những đóng góp quan 
trọng cho sự nghiệp phát triển 
đất nước nói chung, tỉnh Phú Thọ 
nói riêng trong hoạt động ngân 

hàng, BIDV Phú Thọ 
đã được Đảng, Nhà 
nước, ngành Ngân 
hàng và tỉnh Phú Thọ 
trao tặng nhiều phần 
thưởng cao quý: Huân 
chương Lao động 
hạng Ba của Chủ tịch 
nước; Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ, 
Bằng khen của Thống 
đốc NHNN Việt Nam; 
Bằng khen, Kỷ niệm 
chương Hùng Vương 
và nhiều bằng khen 

của các cấp, các ngành…
Không chỉ khẳng định thế mạnh 

trong lĩnh vực kinh doanh của một 
ngân hàng thương mại chủ đạo trên 
địa bàn, BIDV Phú Thọ còn thực hiện 
thành công vai trò đồng hành cùng 
các hoạt động thiện nguyện vì sự 
phát triển bền vững của cộng đồng. 
Trong suốt quá trình hoạt động, 
chi nhánh đã tích cực triển khai các 
hoạt động an sinh xã hội trên địa 
bàn tỉnh với tổng giá trị hàng chục 
tỉ đồng.

Chặng đường phía trước đang 
mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi và 
cũng không ít khó khăn, thách thức. 
Từ những giá trị đã đạt được, BIDV 
Phú Thọ tiếp tục giữ vững vị thế 
ngân hàng chủ lực, góp phần tích 
cực ổn định kinh tế vĩ mô; nỗ lực, cố 
gắng cùng ngành tài chính - ngân 
hàng trên địa bàn tỉnh góp sức xây 
dựng tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh 
phát triển hàng đầu của vùng Trung 
du và miền núi phía Bắc. 

*Giám đốc BIDV Phú Thọ

BIDV Phú Thọ tham gia chương trình 1 triệu cây xanh 
mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập BIDV

BIDV Phú Thọ trao tặng xe cứu thương cho bệnh viện tỉnh
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VượT khó đi lên
Những ngày đầu tiếp nhận, 

Chi nhánh gặp rất nhiều khó khăn 
về quy mô, nguồn lực, trụ sở, nền 
khách hàng, chuyển giao giữa 2 hệ 
thống Core banking… Tổng số cán 
bộ năm 2015 của Chi nhánh chỉ vỏn 
vẹn 32 cán bộ, bao gồm 16 cán bộ 
ban đầu và 16 cán bộ tự nguyện từ 
BIDV Thừa Thiên Huế sang. Mạng 
lưới hoạt động tại thời điểm sáp 
nhập không có phòng giao dịch 
trực thuộc; đến tháng 10/2015 nhận 
chuyển giao 02 PGD Phú Bài và 
Thuận An từ BIDV Thừa Thiên Huế. 
Quy mô huy động vốn và dư nợ ban 
đầu chỉ hơn 300 tỷ đồng, lợi nhuận 
trước thuế âm, nền khách hàng nhỏ 
lẻ, nguồn thu dịch vụ không có. Đây 
là những thách thức không hề nhỏ 
đối với tập thể lãnh đạo và cán bộ 
tại BIDV Phú Xuân. 

Trải qua hơn 7 năm phát triển, 
với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và 
quyết tâm vượt khó đi lên của toàn 
thể cán bộ nhân viên, BIDV Phú 
Xuân đã có những sự bứt phá ngoạn 
mục, có vị thế trên địa bàn, cùng với 
sự tăng trưởng cả về quy mô, mạng 

BIDv PHÚ XuâN 

Được chuyển đổi từ MHB 
Huế vào ngày 23/05/2015, 
BIDV Phú Xuân chính thức 
được thành lập và là Chi 
nhánh cấp I thuộc hệ thống 
BIDV. Từ thời điểm đó, trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế có 2 Chi nhánh BIDV 
cấp I hoạt động song song là 
BIDV Thừa Thiên Huế và 
BIDV Phú Xuân. 

nguyễn Thi

lưới và nền khách hàng. 
Lợi nhuận trước thuế, từ âm 64 

triệu vào thời điểm sáp nhập, đã 
đạt 32 tỷ đồng vào năm 2017. Đây 
là một dấu mốc quan trọng trong 
quá trình phát triển ban đầu của Chi 
nhánh. Tuy con số chưa cao so với 
bình quân trên địa bàn và khu vực 
nhưng đã phần nào cải thiện được 
thu nhập của cán bộ nhân viên, 
tạo niềm tin phấn khởi thực hiện 
kế hoạch kinh doanh trong những 
năm tới. Đặc biệt từ cuối năm 2019, 
mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi 
tác động kép của dịch Covid-19 
nhưng mức tăng trưởng lợi nhuận 
vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. 
Lợi nhuận trước thuế bình quân 
trên mỗi cán bộ đến năm 2021 đạt 
2,02 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 
2020. Kết quả này cho thấy nỗ lực 
rất lớn của toàn thể cán bộ vượt qua 

năm quyết tâm 
vượt khó đI lên

những khó khăn đặc thù trong năm 
2021 để duy trì năng suất lao động 
năm sau cao hơn năm trước. 

Huy động vốn đạt 1.738 tỷ đồng 
vào năm 2021, so với 147 tỷ đồng 
năm 2015, hoàn thành 168% kế 
hoạch năm 2021. NIM huy động 
vốn của chi nhánh đứng đầu trong 
cụm Bắc Trung bộ, cho thấy việc 
tăng trưởng quy mô của chi nhánh 
luôn đi kèm với hiệu quả. Dư nợ tín 
dụng năm 2021 đạt 5.218 tỷ đồng, 
tăng trưởng tuyệt đối 5.038 tỷ đồng 
so với năm 2015, tương ứng mức 
tăng trưởng bình quân là 720 tỷ 
đồng/năm trong 7 năm qua. Nhờ 
đó, Chi nhánh đã nằm trong Top 5 
NHTM có dư nợ lớn nhất trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng thu 
dịch vụ ròng đạt 8,028 tỷ đồng, 
tăng trưởng bình quân khoảng 1,1 
tỷ đồng/năm. Với định hướng gia 

Tập thể BIDV Phú Xuân
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tăng nguồn thu phi tín dụng như 
hiện nay thì hoạt động thu dịch vụ 
là một trong những định hướng và 
mục tiêu phát triển của Chi nhánh 
trong những năm tới.

Những khó khăn đặc thù của 
nền kinh tế từng vùng miền và khó 
khăn chung của Chi nhánh vẫn 
không cản trở tốc độ tăng trưởng 
qua các năm. Hoạt động của Chi 
nhánh diễn ra liên tục, thông suốt; 
các chỉ tiêu tăng trưởng phù hợp 
với diễn biến của thị trường và nền 
kinh tế; cơ cấu hoạt động tiếp tục 
chuyển dịch theo hướng bền vững, 
chất lượng tín dụng ngày càng 
được nâng cao. Xét trong cụm Bắc 
Trung Bộ và trong khối Ngân hàng 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thì tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ nhóm 2 
của Chi nhánh đạt mức thấp nhất 
so với định hướng của BIDV và của 
hệ thống ngân hàng. Từ xếp loại 
hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 
đến hoàn thành tốt năm 2016, 
BIDV Phú Xuân đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ trong 5 năm liên tiếp 
sau đó. 

 Bên cạnh kết quả kinh doanh 
tích cực, BIDV Phú Xuân còn thực 
hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng; 
chủ động, triển khai các giải pháp 
hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 
vượt qua khó khăn do đại dịch 
Covid-19 và thiên tai; tham gia cùng 
Trụ sở chính BIDV triển khai Chương 
trình cho vay cán bộ y tế, hỗ trợ 
lực lượng tuyến đầu chống dịch; 
tặng quà hằng năm cho đồng bào 
nghèo tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhân 
dịp Tết Nguyên đán; liên tiếp tài trợ 
kinh phí học bổng cho các trường 
đại học trên địa bàn; tài trợ các hoạt 
động thể dục thể thao như giải chạy 
marathon, giải golf… Với những 
hoạt động giản dị đó, Chi nhánh đã 
góp phần nâng cao hình ảnh BIDV 
trong tâm thức con người xứ Huế.

kỳ Vọng lớn năm 2022
Tháng 5/2022, vừa tròn kỷ niệm 

7 năm thành lập Chi nhánh, BIDV 
Phú Xuân cùng hòa nhip với các dấu 
mốc quan trọng của cả hệ thống 
như kỉ niệm 65 năm thành lập BIDV, 
thay đổi nhận diện thương hiệu 

mới. Cùng thời điểm này, Chi nhánh 
cũng liên tiếp đạt các thành tựu 
đáng chú ý như cán mốc dư nợ tín 
dụng 5.700 tỷ đồng, huy động vốn 
2.100 tỷ đồng, tiếp tục tăng nền 
khách hàng, nền thu dịch vụ để cải 
thiện vị thế trong cụm Bắc Trung 
Bộ. Chi nhánh cũng đồng thời tiếp 
tục chiến dịch tăng nền khách hàng 
đổ lương và tiểu thương, chiến dịch 
chuyển đổi số, tăng nền khách hàng 
cao cấp, đăng ký hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm 2022 và quyết 
tâm nâng hạng Chi nhánh lên hạng 
1 trong năm 2022. 

Những mục tiêu ấy dường như 
ăn sâu vào tâm thức mỗi cán bộ 
nhân viên BIDV Phú Xuân. Sự chèo 
lái vững vàng của đội ngũ lãnh 
đạo cùng niềm tin yêu, đồng hành 
của toàn thể cán bộ nhân viên Chi 
nhánh đang tiếp thêm động lực để 
tập thể nhỏ BIDV Phú Xuân trong 
con thuyền lớn BIDV hôm nay và 
mai sau tiếp tục cùng nhau viết tiếp 
niềm tự hào, truyền thống tốt đẹp 
mà biết bao thế hệ BIDV đã dày 
công xây dựng. 

Thế hệ trẻ cán bộ nhân viên BIDV Phú Xuân
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BIDv - FPT

Bắt đầu từ mối quan hệ với 
công ty mẹ - Công ty CP FPT, 
đến nay, BIDV đã có mối quan 

hệ khách hàng với 11 công ty thuộc 
hệ sinh thái FPT, cung cấp các sản 
phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú, 
chất lượng cao đáp ứng các yêu 
cầu khắt khe của một tập đoàn về 
công nghệ hàng đầu Việt Nam. Các 
sản phẩm tiêu biểu của BIDV có 
thể kể đến là BSMS, tài trợ vốn lưu 
động, dịch vụ chuyển tiền trong 
nước, quốc tế, tài trợ thương mại, 
BIDV iBank, quản lý tài khoản, thu 
chi hộ... Tính đến năm 2021, quy mô 
cấp tín dụng của BIDV dành cho Tập 
đoàn FPT khoảng 4.200 tỷ đồng, và 
dự kiến đạt 5.400 tỷ đồng vào cuối 
năm 2022, thể hiện sự liên kết ngày 
càng chặt chẽ trong quan hệ giữa 
BIDV - FPT. 

Ngày 26/04/2022, BIDV tròn 65 tuổi - một dấu mốc đáng tự hào trong 
hành trình vươn tới của ngân hàng thương mại có lịch sử lâu đời nhất Việt 
Nam. Trong bản hùng ca đó có 20 năm đồng hành bền bỉ của Công ty Cổ 
phần FPT.

Thúy Quỳnh

nĂM gẮn Bó
hướng tới tưƠng Lai20

Đầu năm 2022, BIDV cũng đã 
triển khai thành công kết nối API hệ 
thống dữ liệu của BIDV với hệ thống 
kế toán của 2 công ty con của FPT 
là Công ty Bán lẻ FPT (FRT) và Công 
ty Dược phẩm Long Châu, thời gian 
chuyển dữ liệu rút ngắn đáng kể chỉ 
còn dưới 30 giây. Việc đẩy dữ liệu 
gần như tức thời từ hệ thống của 
BIDV sang hệ thống kế toán của FPT 
đã giúp FPT tiết kiệm rất nhiều thời 
gian, nhân lực, vật lực, quản lý các 
dòng tiền về một cách kịp thời, hiệu 
quả, tăng năng suất bán hàng của 
hệ thống. 

Năm 2021, mặc dù làn sóng 
Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng 
lớn đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp, FPT 
với sự đồng hành của BIDV vẫn 
liên tục lớn mạnh, tăng trưởng tốt 

về quy mô và hiệu quả hoạt động: 
Doanh thu thuần hợp nhất đạt 
35.657 tỷ đồng (tăng 19,5% so với 
năm 2020), lợi nhuận sau thuế hợp 
nhất đạt 5.349 tỷ đồng (tăng 20,9% 
so với năm 2020).

Hợp tác giữa BIDV - FPT là quan 
hệ song phương, khi hai bên vừa là 
khách hàng, vừa là đối tác tin cậy. 
Ngoài cung cấp các sản phẩm dịch 
vụ cho FPT, BIDV cũng là khách 
hàng của FPT trong các dự án công 
nghệ. Trong đó có thể kể đến dự 
án Hệ thống quản lý kế toán nội bộ 
ERP năm 2016 do FPT cung cấp, hay 
Triển khai giải pháp quản trị nhân sự 
tổng thể năm 2017… 

Những kết quả hợp tác thành 
công của BIDV - FPT trong gần 20 
năm qua một lần nữa khẳng định 
sự đúng đắn trong việc lựa chọn 
đối tác, chiến lược phát triển và chí 
hướng chung vì mục tiêu phát triển 
bền vững của đất nước. Năm 2022, 
với mục tiêu tiếp tục khẳng định 
năng lực, tầm nhìn và sức bật bền 
vững, vươn lên đứng trong top các 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
chuyển đổi số hàng đầu thế giới, 
hành trình vươn ra biển lớn của FPT 
sẽ không thể thiếu vắng người bạn 
đồng hành tin cậy BIDV.

Kết quả hợp tác với FPT là một 
sự hồi đáp cho sự bền bỉ, tận tâm 
của BIDV với khách hàng. Có thể 
nói, trong 20 năm hình thành và 
phát triển của FPT kể từ khi cổ 
phần hóa, là 20 năm được BIDV sát 
cánh, tài trợ vốn, đồng hành phát 
triển các sản phẩm dịch vụ để FPT 
lớn mạnh, phát triển như ngày hôm 
nay. Với phương châm “lấy khách 
hàng là trung tâm”, hành trình 65 
năm của BIDV đã ghi nhận những 
hoa thơm trái ngọt - chính là sự 
phát triển lớn mạnh của các doanh 
nghiệp Việt Nam. Và cứ thế, bản 
hùng ca BIDV vang mãi giai điệu tự 
hào cùng đất nước.  

FPT là một trong những 
công ty công nghệ hàng 

đầu của Việt Nam
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CuộC đuA 
CHuyểN đỔI Số NgâN HàNg

khi đại dịCh trở thành 
CƠ hội Bứt phá

Những khó khăn và thách 
thức trong mùa dịch đã khiến 

các ngân hàng phải nhanh 
chóng tìm cách thích ứng, 

duy trì sự phát triển, đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu cho cả khách 

hàng cá nhân cũng như 
khách hàng doanh nghiệp. 
Chuyển đổi số trở thành lời 
giải ngắn nhất cho những 

vấn đề cấp bách ấy.

nguyễn Minh những con số ấn Tượng
Theo thống kê của Hiệp hội Ngân 

hàng Việt Nam, năm 2021 hoạt 
động thanh toán không dùng tiền 
mặt đạt mức tăng trưởng cao, cụ thể 
thanh toán qua internet tăng 48,8% 
về số lượng và 32,6% về giá trị so với 
năm 2020; qua điện thoại di động 
tăng 76,2%; qua mã QR tăng đến 
200%. Một trong những ngân hàng 
có mức tăng trưởng vượt trội nhất 
trên các kênh số là BIDV, với tỷ trọng 
số lượng giao dịch tính đến ngày 
31/12/2021 lên tới 67% trên tổng số 
lượng giao dịch toàn hàng.

Thành công trên xuất phát từ sự 
chủ động của BIDV khi trở thành 
ngân hàng tiên phong thành lập 
Trung tâm Ngân hàng số (TTNHS) 

nhằm chuyên biệt hóa việc phát 
triển ứng dụng công nghệ thông 
tin trong hoạt động ngân hàng. Sau 
hơn ba năm đi vào hoạt động, nhân 
sự của TTNHS đã tăng lên hơn 100 
người với số lượng lập trình viên 
hơn 50 người và số lượng cán bộ 
nghiệp vụ khoảng 40 người. Cơ cấu 
tổ chức được kiện toàn với 9 nhóm 

BIDV  được xem là ngân hàng tiên 
phong thành lập Trung tâm 

Ngân hàng số nhằm chuyên biệt hóa việc 
phát triển ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động ngân hàng.

Chuyển đổi số



nhân sự và sẽ tiếp tục tăng trưởng 
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
đối với hoạt động ngân hàng số. 

Những năm gần đây, BIDV đẩy 
mạnh số hóa để cạnh tranh, giữ 
vững các khách hàng doanh nghiệp 
và khách hàng cá nhân trung thành, 
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thu 
hút khách hàng mới, đặc biệt là các 
nhóm khách hàng Millenials và Gen 
Z. Tính đến đầu năm 2022, số lượng 
khách hàng cá nhân sử dụng BIDV 
SmartBanking tăng 55% so với năm 
2020, khách hàng doanh nghiệp 
sử dụng BIDV iBank tăng 44%. Với 
quy mô này, BIDV đang là một trong 
những ngân hàng có lượng người 
dùng nhiều nhất trên kênh số.

Vượt qua những hoài nghi, áp lực 
với mô hình hoạt động mới cũng 
như trở ngại nguồn nhân lực, thành 
công bước đầu của Ngân hàng số 
đã khẳng định sự đúng đắn trong 
tầm nhìn của Ban Lãnh đạo BIDV 
và sự kiên định của Ban Giám đốc 
Trung tâm Ngân hàng Số trong quá 
trình phát triển đơn vị.

giá Trị cốT lõi nằm ở 
sản phẩm

Có nhiều yếu tố để thu hút và giữ 
chân khách hàng, nhưng điều quan 
trọng nhất vẫn là sở hữu những sản 
phẩm tốt, tiếp đến là số lượng, chất 
lượng sản phẩm. Đây cũng chính 
là những lợi thế lớn của BIDV. Hiện 
tại, BIDV sở hữu danh mục hơn 100 
sản phẩm dịch vụ số, đồng thời liên 
tục đưa ra các phiên bản mới được 
thiết kế dựa trên quá trình thấu hiểu 
hành vi, thói quen tiêu dùng của 
khách hàng; cập nhật các xu hướng, 
công nghệ mới nhất của thị trường.

Với khách hàng cá nhân, từ tháng 
3/2021, BIDV đã triển khai phiên bản 
Smartbanking thế hệ mới trên cơ sở 
hợp nhất các nền tảng giao dịch trực 
tuyến, với nhiều tính năng vượt bậc 
và trải nghiệm đồng bộ, liền mạch ở 
mọi kênh giao dịch: Mobile app, Web, 
Tablet, Apple Watch, SmartKeyboard 
trên các ứng dụng chat.

SmartBanking cung cấp cho 
khách hàng đầy đủ các tiện ích từ 
phi tài chính đến tài chính với hệ 
sinh thái đa dạng và toàn diện qua 

88 tính năng. Đặc biệt, tính năng 
“Đăng ký cho khách hàng chưa có 
thông tin tại BIDV” qua eKYC giúp 
khách hàng mới dễ dàng mở tài 
khoản thanh toán và sử dụng dịch 
vụ ngay trên ứng dụng mà không 
cần đến ngân hàng. Ngoài ra, tính 
năng “Ủng hộ Quỹ Vắc-xin Covid-19” 
giúp khách hàng dễ dàng chuyển 
tiền miễn phí đến tài khoản của 
Quỹ do Bộ Tài chính quản lý, mang 
lại sự thuận lợi trong hoạt động 
thiện tâm mùa dịch. Trong năm 
2021, SmartBanking đạt hơn 7,5 
triệu khách hàng (trong đó 1,8 triệu 
khách hàng mới) với tổng 297,7 
triệu giao dịch, giá trị giao dịch đạt 
3,6 triệu tỷ đồng. Đây là những con 
số khẳng định vị thế  là một trong 
những ngân hàng bán lẻ số 1 thị 
trường của BIDV.

Mới đây, BIDV ký kết hợp tác với 
Bộ Công an triển khai ứng dụng 
dịch vụ eKYC (định danh điện tử) 
trên căn cước công dân gắn chip 

giúp đơn giản hoá, tăng tính thuận 
tiện, an toàn cho mọi giao dịch của 
khách hàng. Trong chuỗi sự kiện kỷ 
niệm 65 năm ngày thành lập BIDV, 
người dùng đã được trải nghiệm 
tính năng giao dịch mới như chuyển 
tiền, nộp/rút tiền tại máy ATM… 
hoàn toàn bằng căn cước công dân 
gắn chip một cách dễ dàng, nhanh 
chóng và đảm bảo an toàn, bảo mật 
tại các kênh giao dịch tự động ATM, 
E-Zone của BIDV. 

Hiện nay, BIDV đã xây dựng 
hệ thống kênh giao dịch tự động 
chấp nhận căn cước công dân gắn 
chip tại 9 điểm trên địa bàn Hà 
Nội, Quảng Ninh. Trong thời gian 
tới, BIDV tiếp tục phối hợp với Bộ 
Công an triển khai mở rộng trên 
toàn hệ thống và trên ứng dụng 
BIDV SmartBanking để gia tăng trải 
nghiệm của khách hàng khi sử dụng 
căn cước công dân gắn chip trong 
giao dịch ngân hàng.

Năm 2022, Trung tâm Ngân hàng 
số BIDV triển khai thêm ứng dụng 
mua nhà tại các dự án với tên gọi 
BIDV Home 2.0. Với ứng dụng BIDV 
Home, BIDV định hướng xây dựng 
thành chợ giao dịch (Marketplace) 
cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính 
và phi tài chính cho khách hàng. 
Sự kết nối với hầu hết các công ty 
fintech cùng khoảng 1.500 nhà 
cung cấp dịch vụ lớn trong nước 
cho phép BIDV tạo lập hệ thống 
hơn 2.700 dịch vụ thanh toán, chi 
tiêu hỗ trợ khách hàng. Gần đây, với 
chính sách miễn toàn bộ phí dịch vụ 
khách hàng trên kênh số, BIDV giúp 
khách hàng có cơ hội sử dụng đa 
dạng các dịch vụ ngân hàng hơn.

Đối với khách hàng doanh 
nghiệp, BIDV nâng cấp iBank lên 
mô hình kênh dịch vụ liền mạch 
Omni Channel, giúp quản lý dòng 
tiền, thực hiện điều chuyển vốn tự 
động để phù hợp với từng nhu cầu. 
Doanh nghiệp có thể quản lý tách 
bạch các khoản doanh thu qua hệ 
thống tài khoản định danh, thực 
hiện chuyển tiền trong nước 24/7, 
chuyển tiền quốc tế.

Đối với tính năng đăng ký trực 
tuyến cho doanh nghiệp, BIDV giúp 
khách hàng tối ưu thời gian giao 

“Đại dịch Covid-19 đã làm 
thay đổi mọi cục diện, nhưng 

chính nghịch cảnh sẽ tạo nên những 
chiến binh” 

Anh nguyễn chiến Thắng 
Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số BIDV, chia sẻ.
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dịch, chi phí và gia tăng trải nghiệm. 
Ngân hàng cũng hỗ trợ trực tuyến 
cho khách hàng trong suốt quá 
trình đăng ký và sử dụng dịch vụ. Để 
theo đuổi mục tiêu chiến lược Ngân 
hàng mở (Open Banking), BIDV đã 
phát triển hệ thống ERP Connection 
kết nối trực tiếp phần mềm ERP của 

doanh nghiệp với hệ thống 
BIDV iBank thông qua cổng 
thanh toán trực tuyến. Hệ 
thống cho phép khách hàng 

sử dụng các dịch vụ tài chính/
phi tài chính cung cấp bởi 

BIDV ngay trên phần mềm ERP 
của khách hàng. Dù mới triển khai 

nhưng BIDV đã gặt hái thành công 
nhất định khi lượng giao dịch thông 
qua ngân hàng mở với các doanh 
nghiệp tăng đột biến trên 300% 
ngay trong năm 2021.

sự ghi nhận xứng đáng
Với những thành tựu đã đạt 

được, riêng năm 2022, BIDV được 
vinh danh 06 giải thưởng thuộc 04 
lĩnh vực: Quản lý điều hành; Ngân 

BIDV SmartBanking là một trong những sản phẩm được trao giải thưởng Sao Khuê 2022
BIDV nhiều năm liền  

được vinh danh Giải thưởng 
Sao Khuê – một giải thưởng uy 
tín về khoa học và công nghệ. 

