




Nửa chặng đường đầu tiên của năm 2021 đã trôi qua với nhiều khó khăn, thử thách... nhưng cũng 
là quãng thời gian ghi nhận những nỗ lực không ngơi nghỉ của tập thể hơn 2,5 vạn cán bộ BIDV, để góp 
phần mang đến những tin vui cho hệ thống trên nhiều lĩnh vực...

Đó là tin vui từ Forbes, khi Tạp chí quốc tế uy tín này lần thứ 7 liên tiếp vinh danh BIDV trong top 2000 
công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới (Forbes Global 2000). Đó là tin vui khi tổ chức định hạng 
tín nhiệm Moody’s công bố BIDV tiếp tục duy trì định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng 
nhà phát hành ở mức ngang trần quốc gia và thuộc nhóm các ngân hàng có định hạng tín nhiệm cao 
nhất tại thị trường Việt Nam. Đó là niềm tự hào vì BIDV được Tạp chí Global Banking & Finance Review 
bình chọn là “Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á” - ghi lại dấu mốc lần đầu tiên một ngân hàng 
của Việt Nam được vinh dự trao giải thưởng cấp khu vực dành cho hoạt động SME. Trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin, BIDV tiếp tục được xếp hạng Nhất về chỉ số ICT Index trong khối các ngân hàng thương 
mại tại Việt Nam - một minh chứng cụ thể cho những nỗ lực của BIDV trong hành trình chuyển đổi số...

Chuyển đổi số - một trong những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, quyết định sự phát triển của BIDV 
trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 - đã và đang được BIDV triển khai mạnh mẽ. Để tăng tốc trên 
hành trình ấy, mới đây Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết 468/NQ-BIDV phê duyệt Chiến lược 
chuyển đổi số của BIDV giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là “xương sống” kết nối 
mọi hoạt động của con tàu BIDV để rẽ sóng vươn lên bứt phá trong thời gian tới, trở thành ngân hàng có 
nền tảng số tốt nhất Việt Nam. 

Song song với việc thông qua Chiến lược chuyển đổi số, BIDV tiếp tục tăng cường tính bền chặt của hệ 
thống công nghệ thông tin - nền tảng cốt lõi cho quá trình chuyển đổi số. Nghị quyết 493/NQ-BIDV phê 
duyệt Đề án quản lý rủi ro Công nghệ thông tin được ban hành càng thể hiện rõ hơn quyết tâm trong việc 
xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, an toàn, đảm bảo cung cấp cho khách hàng những 
dịch vụ ngân hàng số tốt nhất…

Không ngừng nỗ lực trong công tác phục vụ khách hàng và gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, 
những người cán bộ BIDV năng động vẫn không quên làm giàu đời sống tinh thần và bồi đắp các giá trị 
văn hóa doanh nghiệp thêm phần phong phú. Góp những bức ảnh ý nghĩa để hòa chung không khí sôi 
nổi của cuộc thi ảnh trực tuyến “Gia đình - Điểm tựa yêu thương”; làm sáng thêm những tấm gương cán 
bộ nhân viên giỏi việc nước, đảm việc nhà; chia sẻ tâm sự sau những ngày “thử thách tay bút” của những 
“cây viết không chuyên” trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Viêt Nam… tất cả góp phần tô điểm 
cho bức tranh về con người BIDV thêm sinh động…

Và bức tranh đầy màu sắc ấy còn có thêm một mảng màu ấm áp của sự sẻ chia và tấm lòng hướng 
đến cộng đồng. Đó là hành động chung tay đẩy lùi dịch bệnh qua việc ủng hộ kinh phí vào Quỹ vắc-xin 
phòng, chống Covid-19; là hàng trăm chương trình ủng hộ kinh phí, hiện vật từ khắp các chi nhánh, đơn 
vị thành viên trong toàn hệ thống cho tuyến đầu chống dịch; là việc tiếp tục đồng hành với “Hành trình 
đỏ 2021” để thực hiện nghĩa cử cao đẹp “hiến máu cứu người”…

Tất cả những dấu ấn đẹp và không khí sôi nổi của BIDV trong những ngày tháng 6 đã được Đầu tư 
Phát triển số 287 khắc họa qua hơn 80 trang viết còn tươi mới và đang sẵn sàng đón đợi quý vị cùng 
khám phá.
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36.  Ngành ngân hàng “biến nguy thành cơ” nhờ 
chuyển đổi số

38.  Quản lý tài chính thông minh không khó!

39.  Mở tài khoản chứng khoán mới, tiền tới  
liền tay

40.  Dịch vụ thẻ BIDV, nói không với thanh toán khống

42.  BIDV Home, ứng dụng mua nhà trong tầm tay

43.  BIDV Home Care, “chú ngựa ô” của kênh 
Bancassurance năm 2021

44.  Smart Bond, lựa chọn đầu tư thông minh

45.  Cẩn thận sập bẫy đối tượng giả danh cán bộ  
ngân hàng

46.  Tiến trình cung ứng vaccine Covid-19 và vai trò 
trong phục hồi kinh tế

48.  Thực hiện mục tiêu kép đòi hỏi những nỗ lực lớn

50.  Thông tư 03/2021/TT-NHNN, hỗ trợ khách hàng 
vượt qua đại dịch Covid-19

 nghiên cứu trao đổi

 trên đường phÁt triỂn

30.  BIDV Từ Liêm vượt khó trưởng thành

32.  BIDV Củ Chi, chặng đường 06 năm nỗ lực

34.  BIDV Thủ Dầu Một vươn mình phát triển
04.  BIDV thuộc Top 2000 công ty đại chúng lớn nhất thế giới

05.  BIDV, Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á

06.  Đại sứ Cuba thăm và làm việc với BIDV

07.  Đảng ủy Khối DNTW khảo sát công tác triển khai  
Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW

08.  BIDV đứng đầu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng 
CNTT&TT

09.  Hơn 2000 cán bộ BIDV tham gia đào tạo trực tuyến  
Chuyển đổi số

10. BIDV và Xuân Mai Corp tăng cướng hợp tác bền lâu

12.  Chuyển đổi số - Cài số tiến cho cả thập kỷ

14.  Thích ứng văn hóa chuyển đổi số

18.  Xây dựng nền tảng kiến trúc công nghệ số

20.  Quản lý rủi ro CNTT trong hành trình chuyển đổi số

23.  Quản lý dịch vụ CNTT theo khung tiêu chuẩn ITIL

24.  Đo lường và kiểm soát rủi ro quản trị dữ liệu

26.  Tội phạm công nghệ cao và cảnh báo về rủi ro CNTT

28.  Công nghệ thông tin, cầu nối cho hoạt động  
ngân hàng bán lẻ
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72.  Food tour Phố cảng 2

74.  KitKat Nhật Bản, tôn trọng truyền thống và thấu 
hiểu khách hàng

76.  Nét độc đáo nhà truyền thống Hàn Quốc – Hanok

78.  Giải ô chữ bí ẩn

 nhịp Sống

76

52.  BIDV chung tay đánh bay Covid-19

55.  Chuyển tiền cho quỹ vaccine Covid-19 không cần nhớ 
số tài khoản

56.  BIDV tiếp tục đồng hành cùng “Hành trình đỏ 2021”

57.  BIDV Mỹ Tho nuôi dưỡng mầm non đất nước

58.  Gửi trọn yêu thương tới tâm dịch Bắc Giang

 chia Sẻ 

59. Chị Vân hai giỏi

60.  BIDV Củ Chi, nơi tôi tìm lại mình

62.  07 thói quen hiệu quả - Chìa khóa thành công trong  
thời đại 4.0

64.  Gia đình, nơi yêu thương gọi về

67.  Tâm tình của một “nhà báo” không chuyên

69.  Mong muốn trở thành người bạn của doanh nghiệp

70.  Sách và tôi

71.  Tủ sách Hay – Sạch – Đẹp
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Forbes Global 2000 là bảng 
xếp hạng thường niên đánh 
giá thứ hạng các công ty dựa 

trên 4 tiêu chí: doanh thu, lợi nhuận, 
tổng tài sản và giá trị thị trường. Đây 
là năm thứ 19 liên tiếp Forbes công 
bố danh sách 2.000 công ty đại 
chúng lớn và quyền lực nhất toàn 
cầu, đặc biệt trong trong bối cảnh 
nền kinh tế thế giới chịu tác động 
mạnh của đại dịch Covid-19.

Trong danh sách của Forbes năm 
nay có 5 đại diện của Việt Nam bao 
gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank, 
Vingroup và Techcombank – lần 
đầu tiên có mặt trong danh sách.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp BIDV 
nằm trong danh sách Forbes Global 
2000 – một trong những bảng xếp 
hạng doanh nghiệp uy tín nhất thế 
giới. Theo bảng xếp hạng của Forbes, 
BIDV đứng thứ 1575 với doanh thu 
đạt 5,2 tỷ USD, lợi nhuận đạt 304,7 
triệu USD, tổng tài sản đạt 65,7 tỷ 
USD và giá trị thị trường đạt 7,3 tỷ 
USD. Theo đánh giá của Forbes, trong 

BIDV tiếp tục thuộc Top 2.000 
công Ty đạI chúng lớn nhấT Thế gIớI

5 đại diện của Việt Nam có mặt trong 
danh sách Forbes Global 2000, BIDV 
đứng thứ nhất xét theo quy mô 
doanh thu và tổng tài sản. 

Dù chịu tác động của tình hình 
đại dịch Covid-19, hoạt động kinh 
doanh của BIDV trong 3 tháng đầu 
năm 2021 vẫn duy trì an toàn, ổn 
định, ghi nhận các kết quả tích cực. 
Tổng tài sản BIDV đạt trên 1,56 triệu 
tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm; 
Chênh lệch thu chi đạt 10.569 tỷ 
đồng, tăng trưởng 34,6% so với 
cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước 
thuế đạt khoảng 3.400 tỷ đồng, gấp 
1,9 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Tiên phong chung tay cùng chính 
phủ và cộng đồng trong công tác 
phòng chống dịch Covid-19, trong  
2 năm 2020 - 2021, BIDV đã thực 
hiện hỗ trợ với tổng giá trị đạt hơn  
120 tỷ đồng.

Việc liên tiếp có mặt trong danh 
sách Forbes Global 2000 là minh 
chứng khẳng định sức mạnh, vị thế 
và uy tín của BIDV trên thị trường 

THảo MINH

Tạp chí Forbes (Mỹ) mới đây đã công bố bảng xếp hạng 2000 công ty đại 
chúng lớn và quyền lực nhất thế giới (Forbes Global 2000). BIDV lần thứ 7 
liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng uy tín này. 

trong nước và quốc tế. Trong nhiều 
năm liên tiếp, BIDV được các tổ 
chức quốc tế uy tín vinh danh và 
trao tặng nhiều giải thưởng, danh 
hiệu như: Top 300 thương hiệu 
ngân hàng giá trị nhất thế giới (theo 
Brand Finance – Công ty tư vấn và 
định giá thương hiệu hàng đầu thế 
giới, có trụ sở tại Vương quốc Anh); 
“Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt 
Nam” lần thứ 6 (Tạp chí Asian Banker 
trao tặng), “Ngân hàng SME tốt nhất 
Việt Nam” do The Asian Banking & 
Finance (Singapore) và The Alpha 
Southeast Asia trao tặng ‘Ngân hàng 
Bán buôn số 1 của năm” (Tạp chí 
Global Banking & Finance Review 
bình chọn). Tháng 3 vừa qua, tổ 
chức định hạng tín nhiệm quốc tế 
Moody’s cũng đã đánh giá và thay 
đổi triển vọng định hạng tín nhiệm 
của BIDV lên mức tích cực.

Trong danh sách 2000 công ty 
lớn nhất thế giới, Mỹ có đến 590 
đại diện và Trung Quốc (bao gồm 
Hồng Kông) có 350 đại diện. Top 10 
công ty lớn nhất thế giới bao gồm: 
Ngân hàng Công Thương Trung 
Quốc, JPMorgan Chase, Berkshire 
Hathaway, Ngân hàng Xây dựng 
Trung Quốc, Tập đoàn dầu mỏ Saudi 
Aramco, Tập đoàn Bảo hiểm Bình 
An (Trung Quốc), Bank of America, 
Apple, Ngân hàng Nông nghiệp 
Trung Quốc và Amazon. 

Do tác động của đại dịch Covid-19, 
doanh thu và lợi nhuận của 2000 
công ty trong danh sách của Forbes 
sụt giảm lần lượt 6% (đạt 39.800 tỷ 
USD) và 24% (đạt 2.500 tỷ USD). Tuy 
nhiên, giá trị thị trường của 2000 công 
ty lại tăng mạnh 47% so với năm 
ngoái, đạt 79.800 tỷ USD. Tổng tài sản 
các công ty trong danh sách cũng 
tăng 11%, đạt 223.000 tỷ USD.

Với tổng tài sản đạt gần 108.000 
tỷ USD, ngành ngân hàng tiếp tục 
thống trị bảng xếp hạng Forbes 
Global 2000 năm nay. 
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Đây là lần đầu tiên một ngân 
hàng Việt Nam nhận giải 
thưởng cấp khu vực dành 

cho hoạt động phục vụ khối khách 
hàng SME. 

Để đạt được vị thế dẫn đầu, trong 
thời gian qua, BIDV luôn lấy khách 
hàng là trung tâm, lấy công nghệ 
làm khâu đột phá, cung cấp các 
giải pháp toàn diện đáp ứng tối đa 
nhu cầu của khách hàng và triển 
khai các giải pháp theo định hướng 
của Chính phủ... Trong bối cảnh đại 
dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề 
đến mọi mặt của đời sống kinh tế 
xã hội, BIDV luôn đồng hành với 
cộng đồng DNNVV và không ngừng 
sáng tạo, cải tiến để hỗ trợ kịp thời 
cho các doanh nghiệp, hướng tới 
xây dựng một cộng đồng DNNVV 
phát triển năng động và bền vững. 
Bằng những nỗ lực cao độ, hoạt 
động ngân hàng phục vụ DNNVV 
của BIDV đã đạt được nhiều kết 
quả nổi bật.  Tổng dư nợ của khối 
DNNVV đạt hơn 270 nghìn tỷ đồng, 
tăng trưởng gần 20% so với cùng 
kỳ 2020.

Với sự tăng tốc chuyển đổi số nền 
khách hàng, dịch vụ ngân hàng số 
BIDV iBank đạt mốc 56.600 khách 
hàng là DNNVV. BIDV đã cung cấp 
dịch vụ thanh toán không dùng 

Với nền khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV - SME) 
đạt trên 318.000 doanh nghiệp, chiếm gần 40% tổng số DNNVV 

tại Việt Nam, cùng với  những bước tiến vượt bậc trong cung 
cấp dịch vụ tài chính cho khối doanh nghiệp này, mới đây BIDV 
đã được trao giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam 
Á năm 2021” sau chương trình bình chọn của Tạp chí Global 

Banking & Finance Review (GBAF). 

“ngÂn hÀng SmE 
tốt nhẤt đÔng nam Á”

tiền mặt cho gần 1.500 DNNVV, 
triển khai giải pháp thanh toán 
SmartPOS, QRCode và Thẻ Y tế 
thông minh đến 29 bệnh viện trên 
cả nước... Ngoài ra, BIDV đang tích 
cực triển khai Chương trình “SME 
Digitrans - Chuyển đổi số cùng 
DNNVV”, góp phần tạo chuyển biến 
mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ 
hiện đại vào quản trị điều hành và 
quản trị tài chính - kế toán cho các 
DNNVV. Chương trình này được 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
đồng hành và cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật. 

BIDV cũng đã triển khai hàng loạt 
hành động kịp thời nhằm hỗ trợ 
DNNVV vượt qua khó khăn do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 như: 
Miễn giảm lãi vay, xem xét cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm 
nợ, triển khai các gói tín dụng ngắn 
hạn ưu đãi lãi suất cho vay… với 
quy mô lên tới 150.000 tỷ đồng. Đặc 
biệt, BIDV cung cấp các giải pháp tài 
chính và phi tài chính ưu đãi cùng 
với các chương trình tư vấn kinh 
doanh chuyên biệt từ các chuyên 
gia tài chính hàng đầu cho DNNVV 
do phụ nữ làm chủ... Những nỗ lực 
của BIDV đã giúp các DNNVV phục 
hồi sản xuất kinh doanh, nâng cao 
hiệu quả hoạt động.

Trong phần đánh giá về BIDV, 
Tạp chí GBAF khẳng định:“BIDV là 
ngân hàng dẫn đầu Việt Nam về các 
giải pháp tài chính toàn diện hỗ trợ 
cho sự thành công của các DNNVV. 
Trong các năm qua, BIDV đã đẩy 
mạnh tín dụng xanh bền vững, triển 
khai nhiều chương trình vay vốn với 
lãi suất ưu đãi cho DNNVV, đầu tư 
công nghệ phát triển ngân hàng số”. 

Bà Wanda Rich, Tổng Biên tập 
Tạp chí GBAF cũng cho biết: Những 
giá trị đem lại cho sự phát triển bền 
vững của cộng đồng DNNVV cùng 
hiệu quả hoạt động kinh doanh 
trong tương quan với các ngân 
hàng trong khu vực Đông Nam Á là 
lý do BIDV giành được giải thưởng 
này. “Chúng tôi mong muốn được 
chứng kiến sự tiếp tục tăng trưởng 
của BIDV cùng các giải pháp tiên 
phong dành cho khách hàng doanh 
nghiệp trong những năm tới”, bà 
Wanda Rich chia sẻ. 

GBAF là Tạp chí quốc tế uy tín của Anh cung cấp góc 
nhìn độc lập, tổng thể về thông tin trong cộng đồng tài 
chính ngân hàng quốc tế... Các giải thưởng của GBAF 
được độc giả là các chuyên gia kinh tế, các định chế tài 
chính lớn và các ngân hàng Trung ương của 190 quốc 
gia tham gia bình chọn. Chính vì vậy, các giải thưởng 
của GBAF trở thành một chuẩn mực về mức độ tin cậy.

HuyềN TrúC

5Tháng 6. 2021   Số 287   Đầu tư Phát triển



Tại buổi tiếp, ông Phan Đức Tú 
bày tỏ vui mừng được đón tiếp 
Đại sứ và đoàn công tác đã tới 

thăm BIDV, đồng thời báo cáo ngắn 
gọn với Đại sứ về lịch sử phát triển 
và tình hình hoạt động của BIDV. 
Theo đó, sau 64 năm xây dựng và 
phát triển, BIDV hiện là ngân hàng 
hàng đầu tại Việt Nam với tổng tài 
sản đạt trên 65 tỷ USD, mạng lưới 
hơn 1000 điểm giao dịch tại 63 tỉnh, 
thành phố trên cả nước và các hiện 
diện tại Lào, Campuchia, Myanmar, 
Liên bang Nga,.... có quan hệ với 
hơn 2000 định chế tài chính tại hơn 
170 quốc gia và vùng lãnh thổ.. Ông 
Phan Đức Tú mong muốn BIDV tiếp 
tục nhận được sự ủng hộ của ngài 
Đại sứ trong các vấn đề liên quan 
đến hợp tác kinh tế, thương mại và 
đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ Cuba chúc mừng những 
thành tựu BIDV đã đạt được trong 
quá trình hình thành và phát triển, 
cũng như sự đồng hành, đóng góp 
của ngân hàng đối với nền kinh tế 

đại sứ cuba 
Thăm Và làm VIệc VớI BIDV

yếu của Việt Nam sang Cuba như gạo, 
hàng tiêu dùng, sắt thép các loại, giấy, 
sản phẩm gốm sứ, hóa chất, dệt may, 
máy móc thiết bị,… Tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu những năm gần đây 
đạt khoảng khoảng 260 triệu USD/
năm. Hiện Cuba có 2 dự án đầu tư tại 
Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là 
6,7 triệu USD.  THảo MINH

Ngày 17/6/2021 tại Trụ sở chính BIDV, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV đã 
tiếp ông Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa 

Cuba tại Việt Nam tới thăm và làm việc với BIDV.

Việt Nam. Đại sứ Cuba chia sẻ thêm 
về tình hình hoạt động, triển khai 
dự án của các doanh nghiệp Việt 
Nam tại Cuba, bày tỏ mong muốn 
BIDV sẽ kết nối, hỗ trợ các dự án đầu 
tư, doanh nghiệp Cuba tại Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam là đối tác 
thương mại lớn thứ hai của Cuba tại 
châu Á. Các mặt hàng xuất khẩu chủ 
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Tại buổi làm việc, đại diện các 
đơn vị cùng đoàn công tác của 
Đảng ủy Khối DNTW đã trao 

đổi, thảo luận về những thuận lợi, 
khó khăn, giải pháp, đồng thời nêu 
những kiến nghị, đề xuất nhằm tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả Hướng 
dẫn số 17. Theo đó, Đảng ủy Khối 
DNTW, Ban Thường vụ Đảng ủy 
BIDV đã chỉ đạo các đơn vị hợp nhất 
công tác Đảng, tổ chức thành công 
đại hội Đảng bộ các cấp và tổ chức 

thành công Đại hội đại biểu Đảng 
bộ BIDV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
Đại hội như: hoàn thành toàn diện 
các nhiệm vụ, chương trình công 
tác được phân công; Công tác cán 
bộ được quan tâm, chỉ đạo xuyên 
suốt, đồng bộ, kịp thời giữa quy 
hoạch, kiện toàn cấp ủy và quy 
hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh 
đạo tại đơn vị; hoạt động truyền 
thông gắn với công tác tuyên giáo, 

dân vận, công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng được tăng cường; công 
tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo, 
phối hợp chặt chẽ, kịp thời.

 Việc hợp nhất các cơ quan Đảng 
vào chuyên môn đã phát huy nhiều 
ưu điểm. Công tác Đảng kết hợp với 
công tác chuyên môn đã khai thác tối 
đa các nguồn lực, triển khai hiệu quả 
hơn công tác tuyên giáo, xây dựng 
Đảng, thể hiện rõ được vai trò của 
công tác Đảng trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị tại BIDV. Đồng thời, hạn 
chế chồng chéo trong chỉ đạo, hướng 
hẫn về công tác Đảng và công tác 
chuyên môn giữa các đơn vị.

Đoàn công tác Đảng ủy Khối 
DNTW ghi nhận, đánh giá cao 
những kết quả mà Đảng ủy BIDV 
và các đơn vị hợp nhất đạt được 
trong 02 năm qua, nhất là vấn đề 
nhận thức và cách thức tổ chức 
triển khai tích cực, chủ động, có 
nhiều chuyển biến rõ nét trong 
công tác chị đạo trực tiếp và toàn 
diện công tác xây dựng Đảng, thực 
hiện nhiệm vụ chính trị tại BIDV, 
đóng góp quan trọng vào thành 
tựu của các cơ quan trong Khối đối 
với quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Đoàn công tác 
cũng đề nghị Đảng ủy BIDV phát 
huy kết quả đạt được trong thời 
gian qua, tiếp tục tổng kết những 
thuận lợi, khó khăn cụ thể trong 
quá trình triển khai thực hiện công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở nhằm 
phản ánh tới các cơ quan TW, qua 
đó góp phần nâng cao công tác chỉ 
đạo, lãnh đạo và thực hiện có hiệu 
quả hơn Hướng dẫn 17 trong thời 
gian tới.

Vừa qua, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do 
đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy 
Khối - làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát BIDV về việc thực hiện Hướng dẫn số 
17- HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hợp 
nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên 
môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp

Ban lãnh đạo BIDV làm việc với Đoàn khảo sát Đảng ủy Khối DNTW

đảng ủy khối dntW 
khảo sát công tác triển khai
hướng dẫn số 17- hD/BTcTW
ĐạT NGuyễN

Hưởng ứng phát động của 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương và nhân dịp 

kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 
19/5/2020), vừa qua, BIDV đã tổ 

chức Giải Búa liềm vàng 2020 và 
cuộc thi viết về học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ 
tịch Hồ Chí Minh.

Sau 6 tháng triển khai, cuộc thi đã 
thu hút được 29 đơn vị với 51 tác giả 

và 58 tác phẩm tham gia dự thi. Hầu 
hết các tác phẩm đều đạt yêu cầu 
về chất lượng và có nội dung phong 
phú. Tổng kết cuộc thi có 3 tập thể và 
15 cá nhân đạt giải. 

HoàNG NGâN

Kết quả cuộc thi viết về học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức, phong cách chủ tịch hồ chí minh
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Bộ Thông tin và truyền thông mới đây đã công 
bố Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 
(Báo cáo Vietnam ICT Index) thường niên năm 
2020. Theo đó, BIDV lần thứ 13 được đánh giá 
và xếp hạng Nhất về chỉ số ICT Index trong khối 

các NHTM tại Việt Nam. 

ĐứC NGọC

Hệ thống chỉ tiêu Vietnam 
ICT Index đối với các NHTM 
gồm 4 nhóm chỉ số thành 

phần là Hạ tầng kỹ thuật; Hạ tầng 
nhân lực; Ứng dụng nội bộ ngân 
hàng; Dịch vụ trực tuyến của ngân 
hàng và được xây dựng trên cơ sở 
Chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử 
(E-Government Development Index 
- EGDI) của Liên hợp quốc. 

Năm 2020, BIDV được đánh giá 
xếp hạng Nhất đối với 02 chỉ số 
thành phần là Ứng dụng nội bộ 
ngân hàng và Dịch vụ trực tuyến 
của BIDV; xếp thứ 3 đối với chỉ số Hạ 
tầng kỹ thuật và thứ 14 đối với chỉ 
số Hạ tầng nhân lực. Theo đó, cùng 
với xếp hạng Nhất về chỉ số chung 
(giá trị trung bình cộng của 04 chỉ 
số thành phần nêu trên), 02 chỉ số 
thành phần quan trọng nhất là Ứng 
dụng nội bộ ngân hàng và Dịch vụ 
trực tuyến, trong nhiều năm qua 
BIDV luôn giữ vững được ở các vị trí 
hàng đầu. Điều này đã thể hiện việc 
chú trọng và hiệu quả đầu tư các 
sản phẩm, ứng dụng CNTT hiện đại 
tại BIDV, đặc biệt là đầu tư phát triển 
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
trực tuyến, ngân hàng số...nhằm 
tăng cường các tiện ích, trải nghiệm 
cho khách hàng. 

Bên cạnh đó, BIDV luôn chú 
trọng trong việc đầu tư và phát 
triển các hoạt động CNTT phục vụ 
các hoạt động kinh doanh, quản trị 

 Bidv đứng đầu về mức độ Sẵn SÀng 

phát triển và ứng dụng cnTT&TT 

điều hành. Đến nay, BIDV đã đầu 
tư xây dựng hạ tầng CNTT đồng bộ 
và hiện đại làm nền tảng cho việc 
triển khai các nghiệp vụ ngân hàng 
số, góp phần nâng cao chất lượng 
sản phẩm dịch vụ và sức mạnh cạnh 
tranh của BIDV trên thị trường. Ứng 
dụng CNTT đã bao phủ toàn bộ 
hoạt động tại BIDV, phục vụ cho các 
hoạt động ngân hàng bán buôn; 
ngân hàng bán lẻ; kinh doanh vốn; 
tác nghiệp; quản trị điều hành; quản 
trị rủi ro; hệ thống CNTT cốt lõi hiện 

đại cho các đơn vị thành viên trong, 
ngoài nước. 

Việc ứng dụng CNTT cũng thực 
sự trở thành một công cụ then chốt 
hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động kinh 
doanh, tăng năng suất lao động: 
100% các đơn vị tại HSC và các bộ 
phận tại Chi nhánh đã được ứng 
dụng CNTT trong các hoạt động 
kinh doanh, nghiệp vụ; một số 
nghiệp vụ  đã có đến trên 90% hoạt 
động được ứng dụng và được hỗ 
trợ bởi các phần mềm CNTT như: 
Nghiệp vụ thanh toán, giao dịch tác 
nghiệp,... Ứng dụng CNTT không chỉ 
đáp ứng các mục tiêu, hoạt động 
kinh doanh của hệ thống, mà còn 
là một công cụ hỗ trợ hiệu quả đối 
với các đơn vị liên doanh, các hiện 
diện BIDV tại nước ngoài; góp phần 
đưa BIDV trở thành một định chế tài 
chính có hệ thống CNTT tiêu biểu 
nhất Việt Nam được các Tổ chức 
trong nước và ngoài nước đánh giá, 
ghi nhận.  

Báo cáo Viet Nam ICT Index là tài 
liệu thường niên quan trọng của Bộ 
TT&TT từ năm 2006; được tổ chức 
thực hiện công khai, minh bạch, 
khách quan với sự tham gia của 
nhiều Bộ/ngành. Trong 15 năm qua, 
báo cáo luôn nhận được sự quan 
tâm của nhiều cơ quan, tổ chức và 
chuyên gia trong và ngoài nước, đặc 
biệt là các bộ, ngành, địa phương, 
doanh nghiệp. 
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Tại buổi đào tạo, Giám đốc 
TTNHS Nguyễn Chiến Thắng 
cho biết, chiến lược chuyển 

đổi số được tạo đà mạnh mẽ bởi 
những chính sách thiết thực từ 
Chính phủ với Quyết định số 942/
QĐ-TTg ngày 15/06/2021, và NHNN 
với Quyết định 810/QĐ-NHNN ngày 
11/05/2021. Trong bối cảnh đó, 
Ban Lãnh đạo BIDV đã ban hành 
Nghị quyết 468/NQ-BIDV và ngày 
14/6/2021 ban hành Chỉ thị 3009/
CT-BIDV về Chiến lược chuyển đổi 
số của BIDV giai đoạn 2021-2025, 
tầm nhìn 2030.

Ông Thắng chia sẻ, Chiến lược 
chuyển đổi số đặt ra mục tiêu cụ 
thể nhưng cũng đầy thách thức 
như: Đến 2025 đạt 12 triệu khách 
hàng cá nhân (KHCN) sử dụng 
Smartbanking, 150.000 KH tổ chức 
sử dụng iBank, tối thiểu 70% số 
lượng giao dịch thực hiện trên kênh 
số; tỷ trọng thu nhập thuần của 

hơn 2.000 cán bộ
tham gia đÀo tạo chuyỂn đổi Số

THaNH HuyềN

Buổi đào tạo trực tuyến Chiến lược chuyển đổi số cho lãnh đạo và cán bộ 
chủ chốt tại 147 chi nhánh, gần 420 điểm cầu, đã ghi nhận con số kỷ lục 
với khoảng 2.150 cán bộ tham dự. Chương trình được Trung tâm Ngân 
hàng số (TTNHS) phối hợp cùng Viện Đào tạo và Nghiên cứu tổ chức ngày 
25/6/2021. 

hoạt động NHS phải đạt 35% trên 
tổng thu nhập toàn hàng; ít nhất 
70% hồ sơ công việc phải được xử 
lý và lưu trữ trên môi trường số; 
nghiên cứu số hóa và tự động hóa 
các quyết định cho vay, giải ngân 
với khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng 
của KHCN, như sản phẩm QuickLoan 
BIDV đang thí điểm. 

Để đạt được các mục tiêu đó, 
BIDV cần triển khai các giải pháp 
đồng bộ trên 08 phương diện bao 
trùm các hoạt động ngân hàng: 
Khách hàng và thị trường; sản phẩm 
và kênh phân phối; công nghệ; 
quy trình và vận hành; đối tác; con 
người và văn hóa; quy định và tuân 
thủ; mô hình và quản trị. Một số 
nội dung cụ thể như: Tăng cường 
phân tích dữ liệu; xây dựng năng 
lực marketing số; hợp nhất và tối 
ưu hóa các kênh phân phối số; xây 
dựng mô hình kinh doanh mới 
Marketplace như hệ sinh thái bất 

động sản BIDV Home; xây dựng văn 
hóa tạo thay đổi đột phá... TTNHS có 
vai trò quan trọng trong việc tham 
mưu cho Ban chỉ đạo số hóa và dẫn 
dắt, điều phối và hỗ trợ các Tiểu ban 
CĐS đặt tại các Khối thực thi một 
cách đồng bộ và xuyên suốt các 
hoạt động CĐS.

Tại buổi đào tạo, bà Nguyễn 
Phương Thanh, Giám đốc Dịch vụ 
tư vấn tài chính CTCP Tư vấn EY 
Việt Nam (đơn vị tư vấn chiến lược 
chuyển đổi số cho BIDV), chia sẻ: Xu 
hướng số hóa trong ngành ngân 
hàng là một tất yếu và ngày càng 
được ưa chuộng. Khi EY khảo sát, 
các KH của BIDV đều cho biết họ có 
nhu cầu và sẵn sàng đón nhận các 
sản phẩm số hóa của ngân hàng. 
KH có nhu cầu ngày càng cao về trải 
nghiệm đồng nhất, xử lý tín dụng 
tức thì, hệ thống thanh toán nâng 
cao hay dịch vụ một cửa…Để thích 
nghi với xu hướng số hóa, các ngân 
hàng cần định hướng lại mô hình 
ngân hàng truyền thống, hợp tác 
cùng công ty Fintech ứng dụng các 
công nghệ mới mang lại đột phá.

Có rất nhiều câu hỏi được đặt 
ra trong phần hỏi đáp, đặc biệt là ý 
kiến của BIDV Tây Hồ: BIDV đã tạo ra 
nhiều sản phẩm dịch vụ hàm lượng 
công nghệ cao theo đúng xu hướng 
phát triển trong nước và thế giới, 
vậy kế hoạch của BIDV như thế nào 
đối với việc cải tiến quy trình nội 
bộ, nâng cao năng suất lao động? 
Trả lời câu hỏi này, ông Thắng cho 
biết trong quý III năm nay, TTNHS sẽ 
phối hợp với các Khối tại HSC triển 
khai thí điểm các sáng kiến RPA để 
cải tiến quy trình nội bộ.   

Sự tham gia đông đảo của CBNV 
và tích cực thảo luận của các chi 
nhánh tại buổi đào tạo đã cho thấy 
sự quan tâm của toàn hệ thống và 
tinh thần sẵn sàng quyết tâm trong 
hành trình chuyển đổi số BIDV. 

Cán bộ chi nhánh tham gia đào tạo
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BIDV có ông Phan Đức Tú - Chủ tịch 
HĐQT, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám 
đốc; Về phía Xuân Mai Corp có ông 
Nguyễn Thọ Phùng – Uỷ viên HĐQT, 
ông Nguyễn Cao Thắng - Tổng Giám 
đốc cùng lãnh đạo hai đơn vị.

Theo thỏa thuận được ký kết, 
thông qua các cơ hội phát triển 
trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi 
công xây lắp, các dự án bất động 
sản, dự án năng lượng, dự án sản 
xuất… của Xuân Mai Corp, BIDV sẽ 
cung cấp tài trợ vốn lưu động, vốn 
trung dài hạn để triển khai. 

Đồng thời, thông qua hoạt động 
của một định chế tài chính lớn như 
BIDV, Xuân Mai Corp có điều kiện 
được tiếp cận với nguồn tài chính 
tài trợ cho các dự án sẽ triển khai, 

LIêN HươNG

Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, BIDV và Công ty CP 
Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp) sẽ tăng cường hợp tác 
hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện của nhau, đảm bảo hợp tác 
lâu dài, bền vững trên cơ sở dựa vào lợi thế của các bên, hỗ trợ nhau mở 
rộng phát triển hoạt động kinh doanh để khai thác tốt nhất tiềm năng của 
mình, đẩy mạnh tăng trưởng, đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, từ đó 
nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường.

BIDV và Xuân mai corp
Tăng cường hợp Tác Bền lâu

BIDV và Xuân Mai 
Corp ký kết thỏa 
thuận hợp tác giai 
đoạn 2021-2025 

Thỏa Thuận mang đến 
cơ hội lớn

Ngày 01/06/2021, tại Trụ sở BIDV, 
ông Trần Long – Phó TGĐ BIDV và 
ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT 
Xuân Mai Corp đã đại diện hai bên 
ký kết thoả thuận hợp tác. Tham 
gia và chứng kiến Lễ ký kết về phía 
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cũng như các dịch vụ, sản phẩm 
ngân hàng tốt nhất nhằm nâng cao 
hiệu quả kinh doanh, chất lượng 
phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, với lợi thế là định 
chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam, 
BIDV sẽ xem xét giới thiệu khách 
hàng tiềm năng cho Xuân Mai Corp 
trên cơ sở phù hợp, tạo tiền đề cho 
Xuân Mai Corp đẩy mạnh công tác 
bán hàng với chất lượng và sản 
phẩm cạnh tranh nhất. 

Về phía Xuân Mai Corp - đơn vị 
đầu tư bất động sản uy tín với hàng 
loạt dự án được triển khai tại nhiều 
tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, 
Xuân Mai Corp cam kết tạo điều 
kiện để BIDV phát triển mạng lưới 
các chi nhánh, phòng giao dịch, cây 
ATM…. tại các tòa nhà, dự án mà 
Xuân Mai Corp đã, đang và sẽ đầu 
tư. Xuân Mai Corp cũng chia sẻ cơ 
hội để BIDV quảng bá hình ảnh tại 
các dự án bất động sản của mình, 
góp phần đưa thương hiệu BIDV 
rộng rãi tới khách hàng.

Lễ ký kết lần này đánh dấu một 
bước phát triển mới trong quan hệ 
giữa Xuân Mai Corp và BIDV, là nền 
tảng để hai bên tiếp tục hỗ trợ, tiến 
tới kết nối hợp tác sâu rộng trong 
bối cảnh thời đại công nghệ số.

Vững niềm Tin đồng 
hành

Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch 
HĐQT Xuân Mai Corp cho biết, 
trong quá trình phát triển của Xuân 
Mai Corp, BIDV là tổ chức tín dụng 
luôn đồng hành, đáp ứng kịp thời 
nhu cầu vốn cũng như cung cấp các 
dịch vụ ngân hàng tiện lợi, nhanh 
chóng, góp phần vào sự thành 
công đối với các dự án của Xuân 
Mai. Để đạt được những thành tựu 
như ngày hôm nay, luôn có sự hỗ 
trợ, ủng hộ đồng hành của BIDV. 
Ngay từ năm 1999 đến nay, có thể 
nói BIDV là đơn vị tài trợ vốn cho 
hầu hết các dự án/công trình có giá 
trị lớn mà Xuân Mai Corp đã thực 
hiện. Các dự án bất động sản do 
Xuân Mai Corp đầu tư như dự án 
Xuân Mai Spark Tower, Xuân Mai 
Complex, Xuân Mai Riverside, Xuân 
Mai Thanh Hóa… được BIDV cấp tín 

Xuân Mai Corp tiền thân là Nhà máy Bê tông tấm 
lớn Xuân Mai, được thành lập vào năm 1983 theo Quyết 
định của Bộ Xây dựng với sự trợ giúp của Liên Xô. Nhà 
máy được xây dựng với quy mô lớn và trang thiết bị đồng 
bộ để sản xuất cấu kiện bê tông tấm lớn, phục vụ lắp 
dựng chung cư tại Xuân Mai và Hà Nội. Trải qua gần 40 
năm xây dựng và trưởng thành, Xuân Mai Corp đã nhiều 
lần thay đổi và đến tháng 4/2014, Công ty chính thức 
đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai. 
Công ty đã phát triển lớn mạnh toàn diện, ngày càng 
khẳng định được năng lực, uy tín, vị thế trên thị trường 
với tổng tài sản trên 5.000 tỷ đồng; có 3 nhà máy quy mô 
lớn tại Hà Nội, Vĩnh Phúc và Bình Dương; Vốn chủ sở hữu: 
trên 800 tỷ đồng; Số lượng cán bộ công nhân viên: hơn 
3.000 người; Số lượng dự án hoàn thành: hơn 300 dự án 
trải dài khắp cả nước. 

dụng đều đã được triển khai thành 
công, góp phần khẳng định danh 
tiếng, vị thế của Xuân Mai Corp trên 
thị trường.  

Bên cạnh hoạt động cho vay đầu 
tư dự án, BIDV còn cung cấp nguồn 
vốn tín dụng trung dài hạn cho các 
hoạt động đầu tư máy móc thiết bị 
phục vụ sản xuất, thi công giúp Xuân 
Mai Corp tạo ra những dấu ấn về 
công nghệ, thiết bị, nâng cao năng 
lực cạnh tranh của Công ty trên thị 
trường đồng thời kịp thời nắm bắt 
các cơ hội kinh doanh, góp phần gia 
tăng lợi nhuận cho Công ty.

Xuân Mai Corp luôn đánh giá 
cao hệ thống BIDV với tác phong 
chuyên nghiệp cùng nền tảng 
nghiệp vụ tốt, thái độ phục vụ tận 
tâm, nhiệt tình, kịp thời hướng dẫn, 
tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, giúp 
doanh nghiệp đạt được kết quả 
công việc tốt nhất. Chính vì vậy, 
việc hợp tác phát triển toàn diện 
với BIDV – ngân hàng tiên phong, 
hàng đầu thị trường chắc chắn sẽ 
góp phần giúp Xuân Mai Corp thực 
hiện những mục tiêu phát triển của 
mình thông qua các hoạt động hỗ 
trợ quản lý vốn, cấp tín dụng, phát 
hành trái phiếu doanh nghiệp, cũng 

như các dịch vụ tài chính cho Xuân 
Mai và các đơn vị trong hệ sinh thái 
Xuân Mai Corp.

Trong buổi lễ ký kết thỏa thuận 
hợp tác giai đoạn 2021-2025, ông 
Sơn xúc động cho biết : ‘Ngay giây 
phút này đây, tôi cảm thấy vô cùng 
xúc động. Chúng tôi hiểu rằng, việc 
kí kết hợp đồng hợp tác toàn diện 
này chính là sự ủng hộ, tin tưởng vô 
cùng to lớn của Ban Lãnh đạo BIDV 
dành cho Xuân Mai cũng như đội 
ngũ Ban Lãnh đạo Công ty. 

Xuân Mai Sparks Tower, một trong những dự án được BIDV tài trợ tín dụng
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vực tài chính - ngân hàng là một 
trong những lĩnh vực cần ưu tiên 
chuyển đổi số. 

