




Cứ mỗi độ Tháng Tư về, cả hệ thống BIDV lại hân hoan chào đón niềm vui chung của ngày kỷ 
niệm thành lập ngành. Niềm vui ấy lại được nhân lên khi bước sang năm 2022, BIDV vừa tròn 65 
năm tuổi – đánh dấu mốc son quan trọng trong hành trình phát triển của ngân hàng thương mại có 
lịch sử lâu đời nhất Việt Nam!

Từ Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, dù khác nhau 
về tên gọi và ngành chủ quản, về quy mô, tính chất hoạt động, nhưng xuyên suốt trên chặng đường 
65 năm thành lập và phát triển, BIDV luôn gắn bó mật thiết với sự nghiệp đầu tư và phát triển đất 
nước; tiên phong, gánh vác sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó. Trên mỗi công trình 
được hoàn thành, mỗi bước đường thành công của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và doanh nhân; 
trong mỗi mái ấm hạnh phúc của nhiều gia đình… đều có dấu ấn và sự chung tay góp sức của BIDV. 

Những đóng góp kiên trì, bền bỉ của BIDV trong 65 năm qua đã được ghi nhận bằng nhiều phần 
thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Nhà nước các quốc gia anh em phong tặng; hình 
ảnh, thương hiệu BIDV ngày càng được tỏa sáng, vươn xa khi được vinh danh bằng nhiều giải 
thưởng, danh hiệu của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế… Đó là niềm tự hào, là động lực để 
BIDV tiếp tục vững bước đi lên trên chặng đường phía trước.

Cùng với sứ mệnh góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, BIDV cũng không ngừng 
lớn mạnh, từ quy mô ban đầu chỉ với 11 chi nhánh và 200 cán bộ, đến nay BIDV đã trở thành Ngân 
hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam với tổng tài sản 
trên 1,76 triệu tỷ đồng và hoạt động đa dạng trong các lĩnh với mạng lưới gần 1.100 chi nhánh và 
phòng giao dịch cùng các hiện diện thương mại tại 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, quan hệ đại lý với 
hơn 2.300 định chế tài chính, phục vụ hơn 15 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp cùng hơn 
27.000 cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao…

Kiên cường trước mọi thử thách, luôn sẵn sàng và không ngừng đổi mới để hướng tới sự thân 
thiện, hiện đại và luôn vận động vươn lên để ngày một tốt hơn, phát triển hơn, vững mạnh hơn là 
ý chí, nghị lực, tinh thần quyết tâm của BIDV. Ý chí ấy, tinh thần ấy của BIDV càng được thể hiện 
rõ nét khi mới đây Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết 99/NQ-BIDV phê duyệt áp dụng biểu 
tượng logo và slogan thương hiệu BIDV. Một lần nữa đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trên chặng 
đường phát triển của BIDV. Với biểu tượng thương hiệu mới hứa hẹn BIDV sẽ ngày càng phát triển 
hơn, vững mạnh hơn, năng động hơn, thân thiện hơn và trở thành ngân hàng có nền tảng số tốt 
nhất Việt Nam.

Niềm vui của BIDV trong ngày kỷ niệm 65 năm thành lập rực rỡ như những đóa hoa mai vàng 
đang lan tỏa đến mỗi khách hàng, đối tác, cổ đông và đến mỗi cán bộ BIDV qua các thế hệ đã và đang 
hăng say góp sức để vun đắp, xây dựng BIDV bằng tình yêu và sự đam mê với ngành, với nghề. Niềm 
vui ấy cũng đang được gieo trồng trên mỗi nét chữ, mỗi vần thơ trên từng trang viết của Đầu tư Phát 
triển số đặc biệt này. 

Hãy cùng Đầu tư Phát triển chia sẻ, cảm nhận niềm vui, niềm tự hào của BIDV trên chặng đường 
65 năm phát triển đã qua và cùng chung tay xây đắp BIDV vì mỗi mai tỏa sáng trên chặng đường 
phía trước!  

Vươn lên 
để mỗi mai tỏa sáng 
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  65 năm – Tự hào pháT Triển cùng đấT nước

04.  Tự hào truyền thống vẻ vang, vững tin viết tiếp sử vàng

10.  BIDV và những dấu mốc 65 năm tự hào phát triển  
cùng đất nước

12.  Những văn bản mở đường cho 4 giai đoạn phát triển của BIDV

14.  Một số hình ảnh BIDV đón nhận phần thưởng cao quý của 
Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam

16.  Một số hình ảnh BIDV đón nhận phần thưởng cao quý của  
Nhà nước CHDCND Lào và Quốc vương Campuchia

17.  Các phần thưởng cao quý BIDV được trao tặng trong dịp kỷ 
niệm 65 năm ngày thành lập

18.  Một số phần thưởng tiêu biểu BIDV được các tổ chức trong 
nước và quốc tế trao tặng

20.  Thư động viên của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ  
Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

21.  Thư chúc mừng của Bà Men Sam An – Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Quan hệ Quốc hội Thượng viện và Thanh tra

22.  Thư chúc mừng của Ông Ham Young Joo – Chủ tịch Tập đoàn 
tài chính Hana

23.  Thư chúc mừng của Ông Park Sung Ho – Tổng Giám đốc 
Ngân hàng Hana

24.  Phòng truyền thống BIDV trên môi trường online:  
Cầu nối quá khứ và hiện tại

26.  Một thời và một đời 

28.  Lần theo câu hát: BIDV đẹp đến ngỡ ngàng!

31.  BIDV sau 10 năm cổ phần hóa

34.  Dấu ấn đồng hành với BIDV
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36.  Ngân hàng bán lẻ BIDV: Bứt phá lên ngôi vị “Tốt 
nhất Việt Nam”

38.  Trung tâm Thanh toán: Cung cấp nhiều dịch vụ 
tiêu chuẩn vàng

40.  Mãi mãi một tinh thần Alco

42.  Trung tâm phê duyệt tín dụng và đầu tư: Khúc 
nhạc trong bản hùng ca 65 năm

44.  Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV: Nôi đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao

46.  Trung tâm Ngân hàng số: Vượt qua khó khăn  
ban đầu để đạt được nhiều kết quả bội thu

48.  BIDV và Vingroup đồng hành cùng phát triển

50.  BIDV – Người bạn đồng hành, đối tác hiệu quả 
của các Định chế tài chính

54.  Đồng hành cùng Nghệ An phát triển

56.  BIDV Hải Dương: Buồm xanh mãi tràn sức sống

58.  65 năm đóng góp cho sự phát triển kinh tế  
xứ Thanh

60.  BIDV Bình Dương: Tích cực đóng góp cho  
sự phát triển của địa phương

62.  BIDV Sở giao dịch 3: 20 năm trưởng thành và 
khát vọng vươn xa

65.  Tự hào phát triển cùng quê hương An Giang

66.  BIC khẳng định vai trò là một phần  
không thể thiếu trong hệ sinh thái BIDV

68.  Cùng BIDV phát triển mạnh mẽ hơn

70.  Con đường “khởi nghiệp” không có dấu chân của 
người nhụt chí
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104.  Hãy sống với ước mơ90.  Giới thiệu sản phẩm dịch vụ BIDV đến khách hàng 
FDI Hàn Quốc

91.  BIDV vinh dự nhận 2 giải thưởng cuộc thi Búa liềm 
vàng năm 2021

92.  BSL được vinh danh là “Nhà cung cấp dịch vụ tài 
chính tin cậy”

84.  BIDV khởi động giải chạy BIDV Run – Cho cuộc sống 
xanh 2022

86.  BIDV nhận đồng thời 04 giải thưởng Ngân hàng Việt 
Nam tiêu biểu

88.  Triển khai dịch vụ nộp thuế qua eTax Mobile

89.  Lần thứ 7 BIDV nhận giải Ngân hàng dành cho khách 
hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam

 Kỷ niệm 30 năm công nghệ Thông Tin BiDv

 TrÊn đưỜng pháT Triển

 Sự Kiện

 nhịp Sống

106.  BIDV – 국가와 함께 성장한 자랑스러운 65년

108.  BIDV 약력

110.  BIDV, 新 기업 Logo 출시

111.  BIDV, Bac Giang成 Korean FDI 행사 
공동개최

112. 2022년 “BIDV Run for a green life” 대회 선포

94.  Quản lý rủi ro gian lận thẻ: Cuộc đua công nghệ 
không có hồi kết

98.  Nhà cộng đồng tránh lũ: Công trình mang  
dấu ấn BIDV

101.  Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 48 cán bộ BIDV

96.  Tài khoản miễn phí, giao dịch như ý

97.  BIDV triển khai sản phẩm tiền gửi tích lũy mua 
nhà và du học

 chia Sẻ 

102.  Tuổi trẻ BIDV tiếp tục là lực lượng xung kích 
trong các phong trào

 Sản phẩm Dịch vụ

102

72.  Gặp nhau trên những con đường

76.  Những năm tháng không quên

78.  Niềm tự hào của tôi

80.  Vi vu khắp đất nước với “BIDV Check – in Challenge” 

82.  Những cô gái Ngân hàng BIDV
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65 năm phát triển của BIDV là 
một hành trình không chỉ dày 

dặn về năm tháng mà còn sâu rộng 
về không gian và lĩnh vực tác động, 
phong phú về trải nghiệm và cả 
những đóng góp lớn lao... Nếu tóm 
lược hành trình đáng tự hào đó qua 
những dấu mốc, dấu ấn nổi bật, ông 
có thể chia sẻ điều gì?

Ông Phan Đức Tú:
Có thể nói, lịch sử của BIDV là 

cuộc hành trình của một tổ chức 
luôn đồng hành với những nhiệm vụ 
trọng đại của đất nước - một hành 

trình vinh quang, tự hào và cũng 
không ít gian nan, thử thách. Trong 
dặm dài không mỏi đó, dù có sự 
khác nhau về quy mô, tính chất hoạt 
động; về thời gian và không gian; 
về tên gọi và ngành chủ quản;... 
nhưng có một điểm chung xuyên 
suốt là BIDV luôn gắn bó mật thiết 
với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đầu 
tư phát triển Đất nước; luôn phát 
huy tối đa cốt cách văn hóa, bản lĩnh 
tiên phong, tinh thần sáng tạo và 
nỗ lực cao độ để gánh vác sứ mệnh 
mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và 

Ngành giao phó. Để từ đó, BIDV đã 
viết nên một lịch sử cho riêng mình 
với những mốc son đáng tự hào. Từ 
những ngày đất nước huy động tối 
đa sức người, sức của để thực hiện 
song song hai nhiệm vụ “kháng 
chiến” và “kiến quốc” cho đến ngày 
“đất nước trọn niềm vui, giang sơn 
thu về một mối” và cả dân tộc chung 
tay xây dựng nền kinh tế độc lập 
tự chủ; từ những ngày đầu đổi mới 
còn nhiều bỡ ngỡ cho đến thời kỳ 
hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế 
thế giới với trí tuệ và bản lĩnh Việt 

TỰ HÀO 
TRUYỀN THỐNG VẺ VANG 
VỮNG TIN VIẾT TIẾP 

SỬ VÀNGCÔNG CHuNG (thực hiện)

Một chiều đầu tháng 
4/2022, trong tâm thế hân 
hoan của toàn hệ thống 
hướng tới kỷ niệm 65 năm 
Ngày Truyền thống BIDV 
(26/4/1957 - 26/4/2022), 
đồng chí Phan Đức Tú - 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT BIDV - đã dành cho 
Đầu tư Phát triển một buổi 
trò chuyện cởi mở về hành 
trình dựng xây và phát triển 
của BIDV. Và từ những 
chấm phá, những đúc rút của 
“người thuyền trưởng BIDV”, 
sự tự hào về truyền thống vẻ 
vang và niềm tin vững chắc về 
tương lai phát triển của BIDV 
lại được nhân lên.

Ông Phan Đức Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV
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Nam,... đều có dấu ấn đậm nét của 
những cái tên đã trở thành niềm tự 
hào: Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, 
Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt 
Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

65 năm về trước, với Nghị định 
177/TTg ngày 26/4/1957 của Thủ 
tướng Chính phủ, Ngân hàng Kiến 
thiết Việt Nam (tiền thân của Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam hôm nay) đã được khai sinh. 
Trong chặng đường hơn 24 năm gắn 
với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết đặt 
dưới sự quản lý của Bộ Tài chính (từ 
tháng 4/1957 đến tháng 6/1981), 
ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc 3 
nhiệm vụ quan trọng: phục vụ “kiến 
thiết” đất nước sau khi hòa bình vừa 
lập lại trên miền Bắc; phục vụ yêu 
cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa 
đáp ứng các yêu cầu của cuộc chiến 
tranh bảo vệ miền Bắc và giải phóng 
miền Nam; phục vụ công cuộc tái 
thiết sau chiến tranh, cả nước cùng 
đi lên chủ nghĩa xã hội... Và chính 
trong giai đoạn đặc biệt này, hàng 
trăm cán bộ Ngân hàng Kiến thiết 
đã xung phong lên đường vào tiền 
tuyến, 17 đồng chí đã anh dũng hy 
sinh, hàng chục đồng chí đã bỏ lại 
một phần xương máu của mình vì 
độc lập tự do của Tổ quốc.

41 năm về trước, ngày 24/6/1981, 
Hội đồng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 259/CP để chuyển 
đổi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam 

trực thuộc Bộ Tài chính thành Ngân 
hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam 
trực thuộc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam. Trong chặng đường hơn 
9 năm (từ tháng 6/1981 đến tháng 
11/1990), Ngân hàng Đầu tư và Xây 
dựng Việt Nam đã vượt qua bao khó 
khăn để chuyển mình trong dòng 
chảy đổi mới của Đất nước và của 
ngành ngân hàng, khẳng định vị thế 
là một trong các ngân hàng chuyên 
doanh, chủ lực trong lĩnh vực kiến 
thiết, đầu tư, xây dựng Đất nước...

32 năm về trước, theo Quyết 
định số 401/CT ngày 14/11/1990 
của Hội đồng Bộ trưởng, Ngân hàng 
Đầu tư và Xây dựng Việt Nam được 
đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV). Trong 
chặng đường gần 22 năm (từ tháng 

11/1990 đến tháng 4/2012) gắn với 
quá trình chuyển từ một ngân hàng 
“quốc doanh”, “chuyên doanh” sang 
hoạt động theo cơ chế của một ngân 
hàng thương mại, BIDV luôn tuân 
thủ các nguyên tắc thị trường và 
định hướng mở cửa của nền kinh tế 
để vươn lên thành một ngân hàng có 
đẳng cấp cao, có đủ năng lực cạnh 
tranh tham gia vào sân chơi quốc tế... 

Và tròn 10 năm trước, với 
Giấy phép số 84/GP-NHNN ngày 
23/4/2012 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, BIDV chính 
thức chuyển đổi thành Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 
một dấu mốc quan trọng trong hành 
trình phát triển. Suốt 1 thập kỷ qua, 
phát huy truyền thống xung kích và 
sáng tạo, BIDV đã có những chuyển 
mình đột phá với sự thay đổi căn bản 
và thực chất về cơ chế, sở hữu, hoạt 
động đầy đủ theo nguyên tắc thị 
trường, với định hướng hội nhập và 
cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ...

“65 năm tự hào phát triển cùng đất 
nước”, BIDV đã có những đóng góp 
tích cực vào thành công chung của 
sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát 
triển Tổ quốc Việt Nam. Trải qua nhiều 
thăng trầm, thử thách, BIDV đã khẳng 
định được vai trò là nhân tố tích cực 
của nền kinh tế Việt Nam. Không chỉ 

Bốn giai đoạn phát triển 
lớn phản ánh quá trình 

liên tục dựng xây, bồi đắp, đổi 
mới và trưởng thành của BIDV. 
Dù mỗi lần thay đổi tên gọi, thay 
đổi hình thái và cơ chế hoạt 
động,... đều có những khó khăn 
thách thức, nhưng trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào BIDV cũng luôn 
thể hiện bản lĩnh, kiên định ý 
chí vượt qua trở ngại, vượt lên 
chính mình để lớn mạnh hơn và 
trưởng thành hơn.

Ông PHAN ĐỨC TÚ
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV

Đại thủy nông Bắc Hưng Hải - một 
trong những công trình quốc kế dân 
sinh được Ngân hàng Kiến thiết Việt 

Nam cấp phát vốn xây dựng
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đóng góp hữu hiệu với tư cách là một 
định chế hàng đầu cung cấp các giải 
pháp tài chính cho nền kinh tế, BIDV 
còn đóng góp vào quá trình đổi mới 
tư duy với những thử nghiệm sáng 
tạo và tiên phong, đi đầu áp dụng 
chuẩn mực quốc tế, tăng cường quan 
hệ quốc tế thông qua những hoạt 
động ngoại giao về kinh tế... 

Trải qua nhiều giai đoạn lịch 
sử, vượt qua nhiều thăng trầm, 

tham gia tích cực vào sự phát triển 
nhiều lĩnh vực của Đất nước,... đã kết 
tinh lại cho BIDV những gia tài quý 
báu. Gia tài đó là gì, thưa ông?

Ông Phan Đức Tú:
65 năm miệt mài thực hiện 

những sứ mệnh vượt thời gian, BIDV 
đã thể hiện rõ sự tận tụy và trung 
thành với lợi ích quốc gia, dân tộc; 
đã khẳng định vai trò của một tổ 
chức luôn xung kích, tiên phong, 
chủ lực trong thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước. Thời gian trôi qua, đất nước 
ta ngày càng phồn thịnh, cuộc sống 
của người dân đang ngày càng 
tốt đẹp hơn,... nhưng những công 
trình, dự án phục vụ cho quốc kế 
dân sinh được xây nên từ đồng vốn 
cấp phát/đầu tư thông qua Ngân 
hàng Kiến thiết, Ngân hàng Đầu tư 
và Xây dựng, Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển vẫn còn hiện diện 
trên khắp mọi miền Tổ quốc; những 
sản phẩm, dịch vụ, tiện ích ngân 
hàng hiện đại được hàng vạn doanh 
nghiệp, doanh nhân thành đạt, 
hàng chục triệu người dân tin dùng 
đều có dấu ấn phục vụ của BIDV... 
Đó là những minh chứng cho sự 
đóng góp to lớn của BIDV trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước và cuộc sống no ấm, phồn 
vinh, thịnh vượng cho người dân 
khắp mọi miền.

65 năm cống hiến, BIDV tự hào 
được Đảng, Nhà nước, Chính phủ 
Việt Nam phong tặng nhiều phần 
thưởng cao quý: Danh hiệu Anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 
Huân chương Hồ Chí Minh; Huân 
chương Độc lập hạng Nhất, hạng 
Ba; Huân chương Lao động các 
hạng... Bên cạnh đó, nhờ những 

đóng góp chí tình, trách nhiệm, 
hiệu quả,... BIDV được Đảng, Nhà 
nước Lào trao tặng Huân chương 
Hữu nghị, Huân chương Độc lập 
hạng Nhất, Huân chương Lao động 
hạng Nhất...; được Quốc vương 
Campuchia trao tặng Huân chương 
Hoàng gia hạng Nhất, Huân chương 
MONISARAPHON hạng MOHA 
SEREIVATH... Càng thêm quý những 
chuyến thăm động viên và những 
phát biểu ghi nhận của các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên 
thủ các quốc gia bè bạn đối với 
BIDV. Và còn có cả những sự khẳng 
định, vinh danh của các tổ chức uy 
tín trong nước và quốc tế qua nhiều 
giải thưởng, danh hiệu trên các lĩnh 
vực hoạt động.

65 năm bồi đắp, từ một ngân 
hàng chuyên doanh với quy mô 
thủa ban đầu rất khiêm tốn là 11 chi 
nhánh và 200 cán bộ với nhiệm vụ 
chủ yếu là thực hiện cấp phát, giám 
đốc vốn đầu tư xây dựng cơ bản và 
khách hàng 100% là doanh nghiệp 
Nhà nước,... BIDV ngày nay đã trở 
thành một định chế tài chính hoạt 
động đa quốc gia, đa sở hữu hàng 
đầu Việt Nam kinh doanh đa năng, 
đa lĩnh vực, vận hành công khai, 
minh bạch theo chuẩn mực, thông 

lệ quản trị quốc tế... BIDV ngày nay 
có mạng lưới kinh doanh rộng khắp 
gồm 190 chi nhánh trong và ngoài 
nước, 895 Phòng giao dịch, 10 công 
ty con và các hiện diện thương mại 
tại Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, 
Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 
27.000 cán bộ được đào tạo bài bản, 
dạn dày kinh nghiệm... BIDV hiện 
có quan hệ với hơn 15 triệu khách 
hàng; hợp tác, giao dịch với hơn 
2.300 định chế tài chính ở 177 quốc 
gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu... 
Và ở vào thời điểm kết thúc năm 
2021, BIDV vững vàng với vị thế là 
ngân hàng thương mại có quy mô 
đứng đầu Việt Nam với tổng tài sản 
đạt trên 1,76 triệu tỷ đồng; vốn điều 
lệ đạt 50.585 tỷ đồng; huy động 
vốn tổ chức, dân cư trên 1,5 triệu tỷ 
đồng; dư nợ tín dụng trên 1,36 triệu 
tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,81%; 
tỷ lệ bao phủ nợ xấu 235%; bảo 
toàn và phát triển vốn Nhà nước; 
đóng góp ngân sách trên 28.000 tỷ 
đồng trong 5 năm trở lại đây, thuộc 
nhóm doanh nghiệp đóng nộp 
ngân sách lớn nhất Việt Nam; đảm 
bảo đời sống, việc làm cho người 
lao động... 

65 năm trường chinh, dấu ấn của 
hàng vạn cán bộ nhân viên BIDV qua 

BIDV luôn nỗ lực hết mình để góp phần tích cực vào 
sự phát triển của Đất nước và sự phồn vinh của toàn xã hội
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nhiều thế hệ, từ lớp cha anh đi trước 
mở đường, đến thế hệ trưởng thành 
tiếp nối và những cán bộ trẻ là biểu 
tượng cho hiện tại và tương lai của 
BIDV, đã thể hiện rõ trên những 
bước đi ngoạn mục “biến không thể 
thành có thể” của hầu hết các lĩnh 
vực hoạt động; thể hiện qua những 
dấu ấn tiên phong, riêng có của 
BIDV... Chính sự trải nghiệm qua thử 
thách đã tôi luyện nên cốt cách, bản 
lĩnh của BIDV - một tổ chức luôn tiên 
phong, sáng tạo để hoàn thành xuất 
sắc mọi sứ mệnh, nhiệm vụ được 
giao phó trong từng giai đoạn lịch 
sử của Cách mạng Việt Nam. 

Gia tài quý báu, hành trang dày 
dặn có được từ 65 năm phát triển 
chính là bệ phóng vững vàng để 
toàn hệ thống BIDV hướng về phía 
trước, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để 
chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Những năm tháng đã qua cùng 
với những trải nghiệm có được, 

BIDV rút ra những bài học gì để làm 
hành trang cho chặng đường phát 
triển trong tương lai, thưa ông?

Ông Phan Đức Tú:
Trải qua 65 năm xây dựng và 

trưởng thành, BIDV đã đúc kết và rút 
ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu 
sắc và quý báu. Đó là những bài học 

đắt giá, được rút ra không phải chỉ 
để chiêm nghiệm mà quan trọng 
hơn, đó là hành trang cho BIDV đi 
tới, tiếp tục vươn lên một cách tự tin 
và bền bỉ. Nhìn lại 65 năm, thật khó 
để kể hết tất cả những bài học kinh 
nghiệm mà BIDV tích lũy được qua 
các giai đoạn phát triển của mình. 
Bởi mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, mỗi 
biến cố đều có những bài học cụ 
thể, đặc thù. Trong đó, có nhiều bài 
học mang tính xuyên suốt; lại có 
những bài học cụ thể, khác biệt, lấp 
lánh nét đặc trưng giai đoạn. 

Trong sự đa dạng, phong phú 

và khác biệt đó, ở đây, tôi chỉ nêu 
tóm tắt một số bài học khái quát, 
cũng đồng thời là kết tinh của nhiều 
bài học cụ thể đúc rút ra ở mỗi giai 
đoạn, thời kỳ và biến cố.

Thứ nhất, là bài học về việc luôn 
nuôi dưỡng khát vọng tiên phong, 
đi đầu, trên cơ sở một tầm nhìn xa. 
Khát vọng của BIDV được thể hiện 
ngay từ những ngày đầu thành lập 
cho đến hôm nay, là nhất quán và 
bền vững: phải luôn luôn ở vị trí 
tiên phong: tiên phong hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ cấp phát vốn 
phục vụ “kháng chiến”, “kiến quốc” 
thời kỳ đầu hoạt động; nỗ lực vượt 
lên trong cuộc đua tranh phát triển 
ở vào giai đoạn cạnh tranh trên thị 
trường tài chính - tiền tệ ngày càng 
khốc liệt sau này. Và đặc biệt, đó là 
phải tiên phong trong chính cuộc 
đua với chính mình, vượt lên chính 
mình để phát triển. Khát vọng đó 
chính là động lực để BIDV không 
ngừng nỗ lực “lột xác”, để xác lập 
quỹ đạo phát triển mới, phù hợp với 
xu hướng phát triển của đất nước và 
thế giới trong mỗi giai đoạn...

Thứ hai, là bài học kiên định với 
sứ mệnh được giao và linh hoạt để 
hoàn thành mục tiêu đã định. Thủa 
ban đầu, với sứ mệnh đặc thù: gánh 
vác chức năng cấp phát tài chính 
trong điều kiện phục vụ một nền 
kinh tế phi thị trường, BIDV đã kiên 
định sứ mệnh, vượt qua khó khăn, 
gian khổ... để thực hiện xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 
sau này, sứ mệnh, mục tiêu của BIDV 
vừa là thực hiện tốt vai trò của một 
ngân hàng thương mại Nhà nước, 
vừa theo đuổi con đường trở thành 
một định chế tài chính - ngân hàng 
đúng nghĩa: vận hành theo thông lệ 
quốc tế tốt, cạnh tranh thị trường, 
chinh phục và dẫn đầu... Và BIDV 
đã song song hoàn thành những 
sứ mệnh đó với phương châm: trụ 
vững với cái “bất biến” là kiên định 
thực hiện sứ mệnh được Đảng và 
Nhà nước giao phó - phục vụ xây 
dựng và phát triển đất nước - để 
nhờ đó ứng phó linh hoạt, hữu hiệu 
với cái “vạn biến” là yêu cầu đa dạng 
và sự thay đổi thường xuyên của thị 
trường và thời cuộc.

Chính tâm huyết và trí tuệ, 
mồ hôi và công sức của các 

thế hệ cán bộ đã kết tinh, bồi 
đắp nên một gia tài vô giá, một 
giá trị văn hóa đậm đà bản sắc 
BIDV, giúp cho cây đại thụ 
BIDV ngày càng thêm “sâu rễ, 
bền gốc” để đủ vững vàng đương 
đầu với phong ba, đủ mạnh mẽ 
để vươn cao, tỏa rộng giữa bầu 
trời rộng lớn.

Ông PHAN ĐỨC TÚ
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV

BIDV luôn nuôi dưỡng khát vọng  
tiên phong trên cơ sở một tầm nhìn xa
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Thứ ba, là bài học coi trọng hợp 
tác và cạnh tranh, tích cực đổi mới 
sáng tạo, vươn lên. Trong quan hệ 
với đối tác, khách hàng, BIDV luôn 
xác định họ là người bạn đồng 
hành cùng hướng đi, đây là cơ sở 
để xác lập mối quan hệ hợp tác 
phát triển bình đẳng, cùng có lợi. 
Trong mọi giai đoạn, BIDV luôn xác 
định mục tiêu đáp ứng tốt nhất 
nhu cầu của đối tác, khách hàng; 
luôn cung cấp những sản phẩm 
dịch vụ đa dạng, lợi ích, tiện ích, 
phù hợp với nhu cầu của họ. Chính 
vì vậy, BIDV luôn có được niềm tin 
của đối tác, khách hàng... Và BIDV 
cũng luôn xác định tư tưởng: BIDV 
phát triển để cạnh tranh bình đẳng 
và cạnh tranh giúp BIDV tự hoàn 
thiện để phát triển tốt hơn. Lãnh 
đạo BIDV qua các thời kỳ đều quán 
triệt sâu sắc rằng sự lớn mạnh bền 
vững, đích thực không được tạo 
ra bằng độc quyền, dựa vào vị thế 
thống trị, mà trên cơ sở năng lực 
đổi mới - sáng tạo, thông qua cạnh 
tranh và dựa vào các mối quan hệ 
liên kết, hợp tác phát triển. Đây 
chính là một trong những yếu tố 

quyết định giúp BIDV vượt lên, góp 
phần quan trọng tạo nên vóc dáng, 
vị thế như ngày hôm nay.

Thứ tư, là bài học sống và làm 
việc có trách nhiệm, nghĩa tình. 
Trong suốt hành trình phát triển, 
BIDV luôn thể hiện rõ trách nhiệm 
với Đất nước, với Ngành, với cộng 
đồng xã hội và cả với nội tại ngân 
hàng. Để từ đó, BIDV luôn hành 
động trung thực, thượng tôn pháp 
luật, tôn trọng sự minh bạch, tuân 
theo các tiêu chuẩn đạo đức cao 
và luôn nỗ lực hết mình trong mọi 
hoàn cảnh để góp phần tích cực 
vào sự phát triển của Đất nước, của 
Ngành và sự phồn vinh của toàn 
xã hội. Không chỉ thể hiện trách 
nhiệm qua nghề nghiệp truyền 
thống, BIDV còn triển khai nhiều 
hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa, 
thiết thực đến khắp mọi miền Đất 
nước và các quốc gia nơi BIDV hiện 
diện... BIDV cũng đã xây dựng và 
liên tục bồi đắp lối sống nghĩa tình 
và nhân văn, tử tế và bao dung,... 
trở thành một nét văn hóa riêng có 
của ngân hàng. Điều này đã được 
thể hiện rõ trong cách đối nhân xử 

thế, trong tình người, tình đồng 
nghiệp lúc thành công cũng như 
lúc khó khăn... 

Thứ năm, là bài học quan trọng 
nhất, xuyên suốt nhất: đoàn kết, xây 
dựng niềm tin và giữ vững niềm tin 
là nguồn sức mạnh vô tận, yếu tố 
quyết định thành công trong quá 
trình phát triển của BIDV. Đó là niềm 
tin nội bộ, niềm tin từ các thế hệ cán 
bộ; nếu không có niềm tin trong nội 
bộ, không thể có sự đoàn kết, đồng 
tâm, hợp lực; không thể có động lực, 
niềm vui và hạnh phúc khi sống làm 
việc cho BIDV. Thực tế chứng minh, 
người cán bộ BIDV vẫn luôn đặt trọn 
niềm tin vào BIDV, ngay cả trong 
những thời điểm gian khó nhất. Từ 
niềm tin đó, BIDV đã, đang và luôn là 
một thể thống nhất không rời.... Đó 
còn là niềm tin từ bên ngoài: niềm 
tin của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, 
địa phương; niềm tin của hàng triệu 
đối tác, khách hàng qua các giai 
đoạn phát triển... Lãnh đạo cấp trên 
tin tưởng vào năng lực, trách nhiệm, 
truyền thống văn hóa của BIDV để 
giao cho BIDV thực hiện nhiều sứ 

Từ hành trang 65 năm phát triển, con tàu BIDV sẽ tiếp tục vững vàng rẽ sóng vươn khơi dưới sự chèo lái  
của những người lãnh đạo tâm huyết, tài năng, tự tin, quyết đoán và có tầm nhìn chiến lược

Trong ảnh: Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Lãnh đạo BIDV cùng 
chụp ảnh lưu niệm tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy BIDV (tháng 3/2021)
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mệnh lớn lao cũng như hỗ trợ ngân 
hàng trong nhiều giai đoạn khó 
khăn... Đối tác, khách hàng tin tưởng 
vào hoạt động, vào năng lực phục 
vụ của BIDV để chọn ngân hàng là 
người bạn gắn bó, đồng hành trong 
hành trình phát triển... Là định chế 
tài chính có sự đa dạng trong chức 
năng nhiệm vụ và hoạt động trải 
qua nhiều giai đoạn phát triển với 
những đặc thù khác nhau, “đoàn kết, 
“niềm tin” là những nhân tố quan 
trọng giúp BIDV vượt qua những 
chặng đường chông gai, tạo nên 
những thành quả như ngày hôm 
nay và là nền tảng quan trọng cho 
chúng ta trên hành trình tới tương 
lai với mục tiêu trước hết và trên hết 
là xây dựng BIDV phát triển trường 
tồn và thịnh vượng.

 Như ông vừa đúc rút, một trong 
những đặc trưng của BIDV là 

khát vọng tiên phong. Và còn nhớ, 
trong Lễ kỷ niệm 60 năm ngày 
truyền thống của BIDV vào năm 
2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc cũng đã chỉ huấn: “BIDV 
không được tự bằng lòng mà cần 
phải nhìn xa, trông rộng, có khát 
vọng vươn lên, có tầm nhìn dài hạn 
và xa hơn nữa”. Vậy, từ nền tảng 
truyền thống, từ cốt cách bản lĩnh, 
từ hành trang có được,... BIDV hoạch 
định kế hoạch tương lai của mình 
ra sao?

Ông Phan Đức Tú:
Có được thành quả đáng tự hào 

sau 65 năm xây dựng và trưởng 
thành, BIDV luôn trân trọng biết ơn 
sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, 
Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự 
quan tâm, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả 
của Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp Trung ương và 
các bộ ban ngành, địa phương; sự 
tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của 
hàng triệu khách hàng, đối tác... và 
đặc biệt là nỗ lực không ngơi nghỉ 
của các thế hệ cán bộ BIDV. Bởi vậy, 
yêu cầu đặt ra cho BIDV hôm nay, từ 
tập thể Ban Lãnh đạo cho đến mỗi 
một cán bộ nhân viên, là phải phát 
huy tối đa truyền thống vẻ vang để 
nhận thức đúng, nêu cao quyết tâm 
và quyết liệt hành động đẩy nhanh 
quá trình đổi mới nhằm đưa BIDV 

phát triển trường tồn và thịnh vượng, 
tiếp tục góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng và phát triển Đất 
nước; đáp ứng được kỳ vọng của các 
cấp lãnh đạo, các thế hệ tiền bối và 
ước vọng của tất cả chúng ta. 

Chặng đường phía trước đang 
mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi 
nhưng cũng không ít khó khăn 
thách thức. Môi trường kinh tế 
mà BIDV sẽ phục vụ, hệ thống 
toàn cầu mà BIDV sẽ hội nhập còn 
nhiều biến động và vẫn tiếp tục 
khó đoán định. Trong bối cảnh đó, 
BIDV vẫn phải tiếp tục nuôi dưỡng, 
hun đúc khát vọng tiên phong, 
tiếp tục vươn lên và giữ vị thế dẫn 
đầu, cạnh tranh tốt hơn, hội nhập 
quốc tế tích cực hơn, để phục vụ 
nền kinh tế, phục vụ thị trường 
hiệu quả hơn. Khát vọng không đổi 
nhưng mục tiêu cụ thể, bức chân 
dung của một thực thể trong nền 
kinh tế - tài chính thời hội nhập 
toàn cầu sẽ phải thay đổi mạnh 
mẽ. BIDV sẽ phải tiến lên trên mọi 
phương diện. Và để BIDV phát triển 
trưởng tồn và thịnh vượng, Hội 
đồng quản trị đã ban hành “Chiến 
lược phát triển đến 2025, định 
hướng 2030”. Chiến lược phát triển 
của BIDV đã đánh giá kỹ lưỡng kết 

quả hoạt động của BIDV, phân tích 
môi trường chính trị - kinh tế - xã 
hội - công nghệ, xu hướng phát 
triển của ngành ngân hàng,... để 
đưa ra Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu 
tổng quát, Nhiệm vụ trọng tâm và 
các nhóm giải pháp thực hiện. Đây 
là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt cho BIDV 
không chỉ trong 10 năm tới mà còn 
là tiền đề cho sự phát triển dài lâu 
của BIDV trong tương lai.

Nhiệm vụ đặt ra đối với toàn hệ 
thống là rất nặng nề, nhưng đây 
cũng là thời cơ, là động lực, cũng là 
áp lực để BIDV nỗ lực bứt phá, tạo 
tiền đề cho một giai đoạn phát triển 
mới: giai đoạn phát triển bền vững. 
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng: phát 
huy truyền thống vẻ vang, nhân 
lên sức mạnh đoàn kết, nhất trí và 
nỗ lực hết mình, tập thể 2,7 vạn 
cán bộ BIDV hôm nay sẽ biến khó 
khăn thành động lực, chuyển cơ hội 
thành nguồn lực để đưa BIDV vượt 
qua mọi thử thách, tiếp tục khẳng 
định bản lĩnh và gặt hái được những 
thành công mới.

Như cây đại thụ vươn mình mạnh 
mẽ, BIDV vững tin tạo lập những 
mốc son mới, viết tiếp những trang 
sử vàng mới... 

Xin trân trọng cảm ơn ông! 

BIDV vinh dự đón nhận Danh hiệu Anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới

BIDV vững tin tạo lập những mốc son mới 
trên hành trình phát triển 
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Chính thức chuyển 
đổi hoạt động theo 
mô hình Ngân hàng 
thương mại
(theo Quyết định số 293/QĐ-NH9 
ngày 18-11-1994 của  
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

01
tháng 1 
1995

Trở thành  
Doanh nghiệp 
Nhà nước  
hạng đặc biệt
(theo Quyết định  
số 186/TTg của  
Thủ tướng Chính phủ)

27
tháng 5 
1957

Thành lập 11 
Chi nhánh Ngân 
hàng Kiến thiết 
đầu tiên
(theo Nghị định số 233/
NĐ-TC-TCCB của Thủ 
tướng Chính phủ)

Mở rộng quy mô 
hoạt động ra 
toàn quốc
(theo Quyết định số 
580/TC-VP  
của Bộ Tài chính )

15
tháng 11 
1976

Đổi tên thành  
Ngân hàng Đầu tư 
và Phát triển  
Việt Nam 
(theo Quyết định số 401/CT  
của Hội đồng Bộ trưởng)

14
tháng 11 
1990

23
tháng 3 
1996

Thành lập với tên 
gọi Ngân hàng 
Kiến thiết Việt 
Nam, trực thuộc Bộ 
Tài chính
(theo Nghị định số 177/TTg 
của Thủ tướng Chính phủ)

26
tháng 4 
1957

Đổi tên thành Ngân hàng 
Đầu tư và Xây dựng Việt 
Nam, trực thuộc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam
(theo Quyết định số 259/CP  
của Hội đồng Chính phủ)

24
tháng 6 
1981

 BIDV 
& NhỮNG DấU MỐc
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Phát hành cổ 
phiếu lần đầu ra 
công chúng (IPO)

28
tháng 12 
2011

Cổ phiếu BIDV 
(mã BID) chính 
thức niêm yết trên 
sàn chứng khoán

24
tháng 1 
2014

Hoàn thành giao dịch hợp 
tác chiến lược với Tập đoàn 
tài chính Hana (Hàn Quốc) 
và công bố Hana Bank trở 
thành cổ đông chiến lược 
nước ngoài của BIDV

11
tháng 11 
2019

Đón nhận Danh hiệu   
“Anh hùng  
Lao động thời kỳ  
đổi mới”
(theo Quyết định số 553KT/CTN 
ngày 07-11-2000  
của Chủ tịch nước)

27
tháng 12 
2000

Đón nhận  
Huân chương 
Hồ Chí Minh
(theo Quyết định số 
379/2007/QĐ-CTN ngày 
06-4-2007 của  
Chủ tịch nước)

25
tháng 4 
2007

Chính thức chuyển đổi 
thành Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BIDV)
(theo Giấy phép số 84/GP-NHNN 
ngày 23-4-2012 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

01
tháng 5 
2012

Sáp nhập thành công  
Ngân hàng TMCP  
Phát triển Nhà đồng bằng 
Sông Cửu Long (MHB)  
vào hệ thống BIDV
(theo Quyết định số 589/QĐ-NHNN 
ngày 25-4-2015 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Ban hành  
“Chiến lược phát triển 
kinh doanh của BIDV 
đến năm 2025,  
tầm nhìn 2030”.
(theo Nghị quyết  
số 22/NQ-BIDV của  
Hội đồng quản trị BIDV)

25
tháng 5 
2015

11
tháng 1 
2021

 tự hào PhÁt tRIỂN
 cùNg đất Nước
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NhỮNG VăN BảN Mở đườNG 
cho 4 giai đoạn phát triển của BIDV

Ngày 20/7/1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ kết thúc, Hiệp định về 
đình chỉ chiến sự trên toàn cõi Đông Dương được ký kết, cách 
mạng Việt Nam bước vào trang lịch sử mới với hai nhiệm vụ chiến 
lược: nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm hậu thuẫn cho công cuộc Cách 
mạng giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

Thực tiễn Cách mạng Việt Nam trong những năm đầu hòa bình 
lập lại ở miền Bắc đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải thành lập cơ quan 
cấp phát kiến thiết cơ bản, để đảm bảo việc kiến thiết cơ bản được 
nhanh chóng và tiết kiệm. Từ hiện trạng đất nước và tham khảo ý 
kiến của các chuyên gia nước ngoài, Bộ Tài chính đã soạn thảo và 
trình Chính phủ bản Đề án tổ chức Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam 
để chuyên lo công việc cấp vốn cho lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, ngày 26-4-1957, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 177/TTg về việc 
chuyển Vụ Cấp phát vốn kiến thiết cơ bản thành Ngân hàng Kiến 
thiết Việt Nam, thuộc Bộ Tài chính. Văn bản này chính là “Giấy 
khai sinh” của Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. 

Kể từ đây, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được chính thức 
thành lập và đi vào hoạt động, có hệ thống từ Trung ương tới địa 
phương. Địa phương nào có nhiều công tác kiến thiết cơ bản thì 

trên cơ sở nâng cấp và chuyển đổi các phòng cấp phát cũ thành 
Chi hàng Kiến thiết. Nơi nào khối lượng kiến thiết tương đối ít thì 
vẫn duy trì Phòng cấp phát hoặc Bộ Tài chính ủy nhiệm cho các 
chi nhánh Ty Tài chính sở tại cấp phát hộ.

Nghị định số 177/TTg về việc chuyển Vụ Cấp phát vốn kiến thiết cơ bản 
thành Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam

Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, yêu cầu quản lý công tác 
xây dựng cơ bản từ góc độ tập trung, quy về một đầu mối, một 
tổ chức ngày càng bức thiết. Công tác quản lý xây dựng cơ bản 
đã có những đòi hỏi cao hơn về trình tự, có nghĩa là phải có luận 
chứng kinh tế, kỹ thuật, phải có thiết kế, dự toán, phải có thẩm 
định, phải có phê duyệt, phải phân định rõ ràng bên A và bên B, 
phải phân chia giữa xây lắp và thiết bị...

Từ những đòi hỏi thực tiễn đó, ngày 24-6-1981, Hội đồng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 259/CP về việc chuyển 
Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam từ trực thuộc Bộ Tài chính sang 
trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và mang tên mới là 
Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam. 

Theo Quyết định 259/CP, mọi nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức bộ máy của Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam do 
Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định sau khi 
xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện việc chỉ đạo tập 
trung, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân công một Phó Tổng 
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước trực tiếp giữ cương vị Giám đốc 
Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng.

Quyết định 259/CP - thành lập Ngân hàng  
Đầu tư và Xây dựng Việt Nam

1 NGHỊ ĐỊNH SỐ 177/TTG VÀ SỰ RA ĐỜI 
củA NGÂN HÀNG KIẾN THIẾT VIỆT NAM

2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 259/cP VÀ SỰ RA ĐỜI  
củA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
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Lịch sử của BIDV ghi rõ 4 giai đoạn phát triển lớn: Ngân hàng Kiến thiết, 
Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển,  

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển. Và ở đó có 4 văn bản được coi là 
“chìa khóa mở đường”...

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về công tác cổ phần hoá 
các Ngân hàng thương mại Nhà nước, ngày 28/12/2011, BIDV đã 
tiến hành cổ phần hóa thông qua việc bán đấu giá cổ phần lần 
đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc 
IPO thành công được coi là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước 
chuyển mình của BIDV với những đổi mới, hoàn thiện thể chế phù 
hợp mô hình công ty cổ phần theo đúng quy định của Nhà nước, 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động của BIDV, đồng thời 
hướng tới thông lệ quốc tế. 

Sau khi hoàn tất quá trình bán cổ phần lần đầu ra công chúng 
và bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, thực hiện đúng quy 
định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP và được sự chấp thuận của 
Ngân hàng Nhà nước, BIDV đã tiến hành tổ chức thành công Đại 
hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đã đưa ra những quyết 
sách quan trọng định hướng sự phát triển của BIDV sau cổ phần 
hóa và bầu ra những lãnh đạo có đầy đủ tâm, tài, đức để chèo lái 
“con thuyền” BIDV trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tiếp ngay sau Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, BIDV đã 
hoàn tất các thủ tục để báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước. Và 
ngày 23-4-2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cấp Giấy 
phép số 84/GP-NHNN về việc thành lập và hoạt động Ngân hàng 

Thực hiện đường lối đổi mới được Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VI của Đảng (năm 1986) xác định, nền kinh tế nước ta chuyển 
từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang vận hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Sự chuyển đổi này đòi hỏi ngân hàng phải cung ứng vốn 
cho cả lĩnh vực xây dựng, đầu tư và phát triển của đất nước với quy 
mô, tốc độ và tầm vóc lớn hơn nhằm đáp ứng công cuộc đổi mới... 
Năm 1989, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam được Chính 
phủ giao nhiệm vụ thử nghiệm việc “cho vay thay cấp phát” trong 
kế hoạch đầu tư xây dựng nhằm “cứu sản xuất” và “xóa bỏ bao cấp 
trong đầu tư dài hạn”, thực hiện “có vay, có trả trong đầu tư”...

Ngày 14-11-1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định 
số 401/CT về việc thành lập Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam. Theo Quyết định này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam có chức năng: (i) Huy động vốn trung hạn, dài hạn trong 
nước, ngoài nước và nhận vốn từ ngân sách nhà nước để cho vay 
các dự án phát triển kinh tế - kỹ thuật. (ii) Kinh doanh tiền tệ, tín 
dụng và dịch vụ ngân hàng, chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư phát 
triển với các khách hàng.

Cũng tại Quyết định này, lần đầu tiên Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam được công nhận là một pháp nhân hạch toán 

3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 401/cT VÀ SỰ RA ĐỜI  
củA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

kinh tế độc lập, được Nhà nước cấp vốn điều lệ; được tự chủ về 
tài chính và có con dấu riêng. Vốn điều lệ được cấp là 200 tỉ đồng, 
tương đương 30 triệu USD (tính theo tỉ giá hiện hành).

Quyết định số 401/CT -  thành lập Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam

thương mại cổ phần. Tiếp đó, BIDV tiếp tục nhận được Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp và được cấp con dấu mới, chính thức 
chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại cổ phần.

Giấy phép số 84/GP-NHNN - thành lập và hoạt động 
Ngân hàng thương mại cổ phần

4 GIẤY PHÉP SỐ 84/GP-NHNN VÀ SỰ RA ĐỜI  
củA NGÂN HÀNG TMcP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
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BIDV đÓN NhẬN PhẦN thưỞNg cAo QUÝ 
cỦA đẢNg, Nhà Nước chXhcN VIỆt NAM

BIDV vinh dự đón nhận Huân chương  
Lao động hạng Nhất (năm 1997)

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Bình - Phó 
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - trao Quyết 
định tặng thưởng Huân chương cao quý cho 
đại diện lãnh đạo BIDV

BIDV vinh dự đón nhận Danh hiệu Đơn vị Anh hùng 
Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000)

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Bình - Phó Chủ tịch 
nước CHXHCN Việt Nam - trao Quyết định phong tặng 
Danh hiệu cao quý cho đại diện lãnh đạo BIDV

BIDV vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập  
hạng Nhất (năm 2002)

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Bình - Phó Chủ tịch 
nước CHXHCN Việt Nam - trao Quyết định tặng thưởng 
Huân chương cao quý cho đại diện lãnh đạo BIDV
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BIDV vinh dự đón nhận Huân chương 
Hồ Chí Minh (năm 2007)

Trong ảnh: Đồng chí Trương Mỹ Hoa - 
Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 
- gắn Huân chương cao quý lên Lá cờ 
truyền thống của BIDV

BIDV vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập 
hạng Nhất (năm 2012)

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc  
- Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam - 
gắn Huân chương cao quý lên Lá cờ truyền thống  
của BIDV

BIDV vinh dự đón nhận  
Huân chương Lao động hạng Nhất 
(năm 2017)

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân 
Phúc - Thủ tướng Chính phủ nước 
CHXHCN Việt Nam - gắn Huân 
chương cao quý lên Lá cờ truyền 
thống của BIDV
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M Ộ T  S Ố  h Ì N h  ả N h
BIDV đÓN NhẬN PhẦN thưỞNg cAo QUÝ 

cỦA Nhà Nước chDcND Lào Và QUỐc VưƠNg cAMPUchIA

BIDV vinh dự đón nhận 
Huân chương Hữu nghị  

của Nhà nước CHDCND Lào (năm 2007)

Trong ảnh: Đồng chí Phuphet Khamphonvong - Thống đốc 
Ngân hàng Trung ương Lào - gắn Huân chương cao quý

lên Lá cờ truyền thống của BIDV

BIDV vinh dự đón nhận  
Huân chương Độc lập hạng Nhất  

của Nhà nước CHDCND Lào (năm 2017)

Trong ảnh: Đồng chí Pany Yathotou - Chủ tịch Quốc hội 
nước CHDCND Lào - trao Quyết định tặng thưởng  
Huân chương cao quý cho đại diện lãnh đạo BIDV

BIDV vinh dự đón nhận  
Huân chương Hoàng gia hạng Nhất  

của Quốc vương Campuchia (năm 2012)

Trong ảnh: Bà Men Sam An - Phó Thủ tướng Chính phủ 
Hoàng gia Campuchia - gắn Huân chương cao quý  

lên Lá cờ truyền thống của BIDV

BIDV vinh dự đón nhận  
Huân chương Monisaraphon hạng Mohasereivath  

của Quốc vương Campuchia (năm 2017)

Trong ảnh: Ông Prak Nguon Hong - Đại sứ Campuchia  
tại Việt Nam - trao Quyết định tặng thưởng  

Huân chương cao quý cho đại diện lãnh đạo BIDV
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M Ộ T  S Ố  h Ì N h  ả N h
BIDV đÓN NhẬN PhẦN thưỞNg cAo QUÝ 

cỦA Nhà Nước chDcND Lào Và QUỐc VưƠNg cAMPUchIA

Huân chương Lao động hạng Ba
của Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

Huân chương Phát triển hạng Nhì 
của Nhà nước CHDCND Lào

Huân chương Sahametrei hạng Moha Sena 
do Quốc vương Campuchia

Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống Ngân hàng  
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý

PHẦN THƯỞNG DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚc cHXHcN 
VIỆT NAM TRAO TẶNG

 Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới 
(giai đoạn 1989 - 1999)

 Huân chương Hồ Chí Minh (2007)

 Huân chương Độc lập hạng Nhất (2002, 2012)

 Huân chương Độc lập hạng Ba (1999)

 Huân chương Lao động hạng Nhất (1997, 2017)

 Huân chương Lao động hạng Nhì (1992)

 Huân chương Lao động hạng Ba (1987, 2022)

*.    Và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, Ngân hàng 
Nhà nước, các Ban Bộ Ngành, UBND Tỉnh/Thành phố...

các PhẦN ThưởNG cAO QUÝ 
BIDV đưỢc TrAO TẶNG

T R O N G  D Ị P  K Ỷ  N I Ệ M  6 5  N Ă M  N G À Y  T H À N H  L Ậ P

PHẦN THƯỞNG DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚc 
cHDcND LÀO TRAO TẶNG

 Huân chương Độc lập hạng Nhất (2017)
 Huân chương Độc lập hạng Nhì (2012)
 Huân chương Lao động hạng Nhất (2011)
 Huân chương Lao động hạng Nhì (2002)
 Huân chương Hữu nghị (2007, 2014)
 Huân chương Phát triển hạng Nhì (2022)

PHẦN THƯỞNG củA QUỐc VƯƠNG  
cAMPUcHIA TRAO TẶNG

 Huân chương Công trạng hạng Nhất (2010) 
 Huân chương Hoàng gia hạng Nhất (2012)
 Huân chương Đại tướng quân hạng cao quý nhất (2015)
 Huân chương Monisaraphon hạng Mohasereivath (2017)
 Huân chương Sahametrei hạng Moha Sena (2022)
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Một sỐ gIẢI thưỞNg tIêU BIỂU
BIDV đưỢc các Tổ chức TrONG Nước

VÀ QUỐc TẾ TrAO TẶNG 
(Từ NăM 2012 đẾN NăM 2021)

THƯƠNG HIỆU
 Top 25 Thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam do Tạp 
chí Forbes Việt Nam bình chọn – năm 2021
 Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Tạp chí 
Forbes Việt Nam bình chọn – năm 2021
 Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng do VNBA và IDG Việt 
Nam trao tặng (2021)
 Top 100 Sao Vàng Đất Việt do Trung ương hội doanh 
nhân trẻ Việt Nam trao tặng (2021)
 Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 
do Vietnam Report phối hợp Báo VietNamNet công bố 
trong Bảng xếp hạng VNR500 (Top 500 Doanh nghiệp 
lớn nhất Việt Nam) (2017-2021)
 TOP 2.000 Công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế 
giới do Tạp chí Forbes bình chọn (2017, 2018, 2021)
 Thương hiệu quốc gia lần thứ 6 do Bộ Công thương trao 
tặng (2020)
 Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững 3 năm liên 
tiếp do Hội đồng Phát triển bền vững Việt Nam và VCCI 
trao tặng (2018-2020)
 Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động do Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ 
chức trao tặng (2017, 2018)
 TOP 40 Doanh nghiệp, TOP 3 Ngân hàng có giá trị 
thương hiệu lớn nhất Việt Nam, do Tạp chí Forbes bình 
chọn (2018)
 TOP 2 thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất Việt Nam, xếp 
vị trí 307 thế giới về giá trị thương hiệu (tăng 44 bậc) do 
Brand Finance bình chọn (2018)
 Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất thế 
giới theo đánh giá của Brand Finance (2017)
 Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam theo đánh giá 
của Forbes Việt Nam (năm 2017)
 Thương vụ sáp nhập MHB là thương vụ tiêu biểu Việt 
Nam do Bộ Kế hoạch Đầu tư trao tặng (2015)

 Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam do Tổng cục 
thuế trao tặng 5 lần liên tiếp (2011-2015)
 Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội vì cộng đồng 
do Bộ Kế hoạch Đầu tư trao tặng 3 năm liên tiếp (2013-2015)
 Top 2 ngân hàng và top 10 doanh nghiệp có giá trị thương 
hiệu lớn nhất tại Việt Nam theo đánh giá của Brand Finance 
(2015)
 Top 1000 World Bank do The Banker bình chọn 4 năm liên tiếp 
(2012 – 2015) 
 Top 6 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cả nước (2012, 2013)

HOạT ĐộNG DOANH NGHIỆP
 Ngân hàng Bán buôn số 1 của năm do Tạp chí Global Banking 
& Finance Review trao tặng (2021)
 Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp do Tạp chí 
Alpha Southeast Asia (Hong Kong) và Tạp chí Asian Banking 
and Finance trao tặng (2018 - 2021)
 Ngân hàng SME tiêu biểu tại Việt Nam 3 năm liên tiếp do Tạp 
chí The Asian Banker trao tặng (2018 - 2020)
 Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam 3 
năm liên tiếp do Tạp chí Asian Banking and Finance trao tặng 
(2018 - 2020)
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HOạT ĐộNG bÁN Lẻ
 Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 6 năm liên tiếp (2016 – 2021)
 Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu do VNBA và IDG Việt Nam trao 
tặng (2021)
 Sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu do VNBA và IDG Việt Nam 
trao tặng (2021)
 Giải thưởng Best Mobile Banking Support dành cho chương 
trình BIDV SmartBanking, do Tạp chí International Finance trao 
tặng (2019)
 Ngân hàng có sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam  do 
Tạp chí Asian Banker trao tặng (2016 )
 Ngân hàng bán lẻ châu Á có hoạt động mạng xã hội được 
đánh giá cao - Tạp chí Retail Banker International trao tặng 
(2016)

NGÂN HÀNG SỐ 
 Ngân hàng chuyển đổi số xuất sắc do Tạp chí Global Finance 
trao tặng (2021)
 Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc do Hội Truyền thông số 
Việt Nam, Tạp chí điện tử Viettimes trao tặng (2021)
 Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu do VNBA và IDG Việt Nam 
trao tặng (2021)
 Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu do VNBA và IDG phối hợp 
trao tặng (2020)

HOạT ĐộNG THẻ
 Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp (2016-2019)
 Dịch vụ thanh toán thẻ POS/ATM tốt nhất lần thứ 3 (2016, 
2017, 2019)
 Dịch vụ thanh toán thẻ trên ATM/POS tốt nhất Việt Nam do 
International Finance Magazine (IFM) trao tặng (2016, 2017)
 Ngân hàng có dịch vụ Thẻ tín dụng tốt nhất Vietnam do Tạp 
chí International Finance Magazine (IFM) trao tặng (2016)

KINH DOANH VỐN VÀ TIềN TỆ
 Ngân hàng lưu ký – giám sát tốt nhất Việt Nam do Tạp 
chí The Asian Banker trao tặng (2021)
 Ngân hàng cung cấp sản phẩm ngoại hối tốt nhất Việt 
Nam; Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam; Ngân 
hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam do Tạp chí The 
Asian Banker trao tặng (2020).
 Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất 2 năm liên tiếp 
do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng 
(2018, 2019)
 Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm kinh doanh 
ngoại hối tốt nhất Việt Nam do Global Finance trao tặng 
(2017)
 Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm Tài trợ thương 
mại tốt nhất Việt Nam do Euromoney trao tặng (2017)
 Ngân hàng của năm (House of the Year) do AsiaRisk trao 
tặng (2012, 2013, 2017)
 Ngân hàng nội địa cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất 
Việt Nam do Asia Money bình chọn (2014, 2015)
 Ngân hàng của năm – House of the year do Asia Risk 
trao tặng dành cho ngân hàng cung ứng các sản phẩm 
phái sinh và quản trị rủi ro tốt nhất trên thị trường Việt 
Nam 3 năm liên tiếp (2012 – 2014)
 Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương 
mại tốt nhất Việt Nam - The best local trade finance 
house 2012 (2012)

ĐỊNH cHẾ TÀI cHíNH
 Ngân hàng đối tác hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng 
phát triển châu Á (ADB (2016)
 Tác nghiệp xuất sắc nhất – Tạp chí Well Fargo (2016)

côNG NGHỆ THôNG TIN
 14 năm liên tiếp đứng vị trí số 1 về mức độ sẵn sàng cho 
ứng dụng CNTT (Vietnam ICT Index) trong khối các 
ngân hàng thương mại Việt Nam do Hội Tin học Việt 
Nam; Bộ Thông tin Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước 
Việt nam trao tặng (2008 – 2021)
 Giải thưởng Sao khuê (VINASA) (2011, 2015, 2016, 2017, 
2019, 2020, 2021)
 Giải thưởng sáng tạo khối doanh nghiệp trung ương 
cho sản phẩm công nghệ thông tin thu chi hộ điện tử 
(2014)
 Lãnh đạo công nghệ thông tin xuất sắc Khu vực Đông 
Nam Á (2013)
 Giải thưởng Nhân tài đất Việt cho “Hệ thống cổng thanh 
toán trực tuyến với các công ty chứng khoán - BIDV@
SECURITIES” (2012)

19Tháng 4. 2022   Số 296   Đầu tư Phát triển



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022 

Thân gửi các thế hệ cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam! 

