




chinh phục những đỉnh cao mới
Một mùa xuân nữa đang đến bên thềm, thổi vào BIDV một luồng sinh khí mới để hơn 2,4 vạn 

người lao động trong toàn hệ thống có thêm động lực, nhân thêm tự tin hướng tới những mục tiêu 
cao hơn sau những thành công nổi trội của năm 2017.

Thắng lợi của BIDV trong năm con gà không nằm ngoài sự khởi sắc chung của nền kinh tế với 
những điểm sáng nổi bật. Năm 2017, kinh tế thế giới tăng trưởng cao nhất kể từ đợt phục hồi ngắn 
hạn năm 2010 đã tạo điều kiện thuận lợi để nền kinh tế các quốc gia khởi sắc. Cùng những diễn 
biến thuận lợi đó, với sự đồng thuận, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp 
và nhân dân, kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả khả quan với những dấu ấn về 
tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát, giải ngân FDI, xuất khẩu, tăng trưởng thị trường chứng 
khoán... Trong thành tựu chung của đất nước, ngành Ngân hàng tự hào tiếp tục khẳng định vai 
trò là huyết mạch của nền kinh tế với những thành công vượt trội: thực hiện đồng bộ, linh hoạt 
chính sách tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định lãi suất, tỷ giá, tăng cường khả năng 
cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu...

Có được sức đẩy thuận chiều đó, cánh buồm xanh căng gió, đưa con tàu BIDV mạnh mẽ tiến 
về đích. Kết nối mong ước, quyết tâm và sự nỗ lực của 24 nghìn cán bộ nhân viên trên hành trình 
chinh phục đỉnh cao mới với phương châm xuyên suốt “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” để tạo 
thành một nguồn sức mạnh to lớn, BIDV đã hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra với những con 
số ấn tượng và những mốc son ý nghĩa: Hoàn thành thắng lợi vượt trội nhiệm vụ kế hoạch kinh 
doanh; Cơ cấu lại toàn diện, mạnh mẽ hoạt động; Tiếp tục đổi mới mô thức quản trị, điều hành 
hệ thống theo thông lệ; Thực thi có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách 
tiền tệ; Hoạt động đối ngoại tạo lập những điểm nhấn tiêu biểu; Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 
và đón nhận các phần thưởng cao quý... BIDV cũng tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo việc làm, đời 
sống cho người lao động; bồi đắp giá trị văn hóa doanh nghiệp và thực hiện tốt trách nhiệm cộng 
đồng... Tất cả những thành công đó là sự hiện thực hóa Sứ mệnh của BIDV: Mang lại lợi ích, tiện 
ích cho khách hàng, cổ đông, người lao động, cộng đồng xã hội.

Sang xuân mới, nhịp hành trình của đất nước như khẩn trương hơn khi tất cả đang được 
nâng đỡ bởi những chiến lược, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Ngành 
ngân hàng cũng hối hả hơn với những chính sách theo sát diễn biến thị trường để tiếp tục hỗ trợ 
sự vươn lên của đất nước. Trong nhịp đập sôi động đó, BIDV cũng đặt cho mình những mục tiêu 
cao hơn, tự tin tiếp tục dấn bước trên con đường thênh thang phía trước. Với kinh nghiệm, bản 
lĩnh được tôi luyện qua hơn một hoa giáp lịch sử; phát huy sức mạnh nội lực, vận dụng sáng tạo 
nguồn lực bên ngoài; và đặc biệt là sự tín nhiệm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ 
ngành, đối tác, khách hàng,... vững một niềm tin : BIDV tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Vững niềm tin



M ụ c  l ụ c

 TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

 SảN PHẩm dịcH vụ

144

58.  Ưu đãi lớn cùng khách hàng đón Tết yêu thương

59.  Đặc quyền không giới hạn với BIDV Visa Infinite

16.  10 dấu ấn tiêu biểu của BIDV năm 2017

22. Để xứng với vị thế “đầu tàu” của BIDV

24.  Dấu ấn mới của ngân hàng Việt trên thị trường quốc tế

26.  Để doanh nghiệp SME bứt tốc

28.   Phát triển khách hàng FDI: Tạo nền tảng quan trọng 
cho sự phát triển tương lai

30.   Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ: Gặt hái trái chín sau 252 
ngày nỗ lực

32.  10 dấu ấn tiêu biểu công nghệ thông tin BIDV

34.   20 năm thực hiện báo cáo tài chính theo chuẩn  
quốc tế

36.  Kiểm toán nội bộ BIDV: Những chặng đường phát triển

38.   BIDV Bình Dương: 40 năm tự hào sứ mệnh đầu tư và 
phát triển

40.   BIDV Thái Nguyên: Tiếp đà sáng tạo phát huy trí tuệ 
người lao động

42.   BIDV Thái Bình: Lại một năm miệt mài tiến đến mục 
tiêu mới

44.  BIDV Nghệ An: Khúc ca chào năm mới

 NGHIÊN cứu TRao ĐổI

 TIÊu ĐIỂm - Sự kIệN

04.   Thông điệp đầu năm mới: Vận hội mới - Thành công mới

08.   Ngành Ngân hàng triển khai nhiệm vụ năm 2018

12.   BIDV bàn định mục tiêu mới trên nền kinh doanh vượt trội 2017

14.  Vinh danh các đơn vị cá nhân xuất sắc năm 2017

46.   Giám đốc BIDV Cần Thơ Nguyễn Thế Kế: “Chúng tôi 
đã làm việc tận tụy hết mình vì khách hàng”

48.   BIDV Quảng Ninh: Nỗ lực để phát triển hoạt động 
dịch vụ

50.  BSC giữ vững vị thế môi giới chứng khoán hàng đầu

51.  Lợi nhuận của BIC hoàn thành 100% kế hoạch

52.   BIDV MetLife tiếp tục tăng trưởng nhờ kênh bancass 
và kỹ thuật số

53.  CVI và một năm kinh doanh xuất sắc

54.   Hội thảo về thuê tài chính tăng cơ hội hợp tác với 
doanh nghiệp ở Thái Nguyên

54.   BSL tổng kết hoạt động 2017

55.  Trung tâm mạng xã hội: Bắt kịp xu thế phát triển

56.  Hoa nở trên những công trình

57.   Đầu xuân gặp gỡ khách hàng nữ đặc biệt của BIDV 
Bến Tre

60.  Kinh tế vĩ mô 2017-2018: Ấn tượng và niềm tin

62.  Ngành Ngân hàng 2018: Kỳ vọng và thách thức

64.  Chứng khoán 2018: Ngành nào sẽ là điểm sáng?

66.   Thị trường Ngoại hối, Tiền tệ, Trái phiếu Chính phủ: 
10 điểm nhấn 2017

2 Đầu tư Phát triển   Số 250   Tháng 1+2/2018



 NHịP SỐNG

74

 cHIa SẺ

 văN Hóa

 Số 250 Tháng 1+2/2018

38

90

72.  Đảng là mùa Xuân của đất nước

74.   Công đoàn BIDV: Quy tụ sức mạnh người lao động để 
đưa BIDV phát triển

76.   BIDV Lai Châu: Thêm sân chơi bổ ích cho đoàn viên 
công đoàn

78.  Bên tôi, những đồng nghiệp hết mình vì công việc

80.  Nét đẹp BIDV: Những điểm nhấn tháng 1/2018

82.  Từ xúc cảm bóng đá đến giấc mơ BIDV

68.  Một tấm lòng son của cộng đồng

70.  BIDV hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng cho người dân An Giang

71.  BIDV dành 12 tỷ đồng tặng quà Tết cho người nghèo

88.  Về Ba Vì ăn Tết người Dao

90. Cùng lên Tây Bắc đón Tết cổ truyền độc đáo

92.  Hồn quê trên mâm cỗ Tết

94.  Những đặc sản ngày Xuân độc hiếm của làng Vũ Đại

97.  Tết này hãy thử homestay thay vì stay at home

98.  Năm Tuất tản mạn về Chó

100.  Mừng đón năm mới

102.  Lạc vào xứ hoa

104.  Mừng 2018

104.  61 năm một chặng đường

SỐ ĐẶC BIỆT XUÂN MẬU TUẤT 2018

84.  Tiêu dùng thông thái

86.  Hai mâm ngũ quả thơ của “thần đồng thơ”
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1 Năm 2017 - năm thứ hai của 
kế hoạch phát triển kinh tế 
xã hội 5 năm 2016-2020 - đã 

khép lại với những điểm sáng của 
nền kinh tế đất nước trong bối cảnh 
kinh tế thế giới đang ngày càng 
khởi sắc.

Kinh tế thế giới năm 2017 tăng 
trưởng khá 3,6% với tốc độ nhanh 
nhất kể từ đợt phục hồi ngắn hạn 
năm 2010, thương mại toàn cầu 
đang hồi phục... 

Bức tranh kinh tế xã hội Việt 
Nam năm 2017 cũng nổi lên gam 
màu sáng với sự nỗ lực kiến tạo của 
Chính phủ: đạt và vượt toàn bộ 13 
chỉ tiêu kinh tế xã hội Quốc hội đề 
ra. GDP đạt 6,81% - đây là thành 
công lớn của đất nước, đặc biệt 
trong bối cảnh nền kinh tế từng 
bước chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng theo chiều sâu. Cán cân 
thanh toán thặng dư: kim ngạch 
xuất khẩu năm 2017 tăng 21,1%; 
nhập khẩu cũng hồi phục do nhu 
cầu nhập khẩu hàng hóa máy móc 
phục vụ xuất khẩu; FDI đăng ký cấp 
mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ 
phần của nhà đầu tư nước ngoài 
vào Việt Nam đạt 35 tỷ USD. Tỷ giá 
hối đoái tiếp tục giữ ổn định và dự 
trữ ngoại hối tiếp tục gia tăng, đạt 
53 tỷ USD – mức cao nhất từ trước 
đến nay...

Tái cơ cấu nền kinh tế nhằm 
nâng cao khả năng cạnh tranh và 

năng suất của nền kinh tế vẫn là 
một ưu tiên trung tâm: cải cách 
hành chính và môi trường kinh 
doanh tăng 14 bậc (68/190 quốc 
gia) và Việt Nam là một trong 2 
quốc gia cải cách nhiều nhất trong 
15 năm qua theo đánh giá của 
Ngân hàng Thế giới; năng lực cạnh 
tranh toàn cầu của Việt Nam tăng 

TrầN ANH TuẤN - Ủy viên phụ trách HĐQT BIDV

5 bậc so với năm 2016 (xếp hạng 
55/137 quốc gia)...

Cùng với cả nước, ngành Ngân 
hàng đã đạt được những thành tựu 
nổi bật, góp phần tích cực vào ổn 
định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm 
phát, hỗ trợ tăng trưởng. Chính 
sách tiền tệ đảm bảo cân bằng 
giữa ổn định và các mục tiêu tăng 

Thông điệp đầu năM

vận hội mới 
Thành công mới

Tiêu điểm
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trưởng: CPI bình quân 3,53%; lãi 
suất cho vay giảm nhẹ; tăng trưởng 
tổng phương tiện thanh toán 
16%, tăng trưởng tín dụng gắn với 
chất lượng, đạt 18,17%; huy động 
vốn đạt 16-17%, thanh khoản của 
hệ thống ngân hàng được đảm 
bảo. Với việc Quốc hội ban hành 
Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý 
nợ xấu của các tổ chức tín dụng, 
thông qua Luật sửa đổi một số điều 
của Luật các Tổ chức tín dụng; Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức tín 
dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 
2016 – 2020 tạo cơ sở pháp lý quan 
trọng để cơ cấu lại gắn với xử lý nợ 
xấu, bảo đảm an ninh, an toàn của 
các tổ chức tín dụng.

2 Kết thúc 2017, BIDV tiếp tục 
khẳng định vai trò, vị thế 
của Định chế tài chính hàng 

đầu đất nước với nhiều dấu ấn 
thành công trên nhiều bình diện. 
Cùng sự lớn mạnh của ngành ngân 
hàng Việt Nam, kế thừa và tiếp nối 

những thành tựu đạt được trong 60 
năm qua, BIDV triển khai hoạt động 
kinh doanh năm 2017 với phương 
châm “Kỷ cương - Trách nhiệm - 
Hiệu quả”, bằng sự nỗ lực bền bỉ 
không ngừng của các cấp, các đơn 
vị trong toàn hệ thống, đến nay 
BIDV đã hoàn thành cơ bản, toàn 
diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh, tạo tiền đề vững chắc cho 
việc triển khai Phương án cơ cấu lại 
gắn với xử lý nợ xấu của BIDV giai 
đoạn 2016-2020 vừa được Ngân 
hàng Nhà nước phê duyệt, quyền 
lợi của cổ đông và người lao động 
được đảm bảo, đóng góp tích cực 
vào ngân sách nhà nước, uy tín 
thương hiệu được khẳng định. 
Cùng với đó, quá trình cơ cấu lại 
BIDV tiếp tục được triển khai quyết 
liệt, đi vào chiều sâu, chuyển dịch 
cơ cấu tài sản có và tài sản nợ theo 
hướng bền vững, an toàn, nâng cao 
chất lượng tài sản, lành mạnh hóa 
tình hình tài chính; đến nay, trong 
hệ thống BIDV đã có sự chuyển 
biến ấn tượng về nhận thức “cơ 

cấu lại”, sự thay đổi mạnh mẽ cả về 
“chất lẫn lượng”, cũng như phương 
thức hoạt động.

Về kết quả thực hiện kế hoạch 
kinh doanh, khối Ngân hàng 
thương mại của BIDV đã đạt được 
những thành quả quan trọng: (i) 
Tăng trưởng quy mô hoạt động 
phù hợp với tình hình chung của 
toàn ngành ngân hàng, diễn biến 
của nền kinh tế, tăng trưởng đi kèm 
bảo đảm chất lượng và hiệu quả; 
(ii) Cơ cấu chuyển dịch theo hướng 
bền vững cả về nền khách hàng, 
cơ cấu theo kỳ hạn và cơ cấu theo 
loại tiền; (iii) Quyết liệt xử lý nợ xấu 
theo tinh thần, chủ trương tại Nghị 
quyết số 42, lành mạnh hóa tình 
hình tài chính; (iv) Nỗ lực gia tăng 
nguồn thu dịch vụ, xác định đây 
là nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở 
rộng và đa dạng hóa nguồn thu 
theo yêu cầu của Đề án cơ cấu lại 
các tổ chức tín dụng tại Quyết định 
số 1058/QĐ-TTg; (v) Chênh lệch 
thu chi tăng trưởng ấn tượng nhất 
trong nhiều năm trở lại đây, kết 
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quả thực chất hơn khi đã đẩy mạnh 
xử lý các khách hàng tiềm ẩn rủi 
ro, bền vững hơn khi giảm mức độ 
phụ thuộc vào các yếu tố đột biến... 
Bên cạnh đó, đối với khối công ty, 
liên doanh, hiện diện thương mại 
tại nước ngoài: ghi nhận sự đóng 
góp tích cực từ các công ty BSC, 
BIC trong kết quả chung của toàn 
hệ thống; các đơn vị khác tiếp tục 
cơ cấu hoạt động bám sát lộ trình 
định hướng.

Về việc thực hiện các nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2017, BIDV đã 
tiếp tục khẳng định là công cụ, lực 
lượng chủ lực, chủ đạo trong thực 
thi chính sách tiền tệ theo định 
hướng của Chính phủ, Ngân hàng 
Nhà nước; phát huy vai trò là Ngân 
hàng thương mại Nhà nước lớn có 
khả năng điều tiết thị trường; đi 
đầu trong việc áp dụng công nghệ 
ngân hàng hiện đại, năng lực quản 
trị tiên tiến, an toàn trong hoạt 
động, chủ động hội nhập quốc tế. 
BIDV cũng đã chú trọng phát triển 
thể chế, nâng cao năng lực quản trị 
điều hành, nhấn mạnh vai trò, trách 

nhiệm người đứng đầu trong quản 
lý, quán xuyến công việc; tăng 
cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn 
hệ thống...

Năm 2017, BIDV đã đạt được 
những kết quả tương đối toàn 
diện. Có thể khẳng định, thành 
công này là sự kết tinh của nhiều 
yếu tố: sự quan tâm, ủng hộ của 
các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, 
các bộ ngành, địa phương; sự đồng 
hành, gắn bó của đông đảo khách 
hàng; sự kiên định, sáng tạo, nhanh 
nhạy trong quản trị điều hành của 
lãnh đạo chủ chốt các cấp; sự đồng 
thuận, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, 
âm thầm lao động và cống hiến 
của mỗi cán bộ, nhân viên ở từng vị 
trí công việc; sự phối kết hợp chặt 
chẽ, có hiệu quả của các tổ chức 
đoàn thể...

3Mục tiêu phát triển kinh tế 
xã hội đất nước năm 2018 
đã được Chính phủ xác định: 

Tiếp tục bảo đảm ổn định kinh 
tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tạo 

chuyển biến rõ nét trong thực hiện 
3 đột phá chiến lược, đổi mới mô 
hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại 
nền kinh tế, nâng cao chất lượng 
tăng trưởng, năng suất lao động và 
sức cạnh tranh: GDP phấn đấu tăng 
6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu 
tăng 8%-10%; tốc độ tăng giá tiêu 
dùng bình quân khoảng 4%; tổng 
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 
khoảng 33-34% GDP; tăng trưởng 
tín dụng 17%...

Quán triệt chủ trương của Chính 
phủ và định hướng của ngành 
Ngân hàng, BIDV xác định năm 
2018 là năm bản lề tạo tiền đề 
thực hiện thắng lợi phương án cơ 
cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai 
đoạn 2016-2020 đã được NHNN 
phê duyệt tại Quyết định số 04/
QĐ-NHNN.m ngày 08/1/2018 với 
phương châm hành động “Kỷ 
cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”. 
BIDV quyết tâm phấn đấu đạt các 
chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 
2018: huy động vốn tăng trưởng 
17%; tín dụng tăng trưởng tối đa 
17%; thu dịch vụ ròng đạt 5.100 tỷ 
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đồng; tổng thu nợ ngoại bảng và 
nợ bán VAMC đạt 5.200-5.500 tỷ 
đồng; Phấn đấu tỷ lệ nợ xấu dưới 
1,2%; Lợi nhuận trước thuế riêng 
khối Ngân hàng thương mại tối 
thiểu đạt 8.800 tỷ đồng...

Nhằm thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu trên, toàn hệ thống BIDV 
sẽ triển khai 7 trọng tâm ưu tiên: 
(i) Nâng cao năng lực tài chính: 
tập trung công tác bán chiến lược, 
hoàn thành việc tăng vốn điều lệ 
từ phát hành cổ phiếu cho nhà 
đầu tư nước ngoài với tỷ lệ sở hữu 
15% trong năm 2018. (i) Nâng cao 
chất lượng tín dụng: xử lý nợ xấu, 
nợ tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo tỷ lệ 
nợ xấu < 2%, đẩy mạnh các biện 
pháp xử lý thu hồi nợ xấu, nợ ngoại 
bảng, nợ bán VAMC. (iii) Phấn đấu 
chuyển dịch cơ cấu thu nhập, cải 
thiện 1%-1,5% tỷ trọng thu nhập 
từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng/
tổng thu nhập so với năm 2017; 
tiếp tục đa dạng hóa nền khách 
hàng trên cơ sở đẩy mạnh hoạt 
động ngân hàng bán lẻ, phát triển 
khách hàng doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài. (iv) Tiếp tục thực hiện 
chuyển đổi mô hình tổ chức theo 
Nghị quyết số 2312/NQ-BIDV gắn 
với nâng cao chất lượng đội ngũ 
nhân sự trên cơ sở rà soát, đánh 
giá, tinh giản và sắp xếp lao động. 
(v) Ưu tiên phát triển chiến lược 
Ngân hàng số một cách toàn diện 
trên tất cả các mặt hoạt động kinh 
doanh, quy trình sản phẩm, kênh 
phân phối, phù hợp với xu hướng 
phát triển của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0; xác định năm 
2018 là năm xây dựng, triển khai 
mạnh mẽ Đề án chiến lược Ngân 
hàng số của BIDV. (vi) Tăng cường 
chỉ đạo quản lý danh mục đầu tư, 
giám sát hoạt động của các công 
ty con, liên kết, đơn vị hải ngoại, 
chỉ đạo các công ty con thực hiện 
các phương án cơ cấu lại đã được 
HĐQT phê duyệt nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các đơn 
vị và gia tăng hiệu quả đầu tư vốn 
của BIDV; thoái vốn/giải thể đối 
với các đơn vị không đạt kỳ vọng. 
(vii) Tập trung nguồn lực để thực 

hiện lộ trình áp dụng Basel II đúng 
tiến độ, hoàn thiện và nâng cấp hệ 
thống quản trị rủi ro phù hợp với 
các nguyên tắc chuẩn mực của Ủy 
ban Basel...

Đối với khách hàng, BIDV luôn 
xác định sự phối kết hợp giữa Ngân 
hàng và khách hàng là nền tảng 
quan trọng để cả hai phía cùng 
vững bước phát triển, hội nhập, 
khẳng định thương hiệu trên thị 
trường trong và ngoài nước. Với vị 
thế không ngừng lớn mạnh trên thị 
trường Việt Nam và khu vực, BIDV 
sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới mạnh 
mẽ từ nội tại, hội đủ sức mạnh và 
nguồn lực để chia sẻ, đồng hành, 
hỗ trợ khách hàng, tăng cường gắn 
kết khách hàng – ngân hàng; tích 
cực hành động vì cộng đồng, vì 
xã hội... Với sự thông thuận trong 
chính sách, nỗ lực của cộng đồng 
khách hàng, sự hợp tác hiệu quả từ 
hệ thống ngân hàng,... tin tưởng 
rằng sẽ tạo nên những kết quả tốt 
đẹp cho mỗi khách hàng và sức bật 
mới để nền kinh tế phát triển ổn 
định và tăng trưởng đúng mục tiêu 
đã định...

Chúng ta đang phấn chấn bước 
vào những ngày đầu của năm 
2018 - năm bản lề của giai đoạn 
2016-2020 - với nhiều thời cơ, vận 
hội mới đang chờ đón nhưng cũng 
hàm chứa không ít thử thách… 
Trong bối cảnh đó, với bề dày lịch 
sử và truyền thống vẻ vang, với 
bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, 
với nguồn lực vững mạnh và cùng 
với hạ tầng công nghệ đồng bộ 
và hiện đại,... và đặc biệt là với sự 
tín nhiệm, ủng hộ của lãnh đạo 
Đảng Nhà nước, các Bộ ngành, địa 
phương, khách hàng đối tác,... nhất 
định BIDV sẽ tiếp tục gặt hái được 
những thành công mới, góp phần 
để hoàn thành những mục tiêu mà 
toàn hệ thống đang nỗ lực phấn 
đấu cho năm 2020 và hướng đến 
tầm nhìn 2030...

Nhân dịp năm mới 2018 và đón 
Tết cổ truyền Mậu Tuất, thay mặt 
Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban 
điều hành, tôi chúc toàn hệ thống 
BIDV cùng cộng đồng khách hàng 
Sức khỏe và Thành công. 
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NhữNg thàNh côNg 
2017...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, 
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng 
cho biết, năm 2017, trên cơ sở định 
hướng và chỉ đạo nhất quán của 
Chính phủ, NHNN đã chủ động phối 
hợp với các bộ, ngành, tranh thủ ý 
kiến khuyến nghị của các tổ chức 
tài chính tiền tệ quốc tế, Hội đồng 
tư vấn chính sách tài chính tiền tệ 
quốc gia, của cộng đồng doanh 
nghiệp,… để điều hành chính sách 
tiền tệ, tín dụng, ngân hàng chủ 
động, linh hoạt và đồng bộ, tạo 
thuận lợi cho các chính sách vĩ mô 
khác, đặc biệt là chính sách tài khóa 
cùng phát huy tác dụng, đảm bảo 
thực hiện thành công mục các mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 
xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đó, hoạt 
động tiền tệ, ngân hàng đã đạt 
được những kết quả quan trọng:

Điều hành chính sách tiền tệ chủ 
động, linh hoạt, kiểm soát lạm phát 
cơ bản ở mức 1,41%. Mặt bằng lãi 
suất cho vay giảm từ 0,5-1%/năm. 
Tín dụng tăng trưởng hợp lý và 
đảm bảo an toàn chất lượng, tập 
trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh, đặc biệt là các ngành 
kinh tế trọng điểm theo chỉ đạo của 
Chính phủ.

HoàNG ĐứC

Ngành Ngân hàng 
triển khai nhiệm vụ 
năm 2018
Ngày 09/01/2018, tại  Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Ngân 
hàng năm 2018. Hội nghị đã vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân 
Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vương Đình 
Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí 
lãnh đạo các bộ ngành...

Tỷ giá, thị trường ngoại tệ, thị 
trường vàng được điều hành ổn 
định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại 
tệ cho nền kinh tế, hỗ trợ tốt cho 
xuất khẩu. Dự trữ ngoại hối nhà 
nước lên trên 53 tỷ USD, cao nhất 
từ trước đến nay, góp phần quan 
trọng củng cố vị thế, uy tín quốc 
gia, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư 
khi đầu tư vào Việt Nam.

Quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu 
giai đoạn 2 được ngành Ngân hàng 
tập trung nguồn lực triển khai quyết 
liệt và đạt được những kết quả bước 
đầu rất quan trọng. Trong đó, việc 
NHNN sớm trình Chính phủ phê 
duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các 
TCTD gắn với xử lý nợ xấu đến năm 
2020 (Quyết định số 1058) và Quốc 
hội thông qua Nghị quyết 42 về 
thí điểm xử lý nợ xấu, Luật sửa đổi 
bổ sung một số điều của Luật Các 
TCTD đã tạo nền tảng và động lực 
quan trọng đẩy nhanh tiến trình cơ 
cấu lại gắn với xử lý nợ xấu.

Công tác cải cách hành chính 
trong toàn hệ thống ngân hàng tiếp 
tục đạt được những kết quả tích 
cực, tạo môi trường thông thoáng, 
đơn giản hóa thủ tục và nâng cao 
khả năng tiếp cận tín dụng và dịch 
vụ ngân hàng, hỗ trợ tốt cho doanh 
nghiệp và người dân phát triển sản 
xuất kinh doanh.

Những kết quả đạt được của 
Ngành Ngân hàng đã góp phần trực 
tiếp kiểm soát lạm phát bình quân 
ở mức 3,53%, hỗ trợ tăng trưởng ở 
mức cao 6,81%, tạo dư địa lớn cho 
chính sách tài khóa và các chính 
sách vĩ mô khác, cải thiện mạnh mẽ 
môi trường kinh doanh của Việt 
Nam. Nhiều tổ chức quốc tế có uy 
tín đã đánh giá rất tích cực đối với 
kết quả hoạt động của hệ thống 
ngân hàng Việt Nam, như: Ngân 
hàng Thế giới đã nâng chỉ số “Tiếp 
cận tín dụng” của Việt Nam lên 3 
bậc và đứng thứ 4 trong ASEAN; 
Moody’s đã nâng triển vọng của 
hệ thống ngân hàng Việt Nam từ 
“ổn định” lên “tích cực”; Bloomberg 
đánh giá VND là một trong những 
đồng tiền ổn định nhất Châu Á...

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh 
giá cao sự điều hành thành công 
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và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực 
điều hành của NHNN, thể hiện ở các 
mặt chính sau:

Thứ nhất, NHNN đã điều hành 
chính sách tiền tệ chủ động, linh 
hoạt, hiệu quả, duy trì được sự ổn 
định của thị trường tiền tệ, tiếp tục 
kiểm soát được lạm phát ở mức 
3,53%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội 
đề ra, tạo dư địa để Chính phủ điều 
chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước 
quản lý và tạo điều kiện thuận lợi 
cho chính sách tài khóa và các chính 
sách vĩ mô khác phát huy tác dụng, 
tạo nền tảng duy trì ổn định kinh tế 
vĩ mô và kiểm soát lạm phát ở mức 
thấp trong trung và dài hạn.

Thứ hai, tỷ giá, thị trường ngoại 
tệ, thị trường vàng được điều hành 
ổn định và diễn biến tích cực, tạo 
điều kiện thuận lợi hỗ trợ xuất khẩu, 
thực hiện tốt mục tiêu chống đô 
la hóa, vàng hóa. Thủ tướng nhấn 

mạnh: “Chính sách tỷ giá hợp lý đã 
giúp tăng nhanh quỹ dự trữ ngoại 
hối nhà nước lên trên 53 tỷ USD, 
mức cao nhất từ trước đến nay, 
góp phần huy động được nguồn 
lực ngoại tệ, củng cố vị thế, tăng 
tiềm lực và uy tín quốc gia, tạo lòng 
tin cho các nhà đầu tư ngoài nước, 
ngưởi dân trong nước”.

Thứ ba, ngành Ngân hàng tiếp 
tục phát huy vai trò là kênh cung 
ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế với 
tổng dư nợ tín dụng đến cuối năm 
2017 đạt trên 6,5 triệu tỷ đồng, tăng 
khoảng 18%, tức là đã cung ứng 
thêm 1,2 triệu tỷ đồng nguồn vốn 
cho nền kinh tế trong năm 2017. Kết 
quả này đã góp phần quan trọng 
thúc đẩy tăng trưởng đạt 6,81%, 
vượt kế hoạch đề ra. Vốn tín dụng 
tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên 
với nhiều chương trình tín dụng ưu 
đãi được triển khai tích cực tạo động 

lực hỗ trợ trực tiếp cho các ngành, 
lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. 
Tín dụng đối với doanh nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao trong nông 
nghiệp, công nghiệp phụ trợ, xuất 
khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa... 
đều đạt mức tăng trưởng cao. Tín 
dụng đối với các lĩnh vực rủi ro 
(chứng khoán, bất động sản...) được 
kiểm soát tương đối tốt. Chính sách 
lãi suất được điều hành hợp lý. Lãi 
suất cho vay trong năm qua đã giảm 
0,5-1% giúp doanh nghiệp giảm bớt 
chi phí vốn. Các chương trình tín 
dụng cho vay người nghèo và các 
đối tượng chính sách tiếp tục phát 
huy hiệu quả và đóng góp tích cực 
vào công cuộc xóa đói giảm nghèo 
bền vững và hạn chế tình trạng cho 
vay nặng lãi ở vùng nông thôn.

Thứ tư, quá trình cơ cấu lại hệ 
thống các TCTD và xử lý nợ xấu giai 
đoạn 2 (2016-2020) được ngành 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018
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Ngân hàng quan tâm triển khai 
ngay từ đầu nhiệm kỳ. Ngành Ngân 
hàng đã tích cực xây dựng, trình 
Chính phủ ban hành Đề án cơ cấu 
lại gắn với xử lý nợ xấu và chủ động 
đề xuất hoàn thiện hành lang pháp 
lý giúp đẩy nhanh quá trình này với 
2 văn bản pháp lý quan trọng được 
Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 
và thứ 4 là Nghị quyết 42 về thí điểm 
xử lý nợ xấu và Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật Các TCTD.

Kết quả tái cơ cấu và xử lý nợ 
xấu bước đầu đã giúp hệ thống 
ngân hàng tiếp tục duy trì được sự 
ổn định, ngăn ngừa được nguy cơ 
gây mất an toàn hệ thống và từng 
bước cải thiện tình hình hoạt động 
của các tổ chức tín dụng yếu kém; 
đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các NHTMCP lành mạnh cải 
thiện chất lượng hoạt động kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh. Qua đó tiếp tục củng cố 
niềm tin của người dân đối với hệ 
thống ngân hàng và đóng góp 
thiết thực vào quá trình tái cơ cấu 
tổng thể nền kinh tế.

Thứ năm, công tác cải cách 
hành chính và cải thiện môi 
trường kinh doanh trong lĩnh 
vực ngân hàng tiếp tục đạt được 
nhiều kết quả đáng khích lệ, có 
ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho doanh nghiệp 
và người dân tiếp cận với nguồn 
vốn tín dụng và dịch vụ ngân 
hàng. Nhờ đó, chỉ số “Tiếp cận tín 
dụng” của Việt Nam đã tăng 3 bậc 
và đứng thứ 4 trong ASEAN. Năm 
2017 cũng là năm thứ hai liên tiếp 
NHNN dẫn đầu các Bộ, ngành về 
chỉ số cải cách hành chính.

Thứ sáu, hệ thống NHTM đã thực 
hiện các hoạt động an sinh xã hội 
rất kịp thời cho vùng khó khăn. Có 
những ngân hàng làm tới hàng chục 
trường học, làm hàng trăm ngôi nhà 
cho vùng bão lũ. Các ngân hàng đã 
chia sẻ lợi ích của mình cho người 
nghèo, vùng thiên tai bão lũ.

Bên cạnh đó, NHNN cũng đã làm 
tốt công tác cán bộ; Công tác truyền 
thông của NHNN cũng đã làm khá 
tốt, cung cấp thông tin cho xã hội 
về chủ trương điều hành CSTT, hoạt 

động ngân hàng để người dân hiểu 
rõ và nâng cao niềm tin đối với 
ngành Ngân hàng.

... tạo đà thắNg lợi  
cho 2018

Năm 2018, NHNN Việt Nam đề ra 
mục tiêu và nhiệm vụ là điều hành 
chính sách tiền tệ chủ động, linh 
hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ 
với chính sách tài khóa và chính 
sách kinh tế vĩ mô khác nhằm góp 
phần kiểm soát lạm phát theo mục 
tiêu đề ra (bình quân khoảng 4%), 
ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế ở mức hợp lý (6,7%); 
bảo đảm thanh khoản của các tổ 
chức tín dụng, ổn định tỷ giá và thị 
trường ngoại hối. Năm 2018, định 
hướng điều hành tổng phương tiện 
thanh toán tăng khoảng 16%, tín 
dụng tăng khoảng 17%, có điều 
chỉnh phù hợp với diễn biến tình 
hình thực tế. Tăng cường công tác 
thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm 
soát chặt chẽ hoạt động của hệ 
thống các tổ chức tín dụng (TCTD), 
nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của 
kiểm soát, kiểm toán nội bộ của mỗi 
TCTD. Tiếp tục triển khai hiệu quả 

Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với 
xử lý căn bản nợ xấu và các TCTD 
yếu kém bằng hình thức phù hợp 
với cơ chế thị trường trên nguyên 
tắc thận trọng. Tiếp tục phát huy 
vai trò Công ty Quản lý tài sản của 
các TCTD Việt Nam (VAMC) trong 
việc xử lý nợ xấu. Tiếp tục phát triển 
thanh toán không dùng tiền mặt, 
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý các 
hệ thống thanh toán, tăng cường 
việc ứng dụng các phương tiện 
thanh toán mới, hiện đại trên nền 
tảng công nghệ tiên tiến. Đảm bảo 
an ninh, an toàn trong hoạt động 
thanh toán điện tử, thanh toán 
thẻ…

Trên cơ sở kế hoạch của ngành 
Ngân hàng năm 2018, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã 
có chỉ đạo, yêu cầu ngành Ngân 
hàng đi tiên phong trong thực hiện 
phương châm hành động năm 
2018 của Chính phủ với 10 chữ “Kỷ 
cương, Liêm chính, Hành động, 
Sáng tạo, Hiệu quả” để hỗ trợ Chính 
phủ trong triển khai chương trình 
kinh tế - xã hội toàn diện, cải cách 
kinh tế sâu rộng, nhằm đạt được các 
mục tiêu năm 2018 và cả nhiệm kỳ. 

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018
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Đồng thời, Thủ tướng cũng đồng ý 
với 8 chữ theo đề xuất của NHNN là 
“Chủ động, An toàn, Linh hoạt, Hiệu 
quả” và đề nghị ngành Ngân hàng 
thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: 

Một là, chính sách tiền tệ, tỷ giá 
phải tiếp tục được điều hành hiệu 
quả và kết hợp hài hòa với chính 
sách tài khóa và các chính sách vĩ 
mô khác để thực hiện cho được mục 
tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát ở mức thấp và thúc đẩy 
tăng trưởng trong năm 2018 cũng 
như trong trung và dài hạn. Đây là 
nhiệm vụ chính trị tổng quát, xuyên 
suốt của ngành Ngân hàng với vai 
trò chủ đạo để cùng với các Bộ, 
ngành thực hiện cho được mục tiêu 
chung của Chính phủ. Quản lý chặt 
chẽ thị trường ngoại tệ, thị trường 
vàng, không để xảy ra những biến 
động bất lợi. Phấn đấu tiếp tục 
tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước và 
cải thiện cán cân thanh toán quốc 
tế. Phát huy vai trò chủ đạo của thị 
trường tiền tệ trong việc duy trì sự 
ổn định của thị trường tài chính, 
hỗ trợ thúc đẩy thị trường chứng 
khoán, thị trường bất động sản phát 
triển lành mạnh.

Hai là, tín dụng ngân hàng cần 

tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện 
tích cực thúc đẩy quá trình cơ cấu 
lại nền kinh tế. Muốn vậy, tín dụng 
cần tiếp tục được mở rộng hợp lý và 
tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên 
phát triển và tạo động lực cho tăng 
trưởng. Đồng thời, cần quan tâm 
phát triển thị trường tín dụng tiêu 
dùng, tài chính vi mô để góp phần 
kích thích sản xuất phát triển. Tiếp 
tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối 
với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Ba là, tập trung nguồn lực thực 
hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các 
TCTD gắn với xử lý nợ xấu. Tạo điều 
kiện thuận lợi cho các TCTD lành 
mạnh củng cố, nâng cao năng lực, 
hiệu quả hoạt động, phấn đấu Việt 
Nam có một số ngân hàng có quy 
mô ngang tầm với các ngân hàng 
hàng đầu trong khu vực.

Bốn là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý, thanh tra, giám 
sát của NHNN để phát hiện kịp thời 
và hạn chế tối đa những sai phạm, 
nhất là những sai phạm nghiêm 
trọng trong hoạt động tiền tệ, ngân 
hàng, góp phần củng cố niềm tin 
của nhân dân đối với hệ thống ngân 
hàng. Chính vì vậy, các TCTD phải 

thực hiện nâng cấp về vốn, quản trị 
rủi ro và giám sát tài chính cho hệ 
thống ngân hàng trong nước theo 
đúng tiêu chuẩn quốc tế. NHNN và 
các TCTD cần quan tâm đặc biệt đến 
công tác cán bộ và vấn đề rủi ro đạo 
đức để có biện pháp quản lý hữu 
hiệu, hạn chế tối đa những sai phạm 
do cố ý làm trái gây ra.

Năm là, phát triển, ứng dụng các 
sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện 
đại để theo kịp xu hướng phát triển 
mới của cuộc cách mạng công nghệ 
4.0, đồng thời chú trọng công tác 
đảm bảo an ninh, an toàn để hạn 
chế những rủi ro, tiêu cực, tội phạm 
từ mặt trái của công nghệ số. Tiếp 
tục triển khai Đề án thanh toán 
không dùng tiền mặt; triển khai 
thực hiện Đề án hoàn thiện khung 
phát lý để quản lý, xử lý các loại tài 
sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Phải có 
thể chế để quản lý để đảm bảo an 
toàn. Đẩy mạnh công tác truyền 
thông và làm tốt công tác giáo dục 
tài chính cộng đồng để nâng cao 
nhận thức và khuyến khích người 
dân sử dụng dịch vụ tài chính ngân 
hàng an toàn, hiệu quả. Thúc đẩy 
các dự án nghiên cứu tăng khả năng 
ứng phó của hệ thống ngân hàng 
đối với rủi ro hệ thống.

Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành 
chính, đặc biệt là cải cách thủ tục 
hành chính tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp, người dân tiếp 
cận dễ dàng hơn với dịch vụ ngân 
hàng. Tạo điều kiện đầu tư kinh 
doanh phát triển, khuyến khích khởi 
nghiệp nâng cao sức cạnh tranh.

Thay mặt toàn ngành Ngân 
hàng, Thống đốc NHNN Lê Minh 
Hưng trân trọng cảm ơn những ý 
kiến ghi nhận của Thủ tướng Chính 
phủ đối với công tác điều hành 
chính sách tiền tệ của NHNN và hoạt 
động hiệu quả của hệ thống Ngân 
hàng năm 2017, tiếp thu các ý kiến 
chỉ đạo và xin hứa với Thủ tướng 
Chính phủ, năm 2018, toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức và người 
lao động ngành Ngân hàng sẽ tiếp 
tục nỗ lực để khắc phục những tồn 
tại, hạn chế, thực hiện thành công 
các yêu cầu của Thủ tướng đặt ra 
cho ngành Ngân hàng. 
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Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy 
viên BCH TW Đảng, Thống 
đốc NHNN Việt Nam tham 

dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị 
cũng vinh dự được đón đồng chí 
Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Uỷ 
ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW); 
đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí 
thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW; 
cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện 
UBKTTW, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, Kiểm toán Nhà nước, các đơn 
vị thuộc các cơ quan Trung ương, 
bộ, ngành, cùng toàn thể Hội đồng 
quản trị, Ban điều hành và các cán 
bộ chủ chốt toàn hệ thống BIDV.

NhữNg kết quả ấN 
tượNg, vượt trội

Năm 2017, nghiêm túc quán triệt 
phương châm hành động “Kỷ cương 

BiDV bàn định 
mục tiêu mới 
TRÊN NềN kINH doaNH vƯợT TRộI 2017
Ngày 17/1/2018, tại Hà Nội, BIDV tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 
tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 và triển khai 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2018. 

- Trách nhiệm - Hiệu quả” và kế 
hoạch cơ cấu lại toàn diện hoạt động 
giai đoạn 2016-2020, kết thúc năm 
2017, BIDV đã về đích thành công với 
các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt 
kế hoạch. Tổng tài sản tăng trưởng 
16,7% so với 2016; Tổng nguồn vốn 
huy động tăng trưởng 17,9%; Tổng 
dư nợ tín dụng và đầu tư tăng 18% 
so với 2016; Lợi nhuận trước thuế 
toàn hệ thống hoàn thành 113,5% 
kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. 
Các chỉ số ROA, ROE đều hoàn thành 
kế hoạch. BIDV tiếp tục đứng trong 
top đầu các doanh nghiệp nộp Ngân 
sách Nhà nước...

Năm 2017, BIDV tiếp tục khẳng 
định vai trò là công cụ, lực lượng chủ 
lực, chủ đạo trong thực thi chính 
sách tiền tệ theo định hướng của 
Chính phủ, NHNN; phát huy vai trò 

là ngân hàng thương mại nhà nước 
lớn có khả năng điều tiết thị trường; 
đi đầu áp dụng công nghệ ngân 
hàng hiện đại, năng lực quản trị tiên 
tiến, an toàn trong hoạt động, chủ 
động hội nhập quốc tế. Hoạt động 
của BIDV được ghi nhận tại Tuyên bố 
chung Việt Nam - Trung Quốc và Việt 
Nam - Myanmar trong các chuyến 
thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng tại 2 quốc gia này - là sự khẳng 
định vai trò, nỗ lực và những đóng 
góp của BIDV sau nhiều năm hợp 
tác, hiện diện tại đây. BIDV cũng mở 
rộng và tăng cường hợp tác với các 
ngân hàng lớn trong khu vực: Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ... 

BIDV được các tổ chức định hạng 
tín nhiệm quốc tế như Standard 
and Poor’s (S&P) và Moody’s đánh 
giá có triển vọng ổn định và tích 
cực, nằm trong nhóm các ngân 
hàng có bậc xếp hạng tín nhiệm 
cao nhất Việt Nam. Các tổ chức 
trong nước và quốc tế ghi nhận 
với những giải thưởng: Nhiều năm 
liên tục nằm trong Top 2000 công 
ty đại chúng lớn và quyền lực nhất 
thế giới (Forbes); Top 1.000 Ngân 
hàng toàn cầu 2017 (The Banker); 
“Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt 
Nam năm 2017” lần thứ 4 liên tiếp 
(The Asian Banker); “Ngân hàng bán 
lẻ tiêu biểu nhất 2017” lần thứ 2 liên 
tiếp (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 
& IDG); “Nhà tư vấn phát hành trái 
phiếu tốt nhất Việt Nam năm 2017” 
(FinanceAsia); Giải Bạc Giải thưởng 
Công nghệ thông tin - Truyền thông 
ASEAN (ASEAN ICT Award 2017)...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 
Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh 
Hưng ghi nhận, đánh giá cao các 
kết quả ấn tượng mà BIDV đã đạt 
được, góp phần hoàn thành nhiệm 
vụ chung của ngành Ngân hàng. 
Thống đốc biểu dương BIDV về 
tính chủ động trong triển khai có 
hiệu quả các chính sách tiền tệ của 
ngành ngân hàng và tinh thần trách 
nhiệm vì xã hội của một ngân hàng 
lớn. Thống đốc bày tỏ tin tưởng với 
các kết quả đạt được, toàn thể cán 
bộ nhân viên BIDV sẽ tiếp tục phát 
huy truyền thống đoàn kết, phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 của BIDV

Tiêu điểm
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vụ được giao, góp phần cùng toàn 
ngành Ngân hàng thực hiện thắng 
lợi những nhiệm vụ năm 2018.

10 Nhiệm vụ lớN Năm 
2018

Quán triệt chủ trương của Chính 
phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP 
ngày 1/1/2018, Chỉ thị số 01/CT-
NHNN ngày 10/1/2018 của Thống 
đốc NHNN, BIDV xác định năm 
2018 là năm bản lề tạo tiền đề thực 
hiện thắng lợi phương án cơ cấu 
lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 
2016-2020, tiếp tục phương châm 
hành động “Kỷ cương - Trách nhiệm 
- Hiệu quả”,BIDV quyết tâm phấn 
đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh năm 2018, cụ thể: Tín dụng 
tăng trưởng tối đa 17%; Huy động 
vốn tăng trưởng 17%; Chênh lệch 
thu chi tăng 18%; thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ ngân sách, đảm bảo đời 
sống người lao động và quyền lợi cổ 
đông. BIDV đặt ra 10 nhiệm vụ lớn 
cần triển khai nhằm thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu trên, cụ thể:

Thứ nhất, điều hành tăng trưởng 
tín dụng theo hướng ưu tiên dành 
nguồn lực phân khúc khách hàng 
bán lẻ và SMEs; đối với các phân 
khúc còn lại chọn lọc các khách hàng 
tốt, ưu tiên hiệu quả, đảm bảo phù 
hợp với lợi ích kinh doanh và khẩu 
vị rủi ro của BIDV. Kiểm soát chặt 
chẽ chất lượng tín dụng thông qua: 
Kiểm soát giới hạn tín dụng theo 
ngành nghề, giảm thiểu tỷ trọng các 
ngành nghề, lĩnh vực gặp nhiều khó 
khăn, tiềm ẩn rủi ro; Khuyến khích 
phát triển các ngành nghề theo định 
hướng của Chính Phủ, NHNN; Các 
ngành nghề có tiềm năng phát triển 
trong dài hạn như năng lượng, viễn 
thông, công nghiệp hỗ trợ, y tế, giáo 
dục... và giảm dần mức độ tập trung 
vào nhóm các khách hàng lớn có 
mức độ rủi ro cao.

Thứ hai, điều hành vốn linh hoạt 
theo diễn biến thị trường đảm bảo 
hiệu quả sử dụng vốn và cân đối 
thanh khoản; không đi trước các 
NHTM NN khác về giá, kiểm soát 
chi phí đầu vào, dịch chuyển cơ cấu 
nguồn vốn phù hợp; điều hành vốn 
theo hướng gia tăng tính chủ động 

cho các chi nhánh; nâng cao công tác 
dự báo xu hướng lãi suất thị trường.

Thứ ba, đa dạng hóa sản phẩm, 
dịch vụ đặc biệt là các dịch vụ ngân 
hàng phi tín dụng, tập trung phát 
triển các sản phẩm tiện ích, giàu tính 
công nghệ, hiện đại, phù hợp từng 
phân đoạn khách hàng, chú trọng 
cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm 
dịch vụ và phương thức phục vụ.

Thứ tư, nâng cao năng lực quản 
trị, điều hành trên cơ sở: Tiếp tục 
hoàn thiện và chuẩn hóa cơ chế 
chính sách, đảm bảo đơn giản hóa 
về thủ tục, quy trình nghiệp vụ; Xây 
dựng chiến lược phát triển kinh 
doanh của BIDV đến năm 2025 và 
tầm nhìn đến 2030 với những giải 
pháp, chương trình hành động cụ 
thể; Tăng cường chỉ đạo kế hoạch 
kinh doanh trung hạn, kế hoạch cơ 
cấu lại đối với các đơn vị thành viên; 
nâng cao năng lực công nghệ thông 
tin, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin vào điều hành và quản lý, 
trong đó tập trung triển khai đúng 
tiến độ các dự án CNTT trọng điểm, 
đảm bảo tiến độ dự án Core Banking.

Thứ năm, tăng cường quản lý 
chi phí hiệu quả, cải thiện khả năng 
sinh lời thông qua phân giao kế 
hoạch tiết kiệm chi phí đến từng 
đơn vị, gắn với trách nhiệm trong 
triển khai của người đứng đầu đơn 
vị; nghiên cứu xây dựng các cơ chế 
khoán chi phí nhằm giảm thiểu lãng 
phí, nâng cao trách nhiệm của cán 
bộ nhân viên trong sử dụng tài sản, 

nguồn lực của BIDV.
Thứ sáu, triển khai hiệu quả chiến 

lược hội nhập kinh tế quốc tế của 
BIDV, trong đó chú trọng xây dựng 
lộ trình đạt được nền tảng của một 
“ngân hàng đạt chuẩn ASEAN” 
(Qualified ASEAN Banks - QABs) – gói 
cam kết thứ 6 (Tự do hóa dịch vụ tài 
chính – Cộng đồng kinh tế Asean 
AEC); triển khai hiệu quả mô thức 
quản trị ngân hàng theo thông lệ tốt.

Thứ bảy, phát triển nguồn nhân 
lực, nâng cao năng suất lao động; 
thực hiện tuyển dụng lao động gắn 
với việc rà soát, sắp xếp lại lực lượng 
lao động hiện có phù hợp với năng 
lực, trình độ cán bộ, thanh lọc lao 
động dư thừa hạn chế về năng lực, 
trình độ, không đáp ứng yêu cầu 
công việc; Xây dựng Đề án quản lý 
nhân tài, Quy chế đánh giá cán bộ 
toàn diện (gắn với các chỉ tiêu KPIs 
cá nhân, khung năng lực, ý thức thái 
độ); Chỉnh sửa, hoàn thiện cơ chế 
tiền lương mới.

Thứ tám, sắp xếp và phát triển 
mạng lưới phòng giao dịch là kênh 
cạnh tranh mũi nhọn của BIDV đối 
với phân khúc khách hàng cá nhân 
và SMEs, gia tăng quy mô tín dụng 
bán lẻ, SME bình quân/phòng giao 
dịch; Tiếp tục đẩy mạnh phân phối 
đa kênh, nâng cấp và hiện đại hoá 
kênh phân phối ngân hàng điện tử, 
số hóa để tạo bước tiến vượt bậc 
trong mảng hoạt động ngân hàng 
bán lẻ, mạng lưới kênh phân phối 
hiện đại (ATM, POS).

Thứ chín, tăng cường kiểm tra, 
giám sát trong toàn hệ thống theo 
hướng tăng tần suất, số lượng và 
phạm vi kiểm tra, giám sát thường 
xuyên tại các đơn vị trong hệ thống, 
bao phủ các hoạt động tiềm ẩn rủi 
ro cao. Áp dụng các hình thức xử lý, 
kỷ luật đảm bảo nguyên tắc răn đe 
tùy theo mức độ sai sót vi phạm.

Thứ mười, tập trung phát triển 
thương hiệu, gia tăng hình ảnh, uy 
tín và thương hiệu của BIDV trong 
và ngoài nước; truyền thông về tầm 
quan trọng và không ngừng bồi 
đắp giá trị văn hóa doanh nghiệp. 
Thực hiện tốt trách nhiệm với cộng 
đồng thông qua các hoạt động an 
sinh xã hội. 
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đƠN vỊ kiNh DoANh Xuất Sắc 
đỨNg đẦu hệ thỐNg Năm 2017

 (danh sách xếp theo thứ tự abc):

 Chi nhánh Bình Dương;
 Chi nhánh Hà Nội;
 Chi nhánh Hà Thành;
 Chi nhánh Sở Giao dịch 1;
 Chi nhánh Sở Giao dịch 3;
 Chi nhánh Thanh Xuân.

đƠN vỊ đỨNg đẦu cụm, khu vỰc Năm 2017:

  Đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Động lực phía 
Bắc - địa bàn Hà Nội: Chi nhánh Hoàn Kiếm;

  Đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Động lực phía Bắc 
– ngoài địa bàn Hà Nội: Chi nhánh Vĩnh Phúc;
  Đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Đồng bằng sông 
Hồng: Chi nhánh Thái Bình;
  Đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Bắc Trung bộ: Chi 
nhánh Nghệ An;
  Đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Nam Trung bộ 
năm 2017: Chi nhánh Hải Vân;
  Đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm miền núi phía Bắc 
năm 2017: Chi nhánh Thái Nguyên;
  Đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Tây Nguyên: Chi 
nhánh Lâm Đồng;

  Đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Động lực phía Nam 
– địa bàn TP. Hồ Chí Minh: Chi nhánh Chợ Lớn và Chi nhánh TP. 
Hồ Chí Minh;

vinh danh
cÁc ĐơN vị, cÁ NHâN xuấT Sắc Năm 2017

Tại hội nghị, ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ không ngừng của các cấp, các đơn vị trong toàn hệ thống, 
góp phần hoàn thành cơ bản, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017,  

Ban lãnh đạo BIDV có quyết định công nhận kết quả xếp loại hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 
kinh doanh năm 2017 đối với các đơn vị trong toàn hệ thống. Theo đó, 164 đơn vị xếp loại  

Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; 25 đơn vị xếp loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ và 11 đơn vị xếp 
loại Hoàn thành nhiệm vụ. Ban lãnh đạo BIDV cũng có quyết định công nhận các danh hiệu 

khen thưởng năm 2017 đối với các đơn vị và cá nhân như sau:

Tiêu điểm
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  Đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Động lực phía 
Nam – ngoài địa bàn TP. Hồ Chí Minh: Chi nhánh Nam Bình 
Dương;
  Đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Đồng bằng sông 
Cửu Long năm 2017: Chi nhánh Cần Thơ.

đƠN vỊ cÓ thàNh tÍch Xuất Sắc troNg  
thỰc hiệN đỀ ÁN tÁi cƠ cấu hoạt độNg  

kiNh DoANh Năm 2017:

  Chi nhánh Bắc Ninh;
  Chi nhánh Bến Nghé.

đƠN vỊ đỨNg đẦu khỐi côNg tY/ 
truNg tÂm Năm 2017: 

  Trung tâm Công nghệ thông tin;
  Trường Đào tạo cán bộ.

đƠN vỊ kiNh DoANh tiÊu BiỂu đỨNg đẦu  
khỐi hải Ngoại Năm 2017: 

  Công ty Bảo hiểm Campuchia – Việt Nam.

giÁm đỐc điỀu hàNh 
 kiNh DoANh giỎi Năm 2017 

(danh sách xếp theo thứ tự abc):

  Giám đốc Chi nhánh Bình Dương 
  Giám đốc Chi nhánh Hà Thành
  Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
  Giám đốc Chi nhánh Sở Giao Dịch 1
  Giám đốc Chi nhánh Sở Giao Dịch 3

  Giám đốc Chi nhánh Thanh Xuân
  Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm
  Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Phúc
  Giám đốc Chi nhánh Thái Bình
  Giám đốc Chi nhánh Nghệ An
  Giám đốc Chi nhánh Hải Vân
  Giám đốc Chi nhánh Thái Nguyên
  Giám đốc Chi nhánh Lâm Đồng
  Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn
  Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
  Giám đốc Chi nhánh Nam Bình Dương
  Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ
  Giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh
  Giám đốc Chi nhánh Bến Nghé
  Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin BIDV
  Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ BIDV
  Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Camphuchia - Việt Nam (CVI)

15Tháng 1+2/2018   Số 250   Đầu tư Phát triển

Xuân Mậu Tuất 2      18



Năm 2017, cùng những diễn biến thuận chiều 
của kinh tế thế giới, với sự đồng thuận, nỗ lực của cả 
hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân 
dân, kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt được những kết 
quả khả quan: GDP 6,81%; lạm phát 3,53%; Giải 
ngân FDI trên 17,5 tỷ USD; xuất khẩu đạt trên 213 
tỷ USD; Chỉ số VN-In¬¬dex đóng cửa năm 2017 ở 
mức 984,24 điểm - đứng thứ 3 trong các nước chỉ số 
chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới ... Việt Nam 
đã tổ chức thành công Hội nghị APEC 2017 và được 
sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế... Vị thế, uy 
tín, tín nhiệm Việt Nam tiếp tục được nâng cao...

Là huyết mạch của nền kinh tế, năm 2017, ngành 
Ngân hàng tiếp tục thực hiện đồng bộ, linh hoạt chính 
sách tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định lãi 
suất, tỷ giá ngoại hối và thị trường vàng, tăng cường 
khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, tiếp tục 
cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu… Dự 
trữ ngoại hối đạt kỷ lục với 53 tỷ USD; Tổng phương 
tiện thanh toán tăng 16%; Tín dụng tăng trưởng 
18,17%; Huy động vốn tăng 15%; Kiểm soát nợ 
xấu dưới 3%... Triển vọng về hệ thống ngân hàng 
Việt Nam cũng được định hạng tăng từ mức ổn định 
lên mức tích cực trong vòng 12 đến 18 tháng...

