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Đi qua 3/4 chặng đường của năm 2020 với nhiều tác động không thuận chiều từ tình hình kinh tế vĩ mô, 
với bản lĩnh và sự kiên cường, toàn hệ thống BIDV đã và đang cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn... để đón 
chờ những ngày mai tươi sáng.

Trong thời kỳ dịch bệnh diễn biến phức tạp, một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là việc các ngân 
hàng thương mại thực hiện giảm lãi suất xuống mức được cho là thấp chưa từng có. Lãi suất giảm góp phần 
thúc đẩy phát triển tín dụng, phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, việc giảm lãi suất 
sâu sẽ có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và ngành ngân hàng như tạo ra bong bóng tài sản, giảm lợi 
nhuận hoạt động của các ngân hàng... Dự báo mặt bằng lãi suất huy động và cho vay có thể sẽ tiếp tục giảm 
nhẹ và giữ ở mức thấp đến hết năm 2020. Trong năm 2021 và trung hạn, khi Việt Nam và các nước đã kiểm 
soát được dịch bệnh và bắt đầu khôi phục nền kinh tế, lãi suất sẽ bắt đầu tăng nhẹ trở lại... Trong bối cảnh đó, 
BIDV cũng đã có những tiếng nói phù hợp của mình.

Là ngân hàng luôn tiên phong thực thi chính sách tiền tệ, để chia sẻ khó khăn và đồng hành với khách hàng, 
doanh nghiệp vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua, cùng với việc nhiều lần giảm 
lãi suất huy động và cho vay, BIDV cũng triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi như: gói tín dụng 
quy mô 100.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gói “Kết nối - Vươn xa” quy mô 70.000 tỷ đồng, 
miễn phí chuyển tiền kiều hối Kết nối yêu thương... Cùng với đó là những đóng góp trong hỗ trợ các doanh 
nghiệp phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, nông lâm nghiệp... 
Những nỗ lực của BIDV đã được các chuyên gia của Tạp chí Alpha Southeast Asia ghi nhận và bình chọn là 
“Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam - Best SME Bank”. Giải thưởng thêm một lần nữa khẳng định BIDV là 
ngân hàng luôn đồng hành, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với khách hàng để góp phần vào sự phát triển của nền 
kinh tế xã hội. 

Trong mùa dịch bệnh, quản trị rủi ro trong hoạt động luôn được các nhà quản lý doanh nghiệp đặc biệt 
quan tâm. Để các đơn vị trong hệ thống BIDV cập nhật kịp thời về triển vọng, xu hướng của thị trường và kinh 
nghiệm quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, BIDV đã tổ chức Tọa đàm “Vượt qua đại dịch Covid-19 
và hàm ý đối với quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng”. Tọa đàm đã được các chuyên gia trong lĩnh vực 
kinh tế, tài chính, quản lý rủi ro trong nước và quốc tế chia sẻ những góc nhìn, bài học kinh nghiệm hết sức có 
ý nghĩa và thiết thực, là cẩm nang để các đơn vị trong hệ thống BIDV vượt qua những khó khăn, thử thách và 
nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. 

Không chỉ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống BIDV 
luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội nhằm chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Nhân dịp khai giảng 
năm học mới 2020 - 2021, để động viên, khích lệ các em học sinh có nhiều cố gắng và đạt kết quả cao trong học 
tập, Công đoàn BIDV đã trao 5.000 cặp phao cứu sinh trị giá gần 1 tỷ đồng tặng học sinh tại 10 tỉnh/thành, 
vùng sông nước trên cả nước. Cũng nhân dịp này, cán bộ BIDV tại Hội sở chính đã tặng Trường mầm non 
Sơn Hải, Bắc Giang một số thiết bị vui chơi ngoài trời, giúp các em học sinh được vận động, phát triển thể chất 
tốt hơn... 

Bản tin Đầu tư Phát triển số 279 còn rất nhiều thông tin thú vị, bổ ích đang chờ bạn khám phá. Hãy lật mở 
từng trang để cùng đọc và cảm nhận, chắc chắn bạn sẽ hài lòng!

Vì ngày mai 
      tươi sáng…
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Lãi suất đã ở mức thấp 
kỷ Lục

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 
khiến kinh tế thế giới và Việt Nam 
đình đốn. Sản xuất kinh doanh 
ngưng trệ khiến cầu vốn tín dụng 
thấp. Đến 16/9/2020, tín dụng tăng 
4,81% so với cuối năm 2019, tăng 
10,19% so với cùng kỳ 2019. Tín 
dụng tăng trưởng thấp khiến các 
TCTD liên tục cắt giảm lãi suất cả 
huy động và cho vay. Hiện lãi suất 
huy động thấp nhất trên thị trường 
ở mức 0,10%/năm. Mức lãi suất huy 
động trên 8%/năm vẫn được một vài 
NHTM niêm yết nhưng với điều kiện 

khách hàng phải có số dư vài trăm tỷ 
đồng (?!). Nói cách khác, mức lãi suất 
này chỉ mang tính chất… quảng 
cáo. Về lãi suất cho vay, mới đây một 
Ngân hàng thương mại cổ phần đã 
tung ra gói tín dụng đặc biệt dành 
cho nhóm khách hàng cá nhân vay 
mua/sửa nhà, mua ô tô, sắm nội thất 
hay phát triển kinh doanh; Thời gian 
vay tối đa lên đến 40 năm, cùng hạn 
mức tới 95% với lãi suất ưu đãi 0% 
trong tháng đầu tiên; 8,5% trong 11 
tháng tiếp theo…

Theo thống kê của NHNN, mặt 
bằng lãi suất huy động bằng VND 
của TCTD tiếp tục xu hướng giảm. 

Hiện lãi suất huy động bằng VND 
phổ biến ở mức 0,1- 0,2%/năm đối 
với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ 
hạn dưới 1 tháng; 3,7 - 4,1%/năm 
đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng 
đến dưới 6 tháng; 4,4- 6,4%/năm 
đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng 
đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 
tháng trở lên ở mức 6,0 - 7,1%/năm. 
Mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND 
của TCTD cũng giảm nhanh. Hiện lãi 
suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng 
VND đối với một số ngành lĩnh vực 
ở mức 5,0%/năm. Lãi suất cho vay 
USD phổ biến ở mức 3,0 - 6,0/năm; 
trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn 
phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi 
suất cho vay trung, dài hạn ở mức 
4,2-6,0%/năm. Thanh khoản của các 
TCTD dồi dào đến mức doanh số 
giao dịch trên thị trường liên ngân 
hàng giảm mạnh. Lãi suất bình 
quân liên ngân hàng kỳ hạn qua 
đêm bằng VND ở mức 0,15% trong 
khi lãi suất bình quân kỳ hạn qua 
đêm bằng USD chỉ 0,11%/năm.

AN BìNH

Lãi suất huy động không kỳ hạn trên thị trường hiện đã ở 
mức 0,10%/năm và đã có ngân hàng tuyên bố cho vay tiêu 
dùng với lãi suất 0%/năm. Mặt bằng lãi suất đang ở mức 
thấp chưa từng có, song cầu tín dụng vẫn rất yếu khiến dòng 
tiền từ ngân hàng chủ yếu đổ vào Trái phiếu Chính phủ. Liệu lãi 
suất có tiếp tục giảm để thúc đẩy tín dụng tăng trở lại phục vụ cho 
nhu cầu sản xuất, tiêu dùng những tháng cuối năm?

liệu lạm phát 

?
sẽ cản đà giảM của lãi suấT
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Tăng trưởng tín dụng thấp trong 
khi huy động vốn tăng gần gấp đôi 
khiến các NHTM phải đẩy mạnh 
mua Trái phiếu Chính phủ. Tính 
đến 31/8 Kho bạc Nhà nước đã huy 
động được 176.340 tỷ đồng Trái 
phiếu Chính phủ thông qua hình 
thức đấu thầu.  

Và có thể giảm thêm?
Trong những tháng tới, liệu 

NHNN cắt giảm thêm lãi suất điều 
hành để hỗ trợ các TCTD giảm tiếp 
mặt bằng lãi suất? Những năm gần 
đây trong điều hành chính sách tiền 
tệ nói chung và lãi suất nói riêng 
NHNN luôn căn cứ vào diễn biến thị 
trường thế giới trong và ngoài nước 
để điều chỉnh chính sách phù hợp. 
Song dù điều chỉnh như thế nào thì 
mục tiêu hàng đầu của NHNN vẫn 
là kiểm soát lạm phát và đảm bảo 
an toàn hệ thống các TCTD. Như vậy 
yếu tố hàng đầu cần xét đến khả 
năng mặt bằng lãi suất giảm tiếp 
hay không là CPI hàng tháng và lạm 
phát cơ bản bình quân trong thời 
gian tới. 

Theo số liệu công bố của Tổng 
cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) tháng 8/2020 tăng 0,07% so 
với 7/2020. CPI bình quân 8 tháng 

đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 
2019 tăng 3,96%. Lạm phát cơ bản 
tháng 8/2020 giảm 0,01% so với 
tháng trước và tăng 2,16% so với 
cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản 
bình quân 8 tháng năm 2020 tăng 
2,66% so với bình quân cùng kỳ 
năm 2019. Hôm 15/9/2020, tại buổi 
công bố Báo cáo Cập nhật Triển 
vọng Phát triển châu Á 2020, ông 
Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia 
của ADB tại Việt Nam đưa ra nhận 
định: Tăng trưởng thấp sẽ kìm giữ 
lạm phát ở mức 3,3% trong năm 
2020 và 3,5% trong năm 2021. Tuy 
nhiên, theo quy luật hàng năm CPI 
thường sẽ tăng mạnh vào những 
tháng cuối năm. Chính phủ theo 
đuổi mục tiêu kép: đẩy lùi dịch 
bệnh và phát triển kinh tế. Theo chủ 
trương của chính phủ, thời gian qua 
các bộ, ngành đã, đang có nhiều 
giải pháp nhằm kích cầu nền kinh 
tế. Nếu kinh tế tăng trưởng tốt hơn 
thì nhiệm vụ kiểm soát lạm phát 
của NHNN sẽ khó khăn hơn. Mà lạm 
phát tăng sẽ khiến lãi suất khó tiếp 
tục giảm thêm. 

Ngoài yếu tố lạm phát, tỷ giá 
cũng là một trong những tham số 
quan trọng khác để NHNN quyết 
định có cắt giảm lãi suất hay không. 

Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện 
đến nay, các NHTW trên thế giới đã, 
đang triển khai nhiều giải pháp chưa 
từng có; và họ tiến hành 185 lượt 
giảm lãi suất điều hành. NHNN Việt 
Nam cũng đã giảm 4 lượt lãi suất 
điều hành. Lãi suất được cắt giảm 
thận trọng cùng với động thái tăng 
cường mua vào USD để tăng Quỹ dự 
trữ ngoại hối (lên mức kỷ lục 92 tỷ 
USD) đã giúp duy trì tỷ giá VND/USD 
tương đối ổn định. Đến 21/9/2020, 
tỷ giá trung tâm tăng 0,16% so với 
cuối năm 2019; tỷ giá bình quân 
liên ngân hàng tương đương cuối 
năm 2019. Tuy nhiên, trong thời 
gian tới nhiệm vụ điều hành tỷ giá 
của NHNN sẽ khó khăn hơn khi phải 
giảm mua vào USD và đồng USD 
cũng như các đồng tiền mạnh khác 
trên thế giới sẽ chịu tác động mạnh 
từ chính sách điều hành mới của 
FED: “thả” lạm phát trên 2% nhằm 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Các chuyên gia nhận định, dư 
địa cho chính sách tiền tệ ngày 
càng hạn hẹp. Do đó, cần có những 
quyết sách mạnh hơn từ chính sách 
tài khóa trong hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp khôi phục sản xuất 
kinh doanh. Vậy NHNN có giảm tiếp 
lãi suất điều hành? Trả lời câu hỏi 
này, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn 
Thị Hồng cho biết: chủ trương của 
NHNN tiếp tục hỗ trợ các TCTD cố 
gắng phấn đấu giảm tiếp lãi suất 
cho vay. Do đó, trong điều hành 
NHNN tạo thuận lợi nhất cho TCTD 
sẵn sàng nguồn vốn cung ứng thị 
trường, hạn chế tăng huy động trên 
thị trường. NHNN sẽ tăng tái cấp 
vốn cho TCTD đồng thời yêu cầu các 
TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí để có 
thêm nguồn lực giảm lãi suất cho 
vay đối với doanh nghiệp, người 
dân. Trong thời gian tới NHNN tiếp 
tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, 
thị trường tiền tệ và căn cứ vào sức 
khoẻ, mức độ thanh khoản của hệ 
thống TCTD ở những thời điểm 
khác nhau để quyết định điều chỉnh 
các công cụ chính sách tiền tệ, trong 
đó có lãi suất, nếu cần thiết, để hỗ 
trợ nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo 
mục tiêu kiểm soát lạm phát và an 
toàn hệ thống ngân hàng… 
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Trong bối cảnh đó, Việt Nam, 
mặc dù là một trong số ít 
các nước kiểm soát tốt dịch 

bệnh, vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề 
khi tăng trưởng GDP 6 tháng đầu 
năm chỉ đạt 1,81% - mức thấp nhất 
trong 10 năm qua, song cũng thuộc 
một số ít nước có mức tăng trưởng 
dương. Dự báo tăng trưởng kinh tế 
năm 2020 của Việt Nam có thể đạt 
1,5-2%, trước khi phục hồi mạnh với 
mức tăng trưởng khoảng 6,5-6,8% 
năm 2021.

Tăng trưởng tín dụng của hệ 
thống các tổ chức tín dụng (TCTD) 
Việt Nam theo đó cũng chững lại 
do nhu cầu vay vốn thấp và nhiều 
doanh nghiệp không đáp ứng được 
điều kiện tín dụng. Theo NHNN, tính 

đến ngày 16/9/2020, tín dụng mới 
tăng khoảng 4,81% (là mức thấp 
nhất trong giai đoạn từ 2013 đến 
nay) trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 
8,64%. Để hỗ trợ doanh nghiệp chịu 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, qua đó 
thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đẩy 
nhanh quá trình hồi phục nền kinh 
tế, Chính phủ và NHNN đã đưa ra chủ 
trương giảm lãi suất điều hành, tạo 
điều kiện cho các Ngân hàng thương 
mại (NHTM) giảm lãi suất cho vay 
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) 
tiếp cận được nguồn vốn với chi phí 
hợp lý trong giai đoạn khó khăn. Các 
NHTM cũng được chỉ đạo tiếp tục tập 
trung tái cơ cấu, thực hiện giãn nợ, 
hoãn nợ cho khách hàng, chấp nhận 
giảm lợi nhuận, không chia cổ tức 

để đảm bảo có nguồn lực hỗ trợ nền 
kinh tế. Bài viết sẽ phân tích tác động 
của việc giảm lãi suất tới khả năng 
phục hồi kinh tế và gợi ý một số giải 
pháp từ nay đến hết năm 2020 và cả 
năm 2021.

tình hình giảm Lãi suất 
từ đầu năm tới nay

Từ đầu năm, NHNN đã 2 lần thực 
hiện giảm các mức lãi suất điều hành 
và 1 lần giảm lãi suất tiền gửi dự trữ 
bắt buộc, với mức giảm mỗi lần từ 0,2-
0,5%. Cùng với đó, Thông tư 08/2020 
ngày 14/8/2020 giãn tiến độ 1 năm 
đối với việc áp dụng tỷ lệ dùng vốn 
ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng 
giúp các NHTM giảm áp lực huy động 
vốn trung - dài hạn, tạo điều kiện để 
giảm lãi suất trên thị trường. Theo 
NHNN, lãi suất điều hành được điều 
chỉnh giảm trên cơ sở đánh giá diễn 
biến thị trường quốc tế, xu hướng 
nhiều ngân hàng trung ương thực 
hiện nới lỏng định lượng, cắt giảm 
mạnh lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế 
vượt qua suy thoái. Ở trong nước, nền 
tảng kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tạo 
dư địa điều hành chính sách tiền tệ 
của NHNN trong bối cảnh thị trường 
tiền tệ và ngoại hối ổn định, lạm phát 
có khả năng được kiểm soát theo 
mục tiêu (dưới 4%) và tiến trình phục 
hồi kinh tế có nhiều khả quan. 

Nhờ các động thái điều chỉnh 
của NHNN, các NHTM có điều kiện 
giảm lãi suất cho vay. Ngoài ra, 
NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng 
thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tiết 
giảm chi phí, giảm lương thưởng, 
lợi nhuận để có thể giảm lãi suất 
cho vay đối với các khoản vay hiện 

góc nhìn về giảm lãi suất 
TạI cÁc NGâN HàNG THƯơNG mạI

TS. CấN VăN LựC (*)

Đại dịch Covid-19 đã có những tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam. 
Kinh tế thế giới đã chính thức bước vào suy thoái; IMF và WB dự báo kinh tế thế giới năm 2020 

suy giảm 4,9-5,2%. UNCTAD dự báo đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu sẽ  
suy giảm khoảng 40%; WB và WTO dự báo thương mại thế giới suy giảm từ 13-32% năm 2020. 
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hữu cũng như vay mới. Theo đó, lãi 
suất cho vay của các NHTM đã giảm 
mạnh xuống mức thấp nhất trong 
11 năm qua (Hình 1). Hiện nay, lãi 
suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng 
VND đối với một số lĩnh vực ở mức 
chỉ ở mức 5%/năm, lãi suất cho vay 
trung dài hạn đã giảm xuống trong 
khoảng 7-9%/năm. Lãi suất cho vay 
qua đêm trên thị trường liên ngân 
hàng cũng giảm đáng kể, xuống 
còn 0,16% trong tháng 8 so với mức 
2,44% hồi đầu năm 2020, và thấp 
hơn rất nhiều mức 9,97% vào cuối 
năm 2010, chứng tỏ thanh khoản hệ 
thống ngân hàng rất dồi dào. Nhìn 
chung, mặt bằng lãi suất đầu vào và 
đầu ra đã giảm khoảng 0,5-2% so với 
đầu năm ở các kỳ hạn khác nhau.

Tuy nhiên, cần lưu ý thêm rằng 
lãi suất cho vay đã ở mức rất thấp 
(như nêu trên) và lãi suất hiện nay 
không phải là rào cản, trở ngại chính 
đối với việc vay vốn của khách hàng. 
Có hai lý do chính khiến tín dụng 
tăng trưởng thấp hay nói khác đi 
khiến người dân, doanh nghiệp 
vay vốn ít hơn. 

Một là, nhu cầu vốn tín dụng 
của doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
rất yếu, chủ yếu do: (i) tác động tiêu 
cực của dịch Covid-19 khiến doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh khó khăn cả 
đầu vào lẫn đầu ra, dẫn đến chưa có 
nhu cầu vay thêm vốn (mà muốn 
giãn hoãn nợ, giảm lãi, phí và thuế; 
nhu cầu này đã được đáp ứng phần 

nào qua các gói hỗ trợ của Chính 
phủ và hệ thống ngân hàng); (ii) tâm 
lý lo ngại về tương lai bất định, khó 
lường, dẫn đến trì hoãn kế hoạch 
đầu tư, kinh doanh, và từ đó giảm 
nhu cầu vay vốn. 

Hai là, hoạt động của nhiều 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp 
khó khăn khiến khả năng đáp ứng 
điều kiện tín dụng giảm. Đến hết 
tháng 8/2020, đã có hơn 34.000 
doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 
tăng 70,8% so với cùng kỳ năm 
trước. Trong khi đó, những doanh 
nghiệp còn đang hoạt động cũng 
rất khó khăn, nên vừa giảm nhu cầu 
tín dụng mở rộng sản xuất - kinh 
doanh, vừa giảm khả năng đáp 
ứng tiêu chuẩn tín dụng, trong khi 

NHNN đã chỉ đạo hệ thống ngân 
hàng không hạ tiêu chuẩn cho vay, 
vì lo ngại phát sinh nợ xấu nhanh 
trong tương lai.

tác động của giảm Lãi 
suất tới nền kinh tế Và 
ngành ngân hàng

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp 
nhiều khó khăn vì dịch Covid-19, 
giảm lãi suất được đánh giá là một 
trong những biện pháp hiệu quả hỗ 
trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
và góp phần phục hồi nền kinh tế. 
Trên thực tế, nhiều ngân hàng trung 
ương trên thế giới đã thực thi các 
biện pháp nới lỏng định lượng, cắt 
giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ nền 
kinh tế vượt qua suy thoái. Tại Việt 
Nam, động thái cắt giảm lãi suất 
của hệ thống ngân hàng đã bắt đầu 
phát huy tác dụng. Theo NHNN, 
đến ngày 14/9/2020, các TCTD đã 
cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 
271 nghìn khách hàng với dư nợ 
1,18 triệu tỷ đồng; đã cho vay mới 
với lãi suất ưu đãi (thấp hơn phổ 
biến từ 0,5-2,5% so với trước dịch) 
với doanh số luỹ kế từ 23/1 đến nay 
đạt 1,6 triệu tỷ đồng cho 310 nghìn 
khách hàng. Các doanh nghiệp có 
nguồn vốn chi phí thấp để duy trì 
hoạt động, đầu tư, mở rộng kinh 
doanh, sản xuất…. Các doanh 
nghiệp đang tạm dừng hoạt động 
cũng có thể sử dụng nguồn vốn 
giá rẻ để phục hồi hoạt động, qua 
đó nâng cao tốc độ phục hồi nền 

Lãi suất cho vay ngắn hạn tại việt nam từ năm 2010 (%/năm)

Nguồn: World Bank, tính toán của Viện ĐTNC.
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kinh tế. Bên cạnh đó, việc các doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh có thể duy trì 
hoạt động hay mở rộng đầu tư sản 
xuất sẽ mang lại việc làm, tạo ra thu 
nhập cho người dân, qua đó góp 
phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, việc lãi suất giảm sâu 
cũng có thể dẫn tới bốn ảnh hưởng 
tiêu cực đến nền kinh tế và hệ thống 
ngân hàng. 

Thứ nhất, như đã nêu trên, lãi 
suất cho vay không phải là yếu tố 
chính cản trở tăng trưởng tín dụng 
mà chính do doanh nghiệp chưa có 
nhu cầu vay hoặc không đáp ứng 
điều kiện tín dụng. Do đó, giảm 
lãi suất quá nhiều có thể sẽ không 
đạt được kết quả như kỳ vọng mà 
còn khiến dòng tiền chảy vào thị 
trường chứng khoán, bất động sản 
khiến giá trị của các tài sản này gia 
tăng, điều này có thể dẫn đến lạm 
phát hoặc nguy cơ tạo ra bong 
bóng tài sản. 

Thứ hai, cần lưu ý đến việc NHNN 
tăng cường các biện pháp hỗ trợ các 
TCTD (như cho vay tái cấp vốn, giảm 
phí bảo hiểm tiền gửi….) để qua đó 
giúp các TCTD có điều kiện giảm lãi 
suất cho vay. 

Thứ ba, lãi suất cho vay thực 
của mỗi quốc gia nói chung và Việt 
Nam nói riêng phụ thuộc vào 4 yếu 
tố chính như lạm phát, lãi suất huy 
động, mức độ rủi ro của nền kinh 
tế và bản thân bên vay, và chi phí 
giao dịch. Trong bối cảnh của Việt 
Nam, cả 4 yếu tố này đều ở mức cao 
hơn so với khu vực. Mặc dù vậy, lãi 
suất cho vay thực của Việt Nam ở 
mức trung bình cao, chứ không phải 
quá cao như nhiều doanh nghiệp, 
chuyên gia , nhà quản lý lầm tưởng.

Thứ tư, giảm lãi suất có tác động 
đến thu nhập của các NHTM trong 
khi thu nhập của các NHTM tại Việt 
Nam vẫn dựa phần lớn vào lãi vay 
(chiếm khoảng 74% tổng thu nhập 
ngân hàng năm 2019). Với các biện 
pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh nêu trên 
(theo tinh thần Thông tư 01/TT-
NHNN và các chỉ đạo khác), chúng 
tôi ước tính thu nhập của ngành 
ngân hàng sẽ giảm từ 20-25% so với 
kế hoạch ban đầu.

nhận định xu hướng Lãi 
suất trong thời gian 
tới Và gợi ý giải pháp

Trong ngắn hạn, với thanh khoản 
dồi dào, nhu cầu vay vốn còn yếu 
cùng với chỉ đạo của Chính phủ, 
NHNN; dự báo mặt bằng lãi suất 
huy động và cho vay có thể sẽ tiếp 
tục giảm nhẹ và giữ ở mức thấp đến 
hết năm 2020. 

Trong năm 2021 và trung hạn, 
khi Việt Nam và các nước đã kiểm 
soát được dịch bệnh và bắt đầu 
khôi phục nền kinh tế, nhu cầu vay 
vốn sẽ tăng cao, dòng tiền nhàn 
rỗi sẽ dịch chuyển sang những 
kênh đầu tư mang lại lợi nhuận 
cao hơn. Ngoài ra, lạm phát được 
dự báo sẽ tăng lên trong năm 2021 
do giá xăng, dầu và hàng hóa cơ 

Lãi suất cho vay thực của việt nam và một số nước trong khu vực (%)

Nguồn: World Bank.
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bản tăng lên khi các hoạt động 
kinh tế - xã hội được khôi phục. 
Điều đó sẽ tạo ra áp lực lãi suất có 
thể tăng nhẹ trở lại trong tương lai, 
nhưng cũng không đáng ngại, do 
các NHTM đang chủ động, tích cực 
tiết giảm chi phí hoạt động, tăng 
cường ứng dụng CNTT, phát triển 
ngân hàng số… để giữ ổn định 
mặt bằng lãi suất. 

Đồng thời, theo chúng tôi, để 
khôi phục nền kinh tế, giúp doanh 
nghiệp và hộ gia đình vượt qua khó 
khăn hiện nay, Chính phủ, các cơ 
quan chức năng và bản thân NHTM 
nên thực hiện một số giải pháp khác 
như sau:

Một là, tập trung tháo gỡ các 
vướng mắc, đẩy nhanh tốc độ 
triển khai các gói hỗ trợ hiện tại, 
trong đó đặc biệt là gói hỗ trợ tài 
khóa (miễn, hoãn thuế, tiền thuê 
đất và một số loại phí khác), gói 
hỗ trợ tiền tệ - tín dụng (sửa đổi 
Thông tư 01, mở rộng đối tượng 
được giãn, hoãn nợ, cân nhắc thời 
điểm không cho phép giữ nguyên 
nhóm nợ nhằm giảm sốc cho các 
TCTD…), gói an sinh xã hội (sửa 
đổi Nghị định 41 và Quyết định 
15/2020/QĐ-TTg). Đồng thời, 
Chính phủ chỉ đạo sớm có các gói 
hỗ trợ bổ sung (đợt 2) trong bối 
cảnh diễn biến dịch bệnh rất phức 
tạp, có thể còn có làn sóng dịch 

thứ ba, thứ tư….; trong khi khả 
năng Việt Nam có được Vaccine 
chắc phải cuối năm 2021.

Hai là, Chính phủ chỉ đạo tăng 
khả năng tiếp cập vốn cho DNNVV 
và hộ kinh doanh bằng cách 
tăng cho vay qua Quỹ Phát triển 
DNNVV và khởi động hoạt động 
thực chất của các quỹ bảo lãnh 
vay vốn DNNVV. Có thể thiết kế 
gói tín dụng ưu đãi này khoảng 60 
nghìn tỷ đồng; việc cho vay thực 
hiện qua Quỹ Phát triển DNNVV 
và NHTM. Thời hạn cho vay tối 
thiểu là 1 năm, lãi suất khoảng 
4%/năm, nguồn vốn cấp bù phần 
5% lãi suất từ NSNN (giá trị hỗ trợ 
khoảng 3.000 tỷ đồng). Gói này 
rất khác so với gói hỗ trợ lãi suất 
năm 2009 vì gói này nhằm vào đối 
tượng cụ thể, chứ không đại trà 
như năm 2009.

Ba là, thúc đẩy cho vay tiêu 
dùng (cơ bản là cơ chế) theo 
hướng: (i) hoàn thiện cơ chế, chính 
sách trong việc phân rõ hơn giữa 
cho vay tiêu dùng của công ty tài 
chính với NHTM; (ii) hoàn thiện 
hành lang pháp lý trong việc quản 
lý, giám sát các công ty tài chính; và 
(iii) đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 
hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc 
gia và hàng lang pháp lý góp phần 
thúc đẩy tài chính - ngân hàng số, 
gồm cả Fintech, cho vay ngang 

hàng để tăng khả năng tiếp cận 
vốn cho DNNVV và hộ gia đình như 
Trung Quốc đang làm.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ giải 
ngân đầu tư công như một biện 
pháp kích thích tài khóa nhằm bù 
đắp thiết hụt động lực tăng trưởng 
trong năm 2020-2021. 

Năm là, tiếp tục cải thiện môi 
trường kinh doanh nhằm tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là 
về thủ tục hành chính, tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin để 
tăng tốc độ xử lý công việc, cũng 
là để thu hút dòng vốn FDI đang 
trong quá trình dịch chuyển chuỗi 
sản xuất.

Sáu là, đẩy mạnh xuất khẩu, 
nhất là các thị trường còn nhiều dư 
địa ngay sau khi dịch được kiểm 
soát như Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, ASEAN, Hoa Kỳ và EU 
(chiếm đến 80% kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam); và tận dụng 
tốt hơn nữa các hiệp định CPTPP 
và EVFTA. 

Bảy là, đẩy nhanh tiến trình phát 
triển kinh tế số, Chính phủ điện tử 
và thanh toán, giao dịch điện tử; 
vừa là để tăng năng suất lao động, 
vừa là theo kịp xu thế và giảm rủi 
ro lây lan dịch bệnh do tương tác 
trực tiếp.

Cuối cùng, bản thân các NHTM 
cũng cần thực hiện một số giải 
pháp: (i) theo dõi diễn biến thị 
trường, thực hiện tốt các biện pháp 
quản lý rủi ro trong bối cảnh nguy 
cơ nợ xấu sẽ tăng trong thời gian 
tới; (ii) có biện pháp điều hành cân 
đối vốn để có thể đảm bảo lượng 
vốn huy động và cho vay phù hợp, 
tránh tình trạng dư thừa thanh 
khoản quá nhiều, tạo ra áp lực trả 
lãi cho chính ngân hàng hoặc phải 
tiếp tục giảm sâu lãi suất huy động, 
dẫn đến dòng vốn dịch chuyển 
sang kênh khác; (iii) tăng cường 
phát triển ngân hàng số, thanh 
toán không dùng tiền mặt và các 
sản phẩm - dịch vụ mới để vừa đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, 
vừa đa dạng hóa nguồn thu nhập 
trong bối cảnh nguồn thu từ tín 
dụng giảm mạnh. 

(*) Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV
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Với vai trò Ngân hàng thương 
mại Nhà nước trong việc thực 
thi chủ trương, chính sách của 

Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, 
BIDV luôn đi đầu trong việc triển 
khai các chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh 
tế, đặc biệt chú trọng trong cho 
vay các lĩnh vực ưu tiên theo quy 
định của Ngân hàng nhà nước. Năm 
2020, trong bối cảnh kinh tế Việt 
Nam gặp nhiều khó khăn, thách 
thức do sự ảnh hưởng nặng nề từ 
đại dịch Covid-19, BIDV tiếp tục 
khẳng định trách nhiệm của một 
định chế tài chính hàng đầu đất 
nước. Ngay từ đầu năm, BIDV đã có 
những chỉ đạo sát sao, quyết liệt 
trong việc triển khai các giải pháp 
nhằm tiết giảm tối đa chi phí đầu 
vào, là tiền đề để giảm lãi suất cho 
vay, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 
với nguồn vốn vay có chi phí thấp. 

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 
2020, BIDV đã 11 lần điều chỉnh 
giảm lãi suất huy động vốn với 
mức giảm lên đến 25-30% so với 
cuối năm 2019. Bên cạnh đó Ngân 
hàng cũng nỗ lực tiết giảm chi phí 
thông qua các biện pháp như: cơ 
cấu nguồn vốn huy động, tập trung 
gia tăng nguồn vốn giả rẻ, có chi phí 
thấp, tiết giảm trong chi phí hoạt 
động từ những hoạt động nhỏ nhất, 
nâng cao năng suất lao động, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ…
để cùng chia sẻ với cộng đồng. 

Với sứ mệnh “luôn đồng hành, 
chia sẻ và cung cấp dịch vụ tài 
chính- ngân hàng tốt nhất cho 
khách hàng”, cùng với các đợt điều 

linh hoạt giảm lãi suất 
Hỗ TRợ doaNH NGHIệP vƯợT dịcH covId - 19 

Đồng hành với doanh nghiệp trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, BIDV 
đã tiên phong, chủ động thực thi chủ trương, chính sách của Chính phủ, 
Ngân hàng Nhà nước, triển khai các đợt giảm lãi suất hỗ trợ nền kinh tế.

Đào LIêN 

chỉnh giảm lãi suất, BIDV đã 5 lần 
giảm lãi suất cho vay khách hàng 
với mức giảm 30% -40%/năm so 
với thời điểm trước dịch COVID-19. 
Ngoài ra, BIDV đã triển khai rất 
nhiều gói tín dụng ưu đãi đãi hỗ 
trợ khách hàng với quy mô doanh 
số lên đến khoảng 200.000 tỷ đồng 
Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng phối 
hợp chặt chẽ với khách hàng đưa 
ra các giải pháp phù hợp với từng 
khách hàng, nhóm khách hàng để 
cơ cấu lại hoạt động, khắc phục khó 
khăn, cùng duy trì hoạt động và 
phát triển 

Thực hiện chỉ đạo của NHNN tại 
Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 
13/3/2020, triển khai Chỉ thị 16/
CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
Công điện 03/CĐ-NHNN của Thống 
đốc NHNN về giảm lãi suất cho vay 
đối với khách hàng bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19, BIDV đã tích cực, 
chủ động chung tay hỗ trợ người 
dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh. Cụ thể, BIDV đã triển 
khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách 
hàng như: (i) Cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ; miễn, giảm lãi, phí; giữ nguyên 
nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng 
chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; 
(ii) Giảm lãi suất cho vay VND 1% - 
2%/năm; (iii) Triển khai các gói tín 
dụng với lãi suất thấp hơn 2%/năm 
để hỗ trợ khách hàng..... 

chủ động đi trước thị 
trường 

Lường đón và nhận định trước 
về những khó khăn của nền kinh tế 
trong, ngoài nước và xu hướng giảm 

lãi suất trong năm 2020, ngay từ đầu 
năm, Ban lãnh đạo của BIDV đã đưa 
ra định hướng chỉ đạo “chủ động, đi 
trước thị trường, giảm dần mặt bằng 
lãi suất huy động vốn nhằm tiết 
giảm chi phí đầu vào, phòng ngừa 
rủi ro lãi suất cho ngân hàng, đồng 
thời là tiền đề để giảm lãi suất cho 
vay, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng 
ngay từ đầu năm”. Chỉ đạo, định 
hướng của Ban lãnh đạo là hoàn 
toàn đúng, phù hợp thực tế diễn 
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biến của thị trường và phù hợp tinh 
thần chỉ đạo của Chính phủ, Ngân 
hàng Nhà nước trong triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó 
khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 
đảm an sinh xã hội

Không chỉ trong năm 2020 mà từ 
nhiều năm nay, BIDV luôn chủ động, 
tích cực trong việc giảm lãi suất 
cho vay, đồng hành, hỗ trợ doanh 
nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với 
chi phí hợp lý. Với truyền thống 

khi cạnh tranh giữa các tổ chức 
tín dụng ngày càng mạnh mẽ. Do 
mặt bằng lãi suất huy động của các 
ngân hàng thương mại cổ phần 
thường duy trì ở mức cao, nên việc 
duy trì, giữ ổn định nền khách hàng 
tại BIDV gặp nhiều trở ngại. Tuy 
nhiên, với sự tận tâm và nỗ lực, quy 
mô tăng trưởng huy động vốn của 
BIDV thuộc những ngân hàng Top 
cao nhất hệ thống và tiếp tục duy 
trì vị trí số một về quy mô, thị phần 
huy động vốn trên thị trường.

Bên cạnh việc thực thi vai trò 
là một trong những ngân hàng 
thương mại nhà nước, BIDV là đơn 
vị kinh doanh, tự cân đối trong hoạt 
động kinh doanh và tài chính, với 
các chính sách giảm lãi suất hỗ trợ 
khách hàng nói chung và đặc biệt 
những khách hàng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID 19, cũng đã ảnh 
hưởng một phần đến lợi nhuận của 
ngân hàng ước tính số tiền 2.400 – 
3.000 tỷ đồng.

điều hành Linh hoạt, 
phù hợp thực tiễn

Tình hình dịch bệnh toàn cầu có 
xu hướng diễn biến phức tạp, đợt 
dịch thứ 2 có xu hướng lan rộng 
tại khu vực châu Âu. Thực tế này 
khiến kinh tế thế giới suy giảm, ảnh 
hưởng đến kinh tế Việt Nam. Trong 
bối cảnh môi trường kinh tế thế giới 
còn nhiều rủi ro khó lường như hiện 
nay, BIDV sẽ tiếp tục theo dõi sát sao 
diễn biến kinh tế thế giới và trong 
nước để kịp thời nhận định, lường 
đón xu hướng lãi suất, có biện pháp 
điều hành phù hợp, đảm bảo chỉ 
tiêu hiệu quả của ngân hàng. 

Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp 
tục duy trì truyền thống tốt đẹp, 
cùng đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ với 
khách hàng và cộng đồng để vượt 
qua những khó khăn như những gì 
BIDV đã và đang nỗ lực thực hiện. 

cùng chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, 
sự đồng lòng, nhất quán từ trên 
xuống dưới, việc giảm lãi suất tại 
BIDV đã được triển khai thông suốt, 
nhanh chóng. Ngân hàng đã tiếp 
cận được quy mô lớn khách hàng 
cần hỗ trợ. Qua đó, góp phần gia 
tăng thêm sự gắn kết, trung thành 
của khách hàng với ngân hàng.

Bên cạnh những thuận lợi, việc 
triển khai giảm lãi suất trong năm 
2020 cũng gặp nhiều khó khăn, 

11Tháng 9. 2020   Số 279   Đầu tư Phát triển



tiếp sức cho Doanh 
nghiệp nhỏ Và Vừa

Trong năm 2020, BIDV đã triển 
khai hàng loạt các chính sách tín 
dụng ưu đãi cho Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (DNNVV) thông qua các gói, 
các chương trình cho vay gián tiếp 
nguồn vốn Quỹ Phát triển DNNVV, 
chương trình tín dụng phát triển 
bền vững DNNVV,… để hỗ trợ cho 
DNNVV duy trì, phát triển hoạt động 
kinh doanh. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ 
và Ngân hàng Nhà nước về giảm 
lãi suất cho vay giúp doanh nghiệp 
vượt qua khó khăn, góp phần phục 
hồi sản xuất kinh doanh sau dịch 
Covid-19, trong quý 3/2020, BIDV đã 
ban hành Gói tín dụng ưu đãi ngắn 
hạn VNĐ cho khách hàng hiện hữu 
có quy mô 50.000 tỷ đồng và Gói 
tín dụng ngắn hạn USD phục vụ 

phương án kinh doanh xuất khẩu 
của DNNVV, quy mô triển khai là 
100 triệu USD, nâng tổng quy mô 
gói tín dụng của BIDV cho DNNVV 
lên hơn 100.000 tỷ đồng. Đặc biệt, 
BIDV đã triển khai kịp thời các giải 
pháp tháo gỡ khó khăn cho DNNVV 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 như 
triển khai gói tín dụng dành cho 
khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid 
19 với mức lãi suất cho vay giảm 2% 
so với lãi suất thông thường, thực 
hiện cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm 
nợ và giảm lãi suất các khoản vay 
cũ…Theo đó, các DNVVV được tạo 
điều kiện tiếp cận các nguồn vốn 
vay ưu đãi, các chính sách tín dụng 
phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của 
doanh nghiệp trong việc tái thiết 
hoạt động, gia tốc hoạt động kinh 
doanh để vượt qua thách thức của 
nền kinh tế. 

Ông Nguyễn Trọng Đức - Giám 
đốc điều hành Công ty CP Beta 
Media - cho hay, chính sách lãi suất 
của BIDV đã giúp doanh nghiệp 
vượt qua nhiều khó khăn trong 
giai đoạn vừa qua. Là một doanh 
nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong 
lĩnh vực giải trí, ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 đã tác động không 
nhỏ đến hoạt động kinh doanh 
của Công ty, đặc biệt là trong giai 
đoạn giãn cách xã hội. Tuy nhiên, 
với sự hỗ trợ lãi suất cho vay ngắn 
hạn, đồng thời chính sách giảm 2%/
năm lãi suất vay vốn trung dài hạn 
từ phía BIDV, Công ty vẫn đảm bảo 
duy trì được hoạt động trước khó 
khăn và thách thức chung của nền 
kinh tế. Hợp tác với BIDV từ những 
ngày đầu thành lập, cho đến nay, 
Công ty CP Beta Media đã được 
BIDV tài trợ tổng thể 9 rạp chiếu 
phim, hoạt động của Công ty ngày 
càng ổn định, mở rộng phạm vi 
hoạt động trên cả nước 

Hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục, trong thời gian qua Công ty 
Language Link Việt Nam đối mặt 
với nhiều khó khăn, hoạt động kinh 
doanh bị đình trệ, khách hàng giảm 
sút mạnh, trong khi đó hàng tháng 
Language Link vẫn phải chi trả các 

BiDV giảm lãi vay
HuYềN TRúC 

Với cam kết “Đồng hành cùng Doanh nghiệp nhỏ và vừa”, trong thời gian 
qua BIDV đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ cho khối khách 
hàng này trên nhiều lĩnh vực. Những bước đi tiên phong trong việc đồng 
hành, hỗ trợ doanh nghiệp cho thấy sự chủ động của BIDV trong việc thực 
hiện các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp để thúc đẩy 
phát triển nền kinh tế.

ĐỂ ĐồNG HàNH vớI doaNH NGHIệP
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chi phí cố định và chi phí vận hành 
như nhân viên, giáo viên,…. Mặc 
dù nền kinh tế bắt đầu có những 
tín hiệu khả quan, tuy nhiên hoạt 
động của Công ty vẫn còn phải tiến 
những bước dài để tiến đến vạch 
phục hồi. Trước tình hình đó, BIDV 
đã đồng hành với Languague Link 
để vượt qua khó khăn. Không chỉ 
cung ứng nguồn vốn để Language 
Link có thể đảm bảo duy trì hoạt 
động, BIDV đã chủ động phối hợp 
với Laguage Link triển khai các giải 
pháp hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, 
điều chỉnh thời hạn trả nợ, xử lý hồ 
sơ vay vốn nhanh chóng, kịp thời. 
Đại diện của Language Link cho 
biết, trong thời gian tới sẽ còn nhiều 
thách thức phía trước đối với Công 
ty do sự suy thoái của nền kinh tế 
trực tiếp tác động đến việc tuyển 
sinh, đồng thời thị trường giáo dục 
ngày càng cạnh tranh hơn do các 
trung tâm ngoại ngữ liên tục áp 
dụng các chiêu thức giảm giá sâu 
để thu hút học viên, ảnh hưởng 
hưởng không nhỏ đến hoạt động 
kinh doanh của Công ty. Do đó, 
việc đồng hành, tiếp sức từ ngân 
hàng sẽ góp phần quan trọng để 
Language Link phục hồi và phát 
triển hoạt động kinh doanh.