Chuyển đổi số trong các ngân 
hàng thương mại để cung cấp dịch 
vụ ngân hàng số theo hướng phát 
triển đa dạng các kênh phân phối, 
đổi mới sáng tạo, tự động hóa quy 
trình, thúc đẩy hợp tác với các công 
ty công nghệ tài chính (fintech) và 
trung gian thanh toán trong việc 
xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài 
chính ngân hàng để thúc đẩy phổ 
cập tài chính quốc gia, đưa dịch vụ 
tài chính - ngân hàng đến gần hơn 
những đối tượng vùng sâu, vùng 
xa chưa có khả năng tiếp cận hoặc 
chưa được ngân hàng phục vụ dựa 
vào sự đổi mới sáng tạo của công 
nghệ như thanh toán di động, cho 
vay ngang hàng. Đồng thời, cần hỗ 
trợ khả năng tiếp cận vốn vay nhờ 
các giải pháp chấm điểm tín dụng 
với kho dữ liệu khách hàng và mô 
hình chấm điểm đáng tin cậy.

Tầm nhìn của Chính phủ đến 
năm 2030 về chuyển đổi số rất rõ 
ràng: Việt Nam trở thành quốc gia 
số, ổn định và thịnh vượng, tiên 
phong thử nghiệm các công nghệ 
và mô hình mới; đổi mới căn bản, 
toàn diện hoạt động quản lý, điều 
hành của Chính phủ, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, phương thức sống, làm 
việc của người dân, phát triển môi 
trường số an toàn, nhân văn, rộng 
khắp. Điều đó thôi thúc mọi doanh 
nghiệp và đặc biệt là ngành ngân 
hàng, một trụ cột, phải tăng tốc 
chuyển đổi số, và không được phép 
dừng lại trong cuộc đua vì chính sự 
tồn vong của mình và sự phát triển 
của đất nước.

Trở mình để bứT Tốc
Trong thông điệp gửi các cổ 

đông, Chủ tịch HĐQT BIDV Phan 
Đức Tú nhấn mạnh: “2021 là năm 
mở đầu của một thập niên mới, 
một thời kỳ phát triển mới của đất 
nước khi xu thế công nghệ phát 
triển mạnh mẽ cùng bối cảnh dịch 
bệnh toàn cầu chưa được đẩy lùi 
và giãn cách xã hội ở khắp nơi đã 
khiến hình thái kinh tế và hành vi 

Giữa lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội nhiều nơi, 
mới đây, một số cơ sở tôn giáo mở cổng đăng ký “cầu an trực tuyến” và 

“công đức online” thông qua ứng dụng ví điện tử hay như Bắc Giang kêu 
gọi giải cứu vải thiều bằng cách tăng cường đưa hàng lên chợ online. Điều 
này đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận bởi đây là những lĩnh 
vực truyền thống vốn được coi là khá xa lạ với thành tựu công nghệ. 2021 

là năm mở đầu của một thập niên mới, nhưng chuyển đổi số đã diễn ra âm 
thầm và mạnh mẽ từ trước đó trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả những lĩnh 
vực truyền thống nhất, và ngân hàng là một “vận động viên” không được 

phép dừng trong cuộc đua này.

chuyển đổi số
“cÀi Số tiến” cho tương lai

MaI PHươNG – THu HuyềN

đổi số…Trong chiến lược chuyển 
đổi số, 88% các ngân hàng đều lựa 
chọn chuyển đổi số cả kênh giao 
tiếp khách hàng và nghiệp vụ nội 
bộ hoặc số hóa toàn bộ; số ít ngân 
hàng (6%) dự kiến chỉ số hóa kênh 
giao tiếp khách hàng. 

“Chương trình Chuyển đổi số 
quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030” của Chính phủ theo 
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 
03/6/2020 đã xác định rất rõ, lĩnh 

cuộc đua không cho 
phép ai ở lại sau lưng

Theo một kết quả khảo sát vào 
tháng 9/2020, có tới 95% số ngân 
hàng đã và đang xây dựng hoặc dự 
tính sẽ xây dựng chiến lược chuyển 
đổi số, trong đó 39% số ngân hàng 
đã phê duyệt chiến lược chuyển 
đổi số hoặc tích hợp trong chiến 
lược phát triển kinh doanh/công 
nghệ thông tin; 42% ngân hàng 
đang xây dựng chiến lược chuyển 
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tiêu dùng của con người thay đổi, 
nhu cầu dịch vụ tài chính trở nên 
đa dạng hơn…Đây vừa là khó khăn, 
thách thức, vừa là động lực, cơ hội 
để BIDV tiếp tục hành trình chuyển 
đổi ngân hàng số mạnh mẽ và táo 
bạo hơn, hướng tới mục tiêu là định 
chế tài chính hàng đầu khu vực 
Đông Nam Á, ngân hàng có nền 
tảng số tốt nhất Việt Nam và ngân 
hàng có dịch vụ ngân hàng số được 
nhiều người dùng nhất”.

Sự thôi thúc từ thực tiễn và định 
hướng đúng đắn của Ban Lãnh 
đạo BIDV đã mang đến chất xúc 
tác mạnh mẽ cho Ngân hàng trong 
công cuộc chuyển đổi số khi mới 
đây ngày 31/05/2021, HĐQT đã 
ban hành Nghị quyết 468/NQ-BIDV 
phê duyệt Chiến lược chuyển đổi 
số của BIDV giai đoạn 2021-2025, 
tầm nhìn đến năm 2030. BIDV xác 
định mục tiêu rất rõ ràng để bứt 
tốc đó là: Đổi mới toàn diện hoạt 
động của BIDV theo hướng hiện 
đại, trên cơ sở ứng dụng và khai 
thác hiệu quả các thành tựu của 
cuộc CMCN 4.0; Xây dựng BIDV trở 
thành ngân hàng có nền tảng số 
tốt nhất Việt Nam. Đồng thời, phát 
triển nhanh nền khách hàng số, 
thu hút khách hàng chuyển dịch 
giao dịch từ kênh truyền thống 
sang kênh số; gia tăng tiện ích và 
trải nghiệm khách hàng, nâng cao 
chất lượng sản phẩm dịch vụ; tăng 
cường hiệu quả hoạt động và phát 
triển bền vững trên cơ sở thúc đẩy 
ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến 
trong quản trị điều hành và cung 
ứng sản phẩm/dịch vụ theo hướng 
tự động hóa quy trình, tối ưu hoạt 
động nghiệp vụ, quản trị rủi ro và 
an toàn hệ thống.

Để thực hiện mục tiêu trên, BIDV 
xác định rõ 04 trụ cột và 8 phương 
diện thực hiện. Cùng với đó, việc 
triển khai chiến lược chuyển đổi số 
nói trên cần phải có sự thay đổi về 
nhận thức, phương pháp tiếp cận 
và các nhóm giải pháp triển khai để 
hiện thực hóa chiến lược chuyển 
đổi số được thực hiện nhịp nhàng 
và đồng bộ. Đây cũng là những nội 
dung được đề cập đến trong Nghị 
quyết 468.

chinh phục Từng cự ly
Chuyển đổi số là một chặng 

đường không có điểm dừng nhưng 
luôn có những trạm mục tiêu trước 
mắt cần chinh phục. Nắm bắt được 
xu hướng tài chính toàn diện và 
chuyển dịch số của Chính phủ và 
Ngân hàng Nhà nước, BIDV từ lâu 
đã chủ động thực hiện rất sớm các 
bước chuẩn bị cho chiến lược số 
hóa của mình. Trên hành trình đó, 
ở ngay những bước chân đầu tiên 
với sự hội tụ của hàng loạt các nỗ 
lực và hành động quyết liệt, BIDV 
đã cho ra đời Trung tâm Ngân hàng 
số (NHS) vào tháng 3/2019. Cùng 
với đó, BIDV đã triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp tiếp theo và gặt hái 
được nhiều thành công trên chặng 
đường chuyển đổi số, cụ thể: Hoàn 
thành việc triển khai dự án tư vấn 
chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 
2020-2025 tại BIDV, tầm nhìn 2030; 
Đẩy mạnh việc phát triển kênh 
phân phối số, số hóa các sản phẩm 
truyền thống, phát triển sản phẩm 
mới trên kênh số, đóng góp tích 
cực vào kết quả chuyển đổi số nền 
khách của BIDV. 

Ở chặng đường cuối năm 2020, 
BIDV đã đạt được những thành tựu 
chuyển đổi số cả về chất và lượng. 
Các kênh số và tự phục vụ năm 
2020 đã chiếm tới 87% tổng giao 
dịch toàn hàng, trong đó riêng qua 
kênh số chiếm 52% tổng số lượng 

giao dịch toàn hàng, đưa tỷ trọng 
các giao dịch xử lý tại quầy giảm 
xuống còn 13%. Đặc biệt, số lượng 
người dùng cá nhân qua kênh di 
động (Smartbanking) tăng trưởng 
54%, khách hàng doanh nghiệp sử 
dụng kênh số (iBank) tăng 77% so 
với năm 2019, doanh  số  giao  dịch  
trên  kênh số tăng 69,8%; đóng góp 
tích cực vào kết quả chuyển đổi số 
nền khách hàng của BIDV.

Năng động, tích cực trong lĩnh 
vực chuyển đổi số, BIDV đã gặt 
hái được nhiều giải thưởng của 
các tổ chức uy tín trong và ngoài 
nước như: Giải thưởng chuyển 
đổi số tiêu biểu do IDG trao tặng 
2020; Giải thưởng do NAPAS trao 
tặng: Ngân hàng tiêu biểu năm 
2020, Ngân hàng năng động nhất 
trong việc hợp tác triển khai các 
dự án với NAPAS năm 2020. Năm 
2021, Hệ thống tài khoản định 
danh, Đăng kí dịch vụ tập trung, 
và ứng dụng BIDV Home nhận giải 
thưởng Sao Khuê 2021 cho nền 
tảng, phần mềm số xuất sắc. Sản 
phẩm Vay nhanh – Quick Loan đạt 
giải Sản phẩm cho vay tiêu dùng 
tốt nhất Việt Nam  do The Asian 
Banker bình chọn. Sản phẩm IBank 
cho Khách hàng tổ chức đạt giải 
thưởng “Ngân hàng điện tử sáng 
tạo nhất Việt Nam” năm 2021 
của tạp chí The Global Banking & 
Finance bình chọn… 
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MINH BùI

Chuyển đối số đã tích hợp các giải pháp số 
vào cốt lõi của doanh nghiệp, thay đổi sâu 
sắc cách thức hoạt động của doanh nghiệp 
bằng cách tạo ra các quy trình kinh doanh 

mới, trải nghiệm khách hàng và văn hóa tổ 
chức. Nó không chỉ tái tạo lại những phương 

pháp truyền thống mà còn có thể sáng tạo 
những phương pháp mới để đáp ứng những 

kỳ vọng thay đổi của thị trường…

Tọa đàm Thích ứng văn hoá chuyển 
đổi số 2021 với những cuộc đối 
thoại hấp dẫn đã giúp cho các cán 

bộ nhân viên BIDV có những góc nhìn về 
chuyển đổi số trên thế giới, vai trò của 
văn hóa doanh nghiệp và những bước đi 
của BIDV trong hành trình Chuyển đổi số. 
Đầu tư Phát triển xin giới thiệu cùng độc 
giả phần lược trích những chia sẻ của 3 
diễn giả tham gia Tọa đàm: Bà Nguyễn Thị 
Quỳnh Giao - Phó Tổng Giám đốc BIDV;  
Tiến sĩ Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế 
trưởng, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên 
cứu BIDV; Ông Nguyễn Đình Thành - 
Chuyên gia truyền thông và văn hóa... 

thÍch ứng văn hóa 

chuyển đổi số
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chuyển đổi số ở các 
ngân hàng Trên Thế 
giới

Theo Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyển 
đổi số trong ngành ngân hàng diễn 
ra rất nhanh. Xu hướng này bắt đầu 
từ năm 2012 ở Đức, đến năm 2015 
thì nở rộ trên phạm phi toàn cầu. 
Hiện nay, thế giới đang chia làm 4 
nhóm về chuyển đổi số khác nhau. 
Nhóm thứ nhất là những ngân hàng 
đang tiên phong trong lĩnh vực này, 
họ làm rất sớm và chủ động; họ 
cũng sẵn sàng chấp nhận thất bại. 
Nhóm thứ hai đi theo nhóm thứ nhất 
nhưng rất thông minh, họ đã tránh 
thất bại của những người đi trước 
và đâu đó họ cũng đi tắt đón đầu. 
Nhóm thứ ba đi sau và chậm hơn 
một chút, chắc chắn hơn một chút. 
Nhóm cuối cùng là nhóm những 
ngân hàng cực kỳ chậm trễ, hiện 
trạng có thế nào thì dùng như thế. 

Về đặc tính của văn hóa chuyển 
đổi số, trên Tạp chí của Trường đại 
học RMIT rất nổi tiếng của Mỹ có 
đưa ra cụm từ ISOA, trong đó: I - 
Innovation, phải có đổi mới sáng 
tạo; S - Speed, chuyển đổi số chính 
là tốc độ; O - Openness, là sự cởi 
mở; A - Autonomy, nghĩa là nhân 
viên cũng như khách hàng phải 
có tính tự chủ ở trong đó, đặc biệt 
trong việc phân cấp ủy quyền. “…
Đây là mô hình của trường RMIT, 
tôi rất đồng tình nhưng tôi phải 
thêm một chữ nữa mà chúng ta 
cũng phải thống nhất để làm, đó là 
chữ D. D là Data, phải có dữ liệu. Ví 
dụ, sắp tới lãnh đạo BIDV ra quyết 
định phải trên cơ sở số liệu nhiều 
hơn, thay vì cảm tính, thay vì việc 
chỉ có kinh nghiệm, thay vì chỉ có 
trên bảo dưới nghe. Mô hình đó rất 
thiết thực...” Tiến sĩ Cấn Văn Lực chia 
sẻ thêm. 

Văn hóa doanh nghiệp 
Trong chuyển đổi số

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 
sẽ gây ra những cú sốc đối với người 
lao động, ông Nguyễn Đình Thành 
đã đưa ra quan điểm này tại buổi 
Tọa đàm. 

Trong ngành ngân hàng, khi 
người ta đưa AI (trí tuệ nhân tạo) 
vào làm việc, thứ nhất nó hoạt 
động không ngơi nghỉ, thứ hai là 
tốc độ xử lý, theo đúng tiêu chuẩn 
của nó, có thể duyệt 30 nghìn hồ 
sơ tín dụng trong vòng 1 phút, tùy 
từng nước khác nhau. Những thay 
đổi khác như là Big Data - Dữ liệu 
lớn, lần đầu tiên chúng ta biết được 
nhiều như thế về những con người 
khác nhau. Càng biết được nhiều dữ 
liệu và khai thác được nó, thì thực 
sự, dữ liệu được xem là “dầu mỏ của 
thế kỷ 21”. Khi chúng ta có được dữ 
liệu của khách hàng, chúng ta sẽ 
đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới. 
Chỉ cần đi qua biên giới chúng ta 
có thể nhìn thấy ở bên Trung Quốc, 
“mobile money” ở mọi nơi, thậm chí 
ăn xin cũng xin tiền bằng QRcode. 
Một trong những tỷ phú kỳ cựu ở 
Mỹ, đến Trung Quốc và nói rằng “Tôi 
mang tiền mặt ra mua kem, cô bán 
hàng xin lỗi và tặng ông cây kem, 
vì cô không biết tiền mặt là gì cả”. Ở 
các thành thị của Trung Quốc bây 
giờ không ai dùng tiền mặt nữa, đấy 
là câu chuyện xoay chuyển rất là 
nhanh. Ở châu Phi, “mobile money” 
tạo ra những điều khó tin. Một ngân 
hàng thương mại ở Kenya, họ tồn 
tại 144 năm, mất 142 năm để có 2 

triệu khách hàng. Khi chuyển sang 
“Mobile Money Paisa”, chỉ trong 
vòng 2 năm họ thêm mấy chục triệu 
khách hàng nữa, một mức tăng 
trưởng rất nhanh. 

Ông Nguyễn Đình Thành cũng 
chia sẻ: “Có thể thấy rằng môi 
trường thay đổi cực kỳ nhanh, yêu 
cầu ở người lao động những kỹ 
năng mới, và trong  mô hình ISOA 
như Tiến sĩ Cấn Văn Lực vừa chia 
sẻ thì một chữ có lẽ cần phải giữ 
lại đầu tiên, đó là Openness - sự 
cởi mở. Một ngày nào đấy các bạn 
đừng ngạc nhiên khi ngồi  cạnh 
bạn làm việc chẳng phải người, 
chẳng phải máy, là nửa người nửa 
máy. Chẳng hạn một ai đó chỉ 
còn não người còn lại in 3D thì 
sao? Hoặc bây giờ chúng ta làm 
việc với đồng nghiệp BIDV ở Lào, 
Campuchia, chúng ta họp online 
gần như không có bất cứ khoảng 
cách nào về không gian thời gian. 
Các chi nhánh vật lý ngân hàng sẽ 
biến mất. Chúng ta kêu rằng tiếp 
khách hàng mệt quá, nhưng hãy 
nhìn, khách hàng trong thời gian 
tới càng ngày càng người trẻ. Gen 
Y, Gen Z. Tức là chúng ta hãy trông 
đợi rằng lượng khách hàng mới 
bây giờ, 15 đến 30 tuổi, họ là người 
đam mê công nghệ, digital native 

3 diễn giả - ông Nguyễn Đình Thành (bên trái), bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao (giữa) 
và Tiến sĩ Cấn Văn Lực (bên phải) - tham gia Tọa đàm
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– công dân số hoặc thổ dân số, đẻ 
ra đã cầm điện thoại di động trong 
tay. Một cô gái ngày xưa không biết 
nấu nướng có thể chết đói, nhưng 
một cô gái bây giờ biết dùng app 
là không bao giờ chết đói cả. Đấy 
là sự thay đổi. Nếu chúng ta không 
thay đổi kịp với đối tượng này thì 
chúng ta phục vụ đối tượng 40-50 
tuổi đến bao giờ. Đối tượng trẻ ở 
tất cả phân khúc, từ bình dân đến 
cao cấp, con cái của tỷ phú họ sẽ 
dùng các thứ trên điện thoại nhiều 
hơn là đến chi nhánh vật lý, bạn sẽ 
rất khó gặp họ. Thành ra cả về mặt 
vật lý và online, ngân hàng sẽ thay 
đổi cực kỳ lớn, và nó yêu cầu chúng 
ta sự thay đổi rất lớn. Môi trường là 
quan trọng, nhưng đầu tiên chúng 
ta phải có Openness - sự cởi mở, là 
cái gì cũng có thể xảy ra và hãy cởi 
mở đón nhận nó, nếu không chúng 
ta sẽ bị loại thải.”

Tuy nhiên, chúng ta phải tỉnh 
táo để nhận ra Cách mạng công 
nghệ 4.0, thực ra chỉ là một khái 

niệm. Việc dùng những từ hào 
nhoáng quá làm cho chúng ta bị 
ám ảnh là “mình không thay đổi 
ngay lập tức đi thì mình chết”, và 
bên cạnh đó, việc thay đổi nhanh 
quá thì cũng dễ dẫn đến những sai 
lầm và thất bại. 

Văn hóa số cho phép thử và sai. 
Chuyển đổi số là cuộc chuyển đổi 
về mặt tư duy, không phải chuyển 
đổi về mặt công nghệ. Công nghệ 
chỉ là công cụ mà thôi. Nếu bạn đầu 
tư vào một hệ thống mà không tư 
duy trước, giống như quy hoạch 
một thành phố, ngày hôm nay đẻ 
chỗ này, mai đẻ chỗ kia. Chuyển 
đổi số thực sự  một quá trình, bắt 
đầu từ con người. Văn hóa Doanh 
nghiệp do con người làm ra, tại con 
người, vì con người, do con người, 
được thực hành bởi con người. Con 
người chiếm vị trí trung tâm trong 
văn hóa Doanh nghiệp. Khi công 
ty làm chuyển đổi số, trong đó có 
chữ “chuyển đổi”, tức là không phải 
ngay lập tức mình thay đổi luôn. 

Văn hóa và con người cũng thế, 
không phải ngày mai thay đổi 100% 
cách làm việc được. So sánh song 
song với văn hóa truyền thống để 
thấy nó có sự dịch chuyển dần dần. 
Nó là hàng ngày chúng ta chấp 
nhận sự thay đổi, dần dần ta quen 
với sự thay đổi, nó sẽ dễ dàng nhẹ 
nhàng hơn, nhưng cần sự nỗ lực 
của mỗi người, từ giám đốc Chi 
nhánh đến từng cán bộ nhân viên. 
Phải chấp nhận và sẵn sàng đón 
nhận sự thay đổi, còn sự thay đổi đó 
Ban Giám đốc sẽ phải làm nó nhẹ 
nhàng, từ từ, cho mọi người có khả 
năng thích nghi. Nhưng nhịp thay 
đổi đó cần một nhạc trưởng, thì 
chúng ta sẽ đề cập đến vai trò của 
Ban Lãnh đạo BIDV, đặc biệt trong 
lĩnh vực Digital banking. 

bidV Và hành Trình 
chuyển đổi số, Thúc 
đẩy Văn hóa số

Chia sẻ tại Tọa đàm, bà Nguyễn 
Thị Quỳnh Giao cho biết: BIDV đã 
thực hiện hành trình Chuyển đổi 
số từ khá sớm và mỗi cán bộ BIDV 
đều đã nằm trong hành trình ấy. Tuy 
nhiên vài năm trở lại đây chúng ta 
có những bước đi rõ nét, mạnh mẽ 
hơn. BIDV là ngân hàng đầu tiên 
thành lập Trung tâm Ngân hàng số, 
đây được kỳ vọng là trung tâm tinh 
hoa của BIDV, hội tụ nhiều ý tưởng 
sáng tạo cho hành trình chuyển đổi 
số. Ngày 31/5/2021 vừa qua, Hội 
đồng quản trị ban hành Nghị quyết 
468/NQ-BIDV, kim chỉ nam cho 
hành trình chuyển đổi số của BIDV 
giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030. 
Trong Chiến lược Chuyển đổi số này 
có 4 trụ cột chính: số hoá 360o, xây 
dựng hệ sinh thái số hoá toàn diện, 
xây dựng phát triển văn hoá số, làm 
chủ tương lai số. 

“Vì sao chúng ta lựa chọn văn 
hoá chuyển đổi số? Vì mỗi cán bộ 
BIDV là một mảnh ghép quan trọng 
trong bức tranh này. Chuyển đổi số 
không chỉ là áp dụng công nghệ, 
mà xuất phát từ thay đổi tư duy mỗi 
cán bộ, chúng ta kiến tạo, thiết kế 
tổng thể những gì ta mong muốn, 
công nghệ chỉ là những thứ giúp 
ta hiện thực hoá chúng. Với chiến 
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không phải từ cảm nhận từ người 
thiết kế sản phẩm ở Trụ sở chính mà 
phải từ người cán bộ trực tiếp phục 
vụ khách hàng. 

Thứ hai là thúc đẩy chương trình 
văn hóa vì một BIDV. Với chương 
trình này ta hiểu là mục tiêu chung 
vì một BIDV chứ không vì riêng một 
đơn vị nào. Cách thức làm việc do đó 
sẽ thay đổi, chúng ta là một chuỗi 
trong quá trình hướng tới khách 
hàng chứ không chỉ là đơn vị cung 
cấp một sản phẩm tới khách hàng.

Thứ ba là tư duy kỹ thuật số 
phải đặt lên hàng đầu. Bây giờ có 
rất nhiều công đoạn ta xử lý công 
việc bằng giấy, BIDV sẽ thống nhất 
nguyên tắc là cái gì làm bằng máy 
được thì ta không dùng giấy. Nếu 
những cán bộ ở tất cả các nơi, ở tất 
cả các vị trí công việc khác nhau 
đều suy nghĩ: các công việc ta đang 
làm có biến thành số hoá được hay 

không? thì sẽ giúp BIDV càng trở 
nên mạnh mẽ.

Thứ tư thúc đẩy các chương trình 
thảo luận mở, khắc sâu văn hoá đổi 
mới tư duy mở, đưa vào mô hình 
làm việc Agile - flexibility tức là chấp 
nhận làm và sửa sai.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị 
Quỳnh Giao chia sẻ thêm: “Gần đây 
Ban Lãnh đạo BIDV đã phối hợp 
Công đoàn đã phát động chương 
trình đổi mới sáng tạo và các cuộc 
thi ý tưởng. Đây cũng là sân chơi 
khuyến khích cán bộ BIDV đưa ra 
sáng kiến về số hoá các hoạt động, 
quy trình, công việc mình làm hàng 
ngày, tập hợp thành nhóm sáng 
kiến. Ví dụ như DBS bank đã từng 
làm, họ có ý tưởng: 22.000 cán bộ 
DBSbank trở thành start-up, họ có 
đưa ra lĩnh vực khác nhau để cán bộ 
lựa chọn lĩnh vực mình muốn sáng 
tạo, đổi mới”... 

Ngày 21/06/2021, tổ chức định 
hạng tín nhiệm Moody’s đã 
hoàn thành việc rà soát định 

hạng tín nhiệm định kỳ cho BIDV. Theo 
bản đánh giá của Moody’s, các định 
hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và 
định hạng nhà phát hành của BIDV vẫn 
được duy trì.

Moody’s đánh giá BIDV có những 
cải thiện mạnh về chất lượng tài sản 
thông qua việc xử lý các tài sản có vấn 
đề, tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC. 
Khả năng huy động là điểm mạnh của 
BIDV với hệ thống mạng lưới rộng lớn 
và quan hệ chặt chẽ với các doanh 
nghiệp Việt Nam.

Các định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại 
tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành 
của BIDV tiếp tục ở mức ngang trần 
quốc gia và thuộc nhóm các ngân 
hàng có định hạng tín nhiệm cao nhất 
tại thị trường Việt Nam. Cụ thể như sau: 
Định hạng tiền gửi dài hạn: Ba3; Định 
hạng nhà phát hành dài hạn: Ba3; Triển 
vọng: Tích cực

moody’S cÔng Bố hoÀn thÀnh rÀ SoÁt
định hạng tÍn nhiệm định kỳ đối vỚi Bidv

BIDV đã góp phần khẳng định cam kết 
minh bạch hóa và thực hiện chiến lược 
áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt 
nhất vào hoạt động kinh doanh của 
BIDV.

 TuấN Hồ

Năm 2021 là năm thứ 16 liên tiếp BIDV 
mời Moody’s thực hiện định hạng tín 
nhiệm và BIDV cũng là ngân hàng Việt 
Nam đi tiên phong trong lĩnh vực này. 
Việc mời tổ chức quốc tế có uy tín thực 
hiện định hạng tín nhiệm quốc tế cho 

lược cụ thể như vậy, chúng ta truyền 
thông, đào tạo chuyển đổi số từ Ban 
Lãnh đạo đến toàn thể nhân viên. 
Chuyển đổi số là chặng đường dài, 
bền bỉ, cần có sự thay đổi dần dần 
của mỗi cán bộ toàn diện từ nhận 
thức. Đó tam giác ba cạnh quan 
trọng: Công nghệ - Chuyển đồi kinh 
doanh - Văn hoá/quản trị trong toàn 
BIDV”, bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao 
nhấn mạnh.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Quỳnh 
Giao, văn hóa chuyển đổi số của 
BIDV có 4 khía cạnh cần đặc biệt 
quan tâm để xây dựng và bối đắp. 

Thứ nhất là đặt khách hàng 
vào vị trí số 1. Điều này đã nói từ 
nhiều năm trước khi BIDV tập trung 
vào mảng bán lẻ, tuy nhiên làm 
thế nào để khách hàng là số 1 thì 
chúng ta chưa làm tốt và cần phải 
cải thiện nhiều, từ Trụ sở chính đến 
chi nhánh. Trải nghiệm khách hàng 
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những xu hướng công 
nghệ Trong ngành 
ngân hàng 

Ngân hàng mở và API: Ngân 
hàng mở sẽ tạo ra một môi trường 
mà khách hàng được trao quyền, 
khả năng truy cập, chia sẻ, chuyển 
thông tin tài khoản cá nhân cho các 
nhà cung cấp mà họ lựa chọn, thúc 
đẩy sự tham gia của hệ thống dịch 
vụ tài chính rộng lớn tuân theo quy 
định của pháp luật với sự cho phép 
của khách hàng.

RPA (RPA – Robotic Process 
Automation): RPA có thể là một 
phần mềm máy tính dùng để chạy 
các quy trình lặp đi lặp lại có quy 
tắc được thiết lập dựa trên các đặc 
tả chức năng và có thể được điều 
chỉnh bất cứ lúc nào; RPA có thể mô 
phỏng một nhân viên truy nhập hệ 
thống, sau đó có thể thực hiện các 
nội dung tác nghiệp. RPA giúp giảm 
thiểu công việc thủ công, giảm 

đáng kể chi phí và rủi ro, cải thiện 
chất lượng dịch vụ.

Khối chuỗi (Block chain): Những 
năm gần đây, các ứng dụng 
Blockchain được áp dụng ngày càng 
nhiều trong ngân hàng, đặc biệt 
trong các nghiệp vụ thanh toán, 
onboard khách hàng, tài trợ thương 
mại và các giao dịch xuyên biên 
giới. Blockchain đã thay đổi căn bản 
cách thức thực hiện các giao dịch 
và đã xử lý được tất cả các vấn đề 
chính liên quan đến sổ cái tập trung.

Dữ liệu lớn (Big Data), Phân tích 
và Trí tuệ nhân tạo (AI): Các ngân 
hàng đang có những chuyển biến 
rõ ràng trong việc sử dụng dữ liệu, 
quản trị và kiến trúc dữ liệu: sử dụng 
dữ liệu phi cấu trúc (từ nguồn bên 
ngoài), dữ liệu có cấu trúc (hệ thống 
nội bộ) và áp dụng phân tích sử 
dụng AI để có được giá trị thực sự. 
Trong lĩnh vực ngân hàng, trí tuệ 
nhân tạo giúp kết nối các ứng dụng, 

cơ sở dữ liệu và thiết bị để tổng 
hợp phân tích, đưa ra ý nghĩa nhằm 
cung cấp các dịch vụ ngân hàng 
và số hóa phù hợp với từng khách 
hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ 
và các sản phẩm. 

Điện toán đám mây: Điểm ưu việt 
của điện toán đám mây cho là phép 
truy cập thuận tiện theo yêu cầu vào 
một tập hợp các tài nguyên điện 
toán chung và có thể được trang bị 
và phát hành nhanh chóng với nỗ 
lực quản lý hoặc tương tác với nhà 
cung cấp dịch vụ ở mức tối thiểu. 
Thách thức lớn nhất là hệ thống 
hành lang pháp lý liên quan mới 
được hình thành, chưa đầy đủ và 
đang từng bước được hoàn thiện.

Hợp nhất kênh (Omni – Channel): 
Omni – Channel là giải pháp quan 
trọng để các ngân hàng bắt kịp 
xu hướng phát triển bởi vì Omni 
– Channel luôn coi khách hàng là 
trung tâm, cho phép khách hàng 

Xây Dựng 
nền Tảng KIến Trúc 
công nghệ số

Vũ NGọC DươNG

Trong xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0, việc đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT trong hệ thống ngân hàng Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết.  
Trên nền tảng công nghệ 4.0, các ngân hàng sẽ đặt mục tiêu số hóa trong 
hầu hết các lĩnh vực có thể, ngày càng dựa vào dữ liệu để xác định hành 
trình của khách hàng và đưa ra quyết định, hay chuyển đổi nền tảng, 
kiến trúc công nghệ để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí.
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liên tục tham gia kết nối với ngân 
hàng qua nhiều kênh và tương tác 
với khách hàng hiệu quả hơn, hỗ trợ 
trải nghiệm và mang đến nhiều tiện 
ích cho khách hàng thông qua sự 
kết nối liên tục giữa các kênh, qua 
đó giúp xây dựng sự trung thành & 
niềm tin của các khách hàng. 

BIDV xác định công nghệ và ngân 
hàng số là một trong ba trụ cột của 
chiến lược phát triển đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030. Chuyển 
đổi số tuy còn nhiều thách thức, 
song đó là một tiến trình không thể 
đảo ngược như chia sẻ của Chủ tịch 
HĐQT Phan Đức Tú: “Chuyển đổi số 
không còn là một khái niệm, mà là 
hành động cụ thể, quyết định sự sống 
còn, tồn vong của bất kỳ tổ chức nào, 
trong đó có các ngân hàng. Chuyển 
đổi số đòi hỏi ý chí, quyết tâm bền bỉ 
mãnh liệt và sự dũng cảm của tất cả 
mọi người để bỏ đi những cái cũ và 
tạo lập cái mới của chính mình. BIDV 

xác định mục tiêu hiệu quả là đầu 
tiên, lấy công nghệ hiện đại làm khâu 
đột phá, khách hàng là trung tâm và 
nguồn nhân lực là cốt lõi”

mộT số giải pháp xây 
dựng nền Tảng kiến Trúc 
công nghệ số Tại bidV

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
số tại BIDV, có thể ưu tiên thực hiện 
một số Giải pháp xây dựng nền tảng 
kiến trúc công nghệ số (bao gồm 
nền tảng kiến trúc và nền tảng để 
áp dụng công nghệ số) bao gồm:

Tổ chức xây dựng và hoàn thiện 
kiến trúc CNTT làm nền tảng cho 
quá trình phát triển và triển khai các 
hệ thống, phần mềm CNTT tại BIDV: 
Xây dựng kiến trúc định hướng dịch 
vụ được hỗ trợ bởi giao diện lập  
ứng dụng và các dịch vụ nguyên tố 
(SOA, API và microservices); Nghiên 
cứu, triển khai các ứng dụng nền 
tảng quan trọng phục vụ cho quá 
trình số hóa theo lộ trình (ECM, CRM, 
RLOS…); Thúc đẩy các sáng kiến ứng 
dụng công nghệ mới (RPA, AI/ML, 
NLP, Analytics, Open banking, cloud, 
blockchain); Ứng dụng các công cụ 
phục vụ cho cách làm việc mới trong 
quá trình số hóa (Agile và DevOps 
– làm việc linh hoạt, tối ưu hóa quá 
trình phát triển ứng dụng).

Ứng dụng rộng rãi và thành công 
các công nghệ chủ chốt của CMCN 
4.0 vào tổng thể các hoạt động 
nghiệp vụ để hiện đại hóa, thay đổi 
diện mạo ngân hàng theo hướng 
hiện đại, an toàn, hiệu quả và nâng 
cao sức cạnh tranh: Xây dựng mô 
hình chi nhánh hiện đại, tối ưu hóa 
trải nghiệm của khách hàng dựa trên 
nền tảng công nghệ Internet kết nối 
vạn vật, tự động hóa, trí tuệ nhân 
tạo và sinh trắc học; Ứng dụng công 
nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và 
trợ lý ảo trong hoạch định kế hoạch 
kinh doanh, marketing, cá thể hóa 
dịch vụ cho khách hàng; giám sát, 
cảnh báo rủi ro trong thanh toán và 
giám sát, đánh giá rủi ro tín dụng; 
xây dựng các công cụ phục vụ việc 
quản trị, phân tích dữ liệu nhằm 
tăng cường công tác quản trị, điều 
hành và quản lý rủi ro; Nghiên cứu, 
ứng dụng công nghệ điện toán đám 

mây trong xử lý nghiệp vụ, công tác 
văn phòng và lưu trữ dữ liệu  (trừ các 
dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà 
nước trong ngành Ngân hàng được 
thực hiện theo quy định của pháp 
luật); Ứng dụng rộng rãi RPA (tự 
động hóa quy trình bằng Robot) để 
giảm chi phí vận hành; Nghiên cứu, 
ứng dụng công nghệ Blockchain 
trong lĩnh vực thanh toán, tài trợ 
thương mại...; Phát triển và triển khai 
phần mềm theo hình thức Agile và 
DevOps, kiến trúc Microservice. 

Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống 
thanh toán theo mô hình tập trung, 
kết nối mở (Open API) đáp ứng các 
dịch vụ: mua sắm trực tuyến, thanh 
toán không dùng tiền mặt, thanh 
toán không tiếp xúc, thanh toán 
thông qua thiết bị di động, thiết bị 
đeo tay.

Nắm bắt các xu hướng công 
nghệ mới để cung cấp các sản 
phẩm sáng tạo qua các kênh phân 
phối hiện đại tạo đột phá trong việc 
phát triển sản phẩm dịch vụ. 

Phát triển và kiện toàn các kênh 
giao dịch điện tử, kênh phân phối số 
hóa hiện đại và đồng bộ thông qua 
nền tảng hợp nhất kênh (Omni-
channel) phù hợp với xu hướng 
phát triển trên thế giới, nâng cao 
trải nghiệm khách hàng và dịch vụ 
khách hàng.

Tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị 
xây dựng, triển khai các hoạt động 
ứng dụng CNTT; các cơ chế chính 
sách, quy định, quy trình liên quan 
(Cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm 
soát (Regulatory Sandbox) cho các 
công nghệ mới; Cơ chế thực hiện định 
danh (ID) và xác thực điện tử (e-KYC); 
Chuẩn giao diện lập trình ứng dụng 
mở (Open API); Khuôn khổ ứng dụng 
công nghệ dữ liệu lớn (big data), trí tuệ 
nhân tạo (AI), robot tự động (Robotic 
Process Automation) và chuỗi khối 
(blockchain); Sử dụng dịch vụ điện 
toán đám mây (cloud computing); 
Khuôn khổ xử lý, quản lý và lưu trữ 
chứng từ điện tử) theo sát tiến độ 
ban hành các khuôn khổ pháp lý về 
hoạt động công nghệ của NHNN để 
sẵn sàng triển khai, đáp ứng và tuân 
thủ, nhanh chóng đưa ra những sản 
phẩm số mới ra thị trường. 
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Theo số liệu của NHNN, đến 
Quý I/2021, 95% ngân hàng 
Việt Nam đang trong bước 

đầu triển khai hoặc xây dựng chiến 
lược chuyển đổi số, trong đó có các 
ngân hàng đã thực hiện thay đổi 
mô hình tổ chức để phục vụ cho 
quá trình chuyển đổi số. Khi CNTT 
đang dần bao trùm lên mọi mặt 
hoạt động của ngân hàng thì quản 
lý rủi ro CNTT (QLRR CNTT) càng trở 
nên quan trọng hơn bao giờ hết. 
Từ phía các cơ quản quản lý nhà 
nước, NHNN đã ban hành Thông tư 
18/2018/TT-NHNN quy định về an 

Chuyển đổi số mang lại những cơ hội to lớn song đi kèm với đó là rủi ro công nghệ thông tin 
(CNTT) gia tăng cho cả ngân hàng và khách hàng. Do vậy, việc thực hiện quản lý rủi ro 

CNTT hiệu quả là nền tảng quan trọng để đảm bảo cho thành công của quá trình 
chuyển đổi số của các ngân hàng Việt Nam.

Quản lý rủi ro cnTT 
trong hÀnh trình chuyỂn đổi Số

toàn hệ thống thông tin trong hoạt 
động ngân hàng. Các ngân hàng 
cũng đã bắt đầu nghiên cứu và xây 
dựng hệ thống QLRR CNTT của 
riêng mình. Mới đây, BIDV cũng đã 
thống nhất chính sách Quản lý rủi ro 
CNTT và ban hành Nghị quyết phê 
duyệt Đề án quản lý rủi ro CNTT. 

Vai Trò của quản lý 
rủi ro cnTT Trong quá 
Trình số hóa

Rủi ro CNTT được phân thành 
nhiều loại khác nhau như: Rủi ro 
chiến lược CNTT; rủi ro an ninh 

mạng và ứng phó sự cố an toàn 
thông tin; rủi ro gián đoạn và khôi 
phục hoạt động CNTT; rủi ro thực 
thi chương trình CNTT; rủi ro vận 
hành công nghệ, rủi ro quản trị dữ 
liệu… Gần đây, rủi ro bên thứ ba/
đối tác CNTT cũng được quan tâm 
nhiều hơn do các ngân hàng ngày 
càng sử dụng nhiều dịch vụ công 
nghệ của bên thứ 3 (trong hoạt 
động thanh toán, quản lý khách 
hàng thân thiết…), cũng như xu 
thế ngân hàng mở (open banking) 
thông qua sử dụng ứng dụng giao 
diện lập trình API trở nên phổ biến. 
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Việc hợp tác bên thứ 3 đem lại 
nhiều lợi ích cho ngân hàng như tiết 
kiệm chi phí, nhanh chóng tiếp cận 
các công nghệ mới mà hệ thống 
đồ sộ của ngân hàng chưa thể áp 
dụng ngay, hoạt động ngân hàng 
mở là chìa khóa để xây dựng hệ sinh 
thái và tạo ra các dịch vụ mới…tuy 
nhiên cũng đem đến nguy cơ rủi 
ro rò rỉ thông tin khách hàng, rủi ro 
danh tiếng.

Việc các ngân hàng tích cực đẩy 
mạnh số hóa khiến cho những rủi 
ro và tổn thất xảy ra do CNTT ngày 
càng lớn hơn. Vì vậy, việc quản lý rủi 
ro CNTT có vai trò rất quan trọng 
trong thành công của hành trình 
chuyển đổi số.

Thứ nhất, quản lý rủi ro CNTT 
giúp xây dựng một chiến lược 
chuyển đổi số phù hợp. Chuyển đổi 
số là một quá trình dài hơi, trong đó 
các ngân hàng sẽ có nhiều lựa chọn: 
tiếp tục sử dụng công nghệ cũ hay 
chấp nhận thử nghiệm những công 
nghệ mới, chưa phổ biến; đầu tư 
nguồn lực nội bộ để phát triển nền 
tảng số hay thuê ngoài... Những lựa 
chọn không hợp lý sẽ dẫn đến lãng 
phí tài nguyên, công sức và thời 
gian mà không đạt được hiệu quả 
như ý. Vì thế, xây dựng một chiến 
lược chuyển đổi số phù hợp với 
nhu cầu và điều kiện của từng ngân 
hàng là cần thiết. Công tác quản trị 
chiến lược CNTT chính là chìa khóa 
để thực hiện điều đó.