Trong bối cảnh đó, nghiêm túc quán triệt phương 
châm hành động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu 
quả” và kế hoạch cơ cấu lại toàn diện hoạt động 
BIDV giai đoạn 2016-2020, ngay từ đầu năm 
2017, toàn hệ thống đã quyết tâm hoàn thành thắng 
lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh đã đề ra. 

Đến 31/12/2017, với sự nỗ lực của hơn 2,4 vạn 
cán bộ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, BIDV đã về 
đích thành công. Trong kết quả chung đó, nổi lên 10 
dấu ấn tiêu biểu:

của BIdv năm 2017

dấu ấN
TIÊu BIỂu

1hoàN thàNh thắNg lợi vượt 
trội Nhiệm vụ kế hoạch kiNh 
DoANh, cÁc chỉ tiÊu chủ Yếu 
đỀu đạt và vượt kế hoạch

Tổng tài sản đạt 1.176.000 tỷ đồng, tăng trưởng 
16,7% so với 2016; tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng 
thương mại cổ phần có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.106.517 tỷ đồng, 
tăng trưởng 17,9% so với 2016; trong đó tiền gửi tổ 
chức kinh tế và dân cư đạt 934.111 tỷ đồng, tăng trưởng 
17,4%, chiếm 12,5% Huy động vốn toàn ngành ngân 
hàng.

Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt 1.136.778 tỷ 
đồng, tăng trưởng 18% so với 2016; trong đó cho vay 
nền kinh tế đạt 862.604 tỷ đồng, tăng trưởng 17%, 
chiếm 13,12% quy mô tín dụng toàn ngành ngân hàng.

Hiệu quả hoạt động ngày càng bền vững; chênh lệch 
thu chi đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay là 24.032 
tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống 
đạt 8.800 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ 
đông đề ra...

Nộp Ngân sách Nhà nước hơn 5.000 tỷ đồng – nhiều 
năm liên tục nằm trong top 10 doanh nghiệp nộp ngân 
sách lớn nhất cả nước.
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kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong 
đó chú trọng cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của 
Chính phủ (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp 
ứng dụng công nghiệp cao). BIDV đã ban hành 34 gói/
sản phẩm tín dụng và phi tín dụng dành cho khách 
hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

BIDV tích cực kết nối, phát triển khách hàng, hỗ trợ 
doanh nghiệp phát triển thông qua việc hợp tác chặt 
chẽ với các địa phương, hiệp hội, trung tâm hỗ trợ doanh 
nghiệp... Nghiên cứu cải cách thủ tục cấp tín dụng hướng 
tới xây dựng quy trình gọn nhẹ, đơn giản phù hợp với 
từng loại hình doanh nghiệp cùng các chương trình tín 
dụng linh hoạt về lãi suất, điều kiện tài sản bảo đảm. Nhờ 
đó, quy trình tín dụng doanh nghiệp giảm 10%-40% thời 
gian; quy trình tín dụng bán lẻ giảm 30% thời gian; các 
quy trình dịch vụ giảm 30-40%...

BIDV cũng tích cực tham gia tài trợ, phối hợp tổ chức 
nhiều chương trình lớn của quốc gia; tham gia các Diễn 
đàn xúc tiến đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương; 
tài trợ vốn cho các dự án kinh tế trọng điểm quốc gia...

đại; triển khai thành công Chi nhánh trực tuyến trên Facebook, đa 
dạng cách thức tiếp cận của khách hàng với ngân hàng...

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững 
Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, BIDV đã 
hoàn thiện và đưa vào triển khai đề án “Chiến lược phát triển của 
BIDV tại Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2017 - 2021” nhằm 
khai thác hiệu quả các tiềm năng thị trường; hỗ trợ đắc lực để thực 
hiện mục tiêu của Chính phủ.

BIDV đã tích cực triển khai các biện pháp tăng vốn điều lệ theo 
lộ trình, thực hiện tiếp xúc, làm việc với các quỹ đầu tư, công ty 
chứng khoán, ngân hàng; xúc tiến chuẩn bị các công việc bán cổ 
phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. 

BIDV cơ cấu lại toàn diện danh mục đầu tư theo hướng gia tăng 
hiệu quả với cơ cấu danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực có 
lợi thế cạnh tranh dài hạn. 

3cƠ cấu lại toàN DiệN, mạNh mẽ 
hoạt độNg gắN với Xử lý Nợ Xấu và 
NÂNg cAo NăNg lỰc cạNh trANh, 
khả NăNg phục vụ khÁch hàNg

BIDV đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp cơ 
cấu lại giai đoạn 2 (2016-2020) theo Đề án 1058 của Chính 
phủ, gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14, 
Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 06/
CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Cơ cấu lại nền khách hàng với điểm nhấn tăng trưởng 
khách hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
khách hàng doanh nghiệp nước ngoài; giảm dần tỷ trọng 
của khách hàng doanh nghiệp lớn. Trong đó, nền khách 
hàng cá nhân đạt hơn 10 triệu khách hàng, tương ứng 
khoảng 11% dân số, tăng 14% so với năm 2016. Nền khách 
hàng SME tăng trưởng 14%, đạt khoảng 236.000 khách 
hàng, chiếm 98% tổng số khách hàng doanh nghiệp BIDV, 
là đơn vị dẫn đầu hệ thống các Ngân hàng thương mại về 
quy mô hoạt động phân khúc khách hàng doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Đối với phân khúc khách hàng FDI, năm 2017, 
BIDV đã ký kết hợp tác phát triển với với các tổ chức, ngân 
hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái 
Lan… nâng tổng số lượng khách hàng FDI đạt gần 3.000 
khách hàng, gia tăng 20% so với năm 2016...

Sắp xếp, củng cố và phát triển mạng lưới kinh doanh 
nhằm gia tăng khả năng phục vụ khách hàng. Thành lập 
39 Phòng giao dịch, nâng tổng số thành 191 chi nhánh và 
854 Phòng giao dịch. Phát triển mạnh kênh phân phối hiện 
đại với 1.825 ATM và khoảng 56.000 POS; chính thức triển 
khai hệ thống Contact Center với chức năng tiên tiến, hiện 

2thỰc thi cÓ hiệu quả cÁc chÍNh SÁch 
phÁt triỂN kiNh tế - Xã hội củA chÍNh 
phủ và chÍNh SÁch tiỀN tệ củA NgÂN 
hàNg Nhà Nước, gÓp phẦN ổN đỊNh kiNh 

tế vĩ mô và thúc đẩY SỰ phÁt triỂN củA cÁc 
đỊA phưƠNg

Chủ động, tích cực triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị 
quyết 35, Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 01/CT-
NHNN của Ngân hàng Nhà nước, ngay từ đầu năm, BIDV đã triển 
khai nhiều biện pháp hỗ trợ thị trường, cho vay các lĩnh vực sản xuất 
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khách hàng đăng ký mới dịch vụ ngân hàng điện tử trong 
năm 2017 đạt trên 2,1 triệu lượt, tăng 37% so với năm 2016, 
trong đó tăng trưởng dịch vụ BSMS đạt cao nhất từ trước 
đến nay (khoảng 1 triệu khách hàng tăng mới). Số lượng 
giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua kênh NHĐT 
chiếm 45% tổng giao dịch chuyển tiền đi toàn hệ thống 
BIDV (trong đó số lượng giao dịch chuyển tiền đi của BIDV 
qua Napas đạt 3,3 triệu, tăng 3,5 lần so với năm 2016); BIDV 
xếp thứ 1 về số lượng và giá trị giao dịch, chiếm 22,25% 
tổng số lượng giao dịch toàn thị trường qua kênh Napas.

Hoạt động kinh doanh thẻ có sự tăng trưởng tốt: thu 
nhập thuần hoạt động thẻ tăng trưởng 37% so với 2016; 
doanh số thanh toán thẻ tín dụng tăng trưởng trên 47%; 
tổng doanh số sử dụng thẻ tăng trưởng khoảng 25%; mức 
tăng ròng thẻ nợ nội địa cao gấp 1,37 lần so với 2016.

Hoạt động bán lẻ của BIDV được nhiều tổ chức uy tín 
trong nước và quốc tế ghi nhận như: lần thứ ba liên tiếp 
nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” 
và lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng “Ngân hàng 
có sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí 
The Asian Banker); lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng 
“Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất” và “Ngân hàng có Sản 
phẩm dịch vụ Sáng tạo độc đáo năm 2017 với sản phẩm 
BIDV SmartBanking” (VNBA & IDG); “Ngân hàng có doanh 
số thẻ tín dụng phân khúc khách hàng phổ thông lớn 
nhất” và “Ngân hàng vận hành thẻ tín dụng hiệu quả 
nhất” (VISA); “Ngân hàng có doanh số giao dịch thương 
mại điện tử cao nhất” (Mastercard).

4hoạt độNg BÁN lẻ phÁt triỂN toàN DiệN, 
vượt Bậc cả vỀ quY mô, hiệu quả, chất 
lượNg

Hoạt động bán lẻ của BIDV không ngừng được củng cố 
và vững chắc với các bước phát triển vượt bậc về quy mô, hiệu quả, 
chất lượng. Kết thúc năm 2017, Huy động vốn dân cư đạt: 523.643 tỷ 
đồng, tăng trưởng 20,3%, chiếm 56% tổng Huy động vốn. Tín dụng 
bán lẻ đạt 238.526 tỷ đồng, tăng trưởng 33%, chiếm 27,5% tổng dư 
nợ tín dụng. Thu nhập ròng bán lẻ tăng trưởng 35% so với năm 2016.

Dịch vụ Ngân hàng điện tử có sự đột phá về số lượng giao dịch, đạt 
41 triệu giao dịch, gấp đôi số lượng giao dịch năm 2016. Tổng cộng lượt 

5thu Nhập ròNg hoạt độNg 
kiNh DoANh vỐN và tiỀN 
tệ đạt kết quả ấN tượNg, 
đÓNg gÓp quAN trọNg vào 

tổNg thu Nhập củA BiDv
Hoạt động kinh doanh vốn và tiền tệ năm 

2017 tạo được bước phát triển đột phá với kết 
quả kinh doanh xuất sắc: tổng thu nhập ròng từ 
hoạt động kinh doanh vốn và tiền tệ lần đầu tiên 
đạt mốc 2.000 tỷ đồng, cao nhất trong 10 năm 
qua, tăng trưởng 36,7% so với 2016.

Năm 2017, hoạt động kinh doanh vốn và tiền 
tệ tiếp tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận, 
vinh danh với gần 20 giải thưởng uy tín. Trong 
đó, lần thứ 5 nhận giải thưởng quốc tế “Ngân 
hàng cung cấp các sản phẩm phái sinh tốt nhất 
Việt Nam” (Tạp chí Asia Risk); nhận giải thưởng 
“Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt 
Nam 2017” (Tạp chí Finance Asia), nhận giải 
thưởng “Ngân hàng giao dịch trái phiếu tốt nhất 
Việt Nam 2017” (Tạp chí Global Banking and 
Finance), 12 giải thưởng dành cho dòng sản 
phẩm có thu nhập cố định”...
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Với sự phát triển khởi sắc của thị trường chứng 
khoán Việt Nam trong năm 2017, hoạt động của 
Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đã đạt được 
những kết quả ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế của 
BSC đạt 190 tỷ đồng, hoàn thành hơn 220% kế 
hoạch năm.

Tổng công ty Bảo hiểm BIC đạt lợi nhuận trước 
thuế 186 tỷ đồng; đứng thứ 5 trong top 10 công ty 
bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam; 

Tháng 9/2017, BIDV đã tiến hành khai trương đưa 
vào hoạt động Công ty Cho thuê tài chính TNHH 
BIDV - SuMi TRUST (BSL) – liên doanh giữa BIDV và 
SuMi TRUST - ngân hàng tín thác hàng đầu Nhật Bản. 
Công ty liên doanh cho thuê tài chính đầu tiên tại 
Việt Nam này hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội mới và sự 
thay đổi trên thị trường cho thuê tài chính Việt Nam.

Hoạt động của các đơn vị như Ngân hàng Đầu 
tư và Phát triển Campuchia (BIDC), Ngân hàng Liên 
doanh Lào Việt (LVB), Ngân hàng Liên doanh Việt 
Nga (VRB) tiếp tục ổn định,...

trưởng và chất lượng tín dụng, đẩy mạnh hoạt động bán lẻ và các sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng; tăng cường huy động vốn với chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng 
vốn, đảm bảo thanh khoản và an toàn toàn hệ thống; tập trung triển khai phương 
án cơ cấu lại lại BIDV giai đoạn 2 gắn với xử lý nợ xấu, trích dự phòng rủi ro, nâng 
cao năng lực tài chính, tập trung tiết giảm chi phí hoạt động; tăng cường công tác 
kiểm tra giám sát; thực hiện nghiêm túc cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân 
lực, tinh giản lao động, tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai Ngân hàng số… 

Tiếp tục thực hiện công khai minh bạch hoạt động trên thị trường; thực hiện 
kiểm toán và định hạng tín nhiệm theo thông lệ quốc tế. Năm 2017, BIDV được 
các tổ chức định hạng toàn cầu như Moody’s, Standard & Poor’s đánh giá “tích 
cực”, “triển vọng”...

7tiếp tục đổi mới mô 
thỨc quảN trỊ, điỀu 
hàNh hệ thỐNg; phÂN 
đỊNh thẩm quYỀN 

trÁch Nhiệm củA hội đồNg 
quảN trỊ và BAN điỀu hàNh; 
hoàN thiệN cÁc chÍNh SÁch 
quảN lý, cƠ chế phÂN cấp 
ủY quYỀN; tăNg cườNg hiệu 
quả hoạt độNg kiỂm trA 
giÁm SÁt, kiỂm toÁN Nội Bộ, 
kiỂm SoÁt rủi ro AN toàN 
hệ thỐNg

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2017 và kiện toàn nhân 
sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm 
kỳ 2017 – 2022.

Tiếp tục đổi mới công tác quản trị điều 
hành tiến dần theo thông lệ quốc tế với 
việc tổ chức các phiên họp định kỳ của 
Ban lãnh đạo, các phiên làm việc để thảo 
luận, thông qua các giao dịch lớn, phức 
tạp; đảm bảo phân cấp và phân định rõ 
chức trách, nhiệm vụ giữa Hội đồng quản 
trị , Ban điều hành trong quản lý và điều 
hành hoạt động ngân hàng.

Công tác quản trị điều hành tập trung 
vào việc chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các 
biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 
kinh doanh, tăng cường kiểm soát tăng 

6hoạt độNg củA khỐi côNg tY, liÊN Do-
ANh ổN đỊNh, tÍch cỰc với điỂm NhấN kết 
quả kiNh DoANh tỐt củA BSc, Bic và SỰ 
rA đời củA liÊN DoANh BSl

19Tháng 1+2/2018   Số 250   Đầu tư Phát triển

Xuân Mậu Tuất 2      18



công nghệ cao như: BUNO – chuyển tiền không cần nhớ số tài khoản, Thanh toán 
qua Samsung Pay, Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 trên các kênh internet, di 
động và ATM, Dịch vụ nộp thuế Hải qua điện tử 24/7, Sản phẩm BIDV SmartBanking; 
Thanh toán sử dụng QR code; Thẻ dành cho giới trẻ Young+...

Đến nay, tỷ lệ sử dụng dịch vụ là 3,52 sản phẩm/1 khách hàng (tăng 6% so với 
năm 2016). 

Các hoạt động hỗ trợ kinh doanh phục vụ thanh toán trong nước, quốc tế, hạch 
toán kế toán,... an toàn, liên tục và thông suốt trong môi trường an ninh mạng ngày 
càng diễn biến phức tạp; vận hành đạt hiệu suất gần 100% và không phát sinh sự cố 
làm gián đoạn hoạt động trên toàn BIDV. Hệ thống Ngân hàng cốt lõi SIBS quản lý 
đạt trên10 triệu khách hàng; số lượng giao dịch trong năm 2017 đạt gần 2,5 tỷ giao 
dịch (tăng trưởng khoảng 30% so với năm 2016), bình quân đạt khoảng 7,2 triệu giao 
dịch/ngày, trong đó xác lập kỷ lục với 16 triệu giao dịch trong ngày 29/12/2017. 

Hệ thống công nghệ thông tin của BIDV được nhiều tổ chức uy tín trong nước và 
quốc tế ghi nhận như: Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông Asean 2017 
(ASEAN ICT Awards 2017), lần thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam 
tốt nhất về Công nghệ và Vận hành” do Tạp chí Asian Banking & Finance – ABF trao 
tặng; lần thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng Sao khuê năm 2017 với Hệ thống đăng ký 
dịch vụ trực tuyến và Hệ thống quản lý hóa đơn VAT…

Hoạt động của BIDV được ghi nhận tại Tuyên bố chung 
Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Myanmar trong các 
chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 2 quốc 
gia - là sự khẳng định vai trò, nỗ lực và những đóng góp của 
BIDV sau nhiều năm hợp tác, hiện diện tại các thị trường này.

BIDV cũng mở rộng và tăng cường hợp tác với các ngân 
hàng lớn trong khu vực: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ...

Năm 2017, BIDV đã tích cực tham gia và góp phần vào 
thành công chung của các sự kiện đối ngoại của đất nước 
và của ngành Ngân hàng: Đồng tài trợ Hội nghị APEC 2017; 
Phát huy vai trò Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ 
chức thành công Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng 
ASEAN (ABA) lần thứ 47; tham gia tổ chức Diễn đàn thanh 
toán điện tử... 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế, ngân 
hàng đại lý; duy trì quan hệ hợp tác với hơn 2.300 định chế 
tài chính trên toàn cầu...

8đẩY mạNh ỨNg DụNg 
côNg Nghệ thôNg 
tiN vào hoạt độNg 
NgÂN hàNg; vậN 

hàNh AN toàN, triỂN khAi 
cÁc DỰ ÁN côNg Nghệ hỗ 
trợ thôNg SuỐt mọi hoạt 
độNg kiNh DoANh, DỊch vụ 
NgÂN hàNg củA BiDv 

Tập trung triển khai các dự án CNTT 
có tầm ảnh hưởng quan trọng đến hoạt 
động kinh doanh và quản trị điều hành 
của BIDV, như: Dự án Chuyển đổi hệ 
thống Corebanking; các dự án phục vụ 
phát triển ngân hàng điện tử, hệ thống 
thẻ, dự án thay thế hệ thống Tài trợ 
thương mại, dự án trang bị mới hệ thống 
Quản lý khoản vay, trang bị hệ thống 
quản trị nhân sự tổng thể, hệ thống 
Webportal; dự án Khung quản trị dữ liệu 
toàn hàng, triển khai tích hợp MIS lần 1... 

Tiếp tục phát huy vị thế là Ngân 
hàng giữ vững vị trí số 01 trong suốt 10 
năm liên tiếp (từ 2007 đến nay) về chỉ 
số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển 
công nghệ thông tin – truyền thông 
(VietNam ICT Index), BIDV đã chú trọng 
đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ 
mới, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ Tài 
chính ngân hàng trong bối cảnh của 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Năm 
2017, BIDV đã cung cấp ra thị trường 
nhiều sản phẩm dịch vụ có hàm lượng 

9 hoạt độNg đỐi Ngoại tạo lập NhữNg 
điỂm NhấN tiÊu BiỂu
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Năm 2017, sau 365 ngày nỗ lực, BIDV đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành 
Ngân hàng và nền kinh tế đất nước. Những đóng góp của BIDV đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam, Nhà nước Lào, Campuchia và các 
tổ chức trong nước, quốc tế ghi nhận, vinh danh bằng những phần thưởng cao quý.

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội – tiêu điểm của chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 
năm ngày truyền thống, BIDV vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng,Nhà nước CHXNCN Việt Nam; Huân 
chương Độc lập hạng Nhất của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào; Huân chương Monisaraphon hạng Mohasereivath của Quốc vương 
Campuchia.

BIDV cũng tự hào được vinh danh bằng các đánh giá khẳng định vị thế thương hiệu: “Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới” (The 
Forbes); “Top 1.000 Ngân hàng toàn cầu” (The Banker); “Ngân hàng thương mại có giá trị thương hiệu trong top 500 toàn cầu và đứng 
đầu Việt Nam” (Brand Finance); “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam” (Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB)... 

Năm 2018 được dự báo sẽ có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn, song cũng hàm chứa những thách thức, áp lực không nhỏ. Xác định rõ 
vai trò, trách nhiệm của mình trong sự phát triển của ngành ngân hàng và đất nước; với kinh nghiệm, bản lĩnh được tôi luyện qua 
60 năm lịch sử; phát huy sức mạnh nội lực, vận dụng sáng tạo nguồn lực bên ngoài; và đặc biệt là sự tín nhiệm, ủng hộ của lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, đối tác, khách hàng,... BIDV quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các 
mục tiêu năm 2018.

10 NÂNg cAo chất lượNg NguồN 
NhÂN lỰc; tiếp tục đảm Bảo 
việc làm, đời SỐNg cho Người 
lAo độNg; Bồi đắp giÁ trỊ văN 

hÓA DoANh Nghiệp và thỰc hiệN tỐt 
trÁch Nhiệm cộNg đồNg

BIDV tiếp tục duy trì môi trường lao động chuyên nghiệp, 
văn minh, vì sự phát triển con người; đảm bảo việc làm, thu 
nhập và cơ hội thăng tiến cho cán bộ nhân viên BIDV. Năm 
2017, BIDV bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 1.129 cán bộ cấp cao, cấp 
trung; tổ chức 355 khóa đào tạo với 27.818 lượt cán bộ tham 
gia, trong đó có 68 khóa đào 
tạo online với 15.777 lượt cán 
bộ tham gia; tổ chức thành 
công khóa đào tạo “Lãnh đạo 
Ngân hàng tương lai” thứ 6 
với sự tham gia của 86 học 
viên - là khóa học có kết quả 
đào tạo tốt nhất trong suốt 6 
khóa đã tổ chức... 

Với những nỗ lực đó, BIDV 
đã được vinh danh là “Doanh 
nghiệp vì người lao động” 
năm 2017.

BIDV cũng đã tổ chức 
thành công chuỗi hoạt động 
kỷ niệm 60 năm ngày thành 
lập BIDV với quy mô toàn hệ 
thống và Lễ kỷ niệm tại 12 
chi nhánh tiêu biểu; Hoàn 
thành nội dung cuốn sách 
Lịch sử BIDV 1957-2017; tổ 
chức Đại hội Chi bộ các cấp, 
Đại hội Công đoàn các cấp, 
Đại hội Đoàn thanh niên; tổ 
chức thành công Hội diễn 

văn nghệ... Các hoạt động này góp phần bồi đắp giá trị văn hóa 
doanh nghiệp và tình đoàn kết trong ngôi nhà chung BIDV.

Với tấm lòng và trách nhiệm vì cộng đồng, bên cạnh các 
hoạt động kinh doanh hiệu quả, BIDV tiếp tục dành ngân sách 
hoạt động, quyên góp ủng hộ của cán bộ nhân viên, người 
lao động để triển khai thực hiện nhiều chương trình an sinh 
xã hội thiết thực; bàn giao 412 phòng/lớp học và 25 công 
trình/chương trình giáo dục; 87 công trình/chương trình y tế; 
323 căn nhà đại đoàn kết và nhiều chương trình hỗ trợ người 
nghèo, khắc phục thiên tai.v.v... Tổng kinh phí cam kết hỗ trợ 
trong năm 2017 là hơn 200 tỷ đồng.
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gÓp phẦN quAN trọNg 
cho thàNh côNg củA 
toàN hệ thỐNg 

Năm 2017, toàn hệ thống BIDV 
hoàn thành xuất sắc, đồng bộ và 
toàn diện nhiệm vụ kế hoạch kinh 
doanh, tạo nền móng và cơ sở vững 
chắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2018 và những năm tiếp theo. 
Trong thành công chung đó có sự 
nỗ lực, đóng góp quan trọng của 
các đơn vị tại Trụ sở chính với vai trò 
là trung tâm quản lý, điều hành, đầu 
mối xử lý nghiệp vụ, tham mưu cho 
Ban Lãnh đạo BIDV trong chỉ đạo, 
giám sát, hỗ trợ các đơn vị thành 
viên và trực tiếp kinh doanh... 

Trụ sở chính BIDV đã chỉ đạo 
hoàn thành toàn diện đồng bộ các 
mục tiêu, chỉ tiêu quy mô và hiệu 
quả hoạt động năm 2017; các chỉ 
tiêu cơ cấu, chất lượng được kiểm 
soát theo đúng mục tiêu, phù hợp 

đã được đổi mới, tiệm cận dần với 
mô hình TA2 với việc dần tách bạch 
theo chiều dọc giữa các Khối/Ban, 
góp phần gia tăng tốt cả về quy mô 
và hiệu quả các khối kinh doanh...

Trong năm 2017, Trụ sở chính đã 
bám sát và tuân thủ định hướng, 
chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng 
Nhà nước để đầu mối tham mưu, 
xã hội kế hoạch chương trình, giải 
pháp triển khai hoạt động kinh 
doanh của hệ thống, đưa BIDV tiếp 
tục khẳng định vai trò là công cụ 
quan trọng, hiệu quả trong thực 
thi các mục tiêu và chính sách phát 
triển kinh tế mà trọng tâm là chính 
sách tiền tệ quốc gia.

Bên cạnh đó, Trụ sở chính BIDV 
tiếp tục thực hiện có hiệu quả công 
tác cải cách hành chính giai đoạn 
2016 – 2018 với một số kết quả nổi 
bật: (i) Tập trung chỉ đạo, kiện toàn 
thể chế hoạt động, chú trọng và đẩy 
mạnh cơ cấu lại mô hình tổ chức 
của Trụ sở chính, sắp xếp, phát triển 
mạng lưới và hoàn thiện mô hình 
kinh doanh của hệ thống; (ii) Tích 
cực áp dụng các biện pháp cải cách 
công tác cán bộ, cải tiến và nâng cao 
năng suất lao động tại Trụ sở chính 
và chi nhánh; (iii) Đổi mới quy định 
về sản phẩm, dịch vụ, cải cách thủ 
tục giao dịch; (iv) Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, cung cấp 
ra thị trường nhiều sản phẩm dịch 
vụ có hàm lượng công nghệ cao…

Trụ sở chính cũng tích cực nâng 
cao hiệu quả công tác quản trị điều 
hành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật 
– trách nhiệm; đẩy mạnh thực hành 
tiết kiệm trên mọi mặt hoạt động. 
Đồng thời, tập trung tăng cường 
quản trị rủi ro, kiểm tra giám sát 
trên tất cả các lĩnh vưc hoạt động 
của các Khối/Ban/đơn vị trên toàn 
hệ thống theo nguyên tắc an toàn 
– chất lượng, đảm bảo sự bền vững 
hiệu quả của hệ thống…

NhữNg trọNg tÂm hoạt 
độNg 2018

Trong bối cảnh nền kinh tế, chính 
trị thế giới sẽ có những thay đổi 
mạnh mẽ, các định chế tài chính, 
trong đó có BIDV, sẽ gặp nhiều khó 
khăn trước sự cạnh tranh của các 

Trụ sở chính, đầu tàu của hệ thống BIDV, vừa tổ chức Hội nghị trực 
tuyến để triển khai nhiệm vụ năm 2018 cách đây chưa lâu. Từ những 
thành công của năm 2017, Trụ sở chính BIDV xác định những mục 
tiêu rõ ràng cho năm 2018 với niềm tin thắng lợi...

LƯơNG ANH

để xứng Với Vị Thế 
“đầu tàu” của BIdv

với xu hướng tăng trưởng của toàn 
ngành nhm tiếp tục giữ vững vị thế 
dẫn đầu về quy mô tổng tài sản 
trong hệ thống Ngân hàng. Ngay 
từ đầu năm 2017, Trụ sở chính đã 
bám sát chủ trương của Chính phủ, 
Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo 
hoạt động của BIDV, đồng thời ban 
hành nhiều biện pháp điều hành 
kinh doanh linh hoạt, phù hợp với 
diễn biến của thị trường tại các thời 
điểm trong năm. Bên cạnh đó, Trụ 
sở chính cũng tích cực triển khai 
nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả 
hoạt dộng kinh doanh cho các đơn 
vị trong toàn hệ thống… Những nỗ 
lực đó đã góp phần đưa BIDV thực 
hiện thắng lợi toàn diện, vượt trội 
các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với 
cả khối Ngân hàng thương mại và 
khối công ty. Trong kết quả đó, một 
điểm nổi bật là công tác giao kế 
hoạch kinh doanh đối với các Khối 

Ủy viên phụ trách HĐQT Trần Anh Tuấn trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc  
dẫn đầu Trụ sở chính năm 2017
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Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo công 
bố kết quả xếp loại hoàn thành 

nhiệm vụ đối với các tập thể, cá nhân 
tại Trụ sở chính, cụ thể như sau:

39 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, 12 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị xuất 
sắc dẫn đầu Trụ sở chính năm 2017

30 Giám đốc hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ và đạt danh hiệu Giám đốc 
quản lý giỏi, 7 Giám đốc hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ và 11 Giám đốc 
hoàn thành tốt nhiệm vụ

44 chuyên viên đạt danh hiệu Chuyên 
viên Trụ sở chính tiêu biểu năm 2017”

đối thủ trong và ngoài nước; do vậy 
nhiệm vụ năm 2018 của BIDV sẽ còn 
nhiều thách thức. Và Trụ sở chính 
BIDV cần tiếp tục nêu cao hơn nữa 
vai trò là đơn vị chỉ đạo, điều hành về 
chính sách; tập trung thực hiện tốt 
các giải pháp đổi mới, tăng cường 
công tác quản trị điều hành và phấn 
đấu thực hiện tốt nhiệm vụ mà Hội 
đồng quản trị và Ban điều hành giao.

Phát huy những thành quả 
đạt được, Trụ sở chính BIDV được 
giao nhiệm vụ tập trung thực hiện 
những trọng tâm công tác nhằm 
đưa toàn hệ thống đảm bảo kế 
hoạch kinh doanh năm 2018 và 
hoàn thành mục tiêu chiến lược cả 
giai đoạn 2016 – 2020...

Nhiệm vụ quan trọng nhất 
của Hội sở chính là: Tiếp tục quán 
triệt phương châm hành động “Kỷ 
cương – Trách nhiệm – Hiệu quả” 
để chỉ đạo và trực tiếp thực hiện, 
quyết tâm hoàn thành các mục 
tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh 
2018 với các chỉ tiêu chính: Tín dụng 
và Huy động vốn tăng trưởng 17%; 
Lợi nhuận trước thuế đạt 9.300 tỷ 
đồng tạo tiền đề thực hiện thắng lợi 
phương án cơ cấu lại gắn với xử lý 
nợ xấu giai đoạn 2017 – 2020. Đồng 
thời tiếp tục cải cách hành chính 
mạnh mẽ, thực hiện tốt vai trò tham 
mưu, giúp việc, tiếp nối chỉ đạo, 
kiểm tra giám sát toàn hệ thống...

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, 
toàn diện hoạt động của Trụ sở 

chính: Tiếp tục triển khai quyết liệt, 
nghiêm túc các Quy chế Điều hành, 
tăng cường kỷ cương – kỷ luật toàn 
hệ thống, phát huy vai trò gương 
mẫu của Trụ sở chính; Tiếp tục thực 
hiện chuyển đổi mô hình tổ chức 

Trụ sở chính cũng phải triển 
khai ngay Phương án cơ cấu lại gắn 
với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 
2020 của BIDV theo phê duyệt của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 
Xây dựng chiến lược phát triển kinh 
doanh của BIDV đến 2025 và tầm 
nhìn đến 2030.

Tập trung triển khai các biện 
pháp nâng cao năng lực tài chính; 
Nâng cao chất lượng tín dụng, tập 
trung quyết liệt xử lý thu hồi nợ xấu, 
nợ tiềm ấn rủi ro, nợ ngoại bảng, nợ 

bán cho VAMC... Nâng cao năng lực 
quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt 
động, rủi ro thị trường.

Bên cạnh đó, Trụ sở chính cũng 
thực hiện đa dạng hóa nền khách 
hàng và sản phẩm dịch vụ; Nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực và 
năng suất lao động; Ưu tiên phát 
triển chiến lược Ngân hàng số một 
cách toàn diện;Tặng cường kiểm tra 
giám sát trong toàn hệ thống...

Hy vọng, với nền tảng đã có, với 
quyết tâm đổi mới để phát triển, Trụ 
sở chính BIDV sẽ hoàn thành thắng 
lợi các nhiệm vụ được giao, góp 
phần vào thành công chung của 
toàn hệ thống BIDV. 

NHữNg CoN số NăM 2017
Thực hiện quy hoạch 1.299 cán bộ, bổ nhiệm 485 cán bộ 

và bổ nhiệm lại 630 cán bộ trong toàn hệ thống; điều động 
85 cán bộ từ Trụ sở chính về các đơn vị thành viên và luân 
chuyển 25 cán bộ từ các đơn vị thành viên về Trụ sở chính;

Thông qua 15 cơ chế động lực đối với các mảng 
nghiệp vụ, ban hành ngân sách động lực 350 tỷ gắn với 
hiệu quả đối với các khối khách hàng;

Cung ứng ra thị trường hơn 30 sản phẩm dịch vụ 
Ngân hàng bán lẻ mới; bổ sung 30 dịch vụ thanh toán 
hóa đơn, phát triển 11 sản phẩm thẻ mới;

Ban hành/sửa đổi 35 gói/sản phẩm tín dụng và phi tín 
dụng cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Thực hiện rà soát, tích hợp, cắt giảm các báo cáo 
thống kê không cần thiết: cắt giảm tổng cộng 152 đầu 
báo cáo;

Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung 33 văn bản phân 
cấp, ủy quyền...

Tổng giám đốc Phan Đức Tú và Ủy viên HĐQT Lê Thị Kim Khuyên trao giấy khen cho giám đốc quản lý giỏi năm 2017
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vỊ thế NgÂN hàNg BÁN 
lẻ hàNg đẦu

Từ năm 2013 đến nay, BIDV luôn 
giữ vững vị trí số 1 trong khối ngân 
hàng TMCP tại Việt Nam về quy mô 
huy động vốn dân cư, quy mô tín 
dụng bán lẻ với mức tăng trưởng 
bình quân giai đoạn 2013-2017 
tương ứng là 30%/năm và 50%/

HuyềN NHuNG

Không chỉ là ngân hàng bán lẻ hàng đầu trong nước, BIDV còn là 
ngân hàng Việt Nam duy nhất nằm trong Top 50 ngân hàng bán lẻ 
xuất sắc nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và châu 
Phi năm 2017.

dấu ấn mới 
của ngân hàng việt

Trên Thị Trường quốc Tế
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năm. Các chỉ số đánh giá chất 
lượng của các tổ chức có uy tín như 
Moody’s, Standard & Poors (S&P), 
Nielsen Việt Nam… đều được cải 
thiện, thể hiện vị thế ổn định và 
vững chắc của BIDV trên thị trường 
tài chính trong nước cũng như 
trong khu vực. 

Năm 2017, BIDV phát triển toàn 
diện, vượt bậc với nhiều thành tựu 
trong hoạt động ngân hàng bán 
lẻ của: Ngân hàng đầu tiên và duy 
nhất 4 năm liên tiếp (từ 2015 đến 
2018) là Ngân hàng bán lẻ tốt nhất 
Việt Nam do The Asian Banker bình 
chọn. Đây cũng là năm BIDV ghi 
dấu mốc 2 năm liên tiếp (2016 & 
2017) được Hiệp hội Ngân hàng 
Việt Nam và Tập đoàn dữ liệu quốc 
tế IDG vinh danh là ngân hàng bán 
lẻ tiêu biểu nhất. Đặc biệt, BIDV là 
ngân hàng Việt Nam duy nhất nằm 
trong Top 50 ngân hàng bán lẻ xuất 
sắc nhất khu vực châu Á-Thái Bình 
Dương, Trung Đông và châu Phi, 
theo số liệu nghiên cứu và đánh giá 
của The Asian Banker năm 2017.

Kết quả kinh doanh xuất sắc 
của BIDV ghi nhận tăng trưởng thu 
nhập thuần bán lẻ đạt mức 35%, 
mức 33%, 20% tương ứng với tăng 
trưởng quy mô tín dụng bán lẻ và 
huy động vốn dân cư cùng nền 
khách hàng cá nhân vượt mốc 10 
triệu khách hàng. BIDV đang triển 
khai có hiệu quả chiến lược phát 
triển toàn diện bao gồm 3 nội dung 
chính: Phát triển mạng lưới, nguồn 
nhân lực và gia tăng hàm lượng 
công nghệ thông tin đối với các sản 
phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân.  

Những nỗ lực trên đã giúp BIDV 
tạo được tiếng vang khi riêng trong 
năm 2017, BIDV vinh dự nhận được 
nhiều giải thưởng có uy tín trong 
nước và quốc tế trong lĩnh vực ngân 
hàng bán lẻ, khẳng định vị thế dẫn 
đầu trên bản đồ tài chính Việt Nam. 

đÓN đẦu Xu hướNg đỂ 
tiếp tục đi tiÊN phoNg

Nền kinh tế Việt Nam đang trên 
đà phục hồi mạnh mẽ, hội nhập 
kinh tế quốc tế toàn diện sẽ là động 
lực để kinh tế bứt phá. Với số dân 
hơn 90 triệu người, trong đó tỷ lệ 

hàng thương mại trong nước, các 
ngân hàng nước ngoài và các công 
ty tài chính, công ty Fintech nhận 
xét: Các ngân hàng trong nước với 
những sản phẩm, công nghệ và 
chất lượng phục vụ tương đối giống 

Việt Nam được đánh giá là thị trường ngân hàng 
bán lẻ có tiềm năng rất lớn và sẽ phát triển bùng nổ 
trong giai đoạn từ nay đến 2020. Đây là “mảnh đất màu 
mỡ” mà tất cả các ngân hàng đều tập trung phát triển và 
cạnh tranh quyết liệt.

nhau, chưa đa dạng và có tính đột 
phá, việc cạnh tranh phụ thuộc 
nhiều vào mạng lưới và kênh phân 
phối của mỗi ngân hàng. Trong 
khi đó, các ngân hàng nước ngoài 
đa phần có hàng chục năm kinh 
nghiệm, sử dụng công nghệ mới và 
chất lượng phục vụ chuyên nghiệp, 
tuy nhiên có sự hạn chế về mạng 
lưới và thiếu tính vùng miền.  

Bên cạnh đó, BIDV cũng nhận 
thức rõ sự cạnh tranh với các ngân 
hàng đến từ các công ty tài chính, 
các công ty Fintech và đặc biệt là 
việc liên minh giữa hai chủ thể này. 
Ưu điểm của liên minh này là vừa 
có được uy tín và pháp lý chắc chắn 
của một công ty tài chính và sự trải 
nghiệm, linh hoạt, tiện ích nhờ ứng 
dụng công nghệ hiện đại từ các 
công ty Fintech.

Nhận thức được các xu hướng 
phát triển của hoạt động ngân hàng 
bán lẻ, BIDV đã tập trung nguồn 
nhân lực và cơ sở vật chất nhằm: 
Đầu tư cho công nghệ bởi công 
nghệ mới luôn đem lại những trải 
nghiệm tốt hơn đối với khách hàng; 
Triển khai mô hình kinh doanh lấy 
khách hàng làm trọng tâm; Đào tạo 
đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, am 
hiểu sản phẩm dịch vụ và nhu cầu 
của khách hàng, có khả năng tương 
tác tốt  đồng thời đáp ứng nhu cầu 
quản trị vận hành và làm chủ các 
hệ thống công nghệ hiện đại. Một 
số dự án công nghệ lớn mà BIDV 
đã và đang triển khai như: Dự án 
corebanking mới; Dự án triển khai 
hệ thống khởi tạo khoản vay đối 
với khách hàng bán lẻ RLOS; Dự án 
phát triển ngân hàng số tại BIDV giai 
đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030 …

Trên nền tảng đã được xây dựng, 
với định hướng chiến lược giai đoạn 
đến 2020, BIDV kiên định và không 
ngừng nỗ lực đổi mới để tiếp tục là 
ngân hàng thương mại hiện đại dẫn 
đầu thị trường Việt Nam. 

dân số trong độ tuổi lao động chiếm 
đến 70%, Việt Nam được đánh giá là 
thị trường ngân hàng bán lẻ có tiềm 
năng rất lớn và sẽ phát triển bùng 
nổ trong giai đoạn từ nay đến 2020. 
Đây là “mảnh đất màu mỡ” mà tất 
cả các ngân hàng đều tập trung 
phát triển và cạnh tranh quyết liệt, 
đặc biệt khi các ngân hàng thương 
mại lớn của nước ngoài đều đã 
chuẩn bị sẵn sàng để gia nhập và 
chiếm lĩnh thị trường này. 

Phân tích nhanh về bức tranh thị 
trường hiện tại, sự cạnh tranh trong 
lĩnh vực ngân hàng đến từ các ngân 
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Có số lượng đông đảo, tuy 
nhiên theo báo cáo của Cục Phát 
triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) thì 
số doanh nghiệp quy mô vừa chỉ 
chiếm 1,6% tổng số doanh nghiệp 
SME, còn lại số lượng doanh 
nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ 
chiếm tỷ lệ rất lớn. Chính bởi quy 
mô nhỏ và siêu nhỏ, nên các doanh 
nghiệp loại này gặp khá nhiều khó 
khăn, nhất là không đủ năng lực 
tài chính để đầu tư vào, máy móc, 
công nghệ hiện đại...

Mặc dù doanh nghiệp SME là 
đối tượng khách hàng tiềm năng, 
tuy nhiên cũng gặp nhiều khó khăn 
trong việc tiếp cận tín dụng xuất 
phát từ hạn chế của doanh nghiệp 
như thiếu kinh nghiệm quản trị 
điều hành, thiếu tài sản, chưa minh 
bạch trong hoạt động kinh doanh, 
chưa am hiểu về sản phẩm ngân 
hàng, quy trình, thủ tục vay vốn 
ngân hàng…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp SME 
còn đang gặp rất nhiều khó khăn 

ĐỂ doaNH NGHIệP

SmE 
Bứt tốc HoàNG oANH

Ngay từ đầu năm 2018, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh 
nghiệp SME) đón nhận nhiều tín hiệu vui, là động lực để khối 
doanh nghiệp này tạo ra những bước phát triển đột phá tương 
xứng với tiềm năng và lợi thế. Đó là việc Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; đó là Nghị 
quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ, trong đó đặt ra yêu cầu các bộ ngành phải cải thiện căn 
bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh 
doanh, cắt giảm, đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh doanh 
hiện hành... 

BIDV liên tục đồng hành, tích cực 
hỗ trợ doanh nghiệp sME

ký của các doanh nghiệp SME xấp 
xỉ 121 tỉ USD, chiếm 30% tổng số 
vốn đăng ký của các doanh nghiệp. 
Hàng năm các doanh nghiệp SME 
đóng góp khoảng 40% GDP; 30% 
kinh phí nộp ngân sách nhà nước, 
33% giá trị sản lượng công nghiệp, 
30% giá trị hàng hóa xuất khẩu và 
thu hút gần 60% lao động... 

thử NhìN NhữNg khÓ 
khăN củA DoANh 
Nghiệp SmE

Theo thống kê của Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiện 
nước ta có khoảng gần 600.000 
doanh nghiệp SME, chiếm khoảng 
97,5% tổng số doanh nghiệp đang 
hoạt động thực tế; tổng số vốn đăng 

26 Đầu tư Phát triển   Số 250   Tháng 1+2/2018

Trên đường pháT Triển



khác như: các thủ tục hành chính 
còn khá rườm rà; chi phí thuê mặt 
bằng sản xuất, kinh doanh còn 
quá cao; phải trả nhiều loại chi phí 
trong quá trình hoạt động; hạn chế 
trong việc tiếp cận và ứng dụng 
thương mại điện tử trong kinh 
doanh...

chuNg tAY hỗ trợ 
DoANh Nghiệp SmE

Nhận thấy rõ vai trò, tiềm năng 
của khối doanh nghiệp SME, cũng 
như những khó khăn của khối 
doanh nghiệp này, trong thời gian 
qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã 
có chủ trương và ban hành nhiều 
chính sách hỗ trợ. Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa có 
hiệu lực với các chính sách hỗ trợ 
chung cũng như các chương trình 
hỗ trợ mục tiêu; Nghị quyết số 01/
NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ 
với những yêu cầu hỗ trợ doanh 
nghiệp,... là hành lang pháp lý quan 
trọng để các các cấp, các ngành 
và các thành phần của nền kinh 
tế chung tay hỗ trợ để thúc đẩy 
sự phát triển mạnh mẽ của khối 
doanh nghiệp SME. 

Nhưng không phải đợi đến khi 
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa có hiệu lực, mà trước đó ngành 
ngân hàng - với vai trò huyết mạch 
của nền kinh tế - đã triển khai 
nhiều biện pháp hỗ trợ các doanh 
nghiệp SME.

Theo ông Lê Ngọc Lâm - Phó 
Tổng Giám đốc BIDV, thì Ngân 
hàng đã sớm nhận thấy tiềm năng 
của khối doanh nghiệp SME và 
đã xây dựng chiến lược để doanh 
nghiệp SME trở thành đối tượng 
khách hàng mục tiêu quan trọng, 
tiềm năng. Để thực hiện mục tiêu 
đó, BIDV đã thành lập đơn vị độc 
lập chuyên trách quản lý phân 
khúc đối tượng khách hàng này 
và xác định thông điệp xuyên suốt 
“Đồng hành với SME”. Từ đó, Ngân 
hàng này đã triển khai các giải 
pháp toàn diện, đồng bộ để hỗ trợ 
doanh nghiệp SME. 

Về cơ chế chính sách, BIDV triển 
khai áp dụng quy trình cấp tín 
dụng cho doanh nghiệp SME trong 

đó đơn giản hóa về hồ sơ thủ tục 
cấp tín dụng, thường xuyên triển 
khai các chương trình/gói tín dụng 
hỗ trợ doanh nghiệp SME với quy 
mô nguồn vốn hỗ trợ hàng năm 
lên đến 50-60.000 tỷ đồng, ban 
hành các sản phẩm dịch vụ gắn với 
nhu cầu, đặc thù của doanh nghiệp 
SME ở các lĩnh vực/ngành nghề 
tiềm năng và tháo gỡ các vướng 
mắc khó khăn về tài sản bảo đảm 
cho doanh nghiệp SME khi tiếp cận 
vốn vay (cụ thể như: cơ chế cấp tín 
dụng không có tài sản bảo đảm, đa 
dạng hóa loại hình tài sản bảo đảm 
cho doanh nghiệp SME như thế 
chấp quyền đòi nợ trong tương lai 
từ hợp đồng thương mại, thế chấp 
hàng hóa luân chuyển trong kinh 
doanh…). 

Bên cạnh đó, với năng lực tài 
chính mạnh, mạng lưới rộng khắp 
và uy tín được khẳng định, BIDV 
cũng được các tổ chức quốc tế tin 
tưởng, lựa chọn ủy thác vốn để hỗ 
trợ doanh nghiệp SME, cụ thể như: 
Dự án chuyển đổi nông nghiệp 
bền vững tại Việt Nam (VnSAT) do 
World Bank (WB) tài trợ; triển khai 
cho vay ủy thác từ các nguồn vốn 
JICA, JIBIC; nguồn vốn hỗ trợ từ 
ADB, Đại sứ quán Đan Mạch...

Ngoài ra, BIDV đã hợp tác với 
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(VINASME), Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI)… để 
tổ chức các Hội thảo, Hội nghị để  
hướng dẫn, hệ thống hóa các cho 
doanh nghiệp các văn bản pháp 
lý cơ bản liên quan đến hoạt động 
doanh nghiệp, các quy định pháp 
luật liên quan đến đầu tư dự án, 
các yêu cầu về báo cáo tài chính... 
từ đó giúp doanh nghiệp nắm rõ 
các quy định về đầu tư dự án, quy 
định về vay vốn ngân hàng gắn 
với yêu cầu minh bạch về báo cáo 
tài chính. Cũng thông qua các hội 
thảo, BIDV đã thực hiện tư vấn về 
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, 
về quy trình, thủ tục vay vốn, trao 
đổi kinh nghiệm trong việc lập các 
phương án/kế hoạch kinh doanh/
dự án đầu tư theo quy định của 
Pháp luật/Ngân hàng Nhà nước, 
hỗ trợ doanh nghiệp SME tìm kiếm 

khách hàng và thị trường đầu ra, 
cung cấp thông tin kết nối hợp tác 
thương mại - đầu tư...

đẩY mạNh cÁc giải phÁp 
tạo vỐN cho DoANh 
Nghiệp 

Về kế hoạch năm 2018, ông Lê 
Ngọc Lâm - Phó Tổng Giám đốc 
BIDV - cho biết: BIDV cam kết “Liên 
tục đổi mới - Đồng hành cùng 
SME”. BIDV sẽ tiếp tục dành nhiều 
nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp 
SME, triển khai các gói tín dụng ưu 
đãi dành cho doanh nghiệp khởi 
nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ, 
doanh nghiệp trong lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi 
mới sáng tạo, doanh nghiệp nông 
nghiệp công nghệ cao... 

BIDV cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm, 
khai thác các nguồn vốn chương 
trình cho vay ưu đãi với chi phí 
thấp của các tổ chức tài chính 
trong nước (các nguồn quỹ hỗ trợ 
doanh nghiệp SME của các cơ quan 
bộ/ban/ngành) và quốc tế (WB, IFC, 
JBIC, ADB…) nhằm hỗ trợ vốn cho 
doanh nghiệp SME.

Đồng thời, BIDV sẽ tiếp tục phối 
hợp với Hiệp hội VINASME để đẩy 
mạnh giải ngân gói tín dụng 10.000 
tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp SME; 
tổ chức các hội thảo tư vấn, đào 
tạo, trao đổi kinh nghiệm và hỗ 
trợ doanh nghiệp SME tiếp cận 
nguồn vốn ngân hàng... BIDV cũng 
sẽ tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa 
quy trình, thủ tục giao dịch đối với 
khách hàng SME; nghiên cứu cung 
cấp các sản phẩm dịch vụ có hàm 
lượng công nghệ cao để gia tăng 
tiện ích cho doanh nghiệp. 

Tính đến hết 2017, BIDV là ngân hàng dẫn đầu hệ 
thống về quy mô hoạt động đối với phân khúc khách 
hàng doanh nghiệp SME. BIDV phục vụ khoảng 236.000 
doanh nghiệp SME, chiếm 98% tổng số doanh nghiệp tại 
BIDV và xấp xỉ 39% doanh nghiệp SME trong cả nước. 

Riêng trong năm 2017, dư nợ BIDV cho vay doanh 
nghiệp SME tăng trưởng 31% so với 2016, đạt 220.561 
tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng dư nợ tín dụng của BIDV và 
khoảng 17% tổng dư nợ doanh nghiệp SME trong nền 
kinh tế.
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phÂN khúc tiỀm NăNg, 
quAN trọNg

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
vào Việt Nam liên tục tăng trưởng 
bình quân hơn 24% trong 10 năm 
qua. Năm 2017, hơn 24.000 doanh 
nghiệp FDI tại Việt Nam, chỉ chiếm 
chưa đầy 5% doanh nghiệp đăng 
ký hoạt động tại Việt Nam, nhưng 
đóng góp tới gần 70% kim ngạch 
xuất nhập khẩu, và khoảng 20% 
GDP của Việt Nam.

Sự ổn định cao về chính trị, 
phương châm “kiến tạo” của Chính 
phủ giúp môi trường đầu tư tại Việt 

Nam ngày càng được cải thiện, biến 
Việt Nam trở thành điểm thu hút 
FDI mạnh mẽ trong khu vực châu Á. 
Riêng năm 2017, Việt Nam đón nhận 
36 tỷ USD đăng ký đầu tư mới và bổ 
sung, tăng mạnh 44,4% so với năm 
2016. Các quốc gia và vùng lãnh thổ 
đứng đầu về FDI vào Việt Nam vẫn 
là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, 
Đài Loan. Nhiều tập đoàn quốc tế đã 
và đang thực hiện chiến lược “dịch 
chuyển” cơ sở sản xuất chính từ các 
quốc gia khác sang Việt Nam như 
Samsung, LG. Nhiều nhà đầu tư lựa 
chọn Việt Nam là đích đến cho các 

khoản đầu tư mới như Siam Cement 
Group, Formosa, Far Eastern, AEON, 
Auchan, Crowns,...

Thống kê trên cho thấy, doanh 
nghiệp FDI dù số lượng ít nhưng 
hoạt động rất hiệu quả, và có vai trò 
ngày càng tăng trong nền kinh tế. 
Các NHTM Nhà nước lớn như VCB, 
Vietinbank, và một số NHTM ngoài 
quốc doanh khác như Techcombank, 
MBBank, Eximbank, HDBank,... sớm 
ý thức được tiềm năng của phân 
khúc này, nên đã thành lập và tập 
trung nguồn lực phát triển các đơn 
vị chuyên trách phát triển FDI. Không 
nằm ngoài xu hướng phát triển 
của đất nước, BIDV cũng đã thành 
lập Ban khách hàng doanh nghiệp 
nước ngoài (FDI Banking) ngày 
01/02/2016, xác định khách hàng 
doanh nghiệp FDI là một phân khúc 

pháT Triển khách hàng FDi
Tạo nền tảng quan trọng 

cho sự phát triển tương lai
BAN KHDN NƯớC NGoàI

Tại BIDV, số lượng khách hàng doanh nghiệp nước ngoài có hơn 3.200 
doanh nghiệp, chiếm chưa tới 1,5% số lượng khách hàng doanh nghiệp của 
BIDV nhưng đóng góp tới 6,5% thu nhập Khối khách hàng doanh nghiệp 
của BIDV.

28 Đầu tư Phát triển   Số 250   Tháng 1+2/2018

Trên đường pháT Triển



khách hàng lớn, tạo nền tảng quan 
trọng cho sự phát triển tương lai. 

côNg tÁc phÁt triỂN 
khÁch hàNg FDi tại BiDv

Với việc thành lập Ban khách hàng 
doanh nghiệp nước ngoài BIDV, 
công tác phát triển Khách hàng FDI 
tại BIDV (song song với Khách hàng 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, Khách 
hàng cá nhân) được định hướng rõ 
ràng trong các Nghị quyết HĐQT, và 
các chỉ đạo của Ban điều hành.

Công tác bán hàng, phát triển 
khách hàng FDI tại BIDV được tổ 
chức xuyên suốt từ Trụ sở chính 
tới các chi nhánh. Tại Trụ sở chính, 
Ban Khách hàng FDI được tổ chức 
thành các đội chuyên phát triển 
khách hàng theo quốc tịch/ngôn 
ngữ (hiện tại là Japan Desk, Korea 
Desk, Chinese Language Desk, và 
International Desk). Ngoài ra, Ban 
còn có các nhóm hỗ trợ chung về 
phát triển sản phẩm, Tư vấn khách 
hàng, 01 văn phòng tại TP. Hồ Chí 
Minh, và đặc biệt một nhóm M&A 
mới được thiết lập, vừa giúp kết nối 
cơ hội đầu tư giữa các khách hàng 
doanh nghiệp trong nước và FDI, 
vừa hướng tới hỗ trợ xử lý nợ tiềm 
ẩn/nợ xấu tại BIDV. 

BIDV cũng luôn chủ động tìm 
kiếm các nguồn khách hàng thông 
qua hợp tác ký kết MOU với 29 
Ngân hàng Nhật Bản, 01 Ngân 
hàng Hàn Quốc và một số Ngân 
hàng quốc tế khác trong hợp tác 
phát triển khách hàng. Hiện tại, 

Trụ sở chính có đội ngũ 15 chuyên 
gia Nhật Bản từ các ngân hàng đối 
tác Nhật Bản, 01 chuyên gia người 
Hàn Quốc, và mối liên hệ với nhiều 
các Văn phòng đại diện của các 
ngân hàng Trung Quốc, Đài Loan, 
Singapore, Hàn Quốc, các Hiệp hội 
Doanh nghiệp Đài Loan, Châu Âu, 
Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Dù mới thành lập, cần tiếp tục 
hoàn thiện để đáp ứng các yêu cầu 
khắt khe của Khách hàng FDI, trong 
2 năm vừa qua, số lượng Khách 
hàng FDI đã có những bước tăng 
trưởng mạnh mẽ bình quân 15% 
hàng năm, huy động vốn VNĐ tăng 
trưởng hơn 30%/năm với tỷ lệ tiền 
gửi không kỳ hạn trên 42%. 

NhữNg kỳ vọNg mới
Vốn, công nghệ, quản lý, và thị 

trường là những thế mạnh của các 
doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại 
Việt Nam, do nhà đầu tư FDI thường 
có lịch sử hình thành phát triển lâu 
dài, có cơ sở sản xuất tại chính quốc, 
và thị trường tiêu thụ nhất định 
trước khi vào Việt Nam.