đồng hành trên các 
nẻo hành trình

Bên cạnh những chính sách lãi 
suất cho vay kịp thời cho DNNVV, 
BIDV triển khai các giải pháp hỗ trợ 
mang tính đột phá giúp nâng cao 
sức khỏe cho doanh nghiệp. 

BIDV đẩy mạnh cung cấp các 
sản phẩm thanh toán nhiều tiện 
ích với hàm lượng công nghệ cao 
cho DNNVV. Cùng với các giải pháp 
thanh toán không dùng tiền mặt, 
BIDV nhanh chóng hoàn thiện 
hệ sinh thái tài chính cho DNVVN 
như nộp thuế điện tử, thanh toán 
hóa đơn online, điều chuyển vốn, 
quản lý dòng tiền, dịch vụ thu hộ, 
Emerchant. Chính sách khuyến mại 
cho DNNVV đăng ký và sử dụng 
iBank đang được triển khai, đã đạt 
được kết quả tích cực và đem lại 
hiệu ứng lan tỏa cao trong cộng 

đồng DNNVV, giúp doanh nghiệp 
chủ động được các thao tác giao 
dịch, số hóa hoạt động kinh doanh, 
tiết giảm thời gian giao dịch để gia 
tăng hiệu quả hoạt động. 

Việc triển khai Chương trình đăng 
ký vay online cho DNNVV là giải 
pháp số hóa hữu ích, giúp DNNVV 
tiếp cận vốn vay của ngân hàng kịp 
thời, nhanh chóng, đặc biệt là các 
khách hàng DNNVV mới còn lúng 
túng, ít kinh nghiệm trong chuẩn bị 
hồ sơ vay vốn của ngân hàng. Theo 

đó, khách hàng có thể chủ động 
khai báo thông tin về nhu cầu vay 
vốn, tiết giảm được thời gian, chi phí 
giao dịch, được nhận hỗ trợ tư vấn 
hướng dẫn và xử lý hồ sơ vay vốn 
nhanh chóng, kịp thời từ BIDV.  

Trong thời gian tới, BIDV định 
hướng triển khai tặng các phần 
mềm quản trị toàn diện doanh 
nghiệp, phần mềm kế toán được 
thiết kế riêng cho khách hàng 
DNNVV, đặc biệt là các doanh 
nghiệp khởi nghiệp, các hộ gia 
đình chuyển đổi lên doanh nghiệp. 
Đồng thời, gia tăng tiện ích số hóa 
cho khách hàng qua việc tích hợp 
phần mềm với các đơn vị cung cấp 
phần mềm kế toán, quản trị doanh 
nghiệp để giúp khách hàng tiết 
kiệm thời gian giao dịch với ngân 
hàng thông qua đăng nhập vào 
user tại website của mình để chủ 
động thực hiện các thao tác chuyển 
tiền, thanh toán,...

Với phương châm “Chia sẻ cơ hội, 
hợp tác thành công”, BIDV không 
ngừng đồng hành phát triển, cùng 
DNNVV vượt qua khó khăn, đón bắt 
cơ hội trong hoạt động kinh doanh. 
Những nỗ lực của BIDV đã được các 
tổ chức trong nước và quốc tế ghi 
nhận, đánh giá cao. 

“Chính sách lãi suất của BIDV 
đã giúp doanh nghiệp vượt qua 

nhiều khó khăn trong giai đoạn vừa 
qua. Là một doanh nghiệp nhỏ và vừa 
hoạt động trong lĩnh vực giải trí, ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 đã tác động 
không nhỏ đến hoạt động kinh doanh 
của Công ty, đặc biệt là trong giai 
đoạn giãn cách xã hội. Tuy nhiên, với 
sự hỗ trợ lãi suất cho vay ngắn hạn, 
đồng thời chính sách giảm 2%/ năm 
lãi suất vay vốn trung dài hạn từ phía 
BIDV, Công ty vẫn duy trì được hoạt 
động trước khó khăn và thách thức 
chung của nền kinh tế”,

Ông NGuYễN TRọNG ĐứC
 Giám đốc điều hành Công ty CP Beta Media 
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học thường xuyên, Lấy 
tự học Làm cốt

Học tập chính là hoạt động tiếp 
thu tri thức của mỗi cá nhân, là tiền 
đề quan trọng dẫn tới sự phát triển 
ở mỗi con người. Quá trình học 
tập bao gồm học tại trường, lớp, 
ở những giai đoạn nhất định của 
cuộc đời và tự học suốt cả cuộc đời 
mỗi người. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cho rằng, còn sống còn phải học. 
Đây là biện pháp tốt nhất để nâng 
cao trình độ hiểu biết, đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của nhiệm 
vụ cách mạng. “Nếu không chịu 

chủ tịch Hồ chí minh
Tấm GƯơNG về Học TậP và Tự Học TậP suốT ĐỜI

PHạM VăN QuANG

Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh về giáo dục. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có vai trò đặc biệt 
quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ. Bằng tấm 
gương tự học và học tập suốt đời, Bác Hồ đã để lại nhiều bài học và những 
kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ noi theo.

kế hoạch, phương pháp học tập, tự 
tìm hiểu, phân tích những kiến thức 
trong sách vở, tài liệu để tiến tới 
làm chủ tri thức. Nếu thiếu sự kiên 
trì, lòng quyết tâm và sự nghiêm 
túc của bản thân, thì sẽ không thể 
thực hiện được kế hoạch học tập 
do mình đặt ra. Chính việc tự học 
sẽ giúp mỗi người nhớ lâu và vận 
dụng những kiến thức đã học một 
cách hữu ích vào cuộc sống. Và, tự 
học còn giúp cho mỗi người trở nên 
năng động, sáng tạo, không phụ 
thuộc vào người khác, từ đó hạn chế 
những khuyết điểm và hoàn thiện 
bản thân. 

 Vậy, những ai cần phải học? 
Theo Bác Hồ, ai cũng phải học, 
không kể người sang hay hèn; giàu 
hay nghèo; không phân biệt nghề 
nghiệp, giới tính, tôn giáo, dân tộc... 
Khi đã xác định việc học là một nhu 
cầu thì tự giác ai cũng phải học.

 tự học trong mọi hoàn 
cảnh, mọi Lúc, mọi nơi

 Phương pháp tự học của Bác 
Hồ là: Muốn nâng cao kiến thức 
trong quá trình tự học, mỗi người 
cần phải biết cách tận dụng triệt 
để thời gian và những điều kiện, 
phương tiện có sẵn trong xã hội, 
như thư viện, câu lạc bộ, sách 
báo, viện bảo tàng, các buổi nói 
chuyện, hội thảo,... Ngoài ra, mỗi 
người cần tranh thủ sự giúp đỡ, 
hướng dẫn chỉ bảo của bạn bè, 
đồng nghiệp và thực hiện phương 
châm học ở mọi lúc, mọi nơi, học 
trong khi giao thiệp, trong công 
việc hằng ngày, trong việc lớn 
cũng như việc nhỏ, trong kinh 

khó học thì không tiến bộ được. 
Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội 
càng đi tới, công việc càng nhiều, 
máy móc càng tinh xảo. Mình mà 
không chịu khó học thì lạc hậu, mà 
lạc hậu thì bị đào thải, tự mình đào 
thải mình”. Trong học tập, cần kết 
hợp cả học tập ở trường, ở lớp và 
tự học.

 Bản chất của tự học là một 
quá trình học tập không trực tiếp 
có giảng viên. Tự học là lao động 
khoa học, vất vả hơn rất nhiều so 
với quá trình học có giảng viên, bởi 
người học phải độc lập xây dựng 
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nghiệm thành công cũng như 
thất bại và học trong công tác vận 
động quần chúng. Người chỉ rõ: 
“Học ở đâu? Học ở trường, học ở 
sách vở, học lẫn nhau và học nhân 
dân, không học nhân dân là một 
thiếu sót rất lớn”. Mỗi ngày phải 
học hỏi thêm được những điều 
mới mẻ. Học đến đâu, luyện tập và 
thực hành đến đó..

 Trong suốt những năm tháng 
hoạt động cách mạng ở nước ngoài, 
Bác vừa lao động kiếm sống, vừa 
tìm mọi cách và tận dụng mọi lúc, 
mọi nơi để tự học, nhất là học tiếng 
nước ngoài. Có lần nói chuyện với 
thanh niên, Bác cho biết: Để học 
được ngoại ngữ, phải kiên trì mỗi 
ngày học thuộc mười từ. Hằng ngày, 
trước khi thức dậy, Bác viết những 
từ mới vào một mảnh giấy, dán vào 
chỗ hay nhìn thấy nhất, có khi viết 
lên cánh tay để khi vừa làm vừa 
nhẩm học, đến khi chữ mờ hết thì 
cũng đã thuộc. Lại cả khi đi đường, 
Bác cũng nhẩm bài học. Ban đêm, 
khi chưa ngủ, Người lấy tay viết mò 
những chữ khó xuống chăn cho kỳ 
nhớ mới thôi và thế là đã học thêm 
được vài từ mới. Bằng cách đó, 
dần dần Bác đã học được rất nhiều 
ngoại ngữ.

 Để tự học đạt kết quả tốt, theo 
Bác phải có tinh thần vượt gian khổ 
để học tập. Thời gian sống ở Thủ 
đô Pa-ri (Pháp), Bác chỉ thuê phòng 
trọ nhỏ trong một khách sạn rẻ 
tiền, mỗi sáng nấu cơm trong một 
cái nồi nhỏ đặt trên ngọn đèn dầu. 
Cơm ăn với một con cá mắm hoặc 
một ít thịt, ăn một nửa còn một nửa 
dành đến chiều. Có khi một miếng 
bánh mì với một miếng pho-mai là 
đủ ăn cả ngày. Mùa đông lạnh, buổi 
sáng trước khi đi làm, Bác để một 
viên gạch vào lò bếp của khách sạn, 
chiều về lấy ra, bọc nó vào trong 
những tờ báo cũ, để xuống nệm 
cho đỡ rét. Thường thường, Bác chỉ 
làm việc nửa ngày vào buổi sáng 
để kiếm tiền, còn buổi chiều đi đến 
thư viện hoặc dự những buổi nói 
chuyện. Bác làm quen với những 
nhà chính trị, nhà văn để nâng cao 
trình độ chính trị, văn học của mình, 
đồng thời làm phong phú thêm 

vốn từ ngữ mới và cũng là điều kiện 
để vận dụng những từ đã học, trau 
dồi thêm vốn hiểu biết của mình về 
ngoại ngữ.

 tấm gương cao đẹp Về 
tư tưởng Và tinh thần 
tự học 

 Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng 
mẫu mực về tinh thần tự học, lấy tự 
học làm cốt, làm phương thức chủ 
yếu để nâng cao trình độ mọi mặt 
của bản thân. Song tự học ở Chủ 
tịch Hồ Chí Minh không phải là một 
sự ngẫu hứng, tùy ý mà việc tự học 
của Người đã trở thành một khoa 
học, một nghệ thuật, một triết lý 
nhân văn sâu sắc với một kế hoạch 
cụ thể, chặt chẽ, khoa học; với một 
ý chí và quyết tâm bền bỉ, dẻo dai, 
tinh thần sáng tạo, tranh thủ mọi 
lúc, mọi nơi để học. 

 Những lời chỉ dẫn quý báu, 
những bài học kinh nghiệm sâu 
sắc rút ra từ chính tấm gương tự 
học bền bỉ của Người đến nay vẫn 
giữ nguyên giá trị. Đặc biệt trong 
tình hình hiện nay khi cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ đang 
phát triển nhanh chóng, đòi hỏi 
mỗi cán bộ, đảng viên cần phải 

liên tục bồi dưỡng kiến thức, nâng 
cao năng lực để thích ứng với 
những biến đổi của xã hội, nếu 
không sẽ bị tụt hậu. Mặt khác, con 
người luôn ý thức về tương lai, chú 
trọng năng lực suy nghĩ, năng lực 
lý giải cho tương lai của mình. Để 
có được những năng lực ấy, mỗi 
người phải học tập không ngừng, 
học tập liên tục, học tập suốt đời 
thông qua nhiều hình thức, nhưng 
tự học là điều rất quan trọng, và 
vấn đề tự học trở thành một yêu 
cầu cấp bách, bắt buộc đối với mỗi 
cán bộ, đảng viên và từng người 
lao động. Thậm chí tự học quyết 
định sự thành bại của từng người 
trước những đòi hỏi ngày càng cao 
của nền sản xuất, của xã hội. 

 Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
một tấm gương sáng về học tập và 
tự học tập suốt đời, mọi cán bộ BIDV 
cần phải chú trọng đến việc học tập 
và học tập không ngừng. Cán bộ 
BIDV cần thường xuyên cập nhật 
kiến thức về ngành ngân hàng: cập 
nhật các xu hướng nghiệp vụ mới, 
cập nhật công nghệ ngân hàng mới, 
cập nhật cách thức tiếp cận khách 
hàng hiện đại hơn để có thể mang 
lại hiệu quả kinh doanh cao nhất 
cho ngân hàng. 
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Sức khỏe là vàng - Có sức khỏe 
là có tất cả. Trong bài Sức khỏe 
và Thể dục, Bác viết: “Mỗi một 

người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu 
ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe 
tức là cả nước mạnh khỏe”, đó là 
một triết lý vô cùng giản dị nhưng 
lấp lánh trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân 
tộc Việt Nam. Trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến 
phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nền 
kinh tế toàn cầu và đang tác động 
nhiều mặt đến đời sống nhân dân 
và xã hội, chúng ta lại càng thấm 
thía những lời Bác dạy về các biện 
pháp nâng cao sức khỏe.

Lúc sinh thời, hơn ai hết, Bác Hồ 
là người hiểu rõ vai trò của việc tập 
luyện thể dục thể thao (TDTT) đối 
với sức khoẻ con người. Đó chính 
là lí do Bác lấy việc tập luyện như 
một lẽ sống giản dị: “Giữ gìn dân 

Bác Hồ chơi bóng chuyền với các chiến sĩ bảo vệ (Ảnh sưu tầm)

Bác Hồ
BAN Kế HoạCH CHIếN LượC 

chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống 
mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới 
làm thành công”. Cũng chính vì thế, 
trong suốt cuộc đời hoạt động cách 
mạng của mình, dù ở bất kỳ hoàn 
cảnh nào như khi ở nước Nga vào 
ngày mùa đông giá rét, ở Trung 
Quốc, trong những nơi ở chật chội 
của người dân khi phải hoạt động bí 
mật hay khi ở trong vùng rừng núi 
Cao Bằng, hang PắcPó… Bác luôn 
duy trì một nề nếp tập luyện đều 
đặn và thường xuyên.

Sau khi Cách mạng tháng Tám 
thành công, vận nước như “ngàn 
cân treo sợi tóc”, công việc càng 
thêm bề bộn và cǎng thẳng, không 
mấy đêm Bác được ngon giấc ngủ, 
nhưng mỗi buổi sáng Bác vẫn giữ 
được thói quen tập thể dục theo 
một thời khoá biểu xác định. Với 
Bác, rèn luyện thân thể là một quá 
trình tự ý thức, trở thành nhu cầu 

sống, chính vì thế, có người vì lo 
lắng cho sức khỏe của Bác, xin Bác 
giảm bớt cường độ tập luyện nhưng 
Bác không nghe, Người nói: “Thế 
này đã thấm gì với những gian nan 
khi chịu tù đày, phải rèn luyện nữa.” 
Chính vì thế, trên chặng đường 
gian khổ cuối cùng của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp, dù đã 
sang tuổi sáu mươi, Bác vẫn có thể 
đi bộ 50, 60 cây số một ngày.

Nhận rõ tầm quan trọng và thiết 
thực của TDTT, nên trên cương vị 
Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước 
Việt Nam độc lập, Hồ Chí Minh đã 
ký Sắc lệnh số 14 ngày 30/1/1946 
thành lập Nha Thể dục Trung 
ương trong Bộ Thanh Niên. Cuối 
tháng 3/1946, tự tay Bác viết lời kêu 
gọi toàn dân tập thể dục: “Mỗi ngày 
lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày 
nào cũng tập, khí huyết lưu thông, 
tinh thần đầy đủ, như vậy là sức 
khỏe… Tự tôi, ngày nào cũng tập”. 
Lời kêu gọi này lần đầu tiên được 
đăng trên báo Cứu Quốc số ra ngày 
27/3/1946. Đó là cội nguồn khởi 
phát của phong trào “khoẻ vì nước” 
được Nha thể dục Trung ương phát 
động sôi nổi khắp đất nước ta trong 
năm 1946.

Sau ngày về lại Thủ đô, bên nhà 
sàn trong Phủ Chủ tịch hiện nay, 
trong suốt 15 năm (1955-1969) 
nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, bác 
sĩ… phục vụ Bác, đều nhớ mãi hình 
ảnh Bác tập thể dục, tập quyền 
hoặc bài Thái cực quyền. Đôi khi 
Bác ra câu cá, chăm cây bên hồ cá. 
Mỗi sáng, sau lúc tập thể dục xong 
Bác lại chăm chút mấy chậu phong 
lan rừng do bộ đội Trường Sơn biếu 
Bác. Mặc dù đã bước sang tuổi sáu 
mươi tuổi nhưng Bác vẫn rất khỏe, 
da dẻ hồng hào.

tấm gương sáng về rèn luyện thân thể
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Bác không chỉ thường xuyên luyện võ, chơi bóng chuyền mà còn chăm chỉ tập bơi. 
(Ảnh sưu tầm)

Năm 1967 Bác Hồ da diết nhớ 
miền Nam. Bác dự định vào tiền 
tuyến lớn thăm đồng bào, chiến sĩ. 
Bác đã dành thời gian cho đợt tập 
luyện dã ngoại này. Đồng chí Vũ Kỳ 
(thư ký riêng của Bác Hồ) kể: “Hồi 
đó mỗi ngày Bác tập hành quân từ 5 
đến 10km, có hôm tăng lên tới 20km 
đường rừng, băng đèo, vượt sông. Bác 
cũng đeo ba lô nặng 25kg”. Bác chưa 
kịp về Nam, những người có dịp 
may luyện tập với Bác những ngày 
đó càng hiểu hàm ý câu thơ Tố Hữu 
viết: “Bác nhớ Miền Nam nỗi nhớ nhà, 

Miền Nam mong Bác nỗi mong cha”.
Bác Hồ là một tấm gương sáng 

về tinh thần tự giác rèn luyện sức 
khỏe một cách tích cực và sáng tạo 
để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân. Việc tập luyện TDTT của Bác 
luôn là tấm gương mẫu mực cho 
chúng ta hôm nay và các thế hệ 
con cháu học tập. Đặc biệt trong 
giai đoạn hiện đại hóa, tự động hóa, 
nhất là thời đại công nghệ 4.0, máy 
móc dần thay thế các hoạt động 
chân tay, con người ngày càng ít có 
cơ hội rèn luyện thân thể, trẻ em 

thường mê các trò chơi công nghệ, 
ham mê điện thoại, máy tính hơn 
các hoạt động rèn luyện thể dục thể 
thao. Vì thế, việc đẩy mạnh học tập 
rèn luyện theo tấm gương của Bác 
càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Đối với BIDV nói chung và Ban 
KHCL nói riêng, trong những năm 
vừa qua, hưởng ứng lời dậy của Bác, 
ngoài việc vận động cán bộ nhân 
viên duy trì các hoạt động thể thao 
như: tennis, bóng đá, bóng bàn, 
yago…khuyến khích mọi người rèn 
luyện sức khỏe, năm 2019, BIDV 
đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt 
động thể dục thể thao có ý nghĩa, 
gắn với hoạt động từ thiện xã hội, 
thu hút số lượng lớn vận động viên 
tham gia như: Giải chạy Nụ cười 
BIDV tại Hà Nội và Bình Dương, Giải 
chạy Nụ cười BIDV – Tết ấm cho 
người nghèo đóng góp 5,8 tỷ đồng 
tặng quà cho những người có hoàn 
cảnh khó khăn, Giải chạy Uprace ... 
Cũng trong năm 2019, nhân sự kiện 
kỷ niệm 20 thành lập, được sự ủng 
hộ của Ban Lãnh đạo, công đoàn, 
đoàn thanh niên Ban KHCL đã tổ 
chức ngày hội thể thao tại công viên 
Bách Thảo. Sự kiện này không chỉ 
góp phần tăng tính đoàn kết nội bộ 
tập thể mà qua đó còn là lời nhắn 
nhủ đến toàn thể cán bộ trong Ban 
tạo thói quen tập luyện, rèn luyện 
sức khỏe, cùng chung tay tạo nên 
một phong trào thể thao gắn kết 
nội bộ BIDV. 
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Với mục tiêu cập nhật kịp thời 
cho các đơn vị tại BIDV về triển 
vọng, xu hướng của thị trường 

và kinh nghiệm quản trị rủi ro trong 
hoạt động ngân hàng, Tọa đàm 
đã được các chuyên gia trong lĩnh 
vực kinh tế, tài chính, quản lý rủi ro 
trong hoạt động ngân hàng cả trong 
nước và quốc tế chia sẻ những kinh 
nghiệm, góc nhìn trong việc quản trị 
rủi ro về tín dụng, rủi ro thanh khoản 
trong hoạt động ngân hàng.

Diễn giả tại Tọa đàm bao gồm 
ông Trần Phương - Phó Tổng Giám 
đốc BIDV, ông Cấn Văn Lực - Chuyên 

gia Kinh tế trưởng, Giám đốc Viện 
Đào tạo và Nghiên cứu BIDV; ông 
Phạm Tiến Sỹ - Phó Vụ trưởng Vụ 
Chính sách an toàn hoạt động ngân 
hàng, Cơ quan Thanh tra giám sát 
ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam; ông Norbert Wong - Giám 
đốc Quản lý rủi ro Việt Nam và các 
vùng lân cận, Ngân hàng Standard 
Chartered Việt Nam; ông Dmytro 
Kolechko - Giám đốc Khối Quản lý 
rủi ro, Ngân hàng TMCP Việt Nam 
Thịnh Vượng; ông Kevin Green - 
Giám đốc Quản lý rủi ro, Ngân hàng 
HSBC Việt Nam.

đại Dịch coViD-19 Và 
những tác động đến 
mọi Lĩnh Vực kinh tế - 
xã hội

Phát biểu khai mạc, ông Trần 
Phương - Phó Tổng Giám đốc BIDV 
- cho biết: Mặc dù Việt Nam được 
thế giới đánh giá và ghi nhận là 
một trong những điểm sáng với 
những biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19 hiệu quả, tuy nhiên 
thực tiễn cho thấy dịch Covid-19 
cũng đã có những tác động rất 
sâu sắc, ảnh hưởng rất nặng nề 
tới nhiều lĩnh vực, ngành nghề. 

Tăng cường quản lý rủi ro

Ngày 17/9/2020 tại Hà Nội, BIDV tổ chức Tọa đàm “Vượt qua đại dịch Covid-19 và 
hàm ý đối với quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng”. 

Tuệ MINH 

TRoNG HoạT ĐộNG NGâN HàNG 
THỜI covId-19

Phó tổng giám đốc BiDv trần Phương phát biểu tại tọa đàm
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Hoạt động của BIDV nói riêng, hệ 
thống ngân hàng nói chung trong 
8 tháng đầu năm 2020 cũng bị ảnh 
hưởng với tốc độ tăng trưởng tín 
dụng, hiệu quả hoạt động thấp 
hơn so với cùng kỳ, chất lượng tín 
dụng giảm sút, nguy cơ nợ xấu, nợ 
tiềm ẩn gia tăng.

Theo Tiến sĩ Cấn Văn Lực - 
Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, đại 
dịch Covid-19 có tác động đến cả 
tổng cung và tổng cầu. Đối với tổng 
cung, các nước áp dụng biện pháp 
phong tỏa, giãn cách xã hội khiến 
hoạt động sản xuất kinh doanh bị 
gián đoạn, chuỗi cung ứng và chuỗi 
tiêu dùng toàn cầu bị ngưng trệ. 
Các trung tâm lớn bị ảnh hưởng 
bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Đức có 
tác động mạnh tới chuỗi giá trị toàn 
cầu. Các nền kinh tế dựa nhiều vào 
xuất khẩu như Campuchia, Việt 
Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài 
Loan, Ý, Đức,... chịu nhiều tác động. 
Về tổng cầu, tăng trưởng kinh tế thế 
giới và các nước suy giảm mạnh, 
nhu cầu nhập khẩu, đầu tư, tiêu 
dùng nội địa, đi lại, du lịch giảm. 
Theo ADB, kinh tế toàn cầu thiệt 
hại từ 5,8 - 8,8 nghìn tỷ USD (tương 
đương 6,4 - 9,7% GDP toàn cầu). 
Một tác động lớn nữa của đại dịch 
Covid-19 là đối với kiều hối và dòng 
vốn đầu tư FDI. Kiều hối toàn cầu dự 
báo giảm khoảng 20% trong đó khu 
vực châu Á Thái Bình Dương giảm 
khoảng 13%; FDI dự báo giảm 40% 
vốn đăng ký.

Trước những diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã triển 
khai kịp thời các giải pháp chính sách 
như: Điều hành linh hoạt các công 
cụ chính sách tiền tệ, tỷ giá, cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ 
nguyên nhóm nợ, giảm đồng thời 
các mức lãi suất điều hành để hỗ trợ 
sản xuất, kinh doanh, miễn, giảm phí 
thanh toán; tập trung thực hiện các 
giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, 
duy trì ổn định thị trường tiền tệ, 
ngoại hối, ổn định kinh tế vĩ mô;…. 

Theo ông Phạm Tiến Sỹ, Thông 
tư 01 ngày 13/3/2020 của NHNN 
(quy định về việc tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm 
lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm 
hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng 
do dịch Covid-19) là giải pháp hữu 
hiệu, giúp giảm áp lực về nguồn tiền 
trả nợ đến hạn cho khách hàng, giúp 
doanh nghiệp và người dân được 
giãn, hoãn nợ, vay mới để duy trì và 
phục hồi sản xuất kinh doanh, giúp 
tổ chức tín dụng có khả năng thu hồi 
nợ và hạn chế rủi ro tín dụng. Tuy 
nhiên, xét ở khía cạnh khác, Thông 
tư 01 ít nhiều có sự nới lỏng các quy 
định về phân loại nợ, giảm trích lập 
dự phòng rủi ro cho các tổ chức tín 
dụng trong chừng mực nào đó có 
thể chưa phản ánh chính xác thực 
trạng tài chính, nợ xấu của các tổ 
chức tín dụng, có thể tiềm ẩn rủi ro 
trong tương lai. Với việc quy định 

chặt chẽ về điều kiện khoản nợ được 
cơ cấu lại và triển khai trong một 
thời gian nhất định trong Thông tư 
sẽ giúp hạn chế rủi ro trong tương 
lai cho các tổ chức tín dụng. 

Trong năm 2020, tính đến thời 
điểm hiện tại, NHNN đã ba lần giảm 
các loại lãi suất điều hành. Việc giảm 
một số lãi suất điều hành như tái 
cấp vốn hay tái chiết khấu, trần lãi 
suất tiết kiệm để góp phần giảm 
lãi suất cho vay, tăng trưởng tín 
dụng tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp. Trong thời gian qua, thực 
hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, hệ thống 
ngân hàng cũng đã triển khai đã 
triển khai rất nhiều biện pháp để hỗ 
trợ khách hàng vượt qua giai đoạn 
khó khăn như miễn giảm lãi, cơ cấu 
nợ, cho vay mới để khôi phục sản 
xuất kinh doanh,… Việc triển khai 
các giải pháp này là thực sự cần thiết 
và đã góp phần hỗ trợ kịp thời đối 
với khách hàng, tạo nguồn thu để 
khôi phục hoạt động sản xuất kinh 
doanh, tuy nhiên cũng đặt ra yêu 
cầu, thách thức đối với ngân hàng 
trong công tác quản trị rủi ro để 
vừa hỗ trợ được khách hàng nhưng 
đồng thời phải kiểm soát được rủi ro 
trong hoạt động của ngân hàng.

cần có chiến Lược  
toàn Diện

Các chuyên gia nhận định năm 
2020 là năm suy thoái sâu, âm ở mức 
5%, tuy nhiên sẽ phục hồi khả quan 
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hơn vào năm sau với mức tăng 3 - 
3,3% theo dự báo của IMF. Triển vọng 
phục hồi kinh tế toàn cầu phụ thuộc 
vào 3 điều kiện: (i) khả năng kiểm soát 
dịch; (ii) hiệu quả của các gói hỗ trợ 
và (iii) hợp tác quốc tế trong phòng 
chống dịch và phục hồi kinh tế.

Theo Tiến sỹ Cấn Văn Lực, một 
số rủi ro mới đã xuất hiện và gia 
tăng trên thị trường trong nước và 
quốc tế trong thời gian vừa qua. Đó 
là rủi ro về thị trường, chính trị và 
nợ xấu đang tăng lên; Mô hình kinh 
doanh: lãi suất thấp làm giảm lợi 
nhuận trong khi ngân hàng cần đầu 
tư nhiều cho hệ thống công nghệ 
thông tin và quản trị rủi ro. Bên 
cạnh đó còn có các rủi ro về bất ổn 
tài chính toàn cầu, rủi ro công nghệ 
thông tin cũng như rủi ro đạo đức 
đang ngày càng tăng. 

Chia sẻ về quản lý rủi ro tín dụng 
trong bối cảnh đại dịch Covid-19, 
ông Norbert Wong - Giám đốc Quản 
lý rủi ro của Standard Chartered 
Việt Nam - cho biết: thế giới đã trải 
qua nhiều đợt khủng hoảng với các 
hình thức khác nhau, có nhiều điểm 

giống và khác nhau. Nhưng cuộc 
khủng hoảng do đại dịch Covid-19 
gây ra là rất khác biệt và rất thách 
thức. Trong đại dịch, đảm bảo sức 
khỏe cho nhân viên và khách hàng 
là quan trọng nhất, cần xác định và 
linh hoạt duy trì một số nhóm cán 
bộ để đảm bảo kinh doanh liên tục. 

Theo ông Wong, công tác truyền 
thông là một nội dung lớn trong 
khủng hoảng Covid-19. Sẽ khó 
quản lý rủi ro nếu không có một 
chiến lược truyền thông toàn diện. 
Do đó, thông tin cần truyền tải kịp 
thời và đầy đủ đến nhân viên và 
khách hàng để đảm bảo mọi yêu 
cầu đều được tuân thủ, khẳng định 
ngân hàng luôn bảo đảm an toàn 
nhằm duy trì mối quan hệ với khách 
hàng. Ông Wong trích dẫn câu của 
cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy: 
“Trong tiếng Trung Quốc, từ crisis 
(khủng hoảng) bao gồm hai chữ: 
một chữ là Danger (mối nguy hiểm), 
chữ kia là Opportunity (cơ hội)”. Do 
vậy, khủng hoảng cũng là cơ hội 
cho những ai biết nắm bắt kịp thời.

Mặc dù có những tác động tiêu 

cực nhưng Covid-19 đã thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi số và thanh toán 
không dùng tiền mặt. Công cuộc 
chuyển đổi số cần phải có chiến lược 
và định hướng cụ thể, lâu dài và toàn 
diện nhưng chắc chắn sẽ mang lại 
hiệu quả cao cho cộng đồng các 
doanh nghiệp. Theo số liệu của Ngân 
hàng Nhà nước, Mobile banking đã 
tăng trưởng 180% trong 6 tháng qua. 
Hành vi khách hàng thay đổi, do đó 
nếu ngân hàng nào nhanh chân thiết 
kế các sản phẩm, dịch vụ may đo phù 
hợp sẽ có cơ hội thành công hơn 
trong việc thu hút khách hàng mới. 

Ông Dmytro Kolechko - Giám 
đốc Khối Quản lý rủi ro, Ngân hàng 
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chia 
sẻ kinh nghiệm về phân tích các 
kịch bản thanh khoản trong cuộc 
khủng hoảng Covid-19 và thiết 
lập các ngưỡng cảnh báo sớm. 
Ông Dmytro Kolechko giới thiệu 
khái niệm “Thời gian dự trữ thanh 
khoản” (Time to wall). Thời gian 
dự trữ thanh khoản là khoảng thời 
gian ngân hàng có thể đáp ứng các 
nghĩa vụ thanh toán của mình mà 
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không cần thực hiện các hoạt động 
kinh doanh mới. Mục đích cuối cùng 
của kiểm tra sức chịu đựng thanh 
khoản là trả lời được câu hỏi: Thời 
gian dự trữ thanh khoản trong điều 
kiện căng thằng là bao lâu? Theo 
thông lệ quốc tế, thời gian dự trữ 
thanh khoản trong điều kiện bình 
thường là 2-3 tháng và trong điều 
kiện căng thẳng là 1 tháng. Thời 
gian dự trữ thanh khoản 3 tháng 
tương đương với chênh lệch thanh 
khoản cộng dồn tại 3 tháng bằng 0. 

Theo ông Kevin Green - Giám đốc 
Quản lý rủi ro, Ngân hàng HSBC Việt 
Nam - đại dịch Covid-19 là một cú 
sốc lớn đối với nền kinh tế Châu Á 
và có thể kéo dài. Khó khăn về mặt 
kinh tế là không tránh khỏi và ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 đã 
gia tăng trong Quý 2/2020 khi GDP 
chỉ tăng trưởng yếu ở mức 0,4% so 
với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng 
trưởng hàng quý so với cùng kỳ 
năm trước ở mức thấp nhất từ trước 
đến nay. Có 3 ngành bị ảnh hưởng 
nặng nhất bởi đại dịch Covid-19 đó 
là hàng không; nhà hàng và giải trí; 

bán lẻ. Với mức sụt giảm xấp xỉ 100% 
so với cùng kỳ năm trước của ngành 
du lịch trong Quý 2/2020, không có 
gì đáng ngạc nhiên khi lĩnh vực dịch 
vụ là rào cản tăng trưởng lớn nhất, 
giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. 
Lạm phát toàn phần giảm từ mức 
5,6% trong Quý 1/2020 xuống còn 
2,8% trong Quý 2/2020, xuống dưới 
mức trần lạm phát 4%. 

Trong những tháng gần đây, các 
nhà hoạch định chính sách trên toàn 
khu vực Châu Á đang công bố nhiều 
gói hỗ trợ, cơ bản được phân thành 
các biện pháp miễn giảm thuế và 
bảo lãnh cho vay. Cũng giống như 
nhiều nơi khác, trong những tháng 
gần đây, các ngân hàng trung ương 
khu vực Châu Á đều rất chủ động. 
Cắt giảm lãi suất liên tục, mở các 
dòng vốn và bơm tiền ổn định thanh 
khoản. Nhìn chung, tốc độ nới lỏng 
hiện nay đã chậm lại vì những lý do 
rõ ràng: các hệ thống tài chính đã ổn 
định, nhiều biện pháp khác nhau, 
bao gồm cả mua lại tài sản, đã bắt 
đầu phát huy tác dụng và bức tranh 
kinh tế đã bắt đầu sinh động.  

Để ứng phó với đại dịch Covid-19, nhiều ngân hàng 
đã đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ cả khách hàng cá nhân 
và khách hàng bán buôn trong các chương trình được 
triển khai trên toàn thị trường. 

Chung tay hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh Covid-19, ngay từ giai đoạn đầu BIDV đã liên tục, 
kịp thời, nỗ lực cùng ngành Ngân hàng hỗ trợ doanh 
nghiệp, người dân. Theo tính toán sơ bộ, BIDV dự kiến 
dành 3.500-4.500 tỷ đồng trong năm 2020 để hỗ trợ 
khách hàng vượt qua Covid-19. BIDV là một trong các 
ngân hàng đầu tiên ban hành các gói tín dụng ưu đãi 
hỗ trợ khách hàng với quy mô lên đến 93.000 tỷ đồng 
tính đến 30/6/2020. Ngoài việc đưa ra các gói tín dụng, 
chính sách hỗ trợ khách hàng, thời gian vừa qua, người 
lao động trong toàn hệ thống BIDV đã đóng góp khoảng 
31,17 tỷ đồng ủng hộ các quỹ, các chương trình phòng 
chống Covid-19,…

HSBC đã bố trí hơn 48 tỷ USD tài trợ thông qua các 
trái phiếu giảm nhẹ ảnh hưởng của Covid-19, duyệt hơn 
700.000 ngày giãn nợ cho khách hàng vay cá nhân, và 
cung cấp các sản phẩm cho vay trị giá hơn 52 tỷ USD cho 
khách hàng bán buôn trong nửa đầu năm 2020. Trong 
nửa đầu năm, HSBC cam kết dành hơn 20 triệu USD tài 
trợ cho những chương trình và đối tác đang hỗ trợ ứng 
phó về y tế, giảm nhẹ tình trạng mất an ninh lương thực 
và cung cấp khả năng tiếp cận để hỗ trợ những người dễ 
bị tổn thương.

Ngân hàng Standard Chartered triển khai khoản 
cứu trợ ứng phó với đại dịch Covid-19 trị giá 50 triệu USD. 
Khoản cứu trợ của Standard Chartered tập trung vào đáp 
ứng những nhu cầu cấp thiết hiện nay, đồng thời, hỗ trợ 
quá trình hồi phục của cộng đồng trong dài hạn. Bên 
cạnh đó, Standard Chartered cũng triển khai gói tài chính 
trị giá 1 tỷ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào 
công tác phòng chống dịch Covid-19 trên toàn cầu. 
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T heo đó, BIDV sẽ tạo điều kiện 
để KBIZ-VN tham dự các sự 
kiện, hội thảo do ngân hàng 

tổ chức, qua đó thu hút các doanh 
nghiệp Hàn Quốc đến thực hiện các 
hoạt động đầu tư, kinh doanh tại 
Việt Nam. BIDV cũng sẽ hợp tác với 
KBIZ-VN quảng bá các sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng sẵn có cũng 
như nghiên cứu, phát triển các sản 
phẩm và dịch vụ ngân hàng phù 
hợp, đặc thù cho các doanh nghiệp 
Hàn Quốc. BIDV cung cấp các sản 
phẩm và dịch vụ cho cán bộ, nhân 

viên của KBIZ-VN và khách hàng do 
KBIZ-VN giới thiệu. Bên cạnh đó, 
BIDV cung cấp dịch vụ tư vấn pháp 
lý, mua bán và sáp nhập, kết nối 
cung cấp thông tin các khu công 
nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam 
cho các thành viên và đối tác của 
KBIZ-VN,…

Phía KBIZ-VN cũng tạo điều 
kiện để BIDV gặp gỡ, kết nối với 
các doanh nghiệp Hàn Quốc; Giới 
thiệu, tư vấn cho cán bộ nhân viên 
và các doanh nghiệp Hàn Quốc sử 
dụng các sản phẩm, dịch vụ của 

BiDV hợp tác toàn diện
với kbIZ-vN

BIDV; Hợp tác với BIDV để thiết kế 
các sản phẩm dịch vụ phù hợp với 
các doanh nghiệp Hàn Quốc tại 
Việt Nam. KBIZ-VN cũng sẽ cung 
cấp thông tin về hoạt động của 
Văn phòng và các nhà đầu tư Hàn 
Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ BIDV 
trong quá trình tiếp xúc, hợp tác với 
doanh nghiệp Hàn Quốc...

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và 
vừa Hàn Quốc hiện có gần 3,55 triệu 
thành viên trên toàn thế giới; trong 
đó Văn phòng tại Việt Nam hiện đang 
hỗ trợ kết nối hơn 2.000 thành viên 
(trên tổng số 8.000 doanh nghiệp 
Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt 
Nam). Với sự hợp tác này, BIDV và 
KBIZ-VN mong muốn góp phần thúc 
đẩy quan hệ hợp tác thương mại - 
đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc; 
qua đó đóng góp vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của cả hai nước. 

Ngày 17/9/2020, tại Hà Nội, BIDV và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và  
vừa Hàn Quốc - Văn phòng Việt Nam (KBIZ-VN) đã ký thỏa thuận hợp tác 
toàn diện, tạo ra cơ hội hợp tác đầy triển vọng giữa một ngân hàng hàng 
đầu Việt Nam với hơn 2000 doanh nghiệp thành viên KBIZ-VN.

HoàNG oANH
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Giải thưởng này nằm trong 
khuôn khổ “Giải thưởng 
Định chế Tài chính tiêu biểu 

lần thứ 14 khu vực ASEAN” do Tạp 
chí Alpha Southeast Asia tổ chức 
và được các chuyên gia bình chọn 
độc lập. Chương trình có sự tham 
gia của BIDV và các tổ chức tài 
chính, ngân hàng hàng đầu trong 
khu vực như DBS, Maybank, OCBC, 
CIMB, Public Bank Malaysia, RHB 
Investment Bank, Hong Leong, Siam 
Commercial Bank, Bangkok Bank…  

Tính đến hết năm 2019, BIDV là 
ngân hàng thương mại lớn nhất 
Việt Nam với tổng tài sản trên 1.400 
nghìn tỷ đồng. Với quy mô tổng 
tài sản lớn nhất và mạng lưới hoạt 
động rộng khắp Việt Nam, BIDV đã 
phát triển mạnh cả về quy mô và 
hiệu quả hoạt động ngân hàng SME 
với hơn 289.000 khách hàng, chiếm 
39% tổng số DNNVV tại Việt Nam, 
tương ứng với mức tăng trưởng 
10% so với năm 2018. Giữ vững vị trí 
dẫn đầu Việt Nam trong nhiều năm 
liên tiếp, BIDV đã và đang triển khai 
nhiều chính sách giải pháp đột phá 
hỗ trợ khách hàng DNNVV.