Thứ hai, quản lý rủi ro CNTT giúp 
doanh nghiệp giảm thiểu được tổn 
thất do các vấn đề liên quan đến 
công nghệ. Trong thời đại công 
nghệ 4.0, CNTT là nền tảng cốt lõi 
của ngân hàng với nhiều quy trình, 
thủ tục được số hóa hoàn toàn. 
Sự cố liên quan đến CNTT và tổn 
thất gây ra vì thế ngày gia tăng về 
tần suất, số lượng cũng như giá trị, 
ảnh hưởng tới khả năng vận hành 
liên tục của ngân hàng. Nguyên 
nhân của những rủi ro này có thể 
bắt nguồn từ cả bên trong và bên 
ngoài, như trục trặc kỹ thuật, sai 
sót của nhân viên hay tấn công 
mạng… Một khung quản lý rủi 
ro CNTT hiệu quả có thể giúp xác 
định những nguyên nhân này và 

có những phương án phòng tránh, 
khắc phục thích hợp. 

Thứ ba, quản lý rủi ro CNTT là lớp 
lá chắn bảo vệ doanh nghiệp trước 
các sự cố an ninh mạng. Ngày nay, 
nền kinh tế số có quy mô lớn chưa 
từng có cũng kéo theo sự gia tăng 
về tội phạm mạng. Tính trong cả 
năm 2020, Trung tâm Giám sát an 
toàn không gian mạng quốc gia đã 
ghi nhận tổng cộng 5.168 cuộc tấn 
công mạng gây ra sự cố vào các hệ 
thống thông tin tại Việt Nam. Theo 
Trung tâm giám sát và phản ứng 
trên không gian mạng (Công ty An 
ninh mạng Viettel - VSC), trong hơn 
3 triệu cảnh báo tấn công mạng 
vào các hệ thống tài chính, ngân 
hàng, mạng CNTT một số tỉnh 
thành trong 8 tháng đầu năm 2020 
thì ngân hàng chiếm 90% số lượng 
cảnh báo. Đây là số liệu rõ ràng cho 
thấy các ngân hàng như BIDV là 
mục tiêu bị tấn công và cần tăng 
cường năng lực bảo mật. Vì những 
rủi ro về bảo mật sẽ làm ảnh hưởng 
đến lòng tin của khách hàng, khiến 
họ e ngại khi sử dụng các sản 
phẩm, dịch vụ ngân hàng số và 
ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh 
doanh. Vì thế, các doanh nghiệp, 
đặc biệt là các ngân hàng cần thực 
hiện tốt việc quản lý rủi ro bảo mật 
và an ninh mạng để thành công 
trong hành trình chuyển đổi số.

Thứ tư, quản lý rủi ro CNTT giúp 
ngân hàng quản trị dữ liệu một 

cách hiệu quả hơn. Trong thời đại 
công nghệ, dữ liệu được coi là dầu 
thô mới, là nguồn tài nguyên tạo ra 
nhiều giá trị. Dữ liệu là đầu vào quan 
trọng để tạo ra các sản phẩm dịch 
vụ mới, và việc sử dụng hiệu quả dữ 
liệu sẽ mang lại lợi thế và lợi nhuận 
trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, 
các rủi ro liên quan đến dữ liệu như 
bảo mật thông tin, sự cố hệ thống 
lưu trữ, dữ liệu bị cố ý thay đổi hay 
bị lỗi… cần được quản lý một cách 
chặt chẽ.

Thứ năm, việc hạn chế và xử lý 
tốt các rủi ro CNTT sẽ cải thiện danh 
tiếng, uy tín và vị thế của ngân 
hàng. Ngoài những tổn thất về tài 
chính, ảnh hưởng tới hoạt động 
kinh doanh, những sự cố liên quan 
đến CNTT cũng sẽ có ảnh hưởng lớn 
danh tiếng của một doanh nghiệp. 
Các sự cố rò rỉ thông tin trên thế giới 
đã khiến nhiều doanh nghiệp lớn 
chịu thiệt hại nghiêm trọng về tài 
chính lẫn uy tín. Ví dụ như trường 
hợp rò rỉ thông tin của 52 triệu 
khách hàng của Home Depot (Mỹ) 
năm 2014 dẫn tới thiệt hại ước tính 
khoảng gần 200 triệu USD cùng với 
sự sụt giảm nghiêm trọng về niềm 
tin của khách hàng, với 33% khách 
hàng sẽ tạm dừng mua sắm và 19% 
sẽ không quay trở lại theo khảo sát 
của KPMG. Tại Việt Nam, cũng đã 
xuất hiện các trường hợp rò rỉ dữ 
liệu, như sự việc 17 GB dữ liệu cá 
nhân bị rao bán vào tháng 5/2021 
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gây xôn xao dư luận. Có thể thấy, 
các sự cố về CNTT gây ảnh hưởng 
tiêu cực tới uy tín và danh tiếng của 
doanh nghiệp. Với một ngân hàng 
như BIDV, đều này đặc biệt nguy 
hiểm vì uy tín của ngân hàng chính 
là yếu tố hàng đầu để thu hút và giữ 
chân khách hàng. Ngược lại, nếu 
hạn chế được các sự cố, đồng thời 
đưa ra được các biện pháp khác 
phục nhanh chóng, hiệu quả, ngân 
hàng có thể cải thiện được vị thế 
của mình trên thị trường. 

bidV quản lý rủi ro 
cnTT bằng cách nào?

Tại BIDV, HĐQT đã có Quyết định 
433 ngày 27/5/2021 v/v ban hành 
Chính sách quản lý rủi ro CNTT, 
trong đó đưa ra những nguyên tắc 
nền tảng dành cho hoạt động QLRR 
CNTT. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bộ 
khung tổng quan, và BIDV còn cần 
thêm những quy định chi tiết về 
hoạt động QLRR CNTT, trong đó 
bao gồm kế hoạch hoạt động liên 
tục trong tình huống sự cố CNTT, kế 
hoạch xử lý khủng hoảng,… Ngoài 
ra, BIDV cũng nên thực hiện theo 
các đề xuất trong Đề án QLRR CNTT 
của Trung tâm Công nghệ thông tin, 

đã được phê duyệt theo Nghị quyết 
493/NQ-BIDV ngày 3/6/2021, để 
hoàn thiện hơn nữa công tác QLRR 
CNTT trong hệ thống.  

Để hoạt động QLRR CNTT đạt 
hiệu quả, BIDV cần xem xét phân 
công một bộ phận chuyên trách, 
chịu trách nhiệm giám sát và xử 
lý các rủi ro CNTT. Dù là một phần 
của rủi ro hoạt động, rủi ro CNTT có 
tính đặc thù cao, cần nguồn nhân 
lực có năng lực chuyên môn về 
mảng công nghệ và ngân hàng để 
có thể kiểm soát và xử lý một cách 
có hiệu quả. Vì vậy, nên có một bộ 
phận chuyên trách và một lãnh đạo 
có kinh nghiệm để dẫn dắt công 
tác QLRR CNTT trên toàn hệ thống. 
Bộ phận QLRR CNTT phải độc lâp 
với bộ phận vận hành hệ thống 
CNTT. Cùng với đó, việc thực hiện 
đào tạo nội bộ để xây dựng một 
đội ngũ cán bộ, chuyên gia có năng 
lực và tâm huyết cho BIDV là rất 
cần thiết.

Việc xây dựng văn hóa QLRR 
nói chung và QLRR CNTT nói riêng 
cũng cần được đẩy mạnh. Các 
sự cố về CNTT có thể bắt nguồn 
từ mọi cán bộ trong hệ thống, 
và cũng có thể được kiểm soát, 

phòng ngừa bởi mọi cán bộ. Vì vậy, 
BIDV cần phải có một môi trường 
văn hóa «hiểu biết về rủi ro», trong 
đó mỗi người có hiểu biết phù hợp 
về rủi ro và có thể trao đổi về rủi 
ro một cách cởi mở. Văn hóa «hiểu 
biết về rủi ro» đòi hỏi mọi người 
chia sẻ thông tin về rủi ro của mình 
và giúp đỡ những người khác xử lý 
rủi ro của họ, với mục tiêu ưu tiên 
xử lý những rủi ro của cả doanh 
nghiệp hơn rủi ro của cá nhân/đơn 
vị mình. Cùng với đó, các cán bộ 
cần cảm thấy thoải mái khi tìm đến 
lãnh đạo và trao đổi về những rủi 
ro, vấn đề mà họ nhận thấy trong 
hoạt động, và các lãnh đạo cần 
bảo đảm họ được lắng nghe và 
hỗ trợ. Yếu tố này có vai trò quan 
trọng để nhanh chóng nhận diện 
và có phương án đề phòng các 
rủi ro chưa được lường trước, điều 
thường xảy ra khi ngân hàng đưa 
những hệ thống, ứng dụng CNTT 
mới vào sử dụng. Vì thế, tất cả cán 
bộ nhân viên của BIDV cần được 
đào tạo các kiến thức cơ bản về rủi 
ro CNTT, nâng cao tính tuân thủ, 
trách nhiệm cá nhân trong việc 
đảm bảo an toàn cho hệ thống 
CNTT của BIDV.  
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ITSM (Information 
Technology 
Service 

Management) tập hợp các phương 
pháp quản lý CNTT, hướng con 
người và các tiến trình của một tổ 
chức CNTT đến với khách hàng. 
Lợi ích chủ yếu của ITSM là nâng 
cao hiệu suất của doanh nghiệp, 
cung cấp các dịch vụ CNTT tốt hơn, 
giảm rủi ro trong quản trị CNTT. Mỗi 
doanh nghiệp có thể quản lý dịch 
vụ CNTT theo quy trình riêng hoặc 
theo một trong những khung tiêu 
chuẩn quốc tế đã được khẳng định 
như ITIL, COBIT, ISO,… Trong đó ITIL 
(Information Technology Infrashtruc-
ture Library) là khung tiêu chuẩn 
phổ biến và đáng tin cậy nhất hiện 
nay (khoảng 80% doanh nghiệp áp 
dụng). Áp dụng phổ biến nhất hiện 
nay là ITIL3, bên cạnh đó phiên bản 
ITIL 4 với nhiều cập nhật được phát 
triển từ 09/2019 nhằm phù hợp với 
các xu hướng công nghệ mới nổi 
như Agile, DevOps, Cloud,....

Tại sao nên áp dụng 
iTil?

ITIL là một khung tiêu chuẩn quốc 
tế, cung cấp cho các tổ chức/doanh 
nghiệp hướng dẫn để quản lý dịch 
vụ CNTT một cách hiệu quả nhất, 
đảm bảo hoạt động của CNTT bám 
sát mục tiêu kinh doanh, cụ thể:

ITIL cung cấp các khung hướng 
dẫn tới các cấp lãnh đạo và cán bộ 
nhân viên trong việc tổ chức và 
vận hành các hoạt động CNTT của 
doanh nghiệp. Theo đó một “ngôn 
ngữ” chung được sử dụng làm cầu 
nối cho tất cả các cán bộ CNTT và 
cán bộ nghiệp vụ kinh doanh.

THaNH HoàI – TuấN HIệP

Quản lý dịch vụ cntt
theo khung tiêu chuẩn
ITIL tập hợp các phương pháp tốt nhất về quản lý dịch vụ công nghệ 

thông tin (CNTT) đã được triển khai thành công tại nhiểu tổ chức/tập 
đoàn hàng đầu trên thế giới, tập trung vào việc sắp xếp các dịch vụ CNTT 

sao cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh.

các dịch vụ CNTT, cải thiện việc ra 
quyết định, cải thiện được cấu trúc 
tổ chức, cải thiện khả năng sẵn sàng 
cung cấp các dịch vụ, làm tăng độ 
hài lòng của khách hàng.

quá Trình Triển khai áp 
dụng iTil Tại bidV

BIDV đã có chủ trương chuẩn 
hóa việc quản lý hoạt động CNTT, 
theo các thông lệ quốc tế. Tại chiến 
lược phát triển CNTT BIDV 2015-
2020, tầm nhìn đến 2030, đã nêu 
“Áp dụng các tiêu chuẩn Cobit và 
ITIL trong quản trị CNTT” là một 
trong những nội dung chiến lược 
giai đoạn 2015-2020.

Với định hướng đó, BIDV đã áp 
dụng ITIL3 trong công tác vận hành 
CNTT từ năm 2016. Theo đó, mô 
hình hoạt động của Trung tâm CNTT 
BIDV đã được thay đổi phù hợp để 
thích ứng với ITIL3, cùng với đó xây 
dựng các quy trình và trang bị giải 
pháp quản lý hoạt động vận hành 
các dịch vụ CNTT của BIDV. Đây là 
nền tảng cho phép BIDV cải tiến 
công tác vận hành hiện tại, mở rộng 
quản lý các hoạt động CNTT khác.

Thời gian tới đây, với định hướng 
phát triển Ngân hàng số, BIDV sẽ 
áp dụng ITIL4 để tiếp tục cải tiến 
và nâng cao chất hượng dịch vụ 
CNTT trong thời đại số hóa. Phạm 
vi thực hiện không chỉ là công tác 
vận hành, mà sẽ được mở rộng tới 
các lĩnh vực như chuẩn hóa đội ngũ 
nhân sự về ITIL, quản trị sự thay đổi 
trong hoạt động CNTT, quản lý toàn 
trình dịch vụ CNTT. 

Việc áp dụng ITIL giúp vận dụng 
được cơ sở kiến thức trong ngành 
ngân hàng toàn cầu để hỗ trợ việc 
xây dựng cơ chế quản trị CNTT, 
mang lại sự linh hoạt và giảm thiểu 
sự lệ thuộc vào bên ngoài.

Khung ITIL được xây dựng trên 
các nguyên tắc có tính linh hoạt cao 
và có thể được áp dụng phù hợp 
với mức độ trưởng thành của quản 
trị CNTT tại từng giai đoạn. Do đó, 
doanh nghiệp có thể xây dựng và 
và điều chỉnh lộ trình triển khai phù 
hợp cho bất kỳ thay đổi nào trong 
tương lai. Bên cạnh đó, ITIL cung 
cấp một phương pháp luận trong 
công tác quản lý các nguồn lực của 
tổ chức khi tham gia vào các dịch 
vụ CNTT; đảm bảo kiểm soát được 
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mộT số khái niệm
Rủi ro công nghệ thông tin (CNTT) 

là khả năng xảy ra tổn thất khi thực 
hiện các hoạt động liên quan đến 
hệ thống thông tin. Rủi ro CNTT liên 
quan đến quản lý, sử dụng phần 
cứng, phần mềm, truyền thông, 
giao diện hệ thống, vận hành và con 
người. Quản lý rủi ro CNTT là các hoạt 
động phối hợp nhằm nhận diện và 
kiểm soát các rủi ro CNTT có thể xảy 
ra. Quản lý rủi ro CNTT có ý nghĩa rất 
quan trọng đối với doanh nghiệp. 
Với việc nhận diện và phân tích các 
lỗ hổng tiềm ẩn của hệ thống CNTT, 
doanh nghiệp có thể chuẩn bị tốt 
hơn đối với các cuộc tấn công mạng 
và chủ động giảm thiểu tác động của 
các sự cố an ninh mạng nếu có xảy ra. 

Có thể phân loại rủi ro CNTT thành 
10 loại bao gồm: i) Rủi ro chiến lược 
CNTT; ii) Rủi ro an ninh mạng và ứng 
phó sự cố CNTT; iii) Rủi ro gián đoạn và 
khôi phục hoạt động CNTT; iv) Rủi ro 
thực thi chương trình CNTT; v) Rủi ro 
vận hành công nghệ; vi) Rủi ro quản trị 

Tuệ MINH (TổNg Hợp)

Các định chế tài chính trên toàn cầu đang ngày càng chú trọng vào công 
tác quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược. Thực tế, vai trò của dữ liệu 

ngày càng được nâng cao và bắt đầu tạo ra những bước đi tiên phong trong 
khai thác phục vụ các mục tiêu kinh doanh chiến lược của tổ chức. Tuy 

nhiên, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại 
rất lớn nếu công tác quản lý rủi ro công nghệ thông tin yếu kém.

dữ liệu; vii) Rủi ro trong cung cấp dịch 
vụ qua kênh số/giao dịch tự động và 
công nghệ số; viii) Rủi ro trong cung 
cấp dịch vụ qua kênh quầy; ix) Rủi ro 
trong quá trình sử dụng dịch vụ của 
bên thứ ba; và x) Rủi ro liên quan đến 
công tác quản lý rủi ro CNTT.

Tìm hiểu Về rủi ro quản 
Trị dữ liệu 

Theo các thông lệ tốt về quản trị 
dữ liệu, rủi ro về dữ liệu (Data risk) 
là nguy cơ xảy ra tổn thất về kinh 
tế hoặc danh tiếng, phát sinh từ: 
(i) Quản trị dữ liệu kém (Poor data 
governance): Tổ chức không đủ 
năng lực về quản trị dữ liệu để đảm 
bảo rằng dữ liệu của mình có đủ 
chất lượng xuyên suốt vòng đời của 
dữ liệu; (ii) Quy trình quản lý dữ liệu 
kém (Data mismanagement): Các 
quy trình yếu kém trong việc thu 
thập, kiểm chứng, lưu trữ, bảo vệ, và 
xử lý dữ liệu cho người sử dụng; (iii) 
Bảo mật dữ liệu kém (Lack of data 
security): Các khó khăn trong việc 

bảo vệ dữ liệu số do các hoạt động 
không mong muốn như tấn công 
mạng hoặc rò rỉ dữ liệu.

Công tác QLRR về dữ liệu (Data 
Risk management) là quy trình gồm 
các chốt kiểm soát về việc thu thập, 
lưu trữ, chuyển đổi, và sử dụng dữ 
liệu, từ khi tạo ra cho tới khi thôi sử 
dụng dữ liệu, nhằm giảm thiểu rủi 
ro về dữ liệu. Một hệ thống quản 
trị rủi ro dữ liệu toàn diện sẽ giảm 
thiểu rủi ro về việc dữ liệu bị làm lộ 
hoặc bị xâm phạm, đồng thời tăng 
cường hiệu quả làm việc của đội 
ngũ nhân sự của tổ chức thông qua 
việc các thông tin được cung cấp có 
tính chính xác và được tổ chức tốt.

Theo báo cáo của Risk Based 
Security, hơn 3.800 vụ vi phạm dữ 
liệu đã tấn công các tổ chức, doanh 
nghiệp vào nửa đầu năm 2019. Mặc 
dù có nhiều lo ngại trong cộng đồng 
an ninh mạng về những mối đe dọa 
nội bộ trong các tổ chức, 89% các 
vi phạm là kết quả của các cuộc tấn 
công bên ngoài. Risk Based Security 
cũng chỉ ra sự nguy hiểm của việc 
đặt dữ liệu nhạy cảm cho bên thứ 
ba quản lý. Theo Báo cáo điều tra vi 
phạm dữ liệu năm 2020 của Verizon, 
lợi ích tài chính vẫn là động cơ chính 
của tội phạm mạng với khoảng 9/10 
vụ vi phạm (86%), chứ không phải 
mục đích gián điệp. Trong lĩnh vực 
tài chính và bảo hiểm, 30% sự cố 
là do các cuộc tấn công ứng dụng 

đo lường và kiểm soát rủi ro
Quản Trị Dữ lIệu
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web, chủ yếu từ các tác nhân bên 
ngoài sử dụng thông tin xác thực bị 
đánh cắp để truy cập dữ liệu nhạy 
cảm được lưu trữ trên đám mây.

mộT số rủi ro Về dữ liệu
Một số rủi ro về dữ liệu cụ thể có 

thể phát sinh như: 
(i) Rủi ro lệ thuộc vào nhà cung 

cấp: Các nhà cung cấp dịch vụ phần 
mềm trên Cloud (SaaS – Software as 
a service) có thể nắm giữ dữ liệu của 
tổ chức như là con tin nếu tổ chức 
có ý định chuyển nhà cung cấp. Cụ 
thể việc lệ thuộc vào nhà cung cấp 
sẽ dẫn tới việc họ hạn chế hay đưa 
ra mức chi phí bất hợp lý đối với việc 
chuyển dữ liệu, chuyển ứng dụng, 
chuyển hạ tầng công nghệ, hoặc chi 
phí chuyên gia, khi tổ chức quyết 
định chuyển đổi nhà cung cấp; 

(ii) Hệ thống lưu trữ dữ liệu gặp 
sự cố: Bất kỳ sự cố nào từ sự cố do 
lỗi kỹ thuật hoặc là tấn công do 
phần mềm mã độc có thể dẫn tới 
mất dữ liệu nếu hệ thống lưu trữ 
dữ liệu bị trục trặc. Rủi ro này có thể 
được hạn chế bằng việc triển khai 
back up dữ liệu; 

(iii) Dữ liệu bị làm hỏng: Điều này 
có thể do lỗi của con người, do truy 
cập trái phép dữ liệu, hoặc cơ sở dữ 
liệu gặp sự cố, điều này dẫn tới ảnh 
hưởng tới danh tiếng của tổ chức và 
giảm hiệu quả công việc; 

(iv) Dữ liệu còn sót lại: Dữ liệu 
còn lại trong tổ chức, cho dù đã 
được xóa đi, gây ra rủi ro do tổ chức 
có thể không biết là dữ liệu này vẫn 
còn tồn tại, và do vậy, dễ dàng bị lộ 
mà tổ chức không hay biết; 

(v) Tuân thủ các chuẩn mực về 
dữ liệu: Không tuân thủ các chuẩn 
mực về quản trị dữ liệu, đặc biệt với 
các luật lệ và quy định của ngành, 
có thể dẫn tới các khoản phạt và 
chế tài bất lợi; 

(vi) Các yếu điểm về bảo mật: 
Các tội phạm mạng sẽ tìm kiếm 
các điểm yếu về bảo mật, do lỗi hệ 
thống chưa được vá hoặc các nhân 
sự gặp các vụ lừa đảo về mạng, các 
yếu điểm này dẫn tới rủi ro cho dữ 
liệu của tổ chức; 

(vii) Dữ liệu không được sử dụng: 
Còn được biết đến là “dữ liệu tối 

(dark data)”, là các tài sản dữ liệu mà 
tổ chức thu thập, xử lý và lưu trữ, 
nhưng không dùng tới. Lưu trữ các 
dữ liệu tối dễ dàng gây ra rủi ro về 
bảo mật, các vấn đề về tuân thủ quy 
định, và các quan ngại về lưu trữ.

Công cụ đo lường và kiểm soát 
rủi ro quản trị dữ liệu

các công cụ đo lường 
Và kiểm soáT rủi ro 
quản Trị dữ liệu phổ 
biến như: 

(i) Tự đánh giá, đo lường rủi ro và 
xây dựng các chốt kiểm soát rủi ro 
(Risk & Control Self Assessment): Thiết 
lập năng lực tự đánh giá các rủi ro phát 
sinh tương ứng với các trụ cột, cấu 
phần của Khung quản trị dữ liệu toàn 
hàng, đây là cơ sở để xây dựng các 
chốt kiểm soát rủi ro và kế hoạch hành 
động để xử lý rủi ro quản trị dữ liệu; 

(ii) Đo lường và kiểm soát rủi ro 
sự cố về quản trị dữ liệu (Loss Event 
Management): Xác định các sự cố 
liên quan tới quản trị dữ liệu và đo 
lường các rủi ro hoạt động cùng chi 
phí khắc phục tương ứng. Cách tiếp 
cận này thường áp dụng theo định 
kỳ (hàng quý, bán niên, hàng năm) 
dựa trên các sự cố về quản trị dữ liệu 
xảy ra trong ngân hàng; 

(iii) Hệ thống chỉ số đo lường 
rủi ro trọng yếu về quản trị dữ liệu 
(KRIs): Đây là biện pháp QLRR quản 
trị dữ liệu phổ biến và được tích 
hợp với khung QLRR chung của 

ngân hàng. Các trụ cột và cấu phần 
của Khung quản trị dữ liệu sẽ được 
phân tích, đánh giá để xác định các 
rủi ro trọng yếu sẽ ảnh hưởng tới 
hoạt động vận hành, kinh doanh 
của ngân hàng, từ đó, thiết lập hệ 
thống KRI về quản trị dữ liệu và các 
ngưỡng cảnh báo để kiểm soát và 
có kế hoạch xử lý rủi ro kịp thời.

kinh nghiệm Triển khai 
Tại ViệT nam 

QLRR dữ liệu là lĩnh vực tương 
đối mới tại thị trường ngân hàng 
Việt Nam. Tuy nhiên tốc độ phát 
triển mạnh mẽ về khối lượng dữ 
liệu (từ dữ liệu khách hàng đến dữ 
liệu giao dịch) cùng với vấn đề chất 
lượng dữ liệu kém không đáp ứng 
yêu cầu báo cáo, phân tích hỗ trợ 
quá trình ra quyết định đã thúc đẩy 
nhiều ngân hàng tại Việt Nam khởi 
động, thiết lập và triển khai khung 
quản trị dữ liệu tổng thể kèm với 
việc quản lý và kiểm soát rủi ro quản 
trị dữ liệu. 

Theo đó, một số ngân hàng trong 
nước đã bước đầu thiết lập chức 
năng quản trị dữ liệu chuyên biệt 
với cơ cấu tổ chức, vai trò và trách 
nhiệm rõ ràng để quy hoạch tập 
trung việc triển khai quản trị dữ liệu 
và QLRR quản trị dữ liệu toàn hàng. 
Tiếp đó, hệ thống chỉ số lường hiệu 
quả (KPI) về triển khai quản trị dữ 
liệu sẽ được thiết lập nhằm mục đích 
giám sát chất lượng và kiểm soát 
rủi ro. Khi Khung quản trị dữ liệu đã 
được thiết lập và chuyển sang giai 
đoạn vận hành toàn hàng thì các 
ngân hàng sẽ xây dựng hệ thống 
dashboard/report về quản trị dữ 
liệu (báo cáo về meta data, báo cáo 
về chất lượng dữ liệu...) để theo dõi 
hiệu quả thực tế và QLRR. 

Ngoài ra, rủi ro quản trị dữ liệu 
cũng sẽ được đo lường và báo cáo 
Ủy ban QLRR thông qua hệ thống 
chỉ số đo lường rủi ro trọng yếu (Key 
Risk Indicators – KRI). Các chỉ số KRI 
này thường được thiết lập dựa trên 
việc đánh giá những rủi ro trọng 
yếu khi áp dụng các quy trình, chính 
sách, tiêu chuẩn quản trị dữ liệu 
trong thực tiễn hoạt động vận hành 
và kinh doanh của ngân hàng. 

Ngày 03/06/2021, HĐQT BIDV đã thông qua Nghị 
quyết phê duyệt Đề án quản lý rủi ro Công nghệ thông tin. 
Thông qua đề án này, BIDV mong muốn nâng cao hiểu 
biết về rủi ro CNTT trong toàn thể cán bộ nhân viên và 
tăng cường hơn nữa công tác quản lý trên toàn hệ thống.
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Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ và quá trình 
chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh 
vực tài chính ngân hàng, tội phạm công nghệ 
cao có xu hướng gia tăng nhanh chóng, diễn 
biến phức tạp đang trở thành mối lo ngại. Trước 
thách thức đó, việc phát hiện và phòng ngừa tội 
phạm công nghệ cao trở thành vấn đề cấp thiết 
đối với từng ngân hàng và cả hệ thống. 

ĐứC CườNG đa dạng loại hình Tội 
phạm

Phổ biến nhất trong các loại 
hình tội phạm công nghệ cao trong 
hệ thống ngân hàng là tội phạm 
tấn công từ bên ngoài, điển hình 
như: lợi dụng những trục trặc từ hệ 
thống CNTT của ngân hàng tung tin 
đồn thất thiệt để kiếm lợi; sử dụng 
các thiết bị công nghệ cao để ăn 
cắp dữ liệu, thông tin trên đường 
truyền; sử dụng các thiết bị đọc thẻ 
gắn thêm vào các thiết bị giao dịch 
của ngân hàng (skimmer) để ăn cắp 
thông tin ghi trên thẻ tín dụng, thẻ 
ATM, hay sử dụng bàn phím giả, 
gắn camera nhỏ để chụp mã PIN; sử 
dụng dữ liệu thẻ tín dụng quốc tế 
từ hacker trên internet tạo thẻ giả 

Tội phạm 
công nghệ cao

 vÀ cảnh BÁo về rủi ro cntt
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và giao dịch với các ngân hàng Việt 
nam hoặc mua hàng hoá qua mạng; 
lợi dụng danh nghĩa ngân hàng để 
gửi thư đến khách hàng (fishing); 
lừa đảo qua mạng xã hội…

Thời gian gần đây, việc cán bộ 
ngân hàng vi phạm pháp luật hoặc 
câu kết với các đối tượng bên ngoài 
thực hiện chiếm đoạt tài sản của 
ngân hàng cũng phát triển rầm rộ. 
Có nhiều cách thức để cán bộ ngân 
hàng thực hiện hành vi phạm tội 
như bán thông tin về khách hàng 
cho tội phạm trong và ngoài nước, 
để lộ thông tin khách hàng để 
khách hàng khác lợi dụng gây mất 
uy tín cho ngân hàng; sử dụng tiền 
của khách hàng để  kinh doanh; cài 
đặt các chương trình ăn cắp mật mã 
của giao dịch viên, kiểm soát viên 
và thực hiện giao dịch chuyển tiền 
cho tội phạm bên ngoài; tìm kiếm 
sơ hở trong các quy trình, quy định 
của ngân hàng để thực hiện lấy tiền 
hoặc chuyển tiền cho tội phạm; lợi 
dụng quá trình tự động hoá, thông 
đồng với khách hàng để rút ruột 
ngân hàng. Thậm chí, nhiều cán bộ 
ngân hàng còn câu kết với bên thứ 
3, trong quá trình triển khai, hỗ trợ 
CNTT, lợi dụng sơ hở trong chính 
sách bảo mật của ngân hàng để tiến 
hành thực hiện các giao dịch của 
ngân hàng.

cảnh báo Về rủi ro 
cnTT

Với việc chuyển đổi số ngày 
càng sâu rộng trong hoạt động 
ngân hàng, nhiều nghiệp vụ ngân 
hàng đã và đang được tin học hoá, 
tự động hoá, số hóa… Việc ứng 
dụng CNTT tự động xử lý làm cho 
số luợng dịch vụ gia tăng, số lượng 
giao dịch tăng vọt, tuy nhiên việc 
kiểm soát, tìm kiếm các giao dịch 
bất thường cũng trở nên rất khó 
khăn. Khi ngân hàng phát hiện lỗ 
hổng về an toàn bảo mật CNTT thì 
cũng khó xác định được nguyên 
nhân do vô tình hay cố ý, thử 
nghiệm hay cố tình lợi dụng, xuất 
phát từ nội bộ hệ thống hay yếu tố 
bên ngoài. Cơ sở của việc xử lý các 
hành vi vi phạm sử dụng công nghệ 
cao chủ yếu thông qua các nhật ký 

điện tử. Tuy 
nhiên, hiện nay 
các quy định về tính pháp lý của 
nhật ký điện tử này, cũng như quy 
định về lưu trữ bảo quản và khai 
thác chứng cứ từ dữ liệu nhật ký 
điện tử chưa theo kịp với việc ứng 
dụng CNTT.

Việc ứng dụng CNTT vào hoạt 
động ngân hàng ngày nay là không 
thể thiếu, tuy nhiên các rủi ro liên 
quan đến an toàn thông tin (cơ sở 
dữ liệu), hệ thống CNTT và thiệt 
hại gây ra sẽ rất khó đánh giá và 
thống kê đầy đủ, kịp thời... Dù tội 
phạm công nghệ cao diễn ra dưới 
hình thức nào thì hậu quả gây ra 
cũng rất nghiêm trọng. Nếu nhẹ thì 
các hoạt động này sẽ gây rối loạn, 
ngừng trệ các hoạt động nghiệp vụ 
và dịch vụ ngân hàng; nguy hại hơn 
có thể gây tổn hại đến lòng tin của 
công chúng đối với hệ thống tiền 
tệ - tài chính quốc gia, gây xáo trộn 
các hoạt động kinh tế và an sinh 
xã hội... Chính phủ Anh đã xếp tội 
phạm công nghệ cao trên không 
gian ảo vào nhóm những nguy cơ 
đe dọa an ninh lớn nhất cho đất 
nước, ngang hàng với tấn công 
khủng bố, vũ khí hóa học và thảm 
họa hạt nhân.

giải pháp Triển khai 
cho bidV 

Ý thức được tầm quan trọng 
cũng như rủi ro về hệ thống CNTT, 
nhiều năm qua BIDV đã luôn chú 
trọng đến công tác phòng ngừa tội 
phạm sử dụng công nghệ cao. BIDV 
đã chủ động xây dựng hệ thống 
kiểm soát nội bộ với 3 lớp bảo vệ 
theo thông lệ quốc tế cũng như 

theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà 
nước, trong đó có hệ thống quản 
lý giám sát tuân thủ CNTT từ trung 
ương đến địa phương, công tác 
giám sát, kiểm tra trực tiếp về an 
toàn bảo mật thông tin được triển 
khai định kỳ hàng năm; đồng thời 
tăng cường công tác an ninh bảo 
mật bằng cách xây dựng hệ thống 
mã hoá dữ liệu đường truyền, hệ 
thống tường lửa cho mạng… Trung 
tâm điều hành an ninh mạng SOC 
(Security Operations Center) cũng 
được xây dựng nhằm liên tục rà 
soát, phân tích, báo cáo và ngăn 
chặn các mối đe dọa an ninh mạng, 
đồng thời ứng phó với các sự cố 
xảy ra.

Với sản phẩm dịch vụ, BIDV sử 
dụng xác thực đa yếu tố, xác thực 
bằng công nghệ sinh trắc học…, 
ứng dụng công nghệ thẻ chip thay 
cho thẻ từ, xây dựng hệ thống cảnh 
báo, kiểm tra các giao dịch bất 
thường.. nhằm tăng cường bảo mật 
cho toàn hệ thống. 

Về quản lý nội bộ, BIDV chủ động 
xây dựng các phương án ứng xử với 
phương tiện thông tin đại chúng 
trong trường hợp có rủi ro về CNTT; 
xây dựng và thường xuyên cập nhật 
sổ tay an toàn thông tin trong lĩnh 
vực CNTT cho người dùng tại BIDV, 
phổ biến tới toàn thể cán bộ trong 
hệ thống thông qua trang tin nội bộ 
và các cuộc thi định kỳ hàng năm 
nhằm nâng cao nhận thức an toàn 
thông tin cho cán bộ. Đồng thời, 
BIDV cũng duy trì liên lạc, trao đổi, 
hỗ trợ thông tin kịp thời với các cơ 
quan quản lý nhà nước về tội phạm 
công nghệ cao để các ngân hàng có 
giải pháp phòng ngừa.

Cùng với xu thế mới của thời đại, 
tội phạm sử dụng công nghệ cao 
được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng. 
Thực tế cho thấy việc phòng ngừa, 
phát hiện, điều tra với tội phạm lừa 
đảo truyền thống đã khó, đối với 
tội phạm công nghệ cao còn khó 
hơn. Vì thế, các ngân hàng cần phải 
coi trọng giải pháp phòng ngừa, 
chủ động phát hiện và ngăn chặn 
từ đầu các hành vi vi phạm và xử lý 
nghiêm minh những hành vi cố tình 
vi phạm. 

Tội phạm 
công nghệ cao

 vÀ cảnh BÁo về rủi ro cntt
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Ở đấy, cốt lõi mang đến thành 
công cho hoạt động ngân 
hàng bán lẻ nói chung và 

hoạt động phát triển sản phẩm tiền 
gửi bán lẻ nói riêng chính là vai trò 
của công nghệ thông tin. Vâng! 
Chính CNTT là yếu tố tạo nên sự 
khác biệt và tăng tính cạnh tranh 
cho các dịch vụ ngân hàng, cho 
hoạt động bán lẻ... Không chỉ thúc 
đẩy cải tiến nghiệp vụ, mà cao hơn,  
CNTT đã chủ động cung cấp các 
sản phẩm, dịch vụ mới để kích thích 
nhu cầu khách hàng thay vì chỉ đơn 
thuần đáp ứng nhu cầu khách hàng. 

Làm thế nào để quản trị, điều 
hành hoạt động bán lẻ hoàn thành 
kế hoạch ngày càng thách thức qua 
các năm? Làm thế nào để phát triển 
các sản phẩm, dịch vụ mới với nhiều 
tính năng ưu đãi, cạnh tranh trên thị 
trường? Làm thế nào để tinh giản 
các quy trình giao dịch với khách 
hàng và nội bộ, giảm thời gian tác 
nghiệp, tăng cường trải nghiệm của 
khách hàng?...Rất nhiều câu hỏi đặt 
ra cho cán bộ bán lẻ chúng tôi và 
câu trả lời không gì khác, đó chính là 
Công nghệ thông tin!

Hoạt động ngân hàng bán lẻ là một trong những mảng 
nghiệp vụ quan trọng không thể thiếu trong những nấc thang 
thành công của BIDV suốt mấy chục năm qua. Cùng với 
những mảng sáng đáng tự hào khác trong hoạt động của 
BIDV, thì các kết quả mà hoạt động ngân hàng bán lẻ đã 
đạt được về huy động vốn, cho vay, thu nhập, phát triển các 
kênh phân phối, phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm 
tiền gửi bán lẻ … chính là những điểm nhấn đáng tự hào 
khi nhìn lại những đóng góp to lớn mà hoạt động ngân hàng 
bán lẻ mang lại.

Quả vậy, ngay từ những năm 
đầu sau hiện đại hóa hệ thống 
Corebanking sang SIBS, căn cứ 
nhu cầu của nghiệp vụ, Trung tâm 
Công nghệ thông tin (TTCNTT) 
của BIDV đã phát triển các hệ 
thống phần mềm để quản lý như: 
Chương trình quản lý tin nhắn 
BSMS, Chương trình quản lý tiết 
kiệm dự thưởng và tặng thẻ cào 
khuyến mại, Chương trình quản lý 
tiền gửi tích lũy, Chương trình thu 
phí dịch vụ thường niên, Chương 
trình đăng ký lãi suất tiền gửi… Với 
các chương trình này, BIDV có thể 
triển khai các chương trình khuyến 
mại huy động vốn với nhiều hình 
thức quà tặng hấp dẫn  như: dự 
thưởng, thẻ cào, con số may mắn, 
quà tặng tri ân ngày vàng…và 
các sản phẩm, dịch vụ quản lý tài 
chính cá nhân, góp phần đa dạng 
danh mục sản phẩm cung cấp đến 
khách hàng.

Với sự hỗ trợ của TTCNTT, rất 
nhiều phần mềm đã đang và sẽ tiếp 
tục được xây dựng để quản lý hoạt 
động ngân hàng nói chung và hoạt 
động bán lẻ nói riêng. Công nghệ 

thông tin đã là công cụ hỗ trợ đắc 
lực để góp phần đưa hoạt động tín 
dụng và huy động vốn bán lẻ giữ 
vững vị trí số 1 trên thị trường, hỗ 
trợ khởi tạo hàng triệu Hồ sơ thông 
tin khách hàng/ tài khoản và hỗ trợ 
xử lý hàng trăm triệu giao dịch hàng 
năm…Cũng nhờ đó, BIDV đạt danh 
hiệu 5 năm liền là Ngân hàng bán 
lẻ tốt nhất Việt Nam do tổ chức uy 
tín Asian Banker bình chọn và luôn 
là ngân hàng số Một xét về độ sẵn 
sàng CNTT.

Nhưng thành công không phải 
là điểm đến mà thành công là một 
hành trình. Đó là hành trình của sự 
không ngừng phát triển, đi lên. Ở 
đó không có chỗ cho sự tự hài lòng, 
tự mãn, vì dừng lại chính là tụt hậu, 
nhất là trong thời đại CN 4.0 này, 
mọi thứ tiến nhanh như vũ bão. Với 

Công nghệ thông tin

Cầu nối cho hoạt động 
ngân hàng bán lẻ

tiêu điểm
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những người hoạt động trong lĩnh 
vực CNTT, hoạt động ngân hàng 
cạnh tranh khốc liệt thì điều đó 
càng trở thành áp lực.

Đặc biệt, khi xã hội ngày càng 
phát triển, nhu cầu giao dịch tiền gửi, 
tiền vay, thanh toán dịch vụ thông 
qua ngân hàng trở thành xu hướng 
thì khối lượng hồ sơ thông tin khách 
hàng ngày càng tăng, giao dịch 
phát sinh ngày càng nhiều. Theo đó, 
khách hàng càng cần các ngân hàng 
cung cấp dịch vụ ngày một nhanh 
hơn, chất lượng hơn, đòi hỏi các quy 
trình giao dịch ngân hàng cần được 
cải tiến, điều chỉnh theo hướng tự 
động hóa, tăng cường cung cấp sản 
phẩm dịch vụ ngân hàng trên kênh 
Ngân hàng điện tử.

 Trước các yêu cầu, đòi hỏi mới 
trên, không ai khác, chính Trung 

tâm CNTT là nơi tiếp tục tiên phong 
của khởi tạo, đột phá, dẫn dắt... Và 
chính TT CNTT là nơi đầu tiên cần 
tiếp tục xây dựng, nâng cấp các 
chương trình phần mềm để hỗ trợ 
chi nhánh như: Chương trình quản 
lý khuyến mại tập trung, Chương 
trình đăng ký dịch vụ trực tuyến, 
Chương trình hỗ trợ theo lô (mở 
CIF, mở tài khoản, đóng tài khoản, 
trích nợ theo lô, đăng ký lãi suất 
theo lô), Chương trình quản lý thấu 
chi, Chương trình thu phí tự động, 
Chương trình quản lý phát hành 
trái phiếu,… Các chương trình này 
đã và đang góp phần tăng năng 
suất lao động, giảm tác nghiệp/
lỗi tác nghiệp, tăng trải nghiệm 
của khách hàng, giảm việc theo 
dõi, quản lý, hỗ trợ từ Trụ sở chính.
Và hơn bao giờ, những hoạt động 

nghiệp vụ này lại cần có sự trợ 
giúp, hợp tác của chính CNTT.