Với các thế mạnh đó, BIDV cũng 
như các NHTM lớn kỳ vọng các 
doanh nghiệp FDI sẽ trở thành một 
tập khách hàng quan trọng, tạo nền 
tảng cho sự phát triển tương lai. Có 
thể đưa ra một số lý do như: (i) Có 
quy mô và tầm quan trọng ngày 
càng tăng trong nền kinh tế quốc 
dân; trong bối cảnh hội nhập và toàn 
cầu hóa, cách mạng công nghiệp 
4.0 là những xu thế không thể đảo 

NHữNg ĐặC ĐIểM ĐáNg Lưu ý CỦA KHáCH 
HàNg DoANH NgHIệP FDI

•  KHDN FDI luôn tập trung vào hoạt động cốt lõi, do 
đó, đòi hỏi khắt khe các ngân hàng về tính cam kết và 
năng lực triển khai cam kết theo hạn định (deadline), sự 
ổn định trong chất lượng SPDV ngân hàng. Chính chất 
lượng và năng lực phục vụ của NH là chìa khóa và nền 
tảng cơ bản nhất giúp xây dựng một mối quan hệ bền 
chặt, lâu dài, tin cậy lẫn nhau.

•  KHDN FDI  thường không vội vã trong việc thiết lập 
một mối quan hệ mới. Họ cần được giới thiệu về năng 
lực ngân hàng dự kiến quan hệ để cân nhắc bắt đầu 
thiết lập quan hệ, và cần có thời gian thử thách thực tế 
các ngân hàng nội địa trong việc triển khai các cam kết 
nhỏ nhất để xem xét mở rộng quan hệ.

•  Năng lực ngôn ngữ, và hiểu biết văn hóa kinh 
doanh quốc tế (đôi khi là văn hóa kinh doanh mang tính 
đặc trưng của khách hàng) là điều kiện cần để có tấm vé 
vào cửa trong quan hệ với các khách hàng FDI.

•  Cán bộ quan hệ khách hàng của ngân hàng cần 
biết lắng nghe để hiểu rõ nhu cầu khách hàng, từ đó 
“may đo” được, thậm chí “sáng tạo” ra các sản phẩm 
dịch vụ đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Trong thời 
đại CMCN 4.0 ngày nay, khách hàng đòi hỏi ngân hàng 
thực sự quan tâm, sử dụng hiểu biết của mình để hỗ trợ 
“sáng tạo” các sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng, 
đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng theo hướng thân 
thiện người dùng nhất trong khi vẫn đảm bảo bảo mật, 
an toàn.

ngược, việc gia tăng thêm khách 
hàng doanh nghiệp FDI giúp tăng 
thêm quy mô, chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của Ngân hàng; (ii) 
Có năng lực hoạt động tốt, ổn định, 
chuyên nghiệp, có khả năng chống 
chịu rủi ro kinh doanh cao trước 
những biến động của thị trường và 
nền kinh tế, là các đối tác tin cậy, có 
thể đồng hành lâu dài; (iii) Sử dụng 
rất đa dạng các sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng, từ quản lý dòng tiền, 
tiền gửi, tín dụng, bảo lãnh, thanh 
toán trong nước và quốc tế, tài trợ 
thương mại, thu hộ, thanh toán 
lương, thẻ tín dụng doanh nghiệp 
và cá nhân công nhân, v.v. đặt ra yêu 
cầu không ngừng phát triển và giúp 
đa dạng nguồn thu của ngân hàng, 
đặc biệt thu từ dịch vụ; và (iv) Yêu 
cầu cao về tính cam kết, tính ổn định 
trong chất lượng sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng cung cấp góp phần 
cải thiện năng lực kinh doanh, sự 
chuyên nghiệp, từ đó nâng cao năng 
lực hội nhập quốc tế của BIDV. 
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Lần đầu tiên tổng 
thu nhập ròng chạm 
ngưỡng 2.000 tỷ đồng

Trong bối cảnh thị trường năm 
2017 phân chia rõ nét 2 giai đoạn 
chuyển từ trạng thái thanh khoản 
căng thẳng, thị trường biến động 
phức tạp ở 4 tháng đầu năm sang 
chiều hướng ngược lại trong thời 
gian còn lại của năm trước các thay 
đổi khá bất ngờ về định hướng điều 
hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, 
NHNN và môi trường quốc tế, dưới 
áp lực kế hoạch kinh doanh, ngay 
từ đầu năm Ban đã nghiên cứu, 
thảo luận, lựa chọn phương án kinh 
doanh đối với tất cả các sản phẩm 
và liên tục cập nhật diễn biến thị 
trường để có sự điều chỉnh kịp thời. 
Tất cả chúng tôi đều chờ đợi ngày 
31/12/2017 – ngày chốt số liệu năm.

Và ngày ấy đã đến. Chúng tôi hồi 
hộp cập nhật từng con số: tự doanh 
tiền gửi chốt số, tự doanh trái phiếu 
chốt, phái sinh chốt… cứ thế, cứ thế 

Năm 2017, Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ (KDV&TT) đã đạt được nhiều 
kết quả đáng tự hào mà chúng tôi thường ví như những trái chín tuyệt vời 
nhất sau 252 ngày làm việc nỗ lực hết mình.

cho đến khi đến con số cuối cùng của 
mua bán ngoại tệ PVKH. Hạnh phúc, 
tự hào – chẳng thể nói hết cảm xúc 
khi đó – tổng thu nhập ròng KDV&TT 
toàn hệ thống đạt xấp xỉ 2000 tỷ 
đồng – lần đầu tiên trong 10 năm kể 
từ khi thành lập Ban KDV&TT sau TA 
2, tăng gần 40% so với năm 2016. Đây 
là năm thứ 2 liên tiếp cả hoạt động 
phục vụ khách hàng và hoạt động tự 
doanh cùng đạt tốc độ tăng trưởng 
tích cực lần lượt ~ 20%, và trên 50%.

Kết quả toàn diện trên 
cả 3 chức năng chính

3 chức năng chính của Ban 
KDV&TT là Tự doanh, Phục vụ khách 
hàng, Quản lý thanh khoản và phục 
vụ Hội đồng ALCO  đều đạt kết quả 
tốt trong năm 2017.

Đột phá, dám nghĩ dám làm, chủ 
động, linh hoạt trong vai trò trực tiếp 
triển khai hoạt động tự doanh trực 
tiếp tại Trụ sở chính trên thị trường 
liên ngân hàng đem lại thu nhập 

ròng lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 
tỷ đồng với các kỷ lục mới được thiết 
lập: Lần đầu tiên thu nhập ròng hoạt 
động tự doanh tiền gửi đạt trên mốc 
500 tỷ đồng; Lần đầu tiên mạnh dạn, 
táo bạo đi trước thị trường triển khai 
kinh doanh trái phiếu chính phủ kỳ 
hạn dài 20-30 năm tạo lợi nhuận lớn 
đóng góp 15% tổng thu nhập ròng 
Khối KDV&TT; Tự doanh ngoại tệ 
đạt kết quả thu nhập ròng cao nhất 
trong 5 năm qua sau khi chạy nước 
rút về đích thần tốc trong giai đoạn 
nửa cuối năm 2017.

Đảm bảo tuyệt đối khả năng 
thanh toán hàng ngày của toàn hệ 
thống cũng như cân đối sử dụng 
hiệu quả tối ưu nguồn vốn tạm thời 
nhàn rỗi, huy động hiệu quả nguồn 
vốn trên liên ngân hàng phục vụ 
nhu cầu thanh khoản, kinh doanh và 
cơ cấu vốn. Tổng số giao dịch chiến 
lược thực hiện theo yêu cầu của Hội 
đồng ALCO năm 2017 là 13.000 giao 
dịch với doanh số khoảng 1,7 triệu 
tỷ đồng, chào bán thành công 330 
tỷ đồng trái phiếu TCTD khác hiện 
thực hóa lợi nhuận khoảng 5 tỷ đồng 
giúp giảm thiểu tác động của thay 

Thu Trang

sau           ngày
Gặt hái trái chín

252nỗ lực

Ban Kinh doanh 
vốn và tiền tệ
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đổi chính sách đối với vốn cấp 2 của 
BIDV. Ban KDV&TT cũng tích cực thực 
hiện vai trò thành viên Hội đồng 
ALCO tư vấn phân tích, dự báo thị 
trường và đề xuất các giải pháp kinh 
doanh phù hợp.

Chủ động, sáng tạo trong vai 
trò nghiên cứu, quản lý, phát triển, 
và triển khai các sản phẩm về tỷ 
giá, phái sinh, tư vấn phát hành trái 
phiếu phục vụ khách hàng toàn 
hệ thống. “Lần đầu” doanh số giao 
dịch một số sản phẩm tăng trưởng 
ngoạn mục tạo đà cho kết quả thu 
nhập ròng ấn tượng đạt gần 900 tỷ 
đồng sau 10 năm: mua bán ngoại tệ 
tăng trưởng khoảng 40%, giao dịch 
phái sinh hàng hóa trên thị trường 
không tập trung tăng khoảng 50% 
và phái sinh tài chính tăng 7%. Bên 
cạnh đó, “lần đầu” triển khai xây 
dựng hoàn thiện một số cơ chế 
chính sách lõi trong hoạt động phục 
vụ khách hàng làm tiền đề cho bước 
chuyển mình trong giai đoạn tiếp 
theo, hỗ trợ công tác quản trị điều 
hành rõ ràng, mạch lạc, xuyên suốt, 
thống nhất xoay quanh 3 trục cơ 
bản gồm: chính sách phân loại chi 
nhánh/địa bàn (trục thị trường), 
chính sách phân loại khách hàng 
(trục khách hàng), và chính sách 
quản lý sản phẩm (trục sản phẩm).

Kiên định cách nghĩ, 
cách Làm đồng bộ, 
sáng tạo...

Tiếp nối kinh nghiệm đúc rút từ 
thực tiễn quản trị điều hành hoạt 
động kinh doanh trong các năm 
trước, năm 2017 Ban KDV&TT tiếp 
tục kiên định theo hướng thực hiện 
đồng bộ, sáng tạo, thống nhất giữa 
kế hoạch kinh doanh và các kế 
hoạch cấu phần đi kèm. 

Kết thúc năm 2017, Ban đã cơ 
bản hoàn thành tất cả các kế hoạch 
đặt ra từ đầu năm với những con số 
biết nói: 7 sản phẩm mới, làm việc 
với 88 chi nhánh, 154 khách hàng, 
7 chương trình/chức năng phần 
mềm mới, 3 quy định, 20 hoạt động 
truyền thông, 4 lớp đào tạo CN tập 
trung, 8 lớp đào tạo theo nhu cầu 
riêng, 75 lượt cán bộ tham gia các 
khóa học, kiểm tra 18 chi nhánh, 

tự kiểm tra 7 hoạt động nghiệp vụ 
kinh doanh tại Ban, xây dựng mới 
2 mô hình định lượng, ứng dụng 5 
mô hình trong nghiên cứu phân tích 
thị trường, 490 bản tin phân tích thị 
trường, 9 sáng kiến cải tiến cấp Ban, 
1 sáng kiến cải tiến tiêu biểu cấp 
BIDV, 3 đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp BIDV, 153 ý tưởng “Sáng kiến 
cải tiến công việc - Kaizen” với 4 ý 
tưởng xuất sắc nhất được lựa chọn 
để triển khai ngay trong năm 2018.

Xây dựng văn hóa Làm 
việc văn minh

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, 
hoạt động quản trị điều hành của Ban 
cũng được chú trọng nhằm tạo môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, hiện 
đại, gắn kết các thành viên hướng 
đến một tập thể vững chuyên môn - 
mạnh văn hóa – giàu đam mê, nâng 
cao tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác quản lý. Các phong 
trào tập thể gắn kết, tăng cường hiểu 
biết lẫn nhau qua đó nâng cao tinh 
thần hợp tác, thi đua sáng tạo phấn 
đấu vì hiệu quả chung được quan 
tâm tổ chức thường xuyên, đa dạng 
về hình thức, nội dung, và phù hợp 
với đặc điểm cá nhân: Chương trình 
Family Day, Team Building, Interbank 
Offsite, Thi tìm hiểu cơ chế động lực, 
Tọa đàm Đề án Phát triển hoạt động 
KDV&TT giai đoạn 2017-2020, Tọa 
đàm Triển vọng thị trường năm 2018, 
Quỹ Nhân ái, …

tiếp tục Khẳng định vị 
thế, vai trò bidv trong 
hoạt động Kdv&tt 

Thông qua 02 vị trí đảm nhiệm 
với tư cách Phó Chủ tịch và Tổng 
thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu 
Việt Nam (VBMA), BIDV đã trực tiếp 
chỉ đạo điều hành các hoạt động 
của Hiệp hội, thể hiện vai trò cầu nối 
giữa thành viên thị trường với các 
cơ quan quản lý.

Là ngân hàng tiên phong trong 

sáng lập, phát triển và đảm nhiệm 
vị trí thành viên Ban chủ nhiệm Câu 
lạc bộ nghiên cứu liên ngân hàng 
(VIRA), Ban KDV&TT đã tích cực 
tham gia các hoạt động của Câu lạc 
bộ qua đó thúc đẩy sự phát triển 
của một cộng đồng nghiên cứu 
phân tích thị trường chuyên nghiệp 
hỗ trợ hoạt động của các Ngân 
hàng, đóng góp tiếng nói đối với cơ 
quan quản lý cũng như tạo nên sự 
kết nối chặt chẽ hơn giữa các thành 
viên trên thị trường, giữa các thành 
viên thị trường và cơ quan quản lý.

Các tổ chức uy tín trong và ngoài 
nước tiếp tục xướng danh BIDV là 
“Ngân hàng cung cấp các sản phẩm 
phái sinh tốt nhất VN 2017” bởi 
Tạp chí Rủi ro Châu Á - Asia Risk, 
“Nhà tư vấn phát hành trái phiếu 
tốt nhất VN 2017” bởi Tạp chí Tài 
chính Châu Á - The Finance Asia, 
“Ngân hàng giao dịch trái phiếu tốt 
nhất VN 2017” - Tạp chí Ngân hàng 
tài chính toàn cầu - Global Banking 
and Finance, “Nhà cung cấp các sản 
phẩm ngoại hối tốt nhất Việt Nam 
2017” của Tạp chí Tài chính toàn cầu 
- Global Finance, và “Ngân hàng có 
dự báo về lãi suất trái phiếu Chính 
phủ cả năm 2017 chính xác nhất” 
do Câu lạc bộ nghiên cứu thị trường 
liên ngân hàng – VIRA ghi nhận.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết – Sáng 
tạo – Đột phá – Thành công” đã 
được tập thể Ban lựa chọn, thực hiện 
thành công xuyên suốt trên tất cả 
các mặt hoạt động của Ban từ năm 
2014 đến nay và khẩu hiệu hành 
động của Hội đồng quản trị và Ban 
Điều hành "Kỷ cương - Trách nhiệm 
- Hiệu quả" đã được Ban triển khai 
tốt, hiệu quả trong năm 2017 tiếp 
tục củng cố niềm tin, nâng cao bản 
lĩnh, hun đúc ý chí, làm giàu kinh 
nghiệm và phát triển những ước mơ 
cho đội ngũ cán bộ Ban KDV&TT sẵn 
sàng đón nhận những cơ hội mới, 
thử thách mới để tiếp tục nỗ lực 
tạo ra nhiều thành công hơn, nhiều 
trải nghiệm ý nghĩa hơn, đóng góp 
nhiều hơn nữa vào sự phát triển của 
Ngôi nhà chung BIDV. Chúng tôi có 
đủ niềm tin, khát vọng để chờ đợi 
những “Lần đầu đỉnh cao” mới trong 
hoạt động KDV&TT năm 2018 . 

Các tổ chức uy tín trong và ngoài 
nước tiếp tục xướng danh BIDV 

là “Ngân hàng cung cấp các sản phẩm 
phái sinh tốt nhất VN 2017” bởi Tạp 
chí Rủi ro Châu Á - Asia Risk.
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dấu ấn tiêu biểu 
cônG nGhệ thônG tin Bidv
Năm 2017, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) đã triển khai và 
hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động kinh doanh cũng như phát triển 
CNTT, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm CNTT được duy trì thực 
hiện tốt, bất chấp nhiều đơn vị bị tấn công bảo mật cả trong nước và quốc 
tế làm cảnh báo nguy cơ tấn công về bảo mật được đặt ở mức báo động. 
Năm 2017 khép lại với nhiều diễn biến, đổi mới toàn diện trên mọi mặt 
hoạt động của Trung tâm CNTT. Trong kết quả chung đó, nổi lên 10 
dấu ấn tiêu biểu.

Năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp BIDV được bình chọn 
là Ngân hàng  Việt Nam tốt nhất về công nghệ và vận 
hành. Bình chọn do Tạp chí Asian Banking & Finance thực 
hiện trong khuôn khổ giải thưởng ABF Wholesale Banking 
Awards ngày 13/7/2017. BIDV đã đáp ứng các tiêu chí về 
hoạt động quản trị vận hành hệ thống công nghệ thông 
tin của tổ chức và đánh giá sản phẩm công nghệ thông 
tin tiêu biểu đã triển khai trong năm 2016 có tính năng 
động, sáng tạo, duy nhất và đem lại hiệu quả cao cho 
hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

BIDV lần thứ 9 dẫn đầu bảng xếp hạng ICT 
Index (Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng 
CNTT-TT Việt Nam) do Bộ Thông tin và Truyền 
thông và Hội Tin học Việt Nam phối hợp thực hiện; 
Trong chặng đường 11 năm Vietnam ICT Index, 
BIDV được đánh giá có chỉ số ICT cao nhất với 9 lần 
được đánh giá và xếp hạng Nhất (2007 và liên tục 
từ 2009 đến 2016), năm 2008 xếp hạng 2 và năm 
2006 xếp hạng 13.

10

BIDV đã vinh dự đón nhận 2 danh hiệu Sao Khuê 
2017 cho ứng dụng Đăng ký dịch vụ trực tuyến và 
phần mềm Quản lý hóa đơn VAT ngày 15/4/2017. Đây 
là lần thứ 3 liên tiếp (2015, 2016 & 2017), BIDV được 
nhận danh hiệu này cho các sản phẩm phần mềm tự 
xây dựng.

BIDV chủ động và kịp thời ứng phó với các sự 
kiện bảo mật nghiêm trọng diễn ra trong năm 
2017 có ảnh hưởng trên toàn thế giới và Việt Nam. 
Đặc biệt, đối với các tấn công mã độc tống tiền 
Wannacry, lỗ hổng bảo mật Intel (AMT), các cuộc 
tấn công an ninh mạng diện rộng khai thác lỗ hổng 
ứng dụng MS Office, Trung tâm CNTT đã ngăn chặn 
các cuộc tấn công từ chối dịch vụ vào hệ thống mà 
không làm ảnh hưởng đến hoạt động của BIDV. 
Bên cạnh đó, triển khai thành công dự án đầu tư hạ 
tầng bảo mật cho ứng dụng kết nối Internet, hoàn 
thành 2 cuộc diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng 
trong năm 2017, hoàn thành tốt công tác tổ chức 
công tác truyền thông về an toàn thông tin, nhằm 
nâng cao khả năng phòng chống, đảm bảo tăng 
cường hoạt động an ninh bảo mật tại BIDV.
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Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ đạt 
nhiều kết quả nổi bật
Trung tâm CNTT vinh dự được Tổng Giám đốc BIDV khen 
thưởng đối với 7 sáng kiến cải tiến, ý tưởng sáng tạo nhằm 
nâng cao chất lượng công việc, tăng năng suất lao động 
trong cuộc thi Sáng tạo trẻ BIDV. Bên cạnh đó, nhiều cán 
bộ đạt chứng chỉ quốc tế về quản lý dự án, quản trị mạng, 
quản trị trung tâm dữ liệu, bảo mật trong năm 2017 (PMP, 
RMP, CDFOM, CCNP, OCA, Hacker mũ trắng CEH). 

Trung tâm CNTT là đơn vị đầu tiên trong BIDV thực 
hiện cam kết chất lượng dịch vụ cung cấp với các 
đơn vị sử dụng: Cam kết chất lượng dịch vụ (service-
level agreemen SLA) về hỗ trợ tập trung đối với các chi 
nhánh, từng bước nâng cao chất lượng hỗ trợ CNTT 
vào tháng 3/2017, đồng thời triển khai thí điểm SLA 
3 dịch vụ CNTT (hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ tập trung, vận 
hành/quản trị 16 ứng dụng) đối với 7 ban Hội sở chính 
từ tháng 4/2017.

Áp dụng các công nghệ mới trong phát triển 
ứng dụng dịch vụ, kịp thời đáp ứng nhu cầu về 
công nghệ mới của khách hàng nâng cao thương 
hiệu BIDV: Hoàn thành triển khai thanh toán với 
Samsung Pay, trên cơ sở sử dụng công nghệ MST 
và công nghệ NFC để thanh toán di động cho các 
thiết bị Smart phone của SamSung mà không cần 
tiếp xúc trực tiếp với máy đọc và thực hiện các giao 
dịch an toàn với hầu hết các cửa hàng tại Việt Nam; 
Hoàn thành triển khai giải pháp thanh toán QR Pay 
trên ứng dụng Smartbanking tại các điểm chấp 
nhận thanh toán, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của 
khách hàng về xu hướng mới nhất trong lĩnh vực 
thanh toán trên thế giới và Việt Nam. 

Tập trung hoàn thành triển khai quyết toán 
2017 thành công. 
Công tác quyết toán niên độ 2017 được thực 
hiện chủ động, đảm bảo an toàn thông suốt. 

Phần mềm Thanh toán đa phương của BIDV (BIDV 
payment) vượt qua 113 sản phẩm đến từ các nước 
ASEAN và đạt giải Bạc ASEAN ICT Awards 2017 - Giải 
thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông Asean 
2017 tại hạng mục giải thưởng cho khu vực tư nhân.  
Với giải thưởng này, BIDV tiếp tục khẳng định ứng 
dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong hoạt động 
ngân hàng. Việc đạt được giải thưởng này đồng thời 
sẽ góp phần nâng cao uy tín, mở rộng thị trường kinh 
doanh, không chỉ giới hạn ở trong nước mà vươn ra 
kinh doanh ở các nước trong khu vực ASEAN.

Trung tâm CNTT có thêm 2 chuyên gia cấp 1 được 
BIDV trao chứng nhận 
Ngày 21/7/2017, BIDV đã công nhận chính thức 2 
chuyên gia CNTT gồm  chuyên gia mảng tích hợp hệ 
thống và chuyên gia mảng an ninh bảo mật. Tính đến 
thời điểm này, Trung tâm CNTT có 3 cán bộ được công 
nhận chuyên gia CNTT về lĩnh vực mạng truyền thông, 
tích hợp hệ thống và an ninh bảo mật. Đội ngũ chuyên 
gia của Trung tâm CNTT đã đáp ứng được yêu cầu về 
công việc của Trung tâm CNTT và của BIDV trong quá 
trình phát triển CNTT hội nhập với thế giới.

Trong năm 2017, cùng với việc nâng cấp chương 
trình quyết toán toàn ngành 2017, công tác tối ưu 
giảm thời gian batchrun hệ thống SIBS giúp giảm áp 
lực đáng kể về thời gian cung cấp báo cáo cuối năm, 
góp phần giảm ảnh hưởng tới hoạt động đầu ngày 
của toàn hệ thống.
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từ những bước đi  
đột phá

Những ngày cuối năm 2017, thị 
trường vốn quốc tế trở nên sôi động 
hơn khi được tin BIDV liên tiếp được 
hai ngân hàng hàng đầu thế giới là 
BNP Paribas (Pháp) và Citibank (Mỹ) 
thu xếp vốn thành công với tổng 
giá trị hai giao dịch lên đến 300 triệu 
USD, với kỳ hạn từ 2 đến 5 năm.

Thông tin này phát đi giữa làn 
sóng thắt chặt tín dụng để giảm 
thiểu rủi ro (de-risking) của các 
ngân hàng lớn toàn cầu, trong đó 
các nước đang phát triển như Việt 
Nam là đối tượng chịu ảnh hưởng 
trực tiếp. Giữa làn sóng đó, BIDV 
là một trong số rất ít cái tên ngân 
hàng Việt Nam còn lại vẫn được các 

ngân hàng toàn cầu lựa chọn để 
cấp tín dụng, và không những thế, 
mở rộng hạn mức, với liên tiếp các 
giao dịch hợp vốn quốc tế thành 
công qua các năm, giá trị tham gia 
luôn đạt và vượt so với kế hoạch 
ban đầu, chi phí ngày càng cạnh 
tranh, kỳ hạn đa dạng giúp BIDV 
chủ động được nguồn vốn ngoại tệ 
để hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của 
đất nước.

Để có được niềm tin của cộng 
đồng quốc tế như ngày hôm nay, 
20 năm trước, Ban Lãnh đạo BIDV 
đã thực hiện một bước đi táo bạo 
chưa từng có tại thời điểm ấy, thuê 
công ty kiểm toán quốc tế độc lập 
thực hiện kiểm toán và công bố báo 
cáo tài chính theo chuẩn mực kế 

toán quốc tế IFRS, bên cạnh báo cáo 
theo chuẩn mực của Việt Nam VAS. 
Những năm đầu khó khăn khi cùng 
một lúc phải duy trì cả hai hệ thống 
báo cáo tài chính, lại phải thường 
xuyên đối diện với các thắc mắc 
của đối tác quốc tế và công chúng 
trong nước khi số liệu báo cáo của 
BIDV bỗng trở nên “xấu xí” hơn báo 
cáo của các đối tác trong nước khác. 
Đến năm 2006, lại thêm một bước 
đi táo bạo khác được thực hiện, 
BIDV là ngân hàng Việt Nam đầu 
tiên mời Moody’s về thực hiện xếp 
hạng tín nhiệm. Kết quả xếp hạng 
tuy đạt trần xếp hạng quốc gia tại 
thời điểm đó nhưng kèm theo rất 
nhiều nhận định khách quan của 
tổ chức xếp hạng nước ngoài, chỉ 
ra các điểm yếu BIDV cần phải cải 
thiện. BIDV lựa chọn công bố đầy 
đủ các số liệu báo cáo tài chính theo 
chuẩn mực kế toán quốc tế cùng với 
báo cáo xếp hạng cho các đối tác 
trong và ngoài nước, chấp nhận tạm 
thời trông “xấu xí” nhưng sử dụng 
cùng chuẩn mực, cùng thước đo với 
cộng đồng quốc tế. 

Trong một lộ trình nhất quán để 
hướng đến các chuẩn mực quốc tế, 
BIDV tiếp tục thuê thêm Standard 
& Poor's (S&P) là tổ chức định hạng 
uy tín toàn cầu xếp hạng ngân hàng 
mình vào năm 2010. Đồng thời, 
được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế 
giới, năm 2008, BIDV đã thực hiện 
dự án chuyển đổi mô hình tổ chức 
nhằm đáp ứng các chuẩn mực quốc 
tế về quản trị rủi ro và nâng cao chất 
lượng hoạt động kinh doanh. 

Không chỉ Là huy động 
vốn quốc tế 

BIDV tham gia sân chơi toàn 
cầu không chỉ trong lĩnh vực huy 

hải Yến

Năm 2017 là năm thứ 20 liên tiếp BIDV thực hiện công bố Báo cáo tài 
chính theo Chuẩn mực Kế toán quốc tế do các công ty kiểm toán quốc tế độc 
lập thuộc nhóm “big 4” thực hiện. BIDV cũng là ngân hàng Việt Nam đầu 
tiên và trong nhiều năm, là duy nhất, của Việt Nam thực hiện báo cáo tài 
chính theo cả hai chuẩn mực Việt Nam và quốc tế.

thực hiện Báo cáo tài chính 

theo chuẩn quốc tế
năm 
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động vốn quốc tế. Trong khuôn khổ 
các chuỗi sự kiện các hoạt động 
tuyên truyền cấp quốc gia nhân 
dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành 
lập Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN), tháng 7/2017 Bộ 
Ngoại giao Việt Nam phối hợp với 
Việt Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và 
Đông Á (ERIA) đã tổ chức Tọa đàm 
“50 năm ASEAN: Cộng đồng Kinh 
tế ASEAN (AEC) và cơ hội cho cộng 
đồng doanh nghiệp Việt Nam”. 
Trong chương trình này, BIDV đã 
đại diện cho các ngân hàng Việt 
Nam chia sẻ cách thức để doanh 
nghiệp Việt Nam nắm bắt cơ hội 
của AEC và nâng cao năng lực kinh 
doanh, thông qua việc chia sẻ kinh 
nghiệm hoạt động đầu tư của bản 
thân BIDV cũng như hoạt động tài 
trợ của ngân hàng cho các dự án 
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt 
Nam triển khai các hoạt động đầu 
tư tại các nước Lào, Campuchia 
và Myanmar, đóng góp rất quan 
trọng trong việc tạo ra làn sóng đầu 
tư của Việt Nam sang các nước kể 
từ giai đoạn 2009 đến nay. Ngoài 
ra, BIDV đã tích cực xây dựng các 
gói sản phẩm, chương trình hỗ trợ 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các 
doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt 
Nam trong quá trình kinh doanh với 
và tại thị trường ASEAN.

Trong nỗ lực kéo thế giới gần với 
Việt Nam hơn, tháng 11/2017 vừa 
qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 

Năm 2017, BIDV liên tiếp được cộng đồng tài chính 
quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng uy tín trong các 
lĩnh vực:
• Chương trình Tài trợ thương mại của Ngân hàng Phát 
triển Châu Á (ADB) năm thứ hai liên tục công nhận BIDV 
là “Đối tác hàng đầu tại Việt Nam”. 
• Giành giải Bạc tại Giải thưởng Công nghệ thông tin – 
Truyền thông ASEAN với sản phẩm về ứng dụng trong 
lĩnh vực thanh toán. 
• “Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới” (The Forbes).
• “Top 1.000 Ngân hàng toàn cầu” (The Banker); 
• “Ngân hàng thương mại có giá trị thương hiệu trong 
top 500 toàn cầu và đứng đầu Việt Nam” (Brand Finance). 
• “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Sản phẩm 
cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam” (The Asian Banker)
•  Giải thưởng “House of the Year – Vietnam 2017” trong 
lĩnh vực quản trị rủi ro và sản phẩm phái sinh dành cho 
các Ngân hàng và Định chế tài chính trong khu vực 
Châu Á (Asia Money)...

(VNBA), trong đó BIDV với vai trò là 
Ngân hàng Chủ tịch đã tổ chức Hội 
nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng 
ASEAN lần thứ 47 tại Đà Nẵng. BIDV 
đã phát huy vai trò Ngân hàng Chủ 
tịch trong sự kiện tại Đà Nẵng do 
VNBA chủ trì, quy tụ hơn 160 khách 
mời là chuyên gia đầu ngành, các vị 
lãnh đạo cấp cao, đại diện Hiệp hội 
ngân hàng các nước thành viên, các 
ngân hàng, định chế tài chính tại 10 
quốc gia ASEAN. Chương trình đã 
mang đến cho các Ngân hàng Việt 
Nam các thông tin và kiến thức về 
các xu thế, nhận định thị trường, 
các sáng kiến và kinh nghiệm vận 
hành trong các lĩnh vực công nghệ 
tài chính, tài chính toàn diện. Tại 
Hội nghị, Chuyên gia Kinh tế trưởng 
của BIDV đã chia sẻ đến cộng đồng 
quốc tế kinh nghiệm của BIDV trong 
lĩnh vực mở rộng khả năng phủ 
sóng của hệ thống tài chính ngân 
hàng đến cộng đồng dân cư. Sự 
kiện cũng đã góp phần để lại những 
ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc 
tế về văn hóa, du lịch Việt Nam nói 
chung và sự phát triển của ngành 
ngân hàng trong nước.

Trong nhiều năm qua, tên tuổi 
BIDV đã gắn liền với các diễn đàn 
doanh nghiệp quốc tế, tại Nhật 
Bản, Đài Loan, Nga, Trung Quốc, 
Lào, Myanmar,... tạo cơ hội cho các 
doanh nghiệp Việt Nam tìm đối tác 
phù hợp trên thị trường quốc tế và 
là cầu nối để đưa đối tác quốc tế 

đến với Việt Nam. Đặc biệt, đóng 
góp của BIDV được ghi nhận tại 
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung 
Quốc, Việt Nam - Myanmar trong 
các chuyến thăm của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng tại hai quốc gia 
này là sự khẳng định vững chắc vai 
trò, nỗ lực và những đóng góp của 
BIDV sau nhiều năm hợp tác, hiện 
diện tại các thị trường này.

20 năm đã trôi qua, thị trường 
chờ đợi ở BIDV những bước đi tiên 
phong và táo bạo mới để tiếp tục 
khẳng định vị thế của ngân hàng 
Việt Nam trong cộng đồng tài chính 
quốc tế. 

Xuân Mậu Tuất 2      18
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những ngày đầu 
tạo dựng 

Giai đoạn 2012 - 2014, Phòng 
KTNB trực thuộc Ban Kiểm soát 
ĐHĐCĐ được thành lập ngày 
02/05/2012 cùng thời điểm BIDV 
chuyển sang hoạt động theo mô 
hình ngân hàng thương mại cổ 
phần và được thành lập lại ngày 
01/8/2013 trên cơ sở điều chỉnh mô 
hình tổ chức của BIDV theo khuyến 
nghị của Tư vấn TA2. 

Cơ cấu tổ chức của KTNB bao 
gồm: Trưởng Kiểm toán nội bộ do 
một Thành viên Ban Kiểm soát kiêm 
nhiệm, các Phó Trưởng phòng KTNB 
và cán bộ KTNB. Nhiệm vụ chính 
của KTNB là: (i) Kiểm toán nội bộ; 
(ii) Giúp việc cho Ban Kiểm soát và 
(iii) Thực hiện các nhiệm vụ khác do 
HĐQT, Ban Kiểm soát giao. 

Trong 03 năm, dưới sự chỉ đạo, 
giám sát trực tiếp của Ban Kiểm 
soát, KTNB đã nỗ lực xây dựng hệ 
thống văn bản chế độ tương đối 
đồng bộ, tạo hành lang pháp lý cho 
hoạt động KTNB; thực hiện kiểm 
toán các nghiệp vụ truyền thống 
gồm tín dụng bảo lãnh, tài chính, 
kế toán và thẻ tại 06-10 chi nhánh/
năm, kiểm toán hoạt động phòng 
chống rửa tiền tại các đơn vị liên 
quan tại Trụ sở chính và một số chi 
nhánh; tích cực phối hợp thực hiện 
công tác kiểm tra nội bộ của BIDV; 
từ năm 2013 tiếp nhận nhiệm vụ 
đầu mối lựa chọn, phối hợp với kiểm 
toán độc lập.

Bên cạnh hoạt động kiểm toán 
nội bộ, KTNB đã thực hiện tốt công 
tác giúp việc cho Ban Kiểm soát, đặc 
biệt là nhiệm vụ giám sát hoạt động 
của BIDV theo quy định pháp luật, 
Điều lệ, có các khuyến nghị phù hợp 
đối với HĐQT, TGĐ, chuẩn bị tài liệu 
các cuộc họp định kỳ của Ban Kiểm 
soát, ĐHĐCĐ, thẩm định Báo cáo Tài 
chính, xây dựng hệ thống văn bản 
chế độ, giám sát kết quả làm việc 
của kiểm toán độc lập và các công 
tác giúp việc khác.

Trong giai đoạn này, do nguồn 
nhân sự còn quá mỏng (khi thành 
lập là 09 cán bộ và duy trì từ 10-
12 cán bộ, cách xa tỷ lệ 0,7%-1% 
tính trên tổng số cán bộ của ngân 

Thu ThủY

Kể từ thời điểm thành lập lại đến nay, qua 06 năm hoạt động, Kiểm toán nội 
bộ (KTNB) BIDV đã từng bước kiện toàn, ngày càng phát triển để đáp ứng tốt 
hơn quy định pháp luật, quy định nội bộ và hướng tới áp dụng các thông lệ 
về kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, phát huy được vai trò, góp phần 
đảm bảo hoạt động của BIDV an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật...

Kiểm toán nội bộ biDV
những chặng đường 
phát triển 

hàng theo thông lệ), không có cán 
bộ có chuyên môn, kinh nghiệm 
chuyên sâu về kiểm toán, hoạt 
động KTNB còn mới mẻ, chưa có 
nhiều hướng dẫn của các cơ quan 
quản lý nên kết quả hoạt động 
còn hạn chế. 

chuyển mình để đáp 
ứng thông Lệ

Giai đoạn 2015- 2017, thực hiện 
yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước 
về việc chuẩn bị các điều kiện triển 
khai Thông lệ Basel II, chỉ đạo của 
Ban Kiểm soát về việc đổi mới, phát 
triển và nâng cao chất lượng hoạt 
động KTNB nhằm khắc phục các 
hạn chế, đáp ứng các yêu cầu, kỳ 
vọng của Ban Lãnh đạo đối với hoạt 
động của KTNB, trong giai đoạn 
2015-2017 KTNB đã thực hiện kiện 
toàn toàn diện tổ chức, hoạt động, 
lập Đề án, trình Ban Kiểm soát, Ban 
Lãnh đạo xem xét. Hội đồng Quản 
trị đã phê duyệt nâng cấp Phòng 
Kiểm toán nội bộ thành Ban cấp 2, 
Ban KTNB chính thức đi vào hoạt 
động từ ngày 01/10/2017. 

Ban KTNB hiện nay trực thuộc 
và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban 
Kiểm soát, Trưởng Kiểm toán nội 
bộ do một Thành viên Ban Kiểm 
soát kiêm nhiệm, Ban có các Trưởng 
Phòng, Phó Trưởng phòng và cán 

bộ KTNB. Nhân sự của KTNB không 
ngừng được tăng cường, năm 2015 
là 18 cán bộ, đến 31/12/2017 là 22 
cán bộ và trong Quý I/2018 là 30 
cán bộ.

Trong 03 năm trở lại đây, hoạt 
động Kiểm toán nội bộ đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực như: 
hoàn thiện hệ thống văn bản chế 
độ, xây dựng Quy định tạm thời, 
chính thức về kiểm toán nội bộ 
hoạt động quản lý rủi ro; thay 
thế Quy định Khung kiểm toán 
và đánh giá hệ thống kiểm soát 
nội bộ trong hoạt động nghiệp 
vụ, Quy chế lựa chọn và phối hợp 
kiểm toán độc lập. KTNB đã mở 
rộng phạm vi kiểm toán sang các 
hoạt động Kinh doanh Vốn và 
Tiền tệ, Ngân hàng Điện tử, Công 
nghệ thông tin, Hoạt động quản 
lý rủi ro, Quy trình phát triển sản 
phẩm, dịch vụ, Tài trợ thương 
mại... Số lượng đơn vị được kiểm 
toán hàng năm là 18-21 đơn vị, 
gồm cả chi nhánh quy mô lớn, 
kiểm toán nhiều Ban/Trung tâm 
tại Trụ sở chính, kiểm toán công 
ty BSC. Kết quả KTNB được Ban 
Lãnh đạo ghi nhận, chỉ đạo các 
đơn vị thực hiện các khuyến nghị 
nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB, 
khắc phục sai sót, góp phần tăng 
cường tính tuân thủ, an toàn, hiệu 
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quả trong hoạt động.
 Để thực thi vai trò của KTNB 

theo thông lệ, đặc biệt đáp ứng 
lộ trình triển khai Basel II tại BIDV, 
theo chỉ đạo của BKS, KTNB đã đề 
xuất, xây dựng, triển khai Dự án 
Nâng cao năng lực kiểm toán nội 
bộ trong năm 2016-2017. Dự án 
được triển khai đúng tiến độ, có 
chất lượng đã giúp KTNB trang bị 
phương pháp luận đầy đủ, khoa 
học; đề xuất bổ sung, cập nhật 
chính sách, quy trình; nhận thức 
và áp dụng các bước lập kế hoạch; 
bổ sung cách thức thu thập thông 
tin, dữ liệu, ghi nhận, trình bày kết 
quả, báo cáo kiểm toán; vận dụng 
phương pháp đánh giá rủi ro, chọn 
mẫu; phân loại các phát hiện theo 
mức độ rủi ro; đề xuất các yêu cầu 
cơ bản đối với ứng dụng CNTT 
trong kiểm toán nội bộ, hỗ trợ công 
tác giám sát,...

KTNB cũng đã thực hiện tốt 
nhiệm vụ quan trọng là giúp việc 
cho Ban Kiểm soát trong việc xây 
dựng văn bản chế độ; nâng cao chất 
lượng công tác thẩm định báo cáo 
tài chính, báo cáo giám sát định kỳ, 
đột xuất, giám sát theo chuyên đề 
đối với hoạt động của BIDV, từ đó 
có khuyến nghị với Ban Lãnh đạo 
về công tác điều hành kinh doanh 
trực tiếp; chuẩn bị đầy đủ tài liệu 

họp ĐHĐCĐ thường niên, họp Ban 
Kiểm soát định kỳ; đề xuất, tổ chức 
lựa chọn và phối hợp với đơn vị 
kiểm toán độc lập; giúp các Thành 
viên BKS công khai các quyền lợi và 
thông tin,…

Xác Lập định hướng giai 
đoạn 2018 - 2020

Ban KTNB xác định 10 trọng tâm 
công tác cần nghiên cứu, triển khai 
trong giai đoạn 2018-2020. Đề xuất 
này đã được Ban Kiểm soát, Ban 
Lãnh đạo BIDV phê duyệt, từ việc 
tiếp tục kiện toàn tổ chức nhân sự, 
xác định chiến lược phát triển, hoàn 
thiện hành lang pháp lý...

-  Tiếp tục kiện toàn tổ chức, 
nhân sự, hoạt động của Ban KTNB 
theo mô hình Ban cấp 2 và vòng 
kiểm soát thứ ba theo thông lệ.

-  Xây dựng Chiến lược kiểm toán 
nội bộ cho giai đoạn 2018-2020 và 
cụ thể hóa tại Kế hoạch kiểm toán 
hàng năm.

-  Mở rộng phạm vi, gia tăng số 
lượng đơn vị, nghiệp vụ được kiểm 
toán, hướng đến đảm bảo tần suất, 
phạm vi theo định hướng rủi ro; 
tăng cường kiểm toán mang tính 
hệ thống từ các đơn vị tại Trụ sở 
chính đến các đơn vị thành viên, 

các công ty có vốn góp; kiểm toán 
hoạt động QLRR, kiểm toán tỷ lệ an 
toàn vốn.

-  Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn 
bản chế độ; xây dựng và cập nhật hồ 
sơ rủi ro, ma trận rủi ro kiểm soát.

-  Tập trung đầu tư trang bị công 
cụ, phần mềm, ứng dụng công 
nghệ thông tin, hiện đại hóa công 
tác kiểm toán nội bộ, tiết giảm thời 
gian làm việc trực tiếp tại đơn vị. 

-  Đề xuất xây dựng, ban hành, áp 
dụng quy định đánh giá chất lượng 
kiểm toán theo KPIs.

- Thực hiện tốt hơn nữa công tác 
giúp việc cho Ban Kiểm soát.

-  Tăng cường vai trò tham mưu, 
tư vấn cho BLĐ trong quản trị điều 
hành.

-  Tăng cường công tác cập nhật, 
đào tạo có hệ thống, chuyên sâu về 
kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, 
kỹ năng, kỹ thuật giám sát, kiểm 
toán nội bộ; phấn đấu đến hết năm 
2019 có 100% Lãnh đạo cấp Phòng, 
Ban, 30% chuyên viên có chứng chỉ 
chuyên môn chuyên nghiệp.

-  Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất 
để thực hiện vai trò kiểm toán nội 
bộ theo Dự thảo Thông tư mới về hệ 
thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán 
nội bộ, quản lý rủi ro của NHNN. 

Đại diện Ban lãnh đạo BIDV chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Ban Kiểm toán nội bộ tại  
chương trình công bố quyết định thành lập Ban Kiểm toán nội bộ tháng 10/2017
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4 thập niên và những 
dấu mốc trưởng thành 

Vào tháng 1/1976, Phòng đại 
diện Ngân hàng Kiến thiết tại tỉnh 
Bình Dương ra đời, tiền thân của 
BIDV Bình Dương ngày nay. Đến 
nay, BIDV Bình Dương có hơn 40 
năm thực hiện sứ mệnh như chính 
tên gọi “đầu tư và phát triển” của 
mình, góp phần xây dựng kinh tế 
địa phương...

Trong giai đoạn thay đổi phát 
triển mạnh mẽ 1995 – 2000, với sự 
thay đổi từng ngày của tỉnh Bình 
Dương, chi nhánh bắt đầu “chuyển 
mình” mạnh mẽ từ cấp phát cho vay 
theo kế hoạch nhà nước sang hoạt 
động cơ chế của thị trường. Việc 
cho vay theo kế hoạch nhà nước với 
những công trình quan trọng được 
đánh giá là tiền đề phát triển kinh tế 
- xã hội tại địa phương trong thời kỳ 
đổi mới. Cụ thể như hỗ trợ phát triển 
ngành cao su tại địa phương với hai 
đơn vị chính là Công ty Cao su Dầu 
Tiếng và Công ty Cao su Phước Hòa; 
Dự án Thủy điện Thác Mơ (Phước 

Trần ThùY DuYên

Ngày 19/1/2018, BIDV Bình Dương tổ chức Lễ đón nhận Huân chương 
Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 40 năm thành lập, ghi lại một dấu mốc ý 
nghĩa trong hành trình thực hiện sứ mệnh đầu tư và phát triển. 

Long); Phát triển hệ thống hạ tầng 
giao thông huyết mạch như dự 
án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13, 
đường tỉnh 741, 743, dự án Khu đô 
thị Chánh Nghĩa, Khu dân cư An 
Thạnh, Khu dân cư Hiệp Thành… 

Trong giai đoạn đổi mới 2001 – 
2005, BIDV Bình Dương có những 
bước đột phá cho vay thương mại 
và phát triển thị phần vào các khu 
công nghiệp tập trung. Chi nhánh 
thực hiện chức năng chính của 
ngân hàng thương mại đúng nghĩa, 
triển khai thành công Đề án tái cơ 
cấu trong giai đoạn 2001 - 2005, 
phát triển mạnh mẽ trên tinh thần 
cạnh tranh, sẵn sàng quá trình 
chuyển biến để hội nhập khu vực 
quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.

Từ năm 2006 đến 2015 là giai 
đoạn “thăng hoa” phát triển vượt 
bậc khi tỉnh Bình Dương có sự 
chuyển mình mạnh mẽ nhất. BIDV 
Bình Dương được lãnh đạo tỉnh tín 
nhiệm chỉ định tham gia cho vay, 
bảo lãnh vay vốn đối với dự án xây 
dựng hạ tầng khu công nghiệp VSIP 

mà Chính phủ hai nước Việt Nam - 
Singapore đã ký kết. Tiếp tục phát 
triển cho vay các dự án Khu công 
nghiệp Mỹ Phước, Nam Tân Uyên, 
cho vay thực hiện hạ tầng Quốc lộ 
14, Hệ thống giao thông bao gồm 
Đường cao tốc Mỹ phước - Tân vạn, 
các tuyến lớn BOT lớn; Cảng chu 
chuyển; Ngầm hóa đường điện cao 
thế đi qua Thành Phố Mới; Hệ thống 
cấp thoát nước thí điểm tại thị xã 
Thủ Dầu Một, Khu Thành Phố mới 
Bình Dương 4.300 ha và Trung tâm 
hành chính của tỉnh và thành phố 
mới Bình Dương góp phần thay đổi 
diện mạo của tỉnh. 

Từ năm 2012, BIDV chính thức 
thực hiện cổ phần hóa cũng là năm 
khởi động đề án ngân hàng bán lẻ, 
Ban Giám đốc BIDV Bình Dương đã 
có chủ trương tạo dựng môi trường 
làm việc tích cực, năng động và hài 
hòa, tạo sự đoàn kết văn minh trong 
mọi hoạt động của chi nhánh. Việc 
thay đổi diện mạo lẫn nội bộ theo 
phong cách mới, hiện đại và thân 
thiện của chi nhánh đã thực sự tạo 
tính chuyên nghiệp trong tất cả 
các mặt hoạt động, góp phần nhân 
rộng thương hiệu BIDV.

Theo ông Trần Ngọc Linh, Giám 
đốc BIDV Bình Dương, trong nhiều 
năm liền, mảng tín dụng bán lẻ, 
huy động vốn bán lẻ và dịch vụ 
bán lẻ luôn được thực hiện tốt tại 
chi nhánh.  Kết quả đó nhờ lập 

tự hào
sứ mệnh
ĐẦU tƯ và Phát triỂn
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kế hoạch tiếp thị, nỗ lực tìm kiếm 
khách hàng đối tác để đàm phán, ký 
thỏa thuận hợp tác trong cho vay 
các gói tín dụng nhà ở, nhất là gói 
tín dụng nhà ở thương mại, nhà ở 
xã hội, nhằm tháo gỡ khó khăn thị 
trường bất động sản và góp phần 
an sinh xã hội trên địa bàn. Kết quả 
của quá trình tự làm mới mình, kiên 
định mục tiêu hoạt động kết hợp 
với chiến lược kinh doanh đúng 
định hướng đã tạo ra những kết quả 
ấn tượng. Đến 31/12/2017, cho vay 
tín dụng bán lẻ cuối kỳ vượt hơn 
30% so với kế hoạch, tăng 51% so 
với năm 2016; Huy động vốn cuối 
kỳ bán lẻ cũng tăng trưởng vượt 
hơn 23% so với kế hoạch, chiếm gần 
60% nguồn huy động vốn của chi 
nhánh. 

thành quả ngọt ngào 
Nhìn lại chặng đường hơn 40 

năm qua, BIDV Bình Dương từng 
bước chinh phục các cột mốc tăng 
trưởng và phát triển vượt bậc. Trong 
giai đoạn 2012 - 2016, việc thực hiện 
các chỉ tiêu về huy động vốn, tín 
dụng, sản phẩm ngân hàng bán lẻ 
với kết quả ấn tượng đã tạo đà phát 
triển mạnh các chỉ số tăng trưởng 
bình quân qua các năm. Đến nay, 
cả nguồn vốn huy động và dư nợ 
tín dụng của BIDV Bình Dương đã 
đạt mức tăng trưởng bình quân trên 
15%/năm, phát triển mạnh các hình 

thức huy động mới như tiết kiệm 
dự thưởng, chứng chỉ tiền gửi, hợp 
đồng kỳ hạn ...vv. Với 200.000 khách 
hàng tăng gấp năm lần so với thời 
kỳ năm 2012. 

Năm 2017 chi nhánh đạt kết 
quả rực rỡ nhờ sự đồng lòng nỗ 
lực, quyết tâm, kiên trì của toàn 
thể cán bộ nhân viên chi nhánh. 
BIDV Bình Dương được công nhận 
là một trong 6 đơn vị kinh doanh 
xuất sắc đứng đầu hệ thống. Ngoài 
ra, chi nhánh còn đạt được 3 giải 
thưởng là đơn vị kinh doanh xuất 
sắc theo từng mặt hoạt động, bao 
gồm giải thưởng top 10 chi nhánh 
có lợi nhuận trước thuế cao toàn 
hệ thống, top 10 chi nhánh có hoạt 
động huy động vốn xuất sắc và là 1 
trong 11 đơn vị có kết quả xuất sắc 
trong hoạt động kinh doanh ngân 
hàng bán lẻ. Đây là kết quả của một 
tập thể đoàn kết, trẻ trung, năng 
động cùng những lãnh đạo đầy tâm 
huyết. Những kết quả trên tiếp tục 
trở thành động lực to lớn trong mỗi 
cán bộ, khích lệ tinh thần làm việc 
hăng say.   

Để có được những thành quả 
đó, lãnh đạo qua nhiều thời kỳ luôn 
ấp ủ những trăn trở, nhiệt huyết và 
giữ lửa cho các thế hệ tiếp nối. Ông 
Trần Ngọc Linh, Giám đốc BIDV Chi 
nhánh Bình Dương, cho biết, chúng 
tôi đã xây dựng một tổ chức vững 
mạnh dựa trên nền tảng giáo dục 

Thực hiện mục tiêu tạo lập doanh nghiệp vì cộng 
đồng, BIDV Bình Dương luôn tích cực tham gia vào hoạt 
động an sinh xã hội của tỉnh. Hằng năm, BIDV Bình 
Dương dành những khoản ngân sách đáng kể cùng cán 
bộ nhân viên tự nguyện đóng góp một phần thu nhập 
để thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội 
như: Tài trợ hơn 100 căn nhà tình nghĩa, tình thương, 
nhân ái; Tài trợ quỹ khuyến học, ủng hộ biển đảo quê 
hương; Quà tết cho người nghèo, người khuyết tật, người 
già neo đơn mỗi dịp xuân về thông qua chương trình 
“Xuân yêu thương”... 

tư tưởng đạo đức cho toàn thể cán 
bộ nhân viên, thể hiện vai trò gương 
mẫu của người đứng đầu. Ngoài ra, 
BIDV Bình Dương luôn nỗ lực phấn 
đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
khó khăn được giao, liên tục đổi mới 
tư duy từ cách nghĩ, cách làm, kiên 
trì và linh hoạt các giải pháp trong 
từng hoàn cảnh cụ thể. 

Ghi nhận các đóng góp của BIDV 
Bình Dương đối với sự phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh cũng như các 
thành tích trong nhiều năm qua, 
Đảng, Nhà nước và cơ quan ban 
ngành trong tỉnh đã trao tặng danh 
hiệu và phần thưởng cao quý cho 
giai đoạn phát triển 5 năm 2012-
2016: Huân chương lao động hạng I, 
Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương... 
Đối với hệ thống BIDV, Chi nhánh 
Bình Dương liên tục trong nhiều 
năm liền là một trong các chi nhánh 
xuất sắc đứng đầu hệ thống BIDV. 
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Năm 2017, chi nhánh BIDV Thái Nguyên nhận được niềm vui lớn - đạt danh hiệu đơn vị 
kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm miền núi phía Bắc. Ông Hà Mậu Quý- Giám đốc BIDV 

Thái Nguyên có cuộc trò chuyện với phóng viên Bản tin Đầu tư Phát triển.

 Là đơn vị nhận danh hiệu 
kinh doanh xuất sắc đứng 

đầu cụm miền núi phía Bắc năm 
2017. Ông có thể chia sẻ đôi điều 
về những thành quả này của BIDV 
Thái Nguyên?

Năm 2017, cùng với sự thành 
công chung của cả hệ thống, chi 
nhánh Thái Nguyên đã đạt được 
những kết quả khả quan, đồng bộ 
và toàn diện trên hầu hết các mặt 
hoạt động. Các chỉ tiêu về quy mô, 
chất lượng, hiệu quả đều đạt và vượt 
kế hoạch, các chỉ tiêu cơ cấu đều đạt 
kết quả tốt và chuyển dịch tích cực 
theo đúng định hướng mục tiêu kế 
hoạch đề ra. Dư nợ tín dụng cuối kỳ  
đạt 8.600 tỷ đồng, tăng 20% so 2016. 
Huy động vốn HĐV cuối kỳ đạt 6.470  
tỷ đồng, tăng 25% so với 2016. Thị 
phần tín dụng, huy động vốn đều 
tăng lần lượt 18,62% và 13,8%. Lợi 
nhuận trước thuế đạt 208 tỷ đồng, 
nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,39%. 

Với vai trò là người đứng đầu chi 
nhánh, tôi luôn đề cao tính tuân 
thủ, phân công rõ trách nhiệm đến 
các cấp điều hành từ các phó giám 
đốc đến các trưởng phòng và yêu 
cầu tiến độ hằng ngày, hằng tuần 
để làm sao kiểm soát và vận hành 
mọi hoạt động của chi nhánh trong 
định chế pháp luật, cơ chế nghiệp 
vụ của ngành. Năm 2017 theo 
đúng chỉ đạo của Hội sở chính, chi 
nhánh duy trì đà tăng trưởng ngay 
từ những tháng đầu năm nên duy 
trì được số dư nợ bình quân cao, vì 
vậy hiệu quả tín dụng cũng tăng 
cao, đồng thời chi nhánh chú trọng 

biDV thái nguyên
tiếp đà sáng tạo
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chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo 
đúng định hướng, tăng cường xử lý 
nợ để lành mạnh hóa hệ thống tài 
chính. Đẩy mạnh huy động vốn đặc 
biệt là nguồn vốn giá rẻ, giữ ổn định 
nền khách hàng bán lẻ. 

Trong năm, chi nhánh chúng tôi 
tạo được sự đoàn kết thống nhất và 
nhân sức mạnh đó lên bằng việc kịp 
thời động viên khuyến khích năng lực 
lao động sáng tạo của người lao động 
thông qua các cơ chế quy hoạch, bổ 
nhiệm, luân chuyển, thi đua, khen 
thưởng…để phát huy tinh thần lao 
động sáng tạo, trí tuệ và sức mạnh 
nội lực của tập thể cán bộ người lao 
động, hướng đến hiệu quả cao.

 Với những đặc thù riêng của 
tỉnh miền núi phía Bắc, chi 

nhánh BIDV Thái Nguyên gặp 
những thuận lợi và khó khăn nào 
trong phát triển thương hiệu BIDV, 
thưa ông?