Cụ thể, BIDV triển khai các 
chương trình tín dụng ưu đãi cho 
khách hàng DNNVV hơn 100 nghìn 
tỷ đồng, tạo điều kiện cho DNNVV 
được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 
ngân hàng để đẩy mạnh hoạt động 
kinh doanh. Bên cạnh đó, BIDV tích 
cực triển khai chương trình tín dụng 
bền vững, với danh mục cho vay 
dành cho khách hàng DNVVN hơn 
1 tỷ USD, tập trung vào năng lượng 
tái tạo, năng lượng gió, năng lượng 
mặt trời, trong đó chú trọng cho vay 

    bIdv ĐƯợc vINH daNH

“Ngân hàng sme
  tốt nhất việt Nam” 

Với kết quả vượt trội trong 
hoạt động phục vụ khối 

khách hàng doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (DNNVV), 

BIDV được Tạp chí Alpha 
Southeast Asia trao giải 

thưởng “Ngân hàng SME 
Việt Nam - Best SME Bank”. 
Đây là năm thứ 03 liên tiếp 

BIDV nhận giải thưởng này. 

các DNVVN do phụ nữ làm chủ và 
khách hàng DNNVV lĩnh vực nông 
nghiệp nông thôn... Đặc biệt trong 
năm 2019, BIDV đã ban hành các 
quy định của Hệ thống Quản lý Môi 
trường và Xã hội (ESMS) đáp ứng 
các yêu cầu của Ngân hàng Phát 
triển châu Á - ADB và phát triển hỗ 
trợ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu 
quả cho vay khách hàng DNNVV, 
đồng thời là ngân hàng Việt Nam 
duy nhất ban hành chương trình 
tín dụng lên đến 7.000 tỷ đồng với 
lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển bền vững. Được 
sự tin tưởng của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, BIDV đã ký kết thành công 
hợp đồng khung về cho vay gián 
tiếp của Quỹ Phát triển DNNVV, 
chương trình đã giúp doanh nghiệp 
tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tạo 
đà cho doanh nghiệp phát triển 
mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Về ngân hàng số và chuyển đổi 
số, BIDV không ngừng đổi mới và 
tăng tốc chuyển đổi số nền khách 
hàng. Cuối năm 2018, BIDV đã ra 
mắt BIDV iBank dành cho khách 
hàng tổ chức. Đến tháng 8/2020, 
BIDV iBank được trên 40.000 khách 
hàng DNNVV tin tưởng sử dụng, 
với trên 600.000 giao dịch/năm; 
giá trị giao dịch đạt 633 nghìn tỷ 
đồng. BIDV tiếp tục đưa ra các giải 
pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh 

thanh toán không dùng tiền mặt 
tại các bệnh viện, cơ sở giáo dục... 
và nhanh chóng hoàn thiện hệ sinh 
thái tài chính như thu qua mạng, 
nộp thuế, thanh toán hóa đơn, điều 
chuyển vốn, quản lý dòng tiền, 
dịch vụ thu hộ, emerchant... Những 
quyết tâm chuyển đổi số nền khách 
hàng đã được toàn thể BIDV cam 
kết, nỗ lực triển khai về đích sớm 
chiến dịch số hóa nền khách hàng.

Trong năm 2020, trước những 
ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 tới 
toàn bộ nền kinh tế, BIDV đã hiện 
thực cam kết đồng hành với doanh 
nghiệp bằng các chương trình hỗ 
trợ thiết thực và kịp thời như: giảm 
lãi suất cho vay với khách hàng chịu 
ảnh hưởng, triển khai gói vay ưu 
đãi, tổng giá trị ưu đãi,... giảm phí và 
miễn phí dịch vụ ngân hàng số để hỗ 
trợ doanh nghiệp hoạt động liên tục.

Tạp chí Alpha Southeast Asia là 
ấn phẩm có uy tín trong lĩnh vực 
tài chính Châu Á, với độc giả rộng 
khắp từ các ngân hàng, tổ chức tài 
chính trên toàn cầu và các nhà đầu 
tư chuyên nghiệp ở Hồng Kông, 
Singapore, Mỹ, châu Âu và Trung 
Đông. Giải thưởng là sự ghi nhận 
kết quả ấn tượng của BIDV trong 
hoạt động ngân hàng SME, một lần 
nữa khẳng định những nỗ lực của 
BIDV trong việc đồng hành và phát 
triển cùng khách hàng DNNVV. 
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trước khi làm việc tại BiDv, ông 
đã từng đến việt nam chưa? 

cảm nhận ban đầu của ông về đất 
nước, con người việt nam như thế nào?

Trước khi bắt đầu dự án với BIDV 
vào năm 2017, tôi đã sang Việt Nam 
công tác vài lần. Ấn tượng đầu tiên 
của tôi về Việt Nam là tiềm năng 
phát triển vô hạn.

Có thể thấy rằng Việt Nam hiện 
tại chưa phát triển xứng tầm những 
tiềm năng vốn có, nhưng Việt Nam 
sẽ lấp đầy khoảng trống đó với tốc 
độ nhanh hơn chúng ta tưởng. Trong 
thời gian tới, Việt Nam sẽ có thể thay 
đổi nhiều hơn nữa. Các thành phố sẽ 
thay da đổi thịt tương ứng với từng 
giai đoạn tăng trưởng của GDP. Bằng 
với những cơ hội mà sự thay đổi đó 
mang lại, tôi tin rằng đây sẽ là thời 
đại hạnh phúc với các bạn.

trong bối cảnh quan hệ giữa 
việt nam và hàn Quốc ngày 

càng phát triển, theo ông, BiDv cần 
phải làm gì để khai thác thành công 
khối khách hàng hàn Quốc tiềm năng? 
Liên quan đến vấn đề này, ông có thể 
chia sẻ đôi chút về kế hoạch hợp tác 
giữa BiDv và hana trong thời gian tới?

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ 
tiếp tục là quốc gia vô cùng quan 
trọng đối với Hàn Quốc. Và quan hệ 
Hana Bank – BIDV sẽ chủ yếu diễn 
ra trên ba lĩnh vực chính là công 
nghiệp, du lịch và trao đổi nhân lực 

Thứ nhất, đối với lĩnh vực công 
nghiệp, tại trụ sở chính, BIDV đã 
bắt tay xây dựng hệ thống quản 
lý và chiến lược marketing hướng 
tới đối tượng khách doanh nghiệp 

ủy Viên hđqT yoo Je Bong:

Hàn Quốc. Thêm vào đó, BIDV cần 
tìm ra phương án phối hợp hiệu 
quả với các chi nhánh để triển khai 
các chiến lược tiếp cận khách hàng 
Hàn Quốc. Thứ hai, trong lĩnh vực 
du lịch, cần xây dựng các chương 
trình sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho 
các du khách Hàn Quốc. Và thứ ba, 
quan trọng nhất, đó là chuẩn bị cho 
lĩnh vực trao đổi nhân lực. Trong 
tương lai, quá trình trao đổi nhân 
lực sẽ diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Vì 
thế, tôi nghĩ rằng việc thiết lập một 
hệ thống trao đổi nhân lực và đảm 
bảo cho nó hoạt động hiệu quả là 
vấn đề mà chúng ta cần giải quyết. 

Ngoài ra, trong điều kiện văn hóa 
của hai nước có nhiều điểm khác 
biệt, thật khó để đưa ra nhận định 
chính xác về việc làm cách nào để 

khai thác thành công khối khách 
hàng tiềm năng này. Tuy nhiên, tôi 
cho rằng các quyết định của ngân 
hàng cần phải được đưa ra dựa trên 
sự hài lòng của khách hàng. Lúc cần 
phải thật khẩn trương, khi cần thong 
thả phải từ tốn, như vậy sẽ có lợi hơn 
trong việc thu hút khách hàng.

sau gần 1 năm công tác tại 
BiDv, ông có cảm nhận như thế 

nào về BiDv, về môi trường làm việc 
và văn hóa doanh nghiệp tại BiDv?

Với cá nhân tôi không phải 1 năm 
mà đã khoảng 3 năm kể từ tháng 4 
năm 2017, thời điểm chúng tôi bắt 
đầu chuẩn bị cho công tác đàm phán 
giao dịch mua bán chiến lược đến 
khi chính thức trở thành cổ đông của 
BIDV vào tháng 11 năm ngoái.

“là NGâN HàNG lớN NHấT vIệT Nam
  bIdv có NHIều lợI THế”

THu HIềN (thực hiện)

Mới đây, Đầu tư Phát triển đã có dịp trao đổi với Ủy viên HĐQT Yoo Je Bong  
để lắng nghe những chia sẻ của ông về Việt Nam và BIDV.

ông yoo Je Bong - ủy viên hĐQt BiDv
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Theo tôi thấy, môi trường làm 
việc tại Trụ sở chính của BIDV không 
phải là tốt nhất ở Hà Nội sao? Khi 
những người Hàn Quốc xung quanh 
tôi hỏi đang làm việc ở đâu? Và tôi 
trả lời rằng đang làm việc tại Trụ 
sở chính của BIDV ở Hoàn Kiếm, họ 
đều tỏ ra vô cùng ghen tị với tôi vì 
được làm việc trong môi trường tốt, 
cảnh quan đẹp và ở khu vực trung 
tâm nhất của Hà Nội. 

Về văn hóa doanh nghiệp, so 
với ngân hàng Hàn Quốc, có thể 
thấy BIDV là một doanh nghiệp 
khá năng động và đầy sức sống. 
Vì vậy, nhìn nhận trên khía cạnh 
tích cực, có thể thấy đây là một lợi 
thế cho thấy tiềm năng phát triển 
nhanh chóng của BIDV, tuy nhiên 
trên một phương diện khác, đây 
cũng đồng thời là một thách thức 
khi đội ngũ cán bộ còn trẻ, chưa 
có nhiều kinh nghiệm, đòi hỏi 
Ban lãnh đạo phải đưa ra phương 
hướng phát triển chính xác để 
quyết định diện mạo của doanh 
nghiệp trong tương lai.

doanh nghiệp theo hướng khuyến 
khích và tạo điều kiện cho cách thức 
tư duy mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo 
để đạt được thành công thay vì gò 
mình trong những quy định cứng 
nhắc. Về điểm này, Hana Bank có lẽ 
đã bắt đầu sớm hơn BIDV một chút. 
Theo tôi, BIDV cần giảm bớt những 
thủ tục hành chính rườm rà giữa 
các vị trí chức vụ và xây dựng các 
quy chế mềm dẻo hơn để đảm bảo 
tính linh hoạt của tổ chức. Và nếu 
việc khuyến khích trao đổi ý kiến hai 
chiều được thông suốt, chúng ta có 
thể tìm được hiệu quả đồng thuận 
từ những ý tưởng đó, vô hình chung 
tạo nên được sức bật trong hoạt 
động của ngân hàng. 

Cách đây 3 năm, tại tòa nhà trụ sở 
mới của Hana Bank, chúng tôi ban 
hành một chế độ có tên là “Chỗ ngồi 
tự do”. Hiểu một cách đơn giản đó 
là mỗi cá nhân sẽ không có một chỗ 
ngồi cố định. Bởi bản năng của con 
người là vậy, khi có một vị trí cố định 
họ sẽ có những hành động khác 
nhau để giữ vị trí, trong đó, có cả 

so với hana Bank, môi trường 
làm việc của BiDv có những 

điểm tương đồng và khác biệt nào? 
theo ông, BiDv cần cải thiện những 
điểm gì để xây dựng môi trường làm 
việc chuyên nghiệp?

Là ngân hàng lớn nhất Việt 
Nam, BIDV có rất nhiều lợi thế. Về 
cơ bản, để phát triển, BIDV đã xây 
dựng được hạ tầng phần cứng. Tuy 
nhiên, tôi nghĩ BIDV cần phát triển 
thêm nữa về phần mềm. Ngày nay, 
xu hướng thế giới là các công ty 
tài chính đang dần trở thành công 
ty công nghệ thông tin. Để bắt kịp 
xu hướng đó, việc trở thành một 
tổ chức có hệ thống hạ tầng công 
nghệ thông tin (CNTT) chất lượng 
cao với BIDV cũng là một thách 
thức. Về vấn đề này, tôi cho rằng 
BIDV với đội ngũ cán bộ nhân viên 
trẻ sẽ có thể thích ứng một cách 
nhanh chóng.

Trên khía cạnh văn hóa doanh 
nghiệp, yếu tố cần cải thiện chính 
là tính linh hoạt. Thời đại 4.0 đỏi hỏi 
các tổ chức phải thay đổi văn hóa 

ông yoo Je Bong và Ban lãnh đạo BiDv, hana chụp ảnh lưu niệm tại Phủ chủ tịch
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những hành động không linh hoạt.
Hana Bank cũng như các công ty 

CNTT, mỗi sáng, nhân viên đến công 
ty sẽ tự chọn chỗ ngồi của mình. Để 
làm được điều đó, chúng tôi đã phải 
xây dựng được một hệ thống lưu trữ 
trên nền tảng iCloud (dữ liệu đám 
mây). Việc triển khai chế độ “Chỗ ngồi 
tự do” này bắt đầu từ nhận thức được 
tính cấp thiết của việc cần trở nên 
linh hoạt hơn. Giờ đây đối thủ cạnh 
tranh của chúng ta sẽ không phải là 
các công ty tài chính truyền thống 
mà là các công ty CNTT. Và để giành 
phần thắng, không có cách nào khác 
là chúng ta phải trở nên linh hoạt.

Cũng như Hana Bank, tôi được 
biết cán bộ của BIDV cũng tăng ca 
rất nhiều. Tại Hana Bank, chúng 
tôi dành riêng 1 tầng để phục vụ 
cán bộ làm việc thêm giờ. Những 
cá nhân có nhu cầu ở lại tăng ca, 
sẽ di chuyển đến khu vực này để 
làm việc Thực chất việc làm này 
một phần giúp tiết kiệm chi phí 
điện năng, nhưng quan trọng hơn 
đó là sự tự chuyển hóa trong ý thức 
của mỗi cá nhân về việc làm thêm 
giờ, từ chỗ chỉ muốn chứng minh 
cho người khác thấy mình đang làm 
việc chăm chỉ thế nào đến việc chủ 
động lựa chọn theo nhu cầu của 
bản thân. 

Tóm lại, tôi muốn nhấn mạnh 
đối thủ cạnh tranh của ngân hàng 
đang ngày càng mở rộng từ các tổ 
chức tín dụng truyền thống sang 
các công ty CNTT. Để ứng phó với 
những thay đổi trong việc phải cạnh 
tranh với các công ty CNTT, chúng 
ta cần phải có một nền tảng CNTT 
hiệu quả, làm việc linh hoạt với tốc 
độ nhanh chóng.

Được biết, mới đây ông đã 
tham gia giảng dạy tại lớp 

Lãnh đạo tương lai khóa 9 của BiDv. 
Qua tiếp xúc, trao đổi với các học 
viên, ông đánh giá như thế nào về 
năng lực và tiềm năng của đội ngũ 
cán bộ trẻ BiDv?

Tại Hana Bank, chúng tôi cũng 
có những khóa đào tạo tương tự và 
việc được tham gia giảng dạy tại lớp 
Lãnh đạo tương lai khóa 9 của BIDV, 
với cá nhân tôi là một vinh dự lớn. 

Qua tiếp xúc, điều khiến tôi ngạc 
nhiên nhất chính là sự tích cực, chân 
thành và nhiệt huyết của những 
nhà lãnh đạo tương lai của BIDV. 
Các học viên đã rất chăm chú lắng 
nghe và đặt nhiều câu hỏi liên quan 
đến sự khác biệt giữa hai quốc gia, 
sự nghiệp cá nhân, sự phát triển của 
BIDV... trong suốt 3 tiếng rưỡi tôi 
tham gia giảng dạy.

 Tôi cũng cảm thấy rất vui khi 
được Viện Đào tạo và Nghiên cứu 
BIDV thông báo rằng các học viên 
đã rất hài lòng về bài giảng của 
mình.

với 32 năm công tác trong 
ngành ngân hàng, trải qua 

nhiều vị trí công việc, với những kinh 
nghiệm phong phú, ông có thể đưa ra 
một số gợi ý cho lớp lãnh đạo trẻ của 
BiDv để phát triển hơn nữa trong 
tương lai?

Với các nhân viên của BIDV, tôi 
muốn chia sẻ về việc đặt ra mục 
tiêu để phát triển. Trong tương lai, 

môi trường tài chính của Việt Nam 
sẽ dần trở thành một môi trường 
mở và cạnh tranh tự do. Trong tình 
hình hoạt động tài chính ngân 
hàng vẫn đang nhận được nhà 
nước bảo hộ như hiện nay, ngân 
hàng chỉ cần chỉ cần tuân thủ các 
quy định và xử lý mọi việc trong 
khuôn khổ, phạm vi cho phép. Thế 
nhưng, khi phạm vi cạnh tranh 
ngày càng mở rộng và thị trường 
trở nên tự do hơn, chúng ta cần 
phải có những gì?

Thứ nhất là năng lực của mỗi 
cá nhân, bao gồm cả năng lực xử 
lý công việc và sự hiểu biết về các 
lĩnh vực chuyên môn khác. Thứ hai 
là khả năng trong lĩnh vực CNTT. 
Nếu mỗi chúng ta đều có thể sử 
dụng CNTT một cách thuần thục 
hơn cả những người làm trong 
lĩnh vực này thì chắc chắn không 
chỉ BIDV phát triển mà cả cá nhân 
mỗi chúng ta cũng sẽ có cơ hội để 
phát triển hơn nữa. Cuối cùng là 
khả năng ngôn ngữ. BIDV sẽ từng 

 Cá nhân tôi tin 
tưởng rằng, trong 

thời gian tới, BIDV sẽ trở 
thành ngân hàng tốt nhất 
không chỉ tại Việt Nam 
mà còn ở cả khu vực 
Indochina. Để làm được 
điều này, tôi cho rằng, 
Hana Bank nói chung và 
cá nhân tôi nói riêng có 
trách nhiệm đồng hành, 
tìm kiếm và hỗ trợ BIDV 
trong một số lĩnh vực cụ 
thể để BIDV có thể phát 
triển nhanh chóng”.

  Ông Yoo Je BoNG 

Ủy viên HĐQT BIDV
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bước mở rộng phạm vi hoạt động 
không chỉ ở Việt Nam mà còn lan 
rộng ra các khu vực lân cận. Vì thế, 
khả năng ngoại ngữ sẽ là yếu tố rất 
quan trọng để nâng cao năng lực 
cạnh tranh của bạn. Tôi nghĩ rằng 
khả năng trong lĩnh vực CNTT và 
ngôn ngữ là những công cụ quan 
trọng cho sự phát triển bản thân và 
tôi khuyên bạn nên cố gắng trau 
dồi hơn nữa.

ông có thể chia sẻ cho độc giả 
Đầu tư Phát triển một vài dự 

định trong tương lai tại việt nam và 
BiDv?

Cá nhân tôi tin tưởng rằng, 
trong thời gian tới, BIDV sẽ trở 
thành ngân hàng tốt nhất không 
chỉ tại Việt Nam mà còn ở cả khu 

vực Indochina. Để làm được điều 
này, tôi cho rằng, Hana Bank nói 
chung và cá nhân tôi nói riêng có 
trách nhiệm đồng hành, tìm kiếm 
và hỗ trợ BIDV trong một số lĩnh 
vực cụ thể để BIDV có thể phát 
triển nhanh chóng. 

Thứ nhất, đó là phát huy hơn 
nữa lợi thế cạnh tranh vốn có của 
BIDV. Thứ hai là nâng cao năng lực 
cạnh tranh của BIDV thông qua việc 
giới thiệu, tư vấn những nhân tố 
mới như: Những sản phẩm mà Hana 
Bank đang triển khai tại Hàn Quốc, 
sản phẩm và dịch vụ dành cho 
khách hàng VIP, dịch vụ ngoại hối... 
Thứ ba là hỗ trợ trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin thông qua việc chia 
sẻ những kinh nghiệm của Hana 
Bank, để BIDV có thể xây dựng được 

ông yoo Je Bong và Ban lãnh đạo BiDv, hana chụp ảnh lưu  niệm tại  hàn Quốc

hệ thống công nghệ thông tin một 
cách hiệu quả nhất, tránh những 
va vấp mà Hana Bank đã gặp phải 
trong quá trình triển khai trước đó. 
Và thứ tư, đó là hỗ trợ để BIDV có 
được cơ cấu lợi nhuận ổn định, phát 
triển bền vững. Cấu trúc ổn định 
của ngành tài chính ngân hàng bao 
gồm 3 yếu tố: Cải thiện danh mục 
tài sản, tăng thu nhập ngoài lãi và 
giảm chi phí tín dụng. Trong thời 
gian tới, phía Hana Bank cũng dự 
định triển khai hợp tác, hỗ trợ BIDV 
bằng nhiều phương thức đa dạng 
tập trung vào 3 nội dung này. 

Có lẽ sứ mệnh của tôi và Hana 
Bank là đồng hành phát triển cùng 
BIDV thông qua 4 lĩnh vực này.

Xin cảm ơn ông! 
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Ông có thể khái quát về 
những kết quả mà BIDV Đông 

Hà Nội đạt được sau 2/3 chặng 
đường của năm 2020?

Cùng với toàn hệ thống BIDV, 
chi nhánh Đông Hà Nội bước vào 
năm 2020 với khí thế phấn khởi 
và tinh thần quyết tâm cao. Tuy 
nhiên, sự bùng phát của đại dịch 
Covid-19 ngay từ quý I và những 
biến động khó lường của dịch bệnh 
trong suốt thời gian qua đã ảnh 
hưởng không nhỏ đến việc triển 
khai nhiệm vụ kinh doanh của chi 
nhánh. Đứng trước thử thách, thêm 
một lần nữa tinh thần đoàn kết, 
sự đồng lòng và quyết tâm nỗ lực 
của tập thể BIDV Đông Hà Nội lại 
được phát huy cao độ, cùng với đó 
là sự tin tưởng và hợp tác tích cực 
của khách hàng, đã giúp chi nhánh 
vượt qua khó khăn và đạt được kết 
quả đáng khích lệ.

Đến thời điểm 31/8/2020, hoạt 
động kinh doanh của chi nhánh 
vẫn đảm bảo quỹ đạo phát triển. 
Có thể điểm kết quả của một số 
chỉ tiêu chính như: Chênh lệch 
thu chi đạt trên 313 tỷ đồng; tổng 
thu nhập thuần trên 367 tỷ đồng 
(bao gồm thu nợ hạch toán ngoại 
bảng), trong đó thu nhập thuần từ 
bán buôn trên 238 tỷ đồng và thu 
nhập thuần từ bán lẻ trên 129 tỷ 
đồng. Huy động vốn cuối kỳ đạt 
18.148 tỷ đồng (hoàn thành 108% 
kế hoạch năm 2020), trong đó 
huy động vốn bán buôn là 10.552 

“Trong những lúc khó khăn, sự đoàn kết, đồng lòng và tinh thần nỗ lực  
của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên đã đưa chi nhánh vượt qua chông gai để tiếp tục  
đà phát triển”. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Tiến - Giám đốc BIDV Đông Hà Nội -  

với Đầu tư Phát triển trong buổi trò chuyện thân tình và cởi mở...

PHAN ANH (thực hiện)

tỷ đồng, huy động vốn bán lẻ là 
7.596 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng cuối 
kỳ đạt 12.538 tỷ đồng (hoàn thành 
103,6% kế hoạch năm 2020), trong 
đó dư nợ tín dụng bán buôn là 
9.926 tỷ đồng và dư nợ tín dụng 
bán lẻ là 2.612 tỷ đồng... Đối với 
hoạt động bán lẻ, BIDV Đông Hà 
Nội luôn dẫn đầu khu vực Hà Nội 
về doanh thu và phí hoa hồng 
bảo hiểm; đứng thứ 5 khu vực và 
thứ 13 hệ thống (tăng 3 bậc so với 

năm 2019) về thu nhập thuần bán 
lẻ... Công tác xử lý nợ xấu và thu 
hồi nợ ngoại bảng cũng đảm bảo 
kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, với quyết tâm và nỗ lực 
đẩy mạnh phát triển các sản phẩm 
dịch vụ ứng dụng công nghệ thông 
tin, BIDV Đông Hà Nội đã có được 
kết quả tốt trong hoạt động IBMB 
với số lượng khách hàng lũy kế là 
59.622, lượng khách hàng phát sinh 
thu nhập tăng ròng mới từ IBMB 

GIÁm Đốc bIdv ĐôNG Hà NộI

“Quả ngọt sẽ đến 
sau những nỗ lực không ngơi nghỉ”

ông nguyễn hữu tiến – giám đốc BiDv Đông hà nội
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là 7.661 khách hàng, hoàn thành 
95,8% kế hoạch năm... Nhờ đó trong 
đợt bình xét chi nhánh điển hình 
tháng 8/2020 vừa qua, BIDV Đông 
Hà Nội đứng top 3 chi nhánh trên 
địa bàn Hà Nội có số lượng khách 
hàng IBMB có phát sinh thu nhập 
tăng ròng trong tháng cao nhất...

Như ông vừa đề cập, một 
trong những nguyên nhân để 

chi nhánh có được kết quả khả 
quan là sự hợp tác chặt chẽ của 
khách hàng. Đây dường như cũng 
là một lợi thế phát triển của chi 
nhánh?

Có thể nói, BIDV Đông Hà Nội 
là một trong những chi nhánh có 
lợi thế về khách hàng. Nền khách 
hàng của chi nhánh đa dạng về 
lĩnh vực và tương đối khá về mặt 
số lượng với 3.393 khách hàng 
doanh nghiệp, 79.507 khách hàng 
cá nhân và 89 khách hàng FDI. Điều 
đó đã giúp cho chi nhánh có điều 
kiện thuận lợi để “thâm canh” và 
có nhiều tiềm năng để phát triển 

khách hàng mới nhờ sự lan tỏa 
“thương hiệu BIDV”...

Với việc có quan hệ chặt chẽ 
với nhiều tập đoàn, tổng công ty, 
doanh nghiệp lớn; lại là thương hiệu 
ngân hàng có uy tín trên địa bàn 
nên BIDV Đông Hà Nội có lợi thế 
trong việc huy động vốn và nghiệp 
vụ này mang lại nguồn thu lớn cho 
chi nhánh. Bên cạnh đó, nhu cầu vay 
của khối khách hàng này khá lớn 
nên việc tăng trưởng tín dụng cũng 
là thế mạnh của chi nhánh.

Đối với khách hàng FDI, do trên 
địa bàn hoạt động của BIDV Đông 
Hà Nội có nhiều doanh nghiệp trú 
đóng, nên chi nhánh đã chú trọng 
phát triển khối khách hàng này; 
trong đó có việc thành lập Phòng 
Khách hàng doanh nghiệp 3 (tháng 
11/2018) với nhiệm vụ chuyên 
trách về khách hàng FDI. Khách 
hàng FDI của chi nhánh là những 
doanh nghiệp lớn, thương hiệu 
tầm cỡ thế giới với doanh số lớn, 
mua bán ngoại tệ nhiều, tiền gửi 
không kỳ hạn lớn và có lượng công 

nhân đông để phát hành thẻ... 
Riêng trong 8 tháng đầu năm 2020, 
thu nhập thuần từ khách hàng FDI 
đạt 24,2 tỷ đồng (trong đó thu từ 
kinh doanh ngoại tệ và phái sinh 
đạt 4,3 tỷ đồng); huy động vốn cuối 
kỳ đạt 2.874 tỷ đồng. Chi nhánh 
cũng triển khai đổ lương cho 31 
doanh nghiệp với khoảng 5.000 
công nhân.

Khách hàng cá nhân của BIDV 
Đông Hà Nội cũng mang lại cho chi 
nhánh những điểm cộng khi huy 
động vốn dân cư chiếm tỷ trọng 
gần 42% tổng huy động vốn; dư nợ 
bán lẻ tuy chỉ chiếm 20,8% tổng dư 
nợ, nhưng có NIM cao 2,43% (đứng 
thứ 12 của toàn hệ thống). 

Bên cạnh những kết quả kinh 
doanh và khách hàng, tôi 

thấy ông cũng lưu tâm đến công 
tác xử lý và thu hồi nợ xấu. Ông có 
thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này?

Tháng 4/2016, tôi được điều 
động về làm Giám đốc BIDV Đông 
Hà Nội, lúc đó chi nhánh có quy mô 
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ở mức trung bình khá, nợ xấu gộp là 
hơn 10%. Tôi đã cùng Ban Giám đốc 
và cán bộ chủ chốt tập trung đánh 
giá lại những điểm mạnh, những 
hạn chế của chi nhánh để có thể tổ 
chức hoạt động một cách hiệu quả 
hơn, trong đó có vấn đề xử lý và thu 
hồi nợ xấu.

Bám sát chỉ đạo của BIDV Trung 
ương, chi nhánh đã thành lập Tổ 
xử lý nợ xấu để triển khai hoạt 
động này một cách quyết liệt. Ban 
Giám đốc đã chỉ đạo rà soát lại 
nền khách hàng và dần thanh lọc 
những khách hàng có dấu hiệu rủi 
ro. Trong việc xử lý nợ, chi nhánh 
đã áp dụng đồng bộ nhiều biện 
pháp, một trong số đó là khởi kiện 
khách hàng có nợ xấu ra tòa. Chi 
nhánh đã có hàng trăm vụ khởi 
kiện và 100% đều thắng kiện, đây 
là cơ sở pháp lý vững vàng để chi 
nhánh thu hồi nợ xấu một cách 
hiệu quả... Nhờ đó, trong 2 năm 
2017 - 2018, các chỉ tiêu thu hồi nợ 
xấu Trung ương giao đều được chi 
nhánh hoàn thành tốt, mỗi năm 
thu bình quân 70 - 80 tỷ đồng.

Năm 2019 và đầu năm 2020, 
trước khó khăn của thị trường, chất 
lượng tín dụng của chi nhánh có 
chiều hướng đi xuống (đặc biệt 
là khoản vay của doanh nghiệp 
xử lý rác) làm cho nợ xấu tăng lên 
đến hơn 3%. Cũng vì vậy, từ là chi 
nhánh chủ lực, chi nhánh hạng 
1, BIDV Đông Hà Nội giảm xuống 
hạng 2... Để xử lý dự án này và 
một số khoản nợ xấu lớn khác, chi 
nhánh đã dành toàn bộ nguồn lực 
2019 - 2020, thậm chí chúng tôi 
phải vay Trung ương 100 tỷ đồng 
để xử lý... Và đáng mừng là những 
nỗ lực của chi nhánh đã tạo nên 
kết quả tốt khi đến nay cơ bản chi 
nhánh đã xử lý xong; chúng tôi 
cũng phấn đấu đến cuối năm 2020 
trả được nợ cho Trung ương.

Cũng xin nói thêm, một trong 
những biện pháp mạnh của chi 
nhánh là thành lập Phòng Khách 
hàng doanh nghiệp 5 chuyên về thu 
hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng. Nhờ đó, 
kết quả thu hồi nợ ngoại bảng năm 
2019 đạt trên 81 tỷ đồng; năm 2020 
cũng đang có kết quả thu tốt và 

chúng tôi phấn đấu đạt tối thiểu 90 
tỷ đồng. Điều đặc biệt, với sự hiệu 
quả của Phòng Khách hàng doanh 
nghiệp 5, BIDV Trung ương đã tổng 
kết và nhân rộng mô hình Phòng 
này tại nhiều chi nhánh, góp phần 
tích cực vào công tác thu hồi nợ của 
toàn hệ thống.

Có dịp trò chuyện với một số 
người dân và khách hàng, tôi 

đã nghe những đánh giá tích cực về 
dấu ấn “thương hiệu BIDV”. Vậy chi 
nhánh đã làm gì để có được sự ghi 
nhận đó?

Xác định thương hiệu là một yếu 
tố quan trọng để hỗ trợ hoạt động 
kinh doanh, BIDV Đông Hà Nội đã 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
để đưa thương hiệu BIDV đến với 
công chúng, khách hàng trên địa 
bàn.

Về nhận diện thương hiệu, BIDV 
Đông Hà Nội có trụ sở chính khang 
trang, hiện đại, chuẩn mực đã góp 
phần khẳng định vị thế và thương 
hiệu của BIDV trên địa bàn phía 
đông bắc Thủ đô. Đồng thời trong 
quá trình hoạt động, chúng tôi 
thường xuyên rà soát các phòng 
giao dịch, đánh giá tính hiệu quả 
trong kinh doanh cũng như đảm 
bảo chuẩn nhận diện thương hiệu. 

Nếu chưa đạt, chúng tôi chuyển địa 
điểm mới phù hợp, bên cạnh đó là 
đầu tư xứng đáng để đảm bảo cơ 
sở vật chất cho cán bộ cũng như 
đảm bảo hình ảnh thương hiệu 
chuẩn của BIDV trên địa bàn. Ngoài 
ra chúng tôi cũng thuê mua hệ 
thống biển quảng cáo dọc quốc lộ 
3 hoặc các tuyến phố quan trọng 
để tạo hình ảnh BIDV rõ nét trên 
địa bàn...

Không chỉ đầu tư hoàn thiện 
nhận diện bên ngoài, BIDV Đông 
Hà Nội còn chú trọng vào việc 
hoàn thiện, nâng cao phong cách 
giao dịch, kỹ năng phục vụ khách 
hàng của đội ngũ cán bộ nhân 
viên. Xác định rõ yếu tố con người 
chiếm phần quyết định trong việc 
kết nối và mang lại niềm tin cho 
khách hàng nên Ban Giám đốc 
thường xuyên quán triệt tới cán 
bộ không chỉ trau dồi chuyên môn 
nghiệp vụ mà còn xây dựng kỹ 
năng giao tiếp với khách hàng một 
cách chuyên nghiệp, thân thiện, 
chu đáo... Nhờ đó, khách hàng 
khi đến làm việc, giao dịch tại chi 
nhánh luôn cảm thấy hài lòng và 
mong muốn được tiếp tục gắn bó 
với BIDV...

BIDV Đông Hà Nội cũng luôn chú 
trọng xây dựng và phát triển mối 
quan hệ tốt đẹp với các cấp chính 
quyền địa phương. Chi nhánh đã 
tích cực tham gia, hỗ trợ các hoạt 
động của chính quyền như: đền bù 
giải phóng mặt bằng, các chương 
trình vì cộng đồng... Lãnh đạo chi 
nhánh cũng thường xuyên tham gia 
và có báo cáo tại các buổi họp giao 
ban Hội đồng nhân dân để các cấp 
chính quyền thấu hiểu, quan tâm và 
ủng hộ hoạt động của BIDV... 

Quãng thời gian còn lại của 
năm 2020 không dài, trong 

khi tình hình chung còn nhiều diễn 
biến khó lường. Để hoàn thành các 
mục tiêu của năm, BIDV Đông Hà 
Nội sẽ phải làm gì, thưa ông?

Mục tiêu phấn đấu của BIDV 
Đông Hà Nội là đến cuối năm 2020 
được xếp loại Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ và quay trở lại là chi nhánh 
hạng 1. Để đạt được mục tiêu đó, 

BIDV Đông Hà Nội là một 
“gia đình” nên mọi suy nghĩ, 

mọi quyết định, mọi hành động 
của Ban Giám đốc và đội ngũ cán 
bộ nhân viên đều vì đảm bảo cho 
“gia đình” được bình an, thịnh 
vượng... Nhờ đó tập thể 153 anh 
chị em chúng tôi luôn đoàn kết, 
đồng lòng và nỗ lực hướng đến mục 
tiêu chung là đưa chi nhánh ngày 
càng phát triển. Đây là sức mạnh 
to lớn để BIDV Đông Hà Nội tự tin 
chinh phục những mục tiêu cao 
hơn, góp sức mình vào sự lớn 
mạnh của toàn hệ thống BIDV”.

Ông NGuYễN Hữu TIếN 
Giám đốc BIDV Đông Hà Nội
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Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BIDV Đông Hà Nội 
luôn chú trọng và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 
Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, chi nhánh đã triển khai 
nhiều chương trình như: tặng kinh phí để huyện Sóc Sơn 
mua trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm để phòng dịch 
bệnh Covid 19; tặng Bệnh viện Đa khoa Đông Anh và 
Bệnh viện Bắc Thăng Long, mỗi bệnh viện 10 máy huyết 
áp điện tử và 10 máy nhiệt kế hồng ngoại với tổng giá 
trị là 60 triệu đồng; tài trợ 5 tấn gạo trị giá 65 triệu đồng 
cho các hộ gia đình gặp khó khăn trong dịch Covid 19; 
tặng 500 bình nước với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng 
cho trẻ em có hoàn cảnh khóa khăn trên địa bàn huyện 
Đông Anh nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6; tặng 11 bộ máy vi 
tính cho các trường học trên địa bàn huyện Đông Anh... 
Ngoài ra, chi nhánh cũng tích cực ủng hộ các quỹ, các 
trung tâm, thăm hỏi đoàn viên công đoàn với tổng số 
tiền ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng...

Ban Giám đốc chi nhánh đã triển khai 
nhiều biện pháp, trong đó chú trọng 
đến công tác quản trị điều hành.

Thứ nhất, yêu cầu các Phòng 
chức năng lập kế hoạch hàng tuần 
để Ban Giám đốc thông qua và tổ 
chức triển khai. Cùng với đó là việc 
rà soát số liệu định kỳ theo tuần, 
đánh giá những mặt đã đạt được, 
những mặt còn tồn tại để phát huy 
điểm mạnh và nhanh chóng có giải 
pháp khắc phục điểm yếu. Chúng 
tôi thực hiện phương châm “rõ việc 
rõ người” và “giải quyết dứt điểm 
những tồn tại”.

Thứ hai, vào sáng ngày đầu tuần, 
Giám đốc sẽ họp với các phòng kinh 
doanh chủ lực như Khối Khách hàng 
doanh nghiệp, Phòng Khách hàng cá 
nhân, Phòng Quản lý rủi ro... để đánh 
giá kết quả thực hiện các nội dung 
chỉ đạo của Giám đốc tại tuần trước 
và nhiệm vụ trọng tâm của tuần này.

Thứ ba, yêu cầu các Phó Giám đốc 
triển khai họp với đơn vị do mình 
phụ trách tối thiểu 1 tháng/1 lần để 
kịp thời giải quyết các vướng mắc, 
tăng cường hiệu quả hoạt động.

Thứ tư, thực hiện cơ chế phân 
cấp ủy quyền để tăng tính chủ động 
trong xử lý công việc. Có thể kể 
đến như ủy quyền trong công tác 
kinh doanh vốn và tiền tệ, ủy quyền 
trong công tác phê duyệt lãi suất 
phụ trội, ủy quyền trong công tác 
tài chính; phân cấp trong phê duyệt 
tín dụng…

Thứ năm, đẩy mạnh phát triển 
dịch vụ ngân hàng điện tử, đặc 
biệt là dịch vụ thanh toán lương tự 
động, iBank, Smart Banking... Phân 
giao kế hoạch kinh doanh đối với 
các chỉ tiêu này đến từng đơn vị và 
có cơ chế đánh giá điểm cộng, điểm 
trừ tại kỳ đánh giá Quý. 

Thứ sáu, phát động các chương 
trình thi đua, tiếp tục triển khai cơ 
chế khen thưởng đột xuất và vinh 
danh đối với cán bộ, tập thể có 
thành tích xuất sắc trong các mặt, 
mang lại hiệu quả, góp phần vào 
thành tích chung của chi nhánh...

Mục tiêu đã rõ, giải pháp đã có 
và chúng tôi cũng xác định sẽ phải 
nỗ lực gấp 2, gấp 3 thì mới đạt được, 
bởi thị trường vẫn biến động khó 

lường, bởi tác động không thuận 
chiều của dịch bệnh... Nhưng dẫu 
còn nhiều khó khăn, tôi luôn tin 
tưởng rằng, BIDV Đông Hà Nội sẽ về 
đích thành công và “quả ngọt” sẽ 
đến sau những tháng ngày nỗ lực 
không ngơi nghỉ của tập thể 153 
con người đầy tâm huyết... 

Xin cảm ơn ông! 

BiDv Đông hà nội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đưa thương hiệu đến với công chúng, khách hàng trên địa bàn
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Sau 13 năm hình thành và phát 
triển, năm 2008, Tập đoàn 
Amaccao bắt đầu đặt mối quan 

hệ tín dụng với BIDV Đông Hà Nội để 
triển khai việc mở rộng hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Nhờ hợp tác và 
vốn vay của BIDV, Amaccao đã không 
ngừng khởi sắc: Tốc độ tăng trưởng 
của doanh nghiệp luôn ở mức cao, 
năm sau tăng trưởng gấp đôi năm 
trước; doanh số hằng năm từ hơn 100 
tỷ đồng vào năm 2008 tăng lên hơn 
4.000 tỷ đồng vào năm 2019. Hiện 
nay, Tập đoàn Amaccao nay đã có 21 
công ty và 16 nhà máy với hơn 3.000 
nhân viên, người lao động. Tập đoàn 
mở rộng hoạt động trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau như xây lắp, điện dân 
dụng, sản xuất các loại vật liệu xây 
dựng cao cấp, giáo dục đào tạo, sản 
xuất nước uống đóng chai, đầu tư các 
khu công nghiệp và năng lượng sạch 
– môi trường.

TS Tô Văn Nhật, Phó Chủ tịch 
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Amaccao cho biết: Thời gian đầu, 
Amaccao chỉ vay tín dụng tại BIDV 
Đông Hà Nội, đến nay Tập đoàn đã 
sử dụng nhiều dịch vụ khác như tiền 
gửi, thanh toán, bảo lãnh và các dịch 
vụ cá nhân như trả lương, thẻ. Do 
nhu cầu phát triển mở rộng mạnh 
cho các thành viên của Tập đoàn 
nên bên cạnh BIDV Đông Hà Nội, 
Tập đoàn Amaccao đến nay cũng đã 
mở rộng thêm quan hệ sang các chi 

nhánh khác như BIDV Mỹ Đình, BIDV 
Thái Hà, BIDV Hà Nội. “Việc không 
ngừng mở rộng quan hệ và sử dụng 
các sản phẩm dịch vụ của BIDV trong 
thời gian qua cho thấy mối quan hệ 
ngày càng tốt đẹp và đặc biệt với 
BIDV của Tập đoàn Amaccao. Do Tập 
đoàn Amaccao phát triển nhanh, 
mạnh và tài chính bền vững nên có 
nhiều ngân hàng đến đặt mối quan 
hệ hợp tác nhưng Amaccao luôn xác 
định ưu tiên gắn bó với BIDV”, TS Tô 
Văn Nhật cho biết thêm.

Theo TS Tô Văn Nhật, lý do giúp 
mối quan hệ giữa BIDV Đông Hà Nội 
và Tập đoàn Amaccao gắn bó lâu dài 
trong suốt 12 năm qua đó là: Lãnh 
đạo của BIDV rất quyết liệt, mạnh 
mẽ, tận tâm với khách hàng và luôn 
đặt mình vào vị trí của khách hàng, 
coi dự án của khách hàng như dự 
án của ngân hàng; Cán bộ của BIDV 
là những chuyên gia, cố vấn đích 
thực, có chuyên môn trong thẩm tra, 
đánh giá, luôn gần gũi và trăn trở với 
khách hàng, thẳng thắn đưa ra chính 
kiến để có những tư vấn tốt nhất 
cho khách hàng, giúp khách hàng 
quyết định đúng đắn hơn.

TS Nhật cũng trân trọng BIDV đã 
giúp Amaccao mở rộng hệ thống 
khách hàng thông qua các mối 
quan hệ của ngân hàng. Với sự nhiệt 
tình hỗ trợ, đồng hành của BIDV 
nói chung và BIDV Đông Hà Nội nói 
riêng, Amaccao xác định sẽ “đi cùng 
năm tháng” với BIDV. “Thời gian 
gần đây, Amaccao từ chối nhiều lời 

đề nghị trong hợp tác tín dụng của 
nhiều ngân hàng để tiếp tục đồng 
hành với BIDV”, TS Tô Văn Nhật nói.