Với bề dày 30 năm CNTT với biết 
bao thành tích đáng tự hào được 
hóa thân, hòa vào trong thành công 
của các hoạt động BIDV nói chung 
và hoạt động ngân hàng bán lẻ nói 
riêng, với một loạt các giải thưởng 
danh giá mà lĩnh vực CNTT nhận 
được trên các lĩnh vực, chúng ta 
có quyền tự hào, tự tin và hy vọng 
về một sự khởi sắc mới, đột phá 
mới của CNTT trong thời kỳ của kỷ 
nguyên số. Với vai trò là trung tâm 
công nghệ của một định chế tài 
chính hàng đầu Việt Nam, TTCNTT 
sẽ tiếp tục là cầu nối, là ngọn hải 
đăng chiếu sáng đưa hoạt động 
ngân hàng nói chung và hoạt động 
bán lẻ BIDV nói riêng vững bước 
đón bình minh... 
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Định hình chiến lược 
kinh doanh

BIDV Từ Liêm cùng với 08 chi 
nhánh mới khác ra đời trên địa bàn 
thành phố Hà Nội “chật chội” với 
sự hiện diện của 26 chi nhánh lớn, 
lâu đời của BIDV, chưa kể sự có mặt 
“dày đặc” của hệ thống chi nhánh 
các NHTM khác. Trong khi đó, với 
năng lực cạnh tranh vô cùng thấp 
(lực lượng cán bộ mỏng, chất lượng 
không đồng đều, mang nhiều bản 
sắc văn hóa khác nhau; vị trí các 
Phòng giao dịch không thuận lợi, ở 
những địa điểm quá gần nhau, cơ 
sở vật chất rất khiêm tốn; số lượng 
khách hàng và quy mô bàn giao ban 
đầu rất thấp…), con thuyền “nhỏ bé” 
BIDV Từ Liêm phải đối mặt ngay với 
sự “dữ dội” của biển lớn bao la.

Không có nhiều lựa chọn, nếu 
muốn đứng vững và bước đi trên 

BIDV TỪ LIÊM 
HÀNH TRÌNH 6 NĂM VƯỢT KHÓ 

ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
TÔN LÂM TÙNG (*)    

BIDV Từ Liêm được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 
1/6/2015,  trên cơ sở chia tách từ chi nhánh Cầu Giấy, tiếp nhận 01 
Phòng giao dịch của chi nhánh Thăng Long và 01 Phòng giao dịch của chi 
nhánh MHB. Với điểm xuất phát ban đầu gồm 60 cán bộ, 9 phòng ban/tổ 
nghiệp vụ và 4 phòng giao dịch, BIDV Từ Liêm đã bắt đầu với muôn vàn 
khó khăn để từng bước khẳng định mình.

chính đôi chân của mình. Để khắc 
phục sự thiếu hụt về nhân sự khi 
triển khai hoạt động bán lẻ, chi 
nhánh đã huy động gần như mọi 
nguồn lực, kể cả nhân sự khối gián 
tiếp tham gia kinh doanh: tinh 
giảm tối đa khối gián tiếp chuyển 
sang khối quản lý khách hàng và 
bán hàng, giao chỉ tiêu kinh doanh 
các sản phẩm bán lẻ cho tất cả các 
phòng và cá nhân. Chưa dừng lại ở 
đó, chi nhánh đã nghiên cứu triển 
khai mô hình sử dụng cộng tác 
viên, đại lý bán hàng; thành lập 01 
Tổ Phát triển kinh doanh trực thuộc 
phòng KHTH (tiền thân là Phòng 
KHCN2 hiện nay). Các CTV được 
tuyển dụng, sàng lọc và đạo tạo tập 
trung nghiệp vụ cơ bản, kỹ năng 
bán hàng và chăm sóc khách hàng, 
được phân cấp thành các tổ nhóm 
là lực lượng bán hàng nòng cốt. Mô 

hình sau khi thành công đã chuyển 
giao cho các Phòng khách hàng, 
làm lan tỏa mạnh mẽ không khí 
kinh doanh sôi nổi, cách làm bán lẻ 
mới trong toàn chi nhánh.  

Xác định nhóm khách hàng mục 
tiêu là SMEs, chi nhánh đã xây dựng 
chiến lược riêng cho việc phát triển 
nhóm khách hàng khởi nghiệp và 
nhóm khách hàng tốt, hiện hữu 
của các NHTM khác. Chính sách 
động lực trong giai đoạn này đối 
với cán bộ cũng đã góp phần thúc 
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nền 
khách hàng và tỷ lệ active. Bên cạnh 
đó, cơ chế khoán chi phí đối với các 
Phòng kinh doanh được áp dụng 
cũng đã góp phần tạo chủ động 
cho các đơn vị trong việc thúc đẩy 
kinh doanh. 

Song song đó, việc tạo lập một 
môi trường làm việc tốt, có đủ các 
yếu tố tạo động lực, khích lệ tinh 
thần nhân viên, khen thưởng, kỷ 
luật công bằng, minh bạch được 
chi nhánh xác định là yếu tố bổ trợ 
không thể thiếu. Chi nhánh đã triển 
khai hệ thống đánh giá hiệu suất 
công việc nội bộ theo KPI khi chưa có 
hướng dẫn cụ thể của Hội sở chính; 
triển khai các chương trình vinh 
danh cán bộ; triển khai lấy phiếu tín 
nhiệm các chức danh cán bộ chủ 
chốt định kỳ 02 lần/năm… Những 
giải pháp này đã tạo cho cán bộ 
được đánh giá hiệu suất công việc, 
được xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm 
một cách công bằng, minh bạch.

Từng bước Trưởng 
Thành

Theo năm tháng, “con thuyền” 
BIDV Từ Liêm ngày một vững vàng 
hơn, sóng gió của biển lớn càng làm 
cho chúng tôi trưởng thành hơn. Ai 
đến thăm BIDV Từ Liêm những ngày 
này sẽ được chứng kiến một Trụ sở 
chi nhánh và 04 PGD đã được sắp 
xếp lại và tọa lại tại những vị trí đắc 
địa, cơ sở vật chất khang trang rộng 
rãi, không gian giao dịch hiện đại, 
thân thiện, ứng dụng nhiều mô hình 
kinh doanh bán lẻ mới của hệ thống.

Tổng quy mô nền khách hàng của 
chi nhánh đến nay đã gần 64.000 
khách hàng. Qua 06 năm hoạt động, 
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không ít lần chi nhánh vinh dự được 
Hội sở chính vinh danh là chi nhánh 
SMEs năng động nhất; Top chi nhánh 
tăng ròng Thu dịch vụ bán lẻ toàn 
hệ thống. Trong chiến dịch chuyển 
đổi số nền khách hàng, kết thúc 
năm 2020, chi nhánh đã được vinh 
danh Top 10 chi nhánh phát triển 
Ibank đạt điểm cao nhất và Top 2 chi 
nhánh dẫn đầu trong nhóm về số 
lượng Ibank. Quý I/2021 chi nhánh, 
tiếp tục được vinh danh chi nhánh 
triển khai BIDV Ibank xuất sắc và top 
3 chi nhánh tăng trưởng huy động 
vốn USD bình quân cao nhất.  

Mô hình phát triển nền khách 
hàng SMEs tại chi nhánh đã được 
Hội sở chính đánh giá cao. Đề án 
thành lập Phòng KHCN2 trên cơ sở 
nâng cấp Tổ PTKD được được Hội 
Sở chính chấp thuận đã tiếp tục tạo 
điều kiện để chi nhánh thực hiện 
chiến lược kinh doanh xuyên suốt 
của mình. Một loạt các thử nghiệm 
về phát triển, chuyển số nền khách 
hàng, triển khai chuyên biệt phục 
vụ đối tượng khách hàng cá nhân 
giàu có… đang định hình một BIDV 
Từ Liêm năng động, sáng tạo trong 
chiến lược chuyển đối số mạnh mẽ 
của hệ thống.  

Sau 06 năm hoạt động, BIDV Từ 
Liêm tự hào vì đã được đông đảo 
các bạn hàng, đối tác tin tưởng lựa 

chọn, đây chính mục tiêu và động 
lực lớn nhất cho sự phát triển của 
chúng tôi trong thời gian qua.

hướng Tới Tương lai
Chặng đường phát triển, trưởng 

thành tuy chưa dài nhưng đầy 
những dấu ấn tự hào của BIDV Từ 
Liêm không phải là không có những 
khó khăn thách thức. Thách thức 
đến từ môi trường kinh doanh đang 
chịu tác động khốc liệt, sâu sắc của 
đại dịch Covid 19. Thách thức đến từ 
nội tại của chi nhánh khi cần chuyển 

đổi chiến lược kinh doanh sau giai 
đoạn thành công và đang chững lại. 
Thách thức từ rủi ro tín dụng tăng 
cao sau một thời gian tích tụ, thách 
thức từ những tâm lý chủ quan, 
giảm động lực “chiến đấu” của cán 
bộ nhân viên…Trước thực trạng 
này, cách duy nhất để tiếp tục lấy lại 
đà phát triển trong thời gian tới là 
phải nhìn thẳng vào thực tại, chấp 
nhận tổn thương để quyết tâm thay 
đổi, quyết tâm làm mới mình. Đây 
cũng chính là chủ trương đã được 
toàn thể CBNV chi nhánh đồng 

lòng thể hiện trong Nghị 
quyết Hội nghị người lao 
động 2021.  

Bước sang tuổi thứ 7, 
BIDV Từ Liêm chuẩn bị 
bước vào hành trình mới, 
hành trình đó cũng không 
ít khó khăn so với hành 
trình khởi đầu 06 năm 
trước. Với sự phát triển 
mạnh mẽ của công nghệ 
số trong toàn bộ nền kinh 
tế và chủ trương của toàn 
hệ thống BIDV, chi nhánh 
đã và đang chủ động nắm 
bắt, đón đầu dịch vụ Ngân 
hàng số. Tổ phát triển dịch 
vụ Ngân hàng số ra đời 
nhằm hiện thực hóa mục 
tiêu này. Bên cạnh việc 
tiếp tục tập trung đầu tư 

ứng dụng công nghệ, lựa chọn sản 
phẩm, thay đổi cách thức tiếp cận 
khách hàng, việc kết hợp với Công 
ty chứng khoán BIDV thành lập 01 
Phòng giao dịch tại trụ sở chi nhánh 
sẽ nhằm cung cấp đa dạng hơn các 
tiện ích dành cho khách hàng giàu 
có. Bên cạnh đó, việc thành lập một 
bộ phận, phòng khách hàng chuyên 
biệt hóa trong việc phát triển khách 
hàng FDI là những trọng tâm chi 
nhánh đã và đang thực hiện.

Hành trình phát triển và khẳng 
định mình vẫn còn nhiều khó khăn 
phía trước, nhưng toàn thể cán bộ 
nhân viên chi nhánh luôn tin rằng 
với sự đồng lòng, quyết tâm và một 
bản sắc văn hóa đã có, chi nhánh 
sẽ sớm chạm tới những khát vọng 
của mình. 

(*) Giám đốc BIDV Từ Liêm
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BIDV Củ Chi chính thức đi vào 
hoạt động từ ngày 01/6/2015 
với 43 cán bộ nhân viên được 

chuyển giao từ BIDV Gia Định và 
Phòng giao dịch Tây Bắc Củ Chi 
thuộc BIDV Tân Bình. 

Được xây dựng theo mô hình 
Chi nhánh định hướng phát triển 
dịch vụ ngân hàng bán lẻ, hướng 
đến nhóm khách hàng cá nhân và 
SMEs, với mục tiêu phát triển theo 
định hướng chiến lược ngân hàng 
số và sự hài lòng của khách hàng 
làm nền tảng hoạt động, BIDV Củ 

Chi thực hiện đầy đủ các chức năng 
của một ngân hàng thương mại, 
cung cấp dịch vụ tài chính của ngân 
hàng hiện đại, tiện ích và đầy đủ các 
tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng 
thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Nhận thức được những khó khăn 
thách thức ban đầu đối với một chi 
nhánh mới hoạt động tại địa bàn 
cách xa trung tâm thành phố và 
có điều kiện kinh tế xã hội còn khó 
khăn, nhằm mở rộng thị phần và 
tăng tính ổn định, tất cả các mặt 
hoạt động ngân hàng từ huy động 

vốn, tín dụng đến dịch vụ, từ mô 
hình tổ chức các bộ đến bộ nhận 
diện thương hiệu sản phẩm đều 
được chi nhánh chú trọng đẩy mạnh 
và hoàn thiện theo định hướng trở 
thành ngân hàng cung cấp dịch vụ 
thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp 
hàng đầu Việt Nam.

Với sự nỗ lực không ngừng 
nghỉ, tinh thần đoàn kết sáng tạo 
của tập thể người lao động, sau 06 
năm nỗ lực, BIDV Củ Chi tự hào đạt 
được một số thành quả nổi bật: 
trở thành chi nhánh hạng 1 của 

HồNG NGa 

Sau 6 năm nỗ lực vượt qua không ít thử thách, hôm nay BIDV Củ Chi  
đã có được một vị thế vững vàng và thương hiệu đã được khẳng định trên 

địa bàn cửa ngõ phía tây bắc TP. Hồ Chí Minh.

  và chặng đường  năm nỗ lực 
BIDV Củ Chi 
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hệ thống BIDV; đứng thứ 02 về thị 
phần trong các tổ chức tín dụng 
hoạt động tại địa bàn huyện Củ 
Chi... Về các chỉ tiêu kinh doanh cụ 
thể, đến cuối năm 2020, huy động 
vốn cuối kỳ đạt 2.575 tỷ đồng (tăng 
4,2 lần so với thời điểm thành lập); 
dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 2.835 
tỷ đồng (tăng khoảng 10 lần so với 
thời điểm thành lập); chênh lệch 
thu chi đạt 85 tỷ đồng; lợi nhuận 
trước thuế bình quân đạt 1,24 tỷ 
đồng/người; chất lượng tín dụng 
được kiểm soát rất tốt, tỷ lệ nợ xấu 
hàng năm được kiểm soát dưới mức 
0,5%... Hoạt động bán lẻ và dịch vụ 
luôn là điểm sáng nổi bật trong kết 
quả kinh doanh hàng năm của chi 
nhánh, quy mô thu nhập ròng bán 
lẻ đạt hơn 62 tỷ đồng, chiếm 54% 
tổng thu nhập ròng của chi nhánh; 
thu nhập ròng từ dịch vụ đạt 14.8 
tỷ đồng; 

Công tác phát triển mạng lưới 
cũng được chi nhánh được triển 
khai có hiệu quả với 03 Phòng giao 
dịch được thành lập mới, đưa tổng 
số thành 05 Phòng giao dịch (02 
Phòng giao dịch ban đầu cũng 

Bên cạnh những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã 
hội địa phương thông qua các hoạt động kinh doanh, BIDV 
Củ Chi còn tích cực triển khai các chương trình an sinh xã 
hội, thể hiện rõ tấm lòng và trách nhiệm vì cộng đồng. Chi 
nhánh đã hưởng ứng và tham gia nhiều chương trình an 
sinh xã hội như: tặng quà tết cho người nghèo, tặng quà 
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hạn hán ngập 
mặn các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, chung tay chống 
dịch Covid-19... Tổng số kinh phí thực hiện an sinh xã hội 
của chi nhánh đạt trên 170 triệu đồng.

được nâng cấp đồng bộ từ cơ sở vật 
chất đến đội ngũ nhân sự). Về tính 
hiệu quả, lợi nhuận trước thuế bình 
quân/cán bộ của Phòng giao dịch 
thấp nhất là 1,54 tỷ đồng/người và 
Phòng giao dịch cao nhất đạt 2,65 
tỷ đồng/người. Các Phòng giao dịch 
đóng góp ngày càng quan trọng 
vào kết quả kinh doanh chung của 
chi nhánh với mức đóng góp 67% 
về quy mô và mức lợi nhuận trước 
thuế năm 2020 đạt hơn 60 tỷ đồng, 
chiếm 75% lợi nhuận chi nhánh.

BIDV Củ Chi luôn chú trọng công 
tác phát triển nền khách hàng theo 
định hướng mục tiêu chiến lược của 
BIDV, ưu tiên phát triển nhóm khách 
hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
khối đơn vị hành chính sự nghiệp 
như bệnh viện, trường học, cơ quan 
ban ngành,… Kết quả, từ dưới 5.000 
khách hàng năm 2015, đến nay 
chi nhánh đã có gần 24.000 khách 
hàng, trong đó hơn 23.000 khách 
hàng cá nhân.

Bước vào giai đoạn phát triển 
mới, BIDV Củ Chi sẽ phát huy nền 
tảng và thế mạnh, tận dụng tốt thời 
cơ kinh doanh để phấn đấu hoàn 

thành các chỉ tiêu được giao năm 
2021: huy động vốn cuối kỳ 3.200 tỷ 
đồng; dư nợ tín dụng cuối kỳ 3.150 
tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 88 tỷ 
đồng,... mở đường cho những bước 
phát triển trong những năm tiếp 
theo của chi nhánh.

Tập thể Cấp ủy, Ban Giám đốc và 
cán bộ nhân viên BIDV Củ Chi với sức 
trẻ và bầu nhiệt huyết sẽ luôn quyết 
tâm, nỗ lực phấn đấu đưa BIDV Củ 
Chi trở thành một trong những chi 
nhánh BIDV chủ lực trên địa bàn, tiếp 
tục đóng góp tích cực cho công cuộc 
xây dựng và phát triển kinh tế xã hội 
huyện Củ Chi và khu vực phía tây bắc 
TP. Hồ Chí Minh. 
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Với phương châm Đoàn kết – 
Sáng tạo – Đổi mới, ban lãnh 
đạo chi nhánh đã xây dựng 

nên một tập thể luôn vững vàng 
vượt qua những khó khăn, thử 
thách, nỗ lực vươn lên để khẳng 
định uy tín và có được vị trí vững 
chắc trong lòng khách hàng.

những ngày Đầu Đầy nỗ 
lực

Ngày 01/06/2015, BIDV Thủ Dầu 
Một khai trương hoạt động với định 
hướng chiến lược là chi nhánh hỗn 
hợp (cả bán buôn và bán lẻ) với trụ 
sở chính đặt tại số 37 Yersin, phường 
Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương. Mạng lưới hoạt động 
khi đó bao gồm Hội sở chi nhánh và 
01 Phòng Giao dịch.

Những ngày đầu mới thành lập, 
BIDV Thủ Dầu Một với quy mô rất 

khiêm tốn đã gặp nhiều khó khăn 
về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực... 
Quy mô dư nợ và huy động của 
chi nhánh được bàn giao khi đó 
chỉ khoảng 1.200 tỷ nhưng cơ cấu 
không bền vững. Với sự chỉ đạo kịp 
thời của BIDV Hội sở chính, Ngân 
hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình 
Dương, sự hỗ trợ của nhiều sở, ban, 
ngành liên quan cùng nỗ lực của 
tập thể cán bộ nhân viên, chi nhánh 
đã vượt qua những khó khăn ban 
đầu, từng bước phát triển, nâng cao 
chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách 
hàng, giữ vững và mở rộng nền 
khách hàng được bàn giao.

Từng bước vươn mình, 
vượT khó vươn xa

Với định hướng phát triển bền 
vững, chú trọng chất lượng dịch vụ 
khách hàng, chất lượng tín dụng, 

chi nhánh đã tập trung làm tốt công 
tác tuyển dụng, đào tạo, xây dựng 
văn hóa cơ quan Kỷ cương – học 
hỏi – sáng tạo, mở nhiều khóa đào 
tạo theo yêu cầu công tác (nghiệp 
vụ chăm sóc khách hàng, tiếng Hoa, 
tiếng Anh,…), cùng với đoàn thể 
tạo không khí thi đua sôi nổi trong 
kinh doanh, học tập thông qua các 
phong trào thi đua bán hàng, hội 
thi nghiệp vụ, sáng kiến cải tiến… 
Qua đó, Ban lãnh đạo chi nhánh đã 
bước đầu xây dựng được bộ khung 
cán bộ chủ chốt có năng lực, tâm 
huyết, gắn bó với nghề, xây dựng 
được tập thể người lao động đoàn 
kết thống nhất để thực thi hiệu quả 
các giải pháp phát triển khách hàng 
trong bối cảnh địa bàn hoạt động 
có rất nhiều chi nhánh ngân hàng, 
tổ chức tín dụng đã đi trước, chiếm 
lĩnh thị trường.

BIDV THỦ DẦU MỘT
NĂM NỖ LỰC VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN

Hoài THươNG Qua 06 năm trưởng thành và phát triển BIDV Thủ Dầu Một  
đã vươn mình từ một đơn vị có quy mô nhỏ trở thành một trong những chi nhánh  
ngân hàng TMCP lớn mạnh trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển  

kinh tế - xã hội của địa phương. 

tiêu điểm
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Với số lượng 46 cán bộ, 01 
phòng khách hàng và 02 điểm 
giao dịch vào những ngày đầu sơ 
khai, đến nay chi nhánh đã phát 
triển với hơn 90 cán bộ nhân viên, 
06 phòng nghiệp vụ và 03 phòng 
giao dịch trực thuộc. Đội ngũ nhân 
viên chi nhánh có tinh thần nhiệt 
huyết cao, yêu ngành, yêu nghề, có 
trình độ chuyên môn vững vàng, 
phong cách giao dịch văn minh, 
lịch sự. Đến năm 2020, chi nhánh 
đã có 04 năm liền hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, 01 phòng 
giao dịch xếp Hạng Đặc Biệt, 02 
phòng giao dịch xếp Hạng I trong 
hệ thống BIDV.

Từ chỗ nền khách hàng nhỏ hẹp, 
đến nay chi nhánh đã có lượng 
khách hàng rộng khắp, với trên 
50.000 khách hàng doanh nghiệp 
và cá nhân được phục vụ thông qua 
mạng lưới giao dịch được mở rộng 
và chất lượng.

vững bước niềm Tin, 
Đồng hành pháT Triển 
cùng khách hàng

Vượt qua những khó khăn, thử 
thách ban đầu, BIDV Thủ Dầu Một 
tự hào đã trở thành một trong 
những chi nhánh ngân hàng có quy 
mô phát triển nhanh và uy tín cao 
trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đến 
ngày 31/05/2021, nguồn vốn huy 
động của chi nhánh đạt 4.110 tỷ 
đồng, tăng 209% so với thời điểm 
mới thành lập năm 2015; dư nợ tín 
dụng đạt 4.660 tỷ đồng, tăng 253% 
so với năm 2015. Các hoạt động 
dịch vụ, thanh toán quốc tế, kinh 
doanh ngoại tệ…. tăng trưởng rất 
mạnh, chiếm vai trò quan trọng 
trong cấu phần thu nhập của chi 
nhánh.

Trong tình hình dịch bệnh Covid 
19 căng thẳng như hiện nay, BIDV 
Thủ Dầu Một cũng đã triển khai 
nhiều giải pháp để hỗ trợ người 
dân và cộng đồng doanh nghiệp 
tỉnh nhà như: Cơ cấu lại nợ cho các 
khách hàng gặp khó khăn theo 
Thông tư 01 là 6,5 tỷ đồng; Giảm lãi 
suất cho vay đối với những khoản 
vay mới (quy mô hơn 700 tỷ đồng); 
Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối 

với những khoản vay cũ (quy mô 
hơn 127 tỷ đồng) với mức hỗ trợ lãi 
vay trên 02 tỷ đồng.

Với triết lý “hoạt động kinh doanh 
gắn liền với trách nhiệm xã hội”, 06 
năm qua, BIDV Thủ Dầu Một luôn 
dành ngân sách, tạo nguồn ủng hộ 
các Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn 
đáp nghĩa”, “Bảo trợ trẻ em”, “Khắc 
phục hậu quả thiên tai”. Hàng năm, 
BIDV Thủ Dầu Một đều phát động 
CBNV tham gia các hoạt động an 
sinh xã hội để cùng lan tỏa yêu 
thương tới cộng đồng như: Mang 
Tết ấm yêu thương đến đồng bào 
nghèo nhân dịp Xuân Tân Sửu với 
176 phần quà trị giá 88 triệu đồng, 
phối hợp với Uỷ ban MTTQ địa 
phương hỗ trợ chi phí xây dựng nhà 
Đại Đoàn Kết cho các hộ nghèo trên 
địa bàn P.Phú Chánh (TX.Tân Uyên) 
và P.Vĩnh Phú (TP.Thuận An) với tổng 
giá trị khoảng 162 triệu đồng, trong 
đó BIDV Thủ Dầu Một hỗ trợ mỗi 
hộ nghèo 50 triệu đồng, cùng rất 
nhiều các hoạt động khác như trao 
tặng học bổng cho học sinh nghèo 
hiếu học, thanh niên xa quê, đăng 
cai tổ chức hiến máu nhân đạo, phát 

thuốc cho các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn tại huyện Bắc Tân 
Uyên, huyện Phú Giáo …

Dẫu biết rằng chặng đường phía 
trước còn nhiều thử thách và khó 
khăn nhưng toàn thể CBNV BIDV 
Thủ Dầu Một luôn tâm niệm mục 
tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm 
là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, 
tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để ngày 
càng đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu 
của khách hàng. Trong thời gian tới, 
tập thể cán bộ, nhân viên BIDV Thủ 
Dầu Một cam kết không ngừng đổi 
mới chất lượng hoạt động để khẳng 
định chữ tín, xứng đáng là bạn đồng 
hành tin cậy của khách hàng. 

Với đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo, 
không ngừng nâng cao năng lực cốt lõi, qua 06 năm 
hoạt động, BIDV Thủ Dầu Một đã có những bước tiến 
đáng ghi nhận: Chi nhánh Hạng I khi thành lập năm 
2015; chi nhánh Hạng II năm 2017; chi nhánh Hạng I 
năm 2018-2019; chi nhánh Hạng Đặc biệt năm 2020; 
Tập thể Lao động Xuất sắc trong giai đoạn 2017-2020; 
nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng nhà nước 
Việt Nam; Bằng khen của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam; Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương…
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Đại dịch Covid-19 đã tạo ra sự thay đổi chóng mặt trong hành vi của người tiêu 
dùng, khiến hàng triệu doanh nghiệp khắp toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Nhưng 

tại Việt Nam, nhiều ngân hàng lại kịp thời tăng tốc chuyển mình theo xu hướng công 
nghệ mới để không chỉ trụ vững mà còn vượt lên trong đại dịch. 

HuyềN NHuNG

là mảnh ghép phải có trong bức 
tranh ngân hàng số.

Tiên phong ứng dụng công 
nghệ này, với BIDV SmartBanking 
thế hệ mới, khách hàng có thể thực 
hiện toàn bộ các bước đăng ký tại 
nhà, thông qua hệ thống eKYC của 
BIDV. Người dùng chỉ cần chụp ảnh 
giấy tờ tùy thân, ảnh khuôn mặt, 
hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin 
hợp lệ và tiến hành mở tài khoản để 
khách hàng sử dụng dịch vụ ngân 
hàng ngay lập tức.

Đại diện BIDV – Bà Nguyễn Thị 
Quỳnh Giao – Phó Tổng giám đốc 
phụ trách Khối Ngân hàng Bán lẻ 
cho biết: “eKYC chính là bước tiến 
mới trong chiến lược số hóa toàn 
diện của BIDV khi đầu tư vào các 

Theo thống kê từ Ngân Hàng 
Nhà Nước, tính riêng 3 tháng 
đầu năm 2021, giao dịch qua 

kênh internet tại nước ta lên đến 8,1 
triệu tỷ đồng, tăng 28,4% so với quý 
I/2020. Giao dịch qua kênh điện thoại 
di động là hơn 4,6 triệu tỷ đồng, tăng 
đến 103% so với quý I/2020. 

Để đáp ứng tốt xu hướng này 
nhưng vẫn đảm bảo an toàn hệ 
thống, ngành ngân hàng đã có 
sự nỗ lực rất lớn bằng việc ứng 
dụng hàng loạt công nghệ mới 
như ví điện tử, eKYC, dịch vụ số 
đa nền tảng… 

Định danh khách hàng 
Điện Tử (ekyc)

Quy trình giao dịch trực tuyến 
không thể hoàn hảo nếu khách 
hàng vẫn cần đến phòng giao dịch 
để thực hiện thủ tục mở tài khoản. 
Chính vì vậy, eKYC (Định danh 
khách hàng điện tử) được xem 

ngành ngân hàng nỗ lực 
“biến nguy thành Cơ” nhờ Chuyển đổi số

tiêu điểm
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kênh số, quy trình số cũng như các 
sản phẩm số. Sự phát triển này cũng 
là minh chứng cho nỗ lực của BIDV 
để phục vụ khách hàng tốt hơn và 
mang đến những sản phẩm số tiện 
ích hơn”. Chỉ trong 02 tháng kể từ 
khi triển khai, BIDV đã ghi nhận gần 
200.000 lượt đăng ký thành công 
thông qua eKYC trên SmartBanking.

giao dịch Đa nền Tảng, 
bám sáT nhu cầu Từng 
cá nhân

Trong guồng quay cuộc sống 
ngày càng bận rộn, những vấn đề 
như ghi nhớ mật khẩu, chuyển đổi 
thiết bị giao dịch, cân đối các khoản 
thu chi,…cũng trở thành phiền toái 
cho không ít khách hàng. Nắm bắt 
tâm tư đó, nhiều ngân hàng đang 
cải tiến dịch vụ để đưa ra các giải 
pháp hỗ trợ hiệu quả. 

Với trường hợp của BIDV 
SmartBanking, ngân hàng số này 
đã mở rộng ứng dụng trên cả điện 
thoại, máy tính, đồng hồ thông 
minh, bàn phím thông minh…Giúp 
người dùng có thể thực hiện giao 
dịch mọi lúc, mọi nơi, thông qua các 
thiết bị cá nhân và tại không gian, 
thời điểm thuận tiện nhất. Đặc biệt, 
các thiết bị này sử dụng thống nhất 
chỉ 1 tên tài khoản, 1 mật khẩu cho 
mỗi người dùng, giảm tối đa phiền 
toái cho khách hàng.

BIDV SmartBanking cũng vừa 
ra mắt chức năng mới cho phép 
khách hàng thiết lập kế hoạch thu 
chi (hoạch định các khoản thu, chia 
tỷ lệ các khoản chi sinh hoạt, mua 
sắm, tiết kiệm…) và báo cáo sát 
sao quá trình thực hiện. Chức năng 
này chạm đúng nhu cầu thiết thực 
của rất đông khách hàng trẻ. Việc 
có được cái nhìn tổng quát về các 
khoản chi tiêu sẽ giúp người dùng 
giám sát được tài chính cá nhân, từ 
đó cân đối các nguồn tiền, cắt giảm 
khoản chi không cần thiết, dễ dàng 
tích lũy và ứng phó với những rủi 
ro trong cuộc sống. Hiện, trên các 
kho ứng dụng mobile cũng có một 
số phần mềm hỗ trợ quản lý thu 
chi tương tự, nhưng hầu như bạn 
sẽ phải nhập thông tin hoàn toàn 
thủ công và trả phí để sử dụng chứ 
không tự động và tích hợp sẵn trên 
ứng dụng ngân hàng như BIDV 
SmartBanking.

ví Điện Tử
Theo báo cáo của IDC, Việt Nam 

có tốc độ tăng trưởng ví điện tử giai 
đoạn 2017-2022 đạt 67%, xếp thứ 
3 trong khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương, chỉ sau Trung Quốc và Hàn 
Quốc. Cũng theo báo cáo này, nhu 
cầu sử dụng ví điện tử sẽ tiếp tục 
tăng cao do tác động của dịch Co-
vid-19 cùng với sự ảnh hưởng ngày 

càng mạnh mẽ của thế hệ Millenni-
als (những người sinh sau 1980 đến 
đầu 2000) và GenZ (những người 
sinh sau năm 2000) 

Nhu cầu trên đặt ra thách thức 
lớn, đồng thời cũng là cơ hội hiếm 
có để các TCTC chạy đua bứt phá 
thứ hạng. BIDV đang đặt mục tiêu 
tạo hệ sinh thái dịch vụ quy mô lớn 
cho người dùng BIDV SmartBanking. 
Nhờ đó, khách hàng của BIDV 
SmartBanking sẽ được sử dụng mọi 
chức năng của ví điện tử và các dịch 
vụ ngân hàng như chuyển tiền, gửi 
tiết kiệm, trả nợ vay…trên cùng một 
ứng dụng. Để phát triển hệ sinh 
thái này, BIDV đã đẩy mạnh liên kết 
với các TCTC, ký kết hợp tác với hơn 
1.000 nhà cung cấp, 32/43 công ty 
Fintech tại Việt Nam để đem đến 
hơn 2.000 dịch vụ thanh toán trên ví 
điện tử và tiếp tục mở rộng hệ sinh 
thái trong thời gian tới. 

Qua những ví dụ trên, có thể 
thấy giữa bối cảnh đại dịch, các 
ngân hàng đang tích cực biến 
“nguy” thành “cơ”, thay đổi hình 
thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
để bắt kịp xu hướng và chiếm lĩnh 
những thị trường mới, thói quen, 
hành vi mới. Điều này không chỉ 
đem đến lợi ích cho khách hàng 
mà còn hứa hẹn giúp hệ thống tài 
chính Việt Nam tiến gần hơn công 
nghệ số toàn cầu.
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dễ dàng Theo dõi Thu 
chi, ThiếT lập mục Tiêu 
Tích lũy 

Người trẻ luôn nắm bắt rất nhanh 
những tiến bộ của thế giới, tư duy 
thoáng và linh hoạt trong việc chấp 
nhận cái mới. Vì vậy, khi câu chuyện 
quản lý tài chính vẫn đang là một 
thử thách với nhiều người thì giới 
trẻ ngày nay đã nhanh nhạy tận 
dụng công nghệ để quản lý chi tiêu, 
tiết kiệm hiệu quả nhất. 

Ngọc Minh (25 tuổi, Hà Nội) 
cất gọn cuốn sổ ghi chép chi tiêu 
dày cộm từ hồi sinh viên để ghi 
lại mớ rau, con cá hay cả tiền nhà 
hàng tháng vào một góc bàn. 
Thay vào đó, thứ cô cần đó là chiếc 

Quản lý thu chi hiệu 
quả ngay trên BIDV 

SmartBanking

Làm thế nào để quản lý tài chính thông 
minh, chuẩn bị cho một tương lai vững chắc 
là câu hỏi của không chỉ riêng ai. Nếu bạn 
cũng đang đi tìm một giải pháp quản lý tài 
chính thật hữu hiệu thì cùng khám phá ngay 
bí quyết của giới trẻ hiện đại nhé! 

NHuNG HuyềNQuản lý tài chính
thông minh 

không khó!

smartphone – vật bất ly thân của 
thời 4.0. 

“Công nghệ đã khiến việc quản 
lý tài chính cá nhân của mình trở 
nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao 
giờ hết. Bỏ qua những phương 
pháp quản lý chi tiêu truyền 
thống, trợ thủ đắc lực của mình 
giờ đây chính là ứng dụng ngân 
hàng BIDV SmartBanking với tiện 
ích Quản lý tài chính”, Ngọc Minh 
chia sẻ.

Được biết, năm 2021 đánh dấu 
nhiều chuyển biến lớn trong quá 
trình chuyển đổi số của BIDV, với 
nhiều dịch vụ liên tục được “update”, 
đặc biệt gần đây BIDV cho lên kệ 
tiện ích “Quản lý tài chính” trên BIDV 

SmartBanking. Tiện ích này đã mau 
chóng thu hút người dùng đặc biệt là 
người dùng trẻ khi giúp chúng ta chủ 
động quản lý tình hình chi tiêu hiệu 
quả, hình thành thói quen tích lũy.

Thay vì một cuốn sổ ghi chép vật 
lý, tiện ích “Quản lý tài chính” có thể 
tạo giúp bạn một cuốn sổ thu chi 
“số” với vài thao tác đơn giản. Từ sổ 
thu chi bạn có thể phân bổ thành 
các nhóm: khoản tiêu tiền mặt, 
khoản tiêu từ thẻ, từ tài khoản hay 
các khoản bạn có ý định tiết kiệm... 
Nhờ đó bạn có thể nhìn thấy được 
tháng này mình đã dùng tiền ở 
đâu để tiêu, mình dự định tiết kiệm 
được bao nhiêu và nhìn thấy được 
tình hình “sức khỏe” tài chính của 

tiêu điểm
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Giới trẻ ngày càng sớm có những mục tiêu tài chính riêng

mình một cách tổng quát và trực 
quan nhất.

Tiện ích “Quản lý tài chính” còn 
thú vị hơn vì khi cung cấp cho bạn 
những biểu đồ, thống kê và báo 
cáo chi tiết về tình hình thu chi, xu 
hướng chi tiêu của bạn một cách 
khoa học. Ngoài ra, với tính năng 
Ngân sách, bạn có thể dễ dàng lập 
các kế hoạch chi tiêu trong tuần, 
tháng hoặc quý cho các khoản chi 
phí thường xuyên của bạn như ăn 
uống, tiêu vặt, mua sắm… vô cùng 
tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Bạn 
không phải ghi chép như trước 
đây các khoản thu chi hay cuối 
tháng ngồi tính toán lại mà vẫn 
có thể theo dõi tài chính một cách 
khoa học. 

Thay Đổi Thói quen, 
hướng Đến Tương lai 
bền vững

 “Tạo sổ thu chi không phải 
mình “hà khắc” với bản thân mà 
mình làm mọi việc đều có kế 
hoạch rõ ràng, nắm bắt được 
những nhu cầu hàng tuần, hàng 
tháng. Có tuần mình chi nhiều cho 
các khoản ăn vặt hay quần áo thì 
tuần sau mình sẽ cân đối và tiết 
chế lại, hạn chế việc “vung tay quá 
trán”. Cũng nhờ việc theo dõi quá 
trình chi tiêu thường xuyên và lập 
kế hoạch tiết kiệm giúp mình tích 
lũy tài chính tốt hơn.”, Ngọc Minh 
chia sẻ thêm. 

Nhờ vào việc quản lý tài chính 
cá nhân cụ thể giúp Ngọc Minh có 
thể tránh xa được lối sống “tiêu xài 
hoang phí”, dễ dàng đánh giá được 
mình đang thực sự cần gì cho cuộc 
sống. Đây cũng là một xu hướng chi 
tiêu mà không chỉ những người trẻ 
mà tất cả chúng ta ai cũng cần đến 
để “cân đối ngân sách” tích lũy cho 
tương lai.

“Mẹ mình ở nhà vẫn đang phải 
“ghi ghi chép chép” hàng ngày, chắc 
chắn lần tới về quê mình sẽ “phổ 
cập” tiện ích hay ho này tới mẹ của 
mình. Bạn bè mình giờ ai cũng sử 
dụng ứng dụng ngân hàng như 
một trợ thủ đắc lực cho mọi nhu 
cầu hàng ngày nên mình hy vọng 
tới đây những thế hệ trẻ như chúng 

mình sẽ lan tỏa được thói quen hiện 
đại này đến thế hệ bố mẹ, những 
người lớn tuổi…”, Ngọc Minh hào 
hứng cho biết thêm.

Có thể thấy, nhờ sự phát triển 
vượt bậc của công nghệ, ứng dụng 
ngân hàng giờ đây không đơn thuần 
là những giao dịch tài chính hiện 
đại mà còn giúp bạn hình thành 
thói quen chi tiêu, quản lý tài chính 
thông minh. Đặc biệt, với BIDV 
SmartBanking việc quản lý tài chính 
không còn phức tạp nữa, bạn có 
thể quản lý tài chính cũng như cuộc 
sống của chính mình mọi lúc mọi 
nơi. Tận dụng những công nghệ hiện 
đại là xu hướng để mỗi chúng ta hoà 
mình vào sự phát triển của thời đại, 
hướng tới tương lai bền vững. 

Nhân sự kiện Golive hệ thống Mở tài khoản chứng 
khoán trực tuyến trên trang Portal BIDV, từ ngày 
1/5/2021 tới 31/12/2021, BSC triển khai chương 

trình “Mở tài khoản mới, tiền tới liền tay” dành cho tất cả 
cán bộ BIDV trên toàn quốc với nhiều quà tặng hấp dẫn

-  Nhận ngay 20.000đ cho mỗi ng khách mở mới tài 
khoản tại BSC

-   Mức thưởng không giới hạn đối với người giới thiệu.

Anh/ chị vui lòng liên hệ Điểm hỗ trợ BSC để có thêm 
thông tin chi tiết về chương trình

-  Miền Bắc: Mrs. Trần Thị Hải Ngọc, email: 
ngocth@bsc.com.vn, ĐT: 09 1566 8289

-  Miền Nam: Mrs. Phạm Thị Hồng Thủy, email:  
thuyph@bsc.com.vn, ĐT: 09 0864 6466

Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến tại BSC: 
http://10.21.191.87:8888/Home/Portal

Mở tài khoản Chứng khoán Mới

tiền tới liền tay  
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Trong thời gian gần đây, dịch vụ rút tiền mặt, đảo nợ từ thẻ 
tín dụng đang được một số đối tượng đăng tin và chạy quảng 
cáo công khai trên facebook và các trang web, trang mạng xã 
hội khác. Chỉ cần một thao tác gõ tìm kiếm các từ khóa liên 
quan, người dùng sẽ được cung cấp hàng chục trang thông 
tin, số điện thoại nhận cung cấp các dịch vụ này. Thậm chí, 
những người cung cấp dịch vụ thanh toán khống còn chủ động 
nhắn tin, gửi email tới người dùng để quảng cáo dịch vụ.