Thái Nguyên có lợi thế hơn một 
số tỉnh có một trung tâm đào tạo 
lớn, nằm trong top 3 địa phương 
có nhiều trường đại học của cả 
nước (sau Hà Nội và TP.HCM) với số 
lượng đông đảo học sinh sinh viên 
từ nhiều tỉnh hội tụ về học tập. Đây 
là lý do để chi nhánh có cơ hội lớn 
để quảng bá hình ảnh thương hiệu, 
cung cấp sản phẩm dịch vụ của 
mình đến các tầng lớp học sinh sinh 
viên và giáo viên của các trường.

Chi nhánh có bề dày truyền 
thống, lâu đời nhất trên địa bàn, 
luôn gắn hoạt động của mình với 
phục vụ phát triển KT-XH tỉnh nhà 
với nền khách hàng tương đối vững 
chắc, đặc biệt là đội ngũ khách hàng 
doanh nghiệp. Vì thế, danh hiệu và 
thương hiệu được hệ thống DN, các 
tầng lớp dân cư ghi nhận, các thế hệ 
lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, 
ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên 
ghi nhận và tạo điều kiện thuận lợi 
cho chi nhánh trong mọi hoạt động. 
Nhờ đó, hình ảnh thương hiệu của 
BIDV được nhiều đội ngũ cán bộ 
công chức biết đến.

Bên cạnh những thuận lợi, Thái 
Nguyên với đặc thù là một tỉnh 
miền núi phía Bắc có điểm xuất 
phát thấp nên nhìn chung kinh tế 

còn khó khăn. Hệ thống các doanh 
nghiệp đa số quy mô còn nhỏ bé, 
sức hấp thụ vốn còn thấp, tích luỹ 
và đời sống nhân dân còn thấp nên 
nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng chưa cao. Lĩnh vực 
khai thác, chế biến sắt thép (lĩnh vực 
thế mạnh trên địa bàn) vẫn đang 
còn nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lớn.

Hệ thống mạng lưới của BIDV 
hiện tại chỉ có  7 phòng giao dịch, 
nhìn chung vẫn còn mỏng và chưa 
được trải rộng khắp so với các ngân 
hàng lớn như Ngân hàng Nông 
nghiệp và Ngân hàng Công thương. 
Đây là lý do khiến việc quảng bá 
hình ảnh, thương hiệu của BIDV đến 
các doanh nghiệp và người dân ở 
các huyện vùng sâu vùng xa chưa 
có hiện diện của BIDV gặp nhiều 
khó khăn.

 Trước sự cạnh tranh gay gắt 
như hiện nay, BIDV Thái 

Nguyên có những biện pháp, 
nghiệp vụ sáng tạo như thế nào để 
thu hút  khách hàng?

Hiện nay, giá sản phẩm dịch vụ 
của hầu hết các ngân hàng lớn đều 
ngang bằng nhau nên việc cạnh 
tranh bằng giá sản phẩm là rất khó 
khăn, bởi vậy để cạnh tranh, thu hút 
khách hàng đến với ngân hàng, giải 
pháp ưu tiên chi nhánh áp dụng 
là nâng cao phong cách giao dịch, 
năng lực tư vấn phục vụ khách hàng 
để luôn làm vui lòng khách đến 
vừa lòng khách đi. Bên cạnh đó, chi 
nhánh cũng thường xuyên thực 
hiện tốt công tác chăm sóc khách 
hàng, đặc biệt là khách hàng VIP, 
khách hàng quan trọng như thăm 
hỏi tặng quà các ngày lễ, sinh nhật 
của bản thân khách hàng cũng như 
người thân của khách hàng để tạo 
mối quan hệ tốt.

Chi nhánh luôn tích cực tiếp thị 
các sản phẩm, các gói sản phẩm 
ưu đãi cho khách hàng bằng nhiều 
kênh. Đặc biệt, qua hệ thống khách 
hàng tiền gửi, tiền vay hiện có làm 
cơ sở để phát triển khách hàng mới, 
nhờ khách hàng cũ giới thiệu bạn 
bè, người thân, hàng xóm có nhu 
cầu tín dụng, tiền gửi cho chi nhánh. 
Tích cực triển khai các sản phẩm 

ngân hàng hiện đại đến khách hàng 
đang có nhu cầu sử dụng hoặc 
tương lai có nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh đó chi nhánh luôn 
nâng cao hình ảnh, thương hiệu 
của mình qua việc nâng cấp, cải tạo 
cơ sở vật chất các phòng phòng 
giao dịch theo đúng bộ nhận diện 
thương hiệu, đặc biệt thực hiện 
nghiêm chỉnh quy định về không 
gian giao dịch. Chi nhánh đã bổ 
sung lực lượng cán bộ có phẩm chất 
tốt, nghiệp vụ vững chắc cho các 
phòng giao dịch và tăng cường cán 
bộ cho khối bán lẻ, gia tăng phân 
cấp thẩm quyền phán quyết cho 
khối bán lẻ theo năng lực cán bộ…, 
để phục vụ khách hàng tốt hơn. 

 BIDV Thái Nguyên vẫn đặt 
mục tiêu đơn vị kinh doanh 

xuất sắc đứng đầu cụm miền núi 
phía Bắc như năm 2017 hay cao 
hơn, thưa ông? 

Năm 2018, chúng tôi tiếp tục 
phát huy những thành quả đã đạt 
được, đổi mới nâng cao năng lực 
quản trị điều hành, đẩy mạnh tăng 
trưởng đi đôi với kiểm soát rủi ro. 
Trọng tâm năm 2018 và các năm 
tiếp theo, đó là chuyển dịch nhanh 
cơ cấu khách hàng sang đối tượng 
nhỏ, vừa, khách hàng bán lẻ, cơ cấu 
tín dụng tập trung vào lĩnh vực có 
mức rủi ro thấp có thế mạnh của 
chi nhánh, chủ động, quyết liệt đẩy 
nhanh xử lý nợ theo đề án cơ cấu 
tổ chức tín dụng giai đoạn 2 (2017- 
2020) của hệ thống.

 Chúng tôi cung không ngừng 
nâng cao năng lực cạnh tranh, tập 
trung ưu tiên vào công tác đào tạo 
kỹ năng, khả năng ứng dụng khai 
thác có hiệu quả về CNTT ở từng vị 
trí, từng sản phẩm đảm bảo hoạt 
động của chi nhánh an toàn, hiệu 
quả và phát triển bền vững. 

BIDV Thái Nguyên cũng đang 
phát động phong trào thi đua thiết 
thực để toàn thể CBCNV thực hiện 
các mục tiêu của BIDV giao, đưa 
BIDV Thái Nguyên trở thành chi 
nhánh có quy mô, hiệu quả, chất 
lượng tốt nhất địa bàn; tiếp tục giữ 
vững là một trong những chi nhánh 
chủ lực của toàn hệ thống. 
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 Để trở thành đơn vị kinh 
doanh xuất sắc đứng đầu 

cụm Đồng bằng sông Hồng năm 
2017, chi nhánh BIDV Thái Bình 
đã có những hoạt động gì nổi bật 
trong năm 2017?

Năm 2017, tình hình kinh tế - xã 
hội tỉnh Thái Bình ổn định, các chỉ 
tiêu cơ bản kinh tế - xã hội đều 
hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức ( 19/23) kế hoạch. Tuy nhiên, 
kinh tế vẫn còn những khó khăn. 
Trong bối cảnh đó, với sự chủ động, 
BIDV Thái Bình đã bám sát chỉ đạo, 
định hướng của BIDV, định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Thái Bình, chủ động triển khai các 
chỉ tiêu KD. Với sự đoàn kết, nỗ lực 
phấn đấu của tập thể CBCNV chi 
nhánh, đến 31/12/2017, chi nhánh 
đã hoàn thành cơ bản, toàn diện các 
chỉ tiêu kinh doanh năm 2017: Huy 
động vốn cuối kỳ đạt 5.777 tỷ đồng; 
Dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 4.381 
tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch  năm 
2017,  tăng  27% so với 2016; Thu 
dịch vụ ròng đến 31/12/2017 tăng 
có 4,7% so với 2016; Lợi nhuận trước 
thuế vượt kế hoạch 3%, tăng  45% 
so với 2016.

Hoạt động nổi bật của BIDV Thái 
Bình năm 2017 là: Ngay từ đầu năm, 
chi nhánh đã có chỉ đạo tập trung 
đẩy mạnh huy động vốn (HĐV) dân 

biDV thái bình
lại một năm miệt mài 
tiến đến mục tiêu mới
Năm 2017, Chi nhánh BIDV Thái Bình được vinh danh là đơn vị 
kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm đồng bằng sông Hồng. Năm 
2018, BIDV Thái Bình lại đặt ra những mục tiêu mới, phấn đấu 
đạt được những thành quả cao và bên vững hơn. PV Bản tin Đầu 
tư và Phát triển trò chuyện với ông Nguyễn Minh  Thiêm, Giám đốc 
chi nhánh BIDV Thái Bình về hoạt động của chi nhánh và bí quyết 
đạt danh hiệu trên.

cư bằng việc triển khai, tận dụng 
tối đa các cơ chế chính sách, lợi thế 
của các sản phẩm huy động dân 
cư đang còn hiệu lực. Kết quả, HĐV 
dân cư là 4.489 tỷ đồng, tăng 19% 
so với 2016, chiếm 78% tổng vốn 
huy động.  

Với tín dụng bán lẻ, bên cạnh các 
cơ chế động lực từ Hội sở chính, chi 
nhánh đã ban hành các cơ chế động 
lực phù hợp, góp phần tạo động 
lực thúc đẩy cán bộ và các phòng 
kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu bán 
lẻ được giao; Vận dụng linh hoạt 

và tập trung vào các sản phẩm có 
thế mạnh, cạnh tranh trên địa bàn 
và có  hiệu quả cao để phát triển… 
Kết quả đến cuối 31/12/2017, dư 
nợ tín dụng bán lẻ của chi nhánh 
đã đạt 1.181 tỷ đồng, tăng 18% so 
với 2016, chiếm tỷ trọng 27%/tổng 
dư nợ. 

Hoạt động tài trợ thương mại 
cũng là một dấu ấn quan trọng 
trong hoạt động Kinh doanh của 
BIDV Thái Bình năm 2017, thu nhập 
ròng từ hoạt động tài trợ thương 
mại đến 31/12 tăng 26% so với cả 
năm 2016.

 

 BIDV Thái Bình đã có những 
sáng kiến gì trong việc phát 

triển thương hiệu BIDV tại địa 
phương ?

Nói là sáng kiến thì cũng không 
hẳn đúng. Theo tôi nghĩ, muốn cho 
người khác hiểu mình, biết mình 
thì mình phải chủ động làm quen 
và giới thiệu về mình. Vì vậy, trong 
những năm qua, để góp phần thúc 
đẩy hoạt động kinhh doanh, chi 
nhánh đã luôn chủ động trong tổ 
chức nâng cao nhận diện thương 
hiệu BIDV trên địa bàn. Một trong 
những nội dung mà chi nhánh đã 
làmlà: Bám sát các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội tại địa phương 
để chủ động, tiên phong trong tham 
mưu với UBND tỉnh, các cấp lãnh đạo 
trong tỉnh để triển khai và tham gia 
tài trợ đối với các chương trình, dự 
án phát triển kinh tế của địa phương. 
Cụ thể như xây dựng nông thôn mới, 
triển khai chương trình nước sạch 
nông thôn, cho vay xây dựng nhà 
ở xã hội… BIDV Thái Bình cũng chủ 
động phối hợp với các sở, ban ngành 
trên địa bàn tỉnh trong quán trình tổ 
chức triển khai Hội nghị xúc tiến đầu 
tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Thái Bình tháng 4/2017....
Thông qua các chương trình này, 
BIDV Thái Bình đã tạo được dấu ấn 
tốt đẹp.

BIDV Thái Bình Thường xuyên tổ 
chức các hoạt động nâng cao hình 
ảnh, nhận diện thương hiệu tại trụ 
sở chi nhánh và các phòng giao dịch 
trên địa bàn. Đặc biệt, chú trọng 
nâng cao chất lượng nguồn nhân 

Thu ThủY (thực hiện)

Ông Nguyễn Minh Thiêm
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lực, chất lượng giao dịch; tác phong, 
thái độ của cán bộ trong giao dịch.

BIDV Thái Bình cũng chủ động 
trao quà cho các hộ nghèo, gia đình 
chính sách; xây nhà ở cho gia đình 
người có công. Thông qua các hoạt 
động này đã góp phần quan trọng 
vào việc quảng bá hình ảnh BIDV 
đến cộng đồng. Chúng tôi cũng tạo 
được mối quan hệ, hợp tác tốt với 
các cơ quan báo chí, đài phát thanh 
– truyền hình trong tỉnh để chủ 
động trong việc đưa tin, bài , hình 
ảnh hoạt động của chi nhánh và các 
chính sách.

 

 Phát triển khách hàng 
doanh nghiệp và khách 

hàng cá nhân được chi nhánh 
thực hiện như thế nào? BIDV Thái 
Bình coi trọng nhóm khách hàng 
nào nhất?

Thái Bình là tỉnh thuần nông, 
công nghiệp và dịch vụ chưa phát 
triển cao. Đa số các doanh nghiệp 
năng lực tài chính chưa mạnh, sản 
phẩm cạnh tranh thấp, ngành nghề 
phân tán. Quy mô hoạt động của 
các DN và cá nhân trên địa bàn 
còn nhỏ, lẻ, năng lực sản xuất kinh 
doanh còn hạn chế. Do đó, việc 
lực chọn khách hàng tốt, lĩnh vực 
tập trung là rất khó. Tuy nhiên, qua 
phân tích đáng giá, nghiên cứu thị 
trường, cũng như hoạt động của các 
TCTD khác trên địa bàn, chi nhánh 
cũng đã có một số biện pháp để mở 
rộng nền khách hàng, như:

Trên cơ sở chính sách của BIDV, 
chúng tôi chỉ đạo tập trung tiếp cận 
và khai thác ở nhóm khách hàng 
DNNVV, khách hàng cá nhân có 
hoạt động sản xuất kinh doanh nhất 
là khách hàng kinh doanh hiệu quả, 
khách hàng có hoạt động đầu tư 
vào các chương trình phát triển kinh 
tế của tỉnh, Chính phủ. Thông qua 
các khách hàng doanh nghiệp đang 
đầu tư vào các lĩnh vực, chương 
trình phát triển kinh tế- xã hội tại 
tỉnh để tổ chức giới thiệu, cung cấp 
các sản phẩm, dịch vụ của BIDV đến 
doanh nghiệp và các bộ. 

Tận dụng mối quan hệ của các 
khách hàng đang có quan hệ tại chi 
nhánh để giúp đỡ tiếp cận, hỗ trợ, 

giới thiệu khách hàng, đối tác của 
họ về giao dịch tại BIDV. Trên cơ sở 
từng ngành hàng, hoạt động của 
các DN, chi nhánh chủ động trong 
giới thiệu các DN với nhau để họ có 
thể hợp tác, sử dụng sản phẩm, dịch 
vụ của nhau.

 Giao chỉ tiêu phát triển khách 
hàng đến cán bộ để tiếp cận. Căn cứ 
các kết quả khai thác, mở rộng dịch 
vụ trả lương qua tài khoản tại BIDV, 
tổ chức rà soát để cung cấp các sản 
phẩm tín dụng, dịch vụ đến khách 
hàng; thường xuyên rà soát để đánh 
thức và bổ sung các dịch vụ đối với 
khách hàng.

 Đến nay, số lượng khách hàng 
doanh nghiệp đang sử dụng sản 
phẩm tín dụng, huy động vốn tại 
chi nhánh là 1.900 khách hàng và 
khách hàng cá nhân là trên 100.000 
cá nhân.

 

 Mục tiêu mà BIDV Thái Bình 
đặt ra trong năm 2018 là gì, 

thưa ông?
Chúng tôi đặt ra một số mục tiêu 

cụ thể như sau:
Xác định huy động vốn là nhiệm 

vụ trọng tâm, xuyên suốt ngay từ 
đầu năm. Trong đó, huy động vốn 
(HĐV) dân cư là ưu tiên số một, nên 
các biện pháp HDV phải rất linh 
hoạt. Tiếp tục chỉ đạo gia tăng huy 
động các nguồn vốn không kỳ hạn 
từ các doanh nghiệp, nhất là đối với 
các cam kết chuyển doanh thu của 
khách hàng, bên cạnh đó, ưu tiên 
duy trì HĐV từ các khách hàng DN 
lớn. Thường xuyên nghiên cứu thị 
trường, diễn biến trên địa bàn để có 
biện pháp điều chỉnh, ứng xử phù 
hợp trên cơ sở tuân thủ quy định, 
chỉ đạo điều hành của BIDV.

Chú trọng phát triển tín dụng 
đối với các khách hàng nhỏ và vừa. 
Tổ chức rà soát đánh giá lại hiệu 
quả sử dụng các chính sách, gói tín 
dụng; đánh giá lại toàn bộ khách 
hàng, lợi ích mang lại, để điều chỉnh 
chính sách một cách phù hợp, đảm 
bảo hiệu quả. Hạn chế tín dụng, 
gia tăng tỷ lệ tài sản đảm bảo đối 
với khách hàng hiệu quả  thấp, độ 
rủi ro cao. BIDV Thái Bình phấn đấu 
kiềm chế tỷ lệ nợ xấu dưới mức 
0,3%/tổng dư nợ; Tiếp tục tập trung 
khai thác dịch vụ... 
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biDV nghệ An
Khúc ca chào năm mới

Năm 2017 là một năm thật đặc biệt với BIDV Nghệ An: Chi nhánh kỷ niệm 
60 năm  BIDV thành lập và phát triển. Với kết quả kinh doanh ấn tượng, 
tổng tài sản trên 12.700 tỷ đồng, các chỉ tiêu chính hoàn thành 100% kế 
hoạch, chất lượng tín dụng được kiểm soát, giữ vững vị trí chi nhánh chủ lực 
của hệ thống... Một chặng đường ghi dấu bao niềm vui, nỗi buồn, cả nỗ lực 
và cả những cố gắng của từng thành viên. Bước vào năm mới 2018, cán bộ 
nhân viên BIDV Nghệ An có rất nhiều điều muốn gửi gắm và chia sẻ....

trong gia đình BIDV Nghệ An.
“ Làm hết sức, chơi hết mình”, 

khẩu hiệu ấy là kim chỉ nam trong 
mọi hoạt động của đội ngũ cán bộ 
nhân viên BIDV Nghệ An. Sự gắn kết 
giữa các thành viên chi nhánh trong 
các hoạt động tập thể như sợi dây 
vô hình kết nối để BIDV Nghệ An 
ngày một lớn mạnh thêm trong cả 
chuyên môn lẫn hoạt động phong 
trào. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ 
cùng vững tin, tiếp tục đồng hành 
trên chặng đường đầy thách thức 
phía trước.

anh Lê thanh cao - bí 
thư đoàn thanh niên

Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp 
nhất của đời người. Là lúc bạn tràn 

anh trần minh tính 
- phó giám đốc chi 
nhánh, chủ tịch công 
đoàn cơ sở

BIDV Nghệ An với tôi không đơn 
thuần chỉ là nơi làm việc, nó còn là 
gia đình thứ hai của tôi với tất cả 
tâm huyết, trách nhiệm và trên hết 
còn là một sứ mệnh, xây dựng BIDV 
Nghệ An phát triển và lớn mạnh, 

khẳng định hình ảnh, vị thế của một 
định chế tài chính trên địa bàn. Mục 
tiêu xuyên suốt toàn thể Ban lãnh 
đạo BIDV Nghệ An hướng tới: một 
là thúc đẩy hoạt động kinh doanh, 
tăng trưởng an toàn, hiệu quả, góp 
phần sự phát triển kinh tế - xã hội 
nói chung và ngành ngân hàng nói 
riêng. Hai là mang lại niềm vui, cuộc 
sống tốt hơn cho các thành viên 
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đầy sinh lực, sẵn sàng dấn thân 
thực hiện những ước mơ của mình. 
Ngay từ khi bước vào ngôi nhà 
chung BIDV Nghệ An tôi đã tự nhủ 
với mình rằng tuổi trẻ là không 
ngừng học tập để cống hiến, để 
trải nghiệm, để gây dựng tương lai. 
BIDV Nghệ An đã giúp tôi không 
chỉ lớn về mặt tư tưởng mà còn 
trưởng thành hơn trong mọi hoạt 
động. Đâu cần thanh niên có, 
việc gì khó có thanh niên. Tuổi trẻ 
BIDV Nghệ An với biết bao hoài 
bão, luôn sẵn sàng đóng góp cho 
hoạt động kinh doanh, phong trào 
Đoàn thanh niên nói riêng và cao 
hơn hết là đóng góp cho sự phát 
triển chung của BIDV. Thay mặt 
tuổi trẻ BIDV Nghệ An xin chúc đại 
gia đình BIDV một năm mới tràn 
đầy thành công.

chị nguyễn thị chung - 
trưởng phòng quản 
Lý rủi ro

Trong những năm gần đây, 
hoạt động ngân hàng phát sinh rất 
nhiều rủi ro phức tạp trong đó có 
liên quan đến đạo đức con người. 
Đây là điều trăn trở của cán bộ làm 
công tác quản lý rủi ro. Là một cán 
bộ công tác trong ngành hơn 30 
năm, tôi mong muốn rằng thế hệ 
trẻ cần nâng cao học tập không 

chỉ trong kiến thức chuyên môn, 
mà còn rèn luyện cái tâm trong 
sáng, lòng yêu nghề. Từng ngày 
chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ 
của BIDV Nghệ An dù trải qua bao 
thăng trầm, tôi cảm thấy thật hạnh 
phúc khi được làm việc nơi đây, 
kỳ vọng về một thế hệ trẻ sẽ vững 
chắc tiếp bước trên nền tảng thế 
hệ trước để lại. Năm mới chúc BIDV 
tăng trưởng vượt trội, thương hiệu 
BIDV luôn là lựa chọn số 1 để cán 
bộ nhân viên và khách hàng gửi 
trọn niềm tin yêu.

chị nguyễn Kim yến - 
trưởng phòng Khách 
hàng cá nhân

Là cán bộ quản lý khách hàng, 
những người trực tiếp lắng nghe, 
thấu hiểu khách hàng,  tuy nhiều 
khó khăn, áp lực, nhưng cũng rất 
tự hào và nhiều niềm vui. Thành 
công của khách hàng là niềm vui 
của bản thân, cái khó của khách 
hàng là cái khó của mình. Trong 
điều kiện cạnh tranh gay gắt trên 
thị trường, theo tôi chất lượng 
dịch vụ là một trong những yếu 
tố quan trọng để khách hàng 
quyết định lựa chọn sử dụng sản 
phẩm. Lần đầu tiên huy động vốn 
bán lẻ của Chi nhánh cán mốc 
7.000 tỷ đồng. Với ngọn lửa đam 

mê và nhiệt huyết, chúng tôi đã, 
đang và sẽ mang đến hình ảnh 
BIDV chuyên nghiệp, năng động, 
sáng tạo trong mắt khách hàng. 
“Không có áp lực, không có kim 
cương”, hy vọng năm 2018 chúng 
ta sẽ đạt nhiều thành công hơn 
nữa trên con đường chinh phục 
nấc thang mới.

anh phạm thành trung 
- phó giám đốc phòng 
giao dịch quang trung

BIDV Nghệ An hiện nay có 8 
phòng giao dịch nằm tại khu 
vực trọng điểm, trung tâm của 
thành phố. Đó là những cánh 
tay nối dài, là đòn bẩy để thúc 
đẩy hoạt động bán lẻ nói riêng 
và hoạt động kinh doanh nói 
chung. Được làm việc, học tập, 
cống hiến trong điều kiện cơ sở 
vật chất khang trang, hiện đại, 
trong không gian tinh thần đậm 
nét văn hóa BIDV, trong các hoạt 
động rèn luyện thể chất hàng 
ngày; là động lực để mỗi cán bộ 
phòng giao dịch phát huy sức 
trẻ, tính sáng tạo để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
là đại sứ đưa sản phẩm, dịch vụ 
của BIDV đến với nhiều khách 
hàng hơn nữa trên địa bàn. Mục 
tiêu trước mắt trong năm 2018, 
Phòng Giao dịch Quang Trung 
có tổng quy mô đạt 800 tỷ đồng, 
là một trong những phòng giao 
dịch hạng 1. Xuân sang đội ngũ 
anh em cán bộ Phòng Giao dịch 
quyết tâm dành mọi nguồn lực, 
trí lực để giữ vững thương hiệu 
BIDV - Ngân hàng bán lẻ tốt nhất 
Việt Nam. 

Rất nhiều cung bậc cảm xúc 
được chia sẻ từ mỗi cán bộ công 
nhân viên chi nhánh  trước thềm 
năm mới. Mỗi cung bậc là một nốt 
nhạc viết nên khúc ca chào năm 
mới. Hãy để âm hưởng khúc ca vang 
lên mang bao tình yêu, niềm hân 
hoan của tôi, của bạn, của hơn 170 
cán bộ công nhân viên BIDV Nghệ 
An, của hàng triệu khách hàng dành 
cho BIDV để góp phần xây dựng 
BIDV phát triển lớn mạnh, bền vững 
hơn nữa. 
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 Ông có thể chia sẻ những 
thành quả nổi bật mà BIDV 

Cần Thơ đạt được trong năm 
2017?

Năm 2017 là năm có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng đối với BIDV, 
đánh dấu mốc 60 năm xây dựng 
và trưởng thành, toàn hệ thống 
BIDV đã triển khai kế hoạch kinh 
doanh với phương châm “Kỷ 
cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”. 
Cùng với phương châm trên, BIDV 
Cần Thơ, một trong những Chi 
nhánh ngân hàng thương mại lớn 
trên địa bàn đã kiên trì nỗ lực vượt 
qua nhiều thách thức và hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu KHKD 
được giao, cụ thể: 

- Tổng tài sản đạt 5.491 tỷ đồng 
tăng 12,27% so với năm 2016.

- Nguồn vốn huy động đạt 
3.743 tỷ đồng, tăng 16,53% so với 
năm 2016.

- Dư nợ tín dụng đạt 5.383 tỷ 
đồng, tăng 11,68% với năm 2016, 
hoàn thành kế hoạch Trụ sở chính 
giao và phát triển đúng định 
hướng của NHNN, hỗ trợ phát 
triển kinh tế địa phương, tập trung 
vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 
các ngành nghề lĩnh vực ưu tiên…

- Chênh lệch thu chi đạt 197 tỷ 
đồng, tăng 20,3% so với năm 2016, 
tăng trưởng cao nhất trong nhiều 

 BIDV Cần Thơ vừa được vinh danh là đơn vị kinh doanh xuất sắc 
đứng đầu cụm đồng bằng sông Cửu Long năm 2017. Đầu tư Phát triển 
đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thế Kế - Giám đốc BIDV Cần Thơ 
để thấy rõ hơn những nỗ lực phấn đấu suốt 365 ngày không mệt mỏi của 
tập thể 103 cán bộ nhân viên Chi nhánh.

năm trở lại đây. Lợi nhuậ trước 
thuế đạt 130,6 tỷ tăng 37,6% so 
với năm 2016.

Chi nhánh cũng rất chú trọng 
công tác đào tạo cán bộ, cập nhật 
kiến thức cũng như kỹ năng làm 
việc để nâng cao năng suất lao 
động. Kết quả, năm 2017 năng 
suất lao động tăng đáng kể, đạt 
1,25 tỷ đồng/người/năm so với 
năm 2016 là 878 triệu đồng/
người/năm.

Cùng với định hướng chung 
của toàn hệ thống, Chi nhánh đã 
chú trọng đẩy mạnh hoạt động 

bán lẻ, đồng thời nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của 
các kênh phân phối theo hướng 
chuyển dịch mạnh mẽ sang kênh 
ngân hàng hiện đại. Năm 2017, 
thu nhập ròng từ hoạt động bán 
lẻ tăng 28,6%, thu nhập ròng từ 
dịch vụ thẻ tăng 25,8%. Chi nhánh 
lắp đặt thêm 62 máy POS nâng số 
lượng máy POS tại chi nhánh lên 
187 máy để phục vụ cho nhu cầu 
thanh toán không dùng tiền mặt.

Kiểm soát chất lượng tín dụng 
cũng được chi nhánh quan tâm 
hàng đầu nhằm hạn chế rủi ro ở 
mức thấp nhất, thường xuyên theo 
dõi và kiểm soát các khoản vay 
nhằm phát hiện những yếu tố bất 
thường để có biện pháp xử lý kịp 
thời. Đối với các khoản nợ xấu, nợ 
ngoại bảng, lãi treo, chi nhánh kiên 
quyết thực hiện đồng bộ các biện 
pháp thu hồi hiệu quả nhất. Kết 
quả, năm 2017 chi nhánh thu nợ 
ngoại bảng đạt 42,2 tỷ đạt 168,8% 
kế hoạch Hội sở chính giao.

Có thể nói, để đạt được những 
thành quả trên và được Trụ sở 
chính công nhận là đơn vị kinh 
doanh xuất sắc đứng đầu cụm 
Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 
2017, BIDV Cần Thơ đã trải qua 
không ít những khó khăn và thách 
thức, mà cụ thể là Chi nhánh đã 
kiên trì phấn đấu trong 03 năm 
trở lại đây (từ năm 2015 đến năm 
2017), từ một chi nhánh tái cơ 
cấu, kết quả kinh doanh không gì 
ấn tượng đã chuyển mình mạnh 
mẽ, vượt qua nhiều khó khăn, tự 
thay đổi mình để từng bước hoàn 
thành xuất sắc kế hoạch kinh 

Giám Đốc Bidv cẦn thƠ nGUyễn thế Kế : 

“chúng tôi đã làm việc tận tụy
hết mình vì khách hàng”

Phước an (thực hiện)

Ông Nguyễn Thế Kế

46 Đầu tư Phát triển   Số 250   Tháng 1+2/2018

Trên đường pháT Triển



nay. Hay nói cách khác, việc làm 
của chúng tôi là đang phát triển 
Văn hóa BIDV, chúng tôi xây dựng 
phương thức để đáp ứng được 
nhu cầu của khách hàng và xã hội 
ngày càng tốt hơn. 

Hàng ngày, cán bộ và nhân viên 
chúng tôi không phải không có 
sáng kiến trong công việc, trong 
hoạt động kinh doanh… Song, 
chúng tôi cho là thứ yếu! chúng 
có giá trị điểm tô làm tỏa sáng Văn 
hóa BIDV chúng tôi! 

Vì vậy, cụ thể theo chúng tôi 
thì “Kế thừa và phát triển Văn hóa 
BIDV bằng những cách làm thiết 
thực và phù hợp với thực tế” là 
sáng kiến của chúng tôi. 

Được biết chi nhánh Cần 
Thơ đã xây dựng được một 

số định hướng để phát triển 
khách hàng doanh nghiệp và 
khách hàng cá nhân. Ông có thể 
chia sẻ về điều này?

Công tác phát triển khách hàng 
nói chung bao gồm khách hàng 
doanh nghiệp và khách hàng cá 
nhân luôn được chi nhánh quan 
tâm hàng đầu vì khách hàng là yếu 
tố quan trọng đem lại sự thành 
công của chi nhánh và cũng là nền 
tảng để chi nhánh phát triển bền 
vững trong tương lai. Xây dựng và 
gia tăng nền khách hàng tốt, đáp 
ứng sản phẩm dịch vụ kịp thời và 
đầy đủ sẽ là điều kiện thuận lợi 
nhất để chi nhánh thành công.   

Với thực tế phát triển khách 
hàng trên địa bàn trong những 
năm qua, Chi nhánh nhận thấy để 
thu hút khách hàng mới cũng như 
giữ chân khách hàng hiện có thì 
điều đầu tiên bắt buộc là phải thể 
hiện được sự chuyên nghiệp trong 
công việc, sẵn sàng cung cấp sản 
phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng, tận tâm và hài 
hòa lợi ích giữa các bên.

Khó khăn hiện nay là hầu hết 
các khách hàng doanh nghiệp 
cũng như khách hàng cá nhân lớn 
đều đã giao dịch tại ít nhất một 
ngân hàng, vì vậy để phát triển 
được khách hàng mới là thách 
thức không hề nhỏ, cho nên chi 

nhánh đã xây dựng cho mình một 
định hướng cũng như cách thức 
thực hiện để phát triển khách 
hàng như sau:

- Thứ nhất: Xây dựng các mối 
quan hệ, tận dụng các mối quan 
hệ để tiếp cận, phát triển khách 
hàng mới.

- Thứ hai: Thu thập đầy đủ 
thông tin khách hàng cần tiếp 
cận, đánh giá các giới hạn đầu tư 
theo từng ngành nghề, nhóm sản 
phẩm…

- Thứ ba: Tiếp thị khách hàng 
dựa trên uy tín sẵn có của BIDV, 
các ưu lợi thế về mặt sản phẩm, 
công nghệ, tiện ích sản phẩm...

Trước đây, Đồng Bằng Sông 
Cửu Long nói chung và TP Cần 
Thơ nói riêng có thế mạnh về cây 
lúa, con tôm, con cá, nhưng những 
năm gần đây cùng với xu thế phát 
triển chung các ngành nghề khác 
cũng bắt đầu phát triển mạnh 
như cây ăn quả, thương mại, công 
nghiệp và dịch vụ. Định hướng 
trong thời gian tới, BIDV Cần Thơ 
sẽ chú trọng đến nhóm khách 
hàng thuộc lĩnh vực kinh doanh 
thương mại, dịch vụ và nuôi trồng 
chế biến thủy hải sản.

Mục tiêu phấn đấu trong 
năm 2018 của chi nhánh là 

gì, thưa ông? 
Vẫn với phương châm kinh 

doanh “ Kỷ cương - Trách nhiệm 
- Hiệu quả”, BIDV Cần Thơ quyết 
tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ 
tiêu Trung ương giao và giữ vững 
hạng 1. 

Trước thềm năm mới Mậu Tuất, 
trong chúng ta đều có những điều 
ước tốt đẹp, những dự định khát 
khao tốt hơn cho gia đình, cho 
người thân, bạn bè và cao hơn nữa 
là mong ước cho BIDV. Xin chúc 
toàn thể cán bộ nhân viên cùng 
gia đình một năm mới sức khỏe, 
an khang và hạnh phúc. Chúng ta 
cùng nhau phấn đấu đưa BIDV Cần 
Thơ phát triển lên một tầm cao 
mới, đảm bảo kinh doanh có hiệu 
quả, thu nhập của cán bộ nhân 
viên ngày một nâng cao. 

Xin cảm ơn ông. 

doanh hàng năm, thực hiện thành 
công đề án tái cơ cấu và vươn lên 
xuất sắc đứng đầu cụm, đồng thời 
cũng khẳng định vị trí và thương 
hiệu BIDV trên địa bàn TP Cần Thơ.

Để phát triển thương hiệu 
BIDV, Chi nhánh Cần Thơ đã 

có cách làm như thế nào, thưa 
ông?

Với đặc thù riêng của các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long thì việc 
phát triển thương hiệu BIDV cũng 
đòi hỏi phải có nét rất riêng và cách 
thực hiện phù hợp. Đặc tính nổi bật 
của người Đồng bằng sông Cửu 
Long là bình dị, chất phác, phóng 
khoáng, có phong cách thực tế và 
luôn coi trọng nghĩa tình trong mối 
quan hệ nên việc phát triển thương 
hiệu không chỉ là những câu quảng 
cáo đơn thuần mà phải chứng minh 
bằng hành động thực tế, có hiệu 
quả thiết thực và đặc biệt là phải 
có tình, có nghĩa. Nắm bắt được 
yếu tố tâm lý đó, trong công việc 
hàng ngày toàn thể cán bộ, nhân 
viên và Ban lãnh đạo BIDV Cần Thơ 
đều “làm việc tận tụy, hết mình vì 
khách hàng, giải quyết vấn đề hợp 
tình, hợp lý”. Phương châm làm 
việc này đã được Ban lãnh đạo Chi 
nhánh truyền lửa đến từng nhân 
viên và được thường xuyên nhắc 
nhở trong giao dịch hàng ngày với 
khách hàng. Điều này đã góp phần 
rất lớn trong việc phát triển thương 
hiệu BIDV, đem thương hiệu BIDV 
đến nhiều hơn với người dân đồng 
bằng châu thổ sông Cửu Long. 
Đến thời điểm hiện tại BIDV Cần 
Thơ đã xây dựng được nền khách 
hàng trung thành khá lớn, đôi khi 
có những thời điểm lãi suất tiền 
gởi của BIDV thấp hơn những ngân 
hàng khác, lãi suất tiền vay, phí dịch 
vụ có cao hơn nhưng những khách 
hàng này vẫn chọn BIDV Cần Thơ là 
ngân hàng giao dịch chính thức.

Nếu nói về sáng kiến, chúng tôi 
cho đây là sáng kiến kinh nghiệm 
mà chúng tôi đã đúc kết được 
trong quá trình phục vụ khách 
hàng và sẽ luôn được kế thừa và 
phát triển để thích ứng với môi 
trường xã hội đang phát triển hiện 
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 BIDV Quảng Ninh đã đạt được 
những thành công ấn tượng trong 
hoạt động dịch vụ, ông có thể chia 
sẻ cụ thể hơn về những kết quả này?

Năm 2017, thu dịch vụ ròng 
(không bao gồm kinh doanh ngoại 
tệ và phái sinh) của chi nhánh Quảng 
Ninh đạt trên 30 tỷ đồng, vượt 14% 
kế hoạch được Trung ương giao và 
tăng 32% so với năm 2016. Tỷ trọng 
thu dịch vụ ròng đóng góp trong 
tổng lợi nhuận trước thuế đã tăng 
từ 18,6% (năm 2016) lên 21,5% (năm 
2017). Một số dịch vụ đã có sự bứt 
phá so với năm trước: Dịch vụ thanh 
toán tăng 89%, dịch vụ thẻ tăng trên 
36%, dịch vụ khác tăng 14%...

Kết quả trên của chi nhánh so 
sánh tương quan với các chi nhánh 
ngân hàng bạn trên địa bàn còn 
khiêm tốn nhưng phản ánh những 
nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên 
đơn vị đồng thời là bước đi đúng 
theo chuẩn thông lệ quốc tế.

Triển khai đề án trong môi 
trường có sự cạnh tranh quyết liệt, 
BIDV Quảng Ninh gặp những khó 
khăn gì? Và chi nhánh đã vượt qua 
thách thức như thế nào, thưa ông?

Quảng Ninh là địa bàn luôn giữ 
mức tăng trưởng kinh tế cao so với 
toàn quốc và khu vực kinh tế trọng 
điểm phía Bắc nên sự cạnh tranh 
cũng có phần quyết liệt hơn. Đến 
31/12/2017, toàn tỉnh đã có 68 chi 
nhánh ngân hàng và tổ chức tín 
dụng với 199 phòng giao dịch. Ngay 
trên địa bàn tỉnh cũng có tới 5 chi 
nhánh BIDV trú đóng. Đây là điều 
kiện thuận lợi để nâng cao hình ảnh, 
vị thế của BIDV trên địa bàn, song 
cũng là thách thức không nhỏ.

Các ngân hàng trên địa bàn từ 
lâu đã khẳng định được thế mạnh 
của mình trong tâm trí khách hàng: 
VCB vượt trội về thanh toán quốc 
tế, kinh doanh ngoại tệ; Vietinbank 
ưu việt về dịch vụ thẻ, POS; 

Techcombank chiếm lĩnh khối đơn 
vị hành chính sự nghiệp do chính 
sách riêng của địa bàn… Để cạnh 
tranh với các “đối thủ nặng ký” này 
không phải là điều dễ dàng.

Mặt khác, trải qua 2 lần chia tách 
với chi nhánh Cẩm Phả và điều 
chuyển cán bộ chủ chốt cho chi 
nhánh Hạ Long, đội ngũ cán bộ của 
chi nhánh Quảng Ninh vẫn đang 
trong quá trình hoàn thiện, kiện 
toàn. Hầu hết các đơn vị trong chi 
nhánh vẫn thiếu, yếu do đội ngũ 
cán bộ trẻ chưa đủ độ chín. Tuy 
nhiên, với sự quyết liệt trong chỉ 
đạo điều hành và sự quyết tâm cao 
của người lao động, BIDV Quảng 
Ninh đã vượt qua một năm 2017 
đầy khó khăn, thách thức. 

Để đạt được kết quả đó, BIDV 
Quảng Ninh đã triển khai, áp dụng 
những giải pháp, sáng kiến nào?

Đầu tiên, trong thời đại công 
nghệ thông tin như hiện nay, sản 
phẩm dịch vụ của các ngân hàng 
không có quá nhiều khác biệt. 
Sự khác biệt duy nhất đến từ con 
người, từ đội ngũ giao dịch viên, 
từ các cán bộ khách hàng - kênh 
quảng bá trực tiếp đưa sản phẩm 
dịch vụ tới tận tay khách hàng. 
Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Ban 
lãnh đạo chi nhánh đã bám sát định 
hướng chiến lược của hệ thống 
BIDV giai đoạn 2017 – 2020, quán 
triệt toàn thể cán bộ nhân viên 
nhận thức về vai trò của nguồn thu 
từ dịch vụ. Sự thay đổi tư duy nhận 
thức thể hiện quyết liệt kể từ khâu 
giao kế hoạch, đánh giá, xếp loại 
cán bộ toàn chi nhánh. Việc giao kế 
hoạch không dàn trải, đánh đồng 
tất cả các dòng sản phẩm dịch vụ 
mà gắn với tính hiệu quả, với điều 
kiện đặc thù nơi trú đóng. Các 
phòng giao dịch trực thuộc được 

biDV quảng ninh
nỗ lực ĐỂ Phát triỂn hoạt ĐộnG dịch vụ

Từ năm 2018, BIDV triển khai đồng bộ đề án Phát triển hoạt động dịch vụ với 
khẩu hiệu “Thay đổi để dẫn đầu” nhằm quyết tâm đưa hoạt động dịch vụ phát 
triển xứng đáng với tiềm năng của BIDV. Ông Trương Văn Sơn - Giám đốc 
BIDV Quảng Ninh đã chia sẻ với Đầu tư Phát triển những kinh nghiệm thú vị 
của chi nhánh trong triển khai dịch vụ mới để định vị mục tiêu dẫn đầu.
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chủ động lựa chọn sản phẩm dịch 
vụ mà đơn vị mình có thế mạnh để 
phát triển chuyên sâu.

Trong năm, chi nhánh đã đi đầu 
thực hiện thanh toán qua tài khoản 
đối với các dịch vụ công trên địa 
bàn như thuế, bảo hiểm, điện, nước 
sinh hoạt…. Trước tiên, nguồn thu 
từ các dịch vụ công này quá khiêm 
tốn so với công sức bỏ ra, vì vậy 
hầu hết các ngân hàng bạn đều lần 
lượt tìm cách “từ chối khéo’ khách 
hàng. Tuy nhiên, Chi nhánh Quảng 
Ninh xác định đây là kênh phát 
triển nền khách hàng và gia tăng vị 
thế của BIDV trên địa bàn. Kết quả 
sau gần 3 năm triển khai, Chi nhánh 
Quảng Ninh có thêm gần 9.000 
khách hàng dân cư tăng mới, đồng 
nghĩa với việc có thêm 9.000 kênh 
quảng bá dịch vụ của BIDV đến với 
địa bàn.

Thứ hai, chi nhánh phát động 
toàn thể cán bộ nhân viên đề xuất 
các sáng kiến cải tiến, tiếp cận công 
nghệ hiện đại, rút ngắn thời thời 
gian tác nghiệp như: Đề xuất rút 
ngắn thời gian chuyển tiền quốc 
tế từ 2 tiếng/giao dịch xuống còn 
15-20 phút/giao dịch. Chi nhánh 
thường xuyên tổ chức các đợt kiểm 
tra, giám sát nội bộ, nhằm kịp thời 
phát hiện các rủi ro, sai lỗi trong quá 
trình tác nghiệp, không ngừng nâng 

cao chất lượng cung cấp dịch vụ.
Thứ ba, Ban lãnh đạo BIDV Quảng 

Ninh đặc biệt quan tâm chất lượng 
trình độ, đạo đức của đội ngũ nhân 
sự. Bên cạnh việc thường xuyên rà 
soát, đánh giá và sắp xếp lao động 
hợp lý, chi nhánh còn yêu cầu các 
phòng nghiệp vụ hằng tuần tự tổ 
chức trao đổi kiến thức sản phẩm, 
nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên. 
Đồng thời, hằng năm chi nhánh mời 
các chuyên gia đào tạo kỹ năng bán 
hàng, chăm sóc khách hàng cho cán 
bộ/giao dịch viên.... Qua đó, trình 
độ của cán bộ nhân viên chi nhánh 
không ngừng được rèn luyện, đây 
chính là lợi thế cạnh tranh vượt trội 
của BIDV so với các ngân hàng bạn. 

Được biết, từ năm 2018, BIDV sẽ 
triển khai đồng bộ Đề án Phát triển 
hoạt động dịch vụ trong toàn hệ 
thống, ông có thể chia sẻ đôi chút về 
kế hoạch của chi nhánh Quảng Ninh 
trong thực hiện đề án này?

Với phương châm xác định phát 
triển dịch vụ ngân hàng là xu hướng 
phát triển tất yếu của ngân hàng 
hiện đại. BIDV Quảng Ninh đã nỗ lực 
triển khai các giải pháp đẩy mạnh 
hoạt động dịch vụ, phấn đấu đến 
31/12/2018 tỷ trọng thu dịch vụ 
ròng đóng góp ít nhất 25% tổng lợi 
nhuận trước thuế của chi nhánh.

Việc BIDV triển khai đồng bộ Đề 
án Phát triển hoạt động dịch vụ là 
điều kiện thuận lợi để BIDV Quảng 
Ninh phát huy những nền tảng chi 
nhánh đã xây dựng, tận dụng sự 
đồng thuận, hỗ trợ của Hội sở chính 
và các chi nhánh bạn để bứt phá về 
dịch vụ. Một số kế hoạch cụ thể của 
chi nhánh trong thời gian tới như 
sau: Tiếp tục bám sát định hướng, 
chỉ đạo của BIDV trong phát triển 
hoạt động dịch vụ. Nghiên cứu, phát 
triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp 
với địa bàn; Đa dạng các sản phẩm, 
dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các 
dịch vụ phi tín dụng, tập trung phát 
triển các sản phẩm tiện ích, giàu tính 
công nghệ, hiện đại, phù hợp từng 
phân đoạn khách hàng, chú trọng 
cạnh tranh bằng chất lượng sản 
phẩm dịch vụ và phương thức phục 
vụ; Phát triển thương hiệu, gia tăng 
hình ảnh của BIDV tại các trung tâm 
thương mại, khu vui chơi giải trí...; Từ 
năm 2018, các chi nhánh của BIDV 
triển khai đồng bộ các giải pháp 
phát triển lĩnh vực dịch vụ, điều 
này sẽ tạo được sức lan toả mạnh 
mẽ, quảng bá hình ảnh và thương 
hiệu của BIDV đến doanh nghiệp 
và người dân. Qua đó, chi nhánh 
Quảng Ninh sẽ dễ dàng tiếp cận và 
triển khai các sản phẩm dịch vụ đến 
khách hàng.  
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Năm 2017, BSC đã bám sát 
chủ trương về các mặt hoạt 
động kinh doanh, linh hoạt 

và chủ động ứng phó với diễn biến 
của thị trường, nhận được sự quan 
tâm sử dụng dịch vụ của đông đảo 
các nhà đầu tư cũng như các công 
ty trên thị trường. Lợi nhuận trước 
thuế của BSC năm vừa tăng trưởng 
mạnh mẽ, đạt 207,7 tỷ đồng,  tương 
đương 224% kế hoạch năm. Đồng 
thời năm vừa qua, BSC thực hiện 

giữ vững vị thế môi giới 
chứng khoán hàng đầu

BSC
Hữu THanH

Với sự phát triển khởi sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 
2017, hoạt động của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đã đạt được những 
kết quả ấn tượng và khẳng định vị thế trong hoạt động môi giới chúng khoán.

thành công tăng vốn điều lệ 2 lần 
trong năm, nâng mức vốn điều 
lệ lên 1076 tỷ đồng, đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn cung cấp các sản phẩm 
chứng khoán mới.

Trong năm 2017, BSC tiếp tục 
duy trì các thành tích nổi bật trong 
hoạt động môi giới chứng khoán 
như thị phần môi giới cổ phiếu/
chứng chỉ quỹ. BSC giữ vị trí TOP 8 
trên sàn HOSE, TOP 8 sàn HNX, thị 
phần môi giới/đấu thầu trái phiếu 

chính phủ tiếp tục duy trì vị trí TOP 
1 trên sàn HNX. Bên cạnh đó, BSC đã 
thực hiện tư vấn thành công giao 
dịch IPO cho Công ty TNHH MTV Lọc 
Hóa Dầu Bình Sơn, đây là giao dịch 
IPO điển hình mang lại tiếng vang 
trên thị trường.

BSC được vinh danh là “Công ty 
chứng khoán tiêu biểu năm 2017” 
và “Thành viên TTCK phái sinh đầu 
tiên” do HNX trao tặng và đạt được 
nhiều giải thưởng về chất lượng báo 
cáo phân tích tại Cuộc bình chọn 
“Asiamoney Brokers Poll 2017” – 
Cuộc bình chọn có uy tín lớn trên 
thế giới.

Đặc biệt, trong năm 2017, tạp 
chí World Finance vinh danh BSC 
ở hạng mục “Best Investment 
Management Company 2017”.  Đây 
cũng là năm thứ hai liên tiếp BSC 
nhận được giải thưởng ở hạng mục 
này. Giải thưởng không chỉ ghi 
nhận những nỗ lực bền bỉ của BSC 
ở mảng quản trị, thiết lập và vận 
hành hệ thống quản trị rủi ro chuẩn 
quốc tế mà còn tôn vinh BSC vẫn 
luôn giữ vững vị trí là một trong top 
10 công ty chứng khoán hàng đầu 
Việt Nam.

Dựa trên những kết quả đã đạt 
được trong năm 2017, bám sát kế 
hoạch kinh doanh 5 năm đã được 
phê duyệt và đánh giá tình hình thị 
trường chung, năm 2018, BSC phấn 
đấu duy trì hoạt động kinh doanh 
an toàn, có lãi, đảm bảo mức lợi 
nhuận trước thuế được phê duyệt 
đồng thời tiếp tục tái cơ cấu hoạt 
động các phòng, nâng cao năng 
lực thể chế và sức mạnh hệ thống, 
chuẩn hóa đội ngũ, từ đó nâng cao 
hiệu quả hoạt động. 

Một số chỉ tiêu của Bsc năM 2018
 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trước thuế đạt 138 tỷ 

đồng.
 Tiếp tục duy trì TOP 10 thị phần giao dịch cổ phiếu.
 TOP 3 thị phần giao dịch trái phiếu.
 Phát triển hệ thống CNTT hiện đại có tính bảo mật và 

ứng dụng cao. 
 Tích cực tìm kiếm cổ đông chiến lược/tài chính, tiếp 

tục thực hiện chủ trương giảm sở hữu BIDV tại BSC.
 Phấn đấu tăng vốn điều lệ lên 1200 tỷ đồng.
 Phát triển hoạt động quan hệ quốc tế.
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MạnH Hải

Báo cáo trước hội nghị, ông 
Trần Hoài An, Tổng Giám đốc 
BIC cho biết: Tổng doanh thu 

phí bảo hiểm của BIC năm qua đạt 
1.810 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so 
với năm 2016. Trong đó, doanh thu 
phí bảo hiểm gốc đạt 1.625 tỷ đồng, 
tăng trưởng 8% so với năm ngoái. 
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 
2017 đạt 186 tỷ đồng, tăng trưởng 
13% so với năm 2016, hoàn thành 
100% kế hoạch năm do Đại hội 
đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi 
nhuận trước thuế riêng công ty mẹ 
đạt 213 tỷ đồng, tăng trưởng đột 
biến 55% so với năm ngoái thông 
qua việc nhận cổ tức từ LVI chuyển 
về. Tỷ lệ bồi thường gốc năm 2017 
ở mức 41,6%, thấp hơn 1,3% so với 
năm 2016 và thấp nhất trong 3 năm 
gần đây.

Đặc biệt, trong bối cảnh các 
nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống 

Tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018 
của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) diễn ra ngày 18/1/2018, Tổng Giám 
đốc BIC cho biết, công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch năm do Đại hội cổ 
đông giao. BIC cũng đặt nhiều mục tiêu thách thức trong năm 2018.

Lợi nhuận của BIC 
hoàn thành 100% Kế hoạch 

trưởng gắn liền với hiệu quả, an 
toàn và bền vững, phấn đấu hoàn 
thành các mục tiêu: 2.100 tỷ đồng 
doanh thu phí bảo hiểm, tăng 
trưởng 16% so với năm 2017; Lợi 
nhuận trước thuế hợp nhất tăng 
trưởng 8% so với năm 2017, đồng 
thời, phấn đấu có lãi từ hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông 
Trần Thanh Vân, Phó Bí thư thường 
trực phụ trách Đảng ủy BIDV, Ủy 
viên Hội đồng Quản trị BIDV ghi 
nhận những kết quả mà BIC đạt 
được trong năm 2017, đồng thời, 
đặt ra những yêu cầu cụ thể  cho 
BIC trong năm 2018. Theo đó, BIC 
cần nhanh chóng khắc phục những 
mặt còn tồn tại trong năm 2017, 
tập trung đẩy mạnh doanh thu (đặc 
biệt là doanh thu Bancassurance), 
nâng cao tốc độ và chất lượng công 
tác giám định bồi thường, kiểm soát 
chặt chẽ chi phí quản lý, giảm tỷ lệ 
chi phí kết hợp, sớm hoàn thành 
việc xây dựng KPI và cơ chế lương, 
rà soát lại hoạt động của các công 
ty thành viên để kịp thời có các giải 
pháp cơ cấu lại mạng lưới và điều 
chỉnh quy mô cho phù hợp. BIC 
cũng tập trung hỗ trợ LVI, CVI để 
phát triển hơn nữa hoạt động kinh 
doanh tại thị trường hải ngoại. 

Nhận định về năm 2018, ông 
Trần Thanh Vân dự báo hoạt động 
kinh doanh của BIC sẽ tiếp tục phải 
đối mặt với nhiều khó khăn trong 
bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày 
càng khốc liệt. Ông Vân cam kết 
BIDV sẽ tiếp tục dành các nguồn lực 
hỗ trợ cho BIC, đồng thời bày tỏ tin 
tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm của 
toàn hệ thống BIC, sự hỗ trợ hiệu 
quả của đối tác chiến lược FairFax, 
BIC sẽ đạt được các mục tiêu đề 
ra và từng bước khẳng định vị thế 
không chỉ tại Việt Nam mà còn trên 
thị trường quốc tế. 

gặp nhiều áp lực, khó khăn, năm 
2017, BIC tiếp tục đẩy mạnh khai 
thác phân khúc bán lẻ và đạt được 
nhiều kết quả khả quan, nổi bật là 
kênh phân phối bảo hiểm qua ngân 
hàng (Bancassurance) với tốc độ 
tăng trưởng lên tới 60%. 

Bên cạnh những kết quả kinh 
doanh tích cực, năm 2017, BIC tiếp 
tục đạt được thành công ở các mặt 
hoạt động khác như: Được A.M. Best 
duy trì định hạng năng lực tài chính 
B+ (Tốt), năng lực tổ chức phát hành 
bbb-; Lần thứ 2 liên tiếp đứng trong 
Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân 
thọ uy tín nhất Việt Nam; Lần thứ 4 
liên tiếp được công nhận là 1 trong 
50 công ty kinh doanh hiệu quả 
nhất Việt Nam; Lần thứ 7 được bình 
chọn là 1 trong 100 thương hiệu 
mạnh nhất Việt Nam…

Hướng tới năm 2018, BIC tiếp 
tục kiên định với mục tiêu tăng 
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Mô hình bancassurance đã 
thực sự bùng nổ với sự tham 

gia quyết liệt của các công ty bảo 
hiểm có thị phần lớn. Điều này ảnh 
hưởng thế nào đến định hướng 
chiến lược của BiDV MetLife với mô 
hình này là trọng tâm? 

MetLife có cam kết dài hạn ở thị 
trường Việt Nam và đến nay chúng 
tôi đã trở thành một trong những 
đơn vị dẫn đầu trong phát triển mô 
hình Bancasurance ở Việt Nam. Việc 
đẩy mạnh một kênh bán hàng đang 
trên đà phát triển là rất tốt đối với 
thị trường và khách hàng nói chung. 
Chúng tôi hào hứng với sự tăng 
trưởng của thị trường cũng như các 
công ty lớn quan tâm tham gia vào 
kênh này. Trong thời gian ngắn hạn 
tới đây, tỷ lệ thâm nhập của bảo hiểm 
nhân thọ ở Việt Nam còn thấp và nhận 
thức của khách hàng về bảo hiểm 
nhân thọ là điều vẫn còn trăn trở. 
Những diễn biến mới của thị trường 
sẽ luôn giúp những công ty như BIDV 
MetLife phát triển kinh doanh hơn 
nữa. Chúng tôi tiếp tục đặt trọng tâm 
vào kênh Bancassurance  đồng thời có 
đầu tư dài hạn vào các kênh mới bán 
và mô hình phân phối mới.