10 năm liên tiếp với tổng 
cộng 30 danh hiệu được trao 
đã chứng minh uy tín và chất 
lượng của những sản phẩm 

do BIDV thực hiện.

hàng Số; Giải pháp công nghệ tiên 
phong; Nền tảng chuyển đổi số. 
Ngân hàng cũng vinh dự nhận giải 
thưởng “Ngân hàng Chuyển đổi số 
Tiêu biểu 2021” do Hiệp hội Ngân 
hàng Việt Nam và Tổ chức Dữ liệu 
quốc tế IDG phối hợp bình chọn; 
đây là lần thứ hai liên tiếp BIDV 
nhận được giải thưởng này. 

Nhiều năm qua, BIDV còn được 
vinh danh ở hàng loạt giải thưởng 
trong nước và quốc tế, như giải: 
“Ngân hàng điện tử sáng tạo nhất 
Việt Nam” năm 2021 của tạp chí The 
Global Banking & Finance bình chọn 
(sản phẩm iBank); Giải Ngân hàng 
số tiêu dùng tốt nhất Việt Nam 2021 
(Best Digital Consumer Bank) do tạp 
chí Global Finance bình chọn… 
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tốI ưu hóa 
trảI nghIệm
kháCh hàng 
đIều BắT BuộC
kHôNg THể đẢo NgượC

Chương trình Digitalk tháng 04/2022 với 
chủ đề “Tối ưu trải nghiệm khách hàng trong 
chuyển đổi số tại BIDV” có sự góp mặt của 
chuyên gia chuyển đổi số mang đến những góc 
nhìn đa chiều về trải nghiệm khách hàng. Theo 
đó, nâng cao trải nghiệm khách hàng được 
xác định là một trong những trọng tâm đầu 
ra chính của nỗ lực chuyển đổi số tại các ngân 
hàng nói chung và BIDV nói riêng.

Minh Quân

quá trình sử dụng mới là yếu tố 
giữ chân khách hàng. Nếu ngân 
hàng không đầu tư vào công nghệ, 
cải tiến quy trình thì sẽ không thể 
mang lại trải nghiệm thực sự cho 
khách hàng. Theo đó, ứng dụng 
ngân hàng số của ngân hàng phải 
đảm bảo 3 yếu tố: speed (tốc độ), 
simplicity (đơn giản) và empathy 

(đồng cảm với khách hàng) để có 
thể giữ chân và thúc đẩy khách 
hàng sử dụng dịch vụ”.

Xét về cả ba yếu tố do chuyên 
gia chuyển đổi số đề cập, BIDV 
đều đang thực hiện rất tốt. Trong 
năm 2022, BIDV đã triển khai 
chương trình đo lường, lắng nghe 
ý kiến khách hàng cá nhân (KHCN) 
về độ hài lòng khi sử dụng dịch 
vụ BIDV SmartBanking. Theo kết 
quả tổng hợp, mức độ hài lòng 
của khách hàng đạt mức cao là 
8,77/10 điểm. Một trong những 
yếu tố tạo nên con số ấn tượng 
này chính là việc BIDV luôn chiều 
lòng khách hàng với những sản 
phẩm mới, tích hợp nhiều tính 
năng hiện đại.

Điển hình như phiên bản 
Smartbanking thế hệ mới của BIDV 
dành cho KHCN, sản phẩm vừa 
được trao giải thưởng Sao Khuê 
2022 ở lĩnh vực ngân hàng số. BIDV 
SmartBanking tạo ra trải nghiệm 
liền mạch “all in one” cho khách 
hàng trên tất cả các thiết bị, ứng 
dụng với những tính năng vượt trội.

lắng nghe để  
pháT Triển mạnh mẽ

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn - chuyên 
gia chuyển đổi số, khách mời trong 
chương trình Digitalk chia sẻ: 
“Nâng cao trải nghiệm khách hàng 
là yếu tố cạnh tranh quan trọng. 
Trải nghiệm ban đầu mang lại ấn 
tượng tốt cho khách hàng nhưng 

Digitalk về trải nghiệm khách hàng tại BIDV



51Tháng 5. 2022   Số 297   Đầu tư Phát triển

BIDV đồng thời cũng chú trọng 
và ưu tiên việc nâng cấp, cải tiến 
các tính năng quan trọng dành cho 
nhóm khách hàng doanh nghiệp. 
Nổi bật là việc triển khai thí điểm 
hệ thống Omni BIDV iBank phiên 
bản 1.5 hoàn toàn mới, đồng nhất 
trải nghiệm trên cả 2 nền tảng 
web-mobile và áp dụng cho tất cả 
các nhóm người dùng của doanh 
nghiệp: kế toán viên, kế toán 
trưởng, chủ tài khoản.

Chị Bùi Thị Hòa (Giám đốc Ban 
Phát triển Ngân hàng bán lẻ BIDV) 
chia sẻ: “Các sản phẩm và dịch vụ số 
của BIDV được thiết kế dựa vào việc 
thấu hiểu hành vi và thói quen của 
khách hàng thực hiện trên không 
gian mạng chứ không đơn thuần 
đưa các quy trình vật lý lên không 
gian số. Nhờ đó, cùng với hệ sinh 
thái đa dạng, BIDV đã tạo được sự 
tăng trưởng và đột phá trong cung 
cấp dịch vụ “hơn cả ngân hàng” 
dành cho khách hàng, bắt kịp xu 
hướng, và chiếm lĩnh những thị 
trường mới, thói quen hành vi mới”. 
Chị Hòa cũng nhấn mạnh: “Việc 
nâng cao trải nghiệm khách hàng 
trên kênh số không phải là một 
cuộc đua tức thời, nâng cao trải 
nghiệm khách hàng cũng là một 
quá trình chuyển đổi như quá trình 
chuyển đổi số”.

liên Tục hướng Tới 
Tương lai

Chuyên gia Phạm Anh Tuấn 
chia sẻ việc tối ưu hóa trải nghiệm 
khách hàng là một quá trình “không 
thể đảo ngược”, đóng vai trò quan 
trọng bắt buộc, quyết định lợi thế 
cạnh tranh của ngân hàng. Theo đó, 
ông Tuấn cũng chia sẻ nhu cầu của 
khách hàng ngày nay là có một trải 
nghiệm đồng nhất và nhận được 
dịch vụ khách hàng vượt trội ở tất 
cả các kênh (omni-channel), Giao 
dịch là tức thời (real time), cá nhân 
hóa dịch vụ khách hàng, an toàn và 
bảo mật. Ông Tuấn đồng thời chia 
sẻ về xu hướng trải nghiệm khách 
hàng đối với ngân hàng số trong 
thời gian tới sẽ thay đổi theo những 
xu hướng như: Siêu cá nhân hóa, Tự 
phục vụ, Tư vấn chủ động...

Tiên phong trong việc phát triển 
các sản phẩm số ấn tượng, BIDV 
trở thành ngân hàng đầu tiên tại 
Việt Nam cung cấp sản phẩm vay 
mua nhà trên ứng dụng điện thoại 
di động BIDV Home, hỗ trợ khách 
hàng cá nhân đăng ký vay vốn mua 
nhà đối với các dự án do BIDV tài 
trợ hoặc hợp tác cho vay người mua 
nhà. Vừa qua, BIDV cũng đã ra mắt 
thêm các tính năng giao dịch mới 
như chuyển tiền, nộp/rút tiền tại 
máy ATM… hoàn toàn bằng căn 
cước công dân chip một cách dễ 
dàng, nhanh chóng và đảm bảo an 
toàn, bảo mật tại các kênh giao dịch 
tự động ATM, E-Zone của BIDV.

Hiện nay, các khu tự phục vụ 
24/7 (Ezone) đang liên tục được đầu 
tư mở rộng tại các chi nhánh BIDV 
để hướng tới hỗ trợ khách hàng 
tăng khả năng tự phục vụ, hạn chế 
tiếp xúc hay giao dịch tiền mặt. 
Ngân hàng cũng luôn chú trọng 
tương tác với khách hàng thông qua 
các kênh Call center, phản hồi trên 
Kho ứng dụng, Social Media để có 
thể tăng trải nghiệm khách hàng ở 
mọi điểm chạm/hành trình.

Bên cạnh đó, nắm bắt nhu cầu 
trải nghiệm dịch vụ liền mạch, đơn 
giản hóa theo xu hướng “ngân 
hàng nhúng”, “ngân hàng tích hợp” 

được quan tâm nhanh chóng tại 
thị trường Việt Nam, BIDV cũng 
đang là một trong số ít ngân hàng 
trên thị trường tiên phong triển 
khai dịch vụ kết nối trực tiếp với 
phần mềm kế toán của doanh 
nghiệp: ERP-Connection. Dịch vụ 
ERP-Connection đã nhận được 
nhiều phản hồi tích cực và liên tục 
được những tập đoàn/tổng công 
ty lớn quan tâm đề xuất sử dụng 
như Viettel, EVN, VNPT, ACV, TKV, 
Vinatex, Becamex... cùng nhiều tập 
đoàn khác.

Chị Đỗ Thị Thanh Huyền (Giám 
đốc Ban Chính sách sản phẩm bán 
buôn BIDV) nhận xét: “Trong giai 
đoạn Covid-19 vừa qua, nhu cầu 
khách hàng doanh nghiệp sử dụng 
dịch vụ trực tuyến của BIDV tăng 
đột biến (cụ thể trong năm 2021 
số lượng giao dịch trên kênh iBank 
tăng 85%, số lượng khách hàng 
tăng 50%), đây là chất xúc tác để 
Ngân hàng ngày càng phải quan 
tâm hơn đến việc nâng cao trải 
nghiệm khách hàng nhằm gia tăng 
sự gắn kết của khách hàng với ngân 
hàng, đồng thời xác định tạo sự 
khác biệt bằng các giải pháp tổng 
thể, có tính chất may đo theo nhóm 
khách hàng hoặc theo lĩnh vực 
ngành nghề”. 

Chị Đỗ Thanh Huyền (bên phải) chia sẻ về trải nghiệm KHDN



Đầu tiên là vài điều chưa kể 
trong việc tôi được mời về 
làm việc ở BIDV. Mùa xuân 

năm 1996-1997 ở Nhật Bản, chị 
Phùng Thị Vân Anh (lúc đó là Phó 
Tổng Giám đốc, sau này là Chủ tịch 
HĐQT BIDV) và tôi cùng tham gia 
đoàn khảo sát Ngân hàng Tokyo-
Mitshubishi và một số công ty CNTT 
Nhật Bản của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam do chị Lê Thị Ngọt - lúc đó 
là Phó Thống đốc NHNN, dẫn đầu. 

Chị Vân Anh nói chuyện với 
tôi rằng, khi biết BIDV muốn tìm 
người đứng mũi chịu sào về CNTT 

những Chuyện nhỏ
đáng nhớ

NĂM CôNg NgHệ THôNg TIN BIDv

Tôi có may mắn được chứng kiến cả quãng đường 30 năm công nghệ thông 
tin (CNTT) của BIDV theo góc nhìn người trong cuộc, và có nhiều tâm tư, kỷ 
niệm đọng lại trên chặng đường lịch sử ấy.

Đặng Mạnh Phổ*

thì anh Trương Gia Bình nói FPT 
có nhiều người khá và sẵn sàng 
hỗ trợ cử sang cho BIDV nhưng 
chị không nhờ vì không thích 
hội làm kinh doanh. Chị bảo “Chị 
thích những người “làm trong Nhà 
nước”, chân chất, không vướng 
chuyện buôn bán, những người 
như em”. Từ lời đề nghị của chị Vân 
Anh, 5 năm sau (2001) tôi chính 
thức trở thành người BIDV với việc 
trở thành Giám đốc đầu tiên của 
Trung tâm CNTT BIDV. 

Nói thêm là lần ấy, anh Trịnh Hữu 
Đản - Tổng Giám đốc Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn Việt Nam (VBARD) cũng mời tôi 
về làm phụ trách CNTT của VBARD 
và tôi đã có sự cân nhắc giữa hai lời 
mời. Sau tôi đã quyết định gắn bó 
phần đời công tác còn lại với BIDV. 
Khi tôi chuyển sang BIDV, nhiều bạn 
bè đồng nghiệp ngỡ ngàng trước 
quyết định này của tôi. Và họ đặt ra 
rất nhiều câu hỏi vì sao lại thế. Tôi 
trả lời rằng tôi muốn thử sức ở môi 
trường mới, môi trường ngân hàng 
thương mại và tôi rất cảm động 
trước đề nghị thiết tha của chị Vân 
Anh, anh Trịnh Ngọc Hồ, của BIDV. 
Thực sự tôi rất muốn vượt qua thách 
thức làm việc trong một môi trường 
có yêu cầu cao về ứng dụng CNTT, 
một môi trường năng động hơn. 

Anh Đặng Mạnh Phổ là Lãnh đạo được các cán bộ Ban Công nghệ BIDV yêu quý
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kỷ niệm 30 năm công nghệ thông tin BiDV



những Chuyện nhỏ
đáng nhớ

Tôi nghĩ rằng nếu mình có thể đóng 
góp phần công sức trí tuệ ở BIDV 
thì cũng là góp phần vào sự nghiệp 
chung của ngành Ngân hàng. 

Một chuyện khác là việc anh 
Trịnh Ngọc Hồ, lúc đó là Tổng Giám 
đốc BIDV có lần gọi tôi lên phòng 
làm việc và bảo đang cân nhắc giao 
cho tôi làm Trưởng Ban QLDA Hiện 
đại hóa Ngân hàng BIDV. Đó là vào 
đầu năm 2002, BIDV đang triển khai 
Dự án Hiện đại hóa (Giai đoạn 1) và 
anh Lê Đào Nguyên (lúc đó là Phó 
Tổng Giám đốc) đang làm Trưởng 
Ban QLDA. Anh Hồ cho tôi suy nghĩ 
một ngày. Tôi đã trả lời anh Hồ rằng 
anh Nguyên làm Trưởng Ban QLDA 
là rất ổn, anh ấy là lãnh đạo phụ 
trách CNTT của BIDV, dày dạn kinh 
nghiệm, đáp ứng yêu cầu của NHNN 
(Trưởng Ban QLDA Hiện đại hóa của 
NHTM phải là thành viên Ban Lãnh 
đạo của Ngân hàng). Còn tôi, hãy để 
tôi lo công việc của Trung tâm CNTT, 
công việc CNTT nói chung của BIDV 
và hỗ trợ đắc lực cho Dự án Hiện 
đại hóa. Cuối cùng thì anh Lê Đào 
Nguyên vẫn làm Trưởng Ban QLDA 
và anh ấy làm rất tốt nhiệm vụ này, 
còn tôi làm Phó Trưởng Ban QLDA. 
Hôm đó, anh Trịnh Ngọc Hồ có nói 
“Hôm nay cậu cho tôi câu trả lời đích 
đáng cho một băn khoăn của tôi”.

Trong quá trình công tác, tôi 
có nhiều kỷ niệm với anh Trần Bắc 
Hà. Lần đầu tiên tôi họp với anh 
Hà là khi anh ấy mới ra làm Phó 
Tổng Giám đốc. Anh ấy triệu tập 
họp khẩn với tổ đấu thầu mua sắm 
BIDV, lúc đó do Văn phòng làm đầu 
mối, anh Đặng Minh Chánh làm 
Tổ trưởng, tôi lúc đó là Giám đốc 
Trung tâm CNTT mới tham gia làm 
Tổ phó. Vừa vào họp, anh Hà đã yêu 
cầu chúng tôi báo cáo đầy đủ ngay 
thông tin về tình hình triển khai dự 
án. Phong cách mạnh mẽ với nhiều 
câu hỏi chi tiết của anh làm chúng 
tôi có phần căng thẳng. Nhưng sau 
khi công việc được giải quyết, anh 
lại dịu giọng và nhẹ nhàng khiến 
chúng tôi nhớ mãi. Sau này anh Hà 
có nói với chúng tôi trong một hội 
nghị chuyên đề về CNTT: Phải luôn 
tiêu tiền sao cho thật hiệu quả và 
nhất là không được tư lợi. 

Trong giao việc, anh Bắc Hà 
thường yêu cầu cao, nhiều khi 
như là “ép tiến độ”. Hồi triển khai 
Dự án hệ thống Core Banking cho 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Campuchia (BIDC), anh Bắc Hà 
giao cho tôi tính toán thời gian 
thực hiện. Chúng tôi cân nhắc mãi, 
tham khảo nhiều nơi để trình ra 
một phương án thực hiện trong 1 
năm. Đây là lộ trình hết sức ngắn 
mà phải rất nỗ lực thì mới thực hiện 
được vì hệ thống Core Banking rất 
phức tạp, lại phải triển khai tại hai 
nơi là Phompenh (phục vụ Trụ sở 
chính và các chi nhánh của BIDC 
tại Campuchia) và TP. Hồ Chí Minh 
(phục vụ các chi nhánh của BIDV ở 
Việt Nam). Anh Bắc Hà chưa hài lòng 
với phương án này, kêu ngay là quá 
dài rồi chốt thời gian 9 tháng để 
thực hiện. Tôi cố trình bày thì anh ấy 
cho thêm 1 tháng nữa để dự phòng. 

Trong quá trình triển khai, anh 
Bắc Hà nhiều lần đến thăm, động 
viên đội dự án ở Campuchia. Có 
lần anh đùa bảo phong cho tôi làm 
“đội trưởng đội biệt kích”. Tôi ngơ 
ngác “biệt kích gì ạ?”; “biệt kích Core 
Banking ấy” - anh cười khà khà cùng 
chúng tôi. Kết quả là Dự án đã hoàn 
thành tốt đẹp trong khoảng thời 

gian 9 tháng, đúng như hạn định. 
Anh Bắc Hà có lần bảo tôi: anh tên là 
Bắc Hà còn chúng tôi làm việc như 
những nhân sỹ Bắc Hà. Đây là lần 
thứ hai tôi nghe được lời nhận xét 
như thế. Lần đầu là nhận xét tương 
tự từ anh Nguyễn Văn Giàu khi anh 
làm Phó Thống đốc NHNN, lãnh đạo 
phụ trách CNTT của NHNN. Khi ấy 
anh Giàu nói về công việc của tôi và 
anh Tạ Quang Tiến - Cục trưởng Cục 
CNTT NHNN (lúc đó tôi là Phó Cục 
trưởng). Cả hai lần tôi đều hiểu đó là 
lời khen, nhưng chẳng hiểu sao giờ 
nhớ lại vẫn có cái gì đó bùi ngùi.

Nhiều bạn đã biết tôi thích chụp 
ảnh. Tôi đã nói về niềm yêu thích 
này trong bài “Thú vui của tôi là 
chụp ảnh” đăng trên bản tin “Đầu 
tư Phát triển” của BIDV. Nay chỉ xin 
nói thêm, tôi thích chụp ảnh còn vì 
nhận thấy nhiếp ảnh rất gần gũi với 
CNTT. Này nhé, cũng có “phần cứng” 
là bản thân chiếc máy ảnh cùng các 
phụ kiện, có “hệ điều hành” điều 
khiển máy ảnh, có phần mềm xử lý 
ảnh… và người chụp ảnh như một 
DevSecOpser, làm hết mọi việc từ 
thiết kế, phát triển, bảo mật, vận 
hành… để cho ra sản phẩm cuối là 
những bức ảnh đẹp. 

Anh Đặng Mạnh Phổ trong chuyến công tác cùng Trung tâm CNTT

* Nguyên Giám đốc Ban Công nghệ BIDV 
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NIềM vuI BẤT Ngờ Từ

 “Chuyến xe khúc khích” 
xuyên việt của BIDv

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày 
thành lập, từ ngày 30/04/2022 
đến 19/05/2022, BIDV tổ chức cho 
khách hàng tham gia những chuyến 
hành trình tràn ngập niềm vui và 
trải nghiệm thú vị trên “Chuyến xe 
khúc khích”, vi vu những địa điểm du 
lịch “hot” nhất Việt Nam hoàn toàn 
miễn phí. 

huyền Trang

Kể từ dịp nghỉ lễ 30/04 vừa 
qua, “Chuyến xe khúc khích” 
khởi hành từ Hà Nội đã đưa 

hàng ngàn lượt khách đi tham 
quan, du ngoạn khắp 13 tỉnh/
thành phố trải dài từ Bắc vào Nam, 
từ Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, 
Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha 

Trang, Phú Yên, Bình Thuận cho tới 
Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần 
Thơ hay Vũng Tàu. Những chiếc xe 
bus 2 tầng màu xanh đã trở nên 
quen thuộc và đem lại những trải 
nghiệm khó quên cho du khách 
trên cả nước. 

Với mỗi hành trình trên “Chuyến 
xe khúc khích”, khách hàng được 
hướng dẫn viên chuyên nghiệp 
giới thiệu những địa điểm đặc biệt 
nhất của mỗi thành phố. Xuyên 
suốt chuyến đi còn là trò chơi thú 
vị với nhiều quà tặng giá trị và giải 
thưởng tiền mặt hấp dẫn lên đến 
hàng triệu đồng khiến du khách vô 
cùng hào hứng.

Đây là dịp hiếm hoi để du khách 
có cơ hội được trải nghiệm miễn 
phí cùng nhau, vi vu khám phá 
những công trình kiến trúc đặc 
sắc, cảnh quan thiên nhiên hùng 
vĩ, tươi đẹp và được tìm hiểu về 

Nhiều em nhỏ hào hứng với 

“Chuyến xe khúc khích” của BIDV

Du khách thuộc nhiều lứa tuổi hồ hởi trên “Chuyến xe khúc khích” 
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“Chuyến xe khúc khích” đi qua nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử tại nhiều địa phương

những câu chuyện lịch sử đầy tự 
hào của đất nước Việt Nam. Hơn 
thế nữa, chuyến xe còn ghé thăm 
những doanh nghiệp, khách hàng 
thân thiết của BIDV. Đây là những 
đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn 
để vững vàng, lớn mạnh với sự 
đồng hành, tài trợ vốn của BIDV. 
Qua đó, khách hàng trên những 
chuyến xe được biết thêm thông 
tin thú vị cũng như thêm yêu mến, 
tin tưởng và tiếp tục lựa chọn BIDV 
là người bạn đồng hành tin cậy 
trong hành trình cuộc đời. 

Một khách hàng nhí trên 
“Chuyến xe khúc khích” tại Nha 
Trang hồn nhiên chia sẻ cảm xúc 
với cán bộ BIDV: “Cô ơi ai đã đặt 
tên chuyến xe là “Chuyến xe khúc 
khích” vậy cô? Con thấy ai đi xe 
cũng cười hết vậy”. Chuyến xe ấy 
được đặt tên từ chính những tình 
cảm mà khách hàng dành cho 

BIDV, và từ sự thấu hiểu mà BIDV 
dành cho khách hàng. Hơn cả một 
chuyến xe, đây thực sự là những 
trải nghiệm tuyệt vời, ngập tràn 
những nụ cười và niềm vui rạng rỡ 
trong ánh mắt mỗi du khách.

Trên mỗi chuyến đi, du khách 
cũng được chia sẻ nhiều thông tin 
về các gói sản phẩm mới của BIDV 
như: Đồng hành ước mơ, Đồng 
hành vươn xa, Đồng hành vững 
bước. Với gói sản phẩm này, BIDV 
mong muốn được đồng hành 
cùng khách hàng trải qua những 
dấu mốc quan trọng của cuộc đời: 
đi học - đi làm - mua nhà - mua 
xe - đầu tư thành công - an hưởng 
tuổi già. Khách hàng sẽ được tư 
vấn và lựa chọn sản phẩm phù 
hợp nhất với nhu cầu đồng thời 
có thêm cơ hội nhận quà tặng giá 
trị cao và tiền mặt lên tới hơn 3 
triệu đồng.

“Qua Chuyến xe khúc khích mà 
BIDV tài trợ, tôi thấy chương trình 
rất bổ ích, lý thú vì du khách được 
đi thăm quan miễn phí và biết 
nhiều hơn về thủ đô Hà Nội. Ngoài 
các công trình kiến trúc xưa cổ 
kính còn là những công trình hiện 
đại để mọi người ngày càng yêu 
quý Hà Nội hơn. Và trong chương 
trình này, du khách còn được biết 
thêm những gói chăm sóc khách 
hàng, gói sản phẩm hỗ trợ từ BIDV 
để dễ dàng lựa chọn gói phù hợp 
nhất với nhu cầu của bản thân” - 
một du khách Hà Nội hào hứng kể 
lại sau khi tham gia trải nghiệm 
trên “Chuyến xe khúc khích”.

Đây là chương trình được BIDV 
tổ chức nhân dịp 65 năm ngày 
thành lập BIDV nhằm kỷ niệm và 
truyền cảm hứng về chặng đường 
tự hào phát triển cùng đất nước 
của Ngân hàng. 
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nhiều sản phẩm,  
Tiện ích mới VượT Trội

Cũng nhân dịp này, BIDV giới 
thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, 
đáp ứng nhu cầu giao dịch toàn 
diện của khách hàng. Sản phẩm 
Tiền gửi tích lũy mua nhà (An Phú 
Gia) cho phép khách hàng gửi 
tiết kiệm tích lũy được hưởng ưu 
đãi lãi suất hấp dẫn khi vay mua 
nhà tại BIDV. Sản phẩm mang lại 
nhiều ưu điểm so với thị trường 
như: Linh hoạt lựa chọn tích lũy 

trực tuyến trên BIDV 
SmartBanking hoặc 
tại quầy giao dịch, kỳ 
hạn 12 tháng hoặc 24 
tháng; Số tiền tích lũy 
chỉ từ 10 triệu đồng/
lần (nếu gửi online) 
hoặc 100 triệu đồng 
(nếu gửi tại quầy). Sau 
½ thời gian của kỳ hạn 
tích lũy, khách hàng 
được BIDV cho vay 
mua nhà tới gấp 5 lần 
số tiền tích lũy bình 
quân, tối đa lên tới 20 
tỷ đồng. Lãi suất vay 

mua nhà rất hấp dẫn từ 6,7%/năm, 
thấp hơn các gói tín dụng ưu đãi 
nhất hiện hành.