Theo quy định của Ngân hàng 
nhà nước, Thẻ tín dụng chỉ 
được sử dụng để thanh toán 

hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại 
ATM, các điểm ứng tiền mặt đặt tại 
chi nhánh, PGD của các ngân hàng. 
Rút tiền mặt từ Thẻ tín dụng, đảo nợ 
thông qua thiết bị chấp nhận thẻ 
(POS/mPOS/QR) được ngân hàng 
định nghĩa là thanh toán khống và là 
hành vi bị cấm (Khoản 2, Điều 8 Văn 
bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN 
ngày 17/01/2020). Vậy BIDV phải 
làm gì trước trình trạng thanh toán 
khống đang nở rộ trên thị trường? 

các Thủ Đoạn Thanh 
Toán khống

Thanh toán khống là việc thanh 
toán thẻ mà không phát sinh giao 
dịch mua hàng hóa dịch vụ. Thông 
thường, hình thức này được thực 
hiện trên cơ sở “chung tay” của cả 
chủ thẻ và Đơn vị chấp nhận thẻ 
(ĐVCNT), nhiều trường hợp chủ thẻ 
đưa Thẻ tín dụng cho ĐVCNT cầm 
giữ để giao dịch hàng tháng khi đến 
kỳ đảo nợ. Các đối tượng thường chia 
nhỏ nhu cầu rút tiền/đảo nợ để giao 
dịch tại nhiều ĐVCNT khác nhau và 
của các ngân hàng khác nhau nhằm 
tránh quy tắc phát hiện gian lận của 
ngân hàng. Vì vậy, khi ngân hàng liên 

DịCh vụ thẻ biDv

nói không với 
thanh toán khống

NGÂN NGa 

hệ xác minh, cả chủ thẻ và ĐVCNT 
đều xác nhận giao dịch do chủ thẻ 
thực hiện để mua hàng hóa dịch vụ 
và ĐVCNT cung cấp được khá đầy đủ 
các hóa đơn, chứng từ.

Theo thống kê của các ngân 
hàng, nhóm ĐVCNT thanh toán 
khống thường được mở mới và 
đăng ký với các cơ quan quản lý nhà 
nước dưới hình thức hộ kinh doanh. 
Sau khi được ngân hàng triển khai 
lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ (POS/
mPOS/QR), các đối tượng sẽ mang 
thiết bị ra khỏi địa điểm kinh doanh 
mà ĐVCNT đăng ký với ngân hàng, 
thậm chí có trường hợp dịch chuyển 
thiết bị sang tỉnh, thành phố khác.

Tiềm ẩn rủi ro cao
Đứng trên góc độ pháp lý, thanh 

toán khống Thẻ tín dụng là hành 
vi bị cấm nên khi phát sinh sẽ có 
nguy cơ rủi ro pháp lý cho cả khách 
hàng và ngân hàng (trên cả vai trò 
ngân hàng phát hành thẻ và ngân 
hàng chấp nhận thẻ), từ việc xử 
phạt hành chính theo Nghị định số 
88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 
quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân 
hàng đến các biện pháp hạn chế 
cung ứng sản phẩm dịch vụ, mạng 
lưới giao dịch của ngân hàng.

Theo khía cạnh tài chính, thanh 
toán khống tiểm ẩn nguy cơ rủi ro 
rất lớn cho các bên liên quan. Khi 
chủ thẻ đưa thẻ cho ĐVCNT cầm 
giữ/giao dịch sẽ tăng nguy cơ bị 
đánh cắp dữ liệu thẻ của chính chủ 
thẻ. Đã phát sinh các trường hợp 
chủ thẻ sau khi rút tiền mặt/đảo 
nợ tại các dịch vụ nói trên thì phát 
hiện thẻ bị trừ tiền cho các dịch vụ 
mua sắm khác không phải do chủ 
thẻ thực hiện. Đối với ngân hàng 
phát hành thẻ, nguy cơ nợ xấu rất 
cao khi chủ thẻ thanh toán khống 
và mất khả năng thanh toán, còn 
với ngân hàng chấp nhận thẻ có thể 
bị đòi tiền nếu không tuân thủ các 
quy định về thanh toán thẻ. Hơn 
nữa, thanh toán khống gây ảnh 
hưởng xấu đến dịch vụ ngân hàng 
nói riêng cũng như nền kinh tế nói 
chung nên cơ quan chức năng đang 
rất quyết liệt trong việc xử lý, ngăn 
chặn. Vì vậy, nguồn thu của các 
ngân hàng từ các hoạt động kinh 
doanh có liên quan đến thủ đoạn 
thanh toán khống là không bền 
vững có thể “chia tay” bất kỳ lúc nào. 

nói không với Thanh 
Toán khống

Vì những rủi ro thực tế và rủi ro 
tiềm ẩn nêu trên, việc ngăn chặn 
dứt điểm tình trạng thanh toán 
khống là một trong số nhiệm vụ 
trọng tâm của hoạt động kinh 

tiêu điểm
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doanh thẻ BIDV năm 2021. Việc 
kiểm soát hành vi này cần được tiến 
hành quyết liệt ngay từ khâu lựa 
chọn khách hàng đến khâu quản lý 
khách hàng hiện hữu.

Khi phát triển khách hàng mới, 
khâu thẩm định hồ sơ khách hàng 
đóng vai trò quan trọng. Với chủ 
thẻ, chi nhánh cần thẩm định tính 
chính xác, hợp lệ của hồ sơ chứng 
minh năng lực tài chính (giấy tờ 
chứng minh thu nhập từ lương 
và các nguồn thu nhập hợp pháp 
khác…). Với ĐVCNT, chi nhánh tuân 
thủ đúng hướng dẫn về thẩm định 
hồ sơ ĐVCNT trong đó nghiêm túc 
thực hiện khảo sát, xác minh địa 
điểm thực tế lắp đặt thiết bị chấp 
nhận thẻ đảm bảo ĐVCNT bán hàng 
hóa thực sự và mặt hàng bán phù 
hợp với loại hình kinh doanh…

Đối với khách hàng đang sử 
dụng sản phẩm dịch vụ thẻ, BIDV 
thường xuyên đào tạo truyền thông 
khách hàng về việc sử dụng thẻ an 
toàn, đúng quy định của pháp luật 
thông qua các kênh mạng xã hội, 
tin nhắn, email. Đồng thời, BIDV sẽ 
giám sát chặt chẽ các giao dịch thẻ 
có dấu hiệu nghi ngờ và mạnh tay 
xử lý các trường hợp độ rủi ro cao 
như chấm dứt hợp đồng phát hành 
và sử dụng thẻ, hợp đồng thanh 
toán thẻ, đưa khách hàng vào danh 
sách đen để không cung cấp các 
dịch vụ ngân hàng khác… 

Thẻ tín dụng đang dần trở thành “vật 
bất ly thân” của những tín đồ mua 
sắm, khi bạn chỉ cần quẹt thẻ, đơn 

hàng được thực hiện nhanh chóng. Hiểu 
được nhu cầu và mong muốn của khách 
hàng, BIDV đã triển khai chương trình ưu 
đãi cực hấp dẫn dành cho khách hàng mở 
mới thẻ tín dụng BIDV. Theo đó, từ ngày 
06/05/2021 đến hết ngày 05/05/2022, 
khách hàng phát hành mới thẻ chính các 
loại thẻ BIDV Platinum và chi tiêu từ 5 triệu 
đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát 
hành thẻ sẽ được tặng ngay 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khi chi tiêu, chủ thẻ còn 
được tích điểm và có thể quy đổi ra nhiều 
quà tặng hấp dẫn như dặm bay Vietnam 
Airlines, hoàn tiền tới 10% khi chi tiêu thẻ 
tại các lĩnh vực thiết thực và phổ biến như 
mua sắm tại siêu thị, giao dịch trực tuyến, 
chi tiêu du lịch.

Không chỉ vậy, khi thanh toán bằng 
thẻ tín dụng, khách hàng còn nhận được 
nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá, tặng 

Mở thẻ hoàn tiền 
ưU đãI cHI TIêU qUanH năM
VớI THẻ Tín Dụng BIDV
Không cần mang theo tiền mặt, thanh toán nhanh gọn chỉ với một 
lần chạm nhẹ thẻ, hưởng vô vàn ưu đãi khi mua sắm, chi tiêu…là 
xu hướng tiêu tiền thông minh hiện nay. Thẻ tín dụng mang tới lợi 
ích chi tiêu trước trả tiền sau, miễn lãi tới 45 ngày, là nguồn tài chính 
hấp dẫn cho khách hàng.

quà tại hàng trăm điểm ưu đãi và đối tác 
của BIDV như: Giảm trực tiếp 150.000 
đồng cho chủ thẻ Tín dụng quốc tế BIDV 
có tổng giá trị đơn hàng hợp lệ từ 1 triệu 
đồng trở lên vào các ngày ưu đãi tại Tiki 
và Shopee;  Giảm 10% tối đa 100.000đ khi 
thanh toán bằng thẻ BIDV Mastercard tại 
Lazada; Hoàn tiền 500.000 đồng cho giao 
dịch thanh toán mua bảo hiểm online (tại 
các website/ứng dụng) trong nước của 
mỗi chủ thẻ hạng Bạch kim trở lên; Hoàn 
tiền 10% cho chủ thẻ Tín dụng quốc tế 
BIDV khi thanh toán qua POS BIDV tại 
PICO; Giảm trực tiếp 1,000,000 VND cho 
200 khách hàng đầu tiên đặt cọc hoặc 
mua siêu phẩm Apple tại CellphoneS; 
Hoàn tiền 10%, tối đa 200,000 đồng, cho 
mỗi khách hàng có tổng doanh số thanh 
toán Online tại các website/ứng dụng 
nước ngoài từ 300,000 đồng trở lên;… 
Khách hàng cũng có thể tận hưởng chiết 
khấu quanh năm dành cho tất cả loại 
thẻ BIDV tại các nhà hàng: Koh Yam, Phủi 
Quán, Akatonbo, Defaito – Cơm gà Hội 
An, Chef Thiện, Mộc Riêu Nướng, Asahi 
Sushi… theo các chương trình được cập 
nhật thường xuyên tại mục Khuyến mại 
thẻ trên website bidv.com.vn

Việc chi tiêu thẻ tín dụng giúp chủ 
thẻ nhận được “ưu đãi chồng ưu đãi” 
như giảm giá, hoàn tiền, tích điểm, dặm 
thưởng… mà ít khi có được khi sử dụng 
phương thức thanh toán bằng tiền mặt 
hay các loại thẻ ghi nợ khác. Đây là những 
yếu tố mà thẻ tín dụng được cho là giúp 
người dùng kiếm tiền ngay cả khi đang 
chi tiêu. HươNG TRà
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Chuyển đổi số tại BIDV không 
chỉ giới hạn ở việc số hóa dữ 
liệu giao dịch mà còn

thông qua đó tập trung nâng 
cao trải nghiệm của khách hàng; 
nắm bắt nhu cầu của khách hàng và 
cung cấp các trải nghiệm số ưu việt 
trong hành trình trải nghiệm. 

Nhu cầu giao dịch bất động sản 
hay vay mua bất động sản qua các 
ứng dụng số hóa cũng lên ngôi 
trong thời gian qua. Người mua nhà 
nào cũng mong muốn có thể tra 
cứu, so sánh các dự án đẹp, phù hợp 
với nhu cầu, khả năng tài chính của 
mình, đồng thời biết rõ được lãi suất 
và quy trình vay. Những nhu cầu 
này phải được đáp ứng nhanh, tiết 
kiệm thời gian và minh bạch nhất.

Nắm bắt được xu hướng này, BIDV 
là ngân hàng đầu tiên xây dựng ứng 
dụng tập hợp các dự án bất động 
sản do BIDV tài trợ và hợp tác để 
hướng tới một sàn/siêu thị bất động 
sản, giúp khách hàng chủ động tìm 
kiếm dự án phù hợp, lại có thêm 
nhiều ưu đãi, thủ tục nhanh chóng

BIDV Home là ứng dụng trên 
thiết bị di động do BIDV cung cấp 

biDv hoME 
ứng dụng mua nhà 

trong tầm tayTHúy Lê  

“Cơn lốc” số hóa ngành ngân 
hàng cũng được đẩy nhanh 

hơn khi đại dịch Covid-19 
làm thay đổi mọi vấn đề của 

cuộc sống, trong đó có thói 
quen giao dịch online của 
người dân. Khách hàng 

giờ đây đã cởi mở hơn với 
việc sử dụng các sản phẩm 
công nghệ của ngân hàng 

để thuận tiện, tiết kiệm thời 
gian, có nhiều ưu đãi.

để hỗ trợ khách hàng cá nhân mua 
nhà tại các dự án do BIDV tài trợ 
hoặc BIDV hợp tác cho vay người 
mua nhà với các chủ đầu tư uy 
tín. Ứng dụng này góp phần tăng 
cường trải nghiệm của khách hàng 
trên kênh ngân hàng số trong hành 
trình tìm kiếm ngôi nhà phù hợp 
cho mình với chi phí hợp lý.

Ứng dụng BIDV Home cập nhật 
các dự án nhà được ngân hàng tài 
trợ theo thời gian thật, giúp khách 
hàng vay, theo dõi khoản vay ngay 

trên điện thoại di động.
Với ứng dụng BIDV Home, khách 

hàng dễ dàng đăng ký vay mua nhà 
trên điện thoại tại các dự án do ngân 
hàng tài trợ, hưởng lãi suất cạnh 
tranh. Với việc vay mua nhà qua BIDV 
Home, khách hàng sẽ được hưởng 
ưu đãi lãi suất giảm lên đến 0.2% 
so với lãi suất cho vay của BIDV qua 
kênh quầy (áp dụng trong 12 tháng 
đầu tiên) Người dùng có thể tìm 
kiếm dự án, căn hộ trên nhiều địa 
bàn, tính toán số tiền tối đa được vay 
và số tiền phải trả hàng tháng. 
Khách hàng đặt lịch hẹn tư vấn trên 
chương trình sau khi tìm ra dự án 
mong muốn, yêu cầu sẽ được nhân 
viên ngân hàng tiếp nhận và xử lý.

Khách hàng cũng có thể đăng ký 
vay bằng cách nhập đầy đủ thông 
tin và tiến hành xác nhận. Yêu cầu 
vay được hệ thống BIDV thẩm định 
sơ bộ và gửi đi xử lý. Người dùng 
chủ động tra cứu quá trình xử lý hồ 
sơ vay, xem lại kết quả thẩm định sơ 
bộ với yêu cầu vay đã tạo.

Toàn bộ các dự án có trên ứng 
dụng là do BIDV tài trợ vốn nên tính 
pháp lý của dự án đã được thẩm 
định kỹ càng. Với tính tiện lợi và 
bảo mật cao, chỉ khách hàng được 
xem các yêu cầu của mình gửi tới 
ngân hàng, BIDV Home mang lại lợi 
ích cho cả khách hàng, chủ đầu tư 
và ngân hàng. Đây là một hướng 
đi mới tiềm năng trong hành trình 
chuyển đổi số của BIDV.

Trong năm 2020, hoạt động 
chuyển đổi số của BIDV đã tạo được 
một số điểm nhấn nổi bật: Triển 
khai thành công cổng thanh toán 
trực tuyến các dịch vụ công cấp độ 
4 trên cổng dịch vụ công quốc gia; 
Là một trong bốn ngân hàng đầu 
tiên triển khai thành công dự án 
Thanh toán bù trừ liên ngân hàng; 
Triển khai hệ thống đăng ký trực 
tuyến BIDV SmartBanking, nghiên 
cứu áp dụng công nghệ OCR, nhận 
dạng khuôn mặt, livecheck; Lần đầu 
tiên trên thị trường tích hợp tính 
năng mua sắm tại Vinmart trên ứng 
dụng SmartBanking; Ra mắt nền 
tảng BIDV Home - mở ra hệ sinh 
thái kết nối khách hàng BIDV với thị 
trường địa ốc...

biC home Care
 “CHú NGỰa ô” Của KÊNH BaNCassuRaNCe NĂM 2021

THu NGuyễN
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giải pháp Đảm bảo an 
Toàn vốn cho ngân 
hàng

Đối với ngân hàng, khi các khoản 
vay mua nhà hoặc thế chấp tài 
sản đảm bảo bằng ngôi nhà đang 
ngày một gia tăng, các rủi ro xảy 
ra (cháy nổ, tổn thất do thiên tai, 
trộm cắp…) đối với ngôi nhà sẽ ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến khả năng 
thu hồi vốn của ngân hàng. Việc 
khai thác bảo hiểm nhà BIC Home 
Care mang lại nhiều lợi ích cho 
ngân hàng. Khi khách hàng tham 
gia bảo hiểm nhà ngôi nhà không 
may gặp rủi ro, ngân hàng có thể 
thu hồi nợ khi tài sản đảm bảo bị 
ảnh hưởng. 

Ngoài ra, cấp bảo hiểm nhà trong 
quá trình phê duyệt tín dụng cũng 
giúp ngân hàng đa dạng hóa dịch 
vụ và tiết kiệm thời gian cho khách 
hàng. Khách hàng có thể đưa ra lựa 
chọn tối ưu khi vừa vay vốn, vừa 
tham gia bảo hiểm nhằm đảm bảo 
lợi ích tối đa cho bản thân và gia 
đình. Khai thác thêm dịch vụ bảo 
hiểm trên nền tảng khách hàng 

biC home Care
 “CHú NGỰa ô” Của KÊNH BaNCassuRaNCe NĂM 2021

Năm 2021, Tổng Công ty Bảo 
hiểm BIDV (BIC) đã có nhiều 
cải tiến về sản phẩm, cơ chế cho 
bảo hiểm nhà BIC Home Care 
với kỳ vọng sản phẩm sẽ ngày 
càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
của khách hàng, ngân hàng, 
trở thành động lực tăng trưởng 
doanh thu cho kênh phân 
phối bảo hiểm qua ngân hàng 
(Bancassurance) hợp tác giữa 
BIDV và BIC trong năm 2021 
và giai đoạn sắp tới.

THu NGuyễN

vay vốn còn giúp ngân hàng gia 
tăng phí dịch vụ với chi phí thấp và 
không có rủi ro.

Sản phẩm bảo hiểm nhà – BIC 
Home Care được thiết kế phù hợp 
với mọi đối tượng khách hàng của 
BIDV. Khách hàng lựa chọn tham 
gia bảo hiểm toàn diện nhà cũng 
giúp gia tăng quyền lợi cho người 
vay vốn.

“chú ngựa ô” của kênh 
bancassurance năm 
2021

Hiện nay, theo định hướng tín 
dụng bán lẻ của BIDV, phân khúc 
cho vay vẫn tập trung chủ yếu vào 
sản xuất kinh doanh và hỗ trợ nhà 
ở. Doanh số phát vay hỗ trợ nhà ở 
trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 
trên 29 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 
60% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy 
nhiên, tỷ lệ khai thác sản phẩm bảo 
hiểm BIC Home Care mới chỉ đạt trên 
10% so với tiềm năng. Do đó, dư địa 
khai thác của sản phẩm còn rất lớn. 
BIC Home Care hiện đang được triển 
khai rộng rãi trên toàn hệ thống 

BIDV, tập trung chủ yếu ở các thành 
phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ 
Chí Minh, nơi tập trung nhiều dự án 
chung cư, đại đô thị,…Tính đến hết 
tháng 5/2021, doanh thu BIC Home 
Care toàn hệ thống đạt 3 tỷ đồng, 
tăng trưởng 125% so với cùng kỳ.

Với những lợi ích thiết thực và 
dư địa khai thác lớn như vậy, BIC 
Home Care được kỳ vọng sẽ trở 
thành động lực tăng trưởng doanh 
thu Bancassurance cho BIDV và 
BIC trong năm nay và giai đoạn 
sắp tới. 

Sản phẩm bảo hiểm nhà BIC Home Care được BIC 
xây dựng và đưa vào triển khai qua kênh Bancassurance 
hợp tác với BIDV từ năm 2008. Sản phẩm bao gồm 2 
chương trình linh hoạt cho khách hàng lựa chọn: Bảo 
hiểm toàn diện nhà tư nhân và Bảo hiểm cháy nổ bắt 
buộc theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP 
ngày 23/2/2018 của Chính Phủ. Số tiền bảo hiểm của BIC 
Home Care lên tới 15 tỷ đồng và bảo vệ ngôi nhà, tài sản 
của khách hàng tới 5 năm.So với các sản phẩm tương 
tự trên thị trường, BIC Home Care được đánh giá là một 
trong những sản phẩm có quyền lợi cao và đa dạng 
nhất với mức phí rất cạnh tranh. 
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Smart Bond là dòng sản phẩm 
trái phiếu doanh nghiệp được 
phát hành bởi các doanh 

nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam 
và được tư vấn giới thiệu đến các 
nhà đầu tư chuyên nghiệp thông 
qua Công ty CP Chứng khoán BSC 
và BIDV. 

Với tiêu chí đem đến sự lựa chọn 
tối ưu nhất cho khách hàng, những 
sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp 
được tư vấn bởi BSC và BIDV đều 
phải đáp ứng các tiêu chí do BIDV 
đề ra để đảm bảo tính an toàn cao 
nhất cho khách hàng như: Doanh 
nghiệp phát hành được thẩm định 
bởi các đơn vị chuyên ngành của 
BIDV và được xếp hạng tín nhiệm 
hạng AA; Dòng tiền của doanh 
nghiệp được quản lý bởi ngân hàng 
BIDV; các đợt mở bán trái phiếu 

smart
Bond

Lựa Chọn đầu tư
thông Minh

THÙy LiNH

năm kèm quyền bán lại sau 1 năm, 
hoặc 9%/năm không kèm quyền 
bán lại sau 1 năm. Với những lợi 
ích vượt trội, chương trình đã nhận 
được sự quan tâm, hưởng ứng của 
khách hàng và đã phát hành hết sau 
10 ngày mở bán. Trong năm 2021, 
BIDV và BSC sẽ tiếp tục giới thiệu 
đến các nhà đầu tư những chương 
trình đầu tư trái phiếu doanh nghiệp 
hấp dẫn khác. 

Bên cạnh dòng sản phẩm trái 
phiếu doanh nghiệp Smart Bond, 
BIDV sẽ tiếp tục ra mắt những dòng 
sản phẩm dành riêng cho khách 
hàng cá nhân cao cấp như: Cơ hội 
đầu tư thông qua chứng chỉ quỹ 
mở; Các dịch vụ quản lý tài sản, thừa 
kế và chuyển giao hay các chương 
trình tư vấn đầu tư nước ngoài, tư 
vấn định cư, tư vấn du học… 

doanh nghiệp đều có tài sản đảm 
bảo chất lượng đi kèm…

Trong tháng 6 vừa qua, BIDV đã 
kết hợp với BSC giới thiệu đến khách 
hàng cơ hội đầu tư trái phiếu doanh 
nghiệp Becamex IDC với tổng giá 
trị phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng, 
kỳ hạn 2 năm. Đây được đánh giá 
là cơ hội đầu tư hấp dẫn dành cho 
các nhà đầu tư chuyên nghiệp bởi 
hai yếu tố sau: (i) đơn vị phát hành 
là một trong những doanh nghiệp 
đầu ngành trong lĩnh vực phát triển 
bất động sản khu công nghiệp tại 
Việt Nam, được BIDV quản lý dòng 
tiền và đánh giá tín nhiệm hạng AA. 
Chương trình cũng được đảm bảo 
bằng tài sản chất lượng với trị giá 
1.500 tỷ đồng, tương đương 150% 
giá trị phát hành; (ii) nhà đầu tư được 
hưởng mức lãi suất hấp dẫn 8,2%/

Thông qua dòng sản phẩm 
trái phiếu doanh nghiệp Smart 

Bond, BIDV mong muốn 
mang đến cơ hội đầu tư mới 
dành cho phân khúc khách 

hàng cá nhân cao cấp. 

tiêu điểm
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Thủ đoạn hoạt động của đối 
tượng là giả danh cán bộ ngân 
hàng, đăng các thông tin hỗ 

trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên 
các trang mạng xã hội facebook. 
Các đối tượng lợi dụng những hình 
ảnh hội thảo, biển tên cán bộ giả 
mạo và các hoạt động chung có 
logo của ngân hàng để gửi cho 
Khách hàng qua Zalo, Facebook… 
nhằm giả danh là cán bộ ngân 
hàng. Khi người bị hại có nhu cầu 
vốn, khách hàng sẽ được các đối 
tượng hướng dẫn kết bạn qua ứng 
dụng zalo, vay, chụp ảnh giấy tờ 
làm hồ sơ vay vốn gồm chứng minh 
nhân dân, sổ hộ khẩu chuyển cho 
các đối tượng. 

Sau khi có thông tin, các đối 
tượng sẽ sử dụng phần mềm trên 
điện thoại làm giả một bộ hợp đồng 
tín dụng của ngân hàng, điền toàn 
bộ thông tin của người bị hại có ghi 
rõ số tiền cho vay, số tài khoản nhận 
tiền giải ngân và nêu rõ điều kiện để 
được giải ngân thì người bị hại phải 
đóng các khoản tiền vay mua bảo 
hiểm, trả góp trước một số tháng, 
tiền phí lệnh giải ngân… sau đó 
chuyển tiền vào các tài khoản ngân 
hàng mà các đối tượng yêu cầu. 

Sau khi tiền được chuyển vào các 
tài khoản, các đối tượng sẽ ngụy 

Cẩn trọng sập bẫy 

đối tượng giả danh
cán bộ ngân hàng

HươNG PHươNG

Với sự phát triển nhanh 
chóng của các trang mạng 
xã hội, các hình thức lừa 
đảo qua mạng, tội phạm 

công nghệ cao cũng đang có 
xu hướng gia tăng. Các đối 

tượng sử dụng nhiều thủ 
đoạn hòng lợi dụng uy tín 
của Ngân hàng, đánh vào 

tâm lý cả tin của khách hàng 
để lừa đảo, chiếm đoạt tài 

sản của khách hàng.

Khi thực hiện các giao dịch ngân 
hàng, khách hàng lưu ý chỉ cung cấp 
các thông tin cá nhân như: CMND, 
Sổ hộ khẩu, Hợp đồng lao động... 
cho BIDV, tuyệt đối không cung cấp 
cho người lạ hoặc cung cấp tại các 
trang web giả mạo (BIDV chỉ có một 
trang web chính thức và duy nhất 
tại địa chỉ www.bidv.com.vn).

Các loại phí dịch vụ liên quan 
đến giao dịch tại Ngân hàng đều 
được BIDV thu trực tiếp từ khách 
hàng và cung cấp chứng từ hợp 
lệ, đồng thời biểu phí dịch vụ 
được BIDV niêm yết công khai 
theo quy định tại các điểm giao 
dịch và tại trang web chính thức 
của BIDV (www.bidv.com.vn). Vì 
vậy, khách hàng không thực hiện 
nộp bất cứ loại phí nào khi chưa 
kiểm tra tính phù hợp với biểu 
phí của BIDV và tuyệt đối không 
chuyển tiền phí qua một tổ chức/
cá nhân nào khác. 

trang bịt khẩu trang và đến các cây 
ATM của các ngân hàng để thực 
hiện việc rút tiền chiếm đoạt, sau đó 
chặn zalo của người bị hại. Ngay sau 
khi nhận được số tiền trên, khách 
hàng không thể liên lạc với đối 
tượng giả mạo này nữa.

Nhằm nâng cao cảnh giác để an 
tâm tận hưởng các dịch vụ, tiện ích 
của Ngân hàng, tránh mất tiền oan, 
BIDV đã đưa ra nhiều khuyến cáo 
cho khách hàng, cụ thể:

Tuyệt đối cảnh giác và luôn xác 
minh mọi lời mời chào từ những 
người lạ, có nhiều dấu hiệu khả 
nghi. Trường hợp phát sinh nhu 
cầu sử dụng các sản phẩm dịch 
vụ Ngân hàng, khách hàng có thể 
tiếp cận thông qua trang web 
chính thức của BIDV (www.bidv.
com.vn), Tổng đài hỗ trợ 24/7 
(19009247) hoặc đến điểm giao 
dịch gần nhất của BIDV để được 
cán bộ hỗ trợ.
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tiến trình cung ứng
vắc-xin Covid-19

và vai trò trong phụC hồi kinh tế
Đại dịch COVID-19 bùng phát từ cuối năm 2019, đến 

nay diễn biến vẫn rất phức tạp, đã và đang tác động 
nghiêm trọng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của 

các nước. Vắc-xin COVID-19 đang được coi là hy vọng 
lớn và cũng là giải pháp căn cơ để kinh tế thế giới nói 

chung và Việt Nam nói riêng sớm vượt qua đại dịch 
và phục hồi. Tuy nhiên, hiệu quả phòng bệnh, nguồn 
cung, cơ chế phân phối và tiêm vắc-xin như thế nào là 

vấn đề đáng quan tâm.

Hải BìNH

cả Thế giới “sốT” vắc-
xin covid-19

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 
hiện nay có 190 quốc gia tham gia 
Chương trình tiếp cận vắc-xin phòng 
COVID-19 toàn cầu (COVAX) do Liên 
minh vắc-xin GAVI và WHO sáng lập, 
cùng phối hợp với các đơn vị nghiên 
cứu, phát triển vắc-xin và phân phối 
vắc-xin với tiêu chí công bằng và 
hiệu quả cho các nước thành viên 
tham gia. Tính đến tháng 6/2021, 
theo WHO, có 287 loại vắc-xin 
COVID-19 đang được nghiên cứu, 
trong đó có 102 loại vắc-xin đang 
trong giai đoạn đánh giá lâm sàng, 
nhiều vắc-xin đã được cấp phép sản 
xuất và sử dụng như AstraZeneca, 
BioNTech/Pfizer, Modena, 
Johnson&Johnson, Novavax, 
Sinopharm, Sinovac, CanSino, 
Gamaleya,...còn lại mới đang ở giai 
đoạn 2 hoặc 1. Dự kiến năng lực sản 
xuất đạt tối đa 11,9 tỷ liều (năm 2021) 
và 15,3 tỷ liều (năm 2022). 

tiêu điểm
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Theo Bộ Y tế, Việt Nam là một 
trong 190 quốc gia tham gia Sáng 
kiến COVAX và cũng nằm trong 
danh sách các quốc gia được tài 
trợ vắc-xin giai đoạn đầu tiên. Theo 
Bộ Y tế, số lượng vắc-xin được 
cấp qua COVAX là 38,9 triệu liều, 
trong khi qua đặt hàng với Công ty 
AstraZeneca là 30 triệu liều trong 
năm 2021, 31 triệu liều của Pfizer, 5 
triệu liều của Moderna, 20 triệu liều 
của Gamaleya Research Institute. 
Như vậy, trong năm 2021, Việt Nam 
sẽ có hơn 120 triệu liều vắc-xin. 
Trong khi đó, để đạt được miễn 
dịch cộng đồng, Việt Nam sẽ cần 
khoảng 150 triệu liều để tiêm đủ 
cho khoảng 70% dân số trong năm 
2021. Ngoài ra, đối với khả năng 
tự cung cấp vắc-xin của Việt Nam, 
hiện nay, cả nước có 4 đơn vị đang 
nghiên cứu vắc-xin gồm Vabiotech, 
Ivac, Nanogen và Polyvac. Nếu 
thành công, dự báo có thể đáp ứng 
50 - 130 triệu liều/năm; giúp Việt 
Nam chủ động nguồn cung vắc-xin 
phục vụ cộng đồng về lâu dài.

vắc-xin – “liều Thuốc” 
hồi phục nền kinh Tế 

Vắc-xin có 3 vai trò quan trọng: 
Một là, vắc-xin tạo miễn dịch cộng 
đồng, bảo vệ sức khỏe người dân 
(theo một số nghiên cứu, đối với 
virus COVID-19, miễn dịch cộng 
đồng có thể đạt được nếu 60% cư 
dân được miễn dịch). Hai là, giảm 
bớt sức ép đối với hệ thống y tế: đại 
dịch COVID-19 đã đặt hệ thống y tế 
các nước dưới sức ép rất lớn trong 
việc điều trị cho số lượng lớn bệnh 
nhân trong cùng 1 thời điểm, đồng 
thời suy giảm nguồn lực điều trị cho 
các bệnh nhân khác. Việc có vắc-xin 
sẽ giúp giảm sự quá tải tại các bệnh 
viện, cơ sở y tế, đồng thời củng cố 
tính bền vững của hệ thống y tế. 
Ba là, tác động tích cực cho phục 
hồi và tăng trưởng kinh tế. Kinh tế 
có thể hồi phục nhờ các yếu tố: (i) 
Đảm bảo sức khỏe cho lực lượng lao 
động và tăng năng suất lao động; 
(ii) Khôi phục các hoạt động kinh tế 
- xã hội khi kiểm soát được mức độ 
lây nhiễm của dịch bệnh; (iii) Thúc 
đẩy nhu cầu đầu tư, tiêu dùng của 

các hộ gia đình, doanh nghiệp khi 
sức khỏe cộng đồng được đảm bảo. 

Các tổ chức quốc tế nhận định 
vắc-xin COVID-19 sẽ có đóng góp 
quan trọng trong việc phục hồi kinh 
tế. Theo đó, vắc-xin sẽ đóng góp 
thêm 1,1 điểm % cho tăng trưởng 
kinh tế thế giới năm 2021, tương 
ứng 1,7 điểm % cho các nền kinh 
tế phát triển và 0,3 điểm % cho các 
nền kinh tế mới nổi. Năm 2022, tác 
động tích cực của việc có vắc-xin đối 
với tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ 
nhiều hơn do mức độ phổ cập vắc-
xin tăng. Theo đó, GDP toàn cầu có 
thể tăng trưởng thêm gần 3 điểm % 
năm 2022 và cả 2 năm (2021-2022) 
sẽ là 4 điểm %, EU và Mỹ (6 điểm %), 
các nước đang phát triển và mới nổi 
(2,2 điểm %) và Việt Nam (khoảng 
0,3 điểm % năm 2021 và 1,8 điểm % 
năm 2022). 

nhiệm vụ ĐặT ra cho 
việT nam

Từ những phân tích về thực trạng 
vắc-xin và vai trò của nó trong việc 
phục hồi kinh tế, có thể thấy trong 
thời điểm hiện tại, Việt Nam cần chú 
trọng tới 5 vấn đề chủ yếu, cụ thể:

Thứ nhất, căn cứ tình hình phát 
triển và phân phối vắc-xin, Việt Nam 
sẽ chỉ có được khoảng 86-120 triệu 
liều vắc-xin so với nhu cầu 150 triệu 
liều (tương đương 40-53% nhu cầu) 
trong năm 2021 và có thể tới giữa 
năm 2022 mới có thể đạt được mức 
tiêm chủng 60-70% dân số để đạt 
được mức miễn dịch cộng đồng cần 
thiết. Do đó, trong năm 2021, Việt 
Nam vẫn phải sống chung với dịch 

bệnh trong trạng thái “bình thường 
mới”. Theo đó, Chính phủ cần tiếp 
tục tập trung thực hiện mục tiêu 
kép, trong đó nhiệm vụ phòng 
chống dịch COVID-19 hiệu quả vẫn 
là ưu tiên hàng đầu, bởi đó cũng là 
điều kiện tiên quyết đảm bảo phục 
hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Bởi 
vậy, cần tính toán phương án tối 
ưu, không chủ quan, lơ là chống 
dịch, nhưng cũng không quá hoang 
mang, sợ hãi đến mức luôn phong 
tỏa, bế quan, tỏa cảng dẫn đến ách 
tắc mọi hoạt động kinh tế - xã hội. 

Thứ hai, cần tính toán đầu mối 
mua, vận chuyển và phân công rõ 
trách nhiệm các khâu trên nhằm 
đảm bảo hiệu quả, minh bạch và 
công bằng. Chính phủ cần hướng 
dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký, cấp 
phép mua và tổ chức tiêm vắc-xin 
cho người lao động của địa phương, 
tổ chức,  doanh nghiệp (hiện đã 
có một số tỉnh/thành phố, doanh 
nghiệp, tổ chức sẵn sàng mua vắc-
xin để tiêm cho người lao động). 
Đồng thời, tăng cường truyền 
thông hiệu quả nhằm đạt được sự 
đồng thuận cũng như ý thức phòng, 
chống dịch.

Thứ ba, để chủ động về lâu dài, 
đặc biệt là có sự xuất hiện của các 
biến chủng mới của virus SARS CoV-
2, việc đa dạng hóa nguồn cung 
vắc-xin và bài toán nghiên cứu, tự 
sản xuất vắc-xin (trong đó có vắc-xin 
COVID-19) cần được quan tâm đầu 
tư và triển khai thực hiện.

Thứ tư, cần thường xuyên theo 
dõi, cập nhật tình hình phát triển và 
tính hiệu quả của các loại vắc-xin để 
có điều chỉnh kế hoạch mua, phân 
phối và lộ trình tiêm vắc-xin phù 
hợp nhằm nhanh chóng đạt được 
miễn dịch cộng đồng, song vẫn 
đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Thứ năm, song song với việc triển 
khai tiêm vắc-xin, cần tiếp tục đẩy 
mạnh các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh, nhất là việc nâng cao 
ý thức của người dân; không chủ 
quan, ỷ lại hoàn toàn vào việc có 
vắc-xin. Đồng thời, cần có kế hoạch 
hợp tác với các nước khác khi áp 
dụng giấy chứng nhận đã tiêm vắc-
xin như thế nào... 
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Tín dụng duy Trì Đà 
phục hồi 

Bức tranh chung của toàn ngành 
Ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 
là những con số tích cực: Tính đến 
ngày 15/6/2021, tổng phương tiện 
thanh toán M2 tăng 3,96% so với 
cuối năm 2020 và tăng 14,27% so 
với cùng kỳ năm 2020. Thanh khoản 
hệ thống TCTD thông suốt, NHNN 
tiếp tục điều hành nghiệp vụ thị 
trường mở chủ động, linh hoạt. 
Mặt bằng lãi suất huy động và cho 
vay giảm khoảng 0,3%/năm so với 
tháng 12/2020. Lãi suất cho vay 
ngắn hạn tối đa bằng VND thuộc 
một số ngành, lĩnh vực ưu tiên ở 
mức 4,5%/năm; lãi suất cho vay USD 
bình quân ở mức 3,0-6,0%/năm. 
Thị trường ngoại tệ ổn định, thanh 
khoản thông suốt… 

Đối với tín dụng, Vụ trưởng Vụ 
Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) 
Nguyễn Tuấn Anh cho biết: đến 
ngày 15/6/2021, tín dụng 
toàn nền kinh tế tăng 

6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của ngân hàng 
vẫn thu được những kết quả tich cực. Tuy nhiên, diễn 

biến dịch bệnh phức tạp đặt ra không ít thách thức cho cả 
hệ thống khi theo đuổi mục tiêu kép của Chính phủ “vừa 

chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế”, đảm bảo vận 
hành thông suốt và ổn định thị trường tiền tệ. 

thực hiện 
mục tiêu kép 

đòi hỏi những nỗ LựC Lớn

dư nợ 4.363 tỷ đồng, cho vay mới 
đối với 3.052.262 khách hàng với số 
tiền 111.256 tỷ đồng. 

Về  hoạt động thanh toán,  Vụ 
trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) 
Phạm Tiến Dũng chia sẻ: đến cuối 
tháng 4/2021, cả nước có trên 79 tổ 
chức cung ứng dịch vụ thanh toán 
triển khai thanh toán qua Internet 
và 44 tổ chức thanh toán qua điện 
thoại di động. So với cùng kỳ 4 
tháng đầu năm 2020, giao dịch 
qua kênh Internet tăng tương ứng 
65,9% về số lượng; 31,2% về giá 
trị; giao dịch qua kênh điện thoại 
di động tăng 86,3% về số lượng; 
123,1% về giá trị; giao dịch qua 
QR Code tăng 95,7% về số lượng; 
181,5% về giá trị…

kiểm soáT Tăng Trưởng 
Tín dụng Trong Từng 
lĩnh vực

Tín dụng đã và đang phục hồi 
tốt trong bối cảnh dịch Covid 19 
tiếp tục diễn biến phức tạp, trong 
khi đó cả thị trường chứng khoán 
và bất động sản rất sôi động thời 

5,1% so với cuối năm 2020 (cùng 
kỳ 2020 tăng 2,26%). Các NHTM 
tiếp tục có nhiều giải pháp đồng 
hành cùng doanh nghiệp, khắc 
phục khó khăn do tác động của 
dịch Covid-19. Đến 31/5/2021, 
các TCTD đã thực hiện cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ cho 257.602 khách 
hàng với dư nợ 336.663 tỷ đồng; 
miễn, giảm, hạ lãi suất cho 676.690 
khách hàng với dư nợ 1.277.831 
tỷ đồng; cho vay mới lãi suất thấp 
hơn so với trước dịch với doanh 
số lũy kế từ 23/01/2020 đến nay 
đạt 3.508.415 tỷ đồng cho 480.839 
khách hàng. Ngân hàng Chính sách 
xã hội đã thực hiện gia 
hạn nợ cho 174.871 
khách hàng với 

Hà aN

tiêu điểm
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gian qua, khiến dư luận đặt vấn đề 
có phải vốn tín dụng đang chảy 
mạnh vào đây?