Doanh thu khai thác mới đến 
từ kênh này liệu có đạt mức 

tăng trưởng 20% trong năm sau và 
sẽ tiếp tục tăng 25-30% ở những 
năm tiếp theo như dự báo không 
thưa ông? 

Kênh bancassurance sẽ tiếp tục 
tăng trưởng mạnh trên thị trường 
bảo hiểm nhân thọ. Nếu thị trường 
bảo hiểm tăng khoảng 15-20% thì 
riêng kênh bancassurance sẽ tăng 
từ 30 đến 40% mỗi năm. Tốc độ 
tăng trưởng này có được là do các 
công ty đều tập trung phát triển 
kênh này, đồng thời ngày càng có 
nhiều cơ hội để bán chéo trong nội 
bộ khách hàng của các ngân hàng.

cùng với mũi nhọn chiến lược 
là bancassurance, BiDV 

MetLife có kế hoạch mở rộng thêm 
kênh phân phối nào trong năm 
2018 không, thưa ông?

Như tôi đã nói ở trên, MetLife 
cam kết phát triển dài hạn tại Việt 
Nam và thị trường Việt Nam được 
coi là thị trường động lực thúc đấy 
sự phát triển của MetLife ở châu Á. 

Chúng tôi tiếp tục tập trung vào 
phát triển Bancassurance với đối tác 
liên doanh là BIDV. Về mặt dài hạn, 
chúng tôi cũng dự kiến mở rộng 
kênh phân phối thông qua một số 
phương thức hiệu quả để tiếp cận 
với khách hàng.

còn chiến lược kỹ thuật số là 
nền tảng cốt lõi thì sao, thưa 

ông? thị trường bảo hiểmViệt nam 
dường như vẫn chưa sẵn sàng với 
các kênh bán hàng trực tuyến?

Đối với MetLife, kỹ thuật số không 
chỉ là việc bán bảo hiểm online. Tôi 
chia sẻ quan điểm rằng, quy trình 
bán bảo hiểm trực tuyến ở Việt Nam 
vẫn còn cần nhiều thời gian và quy 
trình. Tuy nhiên, dưới góc độ của 
MetLife, kỹ thuật số còn là sử dụng 
các phương tiện kỹ thuật số để nâng 
cao nhận thức về bảo hiểm nhân 
thọ đồng thời hỗ trợ các đơn vị cung 
cấp mang đến những trải nghiệm kỹ 
thuật số cho khách hàng.  

Hiện nay, MetLife đang đầu tư 
rất mạnh vào cả hai mảng này. Trên 
thực tế, cán bộ bán hàng của chúng 
tôi đã rất thành công trong việc này. 
90% cán bộ bán hàng của chúng 
tôi hiện nay xử lý trên nền tảng kỹ 
thuật số. Đây có thể coi là đơn vị 
đầu tiên trên thị trường thực hiện 
việc này. Theo đó, cán bộ bán hàng 
thực hiện việc giải thích, chạy minh 
họa, điền đơn yêu cầu bảo hiểm cho 
khách hàng hoàn toàn trên Ipad. 
Đơn yêu cầu bảo hiểm trực tuyến 
được gửi về sẽ được xử lý nhanh 
hơn các đơn yêu cầu trên giấy. Cán 
bộ bán hàng của chúng tôi giúp 
khách hàng trải nghiệm một quy 
trình mua bảo hiểm trơn tru, nhanh 
gọn hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu 
tư vào lĩnh vự này, vì chúng tôi tin 
rằng, đây là những yếu tố hết sức 
quan trọng với khách hàng. 

ĐinH THu (thực hiện)

tIếp tụC tăng trưởng 
nhờ Kênh bancass 
và Kỹ thuật số

Trên thị trường bảo hiểm có nhiều dự đoán doanh thu khai thác mới đến từ kênh 
Bancassurance sẽ đạt mức tăng trưởng 20% trong năm sau và sẽ tiếp tục tăng 
25-30% ở những năm tiếp theo. Đây là mức tăng trưởng lý tưởng, song liệu 
điều này có là sự thật và tăng trưởng của BIDV MetLife sẽ ra sao. Ông Gaurav 
Sharma trao đổi với Đầu tư Phát triển về vấn đề này.

bIDv 
MetLife

Ông Gaurav sharma
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Trong môi trường tăng trưởng 
nhanh, cạnh tranh cao, CVI đã 
vượt qua giai đoạn khó khăn 

ban đầu, liên tục có lãi từ năm 2011, 
triển khai đa dạng các loại hình sản 
phẩm đến cá nhân và doanh nghiệp 
Campuchia như: Bảo hiểm tài sản, 
kỹ thuật, cháy nổ, hàng không, 
sức khỏe, tai nạn, xe cơ giới… Đặc 
biệt là loại hình bảo hiểm hàng 
không, CVI luôn là doanh nghiệp 
dẫn đầu thị trường về loại hình bảo 
hiểm hàng không tại thị trường 
Campuchia.

Năm 2017 được ghi nhận là 
một năm thành công đặc biệt đối 
với hoạt động kinh doanh của CVI, 
khi mà tỷ lệ tăng trưởng của toàn 
thị trường chỉ là 2,4% thì doanh 
thu phí bảo hiểm của CVI tăng 
trưởng 28,5% so với năm 2016; lợi 
nhuận tăng trưởng 22.3% so với 
năm 2016, hoàn thành xuất sắc 
các chỉ tiêu mà BIDV giao cho. Tiếp 
tục duy trì vị thế dẫn đầu trong 
lĩnh vực Bảo hiểm Hàng không 
trên thị trường, tái tục thành công 

và phát triển tốt danh mục hàng 
không. Tiếp cận và cung cấp thành 
công dịch vụ bảo hiểm cho các 
hãng hàng không mới thành lập 
mới tại địa bàn Campuchia: JC 
Airline, Lanmei Airline, KC Airline, 
Cambodia Airway, Prince Airline... 
thị phần bảo hiểm hàng không 
của CVI chiếm khoảng 90% tổng 
thị phần bảo hiểm hàng không 
của thị trường Campuchia, CVI 
là nhà bảo hiểm cho hầu hết các 
hãng hàng không trên thị trường 
Campuchia. Hoạt động tài chính 
cũng rất thành công với tỷ lệ tăng 
trưởng lợi nhuận đầu tư đạt 14% 
so với năm 2016... Với kết quả 
đó, CVI được Ban lãnh đạo BIDV 
công nhận là đơn vị kinh doanh 
tiêu biểu đứng đầu khối hải ngoại 
năm 2017.

Hướng tới năm 2018, CVI tiếp tục 
kiên định với mục tiêu tăng trưởng 
gắn liền với hiệu quả, an toàn và 
bền vững, phấn đấu hoàn thành các 
mục tiêu: 8.59 triệu USD doanh thu 
phí bảo hiểm, tăng trưởng 10% so 

với năm 2017; lợi nhuận sau thuế 
tăng trưởng 8% với năm 2017. Tiếp 
tục tập trung khai thác và duy trì vị 
trí đứng đầu đối với nhóm nghiệp 
vụ chủ chốt mang lại doanh thu lớn 
như nghiệp vụ hàng không, tài sản, 
con người tích cực phát triển các 
dịch vụ phi hàng không, tài sản kỹ 
thuật, các dịch vụ bán lẻ như Xe cơ 
giới, sức khỏe, tai nạn để cải thiện 
cơ cấu danh mục khách hang theo 
hướng tăng cường tỷ trọng các 
nghiệp vụ phi hàng không, đảm 
bảo tốc độ tăng trưởng ổn định hơn 
về doanh thu. Triển khai các sản 
phẩm mới, thiết lập và củng cố các 
kênh bán hàng như môi giới, đại lý, 
Banca...

Ngoài nhiệm vụ tăng trưởng 
doanh thu và lợi nhuận, ban lãnh 
đạo CVI luôn coi việc nâng cao chất 
lượng sản phẩm, cải thiện dịch vụ 
chăm sóc khách hàng là một trong 
các nhiệm vụ hàng đầu, trong năm 
2018, CVI sẽ tiếp tục nghiên cứu, 
cải tiến các quy trình bán hàng, giải 
quyết bồi thường, áp dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ để cung cấp 
các dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.

Đối với con người, trọng tâm của 
công ty, trong năm 2018, CVI sẽ tập 
trung đào tạo nhân viên để nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực và 
thay đổi chính sách tiền lương để 
thu hút nhân viên tài năng.

Năm 2018 dự báo là một năm 
đầy thách thức và khó khăn, nhưng 
Ban lãnh đạo cùng với toàn bộ cán 
bộ CVI luôn vững niềm tin để đưa 
CVI đến thành công mới. 

Năm 2009, Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam ( CVI) được thành 
lập nhằm cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các doanh nghiệp, cá nhân tại 
Campuchia, tư vấn, đề phòng hạn chế tổn thất, ổn định sản xuất kinh doanh 
cho khách hàng, góp phần phát triển thị trường tài chính, quan hệ kinh tế 
giữa hai nước, tạo ra lợi nhuận tối đa cho Công ty, đem lại hiệu quả tối đa 
cho cổ đông.

MinH Tuấn

và một năm 
kinh doanh xuất sắc

Xuân Mậu Tuất 2      18

53Tháng 1+2/2018   Số 250   Đầu tư Phát triển



tổng giám đốc BsL-Ông nguyễn thiều sơn giới thiệu BsL

Ngày 11/1/2018, Công ty Cho 
thuê tài chính TNHH BIDV - 
SuMi TRUST (BSL) tổng kết 

hoạt động năm 2017 và triển khai kế 
hoạch kinh doanh năm 2018.

Ông Nguyễn Thiều Sơn - Tổng 
giám đốc BSL - cho biết: Năm 2017, 
Công ty đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ tái cấu trúc toàn diện 
Công ty Cho thuê Tài chính TNHH 
MTV BIDV(BLC) và chuyển đổi thành 
Công ty Cho thuê Tài chính TNHH 
BIDV-SuMi TRUST (BSL). Năm 2017 
là năm đặc thù trong hoạt động 
kinh doanh của BSL với 2 nhiệm vụ 
song song là duy trì quản lý các tài 

V ừa qua, tại Thái Nguyên, 
BIDV Thái Nguyên phối hợp 
với Công ty BSL tổ chức hội 

thảo về thuê tài chính. Đây là dịp 
để BIDV chia sẻ thêm thông tin về 
sản phẩm thuê tài chính và tăng 
cường trao đổi cơ hội hợp tác, nâng 
cao hiệu quả chương trình kết nối 
ngân hàng-doanh nghiệp. Hội thảo 
thu hút sự tham dự của đại diện 70 
doanh nghiệp là những khách hàng 
truyền thống có mối quan hệ hợp 
tác lâu dài của BIDV Thái nguyên. 

Tại hội thảo, ông Hà Mậu Quý - 
Giám đốc BIDV Thái Nguyên- nhấn 
mạnh: Bên cạnh việc cung cấp vốn 
tín dụng và các sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng truyền thống, cho thuê 
tài chính là một trong những công 
cụ tài chính làm đa dạng hóa danh 
mục sản phẩm dịch vụ hiện tại của 
BIDV, nhằm kịp thời đáp ứng các 
nhu cầu khác nhau về tài chính của 
khách hàng.

Ông Nguyễn Thiều Sơn, Tổng 
Giám đốc BSLcho biết: “Thuê tài 
chính thực sự là một trong những 
phương thức huy động vốn trung 
dài hạn linh hoạt, hiệu quả, giúp 
doanh nghiệp có thể nắm bắt cơ 

hộI thảo về thuê tàI chính tăng cơ hộI hợp tác
vớI Doanh nghIệp ở tháI nguyên

hội kinh doanh, tối ưu hóa dòng 
tiền, quản trị rủi ro liên quan đến 
cân đối vốn và chi phí tài chính 
của doanh nghiệp…BSL cam kết 
luôn đồng hành, hỗ trợ khách hàng 
thông qua cung cấp các sản phẩm 
cho thuê tài chính chuyên biệt, 
hiệu quả tới các doanh nghiệp, 
đặc biệt là doanh nghiệp đang có 
mối quan hệ với BIDV Thái Nguyên 
cũng như các chi nhánh BIDV trên 
toàn quốc”.

Sau thành công của hội thảo, 
đã có rất nhiều doanh nghiệp 

được BIDV Thái Nguyên kết nối với 
BSLnhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư 
tài sản là máy móc, thiết bị phục 
vụ mở rộng sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp. Điều đó không 
chỉ thể hiện sự quan tâm rất lớn 
của doanh nghiệp tới sản phẩm 
cho thuê tài chính của BSL mà còn 
là lời tri ân của BIDV Thái Nguyên 
gửi đến các doanh nghiệp vì sự tin 
tưởng, gắn bó và đồng hành của 
các doanh nghiệp cùng BIDV thời 
gian qua.

PHạM Hữu Tuyến

bsL tổng kết hoạt động 2017
sản được chuyển giao từ Công ty 
BLC, đồng thời thực hiện phát triển 
hoạt động kinh doanh mới như một 
bước tập dượt để chuẩn bị cho giai 
đoạn phát triển tiếp theo. Bên cạnh 
việc duy trì, quản lý các khách hàng 
cũ được chuyển giao từ BLC, BSL đã 
nỗ lực phát triển kinh doanh mới, 
dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với 
sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân 
viên, công ty đã đạt được một số 
kết quả nhất định: Đã tiếp cận và 
giới thiệu sản phẩm cho trên 800 
doanh nghiệp Việt Nam và Nhật 
Bản, làm việc với trên 250 nhà phân 
phối, sản xuất, trong đó có các nhà 

phân phối, sản xuất lớn và uy tín 
Nhật Bản. Đến hết năm 2017, BSL 
đã nhận được hồ sơ và đồng ý phê 
duyệt cấp tín dụng cho 31 khách 
hàng với tổng giá trị phê duyệt là 
271 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thiều Sơn cho 
biết, cùng với sự hỗ trợ thiết thực 
từ BIDV, toàn thể cán bộ nhân viên 
Công ty BSL sẽ nỗ lực hết sức thực 
hiện hoàn thành kế hoạch kinh 
doanh năm 2018, đáp ứng kỳ vọng 
của hai ngân hàng mẹ thông qua 
phát triển và hoàn thiện sản phẩm, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của khách hàng. THảo nguyễn
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trung tâM Mạng xã hộI

bắt kịp xu thế
      phát triển 

kiều oanH 

cầu báo cáo phân tích thị trường 
theo nhu cầu của các đơn vị nghiệp 
vụ. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn 
của BIDV để xử lý khủng hoảng trên 
mạng xã hội kịp thời, triệt để.

Trong năm 2018, SMCC tập trung 
hoàn thiện nghiên cứu triển khai 
các hoạt động Digital Marketing, 
đồng thời tạo lập hiện diện mạng xã 
hội và phát triển hoạt động truyền 
thông trên kênh Zalo. 

Theo danh sách Facebook 
công bố mới đây, tính đến 
tháng 7/2017, Việt Nam xếp 
thứ 7 trong top các quốc gia 
có nhiều tài khoản nhất với 
64 triệu người dùng (tăng 
gần gấp 2 lần so với năm 
2016), chiếm 3% tổng số tài 
khoản Facebook toàn cầu. 
Trung bình, mỗi người Việt 
Nam hằng ngày sử dụng 2,5 
giờ để “lướt” facebook, nhiều 
hơn thời gian dành cho bất 
kỳ kênh truyền thông/giải trí 
nào khác.

trên kênh mạng xã hội. 
Năm 2018, để hiện đại hóa công 

tác chăm sóc khách hàng đa kênh, 
SMCC sẽ xây dựng CHATBOT trả lời 
tự động trên Facebook Messenger, 
triển khai giai đoạn 2 của chi nhánh 
trên Facebook BIDV.

Đối với việc phân tích dữ liệu 
và cảnh báo, xử lý khủng hoảng 
truyền thông, SMCC sẽ nỗ lực mở 
rộng hoạt động lắng nghe thông 
tin ngành ngân hàng, đáp ứng nhu 

Hiện Facebook và Youtube 
đang dẫn đầu trong cuộc 
đua thị phần người dùng 

mạng xã hội tại Việt Nam với 15,8%. 
Trong khi đó, Zalo chiếm 9,3% và 
instagram chiếm 6,8%, đây cũng là 2 
kênh đang được các doanh nghiệp 
đầu tư quảng cáo mạnh bên cạnh 
facebook. 

Có thể thấy, mạng xã hội ngày 
càng khẳng định sức mạnh “quyền 
lực thứ 5”, sự ra đời của Trung tâm 
Mạng xã hội (SMCC) trực thuộc 
Trung tâm Chăm sóc khách hàng 
BIDV thể hiện tầm nhìn của Ban lãnh 
đạo BIDV, đón đầu xu hướng thời 
đại số hóa. Thành lập từ năm 2015, 
SMCC được định hướng là đơn vị 
lắng nghe, phân tích, ghi nhận ý 
kiến khách hàng, xử lý khủng hoảng 
truyền thông và truyền thông trên 
kênh mạng xã hội. Sau gần 3 năm 
thành lập, SMCC đạt được những 
thành tựu nhất định, nhất là trong 
mảng phân tích thông tin phản 
hồi của khách hàng để cải tiến sản 
phẩm và truyền thông, bán hàng 
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kiêM Ái 

Mùa xuân năm 2012, Trường 
Tiểu học Thị trấn Giồng 
Trôm do BIDV tài trợ 7 tỷ 

đồng được đưa vào sử dụng, đây là 
công trình kỷ niệm 55 năm thành 
lập , người dân nơi đây gọi thân 
thương là “Trường Tiểu học 55 
năm”, sau hơn 5 năm, ngôi trường 
vẫn như mới, các dãy lớp học khang 
trang, rộng rãi, sân trường giờ chơi 
tràn ngập áo trắng, nét mặt các em 
thật là hồn nhiên vui tươi được học 
tập, sinh hoạt vui chơi, thể thao 
trong khuôn viên trường , các em 
thật tự hào, thật hồn nhiên khoe với 
các bạn ở các trường khác là “trường 
tớ thật là to, trường tớ thật là đẹp!”

Cuối năm 2014, công trình 
đường ấp Bình Đông B xã Châu 

Những làn gió nhẹ mơn man thổi, mang theo không khí rộn ràng của 
mùa xuân. Mùa Xuân luôn gợi lên những điều tốt đẹp, và điều tốt 
đẹp ấy đã trở thành truyền thống của BIDV khi hàng năm CBNV đều 
chia sẻ một phần thu nhập để có những phần quà tết trao tặng đồng 
bào nghèo trên khắp mọi miền tổ quốc. Và những công trình an sinh 
xã hội do BIDV tài trợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng đã được khánh 
thành đưa vào sử dụng vào những mùa xuân gắn liền với lịch sử 
hình thành và phát triển của BIDV.

Hoa nở
trên những công trình 

Bình do BIDV tài trợ được khánh 
thành đưa vào sử dụng, là công 
trình góp phần đưa xã Châu Bình, 
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 
được công nhận là xã nông thôn 
mới đầu tiên của tỉnh Bến Tre. Ông 
Nguyễn Văn Dày, tổ trưởng tổ dân 
phố cho biết “Nói chung là không 
riêng gì gia đình tôi mà bà con 
ở đây đều phấn khởi và vô cùng 
mang ơn nhà tài trợ đã giúp xây 
dựng con đường góp phần cho 
việc đi lại vận chuyển hàng hóa của 
bà con thuận lợi hơn trước”. Sau 
hơn 3 năm sử dụng, con đường 
luôn được người dân nơi đây trân 
quý, giữ gìn, bà con tổ chức dọn 
cây làm cỏ, trồng hoa hai bên 
đường, hoa vàng, hoa đỏ đua nhau 

khoe sắc thắm. Ngắm con đường 
từ xa trông như một bức tranh quê 
yên bình, xanh mát.

Gần đây nhất, vào những ngày 
giáp tết năm 2016, Trường Mẫu 
giáo Châu Hòa hân hạnh được đón 
tiếp đồng chí Chủ tịch Quốc Hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí 
Trương Vĩnh Trọng về dự lễ khánh 
thành. Công trình do BIDV tài trợ 10 
tỷ đồng, đây là ngôi trường mầm 
non đạt chuẩn quốc gia. Tại lễ bàn 
giao, đồng chí lãnh đạo BIDV hy 
vọng rằng, trường mầm non Châu 
Hòa sẽ là nơi khởi đầu ươm mầm 
cho những tài năng trong tương 
lai, tạo điều kiện tốt để thầy cô và 
các cháu học sinh xã tiếp tục phát 
huy truyền thống hiếu học của quê 
hương Bến Tre anh hùng. Ngoài ra, 
với các chi nhánh BIDV đang hoạt 
động trên địa bàn, cũng sẽ góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế 
địa phương, cải thiện đời sống của 
người dân trên địa bàn. Sau gần 2 
năm đưa vào sử dụng, ngôi trường 
đã tạo điều kiện cho các em học 
sinh lứa tuổi mầm non có cơ sở vật 
chất đầy đủ, chất lượng tốt nhất để 
học tập.

Xuân đến, lòng rộng ràng những 
niềm vui từ công trình an sinh xã hội 
do BIDV tài trợ. Những công trình 
có ý nghĩa hết sức to lớn đã được 
người dân, chính quyền nơi đây 
trân trọng, giữ gìn, càng nhiều công 
trình được xây dựng, niềm vui càng 
lan tỏa mãi xuân này, và cả những 
xuân sau… 
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Trước đây nhà tôi ở xã Phú 
Nhuận, TP Bến Tre, tôi dọn nhà 
về xóm nhỏ phường 3 TP Bến 

Tre đã được hơn mười năm, đầu tiên 
tôi đến BIDV Bến Tre giao dịch qua 
lời giới thiệu của người quen gần 
nhà và cũng vì một lẽ nhà tôi rất 
gần với trụ sở BIDV Bến Tre. 

Tôi còn nhớ năm đó, tôi đến gửi 
tiền tiết kiệm với số tiền nho nhỏ 
như để “làm quen” với ngân hàng. 
Ấn tượng đầu tiên là chú bảo vệ 
thân thiện, nhiệt tình hỏi thăm vì 
biết tôi là khách hàng mới đến giao 

Ái Lưu 

Đầu xuân 
gẶp gỠ Khách hàng nỮ ĐẶc bIệt 
cỦa bIDv bến trE
Chị B.T. Mai, ngụ tại phường 3, Thành phố Bến Tre, là 
khách hàng tiền gửi nhiều năm của BIDV Bến Tre, Chị đã có 
những chia sẻ thú vị về quá trình giao dịch của mình

dịch lần đầu, chú hướng dẫn tôi đến 
quầy giao dịch. Vào đến quầy còn 
ấn tượng hơn nữa với “dàn” giao 
dịch viên xinh đẹp, trẻ trung.  Hơi 
ngại ngùng với số tiền giao dịch 
không lớn nhưng tôi nhận được sự 
quan tâm, nhiệt tình tư vấn của các 
giao dịch viên làm tôi thấy thật gần 
gũi, xóa tan hết sự lo ngại ban đầu.

Từ ấn tượng tốt đẹp đầu tiên ấy, 
tôi đã tiếp tục giao dịch tiền gửi tại 
BIDV Bến Tre cho đến nay. Hơn 10 
năm qua, tôi thấy BIDV đã có nhiều 
thay đổi từ trụ sở , không gian giao 

dịch, bàn quầy hỗ trợ, các bạn đã có 
đồng phục là áo sơmi kẻ sọc xanh 
đã tạo thành “dấu hiệu” giúp khách 
hàng phân biệt BIDV với các ngân 
hàng khác. Về hình thức gửi tiền tôi 
cũng đã được giới thiệu và sử dụng 
các sản phẩm tiền gửi và được tham 
gia các chương trình tiết kiệm dự 
thưởng. Tôi thấy những năm gần 
đây, vào dịp tết BIDV thường có 
chương trình tiền gửi dự thưởng 
tạo sự phấn khởi, tạo cơ hội trúng 
thưởng đối với khách hàng tiền gửi.

Mặc dù số tiền tôi gửi ở BIDV 
không nhiều lắm nhưng tôi vẫn 
được sự quan tâm, chia sẻ kịp thời 
về thông tin lãi suất ưu đãi, về các 
đợt có tặng quà. Những năm qua tôi 
đã nhận được quà tặng là hoa hồng 
dành cho khách hàng nữ giao dịch 
tại quầy vào ngày 08/3, và một bình 
nước nhỏ gọn tôi rất thích, tôi đã 
dành tặng cho đứa cháu duy nhất 
của tôi.

Qua thời gian giao dịch tiền gửi 
tại BIDV Bến Tre, tôi rất hài lòng về 
phong cách giao dịch của các cán 
bộ, từ anh bảo vệ đến cô giao dịch 
viên…tất cả đều nhiệt tình phục vụ 
khách hàng, những hôm bận việc, 
tôi đến ngân hàng giao dịch ngay 
đầu giờ giao dịch tôi đã thấy có mặt 
đầy đủ giao dịch viên, không thiếu 
vắng cán bộ như những cơ quan 
khác, những hôm đến hơi trễ tôi 
vẫn được niềm nở chào đón.. . Cũng 
chính vì vậy, tôi đã giới thiệu cho 
người thân trong gia đình và bạn bè 
đến giao dịch tại BIDV Bến Tre. Gia 
đình tôi có 9 anh chị em, thì gần hết 
thành viên gia đình là khách hàng 
của BIDV đấy! 

Trước thềm năm mới tôi chúc 
BIDV ngày càng phát triển lớn 
mạnh, chúc BIDV Bến Tre luôn nâng 
cao phong cách giao dịch, làm cho 
khách hàng luôn hài lòng khi đến 
giao dịch. 
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ưu đãI Lớn 
Cùng kháCh hàng 
đón tết yêu thương
Chọn thông điệp của chương trình “Tết Yêu thương” chào đón Xuân Mậu 
Tuất, BIDV muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các khách hàng đã đồng hành 
với BIDV trong suốt thời gian qua cùng các ưu đãi dành tặng khách hàng.

Ưu Đãi  của chƯơnG trình 
“tết Yêu thƯơnG”

Ưu đãi hấp dẫn dành cho các khách hàng gửi tiền tại 
BIDV với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng;

Ưu đãi lớn về lãi suất, về quà tặng cho các khách hàng 
khi vay vốn tại BIDV.

Ưu đãi tặng ngay 50.000 đồng và cơ hội trúng Iphone 
8 cho khách hàng nhận tiền kiều hối tại BIDV.

Ưu đãi tặng thêm lãi suất khi gửi tiền Online, cơ hội 
trúng chuyến du lịch Bali, điện thoại Samsung Galaxy 
Note 8 cho các khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ 
ngân hàng điện tử.

Đặc biệt hơn, khi khách hàng đến giao dịch vào tuần 
vàng từ 1/2/2018 đến 7/2/2018 sẽ có cơ hội nhận được 
nhiều phần quà hấp dẫn như ô gập tự động nhỏ gọn, 
thời trang hoặc balo xinh xắn, tiện dụng.

Quý khách hàng có thể đăng ký trải nghiệm sản phẩm dịch vụ của BIDV ngay tại http://bidv.com,vn/uudai 
hoặc liên hệ các chi nhánh BIDV trên toàn quốc và tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 9247

Trong thời gian triển khai 
chương trình, khách hàng có 
cơ hội tận hưởng nhiều ưu đãi 

hấp dẫn đến từ các sản phẩm dịch 
vụ dành cho khách hàng cá nhân 
như: Gửi tiết kiệm, vay vốn sản xuất 
kinh doanh, mua nhà ở, mua ô tô…; 
Chuyển tiền kiều hối, ngân hàng 
điện tử, khách hàng quan trọng…
Đặc biệt hơn, khi khách hàng đến 
giao dịch vào tuần vàng tri ân từ 
1/2/2018 đến 7/2/2018 sẽ có cơ hội 
nhận được những món quà tặng 
hấp dẫn như ô gập tự động nhỏ 
gọn thời trang hoặc ba lô xinh xắn 
tiện dụng từ chương trình. 

Được triển khai từ 25/12/217 
đến hết 16/3/2018, BIDV đã và sẽ 
đáp ứng được đa dạng các nhu cầu 
về dịch vụ tài chính cá nhân của 
khách hàng trong dịp Tết Nguyên 
đán. Chỉ trong thời gian đầu triển 
khai chương trình đến nay, đã có 
rất nhiều khách hàng nhận được 
những ưu đãi từ BIDV khi sử dụng 
sản phẩm dịch vụ trong thời gian 
khuyến mại.

Chị Hoàng Mai- khách hàng chi 
nhánh Bà Rịa chia sẻ: “Cuối tuần  
trước khi đi gửi tiền tại BIDV, thấy các 
bạn giao dịch viên giới thiệu chương 
trình Tết đắc lộc - Xuân sum vầy của 
BIDV, tôi đã gửi tiền theo chương 
trình này và trúng ngay 30.000 đồng. 
Các giao dịch viên còn tặng cả bộ bát 
rất đẹp. Hơn nữa tôi còn nhận được 
mấy số dự thưởng để tham gia quay 
số cuối chương trình. Biết đâu may 
mắn đến với gia đình tôi”.

Chị Ngọc Trang (khách hàng tại 

TP.HCM) chia sẻ: “Cuối năm, gần đến 
Tết, tôi đang tìm mua chung cư để 
an cư đón Tết mà chưa gom đủ tiền. 
May mắn được một đồng nghiệp vay 
vốn tại BIDV chia sẻ, hiện nay BIDV 
đang có chương trình vay mua nhà 
theo gói “Ngôi nhà mơ ước-Cuộc sống 
trọn vẹn”, với lãi suất chỉ từ 7.1%/năm 
trong suốt 60 tháng, tôi đã kịp hoàn 
thiện hồ sơ vay để tậu cho mình 
đúng “ngôi nhà mơ ước” để được 
đón cái Tết sum vầy bên gia đình.

Bạn Phúc Vinh (sinh viên Trường 
Đại học Thương mại – Hà Nội) chia 
sẻ: “Tôi ở Vĩnh Phúc lên Hà Nội học, 
hôm thấy các anh chị bên chi nhánh 
BIDV vào giới thiệu về dịch vụ ngân 
hàng điện tử, thấy tiện dụng quá 
nên tôi đăng ký sử dụng dịch vụ 
BIDV Online, BIDV SmartBanking, 
rồi BUNO…Tôi cài thử mấy dịch 
vụ e-Banking này về xem cái nào 
thuận tiện nhất thì dùng. Từ ngày sử 
dụng các dịch vụ e-Banking của BIDV  

việc chi tiêu, thanh toán, chuyển 
khoản đã trở nên đơn giản hơn 
nhiều. Những lúc học hành bận, cho 
dù không có thời gian tới ngân hàng 
giao dịch, tôi vẫn có thể thực hiện các 
công việc này một cách nhanh gọn 
thông qua máy tính hoặc ngay cả 
trên điện thoại di động.

Ngoài những khuyến mại 
“khủng” về sản phẩm dịch vụ, BIDV 
còn không ngừng đầu tư toàn diện 
trên cả hệ thống, từ hệ thống công 
nghệ cho đến các quy trình, quản lý 
rủi ro, tài sản  vật chất và quan trọng 
nhất là con người đem dịch vụ đến 
cho khách hàng. BIDV luôn hướng 
tới sự đổi mới, sáng tạo các sản 
phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch 
vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh 
tranh nhất cho khách hàng. 

Với hơn 190 chi nhánh, hơn 
1000 phòng giao dịch, BIDV tự tin 
là một trong những ngân hàng 
hàng đầu có mạng lưới phủ rộng 
khắp Việt Nam, là ngân hàng tiên 
phong thực hiện các chủ trương 
lớn của Chính phủ, là ngân hàng 
bán lẻ thân thiện hiện đại của nhân 
dân xứng đáng với danh hiệu Ngân 
hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 4 
năm liên liếp do The Asian Banker 
trao tặng. BIDV cam kết luôn sáng 
tạo, đổi mới, cung ứng các sản 
phẩm dịch vụ bán lẻ tốt nhất, hiện 
đại nhất đến khách hàng. 

TịnH TâM
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BIDV Visa Infinite lấy Hoa Sen làm 
hình ảnh biểu tượng. Là Quốc hoa 
của Việt Nam, Hoa Sen mang trong 
mình những ý nghĩa triết học và 
nhân sinh giá trị, là biểu trưng cao 
quý của trí tuệ và phẩm cách, biểu 
trưng cho sự hòa hợp âm dương 
ngũ hành và cho sự thịnh vượng 
trường tồn. Hình ảnh hoa sen với 
những đường nét chạm trổ, khắc 
vàng tinh tế trên thẻ BIDV Visa 
Infinite là lời khẳng định thương 
hiệu cá nhân, tôn vinh vị thế thượng 
khách của chủ thẻ.

Sở hữu thẻ BIDV Visa Infinite, Quý 
khách hàng sẽ sở hữu chiếc “chìa 
khóa” đến với những ưu đãi đặc 
quyền đẳng cấp 5* bao gồm: 

Ưu đãi gia nhập
Quý khách sẽ được tặng ngay 1 

trong 2 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.

ThƯợng khách Tại sân 
bay

Tận hưởng 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 6 
sân bay: London, Dubai, New Delhi, 
Sydney, Paris, Abu Dhabi, tối đa 8 
lần/năm. 

Trước mỗi chuyến đi, Quý khách 
đừng quên gọi điện đến Hotline 028 
38240599 hoặc đặt dịch vụ trực tiếp 
qua ứng dụng dành riêng cho chủ 
thẻ BIDV Visa Infinite.

Từ ngày 5/1/2018, BIDV đã ra mắt sản phẩm thẻ siêu cao cấp BIDV 
Visa Infinite – Đặc quyền không giới hạn.

Thảnh Thơi chơi golf 
và ThƯ giãn Tại spa

Là chủ nhân của BIDV Visa 
Infinite, Quý khách có thể lựa chọn 
ưu đãi miễn phí sân cỏ cho 5 lượt 
chơi Golf hàng năm tại TOP 10 sân 
Golf đẹp nhất Việt Nam hoặc 5 liệu 
trình chăm sóc cơ thể/da mặt tại 6 
trung tâm Spa cao cấp hàng đầu tại 
Hà Nội và TP.HCM. Để tận hưởng 
dịch vụ, Quý khách hãy gọi điện đến 
Hotline 028 38240599 hoặc đặt dịch 
vụ trực tiếp qua ứng dụng dành 
riêng cho chủ thẻ BIDV Visa Infinite.

Tích điểm không  
giới hạn

Với mỗi 1,000 VND chi tiêu, 
Quý khách sẽ nhận ngay 1.5 điểm 
thưởng. Số điểm thưởng sẽ được 
nhân 40 lần nếu giao dịch được 
thực hiện tại các đơn vị chấp nhận 
thẻ thuộc lĩnh vực Golf, Spa hoặc 
thanh toán đặt phòng tại Khách 
sạn cao cấp ở nước ngoài (tương 
đương mức cashback 6%). Nếu giao 

dịch ở nước ngoài, số điểm thưởng 
được nhân 2 lần. Với số điểm tích 
lũy được từ việc chi tiêu thanh toán 
hàng hóa dịch vụ, Quý khách có 
thể lựa chọn quy đổi điểm thưởng 
thành tiền hoặc dặm bay.

an Tâm du lịch
Sử dụng thẻ BIDV Visa Infinite, Quý 

khách hoàn toàn yên tâm trên mọi 
chuyến đi với mức bảo hiểm du lịch 
tối đa lên đến 1 triệu USD, bảo hiểm y 
tế khẩn cấp trị giá 25,000 USD và các 
quyền lợi bảo hiểm giá trị khác.

dịch vụ hỗ Trợ khẩn 
cấp Toàn cầu miễn phí

BIDV luôn là người bạn đồng 
hành thân thiết của Quý khách để 
đảm bảo việc sử dụng thẻ không 
bị gián đoạn bởi các sự cố ngoài 
ý muốn như mất thẻ, thất lạc thẻ. 
Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 
+8424 39742776 để yêu cầu thay 
thế thẻ khẩn cấp, ứng tiền mặt khẩn 
cấp khi đang đi du lịch/công tác 
nước ngoài.

dịch vụ hỗ Trợ và TƯ 
vấn concierge miễn phí 

Dịch vụ hỗ trợ và tư vấn Concierge 
sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng 
miễn phí 24/7. Thẻ BIDV Visa Infinite 
sẽ là người bạn đồng hành cùng Quý 
khách tháo gỡ mọi khó khăn vướng 
mắc trong nhiều lĩnh vực (du lịch, thể 
thao, giải trí, phong cách sống…) để 
yên tâm làm việc, tận hưởng trọn vẹn 
từng khoảnh khắc của cuộc sống. Để 
được hỗ trợ và tư vấn, vui lòng liên 
hệ: Visa Concierge Center 1201 1169 
(Tiếng Anh)

Hãy hòa mình vào thế giới của 
BIDV Visa Infinite - thế giới với 
những đam mê luôn được thỏa 
mãn, được tạo ra để đem lại một 
phong cách sống có một không hai 
mà không có bất kỳ giới hạn nào. 

ĐẶc quyền Không gIớI hạn vớI 

Hà THu
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8 điểm nhấn ấn TƯợng 
của bức Tranh kinh Tế 
vĩ mô 2017 

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế 
bứt phá với sự khởi sắc đồng đều 
của các ngành, các khu vực: Theo 
Tổng cục Thống kê, tăng trưởng 
GDP năm 2017 đạt 6,81%, vượt mọi 
dự báo và là mức tăng trưởng cao 
nhất trong vòng 10 năm và cao hơn 
tăng trưởng bình quân của ASEAN 
(khoảng 5,2%). Khu vực công nghiệp 
- xây dựng tăng cao nhất 8% với sự 
tăng tốc của ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo (tăng 14,4%); dịch 
vụ tăng 7,4% và đóng góp lớn nhất 
vào tăng trưởng GDP với 2,87 điểm 
%, điều này cho thấy nền kinh tế 
bước đầu có sự dịch chuyển từ tăng 
trưởng phụ thuộc vào khai thác tài 
nguyên sang các ngành chế biến và 

THu Trang

Kinh tế vĩ mô 
2017-2018
Ấn tượng và nIềM tIn 
Đà khởi sắc của kinh tế thế giới và sự cải thiện mạnh mẽ về thể chế và 
môi trường kinh doanh; Chính phủ kiến tạo, hành động, đồng hành 
cùng doanh nghiệp là những nền tảng thiết yếu tạo nên kỳ tích của 
kinh tế vĩ mô năm 2017. Và quan trọng hơn, niềm tin và sự hứng 
khởi đang lan tỏa trong từng người dân, từng doanh nghiệp, từng tế 
bào của nền kinh tế, mở ra kỳ vọng về một năm 2018 bền vững hơn. 

dịch vụ, sản xuất có chiều sâu.
Thứ hai, chất lượng tăng trưởng 

cải thiện khá tốt: Hệ số ICOR ở mức 
khoảng 4,9 lần, giảm nhẹ so với 
năm 2016 (5,3 lần); năng suất lao 
động tăng 6% so với năm 2016 (cao 
hơn mức 5,3% năm 2016); đóng 
góp của nhân tố năng suất tổng 
hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP đạt 
khoảng 30,5% (cao hơn mức trung 
bình giai đoạn 2011-2015 (25,8%).

Thứ ba, lạm phát được kiểm soát 
dưới 4% theo mục tiêu đề ra: Mặc 
dù chịu ảnh hưởng của giá dịch vụ 
y tế, nhu cầu mua sắm, đi lại của 
người dân tăng vào thời điểm lễ, Tết 
cuối năm, chỉ số CPI tháng 12/2017 
chỉ tăng nhẹ 0,21% so với tháng 
trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ 
năm 2016. Với sự kiểm soát và điều 
hành chặt chẽ của Chính phủ, các Bộ 

ngành, ổn định giá lương thực, thực 
phẩm, CPI bình quân năm 2017 tăng 
3,53% đảm bảo mục tiêu dưới 4%.

Thứ tư, xuất khẩu hàng hóa tăng 
trưởng tích cực, cán cân thương mại 
hàng hóa thặng dư lớn nhất trong 
vòng hơn 2 thập kỷ qua: Tổng kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 213,7 
tỷ USD, tăng 21,1% so cùng kỳ 2016, 
là mức tăng cao nhất trong vòng 6 
năm trở lại đây. Cán cân thương mại 
hàng hóa năm 2017 thặng dư 2,7 
tỷ USD, là mức thặng dư lớn nhất 
trong vòng 24 năm trở lại đây.

Thứ năm, vốn FDI ghi nhận kỷ 
lục mới với sự bùng nổ của vốn góp 
vốn mua cổ phần: Nhờ thành công 
của năm APEC Việt Nam 2017, tổng 
vốn đăng ký mới và tăng thêm năm 
2017 đạt 35,88 tỷ USD, mức cao 
nhất kể từ năm 2009, tăng 44,4% 
so với cùng kỳ năm 2016 (theo Bộ 
KH&ĐT). Đáng chú ý, xu hướng góp 
vốn, mua cổ phần, M&A năm 2017 
tăng mạnh 45,1% so với năm 2016 
với 5.002 lượt góp vốn và giá trị đạt 
6,2 tỷ USD cùng với tiến trình đẩy 
mạnh cổ phần hóa và thoái vốn 
các Doanh nghiệp Nhà nước… Giải 
ngân vốn FDI cũng đạt mức cao kỷ 
lục, 17,5 tỷ USD, gấp 2 lần tổng vốn 
giải ngân năm 2007.

Thứ sáu, nỗ lực cải thiện môi 
trường kinh doanh, đổi mới sáng 
tạo được quốc tế ghi nhận: Con số 
kỷ lục về hoàn thiện thể chế (12 
Luật và 12 Nghị quyết) đã và đang 
tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho 
việc tháo gỡ những “nút thắt” trong 
nền kinh tế, khơi thông dòng vốn, 
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cán cân thương mại dự kiến thặng 
dư 1-2 tỷ USD; (v) Dòng vốn FDI 
tiếp tục tăng nhờ các FTAs và sự 
cải thiện tích cực của môi trường 
kinh doanh, FDI đăng ký dự kiến 
đạt mức 27-29 tỷ USD và giải ngân 
ước đạt 18-19 tỷ USD, trong đó, vốn 
góp vốn, mua cổ phần sẽ chiếm 
khoảng 25-30%; (vi) tín dụng tăng 
trưởng khoảng 16-18% trong điều 
kiện lạm phát được kiểm soát tốt 
đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh 
nghiệp và nền kinh tế; mức độ giảm 
giá của VNĐ so với USD không quá 
0,5-1%. Đồng thời, hiệu quả đầu tư 
và chất tăng trưởng GDP cũng sẽ 
được cải thiện: Hệ số ICOR có thể 
thấp hơn mức 4,9 lần của năm 2017, 
năng suất lao động dự báo sẽ tăng 
6,2-6,5% (cao hơn mức 6% của năm 
2017) và mức đóng góp của TFP 
lên tới 32-35%, góp phần thu hẹp 
khoảng cách với các nước ASEAN. 

Với 90% doanh nghiệp tin tưởng 
sự tốt lên của hoạt động kinh doanh 
năm 2018 và dài hạn, với sự cải 
thiện của môi trường kinh doanh và 
động lực công nghệ-sáng tạo 4.0, 
cánh cửa tiến vào kỷ nguyên bền 
vững của kinh tế Việt Nam đang 
rộng mở. World Bank và ADB cũng 
nâng dự báo tăng trưởng năm 2018 
của Việt Nam lên mức 6,5% và 6,7% 
với những bước tiến vững chắc hơn 
về năng suất lao động, sức cạnh 
tranh của nền kinh tế và doanh 
nghiệp. Với sự năng động trong 
hội nhập, Việt Nam sẽ là một trong 
những nước tăng trưởng mạnh nhất 
khu vực ASEAN và khu vực mới nổi 
Châu Á giai đoạn 2018-2020 và là 
điểm đến hấp dẫn của dòng đầu tư, 
thương mại quốc tế. 

mộT số chỉ Tiêu kinh Tế chủ yếu năm 2017 và dự báo năm 2018

CáC Chỉ tiêu thựC hiện 
2016

MụC tiêu 
2017

thựC hiện 
2017

th2017/th 2016 
(%)

ttnC BiDV Dự Báo 
2018

Tăng trưởng GDP (%) 6,21 6,7 6,81 + 0,6 6,5 - 6,7
CPI (bình quân, %) 2,66 ≤ 4 3,53 + 0,87 ~ 4

Cán cân TM (tỷ USD) 2,68 - 2,7 + 0,75 1 - 2

 + Xuất khẩu (tỷ USD) 175,9 178,3 213,7 + 21,1 -
 + Nhập khẩu (tỷ USD) 173,3 - 211,1 + 20,8 -

FDI đăng ký (tỷ USD) 24,4 - 35,9 + 47,1 27 - 29

FDI giải ngân (tỷ USD) 15,8 - 17,5 + 10,8 18 - 19

Nguồn: TCTK, NHNN, Bộ KHĐT, tổng hợp và dự báo của Trung tâm Nghiên cứu BIDV 

kể từ mức đỉnh 575 điểm ngày 
31/10/2008) và tiếp tục xu hướng 
giảm; lần đầu tiên phát hành thành 
công trái phiếu dài hạn (30 năm) là 
tín hiệu khẳng định niềm tin đầu tư 
tăng dần và rủi ro đang giảm. Tính 
chung cả năm 2017, nhà đầu tư 
nước ngoài mua ròng 1,770 tỷ USD 
(750 triệu USD trái phiếu, 1,02 tỷ USD 
cổ phiếu), tăng gấp 6 lần năm 2016. 

chào 2018 với niềm Tin 
bền vững hơn 

Bước sang năm 2018, cùng với 
triển vọng tăng trưởng cao hơn của 
kinh tế thế giới và đà phục hồi của 
thương mại, đầu tư toàn cầu, nền 
kinh tế Việt Nam dự báo sẽ duy trì 
đà tăng trưởng và củng cố các yếu 
tố chất lượng, bền vững hơn: (i) GDP 
dự báo duy trì tốc độ tăng khoảng 
6,5-6,7%; (ii) Lạm phát bình quân sẽ 
tiếp tục được kiểm soát ở mức 4%, 
góp phần ổn định vĩ mô và tăng 
niềm tin tiêu dùng; (iii) Thu nhập 
bình quân đầu người góp phần 
tăng sức cầu nội địa, tăng trưởng 
bán lẻ và tiêu dùng ước đạt 10-11%; 
(iv) Xuất khẩu dự kiến tăng trưởng 
cao hơn tốc độ tăng của nhập khẩu 
(khoảng 10-12% so với năm 2017); 

hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tái 
cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng. Môi trường 
kinh doanh Việt Nam năm 2017 đã 
tăng 14 bậc - mức tăng cao nhất kể 
từ năm 2011; năng lực cạnh tranh 
tăng 5 bậc; chỉ số đổi mới sáng tạo 
tăng 12 bậc góp phần củng cố niềm 
tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp. 

Thứ bảy, sự phối hợp linh hoạt, 
nhịp nhàng hơn giữa Chính sách 
tiền tệ và Chính sách tài khóa góp 
phần ổn định lãi suất và tỷ giá, thúc 
đẩy tăng trưởng tín dụng: Nhờ hoạt 
động bơm - hút trên thị trường mở 
được thực hiện nhịp nhàng, thanh 
khoản ngân hàng ổn định, lãi suất 
cho vay ổn định và thấp hơn 0,5-1% 
so với năm 2016 và chỉ bằng 40% 
năm 2011; tăng trưởng tín dụng 
cả năm đạt khoảng 19% - là mức 
tăng trưởng cao so với giai đoạn 
2011-2016 phù hợp với đà khởi sắc 
của các khu vực kinh tế. Với dự trữ 
ngoại hối quốc gia đạt mức kỷ lục 
(đạt khoảng 51,5 tỷ USD) và các 
biện pháp điều hành linh hoạt, tỷ 
giá năm 2017 ổn định, mức giảm 
cả năm của VND so với USD chỉ 
khoảng 0,23%, góp phần ổn định 
vĩ mô, tăng niềm tin đầu tư. Chính 
sách tiền tệ và Chính sách tài khóa 
phối hợp nhịp nhàng đảm bảo 
khối lượng và thời điểm phát hành 
trái phiếu Chính phủ, lãi suất trúng 
thầu giảm mạnh 0,2% so với năm 
2016 phù hợp với định hướng giảm 
lãi suất và giảm chi phí vay nợ cho 
Ngân sách Nhà nước. 

Thứ tám, thị trường chứng khoán 
tăng ấn tượng, hấp dẫn của đầu tư 
quốc tế: Chỉ số chứng khoán Việt 
Nam lọt top 3 chỉ số chứng khoán 
tăng điểm mạnh nhất thế giới, vượt 
mọi dự báo và xác lập kỷ lục mới: 
VnIndex đến 29/12 cán mốc 984 
điểm, tăng 48% so với năm 2016 
và là mức cao nhất kể từ năm 2007; 
Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 
140 tỷ USD, tăng 75% so với cuối 
năm 2016, tương đương 74,6% GDP 
vượt kế hoạch 70% đến năm 2020; 
quy mô thị trường trái phiếu chiếm 
40% GDP. Chỉ số hoán đổi rủi ro Việt 
Nam (CDS) 5 năm giảm xuống thấp 
kỷ lục (120 điểm ngày 29/12/2017 
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ngành ngân hàng 2018 

thách thức
Kỳ vọng 

Vượt qua nhiều khó khăn năm 2017 ngành Ngân hàng đã ghi 
dấu ấn đậm nét trong bức tranh chung của nền kinh tế với những 
thành công vượt mong đợi. Song, nhiệm vụ đặt ra cho 2018 cũng 
khá nặng gánh:  tiếp tục cơ chế điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, 
lãi suất chủ động, linh hoạt. Mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát lạm 
phát, trên nền tảng giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng 
khoảng 16%, tín dụng tăng khoảng 17%...

an BìnH

trước thuế đạt 5.500 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh của các 

Ngân hàng thương mại (NHTM) cổ 
phần cũng rất khả quan: MB báo lợi 
nhuận đạt với 5.355 tỷ đồng; ACB 
dự báo có thể đạt lợi nhuận 2.290 
tỷ đồng; EximBank cũng vượt qua 
nhiều khó khăn nội tại để có mức 
lợi nhuận hơn 1.118 tỷ đồng lợi, 
gấp hơn 2,5 lần năm 2016... Năm 
2017 cũng ghi nhận nhiều cái tên 
nổi lên đình đám qua việc lên sàn. 
Trong năm 2017, có 4 ngân hàng 
đăng ký giao dịch trên UPCom: 
Kienlongbank, LienVietPostBank, 
VIB, BAC A BANK; và VPBank niêm 
yết cổ phiếu trên sàn HOSE. Cùng 
với sự kiện lên sàn các NHTM cổ 
phần này cũng báo lợi nhuận tăng 
cao so 2016 như: HDBank dự kiến 
đạt gần 2.000 tỷ đồng; Bưu điện 
Liên Việt cho biết, sẽ vượt mốc 
1.700 tỷ lợi nhuận đề ra… 

Các TCTD có được kết quả kinh 
doanh khả quan như trên, ngoài sự 
nỗ lực của bản thân họ thì cũng phải 
thừa nhận có sự hỗ trợ rất nhiều từ: 
môi trường hoạt động kinh doanh 
tốt, điều hành chính sách tiền tệ 
hiệu quả của NHNN. Và đặc biệt là 
một hành lang pháp lý thuận lợi hơn 

nhuận trước thuế lên tới 11.018 tỷ 
đồng; Vietinbank là 9.206 tỷ đồng; 
BIDV cũng có mức lợi nhuận khả 
quan với 8.800 tỷ đồng; Agribank 
sau nhiều năm tái cơ cấu, xử lý nợ 
xấu, thực hiện các chương trình tín 
dụng chính sách cũng có lợi nhuận 

câu lạc bộ ngàn Tỷ
Kết quả nổi bật nhất, dễ nhận biết 

nhất trong một năm hoạt động sôi 
động và hiệu quả đối với các tổ chức 
tín dụng (TCTD) là báo cáo tài chính 
cuối năm với những con số ấn tượng 
về lợi nhuận. Vietcombank báo lợi 

Tiêu điểm

62 Đầu tư Phát triển   Số 250   Tháng 1+2/2018

NghiêN cứu trao đổi



cho các TCTD với việc Quốc hội ban 
hành Nghị quyết số 42 về thí điểm 
xử lý nợ xấu của các TCTD; Thông 
qua Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật các TCTD, Đề án “Cơ 
cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 
2016 - 2020” được phê duyệt. Đây là 
những cơ sở pháp lý quan trọng   để 
các TCTD triển khai quyết liệt, đồng 
bộ các giải pháp cơ cấu lại gắn với 
xử lý nợ xấu nhanh, hiệu quả hơn 
trước rất nhiều.  Nhờ đó tỷ lệ nợ xấu 
và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu so 
với tổng dư nợ cho vay, đầu tư đối 
với nền kinh tế đến cuối năm 2017 
giảm còn 7,91%. 

Theo kế hoạch đưa ra đầu năm, 
ngành Ngân hàng dự kiến tăng 
trưởng tín dụng là 18%. Nhưng 
diễn biến nền kinh tế trong năm 
2017 liên tục tạo sức ép các NHTM 
phải tăng cung tín dụng. Nếu 
như các năm trước các NHTM 
thường gặp khó khăn về thanh 
khoản trong những giai đoạn 
nhất định thì năm nay, với điều 
hành chính sách linh hoạt, chủ 
động của NHNN, thiếu hụt thanh 
khoản không xảy ra, lãi suất trên 
thị trường liên ngân hàng liên 
tục được duy trì ở mức thấp. Các 
NHTM đã rất thuận lợi trong cung 
tín dụng, đưa tăng trưởng tín 
dụng lên mức 18,17%. Cùng với 
đó sự kiên định của NHNN trong 
giữ trần lãi suất huy động ngoại tệ 
0%, trong khi nguồn cung USD dồi 
dào, các TCTD tiếp tục được cho 
vay bằng ngoại tệ là yếu tốt thuận 
lợi cho các TCTD cải thiện tỷ lệ thu 
nhập lãi cận biên (NIM). 

năm 2018: nhiệm vụ lớn, 
kỳ vọng cao

Năm nay  NHNN tiếp tục cơ 
chế điều hành chính sách tiền 
tệ, tỷ giá, lãi suất chủ động, 
linh hoạt. Thống đốc NHNN 
Lê Minh Hưng 
khẳng định, 
NHNN rất kiên 
định trong 
lập trường 

chính sách, mục tiêu xuyên suốt là 
kiểm soát lạm phát. Thống đốc cho 
rằng, trên nền tảng giữ ổn định 
kinh tế vĩ mô mới có thể thực hiện 
được những mục tiêu khác. 

Về điều hành và thực thi chính 
sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối: 
NHNN điều hành đồng bộ, linh 
hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, 
hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD 
nhằm ổn định thị trường tiền tệ, 
ngoại hối, ổn định mặt bằng lãi 
suất, tỷ giá, tạo điều kiện phấn đấu 
giảm lãi suất cho vay.

Về tín dụng, Thống đốc cho 
biết ngay trong tháng 1/2018 
NHNN sẽ giao chỉ tiêu tăng trưởng 
tín dụng cụ thể cho từng TCTD. 
Đồng thời kiểm soát chặt chẽ tốc 
độ tăng trưởng tín dụng và chất 
lượng tín dụng của toàn hệ thống 
cũng như từng TCTD. NHNN tiếp 
tục yêu cầu các TCTD phải chú 
trọng đưa tín dụng vào đúng lĩnh 
vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh. Các TCTD cần chuyển 
dịch dần cơ cấu tín dụng, hạn chế 
độc canh tín dụng, giảm dần thu 
từ tín dụng sang thu từ dịch vụ. 
Thống đốc yêu cầu các TCTD xây 
dựng, thực hiện kế hoạch kinh 
doanh năm 2018 phù hợp với Chỉ 
thị 01, Nghị quyết 01 của Chính 
phủ về các giải pháp điều hành 
và phát triển kinh tế - xã hội 2018. 
Các TCTD phải chấp hành 
nghiêm các quy định của 
NHNN, đặc biệt là vấn đề lãi 
suất huy động và cho vay, 
phí, kiểm soát chặt chẽ 

tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn 
rủi ro. 

Năm 2018, NHNN sẽ soạn thảo 
và ban hành nhiều văn bản hướng 
dẫn triển khai  Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật các TCTD, 
tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt 
động của các TCTD cũng như công 
tác quản lý nhà nước trong ngành 
Ngân hàng. Đồng thời hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý về chính sách 
quản lý, hoạt động thanh tra, giám 
sát ngân hàng, các quy định an 
toàn hoạt động ngân hàng, quy 
định về quản trị, điều hành, quy 
định về quản lý rủi ro của TCTD, 
quy định về công khai, minh bạch... 
theo hướng chặt chẽ, an toàn hơn 
và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực 
quốc tế. Công tác thanh tra, giám 
sát trong năm 2018 cũng sẽ tập 
trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn nguy 
cơ rủi ro, dễ phát sinh sai phạm để 
phát hiện, cảnh báo sớm các rủi ro 
trong hoạt động Ngân hàng. Thống 
đốc yêu cầu các TCTD tập trung 
triển khai nghiêm túc, quyết liệt Chỉ 
thị 07/CT-NHNN của NHNN về tăng 
cường phòng, chống, ngăn ngừa vi 
phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền 
tệ và Ngân hàng. 