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thay mặt 
Ban Kinh tế Trung ương, tôi xin gửi đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đã và đang công tác 
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Là một trong những ngân hàng có lịch sử lâu đời nhất trong các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, quá 
trình xây dựng và trưởng thành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là những 
trang sử vẻ vang, tự hào, gắn liền với lịch sử phát triển kinh tế của đất nước cùng với những đóng 
góp quan trọng cho kinh tế xã hội đất nước nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng với vị thế là 
một trong những ngân hàng chủ lực của nền kinh tế.

 Trong suốt 65 năm qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam luôn thể hiện vai trò tiên 
phong thực thi hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước và các định hướng điều hành chính 
sách tiền tệ của NHNN; chủ động mở rộng và tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế tại Lào, 
Campuchia, Myanmar, góp phần gắn kết chặt chẽ hoạt động kinh tế với tăng cường hợp tác quốc 
tế; đến nay BIDV đã trở thành ngân hàng đứng đầu về tổng tài sản và vốn điều lệ trong các ngân 
hàng thương mại, có mạng lưới hoạt động trải dài đất nước với hệ thống quản trị ngân hàng tiên 
tiến hướng đến thông lệ quốc tế. Bên cạnh những thành tích trong hoạt động kinh doanh, BIDV còn 
tích cực trong hoạt động an sinh xã hội, có những đóng góp đầy ý nghĩa đối với lĩnh vực giáo dục, 
y tế, chăm lo đời sống người nghèo và đặc biệt có đóng góp nổi bật trong hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021, phục hồi hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của các thế 
hệ cán bộ, nhân viên BIDV trong suốt 65 năm qua.

Tôi tin tưởng rằng, trước những thời cơ mới cũng như những khó khăn thách thức, toàn thể 
lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tiếp tục phát huy 
truyền thống vẻ vang của 65 năm qua, tiếp tục vươn xa trên chặng đường phía trước, đáp ứng 
sự tin yêu của nhân dân, đối tác, góp phần to lớn hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Chúc tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên, người lao động BIDV sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

THƯ ĐỘNG VIÊN CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN TUẤN ANH
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Trần Tuấn Anh
Ủy viên Bộ Chính trị

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
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Thư chúc mừng 

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), thay  mặt Chính phủ Hoàng gia 
Campuchia và cá nhân, tôi xin chúc mừng những thành tựu to lớn 
của BIDV và đánh giá cao những đóng góp của Ngân hàng đối với 
sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và hợp tác quốc tế.

Kể từ khi thành lập năm 1957, BIDV đã trở thành một trong 
những ngân hàng thương mại hàng đầu có lịch sử phát triển lâu 
đời nhất tại Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh 
tế xã hội Việt Nam.

Đặc biệt, từ tháng 8/2009, BIDV chính thức có mặt tại 
Campuchia với việc thành lập Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Campuchia (BIDC) và một số công ty khác. BIDV đã đóng góp tích 
cực cho sự phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng, kết nối 
hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy 
quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam – Campuchia. 
Với những kết quả đạt được, BIDV, BIDC và cá nhân các Lãnh đạo 
đã được Quốc vương và Thủ tướng Chính phủ Campuchia trao tặng 
nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập, tôi xin chúc BIDV đạt 
được nhiều thành tựu và thành công mới.

Phnôm Pênh, ngày 01 tháng 04 năm 2022
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội  

Thượng viện và Thanh tra
 Men Sam An 

THƯ CHÚC MỪNG
CỦA BÀ MEN SAM AN

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
HOÀNG GIA CAMPUCHIA,

BỘ TRƯỞNG QUAN HỆ QUỐC HỘI
THƯỢNG VIỆN VÀ THANH TRA

Nội dung chuyển ngữ Tiếng Việt  
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THƯ CHÚC MỪNG
CỦA ÔNG HAM YOUNG JOO

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH HANA

Seoul, ngày 5 tháng 4 năm 2022
Kính gửi: Ngài Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV

Kính chào Ngài, tôi là Ham Young Joo, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính 
Hana.

Trong không khí rộn ràng, ấm áp của mùa Xuân, tôi rất vui mừng 
được đón nhận tin vui từ BIDV. Thay mặt toàn thể cán bộ Tập đoàn Tài 
chính Hana, tôi xin chúc mừng Ngài và BIDV nhân dịp kỷ niệm 65 năm 
Ngày truyền thống.

Ngân hàng BIDV được thành lập vào năm 1957, tiền thân là Ngân 
hàng Kiến thiết Việt Nam. Trải qua bốn lần đổi tên, năm 2011, BIDV đã 
cổ phần hóa thành công, trở thành ngân hàng TMCP có lịch sử lâu đời 
nhất và quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Trong bối cảnh thị 
trường phải đối mặt với nhiều biến động chưa từng có do ảnh hưởng 
từ đại dịch Covid-19, Ngân hàng BIDV vẫn vững vàng ứng phó và đạt 
được nhiều thành quả lớn lao. Tôi cho rằng, kết quả đó có được là nhờ 
khả năng lãnh đạo tài tình và năng lực dẫn dắt hệ thống của Chủ tịch 
Tú cùng đội ngũ Ban lãnh đạo của BIDV.

Các chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa BIDV và Tập 
đoàn Tài chính Hana hiện đang được triển khai tích cực. Trong thời gian 
tới, tôi xin hứa sẽ hỗ trợ hết mình để Ngân hàng Hana, với vai trò là đối 
tác chiến lược của BIDV, tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hợp tác tập 
trung trên 6 lĩnh vực đã cam kết hỗ trợ kỹ thuật như CNTT và chuyển đổi 
số, quản lý rủi ro, phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ. Đồng thời, 
tôi sẽ tiếp tục cố gắng để hoạt động hợp tác kinh doanh giữa BIDV và 
Tập đoàn Tài chính Hana sẽ phát triển hơn nữa, trở thành hình mẫu 
cho hoạt động hợp tác đầu tư giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. 

Tôi được biết, trong thời gian qua, BIDV đã triển khai nhiều hoạt 
động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng 
đồng như các gói hỗ trợ tín dụng với lãi suất thấp dành cho khách hàng 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, quyên góp ủng hộ cho các cơ sở y tế 
trên cả nước. Tập đoàn Tài chính Hana của chúng tôi cũng xây dựng 
mục tiêu hoạt động với phương châm đi đầu trong công tác kiến tạo 
giá trị xã hội chính là nền tảng cho hoạt động kinh doanh bền vững, 
khẳng định quyết tâm trở thành Tập đoàn tài chính tiên phong trong 
lĩnh vực triển khai mô hình ESG tại Hàn Quốc. Tập đoàn Tài chính Hana, 
với tư cách là đối tác chiến lược của BIDV mong muốn được song hành 
cùng BIDV trong các hoạt động an sinh xã hội để thể hiện tối đa trách 
nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội tại Việt Nam. 

Mùa xuân là thời gian đẹp nhất trong năm để đón chào những 
khởi đầu mới. Tôi được biết BIDV sẽ triển khai nhận diện thương hiệu 
mới, thể hiện ý chí khát khao đổi mới và phát triển nhân dịp kỷ niệm 
65 năm Ngày truyền thống. Bản thân tôi, trên cương vị là tân chủ tịch 
của Tập đoàn Tài chính Hana cũng mong muốn sẽ tạo ra những thay 
đổi mới trên cơ sở kế thừa những thành quả từ quá khứ. Tôi nghĩ rằng 
thật ý nghĩa biết bao khi BIDV và Tập đoàn Tài chính Hana cùng đón 
chào một mùa xuân mới, mang đến những thay đổi lớn lao này. Cùng 
với nhận diện thương hiệu mới, tôi ủng hộ mọi nỗ lực của BIDV để kiến 
tạo nên những giá trị mới trong bối cảnh thị trường tài chính đang 
thay đổi nhanh chóng.

Một lần nữa, tôi xin gửi lời chúc mừng Ngài và BIDV nhân dịp kỷ 
niệm 65 năm Ngày truyền thống và hy vọng tôi có thể sớm gặp lại Ngài 
trong một ngày gần nhất để cùng chia sẻ những vấn đề mà hai bên 
cùng quan tâm. 

Trân trọng.
Ham Young Joo
Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana

Nội dung chuyển ngữ  Tiếng Việt  
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THƯ CHÚC MỪNG
CỦA ÔNG PARK SUNG HO

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG HANA

Seoul, ngày 5 tháng 4 năm 2022 
Kính gửi: Ngài Phan Đức Tú – Chủ tịch HĐQT BIDV,

Xin kính chào Ngài, tôi là Park Sung Ho – Tổng giám đốc Ngân 
hàng Hana. Thay mặt toàn thể cán bộ ngân hàng Hana, tôi xin gửi lời 
chúc mừng Ngài và Ngân hàng BIDV nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày 
truyền thống. 

Ngân hàng BIDV được thành lập vào năm 1957, trải qua một số 
dấu mốc quan trọng như IPO vào năm 2011 và niêm yết thành công 
tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh năm 2014, đến cuối năm 
2021, BIDV ghi nhận tổng tài sản ở mức 1 triệu 762 nghìn tỷ đồng, giữ 
vững danh hiệu là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt 
Nam. 

Cùng với sứ mệnh “Đem lại lợi ích, tiện ích tốt nhất cho khách 
hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội”, BIDV đã 7 năm 
liên tiếp được tạp chí The Asian Banker bình chọn là ‘Ngân hàng bán lẻ 
tốt nhất Việt Nam’. Đây là phần thưởng vô cùng ý nghĩa và tôi xin gửi 
lời chúc mừng BIDV với những thành tích này.  

Năm 2019, sau khi giao dịch bán chiến lược có quy mô lớn nhất 
trong lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam giữa BIDV và Hana Bank 
được thực hiện thành công, trên cơ sở quan hệ hợp tác chiến lược vững 
bền của hai ngân hàng, BIDV và Hana Bank đang triển khai hợp tác để 
tạo ra những thành quả mới, cùng phấn đấu trở thành những ngân 
hàng tiên phong toàn cầu. Đặc biệt, trong bối cảnh môi trường kinh 
doanh gặp nhiều trở ngại năm 2021, Chủ tịch Phan Đức Tú cùng đội 
ngũ Ban lãnh đạo BIDV đã phát huy năng lực lãnh đạo xuất sắc và dẫn 
dắt hệ thống vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Thêm vào đó, tôi rất vui mừng được chứng kiến các dự án hợp tác 
kỹ thuật của hai ngân hàng vẫn được triển khai thuận lợi trong hoàn 
cảnh vô tiền khoáng hậu do đại dịch Covid-19 gây ra. Tôi xin hứa sẽ cố 
gắng làm hết sức mình để Ngân hàng Hana tiếp tục triển khai các hỗ 
trợ cần thiết cho BIDV trên vai trò đối tác chiến lược, và thắt chặt hơn 
nữa mối quan hệ hợp tác của hai Ngân hàng trong tương lai. 

Tôi được biết, nhân dịp 65 năm Ngày truyền thống, BIDV đang 
chuẩn bị công bố nhận diện thương hiệu mới, thể hiện quyết tâm phát 
triển và đổi mới của Quý Ngân hàng. Cùng với nhận diện thương hiệu 
mới với màu xanh của ngọc lục bảo và hoa mai của mùa xuân, tôi xin 
chúc mừng và ủng hộ BIDV hết mình trong công cuộc kiến tạo những 
giá trị mới trong bối cảnh ngành Tài chính – Ngân hàng đang đón 
nhận nhiều thay đổi nhanh chóng.  

Một lần nữa, tôi xin gửi lời chúc mừng BIDV nhân dịp kỷ niệm 65 
năm Ngày truyền thống BIDV và xin hẹn gặp lại ngài tại Lễ kỷ niệm 
chính thức diễn ra vào tháng 4 tới đây. 

Trân trọng,
Park Sung Ho
Tổng giám đốc Ngân hàng Hana 

Nội dung chuyển ngữ Tiếng Việt  
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Hành trình 65 năm trưởng 
thành và phát triển đã để 
lại cho BIDV nhiều dấu ấn, 

nhiều câu chuyện... Và rất nhiều 
trong số đó đã được BIDV sưu tầm 
và được lưu giữ một cách đầy trân 
trọng, tự hào trong Phòng Truyền 
thống BIDV tọa lạc tại Viện Đào tạo 
và Nghiên cứu BIDV (Hà Nội). Đây 
là nơi trưng bày và lưu giữ các hình 
ảnh, tư liệu, hiện vật về toàn bộ quá 
trình hình thành, phát triển qua 
từng thời kì của BIDV. Mỗi hiện vật, 
hình ảnh, giải thưởng trong không 
gian đều đi cùng những câu chuyện 
sinh động về sự đóng góp của các 
thế hệ lãnh đạo và nhân viên BIDV 
và phần nào thể hiện tầm vóc của 
ngân hàng tiên phong tại Việt Nam.

Khẳng định vị thế của một ngân 
hàng tiên phong trong đổi mới sáng 

tạo và ứng dụng công nghệ, BIDV 
đã triển khai xây dựng và chính thức 
ra mắt Phòng Truyền thống trên 
môi trường online tích hợp công 
nghệ thực tế ảo VR vào dịp kỷ niệm 
65 năm thành lập. Đây là một giải 
pháp số hoá toàn diện giúp cho 
mọi cán bộ nhân viên, khách hàng 
và đối tác của BIDV có thể dễ dàng 
tìm hiểu về các giai đoạn phát triển 
ngân hàng mọi lúc mọi nơi chỉ với 
một chạm kết nối.

 Thông qua công nghệ thực tế 
ảo, Phòng Truyền thống BIDV được 
tái hiện nguyên bản tạo ra sự gần 
gũi, ấm cúng và trải nghiệm tương 
tự như khi đứng tại địa điểm thực. 
Tuy vậy, toàn bộ không gian không 
còn bị giới hạn bởi diện tích ban 
đầu mà có thể dễ dàng mở rộng để 
cập nhật được nhiều tư liệu, hiện 

PhòNG TrUyềN ThỐNG BIDV
TrêN MôI TrườNG ONlINe:

cẦU NỐI QUÁ KhỨ 
Và hIỆN tẠI

QuANG ĐỨC

vật trong tương lai. Phòng Truyền 
thống ảo của BIDV được phát triển 
với nhiều không gian như: 04 giai 
đoạn phát triển lớn của ngân hàng, 
các vị lãnh đạo BIDV, lãnh đạo Việt 
Nam và các nước với BIDV, quan hệ 
quốc tế BIDV, Công đoàn BIDV, Biên 
niên sử BIDV, phòng sự kiện ảo và 
đặc biệt nhất là bảng giới thiệu các 
chi nhánh trực thuộc BIDV... Người 
tham quan có thể lựa chọn tuỳ biến 
hình thức trải nghiệm tour tự động 
hoặc tự do di chuyển trong không 
gian. 

Các hiện vật, tư liệu, giải thưởng 
đều được số hoá 360 và thể hiện 
bằng nhiều hình thức khác nhau 
như hình ảnh, video, thuyết minh... 
Từ đó, những câu chuyện và dữ kiện 
lịch sử trở nên sinh động, cuốn hút 
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Với sự phát triển của công nghệ 
và khả năng mở rộng không giới 
hạn, Phòng truyền thống ảo BIDV 
sẽ trở thành cầu nối giữa những giá 
trị trong quá khứ với hiện tại. Đó 
là bước đệm quan trọng để lãnh 
đạo và cán bộ nhân viên BIDV cùng 
hướng tới những đỉnh cao mới 
trong tương lai sau này.

Phòng Truyền thống được xây 
dựng hai phiên bản desktop và 
mobile, mọi người có thể lựa chọn 
hình thức trải nghiệm thuận tiện nhất: 

- Đăng nhập qua đường link: 
http://phongtruyenthong.bidv.com.

vn/ (gõ đường link trực 
tiếp trên trình duyệt);

- Đăng nhập qua thiết 
bị di động bằng mã QR 

và tiếp cận gần gũi hơn với mọi đối 
tượng trải nghiệm.

Ở mỗi không gian sẽ có thêm 
trợ lý ảo hỗ trợ. Đây là những người 
đồng hành được tích hợp hỗ trợ 
thuyết minh về các câu chuyện, lịch 
sử của không gian cho người tham 
quan trong nhà truyền thống ảo.

 Và một điểm đặc biệt tại Phòng 
truyền thống ảo chính là khả năng 
tích hợp giữa không gian quét 360 
và thiết kế ứng dụng 3D. Phòng 
truyền thống ảo BIDV được mở rộng 
thêm rất nhiều ứng dụng 3D nổi bật 
như màn hình biên niên, bảng giới 
thiệu chi nhánh, phòng sự kiện ảo... 
Những dấu ấn được 3D hoá mang 
đến trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, 
thú vị tới người tham gia mà chỉ các 
Virtual Tour có thể mang lại.
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Một thời...
Và Một đờI

(gửi các bạn đồng nghiệp BIDV)

Ai cũng có một thời. Một 
thời trẻ thơ trong trẻo, một 

thời tuổi trẻ sôi nổi, thời 
trung niên chín chắn, 

chững chạc và một thời tuổi 
già an lành, thảnh thơi.

PHùNG THị VâN ANH*

Thời tuổi trẻ của đam mê, 
cống hiến, có bồng bột, có 
sai lầm nhưng dám chấp 

nhận khó khăn, thách thức, dám 
thay đổi để “đâu cần thanh niên 
có”. Thời trung niên là “tứ thập bất 
nghị hoặc” và “tri thiên mệnh”, đủ 
chín muồi để cống hiến những 
gì đã tích lũy được, trả nợ ân tình 
cuộc đời; đủ vững vàng để thực 
hiện tâm nguyện, trí nguyện... Đến 
thời tuổi già nghỉ ngơi, vui sướng 

với thành quả, bằng lòng với mình 
và thanh thản với những gì đã tận 
tâm cống hiến.

Thời của bạn và của tôi có thể 
khác biệt nhau. Thời của chúng tôi 
trải nghiệm qua gian khổ, chiến 
tranh, bao cấp, nghèo nàn, lạc hậu, 
trì trệ, đơn giản và ít áp lực... Thời 
của các bạn 7X, 8Y, 9Z... trải nghiệm 
trong toàn cầu hóa, công nghệ hóa, 
hiện đại, tiên tiến, với tốc độ cao, 
đầy áp lực trong cạnh tranh, đổi 
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mới và hội nhập. Từ đó tạo ra quan 
niệm, tư duy, phong cách, phương 
pháp... sống làm việc và thành quả 
khác nhau.

Nhưng tôi cứ nghĩ (không biết có 
đúng không) là chúng ta có chung 
nhau ba điều rất đặc biệt.

Thứ nhất: Chúng ta cùng có 
một thời tuyệt vời, đó là thời gắn 
bó với BIDV. Như một cơ duyên. 
Ta đã cùng dành cả tuổi thanh 
xuân sôi nổi và tuổi trung niên 
đằm thắm để làm việc, làm hết sức 
mình, say mê, vất vả. Cũng chập 
chững, vấp ngã, trưởng thành 
cùng với sự phát triển của BIDV. 
Gắn bó từ giai đoạn bao cấp khó 
khăn, qua vật vã đổi mới, đến quá 
trình chuyển mình ngoạn mục, 
BIDV vụt lớn “dậy thì thành công” 
với thương hiệu tỏa sáng, đẳng 
cấp thăng hoa. Gắn bó cả trong 
sóng gió, lúc an bình trong giai 
đoạn cạnh tranh và hội nhập.

Một thời chúng ta được gắn bó 
đồng hành cùng nhau vì một mục 
tiêu chung, chia sẻ cả niềm vui, 
cả khó khăn, cả trong cuộc sống 
và công việc. Một thời được trải 
nghiệm với đủ các cung bậc cảm 
xúc. Từ khắc khoải, kiên định, dũng 
cảm, vượt khó đến vui mừng, tự 
hào, đoàn kết, tận lực cống hiến vì 
sự phát triển bền vững của BIDV 
và đó là một thời hạnh phúc. Phải 
không các bạn?

Thứ hai: Một thời đó, dù ngắn 
hay dài, đều gắn bó theo ta suốt 
một đời. Không chỉ là hoài niệm hay 
ký ức mà là một phần cuộc sống, 
một phần đời, một phần (thậm chí 
tất cả) thanh xuân của mình. Để 
không thể nào quên. Để thương, để 
nhớ mãi, để vẫn đau đáu dõi theo, 
phấp phỏng, lo lắng, tin tưởng và 
vỡ òa vui sướng vì những thành quả 
mà các em làm được, thật tuyệt vời, 
đã biến giấc mơ của chúng ta thành 
hiện thực. Nhớ một thời để hiểu 
một đời, để hiểu, để quý ngày hôm 
nay và để biết mơ ước về ngày mai. 
Một thời đã cho ta sống một đời 
trọn vẹn, cho ta một chút vui thầm 

vì mình cũng đã góp một chút bé 
nhỏ trong hành trình ấy.

Thứ ba: Chúng ta có chung một 
tình yêu với BIDV. Một tình yêu 
trong sáng, trọn vẹn, sâu sắc giản 
dị và không thể tả bằng lời. Đó là 
tình yêu nghề, yêu nghiệp, yêu sự 
nghiệp của BIDV, yêu bạn bè đồng 
nghiệp, yêu ngôi nhà BIDV thân 
thiện, yêu công việc ta đang làm, 
yêu mỗi thành quả dù nhỏ nhoi. 
Tình yêu ấy khiến ta tự hoàn thiện 
để làm nhiều việc tốt cho BIDV. Tình 
yêu ấy bắt đầu từ một thời và gắn 
bó suốt một đời, được lan tỏa, nuôi 
dưỡng qua nhiều thế hệ, là mạch 
nguồn kết nối mọi cá thể, là ngọn 
lửa âm ỉ, nồng nàn suốt một đời. Có 
lẽ nào, ai đó lại hối tiếc bởi đã yêu 
BIDV, có phải không các bạn?

Bạn và tôi
Đều có một thời
Một thời tuổi trẻ, một thời đam mê
Một thời với BIDV
Một thời gian khổ, sẻ chia, ân tình
Thời sóng gió, thời an bình
Một thời vật vã chuyển mình đi lên
Một thời chan chứa niềm tin
Một thời tận lực, tận tình, tận tâm
Một thời để nhớ, để thương
Một thời đủ để vấn vương một đời
Một thời đầy ắp tiếng cười
Đủ mang theo suốt một đời – vẫn vui!
Phải không các bạn đồng nghiệp của tôi?

* Nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV 
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Còn bây giờ, bạn hãy cùng tôi 
lần theo “Những thanh âm 
cuộc sống” để đến với một 

BIDV vừa quen, vừa lạ. Có hàng trăm 
bài hát về BIDV mà mỗi bài như một 
nốt nhạc, một nét vẽ, góp lại thành 
bài ca, thành bức tranh phác họa 
hình ảnh BIDV đẹp đến ngỡ ngàng.

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ – 
NHữNG cHẶNG ĐƯỜNG 
LỊcH Sử

Có lẽ BIDV là Ngân hàng đầu tiên 
ở Việt Nam có một bài hát của riêng 
mình, do mình tự sáng tác. Chỉ với 

4 khuông nhạc và 4 câu giản dị mà 
như khái quát cả một dòng lịch sử 
“Ngân hàng Đầu tư, những chặng 
đường lịch sử, truyền thống kết đoàn 
góp phần dựng xây đất nước...”. Là 
hành trình dài theo thời gian suốt 
65 năm qua thời chiến, thời bình 
đến thời đổi mới, hội nhập. Là hành 
trình rộng theo “Những công trình 
mới mở ... đội ngũ vững vàng vượt 
qua muôn vàn gian khó.” Nhịp hành 
khúc như bước chân không ngơi 
nghỉ của đoàn quân BIDV trẻ trung, 
mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết: “Bốn 
mươi năm những chặng đường đổi 

mới. Bước tiếp bước cha anh, làm vẻ 
vang truyền thống ngân hàng Việt 
Nam” và xa hơn, cao hơn đến với 
thế giới bao la, đến tương lai. Mỗi 
lần nghe lại bài bài hành khúc này, 
bạn có muốn hát theo, có thấy lòng 
xôn xao và muốn khoác ba lô lên 
đường?

ĐồNG TIềN VÀ NHữNG 
TẤM LòNG

Những câu hát đưa bạn và tôi đi 
khắp nẻo đường Tổ quốc, đến với 
những công trình do BIDV phục vụ 
đầu tư cấp phát, cho vay. Từ những 
công trình công nghiệp hóa “Một 
nhà máy mới xây giữa cuộc đời. Một 
giàn khoan mới neo giữa biển khơi... 
tìm thấy mạch dầu ở tận biển khơi” 
đến “Một nhịp cầu đang bắc ngang 
sông. Một con tàu vượt qua Biển 
Đông” đến “Những tầng nhà cao 
vẫy gọi mặt trời. Rừng cói bạt ngàn 
lấn biển Cồn Thoi”. Câu hát đưa bạn 
đến 4 công trình thủy điện lớn nhất 

Bạn đã có dịp lần theo làn quan họ vấn vương để khám phá miền quê Kinh 
Bắc văn hiến; Lần theo câu ví dặm tha thiết để hòa vào xứ Nghệ ân tình; Lần 
theo bài chòi đằm thắm để về với Miền Trung yêu thương; Lần theo điệu ca 
Huế da diết đắm mình vào Sông Hương trữ tình và lần theo câu vọng cổ đầy 
hoài niệm để thả hồn về Miền Tây sông nước thuở khai hoang mở cõi…

PHùNG THị VâN ANH*

LẦN THEO CÂU HÁT: 
BIDV đẹp đến ngỡ ngàng!

Ảnh dự thi “Tự hào BIDV” – BIDV Bình Thạnh
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đất nước, in đậm dấu ấn BIDV: Thủy 
điện Thác Bà “nghiêng chiều Yên Bái”, 
Thủy điện Sông Đà “nước reo thành 
điệu nhạc”, Thủy điện Sơn La “Hòa 
lưới điện quốc gia, sóng sánh rượu 
cần, sóng sánh nụ cười” và Thủy điện 
Yaly lộng gió “Em đến Yaly hôm nay, 
đồng vốn em mang cho vay”.

Theo câu hát đưa ta đến với 
những người dân khắp mọi miến 
đất nước để cảm nhận niềm hạnh 
phúc từ thành quả đầu tư “Điện 
sáng vùng cao, hạt muối lên miền 
ngược. Những búp chè non mơn mởn 
hương đời... Ruộng lúa, bờ dâu xanh 
mãi chân trời. Mở rộng cửa ô đến tận 
muôn nơi”. Câu hát đưa bạn đến 
vùng sâu để biết niềm vui của mẹ già 
hàng ngày chứng kiến “Quê hương 
mình như gấm như hoa”. Quê hương 
mình từng bước đổi thay. “Đi trên 
chiếc cầu mới bắc ngang sông, một 
chiếc cầu bao năm tháng đợi trông”. 
Và thốt lên “Nói sao cho hết nỗi vui 
này... Theo những con đường trải dài 
theo đất nước... Lên biên giới xa xôi. Xe 
bạn xe tôi, ta ngược xuôi tấp nập” để 
miên man đến với Tây nguyên đất 
đỏ Bazan có “Rừng cao su thêm dòng 
nhựa trắng” có “Cà phê xanh bạt ngàn 
nơi hoang dại” để “Nhớ về Kontum, 
chín đỏ cà phê”. Đến với nước non 
Cao Bằng “Nghe Sông Hiến hát, nghe 
Sông Bằng reo” hạnh phúc.

thêm” để qua bàn tay ngân hàng 
đầu tư “nguồn vốn nghĩa tình hóa 
thành hạt phù sa”, thành hạt vàng 
lấp lánh dựng xây đất nước, tô điểm 
cuộc đời.

Và bạn biết không, tôi thích nhất 
một câu hát của nhạc sỹ Thuận Yến 
“Có một ngân hàng như thế. Đồng 
vốn sinh sôi, chung sức xây đời. Đầu 
tư phát triển ngân hàng em đó. Làm 
nhịp cầu nối giữa hai bờ mong. Có 
một ngân hàng như thế”. Bây giờ 
trong ngành Ngân hàng đã có nhiều 
ngân hàng như thế, nhưng có lời 
ca nào, danh hiệu nào cao quý hơn, 
thân thương hơn dành cho ngành 
Ngân hàng nói chung và BIDV nói 
riêng “Có một ngân hàng như thế”.

NHƯ cON ONG ĐI TìM HOA 
LẤY MậT

Những câu hát lại đưa bạn và 
tôi đến với những người con của 
BIDV, những chiến sĩ trên mặt trận 
tiền tệ. Theo chân những cán bộ 
BIDV ở mọi miền đất nước. Từ các 
chi nhánh ở Hà Nội, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Đà Nẵng... đến các tỉnh 
đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng 
Sông Hồng... đến các tỉnh miền cao, 
biên giới, Tây Nguyên đại ngàn, đến 
dải đất miền Trung nắng lửa, ở đâu 
cũng gặp những cán bộ BIDV tận 
tụy với công việc, tận tâm với khách 
hàng. Họ là “Những chàng trai trẻ 
trung, sôi nổi. Những cô gái duyên 
dáng, dịu dàng” yêu công việc và 
theo cách của mình “để hiến dâng cả 
tuổi thanh xuân, dựng xây đất nước”. 
Hình ảnh người cán bộ cấp phát, tín 
dụng, hay cô giao dịch viên, kiểm 
ngân, kho quỹ BIDV đều gắn liền 
như một phần của công trình: “Như 
thể có em, cô gái ngân hàng. Như thể 
có em góp một lời ca... Như thể có em 
chung sức xây đời. Như thể có em góp 
một niềm vui”. 

Có lẽ vì ngành ngân hàng có 
đến 60% cán bộ là nữ nên hình ảnh 
các cô gái được nhắc đến nhiều 
hơn với bao trìu mến. Thương lắm, 
những em gái BIDV chăm chỉ “Em 
đi sáng mưa bay, em về chiều biển 
lặng. Qua những ngày nắng cháy 
và những đêm sương dày”. Thương 
lắm “em làm dâu trăm họ, em mang 

Ta đi theo câu hát cùng nhạc sỹ 
như mê đi theo từng nốt nhạc, từng 
giai điệu, từng lời ca, như mê đi giữa 
rộng dài đất nước, giữa mây trời 
lồng lộng, giữa bộn bề vôi vữa công 
trình, cảm nhận thấy “đất nước mình 
vươn tới những tầm xa” để “sánh vai 
cùng năm châu, trong thiên niên kỷ 
mới”. Để cả chính mình cũng ngỡ 
ngàng khi nhận ra dấu ấn của BIDV 
in đậm “cả hôm qua, cả hôm nay...” 
để reo lên “Hãy hát cùng chúng tôi 
bài ca dựng xây. Hãy hát cùng chúng 
tôi bài ca đầu tư”, chia sẻ niềm vui với 
“Những người đi gieo mầm” trên “hạt 
phù sa từ những đồng tiền”.

Nhạc sỹ dường như hóa thân 
đắm mình vào công việc của ngân 
hàng, để hiểu những khó khăn, vất 
vả của nghề nghiệp. Câu hát đã đưa 
bạn và tôi theo chân những người 
cán bộ cấp phát, tín dụng mang 
vốn đến công trình xây dựng. Họ 
hiểu rằng “Đồng tiền trên tay em. 
Nặng ân tình của mẹ, thấm mồ hôi 
cuả cha”. Mỗi đồng vốn tiết kiệm 
cuả mẹ, của chị gửi vào BIDV là 
gửi cả niềm tin yêu. Vì đó là những 
đồng tiền từ công sức “Trải qua bao 
năm tháng, chắt chiu từng bông lúa, 
nâng niu từng nhành hoa” mà có 
được. Để rồi từng đồng tiền nhỏ 
bé, góp lại thành nguồn vốn khổng 
lồ “cứ mỗi ngày đồng vốn lại nhiều 
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sóng gió vào đời”. Em cùng “ông mặt 
trời thức dậy. Giọt sương trắng trên 
vai áo em” để vượt đèo, lội suối, 
mang tiền “Cho bản làng vay đủ. 
Nuôi thêm đàn lợn béo. Trồng thêm 
lúa, thêm ngô”. Người nhạc sỹ cứ tự 
hỏi “Vì sao em sống quanh năm gần 
tiền. Mà sao em vẫn trắng trong dịu 
hiền”. Còn các mẹ, các chị thì nhắn 
nhủ “Bản làng em yêu lắm đấy, Cô 
Tấm ngân hàng ơi” và còn gì đẹp 
hơn, ý nghĩa hơn câu hát về người 
cán bộ BIDV “Như con ong đi tìm 
hoa lấy mật. Dâng cho đời vị ngọt và 
hương thơm. Một tình yêu, một trái 
tim nồng cháy. Cô gái ngân hàng, 
anh xin hát về em”.

bIDV – bạN YêU – TôI YêU
Những câu hát bay bổng, mạnh 

mẽ hay thiết tha nồng nàn, theo 
nhịp hành khúc hay làn điệu dân 
ca đều chứa chan tình cảm của 
các nhạc sỹ, cũng như nói hộ tình 
cảm của bao người quý mến, yêu 
thương, trân trọng đối với BIDV, với 
con người, với công việc và những 
gì BIDV đã làm góp phần dựng 
xây đất nước. Các câu hát cứ quấn 
quýt, vấn vương về “Một dòng sông 
mang tên BIDV” một BIDV “ Băng 
qua thác ghềnh, vào Nam, ra Bắc, 
trên đường tới vinh quang”. Một 
“BIDV biết mấy tự hào. Sáu mươi 
năm vắt mình qua hai thế kỷ...”. 
Một BIDV “rạng rỡ danh hiệu anh 
hùng... thắm đỏ huân chương” trên 
lá cờ truyền thống. Yêu lắm BIDV 
với “mầu thuyền đỏ thắm như khát 
khao cháy mãi không thôi. Cánh 
buồm màu xanh như ước mơ dâng 
hiến cho đời...”

Phải hiểu lắm, thương lắm, phải 
đồng cảm lắm với những người con 
của BIDV và tin tưởng lắm về BIDV, 
các nhạc sỹ mới viết được những 
lời ca tuyệt vời như vậy. Để theo 
lời ca, chính mình cũng hiểu thêm, 
yêu thêm những gì thuộc về BIDV, 
yêu cả mục tiêu và sự nghiệp, yêu 
cả triết lý kinh doanh đầy tính nhân 
văn, yêu những đồng nghiệp BIDV 
trung thành, dũng cảm, yêu cả ngôi 
nhà chung đầy ắp tình thương, yêu 
công việc thầm lặng mà đẹp đẽ, 
yêu quá khứ hào hùng, hiện tại đầy 

thách thức và tương lai tươi sáng. 
Trong hành trình phát triển BIDV 
như một dòng sông cuộn chảy, 
mang trong lòng bao trầm tích lịch 
sử “miệt mài lặng lẽ dâng đời phù sa.” 
Còn đối với mỗi chúng ta thì BIDV 
là dòng sông Mẹ. Mỗi người là một 
hạt nước, mỗi thành viên là từng 
dòng suối nhỏ - góp thành dòng 
sông mẹ “âm thầm lặng lẽ, ào ạt 
thác ghềnh chảy ra biển lớn, hòa vào 
mênh mông.”

ĐIỂM TỰA – NIềM TIN
Gấp lại tập bài hát “BIDV những 

âm thanh cuộc sống”. Bạn và tôi như 
vừa ra khỏi một giấc mơ – có thực. 
Từng câu hát cứ ngân nga trong 
lòng – BIDV là dòng sông, là con 
tàu, là niềm yêu thương, là nhịp 
cầu nối hôm qua, hôm nay và ngày 
mai... Nhưng đọng lại, với ta, BIDV 

là “điểm tựa và niềm tin”. Điểm tựa 
cho ta động lực, niềm tin cho ta sức 
mạnh. Là điểm tựa để ta kiên cường 
vượt qua muôn khó khăn thách 
thức. Điểm tựa để ta thấy mạnh mẽ, 
bình yên giữa sóng gió bão giông. 
Là niềm tin để ta vững lòng hướng 
tới tương lai, để thêm yêu sự nghiệp 
của BIDV, yêu công việc, yêu đồng 
nghiệp, yêu cuộc sống.

BIDV ơi, Người là một dòng sông
Cần cù, thầm lặng ngọt dòng phù sa
Nước trong tắm mát hồn ta
Đem niềm vui, quả và hoa dâng đời
Hành trình hội nhập xa khơi
Và sông và bạn và tôi đồng hành

* Nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV  

Ghi chú: Mọi câu trong ngoặc kép, in chữ nghiêng đều là 
những câu hát trích từ các bài hát về BIDV, chủ yếu được 
in trong tập “BIDV những thanh âm cuộc sống”.  

Ảnh dự thi “Tự hào BIDV” – BIDV Thanh Hóa
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THƯƠNG Vụ IPO ĐẶc bIỆT 
TRêN THỊ TRƯỜNG

Cách đây hơn 10 năm, ngày 
28/12/2011, trên cơ sở phê duyệt 
của Thủ tướng Chính phủ theo 
Quyết định số 2124/QĐ-TTg ngày 
30/11/2011, BIDV đã tiến hành cổ 
phần hóa thông qua việc bán đấu giá 
cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) 
tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
Việc cổ phần hóa góp phần thực hiện 
mục tiêu đổi mới nhanh, mạnh hơn 
nữa hoạt động quản trị kinh doanh, 
hướng theo thông lệ của một Ngân 
hàng thương mại hiện đại. 

Thương vụ IPO của BIDV đã 
thành công rực rỡ khi toàn bộ gần 
85 triệu cổ phần tương đương 3% 
vốn điều lệ ngân hàng được bán hết 
với mức giá ngoài kỳ vọng. Thương 
vụ trên đã mang về cho Nhà nước 
số tiền 1.575 tỷ đồng và được bình 
chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu 
của Thị trường chứng khoán Việt 
Nam năm 2011.

Sự kiện IPO BIDV cũng ghi dấu 
ấn trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam với thời gian triển khai nhanh 
nhất, chỉ 21 ngày làm việc kể từ khi 
được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt phương án Cổ phần hóa; Là 
Doanh nghiệp có khối lượng vốn 
hóa cao nhất thị trường sau IPO 
(vốn điều lệ làm căn cứ xác định giá 
trị phát hành cổ phần là: 28.251.382 
triệu đồng); Tốc độ xử lý phiên 
đấu giá nhanh nhất: Riêng ngày 
28/12/2011 đã thực hiện kiểm, nhập 
14.260 lệnh vào hệ thống (trung 
bình trước đây chỉ 4.000 lệnh/ngày); 
Là Ngân hàng có số lượng nhà đầu 
tư tham gia và khối lượng đăng ký 
mua IPO lớn nhất, với 16.238 Nhà 
đầu tư đăng ký đặt cọc đấu giá cổ 
phần, tổng khối lượng cổ phần 
đăng ký là 140.875.100 cổ phần, 
bằng 166,2% số cổ phần chào bán.

Đặc biệt, phiên đấu giá cổ phần 
BID có tỷ lệ phiếu bỏ thầu hợp lệ 
cao nhất 99,91% và nhà thầu hợp lệ 

cao nhất 99,75% và là phiên đấu giá 
thành công nhất trong điều kiện thị 
trường chứng khoán vào thời điểm 
khó khăn nhất. BIDV cũng là doanh 
nghiệp đầu tiên áp dụng kiểm toán 
Nhà nước kiểm toán giá trị Doanh 
nghiệp trước khi Cổ phần hóa.

Với BIDV, việc chuyển đổi thành 
doanh nghiệp cổ phần là một cột 
mốc quan trọng trong lịch sử phát 
triển khi mở ra cơ hội nâng cao 
năng lực tài chính, tăng cường 
tính minh bạch cũng như củng cố 
thương hiệu trên thị trường. 

cHÀO SÀN cổ PHIẾU “VUA”
Sau 2 năm kể từ thời điểm IPO, 

BIDV có bước phát triển căn bản. Đến 
31/12/2013, tổng tài sản BIDV đạt 550 
nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 
huy động vốn và dư nợ tín dụng đều 
đạt trên 16, lợi nhuận trước thuế đạt 
5.233 tỷ đồng, tăng gần 21% so với 
năm 2012, đạt 110,8% kế hoạch Đại 
hội đồng cổ đông giao, ROA 0,73%, 
ROE 12,7%, chia cổ tức 8,5%.

Năm 2013, BIDV hoàn tất việc 
phát hành cổ phần bổ sung cho 
cổ đông hiện hữu với số lượng là 
510.032.102 cổ phiếu tương đương 
5.100 tỷ và phát hành 3.150 tỷ trái 
phiếu dài hạn đáp ứng điều kiện để 
được tính vào vốn cấp 2. Hệ số CAR 
riêng lẻ, hợp nhất đều đạt trên 10%. 

Cổ phần hóa là bước đi quan trọng giúp BIDV vươn lên trở thành ngân hàng 
đứng đầu toàn ngành. Bên cạnh đó, uy tín và năng lực tài chính của BIDV cũng 
liên tục được củng cố, nâng cao sau khi IPO thành công vào cuối năm 2011.

HươNG PHươNG 

BiDV sau 10 năm 
cổ PhẦN hóA
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Đồng thời BIDV đã triển khai thành 
công nhiều hoạt động hợp tác đầu 
tư, đa dạng hóa hoạt động kinh 
doanh như hợp tác với Công ty bảo 
hiểm Metlife (là Công ty Bảo hiểm 
Nhân thọ lớn nhất Hoa Kỳ), ký các 
thỏa thuận hợp tác với ngân hàng 
tín thác và quản lý tài sản SumiTrust 
của Nhật Bản (là ngân hàng tín thác 
và quản lý tài sản số 1 của Nhật Bản, 
có tổng tài sản lớn thứ 5 trong các 
tập đoàn tài chính của Nhật Bản)… 

Năm 2013, nhận định các yếu tố 
vĩ mô có dấu hiệu phục hồi ổn định, 
thị trường chứng khoán bắt đầu 
khởi sắc hơn, ngay sau khi hoàn tất 
phát hành tăng vốn năm 2013, BIDV 
đã khẩn trương hoàn thiện các thủ 
tục đăng ký niêm yết để chính thức 
thực hiện niêm yết cổ phiếu BID. 

Vào ngày 24/01/2014, tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng 
khoán TP.HCM (HOSE) chính thức 
công bố và trao quyết định niêm yết, 
chào mừng ngày giao dịch chính 
thức 2.811.202.644 cổ phiếu của 
BIDV với mã chứng khoán BID. Với sự 
kiện này, BIDV trở thành Ngân hàng 
thương mại cổ phần thứ 6 và là tổ 
chức thứ 354 niêm yết trên sàn HOSE.

Với mức giá chào sàn 18.700 
đồng/CP, vốn hóa thị trường của cổ 
phiếu BIDV chiếm hơn 5% tổng mức 
vốn hóa thị trường và đưa ngành 
ngân hàng trở thành ngành chiếm 
giá trị vốn hóa lớn nhất, khoảng 
27% trên sàn chứng khoán tập 

trung. Cổ phiếu BIDV lên sàn đã tạo 
những ảnh hưởng tích cực đến thị 
trường nói chung và chỉ số Vn-Index 
nói riêng, đồng thời thu hút thêm 
nhà đầu tư nước ngoài tham gia 
vào thị trường chứng khoán Việt 
Nam. Đối với BIDV, việc niêm yết cổ 
phiếu trên thị trường chứng khoán 
là bước đi quan trọng sau khi BIDV 
đã thực hiện thành công phát hành 
cổ phần lần đầu ra công chúng, 
nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông 
và tăng cường tính thanh khoản của 
cổ phiếu. 

PHÁT TRIỂN MạNH Mẽ VÀ 
ổN ĐỊNH

Thực tế, sau 10 năm chuyển sang 
hoạt động theo mô hình ngân hàng 
thương mại cổ phần, dù tình hình 
kinh tế thế giới và trong nước không 
mấy thuận lợi nhưng BIDV vẫn tiếp 
tục duy trì hoạt động ổn định và 
phát triển mạnh mẽ. 

Trong giai đoạn 2012 - 2021, lợi 
nhuận trước thuế BIDV tăng trưởng 
với tốc độ bình quân 12,4%/năm. 
Riêng năm 2021, lợi nhuận hợp 
nhất đạt hơn 13.602 tỷ, tăng hơn 
50% so với năm trước; trong đó, có 
4 chi nhánh mang về lợi nhuận trên 
1.000 tỷ đồng - ngang ngửa với lợi 
nhuận của một số ngân hàng quy 
mô tầm trung.

Sau 10 năm cổ phần hóa, quy mô 
tổng tài sản của BIDV đã vượt 1,76 
triệu tỷ đồng, gấp 4,3 lần cuối năm 

2011 và đứng đầu toàn hệ thống 
ngân hàng. Tính bình quân, tổng tài 
sản BIDV đã tăng trưởng với tốc độ 
15,8%/năm, cao hơn nhiều so với 
tốc độ tăng trưởng chung của toàn 
ngành ngân hàng.

Dư nợ cho vay khách hàng của 
BIDV đến cuối năm 2021 đạt gần 
1,355 triệu tỷ, đứng đầu thị trường 
và chiếm khoảng 13% tổng dư nợ 
tín dụng toàn nền kinh tế. So với 
thời điểm tiến hành cổ phần hóa, dư 
nợ cho vay của BIDV đã gấp hơn 4,7 
lần, tương đương 16,7%/năm.

Về phía nguồn vốn, tiền gửi 
khách hàng của BIDV mở rộng với 
tốc độ bình quân hơn 19%/năm. 
Hết năm 2021, lượng tiền gửi tại 
ngân hàng vượt mức 1,35 triệu tỷ, 
gấp gần 5,7 lần cuối năm 2011 và 
chiếm hơn 11% thị phần tiền gửi 
toàn ngành.

Bên cạnh vốn huy động, vốn tự 
có của ngân hàng cũng được bổ 
sung mạnh mẽ trong 10 năm qua. 
Từ mức 24.390 tỷ vào cuối năm 
2011, vốn tự có của BIDV hiện đã 
tăng gấp 3,5 lần lên xấp xỉ 86.367 
tỷ. Đáng chú ý, BIDV đã tăng vốn 
điều lệ thành công lên hơn 50.585 
tỷ đồng trong năm 2021, vươn lên 
đứng đầu toàn ngành ngân hàng và 
gấp 3,9 lần mức ghi nhận trước thời 
điểm IPO. 

Đi cùng hiệu quả hoạt động, chất 
lượng tài sản ngân hàng liên tục 
được duy trì ở mức an toàn và cải 
thiện tốt trong những năm gần đây. 

Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ 
nợ xấu của BIDV theo Thông tư 
11/2021/TTNHNN đến 31/12/2021 ở 
mức 0,81%, giảm 0,73 điểm % so với 
cuối năm 2020, đảm bảo mục tiêu 
NHNN giao (<1,6%). BIDV đã trích 
lập trích đủ 100% dự phòng cho nợ 
cơ cấu vì Covid-19. Tỷ lệ bao phủ nợ 
xấu đạt 235% - mức cao nhất trong 
lịch sử của nhà băng này. Tức mỗi 
đồng nợ xấu, BIDV đang trích dự 
phòng 2,35 đồng.

củNG cỐ VỊ THẾ TRêN THỊ 
TRƯỜNG TÀI cHíNH

Không chỉ giúp gia tăng nguồn 
lực phục vụ hoạt động kinh doanh, 
cổ phần hóa còn là bước đệm 
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mạnh mẽ giúp củng cố vị thế và uy 
tín BIDV trên thị trường tài chính.