Công bố hoạt động 6 tháng đầu 
năm của toàn ngành Ngân hàng, 
ông Nguyễn Tuấn Anh Vụ Trưởng 
Vụ tín dụng các ngành kinh tế cho 
biết:  mức tăng trưởng tín dụng 
của lĩnh vực bất động sản là 4,84% 
tính tới hết tháng 4/2021, dự kiến 
đạt mức 5,5% tính đến hết tháng 
6/2021. “Với mức tăng hiện tại, cơ 
quan quản lý vẫn kiểm soát tốt, 
nhưng NHNN đã yêu cầu các TCTD 
đánh giá lại, kiểm soát chặt chẽ tăng 
trưởng trong từng lĩnh vực”, ông 
Tuấn Anh nói. Với lĩnh vực chứng 
khoán, hết tháng 6/2021 dư nợ đạt 
mức 46.700 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 
nhỏ chỉ bằng 0,48%/tổng dư nợ nền 
kinh tế. Nhưng NHNN khẳng định sẽ 
có giải pháp giám sát chặt chẽ hoạt 
động cho vay, đặc biệt hạn chế việc 
lách luật để cho vay lĩnh vực này, sử 
dụng vốn sai mục đích; tăng cường 
giám sát các TCTD, người vay…

Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng cho 
biết, hiện có khoảng 10 NHTM đang 

xin nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 
nhưng NHNN đang xem xét phân 
tích, đánh giá, điều chỉnh hạn mức 
phù hợp bảo đảm tăng trưởng có 
chất lượng, hài hòa với nền kinh tế. 
NHNN sẽ căn cứ vào quy mô, chất 
lượng tài sản của từng TCTD để xếp 
hạng và giao chỉ tiêu tăng trưởng 
tín dụng linh hoạt. Hạn mức tín 
dụng sẽ được cấp cho từng ngân 
hàng riêng biệt, không cố định mà 
sẽ xem xét thay đổi từng đợt khi 
cần thiết, dựa trên tình hình hoạt 
động kinh doanh thực tế của từng 
ngân hàng…Có thể thấy, quan điểm 
xuyên suốt của NHNN những năm 
gần đây là nắn dòng tín dụng vào 
lĩnh vực được Chính phủ khuyến 
khích; TCTD nào quản trị rủi ro tốt sẽ 
được NHNN cấp hạn mức tín dụng 
cao hơn. 

Phó Thống đốc Đào Minh Tú 
khẳng định, những tháng cuối năm 
NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính 
sách tiền tệ chủ động, linh hoạt 
phối hợp chặt chẽ với chính sách 
tài khóa và các chính sách kinh tế 
vĩ mô khác trên cơ sở mục tiêu của 

Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội năm 2021 
nhằm kiểm soát lạm phát; duy trì 
ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ trợ 
phục hồi nhanh kinh tế. Theo đó, 
lãi suất tiếp tục được điều hành 
phù hợp với điều hành cân đối vĩ 
mô, lạm phát, diễn biến thị trường 
và mục tiêu chính sách tiền tệ, tạo 
điều kiện giảm chi phí vốn cho 
người dân, doanh nghiệp và nền 
kinh tế. Vốn tín dụng được ưu tiên 
cho các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh; định hướng cơ 
cấu tín dụng phù hợp với chuyển 
dịch nền kinh tế, góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng và phát triển kinh tế 
bền vững. NHNN tiếp tục phối hợp 
với Bộ ngành liên quan đề xuất, 
triển khai chính sách cho vay hỗ trợ 
trả lương cho người lao động do 
bị ngừng việc, gián đoạn sản xuất 
do ảnh hưởng Covid-19; kiểm soát 
chặt tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn 
rủi ro như bất động sản, các dự án 
BOT, BT giao thông, chứng khoán; 
chỉ đạo TCTD tiếp tục tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp trong tiếp cận tín dụng. 
NHNN khuyến khích các TCTD phát 
triển mạng lưới chi nhánh và phòng 
giao dịch ở vùng nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân tiếp cận 
các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, 
góp phần hạn chế tín dụng đen… 
Ngày 20/6/2021, bốn NHTM đã ký 
thoả thuận với Bộ Công an về việc 
khai thác dữ liệu căn cước công 
dân. Đây là cơ sở thuận lợi cho ngân 
hàng phát triển dịch vụ ngân hàng 
điện tử với các giải pháp đảm bảo 
an toàn thông tin tốt hơn. 

Hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và 
hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân 
đã chính thức vận hành từ ngày 1/7/2021. Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư đã sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, 
địa phương để góp phần phục vụ xây dựng Chính phủ 
điện tử. Về phía ngành Ngân hàng, NHNN sẽ trình Thủ 
tướng ban hành Đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 
2021-2025; Phối hợp với các bộ ngành liên quan triển 
khai thí điểm Mobile Money; triển khai thực hiện Kế 
hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030…
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Hỗ trợ kHácH Hàng 
pHục Hồi sản xuất kinH 
doanH

Thông tư 03 và trước đó là Thông 
tư 01 là hành lang pháp lý quan 
trọng để các ngân hàng thương 
mại triển khai các chính sách hỗ 
trợ khách hàng vượt qua khó khăn 
do đại dịch Covid-19. Với Thông tư 
03, NHNN cho phép các ngân hàng 
thương mại cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ đối với số dư nợ của các khoản 
nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 
(thay vì trước ngày 23/01/2020 theo 
Thông tư 01).

Đặc biệt, đối với số dư nợ 
của khoản nợ phát sinh từ ngày 
23/01/2020 đến trước ngày 
10/6/2020, do tính chất của các 
khoản vay vốn lưu động phục vụ 
hoạt động sản xuất kinh doanh là 
ngắn hạn (thời hạn vay vốn thông 
thường khoảng 6-12 tháng) nên 
trong giai đoạn cuối năm 2020, đầu 
năm 2021 đã phát sinh nghĩa vụ 
trả nợ rất nhiều nhưng lại không 
đủ điều kiện để được cơ cấu nợ 
theo Thông tư 01. Các ngân hàng 
thương mại buộc phải cơ cấu nợ và 
phân loại (chuyển nhóm nợ) theo 
Thông tư 02/2013/TT-NHNN hoặc 
phải để phát sinh nợ quá hạn. Điều 
này vô hình chung đã làm giảm tác 
dụng của các chính sách NHNN đã 
hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc 
Thông tư 03 cho phép được cơ cấu 

THÔNG TƯ 03/2021/TT-NHNN

Hỗ trợ khách hàng 
vượt qua đại dịch Covid-19

Thành nam

lại thời hạn trả nợ đối với các số dư 
nợ này và được giữ nguyên nhóm 
nợ đã phân loại tại thời điểm gần 
nhất trước ngày thực hiện cơ cấu nợ 
lần đầu hoặc nhóm nợ đã phân loại 
tại thời điểm gần nhất trước ngày 
khoản nợ bị chuyển quá hạn đã có 
tác dụng rất lớn, giúp đẩy mạnh hỗ 
trợ khách hàng.

Như vậy, việc mở rộng, bổ sung 
phạm vị, đối tượng số dư nợ được 
phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ 
nguyên nhóm nợ theo Thông tư 03 
sẽ làm giảm bớt áp lực tài chính lên 
các doanh nghiệp trong bối cảnh 

doanh thu, thu nhập sụt giảm. Quan 
trọng hơn, sẽ giúp doanh nghiệp có 
khả năng tiếp cận nguồn tín dụng 
mới để duy trì sản xuất và có thêm 
thời gian để phục hồi sản xuất kinh 
doanh sau đại dịch Covid-19.

Đảm bảo an toàn Hệ 
tHống ngân Hàng

Thông tư 03 quy định việc các 
ngân hàng thương mại phải trích 
bổ sung số tiền dự phòng cụ thể là 
số tiền chênh lệch dương giữa: số 
tiền dự phòng cụ thể phải trích lập 
đối với toàn bộ dư nợ khách hàng 

NHNN đã chính thức ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN với nhiều điểm mới “dễ thở” hơn cho cả 
doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại. Đối với doanh nghiệp, việc bổ sung thêm phạm vi, đối tượng nợ 
được cơ cấu lại thời hạn trả nợ sẽ làm giảm bớt áp lực tài chính lên doanh nghiệp khi các khoản nợ đến hạn 
sẽ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch 

Covid-19. Đối với ngân hàng thương mại, việc sửa đổi tại Thông tư 03 sẽ làm giảm áp lực trích lập dự phòng 
rủi ro, có nhiều tác động tích cực cả trong ngắn và dài hạn.

tiêu điểm
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nếu không áp dụng quy định giữ 
nguyên nhóm nợ sau cơ cấu và số 
tiền dự phòng cụ thể đã trích lập 
đối với toàn bộ dư nợ khách hàng 
khi áp dụng quy định giữ nguyên 
nhóm nợ sau cơ cấu. Tỷ lệ trích lập 
này sẽ phải đạt tối thiểu 30% số tiền 
dự phòng cụ thể phải trích bổ sung, 
muộn nhất ngày 31/12/2021 và 
tăng lên tối thiểu 60% và 100% lần 
lượt vào cuối năm 2022 và 2023.

Thông tư 01 trước đó quy định 
các ngân hàng thương mại sẽ phải 
thực hiện trích lập dự phòng rủi ro 
như thông thường khi các khoản 
nợ đã được cơ cấu hết thời gian 
cơ cấu nợ tối đa. Điều này tạo nên 
áp lực chi phí dự phòng cực lớn 
cho các ngân hàng thương mại khi 
không được tiếp tục gia hạn nợ, giữ 
nguyên nhóm nợ (đặc biệt là trong 
năm 2021). Tuy nhiên, với việc “giãn 
bớt” lộ trình trích lập dự phòng 
rủi ro thì chi phí dự phòng của các 
ngân hàng thương mại sẽ không 
tăng quá mạnh trong năm 2021, từ 
đó sẽ giúp các ngân hàng thương 
mại có dư địa cho thu nhập giữ lại 
để hỗ trợ tăng cường an toàn vốn 
và thúc đẩy cho vay phục vụ sản 
xuất kinh doanh.

Như vậy, khi ban hành Thông 
tư 03, Chính phủ, NHNN và các cơ 

quan đã phải đặt ra bài toán cân 
bằng nhiều lợi ích giữa các bên. Đây 
là bước đi phù hợp, kịp thời, vừa giải 
quyết khó khăn, đảm bảo cơ chế 
hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nền 
kinh tế, vừa đảm bảo an toàn hệ 
thống giúp các ngân hàng thương 
mại trích lập theo năng lực của 
mình tạo dư địa kiểm soát được rủi 
ro trong thời gian tới.

Mặc dù, những điểm mới sửa 
đổi tại Thông tư 03 đã nhận được 
sự đồng tình nhất định từ các ngân 
hàng thương mại, các doanh nghiệp 
và người dân. Tuy nhiên, hiện nay 
tình hình dịch bệnh Covid-19 trên 
thế giới cũng như tại Việt Nam vẫn 
đang diễn biến hết sức phức tạp và 
khó lường do sự xuất hiện của nhiều 
biến chủng mới của virut SARS-
CoV-2. Việc hạn chế di chuyển, giãn 
cách xã hội vẫn tiếp tục gây ảnh 
hưởng rất lớn đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
và người dân, đặc biệt là các ngành 
vận tải, dịch vụ, du lịch, lưu trú, nhà 
hàng, khách sạn, vui chơi, giải trí, 
giáo dục… Đồng thời, để đảm bảo 
chủ động và linh hoạt trong thực 
hiện, tránh phải sửa đổi Thông tư 01, 
Thông tư 03 nhiều lần (trong trường 
hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến 
phức tạp sau thời điểm 31/12/2021). 

Các doanh nghiệp, người dân nói 
chung và các TCTD nói riêng đang 
rất mong mỏi và đề nghị NHNN tiếp 
tục mở rộng, bổ sung phạm vi, đối 
tượng số dư nợ được cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ 
nguyên nhóm nợ cũng như quy 
định thời gian cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ phù hợp hơn, với các vấn đề còn 
vướng mắc như: (i) Không quy định 
thời gian phát sinh khoản nợ “trước 
ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho 
vay, cho thuê tài chính” mà chỉ quy 
định về thời gian phát sinh nghĩa vụ 
trả nợ gốc và/hoặc lãi; (ii) Sửa giới 
hạn về thời gian phát sinh nghĩa vụ 
trả nợ của khoản nợ như sau: “Phát 
sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc 
lãi trong khoảng thời gian từ ngày 
23/01/2020 đến ngày 31/12/2021 
hoặc đến ngày liền kề sau 03 tháng 
kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ 
công bố hết dịch Covid-19, tùy thời 
điểm nào đến sau”. (iii) Mở rộng 
thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 
giữ nguyên nhóm nợ theo hướng 
phù hợp hơn với nguồn thu, dòng 
tiền của khách hàng cũng như mức 
độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 để 
không gây khó khăn, áp lực đối với 
khách hàng trong khoảng thời gian 
quá ngắn sau khi cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ… 

51Tháng 6. 2021   Số 287   Đầu tư Phát triển



Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn biến ngày càng phức tạp, thực 
hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 
sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, BIDV đã cam kết ủng hộ 
Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 với trị giá 60 
tỷ đồng, khoản hỗ trợ này đã bao gồm 

Ngày 4/6/2021, BIDV thực hiện trao tặng 200 
triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống Covid 
19 của Thành phố Hà Nội 

Ngày 23/6/2021, BIDV đã trao tặng Bệnh viện Nhi trung ương số tiền 2 tỷ đồng để hỗ trợ Bệnh viện triển khai 
công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19

số tiền 25 tỷ đồng BIDV đã trao 
tặng trước đó tại lễ tiếp nhận của Bộ Y 
tế. Ngày 5/6/2021, tại lễ ra mắt Quỹ vắc 
xin phòngchống Covid-19 tổ chức ở Nhà 
hát Lớn Hà Nội, trước sự chứng kiến của 
Thủ tướng Chính phủ, BIDV đã trao tặng 
tượng trưng số tiền ủng hộ do Bộ Tài 
chính tiếp nhận. 

Tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả 
phòng chống Covid-19. Nhiều quốc gia 
trên thế giới đã cơ bản kiểm soát dịch 
bệnh, các hoạt động kinh tế xã hội đã 
trở lại bình thường. Việt Nam cũng đang 
nỗ lực để triển khai việc tiêm vắc xin cho 
toàn dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt của 
Chính phủ, sự đồng lòng của các tổ chức 
cá nhân trong và ngoài nước, Việt Nam 
sẽ sớm có đủ vắc xin, đạt mục tiêu miễn 
dịch cộng đồng, kiểm soát được dịch 
bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định 

và phát triển kinh tế xã hội.  
Bên cạnh việc tham gia 

ủng hộ vào Quỹ Vắc xin của 
Chính phủ, BIDV sẽ tiếp 
tục vận động trên 25.000 
cán bộ công nhân viên, 
người lao động trong hệ 
thống BIDV ủng hộ vào 

Quỹ. Tại các địa phương, 
căn cứ diễn biến tình hình 

dịch bệnh Covid-19, BIDV 
cũng chủ động có các hoạt động 

tài trợ ủng hộ công tác phòng chống 
dịch bệnh trên địa bàn. Số tiền BIDV ủng 
hộ 2 đợt Covid-19 năm 2021 đến nay là 
hơn 76 tỷ đồng. Đến hết tháng 6/2021, 
tổng số tiền BIDV tài trợ phòng chống 
Covid-19 trong 2 năm 2020 -2021 là hơn 
122 tỷ đồng. 

BIDV chung tay 
đáNH bay Covid-19

minh an

tiêu điểm
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Ngày 18/6/2021, BIDV đã trao tặng ủng hộ tỉnh Quảng Bình 
phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 1 tỷ đồng.

Ngày 10/6/2021, BIDV Cao Bằng đã trao tặng ủng hộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh  
Cao Bằng số tiền 100 triệu đồng tại sự kiện Lễ phát động cao điểm quyên góp ủng hộ 

quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11/6/2021, BIDV Hà Tĩnh đã trao 200 triệu đồng ủng hộ thành 
phố Hà Tĩnh phòng chống Covid. BIDV đã trao tặng cho các cơ quan 

đơn vị của Hà Tĩnh tham gia phòng chống dịch là thành phố Hà Tĩnh, 
Hội phụ nữ khối an ninh...

Ngày 12/6/2021, tại vùng tâm dịch Bắc Giang, trước tình 
hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng, thực hiện 

sự vận động của UBMTTQ tỉnh, BIDV tiếp tục ủng hộ đợt 2 
thêm 1 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin của tỉnh Bắc Giang

Ngày 14/6/2021, trong lễ tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch 
Covid-19 do UBMTTQ tỉnh Ninh Bình tổ chức, BIDV cũng đã ủng hộ  

200 triệu đồng 

Trước đó, tại Bình Dương, BIDV cũng đã trao tặng tỉnh 100 
triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống Covid – 19 của địa 
phương. Sắp tới, BIDV cũng sẽ trao tặng các địa phương Lạng 
Sơn, Hưng Yên, Bệnh viện E chi phí phòng chống dịch Covid-19

Ngày 27/6/2021, BIDV ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
tại tỉnh Lạng Sơn 1 tỷ đồng.
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Hưởng ứng lời kêu gọi của 
Thủ tướng Chính phủ về 
việc sớm đưa vắc-xin phòng 

Covid-19 đến với mọi người dân, 
ngày 03/06/2021, BIC đã ủng hộ 300 
triệu đồng cho Quỹ vắc-xin phòng 
chống Covid-19.

Thông qua việc đóng góp, ủng 
hộ cho Quỹ vắc-xin, BIC mong muốn 
được chung tay với toàn xã hội giúp 
Việt Nam sớm đạt được miễn dịch 
cộng đồng, đẩy lùi hoàn toàn dịch 

CHuNG Tay
đẩy lùi

Covid-19
Vừa qua, Tổng công ty 

Bảo hiểm BIDV (BIC) đã 
có những hoạt động thiết 

thực, góp phần vào công tác 
phòng, chống, đẩy lùi dịch 

Covid-19…
bệnh Covid-19 và trở lại với cuộc 
sống bình thường.

Bên cạnh việc đóng góp cho Quỹ 
vắc-xin phòng Covid-19, vừa qua, 
BIC cũng ủng hộ 300 triệu đồng cho 
hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang cho 
công tác phòng, chống dịch. Theo 
đó, BIC đã trao 200 triệu đồng cho Ủy 
ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh 
và Bắc Giang để phục vụ cho công 
tác phòng chống dịch chung tại địa 
bàn hai tỉnh. Đồng thời, ủng hộ nhu 
yếu phẩm và vật tư y tế với trị giá 100 
triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu 
chống dịch và người dân các vùng 

chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch 
bệnh tại địa bàn hai tỉnh như: ủng hộ 
1,5 tấn gạo (trị giá 25 triệu đồng) cho 
nhân dân xã Mão Điền, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh; trao 250 bộ 
giá Inox để lấy mẫu xét nghiệm cho 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Bắc Ninh; tặng 80 thùng nước điện 
giải Pocari hỗ trợ phục hồi sức khỏe; 
mua các nhu yếu phẩm phục vụ sinh 
hoạt cho các công nhân trong khu 
cách ly, phong tỏa của Công ty TNHH 
Samkwang Vina tại Khu Công nghiệp 
Quang Châu, Bắc Giang.

mạnh hải

Chung tay với cộng đồng đẩy lùi 
Covid-19, Công ty Chứng khoán 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BSC) đã ủng hộ 500 triệu 
đồng cho Quỹ vắc-xin phòng chống 
Covid-19.

BSC là một trong những công ty 
chứng khoán tiên phong thực hiện các 
chương trình an sinh xã hội và đặc biệt 
là chung tay, chia sẻ cùng Chính phủ và 
cộng đồng trong việc phòng, chống, 
đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Từ khi dịch 
bệnh bùng phát đến nay, BSC đã trao 

BSC ủng hộ 500 triệu đồng
Quỹ vắC-xiN pHòNG, CHốNG Covid-19

tặng 10.000 khẩu trang cho Bệnh viện 
bệnh nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh, 
giúp bảo vệ các cán bộ y tế tại tuyến đầu 
chống dịch.

Bên cạnh đó, BSC cũng triển khai 
hàng loạt dịch vụ mang tới tiện ích 
cho khách hàng như mở tài khoản trực 
tuyến eKYC mà không cần tới quầy giao 
dịch, miễn phí giao dịch trên nền tảng 
i-Invest, tư vấn miễn phí trên BSC Zalo 
Offical Account, hỗ trợ các nhà đầu tư 
trong dịch Covid-19.

Phương giang

tiêu điểm
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Ngay sau khi được chấp thuận 
là ngân hàng thương mại đầu 
tiên tiếp nhận các nguồn đóng 

góp, ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống 
Covid-19, BIDV đã tiên phong ra mắt tính 
năng, tiện ích, biện pháp này nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho khách hàng và 
công chúng để đóng góp, ủng hộ với số tài 
khoản của Quỹ đã được tích hợp sẵn trên 
ứng dụng.

ỦNG HỘ Quỹ vắC-xiN pHòNG, CHốNG Covid-19

không cần nhớ số tài khoản 
“Chuyên mục riêng” có ngay trên ứng 

dụng SmartBanking và iBank giúp khách 
hàng dễ dàng nhận biết và dễ dàng thao 
tác, thực hiện chuyển tiền ủng hộ Quỹ 
vắc-xin phòng, chống Covid-19 một cách 
nhanh chóng, thuận tiện.

Đặc biệt, BIDV miễn hoàn toàn phí 
chuyển tiền ủng hộ tới Quỹ qua BIDV 
SmartBanking và BIDV iBank. Ngoài ra 
các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp 

chưa có tài khoản có thể mở mới tài 
khoản trên BIDV SmartBanking và BIDV 
iBank để chuyển tiền ủng hộ Quỹ miễn 
phí và nhận nhiều ưu đãi, khuyến mại khi 
giao dịch.

Để chuyển tiền ủng hộ trực tuyến 
trên BIDV iBank, khách hàng thao 
tác theo 04 bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập BIDV iBank
Bước 2: Tại danh mục “Dịch vụ”, chọn 

“Ủng hộ quỹ VACCINE COVID-19” 
Bước 3: Nhập số tiền ủng hộ và xử lý giao 

dịch tương tự giao dịch chuyển tiền
Bước 4: Xác nhận và duyệt giao dịch 

chuyển tiền

Để chuyển tiền ủng hộ trực tuyến 
trên BIDV SmartBanking, khách 
hàng cập nhật phiên bản mới nhất 
của dịch vụ và thao tác theo 04 
bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập BIDV SmartBanking.
Bước 2: Tại mục “Dịch vụ khác”, chọn “Ủng 

hộ Quỹ Vắc-xin Covid-19” 
 Bước 3: Nhập số tiền ủng hộ 
Bước 4: Nhập mã OTP và xác thực hoàn 

thành giao dịch. 

Với mong muốn mang lại cơ hội 
trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng, đặc biệt trong giai 

đoạn dịch Covid-19 đang diễn biến 
phức tạp, Công ty CP Chứng khoán 
BIDV (BSC) triển khai tính năng mở tài 
khoản eKYC - định danh khách hàng 
trực tuyến.

Dịch vụ mở tài khoản eKYC mang 
đến trải nghiệm tiện lợi vượt trội khi 
chỉ với các thao tác đơn giản, khách 
hàng có thể chủ động mở tài khoản 
trực tuyến mọi lúc, mọi nơi một cách 
nhanh chóng và bảo mật, tiết kiệm 

Mở Tài kHoảN CHứNG kHoáN Tại bSC 
VớI Công nghệ eKYC

thời gian và chi phí. Nhà đầu tư sẽ được 
cung cấp đầy đủ các dịch vụ tiện ích trực 
tuyến hiện đại mà BSC đang cung cấp như 
các sản phẩm tài chính đa dạng, lựa chọn 
môi giới, tư vấn đầu tư online và nhận hỗ 
trợ từ các điểm giao dịch của BSC trên 
toàn quốc.

Đặc biệt, thông tin khách hàng sẽ 
được hoàn toàn bảo mật. Với dịch vụ mở 
tài khoản trực tuyến, BSC triển khai trên 
nền tảng trí tuệ nhân tạo AI sử dụng công 
nghệ hiện đại giúp trích xuất thông tin, 
nhận diện gương mặt, đối chiếu thông tin 
và hình ảnh, đảm bảo độ chính xác cao.

Chỉ với 30 giây mở tài khoản trực 
tuyến, khách hàng có thể giao dịch 
được ngay trong ngày và nhận nhiều 
chính sách ưu đãi hấp dẫn từ BSC như 
phí giao dịch chỉ 0,15% trong 1 năm đầu 
và lãi suất cho vay margin chỉ từ mức 
8,5%/năm không đi kèm điều kiện.

Mở ngay tài khoản chứng khoán để 
nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn từ 
BSC tại: https://dangky.bsc.com.vn/

Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ 
Trung tâm tư vấn BSC để có thêm thông 
tin chi tiết về chương trình qua email: 
icenter@bsc.com.vn, kênh zalo chính 
thức Chứng khoán BSC hoặc số điện 
thoại Miền Bắc: (024) 37173639, Miền 
Nam: (028) 38218886.
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Hành trình đỏ 2021 được 
tổ chức trong vòng hơn 2 
tháng, bắt đầu từ ngày 9/6, 

bắt đầu tại Lai Châu (9/6) và dự kiến 
kết thúc tại Hà Nội (8/8/2021), tại 
44 địa phương gồm: An Giang, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, 
Bắc Ninh, Bình Định, Bến Tre, Cà 
Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, 
Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Gia 
Lai, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải 
Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Kiên 
Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lào 
Cai, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lai Châu, 
Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng 
Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn 
La, Thái Bình, Thanh Hóa, Thành phố 
Hồ Chí Minh; Thái Nguyên, Tây Ninh, 
Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh 
Phúc, Yên Bái. 

Trong tình hình dịch bệnh 
Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 
nguồn máu cho công tác khám 
chữa bệnh càng trở nên khan hiếm. 
Hành trình đỏ đi qua 44 tỉnh thành 
với mục tiêu sẽ thu được 100.000 
đơn vị máu trong các ngày diễn 
ra sự kiện và những ngày hưởng 
ứng hành trình, đẩy mạnh công 
tác truyền thông và tập dượt kinh 
nghiệm/kĩ năng tổ chức các sự kiện 
ngày hội hiến máu nhân đạo tại các 
địa phương trong cả nước, nâng cao 
chất lượng tuyên truyền, vận động 
và tổ chức tiếp nhận máu. Đồng 
thời, thông qua chương trình cũng 
truyền thông lan tỏa tinh thần hiến 
máu tình nguyện của người dân, 
nâng cao nhận thức trong cộng 
đồng về căn bệnh tan máu bẩm 
sinh (Thalasemia). 

Hành trình đỏ là chương trình 
vận động hiến máu tình nguyện 
được tổ chức từ năm 2013 đến nay. 

minh an

Năm 2021, chương trình “Hành trình đỏ” vận động hiến máu nhân đạo và tuyên truyền nâng 
cao nhận thức về bệnh tan máu bẩm sinh lần thứ 9 sẽ đi qua 44 địa phương trong cả nước. BIDV 

tiếp tục là đơn vị năm thứ 8 đồng hành liên tiếp cùng chương trình nhân đạo này. 

Qua 8 năm (2013 – 2019), chương 
trình Hành trình Đỏ đã được tổ chức 
tại 54 tỉnh/thành phố và tiếp nhận 
trên 350.000 đơn vị máu. Lượng 
máu thu được từ chương trình sẽ 
góp phần bổ sung nguồn máu rất 
cần thiết trong công tác điều trị, cứu 
chữa bệnh nhân tại các bệnh viện, 
đặc biệt là trong những thời điểm 
khan hiếm máu căng thẳng như 
dịp hè hàng năm. Từ một phong 
trào do Viện huyết học Truyền máu 
TW tổ chức, đến nay Hành trình đỏ 
đã trở thành một chương trình vận 
động hiến máu quốc gia, do Trung 
ương Hội chữ thập đỏ chỉ đạo tổ 
chức và được triển khai rộng khắp 
tại các địa phương. 

Với mong muốn thể hiện tinh 
thần chia sẻ cùng cộng đồng, BIDV 
đã trở thành đơn vị đồng hành với 
chương trình liên tục trong 8 năm 
qua. BIDV tham gia với vai trò là đơn 
vị tài trợ kinh phí tổ chức chương 

trình, đồng thời còn phối hợp tham 
gia công tác tổ chức với việc tuyên 
truyền quảng bá đến công chúng 
tại mỗi tỉnh thành nằm trong lộ 
trình Hành trình đỏ 2021; Tuyên 
truyền đến khách hàng, đối tác 
thông qua mạng lưới gần 200 chi 
nhánh của BIDV. BIDV cũng là đơn 
vị thực hiện quảng bá mạnh mẽ cho 
chương trình nhân đạo này trên hệ 
thống các kênh truyền thông của 
BIDV, đặc biệt là gần 25.000 cán bộ 
BIDV. Hàng ngàn lượt cán bộ BIDV 
tại các địa phương đã trực tiếp tham 
gia hiến máu; vận động người thân, 
khách hàng, đối tác cùng tham gia 
hoạt động hiến máu, góp phần bồi 
đắp văn hóa doanh nghiệp vì cộng 
đồng của BIDV. 

Ngoài ra, hàng năm BIDV còn chủ 
động thực hiện vận động cán bộ 
tham gia các chương trình hiến máu 
nhân đạo khác như Ngày chủ nhật 
đỏ, Lễ hội xuân hồng… 

BIDV tIếp tục đồng hành VớI 
“Hành trình đỏ 2o21”

tiêu điểm
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Ngày 07/06/2021, tại Hà 
Nội, BIDV Đông Hà Nội và 

BIC Thái Nguyên đã trao
hơn 830 triệu đồng tiền bảo 

hiểm người vay vốn - BIC 
Bình An - cho gia đình khách 

hàng Hoàng Văn Đắc  
(trú tại huyện Đông Anh,  

Hà Nội)

Văn Đắc điều khiển xe ô tô cá nhân 
di chuyển trên đường không may 
gặp tai nạn dẫn tới tử vong. Ngay 
khi nhận được thông báo từ gia đình 
ông Đắc, BIDV Đông Hà Nội và BIC 
Thái Nguyên đã gửi lời chia buồn tới 
gia đình khách hàng, đồng thời, gấp 
rút phối hợp với gia đình thu thập 
các hồ sơ liên quan, triển khai các thủ 
tục chi trả bồi thường theo quy định. 
Tổng số tiền chi trả cho gia đình ông 
Đắc là 838.890.796 triệu đồng (bao 
gồm toàn bộ dư nợ khoản vay và trợ 
cấp lãi vay, mai táng phí).

Sản phẩm bảo hiểm người 
vay vốn - BIC Bình An - là một sản 
phẩm chủ chốt của kênh phân 
phối bảo hiểm qua ngân hàng 
(Bancassurance) hợp tác giữa BIDV 
và BIC, hỗ trợ thiết thực cho gia đình 
người vay vốn trong những thời 
điểm mất mát, khó khăn và làmột 
trong những công cụ quản trị rủi ro 
hữu hiệu, giúp ngân hàng bảo toàn 
được vốn vay trước các rủi ro khách 
hàng mất khả năng chi trả.

hiểm người vay vốn - BIC Bình An 
của BIC Thái Nguyên với số tiền bảo 
hiểm tương ứng với từng khoản vay 
là 300 triệu đồng và 500 triệu đồng.

Ngày 05/02/2021, ông Hoàng 

Ông Hoàng Văn Đắc vay vốn 
tại BIDV Đông Hà Nội với 2 
khoản vay, số tiền lần lượt 

là 800 triệu đồng và 1,3 tỷ đồng với 
mục đích kinh doanh. Được sự tư 
vấn của cán bộ quản lý khách hàng 
BIDV Đông Hà Nội, ông Hoàng Văn 
Đắc đã tham gia mua sản phẩm Bảo 

bidv đÔNG Hà NỘi và biC THái NGuyêN 

trao 830 triệu đồng 
TiềN bảo HiểM CHo kHáCH HàNG

bidv Mỹ THo NuÔi dƯỡNG  
MầM NoN TƯơNG lai đấT NƯớC
Bác Hồ đã từng nói: “Cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có 
xanh thì lá mới tươi quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục 
hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập”.

Thấm nhuần lời dạy đó 
của Người, vừa qua, BIDV 
Mỹ Tho phối hợp cùng 

UBND xã Tam Hiệp, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 
trao tặng 4.000 quyển vở cho 
Hội khuyến học xã. Tổng kinh 
phí 26 triệu đồng từ nguồn 
Quỹ xã hội công đoàn BIDV 
Mỹ Tho. Toàn bộ số vở trên 
dùng để khen thưởng cho các 
em học sinh có thành tích cao 
trong năm học 2020-2021 của 

Trường Cấp 1 và Cấp 2 xã Tam 
Hiệp. Những quyển vở tuy giá 
trị không cao nhưng là món quà 
tinh thần đầy ý nghĩa nhằm hỗ 
trợ, động viên các em học sinh 
cố gắng vươn lên và đạt được 
nhiều thành tích trong năm học 
tiếp theo.

Bên cạnh đó, Công đoàn BIDV 
Mỹ Tho đã đóng góp 5 triệu 
đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh 
Tiền Giang. Số tiền được trích từ 
Quỹ xã hội công đoàn BIDV Mỹ 
Tho và vận động của Đoàn Thanh 
niên. BIDV Mỹ Tho mong các em 
sẽ có thêm nghị lực, niềm tin 
vượt qua những thiếu thốn, khó 
khăn để thực hiện ước mơ hoài 
bão của mình, trở thành người có 
ích cho xã hội. 

mộng Châu
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Chương trình ‘Mỗi cân gạo 
– một tấm lòng’’ được triển 
khai, chỉ sau một ngày thông 

báo, đoàn thanh niên Chi nhánh đã 
nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Toàn 
thể đoàn viên, thanh niên được 
kêu gọi hỗ trợ công tác chuẩn bị và 
vận chuyển gạo tới Bắc Giang. Giữa 
ngày hè oi ả, nhiệt độ lên tới 38-39 
độ C, những cán bộ ngân hàng 
thường ngày chỉ quen buộc dây, 
bó tiền giờ đóng gói từng bao gạo 
nhanh thoăn thoắt như người bán 
hàng lâu năm. Nóng bức, mệt mỏi, 
những giọt mồ hôi chảy dài trên 
lưng áo của đồng nghiệp khiến tôi 
vô cùng xúc động. Tất cả những cố 
gắng này, chúng tôi muốn gửi trọn 
tới Bắc Giang thân yêu. 6 tấn gạo 
và 800 hộp khẩu trang được quyên 
góp dù chỉ là một con số khiêm tốn 
giữa hàng trăm tấn gạo được gửi về 
Bắc Giang mỗi ngày, nhưng đây là 
tình cảm mà mỗi cán bộ tại BIDV Tây 
Hồ gửi tới đồng nghiệp, người dân 
nơi đây.

Đoàn hỗ trợ của chúng tôi gồm 
05 người, đều là những đoàn viên 
thanh niên trẻ tuổi của BIDV Tây Hồ. 
Từ Hà Nội về tới Bắc Giang, đoàn 
chúng tôi đi qua hai chốt kiểm 
dịch, tại địa bàn huyện Yên Dũng 
triển khai chốt kiểm soát người và 

Quỳnh anh

Gửi trọn yêu thương 
Tới TâM dịCH bắC GiaNG

Chung tay với hệ thống BIDV 
hỗ trợ công tác phòng chống dịch, 
vừa qua, BIDV Tây Hồ đã triển 
khai chương trình an sinh xã 
hội để hỗ trợ cộng đồng…Qua 
chương trình ấy, chúng tôi thấy 
được trách nhiệm của bản thân 
và càng quyết tâm hơn cùng cả 

dân tộc đẩy lùi Covid-19.

phương tiện qua lại, mọi người phải 
khai báo y tế và toàn bộ đoàn xe vận 
chuyển đều được khử khuẩn đúng 
quy định. Tới trưa, được sự giúp đỡ 
của cán bộ địa phương cùng đội 
ngũ chống dịch, 6 tấn gạo ủng hộ 
đã được sắp xếp tại trụ sở tiếp nhận 
quà tặng một cách nhanh chóng, an 
toàn. Những lo lắng về việc đi vào 
tâm dịch có nguy hiểm, có dễ lây 
bệnh hay không dường như đều tan 
biến, mỗi người đều tự cảm nhận 

được trách nhiệm và nghĩa vụ của 
bản thân, ai cũng đều tập trung vận 
chuyển và sắp xếp gạo. Quá trình 
trao tặng được đảm bảo an toàn 
về khoảng cách, khẩu trang và khử 
khuẩn.

Để đảm bảo công tác phòng 
chống dich an toàn, hiệu quả, ngay 
sau khi trao quà tặng tới đại diện 
ba huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa và 
Lạng Giang, đoàn chúng tôi phải lên 
đường trở về ngay. Chúng tôi chỉ kịp 
gửi lời chúc tới nhân dân tại đây cố 
gắng vượt qua khó khăn để sớm ổn 
định cuộc sống. 

Thực hiện trách nhiệm xã hội vì 
cộng đồng là một sứ mệnh quan 
trọng được BIDV dành nhiều thời 
gian, nguồn lực và tâm sức. Trong 
nhiều năm qua, lớp lớp các thế hệ 
cán bộ, đoàn viên, người lao động...
tại BIDV Tây Hồ không ngừng phấn 
đấu đạt hiệu quả cao trong công 
tác kinh doanh mà còn tổ chức, 
phát động nhiều chương trình an 
sinh hết sức ý nghĩa dành cho cộng 
đồng. Chương trình ‘Mỗi cân gạo 
– một tấm lòng’’ gửi tặng tới người 
dân Bắc Giang là hoạt động thiết 
thực, mang nhiều ý nghĩa trong 
thời điểm toàn Đảng, toàn dân 
cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh 
Covid-19. 

tiêu điểm
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cHủ tịcH cĐcs Đầy 
trácH nHiệm

Chị Vân thường cảm ơn cơ duyên 
may mắn đã đưa chị đến với BIDV. 
Chị là thế hệ đầu tiên được tuyển 
dụng vào Ngân hàng thương mại 
với chủ trương “đi vay để cho vay”. 
Lúc đó, chi nhánh Ninh Bình mới 
có gần 30 cán bộ, dư nợ thấp, huy 
động vốn trong dân cư mới bắt đầu 
triển khai. 

Chị Vân đã cống hiến và làm việc 
tại BIDV Ninh Bình gần 19 năm. Đầu 
năm 2014 chia tách thành 2 chi 
nhánh, chị được phân công từ PGĐ 
chi nhánh Ninh Bình sang PGĐ chi 
nhánh Tam Điệp. Kỷ niệm tại BIDV 
Ninh Bình rất nhiều, nhưng có lẽ 
nhiều cảm xúc nhất vẫn là kỷ niệm 
về những ngày đầu thành lập chi 
nhánh Tam Điệp. 

Lúc đó còn rất khó khăn, trụ sở 
chi nhánh vẫn là phòng giao dịch. 
Số lượng cán bộ khi chia tách là 49 
cán bộ, phần lớn từ ngoài thành 
phố, mỗi ngày đi làm 15km. Với 
cương vị Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ 
tịch CĐCS, PGĐ chi nhánh, chị Vân 
đã tranh thủ sự hỗ trợ của Ban Giám 
đốc, tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ 
bữa trưa cho cán bộ. Tất cả những 
khó khăn trong ngày đầu không 
làm cho tập thể Ban Giám đốc, nhân 
viên BIDV Tam Điệp chùn bước. Chị 
Vân đã cùng họ xây nên những viên 
gạch đầu tiên, vừa đảm bảo hoạt 
động kinh doanh, vừa chăm lo đời 
sống, động viên cán bộ hoạt động 

Chị vân
Tròn 26 năm công tác, chị Nguyễn Thị Vân - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BIDV Tam Điệp - vẫn vẹn nguyên 
một tình yêu đối với BIDV. Chị vừa là tấm gương về sự tận tâm với 
công việc, vừa là người mẹ, người vợ đảm đang trong gia đình. Chị 
được mọi người yêu mến gọi là “Chị Vân hai giỏi”.

PhướC Thảo

các phong trào công đoàn.
Trong suốt 26 năm công tác, chị 

Vân đã 3 lần đạt Chiến sỹ thi đua 
cấp ngành, nhiều lần được tặng 
Bằng khen của Thống đốc NHNN và 
UBND tỉnh. Trong hoạt động công 
đoàn và trong công tác Đảng chị 
cũng đạt được nhiều bằng khen, 
giấy khen của ngành.

người pHụ nữ giữ lửa 
trong gia ĐìnH

Chị Vân quan niệm: “Trong xã hội 
hiện đại, vai trò của người phụ nữ 
càng trở nên quan trọng. Người vợ 
vừa là hậu phương, là bến đỗ vững 
chắc cho người chồng, vừa là người 
bạn đồng hành, người yêu tri kỷ” 

Chị là một người phụ nữ truyền 
thống mang tính Á Đông. Dù bận 
đến mấy, vẫn là người nội trợ chính 
trong gia đình, duy trì bữa cơm tối 
sau một ngày làm việc bận rộn.

Sở thích của chị là nấu được 
nhiều món ăn ngon cho chồng và 
2 con. Ngày nghỉ chị thường trổ tài 
nấu nướng, cả gia đình quây quần 
bên mâm cơm gia đình.  “Đó thực sự 
là những giây phút hạnh phúc đối 
với tôi”- Chị Vân chia sẻ.

Gia đình chị Vân  may mắn vì có 2 
con đều học giỏi, cả 2 đều trong đội 
tuyển toán và là học sinh chuyên 
toán của trường PTTH chuyên 
Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình. 
Hai cháu dành được rất nhiều giải 
thưởng trong các kỳ thi cấp thành 
phố, cấp tỉnh. Cháu Đỗ Duy Long - 
con thứ hai của chị đã được Công 
đoàn Ngân hàng Việt Nam tuyên 
dương học sinh tiêu biểu xuất sắc 
giai đoạn 2014 - 2016. 

Bí quyết nuôi dạy các con của gia 
đình chị là khuyến khích để các con 
tự giác học tập, phân tích, động viên 
các con, chưa bao giờ áp đặt. Bố mẹ 
luôn là những người bạn lớn của 
các con.

Nhờ kết quả học tập của 2 con 
và sự nỗ lực của gia đình, năm 2007 
gia đình chị Vân là 1 trong 15 gia 
đình trong toàn hệ thống được 
công đoàn BIDV tuyên dương trong 
phong trào xây dựng gia đình thời kỳ 
công nghiệp hóa – hiện đại hóa. 