Theo khẳng định của TS Tô Văn 
Nhật, sự hỗ trợ của BIDV có nhiều ý 
nghĩa đặc biệt và có tính chất quyết 
định đến sự phát triển của Amaccao 
trong hành trình phát triển 25 năm 
qua. Bắt đầu từ dấu mốc 2008, khi 
Amaccao nhận được dòng vốn của 
BIDV để mở rộng hoạt động sang 
sản xuất và đầu tư bất động sản. Từ 
điểm nhấn đó, Amaccao đã bứt phá 
trong hoạt động và trở thành một 
trong những tập đoàn lớn mạnh, 
quy mô hoạt động trên toàn quốc 
như ngày hôm nay. 

Amaccao đang có triển khai đầu 
tư nhiều dự án lớn trong lĩnh vực 
năng lượng sạch  (điện rác, điện gió, 
thủy điện) tại Sơn Tây (Hà Nội), Lai 
Châu, Vũng Tàu, Nghệ An, Quảng 
Trị… Vậy nên, Tập đoàn cần vốn 
đầu tư lớn và sự hỗ trợ của BIDV để 
nhanh chóng chớp được thời cơ, 
cơ hội phát triển các dự án có tầm 
nhìn trong lĩnh vực năng lượng và 
mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Với 
sự phát triển mạnh mẽ, chắc chắn 
và kiên cường của mình, Tổng Giám 
đốc Amaccao bày tỏ mong muốn 
tiếp tục nhận được sự thấu hiểu, hỗ 
trợ, đồng hành của BIDV Đông Hà 
Nội để trên chặng đường phát triển 
và bứt phá tiếp theo của Amaccao 
lại tiếp tục có dấu ấn của BIDV Đông 
Hà Nội như những gì 2 đơn vị đã 
làm được thời gian đã qua.  

Dấu ấn BIDV Đông Hà Nội 
trong sự phát triển bứt phá của tập đoàn amaccao

Hương CHi

Luôn sẵn sàng đồng hành và sát 
cánh với khách hàng, cấp vốn tín 
dụng đúng thời điểm có tính quyết 
định trong quá trình phát triển của 
khách hàng,… BIDV Đông Hà Nội 
đã ghi được nhiều dấu ấn đặc  
biệt trên chặng đường phát triển của 
Tập đoàn Amaccao Dây chuyển sản xuất nước khoáng AVIA 

của Tập đoàn Amaccaoa
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T rong nhận thức của anh 
Mong, nông dân trên khắp 
cả nước có nhu cầu cao về gà 

giống trong khi phần lớn gà giống 
tại Việt Nam đang được nhập từ 
Trung Quốc, không đảm bảo về 
năng suất và chất lượng. Năm 2014, 
anh Mong quyết định đầu tư trong 
lĩnh vực cung cấp gà giống (có gà bố 
mẹ được nhập khẩu từ Pháp). Đây là 
giống gà khỏe mạnh, dễ thích nghi 
với điều kiện khí hậu của Việt Nam, 
có tỷ lệ phát triển cao, năng suất tốt 
với cân nặng trung bình gần 3kg/
con, có thể mang lại hiệu quả chăn 
nuôi cao cho nông dân.

Với kinh nghiệm sẵn có trong 

ngành chăn nuôi, anh Mong lựa 
chọn hướng đi trong đầu tư được 
cho là rất phù hợp và chắc chắn. 
Trước khi nhập khẩu gà giống, hệ 
thống lồng ấp và vận hành trang 
trại, anh Mong bỏ tiền tỷ để khám 
phá và khai thác thị trường. Anh 
thuê nhân công đi tìm hiểu thị 
trường, tìm hiểu nhu cầu chăn nuôi 
gà của người nông dân ở các tỉnh 
trong Nam ngoài Bắc để khi có gà 
giống cung cấp ra thị trường, anh 
đã có sẵn các mối khách hàng, tránh 
tình trạng thiếu thị trường tiêu thụ. 

Vào thời gian đầu khởi nghiệp 
trong lĩnh vực cung cấp gà giống, 
anh Mong gặp nhiều khó khăn về tài 

chính. Năm 2016, anh bắt đầu vay 
vốn tại BIDV để duy trì và mở rộng 
hoạt động của trang trại. Thời gian 
đầu, anh Mong vay tín dụng tại BIDV 
Đông Hà Nội là 1 tỷ đồng. Hiện nay, 
dư nợ tín dụng của anh Mong tại chi 
nhánh là gần 10 tỷ đồng.

Khi được hỏi “nguồn thức ăn cho 
hàng chục nghìn con gà giống lấy 
ở đâu?”, anh Mong cho biết, do nhu 
cầu thức ăn cho gà lớn và là thức 
ăn an toàn để đảm bảo chất lượng 
của gà giống, hơn nữa để chủ động 
trước tình trạng bấp bênh về giá, 
anh Mong mạnh dạn đầu tư thêm 
nhà máy sản xuất thứ ăn gia cầm 
với nguyên liệu hoàn toàn là nông 
sản của Việt Nam. Để chủ động vận 
chuyện gà giống đi khắp các tỉnh 
thành trong cả nước, anh Mong 
cũng đầu tư 7 xe chuyên dụng luôn 
vận chuyển hết công suất để kịp 
thời giao gà giống cho khoảng 160 
đại lý phân phối. 

Cùng với nhu cầu gà giống ngày 
càng cao, từ số lượng gà bố mẹ 
nhập khẩu năm đầu là 10 nghìn con/
năm, đến nay, số gà bố mẹ nhập 
khẩu của trang trại lên đến hàng 
chục nghìn con mỗi năm. Hiện nay, 
công ty có 64 lò ấp trứng với công 
suất ấp khoảng hơn 100 nghìn 
quả/3 ngày. Khu trang trạng cũng 
được mở rộng hơn với các khu nuôi 
gà giống bố mẹ, khu ấp trứng và 
dành cho gà con xuất chuồng… Thị 
trường tiêu thụ gà giống nhiều nhất 
hiện nay của trang trại đạt khoảng 
30.000 con/tháng. 

Thăm trang trại cung cấp gà 
giống của anh Mong, chúng tôi thấy 
vui vì hiện nay trang trại có khoảng 
127 công nhân thường xuyên làm 
việc với thu nhập bình quân hơn 
10 triệu đồng/tháng. Vui hơn nữa 
là đồng vốn của BIDV đã gieo đúng 
địa chỉ để anh Mong đã khởi nghiệp 
thành công, trang trại phát triển 
ngày càng mạnh mẽ.  

Gieo vốn Giúp khách hànG 
khởi nghiệp thành công 

Sau gần 10 năm khởi nghiệp, đến nay anh Trần Văn Mong đã sở hữu trang 
trại cung cấp gà giống và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc lớn 
nhất trên địa bàn huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Chia sẻ về những may mắn 
để có được thành công như ngày hôm nay, anh Mong cho biết:“Tôi đã nhận 
được vốn vay từ BIDV Đông Hà Nội rất đúng lúc. Nhờ vậy, tôi nắm bắt được 
cơ hội tốt để phát triển và mở rộng trang trại như ngày hôm nay”.

Hoàng ngân

Anh Trần Văn Mong
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15 năm trưởng thành 
Ngày 11/9/2005, BIDV Gia Định 

chính thức đi vào hoạt động, có 
trụ sở đặt tại 127 Đinh Tiên Hoàng, 
phường 3, quận Bình Thạnh. Đây là 
đơn vị thứ 7 của BIDV hiện diện tại 
TP.HCM. Chi nhánh khởi điểm với 55 
cán bộ, 7 phòng ban, quy mô tổng 
tài sản 332 tỷ đồng. 

Ngày 1/5/2012 là mốc son trong 
lịch sử phát triển của hệ thống BIDV 
khi tổ chức chuyển đổi thành công 
mô sang hình hoạt động sang ngân 
hàng đa sở hữu. Với tinh thần sáng 
tạo, quyết tâm sắt đá, năng lực ứng 
phó trước những biến động của thời 
đại, BIDV Gia Định tiếp tục chinh 
phục những mục tiêu mới và ghi 
nhận những bước phát triển mạnh 
mẽ về thị phần hoạt động.

Giai đoạn năm 2011-2016, cùng 
với sự lớn mạnh về quy mô và hiệu 
quả hoạt động, chi nhánh được 
Hội sở chính tin tưởng giao cho 
nhiều trọng trách trong phát triển 
mạng lưới: Đầu mối thành lập BIDV 
Bến Thành, bàn giao Phòng giao 

dịch (PGD) Bắc Hải năm 2011; Đầu 
mối thành lập BIDV Củ Chi, cung 
ứng nhân sự và nguồn lực phục vụ 
sáp nhập MHB cho BIDV Trường 
Sơn năm 2015; Chuyển giao PGD 
Nguyễn Văn Nghi cho BIDV Châu 
Thành Sài Gòn năm 2016.

Đến tháng 1/2019, Chi nhánh 
Gia Định di dời trụ sở về Vincom 
Saigonres, 188 Nguyễn Xí, quận Bình 
Thạnh, đánh dấu một cột mốc đáng 
nhớ sau hơn 13 năm hình thành, 
xây dựng và phát triển, mở ra chặng 
đường mới được dự báo trước rất 
nhiều khó khăn. Thế nhưng, mỗi 
thành viên BIDV Gia Định đều vững 
niềm tin rằng “chân cứng, đá mềm”, 
quyết tâm biến khó khăn thành 
động lực, biến thách thức thành cơ 
hội, cùng nhau sáng tạo, bứt phá, 
đặt ra những mục tiêu mới và hướng 
đến những thành tựu mới.

Bidv Gia Định
Thay đổi để vươn xa

Đoàn THương BIDV Gia Định bước sang tuổi 15. 
Chặng đường đã qua ghi nhiều mốc 
son đổi thay và phát triển. Ở đó có 
dấu chân tuổi trẻ của lớp lớp thế hệ 
BIDV Gia Định với niềm tin và khát 
khao được cống hiến, đã cùng nhau 
kế thừa, phát triển, cùng nhau kiến 
tạo nên giá trị và cốt cách một BIDV 
GIA ĐỊNH – bản lĩnh, kiên trì, vững 
vàng trong giông bão…Tất cả đều nỗ 
lực thay đổi để vươn xa. 

Tập thể CBCNV BIDV Gia Định
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giữ vững một niềm tin 
Với định hướng lấy khách hàng 

làm trọng tâm, là kim chỉ nam sắc 
bén trong các mặt hoạt động, đảm 
bảo hiệu quả kinh doanh, quyết 
liệt trong chỉ đạo điều hành, BIDV 
Gia Định qua 15 năm xây dựng và 
trưởng thành luôn giữ vững niềm 
tin nơi khách hàng, mang đến 
những giá trị vững bền cho sự hợp 
tác và phát triển; Tham gia tích cực 
các chương trình thúc đẩy phát 
triển kinh tế, hỗ trợ nhà ở xã hội tại 
TP.HCM, sát cánh cùng các doanh 
nghiệp trong các dự án đầu tư, công 
trình xây dựng trọng điểm tại địa 
phương và các tỉnh thành trên cả 
nước. Trên chặng đường ấy không 
thể thiếu sự tin tưởng, đồng hành và 
sẻ chia của khách hàng thân thiết.

Và dĩ nhiên, trong hành trình của 
mình, BIDV Gia Định luôn giữ vững 
truyền thống uống nước nhớ nguồn, 
nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam 
Anh Hùng, chia sẻ trách nhiệm với 
cộng đồng, thường xuyên tổ chức 
các chương trình an sinh xã hội, 
chăm lo đời sống người nghèo. Với 
BIDV Gia Định, những hoạt động xã 

hội ý nghĩa mang niềm vui đến cho 
đời cũng là những hoạt động thực sự 
mang niềm vui đến cho chính mình. 

 “Đất lành chim đậu”, tại BIDV 
Gia Định, đội ngũ cán bộ được đào 
tạo bài bản, phát triển kỹ năng 
mềm, xây dựng môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, năng động, tạo 
động lực phát triển. Mỗi con người 
đến với BIDV Gia Định đều được 
truyền cảm hứng trao truyền giá trị 
tinh thần cùng tập thể gắn kết, luôn 
nỗ lực trau dồi trí tuệ, rèn luyện bản 
thân về mọi mặt, cùng nhau làm 
việc, tiếp lửa đam mê, cống hiến cho 
sự phát triển ngày một lớn mạnh 
của chi nhánh. 

Giá trị cốt lõi của BIDV Gia Định 
nằm ở sức trẻ, tư duy linh hoạt, 
không ngại thay đổi, kiên định với 
mục tiêu thể hiện trên mọi phương 
diện hoạt động của chi nhánh. Về 
chuyên môn, nghiệp vụ hay hoạt 
động văn nghệ, thể thao, rèn luyện 
thể chất, cán bộ chi nhánh luôn để 
lại những dấu ấn khác biệt, chinh 
phục nhiều mục tiêu ấn tượng 
bằng tất cả sự nhiệt huyết, bản 
lĩnh, khẳng định cốt cách và truyền 

Dù khó khăn vượt núi cao hay sông sâu, BIDV Gia 
Định luôn thể hiện tinh thần nỗ lực, cố gắng. Tất cả đã 
tạo nên một tập thể đồng lòng, tư duy linh hoạt, khác 
biệt, không ngại thay đổi, luôn sẵn sàng cho mọi tình 
huống.

thống văn hóa của những con 
người BIDV Gia Định qua các thế hệ.

Qua 15 năm sáng tạo và nỗ lực 
không ngừng nghỉ, BIDV Gia Định 
ngày nào nay đã trưởng thành theo 
thời gian, đạt được những bước 
phát triển vượt bậc cả về quy mô và 
hiệu quả hoạt động. Chi nhánh đã 
vinh dự đón nhận được nhiều danh 
hiệu thi đua, tặng thưởng cao quý 
cho thấy những đóng góp tốt đẹp 
của BIDV Gia Định đối với hệ thống 
BIDV, ngành Ngân hàng và xã hội.

15 năm “thay đổi để vươn xa”, 
15 năm hành trình bồi đắp giá trị 
của trí tuệ và bản lĩnh, của kế thừa 
và phát huy, chi nhánh sẽ tiếp tục 
đi lên, chinh phục những thành tựu 
mới, viết tiếp khúc hoan ca đầy tự 
hào cho các thế hệ BIDV Gia Định 
hôm qua và hôm nay.  
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BIDV chú trọng phát triển kênh 
phân phối hiện đại, mang tính 
cạnh tranh, hàm lượng công 

nghệ thông tin cao, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng đa dạng của khách 
hàng. Giải thưởng “Ngân hàng bán 
lẻ tốt nhất Việt Nam” 5 năm liên 
tiếp (2015-2019) là sự ghi nhận cho 
nỗ lực của cả hệ thống BIDV trong 
chặng đường 10 năm tập trung 
phát triển mạnh mẽ về quy mô, hiệu 
quả và chất lượng hoạt động ngân 
hàng bán lẻ.

hoạt động bán lẻ với 
nhiều khởi sắc 

Dưới sự dẫn dắt của BIDV, chi 
nhánh Gia Định luôn xác định vai trò 
và tầm quan trọng của hoạt động 
kinh doanh bán lẻ, xem đây là hoạt 
động kinh doanh mũi nhọn. Những 
năm qua, chi nhánh Gia Định từng 
bước cơ cấu nền khách hàng, tập 
trung nguồn lực từ đội ngũ nhân sự 
đến cơ chế, chính sách, xây dựng 
quy trình phối kết hợp giữa khối hỗ 
trợ, tác nghiệp và khối khách hàng, 
nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt 
động kinh doanh bán lẻ. Sau 15 năm 
hình thành và phát triển, với những 
nỗ lực không ngừng nghỉ của đội 
ngũ bán lẻ BIDV Gia Định, hoạt 
động kinh doanh ngân hàng bán lẻ 
của chi nhánh có nhiều chuyển biến 
tích cực, gặt hái được những kết quả 
nổi bật trên nhiều mặt, góp phần ổn 
định, duy trì phát triển nền khách 

hàng trong giai đoạn tái cơ cấu, 
đóng góp quan trọng vào hiệu quả 
hoạt động kinh doanh chung của 
chi nhánh.

Chi nhánh Gia Định hiện tại nằm 
trong top 3 chi nhánh có quy mô 
thu nhập ròng bán lẻ cao trên địa 
bàn, với tốc độ tăng trưởng thu 
nhập bình quân 15%/năm (giai 
đoạn 2015-2019), đạt 135 tỷ đồng 
năm 2019; Top 2 chi nhánh có 
quy mô dư nợ tín dụng bán lẻ cao 
nhất khu vực TP.HCM, tốc độ tăng 
trưởng bình quân 30%/năm (giai 
đoạn 2015-2019), đạt 2.581 tỷ đồng 
năm 2019. Từ một chi nhánh phụ 
thuộc chủ yếu vào các khách hàng 
khối bán buôn có quy mô lớn, đến 
nay, hoạt động kinh doanh bán lẻ 
đã đem lại hơn 50% tổng thu nhập 
toàn chi nhánh. Nền khách hàng 
huy động vốn dân cư tại BIDV Gia 
Định chiếm đến 65% tổng quy mô 
nền khách hàng của chi nhánh. 

Hoạt động kinh doanh thẻ tại 
chi nhánh cũng đã được ghi nhận 
những bước phát triển vượt bậc, với 
mức tăng trưởng thu phí dịch vụ 
thẻ năm 2019 là 33%/năm, cao hơn 
mức tăng trưởng bình quân của 
địa bàn, thu nhập thuần hoạt động 
thẻ có mức tăng trưởng bình quân 
43%/năm (giai đoạn 2015-2019), đạt 
23 tỷ đồng năm 2019.

Bên cạnh đó, nền khách hàng 
cá nhân tại chi nhánh chuyển dịch 
theo hướng chất lượng, hiệu quả. 

Tỷ lệ khách hàng active và tỷ lệ sử 
dụng sản phẩm dịch vụ bình quân/
khách hàng cải thiện đáng kể qua 
các năm. Chi nhánh Gia Định trong 
những năm gần đây đã tích cực đẩy 
mạnh bán chéo sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng điện tử, thay đổi thói 
quen của khách hàng từ việc sử 
dụng dịch vụ thông qua kênh quầy 
chuyển sang sử dụng ứng dụng 
dịch vụ công nghệ của ngân hàng, 
thường xuyên triển khai ngày hội 
ngân hàng điện tử tại các đơn vị đổ 
lương, khu dân cư, trường học..., 
nhằm gia tăng trải nghiệm của 
khách hàng. Số lượng khách hàng 
sử dụng dịch vụ ngân hàng điện 
tử của chi nhánh tăng trưởng bình 
quân 40%/năm (giai đoạn 2016-
2019), từ mức 11.000 khách hàng 
chiếm tỷ trọng 18% tổng quy mô 
nền khách hàng dân cư năm 2016 
lên mức 33.000 khách hàng chiếm 

Kinh doanh
ngân hàng bán lẻ
cHuyểN mìNH cùNG THờI ĐạI

Những năm qua, BIDV đã và đang tích cực triển khai các giải pháp đẩy 
mạnh kinh doanh ngân hàng bán lẻ với hơn 100 sản phẩm dịch vụ dành 
cho khách hàng cá nhân. Cả hệ thống đã gặt hái được nhiều thành công, 
BIDV Gia Định cũng đã gặt hái không ít kết quả đáng khích lệ.

Hiền THương 
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tỷ trọng 55% tổng nền khách hàng 
cá nhân của chi nhánh tính đến 
30/6/2020.

Hiện nay, BIDV Gia Định có ba 
phòng giao dịch trực thuộc với 2 
phòng giao dịch quy mô lớn đặt tại 
các vị trí thuận lợi, được đầu tư cơ 
sở vật chất khang trang, hiện đại, 
thân thiện với khách hàng, đóng 
góp ngày càng cao vào kết quả hoạt 
động kinh doanh bán lẻ nói riêng và 
hoạt động của chi nhánh nói chung. 
Thu nhập thuần bán lẻ khối phòng 
giao dịch tính đến 30/6/2020 đạt 27 
tỷ đồng, chiếm 40% tổng thu nhập 
ròng bán lẻ của chi nhánh. 

đổi mới gắn với trách 
nhiệm và hiệu quả

Những chuyển biến tích cực 
trong hoạt động kinh doanh bán lẻ 
của chi nhánh khởi nguồn từ tư duy 
“Lấy khách hàng làm trung tâm”, 

chú trọng mang đến những trải 
nghiệm tốt hơn cho khách hàng, 
nâng cao sự hài lòng, gia tăng thuận 
tiện và tiện ích cho khách hàng. Tại 
chi nhánh Gia Định, chất lượng dịch 
vụ khách hàng luôn được đặt lên 
hàng đầu, xây dựng quy trình chuẩn 
mực về thời gian tiếp nhận giao 
dịch, xử lý hồ sơ, thẩm định khách 
hàng, phê duyệt cấp tín dụng đến 
tác nghiệp giải ngân và các giao 
dịch khác tại quầy. 

Hệ thống đánh giá mức độ hài 
lòng tại quầy giao dịch của chi 
nhánh và 3 phòng giao dịch được 
đưa vào áp dụng từ năm 2019 cũng 
đã góp phần nâng cao chất lượng 
dịch vụ khách hàng, kịp thời nắm 
bắt những phản hồi từ khách hàng 
để có những điều chỉnh phù hợp. 
Chi nhánh thường xuyên tổ chức 
các lớp đào tạo kỹ năng mềm cho 
lãnh đạo phòng, cán bộ quản lý 

khách hàng và giao dịch viên các kỹ 
năng chăm sóc khách hàng, phong 
cách giao dịch, tiêu chuẩn chất 
lượng dịch vụ của BIDV…

Tinh thần sáng tạo và đổi mới 
gắn với trách nhiệm và hiệu quả 
luôn hiện diện trong từng khía 
cạnh tư duy của đội ngũ bán lẻ chi 
nhánh Gia Định. Cán bộ, nhân viên 
BIDV Gia Định luôn bày tỏ tin tưởng 
rằng, với một tập thể năng động, 
kinh nghiệm, đầy tâm huyết trong 
kinh doanh bán lẻ cùng với định 
hướng, chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo 
chi nhánh, kinh doanh ngân hàng 
bán lẻ sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều 
thành công mới.  

Đến nay, hoạt động kinh doanh bán lẻ đã đem lại 
hơn 50% tổng thu nhập toàn chi nhánh. Nền khách 
hàng huy động vốn dân cư tại BIDV Gia Định chiếm đến 
65% tổng quy mô nền khách hàng của chi nhánh.

BIDV Gia Định gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ 
trong kinh doanh ngân hàng bán lẻ
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Vừa qua, tại Singapore, tổ chức 
xếp hạng tín nhiệm hàng đầu 
thế giới A.M. Best đã công bố kết 

quả tái định hạng tín nhiệm năm 2020 
của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). 
Theo đó, A.M. Best tiếp tục khẳng 
định xếp hạng năng lực tài chính của 
BIC là B++ (tốt), xếp hạng năng lực 
tổ chức phát hành là bbb. Triển vọng 
nâng hạng của cả hai chỉ tiêu trên là 
ổn định.

Kết quả định hạng này được A.M. 
Best công bố trên cơ sở đánh giá toàn 
diện các mặt hoạt động của BIC qua 
nhiều năm, bao gồm: năng lực tài 
chính, kết quả kinh doanh, hiệu quả 

Ngày 15/9/2020, tại Lễ công 
bố Top 10 công ty bảo hiểm 
Việt Nam uy tín năm 2020 do 

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá 
Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức, 
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) 
đã vinh dự lần thứ 5 liên tiếp được 
công nhận là 1 trong 10 công ty bảo 
hiểm phi nhân nhân thọ uy tín nhất 
Việt Nam.

Top 10 công ty bảo hiểm phi 
nhân thọ uy tín nhất Việt Nam là 
kết quả nghiên cứu độc lập của 
Vietnam Report, được xây dựng 
theo các nguyên tắc khách quan 
và khoa học. Uy tín của công ty 
được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí 
chính: Thứ nhất, dựa trên mô hình 
phân tích lượng hóa Uy tín trên 
truyền thông của các đối tượng 
nghiên cứu; Thứ hai, dựa trên kết 
quả hoạt động kinh doanh, năng 
lực tài chính của đối tượng nghiên 
cứu trong giai đoạn 2019 – 2020, có 
so sánh, đối chiếu và đánh giá với 
các chuẩn của ngành; Thứ ba, dựa 

hoạt động và hệ thống quản trị rủi ro.
Cụ thể, năng lực tài chính được đánh 

giá qua mức độ an toàn vốn dựa trên việc 
đánh giá rủi ro của BIC tiếp tục được duy 
trì ở mức cao. Hiệu quả hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm liên tục đạt kết quả tốt 
với tỷ lệ chi phí kết hợp bình quân 5 năm 
(2015 – 2019) ở mức 99%. Khung quản trị 
rủi ro của BIC được A.M. Best được đánh 
giá là phù hợp với quy mô và thực tế hoạt 
động, đồng thời liên tục được củng cố với 
sự hỗ trợ của Ngân hàng mẹ BIDV và đối 
tác chiến lược FairFax.

Năm 2019, tổng doanh thu phí bảo 
hiểm hợp nhất của BIC đạt hơn 2,4 nghìn 
tỷ đồng (xấp xỉ 105 triệu đô la Mỹ), trong 

đó 90% doanh thu tới từ thị trường 
bảo hiểm trong nước và tập trung vào 
các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, bảo 
hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm sức 
khỏe và tai nạn cá nhân.

A.M. Best đặc biệt đánh giá cao 
những hỗ trợ về thương hiệu và kênh 
phân phối của Ngân hàng mẹ BIDV đối 
hoạt động kinh doanh của BIC. Tổ chức 
này kỳ vọng doanh thu của BIC sẽ tăng 
trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian 
tới với sự đóng góp đáng kể từ nghiệp 
vụ bảo hiểm con người qua kênh 
phân phối bảo hiểm qua ngân hàng 
(Bancassurance). 

THu Hường 

a.M. Best tiếp tục KhẳnG Định xếp hạnG 
nănG lực tài chính B++ của Bic

trên nhận định của nhóm chuyên 
gia trong ngành, kết quả khảo sát 
khách hàng và kết quả khảo sát các 
đối tượng nghiên cứu.

Theo đánh giá của Vietnam 
Report, năm 2020, BIC đứng thứ 5 
trong 10 công ty bảo hiểm được 
công bố trên bảng xếp hạng (tăng 1 

Bic lần thứ 5 liên tiếp lọt vào 

top 10 cônG ty Bảo hiểM phi nhân thọ 
uy tín nhất việt naM

bậc so với năm 2019).
BIC hiện là một trong 8 công ty 

bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về 
thị phần doanh thu phí bảo hiểm 
gốc và đứng trong Top 3 công ty 
bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất 
sinh lời cao nhất thị trường. Trong 
bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói 
chung và thị trường bảo hiểm phi 
nhân thọ nói riêng chịu nhiều ảnh 
hưởng từ dịch bệnh Covid-19, với sự 
nỗ lực của toàn hệ thống cùng nhiều 
giải pháp kinh doanh hiệu quả, 
hướng tới khách hàng, 6 tháng đầu 
năm 2020, hoạt động kinh doanh 
của BIC ghi nhận những kết quả tích 
cực. Doanh thu phí bảo hiểm gốc 
tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 
ngoái, cao hơn tốc độ tăng trưởng 
doanh thu phí bảo hiểm chung toàn 
thị trường (7%, theo số liệu của Hiệp 
hội Bảo hiểm Việt Nam), lợi nhuận 
hợp nhất trước thuế tăng trưởng ấn 
tượng hơn 30% so với nửa đầu năm 
2019. 

MạnH Hải 
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ngân hàng và khách hàng nhưng 
đã gây thiệt hại về tiền tại quầy giao 
dịch của ngân hàng. 

Ngay cùng ngày, sau khi tiếp 
nhận thông tin tổn thất BIC đã phối 
hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều 
tra, BIDV Ngọc Khánh Hà Nội để 
thu thập các hồ sơ liên quan. Ngày 
18/08/2020, Cơ quan Công An đã 
bàn giao cho BIDV Ngọc Khánh Hà 
Nội số tiền hơn 738 triệu đồng – là 
tang vật thu giữ từ đối tượng gây 
án. Số tiền còn lại chưa thu hồi 
được, BIC đã phối hợp hoàn thiện 
thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm 
với số tiền 188.203.221 đồng.

Với việc kịp thời chi trả quyền 

Ngày 07/09/2020, tại trụ sở 
BIDV Ngọc Khánh Hà Nội, 
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV 

(BIC) đã thực hiện chi trả hơn 188 
triệu đồng bồi thường tổn thất cho 
BIDV Ngọc Khánh Hà Nội trong vụ 
cướp tại ngân hàng xảy ra vào cuối 
tháng 7/2020 vừa qua.

Ngày 27/07/2020, trong lúc cán 
bộ nhân viên BIDV Ngọc Khánh Hà 
Nội (số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Láng 
Hạ, Đống Đa, Hà Nội) đang thực 
hiện các công việc giao dịch phục 
vụ khách hàng, bất ngờ xuất hiện 
02 tên cướp bịt mặt, có vũ trang, nổ 
súng uy hiếp, khống chế giao dịch 
viên, bảo vệ, công an, khách hàng 
và cướp tiền mặt tại quầy giao dịch. 
Vụ cướp không gây thiệt hại về 
người đối với các cán bộ nhân viên 

lợi bảo hiểm, đảm bảo duy trì hoạt 
động của ngân hàng, sản phẩm bảo 
hiểm tiền một lần nữa khẳng định 
được giá trị thiết thực, là một công 
cụ quản lý rủi ro hoạt động hữu hiệu 
đối với hệ thống BIDV nói chung, 
từng Chi nhánh BIDV nói riêng. 

Sản phẩm bảo hiểm tiền hiện 
đang được BIC cung cấp cho toàn 
bộ hệ thống BIDV và một số tổ chức 
tín dụng trên toàn quốc. Sản phẩm 
bảo hiểm cho tiền vận chuyển, tiền 
trong kho với mức phí cạnh tranh, 
dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi, mang 
lại sự yên tâm và an toàn trong hoạt 
động của các ngân hàng, tổ chức tín 
dụng. 

Ông Trần Văn Ngoan là khách hàng vay vốn tại PGD Sóc Sơn thuộc 
BIDV Đông Hà Nội với mục đích tiêu dùng và mua gói bảo hiểm BIC 
Bình An với số tiền 183.200.000 đồng. Ngày 28/5/2020, ông Trần Văn 
Ngoan khi đang tham gia giao thông không may bị tai nạn qua đời. 
Ngay khi nhận được thông tin, BIC Thái Nguyên và BIDV Đông Hà Nội đã 
đến động viên, chia sẻ và hướng dẫn thân nhân khách hàng hoàn thiện 
hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm. 

Tại buổi lễ, BIC Thái Nguyên đã thực hiện chi trả số tiền 198.822.990 
đồng, bao gồm: Dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, hỗ trợ 
60 ngày tiền lãi vay trong thời gian chờ làm thủ tục và tiền trợ cấp mai táng. 
Trong đó, số tiền chi trả cho chi nhánh BIDV Đông Hà Nội là 152.630.596 
đồng và số tiền chi trả cho gia đình khách hàng là 46.192.394 đồng.

Ông Phạm Trọng Hưng - Phó Giám đốc BIDV Đông Hà Nội đã chia sẻ 
các sản phẩm Bancas của BIC mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là công cụ 
quản lý rủi ro hữu hiệu, đảm bảo an toàn vốn cho BIDV. Hiện nay, gần 
như 100% các khoản vay tại BIDV Đông Hà Nội có tham gia mua bảo 
hiểm BIC Bình An để bảo đảm quyền lợi cho khách vay vốn tại chi nhánh. 

Đỗ MạnH Cường 

Bic thái nGuyên chi trả 
hơn 198 triệu ĐồnG cho Khách hànG 

Bic Bồi thườnG 
hơn 188 triệu ĐồnG 
cho Bidv nGọc Khánh 
hà nội 

Ngày 01/9/2020, BIC Thái Nguyên phối hợp với 
BIDV Đông Hà Nội tổ chức chi trả quyền lợi bảo 
hiểm BIC Bình An cho thân nhân khách hàng 

Trần Văn Ngoan.
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 PGD Biên Hùng, BIDV Đồng Nai đổi 
tên thành PGD Thạnh Phú và chuyển 
về địa điểm mới tại đường 768, Ấp 5, xã 
Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 
Nai (Địa điểm cũ: Số 17, đường Phạm 
Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai)

 PGD Quận 7, BIDV Nam Sài Gòn 
đổi tên thành PGD Đại Quang Minh 
và chuyển về địa điểm mới tại Tầng 
trệt và Tầng 1, căn hộ thương mại số 
A1-0001, Khu chung cư phức hợp Lô 
M1, M2 (Sarimi), số 74 đường Nguyễn 
Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 
2, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm 
cũ: Số 1022, chung cư Sky Garden 
1-R1-1, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Tân Phong, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh)

 PGD Phạm Minh Đức, BIDV Lạch 
Tray đổi tên thành PGD Lâm Tường 
và chuyển về địa điểm mới tại Số 360-
362, đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, 
Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 
(Địa điểm cũ: Số 23, đường Phạm 
Minh Đức, Phường Máy Tơ, Quận Ngô 
Quyền, Thành phố Hải Phòng) 

 PGD Tô Hiệu, BIDV Thăng Long 
đổi tên thành PGD Trần Quý Kiên và 
chuyển về địa điểm mới tại Toà nhà 
số 1, đường Trần Quý Kiên, phường 
Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội (Địa điểm cũ: Số 161A, đường 
Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội)

 PGD Phố Huế, BIDV Đại La 
chuyển về địa điểm mới tại Số 128, 
Phố Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội (Địa điểm cũ: Số 178, Phố Huế, 
Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội)

 PGD Tân Hồng , BIDV Đồng Tháp 
chuyển về địa điểm mới tại Số 258C, 
đường Nguyễn Huệ, Khóm 2, Thị trấn 
Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng 
Tháp (Địa điểm cũ: Số 303, đường 

Trong quý III/2020, BIDV có một số 
thay đổi về nhân sự quản lý cấp trung và 

thay đổi trong công tác phát triển mạng 
lưới, cụ thể:

chuyển 
ĐộnG 

 Bà Nguyễn Thị Thanh Phương 
(Phó Giám đốc điều hành Chi 
nhánh Sở giao dịch 2) được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi 
nhánh Sở giao dịch 2 từ ngày 
01/07/2020;

 Ông Nguyễn Quốc Khởi (Phó 
Giám đốc điều hành Chi nhánh Hậu 
Giang) được bổ nhiệm giữ chức vụ 
Giám đốc Chi nhánh Hậu Giang từ 
ngày 01/07/2020;

 Ông Nguyễn Văn Trừ (Phó 
Giám đốc Chi nhánh Mỹ Tho) được 
bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Mỹ 
Tho từ ngày 01/7/2020;

 Ông Trần Văn Vinh (Giám 
đốc Chi nhánh Mỹ Tho) được 
điều động, bổ nhiệm Giám đốc 
Chi nhánh Tiền Giang từ ngày 
01/7/2020;

 Ông Nguyễn Quốc Hưng 
(Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDC) 
được điều động, bổ nhiệm Giám 
đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp 
lớn từ ngày 01/08/2020;

 Ông Lê Văn Cường (Phó Giám 
đốc Chi nhánh Móng Cái) được bổ 
nhiệm Giám đốc Chi nhánh Móng 
Cái từ ngày 01/8/2020;

 Ông Nguyễn Đình Huy (Phó 
Giám đốc Chi nhánh Từ Sơn) được 
giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ 
trách Chi nhánh Từ Sơn từ ngày 
01/7/2020;

 Ông Trần Thành Linh (Phó 
Giám đốc Chi nhánh Ba Tháng Hai) 
được điều động, giao nhiệm vụ 
Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh 
Bến Nghé từ ngày 01/7/2020;

 Ông Trần Thanh Quỳnh (Phó 
Giám đốc Chi nhánh Kỳ Hòa) được 

THùy Dương - MinH Hoài

chuYỂn động  
mạng lưới

chuYỂn động 
nhÂn sỰ

Thay đổi tên/địa điểm trụ sở chi 
nhánh/phòng giao dịch:

Tháng 7/2020

 PGD Nguyễn Công Trứ , BIDV Hà 
Thành đổi tên thành PGD Tháp Hà 
Nội và chuyển địa điểm mới tại Gian 
hàng số 02, Tầng trệt Tháp Hà Nội, 
số 49 phố Hai Bà Trưng, phường Trần 
Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà 
Nội (Địa điểm cũ: Số 6 đường Nguyễn 
Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, 
Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

 PGD Tứ Kỳ (BIDV Thành Đông) 
chuyển về địa điểm mới tại số 392 
đường 391, khu La Tinh Nam, thị trấn 
Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 
(Địa điểm cũ: Số 393 đường 391, khu 
La Tinh Nam, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương)

 PGD Quang Trung, BIDV Thái 
Bình chuyển về địa điểm mới tại số 
50 đường Quang Trung, phường 
Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình (Địa điểm cũ: Số 60 
đường Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình)

 PGD Vĩnh Châu, BIDV Sóc Trăng 
chuyển về địa điểm mới tại số 277 
đường 30/4, Phường 1, thị xã Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng (Địa điểm cũ: Số 
61 đường Nguyễn Huệ, Phường 1, thị 
xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) 

 PGD Đức Thọ, BIDV Hà Tĩnh 
chuyển về địa điểm mới tại số 178 
đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ, 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (Địa 
điểm cũ: Tổ dân phố 5, thị trấn Đức 
Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh)

điều động, giao nhiệm vụ Phó Giám đốc 
phụ trách Chi nhánh Cà Mau từ ngày 
01/8/2020.
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Tính đến 30/09/2020, BIDV có 189 chi nhánh, 
871 phòng giao dịch trên khắp địa bàn 63 
tỉnh thành trong cả nước

Nguyễn Huệ, Khóm 3, Thị trấn Sa Rài, 
Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp)

Tháng 8/2020

 PGD Tuệ Tĩnh, BIDV Hồng Hà 
chuyển về địa điểm mới tại Số 82, phố 
Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội (Địa 
điểm cũ: Số 45, phố Tuệ Tĩnh, Phường 
Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội)

 PGD Kim Đồng, BIDV Hoàng 
Mai Hà Nội đổi tên mới thành PGD 
Green Bay và chuyển về địa điểm mới 
tại Tầng 1, Toà nhà G3, Khu đô thị 
Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 
(Địa điểm cũ: Số 21, Phố Kim Đồng, 
Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội)

 PGD Hoà Ninh, BIDV Bắc Quảng 
Bình chuyển về địa điểm mới tại thôn 

Vĩnh Phước Đông, Xã Quảng Lộc, Thị 
xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình (Địa điểm 
cũ: Đường Liên Xã, xã Quảng Hoà, Thị 
xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình) 

 PGD Thanh Xuân Bắc, BIDV Cầu 
Giấy chuyển về địa điểm mới tại 
Tầng 1, toà nhà Chung cư Ban Cơ 
yếu Chính phủ, Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội (Địa điểm cũ: Toà nhà chung 
cư Vinaconex, Phường Thanh Xuân 
Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội) 

 PGD Định Công, BIDV Đống Đa 
chuyển về địa điểm mới tại Toà nhà 
hỗn hợp An Bình 1, Khu đô thị mới 
Định Công, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội (Địa 
điểm cũ: A5, Lô Nơ 9, Khu đô thị mới 
Định Công, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội)

Tháng 09/2020

 PGD Thành Sơn, BIDV Sơn 
Tây đổi tên thành PGD Lê Lợi và 
chuyển về địa điểm mới tại số 191, 
Phố Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thị xã 
Sơn Tây, Thành phố Hà Nội (Địa 
điểm cũ: Số 99, Phố Phạm Ngũ 
Lão, Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội)

 BIDV Sơn Tây chuyển về địa 
điểm mới tại số 99, Phố Phạm Ngũ 
Lão, Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội (Địa điểm cũ: Số 
191, Phố Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thị 
xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội)
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Giao dịch được tiến hành là 
một đơn hàng cung cấp 
nhựa nguyên liệu; trong đó 

bên xuất khẩu (bên bán) là một tập 
đoàn lớn tại Thái Lan, bên nhập 
khẩu (bên mua) tại Việt Nam là 
Công ty Cổ phần nhựa Opec (Opec 
Plastics), ngân hàng thông báo và 
xác nhận LC là Standard Chartered 
Thái Lan với sự phối hợp của 
Standard Chartered Việt Nam, ngân 
hàng bảo lãnh xác nhận là Ngân 
hàng Phát triển châu Á (ADB), ngân 
hàng phát hành LC là BIDV. Khác với 
giao dịch tài trợ thương mại truyền 
thống cần phải thực hiện trên nhiều 
hệ thống khác nhau, toàn bộ quá 
trình của giao dịch này được thực 
hiện trên cùng một mạng lưới 
Contour với sự tham gia của nhà 
xuất khẩu, nhà nhập khẩu và các 
ngân hàng liên quan.

Đây là giao dịch tài trợ thương 
mại sử dụng công nghệ blockchain 
đầu tiên tại Việt Nam được thực 
hiện qua các ngân hàng ngoài hệ 
thống. Ngoài ra, một điểm đặc biệt 
của giao dịch này so với các giao 
dịch tài trợ thương mại ứng dụng 

blockchain khác trên thế giới đó 
là sự tham gia của ADB với vai trò 
ngân hàng bảo lãnh xác nhận. Đây 
là giao dịch đầu tiên trên thế giới 
mà ADB tham gia vào khâu phát 
hành bảo lãnh trên Contour sử dụng 
công nghệ sổ cái phân tán.

Contour là mạng lưới tài chính 
thương mại gồm nhiều ngân 
hàng, tập đoàn lớn. Contour tập 
trung phát triển các giao dịch sử 
dụng công nghệ sổ cái phân tán 
Corda của R3 (ứng dụng nền tảng 
blockchain), với mục tiêu cung 
cấp một kênh đơn giản hóa, hỗ trợ 
quá trình số hóa hoạt động tài trợ 
thương mại... Giao dịch phát hành 
thư tín dụng của BIDV nói trên cũng 
đã cho thấy những lợi ích nổi bật 
của công nghệ blockchain như: tốc 
độ xử lý giao dịch được cải thiện rõ 
rệt giúp nâng cao tính thanh khoản 
cho cả hai doanh nghiệp; tính nhất 
quán, minh bạch giúp tất cả các bên 
tham gia giao dịch đều được làm 
chủ, giám sát giao dịch trong suốt 
quá trình thực hiện.

Ông Nirukt Sapru - Tổng Giám 
đốc Việt Nam, nhóm 5 nước ASEAN 

và Nam Á của Ngân hàng Standard 
Chartered - chia sẻ: “Chúng tôi hân 
hạnh tham gia giao dịch này, một 
dấu mốc ý nghĩa trong quá trình số 
hóa hoạt động tài trợ thương mại 
kèm chứng từ. Tài trợ thương mại 
đóng một vai trò quan trọng đối 
với nền kinh tế Việt Nam và các giải 
pháp sáng tạo như Contour có thể 
tối ưu các giao dịch xuyên biên giới, 
giúp các doanh nghiệp nắm bắt 
hiệu quả các cơ hội giao thương...”.