Về công tác cơ cấu lại hệ thống 
các tổ chức tín dụng và xử lý nợ 
xấu, NHNN theo dõi chặt chẽ tiến 
độ và kết quả thực hiện Đề án “Cơ 
cấu lại hệ thống các tổ chức tín 
dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 
2016 - 2020”, đặc biệt tiến độ xử 
lý nợ xấu. Gắn với đó là việc triển 
khai Nghị quyết số 42 của Quốc 
hội về xử lý nợ xấu. Các TCTD trên 
cơ sở chấp thuận, phê duyệt của 
NHNN tổ chức triển khai quyết liệt, 
nghiêm túc đúng Đề án đã được 
phê duyệt. Gắn với đó là lộ trình 
áp dụng các chuẩn mực của Basel 
II theo Thông tư 41 của NHNN về 
tăng vốn, nâng cao năng lực quản 
trị điều hành...

Cùng với việc tuân thủ, chấp 
hành những chủ trương, chính sách 
của chính phủ, NHNN như trên việc 
phải đạt và vượt mức lợi nhuận 
cao của 2017 cũng sẽ là thách thức 
không nhỏ đối với hoạt động kinh 
doanh 2018 của các TCTD. 
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2018
ngành nào sẽ là

điểm sáng

như gia tăng 31% tổng mức vốn 
hóa toàn thị trường.

Theo số liệu của Stoxplus, nhóm 
ngành hàng và dịch vụ công nghiệp 
có mức tăng trưởng trên 76,93% 
trong năm 2017, dẫn đầu thị trường. 
Nhóm ngành bán lẻ đứng ngay tiếp 
sau với mức tăng trưởng 75,97%. 
Nhóm ngành dịch vụ tài chính tăng 
67,41% trong khi ngành ngân hàng 
tăng 65,67%. Bất động sản tăng 
56,88%. Đây là những nhóm ngành 
có sự vận động khá tốt trong cả 
năm 2017 vừa qua.

Còn lại, đa số các nhóm ngành 
đều có mức tăng trưởng khoảng 
30-40% do sự vận động tăng chỉ tập 
trung vào khoảng quý IV/2017. 

năm 2018: ngành nào sẽ 
dẫn dắT Thị TrƯờng?

Giữ quan điểm lạc quan với thị 
trường chứng khoán nói chung 
trong năm 2018, Báo cáo Triển vọng 
Ngành 2018 của Công ty Chứng 
khoán BSC đã đưa ra nhận định 
với 20 Ngành kinh tế với các nhóm 
nhận định Khả quan – Trung lập – 
Kém khả quan. 

Cụ thể, BSC đưa ra nhận định 
Khả quan với các ngành Ngân hàng, 
Dầu khí, Bất Động Sản, Xây dựng, 
Bảo hiểm, Công nghệ, Điện, Thép 
và Phân bón. Đây là những ngành 
có ảnh hưởng lớn tới vốn hóa thị 
trường, được hưởng lợi từ triển 
vọng lạc quan của kinh tế vĩ mô và 
xu hướng tăng của giá nguyên vật 
liệu.

Các ngành Cao su Tự nhiên, Cảng 
biển, Gạch men, Dệt may, Xi măng, 
Nhựa, Săm lốp, Dược  được BSSC 
đưa ra nhận định Trung lập do đây 
là những ngành chịu ảnh hưởng từ 
sự dư cung, hoặc có dấu hiệu chững 
lại về tăng trưởng sản lượng/doanh 
thu, và/hoặc đan xen tốt xấu. Trong 
khi đó, ngành Mía đường, Vận tải 
biển và Thủy sản bị duy trì nhận 
định Kém khả quan do ngành đang 
chịu sự cạnh tranh cao. 

Theo BSC, nhà đầu tư có thể chú 
ý đến một số câu chuyện như việc 
cổ phần hóa, phát hành cổ phiếu 
lần đẩu ra công chúng và niêm yết 
mới của nhiều doanh nghiệp lớn. 

VNDirect, mặc dù VN-Index ghi 
nhận mức tăng 48% trong năm 
2017, nhưng câu chuyện thị trường 
nên được kể với nhiều sắc thái hơn. 
Các cổ phiếu vốn hóa lớn gần như 
đóng góp toàn bộ mức tăng của 
chỉ số, với mức P/E của nhóm VN30 
đã tăng đến hơn 41%, trong khi đó 
P/E của nhóm CP vốn hóa vừa và 
nhỏ gần như đi ngang. Mặc dù vẫn 
còn một số cổ phiếu với vốn hóa 
lớn và thanh khoản thấp làm tác 
động “không hợp lý” lên điểm số 
của thị trường, không thể phủ nhận 
thực tế mức tăng năm 2017 của thị 
trường có được sự đồng thuận của 
phần lớn các cổ phiếu trụ. Các cổ 
phiếu mới niêm yết góp phần đem 
lại những lựa chọn “tươi mới” cũng 

Tiếp nối câu chuyện tăng 
trưởng thần kỳ của các 
chỉ số chứng khoán Việt 
Nam cuối năm 2017, thị 
trường tiếp tục ghi nhận 
những kỷ lục mới. Mặc 
dù ngưỡng đỉnh điểm 
của VN-Index không còn 
xa nữa, nhưng nhiều cổ 
phiếu bluechips đã phá 
vỡ mức đỉnh cao nhất 
trong lịch sử của mình 
như VNM, FPT…

Mặc dù vậy, nhiều nhà đầu 
tư chứng khoán vẫn tin 
tưởng và đặt kỳ vọng vào 

một năm khởi sắc của chứng khoán 
trong 2018. Và thời điểm đầu năm 
nay vẫn là lúc cần tích luỹ các cổ 
phiếu giá trị. Tuy vậy, thị trường 
không hoàn toàn chỉ có mầu xanh 
trong năm 2018, rủi ro vẫn còn với 
nhiều khu vực của thị trường, và sự 
hưng phấn của nhà đầu tư cá nhân 
cũng dẫn đến các bất ổn có thể 
lớn hơn 2017. Vậy đâu sẽ là những 
ngành, lĩnh vực mà nhà đầu tư đang 
đặt niềm tin? 

năm 2017: ngành nào 
Toả sáng?

Theo số liệu thống kê của CTCK 

chứng Khoán 

Quang Sơn
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Các doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ 
là cơ hội thu hút dòng tiền lớn từ 
nhà đầu tư trong và ngoài nước do 
hiện tại sau phát hành cổ phiếu lần 
đầu ra công chúng doanh nghiệp 
sẽ đăng ký giao dịch trên Upcom 
trong 90 ngày nếu đủ điều kiện, tạo 
thanh khoản cho nhà đầu tư. Nhóm 
này sẽ là động lực cho tăng trưởng 
bền vững của TTCK trong tương 
lai. Ngoài ra, cơ hội đầu tư còn đến 
từ  việc thoái vốn Nhà nước tại các 
doanh nghiệp đầu ngành.

Sự thay đổi thứ tự trong rổ 
VN30 cũng sẽ có sự thu hút dòng 
tiền đầu tư. Việc niêm yết mới/
chuyển sàn của các doanh nghiệp 
lớn, đầu ngành trong thời gian 
tới sẽ dẫn tới xáo trộn quan trọng 
trong thứ tự của rổ VN30 trong các 
kỳ đánh giá. Trong kỳ I năm 2018, 
BSC dự báo các cổ phiếu mới sẽ 
vào rổ VN30 là PLX, VJC, PNJ, HBC, 
PDR, DXG; đồng thời loại BVH, CTD, 
DHG, DPM, KDC, NT2.

Đáng chú ý, BSC đưa ra nhận 
định ngành ngân hàng sẽ tiếp tục 
dẫn sóng thị trường. Năm 2018, 
vốn hóa ngành ngân hàng sẽ tiếp 
tục tăng trưởng mạnh và có ảnh 
hưởng lớn tới VN-Index. Xu hướng 
này được hỗ trợ từ làn sóng niêm 
yết của một loạt các ngân hàng 
thương mại cổ phần tư nhân, việc 

tăng vốn điều lệ/phát hành cho đối 
tác chiến lược nước ngoài. Ngoài ra, 
sự thay đổi về chất như quá trình xử 
lý nợ xấu và tái cơ cấu các TCTD yếu 
kém được kỳ vọng đẩy nhanh, tăng 
trưởng tín dụng 17-19%, NHNN nới 
rộng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn 
cho vay trung và dài hạn sẽ góp 
phần cải thiện kết quả kinh doanh, 
thúc đẩy giá cổ phiếu ngân hàng 
tạo lập đỉnh mới. 

Ngành Bất động sản được kỳ 
vọng tiếp tục tăng trưởng theo 
phân khúc trung cấp và dòng tiền 
FDI. BSC cho rằng các doanh nghiệp 
bất động sản phân khúc trung cấp – 
bình dân sẽ tăng trưởng tốt, kết quả 
kinh doanh của ngành sẽ tiếp tục 
cải thiện chủ yếu. Bên cạnh nhóm 
ngành Bất động sản, các nhóm 
ngành khác như Du lịch, Hàng 
không, hạ tầng cũng sẽ hưởng lợi từ 
xu hướng này. 

Việc giá hàng hóa cơ bản tăng, 
điển hình như Dầu khí, Thép, cao 
su sẽ hỗ trợ cho các cổ phiếu 
ngành này. BSC dự báo giá Dầu sẽ 
khó giảm sâu trong năm 2018, thay 
vào đó xu hướng ổn định và tăng 
nhẹ. Do đó, cổ phiếu Dầu khí sẽ là 
sự lựa chọn phù hợp cho năm 2018 
với những kỳ vọng từ việc tái cấu 
trúc PVN và khởi động lại các dự án 
tiềm năng. 

Nhìn chung, đây đều là những 
ngành được các công ty chứng 
khoán đưa ra nhận định khá tích 
cực, và dự báo sẽ viết tiếp câu 
chuyện thị trường của năm 2018. 
CTCK VCBS dự báo năm 2018 chỉ số 
sẽ tiếp tục chinh phục những vùng 
đỉnh mới đi kèm với sự tăng trưởng 
của cả khối lượng và giá trị giao dịch 
khi dòng tiền vẫn được duy trì trên 
thị trường. CTCK MBS thì cẩn trọng 
hơn khi khuyến nghị nhà đầu tư thị 
trường về mặt định giá không còn 
rẻ song khả năng tăng trưởng vẫn 
tiếp diễn nhờ động lực về nguồn 
vốn dồi dào. Do đó, nhà đầu tư cần 
lựa chọn cơ hội đầu tư nhắm đến 
các mã cổ phiếu thoái vốn Nhà 
nước, đầu ngành và có tốc độ tăng 
lợi nhuận cao. 
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Thị TrƯờng ngoại hối: 
Tạo lập Trạng Thái ổn 
định khá bền vững

1 Trái ngược với những lo ngại 
ban đầu, thị trường ngoại hối 

Việt Nam đã tạo lập trạng thái ổn 
định khá bền vững trong năm 2017. 
Tỷ giá USDVND có chuỗi đi ngang 
ấn tượng kéo dài trong 8 tháng liên 
tiếp bắt đầu từ giữa quý II cho đến 
hết tháng 12 và kết thúc năm 2017 ở 
mức 22.710 – 22.720, giảm 0,2-0,3% 
so với năm 2016. Như vậy, đây cũng 
là năm tăng giá đầu tiên của VND so 
với USD trong vòng 5 năm qua. 

2NHNN ghi dấu ấn quan trọng 
trong sự ổn định chung của 

thị trường. Trong năm qua, NHNN 
tiếp tục thể hiện sự chủ động và 

linh hoạt trong quá trình điều 
hành, đảm bảo thị trường ngoại 
hối vận hành theo đúng định 
hướng đã đề ra. Bên cạnh cơ chế 
tỷ giá trung tâm vẫn đang phát 
huy hiệu quả, NHNN đặc biệt điều 
tiết nhịp nhàng chính sách mua 
vào ngoại tệ, góp phần cải thiện 
mạnh mẽ dự trữ ngoại hối quốc 
gia. Tính đến cuối năm 2017, theo 
thông tin công bố của NHNN, dự 
trữ ngoại hối quốc gia đạt mức 
cao nhất từ trước tới nay – 51,5 tỷ 
USD, tăng gần 12,5 tỷ USD so với 
cuối năm 2016.

3 Dòng vốn đầu tư nước ngoài gia 
tăng đột biến chính là yếu tố 

đáng chú ý nhất trong cân đối cung 
– cầu ngoại tệ Việt Nam 2017. Môi 

trường đầu tư kinh doanh chuyển 
dịch tích cực đã thúc đẩy dòng vốn 
đầu tư nước ngoài chảy mạnh vào 
Việt Nam trên cả 02 hình thức đầu 
tư trực tiếp và gián tiếp. Theo số 
liệu từ Bộ kế hoạch và đầu tư, giải 
ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài 
năm 2017 ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 
10,8% so với năm 2016. Trong khi 
đó, hoạt động đầu tư gián tiếp cũng 
diễn ra sôi động với giá trị ước tính 
lên tới 7-8 tỷ USD cùng sự hưng 
phấn của thị trường chứng khoán 
Việt Nam và các giao dịch thoái vốn/
cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà 
nước với 2 cái tên nổi bật là Sabeco 
và Vinamilk. 

4 Môi trường quốc tế không tái 
diễn các cú sốc lớn tương tự 

Bộ PHận ngHiên cứu – Ban kDV&TT 
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sự kiện Trung Quốc phá giá đồng 
Nhân dân tệ năm 2015 hay ông 
Donald Trump đắc cử tổng thống 
Mỹ năm 2016. Đồng đô la Mỹ bất 
ngờ đảo chiều mất giá nhanh so 
với các ngoại tệ mạnh cũng như 
đồng tiền của các quốc gia mới 
nổi với bối cảnh biến động chính 
trị trong lòng nước Mỹ cũng như 
châu Âu dịu xuống. Chỉ số DXY đo 
lường sức mạnh của đồng đô la Mỹ 
giảm tới 9% trên thị trường quốc tế 
sau khi tăng 28% trong giai đoạn 
2014-2016. Diễn biến này của thị 
trường tài chính quốc tế đã cộng 
hưởng cùng bức tranh lạc quan của 
kinh tế vĩ mô trong nước đẩy lùi 
tâm lý lo ngại trên thị trường sau 
giai đoạn biến động mạnh vào cuối 
2016-đầu 2017.

Thị TrƯờng Tiền Tệ 
liên ngân hàng: dịch 
chuyển ngƯợc chiều 
của lãi suấT vnd và lãi 
suấT usd

5 Thanh khoản VNĐ của hệ 
thống ngân hàng được đảm 

bảo ổn định và trong trạng thái hết 
sức dồi dào trong suốt nửa cuối 
năm 2017. Lãi suất giao dịch giảm 
mạnh trên tất cả các kỳ hạn, tạo 
lập mặt bằng mới ở mức rất thấp 
trong vòng 5 năm qua như 1 tuần 
khoảng 1%/năm, 1 tháng khoảng 
1,5%/năm hay 3 tháng khoảng 
3,2%/năm. Mặc dù huy động vốn 
của hệ thống NHTM năm 2017 chỉ 
đạt mức tăng trưởng 15%, thấp 
hơn nhiều so với tăng trưởng tín 
dụng ước khoảng 18%, tuy nhiên 
thanh khoản trên thị trường liên 
ngân hàng vẫn được hỗ trợ mạnh 
mẽ từ dòng tiền gửi của Kho bạc 
Nhà nước tại các NHTM. Cụ thể, số 
dư tiền gửi của KBNN tại hệ thống 
NHTM đã tăng khoảng hơn 60% 
so với cuối năm 2016 lên mức 150 
nghìn tỷ đồng và liên tục duy trì ở 
mức này trong nửa sau năm 2017.

6 Năm 2017 cũng ghi nhận quá 
trình điều hành chính sách lãi 

suất hết sức linh hoạt và chủ động 
của NHNN. Nếu như trong 4 tháng 
đầu năm, xu hướng điều hành 

chặt chẽ để kiểm soát lạm phát giữ 
vai trò chủ đạo thì bước sang giai 
đoạn 8 tháng cuối năm, xu hướng 
điều hành nới lỏng dần lấy lại ưu 
thế để hướng tới mục tiêu hỗ trợ 
tăng trưởng. Tháng 7/2017, lần đầu 
tiên sau 3 năm, NHNN đã thực hiện 
hạ một số loại lãi suất điều hành 
khoảng 0,25 – 0,5%/năm. Đồng thời 
NHNN cũng như gia tăng cung tiền 
VND cho nền kinh tế khi trung hòa 
dòng tiền mua ngoại tệ ở mức độ 
vừa phải. NHNN cũng tạo dấu ấn 
đậm nét trong năm 2017 khi bảo vệ 
thành công chính sách trần lãi suất 
huy động USD ở mức 0% và điều 
hành tăng trưởng tín dụng ở mức 
độ phù hợp trước sức ép lớn đặt ra 
từ Chính Phủ.

7 Trong khi thanh khoản VNĐ 
khá dồi dào thì thanh khoản thị 

trường USD mặc dù vẫn được đảm 
bảo nhưng lại có xu hướng căng 
thẳng hơn. Lãi suất giao dịch USD 
LNH đã tăng khoảng 0,5-0,6% cùng 
với xu hướng tăng của lãi suất LIBOR 
trên thị trường quốc tế cũng như áp 
lực từ tín dụng ngoại tệ tăng trưởng 
cao, ước khoảng 16-17%. Theo đó, 
chênh lệch lãi suất VNĐ- USD đã 
giảm mạnh hơn 4% vào đầu năm 
xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 5 
năm gần đây và duy trì mức âm với 
kỳ hạn ngắn ON – 1 tuần trong thời 
gian gần 5 tháng, từ tháng 8 đến 
tháng 12. 

Thị TrƯờng Trái phiếu 
chính phủ: lãi suấT liên 
Tiếp Tạo lập các mức 
đáy mới

8 Mặt bằng lãi suất TPCP tiếp tục 
phá đáy trong lịch sử 10 năm 

khi điều kiện thị trường TPCP diễn 
biến thuận lợi hơn nhiều so với dự 
kiến. Tính đến cuối năm 2017, lãi 
suất các kỳ hạn 2,5,10 & 30 năm 
giao dịch trên thị trường thứ cấp lần 
lượt ở mức 3,81%, 4,29%, 5,14% và 
6,0%/năm, giảm khoảng 1,1-2,0%/
năm so với cuối năm 2016. Đường 
cong lãi suất TPCP trở nên thoải 
hơn khi lãi suất các kỳ hạn dài giảm 
nhanh hơn so với lãi suất các kỳ hạn 
ngắn và mức chênh lệch lãi suất 

giữa các kỳ hạn được co hẹp đáng 
kể, điển hình là giữa kỳ hạn 30 năm 
& 10 năm giảm từ 1,7% xuống còn 
quanh 1,0%.  

9 Thị trường TPCP tiếp tục chứng 
kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ 

về mặt kỳ hạn giao dịch, đặc biệt là 
diễn biến sôi động của dải kỳ hạn 
siêu dài 20-30 năm lần đầu tiên 
trong lịch sử. Trên thị trường sơ cấp, 
tỷ trọng TPCP kỳ hạn 20-30 năm đã 
tăng mạnh từ mức 10% năm 2016 
lên mức 30% năm 2017, kéo theo kỳ 
hạn phát hành bình quân của danh 
mục sơ cấp lên 14 năm so với mức 
9 năm của năm 2016. Trong khi đó, 
trên thị trường thứ cấp, tỷ trọng 
giao dịch trái phiếu chính phủ kỳ 
hạn dài trên 5 năm cũng tăng mạnh 
lên mức 38,8% so với mức 19% của 
năm ngoái. 

10 Diễn biến thị trường TPCP 
được hỗ trợ đồng thời từ 

cả phía cung lẫn phía cầu. Về phía 
cung, chủ trương điều hành chặt 
chẽ chính sách tài khóa đã khiến kế 
hoạch phát hành của Kho bạc Nhà 
nước giảm mạnh tới gần 100 nghìn 
tỷ đồng so với năm 2016 xuống 
còn 183 nghìn tỷ đồng và tiếp tục 
được điều chỉnh giảm về 169 nghìn 
tỷ đồng vào tháng 11/2017. Trong 
khi đó, lực cầu đầu tư gia tăng đồng 
thời trên hầu hết tất cả thành phần 
nhà đầu tư từ ngân hàng thương 
mại, công ty bảo hiểm đến nhà đầu 
tư nước ngoài trong bối cảnh lạc 
quan của kinh tế vĩ mô Việt Nam. 
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Từ niềm vui nậm kè
Có mặt trên hành trình cùng với 

các cán bộ đoàn viên thanh niên 
BIDV Hội sở chính trong chuyến đi 
thiện nguyện đến Huyện Mường 
Nhé, là vùng sâu vùng xa nhất của 
Tỉnh Điện Biên, mới thấy hết nhiệt 
huyết và tấm lòng của những cán 
bộ ngành ngân hàng để đem lại 
một mùa đông ấm cho trẻ em vùng 
cao.

Chặng đường từ Điện Biên lên 
Mường Nhé 400 km, đường đi khó 
và hiểm trở, sương che kín nên phải 
tới giữa trưa đoàn mới lên tới điểm 
trường. Đường đèo quanh co khiến 
những cô gái chàng trai cán bộ 
ngân hàng say ngất ngư. Ấy vậy mà 
xe chỉ vừa dừng bánh, những gương 
mặt mệt mỏi đã nhường cho những 
ánh mắt sáng bừng khi nhìn thấy 
từng đám trẻ vùng cao áo quần gọn 
gàng ùa ra đón. Thầy Nguyễn Đức 
Lân - Hiệu trưởng nhà trường nói: 
“Nhà các em xa lắm, nên để có mặt 
đúng giờ đón đoàn, các em phải dậy 
từ sớm tinh mơ rồi đi bộ cả quãng 
đường xa. Nhưng mà bọn trẻ nghe 
nói có đoàn lên thăm thì rất vui”.

Điểm trường Huổi Hẹt là một 
trong 4 điểm trường của trường 
Tiểu học Nậm Kè số 2. Điểm trường 
cũ trước đây được người dân hỗ trợ 
lát bằng nứa lợp tôn nhưng trong 
đợt mưa đá năm ngoái đã vỡ lớp 
tôn, thầy cô phải căng phông bạt để 
tránh mưa gió. Dù vậy cũng chẳng 
ngăn cái lạnh thấu xương của mùa 
đông vùng cao, khi có những ngày 
nhiệt độ chỉ còn 3 – 4 độ. Thấu 
hiểu được tình cảnh khó khăn của 
địa bàn nơi đây, đặc biệt là các em 
học sinh nhỏ vùng cao, các bạn trẻ 
ngành ngân hàng đã cùng chung 
tay thực hiện chương trình tài trợ 
xây dựng và trang bị học tập cho 
điểm trường mầm non và tiểu học 
Nậm Kè, Mường Nhé với tổng mức 
hỗ trợ tương đương 100 triệu đồng. 
“Điểm trường mới được hoàn thành 
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng 
tôi rất nhiều trong việc giảng dạy 
cũng như sinh hoạt bán trú cho các 
cháu” – thầy Lân cho biết thêm.   

Vừa nhanh tay chuyển từng 
thùng sách vở vào khu vực tập 

PHương LinH

Một tấm lòng son 
cỦa cộng ĐỒng
Những ngày cuối năm, khi các doanh nghiệp tất bật với công tác quyết toán 
năm, những thông tin về các kết quả kinh doanh tích cực lần lượt được công 
bố cho thấy một năm kinh tế thực sự khởi sắc, hồng hào rạo rực trong từng 
mạch máu, tế bào của nền kinh tế. Trong niềm phấn khởi ấy, nhiều doanh 
nghiệp đã không quên chia sẻ niềm vui với cộng đồng. BIDV là doanh nghiệp 
như vậy.

kết, cô gái trẻ Nguyễn Lan Phương 
-  Phó Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV 
vừa vui vẻ: “Kế hoạch an sinh tại 
huyện đã được đoàn chúng tôi tổ 
chức rất kỹ lưỡng và tâm huyết, 
chúng tôi chỉ mong có thể chia sẻ 
được phần nào khó khăn cho các 
em nhỏ học sinh, các phụ huynh tại 
các huyện, xã nghèo của tỉnh Điện 
Biên; tạo điều kiện tốt nhất để giúp 
các em yên tâm sinh hoạt, học tập 
để phục vụ đất nước và địa phương 
sau này”. 

đến những “món quà 
nhân văn”

“Những món quà nhân văn” đó là 
cách gọi của GS-TS Nguyễn Anh Trí, 

nguyên là Viện trưởng Viện Huyết 
học - Truyền máu T.Ư – khi nói về 
những chiếc xe cứu thương được 
BIDV trao tặng dịp tháng 5/2017. 

46 xe cứu thương hiện đại do 
BIDV tài trợ được đặt hàng, sản xuất 
nguyên chiếc tại Nhật Bản, phù hợp 
với điều kiện địa hình của Việt Nam, 
đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật về môi 
trường, chất lượng tiêu chuẩn châu 
Âu để tặng cho 46 bệnh viện tuyến 
T.Ư và các cơ sở y tế thuộc khu vực 
Tây bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ và 
Trung bộ.. Mỗi xe đều được trang 
bị đầy đủ các thiết bị cấp cứu hiện 
đại như cáng cứu thương, bình ô xy, 
máy hút dịch… giúp kịp thời sơ cứu, 
cấp cứu cho bệnh nhân nhằm gia 
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tăng khả năng phục hồi sức khỏe, 
giảm thiểu rủi ro, nhất là các bệnh 
nhân ở vùng sâu, vùng xa nơi khó 
tiếp cận dịch vụ y tế. 

Trong buổi lễ tiếp nhận ấy, GS-TS 
Nguyễn Anh Trí đã thay mặt tập 
thể cán bộ bác sĩ Viện Huyết học và 
Truyền máu TƯ cam kết: “Chúng tôi 
sẽ sử dụng hiệu quả món quà nhân 
văn mà BIDV dành tặng”. 

Nhiều tháng sau có cơ hội gặp 
lại giáo sư Trí trong một hội thảo 
chuyên đề về huyết học, trong câu 
chuyện chia sẻ với báo chí sau đó, 
giáo sư Trí kể một câu chuyện cảm 
động: Cách đây 1 tháng, bệnh viện 
đa khoa tỉnh Bắc Giang có gọi điện 
về Viện để xin tiếp máu khẩn cấp 
cho một trường hợp bị tai nạn giao 
thông thuộc nhóm máu hiếm mà 
viện không còn và người nhà bệnh 
nhân lại không cùng nhóm máu. 
Thực tế Viện Huyết học - Truyền 
máu T.Ư có sẵn nguồn dự trữ  cho 
22 tỉnh, thành phía bắc và mặc dù 
được Nhà nước quan tâm đầu tư 
nhiều nhưng các phương tiện cho 
phục vụ chuyên môn vẫn còn rất 
cần, đặc biệt là các phương tiện 
vận chuyển máu đạt chất lượng. 
May mắn là vừa rồi chúng tôi được 
một ngân hàng là BIDV tặng 1 xe 
cứu thương với trang bị y tế hiện 
đại nhất hiện nay. Vì vậy ngay lập 
tức chúng tôi đã xuất máu theo yêu 
cầu của Viện Đa khoa Bắc Giang 
và thật may mắn là chúng tôi đã di 
chuyển nhanh chóng, kịp thời giao 

máu cho đồng nghiệp để cứu sống 
bệnh nhân khỏi tay tử thần. Làm 
bác sĩ thường xuyên phải đứng giữa 
sự sống và cái chết, nhưng mỗi lần 
chiến thắng tử thần để giành lại 
cuộc sống cho bệnh nhân, dù trực 
tiếp hay gián tiếp chúng tôi đều 
cảm động và biết ơn sự hỗ trợ của 
cộng đồng để chất lượng y tế ngày 
càng được cải thiện. 

hay mộT Tấm lòng 
Trong vạn Tấm lòng 

Cười vui khi chúng tôi chia sẻ 
hành trình thiện nguyện ở Nậm Kè 
với các bạn trẻ BIDV và câu chuyện 
về món quà nhân văn, bà Lê Thị Kim 
Khuyên – UVHĐQT, Chủ tịch Công 
đoàn BIDV cho biết: “Ở BIDV chúng 
tôi, ý thức trách nhiệm vì cộng 
đồng, vì xã hội được tập thể người 
lao động thấm nhuần và lan tỏa tự 
nhiên. An sinh xã hội ở BIDV chúng 
tôi không chỉ đơn thuần là hoạt 
động thiện nguyện mà được thể 
hiện ở hai khía cạnh: trước hết, nghề 
nghiệp truyền thống của chúng tôi 
là cho vay đầu tư phát triển nên bạn 
có thể thấy dấu ấn BIDV ở hầu hết 
các công trình quốc kế dân sinh, 
các công trình kinh tế trọng điểm 
trên khắp mọi miền đất nước. Đến 
nay, với gần 200 Chi nhánh trên 
toàn quốc, mặc dù chúng tôi đã 
và đang trở thành một ngân hàng 
thương mại hiện đại, hướng đến tất 
cả các nhóm khách hàng song tại 
các địa phương, BIDV vẫn tiếp tục 

là ngân hàng đóng góp lớn cho sự 
phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai, 
không chỉ bằng các hoạt động nghề 
nghiệp, hàng năm các chương trình 
an sinh xã hội do các Công đoàn cơ 
sở, Đoàn thanh niên và người lao 
động chủ động triển khai rất nhiều. 
Còn tính chương trình chính thức 
của cả hệ thống, năm 2017, tổng 
kinh phí BIDV cam kết hỗ trợ an sinh 
xã hội là trên 200 tỷ đồng”.

200 tỷ đồng – một con số không 
hề nhỏ trong bối cảnh Chính phủ 
kêu gọi xã hội hóa các hoạt động vì 
cộng đồng do ngân sách nhà nước 
còn nhiều khó khăn, hoạt động kinh 
doanh của các ngân hàng cũng cạnh 
tranh gay gắt để tìm kiếm từng đơn 
vị lợi nhuận. Nhưng với tấm lòng và 
trách nhiệm vì cộng đồng, bên cạnh 
các hoạt động kinh doanh hiệu quả, 
BIDV tiếp tục dành ngân sách hoạt 
động, quyên góp ủng hộ của cán bộ 
nhân viên, người lao động để triển 
khai thực hiện nhiều chương trình 
an sinh xã hội thiết thực. 

Tìm hiểu kỹ mới thấy hoạt động 
an sinh tại BIDV không chỉ là tự phát 
trong 1 - 2 năm mà là cả một quá 
trình lâu dài. “Cấu phần An sinh xã 
hội của chúng tôi được chính thức 
triển khai bài bản từ năm 2008 với 
Đề án hỗ trợ giảm nghèo tại các 
huyện nghèo nhất theo Đề án 30a 
của Chính phủ. Từ đó đến nay mỗi 
năm BIDV đều dành ngân sách để 
thực hiện an sinh, chủ yếu trong 
các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ 
thiên tai và xây nhà đại đoàn kết… 
Chỉ riêng 2017, chúng tôi đã bàn 
giao 412 phòng/lớp học và 25 
công trình/chương trình giáo dục; 
87 công trình/chương trình y tế; 
323 căn nhà đại đoàn kết và nhiều 
chương trình hỗ trợ người nghèo, 
khắc phục thiên tai.v.v....” - bà Lê Thị 
Kim Khuyên nói thêm.

Những món quà nhân văn được 
cho đi từ những tấm lòng nhân văn. 
Chia tay chúng tôi ra về, bà Khuyên 
nhắn nhủ: “Chúng tôi hy vọng có 
thể góp sức nhỏ để cùng với Chính 
phủ và cộng đồng doanh nghiệp 
chung tay cải thiện chất lượng cuộc 
sống cho cộng đồng. Gọi là một tấm 
lòng trong vạn tấm lòng…” 
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Ngày 30/01/2018, tại Hà 
Nội, BIDV đã tổ chức 
trao thưởng cho khách 

hàng may mắn đạt giải nhất của 
Chương trình chứng chỉ tiền gửi 
“Tài Lộc nhân đôi”. Giải thưởng là 
01 xe ô tô Chevrolet Aveo LT trị 
giá 500 triệu đồng đã được trao 
cho bà Võ Thị Hồng Minh - khách 
hàng của BIDV Hoàn Kiếm.

Chương trình chứng chỉ tiền 
gửi Tài Lộc nhân đôi bắt đầu từ 
ngày 14/09/2017 và kết thúc vào 
ngày 08/12/2017 đã nhận được 
sự ủng hộ, tham dự nhiệt tình của 
khách hàng trong cả nước. 

Chương trình đã đem đến 
cho khách hàng hơn 100.000 giải 
thưởng với tổng giá trị lên tới gần 
18 tỷ đồng. Trong đó, bên cạnh 2 
giải Nhất toàn hệ thống trị giá 500 
triệu đồng/giải, BIDV còn trao 190 
giải May Mắn tại chi nhánh, mỗi chi 
nhánh 01 giải trị giá 25 triệu đồng.

Ngày 29/01/2018, BIDV đã tổ 
chức chương trình bàn giao 
quà an sinh xã hội tặng tỉnh 

An Giang.Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng, 
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị 
Ánh Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh An 
Giang Vương Bình Thạnh tham dự 
chương trình.

Trong chương trình, đại diện Ban 
lãnh đạo BIDV đã trao bảng tượng 
trưng tặng 100 căn nhà tình nghĩa 
tại xã Thới Sơn (huyện Tịnh Biên) có 
tổng trị giá 5 tỷ đồng; 1 công trình 
Trường Mầm non Long Sơn (thị xã 
Tân Châu) trị giá 5 tỷ đồng và 800 
phần quà Tết cho bà con nghèo có 
tổng trị giá 400 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi chương trình, 
Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình 
Thạnh trân trọng và ghi nhận sự 
đồng hành của BIDV trong công 
tác an sinh xã hội của tỉnh An Giang 
trong thời gian qua. Đồng thời, 
mong muốn BIDV tiếp tục đẩy mạnh 
các hoạt động hỗ trợ An Giang 
trong công tác an sinh xã hội thời 
gian tới.

BIDV hỗ trợ 
hơn 10 tỷ đồng 
cho người dân An giAng

BidV trAo giải thưởng 500 triệu đồng 
cho khách hàng may mắn
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BIDV DÀNH 12 TỶ ĐỒNG 
tặng quà tết cho người nghèo

Chương trình tặng quà tết 
cho đồng bào nghèo đã trở 
thành hoạt động an sinh xã 

hội thường niên liên tục của BIDV từ 
năm 2009 đến nay. Với mong muốn 
góp phần đem đến cho đồng bào 
nghèo một cái Tết no ấm, tết Mậu Tuất 
2018, công đoàn BIDV đã phát động 
phong trào quyên góp 24.000 suất quà 
Tết trị giá 12 tỷ đồng tặng đồng bào 
nghèo, công nhân lao động nghèo tại 
63 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. 
Trị giá trung bình mỗi suất quà tết là 
500.000 đồng/suất, theo thời giá hiện 
tại, một suất quà bao gồm: 1 kg thịt, 2 
chiếc bánh chưng, 1 hộp mứt, 1 chai 
rượu, 1 gói mỳ chính….

Đây là năm thứ 9 liên tiếp BIDV 
thực hiện chương trình “Quà Tết 
tặng Đồng bào Nghèo” với đối tượng 
ưu tiên là đồng bào vùng sâu, vùng 
xa, vùng dân tộc ít người, vùng bị 
thiên tai do lũ lụt và rét đậm, rét 
hại, công nhân viên chức lao động 
nghèo, bệnh nhân nghèo, người già 

Hoa QuỳnH

Ngày 31/01/2018, tại Hà Nội, BIDV đã công bố chương trình Quà Tết tặng 
đồng bào nghèo với tổng trị giá lên tới 12 tỷ đồng. 

neo đơn, trẻ em nghèo không nơi 
nương tựa. Công đoàn các chi nhánh 
BIDV sẽ tổ chức các đoàn công tác 
đến tận địa phương trực tiếp trao 
tặng quà tết cho đồng bào. Bên cạnh 
đó, BIDV cũng sẽ kết hợp với các cơ 
quan ban ngành chức năng các địa 
phương như: Liên đoàn lao động, 
các quỹ bảo trợ xã hội, các trung tâm 
chăm sóc thương bệnh binh… thực 
hiện tặng quà cho người nghèo. 

Ngay tại lễ công bố quà Tết cho 
người nghèo năm 2018, BIDV đã trực 
tiếp trao tặng Quỹ Tấm Lòng Vàng 
do Báo Lao động sáng lập 1 tỷ đồng 
để tặng quà tết cho công nhân viên 
chức và lao động nghèo tại 63 tỉnh, 
thành phố; tặng Quỹ Bảo trợ Trẻ em 
của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt 
Nam 200 triệu đồng để tặng quà 
cho trẻ em nghèo tại các trung tâm 
bảo trợ trẻ em… Sau chương trình, 
BIDV cũng sẽ phối hợp với Hội nhà 
báo Việt Nam, Báo Tiền phong, Báo 
Công an nhân dân, Báo Sài gòn giải 

phóng… thực hiện trao quà Tết tại 
nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bà Lê Thị Kim Khuyên - Chủ tịch 
Công đoàn BIDV - chia sẻ: “Đối với 
chương trình tặng quà tết, công 
đoàn các chi nhánh BIDV sẽ tích cực 
chủ động phối hợp với Liên đoàn 
Lao động các tỉnh, thành phố đưa 
quà đến tận địa phương, phát tận 
tay đồng bào nghèo, công nhân lao 
động, bệnh nhân nghèo... Việc trao 
tặng quà Tết tại các địa phương sẽ 
được BIDV hoàn thành trước ngày 
23 tháng Chạp, đối với bệnh nhân 
nghèo tại các bệnh viện, trao tặng 
trước 28 tháng Chạp.”  

Tặng quà Tết cho người nghèo là 
hoạt động ý nghĩa thường niên được 
BIDV thực hiện từ nhiều năm qua 
trên quy mô toàn quốc. Từ 2009 đến 
nay, BIDV đã dành tặng tổng số gần 
484.621 suất quà, tổng giá trị 145.6 tỷ 
đồng. Các hoạt động ASXH vì cộng 
đồng của BIDV đã được các cơ quan, 
Bộ, Ngành đánh giá, ghi nhận bằng 
các giải thưởng: Doanh nghiệp thực 
hiện tốt trách nhiệm ASXH vì cộng 
đồng (Bộ Kế hoạch Đầu tư); Doanh 
nghiệp vì người lao động (Tổng liên 
đoàn lao động Việt Nam). 

Tổng Giám đốc BIDV Phan Đức Tú và Đoàn công tác của BIDV tặng quà Tết Mậu Tuất  
cho người dân tỉnh An Giang

Xuân Mậu Tuất 2      18
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Đảng là mùa xuân 
Trải qua 88 năm xây dựng, phát 

triển và trưởng thành, Đảng đã 
lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách 
mạng tháng Tám thành công, khai 
sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Trước muôn vàn 
khó khăn, thách thức, Đảng ta luôn 
vững tin chèo lái con thuyền cách 
mạng đi đến bến bờ. Đảng đã khởi 
xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi 
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và hội nhập quốc tế vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh, làm cho thế 

Mỗi độ Tết đến Xuân về, người Việt Nam luôn có câu khẩu hiệu quen 
thuộc, thiêng liêng “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới” 
để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu và để khắc dạ ghi tâm 
mốc son lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sự kiện Đảng ta ra đời 
ngày 3/2/1930 - đúng vào thời khắc giao hoà giữa đất trời và lòng người 
có thể là sự ngẫu nhiên, cũng có thể là sự lựa chọn mang tính quy luật, 
tính lịch sử, để rồi từ đó “ý Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí “bách chiến, 
bách thắng”, đem lại những Mùa Xuân cho đất nước...

Hà Lê

đảng là mùa Xuân 
của ĐấT Nước

và lực, vị trí và uy tín của Đảng, của 
đất nước Việt Nam ngày càng cao 
trên trường quốc tế.

Những mùa xuân trôi qua nhanh, 
sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã 
lãnh đạo đúng hướng khi việc tăng 
trưởng kinh tế đã cơ bản gắn kết 
hài hòa với phát triển văn hóa, xây 
dựng con người, tiến bộ và công 
bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và 
môi trường. Tăng trưởng kinh tế đi 
đôi với bảo đảm tiến bộ và công 
bằng xã hội ngay trong từng bước 
phát triển. 

Vì lẽ vì những chiến công to lớn 
đó mà Đảng ta chính là mùa xuân 
của đất nước, của con người Việt 
Nam. “Ý Đảng - Lòng Dân” hòa 
quyện, gắn bó chặt chẽ với nhau, 

tạo nên mùa xuân tươi đẹp, chan 
chứa niềm tin và lẽ sống, trở thành 
vũ khí bách chiến, bách thắng trước 
mọi khó khăn, thử thách. Tất cả 
những chiến công, những kỳ tích 
mà đất nước ta, dân tộc ta giành 
được trong 88 năm kiên định, vững 
vàng đi theo ngọn cờ cách mạng, 
phần lớn là nhờ có sự lãnh đạo tài 
tình, sáng suốt của Đảng quang 
vinh và Bác Hồ kính yêu.

Đặc biệt, với sự ra đời của Nghị 
quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng 
Đảng hiện nay” đã mở ra nhiều tín 
hiệu đáng mừng. Trước yêu cầu bức 
thiết của nhiệm vụ xây dựng Đảng 
đặt ra, nhiều cán bộ, đảng viên cấp 
cao của Đảng đã tiến hành đợt sinh 
hoạt tự phê bình, phê bình một 
cách thẳng thắn, trung thực và xin 
lỗi trước nhân dân về những hạn 
chế, khuyết điểm, đồng thời đưa ra 
một số biện pháp để khắc phục… 
đã tạo ra luồng sinh khí mới đánh 
thức nhãn quan chính trị của quần 
chúng nhân dân, tạo ra sự đồng 
thuận, đoàn kết giữa Đảng với nhân 
dân, giữa nhân dân với Đảng và uy 
tín của Đảng ngày được khẳng định 
và nâng cao: “Uy tín trước dân là 
thước đo chủ yếu”. Rõ ràng Đảng 
ta đã nghiêm khắc nhìn lại mình 
để tìm bước đi đúng đắn, có hiệu 
quả trong quá trình lãnh đạo. Đó 
là thái độ đúng đắn của một Đảng 
cách mạng có trách nhiệm trước 
nhân dân và đất nước. Nhân dân 
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cả nước vui mừng, tin tưởng, càng 
gắn bó hơn với Đảng khi Ban Chấp 
hành Trung ương xác định mục tiêu 
phải tạo được chuyển biến thực 
sự, khắc phục những hạn chế, yếu 
kém trong công tác xây dựng đảng, 
nhằm xây dựng Đảng ta thật sự 
trong sạch, vững mạnh, giữ vững 
vai trò và nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu, củng cố niềm tin 
trong Đảng và nhân dân, động viên 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
thực hiện thắng lợi các chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, đưa nước ta 
phát triển bền vững trong xu thế 
hội nhập toàn cầu. 

mùa xuân của Đảng bộ 
bIDV

Hòa với không khí của cả nước, 
Đảng bộ BIDV cũng có những niềm 
vui mới đón xuân về.

Chẳng thế, cứ mỗi độ Xuân về 
Tết đến lại thấy dòng chữ chan 
chứa niềm vui, giục giã lòng người: 
“Mừng Xuân, Mừng Đảng”. Bởi từ 
bao năm nay, với mỗi người Việt 
Nam ta, Đảng với mùa Xuân - mùa 
Xuân với Đảng đã trở thành một 
thực thể thống nhất. Chỉ một lẽ tự 
nhiên ấy cũng đủ để tin vào sức 
sống trường tồn tràn đầy sức Xuân 
của Đảng quang vinh. Bởi những gì 
đã, đang hình thành và phát triển 
suốt mấy mươi năm qua trên đất 
nước này, đủ để mỗi người cảm 
nhận thêm sâu sắc ý nghĩa của 
những thành tựu mà Đảng và nhân 
dân ta đã giành được. 

Đảng bộ BIDV cũng không nằm 
ngoài quy luật đó, Đảng luôn giữ 
vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, tiếp tục khẳng định 
là công cụ, lực lượng chủ lực, chủ 
đạo trong thực thi chính sách tiền 
tệ theo định hướng của Chính phủ, 
Ngân hàng Nhà nước; phát huy vai 
trò là tổ chức đảng trong Doanh 
nghiệp Nhà nước đã tập trung lãnh 
đạo toàn hệ thống tích cực triển 
khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, 
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, 
tham gia điều tiết thị trường.

Ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy 
BIDV đã ban hành Nghị quyết lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, sức 
chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng 
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, 
củng cố niềm tin của cán bộ, đảng 
viên vào sự lãnh đạo của Đảng; 
tăng cường đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt 
động BIDV trong điều kiện đa sở 
hữu, hội nhập quốc tế, triển khai kế 
hoạch tái cơ cấu BIDV giai đoạn 2 
với phương châm “ Kỷ cương - Trách 
nhiệm - Hiệu quả”, tăng cường bền 
vững, gia tăng giá trị đầu tư cho cổ 
đông, đáp ứng nhu cầu phát triển 
cho người lao động, tích cực đóng 
góp cho cộng đồng xã hội.

Sau khi Ban Chấp hành TW ban 
hành các Nghị quyết hội nghị TW5 
(khóa XII), Đảng ủy BIDV đã chủ 
động xây dựng chương trình hành 
động. Đặc biệt Đảng ủy BIDV đã 
lãnh đạo xây dựng đề án tái cơ cấu 
gắn liền với phương án xử lý nợ xấu 
BIDV giai đoạn 2017-2020 (theo 
Nghị quyết 42/2017/QH14, Quyết 
định 1058/QĐ-TTg và chỉ thị 06/
CT-NHNN)... Trên cơ sở đó, Ban lãnh 
đạo BIDV đã ban hành hàng loạt văn 
bản chỉ đạo triển khai chi tiết nhiệm 
vụ tới các đơn vị thành viên, nghiêm 
túc thực hiện chỉ đạo, định hướng 
của Đảng, Chính phủ và NHNN về 
tăng trưởng tín dụng năm 2017, 
triển khai các gói tín dụng ưu đãi 
tập trung vào sản xuất kinh doanh, 
nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ 
trương của Chính phủ... 

Năm 2017 là năm đảng bộ BIDV 
đã ban hành kế hoạch chương trình, 
kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị 
cho cán bộ đảng viên với nội dung, 
cách thức và tiến độ rất cụ thể. 
Trong năm đảng bộ tập trung chỉ 

đạo nâng cao chất lượng hiệu quả 
công tác chính trị tư tưởng cho cán 
bộ, đảng viên nhất là nâng cao chất 
lượng học tập, quán triệt và thực 
hiện các Nghị quyết, chỉ thị của TW, 
Đảng ủy khối DNTW. 

Công tác kiện toàn tổ chức bộ 
máy và cán bộ được chú trọng. 
Công tác quản lý, giáo dục, rèn 
luyện và phân công nhiệm vụ cho 
đảng viên được quan tâm đặc 
biệt, các đảng viên giữ được bản 
lĩnh, phẩm chất đạo đức, phát huy 
được tính năng động, sang tạo tiên 
phong gương mẫu. Nhằm tăng 
cường quản lý đảng viên, Đảng ủy 
BIDV đã ban hành quy định về quản 
lý đảng viên đi nước ngoài. Đồng 
thời toàn thể đảng viên trong đảng 
bộ đều thực hiện tốt quy định 76 
của Bộ Chính trị, luôn gương mẫu 
thực hiện và vận động gia đình, dân 
cư nơi cư trú thực hiện tốt các chủ 
trương, chính sách đường lối của 
Đảng, pháp luật Nhà nước. Năm 
2017, 97% đảng viên được đánh giá 
đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên, tuy nhiên còn 0.36% đảng 
viên xếp loại không hoàn thành 
nhiệm vụ. Việc trao tặng huy hiệu 
đảng được thực hiện kịp thời đúng 
quy định. Trong năm Đảng bộ BIDV 
vinh dự có 06 đảng viên được trao 
tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Từ những con số và việc làm cụ 
thể này, BIDV đã có những bước 
phát triển tốt trong kinh doanh, giữ 
vững được vị trí là “ Ngân hàng bán 
lẻ tiêu biểu nhất năm 2017” do Hiệp 
hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức 
dữ liệu quốc tế IDG bình chọn và 
trao tặng cùng nhiều giải thưởng và 
vinh danh cao quý khác. Điều quan 
trọng nhất là thương hiệu BIDV 
luôn ở trong trái tim của hàng triệu 
khách hàng khắp mọi miền tổ quốc 
và trong khu vực.

****
Một mùa xuân mới đã về. Với 

khí thế vui tươi “Mừng Xuân, mừng 
Đảng”, mỗi người dân nước Việt dù 
bất cứ ở đâu hãy giữ vững niềm tin 
vào Đảng, thể hiện lòng yêu nước 
bằng những hành động thiết thực, 
cụ thể. Mỗi chúng ta hãy là một đóa 
hoa xuân dâng lên Đảng. 
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gắn kết sức mạnh Để 
tạo nên thành công 
chung

5 năm qua (2013-2017), Công 
đoàn BIDV hoạt động trong bối 
cảnh thị trường tài chính - ngân 
hàng có nhiều diễn biến thuận 
lợi. Cùng với những nỗ lực cao độ, 
Công đoàn BIDV luôn bám sát chỉ 
đạo của Công đoàn ngành Ngân 
hàng; các Nghị quyết của Đảng uỷ, 
nhiệm vụ chính trị, chiến lược và 
Chương trình hành động của BIDV; 
Nghị quyết Đại hội Công đoàn BIDV 
nhiệm kỳ 2013-2017,... để tập trung 
triển khai kịp thời, đồng bộ trên tất 
cả các mặt công tác. 

Công đoàn BIDV đã phát huy tốt 
vai trò tập hợp, động viên người lao 
động vượt qua khó khăn, quyết tâm 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chuyên môn. Điều đó góp phần 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV 
(nhiệm kỳ 2013 - 2018), Công đoàn BIDV đã nỗ lực và gặt 
hái được những kết quả quan trọng, đóng góp vào sự phát 
triển chung của hệ thống BIDV. Đây cũng là tiền đề quan 
trọng để Công đoàn BIDV phấn đấu cho những mục tiêu 
cao hơn trong thời gian tới... 

NhữNG coN số NổI BậT TroNG 5 NăM  
hoạT ĐộNG

Người lao động toàn hệ thống BIDV tạo ra 1.624 đề tài 
và sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả, 
trong đó có 353 đề tài cấp hệ thống BIDV.

69.450 lượt cán bộ được đào tạo tập trung với 1.556 
lớp; 50.079 lượt cán bộ tham gia 215 khóa online.

Toàn hệ thống đã trả lại hơn 107,73 tỷ đồng tiền thừa 
cho khách hàng với 35.546 món.

Có 163.100 lượt người tham gia cuộc thi Phong cách 
và không gian giao dịch (20 đợt thi); 30.533 bài thi tìm 
hiểu BIDV; 68 bài thi phòng, chống tham nhũng trong 
hoạt động ngân hàng; 28 bài viết, 01 ca khúc và 01 đĩa 
CD hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 35 bài dự thi 
về cải thiện môi trường làm việc.

Bình quân mỗi năm một người lao động ủng hộ 10 
ngày lương với số tiền 39 tỷ đồng/năm, và hàng ngàn bộ 
quần áo, chăn màn, sách vở học sinh...

Công đoàn đã phối hợp với chính quyền hỗ trợ, ủng hộ 
gần 1.600 tỷ đồng, 15 tấn mì tôm, 50 ngàn cuốn vở học 
sinh, 14 ngàn bộ quần áo và hàng ngàn hiện vật khác, từ 
các nguồn: chi phí của BIDV, quỹ phúc lợi và ủng hộ của 
đoàn viên, lao động...

để BIDV hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao, 
mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch kinh 
doanh giai đoạn 2013-2017; thực 
hiện có hiệu quả đổi mới, nâng cao 
năng lực thể chế của BIDV, năng 
lực tài chính, năng lực quản trị điều 
hành, phát triển nguồn nhân lực... 

 Trong đó, nổi bật là đã chủ 
động phối hợp với chính quyền 
phát động và triển khai thành công 
các phong trào thi đua, trong đó 
đáng chú ý là: Phong trào thi đua 
lao động giỏi; Phong trào phát huy 
sáng kiến cải tiến quy trình nghiệp 
vụ, nâng cao năng suất lao động; 
Phong trào học tập nâng cao trình 
độ chuyên môn; Phong trào phụ nữ 
hai giỏi; Phong trào thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; Phong trào 
thực hiện tốt 2 bộ quy chuẩn của 
BIDV, lập thành tích chào mừng các 

ngày lễ lớn của đất nước, của ngành 
Ngân hàng và của BIDV.

Công đoàn đã chủ động tham 
gia với chính quyền trong việc chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần cho 
người lao động; tham gia xây dựng 
và thực hiện Thoả ước lao động 

công đoàn BidV
Quy tụ sức mạnh người lao động 

để đưa BIDV phát triển
Hoàng Đức

74 Đầu tư Phát triển   Số 250   Tháng 1+2/2018

Nhịp sốNg



- Đến 31/12/2017, tổng số đoàn viên công đoàn có 
23.119 người, đạt 97,07% lao động BIDV. Trong đó, lao 
động nữ chiếm 57,24%; đảng viên 36,6%; lao động có 
trình độ trên đại học 16,15%; đại học, cao đẳng 73,33%... 
So với đầu nhiệm kỳ, số lao động tăng 5.811 người; đoàn 
viên công đoàn tăng 5.675 người... 

- Hiện nay, Công đoàn BIDV có 207 Công đoàn cơ sở 
trực thuộc (trong đó có 10 Công đoàn cơ sở ở các đơn vị 
liên doanh, Công ty cổ phần) được bố trí sinh hoạt tại 08 
khu vực công đoàn. So với đầu nhiệm kỳ, số lượng Công 
đoàn cơ sở tăng thêm 67 đơn vị (bao gồm thành lập mới 
và chuyển đổi từ các công đoàn MHB chuyển sang).

- Bình quân hàng năm có 77% Công đoàn cơ sở đạt 
danh hiệu vững mạnh trở lên, không có Công đoàn cơ 
sở yếu kém.

- Ngày 23&24/3/2018, Đại hội CĐ BIDV lần thứ V, 
nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đại hội sẽ đánh 
giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ BIDV lần thứ 
IV, nhiệm kỳ 2013-2018 và bàn các giải pháp thực hiện 
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023; Bầu BCH CĐ BIDV nhiệm 
kỳ 2018-2013 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công 
đoàn Ngân hàng VIệt Nam lần thứu VI…

tập thể, sử dụng quỹ phúc lợi. Kết 
quả đó đã góp phần quan trọng 
để người lao động có việc làm, thu 
nhập, đời sống ổn định và từng 
bước được cải thiện; quyền lợi hợp 
pháp chính đáng, môi trường làm 
việc được đảm bảo.

Công đoàn BIDV đã góp phần tích 
cực vào  thực hiện các chương trình 
an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xoá 
đói giảm nghèo, khắc phục thiên 
tai,... của Đảng và Nhà nước. Bên 
cạnh đó, các hoạt động văn hoá - 
văn nghệ, thể dục - thể thao trong 
toàn hệ thống BIDV cũng được duy 
trì thường xuyên và có bước phát 
triển sâu rộng, thu hút được đông 
đảo người lao động tham gia. Qua 
đó góp phần quan trọng để nâng 
cao đời sống tinh thần cho người lao 
động, tạo động lực thúc đẩy phong 
trào thi đua yêu nước....

hướng tớI thực hIện 
thắng lợI nhIệm Vụ gIaI 
Đoạn 2018 - 2023

Trong thời gian tới, BIDV tiếp 
tục triển khai thực hiện mục tiêu 
chiến lược, nhiệm vụ và kế hoạch 
kinh doanh 5 năm (2016 - 2020) 
với phương châm “kỷ cương, trách 
nhiệm, hiệu quả” và tầm nhìn đến 
năm 2030; tái cơ cấu giai đoạn 2 
(2017 - 2020); nâng cao năng lực tài 
chính; đổi mới, nâng cao năng lực 
quản trị điều hành, năng lực cạnh 
tranh; nâng cao năng suất lao động 
và hiệu quả hoạt động kinh doanh; 

triển khai thực hiện ngân hàng số,... 
Trong bối cảnh đó, hoạt động Công 
đoàn BIDV cũng sẽ hướng tới thực 
hiện các mục tiêu tổng quát. 