Chị Nguyễn Thị Vân - Phó Giám đốc BIDV Tam Điệp
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Tôi làm giao dịch viên ngót 
nghét cũng đã được 6 năm, 
khoảng thời gian đủ để bào 

mòn mọi nhiệt huyết và đam mê 
trong lòng. Tôi đã hạ quyết tâm phải 
thay đổi, dù biết làm lại từ đầu ở 
tuổi này sẽ gặp phải rất nhiều khó 
khăn. Và có lẽ phải dùng đến hai từ 
“duyên phận” để nói về mối lương 
duyên giữa tôi và BIDV Củ Chi. Vào 
đúng lúc tôi muốn thay đổi cuộc 
sống của mình nhất thì BIDV là ngân 
hàng đầu tiên mà tôi vô tình nhìn 
thấy thông tin tuyển dụng, BIDV Củ 

BIDV củ chI 
nơi tôi tìm lại mình

hương uyển

Cái duyên đã đưa tôi đến với BIDV Củ Chi, để tôi thay đổi 
cuộc sống của mình, tìm lại đam mê và nhiệt huyết…

Chi lại là chi nhánh duy nhất gần 
nhà tôi trong đợt tuyển dụng đó. 
Sau những nỗ lực, cuối cùng may 
mắn cũng mỉm cười với tôi. Và thế 
là tôi đã bắt đầu hành trình tìm lại 
bản thân, tìm lại sự đam mê và nhiệt 
huyết của mình ở một nơi rất mới, 
ngôi nhà thứ hai “BIDV Củ Chi”.

Ngày mới vào với nhiều bỡ ngỡ, 
tôi không nghĩ mình sẽ hòa nhập 
và yêu mến nơi này nhanh đến vậy. 
Nhưng chính sự nhiệt tình và thân 
thiện của mọi người đã khiến tôi 
cảm thấy không hề bơ vơ lạc lõng. 

Môi trường làm việc chuyên nghiệp 
với những người anh, người chị mà 
họ coi tôi như em út trong nhà, luôn 
tận tình chỉ bảo và sẵn sàng chia sẻ 
mọi khó khăn trong công việc. 

BIDV Củ Chi là nơi tôi được dạy 
tính kiên nhẫn, mềm mỏng, biết 
lắng nghe nhiều hơn. Dạy tôi luôn 
nở nụ cười trên môi và luôn nói cảm 
ơn khách hàng. Dạy tôi biết cách 
ứng xử giải quyết vấn đề, biết sắp 
xếp thời gian cho mọi thứ trơn tru 
để sử dụng hợp lý qũy thời gian.

Sau một tuần thử việc, tôi may 
mắn được tham dự Hội nghị bán lẻ 
do chi nhánh tổ chức. Thấy được sự 
nghiêm túc, đam mê và cống hiến 
của các anh chị nhằm chung tay 
xây dựng, phát triển chi nhánh tôi 
thực sự nể phục. Mọi người thi nhau 
đóng góp ý kiến, ai cũng sáng tạo 
và nhiệt huyết với công việc mình 
đang làm. Tôi tự nhủ trong lòng bản 
thân phải cố gắng nhiều hơn nữa. 

Tôi cũng rất ấn tượng với những 
hoạt động vì cộng đồng của chi 
nhánh. Mọi người sẵn sàng chạy vài 
chục km để gây quỹ từ thiện đóng 
góp cho người nghèo. Không phân 
biệt chức vụ, dù là sếp to, sếp nhỏ, 
các anh chị lớn tuổi hay những bạn 
trẻ đều rất hăng hái chạy, dù số tiền 
đóng góp không nhiều nhưng tôi 
cảm thấy bản thân mình cũng đã 
làm được một điều gì đó cho xã hội. 

Giờ đây, BIDV Củ Chi đã trở thành 
ngôi nhà thứ hai của tôi, cảm ơn vì 
đã cho tôi cơ hội được là một phần 
của tập thể đoàn kết và vững mạnh 
này. Như anh Cường Phó Giám Đốc 
đã nói: “Không có áp lực sẽ không 
có kim cương”, tôi sẽ cố gắng để trở 
thành một viên kim cương và tỏa 
sáng cùng mọi người.

Tháng 6 này, kỷ niệm 6 năm ngày 
thành lập BIDV Củ Chi, chúc cho 
ngôi nhà chung của chúng ta phát 
triển ngày càng vững mạnh hơn, 
to lớn hơn, chủ động, sáng tạo và 
quyết liệt hơn nữa để hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

tiêu điểm
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Tốt nghiệp chuyên ngành 
Tài chính tại trường Đại học 
Ngân hàng, tôi băn khoăn 

lựa chọn con đường nghề nghiệp 
cho mình trong rất nhiều cơ hội 
mở ra phía trước, nào là các công 
ty nước ngoài, công ty bảo hiểm, 
doanh nghiệp, ngân hàng… Với 
sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi 
nộp hồ sơ qua nhiều vòng tại các 
công ty, ngân hàng khác nhau với 
mục tiêu tìm kiếm kinh nghiệm và 
vận dụng những kiến thức được 
tích lũy sau ròng rã 4 năm đại học. 
Và rồi, tôi đã bén duyên với BIDV 
Củ Chi! 

Lúc đầu, tôi chọn nghề ngân 
hàng bằng cảm tính bởi sự ấn 
tượng với phong cách của đội ngũ 
nhân viên ở các ngân hàng: Nam 
tuấn tú, lịch lãm; nữ duyên dáng, 
xinh đẹp... quan trọng hơn “ngân 
hàng là một nghề rất hot” như sự 
nhìn nhận của rất nhiều người... Và 
những ngày đầu là “BIDVer”, tôi thấy 
mình thật đẹp và chuyên nghiệp 
trong bộ đồng phục màu xanh 
truyền thống. Với sự tự tin của một 
sinh viên luôn được đánh giá cao ở 
trường, đồng thời là cán bộ đoàn, 
việc bắt đầu đọc các quy trình cũng 
thật dễ dàng như việc đọc sách giáo 
khoa,... với suy nghĩ non nớt rằng 
các quy trình quá chặt chẽ, mình 
sẽ dễ dàng vận dụng linh hoạt và 
thành công... 

Mỉm cười
dƯới Mái NHà bidv CỦ CHi

ngọC Tuyển Sau gần 1 năm, khi đã có những 
trải nghiệm thực tế, tôi bắt đầu 
hăng say hơn trong công việc. Là 
một chuyên viên tư vấn sản phẩm, 
được xem là bộ mặt của Ngân hàng, 
tôi luôn phải chuẩn bị sẵn sàng kiến 
thức và tâm thế chỉn chu, chuyên 
nghiệp nhất để kịp thời tư vấn, hỗ 
trợ và xử lý yêu cầu đa dạng của 
khách hàng... Và dần dần, tôi nhận ra 
ngân hàng không phải là một nghề 
nhẹ tênh, nhàn hạ... Một ngày làm 
việc của dân ngân hàng chúng tôi 
không còn có khái niệm 8 tiếng, mà 
là đến khi xong việc mới thôi. Không 
ít những lần chúng tôi ra khỏi nhà 
từ tờ mờ sáng và về đến nhà khi cả 
xóm đã lên đèn... 

Khó khăn, áp lực là thế nhưng 
tôi tự nhủ: nếu có niềm đam mê 
và cố gắng khẳng định mình thì 
từng ngày đi qua sẽ là những cơ 
hội để tôi trưởng thành hơn, sẽ 
thấy hạnh phúc hơn khi mình 
đã được làm nghề mà mình yêu 
thích. Thế rồi ngày qua ngày, tôi 
vẫn đi trên con đường quen thuộc 
sớm chiều đến ngôi nhà thứ hai 
của mình. Hành trang mang theo 
là lòng yêu nghề và niềm tin vào 
nghị lực của bản thân, sẽ vượt 
qua những khó khăn thử thách để 
tiếp tục chinh phục những chặng 
đường mới...

Quãng đường tôi gắn bó với 
BIDV Củ Chi chưa dài nhưng là một 
chặng đường nhiều ý nghĩa và 
cũng là điểm khởi đầu trong hành 

trình phát triển của tôi. Quả thật, 
có những lúc gập ghềnh sóng gió, 
có những khi muốn quay lưng lại,... 
nhưng rồi niềm tin về sự lựa chọn sự 
nghiệp, sự say nghề và tình cảm với 
mái nhà BIDV Củ Chi đã thôi thúc 
tôi, giúp tôi mạnh mẽ bước tiếp. 
Và rồi tôi cũng đã nhận được nhiều 
niềm vui, hạnh phúc trên hành trình 
đó. Tôi vui vì có được những khách 
hàng thân thương, luôn gắn bó và 
đồng hành. Tôi hạnh phúc khi mỗi 
sáng vào cơ quan, được ngồi bên 
chiếc bàn làm việc quen thuộc, 
ngắm nhìn những đồng nghiệp 
thân thương và mỉm cười khi xử lý 
được khó khăn của khách hàng...

6 năm thành lập và phát triển, 
BIDV Củ Chi đã và đang thực hiện 
tốt nhiệm vụ của mình để mang 
đến những dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng. 6 năm là một khoảng 
thời gian không quá ngắn cũng 
không quá dài, nhưng đủ để mỗi 
thành viên của ngôi nhà chung 
BIDV Củ Chi nhìn lại những năm 
tháng qua đã làm gì và đạt được 
những gì, có những thành tích đầy 
tự hào và đáng nhớ; cũng có những 
khó khăn, thách thức và những bài 
học kinh nghiệm quý báu. Tương 
lai đang đến với những sự đổi mới 
và kì vọng cao hơn, nhưng mỗi 
nhân tố của BIDV Củ Chi vẫn sẽ 
luôn đoàn kết bên nhau, cùng nỗ 
lực để mang lại những điều tuyệt 
vời nhất cho khách hàng và cho 
chính chúng tôi. 
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Không dừng lại ở việc nghiên cứu 
hàn lâm, chi nhánh đã tích cực triển 
khai ứng dụng kết quả nghiên cứu 
vào thực tiễn.

Trước tiên, Công đoàn và Đoàn 
Thanh niên khuyến khích từng cán 
bộ học hỏi đồng thời ứng dụng đề 
tài thông qua các buổi tọa đàm: 
“30+ bạn làm được gì?”, “ Khát vọng 
cá nhân và nghiên cứu khoa học”. 
Được lắng nghe tâm sự, nguyện 
vọng của mọi người từ những điều 

nhỏ nhất cho tới những mục tiêu 
to lớn nhất mới thấy rèn luyện 

thói quen “Làm chủ chính 
mình” là điều nên làm. Chúng 
tôi luôn nỗ lực phân tích vấn 
đề cẩn thận, chủ động đưa 
ra lựa chọn và sẵn sàng 
chịu trách nhiệm cho mỗi 
quyết định của mình. Trong 
hoạt động kinh doanh, 
việc đưa ra các quyết định 
kịp thời, không né tránh đã 

giúp cho tôi nhận được sự 
tín nhiệm của lãnh đạo và sự 

tin tưởng của khách hàng.
Công tác trong ngành Tài 

chính – Ngân hàng, đòi hỏi xử lý 
khối lượng công việc rất lớn với tốc 
độ nhanh chóng và độ chính xác 
cao nên việc rèn luyện thói quen 
“Ưu tiên điều quan trọng” hay nói 
cách khác là Quản lý thời gian bằng 
vai trò đã giúp tôi rất nhiều. Tôi biết 
cách xử lý công việc một cách khoa 
học, làm đúng - đủ - kịp thời, không 
bị những việc khẩn cấp hay yếu tố 
bất ngờ làm quên đi những nhiệm 
vụ quan trọng và có nhiều thời 
gian hỗ trợ đồng nghiệp, tiếp thị và 
chăm sóc thêm nhiều khách hàng. 
Bản thân tôi cũng thực sự rất bất 
ngờ vì những thay đổi lớn lao chỉ 
sau 21 ngày thực hành.

Nhận thức được tầm quan 
trọng của thói quen đã có 
rất nhiều nghiên cứu xoay 

quanh chủ để này, nổi bật 
trong đó là Phương pháp 
Quản trị theo thói quen. 
Phương pháp Quản trị 
thói quen được xây 
dựng dựa trên việc 
khuyến khích hình 
thành 07 thói quen 
là: 01. Làm chủ chính 
mình; 02. Bắt đầu 
bằng đích đến; 03. 
Ưu tiên điều quan 
trọng; 04. Tư duy cùng 
thắng; 05. Thấu hiểu 
rồi được hiểu; 06. Hợp 
tác cộng sinh và 07. Rèn 
mới bản thân.

Trong thời đại 4.0, khi trở 
thành những công dân toàn 
cầu, việc trang bị cho mình những 
thói quen hiệu quả là điều hết sức 
cấp thiết. Tôi tự hào là cán bộ trẻ 
được công tác tại BIDV Nam Đồng 
Nai, ngoài việc được đào tạo nghiệp 
vụ chuyên môn, tôi cùng các anh chị 
em đồng nghiệp may mắn khi sớm 
được lan tỏa thông điệp về 07 thói 
quen hiệu quả. Tôi biết đến Phương 
pháp Quản trị thói quen thông 
qua cuốn sách “7 thói quen hiệu 
quả” của tác giả Stephen R. Covey 
theo 1 cách khá thú vị khi được 
Ban lãnh đạo chi nhánh trao tặng 
cuốn sách như là một món quà với 

thói quen hiệu quả
CHÌa kHÓa THàNH CÔNG 
TRoNG THỜi đại 4.0
Thiều Thị Thắm 

Có câu nói: “Suy nghĩ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen. 
Thói quen tạo nên tính cách. Tính cách tạo nên số phận”.  Là 1 mắt xích 
dẫn đến thành công, quyết định số phận, tôi hiểu rằng bất cứ công việc nào 
cũng cần cố gắng rèn luyện từ những thói quen nhỏ nhất. 

mong muốn mỗi người bằng cảm 
nhận riêng hãy đem những tri thức 
lĩnh hội được để ứng dụng 7 thói 
quen hiệu quả này. Bên cạnh đó, chi 
nhánh cũng phối hợp với Trung tâm 
Dịch vụ Khách hàng, BIDV Đống Đa 
và BIDV Đăk Lăk dưới sự chỉ đạo của 
Phó Tổng Giám đốc Trần Phương để 
thực hiện Đề tài nghiên cứu: “Xây 
dựng thói quen tốt để thành công 
– Nghiên cứu và ứng dụng tại BIDV”. 
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thói quen hiệu quả
CHÌa kHÓa THàNH CÔNG 
TRoNG THỜi đại 4.0

Từ những cố gắng của từng cá 
nhân đã tạo nên sức mạnh của một 
tập thể, sự gắn bó, đoàn kết, “Hợp 
tác cộng sinh” của toàn thể CB CNV 
trong chi nhánh, giữa các cán bộ, 
các phòng ban luôn hỗ trợ nhau để 
hướng tới mục tiêu chung “Bắt đầu 
bằng đích đến” là hoàn thành xuất 
sắc kế hoạch kinh doanh; hướng 
tới sự phát triển an toàn, bền vững; 
nâng cao thu nhập người lao động. 
Sau một thời gian triển khai, BIDV 
Nam Đồng Nai đã ghi nhận kết quả 
kinh doanh ấn tượng. Năm 2019, chi 
nhánh đạt lợi nhuận là 170 tỷ đồng 
(tăng 40% so với năm 2018), năm 
2020 là 178,4 tỷ đồng, BIDV Nam 
Đồng Nai vô cùng vinh dự khi đạt 
thành tích 3 năm liên tiếp (2018 - 
2020) là chi nhánh hoàn thành xuất 
sắc kế hoạch kinh doanh, được xếp 
hạng đặc biệt của hệ thống. 

Với tuổi đời non trẻ 10 năm, BIDV 
Nam Đồng Nai đã đạt được những 
thành tựu ấn tượng, kết quả này có 
được phải kể đến sự quyết liệt trong 
quản trị điều hành, vai trò đầu tàu 
dẫn dắt, nêu gương, khích lệ động 
viên, quan tâm của Giám đốc chi 
nhánh, thể hiện vai trò của người 
lãnh đạo cấp độ 5. Với sự dìu dắt của 
Ban Giám đốc, đặc biệt là đối với 
các cán bộ mới ra trường, mỗi khi 
gặp khó khăn, mọi người đều có thể 
chia sẻ với lãnh đạo để nhận được 
những lời khuyên và hướng dẫn 
hợp tình, hợp lý nhất. Chính văn hóa 
BIDV được chi nhánh xây dựng theo 

hướng “Thấu hiểu rồi được hiểu” 
khiến cho mỗi CB CNV luôn cảm 
thấy đây là ngôi nhà thứ hai của 
mình và luôn cố gắng cống hiến hết 
sức cho chi nhánh.

Bên cạnh việc kinh doanh, BIDV 
Nam Đồng Nai là một ngôi sao 
sáng trong việc tham gia các phong 
trào do Công đoàn và Trụ sở chính 
tổ chức, đặc biệt là phong trào 
BIDVRUN. Nhằm lan tỏa phong trào 
thể thao rèn luyện sức khỏe gắn với 
hoạt động từ thiện xã hội, hệ thống 
BIDV đến nay đã tổ chức thành công 
02 giải chạy là “BIDVRUN – Tết ấm 
cho người nghèo” và “BIDVRUN – 
Cho cuộc sống Xanh”. Với phong 
trào “BIDVRUN – Tết ấm cho người 
nghèo”, Chi nhánh đã đóng góp 
144,12 triệu đồng và được vinh dự 
nhận giải thưởng Đơn vị có số km 
trung bình/vđv cao nhất: 315 km/
vđv. Nối tiếp thành công đó, ở giải 
chạy “BIDVRUN – Cho cuộc sống 
Xanh”, Chi nhánh cũng đã đóng góp 
số tiền 144 triệu đồng, đứng thứ 
4 toàn hệ thống và là Đơn vị có số 
km trung bình/vđv cao nhất với 284 
km/vđv. 

Để đạt được thành tích trên, 
công lớn đến từ việc rèn luyện thói 
quen “Bắt đầu bằng đích đến” của 
mỗi CB CNV. Ngay từ những ngày 
đầu, mỗi cá nhân đã tự đặt ra mục 
tiêu cho mình dựa trên mục tiêu 
chung của tổ chức, sau đó chia mục 
tiêu theo lộ trình giải chạy một cách 
hợp lý để vừa đảm bảo việc nâng 

cao sức khỏe vừa tối đa số tiền 
đóng góp. Việc xác định rõ mục tiêu 
giúp mỗi cá nhân có hướng đi đúng 
đắn và hoàn thành chúng một cách 
dễ dàng, hiệu quả nhất. Bên cạnh 
giải chạy của Trụ sở chính, BIDV 
Nam Đồng Nai đã tổ chức 2 giải 
chạy nội bộ “Nụ cười BIDV” vừa để 
hưởng ứng phong trào của TSC vừa 
duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe 
trong mỗi CB CNV đồng thời xây 
dựng cho mỗi người một lối sống 
lành mạnh, năng động, “Rèn mới 
bản thân” và “Làm chủ chính mình” 
mỗi ngày.

Có những khoảnh khắc trong 
cuộc đời sẽ thay đổi bạn mãi mãi, 
đối với tôi khoảnh khắc đó là khi tôi 
được may mắn tiếp xúc với Nghiên 
cứu “Xây dựng thói quen tốt để 
thành công – Nghiên cứu và ứng 
dụng tại BIDV” vì nhờ đó mà tôi đã 
phát hiện ra một bản thân mới của 
chính mình: Chủ động đơn, hiệu 
quả hơn và hạnh phúc hơn. Qua 
bài viết này tôi muốn gửi lời cảm 
ơn đến toàn thể các anh chị trong 
Ban nghiên cứu đã mang đến một 
công trình hữu ích và ý nghĩa, nhân 
văn; cảm ơn Ban Giám đốc, Công 
đoàn và Đoàn Thanh niên BIDV Nam 
Đồng Nai đã triển khai ứng dụng ở 
chi nhánh. Hy vọng trong thời gian 
tới nghiên cứu sẽ được lan tỏa sâu 
rộng hơn đến toàn thể cán bộ BIDV 
cũng như vượt ra ngoài phạm vi 
BIDV để phát huy được hết ý nghĩa 
của mình. 
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Công việc của một cán bộ Ngân hàng nhiều khi 
đã bị hạn chế rất nhiều những khoảnh khắc, giây  

phút bình yển bên cạnh người thân. Có lẽ vì thế mà 
chúng ta càng thêm  yêu và cảm thấy thiêng liêng 

hơn hai tiếng “Gia đình”

PhướC Thảo

tHiêng liêng Hai tiếng 
gia ĐìnH

Từ sâu trong tâm khảm của 
chúng ta, cái nôi gia đình luôn lưu 
giữ hình ảnh của tổ tiên, gia tộc, 
ông bà, cha mẹ lẫn người thân. Ở 
nơi đó dù chật hẹp hay rộng rãi 
đều là bến đỗ bình yên, thư giãn 
để sau mỗi ngày làm việc mệt 
nhọc, chúng ta được chia sẻ, vỗ 
về và nếu có âu lo, buồn phiền thì 
được gột rửa, xoa dịu…

Trong cơn lốc cơ chế thị trường 
và xu thế phát triển, hội nhập, có rất 
nhiều giá trị vốn được coi là truyền 
thống của gia đình đang bị lu mờ, 

Gia đình
Nơi yêu THƯơNG

              Gọi về

Gia đình chị Võ Mai Phương Thủy - BIDV Chợ Lớn

 Gia đình anh Trần Anh Đức 

Ban Thư ký HĐQT & QH cổ đông

Gia đình chị Đỗ Minh Ngọc
Ban Truyền thông & Thương Hiệu

Gia đình chị Vũ Ngọc Phương Dung 
BIDV Kỳ Hòa
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thậm chí bị xem nhẹ. Thế nhưng, xã 
hội dù văn minh đến đâu, con người 
dù hiện đại đến đâu thì mái nhà, tổ 
ấm cũng được thêu dệt, dựng xây từ 
những giá trị gia đình truyền thống 
tốt đẹp như thủy chung, hòa thuận, 
hiếu thảo, lễ nghĩa, tôn trọng và 
bình đẳng giữa các thành viên với 
nhau. Thiếu những phẩm chất này, 
tình cảm gia đình, quan hệ gia đình 
sẽ bị phân tán, mờ nhạt và tổ ấm có 
nguy cơ tan vỡ. 

nơi ấm áp, bìnH yên Để 
trở về

Trong mỗi chúng ta chắc đã từng 
nghe câu nói: “Có một nơi để về, 
đó là nhà. Có những người để yêu 
thương, đó là gia đình. Có được cả 
hai, đó là hạnh phúc”. Đúng vậy, 
hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn vậy, 
nhưng lại thiêng liêng đến vô cùng.

 28 tháng 6 “Ngày gia đình Việt 
Nam” là dịp để mỗi người cảm thấy 
sự gắn bó giữa những con người 
ruột thịt, những con người yêu 
thương, đồng cảm, chia sẻ niềm vui, 
nỗi buồn lẫn nhau, nương tựa vào 
nhau để hướng tới hạnh phúc. Ngày 
gia đình Việt Nam cũng là dịp để 
kêu gọi nhận thức và trách nhiệm 
của mỗi thành viên trong việc xây 
dựng và vun đắp một  gia đình bền 
vững, không bị ảnh hưởng trước 
những mặt trái của đời sống xã hội. 

Nhân ngày gia đình Việt Nam 
28-6, mỗi chúng ta hãy nhìn lại 
mình, hãy vun đắp cho mái ấm gia 
đình bằng tình thương yêu và bằng 
những việc làm giản đơn nhưng 
thiết thực nhất. Nhắc nhở mỗi người 
chúng ta về ý nghĩa thiêng liêng của 
hai tiếng “gia đình” giữa những bộn 
bề cuộc sống. Đây là dịp các thành 
viên trong gia đình xích lại gần 
nhau, lưu lại những kỷ niệm đẹp, ấm 
áp bên nhau. 

Với thông điệp đó, trân trọng 
giới thiệu những khoảnh khắc yêu 
thương của một vài gia đình nhỏ 
BIDV trong cuộc thi ảnh trực tuyến 
“Gia đình - Điểm tựa yêu thương” 
do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm 
Ngày gia đình Việt Nam. (28/6/2001-
28/6/2021). 

Gia đình chị Nguyễn Thị Trang Nhung 
 BIDV Mỹ Đình

Gia đình chị Võ Mai Phương Thủy - BIDV Chợ Lớn

Gia đình chị Quách Thị Hà -  BIDV Thanh Hóa

Gia đình anh Nguyễn Gia Hưng - BIDV Kon Tum
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với từng câu, từng chữ của bài viết. 
Tôi thích viết mục “Nghiên cứu trao 
đổi”, mục mà CTV như tôi có thể 
viết bài phân tích, nhận định về vấn 
đề kinh tế mang tính khoa học cao, 
vận dụng nhiều kiến thức và kinh 
nghiệm công việc của mình. Tôi 
thích mục “Nhịp sống”, nơi tôi gửi 
hết tâm tư tình cảm của mình với 
những người đồng nghiệp yêu quý, 
với ngôi nhà BIDV Lam Sơn thân 
yêu. Thỉnh thoảng, đọc được cuốn 

sách hay, tôi chia sẻ điều đó với 
mọi người qua bài review sách. 

Từ khi bén duyên với Bản 
tin Đầu tư Phát triển tôi có 
nhiều nhiều niềm vui hơn khi 
những “đứa con tinh thần” 
của mình được đăng. Chưa kể 
nhiều điều thú vị mà tôi học 
hỏi được từ cách viết bài của 

các bạn CTV khác hay những 
chia sẻ qua những bài viết trên 

Bản tin. 
Thời gian là CTV của Bản tin dù 

chưa phải là dài nhưng đã để lại 
trong tôi nhiều ấn tượng. Từ một 
độc giả thích viết nhưng không đủ 
tự tin để gửi bài, giờ đây, tôi đã có 
thể thường xuyên cộng tác với các 
chuyên mục của Bản tin. Tôi có thể 
bày tỏ tâm sự, cảm xúc của mình 
qua từng trang viết, được tâm sự 
chuyện hàng ngày. Tôi cảm thấy 
cuộc sống của mình cởi mở hơn, 
thoải mái hơn. Chúc cho Bản tin 
đầu tư phát triển ngày càng phát 
triển hoàn thiện hơn nữa, trở thành 
là bạn đồng hành của mỗi cán bộ 
nhân viên BIDV.  

Cảm xúc dâng trào khi tham 
dự Gala kỉ niệm 5 năm thành 
lập chi nhánh và cũng vì tình 

yêu nghề, yêu BIDV Lam Sơn, tôi tập 
tành viết những dòng đầu tiên cho 
mục Trên đường phát triển của Bản 
tin đầu tư Phát triển. Thật không 
ngờ, bài viết được đăng, “mở 
đường” cho sự nghiệp viết lách 
của tôi. Sau bài báo đầu tiên, 
tôi viết tiếp thêm mấy bài nữa 
và thỉnh thoảng được Ban biên 
tập đặt viết bài.

Đến nay, đã gần 1 năm gắn 
bó với Bản tin Đầu tư Phát triển, 
và cũng có nhiều bài viết được 
“lên báo” nhưng cảm xúc mỗi khi 
bài được đăng vẫn vẹn nguyên như 
lần đầu. Tình yêu với Bản tin đầu tư 
phát triển trong tôi ngày một lớn 
thêm. Yêu những buổi sớm lên cơ 
quan, mở trang intranet quen thuộc 
click vào Bản tin đầu tư phát triển 
bên góc phải màn hình, hồi hộp 
chờ đợi xem có bài đăng không. Rồi 
chị Loan - đồng nghiệp thân vui vẻ 
hỏi: “Tháng này em có đăng bài nào 
không vậy? Bài viết tháng trước của 
em hay thế”… Có khi chị ấy nói vậy 
chỉ để khích lệ, nhưng là một tay 
viết nghiệp dư, tôi vẫn thấy mình 
vui đến lạ…

Viết lách với tôi như một niềm 

Tốt nghiệp chuyên ngành 
tài chính ngân hàng, tôi 
làm cũng không ít ngân 

hàng từ Hà Nội đến Thanh 
Hóa. Cuối cùng tôi chọn 

BIDV Lam Sơn là bến đỗ yêu 
thương cho sự nghiệp của 
mình. Tôi cũng chưa bao  
giờ nghĩ mình sẽ yêu thích 

đến vậy một việc tưởng  
chừng như không liên quan 

đến chuyện học hành -
“việc viết lách”. 

Thúy Lê 

đam mê riêng nên không thể để 
thời gian viết “lấn” vào thời gian 
dành cho công việc chính. Đôi lúc, 
tôi tranh thủ ngồi lại cơ quan sau 
giờ tan làm, hay thỉnh thoảng sau 
khi làm xong việc nhà, rồi “dụ” cho 
bé con ngủ mới bật laptop lên viết 
tiếp. Lúc đó, mọi thứ xung quanh 
tôi dần như tan biến hết, tôi chìm 
đắm vào không gian riêng của mình 

“nghề cầm bút”
cho tôi nhiều đam mê

tiêu điểm
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chất liệu cuộc sống, thành 
những kỷ niệm không thể 
nào quên.

Như một cái duyên, tôi 
trở thành cộng tác viên của 
bản tin Đầu tư Phát triển. 
Tôi còn nhớ như in cảm 
giác ấy, vui mừng như gặp 
lại “bạn cũ” khi lại tiếp tục 
được nuôi dưỡng đam mê 
viết lách của mình. Và cảm 
giác lần đầu tiên bài của 
mình được đăng, một cảm 
xúc rất khó tả. Nhưng khi 
đã có cái quyền được viết, 
thì viết gì, viết như thế nào 
mới là điều quan trọng hơn 
hết, và không ít lần khiến 
tôi trăn trở. Đối với tôi, được 
viết là cả một niềm vinh 
hạnh, không phải viết cho 

vui hay viết cho có bài để gửi. Ở 
chi nhánh, có rất nhiều hoạt động, 
nhiều phong trào mang màu sắc 
rất riêng, nếu không viết kịp thời, sẽ 
không đảm bảo được tính thời sự 
và chính xác. Có những tấm gương 
người tốt việc tốt, những chân dung 
cuộc sống nếu như không có người 
viết về họ, sẽ không ai hoặc ít người 
biết đến, như ngọc giấu ẩn trong 
đá, không thể kịp thời biểu dương 
và nhân rộng. Tôi thầm nghĩ, là nhà 
báo chuyên nghiệp hay chỉ là một 
cộng tác viên kiêm nhiệm với công 
tác chuyên môn, một khi có trong 
tay quyền được viết thì phải thật 
công tâm và có trách nhiệm trên 
ngòi bút của mình.

Nhân tháng 6 – tháng của những 
nhà văn nhà báo, tôi xin gửi lời chúc 
đến tất cả các anh chị, các bạn đang 
công tác liên quan đến nghiệp cầm 
bút, và các biên tập viên, cộng tác 
viên giống như tôi, chúng ta đều 
có quyền tự hào và đáng được trân 
trọng với những gì chúng ta đã viết 
bằng tất cả tâm, tình và trí tuệ!

Và tôi sẽ tiếp tục viết bằng tất cả 
sự đam mê và nhiệt thành của một 
cộng tác viên bản tin Đầu tư và Phát 
triển!

“Em ơi, nắng rọi ở trên đầu
Chắc tay phím gõ những thanh cao

Tình yêu chan chứa tim mùa cũ 
Viết tiếp cho vừa những ngày sau…” 

Người ta hay bảo cái nghiệp 
nó chọn người chứ không 
phải người chọn nghiệp. 

Thời đi học tôi rất mê viết lách, thích 
văn thơ nhưng lại học kinh tế. Rồi tôi 
tốt nghiệp và về đầu quân BIDV Tiền 
Giang từ năm 2008. Tôi đã công tác 
ở phòng Khách hàng doanh nghiệp, 
Quản trị tín dụng, Quản lý rủi ro, và 
giờ là phòng Khách hàng cá nhân. Ở 
mỗi phòng nghiệp vụ là một mảng 
chuyên môn khác biệt và mới mẻ, là 
mảnh đất màu mỡ để học hỏi và rút 
ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân. 

Từ khi trở thành cộng tác 
viên của bản tin Đầu tư 

Phát triển, khi tháng 6 đến, 
nghe báo đài nhắc nhiều 

đến Ngày báo chí cách mạng 
Việt Nam, lòng tôi lại bồi 

hồi, xao xuyến…

Cẩm hường 

Tôi bận rộn và say mê trong“cuộc 
hôn nhân” nhiều hạnh phúc và đầy 
gia vị với BIDV. Tôi ưa vận động và 
thích lăn xả với các phong trào của 
cơ quan, các hoạt động đoàn thể. 
Là bí thư đoàn thanh niên nhiệm 
kỳ 2017-2019 và hiện là ủy viên ban 
chấp hành CĐCS, tôi có thêm nhiều 
điều kiện để hòa mình vào những 
chuyến đi thiện nguyện, các phong 
trào thể thao, văn nghệ gắn kết giữa 
anh em đồng nghiệp, góp bước 
chân vào những hoạt động hướng 
đến cộng đồng, tất cả trở thành 

Tâm tình 

CỦa MỘT “NHà báo” 
kHÔNG CHuyêN
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nâng cao hình ảnh, vừa thể hiện 
tính nhân văn và tình người của 
BIDV. Thế là tôi sưu tầm những bức 
ảnh đẹp và hỏi thăm các anh chị đi 
trước về cách gửi bài đăng đến Bản 
tin Đầu tư và Phát triển. Tôi cặm cụi 
viết. Bài viết đầu tay với tôi cũng 
khá vất vả. Tôi chăm chút từng câu, 
từng chữ... 

Công sức của tôi đã được bù đắp 
khi tháng đó, bài của tôi được đăng 
trên Bản tin Đầu tư và Phát triển. 
Cảm giác vui sướng thật khó tả. Tôi 
không nghĩ là mình lại có thể làm 
được. Chợt nhớ lại những suy nghĩ 
trước đó, tôi nhận ra rằng mình đã 
hoàn toàn sai. Tôi có thể viết, viết 
mọi vấn đề xảy ra trong đời sống 
hàng ngày đang được mọi người 
quan tâm, viết bằng cảm xúc thật sự 
của chính mình.

Và thế là, “nghề viết lách” của rôi 
bắt đầu từ đó!

Tôi say mê viết thêm những bài 
cộng tác cho bản tin Đầu tư Phát 
triển và luôn tìm thấy niềm yêu 
thích trong công việc này. Những 
bài viết mang lại cho tôi niềm vui 
và sự hứng khởi sau những giờ làm 
việc chuyên môn căng thẳng. Đến 
với nghề tay trái này là cái duyên, 
nhưng tôi biết để theo đuổi nó còn 
phải nỗ lực rất nhiều.

Nhân kỉ niệm 96 năm ngày 
Báo chí Cách mạng Việt Nam, 
kính chúc toàn thể các anh/chị 
phóng viên, nhà báo lời chúc 
tốt đẹp nhất. Chúc anh/chị thật 
nhiều sức khỏe, giàu nhiệt huyết 
vững bước với nghề và gặt hái 
được nhiều thành công hơn nữa, 
đóng góp nhiều hơn nữa cho 
sự nghiệp xây dựng nền báo chí 
Việt Nam. 

Tôi vốn là dân chuyên văn 
nhưng tôi không thích viết 
văn. Má tôi vẫn thường nói:

Con học văn nhưng sao khô khan 
quá!  Tính khí như con trai.

Tôi nhoẻn miệng cười: 
Biết sao giờ hả má? Má sinh con 

ra là vậy mà! Vả lại, tại con thích vậy!
Và rồi năm tháng trôi qua, tôi 

bước chân vào ngưỡng cửa đại học. 
Tôi cũng không có suy nghĩ gì về 
nghề viết lách. Bởi tôi từng nghĩ, 
mình chẳng biết viết về cái gì? Viết 
như thế nào? Độc giả của mình là ai? 
Và rất nhiều câu hỏi cứ đặt ra... 

Ra trường, với hành trang kiến 
thức sau 4 năm đại học, tôi xin vào 
làm việc tại ngân hàng. Công việc và 
cuộc sống mưu sinh hàng ngà khiến 
tôi quên mất mình vốn dĩ là học sinh 
lớp chuyên văn ngày nào. 

Và thời gian cứ thế trôi qua, 15 
năm công tác tại ngân hàng, tôi 
cũng chẳng còn bận tâm đến điều 
đó nữa. 

…
Một ngày đầu năm 2018, đơn vị 

tôi tổ chức phát cơm từ thiện cho 
bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa 
khoa và Bệnh viện y học cổ truyền 
tỉnh Tiền Giang. Tôi vốn là Bí thư 
Đoàn thanh niên nên hầu như tất 
cả các hoạt động phong trào tại 
đơn vị đều tham gia. Tôi cảm thấy 
việc phát cơm này thật ý nghĩa, vừa 

“Nghề viết lách” của tôi 
  Bắt đầu từ đó!

15 năm công tác trong ngành Ngân hàng, tôi đâu ngờ 
có ngày lại trở về với nghề viết. Cái duyên đưa tôi đến 
với nghề, khiến tôi thay đổi suy nghĩ đã có của cô học 
sinh chuyên văn không thích “cầm bút” ngày nào…

mộng Châu

tiêu điểm
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Trần mạnh Tuấn

Và thế là tôi đã lựa chọn gắn bó 
sự nghiệp của mình tại Ban 
Nguồn vốn uỷ thác quốc tế 

của BIDV - một đơn vị mang lại cho 
nền kinh tế nhiều nguồn vốn dài 
hạn với điều kiện ưu đãi, linh hoạt, 
tạo ra tiền đề quan trọng và nguồn 
động lực thiết yếu cho sự phát triển 
của hệ thống doanh nghiệp của đất 
nước. Đến nay, tôi đã làm việc tại 
BIDV được gần 10 năm. Một hành 
trình không phải là dài khi so với 70 
năm thành lập Ngân hàng Việt Nam 
nhưng cũng đủ thăng trầm. Dường 
như những suy nghĩ của ngày hôm 
qua ngày càng trở nên sâu sắc hơn, 
thôi thúc tôi không ngừng nỗ lực, cố 
gắng hoàn thiện công việc để đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng. 

Ngày ấy, hành trang khi bước chân vào cánh cửa ngành ngân hàng của 
tôi chỉ vỏn vẹn có suy nghĩ: “Tôi muốn trở thành một người bạn chân 
thành của các doanh nghiệp”. 

Trong hoạt động nguồn vốn uỷ 
thác nước ngoài, các khoản vay của 
chúng tôi tài trợ tới doanh nghiệp 
trên mọi miền Tổ quốc. Từ bắc và 
nam, từ vùng núi tới xa khơi, nhưng 
mỗi lần gặp những khách hàng ở 
miền xa ấy đều có cảm giác thân 
thiết như không có một khoảng 
cách địa lý hay ngăn cách. Chúng 
tôi gửi tới doanh nghiệp những 
món quà giản dị từ Hà Nội, anh chị 
em khách hàng lại gửi tặng chúng 
tôi chút cà phê từ miền cao nguyên 
đất đỏ, thật giống như những 
người thân trong gia đình lâu ngày 
hội ngộ. Hay như một khách hàng 
VVIP của tôi, anh là lãnh đạo của 
một cơ quan bộ ngành, thời gian 
công việc bận rộn trăm bề, nhưng 

hễ nghe chúng tôi thông báo rằng 
BIDV tổ chức một chương trình an 
sinh xã hội cho cộng đồng như giải 
chạy Tết ấm cho người nghèo, anh 
lại hào hứng tham gia, cài đặt App 
nhanh hơn cả thanh niên và xách 
giày chạy không quản nắng, mưa. 
Nếu chỉ coi chúng tôi là một đối tác 
bình thường, chắc anh sẽ không 
tham gia nhiệt tình như thế. Và rất 
nhiều kỷ niệm khác không thể kể 
hết…

Những năm qua, rất nhiều ý 
tưởng đã nảy nở trong suy nghĩ của 
tôi vì mong muốn xây dựng mối 
quan hệ giữa ngành ngân hàng 
và doanh nghiệp thêm bền chặt, 
khăng khít, như tại sao ngân hàng 
không trở thành một cổng kết nối 
giữa các doanh nghiệp với nhau. Khi 
đó, doanh nghiệp tốt gặp các đối 
tác tốt sẽ cộng hưởng, tạo ra mối 
quan hệ tốt đến nhường nào. Một 
cộng đồng Bank & Business mạnh 
mẽ sẽ không hề sợ hãi trước bất kỳ 
biến động kinh tế, dịch bệnh toàn 
cầu hay thách thức nào trên con 
đường phía trước... 

Rất nhiều ý tưởng, khát vọng vẫn 
còn để ngỏ, nhưng tôi luôn cảm 
thấy hạnh phúc, mãn nguyện. Bởi 
vì cho đến hôm nay ước mơ của tôi 
đã từng bước trở thành hiện thực. 
Trên chặng đường của mình, tôi 
có những người bạn đồng hành là 
những người đồng nghiệp tại Ban 
nguồn vốn uỷ thác quốc tế -  những 
người bạn thân thiết đã luôn thấu 
hiểu, động viên, chia sẻ và tạo ra 
nguồn động lực lớn lao trong tôi. 
Chắc hẳn sau này, chúng tôi vẫn sẽ 
luôn có chung một suy nghĩ, khát 
khao: “Trở thành người bạn chân 
thành với các doanh nghiệp” - bởi 
vì chỉ những gì thật sự đến từ tấm 
lòng mới bền vững, keo sơn! 

Mong muốn 
TRở THàNH NGƯỜi bạN CHâN THàNH 

CỦa doaNH NGHiệp
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sácH cHo tôi cảm Hứng
Vì sao lại là gam màu cầu vồng, 

bởi sách mang tới cho tôi nhiều 
cung bậc cảm xúc, lúc thăng hoa, 
lúc trầm lắng và lúc cần suy tư. Hơn 
tất thảy, tôi nhận được cảm hứng 
từ sách. Khi cần giải tỏa căng thẳng, 
tôi tìm đọc tiểu thuyết hoặc truyện 
cười, khi cần một kĩ năng tôi tìm đến 
sách về khoa học…Bất cứ khi nào 
tôi cần, những cuốn sách luôn có 
câu trả lời.

Harvey Mackay (Doanh nhân 
đồng thời là tác giả cuốn “Bơi cùng 
cá mập mà không bị nuốt chửng” - 
tác phẩm đứng 54 tuần trong danh 
mục best sellers, bán chạy nhất 
được News York Times bình chọn) 
đã nói “Cuộc đời ta thay đổi theo hai 
cách: qua những người ta gặp và qua 
những cuốn sách ta đọc”. Nhờ đọc 
sách, tôi biết kiểm soát cảm xúc tốt 

Nhân một ngày đẹp trời, tôi rất vui vì được chia sẻ với bạn về cuộc sống đa 
sắc màu của bản thân, tôi đặt mỗi trạng thái cảm xúc, mối quan hệ với gia 
đình, bạn bè, đồng nghiệp…với mỗi gam màu khác nhau, và trong số ấy có 

một gam màu cầu vồng tôi dành riêng cho tình cảm giữa tôi và sách.

dân sự, hiểu luật sẽ giúp tôi làm 
việc đúng đắn và tránh được các 
rủi ro không đáng có.

Quan hệ giữa sách với tôi trong 
công việc càng khăng khít hơn khi 
BIDV mở ra “Quán sách”, tôi được các 
anh chị đồng nghiệp chia sẻ những 
cuốn sách bổ ích, và nhận được 
quà tặng là cuốn sách “Bank 4.0” khi 
tham gia mini game trên workplace, 
cuốn sách mở ra rất nhiều kiến thức 
mới về ngành ngân hàng trong thời 
kì công nghệ 4.0, và tôi thấy rằng 
những chuyển biến của BIDV trong 
công cuộc chuyển đổi số là hoàn 
toàn đúng đắn với thời cuộc. 

sácH cùng tôi nuôi 
dưỡng các con của 
mìnH

Từ giây phút biết mình được 
làm mẹ, tôi đã vô cùng vui sướng 
và tìm hiểu rất nhiều kênh, đọc rất 
nhiều sách về thai giáo, về cách 
nuôi dạy con...

Bé nhà tôi đã được “nghe đọc 
sách” từ khi trong bụng, rồi khi chào 
đời, bắt đầu làm quen với những 
cuốn sách ehon của Nhật…Vì thế, 
cả hai bé nhà tôi đều biết nói từ sớm 
và có khả năng diễn đạt câu chuyện 
dài khá tốt

Sách cho con cũng được lựa 
chọn theo nhiều chủ đề để các con 
được tìm hiểu sâu rộng. Để kiến 
thức từ sách thấm sâu hơn, quan 
trọng là sự tương tác giữa bố mẹ 
và con, khi đang đọc đến một chủ 
đề, tôi thường dừng lại đặt các câu 
hỏi với con, hoặc cho con xem hình 
ảnh trước để đoán nội dung…Thi 
thoảng khi tắt đèn chuẩn bị ngủ, 
mẹ con lại chơi trò đọc sách bằng trí 
nhớ, tự kể lại một câu chuyện nào 
đó xem đúng trình tự cuốn sách đã 
từng đọc hay chưa….

Cán bộ Ngân hàng đi sớm về 
muộn, thời gian ở bên con mỗi 
ngày không được bao. Cùng nhau 
đọc sách, đã trở thành thói quen 
và là những phút giây gắn kết yêu 
thương nhất của gia đình tôi.

Cảm ơn sách đã cho tôi cuộc 
sống muôn màu muôn vẻ để tôi 
vững tin trong từng bước tiến của 
cuộc đời. Mãi bên nhau sách nhé! 

hơn, biết lắng nghe, chia sẻ nhiều 
hơn, suy nghĩ lớn hơn….

sácH giúp tôi trau dồi 
Hiện tại tôi đang là một chuyên 

viên quản lý khách hàng, tiếp 
xúc thường xuyên với nhiều đối 
tượng khách hàng khác nhau, việc 
nắm bắt tâm lý khách hàng như 
thế nào, cách thuyết phục sao 
để chốt hợp đồng …là cần thiết 
lắm. Những cuốn sách tìm hiểu 
về kĩ năng mềm đã dạy cho tôi 
nhiều điểu và áp dụng thực tiễn 
vào công việc. Ngoài sách giấy về 
các chủ đề khoa học, đời sống, tôi 
có riêng một chiếc máy đọc sách 
“chuyên” lưu các văn bản pháp 
luật. Sống và làm theo pháp luật 
là kim chỉ nam của tất cả chúng ta, 
càng cần thiết hơn với ngành ngân 
hàng khi phát sinh các giao dịch 

hoàng Thị hoà

SÁCh VÀ TôI

tiêu điểm
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K hông gian văn hóa sách được 
quản lý bởi Ban chấp hành 
Đoàn thanh niên của chi 

nhánh, chịu trách nhiệm sắp xếp, 
quản lý, sắp xếp không gian đọc và 
cập nhật các đầu sách hay, kêu gọi 
đóng góp để tủ sách thêm phần 
phong phú. 

Quán sách BIDV Ninh Bình được 
đặt ở tầng 5 trụ sở chi nhánh với 
không gian nhỏ gọn, có ban công 
view hồ, chỗ ngồi riêng để đọc sách. 
Tại đây sau giờ làm việc căng thẳng, 
mọi người có thể nhâm nhi café, 
thưởng thức nhưng bản nhạc nhẹ 
nhàng theo sở thích và trải nghiệm 
từng trang sách. 

Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trưởng thành được bảo tồn một cách kỳ diệu trên 
những trang sách. Hưởng ứng phong trào “Chung tay lan tỏa văn hóa đọc sách tại BIDV”, tập thể 
BIDV Ninh Bình đã cùng nhau xây dựng Quán sách với hơn 200 đầu sách đa dạng về nội dung: 
Kinh tế, khoa học, văn học, gia đình, thiếu nhi….

Tủ SÁCh hay ✤ Sạch  ✤ Đẹp

Quán sách BIDV còn dành một 
góc nhỏ với những giá sách thấp 
vừa tầm với các em thiếu nhi để 
phục vụ những “độc giả nhí” là con 
em của cán bộ trong chi nhánh. 
Ngoài ra, Quán sách có 1 cây Review 
để mọi người dán những mẩu giấy 
nhỏ ghi lại cảm nhận của mình về 
những quyển sách từng đọc. 

Việc đọc và hình thành văn hóa 
đọc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 
Tập thể chi nhánh đang tích cực lan 
tỏa văn hóa đọc cho từng cán bộ 
trong chi nhánh cùng người thân 
của mình để truyền năng lượng tích 
cực, tạo động lực cho sự đổi mới 
sáng tạo.  Ánh ngọC

Có những tác phẩm bất 
tử trong lòng người 
đọc mà không hề phai 

mờ giá trị theo thời gian. “Oliver Twist” 
là một tác phẩm như vậy, cuốn tiểu 
thuyết kinh điển được viết bởi Charles 
Dickens – một thuyết gia đại tài người 
Anh, được xuất bản lần đầu tiên vào 
năm 1838. 

Truyện xoay quanh cuộc đời đầy 
biến động của nhân vật chính là Oliver 
Twist – một cậu bé thông minh, thật 
thà, nhân hậu và có tâm hồn luôn 
hướng thiện. Mẹ mất ngay ngày cậu 
chào đời, Oliver Twist phải lớn lên 
trong trại trẻ mồ côi, nơi những đứa 
trẻ không nhận được tình yêu thương 
mà phải chịu đói «được ăn ba lần trong 
ngày nhưng mỗi lần chỉ là một tô cháo 
nhỏ». Dù chỉ là một đứa trẻ, em đã phải 
trải qua biết bao thăng trầm của cuộc 
sống: bị đối xử thậm tệ, nhẫn tâm; bị 

bán đi, bị ngược đãi, thậm 
chí khi muốn bỏ trốn, em lại 
bị rơi vào hang ổ của bọn lưu 

manh. Hết lần này tới lần khác, trái tim 
thuần khiết của Oliver bị bóng tối của 
cuộc đời bủa vây, thế nhưng chiến binh 
trong em chưa một lần chấp nhận thất 
bại, để cuối cùng, sự thiện lương luôn 
giành phần thắng.

Cuốn tiểu thuyết có cốt truyện hấp 
dẫn, lôi cuốn và đầy tính nhân văn. 
Charles Dickens đã tái hiện lại xuất sắc 
bối cảnh lịch sử nước Anh thời đó, khi 
mà bên cạnh vẻ hào hoa, bóng bẩy 
của nước Anh giàu có là những tệ nạn 
và sự phân biệt đối xử nặng nề giữa kẻ 
giàu và người nghèo. Với những kinh 
nghiệm sống quý báu cùng giọng văn 
sắc sảo của mình, Charles Dickens đã 
gửi tới người đọc thông điệp: ở hiền 
gặp lành, cái tốt sẽ luôn đánh bại cái ác.
 hương giang 

sách
Oliver Twist
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kHởi Động ngày mới với 
bữa sáng 

Ngoài các món như bánh đa cua, 
bún cá đã khá nổi danh khi nhắc 
đến thành phố Cảng thì trong menu 
bữa sáng của du khách vẫn còn 
nhiều lựa chọn mà bạn không thể 
bỏ qua. Trước đây Hải Phòng có một 
phố người Hoa (phố Lãn Ông) nên 
sau một thời gian dài sinh sống một 
số món ăn đã được biến đổi phù 
hợp với khẩu vị bản địa và được mọi 
người ưa chuộng, một trong những 
món ăn đó là xôi thịt. Vẫn là miếng 
thịt ba chỉ được kho để ăn cùng xôi 
trắng nhưng khi được kết hợp với 
một số gia vị đặc trưng của người 
Hoa như tàu soi, chao, đậu phụ nhự, 
sáng sáu (một loại xì dầu đặc của 
người Hoa) tạo nên một hương vị 
vừa lạ vừa quen khác hẳn với nhiều 
nơi khác. Món xôi thịt thường được 
ăn kèm với phần dưa góp làm từ đu 
đủ xanh ngâm chua ngọt cũng là 
điểm nhấn mà thực khách khó quên 
khi đã thử qua.

Còn nếu bạn thích một bữa sáng 
nhẹ nhàng, đơn giản hơn thì bánh 
mì pate là một lựa chọn không tồi 
đâu nhé. Khác với bánh mì ở nhiều 
nơi khi pate chỉ là một phần trong 
tổng thể gồm cả rau, thịt, xúc xích, 
bơ, sốt...thì bánh mì pate Hải Phòng 
lại trả về đúng sự nguyên bản với 
tên gọi của nó. Chiếc bánh mì dài 
nhỏ được nướng giòn sao phết 
thêm pate nguyên miếng được cắt 
vuông vức và thêm chút ruốc bông 
để khi ăn có thể cảm nhận rõ vị 
thơm của gan, của thịt trong pate 
chứ không bị át mùi bởi các gia vị 
khác nên hàng nào làm pate ngon 

Sau bài viết Số 1 được đăng trên BTĐT số 275(T5/2020) mình nhận 
được rất nhiều tin nhắn của các bạn nhờ tư vấn thêm các điểm ăn/chơi 
khi đến Hải Phòng. Thời điểm này khi dịch covid còn diễn biến phức tạp 
các tour 1-2 ngày càng được quan tâm để đỡ “cuồng chân” nên xin được 

tiếp tục phần 2 để các bạn có thêm lựa chọn nhé.

QuốC Thành

tăng tốc Foodtour với 
bữa trưa

Giống như nhiều vùng đất ven 
biển khác ẩm thực Hải Phòng nổi 
tiếng với các món ăn hải sản và một 
số món đặc trưng riêng có cũng 
đáng để bạn thử trong chuyến 
Foodtour này. Gợi ý đầu tiên là món 
gỏi nhệch được làm từ loài cá trông 
giống lươn sống nhiều ở vùng đầm 
ven vịnh Bắc Bộ thịt dai, chắc, ngọt 
nên chế biến món gỏi rất ngon. 
Để làm gỏi nhệch ngon phải chọn 
những con nhệch to mới dôi thịt, 
xẻ nhanh tay đảm bảo độ tươi, sau 
đó nhệch được ướp gia vị cùng 
riềng, sả, thính rang. Nhệch được 
ăn cùng với các loại rau xanh có vị 
chát như lá mơ, lá sắn thuyền, khế 
chua và chấm cùng dấm được nấu 
từ bỗng rượu nếp cái hoa vàng tạo 
nên vị ngon khó mà cưỡng lại cho 
những thực khách lần đầu được 
thưởng thức món ăn này. Nói thì 
khác đơn giản nhưng nhệch biển 
có đặc trưng là khá tanh nên không 
phải nhà hàng nào cũng làm được 
món này mà tại Hải Phòng cũng chỉ 
có vài nhà hàng có những bí quyết 
riêng mới được công nhận là chế 
biến gỏi nhệch ngon mà thôi.

Nem hải sản cũng là món ăn trưa 
được nhiều thực khách lựa 
chọn khi đến với đất Cảng vì 
nó chứa đựng đủ sự tinh túy 
về ẩm thực của mảnh đất này. 
Trong khi các loại nem được 
cuốn dài, hình thuôn thì loại 
nem cua bể Hải Phòng lại được 
gói to, vuông vắn bằng lòng bàn 
tay. Với kiểu dáng đặc biệt này 
bánh đa cuốn nem đòi hỏi phải 

Food Tour 
pHố CảNG 2

hay không thì khách hàng dễ dàng 
nhận biết được ngay. Tồn tại qua 
bao năm tháng cũng được du nhập 
thêm cách làm bánh mì thập cẩm 
như nhiều nơi nhưng cuối cùng 
bánh mì pate gốc vẫn là lựa chọn 
của số đông người dân nơi đây cho 
bữa sáng của mình.

Địa chỉ gợi ý: Xôi thịt bà Sai 
– 28 Lê Chân (đường Đền 

Nghè); Xôi thịt Lãn Ông – ngã tư Lãn 
Ông Phan Bội Châu; Bánh mì Tâm – 
26A Trần Hưng Đạo 
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có độ dai, khi rán đảm bảo không 
bị bục, lúc cuốn thường dùng hai lá 
nem bọc nhau nên khi ăn luôn giòn 
tan trong miệng. Phần nhân nem 
cua bể ở Hải Phòng cũng bao gồm 
những nguyên liệu cơ bản như món 
nem truyền thống là miến, mộc nhĩ, 
thịt, tôm nhưng được tô điểm rực rỡ 
hơn bởi phần nhân cua bể đẫy gạch 
đỏ rực. Chính làm từ nguyên liệu 
hải sản tươi sống nên hương vị của 
món nem cua bể rất đậm đà khó 
quên cho những du khách đã từng 
thưởng thức.

Địa chỉ gợi ý: Gỏi nhệch (Nhà 
hàng sông He, km 10 đường 

Phạm Văn Đồng); Nem cua bể (Bún 
chả Phương Mai – 87 Cát Cụ)

nHẹ nHàng với bữa xế 
cHiều

Thiên đường ẩm thực Hải Phòng 
chưa bao giờ làm các bạn thất vọng 
với vô vàn các món ăn vặt của bữa 
xế chiều. Thật thiếu sót khi đến Hải 
Phòng mà không thưởng thức ốc 
nơi đây với khá nhiều loại ốc biển 
độc đáo, cách chế biến “đậm đà” 
đúng vị miền biển chắc chắn sẽ 
làm bạn bất ngờ vì sự khác biệt đó. 
Cách chế biến các món ốc của Hải 
Phòng có một chút pha trộn giữa 
kiểu truyền thống của miền Bắc 
và cách chế biến nhiều gia vị của 
miền Nam tuy nhiên lại dung hòa ở 
phần nước sốt thường đặc và đậm 
vị hơn theo đúng kiểu “mặn mòi” 
của người dân vùng biển đã mang 
đến sự khác lạ mà cả du khách miền 
Bắc hay miền Nam khi thưởng thức 
đều có thể nhận ra một chút quen 
thuộc nhưng vẫn không thiếu phần 
đặc sắc.

Bánh đúc tàu cũng là món ăn mà 
người dân đất Cảng khá yêu thích 
khi chọn để ăn lót dạ chiều. Khác 
với bánh đúc nóng nhân thịt băm 
nổi tiếng của Hà Nội thì bánh đúc 
tàu ở đây được chế biến cứng hơn, 
bánh được đổ khuôn luôn gần bằng 
một chiếc mâm to phía trên phủ 
kín bởi đu đủ thái lạt lự, mộc nhĩ và 
rất nhiều tôm chiên tẩm gia vị theo 
cách riêng. Khi ăn bánh được cắt 
nhỏ thêm mắm giấm chua ngọt làm 
món ăn đậm đà và hấp dẫn, bánh 

chế biến theo cách mà người gốc 
Hoa ở Hải Phòng truyền lại nên vẫn 
giữ cái tên là bánh đúc Tàu. 

Nếu đến Hải Phòng đúng mùa 
hè thì bạn cũng nên thử hai món ăn 
vặt chỉ có theo mùa là giá bể và sứa 
biển. Với những người chưa ăn bao 
giờ thì hai món ăn này có thể không 
dễ ăn lắm nhưng nếu đã thử hợp rồi 
thì chắc chắn bạn sẽ rất nhớ hương 
vị của nó. Những con sứa biển to 
được chế biến sau đó ướp cùng cây 
sú vẹt cho chín, khi ăn cắt lát ăn 
cùng với bỗng rượu và dừa già; còn 
con giá biển thì được chế biến bằng 
cách xào chua ngọt với nhiều loại 
gia vị khác nhau vừa ăn vừa phải 
tự tách vỏ cũng là cái thú của việc 
thưởng thức món ăn vặt trứ danh 
của mùa hè nơi đất Cảng. 

Địa chỉ gợi ý: Ốc Thùy Dương 
– ngõ 275 Lạch Tray; Bánh 

đúc cô Chuyền – Chợ Tam Thuật  
(Cát Dài); Sứa, giá bể - cổng sau Chợ 
Cố Đạo 

về ĐícH với bữa tối
Cả một ngày Foodtour mệt nhoài 

rồi sẽ làm bạn cảm thấy no bụng 

nên bữa tối hoàn toàn phụ thuộc 
vào dạ dày của bạn. Nếu bạn vẫn có 
thể ăn được nhiều món thì hãy tiếp 
tục khám phá thực đơn hải sản Hải 
Phòng với rất nhiều lựa chọn tại các 
quán hải sản trong trung tâm thành 
phố hoặc đơn giản nếu đã quá no 
rồi thì cũng không thiếu những 
món ăn nhẹ cho bạn lựa chọn để “về 
đích” an toàn.

Một đĩa bánh cuốn tráng tay full 
toping với nhân thịt đầy đặn kèm 
một bát mắm chấm ninh xương nhìn 
đã thấy mê đặc trưng chỉ có ở Hải 
Phòng sẽ là lựa chọn đầu tiên bạn 
nên thử. Đôi khi gặp may khi đến 
sớm còn có thêm đĩa đậu chiên giòn 
ăn cùng bánh cuốn cũng lạ và ngon.

Một bát bún tôm cùng với phần 
nước dùng ngọt lịm được ninh kỹ 
từ xương ống và vỏ tôm biển khác 
hẳn kiểu nước dùng sử dụng bột 
ngọt ở nhiều nơi, điểm xuyết thêm 
những chú tôm nõn to tròn chắc 
sẽ làm bạn xuýt xoa vì sao cũng là 
món ăn đó mà khi thưởng thức ở 
nơi đây lại khác đến vậy. Đổi sang 
phần miến trộn hải sản nếu bạn 
không thích món ăn nhiều nước 
cũng rất tuyệt chắc chắn bạn sẽ 
thích cho mà xem.

Gợi ý: Bánh cuốn Bà Bảy – 64 
Cát Cụt; Bún tôm Hàng Kênh 

– 16 Hàng Kênh

Kết thúc hành trình foodtour 
quay về đừng quên mua cho bạn 
bè người thân vài món ăn đã nổi 
danh đất cảnh như bánh mì que, 
chả cá, dừa dầm... để cùng gợi nhớ 
đến một vùng đất của những con 
người nồng hậu, nhiệt tình và “đậm 
đà” như chính dư vị ẩm thực nơi đây 
bạn nhé. 
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tHương Hiệu quốc tế 
“made in Japan”

Đa phần chúng ta đều đã quen 
thuộc với thanh kẹo Kit Kat – hai 
thanh bánh gắn liền với nhau, được 
bao phủ bởi một lớp socola thơm 
ngon, sản phẩm đặc trưng làm quà 
từ những khách du lịch về từ Nhật 
Bản.  Nhưng ít ai biết rằng, Kit Kat 
được sản xuất đầu tiên tại thị trường 
Anh năm 1935, với mục tiêu hướng 
tới tầng lớp lao động với giá bán 
thấp và sau đó mới dần xuất hiện 
tại các nước như Canada, Nam Phi, 
Ireland, Australia và New Zealand 
vào những năm 1950. 

Mãi đến năm 1973, Kit Kat mới 
chính thức đặt chân tới đất nước 
mặt trời mọc – Nhật Bản. Nhưng 
bấy giờ, dẫu cho xu hướng chuộng 

“nội Địa Hoá” sản pHẩm 
với nHững nông sản 
Đặc trưng

Từ năm 2000, Nhật Bản đã cho 
thử nghiệm tất cả các vị Kit Kat, 
Kit Kat dâu tây được ưu ái chọn là 
đại diện dẫn đầu với sự kết hợp 
khéo léo giữa kẹo socola với đồ ăn 
cổ truyền. Kit Kat trên thị trường 
Nhật bản có nhiều hương vị khác 
nhau với những hương vị đặc biệt 
và đặc trưng cho từng mùa, mà 
nhiều sản phẩm lại chỉ được bán 
ở một số vùng nhất định trên đất 
nước. Nhận thấy rõ một thực tế là 
người tiêu dùng thường khá nhạy 
cảm với sự thay đổi giữa các mùa, 
Nestlé Nhật Bản đã chủ trương 
chiến lược chỉ bán Kit Kat dâu tây 
trong một thời gian nhất định. 

 giang Phạm

Có thể nói rằng khá khó để một sản phẩm ngoại xâm nhập, 
khai thác thành công khách hàng nước sở tại. Vậy mà Nestlé 
Nhật Bản đã tự tạo ra một đế chế Kit Kat riêng, chinh phục 

thành công không chỉ khách hàng nội địa mà còn cả du 
khách quốc tế khi đặt chân tới đây.

TÔN TRọNG TRuyềN THốNG 
và THấu Hiểu kHáCH HàNG

NHậT 
bảN

đồ ngoại của người Nhật ngày 
càng tăng, nhưng doanh thu của 
Kit Kat lại không mấy khả quan. Vậy 
một nhãn hàng Quốc tế như KitKat 
đã làm gì để có thể trụ vững ở một 
đất nước nghiêm ngặt trong sản 
xuất và chất lượng, có thiên hướng 
truyền thống trong lựa chọn sản 
phẩm tiêu dùng? Năm 1988, Nestlé 
tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế 
giới của Thuỵ Sĩ đã mua lại thương 
hiệu KitKat và tầm ảnh hưởng 
cũng như giá trị của Kit Kat dần 
có chuyển biến rõ rệt. Khi những 
ngành công nghiệp muốn hoạt 
động và phát triển ở môi trường 
quốc tế, thì sự thành công cuả họ 
ít nhiều từ khả năng “bản địa hoá” 
sản phẩm tại địa phương nơi họ 
đặt cơ sở. 
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Bằng cách đó, những người yêu 
dâu tây nếu muốn thưởng thức 
hương vị này, thì không còn cách 
nào khác là phải nhanh chân đi 
mua (thậm trí là tích trữ) từ các cửa 
hàng tiện lợi. 

Sau thành công của Kit Kat dâu 
tây, Nestlé tiếp tục tung ra một 
hương bị Kit Kat mới là vị dưa lưới 
Yubari vào năm 2003 – tên của 
loại Kit Kat này được đặt theo tên 
của vùng Yubari ở Hockkaido, nơi 
loại dưa này được trồng. Tiếp đó, 
Nestlé cũng hợp tác với không ít 
doanh nghiệp và nhà bán lẻ địa 
phương để tạo thêm nhiều hương 
vị đặc trưng của bản địa từ Kit Kat. 
Một trong những ví dụ điển hình là 
“Kit Kat Itoh-Kyumon Uji-Matcha”, 
được đặt theo tên của một nhà kinh 
doanh trà nổi tiếng được thành 
lập vào năm 1832 – Uji. Còn Itoh-
Kyuemon là một trong những cửa 
hàng trà đạo đắt khách nhất của 
Uji mà chỉ cần nghe tới cái tên thôi, 
khách hàng có thể liên tưởng ngay 
tới những người trồng trà huyền 
thoại. Từ đó đến nay, Kit Kat đã có 
mặt trên tất cả các tỉnh thành phố 
tại Nhật Bản với hơn 300 hương vị 
đặc trưng và trở thành biểu tượng 
của địa danh ấy: khoai lang, hoa 
anh đào, táo sinshu,… và thậm chí 
cả vị xì dầu.

tôn trọng truyền 
tHống

Một trong những ý tưởng chinh 
phục khách hàng tuyệt vời khác 
của Nestlé Nhật Bản là tác động 
vào tâm lý của các sỹ tử. Nhận thấy 
từ Kit Kat giống với từ “Kitto Katsu” 
trong tiếng Nhật có nghĩa là “chắc 
chắn giành chiến thắng”, Nestle đã 
sử dụng đây như một cơ hội để gửi 
đến học sinh những lời chúc may 
mắn trước kỳ thi Đại học và đây 
quả là một chiến lược tiếp thị tiềm 
năng. Một chiến dịch mang tên 
“Kit Kat mail” mà ý tưởng đến từ 
JTW, một công ty quảng cáo 
ở Nhật Bản đã được thực 
hiện. Chiến dịch này cho 
phép cha mẹ, giáo viên 
và bạn bè gửi các ghi 
chú viết tay cho nhau 
trên những hộp Kit 
Kat. Việc phối hợp 
giữa Kit Kat 22.000 
bưu cục là một chiến 
lược truyền thông gắn 
giá trị truyền thống (tem 
bưu chính) với một sản 
phẩm hiện đại. Giúp một thương 
hiệu quốc tế đến gần với người tiêu 
dùng nội địa hơn.

Cách dùng truyền thống và 
những nhân vật huyền thoại tại thị 
trường nội địa làm tên sản phẩm 

cho thương hiệu ngoại quốc là một 
chiến lược không còn quá lạ lẫm 
trên thương trường nữa. Có thể 
nói, trong số hàng trăm phiên bản 
đặc biệt và sản phẩm mới ra mắt 
tại Nhật Bản, Kit Kat là một trong 
những sản phẩm quốc tế thành 
công nhất tại đây -  thị trường khó 
tính nhất ở châu Á, bằng cách sử 
dụng hình thức tiếp thị độc đáo và 
chỉ ra sự đặc biệt trong từng hương 
vị tương ứng với các địa danh khác 
nhau. Việc sử dụng bưu điện như 
một chiến lược tiếp thị tuyệt vời đã 

góp phần giúp Nhật Bản có thể 
giữ lại những con tem truyền 

thống của mình cũng như 
xây dựng mối quan hệ 

giữa con người với con 
người khi sử dụng 
sản phẩm. Kit Kat 
cũng tạo ra thương 
hiệu riêng bằng cách 
quảng bá, phân khúc 

sản phẩm của mình 
như một thương hiệu 

bánh kẹo cao cấp tại thị 
trường Nhật Bản - điều mà 

các thương hiệu nước ngoài khó 
có thể thâm nhập. Điều này đi kèm 
với sự hiểu biết nghiêm túc về thị 
trường và đầu tư thích đáng vào các 
chiến lược kinh doanh và tiếp thị 
của Kit Kat. 
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Một trong những nét độc đáo 
trong văn hóa Hàn Quốc đó 

là các công trình kiến trúc 
mang đặc trưng riêng. Trong 
đó, nhà truyền thống Hanok 

luôn để lại ấn tượng khó 
quên với khách du lịch như 

một biểu tượng của văn hóa 
dân gian.

kiến trúc ảnH Hưởng 
bởi nHo giáo

Ảnh hưởng bởi Nho giáo là nét 
đặc trưng nổi bật trong kiến trúc 
của Hanok. Sự ảnh hưởng mang 

tính lịch sử này có thể 
coi là tất yếu khi Hàn 
Quốc cũng như các 
quốc gia Châu Á khác 
chịu ảnh hưởng của 
chế độ phong kiến bắt 
nguồn từ Trung Quốc 
trong nhiều thập kỷ. 
Kiến trúc của Hanok 
có thể xem như sự kết 
hợp giữa kiến trúc nhà 
ở truyền thống của Triều 
Tiên và Nhật Bản, được 
cải tiến để phù hợp với 
địa hình và đảm bảo khả 

năng tránh lũ. 
Cấu trúc của một quần thể 

nhà Hanok gồm 4 phần chính: 
(i) Bondang (khu nhà chính) 
nằm ngay ở trung tâm và là nơi 
sinh hoạt của chủ gia đình; (ii) 
Haengrang chae (khu vực sân 
vườn) là không gian mở tươi xanh, 

Duy minh

kHáM pHá NéT đỘC đáo 
NHà TRuyềN THốNG HàN QuốC 
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thường được bố trí rất 
nhiều loại cây, tạo sự hòa 
hợp với thiên nhiên cho 
ngôi nhà; (iii) Anchae (nhà 
biệt lập) thường thấy trong 
các quần thể nhà của quý 
tộc xưa và được gọi là 
Chodang nếu dành cho tiểu 
thư hay Seodang nếu dành 
cho công tử chưa lập gia 
đình; (iv) Sarang chae (khu 
dành cho khách) dùng làm 
phòng nghỉ cho người thân 
hoặc khách khi đến chơi.

Kiến trúc Hanok được 
nhiều kiến trúc sư trên thế 
giới đánh giá cao về độ phù 
hợp với từng điều kiện và 
khả năng chịu lũ, cũng như các cơn 
địa chấn bất ngờ. Ngày nay, Hanok 
thường được vận dụng để sáng 
tạo những công trình kiến trúc mới 
mang hơi thở dân gian hoặc dùng 
làm địa điểm lưu trú cho khách du 
lịch, nhà hàng, chùa….

vật liệu tHiên nHiên, 
tHân tHiện với môi 
trường

Những ngôi nhà Hanok được 
làm từ các nguyên liệu chủ yếu là 
gỗ kết hợp với đất, đá, thân thiện 
với môi trường và có khả năng tái 
chế. Riêng phần mái của Hanok 
được xếp bằng gạch ngói, khéo 
léo tạo nên các đường cong (gọi 
là Cheoma). Độ cong và dài của 
Cheoma có thể được điều chỉnh để 
kiểm soát lượng ánh sáng mặt trời 
chiếu rọi vào nhà. Ngoài ra, một 
nguyên liệu không thể thiếu khi 
xây dựng Hanok chính là Hanji (giấy 
truyền thống Hàn Quốc) được quết 
một lớp dầu làm bóng và chống 
thấm nước, dùng để làm cửa sổ 
và cửa ra vào để tô điểm và tạo độ 
thoáng cho ngôi nhà.

Chung một kiểu kiến trúc, thiết 
kế thế nhưng dựa vào vật liệu và 
hình dáng của ngôi nhà, Hanok 
cũng được phân loại theo tầng lớp 
xã hội. Trong khi những ngôi nhà 
mái cong lát gạch của tầng lớp quý 
tộc không chỉ mang giá trị sử dụng 
mà còn chứa đựng giá trị nghệ 
thuật tuyệt vời và thể hiện được 

vị trí của gia chủ trong xã hội, thì 
những ngôi nhà của thường dân chỉ 
được lợp bằng rơm và đơn thuần 
đáp ứng chức năng để ở. 

Mặc dù được làm từ các vật 
liệu thiên nhiên nhưng nếu quản 
lý tốt, Hanok rất bền với thời gian. 
Các ngôi nhà Hanok lâu đời nhất 
của Hàn Quốc có thể kể đến như: 
Chính điện Geungnakjeon của chùa 
Bongjeongsa ở Andong được xây 
dựng vào đầu những năm 1200 hay 
nhà cổ Yun Jeung (xây dựng khoảng 
năm 1650) ở thành phố Nonsan…

“Hệ tHống Điều Hòa Hai 
cHiều” tự nHiên

Bên cạnh những đặc điểm về 
kiến trúc và vật liệu, điểm đặc trưng 
làm nên “thương hiệu” của nhà 
truyền thống Hanok là hệ thống 
sưởi dưới sàn nhà để chống lại giá 
rét trong mùa đông và cách lắp đặt 
các tấm lót sàn (được gọi là Maru) 
để giữ cho ngôi nhà thoáng mát 
trong mùa hè nóng ẩm. Đây được 
xem như “hệ thống điều hòa hai 
chiều” khiến cho Hanok luôn đem 

lại cảm giác thoải mái, phù 
hợp với điều kiện khắc nghiệt 
của nước ôn đới như Hàn 
Quốc.

Hệ thống sưởi dưới sàn 
Hanok được gọi là Ondol (có 
nghĩa là hòn đá nóng) là hệ 
thống dẫn nhiệt dưới lớp 
đá của sàn nhà, tận dụng 
hơi nóng từ bếp lửa làm ấm 
sàn trước khi chúng thoát ra 
ngoài theo đường ống khói. 
Nhờ hệ thống này mà vào 
mùa đông, người Hàn xưa 
chỉ cần giữ cho bếp luôn 
đỏ lửa, nhà sẽ luôn ấm áp. 

Cùng với đó, các lớp ván lót sàn 
luôn được đặt cách mặt đất một 
khoảng nhất định, tạo điều kiện 
cho khí nóng và khí lạnh được tự 
do lưu thông, khiến cho căm nhà 
trở nên thoáng mát vào mùa hè. 

Lối kiến trúc sáng tạo và khoa 
học kết hợp giữa Ondol và Maru 
tạo cho ngôi nhà truyền thống Hàn 
Quốc một không gian sống thoải 
mái. Ngày nay, lối kiến trúc này 
vẫn được vận dụng trong việc xây 
dựng những tòa nhà cao tầng hiện 
đại để mang lại sự tiện nghi tối ưu 
nhất, chỉ khác rằng hệ thống ống 
khói sẽ được thay bằng hệ thống 
ống nước nóng để phù hợp với 
thiết kế chung.

nHững kHu pHố Hanok 
nổi tiếng

Bởi những nét độc đáo và giá trị 
truyền thống vốn có, Hanok luôn 
được xem là một nét di sản văn hóa 
của Hàn Quốc và được bảo tồn cho 
đến ngày nay.

Rất nhiều làng Hanok của Hàn 
Quốc đã trở thành những địa điểm 
du lịch “không thể không ghé qua” 
khi du khách đặt chân đến đất nước 
này. Trong đó, có thể kể đến những 
địa danh như: Làng Hanok Bukchon, 
Làng cổ Seongeup, Làng Oeam, 
Làng Hahoe…

Những ngôi làng cổ này, bên 
cạnh giá trị du lịch còn là những 
minh chứng huyền thoại cho lịch sử 
nghìn năm của Hàn Quốc, là những 
di sản mang đậm dấu ấn văn hóa 
của một dân tộc. 
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1. Tập hợp những giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có 
kèm theo hoặc không kèm theo phương tiện, thiết bị... dùng 
để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm

2. Mức độ hoàn thành thực tế một công việc nào đó so với mục 
tiêu đề ra, hoặc so với mặt bằng chung

3. Khái niệm thường được dùng cho một kết nối hoạt động với 
một mạng truyền thông, có thể là mạng internet toàn cầu 
hoặc chỉ là mạng của một nhóm người...

4. Định danh khách hàng điện tử - một giải pháp mang lại sự 
thuận lợi cho khách hàng, đặc biệt trong hoạt động tài chính 
- ngân hàng

5. Khái niệm chỉ sự tăng trưởng về mọi mặt trong hiện tại mà 
vẫn bảo đảm sự tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Điều 

Giải Nhất:   Nguyễn Trọng Đức 
TT Phê duyệt tín dụng và Đầu tư
Giải Nhì:  Lê Thị Huyền 
BIDV Phú Mỹ Hưng
Giải Ba:  Vũ Thế Hưng 
BIDV Hàm Nghi

này là mục tiêu của đa số tổ chức, doanh nghiệp và 
các quốc gia trên thế giới

6. Dịch vụ ngân hàng trên các thiết bị điện tử thông 
minh do BIDV cung cấp cho khách hàng để hỗ trợ 
thực hiện các giao dịch tài chính, phi tài chính và các 
tiện ích nâng cao... 

7. Một loại tài khoản thanh toán các giao dịch trực 
tuyến trên internet phổ biến nhất hiện nay, giúp 
thanh toán các loại phí như: tiền điện nước, cước 
viễn thông, mua hàng online từ các trang thương 
mại online…

8. Khái niệm thường dùng để chỉ một sự phát sinh 
mạnh mẽ và đột ngột

9. Trí tuệ nhân tạo 

10. Tập hợp các thông tin được sắp xếp một cách khoa 
học, thường được lưu trữ trực tuyến trong một hệ 
thống máy tính, phục vụ nhu cầu khai thác của con 
người 

11. Quá trình để đạt được một hay nhiều kết quả, giá trị 
tốt nhất bằng cách áp dụng, sử dụng các giải pháp, 
biện pháp mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất... 

Khi tìm ra ô chữ bí ẩn, hãy gửi đáp án về cho Ban biên tập Đầu tư Phát triển  
theo địa chỉ bantindautu@bidv.com.vn, kèm theo giải thích ngắn của bạn về ý nghĩa của từ khoá này

Giải Nhất: Gửi đáp án chính xác và sớm nhất.  
Giải thưởng: 500.000đ
Giải Nhì: Gửi đáp án chính xác và sớm thứ 2. 
Giải thưởng: 300.000đ
Giải Ba: Gửi đáp án chính xác và sớm thứ 3. 
Giải thưởng: 200.000đ

GIảI thưởNG

THƯ GiãN CùNG đầu TƯ pHáT TRiểN

Giải ô chữ bí ẩn

* thời gian gửi đáp án:   từ nay đến hết 15/7/2021

kết quả giải đáp ô chữ số 286
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 K Ỷ C Ư Ơ N G
2 T R Á C H N H I Ệ M
3 T R I Ể N K H A I
4 M I N H B Ạ C H
5 G I Á M S Á T
6 B Ả O V Ệ
7 D Ự B Á O
8 t U Â N T H Ủ
9 T R U N G T H Ự C

10 C H Ủ Đ Ộ N G
11 T H I Ệ T H Ạ I
12 Q U Ả N T R Ị
13 A N T O À N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
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* thời gian gửi đáp án:   từ nay đến hết 15/7/2021



Trong tháng 06/2021, 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 Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
Ban Công nghệ, Trung tâm Ngân hàng số, Trung tâm CNTT, 
Ban Quản lý rủi ro HĐ&TT, Ban Kiểm tra Giám sát, Ban PTNH 
bán lẻ, Trung tâm thẻ, Viện Đào tạo và Nghiên cứu, Ban 
Nguồn vốn ủy thác quốc tế, BSC, BIC.

 Các chi nhánh: Từ Liêm, Củ Chi, Thủ Dầu Một, Lam 

Sơn, Đông Hà Nội, Mỹ Tho, Nam Đồng Nai, Bắc Kạn, Tây Hồ, 
Tiền Giang, Ninh Bình, Hải Phòng…

 Các cộng tác viên: Huyền Trúc, Đức Ngọc, Thu Huyền, 
Đức Cường, Huyền Nhung, Thúy Lê, Thu Nguyễn, Ngân Nga, 
Hương Trà, Thùy Linh, Duy Nguyễn, Hà An, Thiều Thị Thắm, 
Hoàng Hòa, Quỳnh Anh, Cẩm Hường, Mộng Châu, Ánh 
Ngọc, Mạnh Tuấn,…

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 287

Có một cô gái ở phương Nam và một anh 
người miền Bắc lấy nhau, khẩu vị của cô gái 
thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại, 

không có ớt thì anh không nuốt được cơm.
Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. 

Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, nhưng 
mẹ cô không nói gì, chỉ mang 
đến một cốc nước, khi gắp thức 
ăn bà nhúng vào cốc nước 
trước mặt sau đó mới cho 
lên miệng. Bỗng nhiên, cô 
gái thông qua hành động 
của mẹ đã hiểu ra được điều 
gì đó.

Ngày hôm sau, cô gái ở 
nhà nấu cơm, làm thức ăn mà 
chồng cô thích ăn. Đương nhiên 
mỗi loại thức ăn cô đều cho ớt. Chỉ 
khác biệt là trên bàn ăn có để sẵn một cốc 

nước. Chồng cô nhìn cô ăn thức ăn đã nhúng 
qua cốc nước nhưng vẫn có vẻ rất ngon miệng, 
khiến anh rưng rưng nước mắt.

Sau đó, anh cũng tranh nấu cơm, nhưng 
trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt nữa. Chỉ 

khác là trên bàn có thêm một đĩa 
tương ớt.

Vì tình yêu, cũng vì bản 
thân mình, hai vợ chồng 
1 người giữ một đĩa ớt, 1 
người giữ một cốc nước, 
nhưng quan trọng hơn, họ 
hiểu được thế nào để ôm giữ 

được một tình yêu vĩnh cửu.
Bài học: Hy vọng rằng đọc 

xong hai cậu chuyện này rồi các 
bạn sẽ biết trân trọng người bạn đời 

và nuôi dưỡng tình yêu của mình hơn.
(Sưu tầm) 

Đĩa ớt 

và cốc nước
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