Ông Lê Trung Thành - Phó Tổng 
Giám đốc BIDV - cho biết: “Nỗ lực 
trong việc thực hiện giao dịch tài 
trợ thương mại sử dụng công nghệ 
blockchain liên ngân hàng đầu tiên 
tại Việt Nam là một dấu mốc quan 
trọng trong lộ trình chuyển đổi số, 
hiện đang là chiến lược then chốt 
của ngân hàng. BIDV luôn là đơn vị 
tiên phong ứng dụng công nghệ 
số hóa vào các giao dịch tài chính - 
thương mại, hướng tới cách mạng 
hóa thương mại toàn cầu, đa dạng 
hóa các sản phẩm và dịch vụ phục 
vụ khách hàng...”

Với những tác động tích cực, công 
nghệ blockchain đã và đang được 
triển khai mạnh mẽ tại nhiều lĩnh vực 
để thúc đẩy phát triển thương mại 
toàn cầu, trong đó có lĩnh vực tài trợ 
thương mại tại các ngân hàng. Thành 
công thử nghiệm bước đầu của việc 
phát hành LC bằng công nghệ block 
chain là động lực quan trọng để BIDV 
nỗ lực đẩy mạnh số hóa các giao 
dịch tài trợ thương mại nhằm không 
ngừng nâng cao chất lượng phục vụ 
khách hàng. 

BIDV tiên phong ứng dụng 

Với việc phát hành thành công thư tín dụng (LC) xác nhận liên ngân 
hàng trên mạng lưới Contour cho một đơn hàng xuất nhập khẩu, BIDV 
đã trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên ứng dụng thành công công 
nghệ blockchain trong giao dịch phát hành thư tín dụng tới một ngân hàng 
thông báo ngoài hệ thống.

blockchain trong tài trợ 
thương mại

Tuệ MinH 
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đa dạng hệ sinh thái số
Với định hướng lấy khách hàng 

làm trọng tâm, BIDV đã sớm thực 
hiện chuyển đổi số và hình thành 
nên một kho tài sản số dành cho 
doanh nghiệp. Trong giai đoạn 
2015-2018, BIDV đã phát triển các 
sản phẩm số như thu chi hộ điện 
tử, thanh toán hoá đơn Online, 
Business Online, Homebanking. 
BIDV cũng đã có nhiều sản phẩm 
tiên phong, dẫn đầu thị trường, 
được khách hàng đánh giá cao như 
Nộp thuế điện tử, Hải quan điện tử 
24/7, Thanh toán song phương với 
Kho bạc nhà nước.

Bước sang giai đoạn từ 2018 đến 
nay, BIDV tiếp tục hoàn thiện các 
sản phẩm số bao gồm phát triển 
chương trình BIDV iBank, đẩy mạnh 
kết nối với các đơn vị trường học, 
bệnh viện, Tổng công ty điện lực, 
nước sạch và Bảo hiểm xã hội. Ngân 
hàng cũng cho ra mắt dịch vụ tài 
khoản định danh, đáp ứng nhu cầu 
thu hộ đa kênh cho các khách hàng 
có mạng lưới rộng.

Phát triển sản phẩm theo 
hướng đặt tiện ích và chú trọng 
hàng đầu là nhu cầu khách hàng, 
các sản phẩm dịch vụ số BIDV đã 
được cộng đồng doanh nghiệp 
đón nhận tích cực và có sự tăng 
trưởng đáng kể qua các năm cả về 
quy mô và hiệu quả. Mặc dù mới ra 
mắt cuối năm 2018, đến nay BIDV 
iBank đã thu hút gần 40.000 khách 

hàng tổ chức sử dụng. Tổng thu 
phí các sản phẩm số 6 tháng 2020 
của BIDV tăng 16% so với cùng kỳ, 
chiếm 13% tổng thu phí dịch vụ 
thanh toán của các khách hàng 
doanh nghiệp của BIDV. Trong 
6 tháng đầu năm 2020, số lượng 
giao dịch bình quân tháng qua 
kênh ngân hàng số đã tăng 19% 
so với năm trước và doanh số giao 
dịch bình quân tháng qua ngân 
hàng số cũng tăng vọt so với cùng 
kỳ 2019 là 106%.

sản phẩm trọng tÂm đỂ 
gia tăng tiện ích

Bên cạnh với Business Online – 
kênh giao dịch điện tử trực tuyến, 
sự ra đời của BIDV iBank – ứng dụng 
ngân hàng điện tử đã cung cấp các 
giải pháp số và tiện ích đa dạng 
dành cho khách hàng doanh nghiệp 
của BIDV. Trong thời gian tới, sản 
phẩm BIDV iBank sẽ là nển tảng để  
BIDV tạo lập hệ sinh thái công nghệ, 
cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch 
vụ đáp ứng toàn diện nhu cầu ngày 
càng cao của khách hàng.

Ngoài các tính năng hiện có như 
hỗ trợ kết nối trực tiếp với hệ thống 
kế toán của doanh nghiệp, giúp 
doanh nghiệp quản lý dòng tiền 
một cách hiệu quả…,  trong năm 
2020, BIDV sẽ tiếp tục đưa các dịch 
vụ mới lên nền tảng BIDV iBank. 
Qua BIDV iBank, khách hàng có 
thể thực hiện thanh toán hoá đơn 

Online, đăng ký sử dụng dịch vụ 
trực tuyến hay mua bán ngoại tệ. 
Ngoài ra BIDV iBank sẽ cung cấp các 
giải pháp quản trị tài chính thông 
qua tích hợp với hệ thống ERP của 
doanh nghiệp với phương thức như 
Host-to-host/Firm Banking/ Ngân 
hàng mở (open API).

Giai đoạn 2021-2022 được coi là 
giai đoạn bùng nổ của BIDV iBank 
khi ngân hàng tiếp tục phát triển 
các tính năng với hàm lượng công 
nghệ cao như Nộp thuế và Bảo 
hiểm xã hội, tài trợ nhà cung cấp (e-
AR loan), xây dựng trợ lý ảo Chatbot, 
xác thực số e-KYC cho phép khách 
hàng mở tài khoản, thực hiện giao 
dịch Ngân hàng mà không cần trực 
tiếp đến Ngân hàng; ứng dụng 
công nghệ Scraping, ứng dụng 
blockchain trong các giao dịch Tài 
trợ thương mại….

Bằng những nỗ lực không ngừng 
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, 
đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng điện tử hiện đại, năm 
2018, BIDV iBank đã được trao danh 
hiệu Top 10 Sao Khuê. Đây là giải 
thưởng dành cho sản phẩm xuất sắc 
hàng đầu của ngành công nghiệp 
phần mềm và dịch vụ công nghệ 
thông tin.  Cũng với sản phẩm BIDV 
iBank, BIDV được trao giải thưởng 
Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất 
sắc trong khuôn khổ Lễ trao giải 
thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam - 
Vietnam Digital Award 2019”. 

Bidv đẩy mạnh
chuyển đổi số
phục vụ Khách hànG doanh nGhiệp

Đáp ứng nhu cầu trải nghiệm số ngày càng cao của doanh nghiệp, 
BIDV đã đẩy mạnh số hóa các sản phẩm dịch vụ dành cho khách 
hàng doanh nghiệp. Đặc biệt, từ nền tảng ứng dụng ngân hàng 
điện tử BIDV iBank, doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều tiện ích và chủ 
động hơn trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trang TrịnH
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Với mong muốn mang đến sự 
tiện lợi tối đa cho người dùng, 
BIDV đã kịp thời ra mắt phiên 

bản ứng dụng BIDV SmartBanking 
trên bàn phím - SmartKeyboard. 
Nhờ cập nhật tối ưu này, khi đang 
trò truyện trên các ứng dụng chat 
với bạn bè, người thân, đối tác… 
người dùng có thể chuyển tiền, nạp 
tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn 
hay đơn giản là gửi hay sao chép số 
tài khoản... một cách dễ dàng mà 
không cần chuyển qua lại giữa các 
ứng dụng. 

Đây cũng là ngân hàng đầu tiên 
tại Việt Nam bổ sung đầy đủ các tiện 
ích tài chính cơ bản vào ứng dụng 
ngân hàng thông qua bàn phím ảo.

Nhờ có tiện ích này chị Thanh 
Mai chủ cửa hàng nông sản sạch 
(Thanh Xuân, Hà Nội) có thể tiết 
kiệm được rất nhiều thời gian. 
Chị Mai cho biết: “Cửa hàng mình 
chuyên bán nông sản sạch và 
nhập hàng từ nhiều nguồn khác 
nhau. Hàng ngày sau khi chốt số 
lượng hàng nhập với page của 
bên cung cấp qua messeger mình 
có thể chuyển qua bàn phím BIDV 
SmartKeyboard để thanh toán rất 
nhanh và tiện lợi”.

Còn với Lan Ngọc – nhân viên 
hành chính (Quận 1, TP. HCM) mỗi 
lần chat với bạn thân Ngọc có thể 
dễ dàng nạp thẻ điện thoại tặng 

Các bước cài đặt bàn phím Keyboard – SmartBanking 
trên điện thoại.

Mới đây, BIDV cũng đã tung ưu 
đãi lớn nhất năm với chương trình 
“BIDV SmartBanking - Cho cuộc 
sống xanh” mang đến nhiều quà 
tặng hấp dẫn cho người dùng. 

Cụ thể, với ưu đãi “Nhân đôi thẻ 
nạp”, ngân hàng tặng 100% giá trị 
thẻ nạp, tối đa 100.000 đồng cho 
300 khách hàng đầu tiên mỗi ngày 
nạp tiền điện thoại lần đầu trên 
BIDV SmartBanking. Khách hàng có 
thể nạp bất kỳ thời gian nào trong 
ngày, áp dụng đến hết 31/10.

Với ưu đãi “Đăng ký online - Tặng 
ngay 30.000 đồng”, ngân hàng tặng 
thêm 30.000 đồng cho khách đăng 
ký trực tuyến và phát sinh giao dịch 
chuyển tiền khác chủ tài khoản. 

bạn ngay trên ứng dụng chat. 
Thao tác duy nhất là Ngọc chỉ việc 
chuyển qua BIDV SmartKeyboard 
nên chưa đầy một phút Ngọc đã 
hoàn tất giao dịch.

Theo đó, BIDV SmartKeyboard 
cũng sở hữu các công nghệ bảo 
mật hiện đại như xác thực giao dịch 
qua mã OTP được gửi về số điện 
thoại hay Smart OTP đã đặt trên ứng 
dụng BIDV SmartBanking nên người 
dùng như chị Mai hay Lan Ngọc 
hoàn toàn an tâm khi giao dịch.

Ngoài ra, trên ứng dụng BIDV 
SmartBanking người dùng cũng có 
thể dễ dàng trải nghiệm các tiện 
ích như chuyển tiền 24/7, gửi tiền 
tiết kiệm, thanh toán đa dạng hóa 
đơn từ hóa đơn tiền điện, nước, 
phí dịch vụ, Internet, điện thoại, 
mua sắm trực tuyến qua tiện ích 
VnShop, QR Pay…

Đặc biệt, ứng dụng còn liên tục 
cập nhật danh sách các lĩnh vực hỗ 
trợ thanh toán trên ứng dụng, kể 
cả những loại phí mới như cước phí 
dịch vụ Golf, nộp tiền vào sàn chứng 
khoán hay nộp tiền bảo hiểm. 

Một trong những cụm tiện ích 
nổi bật của BIDV SmartBanking khác 
đó là có thể giúp người dùng đặt 
vé máy bay của hơn 30 hãng hàng 
không trong và ngoài nước, đặt vé 
tàu, xe khách, phòng khách sạn, vé 
xem phim....

Dễ dàng thanh toán hóa đơn mua hàng online ngay trên ứng dụng chat.

biDV nGân hànG việt Đầu tiên hỗ trợ  
giao dịch ngay trên ứng dụng chat

Đã bao giờ bạn nghĩ có thể chuyển tiền, 
nạp thẻ điện thoại hay thanh toán hóa 
đơn ngay trên ứng dụng chat hay tin 

nhắn của mình? Giờ đây, với phiên 
bản BIDV SmartBanking trên 

bàn phím, điều này sẽ được 
thực hiện vô cùng đơn giản.

 Để trải nghiệm BIDV SmartBanking trên Keyboard, 
sau khi đăng nhập thành công ứng dụng BIDV Smart-
Banking người dùng chỉ cần vào cài đặt chung trên điện 
thoại chọn Bàn phím và chọn Keyboard – SmartBanking. 
Bật quyền cho phép truy cập đầy đủ. Tại bàn phím của 
khung chat trên các ứng dụng như messenger/viber/ 
zalo… chọn Keyboard – SmartBanking nhập mật khẩu 
và nhấn biểu tượng là có thể thực hiện ngay giao dịch 
các giao dịch tài chính. 

nHung Huyền
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Với tính năng miễn lãi lên tới 45 
ngày, tiêu dùng bằng thẻ tín 
dụng những năm gần đây đã 

thực sự phổ biến tại Việt Nam. Đặc 
biệt là với giới trẻ hay những tín đồ 
nghiện shopping, chiếc thẻ tín dụng 
đã trở thành vật bất ly thân, bởi 
quyền năng mà nó mang lại cho chủ 
sở hữu. Việc mua sắm trở nên đơn 
giản và tiện lợi hơn bao giờ hết, khi 
khách hàng hoàn toàn có thể nhân 
đôi lợi ích: vừa tận dụng tính năng 
tiêu trước trả tiền sau, miễn lãi tối đa 
đến 45 ngày, vừa có thể hưởng ngay 
chính sách trả góp lãi suất 0%, kỳ 
hạn lên đến 24 tháng khi thanh toán 
bằng thẻ tín dụng quốc tế BIDV.

Nếu bạn chưa muốn trả tiền vào 
ngay tháng sau, hình thức trả góp 
là một sản phẩm nhiều tiện ích hấp 
dẫn đáp ứng nhu cầu của bạn, dịch 
vụ này đã luôn thu hút được đông 
đảo khách hàng quan tâm, sử dụng. 
Trong hơn hai năm vừa qua, BIDV 
đã phát triển được mạng lưới đối tác 
liên kết trả góp lên đến hàng ngàn 
cửa hàng và shop online trên toàn 
quốc tại các tất cả các lĩnh vực của 
đời sống: y tế, giáo dục, thời trang, 
mỹ phẩm, trang sức, du lịch, gym, 
điện tử điện máy, siêu thị, các trang 

Tiêu dùng thông minh
với hình Thức Trả góp bằng Thẻ Tín dụng

Ngày nay, với tính năng mua ngay nhưng trả góp của thẻ tín dụng, thật 
không khó để được sở hữu những sản phẩm công nghệ như iPhone 12, 
Samsung Note 20…ngay khi mới ra mắt, hay trải nghiệm những dịch vụ 
làm đẹp tại spa cao cấp, những kỳ nghĩ dưỡng tại resort đẳng cấp. Đặc biệt 
trong mùa dịch Covid - 19, mặc dù thu nhập bị giảm nhưng vẫn có thể thoải 
mái shopping mà không cần lo lắng.

Hồng Hoa
món đồ thời thượng yêu thích, hay 
không phải tiếc nuối khi phải bỏ lỡ 
cơ các dịch vụ hữu ích như giáo dục, 
y tế chất lượng cao… Chính sự chia 
sẻ áp lực tài chính này là lý do khiến 
cho dịch trả góp đã liên tục phát 
triển, trở thành giải pháp tài chính 
thông minh và thân thiện với khách 
hàng trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, chưa dừng lại tại đây, 
việc phát triển tính năng trả góp 
của thẻ tín dụng quốc tế của BIDV 
vẫn tiếp tục cải tiến để đáp ứng 
nhu cầu và ngày càng nâng cao trải 
nghiệm của khách hàng. Dự kiến 
trong cuối năm 2020, BIDV sẽ triển 
khai bổ sung dịch vụ trả góp linh 
hoạt, cho phép chủ thẻ chuyển đổi 
thành giao dịch trả góp đối với các 
giao dịch thanh toán hàng hóa bất 
kỳ, không phụ thuộc đối tác liên 
kết. Dịch vụ này hứa hẹn sẽ đem 
đến thêm vô vàn lựa chọn, nâng 
cao sự chủ động tài chính cho chủ 
thẻ khi giao dịch mua hàng hoặc 
mua sắm online vào bất cứ lúc 
nào và bất cứ nơi đâu, vẫn có thể 
hưởng những ưu đãi hấp dẫn của 
chương trình trả góp qua thẻ tín 
dụng quốc tế BIDV

Cùng với các dịch vụ thẻ khác, 
trả góp là tính năng mắt xích, đóng 
vai trò nối dài thêm các lợi ích cho 
cả khách hàng và ngân hàng trong 
hệ sinh thái chi tiêu không dùng 
tiền mặt. BIDV hi vọng rằng với sự 
nỗ lực không ngừng và tận tâm 
chia sẻ, sẽ luôn luôn đem lại cho 
khách hàng những giải pháp tài 
chính thông minh. 

thương mại điện tử online… để đáp 
ứng nhu cầu phong phú của khách 
hàng. Tại đây, khi mua sắm hàng 
hoá dịch vụ, chủ thẻ tín dụng BIDV 
có thể yêu cầu được trả góp bằng 
các bước đơn giản nhanh gọn và 
hoàn toàn miễn phí.

Không khó để những khách 
hàng thông thái nhận ra ưu điểm 
nổi trội của trả góp trong việc có 
thể tận dụng tối đa nguồn “tiền của 
ngân hàng”. Vốn đã nhanh nhạy 
với xu thế chi tiêu không dùng tiền 
mặt, chủ thẻ BIDV giờ đây không 
cần đắn đo suy nghĩ về việc có thể 
mua hay không, mà việc cần làm chỉ 
là lựa chọn trả góp một phần hay 
toàn bộ giá trị giao dịch và đăng 
ký trả góp với kỳ hạn nào trong 
khoảng từ 3, 6, 9, 12,15,18, 21, 24 
tháng mà thôi.

Mọi khách hàng đều có thể tận 
dụng việc trả góp để ngay lập tức 
mua sắm món hàng hay dịch vụ yêu 
thích với chi phí hợp lý khi có thể 
chia nhỏ số tiền phải thanh toán 
thành nhiều lần. Nhờ có sự hỗ trợ 
đắc lực của công cụ tài 
chính này, chủ thẻ tín 
dụng BIDV có thể 
dễ dàng sở hữu 
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tại sao các ngÂn 
hàng lỰa chọn mobile 
banking là trọng tÂm 
trong làn sóng chuYỂn 
đổi số? 

Năm 2020 được coi là năm 
chuyển đổi số của các ngân hàng với 
sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ. 
Các ngân hàng quyết liệt hoàn thiện 
hệ sinh thái số nhằm mang đến sự 
hài lòng cao nhất cho khách hàng 
với những sản phẩm, dịch vụ ưu việt. 
Đây có thể coi là tín hiệu tích cực 
hỗ trợ chính sách số hóa dịch vụ tài 
chính của Ngân hàng Nhà nước.

Thực tế, thời gian qua một số 
ngân hàng đã có những bước nâng 

cấp ATM thành mô hình ngân hàng 
điện tử, tích hợp nhiều tính năng 
tại một quầy ATM. Hay rút ngắn các 
quy trình cấp tài khoản e-banking 
với phương thức định danh khách 
hàng điện tử (eKYC). 

 Với những dịch vụ ngân hàng 
điện tử, các nhà băng hơn thua 
nhau ở chiến lược và sự đột phá về 
công nghệ. Ngân hàng nào có sự 
đột phá về công nghệ hơn, hoặc 
cùng một công nghệ nhưng cách 
thức ứng dụng thông minh hơn, 
họ sẽ bứt phá rất nhanh. Đặc biệt, 
khi người dùng ngày càng am hiểu, 
năng động, nhay bén hơn với các 
sản phẩm số hóa. 

Việc nhiều ngân hàng lựa chọn 
đầu tư vào mobile banking, tạo 
thành xu hướng “mobile first” trong 
việc phát triển sản phẩm dịch vụ tài 
chính ngân hàng, là rất phù hợp do 
việc sử dụng Smartphone hiện nay 
rất phổ biến tại Việt Nam. Không 
chỉ dừng lại là đưa dịch vụ tài chính 
lên thiết bị di động, giờ đây khách 
hàng muốn các sản phẩm an toàn, 
đơn giản, dễ sử dụng và tiện lợi hơn; 
tốt nhất là “all in one” – mọi nhu 
cầu đều được xử lý qua 1 ứng dụng 
ngân hàng. 

liên tục “làm mới” 
hướng đến hệ sinh thái 
đầY đủ và tiện ích nhất 

Nhiều ngân hàng đang nỗ lực 
sáng tạo không ngừng, tập trung 
vào mobile banking nhằm mang 
lại trải nghiệm tốt nhất khi tích hợp 
nhiều tiện ích trong một ứng dụng 
với đa dạng các lĩnh vực khác nhau 
từ các dịch vụ tài chính cơ bản đến 
nhu cầu thanh toán hóa đơn, mua 
sắm, đi lại hay giáo dục, sức khỏe… 

Một trong những ngân hàng tiên 
phong và tạo được dấu ấn trên thị 
trưởng là BIDV với ứng dụng BIDV 
SmartBanking. BIDV đã tận dụng 
những giải pháp công nghệ đột 
phá, chắt lọc và lựa chọn những giải 
pháp tối ưu nhất để phát triển ứng 
dụng BIDV SmartBanking dựa trên 
nhu cầu của người tiêu dùng thông 
minh hiện nay, từ đó liên tục nâng 
cấp và cho ra mắt nhiều tính năng 
mới, hướng đến một siêu ứng dụng 
ngân hàng ở phiên bản hoàn thiện 
nhất.

Trên BIDV SmartBanking người 
dùng dễ dàng chuyển tiền 24/7, gửi 
tiền Online, trả nợ vay, quản lý tài 
khoản... Các hóa đơn tiền điện đến 
hóa đơn tiền nước, phí dịch vụ, đến 
hóa đơn tiền mạng, điện thoại… 
các loại cước phí dịch vụ Gofl, nộp 

Đa TIệN ícH, Đa ứNG DụNG 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  hay còn gọi là “cách mạng số” đang tác 
động mạnh mẽ đến tất cả các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó 
có ngành ngân hàng. Đứng trước những cơ hội và thách thức, nhiều ngân 
hàng lựa chọn đầu tư vào mobile banking để tạo sức bật và lợi thế cạnh tranh.

Huyền nHung

Chuyển đổi số 
đang có tác 
động mạnh 

mẽ đến ngành 
ngân hàng

với Bidv smartBaking 

tiêu điểm
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tiền vào sàn chứng khoán hay thậm 
chí nộp tiền bảo hiểm… cũng được 
tích hợp trên ứng dụng.

Không còn gói gọn trong những 
dịch vụ đơn giản, khi có nhu cầu 
di chuyển, người dùng có thể đặt 
vé máy bay của hơn 30 hãng hàng 
không trong và ngoài nước… ngay 
trên ứng dụng. Tương tự như đặt 
vé máy bay, thì đặt vé tàu, xe khách, 
đặt phòng khách sạn, vé xem phim 
cũng được tích hợp mang đến sự 
nhanh gọn, tiện lợi.

Trong thời đại “không tiền mặt” 
tính năng QR Pay là lựa chọn ưu tiên 
khi chỉ cần mở ứng dụng, quét mã, 
xác thực giao dịch là mọi giao dịch 
mua sắm đều được giải quyết một 
cách nhanh chóng. Đồng thời, ứng 
dụng cũng hỗ trợ người dùng mua 
sắm trực tuyến qua tiện ích VnShop 
với rất nhiều sản phẩm thuộc nhiều 
ngành hàng đa dạng.

một ứng dụng – đa  
nền tảng 

BIDV đã tiên phong cho ra mắt 
một số tính năng đầu tiên trên thị 
trường như: tích hợp gian hàng 
Vinmart Online trên ứng dụng, 
trợ lý ảo cho phép thực hiện giao 
dịch bằng giọng nói,…Đặc biệt 
phải kể đến các phiên bản BIDV 
SmartBanking đã có mặt trên các 
nền tảng khác nhau như: điện thoại 
thông minh, đồng hồ thông minh 
Apple Watch và bàn phím ảo của các 
giao diện chat/tin nhắn. Với hướng 
đi này, BIDV đang là ngân hàng Việt 
đầu tiên cung cấp đầy đủ các dịch vụ 
tài chính cơ bản cho khách hàng trên 
các thiết bị và nền tảng khác nhau. 

Phiên bản BIDV SmartBanking 
trên Apple Watch là ứng dụng ngân 
hàng đầu tiên cho phép khách hàng 
giao dịch tài chính ngay trên chiếc 
đồng hồ thông minh; đặc biệt trang 
bị tính năng trợ lý ảo – giao dịch 
bằng giọng nói hiện đại nhất hiện 
nay nhờ sự hỗ trợ của công nghệ trí 
tuệ nhân tạo (AI).

Với BIDV SmartKeyboard, lần đầu 
tiên người dùng có thể chuyển tiền, 
thanh toán, nạp tiền… trong khi 
đang trò chuyện trên các ứng dụng 
chat như messenger/viber/ zalo mà 

không cần chuyển qua lại giữa các 
ứng dụng. 

Về cơ bản giao diện thiết kế của 
phiên bản BIDV SmartBanking trên 
bàn phím không khác nhiều so với 
bàn phím mặc định trên điện thoại. 
Điểm nổi bật xuất phát từ sự tiện lợi 
khi thao tác giúp người dùng nhanh 
chóng thực hiện các giao dịch ngay 
trên ứng dụng chat. 

Hãy thử tưởng tượng rằng, 
bạn đang lướt Facebook và nhìn 
thấy một món quà tuyệt vời dành 
cho người thân nhân dịp đặc biệt, 

bạn liên hệ với cửa hàng để đặt 
mua và cần thanh toán trước một 
khoản chi phí. Vậy là bạn chỉ cần 
chuyển sang bàn phím ảo BIDV 
SmartKeyboard và thực hiện lệnh 
chuyển tiền mà không cần di 
chuyển sang ứng dụng khác. Thậm 
chí SmartKeyboard hỗ trợ bạn chọn 
các tiện ích tài chính nhanh hơn và 
gửi đi các thông tin tài khoản chính 
xác nhất. 

BIDV SmartKeyboard cũng sở 
hữu đầy đủ công nghệ bảo mật hiện 
đại như xác thực giao dịch qua mã 
OTP được gửi về số điện thoại hay 
Smart OTP đã đặt trên ứng dụng 
BIDV SmartBanking nên người dùng 
hoàn toàn an tâm. 

Có thể thấy, không chỉ BIDV mà 
cả các ngân hàng khác khi đầu tư 
vào mobile banking đều không nằm 
ngoài mục đích là mang đến cho 
người dùng những trải nghiệm tài 
chính hiện đại với hệ sinh thái đa 
dạng tiện ích.  

BIDV Smart-
Banking hiện 

có 3 phiên bản 
dành cho điện 

thoại thông minh, 
đồng hồ thông minh 

và bàn phím ảo của 
Zalo/Viber/Message/ 

Skypee/Imessage

Để khuyến khích khách hàng trải nghiệm các dịch 
vụ trên nền tảng Ngân hàng số, BIDV SmartBanking triển 
khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm - "BIDV Smart-
Banking - Cho cuộc sống xanh" mang đến cho người 
dùng cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn.

Cụ thể, với ưu đãi "Nhân đôi thẻ nạp", ngân hàng 
tặng 100% giá trị thẻ nạp, tối đa 100.000 đồng cho 300 
khách hàng đầu tiên mỗi ngày nạp tiền điện thoại lần 
đầu trên BIDV SmartBanking. Khách hàng có thể nạp bất 
kỳ thời gian nào trong ngày, áp dụng đến hết 31/10.

Với ưu đãi "Đăng ký online - Tặng ngay 30.000 đồng", 
ngân hàng tặng thêm 30.000 đồng cho khách đăng ký 
trực tuyến và phát sinh giao dịch chuyển tiền khác chủ 
tài khoản.

Nhiều tiện ích đa dạng trên  
BIDV SmartBanking.
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Báo cáo thịnh vượng 2020 của 
Knight Frank dự đoán trong 
5 năm tới, số người siêu giàu 

tại Việt Nam (tài sản trên 30 triệu 
USD) sẽ tăng nhanh thứ 3 thế giới. 
Riêng trong năm 2019, Việt Nam 
có gần 500 người có tài sản trên 
30 triệu USD và 25.700 người có tài 
sản trên 1 triệu USD. Mức thu nhập 
ngày càng tăng đồng nghĩa với sự 
gia tăng các yêu cầu khi trải nghiệm 
dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ tài 
chính ngân hàng. 

Trên cơ sở đó, BIDV triển khai 
Giải pháp tài chính tinh hoa là gói 
giải pháp được thiết kế dành riêng 
cho nhóm Khách hàng ưu tiên BIDV 
Premier với 3 sản phẩm bao phủ 
các nhu cầu của khách hàng trong 
dịch vụ tài chính ngân hàng: Gói tài 
khoản Như Ý, Sản phẩm Tín dụng 
cá nhân và Sản phẩm Bảo hiểm 
nhân thọ. Khách hàng lựa chọn các 
sản phẩm mong muốn sử dụng và 
hưởng các ưu đãi tương ứng. 

Đối với gói tài khoản Như Ý, 
khách hàng cần sử dụng đồng thời 

Gói giải pháp tài chính tinh hoa

Sở hữu tài khoản Như ý số 
đẹp theo ý muốn, được cấp 
thẻ tín dụng quyền lực BIDV 
Visa Infinite, hạn mức vay 
tiêu dùng không tài sản đảm 
bảo lên đến 1 tỷ đồng, hưởng 
quyền lợi MetPremier khi 
tham gia bảo hiểm nhân thọ 
BIDV Metlife… là những ưu 
đãi khi khách hàng đăng ký 
sử dụng Giải pháp tài chính 
tinh hoa BIDV Premier. 

các sản phẩm: Tài khoản Như Ý 
-  Lựa chọn số tài khoản theo sở 
thích, ngày sinh, ngày kỷ niệm; 
Sản phẩm Ngân hàng trực tuyến 
(BIDV SmartBanking và BIDV 
Online); Sản phẩm tin nhắn thông 
báo biến động số dư BSMS và Sản 
phẩm thẻ (Thẻ BIDV Premier bao 
gồm Thẻ ghi nợ quốc tế và Thẻ 
tín dụng); Thẻ BIDV Platinum; Thẻ 
BIDV Infinite. Khi đăng ký sử dụng 
Gói tài khoản Như Ý, khách hàng 
sẽ được hưởng các ưu đãi như: 
miễn/giảm phí mở tài khoản Như 
Ý số đẹp với mức ưu đãi lên tới 20 
triệu đồng, miễn phí thường niên 
thẻ BIDV Visa Infinite với mức lên 
đến 19,9 triệu đồng/năm và đồng 
thời được miễn phí toàn bộ các giao 
dịch trên các kênh ngân hàng số 
của BIDV.

Được cấp hạn mức vay không có 
tài sản đảm bảo lên đến 1 tỷ đồng, 
áp dụng hạn mức thấu chi lên đến 
500 triệu đồng với thủ tục vay vốn 
cực kỳ đơn giản là các quyền lợi 
trọn vẹn khi khách hàng đăng ký sử 

dụng Sản phẩm Tín dụng cho khách 
hàng cá nhân trong Giải pháp tài 
chính tinh hoa BIDV Premier. Đồng 
thời, đối với các sản phẩm tín dụng 
khác, khách hàng được áp dụng 
mức cho vay tối đa tương đương 
khách hàng được xếp hạng tín dụng 
nội bộ cao nhất theo quy định của 
BIDV từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, khách hàng được 
hưởng toàn bộ quyền lợi tương 
ứng với hạng Platinum của chương 
trình MetPremier khi tham gia vào 
chương trình bảo hiểm nhân thọ 
của BIDV Metlife.

Khách hàng ưu tiên BIDV Premier 
luôn là nhóm khách hàng nhận 
được nhiều ưu đãi nhất đồng thời 
được nhận sự quan tâm và chăm 
sóc của ngân hàng, BIDV tiếp tục 
nghiên cứu các nhu cầu của khách 
hàng và từ đó mang đến các gói sản 
phẩm phù hợp với các nhu cầu khác 
biệt của khách hàng thượng lưu 
như: Sản phẩm tư vấn đầu tư, các 
gói tiện ích chăm sóc như du lịch, 
nghỉ dưỡng, chi tiêu mua sắm… 

THùy LinH
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tài khoản như ý - phú 
quý ngập tràn

Hiện nay, việc sở hữu những số 
“đẹp” như ý trên sim điện thoại, biển 
số xe… đã trở nên phổ biến và quen 
thuộc với nhiều người. Với tài khoản 
ngân hàng, nhiều khách hàng quan 
niệm số tài khoản đẹp không chỉ 
mang đến sự chuyên nghiệp, tạo 
dấu ấn, phong cách riêng, dễ ghi 
nhớ trong giao dịch mà còn đem 
lại sự may mắn, tài lộc, phú quý cho 
chủ sở hữu.

Thấu hiểu được nhu cầu và mong 
muốn đó của khách hàng, BIDV 
chính thức triển khai dịch vụ “Tài 
khoản thanh toán Như ý” cho phép 
khách hàng cá nhân có thể chọn từ 
2 đến tối đa 7 chữ số cuối trong số 
tài khoản ngân hàng theo ý muốn 
với đa dạng tính chất Như ý gồm:

• Tài khoản Phú quý Như ý: Tối 
thiểu 2 chữ số cuối giống nhau

• Tài khoản Lộc phát Như ý: Tối 
thiểu 2 chữ số cuối gồm số 6 và/
hoặc 8 cạnh nhau (vd: 2 chữ số 66, 
86, 368; 3 chữ số 668, 686, 3686…)

• Tài khoản Thần tài Như ý:Tối 
thiểu 2 chữ số cuối gồm các cặp số 
79 và/hoặc 39 (79, 7939, 397939)

• Tài khoản Sánh đôi Như ý:Tối 
thiểu 4 chữ số cuối là các bộ từ 2 
chữ số lặp lại tối thiểu 1 lần (1212, 
123123, 155155,…)

• Tài khoản Thăng tiến Như ý: 
Tối thiểu 3 chữ số cuối là những 
chữ số tăng dần đều liên tiếp (vd: 
1234, 4567,…) hoặc 6 chữ số là các 
bộ 2 chữ số trong đó có 1 chữ số 
hàng chục hoặc hàng đơn vị tăng 

dần đều liên tiếp (121314, 242628, 
314151, 325272,…)

• Tài khoản Lộc Kép Như ý: Tối 
thiểu 4 chữ số cuối là 2 bộ 2 chữ số 
giống nhau hoặc có 6 chữ số cuối 
là 2 bộ 3 chữ số giống nhau (vd: 
333666)

• Tài khoản Soi gương Như ý: 
Tối thiểu 4 số cuối có bộ số đảo 
chiều liền nhau (vd: 123321, 6556,..) 
hoặc cách 1 chữ số ở giữa (22122, 
8883888)

• Tài khoản Phong cách Như ý: 
Ngày tháng năm sinh, số điện thoại, 
ngày lễ kỷ niệm, số điện thoại, số dễ 
nhớ không theo nguyên tắc được 
định nghĩa…

Tất cả khách hàng gồm các chủ hộ 
kinh doanh, chủ các doanh nghiệp, 
các khách hàng tiền gửi… đều có 
thể sở hữu các số tài khoản độc đáo 
nhằm khẳng định “thương hiệu”, 
“đẳng cấp” như số Phú quý như ý, 
Lộc phát như ý, số Thần tài như ý, số 
Thăng tiến như ý… với mong muốn 
gặp nhiều may mắn, có nhiều tài 
lộc. Ngoài ra, các bạn trẻ, năng động 
có thể sở hữu tài khoản Phong cách 
như ý cho phép lựa chọn và mở tài 
khoản theo ngày sinh, ngày kỷ niệm, 
số điện thoại, số dễ nhớ... thể hiện 
phong cách, dấu ấn cá nhân trên số 
tài khoản, đồng thời mang lại sự may 
mắn, lộc tài cho chủ sở hữu.

hệ sinh thái đa tiện ích, 
nhiều ưu đãi hấp dẫn

Khách hàng khi đăng ký và mở 
Tài khoản thanh toán Như ý của 
BIDV sẽ được trải nghiệm hệ sinh 
thái tiện ích đa dạng dành cho 
khách hàng cá nhân gồm các dịch 
vụ ngân hàng điện tử và các gói tài 
khoản “may đo” phù hợp theo nhu 
cầu của khách hàng với nhiều ưu đãi 
cực kỳ hấp dẫn như: Gói tài khoản 
Nhận lương, Gói tài khoản Học sinh 
Sinh viên, Gói tài khoản Doanh 
nhân, Gói tài khoản Hưu trí, Gói tài 
khoản B-Free miễn phí chuyển tiền 
hoàn toàn trên BIDV SmartBanking.

Đặc biệt, từ nay đến 20/10/2020, 
khách hàng mở tài khoản Như ý và 
tham gia chương trình khuyến mại 
“Lĩnh lãi định kỳ, chào hè tiện nghi” 
có cơ hội trúng ngay 79.500 quà tặng 
tiền mặt trị giá 7,95 tỷ đồng và 88 giải 
thưởng tiện nghi gồm 01 Tủ lạnh LG 
trị giá 47,99 triệu đồn, 05 điều hòa 
Daikin trị giá 10,99 triệu đồng/giải, 82 
máy lọc nước Karofi trị giá 4,99 triệu 
đồng/giải. Tổng giá trị giải thưởng 
lên tới hơn 8,4 tỷ đồng.  

chọn số để có 
tài khoản như ý

Từ nay, khách hàng có thể lựa chọn và sở hữu ngay số tài khoản Như ý BIDV 
theo ngày sinh, ngày kỷ niệm, số điện thoại hay các con số theo sở thích… Dịch 
vụ có trả phí này của BIDV sẽ mang đến cho khách hàng nhiều tiện tích trên 
nền tảng hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại.

Văn Bùi 
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Theo đó, gói vay 30.000 tỷ đồng triển 
khai từ ngày 27/07/2020 đã nhanh 
chóng đạt quy mô và được mở rộng 

thêm 40.000 tỷ đồng và triển khai đến 
ngày 31/12/2020.  Khách hàng tham gia 
gói vay sẽ tiếp tục được hưởng lãi suất 
cực kỳ ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm đối với các 
khoản vay có kỳ hạn dưới 06 tháng hoặc 
chỉ từ 6%/năm đối với các khoản vay từ 06 
tháng đến 12 tháng.

Chương trình áp dụng cho các 
khách hàng chưa từng liên kết 
Ví điện tử MoMo với tài khoản 

ngân hàng nào trước đây. Để nhận 
được combo thẻ quà tặng sử dụng 
dịch vụ trên ví điện tử MoMo trị giá 
500.000 đồng, các khách hàng chỉ cần 
tải ứng dụng ví điện tử MoMo. Sau đó 
thực hiện liên kết tài khoản ví MoMo 
với tài khoản BIDV, lưu ý nhập mã 

liên Kết MoMo, nhận nGay coMBo
thẻ quà tặnG Đến 500.000 ĐồnG

Từ ngày 14/08/2020 đến hết ngày 14/02/2021, 
khách hàng thực hiện liên kết thành công Ví điện tử 
MoMo với tài khoản tại BIDV lần đầu, có nhập mã 
giới thiệu của BIDV sẽ được nhận bộ thẻ quà tặng 
Momo với tổng giá trị đến 500.000 đồng.

giới thiệu “BIDV 2020” hoặc mã giới thiệu 
của cán bộ BIDV để được nhận ưu đãi của 
chương trình. Cuối cùng, khách hàng thực 
hiện nạp tiền vào Ví MoMo tối thiểu 10.000 
đồng từ tài khoản vừa liên kết. 

Sau khi hoàn thành, khách hàng sẽ 
được nhận ngay bộ combo thẻ quà tặng trị 
giá 500.000 đồng trên ví MoMo. Để kiểm 
tra thẻ quà tặng trên Ứng dụng MoMo, 
khách hàng thực hiện đăng nhập MoMo > 

Chọn ƯU ĐÃI (phía dưới/góc trái màn 
hình chính Ứng dụng); các thẻ quà 
tặng sẽ nằm trong mục QUÀ CỦA TÔI.

Các thẻ quà tặng với giá trị từ 
10.000 đồng đến 150.000 đồng, được 
áp dụng cho nhiều dịch vụ tiện ích 
như: thanh toán, mua sắm Tiki/Lazada; 
mua vé máy bay/vé xem phim; mua 
data, nạp thẻ điện thoại…sẽ giúp 
các khách hàng gia tăng trải nghiệm 
thanh toán không dùng tiền mặt.  

BIDV khuyến khích khách hàng 
lựa chọn xác thực tài khoản bằng 
BIDV SmartBanking để quá trình liên 
kết diễn ra nhanh chóng. Các khách 
hàng chưa sử dụng dịch vụ có thể 
đăng ký Online ngay trên ứng dụng 
BIDV SmartBanking để có cơ hội nhận 
combo giải thưởng trị giá 130.000 
đồng, tổng giá trị giải thưởng chương 
trình lên đến 7,2 tỷ đồng.

Huyền nHung

Để đồng hành 
cùng khách hàng cá nhân 

phục hồi sản xuất kinh doanh 
trước diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, từ ngày 14/09/2020, 
BIDV mở rộng quy mô gói vay  

“Kết nối – Vươn xa” 
từ 30.000 tỷ đồng lên 70.000  

tỷ đồng.

thêm 40.000 tỷ đồng 
ĐồnG hành với Khách hànG  
vay sản xuất Kinh doanh

ngay 100% giá trị thẻ nạp (tối đa 100.000 
VND/khách hàng) khi đăng ký mới và nạp 
tiền điện thoại trên BIDV SmartBanking... 
Ngoài ra, khách hàng vay vốn còn được 
hưởng ưu đãi thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ) 
theo từng thời kỳ.

Bên cạnh việc giảm lãi suất mới đây (hạ 
0,5%/năm vào ngày 28/08/2020), việc mở 
rộng gói vay về cả quy mô lẫn thời gian 
triển khai hứa hẹn sẽ giúp khách hàng cá 
nhân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, thúc đẩy 
các hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa 
nền kinh tế hồi phục trở lại.