Với sản phẩm Tiền gửi Tích lũy 
ước mơ, khách hàng có thể gửi tích 
lũy tối thiểu từ 10 triệu đồng/lần 
(không giới hạn số lần gửi thêm) 
trên ứng dụng BIDV SmartBanking, 
được hưởng mức lãi suất cao hơn 
0,1%/năm so với lãi suất tích lũy 
online thông thường, kỳ hạn 6 
tháng, 12 tháng và 24 tháng. 

Bảo hiểm an ninh mạng (BIC 
CYBER RISK) là sản phẩm cho phép 
khách hàng an tâm thực hiện các 
giao dịch thanh toán qua mạng 
(bao gồm thanh toán chuyển khoản 
và thanh toán thẻ) với tổng mức chi 
trả 6.000 USD/năm, chi phí tham gia 
bảo hiểm 186.000 đồng/năm.

Với các gói sản phẩm “Đồng 
hành” cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn 
nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày 
thành lập, BIDV mong muốn tiếp 
tục đồng hành với khách hàng 
trong hành trình “Ước mơ - Vươn  xa 
- Vững bước”. 

các gói sản phẩm  
dịch Vụ Tài chính Trọn đời

Với mong muốn được đồng hành 
cùng khách hàng trên hành trình 
“Ước mơ – Vươn xa – Vững bước” và 
trải qua những cột mốc quan trọng 
của cuộc đời, BIDV đã thiết kế các 
gói sản phẩm dịch vụ “Đồng hành” 
cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, phù hợp 
với từng giai đoạn cuộc sống để 
khách hàng lựa chọn. 

Gói sản phẩm “Đồng hành Ước 
mơ” phù hợp với khách hàng (hoặc 
người thân) có nhu cầu tích lũy và 
vay vốn dành cho tương lai học vấn 
toàn diện; đồng thời cung cấp thêm 
phương thức thanh toán hiện đại, tiện 
lợi và an toàn. Các sản phẩm trong 
gói bao gồm: Tiền gửi tích lũy ước mơ, 
Cho vay sinh viên, Bảo hiểm an ninh 
mạng, Thẻ ghi nợ nội địa/quốc tế. Ưu 
đãi khi đăng ký sử dụng trọn gói lên 
tới 130.000 đồng và nhiều chính sách 
hỗ trợ miễn/giảm/hoàn phí.

Gói sản phẩm “Đồng hành Vươn 
xa” phù hợp với khách hàng có nhu 
cầu tích lũy cho một tương lai thịnh 
vượng; đồng thời cung cấp thêm 
các quyền lợi chăm sóc sức khỏe 
toàn diện và phương thức thanh 
toán hiện đại, tiện lợi và an toàn. Các 
sản phẩm trong gói gồm: Tiền gửi 
Tích lũy An Phú Gia, Thanh toán hóa 
đơn tự động định kỳ, Bảo hiểm sức 
khỏe (BIC Health Care), Bảo hiểm 
người vay vốn (BIC Bình An), Thẻ tín 
dụng Visa hạng Classic/Gold. Ưu đãi 
khi đăng ký sử dụng trọn gói lên tới 
300.000 đồng và nhiều chính sách 
hỗ trợ miễn/giảm/hoàn phí.

Với những khách hàng đang 
bước vào giai đoạn đỉnh cao của 

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, BIDV triển khai các gói sản phẩm 
“Đồng hành” với ưu đãi lên tới 3,2 triệu đồng/khách hàng. Chương trình 
thay cho lời tri ân và cam kết đồng hành, gắn kết của BIDV với hàng chục 
triệu khách hàng đã trao trọn niềm tin cho BIDV trong suốt thời gian qua.

huyền nhung

đồng hành cùng bạn 
đóN vạN NIềM vuI

cuộc đời, gói sản phẩm “Đồng hành 
Vững bước” sẽ mang lại các giải 
pháp tài chính toàn diện, hiện đại 
và đẳng cấp nhằm gia tăng tài sản; 
đồng thời cung cấp thêm các quyền 
lợi bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
trọn đời. Các sản phẩm trong gói 
bao gồm: Chứng chỉ quỹ/trái phiếu 
doanh nghiệp, Bảo hiểm Nhân thọ, 
Thẻ tín dụng Visa hạng Platinum/
Infinite, Cho vay mua nhà, Tiền gửi 
tích lũy Online. Ưu đãi khi đăng ký 
sử dụng trọn gói lên tới 2.700.000 
đồng và nhiều chính sách hỗ trợ 
miễn/giảm/hoàn phí.

Để tham gia gói sản phẩm, khách 
hàng cần đăng ký sử dụng BIDV 
SmartBanking. Khách hàng đăng ký 
mới dịch vụ được nhận thêm 65.000 
đồng vào tài khoản và cơ hội trúng 
Vàng SJC mỗi ngày. Tổng ưu đãi mỗi 
khách hàng có thể nhận được từ 
chương trình lên tới 3,2 triệu đồng. 
Khách hàng có thể lựa chọn thay 
đổi các sản phẩm dịch vụ giữa các 
gói khuyến nghị để phù hợp với 
nhu cầu của mình. 

BIDV mang đến những trải nghiệm phù hợp cho từng khách hàng
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Sản phẩm dịch vụ



Tham gia bảo hiểm BIC Cyber 
Risk với chi phí 186.000 
đồng/năm, khách hàng có tài 

khoản ngân hàng có thể an tâm 
thực hiện các giao dịch thanh toán 
qua mạng (bao gồm thanh toán 
chuyển khoản và thanh toán thẻ). 
Cụ thể, BIC sẽ bảo vệ khách hàng 
trước các giao dịch trái phép, áp 
dụng trong trường hợp bên thứ ba 
gây ra thiệt hại tài chính cho người 
được bảo hiểm bằng cách chuyển 
trực tuyến trái phép tiền trong các 
tài khoản ngân hàng trực tuyến 
hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ 
của người được bảo hiểm. 

Khách hàng cũng có thể an tâm 
trước các hành vi lừa đảo mua sắm 
trực tuyến, áp dụng cho trường 
hợp hàng hóa, dịch vụ trực tuyến 
với mục đích tiêu dùng cá nhân 
nhưng hàng hóa không được 
giao hoặc bị hư hỏng. Bên cạnh 
đó, BIC Cyber Risk cũng bảo vệ 

rA MắT BẢo HIểM AN NINH MạNg Cá NHâN 

BIC CyBer rIsk
Ngày nay, cùng với sự phát 
triển của công nghệ số và 
sự mở rộng của không gian 
mạng, các hình thức tấn 
công hướng tới khách hàng 
sử dụng internet cũng trở 
nên tinh vi và thường xuyên 
hơn. Nhằm mang tới giải 
pháp bảo vệ tối ưu cho khách 
hàng có tài khoản ngân 
hàng khi mua sắm, thanh 
toán qua mạng, Tổng Công 
ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã 
ra mắt sản phẩm Bảo hiểm 
an ninh mạng BIC Cyber 
Risk dành cho khách hàng 
cá nhân.

khách hàng trong trường hợp bị 
mất cắp các thông tin định danh 
do bị hack thông qua internet 
hoặc mạng wifi, bị rò rỉ dữ liệu, 
trộm cắp thẻ tín dụng, điện thoại, 
email… 

Tổng mức chi trả của BIC Cyber 

Risk lên tới 135 triệu đồng. So với 
các sản phẩm tương tự trên thị 
trường, BIC Cyber Risk là sản phẩm 
có phí bảo hiểm hấp dẫn nhất. Thủ 
tục mua đơn giản và nhanh chóng. 
Quá trình bồi thường cũng được 
BIC rút ngắn và tối ưu hóa nhằm 
mang tới sự thuận tiện nhất cho 
khách hàng.

Sản phẩm được phân phối tại 
các điểm giao dịch của BIDV chính 
thức từ ngày 31/03/2022. Cùng với 
những sản phẩm ngân hàng số hiện 
đại, ưu việt từ BIDV, BIC Cyber Risk 
chắc chắn sẽ là một lựa chọn không 
thể bỏ qua để bảo vệ khách hàng 
trên không gian mạng. 

hải nguyễn
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NghiêN cứu trao đổi

chính Thức Triển khai 
gói 40 ngàn Tỷ đồng

Hiện tăng trưởng tín dụng đã 
ở mức gần 7%, đây là mức tăng 
trưởng cao so với cùng kỳ nhiều 
năm gần đây; dự báo sức cầu tín 
dụng sẽ còn tăng trong những 
tháng tới. Chính vì thế, các NHTM 
rất tích cực huy động vốn, cộng 
với việc sức ép lạm phát tăng đã 
khiến các ngân hàng (nhất là các 
ngân hàng quy mô nhỏ) phải liên 
tục điều chỉnh tăng biểu lãi suất 
huy động. Tính chung hiện lãi suất 
huy động đã tăng 0,5 đến 1% (tùy 
kỳ hạn) so với cùng thời điểm năm 
2021. Đặc biệt, cầu tín dụng sắp 
tăng mạnh khi ngày 20/5 Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã 
ký Nghị định 31/2022/NĐ-CP về 
hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà 
nước đối với khoản vay của doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

kIểM SoáT TốT HƠN 

ChẤt Lượng 
tín dụng

Kinh tế phục hồi thúc đẩy tín dụng tăng 
mạnh nhưng trước sức ép lạm phát tăng 
cao, để giữ ổn định lãi suất cho vay các ngân 
hàng thương mại (NHTM) sẽ phải chấp 
nhận giảm chênh lệch lãi suất biên ròng 
(NIM) và kiểm soát tốt hơn chất lượng tín 
dụng. Bên cạnh đó, vấn đề xử lý nợ xấu tiếp 
tục là mối lo ngại không nhỏ, nhất là khi 
Nghị quyết 42 sắp hết hiệu lực thi hành.

hà an

Theo đó, các ngành sẽ được hỗ trợ 
vốn vay gồm hàng không, vận tải 
kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn 
uống, giáo dục và đào tạo, nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, 
công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất 
bản phần mềm, lập trình máy vi 
tính và hoạt động liên quan, hoạt 
động dịch vụ thông tin. Các ngành 
có hoạt động xây dựng phục vụ 
trực tiếp cho các ngành trên nhưng 
không bao gồm hoạt động xây 
dựng cho mục đích kinh doanh bất 
động sản. Các dự án xây dựng nhà 
ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải 
tạo chung cư cũ thuộc danh mục 
dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, 
công bố cũng được hỗ trợ lãi suất.

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính 
từ ngày giải ngân khoản vay đến 
thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc 
hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận 
NHTM và khách hàng, phù hợp với 

nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất, kể từ 
ngày Nghị định có hiệu lực, nhưng 
không vượt quá 31/12/2023. Mức 
lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 
2%/năm, tính trên số dư nợ vay và 
thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực 
tế nằm trong khoảng thời gian quy 
định trên.

Ngay khi Nghị định 31 được 
ban hành, NHNN đã ra Thông tư 
03/2022/TT-NHNN hướng dẫn 
NHTM thực hiện hỗ trợ lãi suất của 
gói 40 ngàn tỷ đồng này. Cụ thể, về 
phương thức hỗ trợ lãi suất: Đến 
thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn 
trả nợ lãi, NHTM lựa chọn thực hiện 
hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng 
theo một trong các phương thức 
sau: Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay 
phải trả của khách hàng bằng với số 
lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất; Thực 
hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi 
tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách 

 Hàng không là một trong số các ngành được hỗ trợ
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hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi 
suất trong cùng ngày thu lãi. Trường 
hợp việc thu lãi vay trong kỳ thực 
hiện sau giờ làm việc của NHTM thì 
việc hoàn trả số lãi tiền vay được 
hỗ trợ lãi suất có thể thực hiện vào 
ngày tiếp theo.

Các NHTM sẽ đăng ký kế hoạch 
hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà 
nước cho cả năm 2022 và 2023. 
Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi 
suất theo đăng ký kế hoạch của các 
ngân hàng trong năm 2022 và 2023 
nhỏ hơn hoặc bằng 40.000 tỷ đồng, 
NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi 
suất đối với từng NHTM và có điều 
chỉnh nếu cần thiết. 

Không chỉ triển khai gói hỗ trợ 40 
ngàn tỷ đồng, các tổ chức tín dụng 
còn phải tiết giảm chi phí, phấn đấu 
giảm lãi suất cho vay thêm 0,5-1%/
năm trong năm 2022 và 2023. Do 
đó, NIM của các TCTD sẽ giảm. Đây 
sẽ là sức ép lớn đối với các NHTM 
trong việc kiểm soát chất lượng tín 
dụng để cân đối được tỷ suất lợi 
nhuận và rủi ro có thể gặp phải.

cần sớm hoàn Thiện  
cơ sở pháp lý cho xử lý 
nợ xấu

Thừa ủy quyền của Thủ tướng 
Chính phủ, Thống đốc NHNN 
Nguyễn Thị Hồng đã trình bày trước 
Quốc hội Báo cáo tổng kết việc thực 
hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 
về thí điểm xử lý nợ xấu của các 
TCTD và Tờ trình về việc kéo dài thời 
hạn áp dụng toàn bộ quy định của 
Nghị quyết số 42/2017/QH14.

Theo báo cáo này, lũy kế từ ngày 
15/08/2017 đến ngày 31/12/2021, 
toàn hệ thống các TCTD đã xử lý 
được 380,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu 
theo Nghị quyết 42. Tuy nhiên, nếu 
đánh giá một cách thận trọng, tỷ lệ 
nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC 
và các khoản nợ tiềm ẩn thành nợ 
xấu tại thời điểm 31/12/2021 ở mức 
cao là 6,31%. Nợ xấu chưa xử lý theo 
Nghị quyết số 42 đến 31/12/2021 
vẫn ở mức cao là 412,7 nghìn tỷ 
đồng. Trong khi đó, đến hết ngày 
15/08/2022, toàn bộ cơ chế về xử lý 
nợ xấu theo Nghị quyết 42 sẽ không 
được áp dụng, việc xử lý nợ xấu của 

TCTD sẽ thực hiện theo quy định 
của pháp luật có liên quan. 

Trước đó, theo tờ trình của 
NHNN, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đã đồng ý kéo dài thời gian áp dụng 
Nghị quyết 42, song tại kỳ họp toàn 
thể lần này Quốc hội mới chính thức 
xem xét để quyết định có cho kéo 
dài, và kéo dài bao lâu việc áp dụng 
Nghị quyết 42 vào xử lý nợ xấu cũng 
như định hướng cho việc hoàn 
thiện hành lang pháp lý về xử lý nợ 
xấu. Chính phủ đề xuất Quốc hội: 
(1) Thông qua việc kéo dài thời hạn 
áp dụng toàn bộ quy định của NQ 
42 đến ngày 31/12/2023; (2) Giao 
Chính phủ nghiên cứu, đề xuất nội 
dung cần luật hóa quy định về xử lý 
nợ xấu cùng với việc rà soát, hoàn 
thiện Luật các TCTD và các luật có 

liên quan đến xử lý nợ xấu và tài sản 
đảm bảo, trình Quốc hội chậm nhất 
vào kỳ họp đầu năm 2023.

Chuyên gia cho rằng, thời hạn 
kéo dài như trên cũng phù hợp với 
thời gian triển khai Nghị quyết số 
43/2022/QH15, thể hiện quyết tâm 
trong khơi thông nguồn lực nhằm 
đạt được các mục tiêu phục hồi và 
phát triển KT-XH trong 2 năm 2022 - 
2023. Bên cạnh đó, việc kéo dài thời 
hạn áp dụng NQ 42 cũng tạo điều 
kiện để Chính phủ có thêm thời 
gian nghiên cứu kỹ lưỡng, đề xuất 
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử 
lý nợ xấu, tài sản đảm bảo do đây là 
vấn đề khó, phức tạp, phạm vi rộng, 
liên quan đến nhiều quy định khác 
nhau của pháp luật và ảnh hưởng 
đến nhiều đối tượng. 

T heo Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà 
nước gửi Quốc hội, năm 2021 cơ quan này đã kiểm toán báo cáo tài chính, 
các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 

2020 của Ngân hàng Nhà nước và 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Kết 
quả các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm được kiểm toán đều đảm bảo các 
chỉ tiêu an toàn hoạt động, kinh doanh có lãi, tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%. Duy 
nhất PGBank có nợ xấu lên tới 2,49%.

Tuy nhiên, một số ngân hàng chưa phân loại nợ phù hợp, nên sau khi kiểm 
tra Kiểm toán Nhà nước phải điều chỉnh tăng chi phí dự phòng tại một số NHTM. 
Thêm vào đó, các ngân hàng còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay như thẩm 
định sơ sài; định kỳ chưa đánh giá lại tài sản bảo đảm; thiếu chứng từ giải ngân/
tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn; gia hạn nợ vượt quá thời gian. Một số 
đơn vị đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, chưa xử lý dứt điểm 
một số khoản công nợ, quản lý đất đai 
còn một số hạn chế…

Xử lý nợ xấu là một vấn đề khó của ngành ngân hàng



ghi nhận nhiều điểm sáng
Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn 

tiếp tục dai dẳng, nhưng với độ bao 
phủ vaccine cao (gần 100% dân 
số) cùng với việc Chính phủ nỗ lực, 
quyết liệt khôi phục các hoạt động 
kinh tế - xã hội, kinh tế Việt Nam 
phục hồi ngày càng rõ nét hơn, với 8 
điểm đáng chú ý.

Thứ nhất, dịch bệnh tiếp tục 
được kiểm soát và chuyển biến 
tích cực, Chính phủ quyết liệt khôi 
phục các hoạt động kinh tế - xã 
hội. Cụ thể, Chính phủ đã ban 
hành Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 
17/3/2022 về Chương trình phòng, 
chống dịch Covid-19 với phương 
châm nhất quán là “sống chung 
an toàn với Covid”; Nghị quyết 01/
NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển kinh tế xã hội, Nghị quyết 02/
NQ-02 về cải thiện môi trường đầu 
tư - kinh doanh 2022; Nghị quyết 
11/NQ-CP về chương trình phục 
hồi và phát triển kinh tế - xã hội... 

kINH Tế vIệT NAM đầu NăM
PHỤC HỒI rÕ NÉT 

DÙ CÒn nhIỀu
tháCh thỨC

Viện Đào Tạo Và nghiên cứu BiDV

Trong 4 tháng đầu năm 2022, kinh tế Việt Nam phục hồi 
ngày càng rõ nét, với nhiều gam màu sáng hơn nhờ Chính 
phủ quyết liệt khôi phục và mở cửa các hoạt động kinh tế, văn 
hóa, xã hội. Tuy vậy, kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với một 
số khó khăn, thách thức, trong đó rủi ro từ bên ngoài, lạm 
phát trong nước ngày càng tăng, giải ngân đầu tư công còn 
chậm… Điều đó đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể đạt 
được mục tiêu đề ra cho cả năm 2022.

Những chính sách này đã và đang 
giúp nền kinh tế phục hồi, tạo đà 
cho cả năm 2022. 

Thứ hai, tăng trưởng GDP quý 
I/2022 khả quan, ước đạt 5,03%, 
cao hơn mức tăng 4,72% và 3,66% 
của quý I hai năm trước. Đây là mức 
tăng trưởng khá, trong bối cảnh còn 
dịch bệnh, căng thẳng địa chính trị 
và áp lực lạm phát, giá cả tăng; đạt 
mục tiêu của Chính phủ tại Nghị 
quyết 01 (4,9-5,4%). Tuy nhiên, đây 
vẫn là mức thấp hơn mức tăng 
6,85% của quý I/2019; cho thấy cần 
phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong 3 
quý tiếp theo mới có thể đạt mức 
tăng trưởng 6-6,5% cả năm 2022 
như đã đề ra. 

Thứ ba, xuất - nhập khẩu tăng 
trưởng tích cực, cán cân thương 
mại thặng dư. Trong 4 tháng đầu 
năm 2022, tổng kim ngạch XNK 
đạt 242,2 tỷ USD, tăng 16,1% so với 
cùng kỳ năm trước. Dịch bệnh cơ 
bản được kiểm soát, cùng với các 

FTA đã có hiệu lực, tiếp tục mở ra 
nhiều cơ hội mới cho hoạt động 
thương mại, đầu tư và du lịch của 
Việt Nam.

Thứ tư, đầu tư trực tiếp nước 
ngoài tăng trưởng tích cực: lũy kế 
đến hết ngày 20/4/2022, vốn FDI 
đăng ký ước đạt 10,81 tỷ USD, giảm 
11,7% so với cùng kỳ, trong đó vốn 
đăng ký mới giảm 56,3%, trong khi 
vốn đăng ký bổ sung và vốn góp, 
mua cổ phần tiếp tục tăng trưởng 
(lần lượt đạt 5,3 tỷ USD, + 92,5% và 
1,83 tỷ USD, +74,5%). Giải ngân vốn 
FDI đạt 5,92 tỷ USD, tăng 7,6% - là 
mức cao nhất của 4 tháng trong 
vòng 5 năm qua.

Thứ năm, thu NSNN duy trì đà 
tích cực nhưng thiếu bền vững và 
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chi đầu tư phát triển còn chậm. Thu 
NSNN 4 tháng đầu năm 2022 đạt 
645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% 
dự toán năm và tăng 13,3% so với 
cùng kỳ năm 2021 nhờ thu từ dầu 
thô tăng mạnh (+93,4%), thu từ XNK 
tăng 27%, thu tiền sử dụng đất tăng 
27%, cho thấy tín hiệu phục hồi tích 
cực của các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và xuất nhập khẩu. Tuy 
nhiên, một số nguồn thu từ dầu thô, 
XNK, tiền sử dụng đất còn thiếu bền 
vững vì phụ thuộc khá nhiều vào 
khách quan bên ngoài và đất đai. 

Thứ sáu, lãi suất và tỷ giá cơ bản 
ổn định: mặt bằng lãi suất cho vay 
trong 4 tháng đầu năm duy trì xu 
hướng ổn định, song lãi suất huy 
động có dấu hiệu tăng tại một số 

ngân hàng từ đầu tháng 3 (mức tăng 
khoảng 0,3-0,5%). Trên thị trường 
liên ngân hàng, lãi suất có xu hướng 
tăng nhẹ dù vẫn duy trì ở mức thấp 
trong bối cảnh thanh khoản không 
còn quá dồi dào (tín dụng đến ngày 
25/04 tăng 6,75% so với cuối năm 
2021, cao hơn so với mức 4,17% của 
4 tháng đầu năm 2021) và áp lực lạm 
phát lớn dần. Tỷ giá VND/USD tăng 
nhẹ, VND mất giá 0,5% so với USD 
dù đồng USD tăng giá so với hầu hết 
các ngoại tệ khác (chỉ số đồng Đôla 
tăng 8% so với đầu năm). 

Thứ bảy, hoạt động doanh 
nghiệp khởi sắc: trong 4 tháng 
đầu năm, số doanh nghiệp đăng 
ký thành lập mới tăng 12,3% so với 
cùng kỳ năm trước, là mức tăng 

mạnh nhất trong 5 năm qua và 
số doanh nghiệp quay trở lại hoạt 
động cũng tăng 60,6% so với cùng 
kỳ cho thấy doanh nghiệp đang 
phục hồi. Tuy nhiên, doanh nghiệp 
vẫn đối mặt nhiều khó khăn như 
dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; 
giá nguyên vật liệu đều tăng, dẫn 
đến lợi nhuận biên bị thu hẹp. 

Thứ tám, hoạt động du lịch phục 
hồi tích cực, song vẫn đối mặt với 
rủi ro dịch bệnh và thách thức bởi 
xung đột Nga - Ukraina. Trong 4 
tháng đầu năm, Việt Nam đã mở cửa 
du lịch hoàn toàn từ ngày 15/3/2022 
trong điều kiện bình thường mới, 
khách quốc tế đến Việt Nam ước 
tăng 184,7% so với cùng kỳ năm 
trước và lĩnh vực du lịch được dự 
báo sẽ tiếp tục hồi phục mạnh trong 
thời gian tới. Tuy nhiên, du lịch đang 
phải đối mặt với rủi ro tình hình dịch 
bệnh có thể bùng phát trở lại và tác 
động tiêu cực do xung đột Nga - 
Ukraina, và chính sách zero Covid-19 
của Trung Quốc…

rỦi ro, Thách Thức  
VẪn hiện hữu

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn 
chưa hoàn toàn được kiểm soát, rủi 
ro từ bên ngoài (đặc biệt là xung đột 
Nga - Ukraina và biện pháp trừng 
phạt của phương Tây và trả đũa của 
Nga còn phức tạp, khó đoán định); 
nền kinh tế nước ta vẫn phải đối mặt 
với một số khó khăn, thách thức.