Đúng 8 năm sau khi lên sàn, cổ 
phiếu BIDV đã thiết lập mức giá cao 
nhất kể từ khi niêm yết tại 49.000 
đồng vào ngày 25/1/2022 (giá đã 
điều chỉnh). So với mức đóng cửa 
ngày lên sàn, thị giá cổ phiếu BIDV 
đã gấp gần 4,3 lần (tương đương 
mức tăng 20,2%/năm) và cao hơn 
nhiều mức tăng chung của chỉ số 
Vn-Index (gần 2,7 lần). Cổ phiếu 
BIDV luôn nằm trong rổ chỉ số VN30 
và đem lại nhiều hiệu ứng tích 
cực cho chỉ số có tính dẫn dắt thị 
trường này.

Với nhịp tăng mạnh vào tháng 
1/2021, hiện giá trị vốn hóa của 
BIDV hiện ở vùng đỉnh lịch sử, 
đạt hơn 242.300 tỷ đồng (tương 
đương 10.5 tỷ USD), cao thứ hai 
ngành ngân hàng và thứ tư toàn 
thị trường.

Ở phương diện hợp tác quốc tế, 
cổ phần hóa là “nước đi’’ chiến lược, 
giúp BIDV có cơ hội minh bạch hóa 
để tiếp nhận các nguồn lực và kinh 
nghiệm kinh doanh từ các nhà đầu 
tư nước ngoài

Ngày 11/11/2019, BIDV và KEB 
Hana Bank (Hana Bank) – Ngân hàng 
thuộc tập đoàn tài chính hàng đầu 
Hàn Quốc đã chính thức hoàn tất 
giao dịch đầu tư chiến lược và công 

bố Hana Bank là cổ đông chiến lược 
nước ngoài, sở hữu 15% vốn điều lệ 
của BIDV. 

Việc bắt tay hợp tác giữa BIDV-
Hana Bank được đánh giá là giao 
dịch mua bán - sáp nhập (M&A) với 
một nhà đầu tư chiến lược lớn nhất 
lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. 
Đây là dấu mốc quan trọng trong 
quá trình phát triển và hội nhập 
quốc tế của BIDV. Tại Diễn đàn M&A 
2020 - sự kiện thường niên lớn nhất 
Việt Nam về mua bán sáp nhập và 
kết nối đầu tư vừa mới tổ chức tại 
Tp. Hồ Chí Minh, thương vụ BIDV 
phát hành riêng lẻ thành công 15% 
vốn cổ phần cho Ngân hàng Hana 
(Hana Bank) đã được bình chọn là 
Thương vụ đầu tư và M&A tiêu biểu 
Việt Nam năm 2019-2020.

Với sự tham gia của Hana Bank, 
BIDV đã có một đối tác đồng hành 

và có thêm những nguồn lực quan 
trọng trong nâng cao năng lực quản 
trị điều hành; quản trị rủi ro; phát 
triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại, 
hàm lượng công nghệ cao; tăng 
cường năng lực cạnh tranh, đáp ứng 
tốt hơn các nhu cầu sản phẩm, tiện 
ích của khách hàng, góp phần xây 
dựng và phát triển đất nước. 

Sự kiện công bố hợp tác này 
không chỉ đánh dấu một bước ngoặt 
mới trong lịch sử hoạt động của 
BIDV - ngân hàng thương mại lâu đời 
nhất Việt Nam mà còn đánh dấu một 
bước tiến quan trọng trong quan hệ 
hợp tác giữa BIDV và KEB Hana Bank. 
Đồng thời góp phần khẳng định mối 
quan hệ đồng hành - phát triển của 
các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt 
Nam - Hàn Quốc nhằm nỗ lực thúc 
đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, ngoại 
giao giữa hai nước. 

Diễn biến cổ phiếu BIDV kể từ khi niêm yết

Ảnh dự thi “Tự hào BIDV” – BIDV Phú Nhuận
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NHỮNG ĐÓNG GÓP  
TRÂN QUÝ

Tiếp tục triển khai sứ mệnh dẫn 
dòng vốn tới hoạt động sản xuất 
kinh doanh, hằng năm, khối KHDN 
trong nước cung ứng khoảng 1,4 
triệu tỷ đồng giải ngân phục vụ nhu 
cầu sản xuất, nhu cầu đầu tư xây 
dựng các dự án. Đến nay, tổng dư 
nợ KHDN trong nước chiếm 59% 
tổng dư nợ chung của BIDV, tăng 
trưởng bình quân 4,5%/năm, trong 
đó, dư nợ dành cho DNNVV chiếm 
40,5% và liên tục chiếm lĩnh vị trí số 
1 trên thị trường với dư nợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (SME) .

Nền khách hàng doanh nghiệp 
của BIDV không ngừng được mở 
rộng với tốc độ tăng trưởng bình 
quân 10%/năm và đến nay đã đạt 
gần 400.000 khách hàng, chiếm tỷ 
trọng 40% tổng số doanh nghiệp 
hoạt động trong nền kinh tế.

Bên cạnh nhiệm vụ cung ứng 
vốn tín dụng, BIDV còn cung ứng 
giải pháp tài chính toàn diện cho 
doanh nghiệp từ sản phẩm dịch vụ 
thanh toán, tài trợ thương mại, ngân 

DẤU ẤN đồNg hàNh 
với

NguyễN Thị ÁNh

quỹ, dịch vụ bảo lãnh,… với danh 
mục sản phẩm ngày càng phong 
phú đa dạng. 

Trước xu thế chuyển đổi số diễn 
ra mạnh mẽ trên toàn cầu, BIDV 
đã nhanh chóng bắt kịp, nắm bắt 
cơ hội phát triển nhanh sản phẩm 
số hoá, đa tiện ích với hàm lượng 
công nghệ cao. BIDV đã triển khai 
nhiều sản phẩm như: Quản lý dòng 
tiền; tài khoản định danh (virtual 
account); Kết nối với các nền tảng 
ERP trên nền tảng Openbank, cho 
phép các doanh nghiệp có thể thực 
hiện được các dịch vụ ngân hàng 
ngay trên những nền tảng quản trị 
doanh nghiệp của mình; Triển khai 
chương trình tư vấn tự động sản 
phẩm kinh doanh vốn và tiền tệ, tài 
trợ thương mại, mua bán ngoại hối 
và chuyển tiền quốc tế… Chương 
trình chuyển đổi số cùng doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (SME Digitrans) 
đã cung ứng các giải pháp hỗ trợ 
SME đẩy nhanh quá trình chuyển 
đổi số, ứng dụng công nghệ hiện 
đại vào quản trị điều hành và quản 
trị tài chính - kế toán. 

Với các đơn vị hành chính sự 
nghiệp, BIDV đã thiết kế nhiều sản 
phẩm thu hộ tiện ích như: Hệ thống 
thanh toán viện phí không dùng 
tiền mặt qua thẻ y tế thông minh, 
QR code, POS online; Thu hộ học phí 
cho các trường học; Thu phí công 
đoàn cho Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam; Dịch vụ cung cấp số tài 
khoản trực tuyến cho doanh nghiệp 
đăng ký thành lập tại Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Hà Nội; Thu hộ phí đấu 
thầu cho Trung tâm Đấu thầu quốc 
gia – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

LUÔN ĐỒNG HÀNH  
TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 
PHÁT TRIỂN 

Trong chặng đường 65 năm phát 
triển, BIDV đã đồng hành với các 
tập đoàn, tổng công ty, các doanh 
nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh 
vực trọng tâm của nền kinh tế như 
Vietnam Airlines, Vinacomin, HUD, 
VICEM, Vingroup, Vinatex, EVN, VTV 
Cab, BECAMEX IDC, Mipec, ACV, 
VNPT, Mobifone, Vnpost, Sungroup, 
Tập đoàn Thành công, …. Những 

Trên chặng đường phát 
triển của BIDV, khách hàng 
doanh nghiệp (KHDN) có 
những đóng góp to lớn trong 
việc xây dựng hình ảnh 
ngân hàng BIDV hiện đại, 
năng động, có quy mô dẫn 
đầu thị trường và luôn gắn 
liền với những dự án, công 
trình trọng điểm quốc gia.
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mỗi quan hệ, hợp tác đầy dấu ấn 
đẹp thể hiện vai trò của BIDV đối với 
những đầu tàu của nền kinh tế, góp 
phần to lớn vào sự phát triển của 
đất nước.

Bên cạnh nhiệm vụ là một ngân 
hàng thương mại cung ứng vốn và 
các giải pháp tài chính, BIDV còn xác 
định vai trò đồng hành với doanh 
nghiệp trong quá trình phát triển 
cũng như những thời điểm khó 
khăn của doanh nghiệp. Từ năm 
2020 đến nay, chứng kiến những 
biến động khó lường của nền kinh 
tế với những tác động tiêu cực của 
đại dịch Covid-19, BIDV đã luôn 
đồng hành, sát cánh với doanh 
nghiệp thông qua việc chủ động 
triển khai mạnh mẽ và đồng loạt 
chính sách hỗ trợ cho KHDN như 
thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ, miễn, giảm lãi, phí… Tính đến 
31/12/2021, đã có gần 1.500 doanh 
nghiệp được BIDV cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ, đã giảm gần 4.000 tỷ 
đồng tiền lãi cho gần 20.000 khách 
hàng doanh nghiệp. 

Đối với DNNVV, BIDV đã đồng 

hành với Ngân hàng Phát triển châu 
Á (ADB) triển khai nhiều chương 
trình hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm 
chủ; doanh nghiệp khởi nghiệp; 
doanh nghiệp khu vực nông thôn, 
miền núi…; hộ kinh doanh gia đình 
chuyển lên DNNVV. Các giải pháp 
tư vấn, hỗ trợ DNNVV cũng đã được 
BIDV triển khai thông qua xây dựng 
hệ thống văn bản pháp lý, hệ thống 
mẫu biểu lập kế hoạch kinh doanh, 
báo cáo đầu tư dự án….

Với kết quả nổi bật của hoạt 
động phục vụ KHDN trong nước, 
BIDV đã được nhiều tổ chức quốc 
tế uy tín ghi nhận và vinh danh 
qua hệ thống giải thưởng danh 
giá như Giải thưởng Ngân hàng 
SME tốt nhất khu vực Đông Nam 
Á 2021, do Tạp chí Global Banking 
and Finance (UK) bình chọn; Giải 
thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất 
Việt Nam” lần thứ 5 liên tiếp (2017-
2021) do Tạp chí Alpha Southeast 
Asia (HongKong) và Tạp chí Asian 
Banking and Finance (Singapore) 
bình chọn; “Ngân hàng nội địa cung 
cấp dịch vụ quản lý tiền mặt tốt 

nhất Việt Nam” do Tạp chí 
Asia Money bình chọn; 
Ngân hàng bán buôn tốt 
nhất Việt Nam 2021 do 
Tạp chí Global Banking 
and Finance bình chọn; 
Giải pháp Sản phẩm dịch 
vụ KHDN sáng tạo tốt 
nhất Việt Nam 2020 do 
Tạp chí Asian Banking & 
Finance bình chọn.

Tiếp nối những trang 
sử đã qua, trong giai đoạn 
2022-2025, BIDV tiếp tục 
khẳng định vai trò và vị 
thế quan trọng của phân 
khúc KHDN nội địa trong 
chặng đường tiếp theo 
của BIDV. Lãnh đạo BIDV 
xác định các mục tiêu 
định hướng phát triển 
trong những năm tiếp 
theo như: Tiếp tục đồng 
hành với doanh nghiệp 
trong nền kinh tế, lấy 
khách hàng làm trọng 
tâm trong mọi hoạt động, 
thấu hiểu nhu cầu khách 

hàng, trên cơ sở đó cung cấp sản 
phẩm dịch vụ, giải pháp tài chính 
hiện đại, nhiều tiện ích cùng hàm 
lượng công nghệ cao, đem lại tối 
ưu trải nghiệm cho khách hàng; 
Tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về 
KHDN, trong đó, duy trì vị trí số 1 
về SME. Xây dựng các cơ chế chính 
sách, các gói sản phẩm định hướng 
theo các lĩnh vực ngành nghề mục 
tiêu; Đổi mới mạnh mẽ mô thức 
kinh doanh gắn với hoàn thiện mô 
hình quản trị rủi ro theo thông lệ, 
trong đó, chú trọng đổi mới, nâng 
cao chất lượng công tác bán hàng 
và phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao. 

Với phương châm “Đồng hành, thịnh vượng với 
KHDN”, lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ 
làm khâu đột phá, chính sách sản phẩm dịch vụ và các 
giải pháp hỗ trợ thiết thực, BIDV sẽ tiếp tục là bệ phóng 
đưa doanh nghiệp bứt phá, thành công, tiếp tục viết tiếp 
những dấu ấn thành công trên hành trang 65 năm lịch 
sử phát triển bền vững, góp phần đưa BIDV lên vị thế dẫn 
đầu thị trường Việt Nam và vươn tầm ra thế giới.
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NHIềU bứT PHÁ 
Hoạt động ngân hàng bán lẻ 

được BIDV triển khai từ đầu những 
năm 1990, sau khi dần chuyển 
thành một ngân hàng thương mại 
hoạt động theo cơ chế thị trường, 
thay vì chỉ chuyên cấp phát vốn 
ngân sách Nhà nước cho đầu tư 
xây dựng cơ bản. Cũng bắt đầu từ 
đó, BIDV đổi tên thành Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1990 
- 2012) và từ năm 2012 đến nay là 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam. 

Hoạt động bán lẻ đầu tiên của 
BIDV là huy động vốn dân cư, nhằm 
đáp ứng yêu cầu tự lo vốn phục vụ 
đầu tư phát triển. Đặc biệt, kể từ 
năm 1994 (năm mà BIDV bước vào 
hoạt động theo mô hình ngân hàng 
thương mại theo quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ), BIDV đã luôn 
sáng tạo và đi đầu trong việc áp 
dụng các hình thức huy động vốn từ 
dân cư, nhanh chóng đưa hoạt động 
này trở thành một nguồn cung cấp 

vốn quan trọng, ổn định của BIDV 
(đến năm 1994, hoạt động huy 
động vốn dân cư đóng góp 20% 
tổng số dư huy động vốn của BIDV), 
đồng thời, từng bước mở rộng sang 
các hoạt động bán lẻ khác theo đà 
phát triển chung của thị trường 
ngân hàng bán lẻ. 

Cụ thể, hoạt động tín dụng bán lẻ 
được BIDV bắt đầu triển khai trong 
giai đoạn 1995-2000 để đáp ứng 
nhu cầu của một số khách hàng cá 
nhân, để khách hàng biết đến và tiếp 
cận được với BIDV. Công tác nghiên 
cứu phát triển công nghệ mới giai 
đoạn này bắt đầu được BIDV quan 
tâm và đưa vào thử nghiệm một số 
sản phẩm mới như: thẻ ATM, chi trả 
lương qua tài khoản, chuyển tiền 
kiều hối… Lúc này, huy động vốn 
dân cư của BIDV đã chiếm 47% tổng 
số dư huy động vốn của BIDV.

Từ năm 2004, với việc thực hiện 
thành công dự án TA1, BIDV đã có 
bước tiến vượt bậc về công nghệ 
ngân hàng, tạo tiền đề để ra mắt 

NgâN hàNg báN lẻ bIDV:
bứt phá lêN NgôI Vị 

huyềN NhuNg

Từ năm 2008, sau gần 15 năm 
ưu tiên tập trung phát triển hoạt 
động ngân hàng bán lẻ với tôn 
chỉ “Hoạt động ngân hàng bán 
lẻ là trọng tâm cốt lõi, có ý nghĩa 
quyết định đối với chiến lược kinh 
doanh của BIDV”, BIDV đã đạt 
được nhiều kết quả nổi bật cả về 
quy mô, hiệu quả và chất lượng 
trong mảng hoạt động này. Đến nay, 
Ngân hàng bán lẻ BIDV giữ vững 
ngôi vị tốt nhất Việt Nam.

nhiều sản phẩm có hàm lượng công 
nghệ cao (thanh toán hóa đơn, 
BSMS, Direct Banking…); kết nối với 
nhiều hệ thống thanh toán, tổ chức 
thẻ quốc tế và với ngân hàng khác 
như Master, American Express, JCB, 
Banknet…

Tuy vậy, kết quả hoạt động ngân 
hàng bán lẻ những giai đoạn này còn 
chưa tương xứng với tiềm năng khi 
tỷ trọng đóng góp vào kết quả kinh 
doanh chung của hệ thống còn thấp 
(khoảng 10%); thị phần bán lẻ có 
xu hướng sụt giảm. Nguyên nhân là 
hoạt động bán lẻ của BIDV chủ yếu 
là tự phát theo nhu cầu thị trường, 
BIDV chưa tập trung nguồn lực để 
phát triển bán lẻ. Trong khi đó, các 
ngân hàng thương mại cổ phần phát 
triển mạnh, ổn định nhờ vào phân 
khúc khách hàng cá nhân và phân 
khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Tháng 9/2008, khi BIDV tái cơ cấu 
chuyển đổi mô hình hoạt động theo 
khuyến nghị của dự án TA2, hoạt 
động ngân hàng bán lẻ của BIDV đã 

“tốt nhất việt nam”

Ảnh dự thi "Tự hào Bidv" - BIDV Quảng Nam 
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có sự thay đổi lớn: Được tách bạch 
thành một lĩnh vực hoạt động xuyên 
suốt từ Hội sở chính đến chi nhánh; 
Được quan tâm đẩy mạnh phát triển 
như một hoạt động cốt lõi, quan 
trọng, bên cạnh các hoạt động kinh 
doanh truyền thống tập trung cho 
khách hàng doanh nghiệp và tổ chức. 

Kể từ năm 2008, con đường mới, 
hướng đi mới bền vững cho BIDV 
được mở ra, đó là phát triển ngân 
hàng bán lẻ. Chỉ đạo của Ban Lãnh 
đạo BIDV tới các cấp điều hành đã 
nhanh chóng được triển khai. Hội 
đồng Quản trị BIDV ban hành nhiều 
nghị quyết xác định định hướng 
phát triển hoạt động ngân hàng 
bán lẻ qua các giai đoạn. Mới đây 
nhất, Ban Lãnh đạo BIDV đã thông 
qua nghị quyết 919/NQ-BIDV ngày 
8/10/2021 phê duyệt chiến lược 
phát triển hoạt động ngân hàng 
bán lẻ từ năm 2020 đến 2025. Giai 
đoạn này hứa hẹn Ngân hàng bán lẻ 
tại BIDV sẽ tăng trưởng bứt phá cả 
về chất và lượng.

Mọi chỉ đạo, điều hành, hoạt 
động ngân hàng bán lẻ từ Hội sở 
chính đến các chi nhánh đã đi vào 
thực tế, với sự vào cuộc quyết liệt 
của toàn hệ thống và đã đạt được 
những thành tựu nổi bật cả về quy 
mô, hiệu quả và chất lượng.  

VỮNG Vị THế NGÂN HÀNG 
bÁN Lẻ TốT NHấT  
VIệT Nam

 Từ năm 2013, BIDV luôn đạt 
kết quả kinh doanh xuất sắc và 
luôn giữ vững vị trí số 1 trong khối 
ngân hàng thương mại cổ phần 
tại Việt Nam về quy mô huy động 
vốn dân cư, quy mô tín dụng bán 
lẻ với mức tăng trưởng bình quân 
giai đoạn 2013-2020 xấp xỉ 30%/
năm và 50%/năm. Đến năm 2021, 
thu nhập thuần bán lẻ đã đóng 
góp 48,5% thu nhập thuần toàn hệ 
thống; lợi nhuận bán lẻ trước thuế 
đóng góp khoảng 67% lợi nhuận 
trước thuế toàn ngành. BIDV cũng 
là ngân hàng kết nối với nhiều công 

ty fintech nhất trong hệ thống các 
ngân hàng (30/41) với hệ sinh thái 
sản phẩm dịch vụ đa dạng (hơn 
2.000 dịch vụ) phục vụ mọi nhu cầu 
của khách hàng cá nhân.

Đặc biệt, nền khách hàng cá 
nhân chuyển dịch theo hướng tăng 
trưởng mạnh mẽ khách hàng số, 
nâng cao chất lượng và gia tăng 
hiệu quả. Tổng nền khách hàng cá 
nhân đạt 13 triệu (chiếm 13,6% dân 
số). Số lượng người dùng dịch vụ 
Ngân hàng số BIDV SmartBanking 
là hơn 7 triệu người; số lượng giao 
dịch qua kênh số tăng và tỷ trọng 
giao dịch trên kênh số liên tục tăng 
trưởng qua nhiều năm… 

Ngân hàng bán lẻ luôn tiên 
phong thực thi các chủ trương, 
chính sách của Chính phủ và Ngân 
hàng Nhà nước trong việc giữ ổn 
định nền kinh tế, đóng góp, tài trợ 
an sinh xã hội. Có thể kể đến các 
gói giải pháp giảm phí, giảm lãi 
suất cho vay để hỗ trợ khách hàng 
phòng chống và đẩy lùi dịch Covid 
-19; chung tay cùng khách hàng để 
quyên góp ủng hộ cho các bệnh 
viện, địa phương, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ khắc 
phục khó khăn do dịch Covid 19; 
tiên phong triển khai gói "tín dụng 
y tế" để đồng hành hỗ trợ cùng 
ngành y vượt qua đại dịch…

Nhằm tiếp tục thích ứng và vươn 
lên vị trí tiên phong, trong giai đoạn 
tới, Ngân hàng bán lẻ BIDV xác định 
rõ chiến lược phát triển hoạt động 
gắn liền với chiến lược chuyển đổi 
số của BIDV. Cụ thể, tại chiến lược 
phát triển hoạt động Ngân hàng 
bán lẻ giai đoạn 2021 – 2025 theo 
Nghị quyết số 919/NQ-BIDV ngày 
8/10/2021, BIDV đặt ra tầm nhìn 
trở thành ngân hàng bán lẻ số 1 
Việt Nam, có tầm cỡ trong khu vực 
ASEAN.  

Hoạt động bán lẻ của BIDV đã đạt được nhiều giải 
thưởng uy tín của các tổ chức trong nước và thế giới như: 
Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 6 năm (2015-2019, 
2021), Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 5 năm liền (2016 - 
2020), Ngân hàng chuyển đổi số xuất sắc (2020) & Sản 
phẩm dịch vụ sáng tạo độc đáo (SmartBanking – 2017)... 

Cán bộ BIDV Kon Tum gặp gỡ, trao đổi với khách hàng
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TRUNG TÂm THaNH ToÁN 
VÀo GIaI ĐoạN PHÁT 
TRIỂN mạNH mẽ 

BIDV ngay từ sớm đã tiên phong 
ứng dụng công nghệ thông tin và 
chuyển đổi số, quản trị điều hành, 
phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện 
đại. Sự chuyển đổi đó đã giúp BIDV 
phát triển mạnh mẽ trong môi 
trường kinh tế số đầy cạnh tranh, 
cùng diễn biến khó lường của thị 
trường tài chính, tiền tệ đang bị 
ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch 
Covid-19.

Trong khó khăn đó, BIDV luôn 
khẳng định được vị thế trên thị 
trường với Top 2 ngân hàng có số 
lượng và doanh số giao dịch thanh 
toán trong nước lớn nhất; khẳng 

định vị thế dẫn đầu thị trường trong 
việc gia tăng hàm lượng công nghệ 
trong các sản phẩm dịch vụ; xây 
dựng hệ thống thanh toán hiện đại, 
tự động hóa cao, được đầu tư công 
nghệ tổng thể, quy mô lớn.

Từ định hướng phát triển, hoàn 
thiện các kênh ngân hàng điện 
tử, BIDV Smartbanking và BIDV 
iBank được ra đời thay thế dần 
cho hệ thống ngân hàng điện tử 
thế hệ trước (BIDV Online, BIDV 
Homebanking, BIDV Mobile), góp 
phần đẩy nhanh tốc độ phát triển 
nền khách hàng số, đồng thời gia 
tăng tiện ích và trải nghiệm của 
khách hàng.

Các kênh thanh toán mới kết 
nối với đối tác được xây dựng bên 

cạnh các kênh truyền thống giúp 
BIDV có điều kiện đáp ứng tốt nhất 
nhu cầu thanh toán chuyển tiền của 
khách hàng. Là ngân hàng duy nhất 
đang vận hành và chủ trì hai kênh 
thanh toán (thanh toán điện tử 
song phương và BIDV E-PAY) song 
song với các hệ thống thanh toán 
chủ đạo khác của hệ thống, BIDV có 
đối tượng khách hàng mở rộng bao 
gồm các ngân hàng thương mại lớn 
trên thị trường.

Cùng với việc phát triển và hoàn 
thiện các kênh ngân hàng điện tử, 
kênh thanh toán, việc chú trọng xây 
dựng các sản phẩm dịch vụ thanh 
toán đa dạng, linh hoạt, đáp ứng tốt 
nhất nhu cầu của tất cả đối tượng 
khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp, 
định chế tài chính) như chuyển tiền 
trong nước, chuyển tiền quốc tế, 
chuyển tiền 24/7, WU, thanh toán 
theo lô, quản lý dòng tiền, thẻ… 
cũng đã được BIDV thực hiện đầy ấn 
tượng trong thời gian qua.

TRUNG TÂM THANH TOÁN 

cUng cấp nhiỀU DỊch vỤ 
             tiÊU chUẨn vÀng 

Là một trong những ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực hiện đại hóa và 
chuyển đổi số, BIDV luôn ứng dụng công nghệ để phát triển và hoàn thiện 
nhiều dịch vụ trong suốt 65 năm qua. Trong số đó, phải kể đến dịch vụ 
thanh toán với những tiêu chuẩn ngày càng “khắt khe” của thông lệ thị 
trường đang được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

TruNg Tâm ThaNh ToÁN
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ĐI ĐầU HoÀN THIệN Hệ 
sINH THÁI số 

Trung tâm Thanh toán BIDV 
(TTTT) đã góp phần không nhỏ vào 
thành công và giữ vị thế của BIDV 
trên thị trường trong suốt thời gian 
qua. 

Trực tiếp nghiên cứu và xây 
dựng hệ thống BIDV E-PAY, TTTT 
đã giúp BIDV đoạt giải Bạc- Giải 
thưởng công nghệ Đông Nam 
Á (AICTA 2017). BIDV E-PAY là hệ 
thống đầu tiên tại Việt Nam cho 
phép nhiều ngân hàng tham gia có 
thể gửi và nhận điện chuyển tiền 
nhanh chóng, tức thời và đáp ứng 
nhiều loại ngoại tệ khác nhau. Với 
số lượng 39 ngân hàng thành viên 
đang tham gia, BIDV E-PAY được 
đánh giá là kênh thanh toán lớn thứ 
ba trên thị trường với nền tảng công 
nghệ hiện đại và khả năng xử lý linh 
hoạt...

Bên cạnh đó, hệ thống thanh 
toán điện tử song phương kết nối 
với Vietinbank, Agribank tiếp tục 
được TTTT xây dựng, nâng cấp mở 
rộng với nhiều hình thức thanh 
toán khác nhau (truyền thống và 
realtime) góp phần hoàn thiện hệ 
sinh thái số cũng như đa dạng hóa 
kênh thanh toán cho BIDV. 

TTTT cũng là một trong số ít các 
đơn vị trong hệ thống tiên phong 
xây dựng mới một loạt hệ thống, 
chương trình để đáp ứng mục tiêu 
xử lý giao dịch tự động, tập trung 
tại Hội sở chính. Chương trình hạch 
toán tự động điện trong nước đến 
(IMAP) được xây dựng và triển khai 
vào năm 2013 đã xử lý 100% điện 
đến của cả hệ thống, với tỷ lệ xử 
lý tự động hoàn toàn lên đến hơn 
95%. Đây là chương trình thể hiện 
tâm huyết, sáng tạo cao của đội ngũ 
cán bộ TTTT, góp phần tiết kiệm 
chi phí hoạt động cho BIDV lên đến 
hàng chục tỷ đồng/năm. Chương 
trình đã được trao tặng giải thưởng 
Sao Khuê vào năm 2016.

Tiếp nối thành công của IMAP, 
chương trình Swift Editor xử lý điện 
Swift đi, đến với tỷ lệ xử lý tự động 
trên 85%. Bên cạnh đó, hệ thống 
thông tin tra soát nội bộ IQS hỗ trợ 
xử lý điện tra soát trên nền tảng 

công nghệ hiện đại đã góp phần rút 
ngắn các thao tác thủ công tại chi 
nhánh. 

Một loạt các quy trình xử lý giao 
dịch chuyển tiền được số hóa cũng 
là điểm nhấn quan trọng khẳng 
định vai trò “đầu tàu” của TTTT trong 
hành trình chuyển đổi số. Sau khi 
triển khai thành công quy trình xử 
lý tập trung điện chuyển tiền đi, đến 
tại Hội sở chính, TTTT là một trong 
những đơn vị đầu tiên ứng dụng 
giải pháp RPA (Robotic Process 
Automation) trong xử lý điện Swift 
đến tại chương trình Gateway 
Monitor vào năm 2019, theo đó tạo 
ra xu hướng mở rộng nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ này trong 
các hoạt động tác nghiệp khác tại 
TTTT nói riêng và BIDV nói chung. 
Số hóa quy trình tác nghiệp đã góp 
phần nâng cao năng suất lao động 
và đồng nhất về chất lượng dịch vụ, 
đồng thời đảm bảo tính tuân thủ 
và tăng cường kiểm soát rủi ro cho 
BIDV. 

TTTT cũng tiên phong triển khai 
các sản phẩm dịch vụ chuyển tiền 
quốc tế hiện đại, nhằm gia tăng tiện 
ích sản phẩm cũng như trải nghiệm 
của khách hàng: dịch vụ SWIFT GPI 
cung cấp cho khách hàng thông tin 
minh bạch trong tiến trình xử lý giao 
dịch; dịch vụ Payment Plus, Swift 
Pre-validation giúp khai thác thông 
tin để chuẩn hóa chỉ dẫn thanh 

toán, xác thực thông tin tài khoản 
góp phần tăng tỷ lệ xử lý tự động 
(STP) và giảm thiểu rủi ro, chi phí và 
thời gian tra soát giao dịch…

Tất cả các thành tựu trên đã giúp 
TTTT hoàn thành xuất sắc sứ mệnh 
và nhiệm vụ mà BIDV đã giao: Đảm 
bảo hệ thống thanh toán vận hành 
an toàn, thông suốt; Đáp ứng khối 
lượng giao dịch tăng trưởng mạnh 
mẽ gấp hơn 6 lần trong 10 năm qua, 
đóng góp gần 30% vào tổng thu 
dịch vụ của toàn ngành. 

Có nhiều thành công, song với 
TTTT dường như mọi thứ mới chỉ 
đang bắt đầu. Cùng hướng về tương 
lai với niềm tin vì một ngày mai tươi 
sáng được gửi gắm trong thông 
điệp của bộ nhận diện thương hiệu 
mới, TTTT sẽ tiếp tục kiên định và 
bền bỉ với định hướng chuyển đổi 
số mà BIDV đã chọn. TTTT nói riêng 
và BIDV nói chung khẳng định và 
cam kết cung cấp tới khách hàng 
dịch vụ thanh toán đạt tiêu chuẩn 
vàng, đáp ứng yêu cầu khắt khe 
nhất của khách hàng. 

Việc số hóa quy trình tác nghiệp và quản lý cũng 
được triển khai hiệu quả tại TTTT thông qua thúc đẩy 
ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong quản trị điều 
hành với các tiêu chuẩn rất cao về tự động hóa quy trình, 
tối ưu hoạt động nghiệp vụ, quản trị rủi ro và đảm bảo 
an toàn hệ thống. 

Tập thể CBCNV Trung tâm Thanh toán
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DốC LòNG Vì CÔNG VIệC, 
CốNG HIếN HếT mìNH  
CHo bIDV  

Tiền thân là Ban Thông tin quản 
lý và Hỗ trợ ALCO, được thành lập 
năm 2008 theo Quyết định thành 
lập số 649/QĐ-HĐQT của Hội đồng 
quản trị BIDV, sau khi cơ cấu lại 
Khối Tài chính kế toán vào năm 
2020, Ban được đổi tên thành Ban 
Hỗ trợ ALCO (gọi tắt là Ban ALCO). 
Với nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ 
cho Ban lãnh đạo trong hoạt động 
quản lý tài sản nợ - có, lĩnh vực quan 
trọng không thể thiếu trong quản 

MÃI MÃI 
mỘt tinh thẦn aLcO 

BaN alco

Trong 65 năm hình thành và phát triển của ngôi nhà 
chung BIDV có sự tham gia góp mặt của “thành viên 14 
tuổi” Ban ALCO. Trải qua 14 năm trưởng thành, đến nay 
Ban ALCO vẫn nỗ lực phấn đấu, cống hiến vì sự phát triển 
của BIDV với một tinh thần không mai một qua năm tháng 
“Dốc lòng, dốc sức, dốc tâm”. 

Tập thể CBCNV Ban Alco
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trị ngân hàng, hoạt động của Ban 
Hỗ trợ ALCO được tổ chức thành 04 
nhóm nghiệp vụ chính gồm: Quản 
lý thanh khoản, Quản lý lãi suất, 
Quản lý tài sản nợ - tài sản có và 
Thư ký Hội đồng ALCO. Với đặc thù 
các mảng công việc đa dạng, độ 
phức tạp cao, nhưng với tinh thần 
ham học hỏi, nhiệt huyết với công 
việc, cùng với sự dẫn dắt của đội 
ngũ lãnh đạo tâm huyết, tài ba và 
dày dạn kinh nghiệm, Ban ALCO đã 
đồng lòng, từng bước khẳng định 
vai trò đóng góp không nhỏ cho 
hoạt động kinh doanh của BIDV. 

Trong những năm qua, hoạt động 
của Ban đã có những thành tích đáng 
ghi nhận: Triển khai cơ chế quản lý 
vốn tập trung hướng tới thông lệ 
quản trị ngân hàng thương mại hiện 
đại; Điều hành, quản lý cân đối vốn 
hiệu quả, bảo đảm thanh khoản; Tái 
cơ cấu bảng tổng kết tài sản nhằm 
tối ưu hóa hiệu quả sinh lời đồng 
thời bảo đảm an toàn; Bảo đảm tuân 
thủ các chỉ số an toàn thanh khoản, 
an toàn vốn, quản trị rủi ro tiệm cận 
thông lệ quốc tế, Basel… 

Đạt được những thành tích trên, 
là sự đồng lòng, cháy hết mình của 
từng cán bộ Ban ALCO. Cán bộ dần 
coi cơ quan là “nhà”, “hẹn hò” cùng 
quyết toán, hỗ trợ chi nhánh, trực 
thanh khoản… Những kỷ niệm khó 
quên, tình yêu, tình bạn cũng đã 
được vun đắp từ những tháng ngày 
lao động miệt mài, hăng say ấy…

Song song với việc không ngừng 
bổ sung kiến thức, nâng cao năng 
lực chuyên môn và tinh thần hết 
mình vì công việc, các ALCOer luôn 
tìm tòi và nghiên cứu đề xuất các 
sáng kiến gia tăng chất lượng, hiệu 
quả công việc. Tập thể Ban ALCO 
đã có nhiều sáng kiến cải tiến được 
công nhận. Riêng năm 2021 đã có 
8 sáng kiến cấp hệ thống, giúp làm 
lợi số tiền khoảng 2.340 tỷ đồng tỷ 
đồng cho BIDV. Trong đó, tiêu biểu là 
sáng kiến “Tái cơ cấu bảng tổng kết 
tài sản – Giải pháp nâng cao hiệu quả 
kinh doanh năm 2021” với số tiền 
làm lợi khoảng gần 2.000 tỷ đồng. 

Năm 2021, BIDV là một trong những ngân hàng có 
kết quả kinh doanh ấn tượng, trong đó, Ban ALCO đã có 
đóng góp không nhỏ, bao gồm hoàn thành các mục 
tiêu huy động vốn không kỳ hạn bình quân, huy động 
vốn USD cuối kỳ, đầu tư giấy tờ có giá nhằm tăng hiệu 
quả tài sản dự trữ thanh khoản, điều hành cân đối vốn 
nhằm bảo đảm an toàn thanh khoản… Hệ số LDR cuối 
năm đạt 83,45%, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN), phát hành mới 20.958 tỷ đồng trái phiếu 
tăng vốn nhằm bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn, góp phần 
gia tăng thu nhập lãi tới hơn 2.700 tỷ đồng thông qua 
việc xây dựng và tổ chức triển khai phương án tái cơ cấu 
bảng tổng kết tài sản. 

Với các kết quả này, năm 2021, tập thể Ban ALCO 
được Ban lãnh đạo BIDV đánh giá hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.

DốC sứC THam GIa CÁC 
HoạT ĐộNG PHoNG TRÀo

Tinh thần ALCO không chỉ thể 
hiện trong việc nỗ lực hết mình vì 
công việc mà còn ghi dấu ấn trong 
các hoạt động phong trào. Là một 
tập thể với số lượng cán bộ nữ 
chiếm đa số (trên 75%) nhưng tinh 
thần, hoạt động thể thao, phong 
trào của Ban ALCO không vì vậy 
mà mờ nhạt. Mang trong mình tinh 
thần yêu thể thao của cán bộ BIDV, 
các ALCOer luôn tích cực hưởng ứng 
tham gia các hoạt động phong trào 
do BIDV tổ chức như: Giải chạy BIDV 
– Tết ấm cho người nghèo, BIDV – 
cho cuộc sống xanh, giải bóng đá…

Không chỉ các hoạt động thể 
chất, cán bộ ALCO còn luôn không 
ngừng làm mới, làm giàu sức khỏe 
tâm hồn qua những trang sách, hoạt 
động“đọc sách tại Ban” đã và đang 
được nhân rộng, mỗi cá nhân đều 
không ngừng chia sẻ, lan tỏa những 
hiểu biết, cảm nhận của mình qua 
những cuốn sách đã được đọc. 

Tất cả những điều này đã tạo nên 
một gia đình ALCO khỏe mạnh, tinh 
thần lạc quan yêu đời, giúp chúng tôi 
có cơ hội được gần nhau, quan tâm 
để thấu hiểu nhau hơn, tạo nên một 
tập thể gắn kết – sẻ chia – thấu hiểu.

DốC TÂm kếT NốI yÊU 
THƯơNG 

“Chúng ta tạo nên cuộc sống 
của chính mình từ những điều ta 
nhận được, nhưng chính những điều 
chúng ta cho đi mới thật sự khiến 

cuộc đời của ta có ý nghĩa” (Winston 
Churchill)

Cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của câu 
nói trên, với một tinh thần luôn đồng 
lòng chung tay kết nối yêu thương, 
trong những năm qua Ban ALCO đã 
nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động 
an sinh xã hội do BIDV phát động 
như hiến máu tình nguyện, xây nhà 
tình nghĩa cho gia đình chính sách, 
ủng hộ quần áo, sách báo, đồ dùng 
học tập cho trẻ em ở vùng sâu, vùng 
xa, vùng lũ lụt…

Đặc biệt trong giai đoạn 2 năm 
trở lại đây với diễn biến phức tạp 
của dịch Covid – 19, mong muốn 
đóng góp một phần nhỏ bé giúp 
chiến thắng dịch bệnh, các cá nhân 
Ban ALCO đều hưởng ứng nhiệt tình 
các chương trình ủng hộ khắc phục 
Covid-19 tại các địa phương, giúp 
đỡ người nghèo do BIDV cũng như 
công đoàn ngành phát động…

Vẫn còn một chặng đường dài 
phía trước để bước tiếp, hi vọng 
rằng tinh thần ALCO vẫn mãi trường 
tồn qua thời gian để luôn thắp sáng 
ngọn lửa của sự đam mê công việc, 
nhiệt huyết trong mọi hoạt động 
của mỗi thành viên ALCO, góp phần 
xây dựng và phát triển ngôi nhà 
chung BIDV ngày một vững mạnh, 
khẳng định vững vàng vị thế ngân 
hàng hàng đầu trong hệ thống 
ngân hàng Việt Nam. 

Tinh thần ALCO không 
chỉ thể hiện trong việc nỗ 

lực hết mình vì công việc mà còn 
ghi dấu ấn trong các hoạt động 
phong trào. Là một tập thể với 
số lượng cán bộ nữ chiếm đa số 
(trên 75%) nhưng tinh thần, 
hoạt động thể thao, phong trào 
của Ban ALCO không vì vậy mà 
mờ nhạt.
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Trong tráng ca 65 năm hình 
thành và phát triển của 
BIDV, có một đoạn nhạc hơn 

một thập kỷ mang tên Trung tâm 
PDTD&ĐT. Từ tháng 9/2008, hoạt 
động tín dụng của BIDV được 
chuyển sang thực hiện theo mô 
hình và quy trình cấp tín dụng 
mới theo khuyến nghị của chuyên 
gia thuộc dự án hỗ trợ kỹ thuật 
của Ngân hàng Thế giới (TA2) với 
sự tách bạch 3 bộ phận: quan hệ 
khách hàng - quản lý rủi ro - quản 
trị tín dụng. Thực hiện theo đề án 
đó, ngày 1/9/2008, Ban Quản lý rủi 
ro tín dụng chính thức được thành 
lập theo quyết định số 641 ngày 
28/8/2008 của Hội đồng Quản trị 
(HĐQT) BIDV.

Cùng với sự phát triển, đổi mới 
và lớn mạnh của toàn hệ thống, 
ngày 31/12/2019, HĐQT BIDV quyết 
định đổi tên và điều chỉnh chức 
năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý rủi 
ro tín dụng thành PDTD&ĐT.

14 Năm ĐỒNG HÀNH CùNG 
sự PHÁT TRIỂN Của bIDV 

Trong chặng đường 14 năm qua, 
Trung tâm PDTD&ĐT đã chứng kiến, 
đồng hành và góp phần vào sự lớn 
lên, phát triển mạnh mẽ trong hoạt 

tRUNg tâM phê DUYỆt
tÍN DỤNg Và ĐẦU tƯ

khúc nhạc trong bản hùng ca

Trung tâm Phê duyệt tín dụng và đầu tư (PDTD&ĐT) 
tiền thân là Ban Quản lý rủi ro tín dụng được thành lập vào 
tháng 9/2008 và chính thức được đổi tên thành Trung tâm 
PDTD&ĐT (như tên gọi hiện nay) kể từ ngày 1/1/2020.

nă m
Thúy hằNg 

Tập thể CBCNV Trung tâm phê duyệt tín dụng và đầu tư
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động tín dụng của BIDV: Từ dư nợ 
tín dụng gần 161 nghìn tỷ đồng vào 
cuối năm 2008, đến cuối năm 2021, 
dư nợ tín dụng của BIDV đã là 1,33 
triệu tỷ đồng (gấp 8,26 lần so với 
năm 2008) và đứng đầu thị trường 
về thị phần tín dụng. Đặc biệt, BIDV 
đã vươn lên trở thành ngân hàng có 
quy mô lớn nhất trong hệ thống các 
ngân hàng TMCP tại Việt Nam bằng 
việc cán mốc tổng tài sản 1 triệu 
tỷ đồng vào năm 2017. Vị thế này 
tiếp tục được giữ vững trong những 
năm tiếp theo với quy mô tổng tài 
sản đạt 1,71 triệu tỷ đồng vào cuối 
năm 2021. Cùng với những đóng 
góp về mở rộng quy mô hoạt động 
của hệ thống, Trung tâm PDTD&ĐT 
đã góp phần đảm bảo về chất lượng 
tín dụng theo định hướng, chỉ đạo 
của HĐQT BIDV trong từng thời kỳ, 
hướng tới sự phát triển bền vững: 
năm 2021 tỷ lệ nợ xấu của BIDV 
được kiểm soát ở mức 0,81%, đảm 
bảo mục tiêu NHNN giao (<1,6%).

Từ 28 cán bộ tính từ khi trung 
tâm được thành lập, đến nay sau 
gần 14 năm họat động, tổng số cán 
bộ Trung tâm PDTD&ĐT đã tăng lên 
là 116 cán bộ. Từ 15 đảng viên lúc 
thành lập của Chi bộ Ban QLRRTD, 
đến nay Đảng bộ bộ phận Trung 
tâm PDTD&ĐT đã có tới 64 đảng 
viên sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. 
Từ cơ cấu 3 phòng lúc thành lập, đến 
nay, Trung tâm PDTD&ĐT đã được 
phân chia thành 7 nhóm bao gồm 
2 nhóm ngành, 4 nhóm địa bàn và 
1 nhóm chuyên trách về khởi tạo và 
quản lý khoản vay (dự án Croms).

LUÔN ĐổI mớI HoạT ĐộNG 
CHUyÊN mÔN

Để đáp ứng sự phát triển, lớn 
mạnh chung của toàn hệ thống 
đòi hỏi các công việc, nhiệm vụ tại 
Trung tâm PDTD&ĐT cũng ngày 
càng được chú trọng, nâng cao về 
chất lượng. Cụ thể, hiệu quả điều 
hành luôn được nâng cao nhờ chủ 
động xây dựng hệ thống đánh giá 
công việc khách quan, phân rõ 
người, rõ việc góp phần phát triển 
cán bộ, tạo động lực phấn đấu thi 
đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
tại từng vị trí cụ thể.

Cùng với điều chỉnh chức 
năng nhiệm vụ thành Trung tâm 
PDTD&ĐT, việc xây dựng và kiện 
toàn cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt 
động cũng được trung tâm chú 
trọng thực hiện. Hiện nay, việc thẩm 
định và phê duyệt tín dụng tại trung 
tâm đã được phân chia tách bạch 
thành: Phê duyệt với 3 cấp tương 
ứng tại trung tâm (gồm: giám đốc 
phê duyệt cấp 1, giám đốc phê 
duyệt cấp 2 và giám đốc phê duyệt 
cấp 3); Thẩm định. Thay đổi này 
đánh dấu một bước chuyển mình 
lớn trong hoạt động của trung tâm, 
từng bước xây dựng và hoàn thiện 
mô hình phê duyệt tín dụng tập 
trung theo định hướng chỉ đạo của 
HĐQT và Ban Điều hành BIDV, tiến 
tới mô hình tín dụng mục tiêu theo 
thông lệ quốc tế.

Song song với đó là việc số hóa 
trong công tác phê duyệt tín dụng 
(cụ thể là hệ thống Croms hiện đang 
được áp dụng rộng rãi tại Trung tâm 
và tất cả các chi nhánh BIDV). Bên 
cạnh đó, Trung tâm luôn đề cao “văn 
hóa kiểm soát rủi ro” như kim chỉ 
nam và định hướng trong quá trình 
công tác, học tập; đồng thời lan tỏa 
văn hóa đó tới toàn thể lãnh đạo, 
cán bộ của trung tâm theo đúng 
tinh thần Nghị quyết số 534/NQ-
BIDV ngày 6/7/2020 của HĐQT BIDV.

Ngoài hoạt động chuyên môn 
chính (thẩm định đề xuất và 
phê duyệt tín dụng), Trung tâm 
PDTD&ĐT còn góp phần đào tạo 

đội ngũ cán bộ tín dụng, quản lý rủi 
ro của hệ thống như: tham gia đào 
tạo, giảng dạy, xây dựng ngân hàng 
đề thi phục vụ khảo thí, thi sát hạch 
hằng năm, tham gia các hội thi về 
tín dụng do BIDV tổ chức… 

NHìN LạI VÀ Tự HÀo TIếN 
bƯớC

Nhiều lớp cán bộ của Trung tâm 
PDTD&ĐT đã trưởng thành và vinh 
dự được ban lãnh đạo tin tưởng 
giao phó những trọng trách, nhiệm 
vụ quan trọng tại nhiều đơn vị trong 
hệ thống. Những năm qua, trung 
tâm cũng được ghi nhận thông qua 
các tặng thưởng cờ và danh hiệu 
thi đua, bằng khen của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước, Huân chương 
Chính phủ Campuchia …

Nhìn lại chặng đường 14 năm 
qua, Trung tâm PDTD&ĐT tự hào khi 
là tổ chức luôn đề xuất, tham mưu 
cho các cấp lãnh đạo trong việc đưa 
ra các quyết định tín dụng đúng 
đắn, góp phần vào sự phát triển và 
lớn mạnh chung của BIDV. Có được 
những thành quả đó là nhờ sức 
mạnh, ý chí và sự chung sức đồng 
lòng của một tập thể đoàn kết, 
quyết tâm cao mang tên Trung tâm 
PDTD&ĐT; sự quan tâm chỉ đạo và 
tạo điều kiện của HĐQT, Ban Lãnh 
đạo BIDV.

Chào mừng BIDV tròn 65 năm 
tuổi - mốc son trong lịch sử phát 
triển, Trung tâm PDTD&ĐT với quyết 
tâm cao nhất sẽ nỗ lực phấn đấu 
không ngừng, nhằm hướng đến 
mục tiêu kép: “Đảm bảo tăng trưởng 
tín dụng, đồng thời kiểm soát rủi ro 
trong hoạt động tín dụng của toàn 
hệ thống”, hoàn thành xuất sắc mục 
tiêu “Đề án phê duyệt tín dụng tập 
trung” để xứng đáng với sự tin cậy 
và kỳ vọng của Ban Lãnh đạo BIDV.

Trung tâm PDTD&ĐT luôn tích cực tham gia các 
hoạt động phong trào đoàn thể (công đoàn, đoàn 
thanh niên); từ đó giúp gắn kết các thành viên trung 
tâm để cùng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 
giao; triển khai tốt hoạt động an sinh xã hội, tình 
nguyện vì cuộc sống. 
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NHỮNG DấU ấN Từ NGÀy 
ĐầU THÀNH LậP

Ngày 02/04/2001, Chủ tịch HĐQT 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam ký Quyết định số 08/QĐ-HĐQT 
và 09/QĐ-HĐQT thành lập Trung 
tâm Đào tạo và ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Trung tâm. 
Ngày 20/04/2001, Trung tâm Đào 
tạo đã chính thức khai trương đi vào 
hoạt động, là một đơn vị tương đối 
độc lập chuyên trách về đào tạo. 

Sau 11 năm hoạt động, tháng 
04/2012 Trung tâm Đào tạo chính 
thức được nâng cấp thành Trường 
Đào tạo cán bộ dưới sự lãnh đạo 
điều hành của Tiến sỹ Cấn Văn Lực 
- Giám đốc Trường. Giai đoạn này, 
Trường rất chú trọng việc đổi mới 
phương thức đào tạo, xây dựng 
chương trình, nội dung đào tạo theo 
từng nhóm nghiệp vụ sát với yêu 
cầu hiện đại hóa và đổi mới quản trị 

VIỆN Đào tạo Và NghIêN cứU bIDV: 
nôi đÀO tạO ngUồn nhân Lực 

    chất Lượng caOlaN hươNg

điều hành. Hiệu quả hoạt động của 
toàn hệ thống được nâng lên với 
sự đóng góp tích cực của công tác 
đào tạo.

Từ năm 2012 - 2018, Trường đã 
tổ chức đào tạo thành công 2.162 
lớp tập trung/e-learning cho gần 
154.000 lượt học viên với tỷ lệ đánh 
giá bình quân tổng thể tốt và rất 
tốt gần 94%. Bên cạnh đó, năm 
2016, BIDV là đơn vị đầu tiên trong 
hệ thống ngân hàng Việt Nam xây 
dựng và đưa vào áp dụng khung 
năng lực chung, khung năng lực 
quản lý, 08 khung năng lực chuyên 
môn tương ứng với các Khối nghiệp 
vụ tại BIDV.

Ngày 01/04/2019, HĐQT BIDV đã 
quyết định sáp nhập 2 đơn vị Trung 
tâm nghiên cứu và Trường Đào tạo 
cán bộ để nâng cấp lên Viện Đào tạo 
và Nghiên cứu BIDV (Viện ĐT&NC). 
Đến nay, Viện ĐT&NC đã có nền tảng 

nhân sự vững chắc (bao gồm 07 tiến 
sĩ, 44 thạc sĩ, 36 cử nhân); cơ chế, 
chính sách trong hoạt động nghiệp 
vụ ngày càng hoàn thiện. Viện đã 
ban hành mới Quy chế đào tạo, khảo 
thí, Quản lý hoạt động NCKH & CN 
và sáng kiến; chỉnh sửa hoàn thiện 
Khung năng lực BIDV áp dụng vào 
công tác nhân sự và Khung chương 
trình đào tạo theo vị trí chức danh; 
đội ngũ giảng viên được củng cố với 
05 giảng viên chuyên trách; gần 200 
giảng viên kiêm chức và hơn 130 
giảng viên dự nguồn.

CÓ NHIềU ĐÓNG GÓP CHo 
sự PHÁT TRIỂN CHUNG 
Của Hệ THốNG 

Đồng hành cùng với những bước 
tiến quan trọng của BIDV, công tác 
đào tạo, khảo thí và nghiên cứu đã 
tạo được các dấu ấn rõ nét, đóng 
góp vào sự phát triển chung của 

BIDV kỷ niệm 65 
năm cũng là năm 
Viện Đào tạo và 
Nghiên cứu tròn 21 
tuổi, đủ trưởng thành 
và sung sức để cung 
cấp cho BIDV những 
thế hệ nguồn nhân lực 
có chất lượng cao, giàu 
tri thức và kỹ năng để 
sáng tạo đổi mới, thích 
ứng và hội nhập.