Trước hết, tiếp tục phát huy vai 
trò tổ chức công đoàn tập hợp, 
động viên đoàn viên, lao động phát 
huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, 
nỗ lực, quyết tâm phấn đấu thực 
hiện thành công Phương án tái cơ 
cấu giai đoạn 2, thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ 
và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 
2018 – 2023 của BIDV; Xây dựng 
BIDV trở thành Tập đoàn tài chính - 
ngân hàng có chất lượng, hiệu quả, 
uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Thứ hai, tích cực tham gia với 
chính quyền đảm bảo đầy đủ việc 
làm cho người lao động; thu nhập 
tương xứng với kết quả công việc; 
được hưởng đầy đủ các chế độ, 
quyền lợi hợp pháp, chính đáng; 
được đào tạo đáp ứng yêu cầu công 
việc được giao; đời sống người lao 
động không ngừng được nâng cao.

Thứ ba, tăng cường công tác 
giáo dục, xây dựng đội ngũ người 
lao động có phẩm chất đạo đức tốt, 
giỏi nghiệp vụ, ứng xử văn minh, 
thích ứng nhanh với công nghệ mới; 
không ngừng nâng cao năng xuất lao 
động, tích cực thực hành tiết kiệm, 
tham gia phòng chống tham nhũng, 
chống tiêu cực, nêu cao tinh thần 
trách nhiệm xây dựng tập thể vững 
mạnh, phấn đấu vì mục tiêu BIDV 
phát triển bền vững và hội nhập. 

MộT số chỉ TIêu PhấN Đấu TroNG GIAI 
ĐoạN 2018 - 2023

100% người lao động được ký Hợp đồng lao động; 
được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai 
nạn và các bảo hiểm khác; được nghỉ phép năm; được 
nâng lương, đào tạo, đào tạo lại, nghỉ bù và đảm bảo 
các quyền lợi hợp pháp chính đáng khác theo quy định; 
đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện môi trường làm 
việc không ngừng được nâng cao. 

100% các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ 
chức thăm quan nghỉ mát hàng năm; 

Hàng năm, 100% Công đoàn cơ sở thường xuyên 
triển khai thực hiện Bộ quy chuẩn đạo đức, Bộ quy tắc 
ứng xử và các Quy định về phong cách giao dịch, làm 
việc của BIDV.

Phấn đấu bình quân hàng năm có ít nhất 97% 
đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động; 100% đơn vị thực 
hiện Thoả ước Lao động tập thể theo đúng quy định của 
pháp luật; 100% đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ.

Bình quân hàng năm có từ 80% Công đoàn cơ sở 
đạt danh hiệu vững mạnh trở lên, không có Công đoàn 
cơ sở yếu kém.

Bình quân hàng năm có ít nhất 70% nữ đoàn viên, 
lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc 
nhà”.

Thứ tư, tiếp tục tăng cường xây 
dựng tổ chức công đoàn vững 
mạnh, đổi mới nội dung, phương 
pháp hoạt động, luôn hướng về cơ 
sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng 
và đơn vị vững mạnh.
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Những năm qua, Công đoàn 
cơ sở BIDV Lai Châu (CĐCS 
BIDV Lai Châu) với vai trò 

đại diện cho người lao động đã 
phát huy quyền làm chủ, chăm lo 
đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích 
của người người lao động. Quan 
tâm động viên đoàn viên người 
lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chuyên môn. Cùng với đó CĐCS 
BIDV Lai Châu đã phối hợp với 
chính quyền tổ chức nhiều hoạt 
động văn hóa, văn nghệ và thể 
thao tạo thêm sân chơi bổ ích, 
nâng cao đời sống tinh thần cho 
đoàn viên. Qua đó, tăng cường tinh 

Bùi cHiến 

thần đoàn kết, mở rộng mối giao 
hữu với các đơn vị bạn, tạo động 
lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo anh Phan Quang Hưng - 
Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở BIDV Lai Châu, thông qua 
hoạt động văn nghệ, thể thao còn 
rèn luyện “kỹ năng mềm”, giúp 
giao dịch viên, cán bộ tín dụng 
phát huy năng khiếu, thêm tự tin 
khi giao tiếp với đối tác. Để phong 
trào nề nếp, Ban Chấp hành đã chủ 
động đổi mới nội dung, tổ chức các 
lớp bồi dưỡng về âm nhạc, khiêu 
vũ và tăng thời gian giao lưu văn 

nghệ trong các buổi sinh hoạt công 
đoàn. Duy trì tốt phong trào văn 
nghệ trong cơ quan không chỉ góp 
phần nâng cao đời sống tinh thần 
cho người lao động mà còn giúp 
Công đoàn cơ sở BIDV Lai Châu lựa 
chọn được các hạt nhân, nhân tố 
tích cực, nòng cốt để lập đội văn 
nghệ xung kích. Với nòng cốt là cán 
bộ của các phòng: Giao dịch khách 
hàng, Khách hàng doanh nghiệp, 
Khách hàng cá nhân, Quản lý rủi ro, 
Quản lý nội bộ và các phòng Giao 
dịch trực thuộc. 

Phát triển từ phong trào văn 
nghệ của cơ quan, đội văn nghệ 

BidV LAi châu

thêm sân chơi bổ ích 
cho đoàn ViÊn công đoàn
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xung kích của CĐCS BIDV Lai 
Châu đã tham gia và khẳng định 
mình trong nhiều hội thi, hội diễn. 
Những kế toán, cán bộ tín dụng 
cả ngày “đánh vật” với những con 
số khô khan và luôn nguyên tắc 
trong thẩm tra dự án đã có những 
phút ngẫu hứng, thăng hoa cảm 
xúc trên sân khấu và để lại nhiều 
ấn tượng trong lòng khán giả và 
chinh phục được ban giám khảo và 
đạt kết quả cao như: Tại Hội diễn 
công đoàn BIDV khu vực I, đội văn 
nghệ của BIDV Lai Châu đã xuất 
sắc xếp thứ nhì toàn đoàn với 1 tiết 
mục đạt giải A, 2 tiết mục đạt giải 
B, 1 tiết mục đạt giải C, 1 tiết mục 
đạt giải khuyến khích. Tiếp đó, tại 
hội diễn toàn hệ thống kỷ niệm 60 
năm thành lập BIDV, tiết mục múa 
“Mùa Bông Bản Lự” của chi nhánh 
đã đoạt giải A được Ban giám 
khảo, toàn thể hội diễn đánh giá 
cao về chất lượng nghệ thuật. Duy 
trì tốt phong trào văn nghệ công 
đoàn BIDV Lai Châu đã đưa giải 
pháp hữu hiệu tạo sân chơi, nâng 
cao đời sống văn hóa, tinh thần 
cho đoàn viên; tiếp tục khẳng định 
vị trí là cánh chim đầu đàn trong 
phong trào thể thao, văn hóa, văn 
nghệ của hệ thống ngân hàng 
trong khu vực.

Thiết thực hưởng ứng cuộc vận 
động “Toàn dân rèn luyện thân 
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, 
công đoàn cơ sở BIDV Lai Châu 
chú trọng, duy trì, đầu tư cơ sở vật 
chất, phương tiện tập luyện, thu 
hút nhiều tay vợt mạnh tới tham 
gia tại Câu lạc bộ Cầu lông, bóng 
bàn. Ban Chấp hành công đoàn 
đã tổ chức nhiều đợt giao hữu cho 
đội bóng đá mini của cơ quan. Anh 
Nguyễn Anh Tuấn (cán bộ phòng 
khách hàng Doanh nghiệp) chia 
sẻ, sau mỗi buổi làm việc, cùng 
nhau luyện tập thể thao không chỉ 
là cách tốt để giải tỏa căng thẳng, 
tăng cường thể lực để làm việc tốt 
hơn. Anh cho biết thêm, qua tham 
gia tập luyện, giao hữu thể thao 
còn giúp anh em trong cơ quan 
thêm đoàn kết, gắn bó và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. 

Từ phong trào thể dục, thể thao 

không chỉ góp phần nâng cao thể 
lực, tăng cường tinh thần thân 
hữu trong tập thể, trưởng thành từ 
phong trào, CĐCS BIDV Lai Châu có 
nhiều vận động viên khẳng định 
tên tuổi mình trong các giải thi đấu 
của tỉnh, của ngành. Trong những 
năm gần đây, các đoàn VĐV của chi 
nhánh luôn nằm trong nhóm các 
đoàn dẫn đầu bảng thành tích tại 
các Hội thao của hệ thống và các 
giải đấu thể thao trong tỉnh. Tham 
gia Hội thao Công đoàn khu vực I 
tại Vĩnh Phúc, Đoàn vận động viên 
của Lai Châu với quyết tâm đạt 
thành tích cao nhất, cùng sự cổ vũ 
nồng nhiệt của các cổ động viên 
đã xuất sắc giành giải nhất môn 
kéo co, nhì câu lông đôi nam, ba 
cầu lông đơn nam. Hội thao toàn 
ngành tổ chức tại Đà Nẵng, đội kéo 
co của BIDV Lai Châu một lần nữa 
khẳng định mình, vượt qua các 
đội bạn xứng đáng ở ngôi á quân. 
Không chỉ thành công tại các giải 
đấu của ngành, đoàn vận động 
viên của BIDV Lai Châu còn liên tiếp 
có mặt trên bục vinh quang trong 
các giải đấu bóng mini 7 người do 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, tỉnh 
tổ chức. Các tay vợt cầu lông như 
Nguyễn Việt An, Nguyễn Văn Hải, 
Bùi Văn Hiện, Nguyễn Anh Tuấn 
luôn là hạt giống và đạt giải cao 

trong các giải đấu của tỉnh. 
Đẩy mạnh phong trào văn hóa, 

thể thao, CĐCS BIDV Lai Châu 
tạo sân chơi lành mạnh, tạo cơ 
hội gắn kết giữa các thành viên, 
phòng chuyên môn hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chính trị. Điều này 
được chứng minh một cách thực 
tiễn, sinh động: đầu nhiệm kỳ, 
năm 2012, Chi nhánh huy động 
vốn chưa đạt đến 500 tỷ động, đến 
nay, con số này đã vượt trên 1.600 
tỷ, đạt mức tăng trưởng đạt 320%, 
nâng tổng dư nợ của chi nhánh 
lên gần 3.000 tỷ, tăng trưởng đạt 
280% và lợi nhuận trước thuế đạt 
trên 75 tỷ đồng. Những kết quả 
đáng ghi nhận trên, khẳng định 
sự trưởng thành, uy tín với khách 
hàng của BIDV Lai Châu.

Để cho khúc công đoàn ca tiếp 
tục vang xa tại Lai Châu - miền quê 
nơi ven trời Tây Bắc, công đoàn cơ 
sở BIDV Lai Châu đã và sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh các phong trào thi đua, 
duy trì phong trào văn hóa, văn 
nghệ và thể thao. Cùng với đó, Ban 
chấp hành công đoàn tiếp tục quan 
tâm, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp 
của công đoàn viên, chú trọng công 
tác nữ công và tăng cường hoạt 
động từ thiện, tình nguyện góp 
phần vào công cuộc xây dựng xã 
hội văn minh và giầu đẹp. 
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giác cải tạo môi trường làm việc? Đó 
là câu hỏi mang tính thời sự trong 
tất cả ngành nghề mà ngành cạnh 
tranh khốc liệt như ngân hàng thì 
cần được giải đáp nhất. Phải chăng 
chúng ta hãy bắt đầu bằng những 
việc nhỏ bé như những gì chúng tôi 
kể dưới đây?

Anh em Phòng Giao dịch Quán 
Hàu, BIDV Quảng Bình chúng tôi 
hay đùa rằng: “Phòng mình bây giờ 
giống trung tâm nghỉ dưỡng quá”. 
Để có thể thốt ra câu nói này trước 
đó, tất thảy mọi người đều cố gắng 
nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt 
cho chính bản thân mình. Không chỉ 
là sự đầu tư vào cơ sở vật chất, tiện 
nghi làm việc của cơ quan, mà còn 
là sự tự giác vươn lên xây dựng đời 
sống trên những cái có sẵn. 

Phòng Giao dịch Quán Hàu 
chúng tôi đặt ở huyện Quảng 
Ninh, cách xa trụ sở chi nhánh. Do 
điều kiện ở xa nên anh em chúng 
tôi hay ở lại nghỉ ngơi vào buổi 
trưa và được công đoàn cơ quan 
tạo điều kiện hỗ trợ một suất cơm. 
Nhớ lại buổi đầu mới nấu ăn, mọi 
thứ đều thiếu thốn: Chưa có mâm, 
xoong nồi thiếu, chén đũa vừa đủ 
dùng, món ăn anh cấp dưỡng nấu 
còn đơn giản và chưa thay đổi 
nhiều. Dần dần, mọi người đều 

Bên tôi,
những đồng nghiệp 
hết mình Vì công Việc

Xuân Sơn

Con người là tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp. Câu nói 
này trong thời đại cạnh tranh khốc liệt ngày nay, càng có giá trị đối 
với mỗi chủ doanh nghiệp. Trong kinh doanh, có người nói mấu 
chốt cho sự thành công là địa điểm, riêng tôi lại nghĩ khác, đó phải 
là con người.

cống hiến và muốn được đền đáp 
xứng đáng với công sức bỏ ra. 

Thực tế môi trường làm việc 
không chỉ là không gian làm việc, 
mà là tổng hòa của tất cả những 
yếu tố xoay quanh người lao động, 
bao gồm quan hệ giữa con người 
với con người với những điều kiện 
làm việc khác nhau. Vì vậy, tạo 
dựng môi trường làm việc thân 
thiện, thoải mái, kích thích tính 
sáng tạo là xu hướng đi song hành 
cùng với việc tạo sự cạnh tranh 
trong công việc.

Vậy làm sao để người lao động tự 

Để người lao động an tâm 
cống hiến hết mình, nhất 
thiết phải để họ tự cảm 

thấy mình đang góp sức vào thành 
công chung. Hẳn ai đã xem bộ 
phim Modern Times (tạm dịch: 
Thời đại tân kỳ) đều ấn tượng với 
danh hài Charlie Chaplin, một vai 
diễn pha trộn giữa hài kịch và bi 
kịch khi châm biếm mặt trái của 
công nghiệp hóa. Bộ phim hướng 
chúng ta đến một điều rằng, người 
lao động nói chung không phải 
là những cỗ máy, chúng ta đều là 
những con người có nhu cầu được 
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đã quen với cách sinh hoạt như 
một gia đình: Sáng “anh nuôi” đi 
chợ, nấu những món ăn mà anh 
em trước đó đã “đặt hàng”. Trưa, 
mọi người cùng chung tay, người 
dọn chén, người trải chiếu, người 
bưng bê đồ ăn...Chỉ với cử chỉ 
quan tâm gắp đồ ăn cho nhau hay 
xới cho nhau một bát cơm thôi 
cũng là cơ hội để mọi người xích 
lại gần nhau thêm. 

Bữa cơm gia đình là niềm động 
viên giúp chúng tôi hiểu nhau hơn 
trong công việc và cùng chia sẻ 
những câu chuyện trong cuộc sống 
đời thường. Chúng ta tới cơ quan, 
trao đổi, nói chuyện thân mật; hỏi 
han khách hàng về gia đình, cuộc 
sống của họ nhưng chúng ta đã nói 
và hiểu sâu sắc về hoàn cảnh của 
đồng nghiệp mình hay chưa? Khách 
hàng là người tạo ra thu nhập cho 
ta, nhưng bạn bè đồng nghiệp mới 
chính là những người ghé một bên 
vai gánh đỡ một phần vất vả, ở bên 
ta lúc khó khăn nhất. 

Người giám đốc cũ của tôi từng 
nói rất chân tình: “Một ngày chúng 
ta dành thời gian cho nhau (đồng 
nghiệp) 12 tiếng, cùng sống, cùng 
giúp nhau trong công việc, thậm 
chí còn hơn dành cho người thân, vì 
vậy hãy biết trân trọng nhau”. Ngắn 

thôi, với 30 phút trò chuyện vào 
bữa cơm, bỏ ra hết những vui buồn 
công việc, anh em chúng tôi đã 
hiểu hơn về nhau! Cả phòng chúng 
tôi cùng thống nhất nuôi “heo cải 
thiện đời sống” bằng cách thành 
viên nào mắc lỗi thì phải nộp quỹ, từ 
đó vừa như một lời nhắc nhở tạo sự 
nghiêm túc, khắt khe với bản thân 
trong công việc, vừa có những trái 
cây tráng miệng sau bữa trưa hay 
những bữa chè, sữa chua cuối giờ 
chiều mỏi mệt.  

Phòng nghỉ trưa cũng được ban 
lãnh đạo quan tâm từ những thứ 
nhỏ nhặt nhất như chăn nệm cho 
đến những tiện nghi như ti vi, điều 
hòa...để chúng tôi nhanh chóng lấy 
lại sức cho một buổi chiều làm việc 
hiệu quả. Tôi chợt nhớ tới những 
chia sẻ của Larry Page, một trong 
hai nhà sáng lập của Google khi 
trả lời phỏng vấn của Fortune về 

mái, xả stress. Nhưng làm cách nào 
để với thời gian eo hẹp mà vẫn tạo 
ra những phút giây bổ ích cho bản 
thân người lao động. 

Tôi nghĩ, thời gian làm việc của 
nhân viên ngân hàng là từ 7 rưỡi 
sáng cho đến...khi hết việc. Tôi cũng 
thầm khâm phục những người chị, 
người em gái tan sở khi mà đèn 
đường đã bật lên khá lâu, vậy mà 
họ cũng hoàn thành tốt công việc 
không thua kém một nam nhân 
viên nào, lại giữ trọn thiên chức của 
người mẹ, người vợ trong chăm lo 
gia đình. Vẫn giữ trong lòng những 
băn khoăn ấy, chúng tôi đi nghỉ trưa 
để lấy lại sức cho một buổi chiều vất 
vả. Lắng nghe hơi thở sâu, đều đều 
của những đồng nghiệp - những 
người anh em, tự nhủ luôn bên 
cạnh mình là những con người cháy 
hết mình, vì người khác thì mọi lo 
toan đều được xóa bỏ. 

Đầu tư về con người thông qua 
cải thiện điều kiện sức khỏe, 

nâng cao đời sống tinh thần, đào tạo 
kiến thức chuyên môn chính là sự đầu 
tư lâu dài và thực sự có cái tâm của 
những người lãnh đạo”.

bí quyết xây dựng môi trường làm 
việc hiệu quả: “Từng sáng kiến sẽ 
không thể phát huy tác dụng nếu 
nhân viên không cảm thấy công ty 
như một gia đình. Khi bạn đối xử với 
nhân viên theo cách này, năng suất 
làm việc của họ sẽ tăng cao”.

Đầu tư về con người thông qua 
cải thiện điều kiện sức khỏe, nâng 
cao đời sống tinh thần, đào tạo 
kiến thức chuyên môn chính là sự 
đầu tư lâu dài và thực sự có cái tâm 
của những người lãnh đạo. Đáng 
lẽ, công việc có áp lực và rủi ro cao 
như nhân viên ngân hàng cần được 
bù đắp bởi những phút giây thoải 
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1.2018những 
điểm nhấn

                        tháng

BidV

Đức Hoàng

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp BIDV” ở 
vòng thi tháng cuối cùng này tiếp 
tục nhận được sự quan tâm của 
đông đảo cán bộ BIDV, góp phần 
làm phong phú thêm bộ sưu tập 
ảnh đẹp về con người, công việc, 
cuộc sống của các thành viên 
dưới mái nhà chung BIDV.
Trong tháng 01 này, Ban Tổ 
chức trao giải cho 5 bức ảnh có số 
điểm cao nhất, cụ thể như sau:

1Tác phẩm của 
tác giả Phùng 
Hạnh Nga (Ban 

Khách hàng Doanh 
nghiệp lớn) với thông 
điệp: “Thùng xe lắc 
lẻo đường xa, “Đầu 
tư” đến với trẻ nghèo 
vùng cao” - Hãy cùng 
nhau, cùng BIDV trao 
yêu thương, tiếp nghị 
lực...
Tác phẩm có tổng 
điểm: 187 điểm.

2Tác phẩm của tác giả Nguyễn Duy 
Đức (Trung tâm Thanh toán) với 
thông điệp: “Nét đẹp thời gian” -  

Chị Bùi Thị Yến, cán bộ Trung tâm Thanh 
toán nhận quyết định nghỉ hưu sau 20 
năm cống hiến cho BIDV... 
Tác phẩm có tổng điểm: 154 điểm.
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3. Tác phẩm của tác giả Nguyễn Văn Minh (BIDV Phú Xuân) với thông điệp: 
“Nụ cười Anh - sáng niềm tin Vững vàng tâm huyết - là người tiên phong”... 
Tác phẩm có tổng điểm: 122 điểm.

4 Tác phẩm của tác giả Dương Ngọc Tuyết 
(Ban Thông tin quản lý và hỗ trợ ALCO) với 
thông điệp: “BIDV cùng em tới trường / Hàng 

trăm cuốn sách đượm tình yêu thương  / Vượt giá 
rét một chặng đường  / Nhiệt huyết rực cháy thổi 
bùng trong sương”
Tác phẩm có tổng điểm: 109 điểm.

5 Tác phẩm của tác giả Bùi Thị 
Hương Thảo (Phòng Giao dịch 
khách hàng cá nhân – BIDV Hà 

Tây) với thông điệp: “Khi chúng ta bên 
nhau không gì là không thể”...
Tác phẩm có tổng điểm: 88 điểm.
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Chưa bao giờ cảm xúc tự hào 
bóng đá chuyển thành niềm 
tự hào, vinh quang đất nước, 

dân tộc của hàng chục triệu người 
dân yêu bóng đá lại được dâng cao 
đến tột đỉnh như khi đội tuyển bóng 
đá nam 23 giành chiến thắng ngoạn 
mục ở giải đấu châu lục! Có trăm 
nghìn lý do để giải thích về chiến 
thắng và cả cách chúng ta ăn mừng 
chiến thắng; từng cm góc cạnh 
của đội tuyển U23 được giới truyền 
thông khu biệt, soi xét rồi tiêm liều 
doping đẩy dòng cảm xúc cho vấn 
đề; sự bình đẳng trong cảm xúc của 
mỗi con người lần đầu tiên được 
phô diễn tự nhiên trong dòng cờ 
hoa đón những người hùng tuổi đời 
còn rất trẻ.

Gốc của cảm hứng bóng đá lan 

từ xúc cảm 
      Bóng đá 
đến giấc mơ BidV

truyền đến cảm hứng tự hào dân 
tộc đó thực tế có từ 3 yếu tố chính: 
Một là lần đầu tiên đội tuyển bóng 
đá rất trẻ đạt được và mang về 
thành tích cao nhất cho đất nước. 
Rõ ràng giấc mơ về một thứ bậc 
vinh quang đầy nghệ thuật của thể 
thao trong tầm châu lục người Việt 
đã chạm đến, rung lắc triệu cung 
bậc cảm xúc mới lạ; 

Hai là giá trị văn hoá trong những 
cầu thủ hàm chứa chất giá trị của 
người Việt trẻ tưởng chừng đang bị 
mai một lại được bùng cháy với đủ 
đầy sự tinh tế nhất để toả sáng trên 
đấu trường quốc tế. Chứng mình 
cho điều này có gì? Đó chắc chắn là 
tinh thần đoàn kết, kỷ luật toàn đội 
để thi đấu fairplay ai cũng rõ; cầu 
thủ trả lời phỏng vấn bằng tiếng 

Anh lưu loát tự tin xua tan bao lung 
lạc suy nghĩ người đời về nghiệp 
bóng đá. Đó là những câu nói hàm 
lượng trân giá trị tột đỉnh cũng 
phô diễn rất tình rằng, “đội của em 
không có ngôi sao, chỉ có ngôi sao 
duy nhất trên ngực trái là ngôi sao 
vàng 5 cánh”. Đó là hành động thể 
hiện sự tích tụ giá trị lịch sử đã bao 
đời tạo nên các chiến thắng trong 
nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc 
Việt Nam: Trong thế bại trận, các em 
vẫn cắm cờ đỏ sao vàng lên tuyết 
trắng rồi cúi chào ở xứ người; Và 
ngay cả khi rất thành công, không 
hề có lỗi, các U23 vẫn nói lời xin lỗi 
người người dân vì đã không mang 
lại niềm vui trọn vẹn; 

 Ba là tinh thần thi đấu của một 
đội tuyển như là chiến đấu quả cảm, 
anh dũng trong từng phút giây, 
vượt qua mọi điều kiện xấu nhất để 
giành chiến thắng. Sự khắc nghiệt 
của điều kiện tự nhiên và các quyết 
định cũng nghiệt ngã không đổi lịch 
thi đấu càng làm cho các cầu thủ trở 
nên đáng yêu quý, trân trọng biết 
nhường nào…

Bóng đá có liên quan gì đến 
hoạt động kinh doanh, tồn tại và 
phát triển của các tổ chức, đặc biệt 
là BIDV? Xét về truyền thống, BIDV 

Quyền THànH
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có kinh nghiệm bắt mạch để đồng 
điệu hoá sự phát triển tổ chức với 
các giá trị của môn thể thao vua khi 
liên kết đồng thương hiệu với đội 
bóng lừng danh Manchester United 
ở xứ sương mù! Về thực tại, một tổ 
chức người Việt, kinh doanh sản 
phẩm phục vụ người Việt như BIDV, 
mỗi chúng ta sẽ không thể không 
soi lại và phát huy cao nhất những 
giá trị đã có từ 3 yếu tố “bóng đá” 
U23 kể trên. Duy trì kỷ luật, định 
hướng màu cờ sắc áo, tiếp tục bồi 
đắp giá trị văn hoá doanh nghiệp 
trong kinh doanh của tổ chức 
chuyên nghiệp hơn rồi phổ giá trị 
đó vào từng vị trí cán bộ, nhân viên. 

Cả tổ chức hơn 24 nghìn người 
đã và sẽ ủng hộ hết mình một U23 
Việt Nam trí tuệ đổi mới, mang 
giấc mơ bóng đá vươn tầm châu 
lục trong nay mai, cũng từ đó mà 
không ngừng nuôi dưỡng ước mơ 
tươi sáng của BIDV, biến nó trở 
thành hiện thực. Đã có những nhạy 
bén trong chuyển biến xúc cảm 
bóng đá thành xúc cảm trong kinh 
doanh khi nhều bộ phận đã cho ra 
đời các sản phẩm dịch vụ mới mang 
thương hiệu BIDV, khuyến mại 
sử dụng thẻ quốc tế BIDV, hỗ trợ 
những người trẻ “tuổi U23” hướng 
về đội tuyển U23, hưởng ứng không 
khí tự hào Việt Nam, tự hào bóng 
đá. Tuy nhiên, chuyển hoá, sáng tạo 
nhiều hơn trên nền bản chất, cốt 
cách giá trị mà đội tuyển U23 kia đã 
có, đã phô diễn… vào trong đa số 
cán bộ nhân viên, đặc biệt là người 
trẻ chiếm đến 50% số cán bộ của 
BIDV mới thực sự là cần thiết cho 
chặng đường đi dài. 

Có thể định vị được cho ít nhất 
hơn 12 nghìn cán bộ trẻ những 
mục tiêu thực sự nhỏ nhưng thiết 
thực để làm bật dậy, làm sáng lạn, 
long lanh hơn chất của mỗi cán bộ 
của BIDV hay không?. Chắc chắn có 
nếu bắt đầu từ U23 Việt Nam, bởi từ 
trong lịch sử của tổ chức vọng lại, 
khi đứng trước khó khăn, BIDV đều 
có những bước nhảy rất thành công 
để chuyển mình, sang trang. Và 
cũng bởi trong tổ chức sẵn có nhiệt 
huyết, khát vọng đổi mới đi đầu, 
từng con người bình dị, thân quen 

đã nhiều lần tạo đột phá thành 
công. Đó là sáng tạo trong kinh 
doanh, hội nhập kinh tế thế giới, 
chuyển biến sang bán lẻ, chọn mũi 
nhọn là công nghệ thông tin, liên 
doanh liên kết… 

Giờ đây, bên cạnh đồng lòng với 
MU, ta đồng hành với cảm xúc thực 
sự cùng U23 nội địa. Hãy cắm màu 
cờ sắc áo của BIDV sâu hơn vào tâm 
tưởng, đinh hướng cho mọi việc làm 
ở từng lĩnh vực; Hôn lên màu áo mỗi 
lần ta làm hài lòng, phục vụ thành 
công một khách hàng; Tiết kiệm 
từng chi phí nhỏ, phóng khoáng các 
giá trị nhân văn, nụ cười, niềm vui 
với đối tác, khách hàng; Xiết từng 
chút kỷ luật chung với mỗi hành vi 
thể hiện chúng ta tôn trọng kỷ luật 
tuân thủ triển khai sứ mệnh, mục 
tiêu lớn hay nhỏ của tổ chức; Chân 
thành trong lắng nghe, nhã nhặn 
trong góp ý xây dựng; Cạnh tranh 
bằng trí tuệ và cống hiến…

Hơn thế nữa, mỗi người trong 
“đội bóng BIDV” hiện thực hoá được 
những điều bình thường thể hiện 
lòng trung với tổ chức từ những 
điều nhỏ nhất như: Niềm nở với 

khách hàng, tận tuỵ với công việc, 
văn minh thanh lịch trong kinh 
doanh, giao tiếp, ra sức học tập, 
trách nhiệm trong từng bút toán, 
tư duy kinh doanh; Coi vị kỷ, đố kỵ, 
bệnh ngôi sao cao ngạo, không tôn 
trọng kỷ luật, nhắm thành công nhỏ 
nhoi… là những thứ đối lập với giá 
trị cốt lõi, tận tuy và trung thành, 
bản lĩnh và sáng tạo, nhiệt huyết và 
ngay tình của BIDV!

Tất cả những điều tưởng như 
nhỏ nhoi đó thực sự lại là kế sâu rễ 
bền gốc và là chất để thăng hoa 
cảm xúc, biến hoá nội lực thành 
sức mạnh để thành công trên đấu 
trường khu vực vốn dĩ phức tạp và 
đầy khó khăn. 

 Chúng ta đã và đang nhiệt liệt 
cổ vũ đội tuyển U23 bằng tình cảm 
tôn trọng nhất, tình nguyện tặng 
những người mang về chiến thắng, 
truyền cảm hứng cho cả nước chỉ 
500 triệu đồng vật chất, nhưng 
cũng từ đó mà hy vọng rằng, các 
giá trị, tinh thần ấy cũng thẩm thấu 
ngược lại chính chúng ta để tất cả 
hướng đến một giai đoạn mới, đạp 
bằng khó khăn, tinh anh về trí tuệ, 
khéo léo trong sử dụng nghệ thuật, 
đấu pháp trên thương trường nội 
địa và quốc tế, mang về những 
thắng lợi lớn và ý nghĩa hơn cho 
BIDV. Biến một giấc mơ BIDV đã cụ 
thể hoá trong chiến lược dài hạn, đã 
ước lệ trong trái tim tuyệt đại đa số 
người con BIDV thành hiện thực…, 
mục tiêu này như gần hơn khi 
chúng ta có cảm xúc trẻ, cảm xúc 
U23 Việt Nam!  

“Chiều ngày 23/01, để chúc 
mừng và động viên đội bóng đá 

nam U23 Việt Nam ngay sau khi giành 
chiến thắng trước đội bóng mạnh U23 
Qatar và giành quyền vào chơi trận 
Chung kết của Giải vô địch bóng đá 
U23 châu Á, tập thể 24 ngàn cán bộ 
nhân viên BIDV đã quyên góp và tặng 
500 triệu đồng cho toàn đội bóng”..
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người không cầm lòng được trước 
những món hàng đầy mời gọi mà 
thỏa sức mua sắm từ vật dụng 
trong gia đình đến quà biếu sang 
trọng… Cho nên, hãy mạnh dạn 
nói “Không” với những thứ không 
cần thiết để bạn có sự cân đối túi 
tiền, không hoang phí. 

tận Dụng trIệt Để các 
chương trình khuyến 
khích tIêu Dùng

Dịp cuối năm, hầu hết các ngân 
hàng và doanh nghiệp đều tung 
ra rất nhiều chương trình khuyến 
mại như giảm giá vé máy bay, tặng 
voucher giảm giá tại các khách sạn, 
nhà hàng, hoàn tiền thanh toán 
hay chiết khấu mua hàng. Tại BIDV, 
mỗi chương trình khuyến mại đều 
được truyền thông trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, bandron, 
website… để quảng bá chương 
trình cũng như thông tin kịp thời 

Ngày Tết, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng “vung tay quá trán” 
khi mua sắm vật dụng trong gia đình bởi với tính hay lo nên chúng 
ta thấy thứ nào cũng cần thiết và muốn mua để thay đổi cho những 
ngày Tết gia đình được đủ đầy, dư dả và mới mẻ… Tuy nhiên, 
“hầu bao” thì có giới hạn, vậy làm thế nào để “điều khiển” túi tiền 
cho hợp lý và trở thành người tiêu dùng thông minh?

thông thái

nóI “không” VớI những 
thứ không cần thIết

Cuối năm, các gia đình thường 
phát sinh nhiều khoản chi như sửa 
nhà, mua sắm quần áo mới, quà 
biếu người thân bạn bè và những 
thứ cần thiết cho ba ngày Tết thật 
tươm tất. Nhiều việc bận rộn rất dễ 
khiến chúng ta lạm chi vì vậy trước 
đó khoảng 1 tháng nên chủ động 

liệt kê danh sách chi tiết theo danh 
mục cần mua để dễ theo dõi. Trước 
khi bắt đầu tiến hành đi mua sắm 
Tết, bạn nên xem xét lại tất cả để 
ước lượng khoản ngân sách chung 
của gia đình, tránh tình trạng chi 
tiêu quá mức kiểm soát, đặc biệt 
là tránh mua những thứ không 
cần thiết. Tâm lý năm mới mọi 
thứ đều phải mới sẽ khiến nhiều 

  tiêu 
dùng 
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nhất tới chủ thẻ. Do đó việc lưu 
tâm để có thể tận dụng được hết 
các ưu đãi của những chương trình 
khuyến mại sẽ giúp chủ thẻ tiết 
kiệm được một phần chi phí đáng 
kể so với thanh toán bằng tiền mặt. 
Đáng chú ý đợt này là chương trình 
hoàn tiền lên đến 10% cho khách 
hàng của BIDV mua hàng và thanh 
toán bằng thẻ quốc tế tại hệ thống 
siêu thị Vinmart, Vinmart+ và Co.op 
mart hay đặt vé máy bay tại website 
của các hãng Vietnam Airline, 
VietJet Air hay Jetstar Pacific…. 
Những khách hàng có khoản tiền 
tiết kiệm còn có thể cân nhắc tham 
gia chương trình Tiết kiệm dự 
thưởng “Tết đắc lộc, Xuân sum vầy” 
để có cơ hội sở hữu nhiều quà tặng 
ý nghĩa cũng như tham gia quay số 
trúng thưởng cuối chương trình với 
trị giá 1 tỷ đồng.

tuyệt ĐốI không Để 
lộ thông tIn cá nhân, 
thông tIn thẻ

Hãy luôn nhớ thẻ cũng chính 
là tiền vì vậy bằng mọi giá chủ 
thẻ không được để lộ thông tin cá 
nhân, thông tin trên thẻ. Khi có ý 
định mua hàng trực tuyến, chủ thẻ 
nên lựa chọn những website uy tín, 
tuyệt đối không cho người khác 
mượn thẻ, luôn để thẻ trong tầm 
mắt của mình khi giao dịch tại các 
đơn vị chấp nhận thẻ để chắc chắn 
người khác không thể sao chép 
thông tin thẻ dẫn đến lợi dụng thực 
hiện các giao dịch gian lận.

chỉ rút tIền tạI atm khI 
thật cần thIết

Từ ngày 26 đến 28 tháng Chạp 
âm lịch là thời gian “cao điểm” tại 
các ATM nên khách hàng cần dự 
trù trước bằng cách thực hiện các 
rút tiền mặt tại quầy giao dịch của 
ngân hàng hoặc rút tiền tại ATM từ 
các ngày trước đó, tránh giao dịch 
vào thời điểm này. Tình trạng chen 
chúc khi phải xếp hàng dài tại các 
ATM để rút tiền không chỉ gây tâm 
lý khó chịu thậm chí cáu gắt nếu 
không rút được tiền hoặc ATM trả 
tiền với mệnh giá không như chủ 
thẻ mong muốn. Tình trạng quá tải 

cũng có thể xảy ra dẫn tới việc giao 
dịch lỗi, tiền bị phong tỏa, khách 
hàng không rút được tiền và phải 
thực hiện tra soát rất mất thời gian. 
Không chỉ có vậy, cuối năm âm lịch 
cũng là thời điểm tội phạm thẻ hoạt 
động mạnh. Việc chủ động trước 
nguồn tiền mặt để không phải 
giao dịch tại ATM những ngày này 
cũng là cách giúp đảm bảo an toàn 
thông tin thẻ. Trường hợp bất khả 
kháng phải giao dịch tại ATM, cần 
dùng tay che bàn phím khi nhập 
PIN đề phòng kẻ gian gắn camera 
quay trộm. Nếu phát hiện có yếu 
tố bất thường như có thiết bị gắn 
kèm, khách hàng tuyệt đối không 
thực hiện giao dịch và nhanh chóng 
thông báo tới ngân hàng để kịp thời 
xử lý.

luôn ghI nhớ ngày Đến 
hạn thanh toán

Nhiều người có tâm lý ỷ vào 
chiếc thẻ tín dụng bên mình. Nó 
giống như một ngân hàng di động 
nên họ rất an tâm mua sắm đủ thứ 
trên đời và chỉ cần “quẹt/cà” thẻ là 
xong. Chính vì vậy nếu không cân 
nhắc kỹ món hàng trước khi thanh 
toán sẽ dẫn tới chi tiêu vượt khả 
năng chi trả. 

Đặc điểm của thẻ tín dụng là chi 
tiêu trước trả tiền sau. Ngân hàng 
cấp tín dụng cho khách hàng để 
mua sắm hàng hóa dịch vụ thiết 
yếu và yêu cầu hoàn trả ít nhất số 
tiền tối thiểu vào trước hoặc chậm 

nhất vào ngày đến hạn thanh toán. 
Trước Tết, các khoản chi tiêu từ thẻ 
thường có xu hướng gia tăng đột 
biến vì vậy những khoản đến hạn 
phải trả cũng tăng theo. Để tránh 
tâm lý “nợ nần dây dưa” sang năm 
mới hoặc bị “giông” khi đầu năm 
phải đi trả nợ hay bị ngân hàng 
nhắc nợ, chủ thẻ nên chủ động 
cân đối nguồn tài chính để thu xếp 
khoản trả nợ trước khi ngân hàng 
nghỉ Tết hoặc duy trì tiền trong tài 
khoản theo tỷ lệ đã đăng ký trích nợ 
tự động để ngân hàng quét nợ sẽ 
vừa tiết kiệm thời gian đi lại, vừa tạo 
tâm lý thoải mái do khoản vay vẫn 
được thanh toán đầy đủ đúng hạn 
không bị phạt chậm trả.

sử Dụng Dịch Vụ nhắn 
tIn bIến Động tàI khoản 
tự Động

Song song với việc thực hiện các 
nguyên tắc bảo mật thông tin thẻ, 
việc sử dụng dịch vụ nhắn tin tự 
động qua SMS banking (dịch vụ gửi 
nhận tin nhắn qua điện thoại di

động) cho phép chủ thẻ có thể 
vấn tin hoặc BIDV sẽ gửi tin nhắn 
tự động mỗi khi có giao dịch báo 
nợ, báo có từ tài khoản. Điều này 
sẽ giúp chủ thẻ kiểm soát tiền của 
mình cũng như các biến động trong 
tài khoản. Nếu phát hiện có bất cứ 
nghi ngờ gian lận hay bất thường 
nào, chủ thẻ thông báo ngay cho 
BIDV qua hotline 19009247 để được 
hỗ trợ xử lý kịp thời. 
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Có biết bao nhiêu là thứ phải 
mang theo vào thế kỷ mới 
– thế kỷ XXI, nhưng trong 

hành trang đó không thể không 
có thơ. Với ý đó, cách nay một con 
giáp, nhân năm mới 2000 tôi mang 
câu hỏi: “Nếu chỉ được mang theo 
05 bài thơ hay nhất  vào thế kỷ mới 
thì anh sẽ chọn những bài nào? của 
ai?” tới gõ cửa mấy nhà thơ, nhà lý 
luận phê bình văn học mặc áo lính 
là hàng xóm, láng giềng cư ngụ nơi 
“phố nhà binh” – phố Lý Nam Đế - 
Hà Nội.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa lúc bấy 
giờ cùng sinh hoạt ở Ban Bình luận 
văn nghệ Tạp chí Văn nghệ Quân 
đội, lại cũng là dân “phố nhà binh” 

hai mâm ngũ quả thơ
             của“thần đồng thơ”

  ngÔ VĨnH BÌnH

Lý Nam Đế với tôi, nhưng lại diệu 
vợi hẹn tôi trả lời bằng “văn bản”. 
Tôi biết anh có thể trả lời thẳng 
cánh nhưng có lẽ do thận trọng 
hoặc mải xem lại bản bông  tập 
Thời sự làng tôi hoặc ngồi trầm tư 
ngồi nhấm nháp Chân dung và 
đối thoại nên phải 24 giờ sau mới 
chuyển  “văn bản” tới. Văn bản đó 
như một bài báo, có “tít” hẳn hoi là 
“Ngũ quả thơ”. Nội dung nguyên 
văn như sau: “Tại sao lại chỉ chọn 5, 
mà không phải là 10, 15 hay 20 bài?. 
Chiến tranh cách mạng và người 
lính là một đề tài lớn. Thành tựu 
văn học hiện đại của ta phần lớn 
tập trung ở mảng đề tài này. Nhưng 
nếu nhất thiết chỉ chọn 5 bài thì 

để mâm ngũ quả thờ Tết thì tôi 
đành phải khoanh lại với Thơ trong 
Kháng chiến chống Pháp thôi. Cuộc 
kháng chiến đó đã lùi cách chúng 
ta một quãng khá xa. Khoảng thời 
gian ấy đủ lắng lại mọi giá trị giúp 
chúng ta nhận ra một cách dễ dàng 
và khách quan những vẻ đẹp đã 
tương đối ổn định. Mâm ngũ quả 
thơ của tôi đây: Việt Bắc (Tố Hữu), 
Tây tiến (Quang Dũng), Nhớ máu 
(Tràn Mai Ninh), Đất nước (Nguyễn 
Đình Thi), Duyệt binh (Chính Hữu).  
Thú thực là tôi rất băn khoăn về 
trường hợp Chính Hữu. 

Thơ ông bài nào cũng vững chắc. 
Chọn tác giả hay chọn cả tập thơ 
thì dễ, nhưng nếu tách ra chỉ lấy 
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một bài và bài ấy lại mang đầy đủ 
đặc trưng Chính Hữu thì lại khó vô 
cùng. Nhưng ông không thể không 
có mặt trong mâm cỗ cúng này. 
Tôi cũng thực sự tiếc bài Nhớ của 
Hồng Nguyên. Bài thơ thật là hay, 
nó gợi được không khí của cả một 
thời đại. Rồi Núi Đôi của Vũ Cao, 
Đèo Cả của Hữu Loan, Bên kia sông 
Đuống của Hoàng Cầm... Mới sơ sơ 
thế đã thấy thiếu nhiều lắm. Nhưng 
biết làm sao? Chỉ tại các cụ ta xưa 
thật oái oăm, để con cháu ta bây 
giờ táy máy bắt chước. Tại sao các 
cụ ta không chọn “thập quả” hay 
“ngũ thập quả” để thờ nhỉ?. Mâm cỗ 
Tết mà xum xuê thì càng giàu có và 
thịnh vượng chứ sao?”…

Một con giáp đã trôi qua kể từ 
những ngày chuyển giao thế kỷ 
thiêng liêng ấy, mùa xuân vừa rồi 
chúng tôi có nhã ý muốn “nêu 
gương” Hội Nhà văn Việt Nam trong 
việc tổ chức Ngày Thơ là mời tất cả 
những nhà thơ đã và đang làm việc 
ở “nhà số 4” gửi về những câu thơ 

tâm đắc nhất để, không phải thả lên 
trời mà là vẽ trên lồng đèn treo nơi 
hiên của toà nhà cổ kính bậc nhất 
Thủ đô hoặc trên cành của hai “cụ 
đại già” trước cổng mà là để in lịch 
năm mới.

Rất nhiều thơ được gửi về, nhiều 
câu được chọn in. Trong “vụ” này, 
Trần Đăng Khoa vẫn luôn là người 
“tinh quái” và “chắc lép” như những 
năm trước. Anh gửi hẳn một chùm. 
Không chỉ là “ngũ quả” Thơ mà là 
cả “bốn mùa” Thơ, và cũng lại kèm 
theo vài lời phi lộ: “Đây là những câu 
thơ sơ tuyển của Trần Đăng Khoa, 
kính gửi sếp Bình, tuỳ Sếp chọn. Thơ 
như sau:
Mùa xuân:
-   Trâu đủng đỉnh lắc sừng đi qua ngõ 

Hơi sương tan trên những rặng cúc 
tần

-   Vài tán cau mộc mạc 
Thả hồn quê lên trời

Mùa hạ:
-   Mái tranh ơi hỡi mái tranh 

Ngấm bao mưa nắng mà thành quê 
hương?

-   Xóm làng xanh ngát bóng cây 
Sông xa trắng cánh buồm bay lưng 
trời

Mùa thu:
-   Gió thổi hai hàng xoan xao xác 

Mùa thu đã về đâu đó ở trên không
-   Em nhỏ cưỡi trâu về ngõ 

Tự mình làm nên bức tranh
-   Chiều lên lặng ngắt bầu không 

 Trâu ai no cỏ thả rông bên trời
Mùa đông:
-   Chiều buông ngọn khói hoang sơ 

tiếng chuông ngàn tuổi tỏ mờ trong 
mây

-   Ngoài thềm rơi cái lá đa 
 Tiếng rơi rất mỏng như là rơi 
nghiêng

 Những câu thơ này, nhiều câu 
đã được thả lên trời trong những 
ngày Thơ Việt Nam tổ chức ở Văn 
Miếu - Quốc Tử Giám vào ngày Rằm 
tháng Giêng hàng năm. Câu: Chiều 
buông ngọn khói hoang sơ/ Tiếng 
chuông ngàn tuổi tỏ mờ trong mây 
thì được chọn in một cách trang 
trọng trên Lịch Con Rồng năm 2012 
(cùng với nhiều câu thơ hay khác 
của các nhà thơ của “nhà số 4” như 
Vũ Cao, Chính Hữu, Nam Hà, Phậm 
Ngọc Cảnh, Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức 
Mậu, Anh Ngọc, Nguyễn Hữu Quý, 
Nguyễn Bình Phương, Phùng Văn 
Khai, Đoàn Văn Mật…)  dành làm 
quà tặng những bạn đọc, bạn viết 
thân thiết nhất.
        Thoáng vậy mà đã hơn mười 
năm, đã thêm một Tết!. Tôi mạn 
phép nhà thơ viết lại những dòng 
kỷ niệm này như là một cách để gới 
thiệu với bạn đọc… hai mâm Ngũ 
quả cùng những bức tranh Thơ 
của một “cựu binh” nay đã là sếp 
lớn (Phó Chủ tịch) Hội Nhà văn Việt 
Nam nhân Tết đến, Xuân về.
Thập Tam trại. Ngày áp Tết Mậu Tuất 
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cuộc sống mớI DướI 
chân núI ba Vì

       Đường vào xã người Dao Ba 
Vì ngày nay đã khá thông thoáng 
với nhiều lối đi được trải nhựa đến 
tận bản. Dễ nhất có thể tạt qua Khu 
du lịch Vườn quốc gia Ba Vì rồi rẽ 
vào thôn Yên Sơn, cách UBND xã 
chừng 12km, cứ qua con dốc Sổ là 
đến. Nói là xã người Dao, bởi lẽ xã 
Ba Vì phần lớn chỉ có người Dao sinh 
sống ven chân núi. Chủ tịch xã Ba Vì 
Dương Trung Liên cho biết, kể từ khi 
trở thành Vườn quốc gia Ba Vì, đồng 
bào Dao đã chuyển từ trên núi cao 
xuống sinh sống làm ăn, trả lại rừng 
cho Nhà nước. Từ đó, xã Ba Vì hình 
thành từ ba bản người Dao, nay 
gồm ba thôn: Hợp Nhất, Yên Sơn và 
Hợp Sơn.

Huyện Ba Vì với 73 thôn có người 
dân tộc thiểu số (chiếm 41,7%) tổng 
dân số trên địa bàn, riêng xã Ba Vì 
có 98% người dân tộc Dao. Chính vì 
thế, Đảng bộ, Chính quyền và nhân 
dân 

huyện Ba Vì luôn trân quý việc 
gìn giữ, phát huy những nét đẹp của 

Về Ba Vì 
ăn tết người dao

Ghi chép của THu Huyền

Nếu có dịp ghé về miền núi 
Tản những ngày cuối năm, 
ấn tượng về nét văn hóa độc 
đáo của đồng bào Dao, Ba 
Vì, Hà Nội để lại bao năm 
vẫn thật khó quên. Người 
Dao đón nhiều cái Tết trong 
một năm, ngoài Tết Nguyên 
đán còn có Tết độc lập và 
Tết rằm tháng 7…Sự sung 
túc trong cái Tết của người 
Dao cho thấy sau 10 năm Hà 
Nội mở rộng địa giới hành 
chính, đồng bào dân tộc sinh 
sống dưới chân núi Tản 
đã có thêm cơ hội gìn giữ 
những nét đẹp văn hóa cổ 
gắn với phát triển kinh tế địa 
phương…

văn hóa truyền thống người dân tộc 
thiểu số bên cạnh việc chăm lo phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sống 
vật chất cho bà con. Điều này được 
Chủ tịch xã Ba Vì Dương Trung Liên 
khẳng định, khi Hà Nội mở rộng 
địa giới hành chính thì cộng đồng 
người Dao ở Ba Vì đương nhiên trở 
thành một trong những cộng đồng 
người thiểu số đầu tiên có mặt tại 
Hà Nội. 

Những nét văn hóa truyền thống 
độc đáo của người Dao Ba Vì đã làm 
giàu thêm bản sắc cho văn hóa Thủ 
đô ngàn năm văn hiến. Theo truyền 
thuyết, người Dao di cư đến núi Ba 
Vì để tìm kế mưu sinh, bởi nơi đây 
có nguồn tài nguyên thiên nhiên 
rất phong phú. Đến Ba Vì, họ cư trú 
trên sườn núi và sống chủ yếu bằng 
đốt rừng làm nương. Sau cuộc vận 
động “hạ sơn” năm 1968, đặc biệt từ 
khi Nhà nước có quyết định thành 
lập Khu bảo tồn Vườn quốc gia Ba 

Vì năm 1990 thì toàn bộ người Dao 
đang sống rải rác trên núi đều định 
cư quanh chân núi Ba Vì. Từ đây, họ 
đã thay đổi phương thức sản xuất 
chuyển từ phá rừng làm rẫy sang 
trồng và bảo vệ rừng, biết trồng lúa 
nước và định canh, định cư. Dù thay 
đổi nơi cư trú nhưng người Dao Ba 
Vì vẫn còn lưu truyền rất nhiều lễ 
hội truyền thống với nhiều bài cúng 
độc đáo trong Tết Nhảy, lễ Khai 
Quan, lễ Tạ Mả, lễ Cấp sắc, đặt tên 
âm… 

Độc Đáo một nét  
Văn hóa

Theo Ban Quản lý Làng Văn hóa 
- Du lịch các dân tộc Việt Nam, ấn 
tượng nhất trong những ngày “Vui 
Tết Độc lập” được tổ chức vào đầu 
tháng 9 vừa qua nhằm tôn vinh, giới 
thiệu những nét văn hóa, phong tục 
tập quán của cộng đồng 54 dân tộc 
Việt Nam tại “ngôi nhà chung” chính 
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là không khí Tái hiện “Tết rằm tháng 
7” của đồng bào dân tộc Dao. Nét 
độc đáo này đã thu hút du khách và 
tạo nên điểm nhấn về một không 
gian văn hóa đậm đặc dưới non 
thiêng Tản Sơn.

 Anh Triệu Quý Tiến – một thầy 
mo trẻ ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 
huyện Ba Vì cho biết, từ nhà đến 
Làng Văn hóa các dân tộc đi chưa 
hết buổi sáng vì được ví như đi vòng 
từ sườn này của dẫy núi Ba Vì sang 
sườn bên kia nên khi đến với những 
ngày “vui Tết Độc lập”, bà con người 
Dao ở Ba Vì được coi như chủ nhà. 
Anh Tiến là một trong những người 
trẻ tuổi còn nắm giữ những phong 
tục cổ truyền về tục ăn Tết rằm 
tháng 7 của tổ tông. Theo anh Tiến, 
lễ rằm tháng 7, bà con dân tộc Dao 
ở Ba Vì thường lấy ngày 14 là ngày 
chính rằm, vì thế mà bắt đầu từ đầu 
tháng, người Dao đã bắt đầu ăn tết 
rằm tháng 7 và sẽ không ăn quá 
ngày 14 âm lịch. Đây là dịp để con 
cháu người Dao tụ họp đông đủ, 
cùng nhau sửa soạn mâm lễ cúng 
tưởng nhớ tổ tiên, các vị thần linh 
đã che chở cho con cháu trong suốt 
cả năm. Người Dao quy định cúng 
trước ngày 14 để tổ tiên có thể về 
nhận lễ, ngày 15 thì các vị trở về nơi 
các vị ngự để làm rằm tháng 7”. 

Tết rằm tháng 7 là một trong 3 tết 
lớn nhất của người Dao bên cạnh tết 
Thanh Minh và Tết Tạ ơn. Vào ngày 
này, trên bàn thờ tổ tiên người Dao, 
mỗi gia đình sẽ chuẩn bị 5-7 mâm 
cỗ để mời anh em, bạn bè đến cùng 

ăn tết. Ông Lý Văn Huyện, ở thôn 
Yên Sơn – một thầy mo được coi là 
lớp trên của anh Tiến cho biết, người 
Dao luôn tin vào sự tồn tại của cõi 
thiêng – nơi các linh hồn của tổ tiên, 
thần linh đang dõi theo con cháu 
dưới trần. Vì vậy, người Dao có tục 
thờ cúng tổ tiên và thần linh để tỏ 
lòng biết ơn. Trong dịp này, gia đình 
người Dao nào cũng đi nhờ thầy 
cúng về làm nghi lễ khấn cầu. Sau 
khi đã hoàn tất thủ tục trong nhà, 
mọi thành viên sẽ tề tựu dưới mái 
nhà thờ họ. Tất cả ngồi quây quanh 
ban thờ và mâm lễ để thể hiện lòng 
thành. Trưởng họ và hai thầy phụ lễ 
sẽ đứng ra làm lễ cho cả họ.

Cũng như mái đình dưới xuôi, 
người Dao có nhà họ. Cho nên lễ vật 
cúng ở nhà thờ họ sẽ được cả làng 
chung tay chuẩn bị. Mức đóng góp 
là tùy tâm. Ai có gà góp gà, ai có gạo 
góp gạo hoặc rượu, tiền mặt. Những 
gia đình khó khăn nếu không thể 
đóng góp thì vẫn được tham gia 

phá cỗ cùng cả cộng đồng. Lễ vật 
trong lễ cúng gồm một con heo, 3 
con gà, rượu, nước, nhang và đặc 
biệt không thể thiếu bánh chưng. 
Bánh chưng của người Dao được 
gói theo hình trụ đứng như bánh 
Tét của đồng bào Nam Bộ. Theo 
truyền thống xưa, nhân bánh không 
có đỗ mà chỉ có thịt mỡ tẩm gừng.

Anh Triệu Quý Tiến cho biết 
thêm, vì bà con có tập quán canh 
tác lúa nương là chính. Nếp nương 
rất quan trọng nên những dịp lễ lớn 
không thể thiếu bánh chưng. Bánh 
chưng này, sau lễ cúng, mọi người 
sẽ đem về thọ lễ. Quan trọng nhất 
là phần lá phải trưng bày ra để trình 
báo với tổ tiên, để ở vị trí rất trang 
trọng, hoặc để ở bếp nấu ăn nhưng 
để lên cao, hoặc cạnh bàn thờ…

Theo anh Tiến, nghi thức biểu 
diễn vào ngày Tết sau những màn 
cúng lễ rất đặc trưng, tất cả bà con 
lại ra phần sân trước nhà thờ họ. 
Nam thanh nữ tú hòa nhịp múa 
chuông, múa rùa, là những điệu 
múa nghi thức tưởng nhớ Bàn 
Vương và cùng hát ca… Tết người 
Dao độc đáo đã cuốn hút những bạn 
trẻ thành phố dù nhiều lần chứng 
kiến. Anh Phạm Huy Khanh cho biết, 
năm nào tôi cũng cùng nhóm bạn 
đi xe máy vào thăm bản Dao dưới 
chân núi Tản để tận mắt chứng kiến 
những nét văn hóa độc đáo Tết cổ 
truyền của bà con dân tộc. Từ trung 
tâm Hà Nội chỉ mất hơn 40 phút đã 
hòa mình trong một không gian 
khác lạ, bí ẩn của núi rừng.