Trước đó, từ ngày 05/08/2020, BIDV đã 
hạ lãi suất vay trung dài hạn từ 0,1% đến 
0,2%/năm (tùy kỳ hạn) đối với các khoản 
vay nhu cầu nhà, vay mua ô-tô, vay sản 
xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng quy 
mô gói vay “Đồng hành, vươn xa” từ 20.000 
tỷ đồng lên 40.000 tỷ đồng để hỗ trợ tối đa 
khách hàng. Bảo ngọC

Khách hàng vay vốn sản xuất kinh 
doanh trong thời gian này sẽ đồng thời 
được tham gia nhiều chương trình ưu đãi 
hấp dẫn từ các sản phẩm dịch vụ khác như 
ngân hàng điện tử, bảo hiểm, gửi tiền,… 
để quản lý hiệu quả tài khoản cá nhân 
như: Miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng 
điện tử, tặng đến 0,4%/năm lãi suất khi gửi 
tiền Online, ưu đãi giảm tới hơn 70% phí 
chuyển tiền Online ngoài hệ thống, nhận 

tiêu điểm

50 Đầu tư Phát triển   Số 279   Tháng 9. 2020

Sản phẩm dịch vụ



Tiếp nối thành công khi ra mắt dịch 
vụ chuyển tiền quốc tế 24/7 từ 
Campuchia về Việt Nam, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV) và Ngân hàng Đầu tư phát triển 
Campuchia (BIDC) chính thức triển khai 
chương trình ưu đãi “Miễn phí chuyển tiền 
kiều hối – Kết nối yêu thương”, đồng thời 
nâng hạn mức các giao dịch chuyển tiền 
qua kênh Mobile Banking của BIDC.

Theo đó, từ ngày 10/9/2020 đến ngày 
31/12/2020, khách hàng cá nhân có tài 
khoản USD tại BIDC khi thực hiện giao 
dịch chuyển tiền từ Campuchia về tài 
khoản BIDV tại Việt Nam qua kênh Mobile 
Banking của BIDC sẽ được miễn hoàn toàn 
phí giao dịch.

bằng tài khoản USD/VND mở tại BIDV và 
có thể lựa chọn nhận tiền bằng VND hoặc 
USD. Trường hợp khách hàng chuyển tiền 
USD tại Campuchia và nhận bằng VND thì 
hệ thống sẽ tự động chuyển đổi ngoại tệ 
cho khách hàng.

Để trải nghiệm dịch vụ, Quý khách 
vui lòng tải ngay ứng dụng BIDC Mobile 
Banking trên các kho ứng dụng Google 
Play và App Store.

MinH Dũng

Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu 
chuyển tiền kiều hối từ Campuchia về 
Việt Nam ngày một gia tăng, BIDV và BIDC 
thống nhất nâng hạn mức các giao dịch 
chuyển tiền quốc tế qua ứng dụng Mobile 
Banking của BIDC. Với mỗi giao dịch, hạn 
mức được nâng từ 1.000USD lên 3.000USD 
đối với khách hàng thông thường và lên tối 
đa 5.000USD với khách hàng VIP của BIDC - 
khách hàng VIP BIDC là cá nhân giữ chức vụ 
Phó Giám đốc doanh nghiệp trở lên hoặc 
chứng minh thu nhập từ 7.500 USD/tháng. 
Tổng hạn mức giao dịch một tháng được 
nâng lên tới 15.000 USD.

Chương trình áp dụng với tất cả các 
khách hàng là cá nhân có tài khoản USD tại 
BIDC, khách hàng thụ hưởng sẽ nhận tiền 

Như vậy, chương trình “Online gửi tiền, 
trúng liền bộ Táo” đã chính thức khép lại 
sau 3 tháng triển khai với 63 giải thưởng, 
tổng trị giá hơn 500 triệu đồng gồm: 01 
giải Đặc biệt cuối chương trình, 03 giải 
Nhất tháng, 09 giải Nhì tháng và 50 giải Ba 
tháng. BIDV xin chúc mừng và cảm ơn tất 
cả các Quý khách hàng đã tham gia, ủng 
hộ cho chương trình nói riêng cũng như 
đã luôn đồng hành cùng BIDV trong thời 
gian qua.

Thông qua chương trình này, BIDV 
mong muốn mang đến cho khách hàng 
những trải nghiệm tuyệt vời của tính 
năng tiền gửi online, đặc biệt trong bối 
cảnh dịch Covid -19 đang diễn biến 
phức tạp như hiện nay, tiết kiệm trực 
tuyến tại BIDV không chỉ đảm bảo an 
toàn sức khỏe cho khách hàng, giúp tiết 
kiệm thời gian đi lại mà còn có những 
ưu đãi rất hấp dẫn. Cụ thể, từ nay đến 
31/12/2020 hoặc đến khi có thông báo 
khác, khách hàng gửi tiền online tại 
BIDV được cộng thêm lãi suất lên tới 
0.4%/năm so với lãi suất tiền gửi thông 
thường niêm yết tại quầy.

 Bùi Văn Cường

biDV cônG Bố chủ nhân Giải Đặc Biệt chươnG trình
“online Gửi tiền, trúnG liền Bộ táo”

Ngày 28/8/2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
đã tổ chức quay số tháng đợt 3 và quay số cuối chương trình khuyến mại 
“Online gửi tiền, trúng liền bộ Táo” với 23 giải thưởng công nghệ Apple.

(19/5/2020 – 19/8/2020) và xác định chủ 
nhân duy nhất, may mắn nhất trúng giải 
Đặc biệt cuối chương trình – máy tính 
Macbook Pro 2019 Touch Bar trị giá 60 
triệu đồng thuộc về khách hàng Mai 
Thị Thu Huyền có mã số dự thưởng 
650xxxxxxx4883 mở tại BIDV chi nhánh 
Bình Dương. Chi tiết danh sách khách hàng 
trúng thưởng xem tại website BIDV. Với 
các khách hàng trúng giải, BIDV sẽ chủ 
động liên hệ và xác minh thông tin và tiến 
hành trao thưởng theo thể lệ đã công bố.

Theo đó, BIDV đã tiến hành quay số 
tháng - đợt 3 với các khách hàng 
có mã số dự thưởng hợp lệ gửi 

tiền online từ ngày 19/7/2020 đến hết 
19/8/2020 để xác định chủ nhân của 22 
giải thưởng gồm: 01 giải Nhất – iPhone 11 
Pro Max 64GB trị giá 32 triệu đồng; 03 giải 
Nhì – đồng hồ Apple Watch series 2 trị giá 
13,5 triệu đồng/giải và 18 giải Ba – tai nghe 
Apple Airpods 2 trị giá 5 triệu đồng/giải.

Kết quả đã tìm ra chủ nhân 
giải Nhất thuộc về khách hàng 
Nguyễn Thành Lộc có mã số dự 
thưởng 641xxxxxxx4212 mở tại BIDV chi 
nhánh Lâm Đồng, cùng 21 khách hàng 
khác trúng các giải Nhì và Ba của đợt quay 
số tháng  đợt 3.

Sau khi quay xong các giải thưởng 
tháng – đợt 3, BIDV đã tiến hành quay 
tiếp đợt cuối chương trình dành cho tất 
cả các khách hàng gửi tiền online đủ điều 
kiện trong thời gian diễn ra khuyến mại 

MiỄn phí chuyển tiền Kiều hối

Kết nối yêu thương
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Xu hướng sử dụng thẻ thanh 
toán thay vì tiền mặt trở 
nên ngày càng phổ biến 

với người tiêu dùng. Người ít thì 
sở hữu một chiếc, người nhiều 
thì có tới năm bảy chiếc thẻ được 
phát hành bởi các ngân hàng khác 
nhau. Việc sử dụng kết hợp thẻ của 
nhiều ngân hàng bên cạnh lý do 
giúp người dùng có thể tận dụng 
triệt để các tính năng, ưu đãi của 
ngân hàng cũng còn một nguyên 
nhân khác nữa là có thể được hỗ 
trợ tài chính kịp thời từ hạn mức tín 
dụng ngân hàng đã cấp qua thẻ. 
Thế nhưng có khi nào bạn thử hỏi, 

GIúp BạN HIểu HơN
về hạn mức tín dụng thẻ

Mai Lan

vẫn là mình nhưng các ngân hàng 
lại cấp hạn mức tín dụng thẻ khác 
nhau như vậy không? Hãy cùng thử 
tìm hiểu nhé.

hạn mức thẻ tín dụng 
phụ thuộc vào uY tín 
của khách hàng đối với 
ngÂn hàng

Các ngân hàng đều có quy định 
về chính sách cấp tín dụng thẻ. 
Đối với mỗi hồ sơ phát hành thẻ, 
ngân hàng sẽ xem xét rất nhiều yếu 
tố như chức vụ, nghề nghiệp, thu 
nhập hàng tháng, trình độ học vấn, 
tình trạng cư trú, lịch sử trả nợ trong 

quá khứ của khách hàng cùng nhiều 
thông tin phi tài chính khác. Trường 
hợp hồ sơ được chấp thuận phát 
hành thẻ, ngân hàng thường sẽ cấp 
hạn mức tín dụng là số tiền tối đa 
khách hàng có thể thanh toán bằng 
thẻ từ 2 tới 3 lần lương dựa trên 
sao kê tài khoản của khách hàng tại 
ngân hàng. 

Tại BIDV, khi khách hàng có 
nhu cầu phát hành thẻ tín dụng, 
ngân hàng sẽ chấm điểm khách 
hàng trên hệ thống xếp hạng tín 
dụng nội bộ. Tùy theo kết quả xếp 
hạng tín dụng, khách hàng sẽ được 
xem xét phê duyệt với hạn mức 

tiêu điểm
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tín dụng phù hợp với khả năng tài 
chính của mình lên tới 10 lần thu 
nhập hàng tháng.

hạn mức thẻ tín dụng 
cơ bản và hạn mức thẻ 
cao cấp

Bên cạnh các dòng sản phẩm 
thẻ tín dụng hạng vàng, chuẩn cho 
phân khúc khách hàng phổ thông, 
các ngân hàng còn phát triển các 
dòng sản phẩm cao cấp dành cho 
nhóm khách hàng siêu giàu. Với 
phân nhóm khách hàng này, sản 
phẩm thẻ tín dụng không chỉ có 
hạn mức tín dụng rất cao mà đi 
kèm là những đặc quyền chuyên 
biệt, riêng có dành cho những 
khách hàng đáp ứng các tiêu chí 
của ngân hàng. Một trong các 
điển hình trên thị trường hiện nay 
về dòng thẻ cao cấp này chính là 
thẻ Visa Infinite của BIDV. Sở hữu 
thẻ này, bên cạnh việc được cấp 
hạn mức tín dụng không giới hạn, 
khách hàng còn được trải nghiệm 
các đặc quyền đẳng cấp 5* như 
trở thành những thượng khách 
sân bay với đặc quyền không giới 
hạn sử dụng dịch vụ tại hơn 900 
phòng chờ VIP trên toàn thế giới; 
Đặc quyền đón tiếp và hỗ trợ xử lý 
nhanh thủ tục hải quan tại các sân 
bay lớn như London, Dubai, New 
dehli, Sydney, Paris, Abu Dhabi, 
được tặng quà tặng hấp dẫn là 
15,000 dặm thưởng Bông Sen Vàng 
của Vietnam Airlines hoặc Thẻ Hội 
viên Accor Plus với quyền lợi đặc 
biệt về đặt phòng và ẩm thực tại 
hơn 4,000 khách sạn hàng đầu do 
Tập đoàn Accor quản lý, được tích 
lũy điểm thưởng không giới hạn… 
Với thiết kế thẻ độc đáo, lấy Hoa 
Sen là hình ảnh biểu tượng, tượng 
trưng cho quyền lực của Thiên 
nhiên, của Lửa, của Nước và biểu 
trưng cho sự dung hòa giữa tinh 
thần và vật chất. Hình ảnh Hoa Sen 
với những đường nét chạm trổ, 
khắc vàng tinh tế trên thẻ BIDV Visa 
Infinite là lời khẳng định, tôn vinh 
vị thế “Thượng khách” mà BIDV 
muốn mang đến cho khách hàng 
của mình thông qua sản phẩm có 1 
không 2 trên thị trường này.

có thỂ điều chỉnh hạn 
mức tín dụng

Trong quá trình sử dụng thẻ, 
khách hàng hoàn toàn có thể đề 
nghị ngân hàng điều chỉnh tăng 
hoặc giảm hạn mức tín dụng so với 
mức được phê duyệt ban đầu. Để 
được tăng hạn mức tín dụng thẻ, 
khách hàng cần chứng minh được 
mức thu nhập mình có được đã cao 
hơn so với thời điểm đề nghị phát 
hành thẻ trước đó và/hoăc có tài 
sản bảo đảm khác. Trường hợp lo 
ngại được cấp hạn mức tín dụng 
cao có thể chi tiêu quá tay, khách 
hàng cũng có thể đề nghị ngân 
hàng giảm hạn mức tín dụng cho 
thẻ của mình với thủ tục đơn giản 
và nhanh chóng hơn rất nhiều so 

với việc phải bổ sung các giấy tờ 
chứng minh năng lực tài chính, tài 
sản đảm bảo khi đề nghị tăng hạn 
mức tín dụng.

khách hàng có thỂ 
quẹt 100% hạn mức tín 
dụng nhưng rút tiền 
từ thẻ thì không

Tại hầu hết các ngân hàng đều 
quy định khách hàng có thể quẹt 
thẻ để thanh toán tiền hàng hóa 
dịch vụ tới 100% hạn mức tín dụng 
được cấp cá biệt một số ngân hàng 
đưa chính sách hấp dẫn hơn, hỗ trợ 
khách hàng có thể thanh toán tới 
200% hạn mức tín dụng thẻ như 
BIDV. Với rút tiền mặt, để hạn chế 
nguy cơ rủi ro khi thực hiện các 
giao dịch ứng rút tiền tại các thiết 
bị, các ngân hàng thường giới hạn 
số tiền mặt có thể rút ở một tỷ lệ 
nhất định trên hạn mức tín dụng đã 
cấp. Riêng một vài ngân hàng như 
VPbank hay sản phẩm thẻ BIDV Visa 
Smile, BIDV cho phép khách hàng 
sở hữu thẻ có thể rút toàn bộ hạn 
mức thẻ. Tuy nhiên với giao dịch 
ứng rút tiền mặt tại nước ngoài, 
ngân hàng nhà nước quy định 
chung với thẻ của tất cả các ngân 
hàng được rút tối đa 30 triệu đồng/
ngày do vậy hạn mức rút tiền tối đa 
tại nước ngoài là như nhau với sản 
phẩm thẻ tín dụng của tất cả các 
ngân hàng. 
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tăng trưởng tín dụng 
năm naY khoảng 10%

Tháng 9/2020 với vai trò là nước 
Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã tổ chức 
thành công nhiều hội nghị nằm 
trong chương trình nghị sự ASEAN 
2020. Đáng chú ý ngày 18/9/2020, 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng 
cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh 
Tiến Dũng đồng chủ trì Hội nghị trực 
tuyến Thống đốc Ngân hàng Trung 
ương (NHTW) và Bộ trưởng Tài chính 
ASEAN+3 lần thứ 23 (AFMGM+3). 
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tài chính và 
Thống đốc NHTW ASEAN+3 đã thông 
qua các nội dung kỹ thuật quan 
trọng, bao gồm sửa đổi Thoả thuận 
Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai 
(CMIM), trong đó điểm sửa đổi quan 
trọng là tăng tỷ lệ tiếp cận chương 
trình CMIM không gắn với các khoản 
vay của IMF từ 30% lên 40%; hoàn 
thiện Sổ tay hướng dẫn thực hiện 
giao dịch hoán đổi CMIM... Việc tổ 
chức thành công các hội nghị này đã 
khẳng định vị thế chính trị của Việt 
Nam, từ đó góp phần thúc đẩy các 
hoạt động hợp tác về văn hóa, kinh 
tế của Việt Nam với khu vực và thế 
giới. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã 

nỗ lực khôi phục 
tăng trưởng kinh tế

và đang gây tác động xấu đến toàn 
thế giới như hiện nay, những thành 
công của Việt Nam được đánh giá 
cao. Theo nhận định của ADB đưa ra 
hôm 15/9, nền kinh tế Việt Nam được 
dự kiến tăng trưởng 1,8% trong năm 
2020 và sẽ tăng ở mức 6,3% trong 
năm 2021. Triển vọng kinh tế của Việt 
Nam trong trung hạn và dài hạn vẫn 
rất tích cực… 

Về lĩnh vực ngân hàng, Ngân 
hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận 
định, hoạt động cho vay sẽ vẫn 
tiếp tục yếu mặc dù NHNN đã áp 
dụng những biện pháp hỗ trợ. 
Nhu cầu tín dụng từ phía doanh 
nghiệp giảm, đi đôi với lượng cầu 
thấp đối với các sản phẩm và dịch 
vụ của doanh nghiệp. Do đó, tín 
dụng ngân hàng được dự báo chỉ 
tăng 10% trong năm nay. Về cầu tín 
dụng, theo công bố của NHNN tính 
đến 16/9/2020, tín dụng tăng 4,81% 
so với cuối năm 2019, tăng 10,19% 
so với cùng kỳ 2019. Từ đầu năm 
đến nay các tổ chức tín dụng (TCTD) 
đã quyết liệt triển khai các giải pháp 
hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 
khắc phục khó khăn do ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19. Đến ngày 
14/9/2020, các TCTD đã cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ cho trên 271 nghìn 
khách hàng với dư nợ 321 nghìn tỷ 
đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho 
gần 485 nghìn khách hàng với dư 
nợ 1,18 triệu tỷ đồng; đặc biệt các 
TCTD đã cho vay mới lãi suất ưu đãi 
(thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 2,5% 
so với trước dịch) với doanh số lũy 
kế từ 23/1 đến nay đạt 1,6 triệu tỷ 
đồng cho 310 nghìn khách hàng.

 Để bù đắp một phần doanh 
thu và lợi nhuận do tín dụng giảm 
sút, các ngân hàng thương mại 
đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển 
ngân hàng số nhằm mang đến cho 
khách hàng dịch vụ tiện ích, phù 
hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 
vẫn chưa được kiểm soát như hiện 
nay. Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch 
hành động ngành Ngân hàng thực 
hiện Chiến lược Tài chính toàn 
diện quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 được tổ chức 
trung tuần tháng 9/2020, Vụ Thanh 
toán NHNN cho biết, đến hết năm 
2020, dự kiến cả nước có khoảng 
89 triệu tài khoản cá nhân, tương 
đương 70% người trưởng thành có 
tài khoản ngân hàng. Những năm 
gần đây, đặc biệt khi Covid-19 xuất 
hiện, thanh toán không dùng tiền 

Còn một quý nữa năm tài 
chính 2020 sẽ kết thúc. 
Thông thường ba tháng 
cuối năm sẽ là quãng 
thời gian các ngân hàng 
thương mại chạy nước rút 
để hoàn thành các chỉ tiêu 
kinh doanh. Thế nhưng, 
9 tháng qua và cả những 
tháng còn lại nhiều ngân 
hàng đã tạm gác các mục 
tiêu kinh doanh để tiếp tục 
thực hiện nhiều giải pháp 
hỗ trợ doanh nghiệp, người 
dân nhằm góp phần khôi 
phục nền kinh tế.

Hà an
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mặt trên các ứng dụng Internet 
Banking, Mobile Banking, ví điện 
tử… đều có mức tăng trưởng hai, 
thậm chí ba con số mỗi năm. Với 
dân số trẻ, đa số người tiêu dùng 
sử dụng điện thoại thông minh… 
đã tạo thành yếu tố thuận lợi cho 
Việt Nam phát triển ngân hàng số 
- cơ sở quan trọng để phổ cập tài 
chính toàn diện. Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng 
Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính 
toàn diện (BCĐ) đã ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động của BCĐ 
này. Phó Trưởng BCĐ là Thống đốc 
NHNN Việt Nam; Thành viên BCĐ là 
lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan. 
Chiến lược tài chính toàn diện được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
và ban hành tháng 1/2020 (Quyết 
định số 149/QĐ-TTg). Theo Chiến 
lược, phấn đấu đến cuối năm 2025 
đạt được một số chỉ tiêu cụ thể: Ít 
nhất 80% người trưởng thành có tài 
khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc 
các tổ chức được phép khác; ít nhất 
50% tổng số xã có điểm cung ứng 
dịch vụ tài chính; ít nhất 25% - 30% 
người trưởng thành gửi tiết kiệm 
tại TCTD; Số lượng giao dịch thanh 
toán không dùng tiền mặt đạt tốc 
độ tăng 20% - 25% hàng năm... 

Một trong những vấn đề đang 
gây tranh luận với nhiều ý kiến trái 
chiều là Dự thảo Nghị định quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chứng khoán mà Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước vừa đưa ra 
lấy ý kiến. Theo quy định hiện hành 
(Nghị định 60/2015/NĐ-CP), các 
công ty đại chúng không thuộc đối 
tượng trường hợp ngành nghề có 
tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực hiện 
theo điều ước quốc tế hoặc ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện thì tỷ 
lệ sở hữu nước ngoài là không hạn 
chế, trừ trường hợp Điều lệ công 
ty có quy định khác. Nhưng tại Dự 
thảo của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước, cụm từ “trừ trường hợp Điều 
lệ công ty có quy định khác” đã bị 
bỏ. Các ngân hàng lo lắng với việc 
loại bỏ cụm từ trên đồng nghĩa 
với việc ngân hàng bị tước quyền 
quyết định room vốn ngoại. Góp ý 
Dự thảo, NHNN cũng đề nghị, Ban 

soạn thảo cần trả lại quyền tự quyết 
về room ngoại cho doanh nghiệp. 
NHNN cho rằng, việc trao quyền tự 
quyết room cho doanh nghiệp còn 
là cơ sở để các doanh nghiệp cân 
nhắc việc tham gia của nhà đầu tư 
nước ngoài phù hợp với mục tiêu 
lựa chọn cổ đông chiến lược, tìm 
kiếm cơ hội hợp tác đầu tư theo 
chiến lược phát triển của công ty. 

mở rộng tín dụng đi đôi 
với an toàn, hiệu quả

Những tháng cuối năm, chủ 
trương của NHNN là tiếp tục hỗ trợ 
tối đa cho doanh nghiệp, người 
dân đủ điều kiện đều có thể vay 
vốn ngân hàng. NHNN sẽ tiếp tục 
điều hành chính sách tín dụng theo 
hướng mở rộng tín dụng đi đôi với 
an toàn, hiệu quả, đẩy mạnh triển 
khai các giải pháp tháo gỡ khó 
khăn, tạo điều kiện để khách hàng 
khôi phục sản xuất kinh doanh. 
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn 
Thị Hồng cho biết, NHNN sẽ tiếp 
tục chỉ đạo các TCTD đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, 
kinh doanh, chú trọng vào các lĩnh 
vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh, đặc biệt là các dự án hiệu 
quả, có khả năng phục hồi sau dịch. 
Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối 
với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm 
bảo an toàn hoạt động ngân hàng. 

Ngành Ngân hàng sẽ tích cực triển 
khai các chương trình tín dụng đối 
với ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ như: nông nghiệp nông thôn, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà ở 
xã hội, công nghiệp hỗ trợ, các dự 
án trọng điểm, chương trình mục 
tiêu quốc gia; Kịp thời phối hợp 
các Bộ, ngành liên quan xử lý khó 
khăn, vướng mắc phát sinh trong 
quá trình thực hiện; Tiếp tục triển 
khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn 
cho khách hàng như cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và 
giữ nguyên nhóm nợ theo Thông 
tư 01 của NHNN. Tiếp tục phối hợp 
với các địa phương đẩy mạnh kết 
nối ngân hàng - doanh nghiệp dưới 
nhiều hình thức khác nhau để kịp 
thời nắm bắt và xử lý khó khăn cho 
khách hàng vay vốn. 

Bộ Tài chính và NHNN đã thống nhất một số nội 
dung sửa đổi Thông tư 01: tiếp tục giữ nguyên quy định 
về nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với nợ phải cơ 
cấu, thời hạn trả nợ; Sửa đổi bổ sung điều kiện đối với 
nợ cần cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, 
tức là phát sinh nghĩa vụ nợ trả gốc và lãi hoặc lãi trong 
khoảng thời gian từ 23/1/2020 đến 31/12/2020; Bổ sung 
quy định cho phép các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, 
giữ nguyên nhóm nợ đối với những khoản giải ngân từ 
ngày 23/1/2020 đến 10/6/2020… 
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cho vaY ngang hàng xu 
hướng mới thời 4.0

Cho vay ngang hàng là mô hình 
ứng dụng thành tựu của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0, được thiết 
kế và xây dựng trên nền tảng công 
nghệ số để kết nối trực tiếp người đi 
vay với người cho vay (nhà đầu tư) 
mà không thông qua trung gian tài 
chính như ngân hàng thương mại 
hay các công ty tài chính.

Theo đó, toàn bộ hoạt động cho 
vay, trả nợ (gốc, lãi) giữa người đi 
vay và người cho vay được nền tảng 
giao dịch trực tuyến của công ty 
vận hành nền tảng ghi nhận và lưu 
trữ bằng các bản ghi điện tử, số hóa 
trên hệ thống cơ sở dữ liệu của công 
ty P2P Lending, được đăng tải cho 
khách hàng đăng ký tham gia.

P2P Lending lần đầu tiên xuất 
hiện tại nước Anh vào năm 2005 
với công ty Zopa và hiện nay P2P 
Lending đã xuất hiện ở hầu hết các 
khu vực trên thế giới nhưng doanh 
số tập trung chủ yếu ở Mỹ, Anh, 
châu Âu, khu vực châu Á-Thái Bình 
Dương và Trung Quốc. Trong số các 
nền tảng P2P Lending trên thế giới 
hiện nay, thành công nhất phải kể 

Sự phát triển nhanh chóng của 
mô hình cho vay ngang hàng 
(Peer to Peer Lending, viết tắt 

là P2P Lending) đã tạo ra một 
kênh cung ứng vốn mới trên thị 

trường và góp phần thúc đẩy tài 
chính toàn diện phát triển, hỗ 
trợ phổ cập tài chính, mở rộng 
khả năng các kênh tiếp cận về 

nguồn lực tài chính cho xã hội, 
tuy nhiên, P2P Lending cũng 

tiềm ẩn nhiều rủi ro.

THúy Lê  

đến là Prosper và Lending Club ở 
Mỹ, CreditEase, Lufax và Tuandai ở 
Trung Quốc, Society One ở Úc. 

ưu điỂm chính của p2p 
lending được xét trên 
ba đối tượng liên quan. 

Đối với bên vay, mô hình này 
giúp họ tiếp cận được nguồn vốn 
trong trường hợp khó tiếp cận 
nguồn vốn chính thức. Hơn nữa, 
thay vì phải đến ngân hàng trải 
qua quá trình xét duyệt phức tạp 
và yêu cầu khắt khe, P2P Lending 
đơn giản hoá thủ tục, thời gian xét 
duyệt cho vay nhanh, giao dịch 
trực tuyến dễ dàng...

Đối với nhà đầu tư, mô hình này 
cung cấp một kênh đầu tư, góp 
phần đa dạng hóa danh mục đầu tư, 
nguồn thu hấp dẫn (lãi suất thường 
cao hơn gửi tiết kiệm hoặc đầu tư 
trái phiếu thông thường). 

Đối với nền kinh tế, nếu được 
quản lý tốt, P2P Lending sẽ góp 
phần thúc đẩy tài chính toàn diện, 
đặc biệt là tại các địa bàn mà hệ 
thống tài chính chưa phát triển, 
người dân, các hộ kinh doanh, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ít có 

khả năng tiếp cận các dịch vụ tài 
chính-ngân hàng với chi phí thấp, 
ít thủ tục.

thỰc trạng cho vaY 
ngang hàng tại việt 
nam

Tại Việt Nam, P2P Lending xuất 
hiện từ năm 2014, lúc đó Huy Dong 
cung cấp các khoản vay cho doanh 
nghiệp, nhưng đến năm 2015, Tima 
mới được coi là mô hình hoạt động 
trên nền tảng P2P Lending đầu tiên 
của Việt Nam. Kể từ đó, nhiều công 
ty hoạt động trên nền tảng P2P 
Lending khác đã dần đi vào hoạt 
động, như SHA, Mobivi,Vaymuon.
vn, Mofin… Hiện nay, có khoảng 
hơn 40 công ty dựa trên nền tảng 
P2P Lending đang hoạt động tại 
Việt Nam trong đó có 10 công 
ty có nguồn gốc từ Trung Quốc, 
một số công ty từ Indonesia và 
Singapore…

Tima là nền tảng P2P Lending 
lớn nhất tại Việt Nam. Lượng đơn 
vay trung bình của Tima ở mức 
1000 đơn/ngày vào thời điểm tháng 
12/2017 đã tăng lên mức 2000 đơn/
ngày vào tháng 2/2020. Các sản 

tiềm ẩn nhiều rủi ro 
tỪ cho vay nGanG hànG tại việt naM 

tiêu điểm
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phẩm của Tima khá đa dạng, từ vay 
cầm cố tài sản, vay theo sổ hộ khẩu, 
vay tín chấp theo lương, vay theo 
hoá đơn điện nước, vay theo đăng 
ký xe máy, vay theo iphone, vay sinh 
viên, vay trả góp theo ngày…

Mặc dù quy mô này vẫn còn quá 
nhỏ so với tín dụng truyền thống 
nhưng P2P Lending chứng kiến tốc 
độ tăng trưởng khá ấn tượng và có 
thể trở thành một đối thủ trực tiếp 
với các hình thức cho vay truyền 
thống trong tương lai. 

Sự tăng trưởng có được là nhờ 
chiến lược kinh doanh khá phù 
hợp khi tập trung mạnh vào nhóm 
khách hàng mà các tổ chức tài chính 
bỏ qua. Đó là các khách hàng với 
các khoản vay nhỏ và thông thường 
bị các NHTM và công ty tài chính 
xếp vào dạng dưới chuẩn. Ngoài ra, 
thủ tục nhanh và đơn giản cũng là 
một lợi thế chính của các nền tảng 
P2P Lending so với các tổ chức tài 
chính truyền thống. 

Một động lực thúc đẩy P2P 
Lending ở Việt Nam phát triển 
đến từ tỷ lệ sử dụng Internet và 
Smartphone gia tăng cùng với nhu 
cầu vay ngày càng lớn. Hiện tỷ lệ sử 
dụng Internet là 49,7% và sử dụng 
Smartphone là 48,6%.

những rủi ro từ p2p 
lending

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, 
loại hình hoạt động này đã có khá 
nhiều vấn đề phức tạp. 

P2P lending tại Việt Nam đang 
phát triển một cách tự phát, manh 
mún, phục vụ cho những nhóm nhà 
đầu tư cụ thể với mong muốn thu 
lợi nhuận càng lớn càng tốt. Hiện 
nay chưa có cơ quan chủ quản hay 
hiệp hội nghề nghiệp nào cho công 
nghệ tài chính (Fintech) và chưa có 
một khung pháp lý phù hợp điều 
chỉnh hoạt động của các nền tảng 
P2P Lending. Vì chưa được cấp phép 
hoạt động chính thức nên các công 
ty P2P Lending tại Việt Nam đang 
núp dưới bóng tư vấn đầu tư. 

Việc quy định lãi suất cao phi 
thực tế nhằm lôi kéo người cho vay 
tham gia, quảng cáo thiếu minh 
bạch về mức lợi nhuận, không cung 

cấp thông tin hoặc những thông 
tin thiếu chính xác về những rủi ro 
mà các bên tham gia hoạt động 
cho vay này gặp phải; trường hợp 
nếu xảy ra tranh chấp người đi vay 
không trả tiền thì bên cho vay có 
thể mất trắng số tiền cho vay, khó 
truy đòi trách nhiệm từ các công ty 
cung ứng nền tảng P2P Lending do 
không có bảo hiểm, không pháp lý 
bảo vệ.

Các khoản vay tiêu dùng vi mô 
thường có rủi ro cao hơn vì người 
vay thường không tiếp cận được tới 
ngân hàng hoặc công ty tài chính 
tiêu dùng, phần lớn do thiếu hồ sơ 
tín dụng chính thức. Đặc biệt, thông 
tin người vay có thể bị giả mạo, 
hoặc không kiểm soát được sau vay, 
dẫn đến nợ xấu.

Trên thực tế, việc đi vay thông 
qua nền tảng này buộc khách hàng 
phải chịu một mức lãi suất khá cao 
cùng với nhiều loại phí đi kèm. Các 
hạn chế về kiến thức tài chính từ 
người dân, dẫn đến việc dịch vụ 
P2P lending bị lạm dụng, trở thành 
một kênh của nạn tín dụng đen, các 
ứng dụng cho vay với mức lãi rất 
cao và sử dụng các biện pháp bất 
hợp pháp, bạo lực để đe dọa người 
vay, thậm chí là chiếm đoạt tài sản 
của người vay. 

Bên cạnh đó, các công ty này 
hoạt động trên nguyên tắc sử dụng 
dữ liệu lớn (big data) được thu thập 
từ mạng xã hội, lịch sử thanh toán 
hoá đơn…để phân tích và chấm 
điểm tín dụng, người đi vay có thể 

bị áp đặt khi đòi nợ; thông tin cá 
nhân có thể bị lợi dụng chia sẻ, rao 
bán không đúng quy định... 

các giải pháp từ ngÂn 
hàng nhà nước

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 
đã tích cực và chủ động triển khai 
nhiều giải pháp quản lý đối với hoạt 
động này

NHNN đang phối hợp với các 
bộ, ngành hoàn thiện Báo cáo cơ 
chế thí điểm hoạt động cho vay 
ngang hàng để trình Chính phủ, dự 
kiến đưa lĩnh vực cho vay ngang 
hàng vào Đề án cơ chế quản lý 
thử nghiệm hoạt động Fintech 
trong lĩnh vực ngân hàng (Cơ chế 
Regulatory Sandbox).

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai 
các giải pháp truyền thông như 
khuyến cáo người dân, doanh 
nghiệp tìm hiểu kỹ, thận trọng khi 
tham gia các nền tảng cho vay 
ngang hàng trong bối cảnh chưa có 
hành lang pháp lý rõ ràng điều chỉnh 
đối với lĩnh vực này và khuyến nghị 
người dân tiếp cận vốn qua kênh tín 
dụng ngân hàng chính thống, tránh 
bị lừa đảo, rơi vào vòng xoáy cho vay 
nặng lãi của tín dụng đen.

Khuyến nghị TCTD thận trọng 
trong ký kết và thực hiện các thỏa 
thuận hợp tác với các công ty cho 
vay ngang hàng, đảm bảo đúng quy 
định pháp luật, không ảnh hưởng 
đến hoạt động, uy tín của TCTD 
cũng như an toàn của hệ thống 
ngân hàng. 
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Tìm hiểu Thông Tư số 77/2020/TT-BTC

về phát hành trái phiếu 
doanh nghiệp
Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông 
tư số 77/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 
81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

DUY NGUYỄN

Theo đó Thông tư đã hướng 
dẫn chế độ công bố thông tin 
của doanh nghiệp phát hành 

trái phiếu; chế độ công bố thông tin 
trên Chuyên trang thông tin về trái 
phiếu doanh nghiệp và chế độ báo 
cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, 
tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu 
doanh nghiệp và tổ chức lưu ký trái 
phiếu. Đây là một trong những nội 
dung lớn điều chỉnh đến hoạt động 
phát hành trái phiếu doanh nghiệp 
của BIDV nói riêng và tổ chức tư 
vấn phát hành, đấu thầu, đại lý, bảo 
lãnh phát hành trái phiếu doanh 
nghiệp; tổ chức lưu ký trái phiếu 
doanh nghiệp cũng như các tổ chức 
và cá nhân cung cấp các dịch vụ liên 
quan đến việc phát hành, đăng ký, 
lưu lý, giao dịch trái phiếu doanh 
nghiệp phát hành riêng lẻ.

tiêu điểm
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Về công bố thông tin 
của doanh nghiệp phát 
hành trái phiếu

Theo nội dung quy định tại 
Thông tư, Thông tư hướng dẫn 
nội dung công bố thông tin của 
doanh nghiệp phát hành trái 
phiếu bao gồm việc công bố 
thông tin trước đợt phát hành trái 
phiếu; công bố thông tin về kết 
quả phát hành trái phiếu; công bố 
thông tin định kỳ; công bố thông 
tin bất thường và công bố thông 
tin về trái phiếu chuyển đổi, trái 
phiếu kèm theo chứng quyền, 
mua lại trái phiếu trước hạn, hoán 
đổi trái phiếu. 

Theo đó, Thông tư quy định 
doanh nghiệp phát hành trái phiếu 
tại thị trường trong nước thực hiện 
công bố thông tin trước đợt phát 
hành cho các nhà đầu tư đăng ký 
mua trái phiếu và gửi nội dung 
công bố thông tin đến Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội. Bản công bố 
thông tin trước đợt phát hành trái 
phiếu phải được người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp 
hoặc người được ủy quyền công 
bố thông tin của doanh nghiệp ký 
và đóng dấu của doanh nghiệp 
phát hành. Doanh nghiệp phát 

hành trái phiếu ra thị trường quốc 
tế gửi nội dung công bố thông tin 
đến Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội. Đồng thời, doanh nghiệp 
phát hành trái phiếu tại thị trường 
trong nước và doanh nghiệp phát 
hành trái phiếu ra thị trường quốc 
tế phải thực hiện công bố thông 
tin về kết quả phát hành trái phiếu 
theo quy định.

Doanh nghiệp phát hành trái 
phiếu tại thị trường trong nước 
thực hiện công bố thông tin 
định kỳ và công bố thông tin bất 
thường theo quy định. Khi gửi nội 
dung công bố thông tin định kỳ 
cho Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội, doanh nghiệp phát hành 
trái phiếu gửi kèm theo thông tin 
theo mẫu quy định để Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội công 
bố trên Chuyên trang thông tin 
về trái phiếu doanh nghiệp. Việc 
công bố thông tin định kỳ được 
thực hiện theo năm tài chính, cụ 
thể như sau: (i) Trong thời hạn 60 
ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng 
đầu năm tài chính, doanh nghiệp 
thực hiện công bố thông tin định 
kỳ 06 tháng; (ii) Trong thời hạn 90 
ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính, doanh nghiệp thực hiện 

công bố thông tin định kỳ hàng 
năm. Thông tư cũng hướng dẫn 
trách nhiệm của doanh nghiệp 
phát hành trái phiếu tại thị trường 
trong nước công bố thông tin 
về việc thực hiện chuyển đối trái 
phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, 
thực hiện quyền mua cổ phiếu đối 
với trái phiếu kèm chứng quyền, 
thực hiện mua lại trước hạn hoặc 
hoán đổi trái phiếu theo quy định.

Về báo cáo của tổ chức 
tư Vấn phát hành trái 
phiếu

Điều 8 Thông tư quy định tổ 
chức tư vấn phát hành trái phiếu 
thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng 
và hàng năm về việc tư vấn phát 
hành trái phiếu doanh nghiệp theo 
quy định. Báo cáo gồm nội dung 
về số lượng hợp đồng tư vấn phát 
hành trái phiếu doanh nghiệp 
trong kỳ, khối lượng phát hành 
thành công trong kỳ; việc tuân thủ 
quy định về điều kiện và hồ sơ phát 
hành trái phiếu của các hợp đồng 
tư vấn phát hành đã thực hiện 
trong kỳ theo quy định tại Nghị 
định số 163/2018/NĐ-CP và Nghị 
định số 81/2020/NĐ-CP. Tổ chức tư 
vấn phát hành trái phiếu và tổ chức 
tư vấn là công ty chứng khoán gửi 
báo cáo giấy và điện tử về Bộ Tài 
chính theo thời hạn và định kỳ 06 
tháng và 01 năm.

Thông tư quy định trách nhiệm 
của tổ chức lưu ký trái phiếu thực 
hiện báo cáo về kết quả giao dịch 
trái phiếu và tình hình đăng ký, lưu 
ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 
theo hình thức và phương thức báo 
cáo cụ thể (Điều 9).

Thông tư 77/2020/TT-BTC có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 
tháng 9 năm 2020. Doanh nghiệp 
phát hành trái phiếu trước khi Nghị 
định số 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực 
thi hành thực hiện chế độ công bố 
thông tin định kỳ, công bố thông 
tin bất thường và công bố thông tin 
về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu 
kèm theo chứng quyền, mua lại trái 
phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu 
(nếu có) theo quy định của Thông 
tư này. 
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Các hình thức giả mạo giấy tờ 
rất đa dạng và được làm với 
phương thức rất tinh vi khó 

phát hiện như: 
 Giấy tờ tùy thân giả (dùng ảnh 

của cá nhân đến giao dịch ngân 
hàng thay vào ảnh trên CMND thật 
của người khác hoặc làm giả toàn 
bộ CMND số mới), 

 Các giấy tờ ủy nhiệm chi, séc/
giấy rút tiền, giấy giới thiệu, giấy ủy 
quyền giao dịch tài khoản giả chữ 
ký, con dấu của doanh nghiệp…

Một số dấu hiệu nhận biết về 
giấy tờ giả mạo có thể thấy như: 

 CMND không có hình dấu nổi 
trên mặt ảnh, không phù hợp phần 
hình dấu trên ảnh với phần hình 
dấu trên đế của tài liệu; 

 Con dấu có đường nét nhòe, 
không sắc gọn, không có vết hằn 
của các nét in giấy, có những điểm 

ngắt quãng ngoài các nét in, có các 
vết chấm màu in nằm rải rác; 

 Giấy giới thiệu sơ sài không 
đầy đủ nội dung thông tin; 

 Mẫu chữ ký không khớp với 
mẫu đã đăng ký, người được giới 
thiệu đến giao dịch là người mới, 
giao dịch tại các điểm giao dịch xa 
Chi nhánh mở tài khoản, giấy tờ 
có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa, có 
sự không đồng nhất về font chữ, 
cỡ chữ, thiếu logic giữa các trang 
tài liệu, con dấu giáp lai không 
toàn vẹn…

Để tránh bị các đối tượng qua 
mắt khi thực hiện giao dịch tại 
ngân hàng, giao dịch viên ngân 
hàng cần nghiêm túc tuân thủ đầy 
đủ các bước trong quy trình giao 
dịch, tăng cường nhận diện và xác 
thực khách hàng. Khi phát hiện có 
dấu hiệu bất thường, nghi ngờ sử 

dụng giấy tờ giả cần đề nghị khách 
hàng bổ sung thêm giấy tờ khác 
để chứng minh hoặc có biện pháp 
trì hoãn thực hiện giao dịch, gọi 
điện xác minh việc thực hiện giao 
dịch với chủ tài khoản. 

Trường hợp nhận được phản hồi 
của khách hàng về việc không thực 
hiện giao dịch, cần phối hợp với chi 
nhánh mở tài khoản để ngăn chặn 
việc rút tiền/chuyển tiền ra ngoài hệ 
thống đồng thời có biện pháp phối 
hợp với cơ quan chức năng trên địa 
bàn để điều tra làm rõ.

Thông qua việc tăng cường 
nhận biết các hành vi thủ đoạn 
gian lận để nâng cao cảnh giác 
và có biện pháp chủ động phòng 
ngừa và phát hiện sớm các dấu 
hiệu vi phạm sẽ giúp ngân hàng 
giảm thiểu rủi ro trong quá trình 
hoạt động. 

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ngân hàng có xu hướng gia tăng với 
diễn biến ngày càng phức tạp. Tại các ngân hàng liên tiếp xảy ra sự việc các tổ 
chức/cá nhân sử dụng giấy tờ giả mạo để mở tài khoản, mở thẻ ATM, thực hiện 
giao dịch chuyển tiền, rút tiền chiếm đoạt của khách hàng gây thiệt hại tài sản 
của khách hàng và uy tín của ngân hàng. 