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập,  
tạo lợi thế cạnh tranh và thu hút nhân tài được chú trọng
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toàn hệ thống nói chung và các sự 
kiện lớn của BIDV nói riêng.

 Hoạt động đào tạo: Trụ cột vững 
chắc của Viện ĐT&NC liên tục được 
đổi mới, tăng trưởng vượt mức cả 
về số lượng và chất lượng. Giai đoạn 
2019-2021, Viện đã tổ chức thành 
công 1.148 lớp học cho hơn 178.000 
lượt học viên, đạt mức tăng trưởng 
bình quân 120% về số lượt so với giai 
đoạn 2012-2018. Tỷ lệ học viên đánh 
giá tốt và rất tốt bình quân đạt 95%, 
tăng 1,5% so với thời kỳ 2012-2018. 

Các chương trình đào tạo tập 
trung 4 nội dung chính: Kiến thức, 
kỹ năng, thái độ và công nghệ 
thông tin gắn với hoạt động 
chuyển đổi số, được xây dựng một 
cách có hệ thống phù hợp với từng 
đối tượng: cán bộ quản lý các cấp, 
cán bộ kinh doanh trực tiếp, cán 
bộ hỗ trơ, cán bộ tác nghiệp. Nhiều 
chương trình đào tạo mang tính 
đột phá, có chất lượng cao như: 
Chương trình đào tạo Lãnh đạo cấp 
cao về Quản trị điều hành, Chương 
trình đào tạo Lãnh đạo ngân hàng 
tương lai; Chương trình đào tạo 
Giám đốc chi nhánh/Ban/Trung 
tâm, cán bộ mới, các lớp kỹ năng 
mềm và nghiệp vụ.... 

Viện cũng đã thiết lập mạng lưới 
về đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo 
lâu dài với các đối tác uy tín trong và 
ngoài nước. Công tác truyền thông 
về đào tạo ngày càng được chú trọng 
thông qua nhiều kênh khác nhau 
như qua cán bộ quản lý lớp, qua Bản 
tin Đào tạo và NCKH phát hành hàng 
tháng, Website BIDV, mạng xã hội 
nội bộ BIDV Workplace; trao đổi trực 
tiếp với chi nhánh hoặc lồng ghép 
vào các chương trình đào tạo; qua đó, 
góp phần nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm và động lực học tập, nghiên 
cứu, ứng dụng vào công việc.

Các khung chương trình đào tạo 
được hoàn thiện và dự kiến triển 
khai ngay từ đầu năm 2022 gồm: 
Khung chương trình đào tạo đối với 
các vị trí chức danh sau quy hoạch; 
Khung chương trình đào tạo bắt 
buộc theo vị trí chức danh; Khung 
đào tạo các chương trình trọng 
điểm dành cho các cấp lãnh đạo và 
cán bộ mới. 

Song song đó, Viện cũng đã triển 
khai thành công đề án Xây dựng và 
thực hành Văn hóa học hỏi sáng tạo 
tại BIDV với thông điệp ‘‘Khát khao 
học hỏi - Đam mê sáng tạo - Sẵn 
sàng thay đổi - Bứt phá thành công” 
và nhận được sự quan tâm của tất 
cả các đơn vị, tạo dựng phong trào 
học tập rộng khắp với nhiều hoạt 
động thiết thực trên toàn hệ thống.

Hoạt động khảo thí: Tiếp tục 
khẳng định vai trò nòng cốt, hỗ trợ 
BIDV trong công tác chuẩn hóa năng 
lực, đánh giá cán bộ, đồng thời cũng 
là một hoạt động góp phần quan 
trọng đánh giá lại chất lượng đào 
tạo học viên thông qua các cuộc thi 
chuyên môn, năng lực quản lý. Năm 
2021, khoảng 250 đợt thi kiểm tra/
sát hạch/tuyển dụng theo Khung 
năng lực được chuyển đổi dần sang 
hình thức thi online trên máy tính, 
phục vụ đắc lực cho công tác quản lý 
nguồn nhân lực của BIDV. 

Viện ĐT&NC cũng tích cực nâng 
cấp toàn diện và khai thác triệt để 
phần mềm Quản lý khảo thí để tổ 
chức các kỳ thi năng lực quản lý 
cho vị trí lãnh đạo/quy hoạch lãnh 
đạo cấp phòng; thi năng lực chuyên 
môn cho Ban/Trung tâm Trụ sở 
chính; thi chuyển đổi chức danh và 
thi phổ biến kiến thức về an toàn 
thông tin, văn hóa kiểm soát rủi ro, 
quản trị dữ liệu cho toàn hệ thống.

Hoạt động nghiên cứu, tư vấn: 
Ngày càng chất lượng, kịp thời, 
phục vụ đắc lực cho BIDV và tiếp 
tục củng cố, khẳng định uy tín 
thương hiệu trên thị trường. Viện 
đã thực hiện nhiều đề án/báo cáo 
chuyên sâu tư vấn trong các lĩnh 

vực như mô hình quản trị của hệ 
thống, phân khúc khách hàng, 
quản trị nhân sự, đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực, chuyển đổi 
số của BIDV…. Từ năm 2020, Viện 
đã bắt đầu cung ứng dịch vụ tư vấn 
ra bên ngoài, phát hành báo cáo 
nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế 
vĩ mô, tài chính ngân hàng, kinh 
tế ngành và các thị trường quốc tế 
mà BIDV có hiện diện thương mại. 
Nhiều sản phẩm nghiên cứu đã 
nhận được phản hồi tích cực từ các 
lãnh đạo cấp cao Nhà nước, Chính 
phủ, Bộ, ngành. Các bài nghiên cứu 
của BIDV trên phương tiện thông 
tin đại chúng ngày càng phát huy 
tiếng nói chính sách, qua đó góp 
phần không nhỏ nâng cao hình 
ảnh, khẳng định giá trị thương hiệu 
của BIDV, củng cố và thắt chặt hơn 
nữa quan hệ giữa BIDV với đối tác, 
khách hàng cũng như cơ quan bộ 
ngành các cấp, tạo thuận lợi cho 
hoạt động kinh doanh của BIDV. 

Với những mục tiêu quan trọng 
mà BIDV đề ra trong Chiến lược phát 
triển kinh doanh đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030, quán triệt 
phương châm hành động “Kỷ cương 
- Chất lượng - Chuyển đổi số” của 
BIDV, Viện ĐT&NC cũng đã xây dựng 
kịp thời Kế hoạch phát triển giai 
đoạn 2021 - 2025. Viện ĐT&NC đã 
xác định các mục tiêu chính, trọng 
tâm và chỉ tiêu hoạt động chính trên 
tất cả các mặt hoạt động bao gồm: 
Đào tạo, khảo thí, nghiên cứu - tư 
vấn, quản lý khoa học, hợp tác quốc 
tế bên cạnh các mục tiêu về chuyển 
đổi số với mong muốn góp phần 
hoàn thành tốt nhất mục tiêu chiến 
lược kinh doanh của BIDV giai đoạn 
2021 – 2025. Trong đó, Viện chú 
trọng đào tạo phát triển đội ngũ 
nhân lực chất lượng cao đáp ứng 
yêu cầu hội nhập, góp phần tạo lợi 
thế cạnh tranh so với các đối thủ và 
thu hút nhân tài cho BIDV; nghiên 
cứu ứng dụng hiệu quả trong hoạt 
động kinh doanh của BIDV; đồng 
thời khảo thí là công cụ đắc lực 
trong công tác đánh giá, đào tạo, 
bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ 
và thực hiện chính sách phát triển 
nguồn nhân lực của BIDV. 

Đồng hành cùng với những 
bước tiến quan trọng của 

BIDV, công tác đào tạo, khảo thí 
và nghiên cứu đã tạo được các 
dấu ấn rõ nét, đóng góp vào sự 
phát triển chung của toàn hệ 
thống nói chung và các sự kiện 
lớn của BIDV nói riêng.
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VƯợT LÊN NHỮNG kHÓ 
kHăN baN ĐầU

Trung tâm NHS được thành lập 
đã thể hiện tầm nhìn từ rất sớm của 
Ban lãnh đạo BIDV đối với lĩnh vực 
ngân hàng số và chuyển đổi số. Ở 
thời điểm mới thành lập từ tháng 
3/2019, Trung tâm Ngân hàng số 
được điều  hành trực tiếp bởi Phó 
TGĐ Trần Phương với vai trò là Giám 
đốc kiêm nhiệm và chỉ có 04 nhóm 
chức năng là Quản trị, Nghiệp vụ, Kỹ 
thuật, Phân tích dữ liệu với hơn 35 
cán bộ được trưng tập từ nhiều đơn 
vị khác nhau thuộc Trụ sở chính và 

Xác định Chiến lược chuyển đổi số là cấu phần quan trọng trong Chiến lược 
phát triển kinh doanh chung của ngân hàng đến năm 2025, BIDV là ngân 
hàng tiên phong thành lập Trung tâm Ngân hàng số (TT NHS)  trong các 
ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Ý thức được trách nhiệm lớn lao cùng sự kỳ 
vọng của Ban lãnh đạo, 3 năm qua, TT NHS kiên định gieo trồng “cây táo 
Số” và đã gặt hái được những mùa quả ngọt đầu tiên.

miNh QuâN 

Chi nhánh BIDV. 
Đầu tháng 10/2019, ông Nguyễn 

Chiến Thắng trở thành Giám đốc 
TTNHS và là nhân sự cấp cao đầu 
tiên của BIDV được tuyển dụng từ 
bên ngoài. Trung tâm Ngân hàng số 
sau đó cũng được Phó TGĐ Nguyễn 
Thị Quỳnh Giao trực tiếp chỉ đạo 
cùng với Khối Bán lẻ. Đến nay, số 
lượng các nhân sự của TTNHS đã 
tăng thành hơn 110 người với số 
lượng lập trình viên hơn 50 người và 
số lượng cán bộ nghiệp vụ khoảng 
40 người, cơ cấu tổ chức đã được 
kiện toàn với 9 nhóm nhân sự và 

sẽ còn tiếp tục tăng trưởng để đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao đối với 
hoạt động ngân hàng số và các dự 
án quan trọng sắp tới. 

Đối với bất kỳ đơn vị mới thành 
lập nào sẽ luôn phải đối mặt những 
bộn bề nhưng dường như điều này 
lại vô cùng đặc biệt với Trung tâm 
Ngân hàng số khi vừa được thành 
lập ít lâu, dịch bệnh Covid -19  vừa 
là thách thức và là cơ hội chưa từng 
có. Nhu cầu giao dịch online tăng 
nhanh chóng trong thời điểm giãn 
cách xã hội đã tạo nên những cú 
huých tăng trưởng ngân hàng số 
vượt quá “sức tưởng tượng” nhưng 
lại kéo theo những áp lực về sức 
tải, hạ tầng, quản lý rủi ro. Một mặt 
tham gia vào cuộc “chạy đua” của 
các ngân hàng áp dụng công nghệ 
mới, dịch vụ mới mặt khác phải đảm 
bảo tính liên tục cho hệ thống, an 
toàn thông tin cho khách hàng. Một 
bên là nhu cầu tăng “nóng” từ Khối 

trung tâm Ngân hàng số
Vượt qua khó khăn ban đầu để đạt được 

nhiều kết quả bội thu  
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Kinh doanh (Bán buôn và Bán lẻ) 
còn bên kia lại là bài toán cân đối 
nguồn lực. 

Anh Nguyễn Chiến Thắng, Giám 
đốc Trung tâm Ngân hàng số chia 
sẻ: “Chúng tôi được sinh ra trong 
những hoàn cảnh đặc biệt, cả thuận 
lợi và khó khăn. Đại dịch Covid 
-19 đã làm thay đổi mọi cục diện, 
nhưng chính nghịch cảnh sẽ tạo 
nên những anh hùng”. Vượt qua 
những hoài nghi, áp lực đối với mô 
hình hoạt động mới, trở ngại trong 
việc thu hút nguồn nhân lực IT cho 
ngân hàng và và cả sự giao thoa văn 
hóa, tư duy giữa nguồn nhân lực 
bên trong và bên ngoài, thành công 
bước đầu của Ngân hàng số đã 
khẳng định sự đúng đắn trong tầm 
nhìn của Ban lãnh đạo BIDV và sự 
kiên định của Ban giám đốc TTNHS 
trong quá trình phát triển đơn vị. 

NHỮNG kếT QUả bộI THU
3 năm không phải là thời gian 

quá dài nhưng TTNHS đã gặt hái 
được những mùa quả ngọt đầu 
tiên. Đầu tiên đó là những con số 
và giải thưởng ấn tượng: Tỉ trọng 
số lượng giao dịch qua các kênh số 
của BIDV tăng 1,7 lần trong 3 năm 
từ 39% năm 2019 lên 67% trên 
tổng số lượng giao dịch toàn hàng 
tính đến 31/12/2021, số lượng giao 
dịch trên kênh số tăng vọt gấp 5 
lần so với cùng kỳ năm 2019. Thu 
nhập thuần từ hoạt động ngân 
hàng số tăng hơn 2 lần trong 3 
năm từ 723 tỷ đồng năm 2019 lên 
1.645 tỷ đồng năm 2020. Đến cuối 
năm 2021, số lượng khách hàng cá 
nhân sử dụng Smartbanking đạt 
gần 7 triệu khách hàng tăng 2,4 lần 
so với năm 2019, và số lượng khách 
hàng doanh nghiệp sử dụng iBank 
tăng 2,6 lần kể từ 2019 lên hơn 78 
nghìn khách hàng. 

Các thành tựu của hoạt động 
ngân hàng số tại BIDV không chỉ 
dừng ở việc ra mắt các sản phẩm 
mới cho Khách hàng cá nhân và 
doanh nghiệp như Smartbanking 
thế hệ mới, Ibank 1.5, BIDV Home, 

hay các tính năng dịch vụ đột 
phá như eKYC, sản phẩm cho vay 
online không tài sản đảm bảo 
Quick Loan…, đẩy mạnh các công 
nghệ kết nối như cổng thanh toán 
trực tuyến Paygate, dịch vụ ERP 
Connection, Open Banking. Thực 
chất đây còn là những mô hình 
hứa hẹn tiềm năng kinh doanh 
“không giới hạn”, phát huy lợi thế 
của một ngân hàng lớn có 65 năm 
lịch sử và tạo nên hệ sinh thái toàn 
diện cho BIDV.

Cùng với đó, Trung tâm ngân 
hàng số tự hào được ghi dấu ấn 
cùng BIDV với nhiều giải thưởng 
trong lĩnh vực chuyển đổi số: Ngân 
hàng chuyển đổi số tiêu biểu năm 
2020 do IDG trao tặng, Giải thưởng 
Ngân hàng số tiêu dùng tốt nhất 
Việt Nam 2021 do Global Finance 
trao tặng, Giải thưởng Doanh nghiệp 
chuyển đổi số tốt nhất do Hội truyền 
thông số VDA trao tặng (2019, 2021), 
Giải thưởng Sản phẩm cho vay tiêu 
dùng tốt nhất do tạp chí The Asean 
Banker trao tặng cho sản phẩm 
Quick Loan trên Smartbanking và 
giải thưởng “Ngân hàng điện tử sáng 
tạo nhất Việt Nam” của tạp chí the 
Global Banking&Finance cho sản 
phẩm iBank. Giải thưởng Sao Khuê 
trao tặng cho cổng thanh toán trực 
tuyến BIDV Paygate (2020), các sản 
phẩm BIDV Home, dịch vụ đăng ký 
trực tuyến và tài khoản định danh  
(2021).

Kết quả 3 năm hoạt động của 
TTNHS không chỉ được đánh giá 
thông qua những giải thưởng ấn 
tượng mà còn là những đóng góp 
quan trọng cho quá trình chuyển 
đổi số toàn diện tại BIDV. Trên cơ 
sở kết quả dự án tư vấn chiến lược 
chuyển đổi số với tư vấn quốc tế EY, 
TTNHS đã thực hiện vai trò tham 
mưu, đề xuất Ban lãnh đạo đối với 
Chiến lược và chương trình hành 
động chuyển đổi số BIDV giai đoạn 
2021-2025, tầm nhìn 2030. TTNHS 
đã đồng hành cùng các đơn vị rà 
soát các khuyến nghị của tư vấn và 
Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp nghe 

từng đơn vị thuộc 10 Khối tại HSC 
trình bày các sáng kiến Chuyển đổi 
số. Từ đó bức tranh chuyển đổi số 
của BIDV đã được định hình rõ nét 
trong một kiến trúc tổng thể và lộ 
trình 5 năm chuyển đổi số tại BIDV 
do Khối CNTT&NHS tổng hợp. 

Bên cạnh đó, TTNHS đã có nhiều 
cống hiến trong việc phát triển 
văn hóa đổi mới sáng tạo tại  BIDV 
như áp dụng phương pháp Agile 
và công cụ  hiện đại Jira trong phát 
triển phần mềm, trực tiếp triển khai 
các sáng kiến chuyển đổi số, trong 
số đó có rất nhiều đề tài/sáng kiến 
đã đạt các giải thưởng cao trong hệ 
thống. Các buổi đào tạo cơ bản và 
chuyên sâu về chuyển đổi số, công 
nghệ mới do TTNHS đầu mối cùng 
việc triển khai truyền thông chuyển 
đổi số mạnh mẽ, các buổi tọa đàm 
Digitalk và tổ chức Hội thi sáng kiến 
Chuyển đổi số đã góp phần thúc 
đẩy văn hóa chuyển đổi số tại BIDV. 

Trước đó, TTNHS cũng đã tổ 
chức thành công cuộc thi sáng kiến 
DigiChallenge trong nội bộ Trung 
tâm, quy tụ cán bộ trong nhiều lĩnh 
vực kỹ thuật, nghiệp vụ, marketing, 
phân tích dữ liệu cùng nhau phát 
triển những sáng kiến giá trị cho 
ngân hàng. Bên cạnh đó, phong 
trào văn hóa, thể thao được đẩy 
mạnh tạo nên môi trường làm việc 
trẻ trung, gắn kết từ đó cùng nhau 
lan tỏa tinh thần, văn hóa ngân 
hàng số tới toàn hệ thống. 

Bước sang năm thứ 4, năm 2022, 
hoạt động của TTNHS sẽ còn rất 
nhiều thay đổi, TTNHS lại được đón 
nhận tin vui khi BIDV nhận giải 
thưởng “Ngân hàng Chuyển đổi số 
tiêu biểu 2021” do Hiệp hội Ngân 
hàng Việt Nam và Tổ chức Dữ liệu 
quốc tế IDG phối hợp bình chọn như 
một sự tiếp sức trên con đường dài 
phía trước. Từ một đơn vị còn non 
trẻ, đến nay Trung tâm Ngân hàng 
Số đã có những bước đi vững vàng, 
và đang miệt mài đóng góp cho sự 
chuyển mình của BIDV hưởng ứng 
kỷ niệm 65 năm thành lập ngành và 
kỷ niệm 30 năm CNTT. 
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Trong hành trình ấy, BIDV luôn 
khẳng định vai trò là bạn đồng 
hành tận tâm, một đối tác 

tin cậy, uy tín hàng đầu của doanh 
nghiệp ngay cả trong những giai 
đoạn thăng trầm của nền kinh tế. 
Những nỗ lực và sáng tạo không 
ngừng của BIDV đã được cộng đồng 
doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá 
cao và lựa chọn là đối tác chiến lược 
để đồng hành trên chặng đường 
chinh phục những mốc son của 
thành công mới.

HợP TÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN 
bềN VỮNG

Mối quan hệ hợp tác giữa BIDV 
và Tập đoàn Vingroup trong 18 năm 
qua là một minh chứng điển hình 
cho hành trình bền bỉ và tận tâm 

Hoà chung với dòng chảy của thời gian, quá trình thành lập 
và phát triển của BIDV là hành trình liên tục với sứ mệnh đồng 
hành cùng những nhiệm vụ trọng tâm và đóng góp tích cực vào 

công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

BiDv vÀ vingrOUp
ĐỒNg hàNh

cÙNg phát tRIỂN 

cùng khách hàng doanh nghiệp 
của BIDV.

Tiền thân của Vingroup là Tập 
đoàn Technocom, được thành lập 
năm 1993 tại Ucraina. Đầu những 
năm 2000, Technocom trở về Việt 
Nam, tập trung đầu tư vào lĩnh 
vực du lịch và bất động sản với hai 
thương hiệu chiến lược ban đầu 
là Vinpearl và Vincom. Đến tháng 
1/2012, Công ty CP Vincom và Công 
ty CP Vinpearl sáp nhập, chính thức 
hoạt động dưới mô hình Tập đoàn 
với tên gọi Tập đoàn Vingroup – 
Công ty CP, hoạt động trong 3 lĩnh 
vực trọng tâm là bất động sản, công 
nghệ - công nghiệp và thương mại 
dịch vụ. 

Tập đoàn Vingroup và BIDV bắt 

đầu quan hệ hợp tác từ những ngày 
đầu Vingroup hoạt động tại Việt 
Nam. Trải qua 18 năm đồng hành 
phát triển, hai bên đã trở thành đối 
tác tin cậy, bứt tốc phát triển và lớn 
mạnh không ngừng, cùng khắc tên 
mình trong dấu ấn phát triển kinh 
tế xã hội của đất nước. 

Cho đến nay, BIDV đã và đang 
hợp tác với 86 đơn vị thành viên của 
Tập đoàn Vingroup, cung ứng hệ 
sinh thái sản phẩm dịch vụ phong 
phú, công nghệ cao, chất lượng uy 
tín, đáp ứng kịp thời nhu cầu đa 
dạng và yêu cầu khắt khe của tập 
đoàn. Các dịch vụ của BIDV như 
chuyển tiền, bảo lãnh, iBank, thanh 
toán quốc tế, L/C,…được Tập đoàn 
Vingroup tin tưởng lựa chọn sử 
dụng với quy mô giao dịch lớn và 
tăng trưởng qua các năm. Trong 
năm 2021, quy mô dư nợ bình quân 
của nhóm khách hàng liên quan Tập 
đoàn Vingroup tại BIDV là 7.800 tỷ 
đồng, chiếm 25% thị phần tín dụng 
tại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. 
BIDV định hướng sẽ nâng giới hạn 
tín dụng của nhóm khách hàng Tập 
đoàn Vingroup lên 26.000 tỷ đồng 
trong năm 2022.

Trong nấc thang phát triển hợp 
tác giữa hai bên, BIDV đã đồng hành 
và tài trợ nhiều dự án trọng điểm, 
có thương hiệu lớn của Tập đoàn 
Vingroup, góp phần đem lại diện 
mạo mới cho nền kinh tế như Dự 
án sản xuất ô tô Vinfast, Vinhomes 

huyềN Trúc
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Smart City, Khu đô thị Dream City, 
Bệnh viện Vinmec, Nhà máy nhựa 
Vinfast,…

Những kết quả hợp tác thành 
công trong những năm qua đã 
khẳng định sự đúng đắn của BIDV 
và Tập đoàn Vingroup trong việc lựa 
chọn đối tác, chiến lược phát triển 
và chí hướng chung vì mục tiêu 
phát triển bền vững của đất nước.

Đánh giá về mối quan hệ hợp 
tác với BIDV, ông Nguyễn Việt 
Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup 
cho biết: “BIDV là một trong những 
đối tác quan trọng đã đồng hành 
cùng tập đoàn Vingroup từ những 
ngày đầu hoạt động tại Việt Nam, là 
ngân hàng đối tác đầu mối thu xếp 
cho nhiều dự án lớn của Vingroup. 
Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ, tư 
vấn và khả năng cung ứng các dịch 
vụ ngân hàng trọn gói tổng thể của 
BIDV. Có thể nói uy tín, bề dày lịch 
sử cùng năng lực tài chính vững 
mạnh, khả năng cung ứng vốn kịp 
thời, sự cẩn trọng và phương pháp 
làm việc chuyên nghiệp luôn được 
đánh giá cao tại BIDV. Vingroup tin 
tưởng BIDV sẽ tiếp tục phát huy 
thế mạnh vốn có của mình và giữ 
vững vị thế của một trong những 
ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, 
là người bạn đồng hành tin cậy của 
các doanh nghiệp”.

Kết quả hợp tác với Tập đoàn 
Vingroup là một lời hồi đáp cho sự 

bền bỉ, tận tâm của BIDV với khách 
hàng. Với phương châm “lấy khách 
hàng làm trung tâm”, hành trình 65 
năm của BIDV đã ghi nhận những 
hương thơm trái ngọt đến từ sự hợp 
tác thành công của BIDV với các 
tập đoàn, tổng Công ty, các doanh 
nghiệp lớn thuộc các lĩnh vực đầu 
tàu của nền kinh tế như Vietnam 
Airlines, Vinatex, Mobiphone, Vicem, 
VNPOST, Đại học Quốc gia Hà Nội, 
và kết quả chinh phục nền khách 
hàng với gần 400.000 doanh nghiệp 
tại BIDV.

TRÁI NGỌT ĐếN Từ sự 
TậN TÂm

Tận tâm trong phục vụ khách 
hàng, tận tâm trong cung ứng sản 
phẩm dịch vụ, đem đến cho khách 
hàng những trải nghiệm tốt nhất là 
phương châm chủ đạo xuyên suốt 
trong các hoạt động của BIDV.

Với cam kết “Đồng hành, thịnh 
vượng cùng khách hàng doanh 
nghiệp”, BIDV đã triển khai nhiều 
cơ chế sản phẩm, chương trình 
ưu đãi và giải pháp hỗ trợ hiệu 
quả cho doanh nghiệp, đặc biệt 
trong những giai đoạn nền kinh 
tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 

đại dịch Covid-19. Tính đến thời 
điểm 31/12/2021, đã có gần 1.500 
khách hàng doanh nghiệp đã được 
cơ cấu lại thời hạn trả nợ, đã giảm 
gần 4.000 tỷ đồng tiền lãi cho gần 
20.000 khách hàng doanh nghiệp. 

Xác định chuyển đổi số là nhu cầu 
cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp 
nắm bắt cơ hội bứt phá trong hoạt 
động kinh doanh thời kỳ hội nhập, 
BIDV đã chủ động đẩy mạnh số hóa 
sản phẩm dịch vụ với hàm lượng 
công nghệ cao, hoàn thiện hệ sinh 
thái cung cấp trọn gói các sản phẩm 
dịch vụ tới khách hàng; đồng thời 
triển khai các giải pháp thanh toán 
đa tiện ích cho các đơn vị sự nghiệp 
hành chính như hệ thống thanh 
toán viện phí không dùng tiền mặt 
qua thẻ y tế thông minh, QR code, 
POS online, thu hộ học phí, dịch vụ 
cung cấp số tài khoản trực tuyến cho 
doanh nghiệp…

Với tinh thần trách nhiệm - kỷ 
cương - sáng tạo và tâm thế vì sự 
phát triển của doanh nghiệp, BIDV 
sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang 
của mình với hành trình đồng hành 
sát cánh cùng doanh nghiệp để 
bứt phá, chinh phục những đỉnh 
vinh quang. 
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THÀNH VIÊN TíCH CựC, 
ĐốI TÁC TIN Cậy Của THị 
TRƯỜNG CHứNG kHoÁN 
VIệT Nam

“Trải qua hơn 21 năm phát triển, 
thị trường chứng khoán (TTCK) Việt 
Nam đã không ngừng hoàn thiện 
về cấu trúc, phát triển mạnh mẽ 
trở thành một thị trường có quy 
mô đáng kể (so với GDP) trong khu 

của các địNh chế tài chíNh 

BiDv  người bạn đồng hành
đối tác hiệu quả 

Thành tựu đạt được trên chặng đường 65 năm thành lập, phát triển và hội nhập của 
BIDV không chỉ thể hiện qua những con số trong hoạt động kinh doanh, những kết quả 
triển khai nhiệm vụ mà còn là tình cảm, sự yêu mến và mong muốn hợp tác dài lâu của 
bạn bè, đối tác Định chế tài chính trong và ngoài nước. 

chức năng ngân hàng thanh toán 
tiền cho giao dịch chứng khoán cơ 
sở, ngân hàng giám sát cho dịch 
vụ quỹ cũng đã có sự đóng góp 
đáng kể vào sự phát triển này”, Ông 
Dương Văn Thanh - Tổng giám đốc 
của Trung tâm lưu ký chứng khoán 
Việt Nam (VSD) đã chia sẻ trong 
bức thư chúc mừng gửi BIDV. VSD 
đánh giá với những cống hiến bền 

vực, góp phần phát triển hệ thống 
tài chính quốc gia theo hướng cân 
bằng, bền vững hơn và dần trở 
thành kênh huy động vốn quan 
trọng cho nền kinh tế. Trong đó 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam (VSD) với vai trò là một trong 
các tổ chức vận hành thị trường, 
BIDV với vai trò là thành viên lưu 
ký của VSD và đối tác thực hiện 

NguyễN yếN 
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bỉ và nổi bật của BIDV, dù ở vai trò 
là ngân hàng thanh toán kịp thời, 
chính xác, an toàn giao dịch chứng 
khoán cơ sở cho hơn 5.000 phiên 
giao dịch với tổng giá trị thanh toán 
lên đến hàng triệu tỷ đồng trong 
21 năm qua; là thành viên lưu ký từ 
thời kỳ đầu của TTCK với tính tuân 
thủ cao các quy định nghiệp vụ, sự 
đóng góp tích cực vào quá trình 
xây dựng cơ chế phát triển TTCK và 
tiên phong nghiên cứu, phát triển 
và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ 
mới cho thị trường; là ngân hàng 
giám sát duy nhất cung cấp đầy đủ 
dịch vụ cho các loại hình quỹ, chiếm 
37% số lượng quỹ đầu tư VSD đang 
cung cấp dịch vụ, góp phần tăng 
tính công khai, minh bạch trên thị 
trường, đảm bảo cho quyền lợi của 
các nhà đầu tư; BIDV xứng đáng là 
thành viên tiêu biểu của thị trường 

chứng khoán Việt Nam trong tất cả 
các vai trò đảm nhận. 

Cùng chung quan điểm, ông 
Nguyễn Hồng Nam – Tổng giám 
đốc Công ty Cổ phần chứng khoán 
SSI cũng đã chia sẻ “Chúng tôi trân 
trọng những đóng góp quan trọng 
của BIDV trong sự phát triển chung 
của thị trường chứng khoán Việt 
Nam thời gian qua, với vai trò là ngân 
hàng thanh toán cho thị trường 
chứng khoán cơ sở, cũng như cung 
cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ 
nhu cầu thu, chi đa dạng của các 
Công ty chứng khoán và nhà đầu tư”. 

Điều này được minh chứng bằng 
những giải thưởng uy tín mà Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước, Trung 
tâm Lưu ký Chứng khoán và bình 
chọn của Tạp chí The Asian Banker 
đã trao cho BIDV trong nhiều năm 
liên tục. 

ĐốI TÁC HợP TÁC HIệU 
QUả Của CÁC NGÂN 
HÀNG TRoNG VÀ NGoÀI 
NƯớC 

Wells Fargo, Standard Chartered 
Bank, ANZ, HSBC, UOB là những 
ngân hàng quốc tế có hiện diện 
sớm tại Việt Nam và đều đã thiết 
lập quan hệ hợp tác với BIDV từ 
những năm 90 của thế kỷ trước. 
Trong gần 30 năm qua, các ngân 
hàng đều đánh giá cao hợp tác với 
BIDV theo cả hai chiều trong các 
lĩnh vực bao gồm thanh toán quốc 
tế, tài trợ thương mại, tài trợ vốn, 
thị trường vốn và kinh doanh tiền 
tệ, tư vấn phát hành trái phiếu và 
BIDV hiện đang cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ thanh toán, quản 
lý tiền tệ… cũng như hỗ trợ hoạt 
động của các hiện diện của các 
Ngân hàng tại Việt Nam. 
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Bà Wee Sung San Michele, Tổng 
giám đốc Ngân hàng TNHH MTV 
(SCB Việt Nam) đã khẳng định 
“SCB Việt Nam được truyền cảm 
hứng bởi tầm nhìn của BIDV trong 
việc cam kết cung cấp dịch vụ tài 
chính ngân hàng chất lượng cao 
và tiên tiến cho khách hàng. SCB 
tự hào được hợp tác với BIDV trên 
nhiều mảng nghiệp vụ và đặc biệt, 
đồng hành cùng BIDV - ngân hàng 
thương mại quốc doanh đầu tiên 
thu xếp, thực hiện thành công các 
giao dịch huy động vốn nước ngoài 
từ hơn 10 năm qua. Là ngân hàng 
đi đầu trong phát triển công nghệ 
trong cuộc cách mạng 4.0, BIDV 
cũng là đối tác tiên phong hợp 
tác với SCB trong giao dịch thanh 
toán thư tín dụng thương mại điện 
tử trực tiếp qua BLOCKCHAIN thử 
nghiệm đầu tiên giữa Việt Nam và 
Thái Lan vào năm 2020”.

việc tái cấu trúc hoạt động, tăng 
cường sự minh bạch, đa dạng hóa 
nền khách hàng và không ngừng 
đổi mới. Đặc biệt, Ban Lãnh đạo 
BIDV đã xác định từ rất sớm tầm 
quan trọng của việc phát triển khu 
vực tư nhân và quyết định chuyển 
hướng trọng tâm nền khách hàng 
sang Bán lẻ và DNVVN, đây được coi 
là quyết định có tính chiến lược cho 
sự phát triển trong tương lai. Với hệ 
thống ngân hàng điện tử hiện đại, 
BIDV sẽ tiếp tục gia tăng thị phần, 
tăng trưởng thu nhập và cung cấp 
các dịch vụ số hóa đến khách hàng.

Ông Harry Loh, Tổng giám đốc 
Ngân hàng TNHH UOB Việt Nam 
khẳng định hai bên đã xây dựng 
quan hệ đối tác thông qua các hợp 
tác chung, hỗ trợ BIDV đa dạng hóa 
nguồn vốn và đảm bảo bảng cân 
đối hiệu quả với các giải pháp về 
sản phẩm và dịch vụ của UOB.

Ông Tim Evans, Tổng Giám Đốc 
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên 
HSBC (Việt Nam) đánh giá cao BIDV 
ở tính chuyên nghiệp trong hoạt 
động, tinh thần làm việc chăm chỉ 
và những cống hiến của toàn bộ 
tập thể giúp BIDV có được vị thế 
như ngày hôm nay. HSBC cũng tự 
hào với các giao dịch đáng nhớ 
giữa hai bên trong lĩnh vực tư vấn 
phát hành trái phiếu tăng vốn cho 
BIDV, vay vốn nước ngoài, Biên bản 
ghi nhớ cung cấp dịch vụ tư vấn 
phát hành trái phiếu quốc tế đến 
các doanh nghiệp Việt Nam…

Ở một khía cạnh khác, Ông Jafar 
Amin, Giám đốc Khối Ngân hàng 
đầu tư và Doanh nghiệp, khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương, Wells 
Fargo đánh giá cao dấu ấn phát 
triển của BIDV tại khu vực Đông 
Dương, là ngân hàng tiên phong, 
dẫn đầu xu thế chuyển đổi trong 
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hiện là một trong những Ngân 
hàng cấp hạn mức hàng đầu 
cho VPBank để phục vụ các nhu 
cầu thanh khoản của Ngân hàng 
cũng như tài trợ cho giao dịch 
của khách hàng doanh nghiệp. Về 
dịch vụ tài khoản và thanh toán, 
hiện nay VPBank sử dụng hiệu quả 
kênh thanh toán đa phương của 
BIDV, đây là kênh thanh toán lớn 
thứ 2 của VPBank sau kênh của 
Ngân hàng Nhà Nước”. 

bIDV CùNG CÁC ĐịNH CHế 
TÀI CHíNH – ĐỒNG HÀNH 
VỮNG bƯớC TƯơNG LaI

Ông Dương Văn Thanh – Tổng 
giám đốc Trung tâm lưu ký chứng 
khoán VSD cũng chúc BIDV sẽ tiếp 
tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, 
tiếp tục đồng hành và phối hợp 
chặt chẽ với VSD để thực hiện tốt 
vai trò của mình trong các hoạt 
động nghiệp vụ liên quan đến thị 
trường chứng khoán.

Đối với SSI, BIDV tiếp tục là đối 
tác lớn trong quan hệ đầu tư tiền 
gửi/giấy tờ có giá và tín dụng, đồng 
hành cùng SSI trong việc tối đa hóa 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung 
cấp tới các nhà đầu tư. Ông Nguyễn 
Hồng Nam – Tổng giám đốc cũng 
tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục 
gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp nhờ 
mối quan hệ hợp tác bền chặt và 
đầy ý nghĩa này.

Các đối tác Ngân hàng lớn như 
Wells Fargo, ANZ, SCB, HSBC, UOB 
cũng đều hi vọng và cam kết gia 
tăng giá trị của quan hệ đối tác tốt 
đẹp thông qua việc tiếp tục cung 
cấp các sản phẩm, dịch vụ để hỗ 
trợ BIDV phục vụ tốt hơn nhu cầu 
của khách hàng. 

Bà Jodie West – Tổng giám đốc 
ANZ Bank (Vietnam) cho biết ANZ 
đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ 
và hiệu quả với BIDV kể từ năm 
1993 và tăng cường hợp tác trong 
các mảng sản phẩm và giải pháp 
tài chính. Bà hy vọng hai bên tiếp 

tục đóng vai trò mạnh mẽ trong 
sự phát triển và hội nhập của Việt 
Nam vào thương mại và đầu tư 
toàn cầu. 

Bà Wee Sung San Michele, Tổng 
giám đốc Ngân hàng TNHH MTV 
(SCB Việt Nam) cũng tái khẳng 
định:“Là đối tác có năng lực và 
người bạn đáng tin cậy của BIDV 
trong hành trình hội nhập vào thị 
trường tài chính quốc tế, chúng 
tôi cam kết tăng cường hỗ trợ cho 
BIDV trong việc nâng cao chất 
lượng dịch vụ ngân hàng và phục 
vụ khách hàng tốt hơn”. Ông Harry 
Loh, Tổng giám đốc Ngân hàng 
TNHH UOB Việt Nam cho biết, 
trên cơ sở nền tảng quan hệ hợp 
tác lâu dài giữa hai bên, UOB cam 
kết tiếp tục hợp tác với BIDV để 
đóng góp vào sự tăng trưởng và 
phát triển của nền kinh tế. Cùng 
chung quan điểm, VPBank cũng 
dự kiến bên cạnh những lĩnh vực 
đang hợp tác sẽ mở rộng hợp tác 
với BIDV trong một số lĩnh vực 
mới như đồng tài trợ dự án, tư vấn 
phát hành và phân phối trái phiếu, 
tạo lập quan hệ hợp tác với các 
công ty thành viên của VPBank… 
Vietcombank tin tưởng rằng BIDV 
sẽ không ngừng phát triển, giữ 
vững vị thế là một trong những 
ĐCTC hàng đầu của hệ thống tài 
chính quốc gia.

Với phương châm đồng hành 
cùng phát triển, BIDV đã từng bước 
trở thành người bạn, đối tác tin 
cậy, hiệu quả của các Định chế tài 
chính trong và ngoài nước. BIDV 
luôn tự hào là lựa chọn hàng đầu 
trong việc phát triển hoạt động 
hợp tác kinh doanh của các ĐCTC 
tại thị trường Việt Nam cũng như 
trong khu vực. Tình cảm, sự tin 
tưởng và yêu quý mà các đối tác 
dành cho BIDV chắc chắn sẽ tiếp 
tục là một trong những động lực 
quý báu thúc đẩy sự phát triển 
không ngừng của ngân hàng trong 
tương lai. 

Với các đối tác Ngân hàng trong 
nước, BIDV vẫn luôn được đánh 
giá cao ở vai trò là Ngân hàng tiên 
phong, đi đầu trên thị trường tài 
chính Việt Nam. Ông Phạm Quang 
Dũng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng 
Ngoại thương Việt Nam (VCB) 
khẳng định hai bên là đối tác hợp 
tác truyền thống trên nhiều lĩnh 
vực. Kết quả hợp tác trong các 
mảng giao dịch nguồn vốn, kinh 
doanh ngoại tệ, tài trợ thương 
mại, cho vay hợp vốn đối với các 
dự án trọng điểm phát triển kinh 
tế - xã hội… là minh chứng cho 
mối quan hệ tốt đẹp giữa hai ngân 
hàng. Bên cạnh đó, với vai trò là 
những ĐCTC chủ chốt hàng đầu, 
hai ngân hàng luôn sát cánh trong 
việc thực hiện các định hướng, chủ 
trương lớn của Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ và Ngân hàng Nhà 
nước, nhờ đó đã đóng góp tích 
cực cho quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội của quốc gia. 

Ông Phạm Đức Ấn – Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Ngân hàng 
Agribank cho biết: “Trong suốt 
chặng đường xây dựng và phát 
triển đã qua, BIDV luôn là đối tác 
chiến lược, đồng hành thân thiết, 
hợp tác đa dạng trên nhiều lĩnh 
vực với Agribank như kết nối thanh 
toán điện tử song phương, dịch vụ 
tài khoản, thanh toán quốc tế, tài 
trợ thương mại, kinh doanh vốn, 
ngoại tệ, đồng tài trợ, hợp tác giải 
ngân nhiều dự án lớn, trọng điểm 
của Việt Nam… Với nền tảng quan 
hệ hợp tác bền chặt và toàn diện 
giữa Agribank và BIDV, tôi tin tưởng 
rằng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác 
hơn nữa mở ra giữa hai ngân hàng 
trong thời gian tới nhằm khai thác 
các lợi thế, gia tăng sức mạnh và 
năng lực cạnh tranh của mỗi ngân 
hàng trên thị trường tài chính ngân 
hàng Việt Nam và quốc tế”.

Chia sẻ về các hợp tác với BIDV, 
Ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng 
giám đốc VP Bank cho biết: “BIDV 
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rất quan trọng của hệ thống các ngân 
hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, 
đặc biệt phải kể đến vai trò của Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nghệ 
An (BIDV Nghệ An).

65 năm hình thành và phát triển, 
tập thể cán bộ, nhân viên chi nhánh 
BIDV Nghệ An đã không ngừng phát 
triển, đóng góp tích cực vào công 
cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh Nghệ An. Nhiều công 
trình quan trọng trên địa bàn tỉnh 
in đậm dấu ấn đóng góp tài chính 
của BIDV Nghệ An. Đó là những 
công trình của buổi đầu khôi phục 
kinh tế sau kháng chiến chống Pháp 
như Nhà máy xay Vinh, Bách hoá 
2 tầng ngã tư Vinh; là những công 
trình sau kháng chiến chống Mỹ như 
khu chung cư Quang Trung, Bệnh 
viện Việt Nam - Ba Lan, cảng Cửa Lò, 
đường quốc lộ 1A, Cầu Bến Thuỷ... và 
gần đây là các dự án trọng điểm như 
dự án BOT Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc 
cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án 
nhà máy xi măng sông Lam, cảng 
biển Vissai, dự án khu công nghiệp 
đô thị, dịch vụ VSIP Nghệ An, dự án 
chống quá tải đầu tư mới trạm biến 
áp tại các địa phương trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An….

Từ năm 2009 đến nay, BIDV đã 
đồng hành cùng tỉnh Nghệ An tài 

trợ và tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu 
tư vào dịp đầu Xuân hằng năm. Sự 
kiện này đã trở thành “ngày hội đầu 
tư” thường niên của các nhà đầu tư 
với chính quyền tỉnh Nghệ An và 
BIDV, góp phần kết nối các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước, thu hút 
các nguồn vốn đầu tư cùng tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Cùng với đó, việc phối hợp triển khai 
các chương trình đẩy mạnh phát 
triển du lịch, nông nghiệp công 
nghệ cao cũng được BIDV Nghệ An 
chú trọng, có thể kể đến như Hội 
thảo khoa học liên kết phát triển du 
lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ (năm 
2016), Hội thảo du lịch Việt Nam 
- phục hồi và phát triển trong bối 
cảnh mới (năm 2021), tài trợ đề án 
phát triển công nghệ cao trong lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh 
Nghệ An (năm 2016)… 

Đặc biệt, BIDV Nghệ An còn là 
đơn vị đi đầu trong việc triển khai 
đề án thanh toán không dùng tiền 

 NguyễN VăN ThôNg*

Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An nhận được sự quan 
tâm và hỗ trợ tích cực của các ban, bộ, ngành Trung 
ương. Cùng với những nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, Nghệ An đã vượt 
qua khó khăn, thách thức, vươn lên mạnh mẽ, đạt được 
nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng.

BIDV Nghệ AN tích cực 
đóNg góp phát trIểN 
kINh tế xã hộI  

Theo đó, quy mô kinh tế của tỉnh 
tiếp tục mở rộng với xu hướng tăng 
trưởng ổn định, duy trì mức tăng 
trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng 
sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình 
quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 
7,2%. Năm 2021, tổng sản phẩm 
trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,2%; 
thu ngân sách 18.936 tỷ đồng; kim 
ngạch xuất khẩu vượt mục tiêu cả 
nhiệm kỳ đặt ra; các lĩnh vực văn 
hóa, an ninh trật tự, quốc phòng an 
ninh đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 
còn 2,74%. Công tác thu hút đầu tư 
đạt nhiều kết quả tích cực, đạt hơn 
44 nghìn tỷ đồng, tăng 40% số dự 
án và tăng 3,7% số vốn; có rất nhiều 
dự án FDI đầu tư vào địa bàn tỉnh. 
Đặc biệt, thu hút được các nhà đầu 
tư lớn vào xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng khu công nghiệp như VSIP, 
WHA, Hoàng Mai I,… tạo tiền đề 
quan trọng để thu hút các dự án thứ 
cấp vào đầu tư, sản xuất kinh doanh. 

Hoạt động tài chính, ngân hàng ổn 
định, có tốc độ tăng trưởng cao. Các tổ 
chức tín dụng thường xuyên bám sát 
các chương trình, dự án phát triển kinh 
tế của tỉnh để đầu tư vốn tín dụng. 
Những kết quả trên có phần đóng góp 

Đồng hành 
cùng Nghệ An phát triển
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mặt trên địa bàn thông qua việc 
phát triển các sản phẩm ngân hàng 
điện tử, sản phẩm thu hộ học phí, 
viện phí, dịch vụ công, trong đó sản 
phẩm thu hộ học phí được ghi nhận 
là sáng kiến khoa học công nghệ 
cấp tỉnh năm 2020.

BIDV Nghệ AN sẵN sàNg 
chIA sẻ khó khăN VớI 
cộNg đồNg

 Bên cạnh đó, BIDV đã quan tâm 
chia sẻ, thể hiện trách nhiệm cộng 
đồng thông qua các hoạt động an 
sinh xã hội. Nhiều địa phương trong 
tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ hiệu 
quả của tập thể CBCNV BIDV, trong 
đó chi nhánh BIDV Nghệ An được 
giao làm đơn vị đầu mối. Từ năm 
2009 đến nay, BIDV Nghệ An đã phối 
hợp các địa phương, đơn vị triển 
khai hơn 100 công trình an sinh xã 
hội trọng điểm với số tiền hơn 200 tỷ 
đồng thông qua các hoạt động như 
tài trợ quà cho người nghèo nhân 

dịp Tết nguyên đán, xây dựng nhà 
tình nghĩa, tài trợ khắc phục thiên 
tai, xây dựng các công trình dân sinh 
như trường học, trạm y tế, công trình 
giao thông nông thôn… 

Đặc biệt, trước những ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, BIDV 
Nghệ An luôn chủ động và bám sát 
tình hình sản xuất kinh doanh của 
khách hàng, kịp thời triển khai các 
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 
khách hàng như thực hiện cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ, miễn/giảm lãi, 
phí, triển khai gói tín dụng hỗ trợ 
y bác sỹ “Đồng hành cùng ngành 
y, chung tay vượt qua đại dịch” và 
tài trợ hơn 1 tỷ đồng tới các đơn vị, 
lực lượng là tuyến đầu chống dịch. 
Đến nay BIDV Nghệ An là một trong 
những ngân hàng dẫn đầu trên địa 
bàn, cả về quy mô và chất lượng 
dịch vụ. Hiện tại, huy động vốn của 
BIDV Nghệ An đạt gần 15.000 tỷ 
đồng, đứng thứ hai toàn địa bàn 
(gấp 125 lần so với năm 1995 - là 

năm chuyển đổi sang mô hình 
kinh doanh thương mại); dư nợ tín 
dụng đạt 20.000 tỷ đồng, dẫn đầu 
địa bàn. Chất lượng tín dụng qua 
các năm cũng được nâng lên, nợ 
xấu trong 5 năm trở lại đây luôn ở 
mức thấp. Chênh lệch thu chi tăng 
trưởng tốt qua từng năm.

65 năm - một chặng đường đáng 
tự hào của hệ thống BIDV cũng như 
BIDV Nghệ An. Những thành tích đã 
đạt được sẽ là tiền đề để BIDV tiếp tục 
vươn tầm cao mới. Tỉnh Nghệ An, với 
tiềm năng và lợi thế của mình, đã và 
đang tiếp tục nỗ lực thực hiện nghị 
quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 
2020-2025, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-
2025, phấn đấu đưa Nghệ An trở 
thành trung tâm về tài chính, thương 
mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa 
học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể 
thao, công nghiệp công nghệ cao 
của vùng Bắc Trung Bộ. Để làm được 
điều đó, tỉnh Nghệ An mong muốn 
tiếp tục duy trì, phát huy mối quan 
hệ hợp tác bền vững với BIDV, đặc 
biệt là phối hợp thúc đẩy xúc tiến 
đầu tư, các hợp đồng cung cấp sản 
phẩm dịch vụ ngân hàng cho các 
dự án lớn trên địa bàn tỉnh, các hoạt 
động an sinh xã hội, nhất là phối hợp 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 
36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của 
Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển kinh tế - 
xã hội tỉnh Nghệ An... 

Hy vọng rằng với truyền thống 
đã được xây dựng, vun đắp lâu nay, 
với những cơ hội, thuận lợi mới, 
với quyết tâm cao của cả hai bên, 
sự hợp tác trong tương lai sẽ góp 
phần quan trọng choBIDV phát triển 
mạnh mẽ, vững chắc, cùng tỉnh 
Nghệ An thực hiện thành công các 
mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIX đã đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh 
đạo tỉnh Nghệ An, xin gửi lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh 
đạo, cán bộ, công nhân viên BIDV 
nói chung, BIDV Nghệ An nói riêng 
luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt hái 
nhiều thành công mới. 

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
Tỉnh Nghệ An
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T ừ nhân sự ban đầu của phòng 
Cấp phát vốn xây dựng cơ bản 
với 9 người và 2 bộ phận là 

cấp phát và kế toán, đến nay, BIDV 
Hải Dương trở thành ngân hàng 
hàng đầu trên địa bàn, với 191 cán 
bộ nhân viên (CBNV). Trải qua các 
giai đoạn lịch sử hào hùng của dân 
tộc, chi nhánh đã nhiều lần thay đổi 
tên gọi, mô hình hoạt động để phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ qua 
từng thời kỳ xây dựng và phát triển. 
Tiền thân là Ngân hàng Kiến Thiết 
Hải Dương (1957 - 1981). Sau đó lần 
lượt đổi tên thành Ngân hàng Đầu 
tư và Xây dựng Hải Hưng (1981-
1991), Chi nhánh Ngân hàng Đầu 

tư và Phát triển Hải Hưng (1991-
1997), Chi nhánh Ngân hàng Đầu 
tư và Phát triển Hải Dương (1997 
- 4/2012). Năm 2012, chi nhánh 
cùng chuyển đổi sang mô hình 
Ngân hàng thương mại cổ phần 
với tên gọi mới: Chi nhánh Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hải 
Dương.

NhữNg mốc soN tự hào 
Qua 65 năm, BIDV Hải Dương 

luôn nỗ lực vươn lên, khắc phục 
mọi khó khăn, thách thức để trở 
thành một trong những ngân hàng 
thương mại có uy tín, vị thế ở Hải 
Dương, là địa chỉ tin cậy của các 

BIDV HẢI DƯƠNG
BUồM XAnh MÃi tràn SỨc SỐng 

BIDV Hải Dương là 1 trong 11 chi nhánh “cánh chim đầu đàn” của 
hệ thống BIDV được thành lập theo Nghị định số 233-TC-TCCB ngày 
27/5/1957 của Bộ Tài chính. 65 năm đồng hành với sứ mệnh khôi phục và 
phát triển nền kinh tế đất nước, BIDV Hải Dương đóng góp một phần quan 
trọng làm nên thương hiệu “con thuyền đỏ, cánh buồm xanh’’ của BIDV. 

Đỗ Khắc huy * công ty, doanh nghiệp và khách 
hàng cá nhân; đóng góp tích cực 
vào sự phát triển của nền kinh tế đất 
nước nói chung và tốc độ phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương 
nói riêng. 

Từ năm 1957 đến năm 1975, chi 
nhánh Ngân hàng Kiến thiết Hải 
Dương, chung tay cùng cả nước hàn 
gắn vết thương chiến tranh, khôi 
phục nền kinh tế của tỉnh, ổn định 
đời sống, xây dựng Chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước. 
Trong thời kỳ này, chi nhánh thực 
hiện cấp phát vốn ngân sách đầu 
tư xây dựng cơ bản cho hàng ngàn 
công trình đê điều, hàng nghìn km 
đê ngăn lũ; Xây dựng toàn bộ hệ 
thống thuỷ nông phục vụ tưới tiêu, 
góp phần cải tạo đồng ruộng, phát 
triển sản xuất nông nghiệp của địa 
phương; Xây mới và cải tạo toàn bộ 
hệ thống đường giao thông từ nông 
thôn đến thành thị, xây dựng nhiều 
nhà máy, xí nghiệp, trường học, 
bệnh viện, nhà văn hóa... phát triển 
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sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân. Cung ứng 
vốn cho nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc 
phòng san đường, lấp hố bom. Phát 
huy tốt vai trò hậu phương trong 
những năm kháng chiến, nhiều cán 
bộ đã trực tiếp cầm súng tham gia 
vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, ngày nay lại tiếp tục sự nghiệp 
xây dựng và phát triển ngành, xây 
dựng đất nước.

