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Kính gửi:  

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

- Nhà đầu tư trái phiếu BIDV. 
 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy 

định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong 

nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử 

dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau: 

1. Thông tin doanh nghiệp: 

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.  

- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, 

Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

- Số điện thoại: 024.22205544. 

- Số fax giao dịch: 024.22200399. 

- Địa chỉ thư điện tử: info@bidv.com.vn.  

- Loại hình doanh nghiệp: Tổ chức tín dụng. 

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:  

+ Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại 

tiền gửi khác; 

+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn 

trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy 

định của pháp luật; 

+ Cấp tín dụng dưới các hình thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp 

thuận; 

+ Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; 

+ Cung ứng các phương tiện thanh toán; 

+ Cung ứng các dịch vụ thanh toán; 

+ Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn theo 

quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
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+ Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo 

quy định của pháp luật; 

+ Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán tại các tổ chức khác theo quy định 

của pháp luật. 

+ Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán; 

+ Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác theo quy 

định của pháp luật; 

+ Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái 

phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 

các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; 

+ Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi 

suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác theo văn bản chấp thuận của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật; 

+ Được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt 

động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam; 

+ Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại. 

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành 

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 của BIDV đã được 

phê duyệt tại Nghị quyết 330/NQ-BIDV ngày 20/04/2022 và Nghị quyết 331/NQ-

BIDV ngày 20/04/2022: 

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu riêng lẻ trong 06 tháng đầu 

năm 2022 (theo mệnh giá): 14,505,000,000,000 VND (Bằng chữ: Mười bốn nghìn, 

năm trăm linh năm tỷ đồng chẵn). 

- Khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu như sau: 

STT Mã trái phiếu Khối lượng phát hành theo mệnh giá (VND) 

1 BIDH2230001 500,000,000,000 

2 BIDH2230002 1,150,000,000,000 

3 BIDH2237003 200,000,000,000 

4 BIDH2230004 500,000,000,000 

5 BIDL2223005 1,700,000,000,000 

6 BIDL2223006 2,300,000,000,000 

7 BIDL2230007 460,000,000,000 

8 BIDL2224008 1,000,000,000,000 

9 BIDLH2230009 1,981,000,000,000 

10 BIDLH2232010 14,000,000,000 

11 BIDL2230011 2,000,000,000,000 

12 BIDL2230012 1,000,000,000,000 
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STT Mã trái phiếu Khối lượng phát hành theo mệnh giá (VND) 

13 BIDL2232013 200,000,000,000 

14 BIDL2223014 1,500,000,000,000 

Tổng cộng 14,505,000,000,000 

- Mục đích sử dụng vốn: Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được sử dụng 

để gia tăng quy mô vốn hoạt động nhằm cân đối thực hiện cho vay nền kinh tế. 

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân: 

 Mục đích sử dụng Kế hoạch (VND) Đã sử dụng (VND) 

1 Tăng vốn cấp 2   

 + Hoạt động cho vay 8,005,000,000,000 8,005,000,000,000  

2 Tăng quy mô vốn khác   

 + Hoạt động cho vay 6,500,000,000,000  6,500,000,000,000  

 Tổng 14,505,000,000,000 14,505,000,000,000 

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính 

chính xác của thông tin công bố nêu trên./.  

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Tổng giám đốc; 

- PTGĐ Trần Phương, PTGĐ 

Nguyễn Thiên Hoàng; PTGĐ 

Trần Long; 

- Ban KDV&TT (để p/h); 

- Lưu: VT, ALCO. 

 

 