 Nói về hướng phát triển của quê 
hương, ông Dương Trung Liên - Chủ 
tịch xã Ba Vì khẳng định, không chỉ 
trong nước mà rất nhiều du khách 
nước ngoài khi đến Việt Nam đều 
mong muốn khám phá những 
phong tục, những lễ hội của đồng 
bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 
Vì vậy, trong tương lai không xa, 
phía tây Thủ đô Hà Nội, trong đó có 
xã Ba Vì của người Dao sẽ trở thành 
vùng du lịch sinh thái, du lịch văn 
hóa. Điều này chắc chắn sẽ đem lại 
nhiều cơ hội cho người Dao phát 
triển kinh tế đi đôi với phát huy nét 
văn hóa truyền thống, giàu bản sắc 
của mình… 

        Khi Hà Nội mở rộng địa giới 
hành chính thì cộng đồng người 

Dao ở Ba Vì đương nhiên trở thành một 
trong những cộng đồng người thiểu số 
đầu tiên có mặt tại Hà Nội. Từ trung 
tâm Hà Nội chỉ mất hơn 40 phút đã 
hòa mình trong một không gian khác lạ, 
bí ẩn của núi rừng. Những nét văn hóa 
truyền thống độc đáo của người Dao Ba 
Vì đã làm giàu thêm bản sắc cho văn 
hóa Thủ đô ngàn năm văn hiến...” 
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tết nhảy của ngườI Dao 
Tây Bắc dịp cuối năm, du khách 

sẽ được chứng kiến “Tết Nhảy” theo 
ngôn ngữ của người Dao là “Nhiang 
chằm Ðao” cũng vào dịp tết Nguyên 
Đán của người Kinh, song có 
phương thức chào đón năm mới rất 
thú vị.

Vào những ngày đầu xuân tại 
khắp các bản người dao như Dao 
đỏ, Dao tiền hay Dao quần chẹt, 

Miền Tây Bắc luôn hấp dẫn du khách gần 
xa bởi nét văn hóa độc đáo bí ẩn của các 

dân tộc thiểu số. Tại đây còn lưu giữ những 
phong tục đón Tết rất thú vị với nhiều hoạt 
động rộn ràng tưng bừng đón Xuân. Cùng 

Bản tin Đầu tư và Phát triển du lịch Tây 
Bắc để khám phá những phong tục có một 

không hai của đồng bảo miền núi.

cùng LÊn 

tây Bắc 
đón tết cổ truyền 
         độc đáo 

rất thú vị và sôi động. Nhà nhà, 
người người đều chuẩn bị các bộ 
quần áo đẹp nhất, những vũ điệu 
tuyệt vời trước tết cả tháng. Đến 
ngày tết thì các gia đình sum vầy 
tại nhà tộc trưởng, cùng nhau lễ 
cúng tổ tiên.Các điệu nhảy bắt 
đầu vào giờ thìn, các thanh niên 
nhảy theo thầy cả. Có tất cả 14 
điệu nhảy đa dạng, họ dùng gươm 
đao bằng gỗ để múa trong tiếng 
trống tiếng khèn vang động.

Các điệu múa diễn tả lại cảnh 
lao động của những  người dân địa 
phương hàng ngày như điệu nhảy 
chào bố mẹ, tổ tiên thì nhảy múa 
một chân, đầu cúi, ngón tay trỏ giơ 
cao, điệu mô phỏng cò bay, dang 
hai tay vẫy vẫy nhịp nhàng, hay có 
điệu diễn tả điệu đi của hổ,…Cứ thế 
các điệu nhảy nối tiếp nhau, kéo dài 
tới 10 tiếng.

tết sớm naox – cha của 
ngườI h’mong

Người H’Mông còn giữ rất nhiều 
phong tục độc đáo, và mỗi dịp gần 
tới mùa Xuân đồng bào lại háo hức 
chuẩn bị cho tết cổ truyền NaoX – 
Cha, diễn ra trước tết Nguyên Đán 
của người Kinh khoảng một tháng.

Lê nguyên
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Nhà ai cũng rộn ràng chuẩn 
bị đón tết. Những việc chắc chắn 
phải làm là mổ lợn, làm bánh giày, 
dọn dẹp nhà cửa, lau rửa công cụ 
sản xuất, chuẩn bị bàn thờ, mâm lễ 
cúng tổ tiên. Họ trang hoàng nhà 
cửa thật rực rỡ với nhiều màu sắc, 
nhất là màu đỏ bởi họ coi màu đó là 
màu may mắn.

Người H’Mông mặc những trang 
phục truyền thống mới nhất để 
bắt đầu lễ cúng tổ tiên và thổ địa, 
thần linh. Sau phần lễ là phần hội 
với những trò chơi dân gian hấp 
dẫn như ném pao, ném cù, rồng ấp 
trứng,… Dịp Tết này không ai đi làm 
cả mà chỉ vui chơi và thưởng rượu 
thịt suốt mấy ngày xuân.

ngườI tháI Đánh chIêng 
gọI tết Về

Du lịch Tây Bắc tới Mộc Châu 
(Sơn La) vào một bản người Thái, du 
khách sẽ được khám phá tục đón tết 
rất độc đáo của đồng bào nơi đây.

Họ ăn tết chung với người Kinh, 
và thưởng nghỉ chơi tết từ 25 tháng 
Chạp đến mùng 10 tháng Giêng Âm 
lịch. tối 29, nhà nhà gói bánh trưng, 
họ làm 2 loại bánh trưng đen và 
bánh trưng trắng. Bánh trưng đen 

được làm bằng cách đốt rơm lên, lấy 
tro giã lẫn gạo nếp rồi gói.

Đêm giao thừa còn gọi là “Pông 
Chay” mọi người sẽ thức thâu đêm, 
ăn uống sum vầy để đón năm mới. 
Đúng thời điểm giao thừa, người 
ta đánh chiêng để chào đón ngày 
đầu tiên của năm, mong muốn thật 
nhiều hạnh phúc, may mắn.

Sáng mùng 1, người Thái dậy 
sớm, đi lấy nước ở suối về bởi nước 
luôn được quý trọng họ cho rằng 
nước đem lại sức sống và sự tươi 
mới tốt lành cho năm mới.

tết hồ sự chà của 
ngườI hà nhì 

Tết của người Hà Nhì không ấn 
định vào ngày nào cả, đến khi mùa 
màng thu hoạch xong thì Hội đồng 
già làng, trưởng bản sẽ đưa ra lịch 
chơi tết. Thường thì Tết sẽ diễn ra 
trước Tết Nguyên Đán của người 
Kinh trên dưới 2 tháng, khi đó dân 
bản đều nhà hạ và no ấm do vừa 
thu hoạch xong.

Vào ngày tất nhiên nhà ai cũng 
đều giết gà để cúng giao thừa, 
ngoài ra họ còn làm bánh giầy bánh 
trôi để chuẩn bị cho ngày tết. Sáng 
đầu năm, trai bản bắt lợn để thịt, 

gọi là lễ “làm lý”. Họ lấy rượu pha 
nước, gạo pha muối để rắc vào tai 
lợn nhằm báo với thần thánh, cầu 
mong cho lứa lợn sau sẽ khở mạnh, 
chóng lớn.Mâm cỗ của người Hà Nhì 
có tới chục món ăn độc đáo được 
làm từ thịt lợn hấp dẫn nhất là món 
lạp xưởng.

Du lịch Tây Bắc, du khách hãy 
tới Lai Châu và Lào Cai để thưởng 
thức những món ăn độc đáo cùng 
những điệu múa, điệu hát rộn ràng 
trong giai điệu của trống, chiêng, 
đàn, sáo. Người Hà Nhì ăn tết cả 
10 ngày, hết múa hát, ăn uống lại 
ngồi nghe già làng, trưởng tộc kể 
chuyện xưa. Cứ như vậy mà truyền 
thống của dân tộc luôn được bảo 
vệ, giữ gìn. 
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mIền bắc - tInh tế ẩm 
thực VIệt

“Xuân về hoa cải nở vàng hoe. 
Gạo nếp ngày xuân gói bánh chưng. 
Cả đêm cuối chạp nướng than hồng. 
Quần đào, áo đỏ, tranh gà lợn, Cơm 
tám, dưa hành, thịt mỡ đông”

Miền Bắc những ngày cuối Đông 
đầu Xuân, khí trời rét đậm. Chính 
cái lạnh đó làm cho người miền 
Bắc nôn nao đón chúa Xuân giáng 
trần nhiều hơn. Và để đón Tết giữa 
khí trời lạnh ấy người dân nơi đây 
có món thịt đông - một món ăn 
đặc trưng mà người Bắc nào cũng 
nhớ làm dâng cúng ông bà tổ tiên 
và dùng trong 3 ngày Tết. Nguyên 
liệu chủ yếu là thịt chân giò kèm 
thêm mộc nhĩ, hạt tiêu và bì lợn. Tuy 
nhiên, điều cần thiết là người nội 
trợ phải làm sao để có tỷ lệ phù hợp 
giữa các nguyên liệu trong món ăn, 
phải gia giảm sao cho hài hòa nhất, 
bởi tiêu nhiều quá sẽ cay, mộc nhĩ 
nhiều thì dễ bị vữa, nhiều bì lợn thì 
thịt đông bị cứng. Trước đây, các 
cụ chờ đến đêm để mang mâm thịt 
đông ra ngoài sân chờ sương xuống 
để món ăn hấp thụ khí lạnh, hơi 
sương của khoảnh khắc trời đất giao 
mùa mới có được tinh nguyên của 

hồn quê 
trên mâm cỗ 

Ngày Tết, ngoài những tập tục riêng thì mỗi 
vùng miền còn có những món ăn đặc trưng và 

đó chính là “linh hồn” làm nên nét văn hóa 
của vùng mà mỗi người khi nhắc đến nó như 

một nỗi nhớ da diết, khôn nguôi…

vũ trụ. Điều này cũng chứng tỏ ông 
cha ta từ xưa đã rất cầu kỳ, tinh tế 
trong cách chế biến món ăn, cũng 
như chú trọng sự kết hợp tinh hoa 
của vũ trụ. 

Trong cách chế biến món ăn của 
người Việt, nét độc đáo là chú trọng 
sự hài hòa âm dương nên thường 
thì trời nóng sẽ dùng thức ăn lạnh 
và trời lạnh thì ăn thức nóng. Tuy 
nhiên, chỉ duy có món thịt đông lại 
được chọn cho những ngày lạnh, 
vào thời khắc sang Xuân. Có lẽ bởi 
món ăn ở thể đông cứng hay món 
lạnh mùa đông mà từ xưa đã gọi 
thịt đông. Trên bàn tiệc ngày Xuân 
miền Bắc, bát thịt đông úp vào đĩa, 
cánh hoa giữa phần thạch trong 
tươi sắc. Khi ăn vào sẽ cảm nhận độ 
mềm thơm, ngọt mà không ngấy 
của miếng thịt. Để cảm nhận được 
không khí lạnh ngày đông và đất 
trời đã vào Xuân, người xa quê dùng 
món thịt đông với cơm tẻ bánh 
chưng, dưa cải, hành muối chua sẽ 
nguôi nỗi nhớ. Ngày nay, món thịt 
đông của người miền Bắc nói riêng 
đã biến tấu thêm bằng thịt gà, nấu 
đông mọc cùng một số gia vị khác. 
Song, dù chế biến như thế nào đi 
nữa thì món thịt đông vẫn là hồi 

ức đẹp của con người nơi đây cùng 
một nền văn hóa đẹp trong truyền 
thống văn hóa dân tộc. Ngoài ra, 
ngày Tết miền Bắc còn có món bánh 
chưng, măng hầm chân giò, giò thủ, 
dưa hành, cá chép kho riềng… với 
nhiều phương thức chế biến đặc sắc 
mang đậm phong vị và dấu ấn văn 
hóa của người Việt cổ.

cầu kỳ ẩm thực  
mIền trung

Miền Trung với Huế được coi là 
vùng đất kinh sư, thượng kinh - nơi 
đóng đô của triều vua cuối cùng 
của người Việt. Những ngày đất 
nước vào Xuân, con người ở vùng 
đất thâm trầm cổ kính này cũng tất 
bật chuẩn bị cho một năm mới. Và 
trong mâm cỗ Tết họ vẫn giữ được 
nét đặc trưng, nồng nàn tình quê, 
vừa mang hơi thở của mùa Xuân 
vừa thể hiện được nét đẹp, vẻ tinh 
tế từ khâu chuẩn bị đến chế biến 
và trang trí món ăn. Có thể kể đến 
món tré và mắm tôm chua là 2 món 
không thể thiếu trong mâm cỗ Tết. 
Xưa kia, tré là món ăn cao quý ở 
cung đình của các bậc vua chúa, 
vương phủ nhưng không biết tự 
bao giờ đã trở thành món ăn trong 

Mai Lan
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dân gian và tham gia vào mâm cỗ 
ngày Tết như một nét duyên thầm 
của người con gái Huế. Tré được 
làm từ thịt đầu heo luộc kết hợp 
cùng thịt ba chỉ ram vàng. Tré Huế 
ngon nhờ vào sự kết hợp tinh tế 
của gia vị và khâu chế biến. Lọn tré 
thơm nhờ hương vị của riềng, của 
tỏi, của thính, của lá ổi. Tất cả được 
những bàn tay khéo léo, thuần thục 
của các bà các mẹ thái thành sợi 
nhỏ, đều đặn. Tiếp đến được ướp và 
gói thủ công theo cách làm truyền 
thống. Khi ăn có thể cảm nhận được 
độ giòn của da đầu heo, beo béo 
của mỡ quyện với mùi thơm của gia 
vị khiến ai cũng nao lòng nhớ về 
quê hương.

Riêng về mắm, ở miền Nam có 
thể ăn mắm quanh năm, ngày nào 
cũng có thể dùng được nhưng ngày 
Tết thì lại kiêng dùng bởi nó chỉ sự 
nghèo khó. Ngày Tết, người miền 
Trung dùng mắm như là một món 
ăn đặc trưng, một nét văn hóa đặc 
sắc. Với sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong 
cách chế biến và phải “mùa nào 
thức ấy”, người Huế chọn những 
con tôm tươi nhất, nước mắm ngon 
nhất để làm ra loại mắm tôm chua 
này. Khi ăn, thực khách sẽ cảm nhận 

vị ngọt và dai của tôm, vị cay và 
thơm của riềng, tỏi ớt, vị chua của 
khế, vị chát của vả, hương thơm 
của rau kèm với thịt ba chỉ luộc… 
Ngày nay, người ta thường dùng 
kèm mắm tôm chua với món cuốn 
Huế, trông khá đẹp mắt và hấp dẫn. 
Ngoài ra, vào ngày Tết ở Huế còn 
có các món như xà lách gân bò, chả 
tôm, nem bò lụi… Tất cả sẽ mang 
đến hương vị ngày Tết rất Huế, rất 
ngon. 

nam bộ - Đậm chất 
phóng khoáng của 
Vùng Đất mở cõI

Nam Bộ là vùng đất mới, còn khá 
non trẻ, là nơi tập hợp của những 
con người tứ xứ đến khai hoang 
mở cõi. Ngày Tết của vùng đất này 
cũng đặc sắc không kém bởi sự giao 
thoa văn hóa của các tộc người đến 
đây lập nghiệp và sinh sống. Song 
nét nổi bật vẫn là sự mộc mạc, giản 
dị như chính con người Nam Bộ, 
từ đó đã tạo nên nét văn hóa đặc 
trưng mà không nơi nào có được. 
Trong mâm cơm hay mâm cỗ Tết 
của người Nam Bộ có rất nhiều món: 
khổ qua dồn thịt, củ kiệu ngâm, 
bánh tét… Đặc biệt, thịt kho trứng 

gần như là món “bất di bất dịch” 
trong ba ngày Xuân. Dù gia đình 
nghèo khó thế nào đi nữa thì đến 
Tết phải có nồi thịt kho trong nhà. 
Vì vậy, khi đến nhà người Nam Bộ 
nào bạn cũng sẽ được thưởng thức 
no lòng. Chữ “tàu” theo nghĩa của 
người miền Nam là “lạt”. Ở vùng 
đất mới, con người tận dụng tất cả 
những gì thiên nhiên ưu đãi và chế 
biến cho hợp khẩu vị của mình, nên 
thay vì kho bằng nước thì người 
miền Nam dùng nước dừa để tạo 
độ ngọt của thịt chứ không mặn. 
Thịt kho tàu của người miền Nam 
gồm những miếng thịt to bản, quả 
trứng tròn biểu hiện cho sự hài hòa 

âm dương, vuông tròn cả năm. 
Trên mâm cơm cúng ông bà ngày 
đầu năm mới, miếng thịt kho tàu 
mềm, vàng rượm, trứng vịt thấm 
đẫm nước nước thịt màu vàng trong 
không quá nhiều nước nhưng cũng 
không quá cạn làm khô miếng thịt. 

Với sự trù phú của mảnh đất mới 
nên trong bữa ăn nào người dân 
Nam Bộ cũng sử dụng rất nhiều loại 
rau kết hợp cùng món thịt kho này. 
Không cần luộc hay xào nấu, người 
Nam Bộ thường dùng rau sống hoặc 
dưa cải chua chấm với nước thịt kho 
tàu, ăn cùng bát cơm nóng và cảm 
nhận vị ngọt lịm của nước dừa, beo 
béo của thịt mỡ, bùi bùi của trứng… 
Tất cả tạo nên nét quyến rũ lạ kỳ! 
Người Nam Bộ còn ăn thịt kho tàu 
với xôi hay cuốn bánh tráng kèm 
rau sống… vừa ăn vừa xuýt xoa để 
cảm nhận cái giản dị nhưng tạo dấu 
ấn đậm đà khó quên. 
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Trần Quang Quý

Hoàng, Hòa Hậu cho biết, chỉ Đại 
Hoàng mới trồng được giống chuối 
này, và các vườn chuối giữ giống 
thuần chủng cũng không nhiều. Ra 
khỏi làng, dù làng ngay bên cạnh là 
chất lượng chuối khác ngay, không 
thể “tiến vua” được nữa. Người ta 
cũng cho hay, 70% chuối ngự Đại 
Hoàng ở Hà Nội là “giả”. Lấy đâu ra 
chuối Tiến Vua bầy la liệt ở các chợ 
như thế. 

Vì thế, từ năm 2001, Quỹ môi 
trường toàn cầu (GEF/SGP - UNDP) 
đã tài trợ để nông dân ở đây mở 
rộng diện tích trồng trọt. Trường 
Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Sở 
NN-PTNT Hà Nam, các hộ nông dân 
phối hợp triển khai thực hiện dự án 
bảo tồn gien giống chuối ngự Đại 
Hoàng quý hiếm… Các nhà khoa 
học cũng cho biết, trong chuối ngự 
Đại Hoàng có đến 11 loại khoáng 
chất, 6 vitamin, rất tốt cho sức khỏe 
con người. Ta từng thấy những ngôi 
sao quần vợt lừng lẫy thế giới, sau 
giờ nghỉ mỗi séc căng thẳng thường 
ăn chuối. Là tại trong chuối có nhiều 
kali, tốt cho điều hòa huyết áp, giảm 
hiện tượng chuột rút. Ăn một, hai 
quả chuối vào buổi tối, sẽ giúp cho 
giấc ngủ sâu, đặc biệt với người hay 
mất ngủ, thần kinh không tốt.

Tôi không biết cuộc tình Chí 
Phèo - Thị Nở của Nam cao có phải 
ở vườn chuối ngự rì rào, dưới ánh 
trăng thơ mộng bên dòng Châu 
giang này không, nhưng nhìn 
những nải chuối vàng ruộm, từng 
trái ngắn căng mọng, vỏ mỏng, 
thơm dịu thật hấp dẫn. Bóc lớp vỏ 
tơ vàng, vị ngọt vừa đủ đậm, vừa 
lan tỏa hương thơm trong vị giác, 
khứu giác rất “ánh trăng Thị Nở”. Tôi 
ngờ rằng, chính cái ánh trăng vườn 
chuối của Nam Cao góp phần làm 
cho chuối ngự ở đây đẹp mã hơn, 
thơm ngon hơn, nổi tiếng hơn… 

Đến Đặc sản cá trắm 
Đen kho thương hIệu 
ĐạI hoàng

Khi cuộc sống ngày càng sung 
túc, đầy đủ hơn, câu thành ngữ 
“thịt cá là hương hoa, tương cà là 
gia bản” đã lùi sâu về thời bao cấp, 
thời mậu dịch quốc doanh xa xưa… 

NHữNG Đặc sảN 
NGÀy xuâN 
độc hiếm của làng Vũ đại

cá bảng lảng mái quê, như tranh 
thủy mặc, mà người ta yêu mến gọi 
là làng Vũ Đại (tên làng trong tác 
phẩm Chí Phèo của ông) để tận mắt 
nhìn, tận tai nghe về những đặc sản 
nổi tiếng, từ lâu được truyền miệng.

từ chuốI ngự tIến Vua 
chỉ Duy nhất có ở ĐạI 
hoàng…

Khi giống chuối quý, thơm 
ngon, bổ dưỡng của Đại Hoàng, 
có đời sống hàng trăm năm ở quê 
hương “Chí Phèo - Thị Nở” trở 
thành thương hiệu nổi tiếng, lan 
tỏa thương trường thì nhiều vùng 
xa, gần cũng mua giống chuối quý 
này về trồng, mở mang trang trại… 
nhưng thất bại vì nó không còn 
hương vị, màu sắc của chuối Đại 
Hoàng nữa. Thật kỳ lạ, người Đại 

T rong số những làng nghề ẩm 
thực truyền thống và nổi tiếng 
ở đồng bằng Bắc bộ, Ước Lễ, 

Thanh Oai, Hà Nội là làng chuyên 
về giò lụa, chả quế, nem chua, bánh 
chưng… từ thời cụ kị, nay có tới 
hơn 400 gia đình làm nghề ở Hà Nội 
và nhiều tỉnh khác, được vua Minh 
Mạng nhà Nguyễn ban tặng là làng 
“Mỹ tục khả phong”, đủ nói lên cái 
tinh hoa văn hóa lâu đời của Ước Lễ 
thì làng Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, Lý 
Nhân, Hà Nam lại nổi tiếng giống 
chuối ngự Tiến Vua và cá trắm đen 
kho niêu đất chất lừ.

Trước Tết năm 2017, do được 
VTV2 mời làm chương trình “Đi đâu, 
ăn gì?” tôi mới thực về làng Đại 
Hoàng của nhà văn Nam Cao, bên 
sông Châu chậm dòng, mềm mại 
như dải lụa; khỏi bếp củi nhãn kho 
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thì tết nhất bây giờ, thịt thà đã trở 
nên ngắc ngứ, là lúc cá kho, lại là cá 
kho Đại Hoàng lên ngôi, mới tuyệt 
nhường nào trong những ngày vui 
xuân no dồn, ngấy mỡ này.

Cứ mỗi dịp Tết đến, người Đại 
Hoàng lại tất bật củi lửa, bếp núc 
cho những nồi cá kho gia truyền 
thơm nức nở, chỉ ngửi thôi đã thèm 
rỏ dãi. Cảm giác như những ngày 
đầu tiên tôi ra trấn thủ đồn biên 
phòng Phú Quốc cuối năm 1975, 
lần đầu tiên được ngửi, được nếm 
vị nước mắm nhĩ hãng Bò Vàng, 
Phú Quốc của một ông chủ gốc Hải 
Phòng di cư năm 1954. Nó thơm, nó 
ngọt ngầy ngậy, sanh sánh, chỉ tưới 
nước mắm cốt thôi mà và thun thút 
mấy bát cơm hẩm trộn bo bo… Mãi 
tới bây giờ tôi chưa được ăn thứ 
nước mắm nào như vậy nữa, như là 
tuyệt chủng vậy. Thì giờ đây, ngày 
Tết có một niêu cá kho Đại Hoàng 
- Vũ Đại (tất nhiên ngày thường thì 
quá sang) là ung dung tự tại lắm 
rồi. Ngày về Đại Hoàng, được địa 
phương thết bữa cơm tám xoan với 
cá trắm đen kho, giời ạ, nó thơm 
ngon làm sao, thịt cá mềm bục, 
xương tan rủn mê man đầu lưỡi. 
Mấy người trẻ làm chương trình cứ 
nghẹn ngào, tấm tắc mãi.

Tôi được lãnh đạo xã và một gia 

đình kho cá gia truyền, chuyên xuất 
các niêu cá kho đã đặt hàng, với 
đủ trọng lượng đi các địa phương 
trong nước, cho cả người Việt ở 
nước ngoài kể: Vùng Đại Hoàng, 
Hòa Hậu vốn là vùng chiêm trũng 
xưa, lắm ao hồ, nhiều tôm cá. Nhà 
nào cũng có ao nuôi cá. Cá là món 
ăn chính từ bao đời. Mỗi Tết đến, 
người ta lại chọn con cá to nhất, 
ngon nhất dâng cúng tạ ơn thần 
linh đã ban phước lộc, dâng cúng 
tổ tiên, cầu may, cầu làm ăn mưa 
thuận gió hòa. Kinh nghiệm bao 
đời kho cá, ăn cá mà thành món đặc 
sản chỉ có ở Đại Hoàng. Nói thì đơn 

giản, nhưng để kho cá, trước tiên 
phải chọn niêu đất (mua tận Nghệ 
An, Thanh Hóa…), chọn cá trắm 
đen từ 3 kg trở lên, rửa sạch, đánh 
vảy, cắt bỏ đầu đuôi và cho vào 
niêu đã được lót giềng lát, sườn lợn. 
Sau đó lại phủ lên cá giềng, gừng, 
hành khô… Tóm lại, theo nghệ 
nhân kho cá gia truyền Nguyễn Văn 
Toàn là phải có 10 loại gia vị, gồm: 
gừng, giềng, ớt, hành khô, nước 
dừa, nước cốt cua đồng, nước mắm, 
mì chính, hạt tiêu, chanh. Niêu cá 
được đun từ 20 - 23 giờ bằng củi 
nhãn, vỏ trấu… Tất nhiên, tùy từng 
nhà lại có những gia vị cổ truyền, 
bí truyền khác nữa để có thể được 
món cá niêu đất cực ngon.

Vào những ngày áp Tết, chuối 
ngự và cá kho Đại Hoàng trở thành 
những hàng hóa, ẩm thực quý đi 
nhiều ngả. Những đơn vị, công ty, 

gia đình có điều kiện, không chỉ cất 
công mua chuối ngự, cá kho cho 
đơn vị, gia đình mình mà còn đi 
ngoại giao, biếu tặng bạn bè, người 
thân… Khách hàng đã có một địa 
danh làng ẩm thực mang tên Vũ 
Đại, có công ty mang tên nhân vật 
Bá Kiến (Cá kho Bá Kiến làng Vũ 
Đại), cứ nửa văn nửa đời hòa quện 
vui đáo để. Trên bàn thờ tổ tiên 
ngày Tết có “chuối Tiến Vua” thơm 
lựng dâng cúng, có bữa cỗ quây 
quần ấm cúng gia đình, bạn hữu với 
cơm tám, cá kho niêu đất làng Vũ 
Đại thì còn gì xuân hơn, thú vị hơn 
không nhỉ! 

Xuân Mậu Tuất 2      18

95Tháng 1+2/2018   Số 250   Đầu tư Phát triển



tốn kém quá”… Không biết lũ trẻ 
bây giờ chúng có nói những câu 
chuyện mà ngày xưa tôi nói không. 
Nhưng tôi thấy, Tết của người lớn 
sao mà tẻ nhạt. Hết những câu 
chuyện với bạn bè, tôi quay trở về 
với thực tế, với những tất bật chuẩn 
bị cho ngày Tết. Một danh sách dài 
những thứ phải sắm sửa. Nào măng 
khô, mộc nhĩ, nấm hương, bánh kẹo 
cùng tỉ thứ không tên khác nữa. Mà 
đâu phải chỉ mua sắm cho gia đình 
nhỏ của mình, vợ chồng tôi còn có 
trách nhiệm mua sắm quà Tết để 
biếu bố mẹ hai bên nữa chứ. Đó là 
còn chưa kể phải mua quà biếu sếp 
ở cơ quan. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy 
đủ mệt rồi. Những lúc như thế tôi 
thầm nể phục mẹ ngày xưa có thể 
một tay lo hết chừng ấy thứ. Tết của 
người lớn thật bộn bề.

 “Lại sắp Tết rồi đấy!” là câu nói 
được mọi người nhắc đến nhiều 
nhất trong những ngày tháng Chạp. 
Thời gian trôi nhanh lắm, từ Tết này 
đến Tết kia chỉ trong cái chớp mắt, 
và ai cũng sẽ phải đến với cái “Tết 
của người lớn” theo cách này hay 
cách khác. Cái nhìn của mỗi người 
với Tết cũng khác nhau và càng 
khác với con trẻ. Vậy đấy, Tết vẫn có 
nguyên ý nghĩa của nó, chỉ có thời 
gian và những nỗi lo thường nhật 
mới làm cho Tết của người lớn trở 
nên tẻ nhạt và bộn bề mà thôi. 

tết
 của 
 người lớn
Trẻ con lúc nào cũng thích Tết. 

Nếu như ngày xưa, Tết là dịp 
để con trẻ được ăn no, có một 

manh áo lành để diện thì nay, Tết 
là dịp để chúng có thể tha hồ nô 
đùa, được ăn bánh kẹo thỏa thích, 
được nhận tiền lì xì và quên đi bài vở 
trường lớp. Chỉ  khi đã trưởng thành, 
những nỗi lo toan chồng chất thì 
người ta mới tạm xa dần niềm vui 
ngày Tết và đôi khi còn cảm thấy 
“sợ” Tết.

Còn nhớ ngày nhỏ, mỗi khi gần 
đến Tết thì không chỉ tôi mà lũ trẻ 
trong xóm đều rất háo hức. Chúng 
khoe nhau đủ thứ chuyện trên trần 
đời: “Nhà tao năm nay sẽ luộc nồi 
bánh chưng to nhất xóm”, “Còn 
nhà tao sẽ mua 1 cây quất, cấm đứa 
nào được vặt trộm đấy.”… Và cứ 
thế, câu chuyện của chúng tôi trở 
nên rộn ràng như những dải pháo 
nổ đì đùng ngày Tết. Tết của người 
lớn với chúng tôi chỉ đơn giản như 
vậy. Ngày ấy, mọi thứ không ngập 
tràn và dễ tìm như bây giờ. Bánh 
kẹo cũng không phong phú, đa 
dạng mà chỉ có vài viên trứng chim 
đường, một ít mứt và bánh quy Hải 
Hà. Ấy thế là cái Tết đã to lắm rồi. 
Những ngày ấy, một con bé như 
tôi chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ quanh 
quẩn bên chân mẹ, sai gì làm nấy. 
Niềm vui khi ấy cũng giản dị lắm. 
Lớn lên một chút, tôi cũng vẫn chỉ 

là một đứa lớn xác cho mẹ sai vặt. 
Bao nhiêu lo toan vẫn chất lên 
vai bố và mẹ. Thấy mẹ mua nhiều 
bánh kẹo để chia cho họ hàng rồi 
chuẩn bị những túi quà để gửi về 
quê, tôi cũng chỉ biết thắc mắc 
“sao mẹ phải mua nhiều như vậy, 
các bác cũng tự mua được mà”. Với 
tôi khi ấy, Tết của người lớn thật là 
phức tạp.  

Rồi tôi cũng rời ghế giảng 
đường, đi làm và có thể đóng góp 
vào Tết của gia đình. Tôi thấy mình 
thật ra dáng và đáng tự hào làm 
sao. Không còn sự nhí nhố của 
trẻ con nữa mà thay vào đó là trở 
thành “người lớn mẫu mực và hào 
phóng” phát những bao lì xì đỏ rực 
cho lũ trẻ con. Tết của người lớn 
với tôi khi đó vẫn còn vui lắm. Thế 
nhưng mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu 
khi tôi có gia đình và làm mẹ. Có 
một gia đình nhỏ và trở thành mẹ 
đã biến tôi thành người phụ nữ bỉm 
sữa, suốt ngày chỉ quẩn quanh bữa 
ăn và giấc ngủ của con. Những vui 
chơi của tuổi trẻ bị gác lại vô thời 
hạn. Tôi trở thành người lớn từ lúc 
nào không biết. Những câu chuyện 
về Tết của tôi cũng dần thay đổi. 
Vẫn ríu ran với lũ bạn nhưng chủ 
đề đã khác. “Tết này tao phải về 
nhà chồng hết cả mấy ngày, khỏi 
đi chơi”, “Mới sắm được có vài thứ 
lặt vặt đã hết tiền triệu rồi, Tết nhất 

Mai Lan
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Đầu tiên, hãy cùng nhau chọn 
điểm đến. Chọn điểm nào 
nhỉ, vì cứ gõ Google là sẽ có 

vô vàn sự lựa chọn, thôi thì cả năm 
sống trong vội vã, gấp gáp, Tết này 
ta thử “trốn phố’, tìm về Bến Tre để 
homestay một chuyến!

Không cần vội vã , cứ ngủ thoải mái, 
ăn sáng xong, từ TP HCM bạn bắt xe 
về Bến Tre, sau khoảng 2 giờ di chuyển 
là đến Bến Tre. Khi xe qua cầu Rạch 
Miễu, quý khách được nhìn ngắm dừa 
xanh bạt ngàn hai bên sông. Các điểm 
homestay hiện đang được nhiều người 
lựa chọn khi đến Bến Tre là Cocohut 
Homestay, Hai Long homestay, Nhon 
Thanh Homestay..

Các homestay này đặc biệt thích 
hợp với các gia đình có bé nhỏ 
dưới 14 tuổi. Đa số các homestay 
là những căn hộ riêng biệt, vật liệu 
chủ yếu là gỗ và tre, lợp lá dừa nước, 
mỗi phòng có đầy đủ vật dụng sinh 
hoạt. Phòng được thiết kế  như một 
ngôi nhà nằm ẩn mình giữa rừng 
dừa xanh thẳm, trước cửa có lối mòn 
nhỏ dẫn vào, xung quanh trồng 
những loại cây cỏ quen thuộc; nào là 
giàn mướp với những nụ xanh treo 
lơ lửng hững hờ, những nụ hoa vàng 
rực với lũ ong bướm bay quanh. Kia 
là dây đậu rồng leo trên bờ giậu với 

Sau một năm học tập, làm 
việc vất vả với những việc 
lặp đi lặp lại dễ tạo sự mệt 
mỏi, nhàm chán, Tết này, 
hãy cùng thử Homestay 
thay vì cứ theo Tết truyền 
thống là sum vầy, quây 
quần cùng gia đình!

thAy Vì stAy At home 
KiêM Ái 

những trái non ẩn hiện. Dưới bờ ao 
là những chiếc lờ, chiếc lợp, những 
giàn lưới dẫn dụ những chú cá, chú 
tôm sông “lạc lối” đi vào. 

Khi mặt trời lên cao một tí, đi 
ngang cầu trên lắc lẻo, chỉ cần hơi 
khom lưng là đã chạm tay vào để 
“thu hoạch tôm, cá”, đi 1 vòng xung 
quanh với chiếc rổ tre để hái rau, 1 
quả mướp non, vài cây cải xanh sau 
nhà và vài chú tôm sông đã thành 
nồi canh rau ngọt lịm, món mặn đặc 
sản nơi đây là tép rang dừa, những 
chú tôm tươi nhảy xôi xối được rim 
cùng nước cốt dừa thành những 
chú lưng cong, da vàng ruộm, bóng 
mượt trông thật hấp dẫn, ăn cùng 
với cơm gạo dẻo nấu trong nồi đất. 
Bộ chén bát phải là chén sành, đũa 
tre. Dùng cơm xong, cả nhà có thể 
quây quần bên bếp lửa than gáo 
dừa, tự tay nướng bánh tráng Mỹ 
Lồng, bánh phồng Sơn Đốc để cùng 
nhau thưởng thức. Tiếng than nổ tí 
tách, giòn tan, mùi than thơm nhè 
nhẹ, mùi bánh chín với hương thơm 
của mè, vị béo của dừa…làm cho 
du khách nóng lòng được thưởng 
thức. Bánh nướng xong không thể 
thiếu một bình trà, cả gia đình cùng 
nhau dùng bánh thưởng trà trong 
không gian yên ả, thanh bình.

Buổi trưa, người lớn có thể nằm 
võng, đung đưa trong làn gió mát, 
nghe rừng dừa lao xao, nghe tiếng 
chim hót líu lo trong lá, đôi mắt lim 
dim mơ màng nghe câu hò vọng cổ 
xa xa vọng lại và chìm đắm trong 
tiếng song lang ngọt sớt cuối câu 
vọng cổ ngọt ngào. Bọn trẻ có thể 
nghỉ trưa trên chiếc ván gỗ đặt ở 
góc phòng.

Chiều đến, cả nhà cùng nhau 
tham gia các trò chơi, có thể thuê 
xe đạp để chở nhau đi trong những 
con đường quanh co, nhỏ hẹp hoặc 
tự mình khám phá thử thách bằng 
cách chinh phục những cây cầu tre 
chót vót, cheo leo. Trò chơi được 
nhiều người thích thú đó là chơi đi 
cầu dây, người chơi di chuyển qua 
sông bằng cách tay vịn 1 dây, chân 
di chuyển trên một dây, trò này 
hết sức thú vị vì nếu chưa quen thì 
đứng yên thôi đã khó, để di chuyển 
được còn khó hơn, dây cứ rung lắc, 
khi tay chân rã rời, người chơi đành 
buông tay ngã xuống sông! Một trò 
khác cũng rất vui là thi chạy xe đạp 
qua sông, người chơi chia thành 2 
đội, mỗi người của đội dùng xe đạp 
chạy trên đường hẹp (mặt đường 
rộng khoảng 10cm) để qua bên kia 
sông. Trò này đúng là thử thách vì 
đường quá hẹp, chỉ cần lạc tay lái 1 
chút là đã rơi tõm xuống nước!

Buổi tối cả nhà có thể khám phá 
phố phường Bến tre với cà phê 
Không gian dừa (cà phê trong những 
ngôi nhà dừa), hoặc cà phê du 
thuyền (cà phê trên thuyền, thuyền 
di chuyển trên sông), đi chợ đêm 
thưởng thức trái cây đủ loại. Sau một 
giấc ngủ dài, tiếng gà gáy sáng gọi 
quý khách thức dậy, bắt đầu ngày 
mới tràn trề năng lượng, tất cả như 
được làm mới, tâm trạng, tinh thần 
đều đã được refresh cho một năm 
mới may mắn, thành công!  

      tết này 
hãy thử homestay 
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Trong thập nhị địa chi, nói nôm na là mười hai con giáp thì con chó 
cũng được vinh dự “đứng chân” và được người ban cho “bí danh” 
là Tuất. Chó vốn tính dũng mãnh hiếu chiến; có thị giác, thính giác 
và xúc giác rất nhạy, hay hoạt động, dễ thức giấc, thích hợp dùng 
cho việc canh gác vào ban đêm, lại có khả năng đuổi theo thú rừng 
hỗ trợ cho thợ săn. Do những đặc tính trên mà từ xa xưa giữa chó và 
loài người đã... kết tình bằng hữu, kết nghĩa tớ thầy...

 Lê Quân

tản mạn về 

quan hệ mật thiết, hỗ tương nhau. 
Một số nhà động vật còn cho rằng, 
sở dĩ chó sớm bị thuần hoá là do 
bản tính trời phú hay dựa dẫm 
vào người. Theo dòng thời gian, 
chó trở nên gần gũi với con người, 
nó giúp người nhiều việc, từ canh 
giữ chuồng trại, nhà cửa đến săn 
bắt, vận chuyển, hỗ trợ tác chiến, 
thậm chí còn là loài thú cưng rất 
được con người ưa chuộng. Từ 
xưa đến nay, đã có khá nhiều câu 
chuyện nói lên lòng trung thành, 
trọng tình nghĩa, trí khôn, dũng 
cảm trước khó khăn thử thách để 
bảo vệ và tuân phục con người của 

Giới khảo cổ trong và ngoài 
nước đều cho rằng khoảng 
thời kỳ đồ đá, con người đã 

bắt đầu thuần hóa một số động 
vật, chó là một trong những động 
vật được con người thuần hóa 
sớm nhất và cũng là người bạn 
động vật đầu tiên của con người. 
Vào thời kỳ săn bắn của xã hội 
nguyên thủy ấy, người đàn ông đi 
săn thường có vài con chó hoang 
bám gót để chực chờ “ăn theo” ít 
xương thịt của con thú săn được. 
Những người thợ săn cũng sẵn 
lòng để phần cho chúng, cứ thế 
lâu dần mà hình thành những mối 
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nhiều giống chó khác nhau.
 Tuy nhiên, “ca”... chó như thế 

thôi cũng tạm cho là đủ, bởi không 
phải cứ... chó là đều có những 
“đức tính” như vừa nêu. Bên cạnh 
những con chó trung thành nghĩa 
dũng, luôn có không ít những con 
chó rất ư là... chó má. Gặp những 
thứ chó này, lắm người khẳng 
định đó chẳng phải chó mà chỉ 
là con... “Má”, hẳn là đã có sự liên 
tưởng, liên hệ chi đó giữa người 
và... “Ngợm”, chăng? Mà nghĩ cũng 
lạ, bởi suốt dòng chảy văn hóa từ 
xưa đến nay, con người đã nhận 
ra, cái gì cũng có hai mặt tốt xấu 

đan xen, như cái mề đay luôn có 
2 mặt. Khen chó rất mực là thế, 
nhưng khi... mắng nhau, người ta 
vẫn hay quát vào mặt nhau... bằng 
từ “chó!”... Những thành ngữ, tục 
ngữ và ... từ ngữ để ví von sự vật, 
sự việc phát sinh từ cuộc sống, 
căn cứ vào những đặc tính có tốt 
có xấu của chó, đã cho thấy nhiều 
điều thú vị.

Quan sát sinh hoạt cùng những 
đặc tính của chó, người ta ghi 
nhận: Chó ba khoanh mới nằm, ấy 
là do thói quen từ tiềm thức còn 
sót lại từ thủy tổ loài chó. Khi xưa 
trước lúc nằm... chơi phải “kiểm 

tra” kỹ lưỡng chỗ nằm vì sợ... kiến. 
Đuôi chó thay đổi theo tâm trạng, 
cũng được mang ví von rằng chạy 
cong đuôi, sợ cụp đuôi, mừng vẫy 
đuôi... Mũi chó vốn thính, đánh hơi 
phát hiện “vấn đề” tinh nhạy, nên 
“chó đâu sủa lỗ trống bao giờ”. 
Chó cũng hay ỷ đông hiếp yếu, 
nên mới có loài “chó hùa”. Phần 
đông “chó sủa chó không cắn”, 
được gán cho những kẻ khoác lác 
bốc trời, hoặc “chó dữ cắn người là 
chó không sủa” thường để chỉ tâm 
địa của những người sâu hiểm, 
tẩm ngẩm tầm ngầm mà ra chiêu 
độc địa....

 Xã hội loài chó cũng được con 
người phân ra đủ giai cấp sang hèn, 
thượng lưu hay bình dân hạ đẳng. 
Chỉ qua việc đặt tên gọi cũng có thể 
phân biệt được, những “Bẹc - giê”, 
“Phoóc ”, “Mi - nô ”... của mấy giống 
chó nhập hẳn khác xa với những 
Vện, Mực, Ki, Xám... của chó cỏ, chó 
cò... Trên thực tế từ xưa đến nay, loài 
chó đã giúp đỡ con người rất nhiều, 
có nhiều trường hợp chó cứu chủ 
hoặc dẫn chủ... đi ăn xin. Ở những 
vùng băng giá chó còn được sử 
dụng để kéo xe tuyết phục vụ cho 
công việc; trong các lực lượng vũ 
trang, chó còn được sử dụng như 
đội quân tinh nhuệ: Quân khuyển, 
Cảnh khuyển; Chó còn được đưa 
lên phim ảnh, được đóng phim như 
những tài tử điện ảnh thực sự... 
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   Mừng đón 
     năm mới

Mỗi quốc gia đều có những phong tục truyền thống độc đáo 
hay những hoạt động tiễn cựu nghênh tân đặc sắc. Dù ở 

đâu, không khí chào năm mới luôn mang lại niềm vui, sự 
háo hức, rộn ràng.

pháo hoa Và lễ hộI 
Đường phố ở úc

Một trong những nét văn hóa 
độc đáo của Úc là có rất nhiều lễ 
hội và kỳ nghỉ. Đón năm mới cũng 
là một trong những lễ hội lớn và 
mang tính cộng đồng cao ở “xứ sở 
chuột túi”. Người dân thường tụ tập 
tổ chức các bữa tiệc lớn ngoài trời 
để cùng ăn uống, hát hò và chào 
đón giao thừa trong không khí náo 
nhiệt của các màn biểu diễn nhạc 
sống hay các lễ hội đường phố tấp 
nập. Ở những thành phố lớn, pháo 
hoa sẽ rợp trời vào thời khắc chuyển 
giao giữa năm cũ và năm mới. Đặc 
biệt tại cầu cảng Sydney, màn pháo 
hoa, nhạc nước hoành tráng, rực rỡ 
sắc màu chào đón năm mới luôn là 
sự kiện lớn nhất, báo hiệu một năm 
mới thành công rực rỡ.

nhật bản Đón tết VớI 
những phong tục 
truyền thống

Là một trong những quốc gia có 
nền văn hóa truyền thống giàu bản 
sắc nhưng Nhật Bản lại không đón 
Tết âm lịch như nhiều nước Châu Á 
khác. Người Nhật đón Tết theo lịch 
phương Tây và những ngày đầu 

VĨnH Đức
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năm có rất nhiều phong tục, tín 
ngưỡng được thực hiện ở đất nước 
mặt trời mọc này. Vào thời khắc 
giao thừa, những ngôi chùa điểm 
108 tiếng chuông báo hiệu năm 
mới đã sang. Người Nhật thường 
đến chùa thực hiện các nghi thức 
tại thần điện để mong cầu sự bình 
an và hạnh phúc. Cũng như nhiều 
nước Châu Á khác, phong tục Tết tại 
Nhật Bản đề cao sự đoàn viên của 
gia đình. Vì thế có rất nhiều món 
ăn truyền thống được bày biện để 
dâng cúng hay thưởng thức. Ngoài 
món mì trường thọ được ăn vào 
đêm giao thừa, người Nhật còn có 
các bữa ăn ngày Tết được gọi là 
Osechi được chế biến từ rễ cây ngưu 
bàng, trứng cá, tảo, hạt dẻ, cua hay 
các loại đậu… Kỳ nghỉ Tết thường 
diễn ra trong ba ngày và người Nhật 
thường gọi đây là “ba ngày chúc 
tụng” để thăm hỏi họ hàng, bạn bè 
và gửi trao những yêu thương qua 
những tấm thiệp ghi lời chúc hay 
phong bao lì xì cho trẻ nhỏ. 

màn thả cầu pha lê 
hoành tráng ở mỹ

Có lẽ màn thả cầu pha lê tại 

quảng trường Thời Đại (Times 
Square) – New York vào thời khắc 
giao thừa là tâm điểm khi nhắc 
đến ngày đầu năm mới ở Mỹ. Nghi 
lễ có lịch sử đúng 110 năm này 
luôn được người Mỹ cũng như 
đông đảo khá giả truyền hình 
mong chờ.

Ngay từ buổi chiều ngày 31/12, 
mọi ngả đường đến quảng trường 
Thời đại đã rộn ràng bước chân 
của hàng triệu người đổ về. Bất 
chấp thời tiết giá lạnh, dòng người 
càng lúc càng đông phủ kín quảng 
trường rộng lớn để được chiêm 
ngưỡng màn thả cầu đầy ý nghĩa 
và hòa chung niềm mong ước về 
những điều hạnh púc. Trước giao 
thừa đúng 60 giây, quả cầu pha lê 
khổng lồ rực rỡ ánh đèn sẽ được 
thả từ nóc tòa nhà One Times 
Square ở độ cao 43m, khi cầu chạm 
đất cũng là lúc cả quảng trường 
vỡ òa chào đón năm mới với màn 
pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật 
tưng bừng trong niềm hân hoan 
của triệu triệu người. 

bữa tIệc Đêm gIao thừa 
Và phong tục ném Đồ 
cũ qua cửa sổ của 
ngườI Ý

Ngoài những bữa ăn sung túc 
vào đêm giao thừa với các món ăn 
đặc trưng như bánh mỳ kèm thịt lợn 
cuốn chiên, xúc xích với đậu lăng, 
chân giò hầm hay món nho truyền 
thông… Mọi người quay quần bên 
nhau trong bữa ăn cuối cùng của 
năm và cùng chờ đến giao thừa để 
mang tất cả đồ cũ ném qua cửa sổ. 
Người Ý quan niệm rằng những đồ 
cũ gì đã được vứt đi vào đêm giao 
thừa thì sang năm mới họ sẽ mua 
được đúng món đồ đó mới tinh. 
Đặc biệt hơn, vào ngày đầu năm 
mới, người Ý thường tụ tập trên cây 
cầu Cavour ở thủ đô Rome để nhảy 
xuống sông Tiber từ độ cao 15m. 
Đám đông luôn hò reo cổ vu những 
người nhảy xuống dòng sông lạnh 
giá nhưng họ tin rằng người can 
đảm vượt qua thủ thách này luôn 
gặp nhiều may mắn và thanh công 
trong năm mới. 
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Lạc vào 
xứ hoa

ảo với sương mù bao phủ được 
điểm xuyết bằng những dải ánh 
sàng vàng lấp lánh. Những phượt 
thủ thường ghé làng hoa vào ban 
đêm hay lúc sương mai buổi sớm 
để tận hưởng cảm giác phiêu bồng 
cũng như ngắm trọn cái tĩnh lặng 
của thung lũng hoa khi đất trời giao 
hòa qua những dải mây nhẹ buông 
như lụa. 

Trước khi trở thành làng hoa 
truyền thống nổi tiếng của Đà Lạt, 
Thái Phiên đã là vùng đất nổi tiếng 
với hoa atiso, rất nhiều loại rau củ 
và đặc biệt là loài hoa cúc vàng rực 
rỡ… Và cho đến ngày nay, khi đến 
thăm Thái Phiên, bạn sẽ thực sự bị 
thu hút, choáng ngợp bởi sự đa sắc 
màu của rất nhiều loài hoa như màu 
vàng quý phái của Cúc; màu hồng, 
trắng với hương thơm ngọt ngào 
nồng nàn trong gió của lily; sắc 

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 7km về 
hướng Đông Bắc, làng hoa Thái Phiên với đa dạng các loài 
hoa đua nhau khoe sắc hiện ra trong ánh nắng vàng rực rỡ. 
Không chỉ là một làng nghề trồng hoa truyền thống, Thái 
Phiên đã trở thành một địa điểm du lịch Đà Lạt hấp dẫn 
nhiều du khách tham quan khi dừng chân tại thành phố 
mộng mơ này.

Xứ sở ngàn hoa Đà Lạt mê 
hoặc từ những bông hoa dại 
bé xinh ven đường cho đến 

những đồi hoa rực rỡ. Thiên nhiên 
ban tặng cho vùng đất này khí hậu 
và thổ nhưỡng tuyệt vời để quanh 
năm cây lá xanh tươi, muôn hoa 
khoe sắc. Người dân nơi đây đã biết 
tận dụng ưu thế này để phát triển 
những làng nghề trồng hoa chuyên 
canh trên vùng núi đồi đất đỏ bazan 
màu mỡ. Đà Lạt có 3 làng nghề 

Hoàng ngân 

trồng hoa nổi tiếng là Hà Đông, 
Vạn Thành và Thái Phiên. Nếu Vạn 
Thành là vương quốc của hoa hồng, 
Hà Đông mang hơi hướng những 
làng hoa của Hà Nội thì Thái Phiên 
lại vừa mang đặc điểm của một làng 
hoa truyền thống, vừa là nơi ứng 
dụng công nghệ cao trong sản xuất 
nông nghiệp. Thái Phiên rực rỡ ban 
ngày, lung linh về đêm khi những 
nhà kính sáng đèn cho hoa vươn 
lớn. Cả một khoảng không huyền 
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hồng, sắc cam…của tulip. Đây đều 
là những loài hoa có giá trị rất cao 
và được ưa chuộng.

Từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ 
thấy Thái Phiên với bạt ngàn những 
dãy nhà kính, nhà lưới được xây 
dựng kiên cố và nối đuôi nhau chạy 
dài tít tắp trên những sườn đồi và 
xa xa là những thung lũng xanh lấp 
lánh ánh mặt trời. Bên trong những 
dãy nhà xanh đỏ ấy là những luống 
hoa được chăm chút bởi những bàn 
tay khéo léo, bởi tình yêu của nghệ 
nhân dành cho những từng bông 
hoa. Những con người bình dị của 
làng hoa Thái Phiên đã trở thành 
những nghệ nhân làng hoa với tâm 
huyết và tình yêu hoa. Cả cuộc đời 
họ sống với hoa, say mê nghiên cứu, 
phát triển nhiều giống hoa mới đẹp 
và chất lượng hơn.

Hoa ở Thái Phiên được canh tác 

quanh năm nên có thể đến dạo 
chơi, tìm hiểu làng nghề vào tất 
cả các mùa. Những luống hoa nơi 
đây được tỉa cành gọn gàng, chăm 
bón tràn đầy nhựa sống, tươi non 
mơn mởn. Cùng với công nghệ 
cao và kinh nghiệm của những nhà 
vườn trong thời gian dài, hoa ở Thái 
Phiên được chăm sóc theo qui trình 
nghiêm ngặt. Vì thế những lứa hoa 
thu hoạch luôn đạt chất lượng cao, 
đủ tiêu chuẩn để xuất sang nhiều 
thị trường quốc tế như Nhật Bản, 
Hàn Quốc…

Vừa trải qua một vụ mùa bận rộn 
để phục vụ cho kỳ Festival hoa Đà 
Lạt 2017, vẫn không khí rộn ràng ấy, 
Thái Phiên đang bước vào vụ mùa 
Tết Mậu Tuất 2018 với tinh thần 
hăng say lao động của những người 
nông dân và các vườn hoa đang độ 
e ấp chờ Xuân về. 
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Năm mới đã về, bạn yêu ơi!
Nàng Xuân đã sắp gõ cửa rồi
Ta cùng nhau đón chào Xuân tới
Chúc bạn năm mới vạn niềm vui!

Mai vàng đã trổ những nụ hoa
Lộc, lá xanh tươi rất mượt mà
Cây đào đang hé ngàn cánh thắm
Hứa hẹn một năm mới vui ca.

Năm mới, ta chúc cho bạn ta
Dù bao gian khó quyết vượt qua
Hướng về tương lai và dấn bước
Dựng xây đất nước mãi ngàn hoa.

Xuân về, ta chúc cho mọi nhà
Ấm êm, vui vẻ và chan hòa
Cả năm bình an, nhiều may mắn
Gia đình sung túc, hạnh phúc ca.

PHạM anH Tài 

Trong tháng 1&2/2018, 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 Phát triển Ngân hàng bán lẻ, Trung tâm thẻ, 
Trung tâm CNTT, Ban Kinh doanh vốn & tiền tệ, Trung tâm 
Chăm sóc khách hàng, Văn phòng Đảng ủy, Ban Kế hoạch 
chiến lược, Ban Khách hàng DNNVV, Ban Khách hàng Doanh 
nghiệp nước ngoài, Ban Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Văn 
phòng Công đoàn, Ban Quản lý tín dụng, Trung tâm mạng xã 
hội, Trung tâm QLDV kho quỹ, BIC, BIDV Metlife, BSL, …

  Các chi nhánh: Bến Tre, Nam Bình Dương, Bình Dương, Lai 
Châu, Bình Thuận, Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Phú 

Quốc, Đồng Nai, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Sơn La, Nghệ An, 
Bình Định, Gia Định, Sơn La, Hải Dương, Quảng Ninh,…

  Các cộng tác viên: Mai Lan, Tiến Thủy, Hà Tây, Anh Tài, Việt 
Hoàng, Quốc Thành, Đinh Thới, Thúy Hằng, Ái Thư, Kim Ngân, 
Thanh Lâm, Lệ Hằng, Tịnh Tâm, Thanh Bình, Kiều Vân, Nguyễn 
Duy, Phan Lộc, Tân Phương, Huyền Nhung, Hoàng Oanh, 
Thu Trang, Hải Yến, Thu Thủy, Mạnh Hải, Hữu Tuyến, Quang 
Nguyễn, Thu Trang, Phương Linh, Xuân Sơn, Bùi Chiến, Thu 
Huyền, Lê Nguyên, …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 250

61 năm chia sẻ
Những cơ hội thành công

Đoàn kết và dốc lòng
Xây Ngân hàng phát triển

Đất liền và sông biển
Những nhà máy, con tàu

Nông thôn và thành thị
Ghi thành tích đậm sâu

Anh và em trước sau
Sánh vai cùng vun đắp

Bên bạn bè đồng nghiệp
Gắn kết những công trình

Đầu tư những dòng tiền
Chảy vào từng mạch sống
61 năm dâng hiến
Tạo dựng niềm tin yêu

Đất nước thêm mạnh giàu
Trẻ già thêm vui khỏe
Anh và em thế nhé
Kế thừa và phát huy

Xây BIDV
Ngày càng thêm tăng trưởng
Ngày càng thêm phát triển
Thêm tự hào tin yêu

Tạ Hữu Trí   

Mừng 
2018!

một chặng đường
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