Từ năm 1976 đến năm 1989, 
chi nhánh đã góp phần tăng năng 
lực sản xuất cho các ngành: Công 
nghiệp, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, 
Thuỷ lợi, Giao thông Vận tải, công 
trình phúc lợi, văn hóa, xã hội. 

Từ năm 1990 đến năm 1994, chi 
nhánh từng bước chuyển từ quản lý 
cấp phát vốn sang thực hiện nhiệm 
vụ vừa quản lý cấp phát, vừa tín 
dụng đầu tư xây dựng. Chi nhánh 
đã tiên phong đổi mới cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, hoàn thiện bộ 
máy tổ chức cán bộ, bám sát định 
hướng của tỉnh và tranh thủ các 
nguồn vốn từ Trung ương để tập 
trung cho đầu tư tín dụng, đạt nhiều 
thành tích đáng tự hào trong thu 
hút vốn đầu tư phát triển thông qua 
nhiều phương thức huy động vốn 
từ các tổ chức kinh tế và dân cư, tiền 
gửi tiết kiệm, phát hành trái phiếu, 
kỳ phiếu ...

Từ năm 1995 đến nay, thực hiện 
quyết định số 654/TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về việc chuyển 
giao nhiệm vụ cho vay dài hạn theo 
kế hoạch Nhà nước và cấp phát đầu 
tư cơ bản sang Cục Đầu tư phát 
triển. Hoạt động của Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển sẽ chuyển sang 
kinh doanh đa năng tổng hợp. Đặc 
biệt, năm 2012 là Ngân hàng Đầu 
tư và Phát triển chuyển sang ngân 
hàng thương mại cổ phần hoạt 
động đa năng, hội nhập quốc tế. 
Sự chuyển đổi này đã đưa BIDV Hải 
Dương lớn mạnh vượt bậc, duy trì 
tốc độ tăng trưởng cao, kinh doanh 
an toàn, hiệu quả. BIDV Hải Dương 
còn là điểm sáng trong công tác an 

sinh xã hội, với nhiều việc làm thiết 
thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc, được cấp ủy, chính quyền các 
cấp và cộng đồng xã hội ghi nhận, 
đánh giá cao.

khẳNg địNh thươNg 
hIệu, VươN tầm cAo mớI

Thành quả cho những nỗ lực 
không ngừng nghỉ suốt 65 năm 
của BIDV Hải Dương là sự ghi nhận 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương; 
Ngân hàng Nhà Nước, BIDV và đông 
đảo khách hàng. Trong nhiều năm, 
chi nhánh liên tiếp giữ vững danh 
hiệu đơn vị xuất sắc trong hệ thống 
và đơn vị lá cờ đầu ngành Ngân 
hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
Năm 2021, chi nhánh tiếp tục đạt 
danh hiệu “Đơn vị kinh doanh xuất 
sắc cụm động lực phía Bắc và các 
chi nhánh BIDV ngoài địa bàn Hà 
Nội”;  được Chủ tịch nước tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhì, hạng 
Ba. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, 
Tổng Giám đốc BIDV và các cấp, các 
ngành trao tặng nhiều bằng khen, 
giấy khen cho tập thể và cá nhân. 
Đảng bộ chi nhánh nhiều năm liền 
được công nhận là Đảng bộ trong 
sạch vững mạnh...

Dù những năm gần đây, ngành 
Ngân hàng đang phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức biến 
động khó lường của kinh tế thế 
giới và dịch Covid-19, song, tập thể 
cán bộ, nhân viên BIDV Hải Dương 
tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong 
nhận thức và hành động hướng 
tới tương lai với một khí thế mới, 
năng lượng mới, niềm tin mới trong 
kinh doanh. Với lịch sử phát triển 65 
năm hào hùng, kế thừa và phát huy 
truyền thống cùng bản lĩnh nghề 
nghiệp vững vàng, nguồn lực được 
đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, 
BIDV Hải Dương đang tiếp tục phát 
huy nội lực, tranh thủ sự chỉ đạo, 
tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, 
sự chia sẻ đồng hành với doanh 
nghiệp, bạn hàng, vững bước, tự tin 
trong chặng đường phát triển mới, 
góp phần xây dựng và tỏa sáng 
thương hiệu BIDV.

* Giám đốc BIDV Hải Dương 

Đến 31/12/2021, tổng huy 
động vốn của BIDV Hải 

Dương đạt 13.230 tỷ đồng, dư 
nợ tín dụng 10.700 tỷ đồng, thu 
dịch vụ 75 tỷ đồng, thu kinh 
doanh ngoại tệ 41 tỷ đồng. 
Chênh lệch thu chi đạt 426 tỷ 
đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 
364 tỷ đồng.

Tập thể CBCNV BIDV Hải Dương
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NhIều NhIệm Vụ quAN 
trọNg NgAy từ Ngày 
đầu thàNh lập

Ngay từ khi mới thành lập, đội 
ngũ non trẻ của BIDV Thanh Hóa đã 
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất 
trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, cấp phát và quản lý vốn xây 
dựng cơ bản cho 30 công trình 
lớn nhỏ với tổng số vốn là 8,7 triệu 
đồng. Một số công trình cấp phát 

vốn quan trọng đầu tiên do BIDV 
Thanh Hóa thực hiện phải kể đến 
như: đập Bái Thượng, nhà máy giấy 
Mục Sơn, nhà máy cơ khí tỉnh, khôi 
phục cầu Hàm Rồng bị hư hại do 
chiến tranh, xây dựng tuyến đường 
sắt đoạn Thanh Hóa – Vinh… Đây 
đều là những công trình quan trọng 
trong việc đảm bảo huyết mạch 
giao thông, phát triển sản xuất, góp 
phần vào thắng lợi chung của đất 
nước mùa Xuân năm 1975 và góp 

phần khôi phục, thúc đẩy phát triển 
kinh tế địa phương. 

Đất nước hòa bình, thống nhất, 
khắp nơi tràn ngập không khí lạc 
quan, phấn khởi, BIDV Thanh Hóa 
nói riêng và hệ thống BIDV nói 
chung bắt tay cùng cả nước thực 
hiện nhiệm vụ hàn gắn vết thương 
chiến tranh, khôi phục và phát phát 
triển kinh tế. Trong giai đoạn từ 
năm 1976 đến 1980, hoạt động cho 
vay vốn lưu động trở thành nghiệp 
vụ sôi động nhất, chỉ trong 5 năm, 
tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
đạt 841 triệu đồng với số lượng trên 
500 công trình trên khắp toàn tỉnh 
và 88 công trình viện trợ trên đất 
Lào. Từ năm 1981 đến 1985, nền 
kinh tế bao cấp với nhiều khó khăn, 
đòi hỏi phải có những bước đột phá 
và đổi mới về tư duy và chính sách 
kinh tế. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
VI vào cuối năm 1986 là mốc son 
lịch sử quan trọng trên con đường 
đổi mới toàn diện của nước ta. Cơ 
chế tập trung quan liêu bao cấp 
được xóa bỏ. Tháng 11/1986, Ngân 
hàng Đầu tư và Xây dựng Thanh 
Hóa được tổ chức theo mô hình 
mới, gồm: Ngân hàng Đầu tư và Xây 
dựng tỉnh với 07 phòng ban và 05 
chi nhánh tại các huyện. Rất nhiều 
công trình lớn và có hiệu quả kinh 
tế cao của tỉnh đã “vươn vai” trong 
giai đoạn từ 1986 đến 1990 như: 
Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Nhà máy 
đường Lam Sơn, Nhà máy đông 
lạnh xuất khẩu, đường QL 1A, cầu 
Ghép, đập Bái Thượng, các công 
trình trạm điện, trạm biến thế… 
Cũng từ năm 1986, ngân hàng 
chuyển sang thực hiện hạch toán tự 
kinh doanh: huy động vốn để cho 
vay, tự bù đắp chi phí, hoàn thành 
nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và 

BIDV Thanh Hóa, tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Thanh Hóa, là một 
trong 11 chi nhánh đầu tiên trong hệ thống BIDV được thành lập năm 
1957, theo quyết định của Bộ Tài chính. Mục đích hoạt động của chi nhánh 
là cấp phát vốn cho kiến thiết cơ bản, góp phần hàn gắn vết thương chiến 
tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. 

Năm Nỗ lực 
vì Sự phát triển 
kinh tế XỨ thAnh

NguyễN hiềN
Trụ sở BIDV Thanh Hóa
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có lợi nhuận. Chỉ trong vòng 5 năm, 
nguồn vốn huy động đã tăng lên 13 
tỷ đồng, tốc độ luân chuyển vốn từ 
2,4 vòng tăng lên 3,5 vòng. 

Năm 1990, BIDV được đổi tên, do 
yêu cầu hoạt động, cũng trong giai 
đoạn này, BIDV Thanh Hóa đã bàn 
giao và giải thể một số ngân hàng 
trực thuộc, chỉ còn lại 1 chi nhánh 
trực thuộc là Bỉm Sơn. Trong 5 năm, 
từ 1990 đến 1994 nhiều công trình 
quan trọng đã được hoàn thành 
và đưa vào sử dụng thông qua cấp 
phát vốn của BIDV Thanh Hóa như: 
cầu Mục Sơn, cầu Lai, Cầu Đò Dừa, 
cầu Thiệu Hóa, cầu Tào Xuyên, Nhà 
máy Bia Thanh Hóa, Nhà máy thuốc 
lá Thanh Hóa… 

gặt háI được NhIều kết 
quả rất đáNg ghI NhậN

Năm 1995, BIDV chuyển đổi 
hoàn toàn thành ngân hàng thương 
mại do nhà nước sở hữu 100%. 
Trong những năm đầu tiên đi vào 
hoạt động với mô hình ngân hàng 
thương mại, BIDV Thanh Hóa đã 
nhanh chóng thích ứng và mở 
rộng mạng lưới hoạt động, thành 

lập bàn tiết kiệm để nâng cao hiệu 
quả huy động vốn, đến năm 2000 
tổng cán bộ của chi nhánh là 108, 
tổng nguồn vốn đến 31/12/2000 
đạt 547 tỉ đồng, tăng 9,7 lần so với 
năm 1995, tổng dư nợ tín dụng đạt 
619 tỉ đồng, tăng gấp 4,5 lần năm 
1995. Một số dự án lớn trong giai 
đoạn này do BIDV tài trợ như dự 
án: Đường Lam Sơn, Đường Nông 
Cống, Giày Đông Thành… Tháng 8 
năm 2006, Chi nhánh Bỉm Sơn trực 
thuộc BIDV Thanh Hóa nâng cấp lên 
Chi nhánh cấp 1 trực thuộc BIDV.

Năm 2012, các ngân hàng BIDV ở 
Thanh Hóa cùng với hệ thống BIDV, 
chính thức hoạt động theo mô hình 
ngân hàng thương mại cổ phần. 
Kể từ đây, hệ thống BIDV có những 
bước phát triển ngoạn mục. Trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa chính thức có 
3 Chi nhánh BIDV: Thanh Hóa, Lam 
Sơn và Bỉm Sơn. 

Gần 10 năm sau cổ phần hóa hệ 
thống BIDV trên địa bàn tỉnh Thanh 
Hóa đã phát triển thành hệ thống 
ngân hàng thương mại hiện đại, 
mở rộng mạng lưới lên 18 phòng 
giao dịch, tổng số 269 cán bộ, tổng 

quy mô huy động vốn và tín dụng 
năm 2021 đạt 28.000 tỉ đồng – là 
hệ thống Ngân hàng có quy mô 
lớn thứ 3 trong hệ thống các Ngân 
hàng trên địa bàn, chiếm gần 10% 
thị phần. BIDV Thanh Hóa là Ngân 
hàng có quy mô lớn nhất trong 3 
chi nhánh BIDV tại tỉnh Thanh Hóa, 
với mạng lưới 8 phòng giao dịch, 14 
máy ATM, 126 cán bộ, thị phần trên 
địa bàn tỉnh ~ 5%. Tổng quy mô 
huy động vốn và tín dụng của chi 
nhánh đứng thứ 4 trong khu vực 
Bắc Trung Bộ. 

Đến 31/12/2021, quy mô huy 
động vốn của chi nhánh đạt 6.251 tỉ 
đồng, tăng 3,7 lần so với năm 2011, 
quy mô tín dụng đạt 7.348 tỉ đồng, 
tăng 4,3 lần so với năm 2011, thu 
dịch vụ ròng đạt 35.3 tỉ đồng, lợi 
nhuận trước thuế đạt 204.3 tỉ đồng, 
tăng 4,1 lần so với năm 2011. Một 
số dự án lớn do BIDV Thanh Hóa 
cấp tín dụng trong giai đoạn này: 
Công trình Thủy điện Bá thước 2, 
Thủy điện Cửa Đạt, Quốc lộ 1A đoạn 
Nghi Sơn – Cầu Giát, Nhà máy gạch 
Vicenza, Cảng tổng hợp Nghi Sơn… 
đều là những công trình có tổng 
vốn đầu tư lớn và là công trình trọng 
điểm trong phát triển kinh tế tỉnh. 

65 năm đã qua, BIDV Thanh Hóa 
luôn tự hào với những nỗ lực không 
ngừng của các thế hệ cán bộ chi 
nhánh. Đi cùng với những thăng 
trầm của lịch sử tỉnh nhà, BIDV 
Thanh Hóa đã thể hiện được vai trò 
tiên phong của mình trong việc góp 
phần kiến thiết và phát triển kinh tế 
xứ Thanh.  

Với  tất cả sự nỗ lực và đóng góp của mình vào công 
cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, BIDV Thanh Hóa đã 
vinh dự nhận được nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua 
của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và của hệ thống 
BIDV: Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ tặng đơn vị 
dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 1957-1966; Huân 
chương Lao động hạng III cho tập thể chi nhánh các 
năm 1966, 1992, 2012; Bằng khen của Chính phủ năm 
2009; Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
cho Thành tích của tập thể chi nhánh trong 10 năm đổi 
mới hoạt động ngân hàng từ 1988-1998; Bằng khen của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho tập thể Chi nhánh 
các năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2008, 2011; Cờ thi 
đua của Thủ tướng chính phủ năm 2017... 
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gIAI đoạN phát trIểN 
mạNh mẽ 1995-2000

Cùng với sự “thay da đổi thịt” từng 
ngày của tỉnh, BIDV Bình Dương bắt 
đầu chuyển mình phát triển và thực 
hiện thành công nhiệm vụ cho vay 
theo kế hoạch Nhà nước. Đây là giai 
đoạn chuyển biến mạnh mẽ từ cơ 
chế cho vay cấp phát theo kế hoạch 
Nhà nước sang hoạt động theo cơ 
chế thị trường và là bước đầu đưa 
chủ trương, quan điểm của ngành, 
của Trụ sở chính trở thành thực tiễn.

Trong công tác cho vay theo kế 
hoạch với những dự án quan trọng, 
đến nay các công trình vẫn được 

đánh giá là tiền đề quan trọng phát 
triển kinh tế - xã hội tại địa phương 
trong thời kỳ đổi mới. Cụ thể như hỗ 
trợ phát triển ngành cao su tại địa 
phương với hai đơn vị chính là Công 
ty Cao su Dầu Tiếng và Công ty Cao 
su Phước Hòa; dự án Thủy điện Thác 
Mơ (Phước Long, Bình Phước); phát 
triển hệ thống hạ tầng giao thông 
huyết mạch như dự án nâng cấp mở 
rộng Quốc lộ 13, đường tỉnh 741, 
743, dự án Khu đô thị Chánh Nghĩa, 
Khu dân cư An Thạnh…

Sau đó, BIDV Bình Dương đã có 
những bước đột phá cho vay thương 
mại và phát triển thị phần vào các 

khu công nghiệp (KCN) tập trung. Giai 
đoạn này, ngành ngân hàng có sự 
chuyển biến tích cực khi Nghị định số 
43/1999/NĐ-CP ngày 26/9/1999 của 
Chính phủ về tín dụng đầu tư phát 
triển của Nhà nước có hiệu lực, đã 
giao nhiệm vụ cho vay theo kế hoạch 
Nhà nước về Quỹ Hỗ trợ và Phát triển. 
Như vậy, nhiệm vụ cho vay theo kế 
hoạch Nhà nước được xem như đã 
khép lại, tạo điều kiện cho Chi nhánh 
thực hiện chức năng chính của NHTM 
đúng nghĩa của nó. Theo đó, BIDV 
Bình Dương đã thực hiện thành công 
Đề án tái cơ cấu trong giai đoạn 2001-
2005, phát triển mạnh mẽ các hoạt 
động trở thành một chi nhánh NHTM 
có vị thế cạnh tranh trên địa bàn, 
sẵn sàng tiến bước trong quá trình 
chuyển biến để hội nhập khu vực và 
quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.

chặNg đườNg đột phá 
2006-2021

Đây là giai đoạn phát triển quan 
trọng của chi nhánh khi tỉnh Bình 
Dương có sự chuyển mình mạnh 
mẽ nhất. Là một ngân hàng đặc biệt 
có mặt sớm nhất tại địa phương và 
được xem là đơn vị đồng hành với sự 
phát triển của tỉnh, BIDV Bình Dương 
đã được lãnh đạo tỉnh tín nhiệm chỉ 
định tham gia cho vay, bảo lãnh vay 
vốn đối với dự án xây dựng cơ sở 
hạ tầng KCN Việt Nam - Singapore 
mà Chính phủ hai nước Việt Nam - 
Singapore đã ký kết. Cùng với đó, 
chi nhánh tiếp tục phát triển cho 
vay các dự án KCN Mỹ Phước, Nam 
Tân Uyên; cho vay thực hiện hạ 
tầng Quốc lộ 13, 14, hệ thống giao 
thông... Trong đó, dự án xây dựng 
Thành phố mới Bình Dương với 
Trung tâm Hành chính tỉnh là dự án 
có tầm quan trọng lớn, góp phần 
thay đổi diện mạo của tỉnh. 

BIDV là ngân hàng đầu tiên có 
mặt tại Bình Dương ngay sau khi tỉnh 

BIDV BìNH DƯƠNG 
tích cực Đóng góp  

cho Sự phát triển củA ĐịA phương

TrầN côNg PháT

Trải qua hơn 47 năm hình thành và phát triển, BIDV Bình Dương đã có 
những bước tiến mạnh mẽ, ghi dấu ấn tượng trong lĩnh vực tài chính ngân 
hàng cũng như đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và nâng cao chất lượng 
đời sống của người dân. BIDV Bình Dương luôn xứng đáng vị thế là một 
trong những chi nhánh NHTM có mặt sớm nhất tại tỉnh Bình Dương sau 
ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
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Bình Dương được tái lập (1997) và 
đã đồng hành cùng Becamex IDC từ 
đó đến nay. Các dự án quan trọng, 
nổi bật mà hai bên đã hợp tác thực 
hiện thành công là dự án KCN VSIP, 
các KCN Mỹ Phước, Khu đô thị Chánh 
Nghĩa… và hiện đang tiếp tục mở 
rộng nhiều dự án quan trọng tại 
các tỉnh, thành như Bình Định, Hải 
Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi. Vào 
tháng 5/2017, BIDV Bình Dương còn 
phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Cục 
Thuế, Chi cục Hải quan cảng tổng 
hợp Bình Dương ký kết thỏa thuận 
phối hợp thu Ngân sách Nhà nước. 

Trong nhiều năm liền, mảng bán 
lẻ luôn được BIDV Bình Dương thực 
hiện tốt nhất là các gói tín dụng 
nhà ở nhằm tháo gỡ khó khăn thị 
trường bất động sản và góp phần 
an sinh xã hội trên địa bàn. Đó là kết 
quả của những định hướng đúng 
đắn với nhiều hoạt động cải cách, 
đổi mới và sáng tạo trong hoạt 
động bán lẻ, với mục tiêu lấy hoạt 
động ngân hàng bán lẻ là trọng 
tâm, có ý nghĩa quyết định đối với 
chiến lược kinh doanh của BIDV 
Bình Dương.

soNg hàNh cùNg  
DoANh NghIệp troNg 
gIAI đoạN mớI

Bình Dương là tỉnh có tốc độ 
tăng trưởng kinh tế nhanh, mạnh, 

với chính sách phát triển phù hợp, 
đúng hướng và thu hút nhiều nhà 
đầu tư, dự án, công trình, đặc biệt 
là khối đầu tư nước ngoài. Với sự 
phát triển nhanh của khối doanh 
nghiệp, đặc biệt là DNNVV, BIDV 
Bình Dương đã sát cánh cùng các 
đơn vị duy trì mối quan hệ bền 
vững, hiệu quả. 

Cụ thể, Chi nhánh đã đưa ra nhiều 
giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, như 
các gói ưu đãi về sản phẩm và dịch 
vụ, triển khai các giải pháp đẩy mạnh 
chương trình kết nối ngân hàng - 
doanh nghiệp, ngân hàng - khách 
hàng; đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, thủ tục gửi tiền - cho vay; thực 
hiện cơ chế bảo lãnh tín dụng, áp 
dụng các dịch vụ ngân hàng số để 
phát triển khách hàng. Với nỗ lực đó 
đến 31/12/2021 BIDV Bình Dương là 
một trong các chi nhánh có số lượng 
và dư nợ cho vay khách hàng SMEs, 
FDI đứng đầu hệ thống.

BIDV Bình Dương đã trở thành 
một trong những ngân hàng tích 
cực tài trợ đầu tư và phát triển cơ sở 
hạ tầng giao thông, kỹ thuật, khu, 
cụm công nghiệp tại địa phương, 
như KCN Việt Nam - Singapore; tài 
trợ hỗ trợ đầu tư đối với các KCN, 
khu đô thị, khu dân cư… 

Ngoài ra, BIDV Bình Dương cũng 
là một trong những đơn vị tiên 
phong hợp tác với doanh nghiệp để 

tài trợ nhận chuyển nhượng của đối 
tác trong và ngoài nước các dự án, 
công trình lớn như sân golf, KCN… 
góp phần vào sự nghiệp phát triển 
kinh tế-xã hội của tỉnh.

thàNh quả từ NhữNg  
Nỗ lực

Nhìn lại chặng đường hơn 47 
năm qua, BIDV Bình Dương từng 
bước chinh phục các cột mốc tăng 
trưởng và đánh dấu những nét son 
phát triển vượt bậc. Với tôn chỉ “Chia 
sẻ cơ hội - Hợp tác thành công”, 
BIDV Bình Dương đã từng bước 
phát triển trong hơn 4 thập kỷ qua. 
Dựa trên lợi thế nền tảng với những 
thành tựu được ghi nhận, chi nhánh 
đã đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa 
dạng của khách hàng, đón đầu xu 
thế thị trường, luôn có các SPDV 
phù hợp với từng đối tượng.

Ghi nhận những đóng góp to 
lớn của BIDV Bình Dương đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành 
trong tỉnh đã trao tặng nhiều danh 
hiệu và phần thưởng cao quý cho 
sự nghiệp phát triển của chi nhánh: 
Huân chương Lao động hạng Nhất 
năm 2018, Bằng khen của UBND 
tỉnh… và là chi nhánh nhiều năm 
liền là một trong các đơn vị xuất sắc 
đứng đầu hệ thống BIDV. 

Ngoài việc chú trọng phát triển 
kinh tế xã hội tỉnh, chi nhánh luôn 
đồng hành, chung vai hỗ trợ và 
đóng góp nhiều cho công tác an 
sinh xã hội như: Ủng hộ những hoàn 
cảnh khó khăn, xây nhà tình nghĩa, 
phụng dưỡng gia đình chính sách... 
Đặc biệt, năm 2021, chi nhánh đã 
ủng hộ công tác phòng chống 
Covid-19 từ nguồn của TW và chi 
nhánh khoảng 6,5 tỷ đồng. 

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, BIDV 
Bình Dương luôn thực hiện nghiêm túc các chính sách 
tiền tệ và chỉ đạo của NHNN tỉnh; đồng hành cùng 
doanh nghiệp và chính quyền địa phương, góp phần 
giữ vững an ninh tiền tệ trên địa bàn. Tính đến ngày 
31/12/2021, tổng dư nợ tín dụng của BIDV Bình Dương 
đạt 17.470 tỷ đồng đứng thứ 2 dư nợ cho vay trên toàn 
tỉnh; Huy động vốn đạt 24.899 tỷ đồng, đảm bảo nguồn 
cung tín dụng cho đầu tư phát triển tỉnh.
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đồNg hàNh VÌ sự phát 
trIểN chuNg

Đồng hành với sự lớn mạnh của 
BIDV, Chi nhánh Sở giao dịch 3 đã 
luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, vươn lên trở 
thành chi nhánh xếp hạng đặc biệt, 
nhiều năm liền thuộc Top chi nhánh 
dẫn đầu về lợi nhuận bình quân đầu 
người, đóng góp cho sự phát triển 
của hệ thống... Rạng danh thương 
hiệu BIDV trong nước và quốc tế, chi 
nhánh Sở giao dịch 3 tự hào là đơn 

vị thực hiện thành công nhiệm vụ 
ngân hàng bán buôn, khẳng định 
vị thế là ngân hàng bán buôn duy 
nhất, hiệu quả, chuyên nghiệp tại 
Việt Nam; qua đó nâng tầm vị thế 
của BIDV trước các nhà tài trợ quốc 
tế, World Bank, các bộ ngành và bạn 
hàng... Phát triển kinh doanh theo 
đúng định hướng của Trụ sở chính, 
chi nhánh luôn tăng trưởng hàng 
năm về cả huy động vốn lẫn tín 
dụng với mức trung bình 10%/năm, 
duy trì kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 

Năm 2021, Chi nhánh Sở giao dịch 3 là lá cờ đầu địa 
bàn Hà Nội với kết quả kinh doanh hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ:

• Huy động vốn đến 31/12/2021 đạt 18.612 tỷ đồng, 
tăng 14% so với năm 2020, hoàn thành 144% kế hoạch. 
Huy động vốn bình quân tăng trưởng 4% so với năm trước.

• Dư nợ cuối kỳ 2021 đạt 9.923 tỷ đồng, hoàn thành 
kế hoạch giới hạn tín dụng được giao (9.940 tỷ đồng) và 
tăng trưởng 15% so với dư nợ thương mại cuối năm 2020. 

• Lợi nhuận trước thuế đến 31/12/2021 đạt 627,6 tỷ 
đồng, hoàn thành 122% kế hoạch, tăng trưởng 15% so 
với năm 2020.

20 20 nĂM trưỞng thành 
và khát vỌng vươn XA

BIDV Sở GIAo DịcH 3

Năm 2022 đánh dấu mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt đối với 
mỗi cán bộ, nhân viên toàn hệ thống BIDV nói chung và Chi 
nhánh Sở Giao dịch 3 nói riêng. Bởi trong hành trình vẻ vang 
“65 năm tự hào phát triển cùng đất nước” của BIDV, Chi 
nhánh Sở Giao dịch 3 cũng chạm mốc 2 thập kỷ xây dựng và 
trưởng thành. 

1% tổng dư nợ. Chung tay cùng 
BIDV thực hiện những trách nhiệm 
cộng đồng, chi nhánh luôn tích cực 
tham gia các chương trình an sinh 
xã hội phòng chống dịch Covid - 19, 
quyên góp giúp đỡ đồng bào lũ lụt 
và các trường học vùng sâu vùng xa, 
hiến máu tình nguyện…

Đồng hành với sự lớn mạnh của BIDV, Chi nhánh Sở giao dịch 3 luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
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Đồng hành với khách hàng, Chi 
nhánh Sở giao dịch 3 luôn xem trọng 
lợi ích của khách hàng, lấy khách 
hàng làm trung tâm trong mục tiêu 
hoạt động hướng tới phát triển bền 
vững. Đó là những chia sẻ, đồng 
hành cùng doanh nghiệp trong thời 
kỳ khủng hoảng, giúp họ vượt qua 
khó khăn để mở rộng và phát triển 
sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đó 
là nỗ lực để các định chế tài chính 
và những nông dân - người vay cuối 
cùng tiếp cận được nguồn vốn ưu 
đãi. Đó là sự thấu hiểu, chia sẻ gánh 
nặng cho biết bao cá nhân, gia đình 
trong hành trình hiện thực hóa ước 
mơ xây tổ ấm đủ đầy, hạnh phúc... 
Trong thời gian đại dịch Covid-19 
vừa qua, hơn lúc nào hết chi nhánh 
đã cho thấy sự đồng hành tận tâm 
đối với khách hàng khi kịp thời triển 
khai các gói hỗ trợ khắc phục ảnh 
hưởng của dịch bệnh, thực hiện cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, 
giảm lãi tiền vay, phí ngân hàng, hỗ 
trợ khách hàng giao dịch trực tuyến... 
Chỉ tính riêng chương trình tín dụng 
dịch vụ bán lẻ đặc biệt dành cho cán 
bộ y tế, BIDV Sở giao dịch 3 đã giải 
ngân thành công cho gần 3.000 cán 
bộ y tế với số tiền lên tới 250 tỷ đồng. 
Song song với việc tích cực triển khai 
các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc 
phục khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, chi nhánh còn chung 
tay với khách hàng trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh. Chỉ tính 
trong năm 2021, chi nhánh đã quyên 
góp và ủng hộ kinh phí, hiện vật đến 
các bệnh viện đối tác 1,25 tỷ đồng...

khát VọNg VươN xA Và 
NIềm tIN cất cáNh

Khát vọng vươn lên là một trong 
những nét đặc trưng của toàn hệ 
thống BIDV trong lịch sử phát triển 
và ở Chi nhánh Sở Giao dịch 3, điều 
đó cũng được thể hiện rõ. Đó là 
khát vọng đưa chi nhánh ngày một 
lớn mạnh, đi liền với tăng trưởng 
và hiệu quả, chất lượng để luôn giữ 
vững xếp hạng Chi nhánh đặc biệt, 
lá cờ đầu cụm động lực địa bàn Hà 
Nội. Đó là khát vọng xây dựng chi 
nhánh trở thành nơi làm việc đáng 
cống hiến nhất, luôn đảm bảo lợi 

ích vật chất và tinh thần cho người 
lao động. Đó cũng chính là động 
lực mạnh mẽ để tập thể cán bộ Chi 
nhánh Sở giao dịch 3 càng thêm 
vững tin “dấn thân”, quyết tâm chinh 
phục những đỉnh cao mới.

Khát vọng vươn xa không thể 
tách rời sự đoàn kết gắn bó của tập 
thể người lao động. Phát huy tinh 
thần đoàn kết, tập trung trí tuệ tập 
thể, lao động sáng tạo của toàn thể 
cán bộ, tính tiên phong gương mẫu 
của Đảng viên, cán bộ giữ chức vụ 
quản lý, Đảng bộ Chi nhánh Sở giao 
dịch 3 giữ vai trò lãnh đạo toàn diện 
trong công tác chính trị tư tưởng, 
yêu cầu chú trọng, thường xuyên 
học tập rèn luyện theo tư tưởng đạo 
đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh 
thần tự lực tự cường,… 

Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, 
Chi nhánh Sở giao dịch 3 đã có những 

bước tiến vượt bậc, không chỉ khai 
thác triệt để các lợi thế của hoạt động 
bán buôn mà còn chuyển đổi mạnh 
mẽ cơ cấu thu nhập, quy mô hoạt 
động theo hướng tăng trưởng đột 
phá hoạt động kinh doanh ngân hàng 
thương mại, trong đó có việc mở rộng 
danh mục khách hàng thương mại 
và linh hoạt khai thác tận dụng các 
nguồn thu khác từ những định chế tài 
chính tham gia dự án bán buôn. 

Những kết quả và thành tích 
đã đạt được trên chặng đường 20 
năm phát triển là hành trang vững 
chắc giúp tập thể Chi nhánh Sở 
giao dịch 3 vững bước vào tương 
lai, tiếp tục chinh phục những đỉnh 
cao mới. Trong đó mục tiêu đến 
năm 2025, lợi nhuận đạt trên 1.000 
tỷ đồng, quy mô tín dụng 16.000 
tỷ đồng, quy mô huy động vốn 
25.500 tỷ đồng. Để thực hiện được 
điều đó, tập thể cán bộ Chi nhánh 
Sở giao dịch 3 nhận thức rằng cần 
phải phát huy nội lực, vận dụng 
ngoại lực; lấy nhân tố con người 
làm cốt lõi; không ngừng sáng tạo, 
đổi mới... 

Với sự chỉ đạo sát sao, toàn diện 
của Ban Lãnh đạo BIDV; bằng tinh 
thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể 
Ban Giám đốc, cán bộ, người lao 
động trong Chi nhánh; sự tin cậy, 
hợp tác của khách hàng,... BIDV Sở 
Giao dịch 3 tự tin sẽ hoàn thành 
xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 
2022 để ghi dấu ấn đặc biệt trong 
mốc son 20 năm trưởng thành của 
chi nhánh, tô điểm cho bức tranh 65 
năm BIDV đầy tự hào. 

Sự nỗ lực phấn đấu, tận tâm cống hiến và những 
đóng góp của tập thể cán bộ BIDV Sở Giao dịch 3 qua 
các thế hệ đã được ghi nhận bằng những phần thưởng 
cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành ngân 
hàng. Đó là Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 
2020), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2009), 
Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2007), Cờ thi đua 
của Thủ tướng Chính phủ (năm 2017), Bằng khen của 
Thống đốc NHNN (năm 2016)... 

Trong hệ thống BIDV, chi nhánh là đơn vị liên tục 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm là đơn vị kinh 
doanh xuất sắc đứng đầu hệ thống, đơn vị dẫn đầu địa 
bàn Hà Nội, nhiều lần nhận các danh hiệu thi đua của 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc BIDV.

BIDV Sở GIAo DịcH 3 Khát vọng vươn lên là một 
trong những nét đặc trưng 

của toàn hệ thống BIDV trong lịch 
sử phát triển và ở Chi nhánh Sở 
Giao dịch 3, điều đó cũng được thể 
hiện rõ. Đó là khát vọng đưa chi 
nhánh ngày một lớn mạnh, đi liền 
với tăng trưởng và hiệu quả, chất 
lượng để luôn giữ vững xếp hạng 
Chi nhánh đặc biệt, lá cờ đầu cụm 
động lực địa bàn Hà Nội.
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Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng Samcons Việt Nam 
là một doanh nghiệp nhỏ và 

vừa (DNNVV) được thành từ lập năm 
2007, có uy tín trong lĩnh vực thi 
công các công trình xây dựng trên 
địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. 
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 
Samcons Việt Nam đã quan hệ hợp 
tác với BIDV từ năm 2016. Trải qua 
6 năm đồng hành hợp tác, đến nay 
BIDV là đơn vị cung ứng nguồn vốn 
chính cho hoạt động kinh doanh 
của chúng tôi, chiếm 90% tổng tài 
trợ vốn của các các tổ chức tín dụng. 
Từ nguồn vốn của BIDV, chúng tôi 
đã triển khai nhiều công trình trọng 
điểm như thi công xây dựng Trường 
liên cấp Thăng Long, Chung cư nhà 
ở xã hội thuộc dự án KĐT Xanh Bầu 
Tràm Lakeside Đà Nẵng, Khu nhà 

không ngừng lớn mạnh 
và thành công rực rỡ

nối tiếp lịch sử 65 năm

 “BIDV là ngân hàng uy tín, đối tác hàng đầu trong chiến lược phát triển 
của chúng tôi. Sự đồng hành, sẻ chia của BIDV là đòn bẩy quan trọng để 
hoạt động kinh doanh của chúng tôi ngày càng bứt phá và thành công”. 
Đó là những chia sẻ của Bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ 
phần Đầu tư và Xây dựng Samcons Việt Nam. 

huyềN TrÚc

ở CBCS Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ 
trợ tư pháp Bộ Công An, Chung cư 
Panaroma Hoàng Mai.

Theo dõi hành trình lịch sử phát 
triển của BIDV, chúng tôi được biết 
BIDV có thế mạnh về cung ứng dịch 
vụ cho các doanh nghiệp trong 
lĩnh vực xây dựng, rất phù hợp với 
ngành nghề hoạt động của chúng 
tôi. Đồng thời, thông qua các đơn 
vị doanh nghiệp trong cộng đồng 
DNNVV, chúng tôi biết nhiều giải 
pháp của BIDV hỗ trợ, giúp sức cho 
DNNVV. Đánh giá những tiềm năng 
trong quan hệ hợp tác với BIDV, 
chúng tôi đã lựa chọn BIDV là đơn vị 
để đồng hành phát triển.

Tôi rất hài lòng về chất lượng phục 
vụ của BIDV. Đội ngũ cán bộ của 
BIDV được đào tạo bài bản, chuyên 
nghiệp. Sản phẩm dịch vụ của BIDV 

đa dạng, phong phú, thời gian xử lý 
giao dịch nhanh chóng, đáp ứng kịp 
thời các nhu cầu của chúng tôi.

Trong năm 2020-2021, diễn biến 
khó lường của đại dịch Covid-19 đã 
ảnh hưởng lớn tới tất cả các mặt của 
nền kinh tế. Là đơn vị trong lĩnh vực 
xây dựng, chúng tôi cũng không 
nằm ngoài vòng xoáy đó. Sự ngưng 
trệ trong thi công các công trình, giá 
cả vật liệu đầu vào tăng cao, nguồn 
nhân lực bị ảnh hưởng, đặc biệt có 
những giai đoạn giãn cách xã hội 
khiến cho hoạt động của chúng tôi 
rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn.

Trước tình hình đó, BIDV đã triển 
khai các giải pháp hỗ trợ rất kịp thời, 
khơi thông dòng vốn để chúng tôi 
tiếp tục đẩy nhanh được quá trình 
thi công, đảm bảo hoàn thành công 
trình đúng hạn, tiết giảm được các 
chi phí phát sinh ảnh hưởng đến 
tiến độ và hiệu quả của công trình. 
Nhờ các chính sách ưu đãi về lãi 
suất, phí, tỷ lệ tài sản bảo đảm của 
BIDV, chúng tôi đã giảm được gánh 
nặng tài chính trong thời kỳ khó 
khăn như vừa qua.

Dự kiến nhu cầu xây dựng trong 
các năm tiếp theo sẽ gia tăng trong 
bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau 
đại dịch. Số lượng và giá trị các gói 
thầu thi công xây lắp của chúng tôi 
thực hiện sẽ gia tăng. Do đó, chúng 
tôi sẽ cần tăng quy mô vay vốn và 
bảo lãnh, trên cơ sở đó đề nghị BIDV 
sẽ tiếp tục đồng hành tiếp sức cho 
doanh nghiệp.

BIDV là người bạn đồng hành 
tận tâm và là đối tác tin cậy của các 
DNNVV, đã hỗ trợ rất lớn cho hoạt 
động kinh doanh của chúng tôi. 
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm của BIDV, 
chúng tôi chúc BIDV tiếp tục giữ 
vững vị thế là một trong những định 
chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam, 
tiếp tục hành trình chinh phục những 
đỉnh cao mới. Chúng tôi tin tưởng 
rằng với bản lĩnh kiên cường, sức 
mạnh trí tuệ và tài năng, BIDV sẽ ngày 
càng lớn mạnh và thành công rực rỡ 
nối tiếp hành trình lịch sử 65 năm.. 
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Ra đời từ khi tỉnh An Giang tập 
trung khôi phục và phát triển 
kinh tế ở những năm sau giải 

phóng, BIDV tích cực huy động vốn 
của Trung ương cấp vốn đầu tư các 
công trình kinh tế trọng điểm mang 
tính chiến lược của tỉnh. BIDV đã 
góp phần đầu tư đồng bộ hạ tầng 
kinh tế - xã hội của tỉnh, ổn định 
và khôi phục sản xuất cho doanh 
nghiệp và nông dân, làm nền tảng 
tiếp tục phát triển cho những giai 
đoạn tiếp theo.

Trong giai đoạn đổi mới và hội 
nhập, BIDV chuyển sang hoạt động 
ngân hàng thương mại, các chi 
nhánh BIDV trên địa bàn tỉnh An 
Giang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 
đầu tư vốn phát triển, tăng cường 

Tự hào phát triển 
cùng QUÊ hương An giAng

An Giang nằm ở miền Tây Nam Bộ, là nơi đầu tiên của vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long. Đến năm 2022, BIDV hoạt động tại An Giang 
được 46 năm, đó là một quá trình đóng góp và đi lên cùng những thành 
tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

TrầN TùNg 

cơ sở vật chất cho kinh tế tỉnh. Hàng 
ngàn tỷ đồng đã được cho vay 
phục vụ các dự án đầu tư theo kế 
hoạch nhà nước thuộc các lĩnh vực 
bưu điện, công trình thủy lợi, công 
nghiệp chế biến – xuất khẩu, giao 
thông vận tải… Đồng thời, BIDV đã 
đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn sản 
xuất kinh doanh, thương mại – dịch 
vụ, cung cấp các dịch vụ ngân hàng 
hiện đại đa tiện ích cho khách hàng 
cá nhân và tổ chức. 

Chào mừng kỷ niệm 190 năm 
thành lập tỉnh An Giang (1832 - 
2022), 65 năm phát triển cùng đất 
nước (1957-2022) của BIDV, 46 năm 
phát triển của BIDV tại An Giang 
(1976-2022), hoạt động kinh doanh 
của BIDV An Giang và BIDV Bắc An 

Giang đã và đang khẳng định vị 
thế là một trong những tổ chức tín 
dụng hàng đầu của tỉnh với tổng 
quy mô hoạt động trên 13.500 tỷ 
đồng, chiếm gần 10% thị phần 
của địa bàn, số lượng khách hàng 
giao dịch trên 120.000 khách hàng. 
Các sản phẩm dịch vụ của BIDV 
hiện đại, mang lại nhiều lợi ích và 
sự hài lòng tối đa cho khách hàng. 
Đặc biệt, là các sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng số (BIDV SmartBanking, 
BIDV iBank) giúp khách hàng thanh 
toán, giao dịch nhanh chóng, chính 
xác, bảo mật; quản lý thông tin tài 
khoản cá nhân an toàn và tiết kiệm 
chi phí.

Cùng với việc thực hiện nhiệm 
vụ kinh doanh, BIDV đã tích cực 
triển khai các hoạt động an sinh xã 
hội, thể hiện trách nhiệm với cộng 
đồng. Trong thời gian qua, BIDV 
đóng góp an sinh xã hội tại địa bàn 
gần 40 tỷ đồng,  trao tặng gần 7.000 
phần quà Tết cho đồng bào tỉnh 
An Giang, trao tặng xe cứu thương 
cho ngành y tế, trao tặng học bổng, 
trang thiết bị giáo dục cho các 
trường học trong tỉnh…

Phát huy những kế quả đạt được 
trong những năm qua, chắc chắn 
rằng tập thể BIDV An Giang và BIDV 
Bắc An Giang sẽ tiếp tục phấn đấu, 
tích cực lao động, sáng tạo đoàn 
kết, đồng lòng quyết tâm vượt qua 
khó khăn trở ngại, đón bắt cơ hội để 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh 
doanh, cống hiến hết mình cho 
sự phát triển bền vững của BIDV, 
cho khát vọng phát triển lên tầm 
cao mới của quê hương Bác Tôn 
nói riêng và đất nước Việt Nam nói 
chung rạng rỡ theo thời gian. 

Qua quá trình hoạt động tại tỉnh An Giang, BIDV 
nói chung và BIDV An Giang, BIDV Bắc An Giang nói 
riêng đã được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy Ban 
Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi 
nhận và đánh giá cao thông qua trao tặng nhiều cờ 
Thi đua, nhiều bằng khen. Đặc biệt, BIDV được vinh 
danh là một trong các tổ chức, cá nhân điển hình tiên 
tiến trong lĩnh vực xã hội hóa – an sinh xã hội tỉnh An 
Giang lần II, giai đoạn 2017-2020.
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tráI Ngọt từ sự thấu 
hIểu

Hội nghị triển khai hoạt động 
kinh doanh ngân hàng bán lẻ, 
dịch vụ và hợp tác bảo hiểm qua 
kênh ngân hàng diễn ra vào tháng 
08/2019 tại Nha Trang đã thay đổi 
toàn diện tư duy của hệ thống BIDV 
và cả BIC về vai trò của bảo hiểm 
trong hoạt động của ngân hàng, 
theo đúng định hướng Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị BIDV Phan Đức Tú chỉ 
đạo tại Hội nghị: Thứ nhất, toàn hệ 
thống BIDV cùng có trách nhiệm 
phối hợp, nâng cao quy mô, hiệu 
quả hoạt động bảo hiểm nói chung 
và BIC nói riêng; Thứ hai, phát huy 
được thế mạnh của ngân hàng, các 
đơn vị thành viên BIDV trong hợp 
tác Bancassurance, góp phần đẩy 
mạnh doanh thu và chất lượng dịch 
vụ; Thứ ba, việc hỗ trợ của hệ thống 
BIDV với hoạt động bảo hiểm cần 
thực hiện trên cơ sở hợp tác, theo 
nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, 
nâng cao hiệu quả kinh doanh của 
2 bên; Thứ tư, hoạt động bảo hiểm 
nói chung và BIC nói riêng phải 
xây dựng chiến lược, mục tiêu kinh 
doanh rõ ràng và nỗ lực để thực 
hiện chiến lược phát triển toàn diện.

Với những thay đổi mang tính 
bước ngoặt nói trên, BIDV và BIC đã 
xác định tâm thế mới trong hợp tác 
phát triển kênh phân phối bảo hiểm 
qua ngân hàng (Bancassurance). 

Bic khẳng định vai trò
là một phần không thể thiếu
trong hệ sinh thái BiDV

MạNh hải

Với những thay đổi mang tính bước ngoặt từ Hội nghị tại Nha Trang tháng 08/2019, BIDV và BIC đã xác 
định tâm thế mới trong hợp tác phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance). Tư duy 
về vai trò của bảo hiểm trong hoạt động của ngân hàng đã có sự thay đổi toàn diện.

Trong 02 năm 2019 và 2020, 
tốc độ tăng trưởng doanh thu 
Bancassurance BIC đạt trên 70%/
năm. Bước sang năm 2021, quy mô 
doanh thu Bancassurance vượt mốc 
700 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so 
với năm trước, đóng góp đáng kể 
vào thu dịch vụ ròng của BIDV. Hoạt 
động bảo hiểm của BIC tại BIDV 
hướng tới việc đảm bảo quyền lợi, 
an toàn về nguồn vốn của BIDV cho 
khách hàng, mang ý nghĩa chia sẻ 
đầy nhân văn khi khách hàng không 
may xảy ra sự kiện bảo hiểm. 

Bám sát định hướng của Ban lãnh 
đạo BIDV, quan hệ giữa BIC và BIDV 
đang phát triển theo hướng BIC vừa 
là công ty con nhưng cũng đồng 
thời là đối tác kinh doanh lớn của 
BIDV. Việc trở thành đối tác chính là 
sự nâng tầm trong mối quan hệ hợp 
tác giữa BIDV và BIC, thể hiện sự 
thấu hiểu lẫn nhau về lợi ích, đồng 
thời, các hoạt động cũng hướng tới 
sự chuyên nghiệp hóa, thể hiện rõ 
nét bằng những nỗ lực, cam kết để 
mang tới những bước phát triển đột 
phá cho toàn hệ thống BIDV.
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Bic khẳng định vai trò
là một phần không thể thiếu
trong hệ sinh thái BiDV

BIC cũng luôn dành những 
nguồn lực tốt nhất để phát triển 
hoạt động Bancassurance. Chất 
lượng hoạt động bồi thường, chăm 
sóc khách hàng liên tục được nâng 
cao. Các sản phẩm bảo hiểm của BIC 
được xây dựng với mục tiêu phải 
thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh 
của gói sản phẩm dịch vụ ngân 
hàng, đem lại lợi ích thiết thực cho 
khách hàng và phù hợp với hoạt 
động kinh doanh của BIDV và BIC. 

Cụ thể, Chủ tịch Phan Đức Tú 
nhấn mạnh: “Năm 2021, BIDV hoàn 
thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh 
doanh từ quy mô, cơ cấu, chất 
lượng, danh mục. Trong thành công 
chung của BIDV, vai trò của BIC cũng 
đóng góp một phần quan trọng. 
30 tháng kể từ sau Hội nghị tại Nha 
Trang, BIC đã có những chuyển biến 
tích cực về tư duy, cách thức quản 
trị, điều hành, quản lý, tạo không 
khí, đường hướng làm việc mới. Kết 
quả kinh doanh ngày càng được 
nâng cao, khẳng định được vị thế 
trên thị trường bảo hiểm phi nhân 
thọ và trong hệ thống BIDV. Kết quả 
của BIC góp phần trong kết quả 
kinh doanh của BIDV năm 2021 và 
tạo thêm cho BIDV những nguồn 
lực để tiếp tục phát triển nhanh 
hơn, mạnh hơn trong thời gian tới.” 

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh 
kinh doanh, Chủ tịch Phan Đức Tú 
cũng đánh giá cao các sản phẩm 
bảo hiểm của BIC, đặc biệt là BIC 
Care, đã hỗ trợ thiết thực cho cán 
bộ BIDV, nền tảng khách hàng 
của BIDV trong bối cảnh đại dịch, 
duy trì sự vận hành liên tục của hệ 
thống và đảm bảo phục vụ khách 
hàng tốt nhất.

tIếp đà phát trIểN
Xu hướng phát triển của 

Bancassurance là tất yếu trên cơ 
sở đem lại lợi ích hài hòa cho cả 
khách hàng, ngân hàng và công ty 
bảo hiểm. Trong đó, khách hàng sẽ 
được cung cấp các dịch vụ tài chính 
“trọn gói, một cửa” với mức giá cạnh 
tranh. Khách hàng và ngân hàng sẽ 
được gia tăng bảo vệ tài chính từ 
các sản phẩm, dịch vụ của công ty 
bảo hiểm, gia tăng sự gắn bó của 

khách hàng, kịp thời chia sẻ, đồng 
hành với khách hàng khi không 
may xảy ra sự kiện bảo hiểm, giảm 
nợ xấu cho ngân hàng. Đối với các 
công ty bảo hiểm, hợp tác với ngân 
hàng sẽ giúp các công ty tận dụng 
được sức mạnh thương hiệu, tệp 
khách hàng của ngân hàng để phát 
triển hoạt động kinh doanh.

Định hướng cho hợp tác giữa 
BIDV và BIC cũng như hoạt động 
của BIC trong thời gian tới, Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị BIDV Phan Đức 
Tú khẳng định tại Hội nghị Tổng kết 
năm 2021 và triển khai kế hoạch 
kinh doanh năm 2022 của BIC: Thứ 
nhất, BIDV xác định bảo hiểm tiếp 
tục là một trong những trụ cột trọng 
yếu trong hệ sinh thái kinh doanh 
của toàn hệ thống; Thứ hai, BIC cần 
định vị vị thế trên thị trường, đổi 
mới hơn nữa tâm thế, tư duy kinh 
doanh, xác định chiến lược phát 
triển trong thời kỳ tới với mức tăng 

trưởng cao, đáp ứng được kỳ vọng 
của các cổ đông, người lao động, 
khách hàng và cộng đồng, xã hội; 
Thứ ba, BIC cần chú trọng nâng cao 
chất lượng sản phẩm, chăm sóc 
khách hàng, đẩy mạnh số hóa toàn 
diện hướng tới phục vụ khách hàng 
tốt hơn, tăng cường quản trị nội 
bộ, khẳng định thương hiệu, hình 
ảnh, vị thế trong ngành bảo hiểm và 
trong hệ thống BIDV; Thứ tư, BIC cần 
tận dụng vị thế, nguồn lực của 2 cổ 
đông lớn BIDV và FairFax, khai thác 
tối đa tệp khách hàng của BIDV, đẩy 
mạnh hoạt động Bancassurance… 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV 
Phan Đức Tú kỳ vọng sự thay đổi 
của BIC trong giai đoạn tới sẽ đúng 
như Đề án kinh doanh tới năm 2025, 
đồng thời tiếp tục kiên định với 8 
chữ vàng “Đổi mới, Sáng tạo, Phát 
triển bền vững” trong mọi hoạt 
động và mỗi bước tiến chinh phục 
những đỉnh cao mới. 

Ngày 14/4/2022, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, BIC đặt mục tiêu đạt 3.310 tỷ 
đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng trưởng 15% so với năm 2021, đồng thời 

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

tập trung đẩy mạnh đồng đều cả 
3 mảng cốt lõi Môi giới, Tư vấn 

tài chính, Đầu tư & Kinh doanh 
nguồn, giữ vững vị thế là một 

trong số các công ty chứng khoán 
hàng đầu Việt Nam

Đức hùNg

cùng BiDv
phát triển 

Mạnh Mẽ hơn

Công ty duy trì tỷ lệ an toàn vốn khả 
dụng cao, thuộc nhóm tốt (≥180%) 
theo quy định của UBCKNN. 