Cảnh giác với giấy tờ giả 
Trong giao dịCh ngân hàng

tiêu điểm
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Ngày 10 tháng 9, Thường 
trực Công đoàn BIDV 
tham gia chương trình 
ghi hình “Điều ước thứ 
7” do VTV3 Đài truyền 
hình Việt Nam thực hiện 
tại Trường THPT Triệu 
Sơn 5, tỉnh Thanh Hóa và 
tặng quà cho Ngô Văn Hiếu 
và Nguyễn Tất Minh. Đây là 
hai nam sinh được biết đến 
qua câu chuyện cõng nhau đi 
học suốt 10 năm qua. 

Chương trình Điều ước thứ 
7 thực hiện ghi hình về hai 
học sinh Ngô Văn Hiếu và 

Nguyễn Tất Minh, học sinh Trường 
THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa, đều 
đạt trên 28 điểm ở khối thi A và B. 
Hai nam sinh được biết đến qua câu 
chuyện cõng nhau đi học suốt 10 
năm. Hiếu và Minh sinh ra tại huyện 
Triệu Sơn – Thanh Hóa. Ngay từ 
nhỏ, Minh đã bị tàn tật bẩm sinh, 
em chỉ sử dụng được duy nhất cánh 
tay trái của mình. Mang trong mình 
mặc cảm nhưng Minh rất thích đến 
trường. Nhưng điều kiện gia đình 
khó khăn, bố mẹ đều làm nông 
nghiệp. Năm lớp 2, Hiếu là một bạn 
học gần nhà đã tình nguyện đến 
cõng minh đi học. Ngày nắng cũng 
như ngày mưa, Hiếu đều cùng Minh 

tới trường. Tình bạn cũng từ đó 
trở nên bền chặt. Cứ như vậy, Hiếu 
cõng Minh suốt 10 năm học.

 Năm 2018, Hiếu và Minh được 
gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng trong buổi gặp 
mặt đoàn học sinh, sinh viên tiêu 
biểu xuất sắc năm 2017-2018. Tại 
buổi gặp này, Hiếu là một trong 3 
học sinh được đọc báo cáo với Tổng 
Bí thư, Chủ tịch nước vì thành tích 

vượt khó cõng bạn đi học và cả 2 là 
đôi bạn cùng tiến có thành tích cao. 
Trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc 
gia năm 2020, Hiếu và Minh đã xuất 
sắc giành được số điểm rất cao: 28.1 
và 28.15 với mong ước có thể thi đỗ 
vào Trường Đại học Bách Khoa Hà 
Nội và Đại học Y Hà Nội. Đó là kết 
quả xứng đáng cho 12 năm nỗ lực 
và chịu khó của đôi bạn thân. 

Xúc động trước câu chuyện 
đặc biệt của đôi bạn thân này, tại 
chương trình “Điều ước thứ 7”, Đại 
diện Ban thường vụ Công đoàn 
BIDV, Bà Vũ Thị Nga, Phó Chủ tịch 
Công đoàn BIDV chia sẻ: “Câu 
chuyện về tình yêu thương và lòng 
hiếu học của đôi bạn thân 10 năm 
cõng bạn tới trường Ngô Minh 
Hiếu và Nguyễn Tất Minh, học sinh 
Trường THPT Triệu Sơn 5 (huyện 
Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã làm 
tan chảy bao con tim, đã và đang 
được chia sẻ và lan tỏa rất nhiều trên 
cộng đồng mạng. Tôi rất xúc động 
trước những tình cảm và sự cố gắng 
vươn lên của hai em Hiếu, Minh. Việc 
làm của hai em chắc chắn sẽ tạo 
ra sự lan tỏa trong ngành giáo dục 
và toàn xã hội, tạo ra cảm hứng và 
động lực cho các bạn học sinh trong 
cả nước về tinh thần tương thân, 
tương ái vì cộng đồng...”.

Để kịp thời giúp đỡ Hiếu và Minh 
thực hiện ước mơ và góp phần hỗ 
trợ học tập tại trường Đại học, Công 
đoàn BIDV và Công đoàn cơ sở BIDV 
Thanh Hóa đã trao tặng 50 triệu 
đồng cho hai em. Lãnh đạo Công 
đoàn BIDV bày tỏ hy vọng rằng, 
món quà nhỏ của BIDV sẽ góp phần 
để hai em cố gắng hơn nữa trên 
hành trình chinh phục ước mơ trong 
cuộc đời sinh viên sắp tới.  

CÔNG ĐOÀN BIDV 
cùng vTv thực hiện 

Phước AN 

Vừa qua, BIDV Mỹ Tho phối hợp cùng 
Hội từ thiện thành phố Mỹ Tho tặng 
240 suất cơm trưa cho các bệnh 

nhân nghèo tại Bệnh viện Y học Cổ Truyền 
và Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tiền Giang. 
Nguồn kinh phí được đóng góp bởi các 
cán bộ công nhân viên chi nhánh.

BÁT CƠM NGHĨA TÌNH GIỮA MÙA COVID
Suất cơm tuy chỉ với các món chay đơn 

giản như: Chè đậu xanh phổ tai bí đỏ, nấm 
đùi gà kho tiêu, dưa hấu nhưng đã giúp sẻ 
chia và phần nào làm nhẹ bớt gánh nặng 
cơm áo, gạo tiền, để những người bệnh 
khó khăn có thêm sức mạnh chiến đấu 
với bệnh tật, vững bước đi lên trong cuộc 

sống, nhất là trong mùa covid-19, thời 
điểm khó khăn như hiện nay.

Chương trình Bữa cơm nhân đạo đã 
khép lại, nhưng dư vị của tình yêu thương 
vẫn còn đó. Mong rằng ngọn lửa của tình 
yêu thương sẽ luôn được lan tỏa trong 
cộng đồng và xã hội, để những người bệnh 
nghèo có thêm nhiều cơ hội được hỗ trợ về 
vật chất, tinh thần, để yên tâm trên hành 
tình đương đầu với bệnh tật.  MộNG châU
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Cặp phao cứu sinh của BIDV 
đến với các cháu học sinh 
Thủy Nguyên, Hải Phòng đầu 

tiên trong chuỗi chương trình trao 
tặng tại 10 địa phương. Ngày 24/8, 
BIDV Hải Phòng đã đại diện BIDV 
phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng 
Lao Động, Liên đoàn Lao động TP. 
Hải Phòng tặng cặp phao cho 500 
học sinh là con CNVCLĐ thành phố 
(thuộc 10 đơn vị công đoàn cấp trên 
trực thuộc cơ sở) có hoàn cảnh khó 
khăn, vượt khó học giỏi. Trong đó, 
đoàn đã trao tặng trực tiếp 50 cặp 
phao cho con CNVCLĐ huyện Thủy 
Nguyên đang theo học tại Trường 
tiểu học Trung Hà. Trước bối cảnh 
dịch Covid ảnh hưởng lớn đến đời 
sống công nhân người lao động, 
nhiều người phải nghỉ việc, làm việc 
luân phiên, giảm thu nhập, những 
món quà đến từ BIDV càng thêm 

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 -2021, BIDV tổ chức trao tặng 
5.000 cặp phao cứu sinh với trị giá gần 1 tỷ đồng cho học sinh tại 10 
tỉnh/thành bao gồm: Yên Bái, Đà Nẵng, Thái Bình, Bắc Giang, Bình 
Phước, Bình Thuận, Hải Phòng, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Nam Định. 

QUỳNh hoA

có ý nghĩa, thiết thực cho con em 
CNVCLĐ trước thềm năm học mới 
2020-2021, động viên các cháu học 
sinh cũng như chia sẻ phần nào với 
phụ huynh là CNVCLĐ. 

Trong các ngày 29/8 đến 31/8, 
cặp phao cứu sinh tiếp tục đến với 
các em học sinh nghèo. Tại Bình 

Thuận, 500 cặp phao được trao 
cho học sinh sống ở vùng có sông, 
suối thuộc các xã Hàm Cần, Mỹ 
Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam), 
thị xã La Gi và xã La Dạ, Đa Mi 
(huyện Hàm Thuận Bắc). Tại Đồng 
Tháp, đoàn công tác BIDV đã đến 
trao tặng cặp cho học sinh xã Gáo 
Giồng, huyện Cao Lãnh – vùng 
trũng của tỉnh Đồng Tháp Mười. 
BIDV cũng đã phối hợp liên đoàn 
lao động tỉnh tổ chức các chương 
trình trao tặng trực tiếp tại Nam 
Định, Đà Nẵng.

 Ngày 4/9, tại xã Đăng Hà, huyện 
Bù Đăng tỉnh Bình Phước, BIDV đã 
tặng 500 căp phao cứu sinh cho 
học sinh các xã tại huyện Bù Đăng. 
Cùng ngày, BIDV cũng đã tặng 500 
cặp phao cứu sinh cho các em học 
sinh của 4 địa phương: Vân Đồn, 
Cẩm Phả, Tiên Yên, Đầm Hà tại tỉnh 
Quảng Ninh. Những chiếc cặp phao 
không chỉ là món quà quý dành cho 
các em học sinh nghèo vùng sông 
nước, mà còn đem lại sự an tâm cho 
các bậc phụ huynh và thầy cô giáo, 
nhất là khi mùa mưa lũ về. 

Chia sẻ tại chương trình trao 
tặng ở Bình Phước, thầy Phan Công 
Hiếu - Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học 
Đăng Hà, cho biết: “Xã Đăng Hà là 
vùng có sông lớn chảy qua, nhiều 
mưa lớn, nước chảy xiết. Vào năm 
học mới, những chiếc cặp phao cứu 
sinh là món quà ý nghĩa đối với các 
em. Những chiếc cặp, bình thường 
dùng để đựng sách và đồ dùng học 

Bidv trao tặng 5000 
cặp phao cứu sinh 
Tại 10 địa phương năm 2020
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Ngày 11/09/2020, Công đoàn, 
Đoàn thanh niên liên ban Tài 
chính, Truyền thông và Thương 

hiệu, Quản lý tài sản nội ngành đã phối 
hợp BIDV Bắc Giang tổ chức chương 
trình trao tặng khu vui chơi ngoài trời 
và thiết bị trị giá gần 50 triệu đồng cho 
Trường mầm non Sơn Hải, xã Sơn Hải, 
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đây 

tập nhưng khi gặp nước nguy hiểm 
chiếc cặp sẽ trở thành phao nâng 
đỡ cơ thể các cháu, góp phần giúp 
trẻ thoát hiểm”.

Ngày 5/9, đúng vào lễ Khai 
giảng năm học mới 2020 – 2021, 
BIDV cũng đã tổ chức các đoàn 
công tác đến dự, chúc mừng khai 
giảng và trao tặng trực tiếp cho các 
em học sinh khu vực sông suối, đi 
học qua cầu, đò tại các huyện Yên 
Bình, Trạm Tấu, Lục Yên, khu công 
nghiệp tỉnh Yên Bái và trường tiểu 
học Hồng Phong tại huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình, Trường tiểu học Tiến 
Thắng tại huyện Yên Thế, Bắc Giang. 

Phát biểu tại chương trình trao 
tặng cặp phao tại huyện Vũ Thư, 
Thái Bình, ông Nguyễn Đức Nghị, 

Tặng thiết bị vui chơi  
Cho họC sinh Trường mầm non 
sơn hải, BắC giang

là hoạt động an sinh xã hội thiết thực hỗ 
trợ cho cô trò trường mầm non ở vùng 
khó khăn để đón năm học mới. 

Đoàn công tác thiện nguyện đã 
chung tay đem đến cho cô trò trường 
mầm non vùng cao niềm vui đón năm 
học mới với nhiều thiết bị hữu ích phù 
hợp với các môn vận động, phát triển thể 
chất cho lứa tuổi mầm non bao gồm bộ 

cầu trượt đôi, 01 xích đu lốp, 01 bập 
bênh đòn 6 chỗ ngồi, bộ mâm quay 5 
con giống, 04 thú nhún và 40 giường 
lưới chân vuông.

Cũng nhân dịp này, đoàn cũng 
dành tặng cho các cháu nhỏ một 
chương trình liên hoan văn nghệ nhân 
dịp Têt Trung Thu 2020 với nhiều món 
quà dân gian quen thuộc là những 
chiếc đèn ông sao xinh xắn, trống bỏi 
đồ chơi... Chương trình đã đem đến 
cho cô trò trường mầm non Sơn Hải 
niềm vui hân hoan, phấn khởi trong 
không khí đón chào năm học mới.

Trường mầm non Sơn Hải, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang là trường 
được xếp vào khu vực vùng cao, gồm 
5 điểm trường ở cách xa nhau, trong 
đó có những điểm trường cách xa 
trường chính, đặc biệt khó khăn, cơ 
sở vật chất thiếu thốn như Cầu Sắt, 
Đấp, Đồng Mậm. Để hỗ trợ cô giáo và 
các cháu học sinh tại các điểm trường 
khó khăn, Đoàn viên công đoàn, đoàn 
thanh niên liên ban đã đóng góp kinh 
phí tặng thiết bị vui chơi và sinh hoạt 
cho nhà trường. Toàn bộ số thiết bị 
được vận chuyển đến lắp đặt tại các 
điểm trường khó khăn. Mỗi điểm 
trường có khoảng từ 50 -100 cháu học 
sinh, trong đó có con em của đồng 
bào dân tộc Tày, Nùng.... 

 hươNG GiANG

Phó Chủ tịch Công đoàn BIDV chia 
sẻ: “Giá trị của mỗi chiếc cặp phao 
cứu sinh không lớn nhưng có ý 
nghĩa thiết thực đối với các em 
học sinh ở vùng sông nước. Chiếc 
cặp vừa là bạn đồng hành với các 
em, vừa là phao cứu sinh cho các 
em trong trường hợp mưa lũ. Đó 
cũng là món quà từ tấm lòng, tinh 
thần chia sẻ vì cộng đồng của cán 
bộ BIDV”. 

Từ năm 2009, vào dịp năm học 
mới, BIDV đều phối hợp với Tổng 
liên đoàn lao động Việt Nam tổ 
chức chương trình tặng cặp phao 
cứu sinh cho các em học sinh tại 
các địa bàn nhiều sông suối, nhằm 
giảm thiểu nguy cơ đuối nước đối 
với các em học sinh trên đường 

đến trường. Đến nay, BIDV đã trao 
tặng tổng cộng 45.600 cặp phao 
cứu sinh cho khoảng 50 tỉnh/
thành có nhiều sông suối như Bắc 
Trung Bộ, Tây Nam Bộ, Đồng bằng 
sông Cửu Long… với tổng trị giá 
hơn 9 tỷ đồng.  

Hàng năm, BIDV đều dành 
nguồn ngân sách để triển khai các 
hoạt động ASXH tập trung chủ yếu 
vào các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, xây 
nhà đại đoàn kết, cứu trợ thiên tai… 
trong đó giáo dục được BIDV dành 
nhiều tâm sức thực hiện với nhiều 
nội dung như tài trợ học bổng cho 
học sinh giỏi, xây dựng trường học, 
tặng trang thiết bị giảng dạy, học 
tập... với kinh phí lên tới hàng trăm 
tỷ đồng. 
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Hưởng ứng lời kêu gọi của 
Ban Lãnh đạo BIDV về việc xây 
dựng văn hóa học hỏi sáng tạo 
và chung tay lan tỏa văn hóa 
đọc sách, BIDV Nam Hà Nội cũng 
góp sức tạo nên một Quán sách 
cho riêng mình. Không có được 
một không gian riêng biệt, sang 
trọng, rộng rãi, không có những 
giá sách thiết kế tinh xảo, kiêu 
kỳ, cũng chẳng có những ứng 
dụng công nghệ để quản lý, 
vận hành, Quán sách Nam Hà 
Nội đơn giản, dung dị được xây 
dựng từ sự chia sẻ, đóng góp, 
yêu thương của hơn 130 cán bộ. 
Trên những ô cửa vuông vắn, 
giản đơn, bên cạnh những chậu 
cây xanh xinh xắn là hơn 300 
đầu sách với mọi chủ đề: lịch sử, 
văn hóa, kinh tế, triết học,.. cho 
những người ham tìm tòi kiến 
thức; tiểu thuyết, thơ ca,.. cho 

Tủ sÁCH Xanh – sạch – Đẹp
Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, để tìm kiếm thông tin chỉ một vài click chuột, để 
giải trí cũng chỉ mấy lần vuốt tay. Những ứng dụng công nghệ ra đời mở ra những chân trời trí thức 
mới, để mọi người kết nối với nhau nhiều hơn nhưng dường như càng nhanh cuốn chúng ta vào nhịp 
sống hối hả kia. Nhưng chúng ta sẽ rất nhớ cái cảm xúc mỗi lần lật từng trang sách, thả hồn theo từng 
dòng văn lãng mạn, hay suy tư với những triết lý sâu xa. Đọc sách vẫn là một thói quen, một văn hóa 
chắc chắn sẽ không thể bị lãng quên.

những người thích mộng mơ 
hay những cuốn giáo trình, luận 
văn để những người cần nghiên 
cứu để làm luận văn thạc sỹ… 
Sách không của riêng ai, sách 
dành cho tất cả mọi người, 
những ô sách nằm ở không gian 
làm việc chung của chi nhánh, 
đủ gần để khi cần là có, với là 
tới, đủ riêng tư để mỗi độc giả 
tự tạo nên một không gian đọc 
sách yên tĩnh cho riêng mình. 

Mỗi khi đi ngang qua Quán 
sách nhỏ xinh này, lướt qua vài 
cuốn sách thật hay, lật qua vài 
trang giấy, để đến khi nghỉ ngơi 
giữa giờ ngồi lại với nhau, ngoài 
những câu chuyện về công việc, 
khách hàng về chứng khoán, ô 
tô, về showbiz, sẽ có cán bộ tự 
hào khoe rằng: “Mình vừa đọc 
xong một cuốn sách”….

NGọc ANh

Không gian văn hóa sách BIDV 
Hà Nội được đặt tại tầng 7 hội 
sở chi nhánh, tạo cảm giác thân 
thiện, thoải mái và hiện đại, đủ yên 
tĩnh để mỗi cán bộ hòa mình vào 
những trang sách trong những giờ 
nghỉ trưa hoặc sau giờ làm việc. 
Không gian văn hóa sách của chi 
nhánh đang lưu giữ gần 200 cuốn 
sách, đa dạng và phong phú về 
nội dung: Kinh tế - Ngân hàng, Kỹ 
năng, Văn học – nghệ thuật, Phong 
cách sống, Giải trí,...Tủ sách của 
chi nhánh cũng đón nhận được 
rất nhiều đầu sách từ các ban lãnh 
đạo, cán bộ, chi nhánh bạn và các 
anh chị lớp Lãnh đạo ngân hàng 
tương lai K9.

Không gian văn hóa sách được 
quản lý bởi Ban chủ nhiệm là các 
đoàn viên thanh niên của chi 
nhánh, chịu trách nhiệm sắp xếp, 
quản lý, chỉnh trang không gian 
đọc và cập nhật các đầu sách hay, 
phát động các chiến dịch đóng 
góp để tủ sách thêm phần phong 
phú. 
Bạn đọc yêu thích có thể mượn 
sách bằng cách chủ động lựa chọn 
đầu sách và khai báo các thông tin 
dự kiến ngày trả sách tại sổ giao 
mượn sách tại đây. Ban chủ nhiệm 
đang triển khai quản lý sách bằng 
hệ thống mã vạch QR học hỏi từ 
các chi nhánh bạn. Và để đánh dấu 
những cuốn sách đã được đọc, các 
bạn đọc xong sẽ ký tên vào trang 
cuối của cuốn sách tạo nên một 
nét văn hóa riêng của tủ sách chi 
nhánh Hà Nội. Đặc biệt Ban chủ 
nhiệm tủ sách đang xây dựng kênh 
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Ngày 28/08/2020, Trung tâm 
Tác nghiệp và tài trợ thương 
mại đã tổ chức Lễ ra mắt ‘’Quán 
sách TFC’’ trực tiếp 2 điểm cầu 
Hà nội – TP Hồ Chí Minh. Lễ khai 
trương tủ sách diễn ra trong 
không khí sôi nổi, tươi vui với 
những trái tim nồng nhiệt, say 
mê và yêu sách.

Đã từ rất lâu, sách là một 
món ăn tinh thần không thể 
thiếu trong đời sống của 
mỗi con người. Có ai đó đã 
nói, đọc những cuốn sách 
hay cũng giống như được 
trò chuyện với những bộ óc 
thông minh nhất trong suốt 
các thế kỷ qua.

đọc sách ebook và sách nói để sớm 
đưa vào khai thác.

Để lan tỏa thói quen đọc sách 
thì quan điểm lãnh đạo là đi đầu, 
từ các anh chị trong Ban giám đốc 
đến lãnh đạo cấp phòng, BCH đoàn 
thanh niên chi nhánh luôn là những 
người tiên phong trong việc đọc 
và chia sẻ nội dung của sách tại 
diễn đàn, group Ngôi nhà chung 
BIDV Hà Nội của chi nhánh trên 
facebook. Hiện tại, hàng tuần chi 
nhánh duy trì đều từ 2-5 bài review 
sách hay, đã thu hút được rất nhiều 
anh chị cán bộ chi nhánh đọc và 
chia sẻ.

VăN BằNG 

Với sự quan tâm của Ban Giám 
đốc Trung tâm, sự chung tay góp 
sức của toàn thể cán bộ, Tủ sách TFC 
ngày càng hoàn thiện về số lượng, 
chất lượng và phương thức hoạt 
động. Sách được phân chia thành 
các đầu mục theo thể loại, chủ đề, 
giúp mọi người dễ dàng chọn lựa 
và thiết lập kế hoạch đọc sách cho 
riêng mình. Tủ sách chính thức trở 
thành người bạn đồng hành cùng 
toàn thể cán bộ trên hành trình 
chinh phục tri thức và hoàn thiện vẻ 
đẹp tâm hồn!

 Đặc biệt hơn nữa, Tủ sách TFC 
được quản lý theo công nghệ 4.0. 
Cán bộ có thể dễ dàng sử dụng 
smartphone để quét QR code, truy 

cập thư viện online để có cái 
nhìn tổng quan về các đầu sách 
hiện tại, đăng ký mượn sách - trả 
sách tại bất kỳ thời điểm nào. 
Bên cạnh đó, công nghệ QR code 
cũng đang được các bạn trẻ tại 
trung tâm xây dựng và gán cho 
từng cuốn sách, hỗ trợ người đọc 
tối đa khi muốn xem review, xem 
những lời chia sẻ của mọi người 
trước khi bắt đầu đọc. Thư viện 
online cũng chính là một yếu tố 
quan trọng đang dần được hoàn 
thiện hơn nữa để thúc đẩy văn 
hóa đọc sách tại Trung tâm.

Tham dự lễ ra mắt Tủ sách, 
Ban Giám đốc TFC đã ký tặng và 
giới thiệu cho cán bộ rất nhiều 
cuốn sách hay, thiết thực trong 
công việc và đời sống. Các bạn 
thanh niên cũng chia sẻ một số 
cuốn sách nên đọc trong thời 
đại này và những bí kíp thú vị để 
đọc sách nhanh chóng, hiệu quả. 
Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên 
TFC chính thức phát động văn 
hóa đọc sách tại Trung tâm, kêu 
gọi mọi người ký cam kết đọc ít 
nhất 5 cuốn sách mỗi năm. Trong 
thời gian tới, Đoàn Thanh niên 
sẽ tiếp tục hoàn thiện Tủ sách và 
phát triển Thư viện 4.0 để hỗ trợ 
mọi người biến cam kết thành 
hành động, đồng hành cùng cán 
bộ trung tâm trên con đường 
chinh phục tri thức.

ĐiNh ThúY NGA
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Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Một trong những cuốn 

sách tiêu biểu nhất của 
nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, 
nhận được Giải thưởng Văn 
học ASEAN của năm 2010, đó 
là “Cho tôi xin một vé đi tuổi 
thơ”. Cuốn sách là một chuyến 
tàu đưa người đọc trở về 
những ngày tháng hồn nhiên, 
vô tư - khoảng thời gian mà 
ai cũng từng trải qua một lần 
trong đời: tuổi thơ.

Tuổi thơ ở đâu để trở về? 
Hai chữ “tuổi thơ” đầy mơ hồ 
nhưng lại gợi lên cảm giác 
bồi hồi, xao xuyến trong mỗi 
chúng ta, khiến ta khao khát 
được chở về, để được tắm 
mình trong cơn mưa tuổi thơ 
ấy một lần nữa.

Câu chuyện xoay quanh 
nhân vật 4 đứa trẻ: Cu Mùi, Hải 
cò, Tí sún và con Tủn. Trong 

Làm thế nào để sống hạnh 
phúc? Có lẽ đó chính là “ Cân 

bằng cảm xúc cả lúc bão giông”. 
Cuốn sách được viết bởi nhà trị 
liệu tâm lý Richard Nicholls như 
một liều thuốc tinh thần dành 
cho tất cả những ai đang trên 
hành trình theo đuổi hạnh phúc, 
nhất là trong cuộc sống đầy 
những “bão giông” này.

Không có gì tự nhiên mà đến 
cả, hạnh phúc cũng vậy. Để có 
được hạnh phúc, cũng như giữ 
vững tinh thần lạc quan trong 
mọi hoàn cảnh, con người cần 
phải có thái độ và suy nghĩ đúng 
đắn – điều mà bạn sẽ chỉ đạt 
được sau quá trình luyện tập cảm 

thế giới của chúng không hề có nỗi 
lo cơm áo gạo tiền, cũng không 
vướng bận những âu lo của cuộc 
sống bề bộn mà chất đầy những trò 
nghịch ngợm tinh quái, những suy 
nghĩ vô tư,trong sáng của những 
cô bé, cậu bé lên tám mà bất cứ ai 
trong chúng ta đều đã một thời trải 
qua. Đọc “Cho tôi xin một vé đi tuổi 
thơ”, bạn sẽ thấy chính mình trong 
trò chơi tinh nghịch của bọn trẻ, từ 
đánh nhau đến rách áo chảy máu 
cho tới muốn thay đổi thế giới bằng 
cách gọi tên những sự vật khác đi.

Những kí ức, kỉ niệm tuổi thơ 
như sống lại trên những trang sách, 
trở thành những thước phim sống 
động và chân thực nhất, để ta đắm 
chìm trong thế giới ấy một lần nữa, 
cho ta sống lại những tháng ngày 
ngây ngô, hồn nhiên nhất của cuộc 
đời mình.  

 GiANG hươNG  

cân bằng cảm xúc 
cả lúc bão giông

xúc của chính mình, mà cuốn sách 
này là một trợ thủ đắc lực trong 
công cuộc đầy gian nan, thử thách 
nhưng đồng thời cũng mang lại 
kết quả đầy mãn nguyện ấy.

Sách gồm 8 chương với mỗi 
chương là một nấc thang đưa 
người đọc tới đích đến hạnh phúc 
của mình. Từ việc lý giải cách não 
bộ hoạt động, cuốn sách dạy ta 
cách kiểm soát suy nghĩ và cảm 
xúc- hai yếu tố ảnh hưởng nhiều 
nhất tới trạng thái hạnh phúc 
chung của con người. 

Hạnh phúc là thái độ biết ơn, là 
yêu thương hay đơn giản là thoải 
mái với việc thất bại? “Cân bằng 
cảm xúc cả lúc bão giông” sẽ giúp 
bạn kết nối với bản thân, kiểm 
soát những cảm xúc tiêu cực, để 
hạnh phúc mãi mãi về sau. 

TrươNG GiANG 
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Tôi sinh ra đúng vào năm đất 
nước bắt đầu thời kỳ đổi 

mới. Chính vì lẽ đó, thời kỳ bao 
cấp, hay còn được gọi là giai 
đoạn “đêm trước đổi mới” với 
tôi và bạn bè cùng thế hệ tôi 
khá lạ lẫm. Nhưng chắc chắn 
đó là giai đoạn không thể quên 
đối với thế hệ ông bà, cha mẹ 
tôi. Cái thời mà:

“Bắt phanh trần phải phanh 
trần

Cho may-ô mới được phần 
may-ô” 

Hay 
“Một yêu anh có may-ô
Hai yêu anh có cá khô ăn dần
Ba yêu rửa mặt bằng khan
Bốn yêu anh có chiếc quần 

đùi hoa”
Đọc Chuyện thời bao cấp 

– cuốn sách tập hợp các bài 
viết của nhiều tác giả kể lại 
những câu chuyện chân thực 
về những khó khăn, thiếu 

Nếu có lúc nào bạn nhận được 
câu hỏi: “What is your biggest 

project?” thì câu trả lời của bạn sẽ 
là gì?

Còn câu trả lời của tôi là: “My life”.
Đúng vậy, “My life is my biggest 

project”. Vậy tại sao tôi và bạn lại 
phải sống theo khuôn mẫu, phải 
sống cuộc sống do người khác đặt 
ra. Cuộc sống của tôi và bạn là do 
chính tôi và bạn lựa chọn và quyết 
định. Chúng ta muốn một cuộc 
sống tự do và không muốn bị ai 
ghét cả nhưng để sống và không 
bị ai ghét là một cách sống rất mất 
tự do. Chúng ta phải xoay sở theo 
ý kiến của người nọ, theo người kia 

dáM bỊ ghÉt
để không bị người khác ghét và như 
thế chúng ta “mất tự do”. Không sợ 
bị ghét mà chúng ta luôn tiến lên 
phía trước, đó chính là tự do đối với 
con người. 

Đúng như triết lý trong “Dám bị 
ghét”: Chừng nào còn chưa trả cái 
giá là không để ý đến nhận xét của 
người khác, không sợ bị người khác 
ghét, không tìm kiếm sự thừa nhận 
từ người khác thì cậu còn chưa được 
trọn vẹn cách sống của mình, tức là 
không được tự do.

Nếu bạn cảm thấy đang trở nên 
bế tắc bởi các thứ bao quanh và 
càng tồi tệ khi phải sống theo khuôn 
mẫu của người khác, thử tìm đọc 
“Dám bị ghét” của hai tác giả Nhật 
Bản Kishimi Ichiro và Koga Fumitake 
– biết đâu sẽ là cánh cửa giúp bạn 
giải quyết những vấn đề trên. 

NGUYỄN Thị Bảo YếN

Chuyện thời bao cấp

thốn, tình trạng khan hiếm hàng 
hóa, lương thực, thực phẩm cùng 
các nhu yếu phẩm cần thiết của đời 
sống con người và những tư duy, 
suy nghĩ, mong ước rất đỗi giản dị 
của thời “ông bà ta”, để thấy tái hiện 

lại một giai đoạn lịch sử của cả 
dân tộc, để thấy thêm ngưỡng 
mộ và khâm phục tinh thần vượt 
khó của ông bà, bố mẹ và thấy 
mình may mắn biết bao nhiêu. 

TrươNG NGọc hà

sách
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Văn hóa đọc trong xã 
hội hiện đại

Khác với vài chục năm về trước, 
khi các hình thức giải trí, đặc biệt là 
giải trí qua truyền hình, qua mạng 
chưa đa dạng như bây giờ, văn hóa 
đọc rất phát triển trong giới trẻ. Thời 
đó, ngành xuất bản chưa phát triển 
như hiện tại, các đầu sách khá ít và 
đơn điệu. Những quyển sách nổi 
tiếng cũng phải vài ba năm sau mới 
có mặt tại Việt Nam chứ đừng nghĩ 
đến việc ký bản quyền phát hành 
song song trên thế giới như hiện nay.

Xã hội hiện đại quá đầy đủ khiến 
cho ta có cảm giác nhiều bạn trẻ lười 
đọc sách. Họ bị thu hút bởi những 

góp phần nâng Cao 
văn hóa đọc tại Bidv

Tháng 4/2020 BIDV chính thức phát động phong trào “Chung tay lan tỏa 
văn hóa đọc sách tại BIDV”. Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ các phương 
tiện nghe nhìn như hiện nay, giải pháp nào khả thi cho chương trình mà 
BIDV đang mong muốn thực hiện. 

QUốc ThàNh

hình thức giải trí khác đa dạng, 
phong phú hơn hoặc giả giữa vô 
vàn đầu sách như hiện nay thì đọc 
sách nào cũng là một câu hỏi không 
dễ gì trả lời được. Hơn thế nữa việc 
quá tập trung vào công việc với áp 
lực chỉ tiêu làm mọi người thiếu thời 
gian đọc, lúc rảnh rỗi chỉ muốn đọc 
tin ngắn mang tính giải trí nhiều 
hơn như: những dòng tin cập nhật 
trên facebook hay tweeter hơn là 
đọc một quyển sách. Chưa kể đến 
việc đọc sách không đem lại ngay sự 
tương tác hai chiều như trò chuyện, 
bình luận trên mạng nơi mà mọi 
người có thể tương tác trực tiếp với 
nhau một cách đơn giản.

giải pháp để xây dựng 
Văn hóa đọc tại bidV

Chưa bàn đến thế giới mà ngay 
tại Việt Nam, khá nhiều tập đoàn, 
công ty lớn rất quan tâm đến việc 
xây dựng văn hóa đọc tại đơn vị. Các 
công ty trong lĩnh vực phát hành 
sách như: Thái Hà Books, MC Books, 
Alpha Books đã đưa tiêu chuẩn đọc 
sách vào tiêu chí đánh giá với nhân 
viên. FPT, Viettel, VinGroup hay 
Trung Nguyên đã triển khai văn hóa 
đọc tại đơn vị với những trải nghiệm 
sáng tạo và xây dựng thành “văn 
hóa doanh nghiệp”. Vậy qua bài học 
của những người đi trước, có thể rút 
ra được gì cho việc xây dựng văn 
hóa đọc tại BIDV?

Trước khi BIDV triển khai phong 
trào “Chung tay lan tỏa văn hóa 
đọc tại BIDV” thì không hẳn chúng 
ta chưa có văn hóa đọc. Tuy nhiên, 
tinh thần đó chưa lan tỏa được 
trong toàn hệ thống, chưa có tiêu 
chuẩn đánh giá và những giải pháp 

Không gian đọc sách tại BIDV Bến Nghé
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MườI lợI ích của VIệc đọc sách
1.  Kích thích tinh thần 
2.  Giảm căng thẳng
3.  Làm giàu kiến thức
4.  Vốn từ ngữ được mở rộng 
5.  Cải thiện trí nhớ
6.  Giúp tăng cường kỹ năng tư duy, phân tích
7.  Cải thiện sự tập trung
8.  Kỹ năng viết tốt hơn
9.  Sự yên tĩnh/thư thái trong tâm hồn
10.  Giải trí miễn phí

tích cực để thúc đẩy văn hóa đọc. 
Do vậy việc triển khai phong trào 
này là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, 
cần phải xác định rõ việc xây dựng 
văn hóa đọc không phải việc một 
sớm một chiều. Không ít doanh 
nghiệp đã có khởi đầu rất mạnh 
mẽ nhưng  dần dần đi xuống do 
chưa thực sự xây dựng được văn 
hóa đọc. Có thể đưa ra một số biện 
pháp để xây dựng văn hóa đọc tại 
BIDV như sau:

Truyền lửa đam mê đọc sách
Muốn có văn hóa đọc thì phải 

xây dựng được đam mê, sở thích 
với đọc sách trong cán bộ nhân 
viên. Có thể bắt đầu bằng việc 
khuyến khích nhân viên dành thời 
gian tối thiểu trong ngày từ 30 
phút - 60 phút để đọc sách. Cũng 
không nên đặt nặng việc phải đọc 
sách gì và hình thức thế nào; có thể 
là sách giấy, sách điện tử... với bất 
kỳ chủ đề nào cảm thấy hứng thú. 
Như vậy sẽ thúc đẩy mọi người đọc 
sách một cách tự nguyện hơn và 
cảm thấy mình không bị ép buộc 
phải đọc.

Người ta vẫn nói “lãnh đạo nào 
thì phong trào đó” điều này ở khía 
cạnh về văn hóa doanh nghiệp 
không sai. Muốn nhân viên có niềm 
yêu thích với việc đọc sách thì bản 

thân người lãnh đạo cũng cần phải 
tập cho mình thói quen đọc sách, 
thường xuyên trao đổi nội dung, 
giúp nhen lửa và truyền đam mê 
cho nhân viên.

Hình thành cộng đồng trao đổi, 
tương tác về sách

Các hình thức truyền thông 
mạng phát triển vì nó đã đánh 
trúng một nhu cầu của mọi người 
đó là được chia sẻ quan điểm cá 
nhân với một vấn đề nội dung nào 
đó. Do vậy muốn văn hóa đọc phát 
triển thì việc hình thành cộng đồng 
tương tác trong nội bộ BIDV là rất 
cần thiết. Công cụ facebook hay 
Workpalce là một môi trường quá 
tốt để làm điều này. Hiện tại BIDV 
đã có “Quán sách BIDV-Đam mê học 
hỏi và sáng tạo”. Đó chính là một 
bước đi cần thiết để tăng tương tác 
giữa đồng nghiệp trong hệ thống. 
Tuy nhiên hiện tại nội dung trên 
group còn thiếu sáng tạo và chưa 
tiếp cận được với nhiều người. Có 
thể tổ chức các cuộc thi chia sẻ về 
những cuốn sách bạn yêu thích, 
chương trình tặng/trao đổi sách 
hay trắc nghiệm vui về các nhân vật 
nội dung yêu thích trong một cuốn 
sách nào đó sẽ giúp hình thành 
cộng đồng đọc sách lớn mạnh hơn 
trong thời gian tới.

xây dựng Môi trường 
đọc sách 

Môi trường đọc cũng là một 
trong những giải pháp quan trọng 
tạo hứng thú cho người đọc và thúc 
đẩy văn hóa đọc phát triển. Tăng 
cường đầu tư cơ sở vật chất, xây 
dựng các phòng đọc/tủ sách nhỏ tại 
các văn phòng BIDV là một việc nên 
làm. Các phòng đọc/tủ sách nên đặt 
ở vị trí dễ thấy với không gian mở, 
trang trí tự nhiên, đem lại cảm giác 
thư thái cho người đọc.

Khuyến khích cán bộ nhân viên 
viết bài cho bản tin nội bộ của BIDV 
cũng là một giải pháp nên xem xét 
tới. Muốn viết được những bài viết 
tổng hợp bên cạnh kỹ năng viết, 
cán bộ cũng phải nghiên cứu nhiều 
thông tin. Giải pháp này vừa giúp chi 
nhánh giới thiệu được hình ảnh của 
đơn vị đến đồng nghiệp trong hệ 
thống vừa vô hình thúc đẩy việc đọc, 
nghiên cứu của cán bộ tại đơn vị. 

Không gian đọc sách tại BIDV Thái hà 
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Đây cũng là tên gọi thân 
quen của buổi trao đổi 
kết hợp nghiệm thu đề tài 

nghiên cứu khoa học của Hội đồng 
Khoa học và Công nghệ BIDV. Với 
ý tưởng, chính những người thụ 
hưởng và khai thác các kết quả 
nghiên cứu là những người nghiệm 
thu đề tài một cách chính xác nhất, 
Thường trực Hội đồng Khoa học và 
Công nghệ BIDV đã thường xuyên 

“Sàn giao dịch ý tưởng khoa học BIDV” là diễn đàn để những người tạo ra 
sản phẩm cùng những người sử dụng, áp dụng trao đổi về sản phẩm khoa 
học để cùng nhau khai thác các công năng cũng như hoàn thiện hơn nữa sản 
phẩm nhằm mang lại lợi ích tối đa cho BIDV. 

LAN ANh 
tổ chức các buổi trao đổi kết hợp 
với nghiệm thu đề tài nghiên cứu 
khoa học.

Tại “phiên giao dịch” sáng ngày 
04/9/2020, hai sản phẩm đã “IPO” 
thành công đó là: đề tài “Xây dựng 
chương trình khởi tạo CIF và đăng 
ký các sản phẩm dịch vụ BIDV theo 
lô” do Ban Quản lý Thông tin và hỗ 
trợ ALCO chủ biên và đề tài “Nâng 
cấp chương trình chỉnh sửa dữ liệu 
SIBS-cấu phần tiền gửi” do Ban Phát 
triển ngân hàng bán lẻ chủ biên.

Mang lại hơn 5 tỷ đồng/năm là 
đánh giá ban đầu của đề tài nghiên 
cứu “Xây dựng chương trình khởi 
tạo CIF và đăng ký các sản phẩm 
dịch vụ BIDV theo lô”. Đề tài được 
triển khai theo hình thức phần 
mềm với các cấu phần tạo CIF và 

các thành viên trao đổi, thảo luận tại hội thảo

“SÀN GIaO DịCh 
ý tưởng khoa học Bidv”

70 Đầu tư Phát triển   Số 278   Tháng 8. 2020

Nhịp sốNg



sản phẩm dịch vụ theo lô nhằm hỗ 
trợ các cán bộ có thể tạo các dịch 
vụ theo lô tự động với số lượng lớn 
theo danh sách khách hàng, đồng 
thời cho phép truy xuất báo cáo 
và kiểm soát một cách chính xác, 
hiệu quả. Đây là lần đầu tiên BIDV 
áp dụng quy trình cập nhật theo 
lô đối với nhiều nghiệp vụ đồng 
thời với hơn 100 chi nhánh đã thực 
hiện trên chương trình, gần 100.000 
CIF, hơn 80.000 thẻ, 70.000 dịch vụ 
BSMS đã được tạo theo lô thông 
qua chương trình. Đề tài được triển 
khai sẽ mang lại lợi ích cho ngân 
hàng, trong đó bình quân có 5.000 
doanh nghiệp được tạo CIF theo lô 
hàng năm, tiết kiệm được thời gian 
tác nghiệp thủ công 2 ngày cho 1 
khách hàng.

Các thành viên tham dự Hội thảo 
đã thống nhất đánh giá chất lượng, 
hiệu quả cao của sản phẩm nghiên 
cứu. Sản phẩm đã khắc phục, cải 
thiện được những hoạt động thủ 
công một cách rời rạc trong tác 
nghiệp của các cán bộ, nâng cao 
năng suất lao động và hiệu quả 
hoạt động dịch vụ của BIDV. Bên 
cạnh các đánh giá cao đối với đề tài, 
các thành viên Hội đồng Khoa học 
và Công nghệ cũng đưa ra nhiều ý 

kiến đóng góp nhằm nâng cao tính 
hiệu quả ứng dụng của sản phẩm, 
đặc biệt các vấn đề quản lý rủi ro tác 
nghiệp và loại bỏ các tính lặp của 
các trường dữ liệu đầu vào, nghiên 
cứu hướng tới tích hợp dữ liệu để 
phát triển đề án ngân hàng số. Trên 
cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành 
viên Hội đồng Nghiệm thu, đại diện 
các Ban và chi nhánh (trong vai trò 
là người sử dụng), nhóm thành viên 
đề tài đã có những định hướng, giải 
pháp hoàn thiện đề tài và mở rộng 
phạm vi đề tài đến nhiều sản phẩm 
dịch vụ của ngân hàng trong thời 
gian tới. 