Dịch Covid-19 trên thế giới và 
Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, 
với sự xuất hiện của biến thể mới 
có ảnh hưởng không nhỏ đến kế 
hoạch mở cửa và phục hồi kinh tế - 
xã hội; đòi hỏi cần tiếp tục theo dõi 
sát sao và có phương án, kịch bản 
ứng phó phù hợp. 

Áp lực lạm phát gia tăng: Chỉ số 
CPI tháng 4/2022 tăng 0,18% so với 
tháng trước (cao nhất trong vòng 
11 năm) với hầu hết các nhóm hàng 
hóa, dịch vụ tăng giá. Trong 4 tháng 
đầu năm, CPI bình quân tăng 2,1% 
so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn 
nhiều so với mức 0,89% của 4 tháng 
năm 2021; lạm phát cơ bản tăng 
0,81% (cao hơn mức 0,67% cùng kỳ 
năm trước). 

Du lịch Việt Nam dự báo tăng trưởng mạnh mẽ năm 2022
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Nhóm Nghiên cứu Viện ĐT&NC BIDV đưa ra 6 khuyến nghị như sau:
Một là, Chính phủ chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 38/NQ-CP (ngày 

17/03/2022) về phòng, chống dịch, với phương châm nhất quán là “sống chung an 
toàn với Covid-19”; sớm triển khai Nghị quyết 12 của UBTVQH về việc cho phép thực 
hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế.

Hai là, Chính phủ chỉ đạo nhất quán thực hiện các mục tiêu, giải pháp đã đề ra 
trong Nghị quyết 01 và 02; thực thi đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả và nhanh chóng các 
nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ 
về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 2022-2023.

Ba là, kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát và phối hợp chính 
sách hiệu quả, nhất là giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ 
mô khác.

Bốn là, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân đầu tư công đối với các dự án trọng điểm, có 
tính lan tỏa cao; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Năm là, chú trọng đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là với các cấu phần quan 
trọng (DNNN, TCTD, đầu tư công và đơn vị sự nghiệp công…). 

Sáu là, đẩy nhanh hoàn thiện thể chế; xây dựng hành lang pháp lý cho việc quản lý, 
phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội và chính quyền số; đẩy mạnh cải cách hành 
chính một cách thực chất, thiết thực… 

Xuất khẩu tăng trưởng khá trong 4 tháng đầu năm 2022

Giải ngân đầu tư công chậm, 
chưa đạt như kỳ vọng: Mặc dù vốn 
đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 
tăng 9,1% so với cùng kỳ 2021, 
nhưng là mức thấp hơn so với cùng 
kỳ 2 năm trước, mới đạt 20,6% so với 
kế hoạch năm, chưa đạt kỳ vọng của 
Chính phủ dù đã có nhiều đôn đốc 
và biện pháp thời gian qua.

Nợ xấu vẫn là thách thức: Trong 
bối cảnh dịch bệnh vẫn còn có thể 
tiếp diễn trong năm 2022, doanh 
nghiệp dù hồi phục song vẫn còn 
nhiều khó khăn, một số lĩnh vực 
dịch vụ phục hồi chậm, khiến nợ 
xấu có xu hướng gia tăng. Theo 
NHNN, đến hết năm 2021, tỷ lệ nợ 
xấu nội bảng khoảng 1,5%, nhưng 
nếu tính cả nợ xấu đã bán cho VAMC 
chưa xử lý được và nợ xấu tiềm ẩn 
từ các khoản nợ được cơ cấu lại thì 
tỷ lệ nợ xấu gộp có thể khoảng 6,3% 
(so với mức 5,1% cuối năm 2020).

dự Báo kinh TẾ năm 2022 
Ba kịch bản tăng trưởng GDP: 

Theo đó, với kịch bản tích cực, tăng 
trưởng GDP vẫn có thể đạt khoảng 
6-6,5% nếu Việt Nam thực hiện tốt 
Chương trình phòng, chống dịch, 
Chương trình phục hồi, phát triển 
kinh tế xã hội 2022-2023 và giảm 
thiểu rủi ro, tác động tiêu cực từ 
xung đột Nga - Ukraina. Ở kịch bản 
trung bình, tăng trưởng có thể đạt 
5,5-6%; và ở kịch bản tiêu cực, tăng 
trưởng có thể chỉ đạt 4,5-5%.  

Về lạm phát: Áp lực lạm phát, 
giá cả hàng hóa, dịch vụ toàn cầu ở 
mức cao cùng với đà phục hồi kinh 
tế của Việt Nam cao hơn năm 2021; 
độ trễ của chính sách tài khóa, tiền 
tệ mở rộng cùng với việc thực hiện 
Chương trình phục hồi sẽ là những 
thách thức chính đối với mục tiêu 
kiểm soát lạm phát năm 2022. Tính 
đến tất cả các yếu tố, CPI bình quân 
năm 2022 dự báo sẽ ở mức 3,8-4,2%, 
có thể cao hơn mục tiêu 4% nhưng 
chấp nhận được trong bối cảnh lạm 
phát toàn cầu tăng mạnh và Việt 
Nam cần ưu tiên phục hồi năm nay.

Về xuất nhập khẩu: dịch bệnh 
toàn cầu và Việt Nam dự báo sẽ 
được kiểm soát tốt hơn cùng với 
việc các FTA đã có hiệu lực, tiếp tục 

mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt 
động thương mại, đầu tư và du lịch 
của Việt Nam, nhất là khi các đối tác 
chính vẫn duy trì đà phục hồi. Tuy 
nhiên, thương mại toàn cầu có thể 
bị ảnh hưởng tiêu cực nếu xuất hiện 
các biến chủng Covid-19 mới; căng 
thẳng địa chính trị giữa các nước. 
Dự báo, cả năm 2022, xuất khẩu 
ước đạt từ 372-380 tỷ USD (tăng 13-
15%), và cán cân thương mại dự báo 

thặng dư từ 4-8 tỷ USD.
Về FDI: năm 2022, vốn FDI đăng 

ký dự báo đạt 30-32 tỷ USD, tăng 
khoảng 5%; vốn FDI thực hiện sẽ 
tăng trưởng tốt, ở mức 15-20%, đạt 
mức 23-25 tỷ USD, nhờ trong nước 
dịch bệnh được kiểm soát, môi 
trường đầu tư - kinh doanh tiếp tục 
được cải thiện, bên ngoài, các đối 
tác FDI chính của Việt Nam tiếp tục 
phục hồi. 
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Tham dự và chủ trì buổi Tọa 
đàm có Ông Trần Xuân Hoàng 
- Ủy viên HĐQT BIDV, Chủ tịch 

HĐQT BIC. Về phía BIDV có sự góp 
mặt của Lãnh đạo các Ban Phát triển 
Ngân hàng Bán lẻ, Ban Khách hàng 
Doanh nghiệp, Ban FDI và đại diện 
lãnh đạo các chi nhánh BIDV trên 
địa bàn. Về phía BIC có Ông Trần 
Hoài An - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám 
đốc BIC, các Phó Tổng Giám đốc, 
Ban Bancassurance và Công ty Bảo 
hiểm BIDV Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Tổng 
Giám đốc BIC Trần Hoài An cảm 
ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, phối 
hợp của hệ thống BIDV nói chung 
và các chi nhánh trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh nói riêng trong việc hợp 
tác phát triển hoạt động bán chéo 
bảo hiểm. Ông Trần Hoài An cùng 
đại diện lãnh đạo các Ban tại Trụ sở 
chính BIDV cũng trình bày chi tiết về 

TỌA đàM BANCAS TạI QuẢNg NINH

BIDv và BIC quyết tâm bứt phá
Với mục tiêu thúc đẩy, tăng cường hoạt động bán chéo bảo hiểm qua 
hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đồng thời truyền thông 
về định hướng và các biện pháp thực thi chỉ đạo của Ban Lãnh đạo 
BIDV về hoạt động bảo hiểm năm 2022, ngày 11/05/2022, Tổng 
Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) phối hợp với BIDV tổ chức thành công 
chương trình “Tọa đàm công tác bán chéo bảo hiểm giữa BIDV-BIC tại 
5 Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

hải nguyễn

kết quả hợp tác bán chéo bảo hiểm 
giữa BIDV và BIC trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh trong thời gian vừa qua, 
đồng thời đưa ra những giải pháp, 
đề nghị để đẩy mạnh hơn nữa hoạt 
động khai thác bảo hiểm tại địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú - Phó 
Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng 
Bán lẻ BIDV cũng trình bày trước hội 
nghị những định hướng, chính sách, 
giải pháp, yêu cầu từ Ban Lãnh đạo 
BIDV đối với việc phát triển hoạt 
động bảo hiểm trong toàn hệ thống 
năm 2022.

Tại Tọa đàm đại diện 5 chi nhánh 
BIDV trên địa bàn đã phát biểu 
về các khó khăn, vướng mắc, đề 
xuất giải pháp thúc đẩy bán chéo 
bảo hiểm BIC trên địa bàn. Các chi 
nhánh BIDV Cẩm Phả, Hạ Long, 
Móng Cái, Tây Nam Quảng Ninh và 
Quảng Ninh cam kết tập trung đẩy 
mạnh khai thác tiềm năng bảo hiểm 

hiện có, đặc biệt là sản phẩm bảo 
hiểm Tai nạn Người vay vốn - sản 
phẩm nhân văn, nhiều lợi thế cạnh 
tranh và vô cùng tiềm năng của BIC 
hiện nay.

Tổng kết tọa đàm, Ông Trần Xuân 
Hoàng, Ủy viên HĐQT BIDV, Chủ 
tịch HĐQT BIC tái khẳng định, Bảo 
hiểm là một trong 3 dòng sản phẩm 
trọng tâm cần đẩy mạnh để tăng 
thu dịch vụ của BIDV hiện nay, bên 
cạnh Khách hàng cao cấp và Thẻ. 
Việc đẩy mạnh kênh Bancas giữa 
ngân hàng và công ty bảo hiểm, đặc 
biệt mảng bán lẻ, là nhiệm vụ trọng 
tâm đã được đưa vào Nghị quyết số 
919/NQ-BIDV ngày 08/10/2021 về 
Chiến lược phát triển hoạt động bán 
lẻ giai đoạn 2021-2025 của BIDV. 
Ngoài ra, ông Trần Xuân Hoàng 
cũng chỉ đạo rõ từng nội dung liên 
quan đến Ban Phát triển Ngân hàng 
Bán lẻ BIDV, Khối Ngân hàng Bán 
buôn BIDV, BIC và các công ty thành 
viên BIC trên địa bàn, các chi nhánh 
BIDV trong công tác phối hợp đẩy 
mạnh hoạt động bán chéo bảo 
hiểm BIC năm 2022.

Tọa đàm Hợp tác Ngân hàng 
- Bảo hiểm BIC tại địa bàn Quảng 
Ninh trên tinh thần cởi mở, thẳng 
thắn và cầu thị đã thành công tốt 
đẹp. Hi vọng sau chương trình tọa 
đàm, kết quả bán chéo bảo hiểm BIC 
sẽ được các chi nhánh BIDV trên địa 
bàn quyết liệt triển khai, tạo đà bứt 
phá mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Đại diện lãnh đạo BIDV, BIC tham dự Tọa đàm

Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC
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BIDVRUN 2022, cũng như các 
mùa giải chạy khác, được tổ 
chức với mục tiêu đóng góp 

cho các chương trình an sinh xã 
hội giàu ý nghĩa trồng “01 triệu cây 
xanh”, hưởng ứng chương trình 
trồng “01 tỷ cây xanh” do Thủ tướng 
Chính phủ phát động  và xây dựng 
nhà cộng đồng tránh lũ. Bên cạnh 
đó, đây cũng là cuộc thi thúc đẩy 
phong trào thể dục, thể thao, nâng 
cao sức khỏe trong cộng đồng. 

Đầy ắp sự kiện Đặc biệt
22 ngày diễn ra giải chạy 

(17/4/2022 đến 8/5/2022) là 22 
cung bậc niềm vui, cảm xúc của 

càng lớn (23/04); Tăng tốc - Bứt phá 
(24/04); Kỷ niệm 65 năm ngày thành 
lập BIDV (26/04); Giải phóng miền 
Nam - Quốc tế Lao động (30/04-
01/05); Kỷ niệm 71 năm ngày thành 
lập Ngân hàng Việt Nam (06/05); Kỷ 
niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên 
Phủ (07/05); Về đích (08/05). Ngoài 
ra còn có 2 mini game “Ngày Trái 
Đất” và “Tracklog ấn tượng”, với 100 
người chơi đạt giải và nhận được áo 
thể thao BIDVRUN 2022. 

Mỗi sự kiện diễn ra đều được các 
vận động viên hưởng ứng nhiệt tình 
nhằm tăng thêm thành tích đóng 
góp cho chương trình trồng cây 
cũng như xây nhà tránh lũ. Điều này 
không chỉ thể hiện nhiệt huyết của 
các vận động viên mà còn cả tinh 
thần tương thân, tương ái, hỗ trợ 
đồng bảo và bảo vệ môi trường. 

Năm 2022, BIDV có hai sự kiện 
đặc biệt: kỷ niệm 65 năm ngày 
thành lập và chuyển đổi nhận diện 
thương hiệu mới. Do vậy, các vận 
động viên cũng tham gia hưởng 
ứng nhiệt tình hơn để chào đón dịp 
này. Đã có rất nhiều vận động viên 
chạy và vẽ nên những tracklog ấn 
tượng tặng BIDV, tặng giải chạy và 
cũng để kỷ niệm lần sinh nhật thứ 
65 này. 

ngày kick-off sôi nổi
Ngày 17/4/2022, sự kiện kick-

off giải chạy đã được diễn ra tại 
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa 
Thục với đường chạy quanh hồ 
Hoàn Kiếm với gần 1.000 vận động 
viên tham gia. 

Cuối chương trình, Ban Tổ chức 
đã trao tổng cộng 6 giải Nhất, 10 
giải Nhì, 14 giải Ba cho 6 nhóm nam 
từ 50 tuổi, nữ từ 50 tuổi, nam từ 35 - 
50 tuổi, nữ từ 35 - 50 tuổi, nam dưới 
35 tuổi và nữ dưới 35 tuổi.

Trên khắp cả nước, phong trào 
phát động giải chạy diễn ra sôi nổi, 

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ chia sẻ: “Hồng Lệ 
biết tới và tham gia các chương trình giải chạy 
của BIDV đến nay là mùa giải thứ 3 liên tiếp. 
Tham gia vào những giải chạy thiện nguyện 
khiến việc chạy bộ mang nhiều ý nghĩa hơn 
không chỉ là luyện tập để thi đấu, cải thiện sức 
khoẻ, giúp tinh thần vui vẻ mà cá nhân Lệ còn 
được chung tay đóng góp cho cộng đồng, cùng 
hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn”.

BIDV trao tặng phần thưởng cho VĐV Phạm Thị Hồng Lệ

Khi những bước chân 
làm nên 
Người ta nói, một cây con không thể làm nên non cao, nhưng hàng triệu 
cây xanh, dần dần theo năm tháng sẽ tạo nên một khu rừng rộng lớn. 
Và “BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh 2022” cũng vậy. Tiếp nối sự thành 
công của BIDVRUN 2021, với hơn 70.000 cây xanh và những căn nhà 
tránh lũ đầu tiên tại Hà Tĩnh, BIDVRUN 2022 đã diễn ra thành công với 
những con số đáng nể.

Thu Trang
kỳ tích

các vận động viên (VĐV) với 10 sự 
kiện bên lề đầy thú vị vào những 
dịp kỷ niệm đặc biệt. Đó là ngày 
Kick-off giải chạy (17/04); Trái Đất 
(22/04); Chạy càng nhiều - Thưởng 
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để thực hiện chương trình xây nhà 
cộng đồng tránh lũ cho các tỉnh 
thường xuyên gặp thiên tai. Đồng 
thời, các VĐV tham gia chương trình 
đã đóng góp 188.645 cây xanh quý 
giá vào chương trình trồng “01 triệu 
cây xanh” của BIDV.

Những con số ấy còn đặc biệt hơn 
khi giải chạy diễn ra trong tình hình 
dịch bệnh vừa kết thúc, khi những di 
chứng hậu Covid-19 vẫn còn vương 
vấn khắp mọi nơi, và các vận động 
viên đã vượt qua mọi khó khăn để 
tạo nên một kỷ lục đáng nhớ. 

Đó là sự tiếp nối thành công cho 
các mùa giải chạy, báo hiệu một 
năm 2022 đầy ắp những sự kiện an 
sinh xã hội ý nghĩa. 

Phát biểu tại buổi Lễ tổng kết chương trình 
vào ngày 26/5/2022, ông Trần Xuân Hoàng, Uỷ 
viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BIDV, Trưởng 
Ban Tổ chức giải chạy, cho biết: “Giải chạy thiện 
nguyện do BIDV tổ chức thường niên đã tạo được 
dấu ấn riêng, nhận được sự quan tâm của Ngân 
hàng Nhà nước, thu hút không chỉ cán bộ người 
lao động BIDV mà còn từ các VĐV trên mọi miền 
tổ quốc; đặc biệt nhiều VĐV nước ngoài như Pháp, 
Úc, Hàn Quốc… đã biết đến và tham gia chương 
trình. Thông qua giải chạy, các VĐV không chỉ xây 
dựng được lối sống lành mạnh cho bản thân, tạo 
dựng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, mà ý 
nghĩa hơn cả là góp sức cho cộng đồng và sự phát 
triển bền vững của đất nước”.

Ông Trần Xuân Hoàng, Uỷ viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn 
BIDV, Trưởng Ban Tổ chức giải chạy phát biểu ý kiến

thu hút 18.236 vận động viên tham 
gia và đóng góp 62.035km ngay 
ngày đầu tiên khởi động giải chạy. 

phong trào lan rộng 
khắp mọi nơi

BIDVRUN 2022 đã trở thành một 
phong trào sôi nổi trên khắp dải đất 
hình chữ S. Từ Bắc vào Nam, từ đất 
liền tới biển đảo, các VĐV không 
chỉ đăng ký tham gia giải chạy 
online mà còn tự phát động giải 
chạy offline cho từng đơn vị. Điều 
này không chỉ giúp giải chạy thành 
công hơn mà còn lan rộng hình 
ảnh của BIDV tới khắp mọi miền 
đất nước. Có lẽ bên cạnh những giờ 
phút căng thẳng, đây là một trong 
những dịp hiếm hoi để các vận 
động viên thể hiện hết mình, rèn 
luyện sức khỏe cũng như gia tăng 
tinh thần đoàn kết giữa các đội.

Bên cạnh Việt Nam, bên cạnh nội 
bộ BIDV, các vận động viên đang 
sống, du lịch tại những phương trời 
xa xôi hay từ những ngân hàng bạn 
cũng đều không quên ủng hộ giải 
chạy. Điều này đã tạo nên một giải 
chạy mở rộng khắp mọi nơi, một 
phong trào rèn luyện sôi nổi, hướng 
về Tổ quốc, tăng thêm tình tương 
thân, tương ái giữa các vận động 
viên dù ở bất cứ nơi đâu.

Giải chạy năm nay có sự tham gia 
đa dạng của các VĐV từ phong trào, 
bán chuyên nghiệp, đến những VĐV 

Đại diện Lãnh đạo BIDV trao thưởng cho các đội đạt thành tích cao trong Giải chạy BIDVRUN

chuyên nghiệp thuộc Đội tuyển 
điền kinh Quốc gia, tiêu biểu như 
VĐV Phạm Thị Hồng Lệ vừa đạt huy 
chương Vàng Seagames 31 cự ly 
10.000m. Nhằm cổ vũ tinh thần thể 
thao nhiệt huyết và khích lệ những 
VĐV đã nỗ lực vượt lên chính mình 
để thi đấu vì màu cờ sắc áo và góp 
phần quảng bá hình ảnh con người, 
đất nước Việt Nam tại các cuộc thi 
quốc tế, BIDV trao tặng cho VĐV 
Phạm Thị Hồng Lệ phần thưởng 
trị giá 30 triệu đồng. Để động viên 
các VĐV đạt thành tích cao khác, có 
nhiều đóng góp cho giải chạy, BIDV 
dành tặng phần quà gồm: áo, mũ và 
túi rút thể thao, mỗi loại 2.000 chiếc.

những thành tích  
Đáng nhớ 

Khi mới nghe qua 01km chạy bộ 
có thể đóng góp 1.000 đồng, chắc 
hẳn không ít trong chúng ta từng 
nghĩ đây là một con số quá nhỏ, liệu 
có đủ để thực hiện mục tiêu. Nhưng 
thật bất ngờ, chỉ sau 22 ngày không 
quá dài, 46.838 vận động viên đến 
từ 439 đội bao gồm 244 đội BIDV, 
31 đội của Ngân hàng Nhà nước và 
164 đội VĐV bên ngoài đã cống hiến 
2,1 triệu km thành tích, thành tích 
trung bình đạt gần 45km/VĐV. 

Thành tích quy đổi đóng góp từ 
những bước chạy không mệt mỏi 
của các VĐV là hơn 8,2 tỷ đồng. 
Số tiền này sẽ được BIDV sử dụng 

65Tháng 5. 2022   Số 297   Đầu tư Phát triển





Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BIDV và 
71 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng, Ban Kế 
hoạch, BIDV Sơn Tây cùng các đại biểu của Phòng 

GD&ĐT huyện Ba Vì, UBND xã Phú Thượng, Trường THCS xã 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi 
các hoạt động chào mừng kỷ niệm 
190 năm thành lập tỉnh An Giang 

(1832-2022), kỷ niệm 65 năm ngày thành 
lập BIDV (1957-2022).

Tại buổi bàn giao, BIDV An Giang đã đại 
diện trao 48 căn nhà Đại đoàn kết cho bà 

HànH trìnH ý ngHĩa 
VỀ MIỀN ĐẤT BA VÌ

Khánh Thượng tổ chức hoạt động về nguồn, dâng 
hương tưởng niệm tại Đền thờ và Nhà tưởng niệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Đỉnh Vua, Vườn Quốc gia 
Ba Vì, Hà Nội).

Chương trình về nguồn càng ý nghĩa hơn khi Ban 
Kế hoạch phối hợp cùng BIDV Sơn Tây triển khai hoạt 
động tài trợ an sinh xã hội tại Trường THCS xã Khánh 
Thượng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội. Theo đó, hai đơn vị 
đã hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị giáo dục cho trường 
học, khích lệ phong trào hiếu học, giúp đỡ và cấp học 
bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
đạt thành tích cao trong học tập. 

Ông Phan Văn Thịnh – Giám đốc BIDV Sơn Tây, cho 
biết, chi nhánh Sơn Tây sẽ phối hợp chặt chẽ với các 
đơn vị thuộc trụ sở chính BIDV đồng hành, hỗ trợ các 
hoạt động giáo dục đào tạo, chương trình an sinh xã 
hội cũng như các sự kiện khác của địa phương.

Bà Đặng Thị Kim Tuyến – đại diện Phòng Giáo 
dục và Đào tạo huyện Ba Vì, xúc động phát biểu: 
“Chúng tôi rất cảm ơn BIDV đã tài trợ đầu tư thiết bị 
giáo dục cho Trường THCS Xã Khánh Thượng. Đây 
là món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa, góp phần 
cải thiện cơ sở vật chất, tiếp thêm động lực cho các 
em học sinh”.  như Trang

Đại diện các đơn vị tiếp nhận kinh phí tài trợ an sinh xã hội 
tại Trường THCS xã Khánh Thượng

48CĂn nHà ĐẠI ĐOàn KẾt 
Và 01 XE CỨU tHƯƠng tẠI HUYỆn PHÚ tÂn

BIDV AN GIANG TRAO

con nghèo huyện Phú Tân và 01 xe cứu 
thương cho Trung tâm Y tế huyện Phú Tân. 
Trong đó, 48 căn nhà nằm trong chương 
trình tài trợ 100 nhà Đại đoàn kết (hỗ trợ 
50 triệu đồng/căn), tổng giá trị 5 tỷ đồng 
của BIDV dành cho huyện Phú Tân; xe cứu 
thương được trao tặng trị giá 1,2 tỷ đồng 

thuộc chương trình trao tặng 65 xe cứu 
thương cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Đây là những món quà thể hiện sự chia 
sẻ của cán bộ nhân viên, người lao động 
trong hệ thống BIDV với ngành y tế trong 
việc cải thiện điều kiện cơ sở vật chất 
khám chữa bệnh, nâng cao hơn nữa chất 
lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
và giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh khó 
khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, từng 
bước thoát nghèo, chung tay xây dựng 
nông thôn mới.

Ngày 07/5/2022, BIDV An Giang cùng đoàn công tác của Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Sở Y 
tế An Giang tổ chức trao quà an sinh xã hội tại huyện Phú Tân.

TÙng TrẦn
BIDV bàn giao xe cứu thương cho Bệnh viện Phú TânBIDV bàn giao Nhà Đại đoàn kết tại huyện Phú Tân
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BIDV “trao máy tính, gửi tương lai”
Và TRồNG cây xANh TạI ThANh hóA

Ngày 06/05/2022, tại Thanh Hóa, BIDV tổ chức chương trình trao tặng 
phòng máy vi tính cho Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (huyện Quảng Xương) 
và trồng 1.000 cây sao đen tại xã Hải An (thị xã Nghi Sơn). 

Cụ thể, BIDV đã trao tặng 
Trường THCS Nguyễn Bá 
Ngọc một phòng học máy 

tính trị giá 240 triệu đồng. Bên cạnh 
đó, Đoàn Thanh niên BIDV cũng 
trao tặng nhà trường “Tủ sách trí 
tuệ” với hàng trăm đầu sách bổ ích 
dành cho giáo viên và các em học 
sinh của nhà trường. Tại buổi lễ, Phó 
Tổng Giám đốc BIDV Trần Long chia 
sẻ: Chương trình được BIDV tổ chức 
nhằm hỗ trợ đào tạo, thực hành các 
kỹ năng tin học, công nghệ thông 
tin, nâng cao văn hóa đọc và góp 
phần vào công cuộc phát triển xã 
hội số của đất nước. 

Cùng ngày, BIDV phối hợp với 
thị xã Nghi Sơn tổ chức trồng cây 
chắn sóng, cây xanh tại xã Hải An. 
Hoạt động nằm trong chương trình 
trồng “Một triệu cây xanh” do BIDV 
phát động nhằm hưởng ứng Đề án 
"Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 
2021 - 2025" của Thủ tướng Chính 
phủ; đồng thời tiếp tục thực hiện 

Thu Trang

cam kết trồng cây xanh từ kết quả 
đóng góp của vận động viên tham 
gia Giải chạy “BIDVRUN - Cho cuộc 
sống Xanh”. Với 1.000 cây sao đen 
phòng hộ ven biển được trồng mới, 
BIDV mong muốn góp phần tạo “lá 

chắn xanh” nhằm hạn chế tác động 
của thiên tai tới đời sống nhân dân 
ven biển miền Trung.

Bên cạnh việc thực thi các nhiệm 
vụ chính sách tài chính tiền tệ phục 
của đất nước, BIDV luôn tích cực 
dành nguồn kinh phí từ hoạt động 
của ngân hàng, cũng như vận động 
người lao động tham gia đóng góp 
để thực hiện các chương trình ASXH. 
Tổng kinh phí BIDV triển khai thực 
hiện các chương trình ASXH 5 năm 
qua là gần 1.500 tỷ đồng. Với cách 
làm sáng tạo thông qua các chương 
trình như: “Tết ấm cho người nghèo”, 
“Mỗi giao dịch - Một tấm lòng”… 
BIDV đã vận động khách hàng, công 
chúng tích cực tham gia đóng góp 
ASXH cho cộng đồng. Đặc biệt, BIDV 
triển khai thành công giải chạy BIDV 
Run từ năm 2019 đến nay. Đến nay, 
chương trình thu hút hơn 150.000 
lượt vận động viên tham gia, không 
chỉ khơi dậy phong trào thể thao rèn 
luyện sức khỏe trong cộng đồng mà 
còn lan tỏa tinh thần ASXH trong 
công chúng. 

Phòng học máy tính tại Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc do BIDV tài trợ

BIDV trao biển tượng trưng 1.000 cây xanh tại xã Hải An
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Điện Biên là nơi ghi dấu lịch sử hào 
hùng của quân và dân Việt Nam 
trong cuộc kháng chiến bảo vệ 

độc lập dân tộc. Việc đóng góp tài trợ xây 
dựng nhà ở cho đồng bào nghèo còn 
khó khăn của tỉnh Điện Biên thể hiện tinh 
thần vì cộng đồng của BIDV, là sự tri ân 
của hệ thống BIDV với đồng bào các dân 
tộc trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. 
Trong những năm qua, BIDV đã tài trợ cho 
tỉnh Điện Biên hàng trăm tỷ đồng để thực 

BIDV TàI TRợ TỉNh ĐIệN BIêN 

Ngày 18/5/2022, trong khuôn 
khổ sự kiện Lễ khánh thành Đền 
thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện 
Biên Phủ và phát động Chương 
trình mái ấm nghĩa tình, an sinh 
xã hội, BIDV đã trao tặng tài trợ 
tỉnh Điện Biên số tiền 5 tỷ đồng. 

hà an

hiện xây dựng nhà ở cho người nghèo, xây 
dựng trường học, tặng quà tết cho đồng 
bào nghèo trên địa bàn...

Tài trợ an sinh xã hội cho các địa 
phương, thực hiện trách nhiệm vì cộng 
đồng là một sứ mệnh BIDV dành nhiều 
nguồn lực và tâm sức thực hiện trong 
nhiều năm qua. Hỗ trợ xây dựng nhà ở 

cho người nghèo là một trong những lĩnh 
vực được BIDV ưu tiên thực hiện. Từ sự hỗ 
trợ của BIDV đã có hàng chục nghìn gia 
đình nghèo có được mái ấm để an cư lạc 
nghiệp, góp phần cùng địa phương từng 
bước xóa bỏ tình trạng nhà tạm, nhà ở dột 
nát, khắc phục tình trạng khó khăn về nhà 
ở cho người nghèo. 

theo quy định. Tổng số tiền chi trả 
cho gia đình ông Trần Hoài Ngọc là 
1.226.980.767 đồng. 

Sản phẩm bảo hiểm người vay vốn 
- BIC Bình An - là một sản phẩm chủ 
chốt của kênh phân phối bảo hiểm qua 
ngân hàng (Bancassurance) hợp tác 
giữa BIDV và BIC. Theo Ông Trần Hoài 
An, Tổng Giám đốc BIC, thành công 
của BIC Bình An tới từ chính ý nghĩa 
nhân văn của sản phẩm khi hỗ trợ thiết 
thực cho gia đình người vay vốn trong 
những thời điểm mất mát, khó khăn 
nhất để nhanh chóng ổn định cuộc 
sống. Bên cạnh đó, BIC Bình An cũng là 
một trong những công cụ quản trị rủi 
ro hữu hiệu, giúp ngân hàng bảo toàn 
được vốn vay trước các rủi ro khách 
hàng mất khả năng chi trả. 

chI TRả hơN 1,2 Tỷ ĐồNG TIỀN BảO hIểM
chO khách hàNG BIDV ĐồNG Tháp

Vừa qua, tại Trụ sở BIDV Đồng Tháp, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã trao  
hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An - cho gia đình khách hàng 
Trần Hoài Ngọc, trú tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trong năm 2021, ông Trần Hoài 
Ngọc (37 tuổi) đã vay 1 tỷ 370 
triệu đồng tại BIDV Đồng Tháp và 

đã tham gia bảo hiểm BIC Bình An cho 
toàn bộ số tiền vay nêu trên. Đầu tháng 
02/2022, ông Trần Hoài Ngọc không 
may tử vong do tai nạn giao thông. 

Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình 
ông Ngọc, BIC Cửu Long (đơn vị cấp 
đơn bảo hiểm) đã gửi lời chia buồn tới 
gia đình khách hàng, đồng thời gấp rút 
phối hợp cùng gia đình và BIDV Đồng 
Tháp thu thập các hồ sơ liên quan để 
triển khai các thủ tục chi trả bồi thường 

100 CĂn nHà CHO ngƯờI ngHèO
BIDV “trao máy tính, gửi tương lai”
Và TRồNG cây xANh TạI ThANh hóA

Đại diện Lãnh đạo BIDV trao biển tài trợ  cho tỉnh Điện Biên
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Chương trình tại huyện Lục 
Yên, tỉnh Yên Bái đã diễn ra 
với nhiều hoạt động thiết 

thực chào mừng Đại hội Đoàn các 
cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh BIDV và Đại hội 
Đoàn Khối DNTW lần thứ IV, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027.

từ những cây cầu  
dân sinh…

Ngày 08/5/2022, Chi đoàn cơ 
sở Ban Quản lý rủi ro toàn hàng 
(QLRRTH) phối hợp cùng Đoàn 
Thanh niên BIDV và các cơ sở đoàn: 

Trung tâm Thẩm định và Phê duyệt, 
Ban Pháp chế, Ban Kinh doanh 
vốn và tiền tệ, BIDV Sở giao dịch 1, 
BIDV Đông Đô, BIDV Yên Bái, Đoàn 
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 
Yên Bái đã tổ chức lễ khánh thành 
2 công trình cầu dân sinh tại thôn 
Khau Sén, xã An Phú và thôn 4, xã 
Phúc Lợi, huyện Lục Yên.

Huyện Lục Yên cách thành phố 
Yên Bái gần 100 km về hướng Bắc. 
Đời sống của người dân còn gặp 
nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn 
nhiều hạn chế. Để được đến trường, 
các em học sinh tại đây thường phải 

“Ta trao nhau từng chiếc áo, sẻ chia nhau chẳng ngại ngần, bên nhau yêu thương đong đầy, nụ 
cười đọng lại trên môi. Ta trao nhau từng hơi ấm, xin trao nhau thêm mặn nồng, xin cho con 
tim gần lại, xin cho nhau tình yêu thương, hơi ấm tình người...” những ca từ ấy cứ vang lên trên 
chuyến xe hướng về miền đất Yên Bái. 

đi bộ khá xa, băng qua các địa hình 
đồi núi. Đặc biệt vào mùa mưa lũ, 
giao thông bị chia cắt, con đường 
đến trường của các em càng trở nên 
gian nan và đầy hiểm trở.

Được khởi công từ tháng 3 năm 
2022 và hoàn thành vào cuối tháng 
4 năm 2022, hai công trình cầu dân 
sinh tại 2 thôn khó khăn của xã An 
Phú và xã Phúc Lợi đã được đưa vào 
sử dụng, giúp người dân và các em 
học sinh đi lại thuận tiện, phục vụ 
giao thương, phát triển sản xuất, 
góp phần nâng cao dân trí và xóa 
đói giảm nghèo.
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Vừa qua, Công đoàn Cơ sở và 
Đoàn Thanh niên BIDV An Giang 
đã tham gia chương trình hiến 

máu tình nguyện với thông điệp “Mỗi 
giọt máu – một tấm lòng”. Chương 
trình do đại diện Công đoàn Ngân 
hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh An 

Giang tham gia 
hiến máu tình 

nguyện. Đây là việc 
làm thiết thực, ý nghĩa 

thể hiện tinh thần nhân văn, 
truyền thống “thương người 

như thể thương thân” và tấm lòng 
đoàn kết, nhân ái, chia sẻ của tập thể 
cán bộ nhân viên và người lao động 

BIDV nói chung, BIDV An Giang nói 
riêng trong bối cảnh lượng máu cứu 
người đang bị thiếu hụt. 

Giang, Ban Chấp hành 
Công đoàn Cơ sở NHNN 
tỉnh An Giang, Chi đoàn 
NHNN tỉnh An Giang phối hợp 
cùng Bệnh viện Truyền máu Huyết học 
Cần Thơ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh An 
Giang tổ chức.

Đã có 15 lượt công đoàn viên, 
đoàn viên thanh niên BIDV An 

…Đến những hàng cây 
phủ xanh vùng cao

Cũng trong dịp này, Đoàn đã 
trao tặng 6.565 cây quế cho xã 
Phúc Lợi và thực hiện chương 
trình trồng cây tại địa phương. 
Hoạt động này thuộc chương trình 
an sinh xã hội “Trồng 1 triệu cây 
xanh”, nhân kỷ niệm 65 năm ngày 
truyền thống BIDV (26/04/1957 - 
26/04/2022), mang ý nghĩa góp 
phần bảo vệ môi trường sinh thái, 

cải thiện cảnh quan và ứng phó với 
biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế 
xã hội, nâng cao chất lượng cuộc 
sống người dân.

Tiếp xúc và ở cùng, chúng tôi 
mới hiểu hơn về cuộc sống của bà 
con nơi đây. Có những thứ ở miền 
xuôi chúng ta tưởng chừng như 
rất giản đơn thì ở đây lại 
là những vật vô giá. 
Mộc mạc vậy đó 
nhưng lại mang 

đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho 
những con người của núi rừng Tổ 
Quốc. Niềm hạnh phúc ấy lan toả 
như những tia nắng ấm của tình 
yêu thương, của tinh thần hào 
hứng truyền tới những bản làng 
với hi vọng phần nào đem đến một 
cuộc sống đủ đầy hơn cho người 

dân tại huyện Lục Yên! 
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Cuộc thi “Tự hào BIDV” là cơ 
hội để các Ban/Trung tâm 
trụ sở chính, chi nhánh, đơn 

vị thành viên giới thiệu những 
dấu ấn, lịch sử phát triển của đơn 
vị mình tới toàn bộ hệ thống và 
khách hàng. Qua những tác phẩm 
dự thi, cán bộ nhân viên thấu hiểu 
giá trị lịch sử tại nơi mình làm việc 
nói riêng và toàn bộ hệ thống nói 
chung, từ đó thêm gắn bó, tự hào, 
nâng cao tinh thần làm việc, tiếp 
tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự 
phát triển của ngân hàng.

Tuy diễn ra trong thời điểm 
cận Tết và tình hình dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp  (13/01/2022-
25/03/2022), cuộc thi vẫn nhận 
được sự hưởng ứng tham gia nhiệt 
tình của đông đảo các đơn vị trên 
toàn hệ thống với rất nhiều tác 
phẩm chất lượng. Ban Tổ chức đã 

Quang Đức

sINh ĐộNG NhữNG Tác phẩM 
ThAM Dự cuộc ThI 

           “ Tự hào BIDV”
Sau hơn 2 tháng diễn ra, cuộc thi “Tự hào BIDV” đã kết thúc thành 

công với 118 tác phẩm tham gia gửi về cho Ban tổ chức. Nhiều tác 
phẩm được Ban Giám khảo đánh giá cao và nhận được sự quan 

tâm bình chọn của khán giả…

nhận được 118 tác phẩm dự thi, 
và đánh giá 60 bài dự thi có chất 
lượng cao. 

Hầu hết các tác phẩm dự thi đều 
có nội dung bám sát với chủ đề 
được đưa ra. Nhiều tác phẩm thể 
hiện được “chất” riêng qua cách thức 
thể hiện sáng tạo như: hát, phim 
ngắn, TVC, vẽ tranh cát, rap… Chất 
lượng hình ảnh, góc máy được các 
đơn vị trau chuốt để cho ra những 
cảnh quay đẹp nhất… lột tả được 
vẻ đẹp, sự hùng vĩ của những công 
trình mà BIDV đầu tư trên chính quê 
hương mình.

Ban Giám khảo đã làm việc tích 
cực trong vòng 01 tháng chọn ra 
các đơn vị xuất sắc để xét giải Nhất, 
Nhì, Ba. Đây là những tác phẩm hội 
tụ đầy đủ các yếu tố như: nội dung 
lịch sử, hình thức thể hiện sáng tạo, 
yếu tố kỹ thuật quay dựng video. 
Ngoài ra, Ban Giám khảo cũng xét 
các giải phụ tương ứng dành cho 
các video dự thi nổi bật, thể hiện 
được bản sắc vùng miền riêng; đầu 
tư về chất lượng hình ảnh, trang 
phục; âm thanh truyền cảm hứng; 
thể hiện được yếu tố chuyển đổi số; 
số lượng cán bộ tham gia vào video 
đông đảo nhất…

Bên cạnh giải thưởng do Ban 
Giám khảo trao, các tác phẩm dự thi 
đều được đăng tải trên fanpage và 
kênh Youtube chính thức của BIDV 

Tác phẩm “Chuyến xe chở yêu thương” của BIDV Sở Giao dịch 3  
đạt giải Nhất hạng mục ảnh Truyền thông

Tác phẩm “Tự hào BIDV” của BIDV Bình Định đạt giải Nhất  
hạng mục video do Ban Giám khảo bình chọn
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Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày 
thành lập BIDV, 47 năm Ngày giải 
phóng miền Nam thống nhất đất 

nước BIDV Phú Yên vừa tổ chức giải bóng 
đá giao hữu với các khách hàng là Công ty 
CP Sông Ba Hạ, Công ty TNHH MTV Thủy 
Nông Đồng Cam, Công ty TNHH Đầu tư 
Sunrise Phú Yên. 

Giải được tổ chức trong hai ngày 21 và 
22/04/2022 với 04 trận thi đấu chính thức, 
hơn 30 cú sút ghi bàn đẹp mắt. Giải đấu 
đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ 
ích và tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, 
nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các đơn 
vị. Nhân dịp này, lãnh đạo các đơn vị tham 
dự đã gửi lời chúc mừng đến BIDV nhân kỷ 
niệm 65 năm ngày thành lập và hy vọng 
được đồng hành cùng BIDV trên những 
chặng đường tiếp theo.  Thảo NguyêN

Tác phẩm “Quê hương Tây Nguyên” của BIDV Kon Tum đạt giải Bản sắc hạng mục video do Ban Giám khảo bình chọn

để xét giải Truyền thông. Các tác 
phẩm đã nhận được sự quan tâm 
của đông đảo cán bộ nhân viên, 
công chúng, khách hàng. Ngoài ra, 
các bài dự thi đều được đăng tải, lưu 
trữ trên Phòng Truyền thống BIDV 
online để các đơn vị có thể truy cập 
và xem trực tiếp.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức 
đã tìm thấy chủ nhân của 24 giải 
thưởng (bao gồm hạn mục giải 
Truyền thông và hạng mục giải do 
Ban Giám khảo chấm điểm) với 
tổng giá trị giải thưởng lên tới 268 
triệu đồng. 

BIDV Phú Yên gIao hữu Bóng đá 
tăng cường gắn kết

với khách hàng

BIDV Phú Yên tổ chức giải bóng đã giao hữu

HẠNG MỤC: GIẢI TRUYỀN THÔNG HẠNG MỤC: GIẢI BAN GIÁM KHẢO
Top bức ảnh đạt tương tác cao nhất trên Facebook Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích
Giải Nhất BIDV Sở Giao Dịnh 3 Giải Nhất BIDV Bình Định

Giải Nhì
BIDV An Giang

Giải Nhì
BIDV Phú Thọ

BIDV Nghệ An BIDV Sơn La

Giải Ba
Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ Giải Ba BIDV Hồng Hà, Trung tâm Ngân hàng số; Trung tâm CSKH
BIDV Bình Định

Giải Khuyến khích BIDV Cầu Giấy, BIDV Bà Rịa, BIDV Thái Nguyên, BIDV Trường 
Sơn, BIDV Ban MêBIDV Thái Nguyên

Top video đạt tương tác cao nhất trên Youtube Các giải đặc sắc khác
Giải Nhất BIDV Sở Giao Dịnh 3 Giải Bản Sắc BIDV Kon Tum

Giải Nhì
BIDV Khánh Hòa Giải Chuyển đổi số Trung tâm Tác nghiệp tài trợ thương mại
Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ Giải Truyền cảm hứng BIDV Điện Biên

Giải Ba
BIDV Bình Định Giải Âm thanh BIDV Sở Giao Dịch 3
BIDV Thanh Xuân Giải Đồng đội BIDV Thành Vinh
BIDV Thành Vinh Giải Hình thức BIDV Sở Giao Dịch 1
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nƠI Vẽ ƯớC mƠ
BIDV củ chI 

Hàng ngày đi trên con đường quen 
thuộc, chạy một mạch gần 20 cây số 

đến chỗ làm việc, tôi thả hồn mình theo 
những tâm tư, nhớ lại những ngày đầu 
làm việc. Cũng tầm tháng 3 năm ấy, tôi 

bén duyên với BIDV Củ Chi,…

ngọc Tuyển

đã trang bị cho tôi những kiến thức 
chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, 
được đào tạo và trao dồi các kỹ năng 
mềm… Đó là những kiến thức và 
kinh nghiệm quý báu để tôi học hỏi 
và tiến bộ hơn.

Ngân hàng không phải là một 
nơi khô khan như người ta thường 
nói, là một BIDVer chính hiệu, tôi 
khẳng định, nơi đây có nhiều điều 
thú vị hơn thế. Với tính chất công 
việc đầy áp lực của Phòng Khách 
hàng doanh nghiệp, chúng tôi luôn 
phải tập trung toàn bộ trí óc để xử 
lý công việc. Tuy vậy, nhưng phòng 
chúng tôi không hề khô khan mà 
còn đầy tình cảm. Các anh chị em 
luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, 
thường xuyên tạo những bất ngờ 
trong những dịp đặc biệt như quốc 
tế phụ nữ, sinh nhật của các thành 
viên của phòng… Đấy chính là 
những niềm vui nho nhỏ tiếp thêm 
động lực to lớn để mỗi thành viên 
thấy mình được trân trọng và cố 
gắng hơn.

Sở dĩ tôi đến với công việc này 
bởi từ cái thuở còn ngồi ghế 
nhà trường, tôi đã mơ ước 

một ngày nào đó sẽ làm ngân hàng. 
Và BIDV Củ Chi đã biến ước mơ 
thuở nhỏ của tôi thành sự thật. Tôi 
trưởng thành ở vị trí chuyên viên 
tác nghiệp tài trợ thương mại. Nhớ 
lại ngày đầu bước chân vào một 
môi trường mới, tôi nhận được sự 
quan tâm của tất cả mọi người. Qua 
quá trình làm việc, tương tác với 
đồng nghiệp, với cấp trên, tôi hiểu 
được giá trị mà một tập thể mang 
lại. Họ giúp tôi ngày càng phát triển 
bản thân mình hơn, cho tôi những 
lời khuyên bổ ích.

Người ta thường nói nếu muốn 
làm một việc gì đó tâm đắc, bạn phải 
bỏ ra công sức, chịu vất vả, nghiêm 
túc và niềm say mê với công việc của 
mình. Bởi thế, khi là một BIDVer, tôi 
đã không ngừng đổi mới bản thân, 
tiếp nhận và rèn luyện tác phong, 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp để 
chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nơi đây 

Bên cạnh công tác chuyên môn, 
chúng tôi còn tham gia những 
hoạt động thiện nguyện, các 
chương trình đền ơn đáp nghĩa, 
hoạt động an sinh xã hội, khiến 
bản thân tôi ý thức được nhiệm 
vụ và sứ mệnh của tuổi trẻ, cần cố 
gắng nỗ lực hơn nữa để làm việc, 
cống hiến, giúp đỡ những mảnh 
đời chưa may mắn…

Gần hai năm trôi qua, tôi luôn 
cảm thấy may mắn và biết ơn 
những anh chị đồng nghiệp đã giúp 
đỡ và chia sẻ nhiều kinh nghiệm 
quý báu, Ban lãnh đạo tài ba luôn 
truyền và giữ lửa cho tất cả thành 
viên trong ngôi nhà chung BIDV, 
luôn vững tay chèo lái trước muôn 
ngàn khó khăn để đưa con tàu 
chúng tôi vươn xa.

Ở BIDV Củ Chi, sếp là thầy, đồng 
nghiệp là đồng đội. Chúng tôi tứ 
xứ tụ hội, trạc tuổi có, trẻ hơn với 
lớn hơn cũng nhiều. Cùng nhau 
vượt qua những thăng trầm trong 
công việc, có người ở lại, có người 
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lựa chọn ra đi. Cũng hơn một lần 
tôi muốn dừng lại cho những cơ 
hội khác. Nhưng thực tâm vì tôi còn 
yêu nghề, yêu màu xanh này. Màu 
xanh có cả tuổi thanh xuân, có nụ 
cười nước mắt, có hình bóng những 
con người vất vả thầm lặng, miệt 
mài trên bàn làm việc. Với tôi, sự gắn 

bó ở nơi đây không đơn giản chỉ là 
công việc, mà trên hết, tôi tìm được 
niềm vui, niềm đam mê, được sống 
đúng với bản thân mình. Những thứ 
tốt nhất luôn tạo nên thứ đặc biệt 
nhất, đúng hơn nơi đây tạo ra tất cả 
sự khác biệt đối với tôi. 

7 năm hình thành và phát triển, 

BIDV Củ Chi đã gặt hái được những 
thành quả nhất định. Trên chặng 
đường phía trước, sẽ còn lắm 
chông gai, tôi ước tất cả các anh chị 
đồng nghiệp, mái nhà BIDV thân 
yêu thật nhiều sức khỏe, tiếp tục 
vững tin, cống hiến, đưa BIDV vươn 
ra biển lớn. 

BIDV Củ Chi, nơi chúng tôi  
vẽ những ước mơ!!!

thôn T1 (trị giá 8 triệu đồng) và 3,5km 
tại thôn T4 (trị giá 45 triệu đồng). 

Trong khuôn khổ chương trình, 
đại biểu các đơn vị 
đã thành kính dâng 
hương tưởng nhớ sự 
hy sinh to lớn của các 
liệt sỹ hy sinh trong 
trận tập kích cứ điểm 
Xuân Sơn vào đêm 
26/12/1966 tại khu 
vực Gò Mít, thôn Nhơn 
Sơn, xã Ân Nghĩa, 
huyện Hoài Ân.

Hoạt động về 
nguồn đã góp phần 
tăng cường công tác 
bồi dưỡng lý tưởng 
Cách mạng, giúp 

Đoàn viên thanh niên hiểu hơn về giá 
trị lịch sử, truyền thống của dân tộc  
đồng thời xây đắp tình đoàn kết, gắn 
bó giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh 
Bình Định.   Ái Linh

BIDV Phú TàI Trao Tặng 

3 công trình thanh niên
Nhân dịp kỷ 

niệm 47 năm 
giải phóng 

miền Nam thống nhất 
đất nước (30/4/1975-
30/4/2022), kỷ niệm 
60 năm ngày thành 
lập lực lượng Cảnh sát 
nhân dân (20/7/1962-
20/7/2022), vừa qua 
BIDV Phú Tài phối hợp 
cùng các đơn vị Phòng 
Cảnh sát hình sự Công 
an tỉnh Bình Định, Tòa 
án Nhân dân tỉnh Bình 
Định và các ban của 
Đảng Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động về 
nguồn, chương trình an sinh xã hội.

Đoàn đã trao tặng công trình thanh 
niên “Sân bóng chuyền cho em” tại xóm 
Phú Trị, thôn Nhơn Sơn, xã Ân Nghĩa nhằm 

góp phần tạo sân chơi lành mạnh và giải 
trí cho các em  học sinh sau những giờ 
học tập. Tại xã Bok Tới, huyên Hoài Ân, 
đoàn đã trao tặng 2 công trình thanh 
niên “Thắp sáng đường quê” 500m tại 

 Các đơn vị trao kinh phí tài trợ sân bóng chuyền 
tại xóm Phú Trị, thôn Nhơn Sơn, xã Ân Nghĩa
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công trước 
đây. Những 
lợi ích của đề 
tài mang lại 
đã tạo động 
lực cho bản thân Minh rất nhiều. 
Trước hết là việc giảm nhân công 
quản lý hóa đơn chứng từ. Trước 
đây cần phải có cán bộ nghiệp vụ 
quản lý hóa đơn, chứng từ thủ công 
bằng cách nhập vào file excel trên 
máy trạm, giờ đây giao dịch viên chỉ 
cần đẩy hóa đơn vào công cụ để các 
phòng liên quan duyệt một cách tự 
động. Tiếp đến là giảm thiểu rủi ro, 
sai sót do tác nghiệp, việc tổng hợp 
các báo cáo liên quan đến chứng từ 
được thực hiện một cách dễ dàng, 
tránh nhầm lẫn, thiếu sót. 

Với Minh, đây không phải là đề 
tài đầu tiên đưa công nghệ ứng 
dụng vào công việc. Minh đã từng 
là tác giả nhiều đề tài khoa học 
đang được ứng dụng có hiệu quả 
tại chi nhánh. Đề tài “Xây dựng 
công cụ quảng cáo tỉ giá lãi suất 
và các sản phẩm dịch vụ BIDV 
theo hướng quản lý tập trung” là 
một trong những đề tài mà Minh 
tâm huyết. “Đây là đề tài tôi bắt 
đầu thực hiện vào năm 2017 và 
đã được đánh giá rất cao về tính 

Lê Dũng

Đề tài “Xây dựng công cụ 
quản lý hóa đơn và chứng từ 
tại chi nhánh” ra đời rất đơn 

giản. Xuất phát từ công việc hàng 
ngày phải hỗ trợ các chi nhánh xử lý 
các vấn đề liên quan đến công nghệ 
thông tin, Minh nhận thấy hiện nay 
công tác quản lý hồ sơ chứng từ 
tại một số chi nhánh đang rất thủ 
công, phải theo dõi việc duyệt các 
chứng từ trên file excel, vì vậy Minh 
nảy sinh ra ý tưởng xây dựng công 
cụ để hỗ trợ chi nhánh. Làm cách 
nào để quản lý hoá đơn và chứng 
từ một cách hiệu quả, an toàn và 
khoa học nhất? Từ trăn trở đó, Minh 
đề xuất ý tưởng xây dựng công cụ 
“Quản lý hóa đơn và chứng từ tại 
chi nhánh” nhằm ứng dụng công 
nghệ thông tin để giải quyết các 
nhu cầu cấp thiết hiện nay. Đề tài 
tập trung vào xây dựng công cụ hỗ 
trợ gồm 2 chức năng chính: Cấu 
phần quản lý chứng từ và cấu phần 
quản lý hóa đơn.

Được sự động viên, ủng hộ 
của Ban lãnh đạo Trung tâm, sau 
7 tháng thực hiện, đề tài “Quản lý 
hóa đơn và chứng từ tại chi nhánh” 
đã ra đời, giúp các chi nhánh quản 
lý  hồ sơ chứng từ và hóa đơn hiệu 
quả hơn so với phương pháp thủ 

Người đam mê 
với các đề tài khOA học

Công việc đầu năm tương đối bận rộn 
nhưng anh Phan Văn Minh - Công tác 
tại phòng CNTT khu vực miền Trung - 
Trung tâm CNTT vẫn dành thời gian 
chia sẻ về đề tài “Xây dựng công cụ quản 
lý hóa đơn và chứng từ tại chi nhánh”.  
Đề tài của anh được nhận Bằng khen của 
Tổng Liên đoàn LĐVN trong chương trình 
“75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” 
vào cuối năm 2021 vừa qua.

thực tế, hiệu quả trong quá trình 
ứng dụng tại các chi nhánh. Hiện 
nay có khoảng 70 chi nhánh BIDV 
đang áp dụng đề tài này. Các sản 
phẩm dịch vụ BIDV và tỉ giá lãi suất 
được quảng bá hiệu quả và các chi 
nhánh có thể quản lý dễ dàng hơn, 
tập trung hơn”.

Minh vào làm việc chính thức 
tại BIDV năm 2009. Năm 2011, anh 
bắt tay vào việc thực hiện các đề 
tài khoa học. Đứa con tinh thần 
đầu tiên của anh ra đời đã được Hội 
đồng khoa học TTCNTT công nhận. 
Liên tục những năm sau đó, Minh 
tích cực tham gia các cuộc thi sáng 
tạo trẻ do Đoàn Thanh niên BIDV 
tổ chức, ở cuộc thi nào anh cũng 
giành được những giải thưởng lớn. 
Minh tự nhận là người may mắn 
khi có được sự chia sẻ và ủng hộ 
của đồng nghiệp đã giúp anh hoàn 
thành các ý tưởng của mình. Những 
đề tài khoa học được áp dụng hiệu 
quả trong toàn hệ thống đã tạo cho 
Minh thêm nhiều động lực phấn 
đấu và cống hiến. 

Anh Phan Văn Minh



Cầm trên tay tấm bằng cử 
nhân đại học, sau ba bốn lần 
ứng tuyển nhiều nơi, tôi may 

mắn có cơ hội trở thành thành viên 
của đại gia đình BIDV. Đó là niềm vui 
và tự hào khi vinh dự trở thành một 
trong những người được mang sứ 
mệnh và truyền tải thông điệp của 
đại gia đình BIDV “Chia sẻ cơ hội, 
Hợp tác thành công” đến mọi người.

Tính đến năm 2022, tôi đã có 11 
năm là thành viên của đại gia đình 
BIDV nói chung và BIDV An Giang 
nói riêng. Nhớ lại những ngày đầu, 
là thành viên mới của đại gia đình 
BIDV, thành viên nhỏ tuổi nhất của 
phòng Khách hàng cá nhân – Chi 
nhánh An Giang với vị trí chuyên 
viên Quản lý khách hàng. Trải qua 
những vất vả của ngày đầu tiên, 
đến nay đủ để tôi cảm nhận được 
sự trưởng thành hơn qua từng công 
việc và sự gắn bó giữa những thành 

Rời ghế giảng đường đại học, bước vào nghề với sự nhiệt huyết và năng 
lượng của tuổi trẻ, sự bỡ ngỡ của những ngày đầu tiên, tôi trở thành một 
thành viên của đại gia đình BIDV. Sự thích ứng và hòa nhập tại BIDV đã 
cho tôi nhiều bài học trên con đường trở thành một “cán bộ ngân hàng”.

luôn trong
trái tim tôi

viên trong gia đình ấm áp mang tên 
BIDV. Có thể thấy, dù ở vị trí, công 
việc nào thì mỗi thành viên của đại 
gia đình BIDV đều là một mắt xích 
quan trọng để cùng nhau hoàn 
thành mục tiêu chung một cách tốt 
nhất.

Tôi có thể khẳng định, cứ sau mỗi 
ngày làm việc, là một ngày tôi học 
thêm một điều mới, trau dồi thêm 
một kiến thức mới, trưởng thành 
thêm một chút. BIDV An Giang nói 
riêng và mái nhà BIDV nói chung 
chính là nơi tôi được học nhiều bài 
học quý giá về cách đối nhân xử thế 
với những đồng nghiệp và khách 
hàng của mình, là nơi tôi học được 
nhiều bài học về sự phối hợp trong 
xử lý công việc, cũng chính là nơi 
giúp tôi học được nhiều cách giải 
quyết những khúc mắc, mâu thuẫn 
để tạo sự hài hòa giữa áp lực công 
việc và cuộc sống.

Với tôi, giờ nhìn lại 11 năm đã trôi 
qua với những cung bậc cảm xúc 
cùng những anh chị và bạn bè đồng 
nghiệp, có thể thấy chúng tôi đã có 
những khoảng thời gian ý nghĩa và 
tràn đầy hạnh phúc trong nhịp sống 
BIDV. Với chúng tôi, điều hạnh phúc 
đó rất giản đơn khi cả hệ thống 
hoàn thành đồng bộ, toàn diện, 
vượt trội các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh được đặt ra, khi chi nhánh 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi 
tập thể phòng vượt chỉ tiêu được 
phân giao và cả khi chúng tôi cùng 
reo hò trong những hoạt động sinh 
hoạt tập thể. Đó là những điều đơn 
giản để chúng tôi thêm yêu quý lẫn 
nhau, có thêm những kỷ niệm sâu 
sắc dưới mái nhà chung BIDV và 
cùng nỗ lực để xây dựng BIDV ngày 
càng phát triển bền vững.

Với tình yêu mãnh liệt và niềm 
tin dạt dào mà bản thân tôi cùng 
các đồng nghiệp dành cho mái 
nhà BIDV, chúng tôi  luôn tin tưởng 
BIDV sẽ ngày càng phát triển và 
đem lại lợi ích, tiện ích tốt nhất cho 
khách hàng, cổ đông, người lao 
động và cộng đồng xã hội. BIDV sẽ 
luôn là tiếng thân yêu trong tim tôi 
và mọi nhà! 

Bửu TÙng
Cán bộ công nhân viên BIDV An Giang
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thân thiết với khách hàng. Và phần 
thưởng lớn nhất Khởi nhận được 
chính là sự tin tưởng, hài lòng của 
khách hàng và sự tín nhiệm của 
lãnh đạo Phòng.

Năm 2015, thực hiện chủ trương 
tái cơ cấu hệ thống ngân hàng của 
Ngân hàng Nhà nước, BIDV đã sáp 
nhập Ngân hàng Nhà Đồng bằng 
Sông Cửu Long (MHB). Anh Khởi 
chính là những lứa cán bộ đầu tiên 
tình nguyện chuyển từ BIDV Thanh 
Hóa sang BIDV Lam Sơn (được sáp 
nhập từ MHB) làm việc trong thời 
điểm khởi đầu hết sức khó khăn của 
chi nhánh. Được phân công làm việc 
tại Phòng Giao dịch Tĩnh Gia cách 
trụ sở chi nhánh tới 40km nhưng 
Khởi và anh chị em Phòng Giao 
dịch vẫn luôn cố gắng hết mình cho 
công việc, không ngại đường sá và 

chàNG ThANh NIêN MưỜNG 

VƯỢt KHÓ tHựC HIỆn ƯớC mƠ 
làm Cán Bộ BIDV

Lê Thúy

Trẻ cả về tuổi đời và tuổi 
nghề nhưng anh Lò Long 

Khởi (sinh năm 1990) luôn 
năng động, sáng tạo, không 

ngừng học tập, nâng cao 
trình độ đã chứng minh được 

năng lực của một cán bộ 
BIDV tâm huyết, tận tâm vì 
công việc, vì khách hàng…

điều kiện sinh hoạt lúc bấy giờ còn 
thiếu thốn.

Làm việc trong môi trường đầy 
thách thức nhưng nhờ lòng yêu 
nghề, Khởi vẫn luôn cố gắng hết 
mình. Phát huy sự nhanh nhạy, 
năng động và tinh thần trách nhiệm 
của một cán bộ trẻ, Khởi đã không 
ngừng tìm tòi, học hỏi từ những 
đồng nghiệp đi trước trong phòng, từ 
nguồn tri thức trên Internet, sách vở, 
bạn bè để hoàn thiện hơn nữa các kỹ 
năng nghiệp vụ. Bất cứ công việc nào 
cho dù là rất nhỏ anh đều cố gắng 
làm thật chỉnh chu và tận tình.

Kết quả là từ một cán bộ trẻ nhất 
của phòng, Khởi đã trở thành cán 
bộ nòng cốt của PGD Tĩnh Gia, trực 
tiếp làm việc và phục vụ các khách 
hàng chiến lược. Chính vì vậy Khởi là 
lứa cán bộ trẻ nhất được chi nhánh 
lựa chọn quy hoạch cán bộ quản lý 
nguồn. Năm 2019, anh Khởi được 
bổ nhiệm làm Phó Giám đốc PGD 
Tĩnh Gia. 

lan tỏa văn hóa  
dân tộc

Bên cạnh hoàn thành tốt các 
mặt nghiệp vụ, anh Khởi còn là cán 
bộ đoàn nhiệt tình gương mẫu của 
Đoàn Thanh niên BIDV Lam Sơn. 
Khởi luôn tích cực tham gia các hoạt 
động đoàn thể, sinh hoạt tập thể, 
văn nghệ, thể dục, thể thao của chi 
nhánh. Thỉnh thoảng trong các buổi 
sinh hoạt tập thể ở chi nhánh, anh 
Khởi còn mặc bộ quần áo truyền 
thống và cất lên những câu hát vui 
tươi của người Mường. 

Mỗi lần về quê, anh đều mang 
lên cho chúng tôi một ít đặc sản 
vùng núi, mùi vị rất đặc biệt ăn vào 
không thể quên. Còn nhớ năm 2018 
khi đi dự đám cưới của anh ở Ngọc 
Lặc, phải vượt qua bao nhiêu ngọn 
núi, con đèo mới đến được bản nhà 

cậu bé mường vượt khó 
vươn lên

Sinh ra và lớn lên tại vùng núi 
nghèo của huyện Ngọc Lặc tỉnh 
Thanh Hóa, để tìm con chữ, cậu bé 
dân tộc Mường Lò Long Khởi phải 
dậy từ rất sớm, cơm đùm cơm nắm 
đến bản trường đi học. Dù khó khăn 
vất vả đến thế nào, cũng chưa bao 
giờ thấy Khởi nản lòng vẫn quyết 
tâm đi học bằng được. Bố mẹ Khởi 
thường nói vui rằng, nó là đứa đầu 
tiên trong bản đi học đại học. Noi 
gương Khởi nhiều em trong bản 
sau này cũng cố gắng vượt khó đi 
học để sau này có thể thay đổi cuộc 
sống tốt đẹp hơn.

Rời giảng đường Học viện Tài 
chính, chàng sinh viên dân tộc 
Mường Lò Long Khởi thực hiện ước 
mơ trở thành cán bộ BIDV tại Chi 
nhánh Thanh Hóa. Ngày đầu khi 
mới chập chững vào ngành, những 
cán bộ trẻ như Khởi đã phải đối mặt 
ngay với áp lực cạnh tranh từ nhiều 
ngân hàng khác trên địa bàn để 
tìm cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Áp lực là thế nhưng Khởi luôn tâm 
niệm phải cố gắng nhiều hơn nữa; 
chủ động nắm bắt thông tin, quan 
tâm và xây dựng các mối quan hệ 

Anh Lò Long Khởi 
là một trong những cán bộ xuất sắc của BIDV Lam Sơn
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Chú bảo vệ thiện tâm 
NhặT Được TIỀN RơI TRả LạI khách hàNG

Trong thời gian làm nhiệm vụ, 
chú Trương Thành Nhân – cán 
bộ bảo vệ BIDV Bắc An Giang, 
vô tình nhặt được 50 triệu đồng 
của khách hàng đánh rơi tại 
quầy và sau đó chú đã trao trả 
lại cho khách hàng.

Bích Tuyền hợp với Phòng Quản lý nội bộ kiểm 
tra camera để tìm khách hàng đánh 
rơi  tiền. 

Ngay trong buổi chiều làm việc, 
sau khi xác nhận được được người 
đánh mất tiền, chú đã trả lại cọc tiền 
trị giá 50 triệu đồng cho khách. Khách 
hàng cho biết, do bất cẩn trong lúc 
nhận tiền nên khi bỏ tiền vào túi bị 
rơi ra ngoài mà không hay biết. Khách 
hàng tỏ lòng cảm ơn và rất hài lòng 
về sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của 
cán bộ, nhân viên BIDV Bắc An Giang. 
Để lan tỏa tinh thần thiện tâm của 
chú Nhân, Chủ tịch Công đoàn BIDV 
Bắc An Giang Lý Thái Khương đã biểu 
dương hành động của chú Nhân 
trước toàn thể đoàn viên, người lao 
động Chi nhánh. 

anh, đám cưới của anh được tổ chức 
theo truyền thống người Mường rất 
đặc biệt và thú vị. Dù làm việc nơi 
phố phường đô thị, nhưng anh Khởi 
vẫn luôn giữ trong mình bản sắc 
người Mường tốt bụng, thật thà và 
đáng mến. 

Anh luôn biết sắp xếp thời gian 
hợp lý, khoa học, hoàn thành nhanh 
chóng, dứt điểm từng việc để có 
thể tham gia vào hoạt động chung 
của tập thể. Năm 2020 đồng chí 
Lò Long Khởi được tuyên dương 
tại chương trình vinh danh cán 

bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên 
của Đoàn Khối cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh Thanh Hóa. 

Làm nghiệp vụ tốt, sôi nổi trong 
các hoạt động đoàn thể nên đồng 
chí Khởi được Chi ủy, Ban Giám 
đốc BIDV Lam Sơn chọn làm quần 
chúng ưu tú để bồi dưỡng và tham 
gia lớp học cảm tình Đảng. Năm 
2019, đồng chí Khởi vinh dự được 
đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Mặc dù có bảng thành tích khá 
nổi bật, nhưng anh luôn khiêm tốn 
học hỏi trao dồi kiến thức chuyên 
môn và những bí quyết, kinh 
nghiệm công tác của các anh chị đi 
trước, những cán bộ có kinh nghiệm 
để hoàn thiện hơn trong công tác 
chuyên môn cũng như trong công 
tác đoàn. Không những vậy anh 
còn là một người anh, người bạn, 
người đồng nghiệp và là một Đảng 
viên trẻ năng nổ, hoạt bát, sống hòa 
đồng được mọi người quý mến. 
Anh sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ kinh 
nghiệp làm việc cho các bạn đồng 
nghiệp mới. 

Đồng chí Lò Long Khởi được tuyên dương tại chương trình vinh danh cán bộ đoàn, đoàn viên, 
thanh niên của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

K hi đang hướng dẫn, phân luồng 
khách hàng đến giao dịch tại 
Chi nhánh, chú Nhân quan sát 

và phát hiện có một cọc tiền nằm trên 
sàn gần quầy giao dịch nhưng không 
biết của ai đánh rơi. Sau đó chú đã 
nhặt cọc tiền và báo cáo với lãnh đạo 
Phòng Giao dịch khách hàng, phối 
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thể thao 
không biết nói dối

Anh Cường chia sẻ: “Với 
tôi, thể thao không biết nói 
dối. Với thể thao, mọi thứ 
rất rõ ràng, kết quả của việc 
tập luyện thể thao phản 
ánh chính xác 100% những 
gì bạn đã nỗ lực tập luyện. 
Trong một cuộc thi đấu thể 
thao, người có vị trí cao nhất 
chắc chắn luôn là người xứng 
đáng. Đó là điều mà tôi thích nhất 
khi chơi thể thao”.

Anh Cường chơi khá tốt nhiều 
môn thể thao như bóng đá, cầu 
lông, tennis, đạp xe, chạy bộ… Ở 
mỗi giai đoạn anh có sự yêu thích 

NGuyễN MạNh cưỜNG (BIDV LONG BIêN hà NộI):

“Thể thao mang lại cho tôi 
 những giá trị tích cực”
Nếu chỉ vì một cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai 
đơn thuần, không ai mệt nhoài người trên 
đường chạy bất kể ngày nắng hay mưa lạnh. 
Chạy bộ đã vượt ngoài câu chuyện của một 
môn thể thao, chạm tới những giá trị tinh 
thần và thôi thúc mỗi người vượt ngoài 
vùng an toàn của chính mình. Chính vì 
vậy, không phải ngẫu nhiên, có một cộng 
đồng người chạy bộ đang phát triển ngày 
càng mạnh tại Việt Nam. Đã bao năm nay, 
có một BIDVer đã miệt mài thực hiện những 
đường đua của chính mình. Anh đã chạy bộ 
để rèn luyện sức khỏe, mang lại những giá 
trị tốt đẹp cho cộng đồng và truyền cảm hứng 
cho mọi người. Đó là anh Nguyễn Mạnh 
Cường - Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro - 
BIDV Long Biên Hà Nội.

Phước Thảo

khác nhau với các môn thể thao. 
Trước đây, khi có nthời gian, anh 
thích đá bóng, tennis, cầu lông… 
Khi có gia đình và công việc trở nên 
bận rộn, quỹ thời gian hạn hẹp hơn 
thì anh tìm đến môn thể thao có 

thể chủ động được việc tập luyện 
mà không phải phụ thuộc vào đồng 
đội, sân bãi, giờ giấc… và chạy bộ là 
bộ môn anh lựa chọn. 

Với chạy bộ, anh Cường có thể 
sắp xếp 30-60 phút sáng sớm để 
chạy và có thể tập luyện nó hàng 
ngày. Càng chơi và có những hiểu 
biết sâu hơn về bộ môn này anh 
càng thêm yêu nó. Hiện tại, phần 
lớn thời gian tập thể dục anh Cường 
dành cho chạy bộ.  

Anh NGUYễN MẠNH CườNG  
Công tác tại BIDV được 16 năm, 

hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn 
cơ sở, Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro 

BIDV Long Biên Hà Nội
Sở thích: 

Thể thao, Âm nhạc, Hội họa, Điện ảnh
Quan điểm sống: 

“Tôn trọng bản thân  
và Tôn trọng người khác” 
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Được tập luyện chính là lý do để 
anh Cường tham gia các hoạt động 
thể thao. “Chẳng hạn như việc đăng 
ký tham gia các giải chạy bộ sẽ giúp 
tôi có động lực để tập luyện nghiêm 
túc để có được kết quả tốt khi tham 
gia giải. Kết quả tốt ở đây không hẳn 
là phải có giải thưởng. Với những 
người chơi thể thao phong trào, kết 
quả tốt có nghĩa là bạn đạt thành 
tích tốt hơn so với chính bạn, một 
sự khẳng định về sự tiến bộ của bản 
thân. Thể thao giúp cải thiện sức khỏe 
thể chất, tinh thần, cân bằng cuộc 
sống, thể thao giúp tăng cường giao 
lưu, mở rộng mối quan hệ, thông qua 
thể thao còn có thể đóng góp cho 
cộng đồng, ví dụ như giải chạy BIDV 
Run”, anh Cường cho biết.

luôn tâm niệm  
hướng Đến cộng Đồng

Là người chơi thể thao và thấy 
được những lợi ích của nó, anh 
Cường thường khuyên mọi người 
dành thời gian mỗi ngày để tập 
luyện. Anh cũng gợi ý một số cách 
để có thể tạo và duy trì động lực 

tập luyện đều đặn như các đồng 
nghiệp, bạn bè vào các nhóm thể 
dục, thể thao để họ có thể thấy 
những người khác tập luyện hàng 
ngày, từ đó thấy rằng bản thân cũng 
cần phải tập luyện. Hoặc có thể rủ 
mọi người cùng đăng ký tham gia 
giải chạy để họ có lý do tập luyện...

Anh Cường chia sẻ: “Việt Nam là 
một trong những nước ít vận động 
trên thế giới, các giải chạy trực tuyến 
như “BIDV Run- Cho cuộc sống xanh”, 
“Tết ấm cho người nghèo” đã góp 
phần thay đổi thói quen vận động 
của rất nhiều cán bộ BIDV, tăng 
cường sự giao lưu, gắn kết giữa cán 
bộ BIDV trong hệ thống, giúp lan 
tỏa một BIDV năng động, quảng bá 
thương hiệu BIDV… Đặc biệt, các 

chương trình này đã thực hiện một 
trong những giá trị cốt lõi của BIDV, 
đó là trách nhiệm xã hội, nó càng 
tuyệt vời hơn khi được chia nhỏ bằng 
đóng góp của rất nhiều cán bộ BIDV 
khi tham gia giải chạy thông qua quy 
đổi số km đã thực hiện”.

Với hiệu ứng tích cực của các giải 
chạy đã được tổ chức, anh Cường 
mong BIDV sẽ tiếp tục duy trì đều 
đặn các hoạt động này trong tương 
lai. Bản thân anh sẽ tiếp tục tham 
gia một cách tích cực, đồng thời 
sẽ chủ động đóng góp các ý kiến 
cá nhân để góp phần hoàn thiện 
hơn nữa các giải chạy, tích cực xây 
dựng cộng đồng chạy bộ BIDV theo 
hướng gia tăng số lượng người 
tập luyện cũng như nâng cao chất 
lượng tập luyện. Khác với những 
môn thể thao khác, chạy bộ không 
chỉ là bộ môn giúp mỗi người rèn 
luyện thể lực mà còn cải thiện sức 
khỏe tinh thần. Mỗi đường chạy đều 
gửi gắm ước mơ của mọi người - từ 
những thứ giản đơn cho đến nhiều 
chiêm nghiệm sâu xa hơn, cao hơn 
nữa là vì một cộng đồng tốt đẹp.     

Với đam mê thể thao, anh 
Nguyễn Mạnh Cường luôn  

hy vọng sẽ đóng góp được nhiều  
hơn nữa cho BIDV trên phương diện 
chuyên môn cũng như hoạt động 
phong trào”.

Anh Nguyễn Mạnh Cường
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Lúc đó cán bộ cũ của đơn vị 
chỉ có 15 người. Có anh Thân 
Trọng Khi 36 tuổi, Quyền 

Trưởng Chi hàng, nguyên là Trưởng 
Chi hàng Ngân hàng Nhà nước Ba 
Đồn được đào tạo nghiệp vụ ngân 
hàng 6 tháng. Sáu cán bộ đã được 
học nghiệp vụ tài chính trong 3 
tháng ở Bãi Phúc Xá - Hà Nội là các 
anh: Võ Khắc Sang, Đoàn Phúc Quát, 

LẦN sơ TáN Và kỷ NIệM
KhÔng Bao gIỜ QUÊn

nguyễn ViếT Mạch

Tháng 9 năm 1965, đế quốc Mỹ đã đánh phá khắp miền Bắc, Chi hàng 
kiến thiết Quảng Bình tuyển một lúc 15 thanh niên tuổi 18 vừa tốt 
nghiệp lớp 7. Đó là lớp cán bộ có trình độ văn hóa cao nhất lúc bấy giờ, 
song họ cũng vất vả nhất với 7 lần sơ tán đầy gian khó. 

Phạm Anh Dũng, Nguyễn Đăng 
Duyến, Võ Xuân Trạm, Lê Quang 
Thiềm tuổi từ 25 đến 33 đều là cán 
bộ, bộ đội chống Pháp. Số cán bộ 
còn lại tuổi từ 22 đến 24, đều là 
cán bộ chuyển từ các cơ quan khác 
đến chưa qua đào tạo nghiệp vụ tài 
chính ngân hàng bao giờ.

Mười lăm cán bộ mới được tuyển 
dụng được anh Thân Trọng Khi dạy 

ngay buổi gặp mặt đầu tiên ở địa 
điểm sơ tán thứ hai là làng Vĩnh Tuy 
huyện Quảng Ninh: “Chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ sẽ ngày 
càng ác liệt. Công việc của cơ quan 
ngày càng nhiều theo cấp số nhân. 
Chi hàng mới có 15 cán bộ, nay 
tuyển thêm 15 thanh niên như thế 
này nữa là 30. Sẽ còn bổ sung thêm 
nhiều nữa mới bảo đảm hoàn thành 
nhiệm vụ... Trong bất kỳ tình huống 
nào cũng phải hoàn thành nhiệm 
vụ cấp phát vốn xây dựng cơ bản, 
phục vụ sản xuất chiến đấu thắng 
lợi, bảo vệ Miền Bắc, giải phóng 
Miền Nam, thống nhất Tổ quốc”. Sau 
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này, chúng tôi học chính trị mới biết 
đó là tinh thần Nghị quyết 15 của 
Trung ương Đảng Khóa III.

Đế quốc Mỹ đánh phá Quảng 
Bình ác liệt không thể kể nổi. Trận 
đầu tiên chúng đánh vào trụ sở Chi 
hàng cạnh Quảng Bình quan ngày 
4/4/1965. Sau 6 ngày đêm chúng 
đánh phá Đồng Hới, Tỉnh Quảng 
Bình chỉ đạo 7 ngàn dân Đồng Hới 
sơ tán triệt để lên vùng đồi núi Cộn 
- Trạng ngay trong đêm 11/4/1965. 
Đó là lần Chi hàng phải sơ tán lần 
thứ nhất lên xóm Đức Thủy, xã Đức 
Ninh, cách trụ sở cũ 4 km. Trong 
đêm 11/4/1965, 15 cán bộ vừa 
khiêng, vác, vừa đẩy xe bò, chuyển 
3 cái tủ, 5 cái bàn, 10 cái ghế và toàn 
bộ dụng cụ nhà ăn tập thể đến địa 
điểm mới, sắp xếp vào 3 nhà dân.

Tháng 7 năm 1965, Đức Ninh, nơi 
sơ tán bị địch oanh tạc 3 trận. Chi 
hàng phải sơ tán lên thôn Vĩnh Tuy 
xã Vĩnh Ninh, cách Đức Ninh 8 km 
đường làng và con đò ngang sông 

Lệ Kỳ. 15 cán bộ Chi hàng lại khiêng 
vác tài sản đi trong  hai ngày đêm 
mới xong. Thôn Vĩnh Tuy ở triền đồi 
sỏi. 15 cán bộ Chi hàng lại đào 3 
hầm trú ẩn ở 3 nhà làm việc và đào 
30 m hào giao thông từ nhà này qua 
nhà kia, mất 10 ngày. Vừa giao dịch 
cấp phát vốn cho các đơn vị A,B vừa 
đào hầm hào. Giao dịch với khách 
hàng xong là bắt tay ngay vào việc 
đào hầm hào. Có khách hàng đến lại 
nghỉ đào hầm hào để giao dịch cấp 
phát. Khi công việc làm hầm hào 
tạm ổn thì cán bộ luân phiên nhau 3 
người mỗi ngày khai hoang đất đồi 
núi để chuẩn bị tháng 12 trồng sắn 
và tháng 4 năm sau trồng khoai tía 
tự túc lương thực, thực phẩm. Tháng 
9 năm 1965, Chi hàng có thêm 15 
thanh niên (9 nam, 6 nữ) bổ sung. 
Chi hàng tổ chức làm thêm 1 nhà 
hầm cho nhà ăn tập thể và 20 m hào 
giao thông từ đó đến 3 nhà làm việc. 

Tháng 12 năm ấy địch lại oanh 
tạc vào thôn Vĩnh Tuy 2 trận. Có quả 
bom rơi nổ cách nhà làm việc Chi 
hàng 10 m. Chi hàng lại sơ tán lần 
thứ 3 lên thôn Gia Cốc xã An Ninh, 
cách Vĩnh Ninh 15 km qua 2 con đò 
Trúc Ly (sông Nhật Lệ) và Trần Xá 
(sông Kiến Giang). Lần này cán bộ 
phải khiêng vác tài sản cơ quan và 
cá nhân 4 ngày đêm. Công việc làm 
hầm, hào phòng không mất hơn 10 
ngày mới xong.

Cùng tháng 12 năm ấy công 
đoàn cơ quan tổ chức trồng 1 sào 
sắn. Tháng 4 năm 1966, công đoàn 
tổ chức trồng nửa sào khoai tía. Từ 
Gia Cốc về Vĩnh Tuy nơi đất đã khai 
hoang để trồng sắn, trồng khoai 15 
km, phải cử 2 kíp, mỗi kíp 5 người 
trồng 2 ngày rất vất vả. Vừa trồng 1 
sào rưỡi sắn khoai xong thì có lệnh 
trên Chi hàng phải sơ tán về thôn 
Thế Lộc xã Tân Ninh, cách thôn Gia 
Cốc 3 km đường làng, đường bờ 
ruộng. Đây là lần thứ tư cơ quan 
sơ tán.

Tháng 11/1967, Chi hàng sơ tán 
lần thứ 5 về thung lũng Trạng, cách 
thôn Thế Lộc 20 km. Lần đó, cán bộ 
vận chuyển bằng thuyền 10 km và 
vận chuyển bằng đường bộ 10 km. 
Cuối năm 1967, địch có âm mưu 
chuẩn bị đổ bộ đánh chiếm Quảng 

Bình. Toàn tỉnh Quảng Bình khẩn 
trương chuẩn bị đánh địch đổ bộ. 
Mỗi cơ quan Đảng, Chính quyền, 
đơn vị kinh tế, đoàn thể chuẩn bị 
một địa điểm sơ tán trong rừng núi 
U Bò, Ba Rền cách vùng Cộn-Trạng 
20 km về phía Tây. Chi hàng chuẩn 
bị một địa điểm sơ tán mới trong 
rừng núi U Bò cách thung lũng 
Trạng 10 km. Một tiểu đội tự vệ 
10 đồng chí xung phong đi chuẩn 
bị trụ sở sơ tán U Bò. Dưới tán cây 
rừng, trong trời mưa tầm tã, tiểu đội 
tự vệ xung kích đã xây dựng 3 cái 
lán mỗi lán 100 mét vuông trong 20 
ngày. Xây dựng xong trụ sở sơ tán 
thì chúng tôi được thông báo: Âm 
mưu của địch đã bị chúng ta phá 
tan trong trứng nước. Chúng không 
thể nào đổ quân xuống Quảng Bình 
được nữa.

Tháng 12/1968, sau khi Mỹ 
tuyên bố ngừng đánh phá miền 
Bắc, Chi hàng đã có 52 cán bộ. Cơ 
quan Chi hàng chuyển về Cộn nơi 
được coi như trung tâm tỉnh lỵ bấy 
giờ. Lần này không phải đi sơ tán 
nhưng vất vả như sơ tán. Chi hàng 
phải xây dựng 3 nhà làm việc cho 
phòng Kế hoạch -Tổng hợp, phòng 
Kế toán và 2 phòng Chuyên quản 
vốn Trung ương và địa phương. 
Tỉnh chỉ cấp cho vật liệu chính là 
gỗ còn các vật liệu khác Chi hàng 
tự làm. Hơn 1 tháng trụ sợ mới 
hoàn thành.

Tháng 11/1971, địch lại đánh 
phá miền Bắc lần thứ 2, Chi hàng bỏ 
trụ sở ở Cộn về xây dựng trụ sở nhà 
hầm ở xóm Đức Sơn, cách Cộn 3km. 
Máy bay B52 của địch ném bom cả 
vùng Côn, Đức Ninh. 12 quả bom rơi 
vào trụ sở Chi hàng, chị Lâm Thị Thu 
và chồng chị trúng bom, chết ngay. 
5  hầm khác trúng bom, không ai bị 
thương nặng. Sau khi giải quyết hậu 
quả của vụ B52 ấy, Chi hàng cho chị 
em có con mọn sơ tán ra Chi điếm 
Bắc ở thôn Pháp Kệ huyện Quảng 
Trạch cách Đồng Hới 50 km...

Tháng 2/1973, sau Hiệp định Pari 
được ký kết, Chi hàng chuyển về 
Đồng Hới. Các Chi điếm Bắc, Chiếm 
Bố Trạch, Chi điếm Quảng Ninh, mỗi 
Chi điếm cũng 3 lần sơ tán vất vả 
như Chi hàng vậy. 
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biển tách Đôi
Đường biển kỳ bí Jindo (Jindo 

Miracle Sea Road) là một con đường 
dài gần 3 km, rộng khoảng 40m 
giữa biển nối hai hòn đảo (Jindo 
và Modo) và chỉ xuất hiện trong 
khoảng một giờ đồng hồ khi thủy 
triều xuống cực thấp. Lúc này, nước 
biển sẽ rút sang hai phía, để lộ con 
đường cát và đá sỏi, thấp thoáng 
trong làn nước trong vắt.

Đường biển Jindo và những điều 
kỳ bí nơi đây gắn liền với truyền 
thuyết về bà lão Byong. Theo truyền 
thuyết của người Hàn Quốc, khi xưa 
tại đảo Jindo, người dân thường bị 
hổ dữ quấy phá. Trước tình cảnh đó 
mọi người phải bỏ chạy sang đảo 
Modo. Bà lão Byong tội nghiệp là 
người duy nhất còn sót lại trong 
chuyến di cư đó.

Trong những ngày sống một 
mình trên đảo cùng nỗi sợ hãi, bà 
Byong ngày đêm cầu nguyện thần 

Tưởng như chỉ có trong 
truyền thuyết khi Long 

Vương tách đôi dòng nước, 
mở ra một con đường dài 
giữa biển, hàng năm vào 

khoảng tháng 3 đến tháng 
6, tại Jindo, Hàn Quốc 

diễn ra một sự kiện thiên 
nhiên vô cùng kỳ bí. Đây 

cũng là lúc Lễ hội biển 
Jindo được tổ chức để người 

dân bản địa và du khách 
toàn thế giới thỏa sức chiêm 
ngưỡng và trải nghiệm sự 

kiện đặc biệt này.

Minh hiền

kỳ Bí

TạI hàN Quốc
lễ hội biển Jindo 

Du khách tham gia 
hoạt động Lời hồi đáp 

kỳ tích Moses

Colorful Jindo

Rước đuốc diễu hành
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biển cứu giúp. Động lòng trước 
hoàn cảnh và lời thỉnh cầu khẩn 
thiết của bà, thần biển Yongwang 
đã báo mộng sẽ có “cầu vồng trên 
biển” giúp bà chạy thoát. Sáng 
hôm sau, khi bà Byong chạy ra tới 
biển, nước bỗng rẽ làm đôi và một 
con đường xuất hiện giữa lòng đại 
dương bao la. Nhờ đó, bà lão đã 
được đoàn tụ cùng gia đình.

Ngày nay, những người dân Hàn 
Quốc vẫn kể cho con cháu đời sau 
và du khách về câu chuyện thần 
thoại này. Tuy nhiên, theo các nhà 
khoa học, việc biển Jindo tách đôi 
không phải phép màu mà có thể do 
hiện tượng cộng hưởng thủy triều 
và tác động của lực hấp dẫn tạo 
nên. Các yếu tố như chu kỳ quay của 
Trái đất, lực hút của Mặt Trăng... tạo 
ra thủy triều lúc cao, lúc thấp khác 
nhau. Tổng hòa của những nhân tố 
trên tạo nên hiện tượng thủy triều 
đặc biệt ở Jindo. Thêm vào đó vùng 
nước ở khu vực này có nhiều trầm 
tích tích tụ lại thành một con đường 
dưới biển. Khi thủy triều rút, lối đi 
trên sẽ lộ ra.

Hiện tượng thiên nhiên kì bí này 
chỉ xuất hiện khoảng 2-3 lần trong 
năm, thường vào đầu hè (từ khoảng 
cuối tháng 3 đến tháng 6) và được 
thế giới biết đến sau khi Pierre 
Landy – sứ giả nước Pháp đến thăm 
nơi đây và tận mắt chiêm ngưỡng 
vào những năm 1970. Trên một tờ 
báo Pháp, vị sứ giả đã ví con đường 

ánh sáng mờ của ngọn đuốc, trong 
buổi sớm tinh mơ, đi dạo giữa biển 
và lắng nghe người dân bản địa kể 
về truyền thuyết bà Byong, bạn sẽ 
thấy vừa thiêng liêng, vừa kỳ bí, mới 
lạ và thú vị.

Rất nhiều các buổi biểu diễn 
nghệ thuật được diễn ra trong thời 
gian lễ hội, du khách có thể đắm 
mình và cùng nhảy múa với các 
điệu múa dân gian của Hàn Quốc. 
Những buổi biểu diễn này thường 
do các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, 
người dân, thậm chí do động vật 
(biểu diễn chó Jindogae - một loại 
chó săn Hàn Quốc) thể hiện. Bên 
cạnh đó, du khách để tham gia lễ 
hội còn có thể tham gia trải nghiệm 
Jindo Hongju, một loại rượu có màu 
đỏ, là đặc sản nổi tiếng của Jindo, 
được sản xuất bằng cách chưng cất 
truyền thống.

Với sự kì bí và những trải nghiệm 
thú vị, Lễ hội biển Jindo thu hút sự 
quan tâm của đông đảo du khách 
quốc tế, rất nhiều hoạt động trải 
nghiệm dành cho khách nước ngoài 
cũng được tổ chức trong suốt thời 
gian diễn ra lễ hội như: Colorful 
Jindo (hoạt động vui chơi với bột 
đa sắc màu), “Lời hồi đáp của kỳ 
tích Moses (lấy ý tưởng từ cuộc 
di dân của người Do Thái), Global 
Zone (không gian trải nghiệm ẩm 
thực quốc tế), cuộc thi trình diễn tài 
năng, những buổi biểu diễn EDM 
(nhạc điện tử)... 

này như phép màu của Moses – lãnh 
tụ công giáo, nhà tiên tri, nhà chỉ 
huy quân sự, sử gia nổi tiếng, người 
đã tách nước biển ra làm 2 để đoàn 
người Do Thái có thể băng qua, sau 
đó nhấn chìm binh lính Ai Cập trong 
truyện cổ.

lễ hội biển với những 
hoạt Động thú vị

Đến tham gia Lễ hội biển Jindo kì 
bí, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm một 
hiện tượng thiên nhiên kì bí, có một 
không hai – đi bộ băng qua biển. 
Du khách có thể đi bộ dọc theo con 
đường kỳ bí, nhặt sò, bào ngư đáy 
biển lộ ra trên bề mặt, chơi các trò 
chơi dân gian tổ chức trên bãi lầy và 
tận hưởng cảm giác mát lạnh, trong 
lành của biển, cảm giác thích thú 
khi được đứng bằng chân trần giữa 
biển bao la.

Cùng với đó, bạn có thể tham 
gia vào rất nhiều các hoạt động trải 
nghiệm, du lịch khác và khám phá 
những nét văn hóa đặc sắc của miền 
Nam Hàn Quốc.

Khách du lịch đến tham gia lễ 
hội đông nhất từ khoảng chiều tối 
đến bình minh và các hoạt động 
trải nghiệm có thể kéo dài cả đêm. 
Trong đó, hoạt động nổi bật nhất là 
đốt đuốc diễu hành vượt biển. Du 
khách sẽ được tham gia vào một 
nghi thức diễu hành vô cùng hoành 
tráng với tiếng trống, tiếng chiêng 
và những ngọn đuốc khổng lồ. Dưới 

Đường biển JindoColorful Jindo
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Nhịp sốNg

Hành trình về phương Đông mở ra 
một chân trời mới để Đông Tây 
gặp nhau, để khoa học minh triết 

hội ngộ, để hiện đại cổ xưa giao duyên, để 
đất trời là một. Cuốn sách kể về những trải 
nghiệm của một đoàn khoa học gồm các 
chuyên gia hàng đầu của Hội Khoa học 
Hoàng gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên 
cứu về huyền học và những khả năng siêu 
nhiên của con người. Suốt hai năm trời rong 
ruổi khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến 
nhiều pháp thuật, nhiều cảnh mê tín dị 
đoan, thậm chí lừa đảo của nhiều pháp sư, 

hành trình 
VỀ phươNG ĐôNG
Cuốn sách lần đầu được xuất bản năm 1924 
tại Ấn Độ, gây ra nhiều tranh cãi không chỉ 
tại Anh mà còn cả châu Âu và Mỹ. Chính 
phủ Anh đã cấm phát hành cuốn sách này. 
Sau Thế chiến thứ 2 nổ ra, cuốn sách không 
còn được xuất bản tại bất kỳ quốc gia nào trên 
thế giới cho tới khi ra mắt bản Tiếng Việt được 
Nguyên Phong phóng tác từ năm 1984, xuất 
bản năm 1987.

nông Đức chính

đạo sĩ… Họ được tiếp xúc với những vị chân 
tu thông thái sống ẩn dật ở thị trấn hay trên 
rặng Tuyết Sơn. Nhờ thế, họ được chứng 
kiến, trải nghiệm, hiểu biết sâu sắc về các 
khoa học cổ xưa và bí truyền của văn hóa 
Ấn Độ như yoga, thiền định, thuật chiêm 
tinh, các phép dưỡng sinh và chữa bệnh, 
những kiến thức về nhân duyên, nghiệp 
báo, luật nhân quả, cõi sống và cõi chết… 

Đúng lúc một cuộc đối thoại cởi mở và 
chân thành đang sắp diễn ra với các đạo sĩ 
bậc thầy, thì đoàn nhận được tối hậu thư từ 
chính quyền Anh quốc là phải ngừng ngay 

cuộc nghiên cứu, tức khắc hồi hương và bị 
buộc phải im lặng, không được phát ngôn 
về bất cứ điều gì mà họ đã chứng nghiệm. 
Sau cùng, ba nhà khoa học trong đoàn đã 
chấp nhận bỏ lại tất cả sau lưng, ở lại Ấn 
Độ tiếp tục nghiên cứu và cuối cùng trở 
thành tu sĩ, trong số đó có giáo sư Spalding 
– tác giả hồi ký đặc biệt này.

Cuốn sách này phù hợp với những 
người tìm hiểu tâm linh, chay tịnh. Đó là 
một cuộc hành trình đầy gian truân và 
chứa đựng nhiều triết lý giá trị. Tác giả nêu 
rõ sự đối lập giữa hai nền văn hóa: phương 
Đông thì quá nhiều lòng tin, còn phương 
Tây thì luôn muốn mọi thứ có logic, chứng 
minh bằng vật chất. Cả hai đều có khiếm 
khuyết và cần bổ trợ cho nhau. Những 
điều khoa học hiện đại chưa thể chứng 
minh thì các cao nhân Ấn Độ đã thấu tỏ từ 
hàng ngàn năm trước. 

Hành trình về phương Đông thực sự là 
cuốn sách bổ ích giúp bạn hiểu hơn về giá 
trị tâm linh của văn minh Ấn Độ và tầm 
quan trọng của đời sống tinh thần mỗi cá 
nhân. Xã hội hiện đại có nhiều thay đổi về 
vật chất nhưng dường như việc xây dựng 
và làm phong phú đời sống tinh thần đang 
dần bị lãng quên và xem nhẹ. Hy vọng 
rằng, sau khi đọc xong cuốn sách, các bạn 
có thể tìm ra cho mình một phương pháp 
riêng, để tìm về sự tĩnh lặng và bình yên 
trong tâm hồn. 

Giống như tiêu đề cuốn sách, “Đọc 
thấu tâm can” là cẩm nang đọc 
vị người khác dựa trên rất nhiều 

khía cạnh khác nhau: từ nét mặt, ánh mắt 
đến những ngôn ngữ cơ thể hay lựa chọn 
trang phục. Liệu ấn tượng đầu tiên có cho 
ta cái nhìn đúng về một người? Tác giả Rita 
Carter cho ta biết rằng chúng ta đánh giá 
một người dựa trên khuôn mặt họ trước 
khi nhận thức được mình nhìn thấy họ 
và những đánh giá “vô thức” này, bất ngờ 
thay, thường vô cùng chính xác. Con người 
có xu hướng “ăn mặc để gây ấn tượng” nên 
trang phục của một người thể hiện rất rõ 
“cái tôi” của họ trong đó.

Điều thú vị là điều này hoàn toàn có 
thể được sử dụng để tạo hiệu ứng mong 
muốn hay “đánh lừa” người khác do có 
sự đồng thuận rất lớn về việc một số loại 

đọc thấu TâM cAN trang phục nhất định thể hiện điều gì, ví 
dụ như mặc đồ màu đỏ thể hiện sự tự tin 
hoặc hấp dẫn, com-lê thể hiện sự chỉn 
chu, lịch sự và tạo nên khí chất doanh 
nhân. Tất nhiên, cuốn cẩm nang đọc vị 
người khác không thể thiếu phần phân 
loại tính cách cùng với hành vi của từng 
nhóm tính cách khác nhau. Vận dụng 
được điều này, ta sẽ dễ dàng đặt mình 
vào vị trí của người khác, nắm bắt tâm 
lý và hiểu rõ nguồn gốc những hành vi 
của họ để thấu hiểu và ứng xử sao cho 
hợp tình, hợp lí. Bài học cuối cùng nằm 
ở chương 5 với tiêu đề “Thấu hiểu xã hội” 
bởi ta không thể hiểu một cá thể mà 
không xét đến nhóm mà họ tham gia, 
gồm gia đình, bạn bè và xã hội. Với những 
dẫn chứng khoa học cụ thể, hình minh 
hoạ sinh động, cuốn sách mang lại trải 
nghiệm tuyệt vời với những kiến thức bổ 
ích mà nó đem lại. 

giang hương 



G I Ỡ A T H Ị T R Ư Ờ N G M Ở M Ê Ụ G H J
N Ã L D W J L G I A M U P Y I D O O I Z W
G I Ê I S H Ó C T Ệ Y F T H Ố N G Đ Ố C S
Â Y H R H C O T O H B T J O J F W L S H Z
N I C Ơ Q U A N N G A N G B Ộ M Ữ T A Í P
H Ự B R U M Ế X G T A U L I S R P F L N L
À N Q L Ả Y M I L T Á I C Ấ P V Ố N E H E
N P L Z N Ế G L G I Ơ B Y W H J S E L S O
G H M F L U Y S U C Y X Q W Á Y L F B Á T
Q Í H A Ý U S N J E L Ệ I U T I G Ọ R C T
U M X A N Ạ O T I P Ị M R B H V Y T P H F
Ố G N H G I Ỏ À Z V D I À N À P H Y J T O
C I Z R O G U I N I Ê M K N N T V P R I C
G X C R Ạ Y W E W N S M Q P H H J J K Ề D
I M V M I M K I Ể M S O Á T T Í N D Ụ N G
A P J Q H Ệ H Z K I N B P K I Õ E C W T T
L F O Y Ố Ư W W V V D F W A Ề G M X H Ệ J
C U H E I M E J S C Y N J U N P G I A P Z
S Ạ N A X O P G X L P Ị Q O Q A B X Y E D
X P H Ư Ơ N G T I Ệ N T H A N H T O Á N Z

Nhanh mắt tìm 10 từ khóa 
ẩn trong bảng và nhanh tay 
gửi đáp án về Ban Biên tập 
Đầu tư Phát triển theo email 
bantindautu@bidv.com.vn

kết quả giải đáp ô chữ số 296

GIẢI THưởNG

Giải Nhất: Gửi đáp án chính 
xác và sớm nhất.  

Giải thưởng: 500.000đ
Giải Nhì: Gửi đáp án chính xác 
và sớm thứ 2. 

Giải thưởng: 300.000đ
Giải Ba: Gửi đáp án chính xác 
và sớm thứ 3. 

Giải thưởng: 200.000đ

LưU Ý

Đáp án bao gồm: Bảng chữ cái có 
đánh dấu các từ khóa tìm được, kèm 
theo giải thích ngắn về chủ đề của ô 
chữ kỳ này.

Chỉ công nhận kết quả với các từ 
khóa xếp theo hàng dọc, hàng 
ngang.

Đáp án chính xác là đáp án tìm 
được nhiều từ khóa đúng, đầy đủ so 

 Giải Nhất: Nguyễn Việt Dũng – BIDV Bình Dương
Giải Nhì: Vũ Thị Thể - BIDV Hồng Hà
Giải Ba: Nguyễn Minh Nga – BIDV Từ Liêm.

với đáp án của Ban biên tập.
Thời gian nhận đáp án: Đến hết ngày 15/06/2022
Thời gian: tính theo thời gian được hiển thị tại email bantindautu@

bidv.com.vn
Trường hợp có nhiều người gửi đáp án chính xác và trùng về thời 

gian, Ban Biên tập sẽ trao giải căn cứ vào đánh giá đối với nội dung 
giải thích ngắn về ý nghĩa chủ đề ô chữ.

Thư GIãN cùNG ĐẦu Tư pháT TRIểN

giải ô chữ bí ẩn

A C H X N O L F X F A X I Z M D R U X V
S N B T T Z B Ộ T À I C H Í N H O F J M
N G T U H Q J B W J R Z Y P Y P C F A G
C Â D N Đ C N G Ấ S I B C I L M N C N Q
Ê N N Ế S N F I N K U T Y V B J S U H G
R H L S F N Ơ G K I B I Q L I P Ấ R H S
W À O H P U L Ý T Ế U S D B V Y L W Ù A
B N V O P C W D D N U O B X L Ê I U N J
Z G T S H O Đ Ầ U T ư W P Â B U P P G Q
A N I H S I M W G H K N O Y Ô O O A L D
Ê H D C T T S F J I Q Q C D Q Ơ W U A H
I À M Ấ V X E M I Ế L H B Ự R A E D O P
Ă N R P I P H Á T T R I Ể N D O C Ă Đ Z
Ữ ư K P N Ẹ O H X K Y A T G L M Ố Ữ Ộ N
I Ớ M H C L P A T T T I R Ô N Ề T I N Q
H C Y Á N L I J H X K Y T T G I C D G T
F D O T P Ấ I H Ê Z R N A L A Z Á H M B
Z X Ể V P S Y T K L X Ấ I G E N C Z W T
T S P Ố V S C E B Ả N L Ĩ N H Z H Y G D
R V Ư N Z H C P G S Z Ê A M E C Y P H Q
C D C A N O L T X F O X I Z Ặ D R R G V
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Trong tháng 5/2022, Ban Biên tập Bản tin Đầu tư Phát triển 
đã nhận được tin, bài, ảnh của các đơn vị, chi nhánh, cộng tác 
viên trong và ngoài hệ thống BIDV:

  Các đơn vị: Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ, Ban Chính 
sách sản phẩm bán buôn, Ban Khách hàng Doanh nghiệp, 
Trung tâm Thẻ, Trung tâm Ngân hàng số, Viện Đào tạo và 
Nghiên cứu, Công đoàn BIDV, BIC…

  Các chi nhánh: Phú Thọ, Bình Điền Sài Gòn, An Giang, 
Thái Nguyên, Phú Xuân, Củ Chi, Phú Tài… 

  Các cộng tác viên: Kiều Vân, Phương Trang, Phạm Hạnh, 

Minh Trí, Tiến Đạt, Phương Huyền, Thu Trang, Mạnh Hải, Mai 
Hương, Trần Tùng, Huyền Trúc, Xuân Dương, Nguyễn Thi, 
Thúy Quỳnh, Mạnh Phổ, Huyền Trang, Huyền Nhung, Nguyễn 
Minh, Minh Quân, Ngọc Tuyển, Lê Dũng, Lê Thúy, Bích Tuyền, 
Phước Thảo, Nguyễn Viết Mạch…

Ban biên tập Bản tin Đầu tư Phát triển chân thành cảm ơn 
sự cộng tác quý báu của các đơn vị, các cộng tác viên trong 
thời gian qua. 

Ban biên tập rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, 
cộng tác nhiệt tình và có hiệu quả hơn nữa của tất cả bạn 
đọc.

Trân trọng!  
 Ban Biên TẬP

hộp Thư số 297

Trước khi bạn nghĩ về việc nói ra một lời không tử tế - 
hãy nghĩ về một ai đó không thể nói được.

Trước khi than phiền về vị của món bạn đang ăn – hãy 
nghĩ về ai đó không có gì để ăn.

Trước khi bạn than vãn về cuộc sống – hãy nghĩ về ai 
đó đã lên thiên đàng quá sớm.

Trước khi bạn than phiền về tụi nhóc – hãy nghĩ về ai 
đó đang mong đợi những đứa con mà không có được.

Cuộc sống 
là một mÓn qUà

Trước khi than phiền về nhà cửa bừa bộn – hãy 
nghĩ về những người đang sống ngoài hè phố.

Trước khi than phiền về dặm đường mình phải 
lái xe – hãy nghĩ về ai đó đang đi bộ cũng chừng 
đó dặm đường.

Trước khi mệt mỏi và rên rỉ vì công việc – hãy 
nghĩ về những người thất nghiệp, những người 
khuyết tật và những ai đang mơ ước một công 
việc.

Và khi những suy nghĩ làm phiền lòng đó khiến 
bạn chán nản – hãy nở một nụ cười trên môi và 
cảm ơn cuộc đời rằng bạn vẫn còn được sống.

Cuộc sống là một món quà, hãy sống một cuộc 
sống thật trọn vẹn, tận hưởng nó, tôn vinh nó, 
phát huy nó và trên hết, hãy yêu lấy cuộc sống. 

(Sưu tầm) 
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해운대해수욕장, 부산번역감수: 박성재 전략부 2 부장



  65년간 국가 발전 이바지

65년 성장 역사를 거치며 BIDV는 규모 

및 업무 심지어 명칭까지 계속 변경하

여 달라졌다. 그러나 맡은바 임무와 책

임을 성공적으로 수행했으며 베트남 은

행산업과 국가의 경제-사회 발전에 커

다란 기여를 하였다.

(BIDV는 1957-1981 베트남 건설은행, 

1981-1990베트남 투자 및 건설 은행, 

1990-2012 베트남 투자 및 개발 은행, 

2012-현재 베트남 투자 개발 은행으로 

은행명이 4번이나 변경되었다.)

Tue Minh 기자

2022년 4월 27일, BIDV는 베트남 사회주의 공화국 3급 노동훈장, 라오스 민주주의 공화국 
2급 발전훈장, 캄보디아 공화국 모하세나급 사하메트레이 훈장을 수여 받았으며 회사 설립 
65주년 기념 상장 등과 같은 명예의 상을 기리는 창립기념 행사를 실시하였다.

BIDV 설립 65주년을 맞아 명예의 상 수상

65년 활동 경력으로 BIDV는 다양한 국

가 및 분야에 진출한 국제 금융 기관이

다. 국내외 총 1천 85개 지점 및 사무

소, 10개 개열사, 라오스, 캄보디아, 미

안마, 러시아, 대만의 현지법인 및 사무

소, 2만7천 명의 임직원이 근무하고 있

다. 1천5백만명의 개인고객 및 50만 기

업고객 등을 보유하고 있으며, 은행, 보

험, 증권 및 금융 투자를 포함한 금융 

지주 형태를 유지하고 있다. BIDV는 총

자산 1.7천조 여 동으로 베트남에서 가

장 큰 상업은행이다. 또한, 정관자본금 

50조 5천억 여 동으로 베트남에서 가장 

큰 규모의 정관 자본금을 보유하고 있

다. 최근 5년간 BIDV는 28조 여 동을 국

고에 납부하여, 베트남에서 가장 많이 

납세하는 기업 중에 하나다.

앞서가고 시장을 이끄는 상업은행으로  
취급

그동안 BIDV는 모든 임원과 직원의 노

력을 높은 평가를 받아 베트남 정부 혁

신 시기 노동 훈장, 호치민 훈장, 독립 

훈장, 라오스 민주주의 공화국의 독립 

훈장 등과 같은 훈장과 상장을 수상했

다. 설립 65주년을 맞아 BIDV는 베트남 

3급의 노동 훈장, 라오스 민주주의 공화

Vo Thi Anh Xuan 베트남 부주석, BIDV 베트남 사회주의 공화국 3급 노동훈장 수여
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BIDV, 하나은행과  

전략적 협력 관계 추진
Anh Tran 기자

2022년 4월 27일, 하나은행은 BIDV에 방문하여 경영진 간담회 자리를  
마련하였다. BIDV와 하나은행 경영진 간담회 자리에서 그동안 양측의 협력으로 
거둬온 성과를 공유하며, 향후 양행 협력 계획을 제안하였다.

회담 자리에서 Le Ngoc Lam 은행장은 BIDV

의 2022년 1분기의 경영 실적 및 앙행의 시너

지 협력 성과를 보고하였다. 

코로나19 사태로 양측의 전략적 협력 관계를 

비롯한 BIDV 운영 및 관리에 큰 영향을 받은 

상황에서 2년간 BIDV와 하나은행은 시너지 위

원회 및 67개의 기술 협력 과제 중 코로나로 

인해 진행하지 못한 2개의 과제를 제외한 65 

개의 과제를 완료하였다 . 하나은행의 지원으

로 BIDV는 eKYC기반 계정 개설 서비스, 계정 

인증 서비스, 기업고객 대상 eRP 연결 서비스 

, 한국에서 베트남으로 24/7 송금 서비스 등을 

제공하게 되었다. BIDV의 전략적 목표를 맞추

고 효과적으로 추진할 수 있도록 소매, 도매, 

위험관리 및 정보통신 등을 관련한 활동에 기

술적 지원을 하나은행에 요청하였다. 

박성호 하나은행장은 BIDV 설립 65주년 기념 

및 브랜드 아이덴티티 변경에 대해 축하를 하

였다. BIDV와의 협력에 대해 자부심을 표하며 

양측은 향후 협력 및 발전 과정 동안 사업적 

파트너쉽 관계 뿐만 아니라 동반자 관계를 유

지하고 있음을 강조하였다.

Phan Duc Tu 회장은 박성호 은행장의 첫 방

문을 환영하며 하나은행이 달성한 성과에 감

사를 전했다. 또한, 하나금융그룹이 협력 기

간 동안 많은 지원과 적극적인 도움에 고마움

을 표했다. 

하나은행은 Le Minh Khai 베트

남 부총리를 접견했으며 면담에서 

BIDV 뿐 아니라 베트남내의 다양

한 협력을 추진하며 강화하고 싶

은 뜻을 밝혔다. 또한 BIDV 설립 

65주년을 맞아 전략적 동반자로서 

BIDV와 함께 베트남에서 공공 홍

수 대피소 건설 및 구급차 제공을 

지원했다.

국 2급의 발전 훈장 및 캄보디아 모하세

나급의 사하메트레이 훈장을 영광스럽

게 수상하였다.

Le Minh Khai 베트남 부총리는 65년 

BIDV의 성장 역사를 거쳐 다양한 분야에

서 광범위한 활동으로 베트남 최고은행

이 되었다고 밝혔다. BIDV는 해외진출한 

베트남 최초 은행이며 금융 및 관련 분

야를 라오스, 캄보디아 등 타국에서 경

제와 사회의 발전과 경제 개방 및 외교

에 커다란 기여를 하였다고 축하하였다.

Nguyen Thi Hong 베트남 국가은행 총

재는 BIDV는 항상 앞장서서 국가 정책

과 결의를 준수하였다. 은행산업 발전 

뿐 아니라 혁명시기에 건설 및 발전을 

위하여 큰 기여를 했다고 강조하였다. 

BIDV는 베트남에서 가장 큰 영향력을 

가진 은행중 하나이며 경영활동 실적과 

서비스 만족도에 높은 평가를 받고 있

음을 언급하였다. BIDV의 인지도 및 신

뢰도도 국내와 해외까지 적극적으로 양

호한 반응을 받았다고 덧붙였다.

BIDV의 이사회를 대표하여 Phan Duc 

Tu 회장은 Le Minh Khai 부총리와 

Nguyen Thi Hong 베트남 국가은행 총

재가 BIDV 전원의 노력을 높은 평가를 

하고 격려해 주는 바에 뜻깊은 감사를 

표하였다. Phan Duc Tu 회장은 부총리

와 국가은행 총재의 격려와 충고 또한 

요구와 지시를 엄숙하게 받아들이고 실

시할 계획이며 향후 지속적으로 국가의 

앞장선 금융 기관의 위세를 자리매김하

고 국가의 건설 및 발전을 위한 활동들

을 끊임없이 온힘을 다해 최선으로 노

력하며 더욱더 성장한 BIDV가 되겠다

고 다짐했다.

지난 65년의 성과, 전체 임원과 직원의 

단결성, 창의성과 노력 또한 기술, 재

정, 인력 등의 저력으로 의해 BIDV는 베

트남 정부의 정책과 임무를 효과적이

고 성공적으로 완성하여 국가의 혁신, 

발전 및 국제 통합에 기여할 것을 다짐

하였다. 

박성호 하나은행장 간담회 발표
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지속적이고 안전한 경영

주주총회는 다음과 같은 결의사항을 승

인하였다: 2017-2021년 기간 이사회

의 활동 총결산, 2022-2027년 경영전

략, 2021년 경영실적, 2022년 경영계획, 

2021년 감사위원회 활동 총결산, 2022

년 주요 경영사항, 2022–2027년 임기 

BIDV 이사회 및 감사위원 선출 등이다.

주주총회는 BIDV 이사회의 2017 - 

2022년 임기 보고를 승인하였다. 임기 

기간 동안 BIDV 이사회는 주총에서 승

인한 연간 사업 계획, 2016-2020년 부

실채권 관련 구조조정 방안을 성공적으

BIDV, 2022년 주주총회 실시

2022년 4월 29일, BIDV는 2022년 연례 주주총회를 개최하였다.  
주주총회에는 의결권 있는 주식 96,7% 이상을 보유한 146명의 대의원이 참석하였다.

Lien Huong

로 수행했으며 전체 시스템을 완료하도

록 지도하였다.

BIDV 총자산은 2016년 대비 1.75배 성

장한 약 1천 761조동 규모이다. 2017-

2021년 기간 연평균 성장률 11.85%로 

베트남 최대 자산 은행이다. 

예수금은 자금수요를 충분히 충족시

켜 유동성을 확보하였다. 2021년 총 예

수금은 약 1천 641조동이며 2016년 대

비 1.75배 상승하였다. 2017-2021년 

동안 연평균 성장률 13.61%, 전체 산

업 예금 시장 점유율을 11% 이상을 차

지하였다.

여신잔액은 상당히 증가하여 국가은행

에서 부과한 신용 한도를 준수하고 정부

의 주장 및 국가 은행 지도, BIDV의 목

표에 따라 생산 분야, 우선 순위 분야에 

초점을 맞췄다. 2021년 총여신잔액은 

약 1천 677조동으로 2016년 대비 1.76

배 상승했다. 이 중에 경제 및 주거 조직

의 신용 잔금은 1.82배 더 올라간 약 1

천 368조동에 달했고 5년 동안 연평균 

상승률이 12.73%이며 전체 산업 신용 

시장 점유율을 13% 이상을 차지했다.

엄격하게 통제되는 신용의 질: 2021년 12

월 31일 당시의 불량채권 비율은 0.82%

로 매년 국가 은행과 주주총회에서 부과

BIDV 2022년 주주총회
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한 목표에 맞게 통제되었으며, 규정에 따

라 매년 충당금을 적립하였다. 특히 중앙

은행에서 요구한 기간에 비해 2년 앞선 

2021년에 중앙은행의 요구조건 01/03/14

호에 따라 구조적인 부채 잔금을 위한 

100% 여신 충당금을 적립하였다. 

2017-2021년 통합 수지 편차는 연평균 

20.5%로 성장해 2021년에는 약 43조동

으로 2016년에 비해 2.54배 증가했다. 세

전 이익은 연평균 11.9%로 성장하였고 

2021년 약 13조동으로 2020년에 비해 

50.1% 증가했고 2016년에 비해 1.76배 

증가했다. 국가 예산에 충실히 준수하고 

2017 - 2021년 기간 동안에는 28조동 이

상 (2021년 5조1,690억동)을 납부했다. 

BIDV 자본금은 보존되고 성장되었으며, 

2021년 12월 31일까지 2016년 12월 31

일에 비해 66.4% 증가한 약 70조동에 달

했다. 2017 - 2021년 동안 BIDV는 주주

들에게 총 11조 2,000억동 현금 배당을 

지급했으며 2021년 BIDV의 시가총액은 

약 187조동 (약 80억 달러)에 달해 베트

남 주식시장에서 6위를 차지했다.

2017 - 2021년 기간 동안 이사회는 중

요한 결과로 증자 조치를 취하도록 정

밀하게 지시했다: 2019년 전략적 파트

너인 하나은행을 위한 주식을 성공적으

로 발행하였고 BIDV 공칭 자본금을 34

조 1,870억동에서 40조 2,200억동으로 

상승시켰다. 2021년에는 배당금을 주식

으로 지불함으로 BIDV의 정관 자본금을 

50조 5,850억동로 확대하였다. BIDV 이

사회는 2017 - 2022 임기 동안 전체 시

스템을 주도하기에 성공적으로 진행하

였고 당의 방침, 경로, 국가의 법률 정

책, 정부와 국가 은행의 목표, 지도에 

따라 진지하게 진행하였다. 또한 인플

레이션 통제, 거시 경제 안정, 통화 시

장 안정 지속적 유지에 기여하였으며 

국가의 성취에도 큰 기여를 하였다.

2022년 사업 계획 완성에 노력

“기강 – 효과 – 디지털 변화” 행동 방침 

확정으로 BIDV는 다음과 같은 주요 지

표로 2022년 사업 계획을 완료하는 것

을 목표로 하기로 했다. 대변 잔고 성장

이 국가 은행에서 부과하는 한도를 준

수하고 신용 성장에 적합한 자금을 조

달하며 규정에 따라 10%의 예상대로 

LDR≤85%을 보장하고 상업은행의 세

전 이익이 20조동, 합쳐서 20조 6천억

동이다.

BIDV는 또한 전체 시스템을 지도해서 

다음과 같은 2020년 주요 임무를 완성

하도록 노력하고 있다: 적절하고 안전

하며 또한 유연적, 창의적 방역을 위

한 코로나19 변화 예측, 금융 역량 강

화, 안전하고 효과적인 신용 성장, 부

채 - 자산 구조 합리화 보장, 전면 디지

털 변환 촉진.

이와 동시에 BIDV는 신용 품질 관리 강

화; 동계 회사, 계열사의 운영 개선 및 

촉진; 인적 자원의 질 향상; 감찰 활동, 

내부 감사 및 경고 업무 강화; 노정에 

맞는 BIDV 브랜드 아이덴티티 계획 진

행; 지속적으로 기업 문화 완성 및 실

행 등.

2022년 연례 주주총회에서는2022 - 2027년 임

기 동안 (Mr). Phan Duc Tu, (Mr).Le Ngoc 

Lam, (Ms). Nguyen Thi Thu Huong, (Mr). Tran 

Xuan Hoang, (Ms). Phan Thi Chinh, (Mr). Ngo 

Van Dung, (Mr). Pham Quang Tung, (Mr). Le 

Kim Hoa, (Mr). 유제봉 (하나은행 대표), (Mr). 

Nguyen Van Thanh (독립 이사회 회원) 10명의 

이사를 선출하였다. 또한 주주총회에서는 (Ms). 

Vo Bich Ha, (Mr). Cao Cu Tri, (Ms). Nguyen Thi 

Thu Ha 가 감사위원원으로 선출되었다. 

2022 - 2027년 임기 제1차 BIDV 이사회 회의에

서는 (Mr). Phan Duc Tu가 2022 - 2027년 임기

에 BIDV 이사회 의장으로 선출되었으며, 2022 - 

2027년 임기 BIDV 이사회 멤버인 (Mr). Le Ngoc 

Lam이 은행장으로 결정되었다.

2022 - 2027년 임기 제1차 감사위원회 회의에서 

감사위원회는 (Ms). Vo Bich Ha가 2022 - 2027년 

임기 BIDV 감사위원회 위원장으로 선출되었다.

주주총회 투표
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Ngoc Do 기자

2021년 말부터 BIDV 카드 센터가 주

민 데이터 및 신분증 연구 응용 센터 

(RAR-공안부 산하)와 긴밀히 협력하여 

자동 지급기 CRM에서 칩 부착 신분증

으로 은행거래가 가능하게 되었다.

5개월간의 Pilot시행 후 BIDV는 2022년 

4월 25일부터 27일까지 은행 창립 65

주년 박람회에서 칩 부착 신분증만으로 

간으한 은행 거래 서비스를 출시하였

다. BIDV는 Ha Noi 및 Quang Ninh 지

역에 있는 5개 지점에서 9개 자동 지급

기 CRM을 배치하였다. 앞으로 손님이 

많이 체험하기 위해 BIDV는 RAR와 지

속적으로 협력하여 전체 지점과 BIDV 

스마트뱅킹 앱에서 칩 부착 신분증으로 

가능한 거래소를 확장할 계획이다.

새로운 기능 출시에 따라 BIDV 손님은 

외출할 때 여러 카드를 가져가지 않고

도 CCCD만으로도 자동 지급기에서 현

BIDV, 은행 거래 칩 부착 신분증 활용 선도

공안부가 제공하는 칩 부착 신분증 
(CCCD)바탕으로 카드 센터는 
은행 거래에서 칩 부착 신분증 인증 
응용방법을 개발함으로서 
BIDV는 실생활에서 CCCD를 활용
하는 첫 번째 기업이 되었다.

금 인출 및 입금 거래가 가능하게 되었

다. 손님은 또한 BIDV 국내 신용 카드로 

거래하는 것처럼 별도의 수수료를 따로 

지불할 필요가 없다. 칩 부착 신분증은 

지문과 얼굴 생체 측정학 방식을 통해 

손님 거래 안전성이 보장된다. 이를 통

해 일반적인 신분증 검사에 비해 업무 

시간, 위조 위험 및 오류를 최소화하는 

데에 도움이 된다.

이전에 카운터에서 거래할 때 은행창구

에서 육안으로 직접 신분증을 확인하

고, 신분증의 사진을 손님의 얼굴과 비

교했다. 칩 부착 신분증 인증 응용은 현

재 공안부가 제공한 전자인증 솔루션

으로 칩에서 저장된 생물 측정학 데이

터와 지문이나 얼굴 이미지를 대조한

다. 이를 통해 정확성, 안전성을 높이

고 손님인식 오류 리스크를 최소화할 

수 있다.

칩 부착 신분증 거래 과정은 2가지 인증 

계층으로 보안된다: i) 칩 부착 신분증

에 저장된 데이터와 얼굴/지문 측정학 

인증; ii) 손님이 선택한 카드 PIN 인증. 

따라서 칩 부착 신분증 분실 경우, 주운 

사람이 칩 부착 신분증으로 현금을 인

출할 수 없다.

손님의 모든 인증 과정은 공안부에서 

제공하는 기술 솔루션으로부터 처리된

다. BIDV는 공안부 솔루션에서 칩 부착 

신분증 인증 결과만 직접 접수하고 카

드의 PIN 코드로 손님 인증 과정을 추

가했다. BIDV에서는 칩 부착 신분증

에서의 어떤 정보도 저장하지 않으므

로 손님 정보 노출 사고가 발생하지 않

게 된다. 

고객 칩 부착 신분증으로 은행 거래 실시
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