Lợi nhuận hàng năm của BSC 
liên tục được cải thiện, hoàn thành 
vượt kế hoạch kinh doanh đề ra, 
đồng thời đảm bảo mục tiêu phát 
triển bền vững. Trong giai đoạn 
2019-2021 khi dịch Covid-19 bùng 
phát và tác động tiêu cực tới mọi 
mặt của nền kinh tế - xã hội, BSC 
vẫn hoàn thành mục tiêu kép là 
đảm bảo an toàn sức khỏe cho 
mỗi nhân viên và hoàn thành xuất 
sắc kế hoạch kinh doanh. Kết thúc 
năm 2021, doanh thu hoạt động 
của BSC đạt hơn 1,333 tỷ đồng, gấp 
2,4 lần so với năm 2017; lợi nhuận 
trước thuế đạt 435,6 tỷ đồng, hoàn 
thành 242% KHKD, cao gấp 2,1 
lần so với năm 2017. Kết quả kinh 
doanh của BSC tăng trưởng và đạt 
nhiều đột phá trên cả 3 mảng kinh 
doanh là môi giới và cho vay ký 

tăNg trưởNg Vượt Bậc
Công ty Chứng khoán Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) 
được thành lập ngày 18/11/1999, 
là một trong những công ty chứng 
khoán uy tín hàng đầu tại Việt Nam, 
chuyên cung cấp các dịch vụ tài 
chính và sản phẩm đầu tư cho các 
nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các 
quỹ và ngân hàng đầu tư trong - 
ngoài nước. Năm 2010, BSC cổ phần 
hóa thành công, chính thức chuyển 
sang hoạt động theo mô hình công 
ty cổ phần. Tháng 7/2011, Công ty 
chính thức niêm yết và giao dịch trên 
sàn chứng khoán HSX với mã BSI. 

Trải qua 22 năm hình thành và 
phát triển cùng thị trường chứng 
khoán, quy mô tài sản và nguồn vốn 
BSC đã tăng mạnh để phục vụ hoạt 
động kinh doanh của công ty, đặc 
biệt là giai đoạn 2017-2021. Đến 
cuối 2021, tổng tài sản đạt 6.004 tỷ 
đồng, tăng trưởng 104% so với 2020 
và gấp 5 lần so với thời điểm đầu 
năm 2017. Quy mô vốn chủ sở hữu 
tăng từ mức 989 tỷ đồng năm 2017 
lên 1.719 tỷ đồng vào cuối năm 
2021 và Vốn điều lệ của công ty tăng 
từ 902 tỷ động lên 1.221 tỷ đồng. 

quỹ, tư vấn tài chính và tự doanh 
nhờ đón bắt thành công các cơ hội 
thị trường.

Tham gia thị trường chứng 
khoán ngay từ giai đoạn đầu của 
thị trường, mảng dịch vụ môi giới 
chứng khoán của BSC đã đạt được 
một số thành tựu nhất định và tạo 
lập được thương hiệu vững chắc. 
Bên cạnh những sản phẩm truyền 
thống, trong những năm qua, BSC 
luôn tiên phong trong việc phát 
triển và cho ra mắt các sản phẩm 
mới trên thị trường bao gồm dịch vụ 
Quản lý tài sản cá nhân, sản phẩm 
i-Bond, chứng quyền có đảm bảo 
và các sản phẩm, tiện ích ứng dụng 
công nghệ hiện đại đón đầu xu thế 
phát triển của thị trường như: Trợ 
lý ảo i-Broker, Mở tài khoản chứng 
khoán trực tuyến ứng dụng công 
nghệ eKYC, Tư vấn giao dịch và hỗ 
trợ khách hàng trên nền tảng Zalo 
(Zalo Chứng khoán BSC), Triển khai 
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chức năng chuyển/nộp tiền vào tài 
khoản chứng khoán nhanh chóng 
thông qua đầu số định danh 9618… 

Với định hướng phát triển theo 
mô hình Ngân hàng đầu tư, mảng 
Tư vấn tài chính doanh nghiệp được 
BSC chú trọng phát triển đội ngũ 
nhân sự nhằm cung ứng các dịch vụ 
tư vấn tài chính chuyên sâu, hoạch 
định các phương án, giải pháp toàn 
diện nhằm kiến tạo những giá trị 
bền vững của doanh nghiệp. Trong 
đó, dịch vụ tư vấn phát hành trái 
phiếu của BSC ghi nhận kết quả 
kinh doanh tăng trưởng vượt trội. 
Giai đoạn 2017-2021, BSC đã triển 
khai thành công hàng loạt giao dịch 
tư vấn phát hành trái phiếu và được 
đối tác đánh giá cao như Becamex 
IDC, Becamex ITC, Novaland 
Group, Hưng Thịnh Land, Intracom, 
Viettinbank… Đối với mảng dịch vụ 
thị trường vốn, các giao dịch tư vấn 
điển hình như tư vấn cho Vietnam 
Airlines tăng vốn điều lệ thêm 8.000 
nghìn tỷ đồng lên hơn 22 nghìn tỷ 
đồng và đã được lựa chọn là đơn vị 
tư vấn thu xếp vốn cho Dự án đầu 
tư Cảng Hàng không quốc tế Long 
Thành (ACV).

Với kết quả kinh doanh tăng 
trưởng tích cực và chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ ngày càng được nâng 
cao, BSC đã khẳng định và duy trì vị 
thế TOP 1 CTCK có thị phần môi giới 
trái phiếu chính phủ lớn nhất trên 
HNX, TOP 10 CTCK có thị phần môi 
giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng 
quyền có đảm bảo và phái sinh lớn 
nhất; liên tiếp đón nhận các giải 
thưởng và bình chọn đánh giá của 
các tổ chức lớn có uy tín trong nước 
và quốc tế. 

hướNg tớI tươNg lAI
Theo Chiến lược phát triển thị 

trường chứng khoán 10 năm tới của 
Bộ Tài chính, TTCK sẽ bước vào giai 
đoạn phát triển mới, tập trung phát 
triển thị trường theo chiều sâu, tăng 
chất lượng và phát triển bền vững, 
hoàn thiện hành lang pháp lý. Cùng 
với đó, hệ thống giao dịch chứng 
khoán mới (KRX) chính thức đi vào 
hoạt động trong nửa đầu năm 
2022 là tiền đề ra đời các sản phẩm 

và tính năng mới như bán chứng 
khoán trong ngày (T+0) và bán 
chứng khoán chờ về. Qua đó nâng 
cấp thị trường và tăng cơ hội nâng 
hạng với FTSE năm 2022 - 2023 và 
MSCI năm 2023 – 2024. 

Thành công của giai đoạn vừa 
qua sẽ là bàn đạp vững chắc cho sự 
phát triển của công ty trong năm 
2022 và tiếp sau đó. Về định hướng 
chiến lược trung và dài hạn, BSC tiếp 
tục tập trung đẩy mạnh đồng đều 
cả 3 mảng cốt lõi Môi giới, Tư vấn tài 
chính, Đầu tư & Kinh doanh nguồn, 
đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về 
hiệu quả và quản trị rủi ro:

Năng lực tài chính: BSC định 
hướng gia tăng năng lực tài chính 
nhằm cải thiện thứ hạng trên thị 
trường thông qua chào bán tăng 
vốn cho đối tác chiến lược nước 
ngoài có tiềm lực tài chính mạnh 
và thế mạnh về công nghệ, kinh 
nghiệm quản trị, điều hành trong 
lĩnh vực tài chính, chứng khoán. 
Ngoài ra, công ty sẽ triển khai nhiều 
hình thức huy động vốn trong và 
ngoài nước khác để tối ưu hóa hiệu 
quả sử dụng nguồn vốn để phục vụ 
chiến lược kinh doanh ngắn, trung 
và dài hạn của công ty.

Hoạt động kinh doanh: Với mục 
tiêu trở thành Ngân hàng đầu tư, 
BSC tập trung vào 4 định hướng 
trọng tâm: (1) Cung cấp tới khách 
hàng chuỗi các sản phẩm, dịch vụ 
đa dạng và hoàn thiện, mở rộng 
các kênh bán hàng bao gồm cả 
bán buôn và bán lẻ thông qua các 
phòng giao dịch, điểm hỗ trợ giao 

dịch trên toàn quốc; (2) Đẩy mạnh 
nâng cấp hạ tầng công nghệ thông 
tin, Phát triển kinh doanh theo mô 
hình chuyển đổi số phù hợp xu 
hướng phát triển của thị trường 
chứng khoán và nâng cao trải 
nghiệm cho khách hàng; và (3) Tăng 
cường hợp tác bán chéo các sản 
phẩm chứng khoán với BIDV nhằm 
khai thác sức mạnh hệ thống về 
thương hiệu và mở rộng mạng lưới 
hợp tác. (4) Thành lập Công ty quản 
lý quỹ để hoàn thiện hệ sinh thái 
theo mô hình Ngân hàng đầu tư.

Quản trị doanh nghiệp: BSC 
định hướng nâng cao năng lực 
quản trị điều hành thông qua 
hoàn thiện cơ chế quản trị thống 
nhất và xuyên suốt để kiểm soát 
và giám sát hoạt động kinh doanh 
minh bạch và hiệu quả, liên tục cải 
tiến chính sách quản trị rủi ro theo 
chuẩn mực quốc tế, đảm bảo lợi ích 
của cổ đông và hài hòa với lợi ích 
của các bên liên quan. 

Năm 2021, BSC đã vinh dự nhận được giải 
thưởng Công ty quản lý đầu tư tốt nhất Việt Nam 
năm 2021 do Tạp chí Global Banking and Finance Re-
view trao tặng;  TOP 100 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 
năm 2020 - 2021 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức 
đánh giá - bình chọn; và nhiều thứ hạng cao trong 
cuộc bình chọn của Tạp chí Asianmoney như: TOP1 
cho hạng mục chuyên gia phân tích tốt nhất ngành 
xây dựng và kỹ thuật, TOP2 đối với hạng mục CTCK có 
dịch vụ môi giới, phân tích nghiên cứu, dịch vụ bán 
hàng, hoạt động giao dịch tốt nhất, TOP3 CTCK tiếp 
cận doanh nghiệp tốt nhất.

Đại diện Ban lãnh đạo BIDV chúc mừng Ban lãnh đạo Công ty BSC 
nhân dịp công ty chuyển trụ sở làm việc 
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Vượt quA thách thức
Gần một năm cho công tác 

trù bị và hoàn tất các thủ tục cấp 
phép bởi Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, những chông gai là không 
kể xiết nhưng bao giờ làm nản chí 
những con người năm đó. Ngày 
08/09/2017, lễ khai trương thành lập 
BSL đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây 
là viên gạch đầu tiên đánh dấu một 
trang sử mới, một chân trời mới đầy 
hy vọng đối với hoạt động thuê tài 
chính của BIDV và SuMi TRUST tại thị 
trường Việt Nam.

Sự ra đời của BSL không chỉ là 
luồng gió mới cho thị trường cho 
thuê tài chính Việt Nam, mà còn 
được kỳ vọng sẽ trở thành biểu 
tượng cho sự hợp tác bền chặt giữa 
hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản, 
và là sự kết tinh của hai định chế tài 
chính hàng đầu hai nước.

Giống như những doanh nghiệp 
trẻ khác, con tàu BSL ngày ấy ra khơi 
khi biết là sẽ phải đương đầu với 

con đường
“khởi nghiệp” 

không có Dấu chân của người nhụt chí!

Năm 2022, BIDV-SuMi TRUST Leasing (BSL) tròn 5 tuổi. Với những nỗ lực  
không ngừng nghỉ, tập thể BSL đã vượt qua chặng đường đầu tiên khó khăn nhất đối với các 

“start-up”, đặc biệt đối với các mô hình liên doanh. Mặc dù còn những mục tiêu  
chưa đạt được, BSL vẫn luôn vững tin trên con đường phía trước.

Thùy DuNg

vô vàn sóng to gió cả trên thương 
trường. Những con sóng đã được dự 
báo, những con sóng đôi khi khiến 
lòng người phải hoài nghi, những 
con sóng tưởng như sẽ làm nhụt 
chí người lái tàu, nhưng rồi, sự kiên 
định và nỗ lực không ngừng nghỉ 
đã thổi những cánh buồm căng gió, 
đạp trên những ngọn sóng đầy gian 
nguy suốt 5 năm qua, tiến về phía 
trước!

Những ngày đầu với vô vàn thử 
thách, từ bất đồng ngôn ngữ, khác 
biệt trong văn hóa, tập quán kinh 
doanh đến những thiếu thốn về 
nhân sự, nguồn vốn. Chưa kể sự 
canh tranh khốc liệt của những “cây 
đa, cây đề”, những người khổng lồ 
đang đứng vững và tăng tốc trên 
thị trường và trên hết là những yêu 
cầu cao từ khách hàng trong trạng 
thái kỳ vọng vào một liên doanh sẽ 
mang đến nhiều giải pháp mới… 
Dẫu vậy, những khó khăn đó không 
thể cản bước con người BSL. Đó 

không phải là núi cao biển sâu để 
khiến đội ngũ các chuyên gia dày 
dặn kinh nghiệm phải dừng bước. 
Với họ, đơn giản đó chỉ là những 
bài toán khó mà họ cần chung sức 
đồng lòng để tìm lời giải đáp. Và 
chúng tôi đã cùng nhau với tinh 
thần “Vượt lên chính mình” để từng 
ngày, từng giờ nỗ lực không ngừng 
để tìm ra lời giải tốt nhất cho đối tác 
và cho chính mình.

thích ứNg lINh hoạt
Bất cứ doanh nghiệp mới thành 

lập nào đều cũng sẽ hiểu rằng có vô 
vàn khó khăn trong 3 năm đầu tiên 
hoạt động. Trong thương trường, 
đây được coi là thời gian sống 
còn đối với một doanh nghiệp, có 
thành công vượt qua hay không 
mới khẳng định được sự tồn tại của 
doanh nghiệp đó trên thị trường. 

Có thể nói, BSL đã rất thành công 
vượt qua chặng đường này với một 
chiến lược phát triển kinh doanh 
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vững chắc và đúng đắn. Đó là cần 
xây dựng một nền tảng vững chắc 
làm nền tảng cho sự phát triển bền 
vững. BSL đã bắt đầu xây dựng hệ 
thống quản trị, quản trị rủi ro cùng 
các chính sách, quy định tiệm cận 
thông lệ tiên tiến. Đi cùng với đó 
là xây dựng đội ngũ nhân sự chủ 
chốt có đủ năng lực, kỹ năng để vận 
hành hệ thống, ứng dụng những 
kiến thức mới vào hoạt động hàng 
ngày để có những giải pháp đột phá 
trong kinh doanh. Với định hướng 
đúng đắn và sự nỗ lực của cả tập 
thể, BSL đã hoàn thành xuất sắc mục 
tiêu của 03 năm đầu tiên, duy trì 
tăng trưởng 2 con số trong 3 năm 
liên tiếp và kinh doanh có lợi nhuận 
ngay từ năm thứ hai. Có thể khẳng 
định, tập thể BSL đã luôn bám sát 
những tôn chỉ mục tiêu trong kinh 
doanh, đi đúng con đường đã đề ra 
để vượt qua những năm đầu biến 
động và biến cơ hội thành lợi nhuận. 

Tình hình hoạt động kinh doanh 
có dấu hiệu khởi sắc từ giữa năm 
2019 khi BSL đã xây dựng được hệ 
thống tốt, đã có kinh nghiệm với 
thị trường, có lực lượng nhân sự đủ 
năng lực thì biến cố mà cả thế giới 
chưa bao giờ có thể nghĩ đến đã xảy 
ra -  đại dịch Covid-19! Không cần 

phải nhắc lại chắc không ai là không 
biết cả thế giới đã phải đối mặt với 
những khó khăn như thế nào trong 
hơn 2 năm qua!

Tại BSL, chưa có một kịch bản 
kinh doanh nào được chuẩn bị cho 
bối cảnh này. Công ty đã đặt mục 
tiêu tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 
2020, sau 03 năm hoạt động có 
nền tảng cơ bản. 5 năm hoạt động 
với hơn 2 năm thế giới chìm trong 
đại dịch! Không có một từ ngữ nào 
có thể lột tả trọn vẹn cảm nhận 
của những con người vẫn đang 
chèo lái con thuyền ấy trong suốt 
những năm qua. Có sự nhụt chí hay 
không, không ai biết! Có sự sợ hãi 
hay không, không ai kể! Có ý định 
bỏ cuộc không, không ai dám chắc! 
Nhưng có một điều ai cũng nhìn 
thấy, sự thích ứng linh hoạt đã lèo lái 
con thuyền BSL không chỉ vượt qua 
những rặng đá ngầm nguy hiểm, mà 
hơn thế nữa, giữa muôn trùng khó 
khăn bủa vây, người BSL lại tìm thấy 
cơ hội của chính mình. Giờ đây, khi 
Việt Nam và cả thế giới đang trên 
con đường hồi phục và xây dựng lại 
những gì đã mất trong cuộc chiến 
tàn khốc với đại dịch, người ta có thể 
nhìn thấy một BSL đã trưởng thành 
và vững vàng hơn bao giờ hết.

hướNg tớI tươNg lAI
Lịch sử có thể khiến BSL tự hào và 

vững ý chí nhưng sẽ không thể đảm 
bảo một tương lai tươi sáng! Chỉ có 
ý chí và sự đồng lòng của những 
người đang chèo lái con tàu BSL mới 
là động cơ, là nguồn lực mạnh mẽ 
đưa tàu ra khơi, hướng tới những 
chân trời mới. Sẽ không chỉ có một 
giai đoạn 5 năm, mà sẽ là nhiều 5 
năm nữa đang chờ đón. Giai đoạn 
mới, cơ hội mới, thách thức mới, vậy 
BSL sẽ đón nhận như thế nào?

Con đường sắp tới liệu có giống 
con đường đã qua? 5 năm tới liệu 
có như 5 năm trước? Thế giới đang 
vận động và thay đổi mỗi ngày, 
vạn vật vẫn luôn không ngừng tiến 
hóa để hoàn thiện hơn, BSL cũng 
vậy! Một tầm nhìn mới đã được xác 
định, những mục tiêu mới đã được 
đặt ra, nhiều nhân tố mới đã gia 
nhập BSL. Bây giờ chính là thời điểm 
mang tính chất quyết định, BSL sẽ 
chỉ có một lựa chọn hướng về phía 
trước với tầm nhìn cao và xa hơn, 
hành động sẽ quyết liệt hơn để đạt 
những mục tiêu mới đầy thách thức. 

Người ta vẫn nói, muốn đi nhanh 
hãy đi một mình, muốn đi xa hãy 
đi cùng nhau! BSL đã, đang và sẽ 
không bao giờ đi một mình, phía 
sau những con người BSL vẫn luôn 
là sự ủng hộ của hai Ngân hàng 
hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản. 
CBCNV BSL đã không phụ sự kỳ 
vọng của hai Ngân hàng mẹ bằng 
sự nỗ lực tự phát triển từ những 
nguồn lực nội tại, sẽ quyết tâm đi 
xa và vững vàng hơn nữa, vượt qua 
cả những kỳ vọng này. Để làm được 
thế, sức mạnh từ những giá trị cốt 
lõi chính là vũ khí cùng CBCNV BSL 
tiến ra thương trường. 

Công ty Cho thuê tài chính BIDV – SuMi TRUST 
thành lập ngày 19/05/2017. Tại thời điểm 31/12/2021, 
BSL có tổng số 122 cán bộ nhân viên. BSL hoạt động 
kinh doanh có lợi nhuận từ năm 2019 (sau hơn 1 
năm đi vào hoạt động). Đến hết năm 2021,  BSL đã 
đạt được các dấu mốc sau: có trên 430 khách hàng; 
dư nợ đạt xấp xỉ 2.700 tỷ đồng; nhiều TCTD bao gồm 
cả nước ngoài (ngoài BIDV/SMTB) cấp hạn mức tín 
dụng với giá trị lớn.

Ban lãnh đạo Công ty BSL
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Và cũng từ cái “máu” ưa xê dịch 
ấy mà nhiều năm nay tôi luôn 
có thêm những người bạn 

mới. Có những người hễ cứ gặp 
nhau là nổi hứng phiêu bồng, có 
những người cứ phải tìm đến nhau 
để bày biện một hành trang, lại có 
những người thoạt nghe chẳng 
thấy có gì liên quan, hấp dẫn là mấy, 
vậy mà rồi chỉ sau một vài chuyến 
đi đã trở thành lưu luyến… Những 
người bạn ở  Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam – BIDV bén 
duyên cùng tôi bắt đầu từ những 
chuyến đi như vậy. Không phải ở 
vai khách hàng với người phục vụ, 
cũng chẳng phải đối tác làm ăn gì. 
Chúng tôi, nhà văn và người làm 
doanh nghiệp, mà lại là một doanh 
nghiệp thoạt nghe thì có vẻ rất khô 
khan, lạnh lùng với những con số, 

gặp nhAU 

trên những
con đường
Vốn là người ưa xê dịch, nên những 
con đường luôn có một sức cuốn hút 
đặc biệt đối với tôi. Trên mỗi hành 

trình, từ mỗi bước chân đều là một dịp 
để lắng nghe và thấm thía… 

AN LươNg 
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với những nợ, những vay, những 
lỗ lãi… cuối cùng lại gặp nhau 
trên những con đường… Ngẫm 
ra, những chuyến đi cũng có chiều 
kích, có trọng lượng và giá trị của 
nó. Đi đến tương lai đưa người ta 
gần lại với nhau. Đi về quá khứ gắn 
người ta vào với nhau chặt hơn, bền 
hơn… Lẽ đời là thế, mà cuộc đời 
cũng đáng yêu vì thế.

5 năm trước, trong bối cảnh 
BIDV, ngôi nhà của những người 
bạn mới, đang chuẩn bị bước vào 
sinh nhật lần thứ 60, khép lại một 
vòng hoa giáp, sau bao nhiêu thăng 
trầm, truân trải, thay tên đổi họ, 
tách nhập hợp tan, với bao nhiêu 
đóng góp và thành tựu trong sự 
nghiệp xây dựng và phát triển đất 
nước cho đến hôm nay; tôi có dịp 
đồng hành với họ trong một hành 
trình đầy cảm xúc của cả không 
gian lẫn thời gian, tôi chợt nhận ra 
“chơi” với BIDV thì không thể chỉ 
nhìn mọi chuyện khô khan như số, 
như nợ, như vay, như lỗ lãi… mà 
phải nhìn ở đó, dù là mỗi việc làm, 
mỗi cử chỉ thông thường nhất, như 
những thông điệp của một tế bào 
đầy sinh khí, như hơi thở mang đầy 
băn khoăn, trăn trở, và thâm trầm 
những triết lý cao cả, nhân văn…

Để phác thảo diện mạo của một 
Ngân hàng thương mại, một định 
chế tài chính có quy mô hàng đầu cả 
nước cả về bề dày lịch sử cũng như 
sức vươn lên mạnh mẽ cùng quá 
trình hội nhập to lớn của đất nước 
như hôm nay, sẽ không khó khăn gì 
nếu đưa ra một vài chấm phá thông 
qua những “con số biết nói” mà bất 
kỳ ai cũng có thể cảm nhận được. 
Song đó không phải việc mà tôi 
thành thạo. Ở bài viết này, tôi muốn 
nhìn BIDV từ một góc độ khác, góc 
độ của những ứng xử đời thường, 
với một tư duy văn hóa và tinh thần 
nhân văn đầy sâu xa, tinh tế của nó. 
Đó là những hoạt động hỗ trợ, chia 
sẻ mang ý nghĩa trách nhiệm và 
đồng cảm đối với xã hội, với cộng 
đồng trong suốt những năm qua…

Lần đầu tiên rong ruổi với BIDV 
là chuyến hành trình về với miền 
Trung cách đây hơn sáu năm về 
trước. Miền Trung vốn là mảnh đất 
đầy nhạy cảm cả về thiên nhiên lẫn 
con người. Lâu nay, với mục tiêu 
phát triển kinh tế, ở rất nhiều nơi, 
nhất là miền Trung, các vấn đề về 
văn hóa, môi trường gần như bị 
xem nhẹ, để rồi đến một ngày, bên 
cạnh những tươi trẻ rạng rỡ của một 
sự phát triển mạnh mẽ và cả quyết 
đang làm phơi phới lòng người kia, 
thì mặt sau của nó người ta cũng 
đang phải âm thầm đối diện với biết 
bao nhiêu hệ lụy có nguyên nhân từ 
sự bất công, sự suy thoái của nhận 
thức và của nhân cách… mà các 
khái niệm dùng để phản ánh ngày 
một nhiều, như “Tăng trưởng nóng”, 
“mất cân đối”, “phát triển kinh tế 
không gắn liền với phát triển văn 
hóa và môi trường”, “mặt trái của 
kinh tế thị trường”… khiến người ta 
buộc phải đau đáu nhìn lại sự sung 
túc của mình trong một ước mơ 
“bền vững…”

Người làm văn vốn nhạy cảm 
với những thiệt thòi, mất mát, cũ 
xưa. Lại cũng dễ bất bình với những 
lãnh đạm, dửng dưng, vô cảm... 
Thế còn người làm kinh tế, lại là 
làm kinh tế giỏi, thì sao? Tôi đã đem 
những suy nghĩ băn khoăn và có 
đôi chút tò mò ấy đến với chuyến 
hành trình cùng BIDV. Chuyến đi 
đầu tiên ấy, trong thâm tâm, phần 
cũng muốn xem cách mà một ngân 
hàng thương mại kiếm tiền thế nào, 
và sau nữa, là xem họ dùng tiền thế 
nào… Và tất cả những gì tôi thấy, 
trong và sau chuyến đi đó, đã tạo 
nên một sự cảm mến với những 
người bạn mới của mình

* * *
Gọi là về với miền Trung, song 

thực tế chuyến đi đó chúng tôi chỉ 
dừng chân ở 2 tỉnh là Nghệ An và Hà 
Tĩnh, với một số hoạt động nghiệp 
vụ khác của BIDV. Song, mùa Xuân ấy 
cũng vừa tròn trăm năm ngày sinh 
của nhà thơ Xuân Diệu. Đêm kỷ niệm 

sự kiện này tại quê nội ông, thị trấn 
Can Lộc – Hà Tĩnh, bên cạnh sự có 
mặt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 
lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện các cơ 
quan đoàn thể, cùng đông đảo nhân 
dân trong họ ngoài làng của nhà 
thơ, còn có sự tham gia của đại diện 
chính quyền và nhân dân tỉnh Bình 
Định. Chương trình giao lưu ấm cúng 
mà ý nghĩa này cũng là sự tri ân của 
BIDV đối với quê hương đã sinh ra 
nhà thơ vốn là mối nhân duyên của 
hai vùng đất, xem ra có gì vừa trân 
trọng lại vừa gần gụi, giống như sự 
lại qua của hai phía thông gia… 

Sau đêm kỷ niệm đó, hành trình 
của BIDV dẫn đến Lễ khởi công tôn 
tạo đền thờ La Sơn phu tử Nguyễn 
Thiếp ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. 
Nguyễn Thiếp được coi là một nhà 
giáo có công lớn đối với nền giáo 
dục nước nhà cuối thế kỷ thứ XVIII, 
đền thờ ông được nhân dân xây 
dựng tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, 
Hà Tĩnh đến nay qua nhiều năm đã 
xuống cấp. Khi được hỏi vì lý do gì 
mà BIDV lại hỗ trợ việc tôn tạo công 
trình này, với số tiền lên tới cả chục 
tỷ đồng, thì nhận được câu trả lời 
hết sức đơn giản và bình dị: “La Sơn 
phu tử Nguyễn Thiếp chính là người 
đã có những đóng góp cực kỳ quan 
trọng đối với sự nghiệp của nhà Tây 
Sơn…”. À! Thì ra là vậy. Nếu như câu 
chuyện thứ nhất là ấn tượng về một 
hành xử văn hóa thì đến câu chuyện 
thứ hai, những hành xử đó đã chạm 
vào một không gian linh thiêng 
của lòng người, một dấu ấn của lịch 
sử. Đó cũng là sự tôn vinh đối với 
những giá trị văn hoá tâm linh, thể 
hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” 
của dân tộc… 

Liên quan đến việc tôn tạo đền 
thời La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp, 
những người bạn ở BIDV còn kể 
thêm nhiều câu chuyện cảm động 
về những công trình lịch sử, văn hóa 
tâm linh khác mà BIDV từng tham 
gia với một tinh thần đầy trân trọng 
và trách nhiệm. Những công trình 
đã góp phần làm nên “thương hiệu” 
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* * *
Sau chuyến đi mùa xuân năm ấy, 

tôi có mặt nhiều hơn trong các hoạt 
động của BIDV trong các chương 
trình liên quan đến an sinh xã hội, 
đền ơn đáp nghĩa, hoạt động vì 
môi trường, vì cộng đồng; xây dựng 
các công trình văn hóa, tâm linh… 
Những việc làm hoàn toàn không 
phải vì mục đích lợi nhuận, mặc dù 
số tiền bỏ ra không hề nhỏ. Những 
hoạt động không chỉ thể hiện rõ cái 
tâm của người khởi sự, mà cao hơn 
nữa, nó là một sự đồng cảm, một 
sự tri ân đến tận cùng. Đặc biệt là 
“Hành trình Đỏ”, tên gọi của phong 
trào hiến máu nhân đạo, một biểu 
tượng đẹp về tình tương thân tương 
ái của dân tộc, một nghĩa cử nhân 
văn của con người. Đồng hành cùng 
với “Hành trình Đỏ”, BIDV đã tham 
gia một cách triệt để ở cả 4 vai trò: 
Vai trò nhà tài trợ chính của chương 
trình; Vai trò một tình nguyện viên 
trong các hoạt động vận động tuyên 
truyền; Tham gia bằng chính những 
giọt máu thực sự của mình; và với vai 
trò là 1 ngân hàng, BIDV cũng là đơn 
vị cung cấp các dịch vụ tài chính cho 

các hoạt động của chương trình… 
Sau tất cả những lần tham gia 

đó, đến một ngày, tôi chợt nhìn vào 
chiếc Logo - biểu tượng của BIDV, 
và nhớ lại câu chuyện của cố Chủ 
tịch Nguyễn Văn Doãn khi ông giới 
thiệu về ý nghĩa của nó. Ông nói 
đại ý, rằng biểu tượng đó như một 
bàn tay thép, cứng cỏi, mạnh mẽ. 
Màu đỏ ở giữa tượng trưng cho sức 
mạnh, nhiệt huyết, đam mê; Màu 
trắng tượng trưng cho sự minh 
bạch, chính trực; Còn màu xanh 
tượng trưng cho hy vọng về một 
tương lai xán lạn. Tất cả hòa vào 
nhau làm nên một khối đồng thuận, 
đoàn kết, hiệp lực của toàn thể cán 
bộ công nhân viên BIDV… Có lẽ đó 
chính là lý do không chỉ khiến cho 
BIDV có được sức mạnh của sự đồng 
thuận, mà còn tạo nên sức hút đối 
với những người “ngoại đạo” như 
tôi. Và cũng chính từ những hàm 
ngôn mang đậm triết lý trong tất 
cả những câu chuyện mà tôi vừa kể 
chính là lý do để những người bạn 
BIDV thoạt nghe chẳng thấy có gì 
liên quan, hấp dẫn là mấy kia, giờ đã 
trở nên gắn bó và lưu luyến… 

BIDV trong lĩnh vực hoạt động xã 
hội, vì văn hóa và cộng đồng. Ấy là sự 
phát tâm công đức tham gia tu bổ, 
tôn tạo và xây dựng các công trình 
lịch sử, văn hoá, công trình tưởng 
niệm các vị Anh hùng Dân tộc, tri 
ân những Anh hùng Liệt sĩ, danh 
nhân Văn hoá… Đặc biệt là một loạt 
những công trình thể hiện lòng biết 
ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trên khắp cả nước như xây dựng 
Tượng đài Hoàng Đế Quang Trung 
Nguyễn Huệ và chùa Linh Phong 
tại Bình Định, xây dựng Tượng đài 
Thanh niên Xung phong tại Tây 
Ninh, Tượng đài chiến thắng Cửa 
Việt tại Quảng Trị, Tượng đài chiến sỹ 
trên sông Thạch Hãn, Nhà bia chùa 
Kim Sơn tại Hà Nội, Đình thờ anh 
hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực 
tại Kiên Giang, công trình cầu vào 
đền Trần Hưng Đạo tại Nam Định… 
Nghe kể về những việc làm này, một 
lần nữa lại thấy cái tâm, cái đức, cái 
tình của tất cả hơn 20.000 người lao 
động trong hệ thống BIDV, và cao 
hơn nữa, đó cũng là thái độ, là quan 
điểm, là triết lý ứng xử với văn hóa, 
với lịch sử của con người. 
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xây DựNg ý thức tổ 
chức kỷ luật cAo 

Nhân viên giao dịch có thái độ 
hách dịch, cửa quyền, tác phong làm 
việc lề mề, thiếu lịch sự, giao tiếp 
thiếu tự tin sẽ không thể tạo niềm 
tin, thu hút khách hàng. Những 
năm gần đây, những biểu hiện này 
tuy không còn phổ biến nhưng vẫn 
thấp thoáng hiện hữu ở một vài bộ 
phận. Nếu không thay đổi kịp thời, 
chắc chắn chúng ta khó có thể giành 
được thị phần khách hàng trong thị 
trường tài chính ngân hàng có nhiều 
cạnh tranh như hiện nay. 

Mỗi cán bộ BIDV phải có ý thức 
kỷ luật nghiêm túc, coi cơ quan như 
là nhà, làm việc hết mình vì cơ quan. 
CBCNV phải nêu cao tình đoàn kết, 
thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy 
tinh thần làm chủ, tự giác, gương 
mẫu. Đảng và các tổ chức quần 
chúng luôn giáo dục, đào tạo, bồi 
dưỡng tư tưởng, chính trị, nâng cao 
phẩm chất đạo đức cho CBCNV. 

*Nguyên Giám đốc BIDV Hải Dương

ĐoàN VăN Nghệ *

BIDV đang không ngừng phát triển và lớn mạnh, 
ngày một khẳng định thương hiệu. Thành công đó sẽ 
ngày một bền vững hơn nếu chúng ta tiếp tục đồng 
tâm hiệp lực xây dựng tốt nét đẹp văn hóa của BIDV 
trong giai đoạn hội nhập và quyết tâm thực hiện tốt 
chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội 
nghị Văn hóa toàn quốc: “Phát triển nền văn hóa phải 
đặt ngang tầm với phát triển kinh tế, thì đất nước mới 
phát triển toàn diện, bền vững…”

tiếp, trang phục, cách sắp xếp bài 
trí không gian làm việc, không gian 
tiếp khách, qua đó thể hiện khả 
năng tổ chức công việc (chuyên 
nghiệp hay không chuyên nghiệp) 
và tạo lòng tin cho khách hàng.

Bên cạnh không ngừng học hỏi, 
nâng cao trình độ nghiệp vụ, CBCNV 
BIDV phải có trình độ chuyên môn 
vững chắc, luôn tự tin, sáng tạo 
trong công việc. Trình độ và sự nhiệt 
tình, say mê sáng tạo của cán bộ sẽ 
giúp BIDV phát triển thêm nhiều sản 
phẩm mới, hiện đại, đáp ứng nhu 
cầu của khách hàng, nhất là giới 
khách hàng trẻ, trí thức – thị phần 
khách hàng tiềm năng của tương lai. 

tạo chữ “tíN” 
Từ cái Tâm với nghề, xây dựng 

chữ Tín với khách hàng, BIDV đã sớm 
xác định được hướng đi vì sự phát 
triển của đất nước, phồn thịnh của 
khách hàng. Sự nhiệt tình phục vụ 
khách hàng của cán bộ nhân viên 
(CBCNV) đã giúp BIDV dần khẳng 
định được vị trí, tạo được niềm tin 
với khách hàng. Từ năm 1986 đến 
nay, với truyền thống lâu đời là đưa 
đồng vốn vào thực tế để tạo cơ sở 
vật chất, xây dựng nền kinh tế phát 
triển, bằng chữ “Tâm” với nghề, từ 
lãnh đạo đến nhân viên BIDV đã xây 
dựng được chữ “Tín” với khách hàng. 
Chữ “Tín” ấy không phải và không 
thể được xây dựng bằng những lời 
nói suông, bằng khẩu hiệu hô hào 
mà được xây dựng bằng những việc 
làm thiết thực. Chính nét đẹp văn 
hóa ấy, việc tạo được chữ “Tín” ấy đã 
giúp BIDV khẳng định được niềm 
tin không chỉ với khách hàng mà 
còn với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, 
người lao động...

chuyêN NghIệp mọI lúc, 
mọI NơI 

Không chỉ đề ra chiến lược phát 
triển, chiến lược khách hàng phù 
hợp với việc mở rộng mạng lưới 
chi nhánh, mỗi CBCNV BIDV phải 
luôn học hỏi, nâng cao trình độ 
chuyên môn, thực hiện giao dịch 
ngân hàng chuyên nghiệp. Điều 
này không chỉ thể hiện ở cách thức, 
quy trình, tốc độ xử lý công việc, 
mà còn thể hiện ở phong cách giao 

Văn hóa không tự sinh ra hay mất đi, mà do con người xây dựng nên. 
Vậy nên, muốn xây dựng và phát triển nền văn hóa trước hết cần phải có 
con người văn hóa, hay nói cách khác, con người là nhân tố chính tạo nên 
văn hóa của bất kì doanh nghiệp nào. Văn hóa BIDV được hình thành từ 
mỗi cán bộ nhân viên từ tạo dựng và giữ chữ Tín với khách hàng, xây dựng 
ý thức tổ chức kỷ luật cao, phong cách làm việc chuyên nghiệp ...

giỮ chỮ tín 
và chUYÊn nghiỆp

vĂn hóA BiDv

Ảnh dự thi “Tự hào BIDV” – BIDV Ninh Bình
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Những năm tháng
không QUÊn

Năm 1976, đất nước thống nhất được hơn một năm, bốn chúng tôi, 
những học sinh mới ra trường được phân công về nhận công tác tại 

tỉnh Thái Bình. Từ chi nhánh Ngân hàng kiến thiết Thái Bình bé 
nhỏ lúc bấy giờ, đến nay, tất cả đã đổi mới, hiện đại và vươn tầm. 

Nhìn vào cơ ngơi đó mà thấy tự hào!

NguyễN Thị Thêu
Thái Bình trước đây là một tỉnh 

thuần nông, rất nghèo và 
chậm phát triển so với cả nước. 

Tuy vậy, với chúng tôi khi đó, được 
trở về đem sức lực nhỏ bé của mình 
phục vụ quê hương là một mong 
muốn thiêng liêng, cháy bỏng ngay 
từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 
Thế rồi ước mơ của chúng tôi cũng 
thành hiện thực, bốn chúng tôi Hòa, 
Mai, Thêu, Oanh được về nhận công 
tác tại cùng một cơ quan: Ngân 
hàng Kiến thiết Thái Bình. Trụ sở 
làm việc nằm ở giáp đê sông Trà Lý, 
cạnh trụ sở Tỉnh ủy và UBND Tỉnh 
Thái Bình. Chúng tôi được phân 
công công tác ở các mảng công 
việc khác nhau, người làm cán bộ 
chuyên quản các công trình xây 
dựng cơ bản, người phụ trách các xí 
nghiệp xây lắp, người thì về phòng 
kế hoạch, người làm tài vụ kế toán, 
ai cũng có công việc cụ thể, rõ ràng. 
Lúc đầu chúng tôi hết sức bỡ ngỡ 
và lo lắng, song với tinh thần cầu 
thị, khiêm tốn, lắng nghe, học hỏi 
và được sự chỉ bảo tận tình của bác 
lãnh đạo, các anh, các chị đi trước 
nên dần dần chúng tôi cũng quen 
và làm tốt các công việc được giao.

Nhớ NhữNg Ngày củA 
tuổI trẻ 

Trong số bốn người chúng tôi, 
Hòa và tôi được trời phú cho đôi 
mắt tinh nhanh và giọng nói nhẹ 
nhàng, truyền cảm, lưu loát nên 
được các bác lãnh đạo giao cho 
nhiệm vụ chuyên đọc báo đầu giờ 
sáng, vì ngày ấy cả cơ quan chỉ 
được phân phối vài tờ. Thế là cán bộ 
công nhân viên cả cơ quan cho dù 
ở khu tập thể hay nhà riêng, tất cả 
đều luôn có mặt trước giờ làm việc 
từ 15 đến 20 phút để nghe đọc báo 
buổi sáng. 

Chúng tôi tuổi trẻ, lại là những 
đoàn viên thanh niên nên rất thích 
đọc sách vở, báo chí vì việc này cũng 
giúp chúng tôi thêm mở rộng hiểu 
biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã 
hội, giúp cho kỹ năng làm việc của 

Tác giả Nguyễn Thị Thêu cùng các đồng nghiệp BIDV Thái Bình  
nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống BIDV
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chúng tôi cũng tiến bộ lên rất nhiều. 
Trong công tác, chúng tôi luôn được 
sự chỉ bảo hết sức ân cần, chu đáo 
của các cô bác, anh chị đi trước, đặc 
biệt là sự chỉ dạy bảo của bác Nguyễn 
Văn Chiêm – Trưởng chi nhánh và 
bác Phạm Văn Luyện, Phó Trưởng chi 
nhánh quê ở Tiền Hải. Hai bác luôn 
quan tâm, động viên chúng tôi trong 
công việc, tạo cho chúng tôi sự yên 
tâm, vững tin hơn trong những ngày 
đầu tiếp xúc với công việc. 

Các bác dặn chúng tôi phải luôn 
khiêm tốn học hỏi, nắm chắc nghiệp 
vụ, tiếp đón khách đến giao dịch 
phải niềm nở, vui vẻ. Khi đi công 
tác xuống các đơn vị phải nghiêm 
chỉnh, quần áo, đầu tóc phải gọn 
gàng, nói năng lễ độ, nhã nhặn, 
không được nhận quà cáp, biếu xén 
của đơn vị, vì “há miệng, mắc quai 
đó các cháu”. Mỗi khi chúng tôi đi 
công tác xuống các đơn vị, dù gần 
hay xa cũng chỉ có cái xe đạp cà 
tàng, buổi sáng đạp xe xuống làm 
việc xong là trưa đạp về ngay. Buổi 
trưa chúng tôi vào bếp ăn tập thể, 
mỗi người nửa chiếc bánh mỳ. 

Chiến tranh vừa mới kết thúc, đất 
nước bắt đầu đi vào xây dựng còn 
muôn vàn khó khăn, đời sống của 
cán bộ, công nhân viên chức khi đó 
tất cả trông vào số lượng tem phiếu 
được phân phối ít ỏi nhưng chúng 
tôi vẫn thấy hạnh phúc và tự hào, 
hạnh phúc vì mình được sống và 
lao động trong một đất nước hòa 
bình không còn chiến tranh, bom 
đạn, tự hào vì mình được đóng góp 
một phần nhỏ bé công sức vào 
công cuộc xây dựng, kiến thiết quê 
hương đất nước phục hồi sau chiến 
tranh. Tôi nhớ hồi đó mặc dù khối 
lượng công việc không nhiều và 
quá phức tạp như bây giờ nhưng 
kỷ luật làm việc vẫn luôn khắt khe 
nhất và được đặt lên hàng đầu. Đi 
làm, tan sở đúng giờ; không ai được 
phép đi muộn, về sớm, bỏ việc giữa 
giờ, những ai nghỉ việc phải có lý do 
chính đáng, không tụ tập tán gẫu, 
nói chuyện, nêu cao tinh thần tiết 

kiệm trong mọi mặt, nhất là điện, 
nước, đặc biệt chúng tôi ở khu tập 
thể của cơ quan, mỗi gia đình chỉ 
được dùng 5 số điện một ngày.

tự hào là “VIêN gạch” 
Nhỏ xây NgâN hàNg lớN 

Những năm tháng ấy tất cả 
anh chị em cán bộ, công nhân 
viên chúng tôi luôn đoàn kết, yêu 
thương, gắn bó với nhau như anh 
em một nhà. Nhớ lắm những ngày 
gần đến Tết Nguyên đán, các bác 
lãnh đạo xuống các HTX chăn nuôi 
làm thủ tục xin mua được 1 đến 2 
con lợn “còi” về mổ thịt phân phối 
cho toàn thể anh chị em cán bộ cơ 
quan, mỗi người chỉ được khoảng 
0,5kg thịt, xương các loại thôi nhưng 

hôm đó là một ngày vui, ai cũng 
thấy hồ hởi, phấn khởi, chế độ cả 
cái Tết cũng chỉ gói gọn trong 0,3kg 
đậu xanh, 0,5kg gạo nếp và 0,5kg 
thịt mà thôi, nhưng như thế chúng 
tôi cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh 
phúc rồi.

Cuộc sống cứ dần trôi, những cô 
học sinh ngày nào giờ đã đầu bạc, 
đươc nghỉ hưu theo chế độ, đất 
nước và ngành ngân hàng cũng đã 
chuyển mình, lớn mạnh từng ngày. 
Từ chi nhánh Ngân hàng kiến thiết 
Thái Bình bé nhỏ ngày nào giờ đã 
vươn mình trở thành chi nhánh lớn 
mạnh của BIDV sánh vai với 63 tỉnh 
thành trong cả nước. Nhìn lại chặng 
đường đã qua, chúng tôi thấy vô 
cùng khâm phục những nghị lực 
và ý chí của bao lớp cán bộ, nhân 
viên Chi nhánh Ngân hàng đầu tư 
và phát triển tỉnh Thái Bình nói riêng 
và toàn thể BIDV nói chung. Tôi cảm 
thấy vinh dự và tự hào vì mình cũng 
là một viên gạch nhỏ bé góp phần 
xây dựng một trong những ngân 
hàng thương mại có uy tín bậc nhất 
Việt Nam hiện nay.

Nhân dịp 65 năm truyền thống 
của BIDV, nhớ lại những buổi ban 
đầu ấy, lòng tôi lại thêm tin tưởng 
hơn nữa vào ngày mai tươi sáng. 

 Tôi cảm thấy vinh dự  
và tự hào vì mình cũng là 

một viên gạch nhỏ bé góp phần 
xây dựng một trong những  

ngân hàng thương mại có uy tín  
bậc nhất Việt Nam hiện nay”.
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Đôi khi tôi tự hỏi vì sao lại như 
vậy? Đó là cả một quá trình 
13 năm cùng đồng hành trải 

nghiệm, cùng gắn bó và yêu thương 
với BIDV Bắc An Giang. BIDV trong 
trái tim tôi là ngôi nhà thứ hai, tôi yêu 
công việc mình đang làm, nơi mình 
cống hiến và yêu các đồng nghiệp đã 
cùng nhau chia sẻ, gắn bó…

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê cù 
lao ven sông, tôi cố gắng và nỗ lực 
mỗi ngày với ước mong thay đổi 
cuộc sống tốt hơn để chăm lo cho 
gia đình. Và ngày đó đã đến khi tôi 
được vào làm việc tại BIDV Bắc An 
Giang. Những ngày chập chững bước 
chân vào mái nhà BIDV, tôi cảm thấy 
mình nhỏ bé, 22 tuổi tràn đầy năng 
lượng, tự tin và nhiệt huyết nhưng 
nhiều thiếu sót. Nhưng đồng nghiệp 

NIỀm Tự HÀo
củA tôi

Nhiều người hỏi tôi rằng tại sao trang mạng xã hội của tôi nhắc nhiều 
về BIDV đến thế? Tôi cười và tự ngẫm chắc là vì tôi yêu BIDV! BIDV 
đã thấm vào máu thịt, vào trí óc và con người tôi, là một phần không 

thể thiếu trong cuộc sống, là niềm tự hào của tôi…

Bích TuyềN

trong Hội thi dịch vụ 2018 
khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long. Tôi và đồng đội 
đã thực hiện được mong 
ước của đời mình là một lần 
đặt chân đến thủ đô, được 
ngắm nhìn hội sở chính từ 
Hồ Gươm. Một cảm giác 
hạnh phúc khó tả, niềm tự 
hào, thân thương BIDV trong 
tôi. 

Tôi còn  được tham gia 
nhiều chương trình đào tạo 
của BIDV như lớp cán bộ 
nguồn Đồng bằng sông Cửu 
Long, lớp học về phân tích tài 
chính, các lớp học về Ngân 

hàng số, tài trợ thương mại,… 
Ngoài ra, còn có hoạt động đọc sách 
cùng nhau, chia sẻ với nhau về cuốn 
sách hay, về những kiến thức mới… 
Không chỉ có vậy, ở BIDV tôi còn cảm 
nhận được tấm lòng yêu thương sâu 
sắc vì cộng đồng. BIDV hằng năm 
đều tổ chức các chương trình thiện 
nguyện, các hoạt động hướng về 
cộng đồng và xã hội như Nụ cười 
BIDV, Tết ấm cho người nghèo… Tại 
BIDV Bắc An Giang chúng tôi còn 
đồng hành cùng chính quyền ở địa 
phương trao nhà tình nghĩa, trao 
quà tết cho những hoàn cảnh khó 
khăn trong hội chất độc màu da 
cam, tặng xe cứu thương cho bệnh 
viện, tặng máy thở cho Bệnh viện Đa 
khoa khu vực, tặng máy vi tính cho 
các em học sinh, tặng thẻ bảo hiểm 
y tế cho các học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn. 

Tôi cảm thấy tự hào vì điều đó, vì 
những gì chúng tôi đóng góp, chia 
sẻ cho cộng đồng và xã hội. BIDV 
đã tạo điều kiện để chúng tôi có thể 
làm điều đó trở nên hoàn hảo và tốt 
đẹp hơn. Khó để tả xiết cảm nhận 
tốt đẹp về BIDV trong tôi. Nhưng có 
thể khẳng định rằng, BIDV đã là mái 
nhà thứ hai của tôi, nơi tôi trưởng 
thành hơn, mạnh mẽ, chín chắn, biết 
yêu thương và có trách nhiệm hơn. 

Tôi yêu BIDV, niềm tự hào của tôi 
là một BIDVer! 

ở BIDV Bắc An Giang đã yêu thương, 
hỗ trợ và giúp đỡ tôi rất nhiều. 

Và tôi đã sớm trở thành thành 
viên được mọi người yêu thương 
tin tưởng với những đóng góp nho 
nhỏ của mình. Đó là những sáng 
tác, sáng kiến tham gia hội thi 2 bộ 
quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp 
do BIDV tổ chức. Những hoạt động 
Công Đoàn, Đoàn thanh niên tôi là 
người hăng hái nhất, hầu như tất 
cả mọi hoạt động đều có tôi tham 
gia: Giải chạy Tết Ấm cho người 
nghèo, những chuyến về nguồn, 
viết báo đưa tin cho Bản Tin Đầu 
Tư Phát Triển… Tôi đã trưởng 
thành như thế. Và niềm hạnh phúc 
thực sự vỡ òa khi lần đầu tiên tôi 
và đồng đội mang vinh quang về 
cho BIDV Bắc An Giang với giải Nhì 
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65 năm hoạt động, cùng 
với hơn 1000 chi nhánh, 
phòng giao dịch rộng 

khắp trong nước và quốc tế, BIDV 
đã đóng góp dựng xây từ những 
công trình địa phương: điện, đường, 
trường, trạm, các làng nghề, nông – 
lâm – ngư nghiệp đến những dự án 
văn hóa du lịch, kinh tế, xã hội mang 
tầm vóc quốc gia.

Đây hứa hẹn sẽ là cuộc thi check 
in đáng chờ đợi nhất mùa hè năm 
2022 với quy mô, ý nghĩa và hệ 
thống giải thưởng ấn tượng. Tổng 
giá trị giải thưởng lên tới 400 triệu 
đồng tiền mặt với 2 hạng mục: Giải 
tuần cho top 3 bài dự thi có lượt 
tương tác cao nhất mỗi tuần và Giải 
chung cuộc cho top các bài dự thi 
có nhiều tương tác nhất, check-in 
được nhiều địa điểm nhất và tác 
phẩm truyền cảm hứng nhất do BTC 
bình chọn.

Tham gia ngay chỉ với 2 bước 
đơn giản:

Bước 1: Người chơi đăng trên 
facebook cá nhân ảnh/video kèm lời 
bình chia sẻ cảm xúc cho tác phẩm 
và gắn hashtag dự thi theo 1 trong 2 
chủ đề:
+ Chủ đề 1: “Check-in BIDV – Đồng 
hành cùng đất nước” là các hình 
ảnh/video được chụp/quay tại các 
địa điểm, địa danh, dự án, công 
trình, sản phẩm do BIDV đồng hành 

vi vU khắp Đất nước

Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập ngân hàng BIDV, 
cuộc thi không chỉ truyền cảm hứng về chặng đường tự hào 
phát triển cùng đất nước mà còn thôi thúc khao khát khám 
phá, xê dịch, đặt chân đến những tọa độ, công trình, địa 

danh mang dấu ấn BIDV khắp mọi miền của giới trẻ và 
cộng đồng nói chung.

Kiều oANh 

(hỗ trợ, cho vay, tài trợ vốn…)  
 #BIDVCheckin 
#BIDVcungdatnuoc

+ Chủ đề 2: “Check-in BIDV – Đồng 
hành cùng bạn, đón vạn niềm vui” 
là các hình ảnh/video được chụp/
quay tại phòng giao dịch/chi nhánh 
gắn với các sản phẩm dịch vụ BIDV. 
Tác phẩm dự thi không xuất hiện 
thương hiệu Ngân hàng khác. 

#BIDVCheckin #BIDVcungban
 Bước 2: Chia sẻ và kêu gọi bạn 
bè, người thân,...tương tác cho post 
của bạn.

 Cơ cấu giải thưởng và thể 
lệ chi tiết cuộc thi tại landing 
page: https://www.bidv.com.vn/
BIDVCheckinChallenge/

      với 
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C u ộ C  t h i 
“BIDV check-in Challenge” 

đã chính thức khởi động từ 1/4/2022 
đến ngày 20/5/2022, hãy tham gia 
ngay để khám phá một Việt Nam 
 gấm hoa và chinh phục những  

giải thưởng hấp dẫn đang chờ bạn.  

Mọi thắc mắc vui lòng gửi email 
về Ban tổ chức tại 

bidvchallenge@gmail.com 
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65 Năm 
trưỜng tồn

phát triển
Sáu lăm năm một chặng đường

Đầu tư phát triển tấm gương ngân hàng
Doanh số ngày một sang trang

Uy tín dân chúng xếp hàng gửi vay

Nợ xấu đếm đầu ngón tay
Đầu tư dự án cho vay gọn gàng

Cán bộ tín dụng làm gương
Kế toán chính xác mở đường khách qua

Kho quỹ túc trực vào ra
Khách cần là có chẳng va chạm gì
Sáu lăm năm một chặng đường đi
Khó khăn vất vả ta cùng vượt qua

Đoàn kết anh em một nhà
Hoàn thành kế hoạch tạo đà tiến lên

hoàNg MiNh VượNg nhỮng cô gái 
ngÂn hàng BiDv
Con gái ngân hàng BIDV mắt đen lúng liếng
Má lúm đồng tiền – xinh đến là xinh
Nết na, thanh lịch, văn minh
Nói lời hay làm nhiều việc tốt

Bao khó khăn vượt lên phía trước
Nghiệp vụ tinh thông, liêm khiết, chuyên cần
Yêu nghề tín dụng , kiểm ngân …
Lo sao đồng vốn mấy lần sinh sôi

Con gái BIDV việc gì cũng giỏi
Tảo tần hôm sớm lo toan
Dạy con học giỏi chăm ngoan
Yêu chồng chung thủy, đảm đang việc nhà!

Những cô gái yêu đời , yêu tiếng hát lời ca
Tiếng hát vút cao thấm đượm tình người
Trên sân khấu em là liền chị
Dịu dàng, duyên dáng xinh tươi

Những cô gái BIDV mến yêu của tôi
Đã gặp rồi, nhớ lắm người ơi!

Lê XuâN ĐạM
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BIDV Lớn mạnh
mỗI ngày
Tự hào cán bộ Ngân hàng 
Đầu tư Phát Triển Việt Nam lâu đời 
Sáu lăm năm không nghỉ ngơi 
Kiến thiết Xây dựng cho đời mãi xanh
Cảm ơn thế hệ cha anh 
Dày công gây dựng để thành hôm nay 
Ngân hàng lớn mạnh mỗi ngày
Bảo hiểm, chứng khoán đổi thay từng giờ
Bán lẻ phát triển bất ngờ 
Bán buôn chiến lược đang chờ vươn xa 
Cổ đông chiến lược Ha Na
Mạng lưới rộng khắp cả ra nước ngoài 

Nhân sự tròn đức, vẹn tài
Công nghệ hiện đại miệt mài tiến lên
Số hóa mỗi ngày không quên
Năng lực tài chính vững bền thời gian
Tái cơ cấu vượt gian nan 
Nhận sáp nhập một ngân hàng thành công 

Sáu lăm năm vượt bão giông 
Bao thế hệ cùng dày công dựng thành 
Vì đất nước mãi đồng hành 
Hợp tác cùng phát triển nhanh, vững bền
Tuổi mới tiếp tục tiến lên 
Mùa xuân Tổ quốc có tên Ngân hàng!

ĐiNh VăN học

nỗi niềm 
của nắng

Em là hạt nắng kiêu sa
Cũng duyên dáng cũng điệu đà đấy thôi

Là con của mẹ Mặt trời
Em mang sứ mệnh giúp đời sáng tươi

Nghiêng về Ninh Thuận với người
Say mê gió cát đồi phơi bóng vàng

Xuyên qua nho tím bên giàn
Thấm vào trái ngọt xốn xang men nồng

Ghé về vùng  muối mênh mông
Chắt chiu vị biển hương đồng kết tinh

Đôi khi cũng tự trách mình
Mấy mùa hạn hán lá cành xác xơ

Thương đàn cừu trắng ngẩn ngơ
Cong mình cùng đất nắng chờ mưa sang.

Từ trong cằn cỗi khô khan
Nay đồng điện mới dọc ngang quê mình

Nắng vàng lặng lẽ hóa thân
Dòng năng lượng sạch phủ xanh mọi miền 

Như em, nắng cũng nỗi niềm
Cũng yếu đuối cũng buồn phiền vu vơ

Lúc gay gắt lúc mộng mơ
Chỉ cần anh hiểu tình thơ nắng vàng.

Võ Thị TâN PhươNg 

KhÚC hÁT
TỰ hàO
Em thẩm định về trưa nắng tháng Tư
Rừng cao su nhuộm sắc vàng thay lá
Tiếng ve râm ran ngân khúc ca vào Hạ
Hoa gạo mang lửa đỏ thắp lưng đồi

Cô gái ngân hàng lưng áo đẫm mồ hôi
Đưa đồng vốn BIDV đến từng thôn bản
Bình Phước hôm nay chuyển mình cùng năm tháng
In dấu chân em trên khắp nẻo đường

Địa danh anh hùng mảnh đất quê hương
Phú Riềng Đỏ, sóc Bom Bo dần thay áo mới
Hạt điều, hồ tiêu vươn tầm ra thế giới
Dòng vốn quay nhanh, em góp sức tạo nguồn

Tiếng máy reo vui trên những công trường
Ghi dấu ấn ngân hàng đầu tư trong đó
Tự hào biết bao người em gái nhỏ
Cùng xây đắp BIDV thêm lớn mạnh vững vàng

Sáu mươi lăm năm truyền thống vẻ vang
Tiếp bước thuở ban đầu – Kiến Thiết
Lớp trẻ hôm nay hiến dâng bầu nhiệt huyết
Đưa BIDV vươn tới những tầm cao

Vượt qua khó khăn thử thách, gian lao
Cánh chim bằng mải miết bay về chân trời mới 
Hai mươi sáu tháng Tư ngày vui đang tới 
BIDV vang khúc hát tự hào.

Võ Thị Thu TrANg 
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NguyễN HươNg 

cho cuộc sống xanh 2022

BIDV KHỞI ĐỘNG GIẢI CHẠY 

BIDVRUN

Giải chạy online “BIDVRun – 
Cho cuộc sống Xanh” được 
tổ chức dành cho tất cả mọi 

người, qua đó khích lệ tinh thần rèn 
luyện sức khỏe cộng đồng, vận động 
cán bộ, khách hàng BIDV và công 
chúng chung tay bảo vệ môi trường, 
đóng góp cho sự phát triển bền 
vững của đất nước. Toàn bộ thành 
tích km của vận động viên tham 
gia giải chạy sẽ được quy đổi thành 
chi phí do BIDV tài trợ để đóng góp 
xây nhà cộng đồng tránh lũ và triển 
khai chương trình trồng “01 triệu 
cây Xanh” do BIDV phát động nhằm 
hưởng ứng Đề án “Trồng 01 tỷ cây 
xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Sáng ngày 17/04/2022 tại Hà Nội, BIDV tổ chức Lễ phát động Giải chạy thiện nguyện 
online “BIDVRun – Cho cuộc sống Xanh” lần thứ 2. Giải chạy diễn ra trong 22 ngày, 
từ ngày 17/4 đến ngày 8/5/2022. Ngay trong ngày đầu tiên đã có hơn 17 nghìn vận 

động viên đăng ký tham gia.

tới kỷ niệm 71 năm Ngày thành 
lập Ngành Ngân hàng Việt Nam, 
đồng thời là hoạt động hưởng ứng 
Việt Nam đăng cai tổ chức SEA 
Games 31. 

Trong ngày đầu tiên của Giải chạy, 
toàn bộ số km chạy hợp lệ được 
nhân 3 lần chi phí đóng góp, tương 
đương 01km thành tích chạy được 
quy đổi tối thiểu 3.000 đồng. Tại bờ 
Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có gần 
1.000 vận động viên cùng các các 
đơn vị/chi nhánh trên toàn hệ thống 
BIDV trực tiếp tham gia giải chạy với 
cự ly 6,5 km, hướng tới kỷ niệm 65 
năm Ngày truyền thống BIDV. 

Phát biểu tại buổi Lễ phát 
động, ông Trần Xuân Hoàng, Uỷ 

Giải chạy là hoạt động ý nghĩa 
nằm trong chuỗi chương trình kỷ 
niệm 65 năm Ngày thành lập BIDV 
(26/04/1957 – 26/04/2022), hướng 
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N ăm 2021, Giải chạy BIDVRun - Cho cuộc sống Xanh thu hút 28.400 vận động viên 
tham gia với tổng số 1,4 triệu km thành tích. Tương ứng với kết quả đó, BIDV 
dành hơn 5,6 tỷ đồng xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ và trồng 64.000 cây xanh 

thực hiện chương trình “01 triệu cây Xanh” do BIDV phát động. Đến ngày 30/3/2022, thực 
hiện cam kết của Giải chạy, BIDV đã thưc hiện trồng mới 72.252 tại nhiều địa phương trên 
cả nước như Phú Thọ, Yên Bái, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh,… Đồng thời, căn nhà cộng 
đồng tránh lũ đầu tiên do BIDV tài trợ chi phí xây dựng đã được khánh thành tại xã Cẩm 
Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Để tham gia giải chạy, vui lòng tải ứng dụng BIDVRUN trên kho ứng dụng App Store 
và Google Play. Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website:  http://bidvrun.com và 
fanpage Tết ấm cho người nghèo.

viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn 
BIDV, Trưởng Ban Tổ chức giải 
chạy nhấn mạnh: “Trong trạng 
thái dịch bệnh mới, hoạt động 
rèn luyện nâng cao sức khoẻ rất 
cần thiết cho mỗi cá nhân. Giải 
chạy không chỉ giúp các vận động 
viên xây dựng và duy trì lối sống 
xanh, lành mạnh mà còn chung 
sức cùng BIDV xây nhà cộng đồng 
tránh lũ tại các tỉnh thường xuyên 
gặp thiên tai và đóng góp trồng 
01 triệu cây xanh, hưởng ứng 
chương trình trồng 01 tỷ cây xanh 
của Thủ tướng Chính phủ”.

Cá nhân có thể đăng ký và 
tham gia giải chạy thiện nguyện 
“BIDVRun – Cho cuộc sống Xanh” 
trên ứng dụng thể thao BIDVRUN 
hoặc website http://bidvrun.com. 
Đặc biệt, BIDV dành rất nhiều  
giải thưởng hấp dẫn và quà tặng 
thể thao cho các cá nhân/đội 
đạt thứ hạng cao theo thể lệ của 
chương trình. 
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Lễ trao giải vừa được tổ chức 
trong khuôn khổ Diễn đàn 
Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 

(Vietnam Retail Banking Forum 
2021) do Hiệp hội Ngân hàng 
Việt Nam (VNBA) và Tập đoàn Dữ 
liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG 
Vietnam) phối hợp thực hiện tại Tp. 
Hồ Chí Minh vào ngày 25/03/2022.

Đây là 4 giải thưởng nằm trong bộ 
Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam Tiêu 
biểu (Vietnam Outstanding Banking 
Awards - VOBA), bao gồm các hạng 
mục giải thưởng uy tín trong nước 
với sự phối hợp tổ chức giữa VNBA 
và IDG Vietnam. Các hạng mục giải 
thưởng VOBA được xét duyệt dựa 
trên nhiều tiêu chí khắt khe và được 
đánh giá một cách khách quan, độc 
lập bởi các chuyên gia đại diện các cơ 

BIDV NhậN đồNg thờI 04 gIảI thưởNg 

Ngân hàng Việt Nam Tiêu biểu

BIDV xuất sắc vượt qua các tiêu chí đánh giá của Hội đồng bình chọn và 
được trao đồng thời 4 giải thưởng quan trọng là: “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 
2021”; “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu 2021”; “Sản phẩm dịch vụ sáng 
tạo tiêu biểu” và “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”.

VăN Hải 

quan Chính phủ, Bộ, Ngành, Hiệp hội 
trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 
Việc giành được các giải thưởng uy 
tín trên là sự ghi nhận những nỗ lực 
của BIDV đã vượt qua khó khăn và 
thử thách để giữ vững vị thế số 1 thị 
trường về quy mô, hiệu quả hoạt 
động bán lẻ và tăng trưởng nền 
khách hàng cá nhân; bứt phá ngoạn 
mục trong chuyển đổi số; và luôn đề 
cao trách nhiệm với cộng đồng nhất 
là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp.

Trong hoạt động Ngân hàng 
bán lẻ, năm 2021 tiếp tục đánh dấu 
sự chuyển mình mạnh mẽ của BIDV 
trong hoạt động số hóa các sản 
phẩm dịch vụ; gia tăng trải nghiệm 
khách hàng và chất lượng dịch vụ; 
duy trì hình ảnh là ngân hàng tốt 

nhất dành cho khách hàng cá nhân. 
Hội đồng bình chọn VOBA ghi nhận 
sự phát triển vượt trội trong hoạt 
động ngân hàng bán lẻ của BIDV 
với tổng số điểm đánh giá cao nhất: 
Quy mô huy động vốn, dịch vụ, tín 
dụng bán lẻ dẫn đầu thị trường, 
đóng góp hiệu quả toàn diện vào lợi 
nhuận ngân hàng; Nền khách hàng 
cá nhân, đặc biệt là khách hàng 
số tăng trưởng vượt trội, cao nhất 
thị trường... Với những kết quả ấn 
tượng đó, BIDV trở thành ngân hàng 
đầu tiên được xướng tên trong hạng 
mục giải thưởng VOBA năm 2021 và 
là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam 
đạt giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ 
Tiêu biểu” trong 6 năm liên tiếp từ 
2016-2021.

Riêng với mảng Ngân hàng Điện 
tử, BIDV được ghi nhận bởi giải 
thưởng “Ngân hàng Chuyển đổi số 
tiêu biểu năm 2021” lần thứ 2. Trong 
những năm qua, BIDV tự hào là một 
trong những đơn vị đi đầu trong 
chuyển đổi số ngành Ngân hàng và 
luôn xác định rõ chuyển đổi số là 
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1 trong 3 trụ cột chính trong chiến 
lược phát triển kinh doanh. Nhờ 
những chiến lược đúng đắn, kịp 
thời và quyết liệt, BIDV đã đạt được 
những kết quả chuyển đổi số đáng 
ghi nhận trong năm 2021 với nhiều 
dấu ấn rõ rệt trên thị trường: Số 
lượng giao dịch trên kênh số chiếm 
gần 70% tổng giao dịch; Thu nhập 
thuần từ hoạt động ngân hàng số 
tăng 66% so với 2020. Với những 
kết quả tăng trưởng vượt bậc, nỗ 
lực của  BIDV đã được nhiều tổ chức 
trong và ngoài nước công nhận 
như Giải thưởng “Ngân hàng điện 
tử sáng tạo nhất Việt Nam” năm 
2021 của tạp chí The Global Banking 
& Finance bình chọn (sản phẩm 
iBank), Giải thưởng Ngân hàng số 
tiêu dùng tốt nhất Việt Nam 2021 
(Best Digital Consumer Bank) do tạp 
chí Global Finance bình chọn.

BIDV hướng đến số hóa toàn 
diện thông qua đẩy mạnh phát 
triển kênh phân phối số và sản 
phẩm mới trên kênh số. Trong đó, 
sản phẩm Omni SmartBanking thế 
hệ mới dành cho khách hàng cá 
nhân tạo ấn tượng mạnh mẽ trên 
thị trường với nhiều tính năng tiên 
phong như: ekYC, cho vay cầm cố 
sổ tiết kiệm online, hệ thống tích 
điểm toàn diện Loyalty, siêu thị 
online Vinmart; đặc biệt ứng dụng 
SmartBanking trên Apple Watch 
với nhiều tính năng vượt trội cho 
phép khách hàng thực hiện các 

giao dịch tài chính cơ bản ngay 
trên đồng hồ thông minh. Đối với 
khách hàng doanh nghiệp, BIDV 
triển khai phiên bản Omni iBank với 
nhiều tính năng ưu việt, đồng nhất 
trải nghiệm, liền mạch trên web, 
mobile app; đặc biệt ứng dụng 
BIDV Home là hệ sinh thái hỗ trợ tối 
ưu cho khách hàng cá nhân vay vốn 
mua nhà. BIDV cũng đang không 
ngừng đẩy mạnh hợp tác với các 
công ty Fintech xây dựng  Hệ sinh 
thái Thanh toán trực tuyến với hơn 
1.500 nhà cung cấp dịch vụ (BIDV 
Paygate); Tiếp cận khuynh hướng 
ngân hàng mở (OpenBank) để xây 
dựng sản phẩm ERP Connection...

Bên cạnh đó, BIDV còn vinh dự 
nhận giải thưởng “Sản phẩm dịch 
vụ sáng tạo tiêu biểu” với chương 
trình “Đồng hành cùng ngành Y, 
chung tay vượt đại dịch” nhằm hỗ 
trợ cán bộ y tế công tác tại các Bệnh 
viện, Cơ sở y tế trên toàn quốc; tổng 
chi phí hỗ trợ lên tới 1.670 tỷ đồng. 
Chương trình cung cấp: (i) Gói tín 
dụng dịch vụ đặc biệt ưu đãi hỗ 
trợ cán bộ y tế và (ii) Tặng 100.000 
bộ trang phục phòng chống dịch 
Covid-19 cho các Bệnh viện, Cơ sở 
y tế. Thông qua chương trình, BIDV 
mong muốn đồng hành, chia sẻ một 
phần khó khăn cùng đội ngũ y bác 
sỹ, nhân viên y tế đang ở tuyến đầu 
chống dịch Covid-19. Tính đến hết 
tháng 2/2022, chương trình đã mang 
lại niềm vui, hỗ trợ cho 113.400 y, 

bác sỹ đang ngày đêm cống hiến 
cho xã hội. Ngoài ra, BIDV còn phát 
triển hàng trăm sản phẩm, dịch vụ 
dành riêng cho từng phân khúc 
khách hàng cá nhân; trong đó đặc 
biệt hướng đến các SPDV số hóa, 
thân thiện, dễ sử dụng, mang lại trải 
nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, 
BIDV luôn tiên phong trong hoạt 
động an sinh xã hội, mang lại lợi ích 
cho cộng đồng, góp phần tích cực 
vào việc nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân và giảm nghèo 
bền vững. Giải thưởng “Ngân hàng 
tiêu biểu vì cộng đồng” là minh 
chứng cho những cống hiến của 
BIDV đối với cộng đồng, xã hội. Chỉ 
tính riêng từ năm 2017 đến nay, 
BIDV đã thực hiện các chương trình 
an sinh xã hội với trị giá gần 1.300 
tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực: 
giáo dục, y tế, xây nhà cho người 
nghèo, cứu trợ thiên tai... Đặc biệt 
trong 2 năm 2020, 2021, BIDV đã 
tích cực tham gia các hoạt động 
tài trợ phòng chống dịch Covid-19 
với tổng giá trị thực hiện lên đến 
gần 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BIDV 
tiếp tục triển khai nhiều chương 
trình ASXH có ý nghĩa như: Hằng 
năm, trao quà Tết cho người nghèo 
với hàng vạn suất quà; Triển khai 
trồng 01 triệu cây xanh tại các vùng 
thường xuyên chịu tác động của 
thiên tai; Tài trợ hằng trăm xe cứu 
thương cho các bệnh viện...
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Ngày 21/03/2022, dưới sự chủ 
trì của ông Hồ Đức Phớc - Ủy 
viên Ban chấp hành Trung 

ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
- Tổng Cục Thuế đã công bố chính 
thức Cổng thông tin điện tử Nhà 
cung cấp nước ngoài và triển khai 
ứng dụng eTax Mobile.

Ứng dụng eTax Mobile được 
triển khai trên thiết bị di động dành 
cho người nộp thuế là cá nhân sử 
dụng nền tảng iOS, Android. Khách 
hàng tải ứng dụng eTax Mobile về 
thiết bị di động, sau đó đăng ký tài 
khoản, khai báo, xác thực thông 
tin người dùng, tra cứu và lựa chọn 
khoản thuế/phí phải nộp. Tại màn 
hình thanh toán, khách hàng chọn 
BIDV và hoàn tất các bước tiếp theo 
như giao dịch tài chính cá nhân 
thông thường. 

Sau khi hoàn tất giao dịch, eTax 
Mobile trả kết quả giao dịch cho 
khách hàng. Trong trường hợp giao 
dịch thực hiện thành công, khách 
hàng bấm tải chứng từ nộp thuế/
phí điện tử về và kết thúc giao dịch.

Tại Hội nghị công bố thông tin, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức 
Phớc đánh giá: Việc ngành Thuế ra 
mắt Cổng thông tin Nhà cung cấp 
nước ngoài và triển khai ứng dụng 
eTax Mobile không chỉ hỗ trợ tăng 
cường quản lý chặt chẽ hoạt động 
thu ngân sách Nhà nước và cung 
cấp tiện ích tốt nhất cho người dân, 
doanh nghiệp mà còn là một bước 
tiến vô cùng quan trọng, góp phần 
vào công cuộc chuyển đổi số của cơ 
quan Thuế, của ngành Tài chính nói 
riêng và công cuộc chuyển đổi số 

TrIểN KHaI DịCH Vụ NỘp THuế qua

etax Mobile
Nhằm góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số 
ngành thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho 
người dân, BIDV phối hợp với Tổng cục Thuế triển 
khai dịch vụ nộp thuế/phí điện tử cá nhân qua ứng 
dụng eTax Mobile trên nền tảng thiết bị di động.

VăN Hải 

Các đại biểu trải nghiệm thực tế ứng dụng eTax Mobile 
bên ngoài Hội nghị

phủ. BIDV cũng vinh dự trở thành 
ngân hàng đầu tiên hoàn thành 
tích hợp tính năng thanh toán thuế 
trên ứng dụng này. Ứng dụng eTax 
Mobile tạo điều kiện để BIDV cung 
cấp miễn phí dịch vụ nộp thuế tới 
16 triệu khách hàng cá nhân của 
ngân hàng cũng như hơn 60 triệu 
cá nhân đã được cấp mã số thuế 
trên ứng dụng.”

Trong những năm qua, BIDV và 
Tổng cục Thuế đã phối hợp triển 
khai nhiều dịch vụ công ích hiệu 
quả, điển hình như: Kết nối Cổng 
thanh toán điện tử, thanh toán thuế 
phí đa phương tiện trên ứng dụng 
Ngân hàng điện tử, thanh toán các 
loại thuế phí trên các Cổng thông 
tin quốc gia, Cổng dịch vụ công 
quốc gia…

Với nền tảng công nghệ hiện 
đại, đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, 
sản phẩm dịch vụ đa dạng, mạng 
lưới rộng khắp, BIDV ngày càng 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng 
các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 
của nền kinh tế. BIDV trở thành 
ngân hàng luôn luôn tiên phong 
đồng hành cùng Tổng cục Thuế, 
Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải 
quan và các bộ ngành liên quan 
trong tiến trình cải cách thủ tục 
hành chính lĩnh vực thuế, phí, dịch 
vụ công… Sự kết hợp hiệu quả tạo 
thuận lợi cho cả khách hàng cá 
nhân và cộng đồng doanh nghiệp, 
góp phần đẩy mạnh hoạt động 
thanh toán không dùng tiền mặt 
theo chủ trương của Chính phủ. 

Bước 1
Tải, đăng ký App eTax Mobile 
sau đó xác thực khách hàng 
tại cơ quan thuế

Bước 2
Đăng nhập ứng dụng và 
Tra cứu thuế, lựa chọn 
thuế cần nộp

Bước 3
Tại màn hình giao dịch, 
chọn BIDV là ngân hàng 
thanh toán, nhập số tiền, 
nhập OTP

Bước 4
Hoàn tất giao dịch,
Tải chứng từ xác nhận giao 
dịch thành công

Hướng dẫn các Bước nộp tHuế 
trên Ứng dụng etax MoBile
Khách hàng tải ứng dụng eTax Mobile tại:  
Hệ điều hành Android; Hệ điều hành IOS.

quốc gia nói chung.
Cũng tại Hội nghị bà Nguyễn 

Thị Quỳnh Giao - Phó Tổng Giám 
đốc BIDV, cho biết: “Là một trong 
những định chế tài chính hàng đầu 
của Việt Nam, BIDV luôn tiên phong 
trong triển khai các chỉ đạo của 
Chính phủ, các Bộ ngành, phối hợp 
chặt chẽ cùng các cơ quan quản 
lý, đồng hành cùng người dân và 
doanh nghiệp trong thực thi các 
chiến lược lớn của Đảng và Chính 
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HồNg NHuNg 

Năm 2021 là một năm đầy khó 
khăn và thử thách với ngành 
Tài chính Ngân hàng do ảnh 

hưởng của làn sóng đại dịch Covid-19 
lần thứ 4. Nhưng với sự cố gắng 
không ngừng, BIDV đã đạt được 
những kết quả nổi bật, giữ vững vị 
thế số 1 thị trường về quy mô, hiệu 
quả hoạt động bán lẻ và tăng trưởng 
nền khách hàng cá nhân.

Đồng thời, BIDV đã đánh dấu sự 
chuyển mình mạnh mẽ thông qua 
việc xác định chiến lược tập trung 
vào hoạt động ngân hàng bán lẻ và 
chuyển đổi số, trong đó trọng tâm 
là số hóa các mặt hoạt động và sản 
phẩm dịch vụ ngân hàng.

Điểm nhấn là hành trình trải 
nghiệm số của khách hàng qua 

    BIDV NhậN gIảI 
NGâN HàNG DàNH CHo  
KHáCH HàNG Cá NHâN 
tốt Nhất VIệt NaM 

LầN 
thứ

Với những kết quả nổi bật trong hoạt động tài chính bán lẻ, BIDV vừa xuất 
sắc nhận giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022 - Best 
Retail Bank” do Tạp chí danh tiếng The Asian Banker bình chọn. 

Đặc biệt, BIDV còn là ngân hàng 
có kết nối với nhiều công ty Fintech 
nhất Việt Nam, tính đến hết năm 
2021 là 35/46 công ty.

Bên cạnh hoạt động ngân hàng 
bán lẻ công nghệ hiện đại, BIDV 
luôn chú trọng các hoạt động thực 
hiện trách nhiệm xã hội, vì cộng 
đồng. Trong năm 2021, BIDV đã 
triển khai Chương trình tín dụng 
đặc biệt “Đồng hành cùng ngành 
Y” nhằm tri ân những cán bộ y tế 
tuyến đầu trong giai đoạn dịch 
bệnh Covid-19 bùng phát đỉnh 
điểm trên toàn quốc. Tính đến hết 
tháng 2/2022, chương trình đã hỗ 
trợ 113.400 khách hàng.

Giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ 
Tốt nhất Việt Nam” thuộc hệ thống 
giải thưởng mang tên “The Asian 
Banker Vietnam Country Awards 
2022”. Trải qua các vòng phỏng vấn 
và đánh giá hồ sơ khắt khe, vượt qua 
nhiều ngân hàng, BIDV vinh dự là 
ngân hàng duy nhất đạt giải thưởng 
“Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 
2022”. Với việc lần thứ 07 được trao 
giải thưởng này, BIDV đã khẳng định 
được những nỗ lực trong việc cung 
cấp cho khách hàng cá nhân những 
sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân 
thiện, dẫn đầu xu thế công nghệ với 
nhiều tiện ích vượt trội.

Kiên định với chiến lược lấy 
khách hàng là trọng tâm trong mọi 
hoạt động, BIDV luôn cam kết, nỗ 
lực để tiếp tục phục vụ, cung cấp 
các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để 
khách hàng luôn hài lòng, tin tưởng, 
đồng hành sát cánh trong chặng 
đường tiếp theo. 

việc đồng nhất đa nền tảng trên 
kênh ngân hàng số duy nhất 
- phiên bản SmartBanking thế 
hệ mới, được ra mắt vào tháng 
03/2021. SmartBanking thế hệ 
mới mang đến những trải nghiệm 
công nghệ xác thực eKYC và hàng 
loạt tính năng mới với nhiều tiện 
ích tiên phong, đầu tiên trên thị 
trường, gia tăng trải nghiệm khách 
hàng. Khách hàng dễ dàng gửi 
tiền online trong tích tắc, hoặc trải 
nghiệm vay vốn online chỉ trong 3 
phút. Khách hàng có nhu cầu đầu 
tư có thể mua bảo hiểm, hay mở tài 
khoản chứng khoán online ngay 
trên SmartBanking, cùng nhiều 
tiện ích nổi bật như tích điểm đổi 
quà Memberships Rewards... 

BIDV vinh dự được nhiều tổ chức trong và ngoài nước 
bình xét và trao tặng các giải thưởng uy tín như:

 Giải Thưởng “Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 
năm 2022” thuộc hệ thống giải thưởng mang tên 
“The Asian Banker Vietnam Country Awards 2022”. 
Hàng năm, The Asian Banker thực hiện đánh giá 
hơn 300 ngân hàng và tổ chức dịch vụ tài chính 
bán lẻ phi ngân hàng tại hơn 42 quốc gia để trao 
giải thưởng này…
 Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu 5 năm liên tiếp (từ 2016 
- 2020) và Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu năm 
2020 do VNBA và IDG phối hợp bình chọn.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam lần thứ 7
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Hội nghị có sự tham gia của 
ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch 
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc 

Giang, ông Đỗ Nhất Hoàng - Cục 
trưởng Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, ông Jeong Woo 
Jin - Công sứ, Tổng lãnh sự Đại sứ 
quán Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng 
đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại Giao, 
Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), Cơ quan 
Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), 
Cơ quan xúc tiến thương mại và 
đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Hiệp hội 
Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt 
Nam (KORCHAM), Hội người Hàn 
Quốc tại Việt Nam và đông đảo các 
doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt 
động trên địa bàn tỉnh.

BIDV vinh dự được tài trợ, đồng 
hành cùng tỉnh Bắc Giang tổ chức 
Hội nghị, qua đó, quảng bá thương 
hiệu BIDV tới cộng đồng các doanh 
nghiệp, doanh nhân, tổ chức Hàn 
Quốc – nhóm khách hàng FDI giàu 
tiềm năng và nâng cao vị thế ngân 
hàng trên địa bàn. Trong khuôn khổ 
chương trình, BIDV đã tích cực giới 
thiệu tới đông đảo doanh nghiệp 
tham dự các sản phẩm dịch vụ như: 
Gói tín dụng dành riêng cho khách 
hàng doanh nghiệp Hàn Quốc; gói 
chính sách tổng thể dành riêng cho 
khách hàng doanh nghiệp trong các 
khu công nghiệp bao gồm: các sản 

Nhân sự phái cử Hana tư vấn sản phẩm BIDV cho khách hàng DN Hàn Quốc

Ngày 7/4/2022, tại Bắc Giang, 
BIDV vinh dự đồng hành cùng 
tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt 
các tổ chức doanh nghiệp, doanh 
nhân Hàn Quốc. Tại chương 
trình, BIDV đã quảng bá thương 
hiệu, giới thiệu các sản phẩm 
dịch vụ đến khách hàng FDI là 
các tổ chức, doanh nghiệp Hàn 
Quốc đang hoạt động trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang.

THu HiềN

gIớI thIệU sảN phẩM Dịch Vụ BIDV 
đến khách hàng FDI Hàn Quốc 

Hiện nay, Hàn Quốc giữ vững vị trí số 1 về đầu tư 
vào Việt Nam với khoảng 9.200 dự án còn hiệu lực, 
tổng vốn đầu tư lũy kế đạt 74,7 tỷ USD vào cuối năm 
2022. Tại Bắc Giang, toàn tỉnh có khoảng 321 dự 
án đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc (chiếm 
67% tổng số dự án FDI) với tổng số vốn đăng kí đạt 
khoảng 1,387 tỷ USD (chiếm 20% tổng vốn FDI đăng 
kí), là quốc gia đứng thứ nhất về số dự án đầu tư và 
đứng thứ hai về tổng vốn đăng kí trên địa bàn tỉnh. 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và vận 
động thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc trên địa bàn, 
tháng 3/2022, tỉnh Bắc Giang đã thành lập Tổ xúc tiến 
và Hỗ trợ đầu tư từ Hàn Quốc (Korea Desk Bắc Giang) 
gồm 8 thành viên với tổ trưởng là Giám đốc Sở Kế 
hoạch Đầu tư của tỉnh.

Đặc biệt, với việc ký kết hợp tác 
chiến lược và việc triển khai một 
loạt các đề án hợp tác với Hana 
Bank, một trong những ngân hàng 
hàng đầu Hàn Quốc, BIDV nỗ lực 
hướng tới mục tiêu trở thành ngân 
hàng hàng đầu trong việc cung cấp 
dịch vụ tài chính cho các doanh 
nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. 

phẩm chuyển tiền, tài trợ thương 
mại, kinh doanh vốn & tiền tệ, thanh 
toán lương, sản phẩm thẻ cho 
doanh nghiệp Hàn Quốc và cán bộ 
nhân viên…

Nhằm phát triển sản phẩm và 
mở rộng thị trường khách hàng 
doanh nghiệp FDI, đặc biệt là khách 
hàng doanh nghiệp Hàn Quốc, 
trong thời gian qua, BIDV đã triển 
khai hàng loạt các hoạt động như: 
Ban hành gói chính sách bán hàng 
cạnh tranh dành cho khách hàng 
Hàn Quốc (Kocopack) nhằm tạo 
công cụ chính sách đầy đủ, tiện lợi, 
thân thiện với các nhà đầu tư; thiết 
lập quan hệ, tiếp cận các tập đoàn 
kinh tế lớn của Hàn Quốc tại Việt 
Nam thông qua các chương trình 
gặp mặt cấp cao với lãnh đạo tổ 
hợp Samsung Việt Nam, triển khai kí 
kết hợp tác bán hàng của Samsung 
cho cán bộ nhân viên và khách 
hàng của BIDV, kí kết thỏa thuận 
hợp tác MOU với Hyundai E&C Vina, 
tư vấn và phục vụ thành công tài 
khoản Escrow cho SK E&S…
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02 tác phẩm được trao giải 
của BIDV là 01 tác phẩm 
của Tập thể Công đoàn 

BIDV – Ban Truyền thông và Thương 
hiệu với chủ đề “Khoảnh khắc yêu 
thương” , tác phẩm tổng hợp những 
hình ảnh xúc động và ấn tượng về 
người cán bộ BIDV quyết tâm, đoàn 
kết và tuân thủ làm việc an toàn, 
đảm bảo duy trì hoạt động ổn định  

MiNH AN

BIDV VINh Dự NhậN 2 gIảI thưởNg

CuỘC THI Búa LIềm VàNG Năm 2021

trong tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp; Bài viết với chủ 
đề “Vai trò của Đảng viên trẻ trong 
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ XIII và giải pháp phát 
triển, bồi dưỡng đảng viên trẻ thành 
lực lượng nòng cốt của Đảng” của 
tác giả Nguyễn Thị Thùy Trang – 
Phòng khách hàng cá nhân, BIDV 
Sài Gòn. 

Tổng kết cuộc thi năm 2021, 
Ban tổ chức cuộc thi Búa liềm vàng 
Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung 
ương đã nhận được 1.193 tác phẩm 
dự thi từ 34 Đảng ủy trực thuộc, 
nhiều hơn về số lượng tác phẩm 
tham gia của Giải năm 2019, 2020. 
Các tác phẩm đa dạng về thể loại, 
hình thức từ chính luận, nghiên cứu 
- trao đổi, phản ánh, người tốt việc 
tốt, phỏng vấn, ý kiến đảng viên, ghi 
chép, ký sự, truyền hình…; phong 
phú về chủ đề, trong đó tập trung 
viết về Đảng, công tác xây dựng 
Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự 
kiện nổi bật. Ban Tổ chức Giải Búa 
liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung 
ương năm 2021 đã trao 3 giải Nhất, 
3 giải Nhì, 8 giải Ba, 15 giải Khuyến 
khích cho các tác giả, nhóm tác giả, 
đồng thời, khen thưởng 2 đảng ủy 
trực thuộc có thành tích xuất sắc và 
4 đảng ủy trực thuộc có thành tích 
xuất sắc tiêu biểu. 

Ngày 6/4/2022, Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương tổ chức 
Lễ tổng kết và trao Giải Búa Liềm 
vàng Khối Doanh nghiệp Trung 
ương năm 2021. Đảng bộ BIDV 
vinh dự được trao tặng 02 giải 
thưởng của cuộc thi: 01 giải Ba 
dành cho tập thể, 01 giải khuyến 
khích dành cho cá nhân. BIDV là 
đơn vị tham gia tích cực cuộc thi 
lần này với gần 200 bài viết, đa 
dạng chủ đề và thể loại: bài viết, 
phóng sự, thơ, Video clip, ảnh... 
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Giải thưởng Rồng Vàng năm 
2022 đã lựa chọn và vinh 
danh 50 doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu tại 
Việt Nam, có những đóng góp tiêu 
biểu vào sự tăng trưởng xanh và 
phát triển bền vững trong giai đoạn 
2021-2022.

Theo Ông Takahashi Satoshi, 
Phó Tổng Giám đốc BSL, vinh dự 
này đã củng cố thêm tầm nhìn của 
công ty về việc trở thành đối tác tin 
cậy với doanh nghiệp với mục đích 
cao nhất là đóng góp cho sự thịnh 
vượng và phát triển bền vững của 
Việt Nam. 

“Chúng tôi nỗ lực để xây dựng sự 
tín nhiệm và phát triển mối quan hệ 

BsL được VINh DaNh Là 
“Nhà cung cấp Dịch vụ 
  Tài chính tin cậy”
Mới đây Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) được 
vinh danh là “Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính tin cậy” với những đóng góp 
tích cực cho thị trường cho thuê tài chính Việt Nam tại Lễ Trao Giải thưởng 
Rồng Vàng 2022 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức thường niên. 

NguyễN NHư 

bền vững với khách hàng, các đối 
tác, đồng thời hợp tác chặt chẽ với 
các nhà cung cấp máy móc hàng 
đầu tại Việt Nam.”, Ông Takahashi 
cho biết. “Trong 5 năm qua, chúng 
tôi đã đồng hành với gần 500 
doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên 
khắp cả nước để đáp ứng nhu cầu 
của họ trong việc tiếp cận nguồn 
lực dài hạn thông qua hoạt động 
cho thuê tài chính.”

Giải thưởng Rồng Vàng là một 
trong những giải thưởng có uy tín, 
được tổ chức từ năm 2001 với các 
tiêu chí do hội đồng thẩm định và 
ban tổ chức đưa ra cùng sự bình 
chọn của độc giả dành cho các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. 
Các doanh nghiệp được vinh danh 
được đánh giá dựa trên hiệu quả 
trong hoạt động kinh doanh-sản 
xuất, năng lực cung cấp dịch vụ, 
ứng dụng giải pháp công nghệ 
trong giải quyết các vấn đề môi 
trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
với pháp luật Việt Nam, đảm bảo 
quyền lợi người lao động và tham 
gia tích cực trong các hoạt động 
trách nhiệm xã hội.  

BSL là một trong những công ty 
cho thuê tài chính hàng đầu, cung 
cấp các giải pháp tài trợ vốn chuyên 
nghiệp cho các DNNVV tại Việt Nam. 
BSL sở hữu tiềm lực tài chính vững 
mạnh với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ 
các cổ đông chiến lược là hai ngân 
hàng hàng đầu Việt Nam và Nhật 
Bản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân 
hàng TNHH Tín thác Sumitomo 
Mitsui (Sumitomo Mitsui Trust Bank 
- SMTB). Năm 2017, thương vụ hợp 
tác M&A của BSL đã được bình chọn 
là “Thương vụ Đầu tư và Phát hành 
riêng lẻ tiêu biểu năm 2017”.

Chỉ trong vòng 5 năm hoạt động, 
BSL đã đạt được tốc độ phát triển 
mạnh mẽ, với tổng giá trị tài sản cho 
thuê đạt gần 5800 tỷ đồng; trong 
đó, riêng năm 2021, công ty đã cho 
thuê máy móc thiết bị với tổng giá 
trị đạt hơn 1900 tỷ đồng, đạt tốc độ 
tăng trưởng bình quân 80%/năm và 
đã cung ứng máy móc, thiết bị phục 
vụ sản xuất cho gần 500 doanh 
nghiệp, chủ yếu là các DNNVV. 

Để mở rộng kênh dẫn vốn trung 
dài hạn cho các doanh nghiệp, ngày 
25/03/2022, BSL ký kết Thỏa thuận 
Khoản vay Hợp vốn tín chấp với các 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
tại Việt Nam. Thỏa thuận này là một 
trong những khoản vay hợp vốn 
trong nước đầu tiên được các ngân 
hàng thu xếp đối với một công ty 
cho thuê tài chính. Đây là tín hiệu 
quan trọng ghi nhận sự thay đổi tích 
cực trên thị trường thuê tài chính, 
mở ra rộng các kênh thu xếp vốn 
và các nguồn lực dài hạn cho các 
DNNVV tại Việt Nam thông qua dịch 
vụ thuê tài chính. 
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Nhanh mắt tìm 10 từ khóa 
ẩn trong bảng và nhanh tay 
gửi đáp án về Ban Biên tập 
Đầu tư Phát triển theo email 
bantindautu@bidv.com.vn

Kết quả giải đáp ô chữ số 295

Giải thưởnG

Giải nhất: Gửi đáp án chính 
xác và sớm nhất.  

Giải thưởng: 500.000đ
Giải nhì: Gửi đáp án chính xác 
và sớm thứ 2. 

Giải thưởng: 300.000đ
Giải Ba: Gửi đáp án chính xác 
và sớm thứ 3. 

Giải thưởng: 200.000đ

LưU Ý

Đáp án bao gồm: Bảng chữ cái có 
đánh dấu các từ khóa tìm được, kèm 
theo giải thích ngắn về chủ đề của ô 
chữ kỳ này.

Chỉ công nhận kết quả với các 
từ khóa xếp theo hàng dọc,  
hàng ngang.

Đáp án chính xác là đáp án tìm 
được nhiều từ khóa đúng, đầy đủ so 

 Giải nhất: Nguyễn Quang Tùng – BIDV Lạng Sơn
Giải nhì: Đoàn Thị Hồng Nhung – BIDV Cao Bằng
Giải Ba: Nguyễn Xuân Toản – Trung tâm Ngân hàng số

với đáp án của Ban biên tập.
Thời gian nhận đáp án: Đến hết ngày 15/05/2022
Thời gian: tính theo thời gian được hiển thị tại email  

bantindautu@bidv.com.vn
Trường hợp có nhiều người gửi đáp án chính xác và trùng về thời 

gian, Ban Biên tập sẽ trao giải căn cứ vào đánh giá đối với nội dung 
giải thích ngắn về ý nghĩa chủ đề ô chữ.

thư gIãN cùNg đầU tư phát tRIểN

Giải ô chữ bí ẩn

Q U Ã N B J U K J n R T K C A Q Ả N S F
I D X U n G K Í C h H R W P N L Q V Á Y
N K Ả Q N X L S V i K L Q V E N L R n V
Ể Y B D X E U J H Ệ S G M J M I U Y G H
C I K U B Ỉ C S Y t N O M Ế T F Ạ P t Y
R Ộ H C ả B B I S h G E I O B F L K Ạ U
n Y À O n V T P Y U H U W V G P X W O Q
Ă E R M L F I M J Y O W Y I Q H E Z B W
n Ỗ V M Ĩ H O D H Ế C U F Y T C F I L K
G J H Y n F U M Y t V W R t R Ẻ D A R O
Đ K T E h S J Y D E Q W M R F H C K G W
Ộ O B A P S Ỹ H G K T Q H Á G F L P P I
n J G B I Ổ G T C D V T V C Ầ U t i Ế n
G Z V I C Z L H P R V L Z h N Y A J R X
O L E B B I K H O I C Ó U n Q N A V B V
Z K Q U Y Ế t t Â M B Z H h J Y C D C X
R H P H Ộ T U Ỉ Q V L E T i À V A X E M
O Ệ T L T L Y N C F Z W N Ệ Q V J G U M
A R Z I O W G B V D R P W M U Z H A O S
I h O À i B Ã O V Y I T Ả Y X K E M T T

A C H X N O L F X F A X I Z M D R U X V
S N B T T Z B Ộ T À I C H Í N H O F J M
N G T U H Q J B W J R Z Y P Y P C F A G
C Â D N Đ C N G Ấ S I B C I L M N C N Q
Ê N N Ế S N F I N K U T Y V B J S U H G
R H L S F N Ơ G K I B I Q L I P Ấ R H S
W À O H P U L Ý T Ế U S D B V Y L W Ù A
B N V O P C W D D N U O B X L Ê I U N J
Z G T S H O Đ Ầ U T Ư W P Â B U P P G Q
A N I H S I M W G H K N O Y Ô O O A L D
Ê H D C T T S F J I Q Q C D Q Ơ W U A H
I À M Ấ V X E M I Ế L H B Ự R A E D O P
Ă N R P I P H Á T T R I Ể N D O C Ă Đ Z
Ữ Ư K P N Ẹ O H X K Y A T G L M Ố Ữ Ộ N
I Ớ M H C L P A T T T I R Ô N Ề T I N Q
H C Y Á N L I J H X K Y T T G I C D G T
F D O T P Ấ I H Ê Z R N A L A Z Á H M B
Z X Ể V P S Y T K L X Ấ I G E N C Z W T
T S P Ố V S C E B Ả N L Ĩ N H Z H Y G D
R V Ư N Z H C P G S Z Ê A M E C Y P H Q
C D C A N O L T X F O X I Z Ặ D R R G V
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(social engineering) thông qua việc 
phân tích hành vi người dùng, lấy 
cắp thông tin khách hàng, phổ biến 
nhất là hình thức phishing (đánh 
cắp thông tin qua email), vishing 
(đánh cắp thông tin qua các hình 
ảnh), smishing (đánh cắp thông 
tin qua tin nhắn SMS). Ngoài ra, tội 
phạm còn sử dụng các phần mềm 
dò thuật toán tạo số thẻ, xác thực 
giao dịch thẻ của các ngân hàng 
để thực hiện các giao dịch gian lận. 
Để ứng phó với các thủ đoạn, hình 
thức tấn công ngày càng tinh vi của 
tội phạm thẻ, các đơn vị tham gia 
hệ thống thanh toán thẻ bắt buộc 
phải sử dụng các giải pháp công 
nghệ trong công tác kiểm soát rủi 
ro gian lận. Các tổ chức thẻ, ngân 
hàng, trung gian thanh toán trước 
đây đều đã đầu tư hệ thống kiểm 
soát giao dịch thời gian thực (fraud 
monitoring) nhằm phát hiện sớm 
các hành vi/giao dịch có độ rủi 
ro cao và ngăn chặn kịp thời. Khi 
xu hướng tội phạm thẻ có chiều 

Dịch vụ thẻ là một trong số các mảng dịch vụ 
có hàm lượng công nghệ cao với việc ra đời liên 
tục các sản phẩm mới, phát triển các tính năng mới để làm giàu 
cho sản phẩm hiện hữu. Điều này giúp cho khách hàng có thêm các 
trải nghiệm mới cũng như giúp các ngân hàng có cơ hội gia tăng 
lợi nhuận nhưng cũng là miếng mồi ngon béo bở cho tội phạm thẻ.

TruNg TâM THẻ

BIDV EZONE
cUNg cấp chO Khách hàNg
tRảI NghIệM chUyểN đổI số

công cũng như thủ đoạn gian lận. 
Ngày nay, thay vì phải đến các 

vị trí đặt ATM, POS để lắp đặt và 
lấy trộm dữ liệu trên dải băng từ, 
tội phạm thẻ có thể thực hiện các 
cuộc tấn công từ xa bằng mã độc 
vào các hệ thống thanh toán của 
các ngân hàng, trung gian thanh 
toán, nhà cung cấp dịch vụ… xâm 
nhập điều khiển hệ thống (ra lệnh 
cho ATM nhả tiền hàng loạt (ATM 
Cashout, lấy cắp dữ liệu thẻ quy 
mô lớn). Tội phạm cũng len lỏi tấn 
công tới những người sử dụng 
mạng xã hội, mạng viễn thông 

Lợi dụng các yếu tố ưu việt của 
hệ thống thanh toán thẻ như 
xử lý tự động, kết nối thanh 

toán toàn cầu…; tội phạm thẻ đã 
sử dụng các giải pháp công nghệ 
để tấn công lấy cắp dữ liệu thẻ và 
thu lợi bất chính. Chúng chế tạo ra 
các thiết bị đọc thông tin thẻ và gắn 
trộm vào các thiết bị ATM, POS để lấy 
dữ liệu và làm thẻ giả để thực hiện 
các giao dịch gian lận. Cùng với xu 
hướng chuyển dịch số hóa của cuộc 
cách mạng công nghệ 4.0, việc đánh 
cắp thông tin thẻ ngày càng gia 
tăng về số lượng vụ việc, quy mô tấn 

cUỘc đUa cÔNg Nghệ
 KhÔNg cÓ 

hồI KẾt

Quản lý rủi ro
gian lận thẻ
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hướng gia tăng, các giải pháp ngăn 
chặn và đảm bảo an toàn cho hệ 
thống thẻ cần ngay lập tức được 
triển khai quyết liệt và đồng loạt. 
Với nhiều quốc gia trên thế giới, 
yêu cầu này thậm chí còn được luật 
hóa. Theo đó, các ngân hàng, tổ 
chức tài chính phải bắt buộc triển 
khai việc chuyển đổi phát hành 
theo công nghệ thẻ chip để thay 
thể cho thẻ từ với mong muốn 
ngăn chặn tình trạng đánh cắp dữ 
liệu trên dải băng từ. Đồng thời, 
các tổ chức thẻ, các ngân hàng, các 
trung gian thanh toán rất nỗ lực 
đầu tư nâng cấp hệ thống nhằm 
đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn bảo 
mật dữ liệu thẻ (PCI DSS – Payment 
Card Industry Data Security 
Standard), hạn chế các tấn công lấy 
cắp dữ liệu thẻ. 

Theo xu hướng phát triển của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, các hệ thống/giải pháp kiểm 
soát rủi ro gian lận ngày càng được 
hoàn thiện. Công nghệ robotics có 
thể hỗ trợ giám sát và xử lý tự động 
24/7 các giao dịch gian lận, góp 
phần tiết giảm chi phí hoạt động 
của ngân hàng. Việc ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo (AI) tạo dựa trên nền tảng 
dữ liệu lớn (Big Data) đã tận dụng tối 
đa hiểu biết về khách hàng của hệ 
thống giám sát giao dịch, giúp phát 
hiện chính xác hơn các hành vi gian 
lận, nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ 
của các ngân hàng. Lợi ích của công 
nghệ sinh ra tội phạm công nghệ. 
Vì vậy để chống lại loại tội phạm 
này, cũng không gì hiệu quả hơn là 
sử dụng các giải pháp công nghệ ở 
mức độ cao hơn. Như vậy, có thể nói 

công nghệ thông tin chính là giải 
pháp mang tính “tương kế tựu kế” và 
có vai trò đặc biệt quan trọng trong 
hoạt động kiểm soát rủi ro gian lận 
thẻ. Mỗi khi tội phạm sử dụng các 
công nghệ, thủ đoạn, hình thức 
tấn công mới, các ngân hàng phải 
nghiên cứu ngay, ứng dụng công 
nghệ cao hơn để triển khai các biện 
pháp ứng phó kịp thời. Đây là cuộc 
đua không có hồi kết và ưu thế sẽ 
thuộc về bên nào có trình độ và các 
giải pháp công nghệ cao hơn. Quản 
lý rủi ro gian lận thẻ không phải chỉ 
là để bảo vệ quyền lợi của khách 
hàng, mà còn là trách nhiệm, uy tín 
và sự sống còn của ngân hàng. Vì lẽ 
đó, nó sẽ mãi là một cuộc đua công 
nghệ không có hồi kết. Song chúng 
ta tin rằng trách nhiệm và chính 
nghĩa sẽ không bao giờ lùi bước. 

T ừ năm 2015, Ban Phát triển 
ngân hàng bán lẻ (PTNHBL) đã 
lên ý tưởng triển khai một khu 

vực tự phục vụ dành cho khách hàng 
của BIDV. Sau gần 1 năm ấp ủ, Ban 
PTNHBL và Trung tâm CNTT đã cùng 
thảo luận, xây dựng các phương án 
triển khai để tạo được điểm nhấn đột 
phá, góp phần gia tăng năng lực cạnh 
tranh của BIDV trên thị trường, thu 
hút khách hàng trải nghiệm sản phẩm 
dịch vụ của BIDV. Cuối năm 2016, Khu 
trải nghiệm BIDV Ezone chính 
thức ra đời tạo nên một hình 
ảnh không gian giao dịch BIDV 
với phong cách mới, trẻ trung, 
hiện đại và có hàm lượng công 
nghệ cao. Tại khu trải nghiệm 
tương tác, BIDV đầu tư các thiết 
bị (máy tính tương tác/máy tính 
bảng) cho phép khách hàng trải 
nghiệm các dịch vụ ngân hàng 

BIDV EZONE
cUNg cấp chO Khách hàNg
tRảI NghIệM chUyểN đổI số

điện tử, đăng ký mới SPDV, khởi tạo/thực 
hiện các giao dịch tài chính chủ động.

Khu trải nghiệm BIDV Ezone đã mang 
lại những hiệu quả sau:

Quảng bá thương hiệu và hình ảnh của 
các sản phẩm dịch vụ của BIDV một cách 
tiết kiệm nhưng vẫn hiệu quả qua việc 
quảng cáo một cách chủ động vào nhóm 
khách hàng mục tiêu. 

Tạo một không gian đẹp, hiện đại và 
hình ảnh ngân hàng thân thiện, hiện đại tại 
không gian giao dịch truyền thống của BIDV. 

Hướng dẫn khách hàng làm quen 
với việc thực hiện các giao dịch trên 
các ứng dụng một cách chủ động, từ 
đó chuyển dịch khối lượng lớn giao 
dịch từ kênh truyền thống sang kênh 
hiện đại. 

Tự động hóa tối đa các thao tác 
tác nghiệp giao dịch tại quầy, rút 
ngắn khối lượng tác nghiệp cho 
GDV, giảm thiểu tối đa rủi ro tác 
nghiệp phát sinh, cắt giảm lực lượng 
GDV để đầu tư nguồn lực cho bộ 
phận bán hàng. 

Rút ngắn thời gian xử lý giao dịch 
cho khách hàng, nâng cao chất lượng 
phục vụ tại quầy, gia tăng mức độ hài 
lòng của khách hàng. 

Đến nay hệ thống BIDV Ezone 
đã được triển khai rộng rãi khắp các 
Điểm giao dịch của BIDV trong toàn 

hệ thống, gia tăng hiệu suất lao 
động của cán bộ và tối ưu hóa 
hiệu quả của bộ phận bán hàng, 
góp phần hỗ trợ tích cực cho 
các chi nhánh trong chiến dịch 
chuyển đổi số BIDV. Giải pháp 
vinh dự được nhận Giải thưởng 
Sao khuê đồng thời nhận được 
giải Nhất cuộc thi Sáng kiến Dịch 
vụ năm 2020. 
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Nhân dịp kỷ niệm 65 năm 
ngày thành lập, BIDV triển 
khai chương trình “Tài 
khoản miễn phí – Giao dịch 
như ý” dành cho khách hàng 
doanh nghiệp. 

TrịNH TrANg 

“tài khoản miễn phí
  GIao DịCH NHư ý” 

Nhận được sự đánh giá tích cực của cộng đồng 
doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước với 
các sản phẩm dịch vụ của BIDV, năm 2021, BIDV đã 
được vinh danh “Ngân hàng Bán buôn số 1 của năm”, 
“Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á” (Tạp chí 
Global Banking & Finance Review), “Ngân hàng SME 
tốt nhất Việt Nam” 4 năm liên tiếp 2018-2021 (Tạp chí 
Asian Banking & Finance và Tạp chí Alpha Southeast 
Asia); Sản phẩm BIDV iBank được Tạp chí Global 
Banking & Finance Review vinh danh là “Ngân hàng 
điện tử sáng tạo nhất Việt Nam” năm 2021.

chọn số tài khoản theo nhu cầu, 
miễn phí lựa chọn đối với tài 
khoản số đẹp đến 4 chữ số và 
giảm 50% phí đối với tài khoản số 
đẹp đến 7 chữ số. 

Ngoài các chính sách miễn giảm 
phí kể trên, với mong muốn đồng 
hành cùng chiến lược phát triển 
kinh doanh của doanh nghiệp, 
BIDV dành tặng các chương trình 
tài trợ vốn với lãi suất cạnh tranh 
và tư vấn về các giải pháp tài 
chính, ngân hàng phù hợp cho 
khách hàng. 

Chương trình được áp dụng 
đến ngày 31/03/2023. Không 
cần duy trì số dư tài khoản, 

chỉ cần mở mới hoặc kích hoạt 
lại tài khoản tại BIDV, khách hàng 
doanh nghiệp sẽ được miễn phí 
thường niên, phí chuyển tiền, phí 
thanh toán lương, phí thanh toán 
theo bảng kê qua kênh ngân hàng 
số BIDV iBank và nhiều ưu đãi hấp 
dẫn khác. 

Khách hàng có thể trải nghiệm 
giao dịch ngân hàng hiện đại với 
nhiều tiện ích vượt trội trên BIDV 
iBank như chuyển tiền 24/7, tổng 
hợp dữ liệu tài khoản theo thời gian 
thực, nộp thuế phí tự động, quản lý 
thanh toán theo nhóm khách hàng, 
quản lý dòng tiền tập trung linh 
hoạt và kết nối hệ thống thông suốt, 
bảo mật, an toàn. 

Bên cạnh đó, BIDV cũng giảm 
50% phí Tài trợ thương mại, Chuyển 
tiền quốc tế và ưu đãi tỷ giá lên đến 
30 điểm cho khách hàng khi thực 
hiện giao dịch trên kênh số, đồng 
thời miễn phí dịch vụ kết nối các hệ 
thống của doanh nghiệp với BIDV 
(kết nối ERP- BIDV iBank, Thanh toán 
hóa đơn online, Thu chi hộ điện tử, 
Tài khoản định danh,...). 

Với kho số đẹp phong phú, 
BIDV cho phép khách hàng lựa 
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tícH lũy an pHú gia – 
Mua nHà Mơ ước

Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng 
mong muốn sở hữu một tổ ấm để 
“an cư lạc nghiệp”, BIDV là ngân hàng 
đầu tiên và duy nhất trên thị trường 
tính đến thời điểm hiện tại triển khai 
sản phẩm tích lũy mua nhà, với cơ 
chế và lãi suất ưu đãi. Cụ thể:

Khi kham gia sản phẩm Tích lũy 
An Phú Gia, khách hàng sẽ gửi tiền 
từ 10 triệu đồng/lần nếu gửi online 
trên BIDV SmartBanking (không giới 
hạn số lần gửi thêm) hoặc tối thiểu 
100 triệu đồng/lần nếu gửi tại quầy, 
kỳ hạn 12 tháng hoặc 24 tháng. Sau 
tối thiểu 1/2 thời gian gửi tích lũy (6 
tháng đối với gửi kỳ hạn 12 tháng 
hoặc sau 12 tháng đối với gửi kỳ hạn 
24 tháng), khách hàng sẽ được vay 
vốn mua nhà với số tiền vay gấp 5 
lần số tiền gửi tích lũy bình quân 

BIDV tRIểN KhaI sảN phẩM 
tiền gửi tích lũy 
mua nhà và du học

Từ ngày 05/04/2022, BIDV triển khai sản phẩm Tích lũy ước mơ 
dành cho khách hàng gửi tiền tích lũy với mục đích du học và sản 
phẩm Tích lũy An Phú Gia dành cho khách hàng tích lũy mua nhà với 
hạn mức và lãi suất hấp dẫn.

NHuNg HồNg 

tính đến thời điểm vay, tối đa 20 tỷ 
đồng/khách hàng cùng mức lãi suất 
vô cùng ưu đãi chỉ từ 6,7%-7%/năm. 
Thời gian khách hàng được hưởng 
lãi suất ưu đãi bằng thời gian của kỳ 
hạn gửi tiền tích lũy, sau thời gian 
này mức lãi suất vay sẽ theo mức lãi 
suất thông thường theo quy định 
của BIDV từng thời kỳ.

tícH lũy ước Mơ – cHắp 
cánH giấc Mơ du Học

Du học là ước mơ của rất nhiều 
học sinh sinh viên và gia đình tại 
Việt Nam với mong muốn con cái có 
môi trường học tập tại những quốc 
gia phát triển. Tuy nhiên, không phải 
gia đình nào cũng sẵn sàng nguồn 
tài chính để trang trải cho việc đi du 
học. Thấu hiểu được những nhu cầu 
đó, BIDV ra mắt sản phẩm “tích lũy 
ước mơ” với mục tiêu đồng hành 

cùng khách hàng để xây dựng kế 
hoạch tài chính du học. Theo đó, khi 
tham gia “Tích lũy ước mơ”, khách 
hàng sẽ gửi tiền tích lũy tối thiểu 
từ 10 triệu đồng/lần (không giới 
hạn số lần gửi thêm) trên ứng dụng 
BIDV SmartBanking với mức lãi suất 
cao hơn lãi suất tích lũy online thông 
thường là 0,1%, kỳ hạn 6 tháng, 12 
tháng và 24 tháng.

Đặc biệt, khi tham gia sản phẩm 
Tích lũy ước mơ, khách hàng sẽ 
nhận được chứng nhận đồng hành 
cùng BIDV tham gia chương trình 
an sinh tặng “Quà Tết cho người 
nghèo”. Cụ thể, với mỗi 100 triệu 
đồng tiền gửi Tích lũy ước mơ, 
khách hàng đã đồng hành cùng 
BIDV tặng 01 suất quà Tết cho người 
nghèo trị giá 500.000 đồng (được 
trích từ nguồn ngân sách An sinh xã 
hội của BIDV). Chứng nhận sẽ được 
gửi qua email của khách hàng hoặc 
khách hàng nhận bản cứng tại các 
chi nhánh, phòng giao dịch BIDV và 
có thể đính kèm trong hồ sơ du học. 
Ngoài ra, khách hàng cũng được 
miễn phí chứng minh tài chính trên 
tài khoản Tích lũy ước mơ.

Thực hiện gửi Tích lũy ước mơ 
và Tích lũy An Phú Gia trên BIDV 
SmartBanking dễ dàng với các bước 
sau đây:

Bước 1: Đăng nhập BIDV 
SmartBanking, chọn “Gửi tiền 
online”

Bước 2: Chọn “Gửi tích lũy online”, 
chọn “Mở tài khoản tích lũy”

Bước 3: Nhập thông tin số tiền 
gửi, tài khoản nhận gốc lãi, tên ghi 
nhớ của tài khoản (tên sẽ hiển thị 
trên chứng nhận An sinh xã hội đối 
với sản phẩm “Tích lũy ước mơ”.

Lưu ý: Tại mục chọn kỳ hạn gửi, 
khách hàng cần chọn đúng sản phẩm 
“Tích lũy ước mơ” hoặc “Tích lũy An 
Phú Gia”.

Với 2 sản phẩm tiền gửi tích lũy 
mới, BIDV mong muốn truyền tải 
thông điệp tới khách hàng: Mục tiêu 
lớn ngày mai có thể đến từ những 
hành động nhỏ của ngày hôm nay 
và BIDV luôn sẵn sàng đồng hành 
với khách hàng trong hành trình 
chinh phục những ước mơ cho một 
tương lai như ý. 
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Công trình được khởi công 
tháng 9/2021 và hoàn thành 
tháng 2/2022, là công trình 

có chất lượng tốt về xây dựng, có 
công năng sử dụng tốt đối với địa 
phương, đẹp về kiến trúc, góp phần 
làm đẹp cảnh quan tại khu vực, là 
công trình hữu ích, đáp ứng mong 
mỏi của người dân ở vùng “rốn lũ”  
tại các tỉnh khu vực miền Trung. Đây 
là công trình thí điểm đầu tiên để 
BIDV triển khai chương trình chuỗi 
nhà Cộng đồng tránh lũ tại khu vực 
miền Trung.

nHà cộng đồng tránH 
lũ giúp người dân vượt 
qua Mùa lũ

Năm 2022, BIDV kỷ niệm 65 năm 
thành lập, một dấu mốc quan trọng 
trên chặng đường hình thành và 
phát triển. Với tư cách là một doanh 

dựng những công trình nhà cộng 
đồng tránh lũ. Công trình nhà cộng 
đồng tránh lũ có 2 chức năng chính 
là nơi sinh hoạt cộng đồng, nhà văn 
hóa của địa phương và là nơi tránh 
lũ cho người dân khi có thiên tai 
lũ lụt. Đây là công trình có ý nghĩa 
thiết thực đối với các địa phương 
thường xuyên chịu thiên tai, góp 
phần cùng địa phương tạo cơ sở 
vật chất chăm lo đời sống tinh thần 
cho người dân trong điều kiện bình 
thường và bảo vệ tính mạng, tài sản 
của nhân dân khi xảy ra mưa lũ. Mô 
hình nhà tránh lũ cộng đồng là giải 
pháp hữu hiệu phòng tránh, giảm 
nhẹ thiên tai tại chỗ đang được 
khuyến khích nhân rộng tại nhiều 
địa phương. Ý tưởng xây dựng chuỗi 
nhà cộng đồng tránh lũ cho người 
dân các tỉnh khu vực miền Trung 
của BIDV là chương trình hiệu quả, 
thiết thực phù hợp với nhu cầu của 
địa phương, đáp ứng được mong 
mỏi của người dân vùng lũ.   

Công trình nhà cộng đồng tránh 
lũ tại các địa phương được thiết 

MiNH AN 

Năm 2021, từ kết quả giải chạy online “Cho cuộc sống Xanh”, BIDV đã thực 
hiện triển khai thí điểm công trình ASXH nhà cộng đồng tránh lũ tại thôn 
Trung Thành, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhà cộng đồng tránh lũ
cÔNg tRìNh MaNg DấU ấN BIDV

nghiệp Nhà nước hàng đầu, coi việc 
phục vụ cộng đồng là trách nhiệm 
chính trị của toàn hệ thống, việc 
triển khai chương trình An sinh xã 
hội có ý nghĩa nhân văn, thiết thực, 
hiệu quả là cần thiết, thể hiện trách 
nhiệm vì cộng đồng, uy tín thương 
hiệu của BIDV. Một trong những 
chương trình ASXH đó chính là ý 
tưởng xây dựng loạt nhà cộng đồng 
tránh lũ tại các địa phương khu vực 
miền Trung, nơi thường xuyên chịu 
ảnh hưởng tác động nặng nề do 
thiên tai bão lũ hàng năm. 

Mảnh đất miền Trung bao đời 
nay hàng năm đều hứng chịu 
những cơn mưa lũ lớn, gây thiệt hại 
nặng nề về người và của. Để bảo vệ 
tính mạng, tài sản của người dân, 
chính quyền các địa phương đã có 
chủ trương vận động xã hội hóa và 
từ nguồn lực của địa phương xây 

Lễ cắt băng khánh thành nhà cộng đồng tránh lũ do BIDV tài trợ xây dựng
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kế tiện ích, đẹp mắt, mang dấu ấn 
thương hiệu riêng của BIDV. Công 
trình đảm bảo yêu cầu “2 trong 1”- 
vừa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng 
đồng vừa làm điểm tránh trú bão 
lũ an toàn cho người dân. Các công 
trình nhà cộng đồng chống lũ 
thường được thiết kế 2 tầng, 
khung nhà từ kết cấu thép chịu 
lực, được xây dựng kiên cố và 
phù hợp với việc dạy và học, 
sinh hoạt cộng đồng cũng như 
trú ẩn của cư dân địa phương 
khi bão, lũ xảy ra. 

Nhà cộng đồng tránh lũ có 
quy mô 2 tầng, cao độ tầng 
2 cần vượt đỉnh lũ năm gần 
nhất của địa phương đó, diện 
tích mặt sàn sử dụng khoảng hơn 
200m2 - 500m2 có sức chứa khoảng 
100 - 300 người; có bể trữ nước 
ngọt, bếp ăn, hệ thống vệ sinh khép 
kín, mái đổ bê tông, chịu bão cấp 
17... Cơ cấu tầng 1 để trống phục 
vụ nhu cầu vui chơi sinh hoạt cộng 
đồng thường xuyên; tầng 2 gồm 
phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng 
tránh trú bão lũ, sân khấu, bếp, kho 
và khu vệ sinh chung... 

công trìnH nHà cộng 
đồng tránH lũ đầu tiên 
Bidv xây dựng

Từ ý tưởng về việc xây dựng 
chuỗi nhà cộng đồng tránh lũ tại 

các địa phương khu vực miền Trung, 
BIDV đã thực hiện xây dựng công 
trình Nhà cộng đồng tránh lũ đầu 
tiên tại thông Trung Thành – Xã 
Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 
Hà Tĩnh. 

Cẩm Duệ là xã thuần nông, thuộc 
vùng bán sơn địa huyện Cẩm Xuyên, 
nằm ở vị trí hạ du của Hồ Kẻ Gỗ, địa 
hình bị chia cắt bởi sông Ngàn Mọ, 
nhiều khe suối đi qua, đây là vùng 
rốn lũ, hàng năm chịu ảnh hưởng 
nặng nề của mưa lũ, đặc biệt khi Hồ 
Kẻ Gỗ xả tràn, toàn bộ địa hình xã 
đều ngập sâu trong lũ. Theo ông Võ 

Tá Kỷ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, 
“điều kiện cơ sở vật chất, phương 
tiện ứng phó với lũ lớn của người 
dân còn thô sơ, do đó việc sơ tán 
tạm thời các nhà cao tầng kiên cố 
khi có lũ lớn xảy ra đang là giải pháp 
tốt nhất để giảm thiệt hại về người”. 
Do đó, với người dân thôn Trung 
Thành xã Cẩm Duệ, nhà cộng đồng 
tránh lũ được BIDV tài trợ xây dựng 
thật sự là một công trình hữu ích, 
đáp ứng mong mỏi của người dân 
vùng lũ.

Trong ngày khánh thành nhà, 
chứng kiến cảnh các em nhỏ cùng 

99Tháng 4. 2022   Số 296   Đầu tư Phát triển



Trồng hàng vạn cây phi lao phòng hộ ven biển Hà Tĩnh Hưởng ứng Đề án 
“Trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, BIDV 
đã triển khai chương trình “Trồng 01 triệu cây xanh” tại các địa phương trong 

cả nước. Trong đó, đối với các tỉnh ven biển Miền Trung, BIDV xây dựng mục tiêu 
trồng loạt cây xanh phòng hộ ven biển để góp phần giảm thiểu tác động và thiệt 
hại của mưa lũ, thiên tai đến cuộc sống của người dân. Với tỉnh Hà Tĩnh, BIDV sẽ 
thực hiện trồng mới 38.000 cây phi lao tại ven biển. Trong đó, tại lễ phát động 
trồng cây ngày 30/3/2022, BIDV phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh thực hiện trồng 
38.000 cây phi lao ven biển xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà. Số cây còn lại sẽ được 
BIDV bàn giao cho địa phương thực hiện trồng và chăm sóc trong thời gian tới... 
Xây dựng Nhà cộng đồng tránh lũ và trồng 01 triệu cây xanh là 02 chương trình vì 
cộng đồng được BIDV quan tâm, đầu tư thực hiện với mong muốn góp phần bảo 
vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi 
khí hậu, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

nhau chơi ô ăn quan, các cụ già tập 
múa dưỡng sinh, hai người bạn già 
trong thôn cùng nhau trầm ngâm 
bên bàn cờ tướng, ngoài sân là các 
dụng cụ thể thao cộng đồng đang 
được người dân hào hứng sử dụng 
mới thấy được ý nghĩa của ngôi nhà 
văn hóa cộng đồng. Công trình đã 
thật sự trở thành nơi sinh hoạt văn 
hóa tinh thần và thể chất của người 
dân thôn Trung Thành, phát huy 
được tối đa công năng sử dụng. Là 
một người dân khó khăn trong 10 
hộ gia đình được nhận quà tặng từ 
BIDV tại lễ khánh thành, bà Vũ Thị 
Lý, thôn Trung Thành xúc động cho 
biết: “Ngôi nhà khang trang to đẹp, 
làm chỗ trú cho người dân mùa lũ 
ngập là niềm mơ ước của người 
dân trong thôn, nhất là với gia đình 
nghèo, giữ được con bò, có nơi trú 
ngụ khi lũ về”

Ông Võ Tá Kỷ - Chủ tịch UBND 
xã Cẩm Duệ bày tỏ sự phấn khởi 
trong ngày khánh thành công trình: 
“Người dân xã Cẩm Duệ hân hoan 
với công trình Nhà cộng đồng tránh 
lũ khang trang do BIDV tài trợ xây 
dựng. Từ nay, người dân yên tâm 
hơn, không còn lo lắng tìm chỗ 
tránh trú mỗi mùa mưa bão về. 
Người dân trong xã sẽ nâng cao ý 
thức gìn giữ để có thể sử dụng lâu 
dài công trình ý nghĩa này”

Đến tham dự sự kiện và phát 
biểu tại Lễ khánh thành công trình, 
đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy Hà Tĩnh đã ghi nhận và đánh giá 
cao những nỗ lực và đóng góp của 
BIDV đối với sự phát triển kinh tế - 
xã hội cũng như hoạt động vì cộng 
đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong 
suốt thời gian qua. Đồng thời, mong 
muốn BIDV tiếp tục đồng hành, chia 
sẻ cùng tỉnh Hà Tĩnh để góp phần 
đảm bảo ổn định và phát triển đời 
sống nhân dân.

Tại chương trình, Đoàn thanh 
niên BIDV cũng đã tặng Ngôi nhà trí 
tuệ của Thôn Trung Thành 500 cuốn 
sách với mong muốn góp thêm cho 
tủ sách của người dân tại nhà văn 
hóa cộng đồng thêm phong phú, 
là nơi sinh hoạt văn hóa kết nối tinh 
thần của người dân trong thôn. 

cHuỗi công trìnH nHà 
cộng đồng tránH lũ 
tại Miền trung

Cũng tại lễ khánh thành công 
trình Nhà tránh lũ thí điểm đầu tiên 
tại thôn Trung Thành, xa Cẩm Duệ, 
Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn 
BIDV Trần Xuân Hoàng đã công bố 
thông tin về chương trình xây nhà 
cộng đồng tránh lũ của BIDV: “BIDV 
lựa chọn những địa bàn khó khăn, 
thường xuyên phải chịu ảnh hưởng 
nặng nề của bão lũ để thực hiện 
tài trợ xây dựng nhà cộng đồng 
tránh lũ. Căn nhà tránh lũ đầu tiên 
đã được BIDV xây dựng tại xã Cẩm 
Duệ - nơi “rốn lũ” của tỉnh Hà Tĩnh - 
với sức chứa khoảng 250 người, đủ 
không gian sinh hoạt thiết yếu cho 
người dân khi lũ về. Nhà cộng đồng 
tránh lũ đầu tiên tại Cẩm Duệ là mô 

hình mẫu để BIDV tiếp tục triển khai 
xây dựng 10 công trình tiếp theo 
tại khu vực miền Trung giai đoạn 
2022-2023. Trong năm 2022, 02 
công trình nhà cộng đồng tránh lũ 
sẽ được tiếp tục triển khai xây dựng 
tại tỉnh Hà Tĩnh.”

Nhà văn hóa cộng đồng thôn 
Trung Thành là công trình mẫu 
đầu tiên, từ công trình này, BIDV 
sẽ tiếp tục đóng góp kinh phí để 
cùng chính quyền và nhân dân các 
tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Quảng Nam xây dựng 
10 căn nhà cộng đồng tránh lũ tiếp 
theo với tổng trị giá khoảng 25 tỷ 
đồng. Cùng với nhiều chương trình 
ASXH có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 
65 năm khác,  BIDV tiếp tục góp 
thêm tâm sức, nguồn lực đóng góp 
cho cộng đồng. 
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Đối tượng được BIDV hỗ trợ 
là cán bộ người lao động 
đã nghỉ hưu; cán bộ thời kỳ 

Ngân hàng Kiến thiết; cán bộ, người 
lao động đang công tác tại BIDV đã 
ký kết hợp đồng lao động không 
xác định thời hạn và có thâm niên 
công tác tại BIDV từ 7 năm trở lên. 
Đồng thời, thu nhập bình quân của 
bản thân cán bộ ≤ 20 triệu đồng/
tháng và thu nhập bình quân của cả 
hộ gia đình (đang sinh hoạt trong 
cùng căn nhà/đất ở này) không vượt 
quá 7 triệu đồng/người/tháng.

Ngay sau khi có văn bản hướng 
dẫn của Công đoàn BIDV, các Công 
đoàn cơ sở đã thành lập tổ công 
tác, rà soát các cán bộ có hoàn cảnh 
khó khăn tại đơn vị. Các trường hợp 
được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa 
trong dịp này gồm 48 cán bộ. Mỗi 
cán bộ được hỗ trợ 150 triệu đồng 
để mua nhà, xây dựng, sửa chữa, 
cải tạo nhà ở. Tổng số tiền BIDV hỗ 
trợ là 7,2 tỷ đồng. Số tiền tuy không 
nhiều nhưng là nguồn động viên to 
lớn tới cán bộ, người lao động BIDV 
có hoàn cảnh khó khăn. 

Trong 48 cán bộ được hỗ trợ, có 
nhiều gia đình cán bộ hưu trí hoàn 
cảnh rất khó khăn. Như gia đình 
bác Nguyễn Văn Chỉnh, cán bộ hưu 
trí BIDV Sơn La. Gia đình bác có 5 

THANH BìNH

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày 
thành lập, BIDV đã triển khai 
nhiều chương trình có ý nghĩa, 
trong đó có chương trình hỗ trợ cán 
bộ, người lao động trong hệ thống 
BIDV có hoàn cảnh khó khăn, 
không có điều kiện để xây dựng/
cải tạo/mua và sửa chữa nhà ở. 

người con đều có hoàn cảnh khó 
khăn, hiện 2 vợ chồng bác sống 
cùng con trai lao động tự do, thu 
nhập bấp bênh, chủ yếu dựa vào 
lương hưu của bác. Cả gia đình sống 
trong nhà cấp 4 lợp mái ngói xi 
măng diện tích 50 m2 xây dựng từ 
năm 1980 đã xuống cấp, phần gỗ 
mối mục, mái ngói vỡ gãy thấm dột 
nhiều nơi, tường bong tróc, ngấm 
nước... Hay trường hợp của bác Phí 
Hữu Tố, nguyên cán bộ Ngân hàng 
Kiến thiết tỉnh Hà Tuyên. Hai vợ 
chồng già chỉ có nguồn thu nhập 
từ lương hưu, các con là lao động 
tự do không có thu nhập ổn định. 
Bản thân bác đã bị liệt 3 năm nay, 
sức khỏe yếu, thường xuyên phải đi 
viện điều trị. Hiện tại bác không tự 
sinh hoạt được, ăn uống qua đường 
ống xông đặt qua đường thực quản. 
Ngôi nhà đang ở xây dựng từ năm 
1977 đã xuống cấp cẩn được cải 
tạo/sửa chữa lại… Đối với cán bộ 
đang công tác, hầu hết các trường 
hợp được hỗ trợ đều làm ở bộ phận 

bảo vệ, lái xe, nhân viên văn thư, vợ 
hoặc chồng không có thu nhập. Có 
trường hợp là trụ cột chính nhưng 
sức khỏe yếu như anh Ngô Khánh 
Đông - BIDV Sở giao dịch 2, anh Lê 
Văn Mạnh - BIDV Phủ Quỳ.  Nhiều 
cán bộ còn phải ở nhà công vụ của 
chi nhánh như anh Trần Ngọc Bình 
- BIDV Quang Minh, anh Nguyễn 
Quang Huy, Nguyễn Văn Chuyển - 
BIDV Bắc Cạn…

 Năm 2022, kỷ niệm 65 năm 
thành lập, một dấu mốc lớn trong 
hành trình xây dựng và trưởng 
thành của BIDV. Cùng với chuỗi 
các chương trình, hoạt động, sự 
kiện hướng tới khách hàng, đối tác 
và cộng đồng, việc hỗ trợ cán bộ, 
người lao động BIDV có hoàn cảnh 
khó khăn là chương trình an sinh xã 
hội rất thiết thực, nhân văn. Đây là 
chương trình chia sẻ và tri ân tới cán 
bộ, người lao động đã và đang công 
tác tại BIDV, giúp tăng thêm niềm tin 
yêu và gắn bó, tiếp tục cống hiến vì 
sự phát triển bền vững của BIDV. 

Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa 
chO 48  cáN BỘ BIDV
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Trong khuôn khổ chương trình, 
đoàn công tác đã dâng hương 
tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Ba Vì, Hà Nội; thực hiện chương 
trình an sinh xã hội tại huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc: trao tặng 50 
suất quà cho gia đình chính sách, gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, học 
sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ xây 
dựng nhà tình nghĩa với tổng kinh 
phí thực hiện là 160 triệu đồng.

Cùng với đó, Đoàn tổ chức Lễ kỷ 
niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và 
phát động chiến dịch 30 ngày cao 
điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm 
ngày truyền thống BIDV; trao tặng 
Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” năm 

tuổi trẻ BIDV
TIếp TụC Là LỰC LưỢNG XuNG KÍCH 

TroNG CáC pHoNG Trào 

Ngày 22/03/2022, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ba Vì, Hà Nội và tỉnh Vĩnh 
Phúc, Đoàn Thanh niên BIDV tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2022) và phát động chiến dịch 30 ngày cao 
điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BIDV. 

2021 cho các đồng chí lãnh đạo; tri 
ân các đồng chí cán bộ Đoàn BIDV 
qua các thời kỳ. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí 
Phạm Văn Toàn – Bí Thư Đoàn Thanh 
niên BIDV, Phó Giám đốc Ban Khách 
hàng doanh nghiệp đã thay mặt 
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên 
BIDV phát động 30 ngày cao điểm 
tiến tới chào mừng kỷ niệm 65 năm 
ngày truyền thống BIDV và đề nghị 
Đoàn các cấp tập trung lực lượng, 
sức mạnh đoàn kết và trí tuệ tập 
thể, triển khai hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu trong 30 ngày cao điểm 
với 5 nội dung chính, cụ thể: 

Một là, cùng với Đoàn Thanh 
niên BIDV tập trung đẩy mạnh công 

tác truyền thông tới đoàn viên 
thanh niên về các chương trình 
hành động, các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, 
Ban Lãnh đạo BIDV về chiến lược 
phát triển BIDV đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2030; Chiến lược 
chuyển đổi số BIDV đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030; chung tay 
cùng hệ thống lan tỏa và truyền 
thông hình ảnh nhận diện thương 
hiệu mới và văn hóa doanh nghiệp 
BIDV bằng các hình thức tuyên 
truyền phong phú, đa dạng và hấp 
dẫn để nuôi dưỡng và lan tỏa tình 
yêu ngành, yêu nghề tới toàn thể 
cán bộ, đoàn viên thanh niên trong 
hệ thống.

TiếN ĐạT
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Hai là, tổ chức các phong trào 
thi đua, đăng ký và đảm nhận thực 
hiện công trình, phần việc thanh 
niên, thiết thực lập thành tích chào 
mừng 65 năm ngày truyền thống 
BIDV. Trong 30 ngày cao điểm, toàn 
đoàn phấn đấu thực hiện 65 công 
trình phần việc thanh niên tiêu biểu 
cấp Đoàn BIDV, tập trung chủ yếu 
vào các lĩnh vực: (i) Các công trình 
đảm nhận hoàn thành vượt chỉ tiêu 
kế hoạch với cấp ủy, lãnh đạo đơn 
vị trong các lĩnh vực chuyển đổi số 
nền khách hàng, phát triển khách 
hàng mới, bảo hiểm, thẻ…; (ii) Công 
trình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa 
học của thanh niên  giúp nâng cao 
năng suất, đem lại hiệu quả kinh tế 
cao, tiết kiệm chi phí; (iii) Công trình 
trong lĩnh vực mô hình hoạt động 
do thanh niên đảm nhận quản lý 
như phòng giao dịch thanh niên 
kiểu mẫu; (iv) Các công trình thanh 
niên vì cộng đồng góp phần quảng 

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên BIDV đã vinh 
dự đón nhận nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen 
thưởng các cấp như: Tổ chức Đoàn đầu tiên trong Khối 
Tài chính Ngân hàng được tặng thưởng Huân chương lao 
động hạng Ba; hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng 
bằng khen (giai đoạn 2000 – 2004 và giai đoạn 2005 – 
2007); nhiều năm liên tục được nhận Bằng khen của Trung 
ương Đoàn, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, Bằng khen Bộ Lao động thương Binh và 
Xã Hội, Bằng khen của Tổng giám đốc BIDV, Bằng khen 
của Hội chữ Thập đỏ Việt Nam và nhiều hình thức khen 
thưởng khác…

bá hình ảnh thương hiệu của BIDV.
Ba là, tiếp tục phát huy vai trò kết 

nối các tổ chức đoàn trong nhóm, 
các đơn vị trong hệ thống, các đơn 
vị đoàn bạn, khách hàng, doanh 
nghiệp của BIDV để đăng ký triển 
khai có hiệu quả, chất lượng, thực 
chất phong trào xung kích tình 
nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 

Bốn là, đẩy mạnh triển khai 
chương trình “Triệu cây xanh” do 
BIDV phát động; phấn đấu toàn 
đoàn trồng mới 16.500 cây xanh 
trong 30 ngày cao điểm; 

Năm là, phát động toàn đoàn 
dành tặng 6.565 lời chúc tốt đẹp 
nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày 
truyền thống BIDV. 
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Trong tháng 4/2022, Ban biên tập Bản tin Đầu tư Phát triển 
đã nhận được tin bài, ảnh cộng tác của các đơn vị, chi nhánh, 
cộng tác viên trong hệ thống BIDV và trên khắp các tỉnh 
thành:

  Các đơn vị: Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ, Ban Khách 
hàng Doanh nghiệp, Ban Chính sách SP bán buôn, Ban Alco, 
Ban Định chế tài chính, Trung tâm Thẻ, Ban Công nghệ, Trung 
tâm Ngân hàng số, Văn phòng Công đoàn, Ban Kế hoạch, 
Trung tâm phê duyệt tín dụng và đầu tư, Viện Đào tạo và 
nghiên cứu, Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ, Ban Thư ký HĐQT 
và Quan hệ cổ đông, Đoàn Thanh niên, BIC, BSL, BIDC, BSC…

  Các chi nhánh: Thanh Hóa, Bình Dương, An Giang, Bắc 
An Giang, Nghệ An, Bạc Liêu, Sở giao dịch 3, Đồng Tháp, Bảo 

Lộc, Ban Mê, Bình Phước, Cẩm Phả, Cao Bằng, Đất Mũi, Hà 
Nam, Bình Phước…

  Các cộng tác viên: Minh Vượng, Lê Xuân Đạm, Đoàn Văn 
Nghệ, Thu Trang, Văn Học, Tân Phương, Bích Tuyền, Bửu Tùng, 
Kiều Oanh, Nguyễn Yến, Hương Phương, Công Phát, Nguyễn 
Hiền, Lan Hương, Nguyễn Ánh, Minh Quân, Thúy Hằng, 
Huyền Trúc, Thanh Tâm, Mai Ngân, Hương Trà, Thùy Dương, 
Ngọc Nguyễn, Quốc Việt, Thu Hường, Văn Tuấn, Kim Duyên, 
Như Ngọc, Mạnh Hải, Đức Hùng, Thùy Dung, Lệ Hằng, …

  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 296

Bạn tôi là chủ một trại ngựa ở San Ysidro, tên là 
Monty Roberts. Một lần, chúng tôi được nghe anh 
kể một câu chuyện như sau: 

 “Cách đây đã lâu, có một cậu bé nhà nghèo ngày ngày 
theo cha đi hết chuồng ngựa này đến chuồng ngựa khác, 
từ đường đua này đến đường đua khác, từ trang trại này 
đến trang trại khác để phụ cha huấn luyện ngựa. 
 Một hôm, thầy giáo của cậu yêu cầu các học sinh viết về 
ước mơ của mình. Trong khi những học sinh khác mong 
muốn sẽ trở thành những kỹ sư, bác sĩ, cầu thủ bóng đá, 
diễn viên… thì cậu bé đã viết một mạch về ước mơ của 
mình, rằng một ngày nào đó cậu sẽ là chủ một trại ngựa. 
 Bài viết hôm ấy cậu bé chỉ nhận được điểm F to tướng 
cùng lời ghi chú của thầy giáo: “Ở lại gặp thầy sau giờ 
học”. Và đây là những lời cậu bé nghe được từ người thầy:

“Đây là một giấc mơ viển vông đối với một đứa trẻ như 
em. Em không đủ khả năng làm chuyện đó đâu. Em có 
biết là để sở hữu một trại ngựa thì cần phải có số tiền lớn 
như thế nào không? Nào là tiền mua ngựa giống, mua 
đất dựng trang trại… Em nên xác định mục tiêu của mình 

một cách thực tế hơn. Nếu em viết lại một bài khác, thầy 
sẽ xét lại điểm cho em”. 
 Suốt cả tuần đó, cậu bé nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu quyết 
định hỏi bố xem nên làm gì. Bố cậu bảo:
 –  Này con trai, con phải tự mình quyết định thôi. Và bố 
nghĩ rằng điều này rất quan trọng với con. 
 Cuối cùng, sau những ngày đắn đo suy nghĩ, cậu quyết 
định nộp lại thầy giáo bài làm cũ mà không sửa đổi gì. 
Cậu mạnh dạn nói:
 –  Thưa thầy, em xin được giữ lấy ước mơ và đồng ý nhận 
điểm kém ấy”. Kết thúc câu chuyện, Monty Roberts nói:
–  Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này vì các bạn 
đang ngồi giữa trại ngựa rộng 200 mẫu của tôi. Tôi vẫn 
còn giữ bài kiểm tra đó, nó được lồng khung treo phía 
bên trên lò sưởi. – Ngưng một lúc, anh nói thêm. – Một 
điều thú vị là vào mùa hè cách đây hai năm, người thầy cũ 
của tôi đã dẫn học sinh đến cắm trại cả tuần ở đây. Trước 
lúc chia tay, ông ấy nói với tôi: “Monty này, chính em đã 
cho thầy bài học về nghị lực để sống với ước mơ”. 
 (Sưu tầm) 

HãY sốNG VớI
ước Mơ
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65년 동안 찬란한 사명 수행

BIDV의 발전 역사는 국가의 중대한 임

무에 동행하는 여정이자, 자랑스러운 역

사를 지닌 아름다운 여정이다.

1957년 4월 26일, 국무 총리 법령 177/

TTG로 재무부 산하이며 오늘날 BIDV의 

전신인 베트남 건설 은행이 발족되었

다. 건설은행은 기초건설 투자를 위한 

예산 및 자금을 조달하고 북부의 사회

주의 형성 과정과 남부 해방 투쟁과 국

가 통일 과정에 기여하기 위한 주요 임

무를 수행하기 위해 설립되었다. 건설은

행은 18년동안(1957년~1975년) , 북부

에 수많은 국가와 민간 건설 사업을 지

원하기 위하한 효율적인 자금 조달 업

무를 수행하였다. 1975년 이후, 건설은

행은 전국 사회주의 형성 및 재정비 위

한 자금 관리 및 공급 업무를 수행하기 

위해 남부 지방에서 운영된 네트워크를 

인수 하였다.

1981년 6월 24일, 국무의원회는 조달, 

시공 대출로 신용을 부여하는 제도를 

도입하고 기초 건설 투자 배급제 폐지

하기 위하여, 재무부 산하 건설은행을 

베트남 중앙은행 산하 베트남 투자 및 

건설은행으로 이전할 것을 결정하였다. 

거의 10년 가까이 사명을 다한 투자건

설은행은 건축·투자·건설 분야의 주력 

전문 은행으로서의 위상을 주장하면서 

국가 혁신의 흐름에 강한 발걸음을 내

디디기 위해 수많은 고난을 극복하였다.

Phan Duc Tu - BIDV 이사회 의장 

BIDV – 국가와 함께 성장한 자랑스러운 65년

2022년 4월 26일은 베트남 투자개발은행 (BIDV)의 창립 65주년 기념일이었다. 이날은 베트남에서 가장 오랜 역사를 
가진 상업은행의 창립기념일이자, 베트남 은행산업 발전에 자랑스러운 또 하나의 이정표를 세운 날이기도 하다.  
지난 65년 동안, BIDV는 국가와 사회로부터 주어진 미션을 완수하기 위해 항상 최선의 노력을 경주해왔다.

BIDV는 2012년 5월부터 주식상업은행

으로 공식 전환하였다. BIDV는 시장 변

화에 따라 유연하게 변화하고 성공적

으로 정치 임무와 사업 계획 등을 이행

하였다.

이 기간 동안 BIDV 역사의 흐름에서 기

억할 만한 이정표가 기록되었다. 바로 

2019년 BIDV가 하나금융그룹 (한국)과 

전략적 제휴 거래를 성사시킨 것이었

다. 이는 베트남 은행 금융 역사상 가장 

큰 거래이며 BIDV와 국가에 커다란 이

익을 가져다 주었다.

자랑스러운 성과와 멀리 뻗어나가는 
열망

BIDV는 11개의 지점과 200명의 직원들

로 이루어진 매우 작은 초기 기업 은행

으로부터 시작했다. 현재 BIDV는 라오

스, 캄보디아, 미얀마, 러시아, 대만 (중

국)에 1,085개 지점, 국내외 거래소, 10

개 계열사로 구성된 광범위한 영업 네

트워크를 갖추고 있으며 27,000명 이상

의 직원이 일하고 있다.

BIDV는 현재 1.500만 명 이상의 고객과 

관계를 맺고 있으며, 177개 국가와 전 

세계 2.300개 이상의 금융 기관들과 함

께 거래하고 있다. 2021년, BIDV는 총

자산이 1,760조 동를 초과하는 베트남 

1위의 상업은행의 위상을 확고히 하고, 

BIDV Phan Duc Tu 이사회 의장

1990년 11월 14일, 장관협의회는 베트

남 투자개발은행 (BIDV)을 투자 건설 은

행으로부터의 전환 및 설립을 결정하였

다. 1994년 말까지 정부 지도에 따라 지

정 신용, 발급 업무가 BIDV 기능에서 분

리되어, 1995년 01월 01일부터 BIDV는 

공식적으로 상업은행 모델로 운영되었

다. 그 후 20년 동안 BIDV는 획기적이

고 가속화된 혁신, 안전하고 효율적인 

비즈니스 운영 은행으로 성장하여 국제 

무대에 당당히 진출하였다.
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50조 5,850억 동으로 베트남에서 가장 

큰 정관 자본을 가진 상업 은행이다. 또

한, 자금 조달 1,500조 동 이상, 신용 

부채 약 1,360조 동, NPL 0.81%, NPL 

Coverage Ratio 235%에 달하는 우수

한 영업성과를 달성하였다. 초기 BIDV

에 투여된 국가 자본은 지속적으로 성

장하였다 (1990년 BIDV에 부여한 국가 

자본은 2천억 동이며, 2021년 말까지 

BIDV의 국가 자본은 41조 동으로 은행 

자본의 81% 차지). BIDV는 지난 5년간 

28조 동 이상의 예산을 기여했으며 베

트남 최대 예산 제출 기업 중 하나이다.

비즈니스 활동 외에도 발전 과정 내

내 BIDV는 공동체를 위한 사회적 책임

을 다하는 선구적인 기업 중 하나이다. 

BIDV는 교육, 의료, 재난 구호, 연대 주

택 건설, 도로 다리 건설, 불우 이웃을 

위한 설 선물, 사은 행사 등 다양한 분

야에서 ESG 활동을 전개하고 있다. 지

속적 빈곤 퇴치, 교육 및 보건 국가 목

표 프로그램 등에 적극적으로 기여했으

며 2007~2022년 동안 BIDV의 ESG기여

액은 4,3조 동 이상에 달한다.

특히 지난 2년여 동안 전 세계가 함께 

코로나19 를 극복하기에 노력하는 와

중에 당·정부·의회의 현명한 지도에 따

라서 BIDV가 기업과 국민들이 어려움

을 극복하고 기업 생산 발전을 유지하

고 생활을 안정시키기에 적극적으로 지

원하였다. 여기에는 “이자 감면 면제, 

어려움에 처한 고객에 대한 상환 기한 

구조조정”, “의료계 동반자 – 코로나 

극복” 등 눈에 띄는 프로그램이 있다. 

2020-2021년 동안 BIDV는 Covid-19 

로 인해 손실을 임한 고객을 지원하기 

위해 14조 3천억 동 규모의 지원을 진

행하였다.

BIDV는 국가 발전에 기여한 공로를 인

정받아 개혁기 노동 영웅상, 호치민 훈

장, 1위 독립 훈장, 노동 훈장 등 베트

남 당과 국가로부터 많은 상을 수상하

였다. 정성적, 책임적, 그리고 효과적 

기여로 BIDV는 캄보디아 국왕에서 우

의 훈장, 독립 훈장, 노동 훈장, MOHA 

SEREIVATH급 MONISARAPHON 훈장 

등과 같은 상을 수상한 바 있다. 또한 

BIDV는 국내 및 국제 권위 있는 기관들

에 의해 세계에서 가장 크고 영향력 있

는 Top 2000 기업, Top 25 베트남 상장 

기업, Top 50 베트남 은행, 동남아 Top 

중소 은행, 베트남 Top 소매 은행, 베트

남 Top 중소 은행, Top 디지털화 은행, 

공동체를 위한 기업 등과 같은 상을 수

상하였다.

2025년까지의 비즈니스 발전 전략으로 

2030년까지BIDV는 베트남 최고의 디지

털 기반을 형성하며 아시아 100대 은행 

중에 하나인 기업으로 발전하고 동남아

시아 지역 최고의 금융 기관으로 도약

할 것이다.

 베트남 Nguyen Xuan Phuc 총리 BIDV에 호치민 주석 그림 수여
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BIDV 약력

1990.11.14

베트남 투자 개발 은행으로 사명

2011.12.28

IPO (공개 공모) 실시

 2007.4.25

호치민 훈장 수상

2000.12.27

“혁신 시대 노동 엉웅” 칭호 획득

1996.3.23

주요 베트남 국영기업 선정

1995.1.1

상업은행 업무 개시

1981.6.24

중앙은행 소속 베트남 건설  

투자은행으로 사명 변경

1976.11.15

영업망 전국 확대

1957.5.27

11개 지점 설정

1957.4.26

베트남 재정부 소속, 베트남  

건설 은행 창립
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2019.11.11

하나은행 전략적 투자자 발표

2015.5.25

메콩 삼각주 주택은행 합병

2014.1.24

BIDV 주식 (BID) 정식 상장

2012.5.1

베트남 투자 개발 상업은행 (BIDV)으로 사명 변경

2011.12.28

IPO (공개 공모) 실시

2021.1.11

2030년기 전, 2025년까지 BIDV 경영전략 선포
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워드마크 관련: BIDV 로고는 전통적인 

유산을 표현하고 은행의 핵심 가치를 

상징하는 브랜드 이름인 “BIDV”를 계

속 유지한다. 서체는 견고함을 유지하

지만 부드럽고 유연하도록 미세 조정된

다. 문자 ‘V’는 아이콘의 별날개를 모서

리부터 양식화되어 텍스트와 아이콘을 

연결해 통일되고 조화를 이룬다. 전체

적으로, 워드마크 부문은 미래를 위해 

전진하는 친근하고 현대적인 BIDV의 인

상을 보여준다.

아이콘 관련: 새로운 BIDV 로고의 아이

콘은 별과 5개의 꽃잎 매화를 포함되며, 

베트남 국가의 영혼, 불굴의 정신, 용기

와 개척자의 이미지를 상징한다. 이 아

이콘들은 창조적으로 결합되어 지구의 

축과 동일한23.5도 기울어져 있다. 이

는 고객, 인적 자원, 디지털 변혁을 발

전의 기둥으로 친철하고 현대적인 은행

BIDV는 2022년 4월 창립 65주년을 맞아 에메랄드 그린과 노란색으로 새로운 로고를 출시하였다.

Minh An 기자

BIDV, 新 기업 Logo 출시

이 되도록 디지털 시대 BIDV의 움직임, 

혁신적 정신을 보여준다.

별과 매화도 큰 의미를 지니고 있다. 동

양 철학에 따르면, 다섯 가지 요소는 다

산, 활력, 그리고 지속적인 조화를 상징

한다. 그것들은 또한 5대륙을 상징하며, 

국제 통합 열망을 표현하고 지능, 신뢰, 

무결성, 디테일 오리엔테이션, 활력 등 

BIDV의 5가지 혁신 가치를 긍정한다.

아이덴티티 컬러: 주요 브랜드 아이덴

티티 컬러는 수백만 년 동안 결정화된 

4대 보석 중 하나인 에메랄드 그린으

로, 베트남에서 가장 오래된 상업은행

인 BIDV의 가치를 상징한다. 녹색은 또

한 생명력과 지속 가능한 발전, 녹색 은

행을 상징한다. 보완색은 매화꽃의 노

란색, 해돋이의 색깔, 베트남 국기에 그

려진 별빛이 노란색으로 은행 브랜드의 

역동적, 열광적이며 현대적인 모습을 

가꾸는데 기여한다. 노란색은 은행과 

금융 부문을 대표하는 색이기도 하다. 

모두가 은행의 탄탄한 기반을 형성하고 

고객들이 빛내며 공동의 맑은 미래를 

위한다. 고객과 공동 사회를 위한 최고

의 가치를 창출하는 것이 BIDV의 비즈

니스 철학이다.

새로운 로고는 브랜드 가치를 더하는 

동시에 ‘고객, 주주, 직원, 사회에 최고

의 혜택과 편리함을 전달한다’는 사명을 

위해 BIDV의 정신과 핵심가치가 과거와 

현재, 미래 전반에 걸쳐 보존·유지되고 

있다. 이것이 BIDV가 계속 육성하고 절

대 변하지 않을 것이다. 은행명은 국가

의 지속 가능한 발전에 선구자의 책임

을 가지며 국가의 큰 은행이자 기업인 

BIDV라는 이름을 유지하고 있다.
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이날 행사에는 Bac Giang成 인민위원

회 Le Anh Duong 위원장, 베트남 투

자계획부-외국투자국 Do Nhat Hoang 

국장, 주베트남대사관 정우진 총영

사, 베트남 외교부, 베트남 상공회의

소 (VCCI), 주베트남 한국국제협력단 

(KOICA), 주베트남 한국투자기업지원센

터 (KOTRA), 주베트남 한국상공인연합

희 (KORCHAM), 주베한국 교민회 등 대

표자 및 지역에 활동하고 있는 한국기

업들이 참여하였다.

이번 행사에서 BIDV는 공동 개최자의 

역할을 담당했으며 한국 기업의 경영

자를 대상으로 은행 브랜드 이미지 향

상을 위하여 노력하였다. 또한, BIDV는 

한국기업 중심으로 여신, 송금, 재무 ( 

treasury) 영업, 월급송금, 카트상품 등

이 포함된 산업단지 기업 대상 맞춤형 

특화 서비스를 소개했다.

FDI 고객, 특히 한국기업 고객의 시장 

확대를 위하여  BIDV는 한국기업 고

객 대상 맞춤형 특화 서비스를 제공해 

왔다. 특히, BIDV직원과 고객 대상 삼

Thu Hien기자

BIDV, Bac Giang成 Korean FDI 행사  공동개최

성 제품 공동판촉 사업 추진, 현대 E&C 

Vina와 MOU체결, SK E&S한데 Escrow 

계좌 제공 등 한국 대기업들과 관계를 

확대하는 다양한 활동을 수행해 했다.

하나은행과 전략투자 협력 및 공동사업

을 통해 BIDV는 베트남 한국기업 대상 

가장 많은 M/S를 지닌 선두 은행을 목

표로 노력하고 있다.

2022.4.7, BIDV는 Bac Giang成에 Korean FDI 행사를 공동 계최하였다. 
BIDV는 Bac Giang 에서 활동하고 있는 한국 기업을 대상으로 은행 서비스를 홍보하였다.

주베트남대사관 정우진 총영사 행사에 발표

2022년말 기준 한국의 대 베트남 FDI 누적 규모는 9,200개 프로젝트, 747역 달러에 달하며 베

트남에 가장 많이 투자한 나라이다. Bac Giang成 에는 약 321개의 한국 기업 투자 프로젝트 

(총 FDI 프로젝트의 67%)가 있으며 총 등록 투자금은 약 13억 8,700만 달러(총 등록 FDI 자본

의 20%)이다. 한국 FDI투자 유치를 위해 Bac Giang成은 2022년 3월에 한국투자 촉진 지원 팀

(Korea Desk)을 별도로 설립한 바 있다.
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Huong Nguyen 기자

2022년 “BIDV Run for a green life” 대회 선포

2022.4.17 하노이에, BIDV는 “BIDV Run for a green life” 대회 출범식 개최했다. 
이번 대회는 22일 (4.17일 ~ 5.8일) 동안 진행할 예정이며 첫날부터 ….참가자가 등록했다.

올해 2번째로 BIDV는 이 자선 행사를 

개최했으며, 이 행사에는 누구나 참여

가 가능하다. 대회를 통해, BIDV는 건

강에 대한 사회적 인식을 고취하고, 

직원, 고객 및 지역 공동체가 다 같이 

환경을 보호하자 라는 메시지 전한다.

 “BIDV Run for a green life”는 BIDV 

65주년 창립 기념, 71주년 베트남 은

행업계 기념날과 제31회 SEA Games 

개최를 기념하기 위한 행사이기도 

하다 .

대회 첫날, 참가자들이 달린 거리 km

당 3배의 적립금이 기부된다 (km 당 

3천동 상당). 하노이 호안끼엠에서 약 

1,000명의 BIDV 직원 참가자가 BIDV 

65주년을 기념하는 의미로 6.5km 달

렸다. 

참가를 원하는 누구나 “BIDV Run for 

a green life” 대회 BIDVRUN 앱이나 

http://bidvrun.com 사이트를 통해 

참가 등록할 수 있다. 특히, BIDV는 

우수한 성적을 달성한 참가자 및 참가

팀들이 위해 많이 경품을 준비했다. 

2021년 “BIDV Run for a green life” 

대회는 28,400 참가자와1.4백만 km

의 누적거리를 달성하였다. 이 실적

을 바탕으로 BIDV는 홍수 방지 공동 

하우스 프로젝트에 560억동을 지원 

했으며 “1백만 그루 나무 심기” 프

로젝트를 통해 64,000 그루의 나무

를 심었다.
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