Giảm gánh nặng “lỗi tác nghiệp” 
cho hàng ngàn giao dịch viên khi 
ứng dụng đề tài “Nâng cấp chương 
trình chỉnh sửa dữ liệu SIBS - Cấu 
phần tiền gửi”. Đây là một chương 
trình thiết thực do các đơn vị tại 
Trụ sở chính phối hợp với Trung 
tâm Công nghệ thông tin triển khai 
nhằm hỗ trợ chi nhánh chỉnh sửa 
dữ liệu SIBS trực tuyến, giảm thiểu 
tối đa các hoạt động thủ công, tăng 
tính chính xác trong công tác lưu 
trữ và truy vấn thông tin một cách 
nhanh chóng và hiệu quả. Phần 
mềm góp phần tự động hóa việc 
chỉnh sửa dữ liệu, cảnh báo về các 

dấu hiệu rủi ro tại chi nhánh để kịp 
thời xử lý sai sót, giảm thiểu các rủi 
ro tác nghiệp. Trong phần trình bày 
nội dung đề tài, nhóm nghiên cứu 
nhấn mạnh: Với quy mô huy động 
vốn dân cư của BIDV lớn nhất trong 
khối các ngân hàng thương mại cổ 
phần hiện nay (đạt hơn 630.000 tỷ 
đồng), số lượng giao dịch đề nghị 
điều chỉnh dữ liệu có xu hướng gia 
tăng hàng năm. Theo đó, kể từ khi 
triển khai từ tháng 04/2020, chương 
trình đã hỗ trợ các chi nhánh điều 
chỉnh hơn 1.300 công văn trên phân 
hệ tiền gửi, 306 công văn phân hệ 
tiền vay, 33 công văn phân hệ ATM, 
4 công văn phân hệ chuyển tiền...

Với những hiệu quả mang lại của 
đề tài, các thành viên Hội đồng khoa 
học đánh giá cao ý tưởng của đề tài 
trong việc cải thiện quy trình nội bộ, 
mang lại những hiệu quả tích cực 
trong việc quy trình hóa xử lý các rủi 
ro, đặc biệt là rủi ro tác nghiệp. Bên 
cạnh các đánh giá tích cực về đề 
tài, các thành viên Hội đồng Khoa 
học và Công nghệ, đại diện các đơn 
vị Trụ sở chính và chi nhánh BIDV 
đã trao đổi, thảo luận nhằm định 
hướng kết nối phần mềm đồng 
nhất trên toàn hệ thống BIDV. Theo 
đó, các thành viên Hội đồng Khoa 
học và Công nghệ đã đặt vấn đề để 
nhóm nghiên cứu tiếp tục nâng cao 
tính năng của sản phẩm, cải tiến 
quy định, quy trình nội bộ có liên 
quan và định hướng kết nối dữ liệu 
của toàn hệ thống. 

******
Thành công của buổi Hội thảo 

– Nghiệm thu lần này là cơ sở để 
Thường trực Hội đồng Hội đồng 
Khoa học và Công nghệ BIDV tiếp 
tục đẩy mạnh việc chọn lựa các 
đề tài tiêu biểu để đồng tổ chức 
“nghiệm thu bằng hội thảo” giữa 
Hội đồng Nghiệm thu, chủ đề tài và 
đại diện có đơn vị thụ hưởng sản 
phẩm nghiên cứu. Điều này nhằm 
phát huy hơn nữa tính thực tiễn, 
đánh giá sản phẩm đa chiều, lan tỏa 
sản phẩm nghiên cứu đến nhiều 
đối tượng,... để mỗi vị trí công việc 
trong BIDV luôn tích cực học hỏi, 
nghiên cứu, sáng tạo.  
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Ngày 9/7/2004, tôi đến gặp 
Ban Lãnh đạo chi nhánh và 
tham quan nơi mình sẽ gắn 

bó. Ai ai cũng niềm nở, tươi cười 
chào đón, như đã thân quen từ bao 
giờ, những cái bắt tay thật chặt, 
những lời thăm hỏi ân cần, để lại ấn 
tượng trong tôi ngay từ lần gặp đầu 
tiên, một hình ảnh đẹp và khó quên.

 Buổi gặp mặt hôm đó cũng là 
ngày làm đầu tiên của tôi, vì thời gian 
này, chi nhánh đang gấp rút thay đổi, 
cập nhật số liệu từ hệ thống IBS cũ 
sang hệ thống SIBS mới, thời gian chỉ 
còn khoảng 1 tuần để chuyển đổi, vì 
vậy rất cần người để hỗ trợ. 

Trụ sở BIDV Đông Hà Nội khi tôi 
mới vào làm việc là tòa nhà 2 tầng đã 
xuống cấp trầm trọng. Giờ đây, trụ sở 
chi nhánh là tòa nhà mới xây đẹp và 
hiện đại, gồm 9 tầng và 1 tầng hầm. 
Đây là trụ sở doanh nghiệp đẹp nhất 
trên địa bàn huyện Đông Anh. 

Ở BIDV Đông Hà Nội, lãnh đạo 
luôn luôn quan tâm và tạo điều 
kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và 
tinh thần tốt để cho bạn làm việc và 
cống hiến. Cơ quan thường xuyên 
tổ chức các chương trình có ý nghĩa 
cho mọi người, cụ thể như: Mời TS 
Mỹ học Thế Hùng nói chuyện về 
tâm lý, TS Hoàng Trung Dũng giảng 
về kỹ năng bán hàng, CEO Nguyễn 
Công Bình giảng về Năng đoạn Kim 
cương; Tổ chức ngày hội gia đình với 
tất cả các thành viên là cán bộ nhân 
viên (CBNV) trong gia đình BIDV 
Đông Hà Nội; Hành trình tâm linh 
về nguồn nhân dịp 27/7 hằng năm, 
vãn cảnh đầu xuân, nghỉ mát, Đêm 
hội trăng rằm và Tết thiếu nhi cho 
các cháu; Mời huấn luyện viên về 
dạy nhảy, bóng bàn, bóng đá, Yoga. 
Chi nhánh đã hỗ trợ kinh phí để câu 
lạc bộ bóng đá Nam, Yoga tập luyện 
hằng tuần…giúp nâng cao đời sống 

tình thần của CBNV, phục vụ tốt cho 
công việc được giao. 

Lãnh đạo chi nhánh là những 
người trẻ, năng động, sáng tạo, 
quyết liệt trong công việc, đặc biệt, 
anh Nguyễn Hữu Tiến, Giám đốc chi 
nhánh là người vừa có tâm và có 
tầm.  Được làm việc cùng các anh, 
tôi học hỏi được rất nhiều, trưởng 
thành và bản lĩnh hơn. Các anh, chị 
trong chi nhánh là những người 
sống rất tình cảm, giúp đỡ nhau khi 
ai đó gặp khó khăn, hoạn nạn, đoàn 
kết hỗ trợ nhau trong công việc. Chi 
nhánh luôn khuyến khích và tạo 
điều kiện cho CBNV tham gia các 
khóa đào tạo do BIDV tổ chức, tự 
học tập nâng cao trình độ, tổ chức 
các buổi hội thảo mời chuyên gia về 
nói chuyện, tự đào tạo tại chi nhánh, 
qua đó tất cả đều được nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ.. 
Trong công việc, tôi được giao phụ 
trách công tác điện toán, công tác 
kế hoạch tổng hợp, thành viên ban 
quản lý kho tiền. Vì thế, tôi thường 
xuyên phải đi sớm về muộn, thời 
gian dành cho cơ quan đôi khi còn 
nhiều hơn thời gian cho gia đình. 

Ngoài công việc chuyên môn Tôi 
tham gia công tác Công đoàn và 
làm Trưởng Ban phong trào CĐCS. 
Để hoạt động công đoàn được sôi 
nổi, tạo sân chơi lành mạnh cho 
Đoàn viên sinh hoạt, qua đó giao 
lưu, gắn kết đoàn viên tốt hơn, bản 
thân phải dành nhiều thời gian, tâm 
huyết và nhiệt tình tham gia cùng 
với đoàn viên.

Để có được thành công đó, tôi 
luôn sắp xếp khoa học giữa công 
việc chuyên môn với hoạt động 
công đoàn, giữa việc cơ quan và 
việc nhà, đảm bảo hoàn thành khối 
lượng, tiến độ và chất lượng công 
việc được giao. Thường xuyên trau 
dồi kiến thức, không ngừng học hỏi, 
rèn luyện và tu dưỡng về đạo đức, lối 
sống, đoàn kết, đồng lòng, xem BIDV 
Đông Hà Nội như ngôi nhà thứ 2 của 
mình và sẽ tiếp tục cùng lãnh đạo 
và CBNV chi nhánh xây dựng BIDV 
Đông Hà Nội ngày càng phát triển, 
đưa chi nhánh Đông Hà Nội năm 
2020 trở lại hạng 1 và chi nhánh chủ 
lực, đặc biệt trong năm 2021. 

Tôi trưởng thành 
từ BIDV ĐÔNG hÀ NộI

Đỗ MạNh cườNG

Tính đến ngày 15/9/2020, tôi đã hơn 16 năm được làm việc tại BIDV Đông 
Hà Nội (trước đây là BIDV Đông Anh). Đây là quãng thời gian giúp tôi phát 
triển, trưởng thành và thêm yêu ngôi nhà chung thứ 2 của mình. 

anh đỗ Mạnh cường (hàng 1, thứ 3 từ trái sang)
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Cả chi nhánh BIDV Điện Biên, 
ai cũng yêu quý chị Hà- người 
cán bộ gương mẫu và tận 

tậm với công việc, phấn đấu không 
ngừng nghỉ và là người phụ nữ đảm 
đang trong gia đình. 

Là thủ quỹ, chị luôn nhanh 
nhẹn, tỷ mỷ, cẩn thận và thật 
thà, được ví như “vàng mười” của 
đơn vị. Hằng ngày tiếp xúc với 
rất nhiều khách hàng; có ngày 
kiểm đếm cả chục tỷ đồng nhưng 
chị Hà chưa để xảy ra sai sót về 
nghiệp vụ. Chị cũng là người trả 
lại rất nhiều tiền thừa cho khách 
hàng. Trong ba năm (2017-2019), 
chị Hà hoàn trả 18 món tiền thừa 
(137 triệu đồng) cho khách hàng. 
Có nhiều khách hàng còn viết thư 
cảm ơn đơn vị vì “sở hữu” một cán 
bộ thủ quỹ trung thực, tốt bụng 
như vậy. Hằng năm, chị Hà đều 
được đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Đồng thời, tại các cuộc 
thi cán bộ kiểm ngân giỏi, chị luôn 
thể hiện được khả năng nghiệp vụ 
của mình và đạt các giải cao. 

Chị thường xuyên phải đi làm 
sớm về muộn. Mặc dù khối lượng 
công việc ngày càng nhiều, nhưng 
chị luôn nâng cao tinh thần phục 
vụ, chấp hành đúng quy định về an 
toàn kho quỹ, nêu cao phẩm chất 
đạo đức nghề nghiệp.

Chị nhận thức rằng, mỗi cán bộ, 
đặc biệt là cán bộ ngân hàng phải 
rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, 
tích cực học tập nâng cao trình độ, 
đề cao tính chấp hành pháp luật 

theo tiêu chí “người cán bộ ngân 
hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi 
hết lòng phục vụ nhân dân”. 

Trong công tác đoàn thể, chị 
tuyên truyền, vận động đoàn viên, 
người lao động thực hiện cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 
công việc và cuộc sống, chị thường 
xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm 
chất, đạo đức, nói đi đôi với làm, 
bắt đầu từ những việc nhỏ nhất 
là chấp hành nội quy, quy chế cơ 
quan, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài 
sản chung; sống giản dị, khiêm tốn, 
trung thực, hòa đồng với đồng chí, 
đồng nghiệp. Chị luôn tạo cho mình 
tác phong làm việc chủ động, có kế 
hoạch.

Những thành tích trong hoạt 
động của chị những năm qua đã 
được các cấp công đoàn ghi nhận: 
Đã góp phần vào việc thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
cơ quan cũng như mang lại nhiều 
thành tích cho hoạt động đoàn thể 
(công đoàn, nữ công). Giai đoạn 
2015-2019, chị Hà vinh dự được 
nhận: Bằng khen của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Điện Biên; Kỷ niệm chương 
BIDV do Chủ tịch HĐQT BIDV trao; 
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngân 
hàng Việt Nam” và Giấy khen của 
Tổng Giám đốc BIDV.

Cũng như bao  phụ nữ  khác xác 
định rõ thiên chức và vị trí quan 
trọng của người mẹ, người vợ trong 
gia đình. Chị Hà luôn là chỗ dựa tin 
cậy và vững chắc cho các con của 
mình. Chị chu toàn để gia đình là tổ 
ấm, bến đỗ bình yên của mỗi thành 
viên. Hai con trai của chị qua nhiều 
năm liên tục đều đạt danh hiệu học 
sinh khá giỏi. Nhiều năm liền chị đạt 
danh hiệu “2 giỏi-giỏi việc ngân 
hàng, đảm việc nhà”. 

Bích NGọc

một cán bộ “vàng mười”
CỦa BIDV ĐIỆN BIÊN

Chị Trần Thị Lệ Hà, 
cán bộ Phòng Giao 
dịch khách hàng BIDV 
Điện Biên là một trong 
những tấm gương điển 
hình của phong trào 
thi đua “Giỏi việc nước 
- đảm việc nhà” ngành 
Ngân hàng.Chị được 
ví là “vàng mười” của 
chi nhánh.

chị Trần Thị lệ hà
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Gửi mẹ thân yêu của con! 
Không giống với bố mẹ các bạn 

khác, mẹ của con là một cán bộ 
ngân hàng. Khi cô giáo yêu cầu viết 
về công việc của mẹ em, các bài văn 
mẫu chỉ viết về mẹ là cô giáo, là bác 
sĩ hay bộ đội chứ chẳng ai viết về 
mẹ là nhân viên ngân hàng bao giờ 
cả. Con đã từng thấy nghề nghiệp 
của mẹ thật khó hiểu đối với một 
cô bé như con lúc bấy giờ. Và có lúc 
con đã từng viết mẹ là một cô giáo 
vì con không biết giải thích như nào 
về công việc của mẹ. Vậy cán bộ 
ngân hàng thì làm gì thế mẹ? 

Niềm tự hào của con 

Người ta thường nói với con, 
làm việc tại ngân hàng là việc làm 
nhẹ nhàng, nhàn rỗi lắm. Nhưng 
con thấy đâu có đúng mẹ nhỉ? Mẹ 
thường xuyên phải đi sớm về muộn, 
đặc biệt vào những dịp cuối tháng 
và gần ngày lễ Tết. Đó là những 
khi mẹ phải làm khuya không thể 
về ăn tối cùng gia đình hay đang 
trong bữa ăn, mẹ cũng phải bật 
dậy chạy đến cơ quan vì có việc đột 
xuất. Khi mọi nhà vui vẻ quây quần 
với gia đình, còn mẹ vẫn phải bận 
rộn những cuộc gọi từ khách hàng, 
nhân viên khác. Có lúc con tự hỏi 

làm ngân hàng thì chỉ việc ngồi đếm 
tiền thôi mà nhưng sao mái tóc mẹ 
ngày càng có nhiều sợi bạc hơn. Rồi 
con dần dần hiểu ra mẹ ạ, họ vốn 
dĩ không hiểu về công việc của mẹ, 
những điều họ hiểu về ngành ngân 
hàng chỉ là một phần của bề nổi. 
Ngân hàng cũng như những ngành 
nghề khác, cũng có khó khăn, vất vả 
của riêng nó nhưng không phải ai 
cũng biết được điều này. 

Công việc của mẹ có nhiều áp 
lực. Con biết điều này. Có thể con 
không hiểu hết được những áp lực 
mà mẹ đang phải gánh trên đôi vai 
gầy kia là gì, thế nhưng con vẫn cảm 
nhận được khi mẹ trở về nhà với nét 
mặt mệt mỏi sau một ngày dài ở cơ 
quan, mẹ ngồi im lặng, không vui 
cười như mọi ngày. Áp lực khiến mẹ 
trở nên nóng tính đôi khi là nổi giận 
một cách vô cớ với con. Ban đầu con 
hờn dỗi nhiều lắm mẹ ạ. Nhưng rồi 
con hiểu rằng sự nóng giận ấy chỉ là 
lớp vỏ bọc, ẩn sâu cho những âu lo 
bên trong lòng mẹ. Những lúc này, 
con thương mẹ vô cùng. Và rồi con 
học cách cảm thông cho mẹ và con 
cố gắng tìm cách làm mẹ vui. Con 
kể những chuyện thú vị trên lớp của 
con cho mẹ nghe, con giúp mẹ dọn 
dẹp nhà cửa,... Tất cả những việc đó, 
con chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên 
đôi môi mẹ. Con biết những gì con 
làm được là rất bé nhỏ so với những 
gì mẹ phải lo toan. Dẫu vậy mẹ ơi, 
đừng cố gắng che dấu những áp 
lực vất vả đó nhé, mẹ hãy chia sẻ nó 
với con, có thể con không hiểu hết 
những điều mẹ chia sẻ, song con 
nghĩ rằng, khi có một người lắng 
nghe những gì mẹ chia sẻ thì trong 
lòng mẹ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn 
phần nào. Sau tất cả, con muốn nói 
với mẹ là: “Mẹ ơi, mẹ không cô đơn 

khi có mẹ là cán bộ ngân hàng

cháu Nguyễn Thị Bảo Trân cùng bố mẹ và em gái
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đâu, mẹ vẫn có con và mọi người 
trong gia đình bên cạnh mà”.

Vậy có một người mẹ là cán bộ 
ngân hàng, con học được những 
điều gì từ mẹ? Là một nhân viên 
ngân hàng mẹ phải làm việc, làm 
bạn với những con số và phép tính 
hàng ngày. Công việc của mẹ đòi 
hỏi sự chính xác cao. Vì đặc thù 
công việc đã hình thành nên một 
phần tính cách của mẹ. Mẹ là một 
người cẩn thận, tỉ mỉ trong cuộc 
sống sinh hoạt hàng ngày. Mẹ dạy 
con về cách chi tiêu làm sao cho 
hợp lý. Khác với những bạn bè đồng 
trang lứa, con đã biết làm sổ chi tiêu 
từ khi còn học lớp ba, con thường 
ghi rõ những khoản tiền tiêu vặt 
của bản thân và nội dung chi tiêu 
như thế nào. Mẹ đã dạy con trước 
khi mua một cái gì đó phải suy nghĩ 
thật kỹ lưỡng, thứ đó con dùng làm 
gì? Và con còn được dạy rằng: Đắt 

chưa chắc đã tốt nhưng rẻ chưa 
chắc đã không chất lượng. Mẹ tập 
cho con cách sống quy củ, khoa học, 
tốt cho sức khỏe. Có những lúc con 
không thể tập trung vào học tập, 
mải mê những trò chơi trên máy 
tính, mẹ đã khuyên bảo và sát cánh 
cùng con trong việc học tập. Nhờ 
sự dạy dỗ của mẹ, con đã đạt được 
nhiều thành tích cao trong học tập 
và rèn luyện. Dù công việc rất bận 
nhưng mẹ vẫn cố gắng sắp xếp thời 
gian để chăm sóc, dạy bảo con, con 
thật sự rất biết ơn mẹ, người phụ nữ 
bình dị nhưng hết lòng vì gia đình, 
vì chúng con.

Mẹ luôn bận rộn bởi vòng quay 
của công việc không bao giờ dừng 
lại. Mẹ là một mắt xích nhỏ bé 
nhưng vô cùng quan trọng góp 
phần giúp cho vòng quay này diễn 
ra một cách trôi chảy. Mẹ à, con 
thật sự rất tự hào khi có mẹ là một 

cán bộ ngân hàng. Con nghĩ rằng 
ngân hàng là một nơi tụ hội những 
con người tài giỏi như mẹ của con 
vậy. Nơi đây chính là ước mơ của rất 
nhiều người và cả ước mơ của con 
nữa mẹ ạ. Mẹ như người hùng thầm 
lặng gánh trên vai những trọng 
trách vô hình. Đôi lúc con cũng suy 
nghĩ, liệu sau này con có nên trở 
thành một nhân viên ngân hàng 
như mẹ? Liệu con có thể chịu được 
những áp lực và khó nhọc như thế 
này không? Dù vậy, ước mơ sẽ chắp 
cánh cho hành trang vào đời của 
con. Con của mẹ sẽ cố gắng thật 
nhiều, để một ngày ước mơ sẽ trở 
thành sự thật, mẹ nhé. Mẹ hãy tin ở 
con, con yêu thương mẹ rất nhiều!

Họ tên: NGuYễN THị BảO TRâN
Ngày sinh: 2/4/2008
Họ tên mẹ: Phạm Thị Hải Vân – BIDV 
Thành Vinh

khi có mẹ là cán bộ ngân hàng

chị Phạm Thị hải Vân chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng nghiệp tại BIDV Thành Vinh
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Bằng cả sự hiện đại pha lẫn 
nét tự nhiên còn lưu giữ lại, 
Chiang Mai luôn có những 

cách riêng để níu chân du khách 
khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của mình.

chùa phra that doi 
suthep

 Phra That Doi Suthep là ngôi chùa 
Phật giáo có tuổi đời hơn 600 năm và 
được nhiều người Thái tin sùng nhất. 
Hành khách có rất nhiều lựa chọn để 
di chuyển từ trung tâm thành phố tới 
ngôi chùa, từ thuê xe máy tự lái tới 
trải nghiệm Songthaew (xe bán tải 
lớn chở khách), một nét văn hóa độc 
đáo ở Thái Lan. Điểm nhấn của quần 
thể Phra That Doi Suthep là rất nhiều 
bức tượng Phật được nạm vàng với 
đủ các kích thước, thu hút ánh nhìn 
của mọi du khách ngay khi đặt chân 
tới nơi đây. Do hành trình từ chân núi 
lên tới ngôi chùa được thiết kế với 
nhiều bậc thang dốc đứng, bạn có 
thể dừng chân tại các tiệm tạp hóa 
ven đường với rất nhiều đồ lưu niệm 
cũng như đồ ăn, thức uống được 
bày bán. Mặc dù quần thể chùa có 
tổng cộng sáu cổng, nhưng chỉ có 
hai cổng chính mở cửa phục vụ mục 
đích tham quan và chiêm ngưỡng 
của du khách. Vào những ngày thời 
tiết đẹp, khách du lịch có thể phóng 
tầm mắt nhìn trọn khắp thành phố 
với những bảo tháp nằm đan xen 

Nhắc đến xứ 
sở chùa vàng Thái Lan, 

phần lớn du khách nghĩ ngay 
tới thủ đô Bangkok đông đúc với 

các trung tâm mua sắm và giải trí 
náo nhiệt ngày đêm mà vô tình bỏ 
quên Chiang Mai, thành phố lớn 

thứ 2 và được ví như “trái 
tim” của miền Bắc đất 

nước này.

Tiềm ẩn vẻ đẹp

Chiang mai
PhươNG Thảo 

giữa các tòa nhà cao tầng nối liền. 
Với sự kì công xây dựng cùng nét 
lộng lẫy ở từng chi tiết nhỏ, Phra 
That Doi Suthep là điểm đến không 
thể bỏ qua nếu bạn ghé thăm thành 
phố Chiang Mai.

Làng doi pui
Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng 

ngôi làng người Hmong - Doi Pui 
đã được cải tạo và tái xây dựng để 
phục vụ mục đích du lịch là chủ yếu, 
khách tham quan vẫn được đắm 
mình trong không gian cổ xưa mang 
đậm dấu ấn của những bộ tộc người 
Thái từ lâu đời cũng như lối sống của 
cư dân bản địa thời nay. Chỉ nằm 
cách ngôi chùa Phra That Doi Suthep 

chưa đầy 5 km, đây là điểm dừng 
chân lí tưởng cho khách du lịch sau 
một ngày dài viếng thăm quần thể 
đền đài. Không chỉ được trải nghiệm 
cuộc sống bình dị với những ngôi 
nhà gỗ vẫn giữ nguyên nét mộc mạc 
hay những cánh đồng hoa trải dài 
bất tận với rực rỡ sắc màu, du khách 
còn được thưởng thức Khao Soi, một 
trong những món đặc sản nổi tiếng 
nhất Chiang Mai, tại những hàng 
quán ngoài trời với khung cảnh thiên 
nhiên nên thơ nhất.

Do nằm trên cao, ngôi làng được 
bao phủ trong làn sương mù và 
có khí hậu mát mẻ quanh năm, rất 
thích hợp để nghỉ lại qua đêm vào 
mùa nóng. Thêm vào đó, Doi Pui 
còn được bao phủ bởi rừng hỗn hợp 
và rừng rụng lá lâu năm nên không 
khí rất trong lành, tạo cho du khách 
cảm giác như đang sống hòa mình 
với thiên nhiên.

công Viên Quốc gia doi 
inthanon

Được mệnh danh là “nóc nhà của 
Thái Lan”, Công viên Quốc gia Doi 
Inthanon nằm trên đỉnh ngọn núi 
cao nhất đất nước này và cũng là một 
phần của dãy núi Himalaya. Với độ 
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cao 2.565 mét so với mực nước biển, 
thời tiết ở đây luôn duy trì từ 10-15 độ 
C và đôi khi còn xuống thấp tới 5 độ, 
do đó du khách cần chuẩn bị quần áo 
ấm khi thăm thú công viên. Những 
khách du lịch ưa khám phá và mạo 
hiểm hoàn toàn có thể lựa chọn đi bộ 
xuyên rừng hoặc leo núi theo đường 
mòn bên trong công viên để chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ 
nơi đây. Xen kẽ với rừng già và những 
tán cây cổ thụ như đưa du khách bước 
vào một bộ phim cổ tích, hàng chục 
thác nước tự nhiên cũng mang lại 
nét thu hút cho nơi đây. Ngoài ra, đây 
cũng là nơi xây dựng tòa bảo tháp vua 
Inthawichayanon, vị vua cuối cùng 
của Thái Lan và cũng là người có công 
lớn trong việc giữ gìn và bảo tồn nét 
đẹp nguyên sinh của quốc gia này.

công Viên Voi
Mặc dù có rất nhiều khu bảo 

tồn voi trên khắp đất nước, công 
viên voi ở Chiang Mai được công 
nhận là một trong những nơi nuôi 
dưỡng đa dạng loài nhất Thái Lan 
với hai trung tâm chăm sóc và 
phục hồi cho thú lớn nhất chấu Á là 
Elephant Nature Park và Elephant 
Haven. Nằm giữa một thung lũng 
với núi rừng bao quanh, công viên 
voi hiện là nơi cư ngụ của của 37 
chú voi không cùng huyết thống 
được mang về từ khắp mọi miền 
đất nước. Ghé thăm công viên voi 

ở Chiang Mai, du khách sẽ được trải 
nghiệm một ngày làm tình nguyện 
viên chăm sóc những chú voi vô 
cùng hiền lành và dễ thương, được 
tận tay cho voi ăn và giúp những 
chú voi tắm rửa ở dòng suối tự 
nhiên ngay trong công viên. Có rất 
nhiều chú voi từng bị săn bắt để lấy 
ngà voi hay bị ép hoạt động trong 
các đoàn xiếc thì giờ đây đã được đã 
được giải cứu và chăm sóc kĩ lưỡng. 
Toàn bộ chi phí tình nguyện bao 
gồm phí đi lại và bữa trưa sẽ được 
chuyển đến quỹ của công viên để 
duy trì và chăm sóc các chú voi về 
sau, do đó đây là một hoạt động 
trải nghiệm vừa thú vị, lại ý nghĩa và 
vô cùng nhân văn mà các du khách 
nhất định không thể bỏ lỡ.

thác nước bua thong
Thác nước Bua Thong, hay còn 

được biết đến với tên gọi “thác dính” 
bởi những phiến đá nằm trong 
dòng thác mà không hề trơn trượt. 
Chỉ là một thác nước nhỏ với nhiều 
tầng nhưng Bua Thong mang lại 
ấn tượng rất đặc biệt bởi lẽ đá vôi 
đã giúp những phiến đá nhấp nhô 
có bề mặt nhám, giúp du khách dễ 
dàng leo lên đỉnh thác với sự trợ giúp 
của dây thừng mà không lo bị trượt 
chân hay té ngã. Nằm cách trung tâm 
thành phố Chiang Mai chỉ một quãng 
đường ngắn, du khách hoàn toàn có 
thể tự lái xe hoặc thuê xe tuk-tuk để di 

chuyển chỉ với vài trăm bath Thái cho 
cả chiều đi và chiều về. Xung quanh 
thác nước là khu rừng nguyên sinh với 
khung cảnh giữ nguyên nét tự nhiên 
nên thay vì lội suối, nhiều du khách 
lại lựa chọn dành một ngày cùng cả 
gia đình cắm trại và picnic với đồ ăn 
đã chuẩn bị từ trước. Vào những ngày 
thời tiết nắng nóng thì khu vực gần 
dòng suối lại vô cùng mát mẻ, do đây 
là một địa điểm lý tưởng để ghé thăm 
vào mùa khô ở Thái Lan. 

chi tiêu Online nước ngoài, hoàn tiền tới 2 triệu 
đồng cùng thẻ BIDV Visa

Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 14/11/2020, BIDV hoàn 
tiền lên đến 5%, tối đa 2 triệu đồng cho mỗi chủ thẻ chính 
có tổng doanh số chi tiêu online (*) tại nước ngoài đạt 
các mốc doanh số như sau trong từng đợt khuyến mại:

- Hoàn 1%: Đối với doanh số chi tiêu từ trên 10 triệu 
đến 20 triệu đồng

- Hoàn 2%: Đối với doanh số chi tiêu từ trên 20 triệu 
đến 40 triệu đồng

- Hoàn 5%: Đối với doanh số chi tiêu từ trên 40 triệu 
đồng

(*) Giao dịch Online tại nước ngoài: là giao dịch sử 
dụng thẻ để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các web-
site/ứng dụng thuộc ĐVCNT được quản lý bởi các ngân 
hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam (căn cứ vào mã quốc gia 
của ngân hàng – Acquirer bank country code)

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV thương 
hiệu Visa, không bao gồm thẻ Thu phí viên. Cụ thể các 
loại thẻ sau: Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Platinum 
Cash Back, Visa Premier, Visa Precious, Visa Smile, Visa 
Flexi, Visa Business.
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ngày Lập Quốc, ngày 
khai sinh “đế Quốc 
choson”

Ngày lập quốc theo tiếng Hàn 
được gọi là Gaecheonjeol, là một 
ngày lễ chính thức của Hàn Quốc để 
kỷ niệm ngày thành lập ra “Đế quốc 
Choson” (Triều Tiên cổ) – nhà nước 
đầu tiên trong lịch sử Đại Hàn Dân 
Quốc.

Theo truyền thuyết Dagun, vào 
ngày 03/10 âm lịch 2333 Trước Công 
nguyên, vị vua Dagun đã thành lập 
ra nhà nước Chosun cổ đại. Kể từ 
năm 1949 cho đến ngày nay, Chính 
phủ Đại hàn Dân quốc đã chọn ngày 
03/10 dương lịch để kỉ niệm ngày 
lập quốc. Năm nay, người Hàn Quốc 
kỷ niệm 4.352 năm Ngày lập quốc 
của dân tộc. 

Vào Ngày lập quốc, tất cả các tòa 
nhà ở Hàn Quốc đều treo cờ, và vì 
gần với Tết trung thu nên đây cũng 
là dịp để người Hàn đến viếng thăm 
mộ của tổ tiên.

Giống như một số ngày lễ khác, 
với người dân Hàn Quốc, 
mặc dù Ngày lập quốc không 
phải ngày của những lễ hội, 
nhưng nó được xem như là 
một ngày truyền cảm hứng 
về tinh thần yêu nước, tinh 
thần dân tộc trong thời kỳ 
đen tối dưới sự cai trị của thực 
dân Nhật Bản trong chiến 
tranh thế giới thứ 2.

ngày hangeuL, 
ngày kỷ niệM chữ 
tiếng hàn

Ngày chữ tiếng Hàn, hay 
còn gọi là Ngày Hangeul 
là một ngày lễ kỷ niệm 
sự ra đời của bộ chữ tiếng Hàn 
(Hangeul) với tên gọi chính thức là 
‘Hunminjeongeum’ (có nghĩa Huấn 
dân chính âm là “âm chuẩn để giáo 
dục dân”).

“Hunminjeongeum”- Hangeul 
được Vua Sejong của Joseon sáng 
tạo trong vòng 3 năm từ năm 1443 
và được chính thức công bố vào 
năm 1446. Đây là bộ chữ được sáng 
tạo khoa học và được uNESCO công 
nhận là di sản văn hóa thế giới vào 
năm 1997.

người hàn Quốc 
Tự hào với CáC ngày lễ dân TộC 

MiNh Vũ

khờ thì cũng chỉ cần mười ngày. Vào 
thời điểm đó, chỉ có những người 
đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc mới 
được học đọc và viết chữ hán. Và 
vì toàn bộ văn bản đều được viết 
bằng chữ Hán nên đa số người dân 
Joseon đều mù chữ.

Vào cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa 
dân tộc Triều Tiên phát triển mạnh 
mẽ khi Nhật Bản muốn tách Triều 
Tiên ra khỏi vùng ảnh hưởng của 
Trung Quốc. Hangeul từ đó trở 
thành một biểu tượng quốc gia 
dân tộc đối với một số nhà cách 
mạng. Ngày Hangeul lần đầu tiên 
được chọn là ngày lễ vào năm 
1970, nhưng do đề xuất của tập 
đoàn kinh tế nêu ra về việc cản 
trở sự phát triển của ngành công 
nghiệp đất nước, nên ngày lễ này 
vẫn là một ngày kỷ niệm chung 
cho đến năm 2005 và được chỉ 
định là ngày lễ quốc gia một lần 
nữa vào năm 2006.

Vào Ngày Hangeul, các công 
ty và tổ chức quốc gia tổ chức 

rất nhiều các các lễ hội khác 
nhau liên quan đến Tiếng 
Hàn như thi làm thơ, giải 
câu đố chính tả... 

Vua Thế Tông giải thích việc 
ông tạo ra chữ viết mới là vì chữ 
Hán (Hancha) dùng cho các văn 
bản tiếng Triều Tiên thường không 
chính xác và khó phổ cập cho tầng 
lớp bình dân, vì thế người dân cần 
có một thứ chữ mới dễ đọc và dễ 
hiểu đẻ có thế xóa nạn mù chữ 
của họ. Huấn dân chính âm 
giải lệ viết rằng, một người 
thông minh có thể học 
xong Chosŏn’gŭl trong 
vòng một buổi sáng, 
còn những người khù 

Vào tháng 10 – thời điểm giữa mùa Thu, người Hàn Quốc tự hào có 
hai ngày lễ kỷ niệm lớn, đó là Ngày lập quốc (ngày 3/10) và Ngày chữ 
Tiếng Hàn (ngày 9/10).
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kết Quả giải ô chữ bí ẩn 
tháng 8/2020
Ô chữ bí ẩn hàng dọc: Độc Lập
Giải Nhất: Lưu Kiêm Ái – BIDV Bến Tre
Giải Nhì: Nguyễn Quang Tùng – BIDV Lạng Sơn
Giải ba: Vũ Thu Hương – Viện đào tạo và nghiên  
cứu BIDV 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Khi tìm ra ô chữ bí ẩn, hãy gửi đáp án về cho Ban biên tập  
Đầu tư Phát triển theo địa chỉ địa chỉ bantindautu@bidv.com.vn, 

kèm theo giải thích ngắn của bạn về ý nghĩa của từ khóa này.

Thư giãn Cuối Tuần

giải ô chữ bí ẩn

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

* Thời gian gửi đáp án: Từ ngày 1/10/2020 đến 31/10/2020

1.  Khái niệm dùng để chỉ Ban Chấp 
hành Nông hội đỏ ở xã thôn tại nhiều  
địa phương ở nước ta những năm 1930
2.  Tổ chức tiền thân của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam ngày nay
3.  Nhà của Đảng viên Cộng sản  
Việt Nam này được Xứ ủy Trung Kỳ 
chọn là nơi làm việc trong thời kỳ 
1930 - 1931.
4.  Khái niệm dùng để chỉ một hình 
thức đấu tranh tập thể của công nhân 
trong xí nghiệp, nhà máy,... cùng nhau 
bỏ việc nhằm đòi hỏi thỏa mãn yêu cầu 
liên quan đến nghề nghiệp...
5.  Địa danh tại Nghệ An, nơi diễn ra 
cuộc biểu tình lịch sử ngày 01-5-1930 
với hơn 1.200 quần chúng công - nông 
để đòi tăng lương, giảm giờ làm, chia 
ruộng đất, giảm sưu thuế....
6.  Khái niệm dùng để chỉ hoạt động 
chính trị, văn hoá, xã hội lôi cuốn được 
đông đảo quần chúng tham gia 
7.  Tên một huyện thuộc tỉnh Nghệ An. 
Vào ngày 01/9/1930, khoảng 20.000 
nông dân huyện này đã tổ chức biểu 
tình đòi bỏ thuế, thả tù chính trị... 
8.  Tên một bến đò tại huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh - nơi diễn ra Hội nghị 
thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
9.  Tên một huyện thuộc tỉnh Nghệ 
An. Vào ngày 12/9/1930, khoảng 
8.000 nông dân của huyện này đã 
tham gia cuộc đấu tranh với khẩu 
hiện như “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! 
đả đảo phong kiến”. 

1 B A Đ Ì N H
2 D â N T ộ C
3 c Á C H M Ạ N G
4 L Ê T H I
5 N H ậ T
6 G I ả I p H Ó N G D â N T Ộ C

10.  Tên gọi của một lực lượng có nhiệm 
vụ bảo vệ các phong trào đấu tranh cách 
mạng trong giai đoạn Đảng Cộng sản Việt 
Nam mới ra đời.
11.  Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng 
sản Việt Nam
12.  Địa danh, nơi có Di tích lịch sử Quốc 

gia Đền Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ - 
một địa chỉ đỏ trong thời kỳ cách mạng 
1930 – 1931
13.  Địa danh tại huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh. Ngày 12/12/1930, tại đây 
đã diễn ra cuộc biểu tình với khoảng 
5.000 người tham gia để kỷ niệm ngày 
“Quảng Châu công xã” kết hợp đấu 
tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ.
14.  Tên của một Đại tướng Quân đội 
nhân dân Việt Nam, người trưởng 
thành từ các phong trào đấu tranh 
cách mạng tại miền Trung những 
năm 1930

Giải ThưởNG

người hàn Quốc 
Tự hào với CáC ngày lễ dân TộC 
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Trong tháng 9/2020, Ban biên tập Bản tin Đầu tư Phát 
triển đã nhận được tin bài, ảnh cộng tác của các đơn vị, 
chi nhánh, cộng tác viên trong hệ thống BIDV và trên 
khắp các tỉnh thành:

 các đơn vị: Ban Quản lý tín dụng, Ban Quản lý hiệu quả 
hoạt động, Ban Tổ chức nhân sự, Ban Mis.Alco, Trung tâm 
thẻ, Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ, Văn phòng Công 
đoàn, Ban Khách hàng DNNVV, Trung tâm Tác nghiệp 
tài trợ thương mại, Trung tâm CNTT, Ban Kế hoạch chiến 
lược, Ban Kế toán, Ban Quản lý tài sản nội ngành, BIC, Viện 
Đào tạo và nghiên cứu, BIDC, BSL…

 các chi nhánh: Đông Hà Nội, Nam Hà Nội, Điện Biên, Gia 

Định, Hải Phòng, Hà Tây, Mỹ Tho, Mỹ Đình, Hà Nội, Sở giao 
dịch 1, Bến Tre, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Nghệ 
An, Bình Định, Thành Vinh, Nghệ An, Mộc Hóa, Lam Sơn…

 các cộng tác viên: Đỗ Nhung, Đào Liên, Thúy Lê, Phan 
Anh, Huyền Nhung, Thảo Vy, Trâm Anh, Bảo Trân, Quang 
Tùng, Thu Hương, Bích Ngọc, Mạnh Cường, Bảo Yến, 
Thúy Nga, Quốc Thành, Giang Hương, Mộng Châu, Duy 
Nguyễn, Thùy Dương, Minh Hoài, Mai Lan, Bùi Cường… 
và nhiều Cộng tác viên khác. 
Ban biên tập Bản tin Đầu tư Phát triển xin 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 279

Có lần, một vị cao tăng hỏi người Phật tử:
“Thí chủ cảm thấy một thỏi vàng tốt hay 

một nắm đất tốt?”.
Người Phật tử nhanh chóng trả lời:
“Tất nhiên là thỏi vàng tốt hơn nắm đất 

rồi”.
Cao tăng nghe xong, mỉm cười và hỏi lại:
“Vậy nếu thí chủ là một hạt giống thì 

sao?”.

Ai đó đã từng nói: “Thà rằng chấp nhận đau vì bước 
chân trần trên sỏi đá, còn hơn phải chịu đau vì 
mang một đôi giày không vừa vặn với mình”.

Có đôi khi, rất nhiều thứ tốt đẹp trên cuộc đời này lại 
giống như những đôi giày chẳng thể vừa chân. Dù bạn có 
yêu thích và khao khát chúng đến đâu đi chăng nữa, thì 
việc cố ních chân vào những chiếc giày ấy chỉ đem tới cho 
chúng ta sự tổn thương, đau đớn và thiệt thòi.

Suy cho cùng, thứ tốt nhất chưa hẳn là thứ hợp với ta 
nhất. Và chỉ khi bạn tìm thấy cho mình một đôi giày vừa 
chân, bạn mới có thể bước đi vững vàng trên con đường 
nhân sinh thuộc về mình.

“Thỏi vàng tốt 
          hay nắm đấT TốT?”

Vị Phật tử trầm tư một hồi, cuối cùng 
cũng giác ngộ được đạo lý mà cao tăng 
muốn nói, liền cúi đầu hành lễ một cách đầy 
cảm kích.

Bài học rút ra: Trên thế gian này, vốn 
không có thứ nào hoàn toàn tốt, cũng chẳng 
có thứ gì hoàn toàn xấu. Đó vốn là những 
quy chuẩn mà con người chúng ta tự đặt ra 
dựa trên nhãn quan của mình.

Thực tế, thứ tốt nhất trên đời vốn là thứ 
thích hợp với chúng ta, còn những thứ 
không thuộc về ta, không dành cho ta, dù 
giá trị của nó to lớn đến đâu, quý giá nhường 
nào, thì chung quy vẫn chỉ như những phù 
hoa thoáng qua trên con đường nhân sinh 
ngắn ngủi mà thôi…
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VAY SẢN XUẤT KINH DOANH

Quy mô 70.000  tỷ đồng
Từ 27/07/2020 đến 31/12/2020
(hoặc đến khi hết quy mô gói)

KẾT NỐI
VƯƠN XA

LÃI SUẤT CHỈ TỪ

5,5%
/năm



Giao dịch liền tay ngay khi chat

RA MẮT ỨNG DỤNG

TRÊN BÀN PHÍM

Ưu điểm nổi bật:
Giao dịch ngay trên ứng dụng chat/tin nhắn

Công nghệ xác thực Smart OTP bảo mật, an toàn

Giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng


