




Thời gian như thoi đưa, chặng nước rút tháng 12/2020 đã đi đến những ngày sau cuối. Để lại phía sau nhiều sóng gió, 
con tàu BIDV - với sự đồng lòng, đoàn kết và cả những giọt mồ hôi nỗ lực của hơn 2,5 vạn thủy thủ - đã vững vàng chạm 
đến vạch đích với những điểm nhấn tiêu biểu: Tiên phong thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, đồng hành cùng nền kinh 
tế vượt qua khó khăn; Hoàn thành đồng bộ đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ 
phần có quy mô lớn nhất Việt Nam; Các chỉ tiêu về cơ cấu, hiệu quả hoạt động được đảm bảo; Năng lực quản trị điều hành 
được tăng cường; Nền khách hàng được mở rộng; Công tác phát triển mạng lưới, hoạt động của các đơn vị thành viên được 
cải thiện theo hướng minh bạch, hiệu quả, chất lượng; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển có hiệu quả dịch vụ ngân hàng, đặc 
biệt là dịch vụ ngân hàng số; Hợp tác hiệu quả với các định chế tài chính, đặc biệt là đối tác Hana Bank; Chủ động chia 
sẻ, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng; Được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh trên nhiều lĩnh vực...

Khi Bản tin Đầu tư Phát triển số 282 này được ấn nút phát hành và gửi đến quý độc giả qua các kênh truyền thông số 
cũng là lúc các đơn vị trong toàn hệ thống đang khẩn trương thực hiện những bút toán sau cùng để hoàn thiện bức tranh 
toàn cảnh về hoạt động của BIDV năm 2020. Bức tranh đa chiều, đa sắc và nhiều dấu ấn ấy xin hẹn được tường minh 
cùng quý độc giả ở số Xuân Tân Sửu 2021. Lúc này, Đầu tư Phát triển xin chia sẻ về những điểm nhấn nổi bật của BIDV 
trong tháng cuối năm nhiều ý nghĩa.

Tin vui đến khi BIDV được Forbes Việt Nam vinh danh “Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam” và là 1 trong 3 ngân 
hàng thương mại có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam. Đó còn là niềm tự hào khi BIDV được đánh giá cao và được 
trao giải thưởng “Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2020”. Cũng trong dịp này, BIDV được Tổ chức thẻ quốc tế VISA 
trao đồng thời 2 giải thưởng về “Doanh số thanh toán thẻ” và “Tỷ lệ kích hoạt thiết bị thẻ không tiếp xúc (contactless)”... 
Những giải thưởng và ghi nhận tích cực này là minh chứng cho những nỗ lực, thành công và đóng góp của BIDV trên 
nhiều mặt hoạt động... 

Vui đón tin mừng, BIDV càng có thêm động lực để tiếp tục mang đến cho khách hàng nhiều điều may mắn. Trong 
những ngày giao thoa giữa năm cũ và năm mới, BIDV đã triển khai ra thị trường chương trình khuyến mại “Quà Tết rộn 
ràng, Xuân sang phát lộc” với những ưu đãi hấp dẫn và hàng ngàn quà tặng có tổng trị giá hàng chục tỷ đồng... Bên 
cạnh đó, BIDV cũng dành nhiều nguồn lực đầu tư để xây dựng, phát triển những sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công 
nghệ thông tin cao, phục vụ tối đa nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong thời đại chuyển đổi số... 

Mang Niềm vui, Thành công và Hạnh phúc đến với khách hàng, với cộng đồng xã hội không chỉ là mục tiêu trong 
hoạt động kinh doanh mà còn đích đến của các hoạt động an sinh xã hội tại BIDV. Lan tỏa tinh thần tương ái, tấm lòng 
và trách nhiệm với cộng đồng, thời gian qua, các đơn vị BIDV đã triển khai nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa trên khắp 
mọi miền đất nước. Đó là những căn nhà đại đoàn kết dành tặng hộ nghèo ở Nghệ An, Bình Dương, Bến Tre; đó là ngôi 
trường tiểu học khang trang tại Thái Bình; đó là những chiếc xe đạp và học bổng tặng học sinh Hưng Yên, Bình Phước; đó 
còn là chiếc xe cứu thương tại Cao Bằng, là chiếc cầu kiên cố được xây tại Bến Tre, là những phần quà tặng bà con vùng 
lũ ở Nghệ An, là bữa cơm từ thiện tại Tiền Giang...

Để có đủ năng lượng tích cực cho những hoạt động kinh doanh không ngơi nghỉ và những hoạt động vì cộng đồng đầy 
tâm huyết đó, mỗi một cán bộ BIDV luôn chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ với kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh 
nghề nghiệp... và cả một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống... tất cả cùng hợp lực tạo nên tổng lực đồng chiều mạnh mẽ, 
giúp BIDV vượt qua mọi thử thách. Điều đó lý giải vì sao các BIDVer luôn tham gia các hoạt động thể dục, thể thao như 
một thói quen tích cực. Khỏe cho mình, khỏe để cùng BIDV phát triển, khỏe để mang lại nhiều điều tốt đẹp cho xã hội... là 
tâm nguyện mà mỗi BIDVer luôn hướng tới. Và những câu chuyện, những gương mặt thể thao được Đầu tư Phát triển tìm 
đến và ghi lại trong số này chỉ là một phần rất nhỏ trong cả một phong trào rèn luyện thể thao rộng lớn của những người 
cán bộ BIDV trên khắp mọi miền.

Có được những dấu ấn ý nghĩa của tháng 12 cũng như những kết quả tích cực của cả chặng đường 2020, đó là nhờ 
toàn hệ thống BIDV đã phát huy tốt tiềm lực, nỗ lực, động lực, xung lực... Và tất cả những nguồn lực đó đã hợp thành 
tổng lực tạo nên vị thế vững vàng của BIDV hôm nay.

Chào 2021, toàn hệ thống sẽ tiếp tục đồng lòng, nhất trí, quyết tâm, sáng tạo... hợp lực vượt thách thức, đón bình minh... 
để đưa BIDV đạt đến những thành công mới.

Hợp lực Vượt thách thức
Đón bình minh
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Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020, những thành tựu 
ngành Ngân hàng 5 năm qua đã tạo tiền đề để toàn ngành vững vàng 
bước sang năm mới, giai đoạn mới. Thống đốc yêu cầu tất cả các đơn vị 
trong ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt 
được, nỗ lực, quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để cùng 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, 
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành Ngân hàng 
trong thời gian tới.

THU HươNG

vững vàng 
bước vàO giAi ĐOạn Mới

nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 và 
những năm tiếp theo. 

Giai đoạn 2016 -2020, lạm phát 
bình quân được kiểm soát ổn định 
ở mức khoảng dưới 4%/năm (phù 
hợp với mục tiêu Quốc hội và Chính 
phủ đặt ra hàng năm); lạm phát cơ 
bản tương đối ổn định ở mức thấp 
(khoảng xấp xỉ/dưới 2%). Ước cả 
năm 2020, lạm phát bình quân dưới 
4%, hoàn thành mục tiêu Quốc hội 
giao. Tỷ giá và thị trường ngoại hối 
cơ bản ổn định, thanh khoản ngoại 
tệ thông suốt. Cả giai đoạn 2016-
2020, mặt bằng lãi suất ổn định và có 
xu hướng giảm. NHNN đã điều chỉnh 
giảm 2-2,5%/năm các mức lãi suất 
điều hành, giảm 0,8-1,5%/năm trần 
lãi suất huy động và giảm 2,5%/năm 
trần lãi suất cho vay; bình quân lãi 
suất tiền gửi giảm khoảng 2,3%/năm 
và bình quân lãi suất cho vay giảm 
khoảng 3,7%/năm so với giai đoạn 
2011 - 2015. 

Tín dụng giai đoạn 2016-2020 
tăng trưởng phù hợp với mức hấp 
thụ của nền kinh tế, gắn với nâng 
cao chất lượng tín dụng. Các giải 
pháp, chính sách tín dụng của 
NHNN đã đi đúng hướng, vừa đảm 

đã thể hiện tinh thần quyết liệt, hiệu 
quả, sự nỗ lực và quyết tâm chính 
trị cao của Ban Lãnh đạo NHNN và 
các đơn vị trong toàn Ngành, góp 
phần quan trọng vào kết quả phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước 
năm 2020 cũng như của cả giai 
đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề vững 
chắc cho việc hoàn thành mục tiêu, 

chính sách tiền tệ  
Đúng Đắn, linh hoạt, 
góp phần quan trọng 
ổn Định Vĩ mô, hỗ trợ 
tăng trưởng kinh tế

Năm 2020, dưới sự chỉ đạo sát 
sao và đúng hướng của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, những kết 
quả đạt được của ngành Ngân hàng 

5Tháng 12. 2020   Số 282   Đầu tư Phát triển



bảo mở rộng tín dụng hiệu quả, 
an toàn, cung ứng đủ vốn cho nền 
kinh tế, vừa phù hợp với mục tiêu 
kiểm soát lạm phát; cơ cấu tín dụng 
chuyển dịch theo hướng tích cực, 
tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu 
tiên, góp phần hỗ trợ tích cực cho 
tăng trưởng kinh tế. 

Công tác cơ cấu lại hệ thống các 
TCTD đã đạt được những kết quả 
quan trọng theo đúng mục tiêu, lộ 
trình đề ra tại Đề án 1058. Quy mô 
hệ thống các TCTD tiếp tục tăng; 
năng lực tài chính của các TCTD 
được củng cố. Hầu hết các TCTD 
đã áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo 
Thông tư số 41/2016/TT-NHNN. 
Tỷ lệ nợ xấu nội bảng được duy 
trì ở mức dưới 2% (tính đến tháng 
7/2020); tuy nhiên do tác động của 
dịch Covid-19, tỷ lệ nợ xấu nội bảng 
đã tăng lên 2,09% vào cuối tháng 
10/2020 và hiện đang nỗ lực kiểm 
soát chặt chẽ để hạn chế phát sinh 
nợ xấu mới. 

Hoạt động thanh toán tiếp tục 
có những bước tiến vượt bậc cả về 
chất và lượng với nhiều sản phẩm, 
dịch vụ thanh toán mới, tiện ích và 
hiện đại dựa trên ứng dụng CNTT; 
số lượng giao dịch qua phương tiện 
TTKDTM tăng 344,2% về số lượng 
và 96,1% về giá trị so với cùng kỳ 
năm 2016. Công tác hoàn thiện thể 
chế tiếp tục được chú trọng đã tạo 
hành lang pháp lý đầy đủ, bảo đảm 
hệ thống NH hoạt động an toàn, 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 
người gửi tiền, củng cố lòng tin của 
người dân vào hệ thống NH. Công 
tác CCHC giai đoạn 2016-2020 được 
quan tâm chỉ đạo triển khai quyết 
liệt, đạt kết quả tích cực trên tất cả 
các mặt. NHNN 5 năm liên tục đứng 
đầu các bộ, ngành Trung ương 
trong Bảng xếp hạng Chỉ số CCHC 
Par-Index. 

Công tác chỉ đạo điều hành của 
NHNN và hoạt động của hệ thống 
NH đã góp phần giúp nền kinh tế 
đạt được nhiều kết quả khả quan 
trong bối cảnh nền kinh tế thế giới 
có nhiều diễn biến phức tạp, góp 
phần củng cố vững chắc nền tảng 
kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội 

Ngân hàng Nhà nước cần tập trung hoàn thiện thể chế về tiền tệ, tín dụng, ngân 
hàng phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Với Việt Nam, tín dụng 
vẫn là một kênh quan trọng đối với sự phát triển. Do đó cần tiếp tục đảm bảo 

không để thiếu vốn tín dụng cho xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn và nông dân, lĩnh vực xuất khẩu, công nghệ cao… 

Trong bối cảnh còn khó khăn, ngành Ngân hàng cần tiếp tục chia sẻ với nhà đầu tư, doanh 
nghiệp, người dân; Đẩy mạnh cơ cấu lại các TCTD, nhất là các ngân hàng yếu kém; làm sao để 
vừa giảm thiểu nợ xấu gia tăng, vừa xử lý thành công nợ xấu tồn đọng, vừa bảo đảm hệ thống 
các TCTD phát triển ổn định, bền vững, trong đó hướng đến mục tiêu có một số NHTM lọt vào 
Top đầu các ngân hàng lớn, chất lượng tốt nhất, hiệu quả nhất trong khu vực… 

Ngành Ngân hàng đóng vai trò quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 
Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, thu nhập cao vào năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm 
thành lập nước. Bởi thế, tập thể lãnh đạo NHNN, đặc biệt lãnh đạo từng ngân hàng, từ 
Nhà nước đến tư nhân phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng đổi 
mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tạo niềm tin 
lớn, ý chí hành động quyết liệt, bàn tiến, không bàn lùi để vững bước đi lên con đường 
đổi mới, hội nhập quốc tế. Một CSTT đúng đắn, linh hoạt, sẽ góp phần quan trọng ổn 
định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 

(Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

tại của nền kinh tế, thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. Giai đoạn 2016-
2019, tăng trưởng kinh tế lần lượt 
ở mức 6,21%; 6,81%; 7,08%; 7,02%, 
cao hơn nhiều mức tăng bình quân 
khoảng 5,9%/năm giai đoạn 2011 
- 2015. Đặc biệt, trong năm 2020, 
mặc dù tăng trưởng kinh tế bị ảnh 
hưởng mạnh do đại dịch Covid-19, 
tuy nhiên cùng với sự thành công 
về kiểm soát dịch bệnh trong nước, 
tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn 

tốt hơn các nước trong khu vực và 
là một trong số ít quốc gia có tốc độ 
tăng trưởng dương. 

Vững bước Đi lên con 
Đường Đổi mới, hội nhập 
quốc tế

Phát biểu tại hội nghị triển 
khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng 
năm 2021, Thủ tướng chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao 
những kết quả mà ngành Ngân 
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hàng đạt được. 5 năm qua, ngành 
Ngân hàng có bước phát triển vượt 
bậc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao. Năm 2020, cả nền kinh 
tế gặp thách thức dịch Covid-19, 
nhưng ngành Ngân hàng, với vai 
trò huyết mạch của nền kinh tế 
đã vào cuộc rất sớm với tinh thần 
“chống dịch như chống giặc”; chủ 
động có giải pháp ứng phó với tác 
động của dịch Covid-19, bão lũ, 
khắc phục khó khăn và hỗ trợ nền 
kinh tế. Điều hành CSTT chủ động, 
linh hoạt, khéo léo, góp phần duy 
trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế. Thủ tướng đánh giá cao những 
nỗ lực, sự chủ động của NHNN 
trong phối hợp các bộ, ngành làm 
việc với các đối tác quốc tế để xử lý 
những vấn đề lớn đặt ra, không để 
tác động lớn đến quan hệ thương 
mại, đầu tư của Việt Nam. Song Thủ 
tướng cũng lưu ý, do ảnh hưởng 
của Covid-19 nên nguy cơ nợ xấu 
gia tăng. Vì vậy, cùng với việc mở 
rộng tín dụng hỗ trợ phục hồi kinh 
tế, NHNN và các TCTD cần có các 
giải pháp xử lý nợ xấu và hạn chế 
nợ xấu mới phát sinh. 

Bước sang năm mới, một giai 
đoạn mới, mặc dù còn phải đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức, 
nhưng Thống đốc Nguyễn Thị Hồng 
khẳng định, ngành Ngân hàng 
cũng có nhiều cơ hội và thuận lợi 
từ những thành tựu đã đạt được 
trong nhiều năm qua và xu hướng 
phát triển mới của thế giới, khu vực 
và trong nước. Thống đốc yêu cầu 
tất cả các đơn vị trong ngành Ngân 
hàng tiếp tục phát huy mạnh mẽ 
những kết quả đạt được, nỗ lực, 
quyết tâm biến khó khăn, thách 
thức thành cơ hội để cùng phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, 
nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ giao cho ngành Ngân hàng 
trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trong năm 2021, 
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề 
nghị toàn Ngành quán triệt chủ 
trương định hướng điều hành 
NHNN, kiên định mục tiêu điều 
hành CSTT chủ động, linh hoạt, 

thận trọng, phối hợp hài hoà với 
các chính sách kinh tế vĩ mô khác 
nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ 
mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị 
trường tiền tệ và ngoại hối; mở rộng 
tín dụng đi đôi với an toàn hiệu quả 
để hỗ trợ quá trình phục hồi sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
và người dân với lãi suất hợp lý. 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
NHNN nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, vai trò của người đứng đầu 
đơn vị trong tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ được giao. Thống đốc 
cũng yêu cầu các TCTD, đề nghị 
Chủ tịch HĐQT, HĐTV và Tổng Giám 
đốc, Giám đốc các TCTD nâng cao 
tinh thần, ý thức trách nhiệm trong 
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh 
doanh của tổ chức mình. Trong đó 
lưu ý một số nhiệm vụ: Thứ nhất, 
khẩn trương tổng kết, đánh giá kết 
quả cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu 
giai đoạn 2016-2020, đúc rút các bài 
học kinh nghiệm và chủ động xây 
dựng phương án cơ cấu lại gắn với 
xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 
của tổ chức mình, gửi NHNN xem 
xét phê duyệt và tổ chức triển khai 
thực hiện. 

Thứ hai, xây dựng kế hoạch kinh 
doanh năm 2021 phù hợp với định 
hướng, mục tiêu điều hành CSTT, tín 

dụng, hoạt động NH nêu tại Nghị 
quyết của Chính phủ và Chỉ thị của 
NHNN; Tiếp tục tiết giảm chi phí 
hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận 
để có điều kiện giảm lãi suất cho 
vay, nhất là đối với các khoản cho 
vay cũ, cho vay trung dài hạn cho 
doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba, mở rộng tín dụng an 
toàn, hiệu quả đi đôi với nâng cao 
chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu 
phát sinh và đảm bảo tốc độ tăng 
trưởng theo đúng chỉ tiêu NHNN 
giao. Tập trung tín dụng cho hoạt 
động sản xuất - kinh doanh, phục 
hồi kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực 
ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng 
đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thứ tư, tăng cường công tác 
kiểm tra, kiểm soát nội bộ và xử 
lý nghiêm các sai phạm trong hệ 
thống TCTD của mình nhằm nâng 
cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp 
hành pháp luật và đạo đức nghề 
nghiệp của nhân viên NH, góp phần 
phòng, chống, ngăn ngừa, hạn chế 
vi phạm trong ngành NH.

Thống đốc nhấn mạnh: Ngay 
sau khi nghỉ Tết, các đơn vị tập 
trung triển khai thực hiện ngay 
các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, 
đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu tăng 
trưởng tín dụng, dịch vụ ngân hàng 
ngay từ những tháng đầu năm... 

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Hội nghị
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“công thần” của  
thanh toán không 
dùng tiền mặt

Theo công bố mới nhất của Ngân 
hàng nhà nước, số tài khoản cá nhân 
đạt 95,6 triệu tài khoản, tương đương 
70% người trưởng thành có tài 
khoản ngân hàng. Mạng lưới ATM, 
POS  của các NHTM hiện phủ sóng 
đến tất cả địa bàn tỉnh trên cả nước 
với 19.541 ATM và 274.539 POS và 
hơn 50.000 điểm chấp nhận thanh 
toán qua QR Code. Trong điều kiện 
“bình thường mới” đa số khách hàng 
thanh toán không dùng tiền mặt 
(TTKDTM) đã sử dụng phương thức 
thanh toán số chứ không phụ thuộc 
và thẻ vật lý như trước đây. Điều này 
khiến thanh toán số vượt qua mọi 
kế hoạch và dự báo của các đơn vị 
cung cấp dịch vụ: thanh toán qua di 
động hơn 918,8 triệu giao dịch với 

kỷ ngUyÊn củA THAnH TOÁn SỐ
“Bình thường mới” 

giá trị đạt gần 9,6 triệu tỷ đồng (tăng 
123,9% về số lượng và 125,4% về giá 
trị so với cùng kỳ năm 2019); thanh 
toán qua Internet đạt gần 374 triệu 
giao dịch với giá trị hơn 22,2 triệu tỷ 
đồng (tăng 8,3% về số lượng, 25,5% 
về giá trị giao dịch so với cùng kỳ 
năm 2019). So cùng kỳ năm 2016, 10 
tháng đầu năm 2020, giao dịch qua 

AN BìNH

Hệ thống thanh toán điện tử liên 
ngân hàng tăng 83,67% về số lượng 
và 135,04% về giá trị. Số lượng và 
giá trị thanh toán qua kênh Internet 
tăng 276,4% và 343%; số lượng và 
giá trị thanh toán qua điện thoại di 
động tăng 1.037% và 972,5%. Cùng 
với thanh toán số cá nhân thì hạ tầng 
phục vụ hoạt động thanh toán qua 
ngân hàng đối với các dịch vụ công 
cũng được đẩy mạnh, đáp ứng được 
nhu cầu thu, chi ngân sách của người 
dân và doanh nghiệp nhanh chóng, 
kịp thời.

Covid 19 là tác nhân xấu cho 
hầu hết hoạt động kinh tế - xã 
hội, nhưng lại là “công thần” với 
TTKDTM, đặc biệt thanh toán số. 
Đầu năm 2020 khi dịch Covid 19 
bùng phát NHNN đã có văn bản 
yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch 
vụ thanh toán áp dụng chính sách 

Mở tài khoản thanh toán, kết nối với ví 
điện tử và một thiết bị điện tử có kết nối 
internet… vậy là khách hành hàng có thể 
thanh toán tất cả hóa đơn cho các dịch 
vụ thiết yếu trong đời sống; thanh toán 
đơn hàng chỉ vài chục ngàn đồng đến cả 
trăm triệu đồng... Chưa khi nào thanh 
toán không dùng tiền mặt, nhất là thanh 
toán số phát triển mạnh mẽ như vừa 
qua. Sang năm 2021- kỷ nguyên mới, kỷ 
nguyên của công nghệ số, sẽ khiến thanh 
toán số phát triển vượt bậc.  
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miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán. 
Ước tính tổng số tiền phí dịch vụ 
thanh toán mà các NH miễn, giảm 
cho khách hàng đến hết năm 2020 
sau 2 đợt giảm phí là khoảng 1.004 
tỷ đồng. 

Trong hoàn cảnh hạn chế tiếp 
xúc trực tiếp mà phí dịch vụ được 
miễn giảm, cộng với những tiện 
ích vượt trội mà thanh toán số…
là những lý do khiến thanht oán số 
phát triển mạnh mẽ như vừa qua. 
Tuy nhiên công bằng mà nói, để có 
được những con số trên, hệ thống 
các TCTD cũng như các trung gian 
thanh toán và các đơn vị, bộ ngành 
ngoài ngân hàng đã có thời gian dài 
chuẩn bị cơ sở hạ tầng cũng như 
nhiều giải pháp nhằm thay đổi thói 
quen thanh toán bằng tiền mặt của 
người dân.  

trụ cột nào cần ưu 
tiên phát triển thanh 
toán số?

Hiện trên thị trường có trên 78 tổ 
chức triển khai dịch vụ thanh toán 
qua Internet và 47 tổ chức cung ứng 
dịch vụ thanh toán qua điện thoại 
di động; 32 tổ chức không phải là 
ngân hàng đã được NHNN cấp Giấy 
phép hoạt động cung ứng dịch vụ 
trung gian thanh toán. Những đơn 
vị này đang và sẽ triển khai nhiều 

sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới 
hiện đại, tiện ích khiến cho sức ép 
cạnh tranh cũng lớn như chính tốc 
độ phát triển của các phường thức 
TTKDTM, đặc biệt là thanh toán số. 
Làm thế nào mang đến cho khách 
hàng những trải nghiệm tốt nhất, 
an toàn nhất có thể là “chìa khóa” 
để phát triển thanh toán số. Muốn 
vậy  các đơn vị tham gia thị trường 
phải đồng thời phát triển các trụ 
cột: công nghệ, con người, hệ sinh 
thái số…và kết hợp các yếu tố với 
nhau một cách nhuần nhuyễn. 

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, 
muốn đi xa phải đi cùng nhau”. 
Trong trường hợp này các đơn vị 
tham gia thị trường muốn đi nhanh 
và cả đi xa một cách bền vững. 
Chính vì thế, một mặt, ngân hàng và 
công ty fintech mở rộng hợp tác với 
nhau, nhưng mặt khác họ cũng luôn 
trong tâm thế sẵn sàng cạnh tranh. 
Các NH có lợi thế về uy tín, thương 
hiệu thương trường, nhân sự và 
hệ thống dữ liệu khách hàng được 
dày công “sưu tập” trong suốt mấy 
chục năm hình thành và phát triển. 
Trong khi đó, các công ty fintech có 
lợi thế về công nghệ, sự nhạy bén 
với thị trường và bộ máy tinh gọn, 
sẵn sàng lao vào bất cứ thị trường 
ngách nào. Đến thời điểm này, có 
thể nói lợi thế vẫn thuộc về các 

ngân hàng. Bởi, ngoài những yếu tố 
trên thì các công ty fintech nói riêng 
và trung gian thanh toán nói chung 
chưa được phép cung cấp nhiều 
dịch vụ tài chính như ngân hàng. 
Nhưng lợi thế này sẽ thay đổi trong 
tương lai khi hành lang pháp lý cho 
ngân hàng số nói chung và thanh 
toán số nói riêng hoàn thiện hơn.

Một vấn đề quan trọng khác: xây 
dựng Hệ sinh thái số. Để có thể mở 
rộng, phát triển thị phần cũng như 
đưa ra được các sản phẩm phù hợp 
với nhu cầu thị trường thì dữ liệu 
chính là nền tảng quan trọng nhất. 
Nhưng dữ liệu cũng là tài sản dễ bị 
đánh cắp nhất. Do đó, các bên tham 
gia cần xây dựng cơ chế chia sẻ  tất 
cả cùng có lợi nhưng cũng phải làm 
rõ trách nhiệm của mỗi bên trong 
việc đảm bảo an toàn, an ninh bảo 
mật cho bản thân bên cung cấp dịch 
vụ và khách hàng sử dụng dịch vụ. 

Sau đại dịch Covid 19, không chỉ 
Việt Nam mà cả thế giới phải thích 
ứng với điều kiện “bình thường mới”. 
Đây tiếp tục là động lực thúc đẩy 
tất cả các ngành, lĩnh vực thực hiện 
số hóa mạnh mẽ hơn – là điều kiện 
thuận lợi cho ngân hàng số nói chung 
và thanh toán số nói riêng phát triển. 
Năm 2021- kỷ nguyên mới sẽ là kỷ 
nguyên của thanh toán số. 

Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán 
NHNN cho biết: Trong năm 2021, NHNN tập trung hoàn 
thành các giải pháp về thanh toán như: Một là, hoàn 
thiện khuôn khổ pháp lý về lĩnh vực thanh toán; trình 
Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định 101 về TTKDTM 
và Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt 
động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân 
hàng; nghiên cứu; xây dựng Đề án phát triển TTKDTM 
giai đoạn 2021-2025. Hai là, mở rộng triển khai Hệ thống 
thanh toán bù trừ tự động phục vụ các giao dịch bán lẻ 
(ACH), qua đó thiết lập hạ tầng thanh toán bán lẻ kết nối 
nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Ba là, thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo, ứng dụng thành tựu CMCN4.0 trong hoạt động 
thanh toán, tăng cường hợp tác ngân hàng-Fintech; 
Bốn là, tăng cường quản lý, giám sát đối với các hệ thống 
thanh toán, đảm bảo sự vận hành an toàn, hiệu quả và 
gia tăng lòng tin đối với thanh toán điện tử. Năm là, đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về TTKDTM, giáo 
dục tài chính; tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu 
quả dịch vụ thanh toán.…
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Năm 2019, tỉ lệ cho vay tiêu 
dùng trên tổng dư nợ ở Việt 
Nam đạt 11,4%, đạt mức 1 

triệu tỷ đồng. Tỉ lệ này ở Việt Nam chỉ 
là 11,4%, trong khi ở các nước phát 
triển là 40-50%. Bên cạnh đó, động 
lực tăng trưởng cho vay tiêu dùng 
còn được thúc đẩy bởi cơ cấu dân 
số và sự tăng trưởng thu nhập bình 
quân trong những năm gần đây.

Theo số liệu từ Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội, Việt Nam 
đang trong thời kỳ “dân số vàng” 
khi năm 2016 có gần 55 triệu người 
trong độ tuổi lao động từ 20-59 tuổi, 
đến năm 2020 là gần 63 triệu người. 
Đây là nhóm khách hàng tiềm năng 
để triển khai gói các sản phẩm cho 
vay tiêu dùng. Chuyên gia từ Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) cũng cho 
biết, tiềm năng thị trường này vẫn 
còn lớn nhờ xu hướng cho vay tiêu 
dùng là tất yếu trên thế giới và mới 
chỉ ở giai đoạn đầu tại Việt Nam.

Có thể thấy tín dụng tiêu dùng 
ngày càng tăng trưởng mạnh theo 
thời gian, nhất là trước làn sóng cuộc 

cách mạng công 
nghệ 4.0 ngày 
càng lan tỏa, kéo 
theo đó là nhu cầu 
mua sắm và thanh 
toán online. Vì thế, 
để có thể thu hút được khách hàng 
trong bối cảnh số hóa bùng nổ, đòi 
hỏi các tổ chức tín dụng (TCTD) phải 
đầu tư công nghệ nhiều hơn, từ đó 
cho ra đời những sản phẩm tài chính 
dựa trên nền tảng công nghệ.

áp lực lớn tới từ các 
công ty tài chính tiêu 
dùng

Tính đến nay, trên toàn thị trường 
tài chính tiêu dùng của Việt Nam có 
18 công ty tài chính cùng hàng chục 
ngân hàng có dịch vụ cho vay tiêu 
dùng. Sự ra đời và lớn mạnh của các 
công ty tài chính đang tạo ra một áp 
lực lớn cho các ngân hàng, khi các 
công ty Fintech có lợi thế lớn trong 
ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ 
mới, đặc biệt là công nghệ Big Data 
và Machine Learning.

Hành vi người dùng đã thay 
đổi. Khách hàng ngày càng muốn 
xử lý các công việc ngay trên 
smartphone, như mua sắm, chi tiêu, 
đặt hàng, thậm chí cả yêu cầu vay 
ngay trên điện thoại di động. Nắm 
bắt được xu thế này, các công ty 
Fintech đã sớm triển khai các sản 
phẩm cho vay tiêu dùng trực tuyến 
cực kỳ linh hoạt và đã thu hút được 
số lượng lớn người dùng.

Theo đánh giá của các chuyên 
gia, quy mô thị trường cho vay tài 
chính tiêu dùng ở Việt Nam ước 
đạt 1,1 triệu tỷ đồng (khoảng 48 
tỷ USD) và vẫn còn rất nhiều tiềm 
năng tại Việt Nam. Tuy nhiên, với đà 
phát triển mạnh mẽ của các công ty 
Fintech như hiện tại, nếu các ngân 
hàng truyền thống không sớm 
thay đổi thì tất yếu sẽ đánh mất thị 
trường tiềm năng trong lĩnh vực cho 
vay tiêu dùng này. Điều này đòi hỏi 
các ngân hàng mạnh mẽ chuyển 
đổi số, ứng dụng các công nghệ 
mới và triển khai số hóa các sản 
phẩm cho vay của mình để khách 
hàng có thể thực hiện các yêu cầu 
vay ngay trên điện thoại di động.

số hóa khoản cho Vay 
tại bidV

Sớm nhận ra làn sóng phát triển 
mạnh mẽ của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 cũng như sự thay đổi về 
hành vi tiêu dùng của khách hàng là 

Cho vay tiêu dùng là lĩnh vực rất tiềm năng tại 
Việt Nam. Nhờ quá trình số hóa quy trình cho 
vay dựa trên thực tế nội tại của BIDV, khung 
pháp lý hiện tại và tập khách hàng hiện hữu 
của BIDV, BIDV đã triển khai sản phẩm cho 
vay trực tuyến trên Smartbanking đặc biệt tạo 
tiện lợi cho khách hàng. Đây là mốc quan trọng, 
mở màn chiến dịch số hóa quy trình cho vay 
tương ứng với sản phẩm khác nhau của BIDV.

QUy TrÌnH cHO vAy 
Tạo lợi ích vượT Trội 
cho khách hàng

SỐ HóA 
THANH HUYềN
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ngày càng chi tiêu, mua sắm nhiều 
hơn trên smartphone, Ban lãnh đạo 
BIDV đã xác định: Số hóa quy trình 
cho vay là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng cần thực hiện. Dựa 
trên thực tế nội tại của BIDV, khung 
pháp lý hiện tại và tập khách hàng 
hiện hữu của BIDV, TTNHS đã triển 
khai sản phẩm cho vay trực tuyến 
trên Smartbanking vào đầu tháng 
11/2020. Đây là mốc quan trọng, mở 
màn chiến dịch số hóa quy trình cho 
vay tương ứng với sản phẩm khác 
nhau của BIDV.

Với sản phẩm cho vay online 
này, khách hàng không cần có tài 
sản đảm bảo. Số tiền tối đa được 
vay lên tới 500 triệu đồng. Hiện tại, 
sản phẩm này sẽ chỉ áp dụng cho 
khách hàng có tài khoản lương 
nhận qua hệ thống BIDV, với mức 
thu nhập bình hằng tháng từ 10 
triệu đồng trở lên. Khách hàng có 
thể lựa chọn số tiền vay, thời gian 
vay, phương thức vay ngay trên ứng 
dụng Smartbanking của BIDV. Thời 
gian thực hiện các yêu cầu cho vay 
chỉ tính bằng phút. Ngay sau khi gửi 
yêu cầu xét duyệt vay, BIDV sẽ tiến 
hành thẩm định và phê duyệt. Thời 
gian xử lý trong ngày, kể từ lúc nhận 
yêu cầu vay từ phía khách hàng. 

Hỗ trợ cho việc số hóa sản phẩm 
cho vay online này là hệ thống khởi 
tạo khoản vay dành cho khách hàng 
bán lẻ (RLOS). Đây là dự án trọng 
điểm của BIDV trong quá trình số 
hóa các khoản vay. Hiện tại, đối với 
quy trình cho vay truyền thống, việc 
xét duyệt duyệt các khoản vay được 
tiến hành khá thủ công. Khi được 
triển khai trên hệ thống RLOS, việc 

khởi tạo khoản vay 
sẽ được tiến hành 
tự động. Hệ thống 
cũng giúp cắt giảm 
các bước và quy 
trình xử lý với cán 
bộ  chi nhánh, từ 8 bước xuống còn 
4 bước và đã tự động hóa 4 bước. 
Cụ thể, hệ thống sẽ tự động thu 
thập và xử lý thông tin khách hàng. 
Đồng thời, dựa trên các thông tin 
đó mà hệ thống sẽ tự động chấm 
điểm tín dụng của khách hàng. Nhờ 
vậy, năng suất lao động và hiệu quả 
của việc xét duyệt và giải ngân được 
nâng lên. Dự án đang được thử 
nghiệm thí điểm ở 10 chi nhánh. 

Đây là một đột phá mới khi BIDV 
là ngân hàng đầu tiên trong nhóm 
các ngân hàng nhà nước mạnh dạn 
triển khai số hóa quy trình cho vay 
trên ứng dụng Smartbanking. So 
với cho vay truyền thống, việc thực 
hiện cho vay trực tuyến sẽ giúp 
khách hàng cảm thấy tiện lợi hơn rất 
nhiều. Khách hàng có thể theo dõi 
tình trạng xét duyệt của khoản vay 
ngay trên ứng dụng Smartbanking. 
Hơn nữa, khách hàng có thể xem 
trước hợp đồng tín dụng ngay trên 
ứng dụng Smartbanking. Khi hồ sơ 
được duyệt, khách hàng chỉ phải tới 
chi nhánh BIDV gần nhất duy nhất 
một lần để ký hồ sơ vay vốn và BIDV 
sẽ thực hiện giải ngân ngay sau đó. 

Một sản phẩm khác mà TTNHS 
cũng đang triển khai mạnh trên 

nền tảng trực tuyến là sản phẩm 
BIDVHome. Khách hàng có thể xem 
các dự án hay căn hộ cùng đầy đủ 
những thông tin đi kèm. Những dự 
án trên ứng dụng này là những dự án 
được BIDV tài trợ về vốn, hoặc BIDV 
đứng ra hợp tác để cho vay người 
mua nhà. Các thông tin về các dự 
án được hiển thị đầy đủ, minh bạch, 
nhằm hỗ trợ khách hàng có nhu cầu 
có cái nhìn khách quan nhất. Khách 
hàng có thể tính toán số tiền tối đa 
được vay và số tiền phải trả hàng 
tháng. Sau khi chọn được dự án mong 
muốn, khách hàng có thể gửi yêu cầu 
vay lên hệ thống BIDV ngay trên ứng 
dụng BIDVHome. Yêu cầu vay được 
BIDV thẩm định sơ bộ và xử lý. Người 
dùng chủ động tra cứu quá trình xử lý 
hồ sơ vay, xem lại kết quả thẩm định 
sơ bộ với yêu cầu vay đã tạo. Ngoài ra, 
ứng dụng còn cho phép người dùng 
tra cứu thông tin trình tự vay, danh 
mục hồ sơ, ưu đãi, điều kiện sử dụng 
dịch vụ và đánh giá ứng dụng.

nỗ lực quyết liệt  
của bidV

Nhìn chung, tiến hành số hóa các 
quy trình và sản phẩm cho vay của 
BIDV là công việc không dễ dàng. 
Để triển khai được toàn diện, hiệu 
quả, đòi hỏi phải áp dụng những 
công nghệ mới, và hơn hết là tinh 
thần quyết tâm thay đổi của Ban 
lãnh đạo và các cán bộ BIDV, những 
người trực tiếp thực hiện các quy 
trình số hóa. 

Hơn nữa, thói quen đối với các sản 
phẩm cho vay truyền thống sẽ khiến 
các chi nhánh và cả khách hàng gặp 
khó khăn trong quá trình chuyển đổi 
số. Vì vậy, chúng ta cần phải quyết 
liệt hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong 
quá trình chuyển đổi số nói chung và 
quá trình số hóa các sản phẩm cho 
vay nói riêng tại BIDV. 

Với sản phẩm cho vay online này, khách hàng không 
cần có tài sản đảm bảo. Số tiền tối đa được vay lên tới 
500 triệu đồng. Hiện tại, sản phẩm này sẽ chỉ áp dụng 
cho khách hàng có tài khoản lương nhận qua hệ thống 
BIDV, với mức thu nhập bình hằng tháng từ 10 triệu 
đồng trở lên. 
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bidv biến thách thức 
thành cơ hội 

THông QUA cHiến lược cHUyỂn Đổi SỐ

Năm 2020 là thời điểm doanh nghiệp cần sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của 
ngân hàng. Không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp như giảm lãi suất, 
cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm phí dịch vụ, BIDV còn hỗ trợ doanh nghiệp 
bằng chính những kết quả từ chiến lược chuyển đổi số, góp phần giúp doanh 
nghiệp quản lý tài chính và gia tăng  hiệu quả kinh doanh.

TRịNH TRANG 
50.000 khách hàng tổ chức sử dụng. 
Doanh số giao dịch qua BIDV iBank 
trong năm 2020 tăng trưởng 390% 
so với năm 2019.

Để tạo lập nền tảng phát triển 
số hóa, BIDV cũng đã phát triển 
kho sản phẩm dịch vụ số cho khách 
hàng tổ chức như thu chi hộ điện 
tử, thanh toán hoá đơn Online, 
Business Online, Homebanking. 
BIDV là một trong những ngân hàng 
đầu tiên cung cấp sản phẩm Virtual 
Account (tài khoản định danh) cho 
thị trường, là một trong 4 ngân 
hàng tham gia triển khai dự án hệ 
thống thanh toán ACH với Napas 
và là ngân hàng có tốc độ triển khai 
nhanh nhất. Vừa qua, BIDV cũng đã 
trở thành ngân hàng Việt Nam đầu 
tiên ứng dụng thành công công 
nghệ blockchain trong giao dịch tài 
trợ thương mại.

Theo ông Trần Long – Phó Tổng 
giám đốc, trưởng Khối Ngân hàng 
bán buôn BIDV, mọi hành động, 
việc làm của BIDV đều hướng tới 
khách hàng, nhằm tạo ra các quy 
trình, sản phẩm nâng cao trải 
nghiệm khách hàng tốt nhất. Đồng 

hỗ trợ doanh nghiệp 
bằng những hành Động 
thiết thực  

Bám sát chủ trương của Chính 
phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 
04/03/2020 và chỉ đạo của NHNN 
tại TT số 01/2020/TT-NHNN ngày 
19/3/2020, BIDV đã chủ động thực 
hiện nhiều biện pháp hỗ trợ kịp 
thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp. 

BIDV đã xem xét cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ 
nguyên nhóm nợ cho khách hàng 
đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19 có dư nợ gốc hoặc 
lãi đến kỳ trả nợ. BIDV đã triển khai 
kịp thời nhiều chương trình giảm 
lãi suất cho vay với quy mô lớn như 
gói tín dụng hỗ trợ Covid với tổng 
quy mô lên tới 100.000 tỷ đồng và 

100 triệu USD. Đồng thời, BIDV cũng 
thực hiện giảm phí đến 50% các 
dịch vụ thanh toán ngân hàng điện 
tử nhằm khuyến khích khách hàng 
sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện 
tử như internet banking, mobile 
banking.

Bên cạnh đó, BIDV đã biến thách 
thức thành cơ hội bằng chiến lược 
chuyển đổi số để doanh nghiệp 
tận dụng được các tiện ích từ các 
sản phẩm dịch vụ số của BIDV, từ 
đó giúp quá trình thích ứng với 
môi trường kinh doanh trong thời 
kỳ “bình thường mới” được thuận 
lợi. BIDV liên tục nâng cấp, phát 
triển BIDV iBank - chương trình 
ngân hàng điện tử dành cho khách 
hàng tổ chức nhằm đáp ứng toàn 
diện các nhu cầu của khách hàng. 
Đến nay BIDV iBank đã thu hút hơn 
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thời, với sự tham gia đối tác chiến 
lược Hana Bank từ Hàn Quốc, BIDV 
đã nhanh chóng nắm bắt, phối hợp 
và triển khai ứng dụng các công 
nghệ tiên tiến nhất để ra mắt các 
sản phẩm và dịch vụ ngân hàng với 
hàm lượng công nghệ cao, tự động 
hóa các quy trình, hướng tới trải 
nghiệm khách hàng tốt hơn trong 
thời gian tới. 

Theo ông Bùi Á Đông, Kế toán 
trưởng Tổng công ty Cảng hàng 
không Việt Nam (ACV), sự sẵn sàng 
về kỹ thuật của phía ngân hàng như 
BIDV cũng hỗ trợ ACV chuyển đổi 
số thuận lợi hơn. “Thông qua BIDV 
iBank, mọi giao dịch cũng như công 
tác cập nhật số liệu hay báo cáo đều 
được thực hiện online, tránh việc 
phải gặp trực tiếp và giảm bớt các 
thủ tục giấy tờ. Nhờ đó, mặc dù đại 
dịch Covid 19 diễn ra vô cùng phức 
tạp khó lường nhưng hoạt động 
tài chính của toàn bộ tổng công ty 
và 21 đơn vị thành viên đều diễn ra 
thông suốt, an toàn, không bị ảnh 
hưởng hay gián đoạn”.

sự Đánh giá tích cực 
của các tổ chức uy tín 
trong nước Và quốc tế

Với những nỗ lực về chuyển đổi 
số, The Asian Banker đã vinh danh 
BIDV là “Ngân hàng giao dịch tốt 
nhất Việt Nam” và “Ngân hàng 
Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam” 
năm 2020 để ghi nhận các thành 
tựu trong lĩnh vực kinh doanh, quản 
lý tiền tệ của BIDV, bao gồm việc 
đẩy mạnh đầu tư công nghệ để 
phát triển ngân hàng số, cung cấp 
các giải pháp dịch vụ công nghệ 
số cho khách hàng. Theo đánh 
giá của The Asian Banker, BIDV đã 
tiên phong ứng dụng công nghệ 
số trong bối cảnh nền kinh tế còn 
phụ thuộc nhiều vào tiền mặt như 
Việt Nam. BIDV đã cung cấp các giải 
pháp quản lý tiền mặt toàn diện 
bao gồm thu, chi, quản lý kế toán 
cho khách hàng, và được phản ánh 
trong việc triển khai gói sản phẩm 
dịch vụ cho các Tổng công ty, Tập 
đoàn lớn tại Việt Nam như Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng 
công ty Cảng hàng không Việt Nam 

(ACV), Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn 
Vingroup,... Bên cạnh đó, BIDV cung 
ứng các giải pháp quản lý dòng tiền 
đa kênh, thanh toán hóa đơn online 
24/7, thu chi hộ điện tử, cung cấp 
giải pháp tài khoản định danh để 
hỗ trợ quản lý dòng tiền cho khách 
hàng tổ chức….

Ở phân khúc khách hàng doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), BIDV 
đã đạt được những thành tựu đáng 
kể. Nền khách hàng DNNVV tại 
BIDV trong năm 2020 tăng trưởng 
mạnh, chạm mốc 310.000 khách 
hàng, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn 
đầu thị phần DNNVV tại Việt Nam. 
Với những thành tựu trong việc 
cung cấp các giải pháp toàn diện 
cho khách hàng DNNVV, BIDV đã 
được Tạp chí The Asian Banking 
& Finance (Singapore) vinh danh 
là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt 
Nam 2020” 3 năm liên tiếp (2018-
2019-2020) và ngân hàng có “Giải 
pháp sản phẩm dịch vụ khách hàng 
doanh nghiệp sáng tạo tốt nhất 
Việt Nam 2020”. BIDV cũng nhận 
giải thưởng “Ngân hàng SME tốt 
nhất Việt Nam năm 2020” được 
trao bởi Tạp chí The Global Banking 
& Finance Review (GBFR- United 
Kingdom), giải thưởng “Ngân hàng 
SME Việt Nam - Best SME Bank” lần 
thứ 3 liên tiếp (2018-2019-2020) 

được trao bởi Tạp chí The Alpha 
Southeast Asia. Bên cạnh các giải 
thưởng quốc tế, trong thời gian qua 
BIDV đã được trao tặng Giải thưởng 
“Tin & Dùng Việt Nam 2019” do Thời 
báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng 
và tổ chức, giải thưởng về Doanh 
nghiệp phát triển bền vững trong 
lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ do 
Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát 
triển bền vững Việt Nam bình chọn 
2019-2020. BIDV cũng là ngân hàng 
đầu tiên hợp tác với ADB cung cấp 
chương trình tín dụng bền vững 
cho DNNVV.

Các giải thưởng đã ghi nhận 
những nỗ lực của BIDV trong việc hỗ 
trợ doanh nghiệp trong hoạt động 
kinh doanh, tiêu biểu là thúc đẩy 
tín dụng xanh, bền vững, thúc đẩy 
ngân hàng số và chuyển dịch số nền 
khách hàng cũng như đồng hành 
cùng doanh nghiệp vượt qua khó 
khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Với mục tiêu đồng hành cùng 
doanh nghiệp, trong thời gian 
tới, BIDV tiếp tục đẩy mạnh đầu 
tư nguồn lực để hoàn thiện sản 
phẩm BIDV iBank với các tính 
năng, tiện ích mới, ứng dụng các 
công nghệ tiên tiến như eKyc, 
Blockchain, AI & Robotic... để nâng 
cao trải nghiệm người dùng và hỗ 
trợ tốt nhất cho hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. 
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thêm nhiều dịch Vụ cho 
khách hàng

Tại BIDV, từ năm 2018, BIDV đã 
triển khai đề án Dịch vụ, từ đó, rất 
nhiều sáng kiến về phát triển dịch 
vụ cho khách hàng doanh nghiệp đã 
được ứng dụng, các sản phẩm dịch 
vụ liên tục được cập nhật, bổ sung, 
làm mới, đáp ứng được các nhu cầu 
ngày càng cao của khách hàng. Với 
nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực 
trên toàn hệ thống, hoạt động thu 
dịch vụ của BIDV đã đạt được các 
kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu 

Ngày nay, ngân hàng ngày càng chú trọng đến phát triển các dịch vụ tiện ích 
cho khách hàng doanh nghiệp. Không còn là cạnh tranh bằng giá phí, các giải 
pháp tài chính, tiện ích từ dịch vụ sẽ là lý do để giữ chân khách hàng và là 
nguồn thu để các ngân hàng hoạt động ổn định, phát triển bền vững.

năm nay, thu dịch vụ ròng của BIDV 
đạt hơn 3.667 tỷ đồng, tăng trưởng 
21,5% (tăng ròng 648 tỷ đồng) so với 
cùng kỳ năm trước. Đặc biệt trong 
thời kỳ Covid, nhu cầu và nguồn thu 
từ các dịch vụ ngân hàng điện tử 
của BIDV tăng mạnh, phù hợp với xu 
hướng thanh toán không tiếp xúc.

BIDV đã chủ động đầu tư xây 
dựng và số hóa hệ sinh thái ngân 
hàng dành cho khách hàng doanh 
nghiệp với đa dạng các dịch vụ. Cụ 
thể, BIDV đã xây dựng mới cổng 
thanh toán trực tuyến kết nối hệ 

thống kế toán của khách hàng tổ 
chức với hệ thống ngân hàng điện 
tử BIDV iBank. Thông qua BIDV 
iBank, khách hàng có thể tổng hợp 
dữ liệu theo thời gian thực, cập nhật 
tức thời thông tin tài khoản (tiền 
gửi, tiền vay, bảo lãnh…). Doanh 
nghiệp có thể quản lý dòng tiền tập 
trung linh hoạt, dễ dàng, thực hiện 
điều chuyển vốn tự động để phù 
hợp với nhu cầu quản lý dòng tiền 
của đơn vị mình. BIDV iBank cung 
cấp giải pháp để các doanh nghiệp 
có thể quản lý tách bạch các khoản 
doanh thu qua hệ thống tài khoản 
định danh, thực hiện chuyển tiền 
trong nước 24/7, chuyển tiền quốc 
tế. Ngoài ra, BIDV iBank sẽ cung cấp 
hệ thống báo cáo thống kê đa dạng, 
thiết kế theo nhu cầu khách hàng 
để khách hàng có thể dễ dàng kiểm 

BiDv 
Tăng cường pháT Triển Dịch vụ 

cho khách hàng doanh nghiệp
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soát được tình hình tài chính doanh 
nghiệp mình. Các giao dịch tài trợ 
thương mại cũng được hỗ trợ trên 
BIDV iBank, giúp khách hàng tối ưu 
hóa chuỗi cung ứng.

Bên cạnh ứng dụng ngân hàng 
điện tử, các quy trình nghiệp vụ của 
BIDV cũng được số hóa thông qua 
các liên kết với các hệ thống thanh 
toán, hệ thống đối tác toàn cầu. 
BIDV là một trong 4 ngân hàng tham 
gia triển khai dự án hệ thống thanh 
toán ACH (hệ thống bù trừ điện tử) 
với Napas và là ngân hàng có tốc 
độ triển khai nhanh nhất. Vừa qua, 
BIDV cũng đã trở thành ngân hàng 
Việt Nam đầu tiên ứng dụng thành 
công công nghệ blockchain trong 
giao dịch tài trợ thương mại thông 
qua phát hành thành công thư tín 
dụng (LC) xác nhận liên ngân hàng 
trên mạng lưới Contour (mạng lưới 
tài chính thương mại quốc tế gồm 
nhiều ngân hàng, tập đoàn lớn). 
Công nghệ blockchain mang tới các 
tiện ích như tốc độ xử lý giao dịch 
được cải thiện rõ rệt giúp nâng cao 
tính thanh khoản cho cả hai doanh 
nghiệp; tính nhất quán, minh bạch 
giúp tất cả các bên tham gia giao 
dịch đều được làm chủ, giám sát giao 
dịch trong suốt quá trình thực hiện.

lựa chọn của doanh 
nghiệp

Nhờ ứng dụng công nghệ số, các 
dịch vụ của BIDV ngày càng được các 
khách hàng doanh nghiệp tin dùng. 
BIDV đã triển khai các gói sản phẩm 
dịch vụ tài chính toàn diện cho các 
Tổng công ty, Tập đoàn lớn tại Việt 
Nam như Tổng công ty Cảng hàng 
không Việt Nam (ACV), Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), 
Tập đoàn Vingroup, …. 

Bà Nguyễn Thị Hương, kế toán 
trưởng Công ty CP Quốc Tế Sao Việt 
cho biết công ty đang sử dụng dịch 
vụ chuyển tiền quốc tế của BIDV. 
Bà Hương đánh giá cao các tiện lợi 
BIDV iBank mang lại, khách hàng 
có thể tra cứu thông tin minh bạch, 
tức thời về lênh chuyển tiền quốc 
tế đi và đến, chủ động nắm được 
trạng thái giao dịch và các thông 
tin liên quan.

Theo ông Trần Long – Phó Tổng 
giám đốc BIDV, quá trình số hóa sản 
phẩm dịch vụ dành cho khách hàng 
doanh nghiệp của BIDV được thực 
hiện theo định hướng lấy khách 
hàng làm trọng tâm, gia tăng sự gắn 
kết với khách hàng. “Chúng tôi hiểu 
rằng doanh nghiệp mong muốn 
được ngân hàng cung cấp các giải 
pháp kinh doanh chứ không chỉ 
cung cấp dịch vụ ngân hàng. Doanh 
nghiệp mong muốn ngân hàng tư 
vấn đưa ra các giải pháp mới, giải 
pháp số thay vì truyền thống để 
hỗ trợ hoạt động kinh doanh của 
mình. Nắm bắt được nhu cầu đó, 
BIDV đang rốt ráo thực hiện chiến 
dịch chuyển đổi số nhằm nâng cao 
trải nghiệm của khách hàng, mục 
tiêu BIDV không chỉ là nhà cung cấp 
dịch vụ ngân hàng mà còn là đối tác 
kinh doanh hỗ trợ hiệu quả doanh 
nghiệp trong quản lý tài chính 
nói riêng và trong hoạt động kinh 
doanh nói chung”.

Nỗ lực của BIDV trong quá trình 
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 
số hóa vào các giao dịch tài chính 
- thương mại đã nhận được sự ghi 
nhận của các tổ chức trong nước 
và quốc tế. Mới đây tạp chí tạp chí 
Asian Banker đã vinh danh BIDV là 
ngân hàng duy nhất tại Việt Nam 
giành giải “Ngân hàng giao dịch tốt 
nhất Việt Nam” và “Ngân hàng Quản 
lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam” năm 

2020 với những giải pháp thanh 
toán và quản lý tiền tệ hiệu quả.  

Đại diện của Tạp chí The Asian 
Banker nhấn mạnh BIDV đã đẩy 
mạnh đầu tư công nghệ để phát 
triển ngân hàng số, cung cấp các 
giải pháp quản lý tiền mặt toàn 
diện cho khách hàng. Bên cạnh đó, 
BIDV đã có những thành tựu vượt 
trội trong cung ứng các giải pháp, 
dịch vụ tài chính số cho khách hàng 
trong bối cảnh nền kinh tế còn dựa 
nhiều vào tiền mặt của Việt Nam.

Riêng với sản phẩm BIDV iBank, 
năm 2018, BIDV iBank đã được trao 
danh hiệu Top 10 Sao Khuê. Đây 
là giải thưởng dành cho sản phẩm 
xuất sắc hàng đầu của ngành công 
nghiệp phần mềm và dịch vụ công 
nghệ thông tin.  Cũng với sản phẩm 
BIDV iBank, BIDV được trao giải 
thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi 
số xuất sắc trong khuôn khổ Lễ trao 
giải thưởng “Chuyển đổi số Việt 
Nam - Vietnam Digital Award 2019”.  
Trong thời gian tới, để tiếp tục đưa 
các sản phẩm, dịch vụ tiện ích đến 
khách hàng, BIDV sẽ nâng cấp toàn 
bộ các tính năng của BIDV iBank 
để đáp ứng nhu cầu khách hàng tổ 
chức ngày một tốt hơn như áp dụng 
phương thức xác thực số e-KYC cho 
phép khách hàng mở tài khoản, thực 
hiện giao dịch Ngân hàng mà không 
cần trực tiếp đến Ngân hàng; ứng 
dụng công nghệ Scraping…. 
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hệ sinh thái khổng lồ 
Với hơn 1000 nhà cung 
cấp

Đối với các khách hàng cá nhân, 
BIDV Paygate là một nền tảng cho 
phép ngân hàng có thể kết nối mở 
rộng với rất nhiều nhà cung cấp 
dịch vụ, do đó danh mục sản phẩm 
thanh toán khách hàng có thể sử 
dụng trên các kênh ngân hàng số 
của BIDV rất đa dạng. Nhờ kết nối 
với hơn 1.000 nhà cung cấp dịch vụ, 
BIDV có thể tự tin là ngân hàng có 
danh mục sản phẩm dịch vụ thanh 
toán đa dạng nhất trên thị trường. 
Điều này cho phép khách hàng 
thanh toán hóa đơn điện, nước, 

truyền hình, internet, viễn thông, 
mua vé máy bay, vé xem phim, học 
phí, viện phí, nộp thuế và các dịch 
vụ công đều không dùng tiền mặt. 

BIDV là ngân hàng có kết nối 
nhiều nhất với các trung gian thanh 
toán: 28/39  đơn vị được Ngân hàng 
Nhà nước cấp phép, do đó đã tạo 
thuận lợi cho khách hàng trong việc 
kết nối thanh toán trên nền tảng các 
ứng dụng của các trung gian thanh 
toán như ví điện tử, cổng thanh 
toán. Khách hàng thao thác, dễ 
dàng thuận tiện trên các kênh giao 
dịch của ngân hàng, đặc biệt là qua 
BIDV SmartBanking - ứng dụng hiện 
được hơn 4 triệu khách hàng ưa 

thích sử dụng. Ngoài việc dễ dàng 
thanh toán, khách hàng còn thường 
xuyên được hưởng các khuyến mãi, 
ưu đãi không chỉ của ngân hàng 
mà còn của đối tác thứ 3 có kết nối 
trong hệ sinh thái của ngân hàng 
(các nhà cung cấp dịch vụ, các đơn 
vị trung gian thanh toán). 

Thông qua BIDV Paygate, số 
lượng đối tác (fintech, nhà cung cấp 
dịch vụ, merchant) đã kết nối là rất 
lớn bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực 
thanh toán trong cuộc sống hàng 
ngày với tổng số hơn 1.000 đối tác 
và hơn 2.200 dịch vụ đã triển khai. 
Hệ thống cũng cung cấp giải pháp 
thanh toán qua kho cho các đối tác 
chưa có hạ tầng công nghệ thông 
tin như các trường học hay cung 
cấp giải pháp thanh toán tài khoản 
định danh giúp khách hàng không 
có tài khoản BIDV cũng có thể 
thanh toán cho các đối tác có kết 
nối với hệ thống BIDV. Nhờ đó BIDV 
Paygage đã tạo ra một hệ sinh thái 
phục vụ mọi nhu cầu thanh toán đa 
dạng của khách hàng.

kiến trúc hướng tới 
ngân hàng mở trên nền 
tảng api

Đối với doanh nghiệp (là các nhà 
cung cấp dịch vụ/Trung gian thanh 
toán), BIDV Paygate được thiết kế 
hướng tới ngân hàng mở trên nền 
tảng API vì vậy việc tích hợp với các 
doanh nghiệp để đáp ứng các nhu 
cầu thu chi hộ của doanh nghiệp/ 
nhu cầu kết nối hỗ trợ thanh toán 
của các trung gian thanh toán vô 
cùng dễ dàng, nhanh chóng. Toàn 
bộ quá trình tích hợp đã được 
chuẩn hóa và có bộ phận chuyên 
trách để phục vụ, do đó rút ngắn 
quá trình tích hợp giữa các hệ thống 
và nhờ vậy có thể nhanh chóng 

Hệ THỐng cổng THAnH TOÁn MỞ
BIDV PAYGATE 

Ông Nguyễn Trọng Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số BIDV - nhận giải thưởng vinh danh 
Hệ thống cổng thanh toán mở BIDV Paygate tại Lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2020

Với hệ thống cổng thanh toán theo hướng ngân hàng mở Paygate, BIDV 
tự hào là ngân hàng có danh mục sản phẩm dịch vụ thanh toán đa dạng 
nhất trên thị trường và kết nối nhiều nhất với các trung gian thanh toán, 
tạo ra hệ sinh thái phục vụ nhu cầu thanh toán trong mọi lĩnh vực, ngành 
nghề. Sản phẩm BIDV Paygate cũng đã được vinh danh ở hạng mục sản 
phẩm ứng dụng công nghệ thông tin xuất sắc của Sao Khuê 2020.

THU HUYềN 
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đưa sản phẩm ra thị trường, đáp 
ứng nhanh nhất nhu cầu của doanh 
nghiệp/Trung gian thanh toán. 

BIDV Paygate có tính linh hoạt 
cao, có thể điều chỉnh phù hợp với 
nhu cầu của từng doanh nghiệp/
trung gian thanh toán để phù hợp 
với nhu cầu đặc thù của doanh 
nghiệp. Paygate thực sự đã trở 
thành nền tảng công nghệ hỗ trợ 
doanh nghiệp phát triển hệ sinh 
thái của mình. Đơn cử các dịch 
vụ tài khoản định danh (virtual 
account), dịch vụ ngân hàng trực 
tiếp trên các nền tảng ứng dụng 
quản trị doanh nghiệp của khách 
hàng (firm banking) trên nền tảng 
API mở, không giới hạn thanh toán 
trong nội địa, mà mở rộng liên kết 
với các quốc gia và các khu vực trên 
thế giới với lợi thế mạng lưới quan 
hệ rộng khắp của ngân hàng.

Hệ thống thanh toán chạy đa 
kênh, đa nhà cung cấp, đa dịch vụ 
với giải pháp linh động dễ dàng kết 
nối với các đối tác là các trung gian 
thanh toán, fintech. Vận hành và sử 
dụng dễ dàng với hệ thống danh 
mục chỉ cần khai báo cấu hình, công 
cụ đối soát tự động hoặc hỗ trợ bán 
tự động, cho phép phục vụ mọi đối 
tượng nhà cung cấp dịch vụ. Bảo 
mật theo tiêu chuẩn với dữ liệu được 
ký và mã hóa trên cặp khóa 02 bên 

đảm bảo tính xác thực giữa hai bên 
và thông tin khách hàng (user/pass) 
không lưu trên hệ thống đối tác để 
đảm bảo an toàn dữ liệu phía ngân 
hàng. Hệ thống hỗ trợ việc quản trị 
tập trung với tham số dịch vụ cho tất 
cả các kênh, các luồng thanh toán, 
tham số tùy biến giao diện…

tiềm năng phát triển 
Hệ thống Paygate tận dụng 

toàn bộ những tài nguyên hiện có 
của ngân hàng BIDV, tích hợp với 
corebanking, tích hợp với hệ thống 
chuyển tiền 24/7 và là backend 
cung cấp giải pháp thanh toán hóa 
đơn cho các kênh Smartbanking, 
ibank, internetbanking, ATM, 
quầy… Hệ thống mang lại lợi ích 
kinh tế rất lớn khi 63,8 triệu thanh 
toán được xử lý năm 2019, mỗi 
tháng bình quân 5,3 triệu giao dịch. 
Giá trị giao dịch thanh toán được xử 
lý năm 2019: 73.000 tỷ VND (bình 
quân 6,83 tỷ VND/tháng). Năm 2020 
(tính đến 20/12) số lượng giao dịch 
và doanh số giao dịch được xử lý 
qua hệ thống lần lượt là 95,9 triệu 
và 64.000 tỷ VND.

Được thiết kế theo kiến trúc 
microservice nên hệ thống BIDV 
Paygate dễ dàng phát triển theo 
chiều sâu bổ sung thêm chức năng 
(thêm sản phẩm dịch vụ mới), phát 

triển theo chiều ngang (bổ sung 
thêm đối tác) bằng việc mở API 
cho các đối tác thực hiện tích hợp. 
Do đó, trong thời gian tới, BIDV sẽ 
tiếp tục hoàn thiện sản phẩm theo 
hướng liên tục mở rộng và kết nối 
với các đối tác, công ty fintech, các 
doanh nghiệp để xây dựng hệ sinh 
thái phục vụ các nhu cầu thanh toán 
không dùng tiền mặt trong mọi lĩnh 
vực, ngành nghề… tạo sự gắn kết 
chặt chẽ giữa khách hàng, nhà cung 
cấp dịch vụ và BIDV, ngày càng 
đa dạng hệ sinh thái tài chính tiêu 
dùng cho khách hàng. 

Thời gian tới, BIDV tiếp tục phát 
triển Paygate trở thành cổng kết nối 
thanh toán không chỉ đối với các 
hoạt động thanh toán nội địa mà 
còn mở rộng cho thanh toán với các 
đối tác quốc tế; bổ sung thanh toán 
không chỉ bằng thẻ nội địa mà còn 
thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc 
tế, từ đó đa dạng hóa các phương 
thức thanh toán cho khách hàng. 
BIDV sẽ tiếp tục kết nối với các nền 
tảng thanh toán khác, đặc biệt là 
các nền tảng thanh toán dịch vụ 
công (ví dụ hiện nay là cổng dịch vụ 
công quốc gia) để hỗ trợ Chính phủ 
thực hiện thành công đề án thanh 
toán không dùng tiền mặt, chiến 
lược triển khai Chính phủ điện tử tại 
Việt Nam. 
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Theo Forbes Việt Nam, tổng giá 
trị thương hiệu của danh sách 
50 thương hiệu dẫn đầu 2020 

đạt hơn 12,6 tỉ USD, tăng 22% so với 
danh sách năm ngoái. Danh sách 
50 thương hiệu dẫn đầu 2020 được 
xếp theo từng ngành, phần lớn có 
bề dày hoạt động trên 10 năm - thời 
gian đủ dài để các công ty khẳng 
định tên tuổi. Xét theo lĩnh vực, hai 
nhóm ngành có nhiều đại diện nhất 
gồm nhóm hàng thực phẩm - đồ 
uống và nhóm dịch vụ tài chính đều 
có 9 đại diện, tiếp theo là bất động 
sản, công nghệ, nguyên liệu, bán lẻ.

Trong bối cảnh khó khăn chung 
của nền kinh tế và của ngành ngân 
hàng trước tác động của dịch 

Covid-19, BIDV đã nỗ lực duy trì 
hoạt động kinh doanh ổn định, 
đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt 
động, với quy mô tổng tài sản đến 
hết tháng 9/2020 đạt khoảng 1,468 
triệu tỷ đồng đứng đầu ngành ngân 
hàng, tiền gửi khách hàng đạt trên 
1,145 triệu tỷ đồng, cho vay khách 
hàng đạt trên 1,145 triệu tỷ đồng. 

BIDV luôn nghiêm túc chấp hành 
chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng 
Nhà nước, chủ động triển khai các 
biện pháp, chung tay cùng ngành 
ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân khắc phục hậu quả dịch 
Covid-19, đảm bảo ổn định đời sống 
và hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Theo tính toán sơ bộ, BIDV đã trích 

6.400 tỷ đồng lợi nhuận để hỗ trợ, 
tạo điều kiện cho khách hàng vượt 
qua khó khăn, duy trì, phục hồi, 
phát triển sản xuất kinh doanh..

Năm 2020, với những kết quả 
khả quan trên nhiều mặt hoạt 
động, BIDV được các tổ chức trong 
nước và quốc tế ghi nhận với nhiều 
giải thưởng như: Top 2.000 doanh 
nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới 
(Forbes bình chọn), Top 300 thương 
hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới 
(Brand Finance bình chọn); “Ngân 
hàng SME tốt nhất Việt Nam” (Tạp 
chí Alpha Southeast Asia trao tặng); 
“Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu” 5 
năm liên tiếp (Hiệp hội Ngân hàng 
Việt Nam và IDG trao tặng); “Top 
10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam”. 
Mới đây, BIDV cũng được vinh danh 
“Thương hiệu Quốc gia” lần thứ 6. 
Đây là sự ghi nhận vai trò, giá trị và 
đóng góp của thương hiệu BIDV 
trong sự phát triển kinh tế xã hội và 
hội nhập kinh tế của đất nước. 

bidv vào Top 50 
Thương hiệu Dẫn đầu 2020

THảO NGUYêN

Ngày 17/12/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Forbes Việt Nam 
công bố và vinh danh Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam. Theo đó, 
BIDV đứng thứ 15 trong danh sách, là 1 trong 3 ngân hàng thương mại có 
giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Ủy viên HĐQT BIDV đại diện nhận Chứng nhận 
vinh danh Top 50 Thương hiệu dẫn đầu 2020

TUệ MINH
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Trong số hơn 500 doanh nghiệp 
hoạt động ở các lĩnh vực khác 
nhau lọt qua vòng sơ khảo, 

Ban tổ chức đã lựa chọn 100 doanh 
nghiệp xuất sắc nhất và đi đầu 
trong phong trào thực hiện phát 
triển bền vững tại Việt Nam. Đây là 
năm thứ 3 liên tiếp BIDV được vinh 
danh Doanh nghiệp phát triển bền 
vững (Năm 2018, 2019 và 2020). 

Để được vinh danh là “doanh 
nghiệp phát triển bền vững”, trong 
năm 2020, BIDV đã có sự chú trọng 
đến hoạt động này, từ định hướng 
chiến lược đến các hoạt động cụ thể.  

Trong chiến lược kinh doanh, tầm 
nhìn định hướng đến năm 2030, 
BIDV xác định rõ mục tiêu là ngân 

hàng đem lại lợi ích, tiện ích tốt nhất 
cho khách hàng, cổ đông, người lao 
động và cộng đồng xã hội. Trong 
báo cáo thường niên, BIDV luôn 
công khai minh bạch các tiêu chuẩn 
phát triển bền vững GRI; luôn chú 
trọng và chuyên nghiệp hóa công 
tác quản lý rủi ro môi trường bằng 
quy trình đánh giá cấp tín dụng, 
đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro môi 
trường khi thẩm định dự án, yêu cầu 
khách hàng thực hiện nghiêm túc 
quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường. Trong những năm gần 
đây, BIDV đã ưu tiên dành khoảng 
20.000 tỷ đồng tài trợ các dự án tín 
dụng xanh; được các tổ chức tín 
dụng, cộng đồng quốc tế công nhận 

và tin tưởng hợp tác trong bối cảnh 
có nhiều thay đổi về cơ chế quản lý 
nguồn vốn ủy thác nước ngoài của 
Chính phủ: BIDV nghiên cứu, xây 
dựng thành công Khung quản lý 
rủi ro môi trường và xã hội (ESMS) 
được Ngân hàng Phát triển châu Á 
(ADB) cấp hợp đồng tín dụng trung 
dài hạn 300 triệu USD để hỗ trợ các 
doanh nghiệp SME tại Việt Nam; 
BIDV huy động thành công các dự 
án lớn như Dự án “Chương trình kỹ 
năng và kiến thức cho tăng trưởng 
kinh tế toàn diện” trị giá 75 triệu 
USD nguồn ADB và Dự án “Phát 
triển tổng hợp các đô thị động lực” 
nguồn WB trị giá 141 triệu USD..

Xác định mục tiêu phát triển bền 
vững chỉ có thể thực hiện được khi 
các mục tiêu kinh tế được đảm bảo, 
BIDV thực hiện tốt trách nhiệm với 
xã hội thông qua đóng góp cho 
ngân sách Nhà nước: BIDV nằm 
trong top các doanh nghiệp nộp 
thuế dẫn đầu cả nước qua nhiều 
năm, riêng năm 2019, BIDV nộp 
8.168 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BIDV 
luôn tiên phong và tích cực trong 
công tác an sinh xã hội. Trong 
năm 2019, BIDV tài trợ gần 100 
chương trình an sinh xã hội trên 
toàn quốc với tổng ngân sách trên 
220 tỷ đồng. Đến nay BIDV đã trở 
thành một trong những ngân hàng 
thương mại lớn nhất Việt Nam, với 
tổng tài sản hơn 1,49 triệu tỷ đồng 
và số lượng khách hàng cá nhân 
chiếm 11% dân số cả nước, khách 
hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa 
chiếm 40% số lượng doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trên toàn quốc. 

Để đạt được giải thưởng, các 
doanh nghiệp tham gia phải đáp 
ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc khắt 
khe của bộ chỉ số doanh nghiệp bền 
vững (CSI) với 127 chỉ số ở 4 lĩnh vực: 
Chỉ số Kết quả phát triển bền vững, 
Chỉ số Quản trị, Chỉ số Môi trường và 
Chỉ số Lao động.  

BiDv được vinh danh 
dOAnH ngHiệp pHÁT TriỂn bền vững năM 2020

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)  
được vinh danh Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2020. Giải thưởng 
do VCCI phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài nguyên 
Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức.

NGọC THảO 

Bà Phạm Thị Vân Khánh – Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa,  
đại diện BIDV nhận giải thưởng
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trên toàn hệ thống, mang tới trải 
nghiệm thanh toán hiện đại cho 
khách hàng.

Bên cạnh đó, song hành cùng 
chủ trương của Chính phủ và Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) về phát 
hành thẻ Chip và ứng dụng công 
nghệ thanh toán không tiếp xúc, 
BIDV vừa ra mắt thẻ Chip Ghi nợ 
nội địa BIDV Smart. Hội tụ đầy đủ 
những công nghệ thẻ tiên tiến nhất 
trên thế giới, thẻ BIDV Smart hứa 
hẹn thay đổi thói quen sử dụng thẻ 
nội địa của người Việt.

Thanh toán thẻ bidv lên ngôi 
Theo đó, “Doanh số thanh toán thẻ” và  “Tỷ lệ kích hoạt thiết bị thẻ không tiếp xúc (contactless)”  của BIDV 
đã giành được giải thưởng cao nhất của Tổ chức thẻ quốc tế Visa,  ngày 22/12/2020 tại Hội nghị khách 
hàng thường niên năm 2020.

Là một trong những Ngân hàng hàng đầu tại Việt 
Nam với bề dày hơn 60 năm phát triển, hơn 20 năm 
hoạt động trong lĩnh vực thẻ, BIDV đã trở thành thương 
hiệu uy tín và là sự lựa chọn tin cậy đối với khách hàng 
cá nhân, đặc biệt trong lĩnh vực thẻ. Trong những năm 
qua, hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động 
thanh toán thẻ nói riêng của BIDV đã có bước phát triển 
mạnh mẽ, luôn dẫn đầu thị phần tại Việt Nam kể cả về 
số lượng thẻ phát hành cũng như mạng lưới ATM phủ 
rộng nhất. BIDV cảm ơn sự tin yêu, đồng hành của khách 
hàng và cam kết tiếp tục đổi mới không ngừng nâng cao 
chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm mang 
lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi sử dụng thẻ và 
thanh toán.

Sở hữu số lượng thẻ lớn và phủ 
rộng khắp thế giới cũng như 
Việt Nam, các giải thưởng do 

Tổ chức thẻ Quốc tế Visa trao tặng 
là những giải thưởng uy tín và danh 
giá, khẳng định vị thế của Ngân 
hàng tại thị trường thẻ trong nước. 
Trong năm 2020, tổ chức Thẻ Quốc 
tế Visa đánh giá cao những chỉ số 
vượt trội trong hoạt động thanh 
toán Thẻ và công nghệ thanh toán 
không tiếp xúc mà BIDV đã đạt 
được so với các tổ chức khác trên 
thị trường. 

Giải thưởng Ngân hàng dẫn 
đầu về doanh số thanh toán thẻ 
2020 - Leadership in Merchant 
Sales Volume 2020 vinh danh kết 
quả kinh doanh xuất sắc của BIDV 
trong phát triển dịch vụ thanh toán 
thẻ. Giải thưởng này cũng phản 
ánh sự có mặt của Thẻ BIDV ở tất 
cả lĩnh vực của đời sống, luôn sẵn 
sàng cung cấp dịch vụ thanh toán 
cho khách hàng và các đơn vị chấp 
nhận thẻ. 

Giải thưởng Ngân hàng dẫn 
đầu về tỷ lệ kích hoạt thiết bị 
thanh toán thẻ không tiếp xúc 
2020 - Leadership in Contactless 
Active Terminals Penetration 2020 
ghi nhận những nỗ lực vượt bậc 
của BIDV trên chặng đường chạy 
đua về công nghệ thẻ. Công nghệ 
thanh toán không tiếp xúc là công 
nghệ mới nhất hiện nay được ứng 
dụng ở Việt Nam và BIDV không bỏ 
lỡ cơ hội trở thành ngân hàng tiên 
phong triển khai công nghệ này 

Vũ HạNH
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Dự án “Hỗ trợ giảm thiểu tác 
động của đại dịch Covid-19 
cho các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa do phụ nữ làm chủ” có tổng 
trị giá 5 triệu USD từ nguồn tài trợ 
của Quỹ Sáng kiến tài chính dành 
cho nữ doanh nhân (We-Fi) uỷ thác 
cho Ngân hàng Phát triển châu Á 
(ADB) quản lý. Dự án hướng đến 
mục tiêu khuyến khích các NHTM cơ 
cấu các khoản nợ hiện hữu và cho 
vay mới cho tối thiểu 500 doanh 
nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm 
chủ (WSME) gặp khó khăn về tài 
chính do ảnh hưởng của Covid-19.

Dự kiến, dự án được triển khai từ 
tháng 12/2020 đến tháng 12/2022 
và đóng vào tháng 6/2023. Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam đóng vai 

trò cơ quan điều hành, 5 NHTM có 
vai trò triển khai dự án. Với vị thế 
Định chế tài chính hàng đầu Việt 
Nam và là Ngân hàng đối tác chiến 
lược hàng đầu của ADB tại Việt Nam, 
trong năm 2020, BIDV đã triển khai 
mạnh mẽ các giải pháp nhằm hỗ 
trợ các doanh nghiệp vượt qua khó 
khăn do đại dịch Covid-19, giảm lãi 
suất cho vay lên đến 2%/năm đối 
với dư nợ hiện hữu và lên đến 1,5%/
năm đối với dư nợ phát sinh mới của 
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. Với các kết quả đạt được, 
BIDV được ADB tin tưởng lựa chọn 
tham gia triển khai dự án.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thống 
đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị 
Hồng cho biết, thực hiện chỉ đạo 

của Chính phủ, NHNN đã ban hành 
và triển khai một loạt các chính 
sách hỗ trợ tín dụng cho các doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19 như: Khuyến khích các tổ 
chức tín dụng tái cơ cấu khoản vay 
để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19; triển khai các giải 
pháp mở rộng tín dụng đối với các 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh 
vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để 
duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh 
vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19. Theo Thống đốc Nguyễn 
Thị Hồng, để có thể triển khai thành 
công các chính sách và giải pháp hỗ 
trợ doanh nghiệp này, sự hỗ trợ về 
nguồn lực của cộng đồng quốc tế là 
vô cùng cần thiết.

Với dự án này, các WSME đáp ứng 
điều kiện triển khai của chương trình 
sẽ được hỗ trợ số tiền tối đa lên tới 
10.000USD. Ngoài hỗ trợ tài chính 
nêu trên, mỗi WSME tham gia chương 
trình sẽ đồng thời được tài trợ tham 
gia miễn phí một chương trình tư vấn 
kinh doanh nhằm hỗ trợ WSME tổ 
chức tốt hơn hoạt động kinh doanh 
trong giai đoạn Covid do công ty tư 
vấn độc lập được ADB tuyển chọn và 
chi trả, xây dựng nội dung tư vấn và 
triển khai hoạt động này. 

Ông Trần Long - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng khối Ngân 
hàng bán buôn BIDV - ký kết triển khai dự án

BiDv tham gia triển khai 
dự Án 5 TriệU USd dO Adb Tài Trợ

Ngày 22/12/2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân 
hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký kết Dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ 
trợ giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa do phụ nữ làm chủ”. BIDV là một trong 5 ngân hàng thương mại 
(NHTM) đủ tiêu chí và được chọn tham gia triển khai dự án này. 

ANH PHươNG

Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Andrew Jeffries -  
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam ký kết Hiệp định dự án
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Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Hội 
nghị “Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động về 

bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) ngành 
Ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020 và phong trào thi đua 

“Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 – 
2020”. Tại đây, nhiều cán bộ, nhân viên nữ của BIDV 

được tôn vinh.

Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức 
Tú, UVHĐQT - Chủ tịch công 
đoàn BIDV Trần Xuân Hoàng 

cùng các đồng chí trong Ban lãnh 
đạo BIDV và các đại biểu là những 
gương điển hình trong phong trào 
thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, đảm 
việc nhà” giai đoạn 2015-2020  
tham dự hội nghị.

Tại BIDV, trong những năm 
qua, cùng với sự chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế và cơ cấu lao động, đội 
ngũ cán bộ nhân viên người lao 
động (CBNVNLĐ) nói chung, nữ 
CBNVNLĐ tại BIDV nói riêng đã có 

Phước An

Hội ngHị PHụ nữ tiêu biểu ngànH ngân Hàng 2015 – 2020:

Nhiều đại biểu BIDV được tôn vinh 
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đại  biểu BIDV 
tham Dự ĐạI hộI thI Đua yêu Nước 
NgàNh NgâN hàNg

Hoạt động toàn ngành ngân 
hàng trong giai đoạn 2015-
2020 có nhiều chuyển biến 

và đạt được những kết quả tích cực. 
Với phương châm chủ động - quyết 
liệt - linh hoạt - thận trọng, lấy an 
toàn và hiệu quả hoạt động là mục 
tiêu hàng đầu, Ban Lãnh đạo BIDV đã 
chỉ đạo toàn hệ thống tập trung triển 
khai và hoàn thành cơ bản kế hoạch 
kinh doanh và kế hoạch nhiệm vụ giai 
đoạn 2015-2020, nổi bật trên một số 
bình diện sau: Vị thế của BIDV trên thị 

trường ngày càng được khẳng định, năng 
lực tài chính được nâng cao; thực hiện 
tốt vai trò tiên phong trong thực hiện các 
chính sách quốc gia, đi đầu thực hiện tái 
cơ cấu ngành ngân hàng, tái cơ cấu doanh 
nghiệp nhà nước; nguồn nhân lực được 
đào tạo bài bản, chính quy, chuyên ngành 
phù hợp nên có trình độ chuyên môn 
và kỹ năng làm việc tốt; Mạng lưới hoạt 
động rộng khắp cả nước; Công tác thương 
hiệu được thực hiện bài bản, làm tốt trách 
nhiệm với xã hội, cộng đồng trong và 
ngoài nước…. 

Trong 5 năm qua, công tác thi đua, 
khen thưởng tại BIDV luôn được quan 
tâm triển khai bài bản, với tư tưởng 
chủ đạo: Thi đua là để phát huy tối đa 
khả năng và sự sáng tạo của cán bộ, 
nhân viên và người lao động, phấn 
đấu nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao; Thi đua gắn 
liền với động viên, khen thưởng kịp 
thời, được tổ chức liên tục ở các cấp, 
theo từng đơn vị, trở thành ý thức tự 
giác ở mọi tập thể lớn, nhỏ, ở mọi cá 
nhân trong toàn hệ thống. Kết quả các 
phong trào thi đua trong giai đoạn 
vừa qua là kết quả của nhiều giải pháp 
quan trọng, hiệu quả, tạo động lực cho 
các đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ kinh doanh góp phần 
nâng cao hiệu quả và uy tín của ngân 
hàng trong và ngoài nước. 

Phước Thảo 

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Đại hội Thi 
đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII (2020-2025). Ngân 
hàng BIDV có 35 đại biểu tham dự gồm Chủ tịch HĐQT BIDV 
Phan Đức Tú cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo BIDV và các 
đại biểu là điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

nhiều chuyển biến cả về số lượng và 
chất lượng. Hiện nay, nữ CBNVNLĐ 
chiếm 57,6% lực lượng CBNVNLĐ 
toàn hệ thống BIDV, tỷ lệ nữ là cán 
bộ chủ chốt trong hệ thống chiếm 
gần 50%. Tại các ban chuyên môn, 
lao động nữ giữ vị trí khá cao và 
giữ nhiều chức vụ quan trọng, góp 
phần vào sự phát triển chung của 
ngôi nhà BIDV. 

Cùng với sự lớn mạnh về nguồn 
nhân lực, nữ CBNVNLĐ tại BIDV đã 
có sự trưởng thành vượt bậc về số 
lượng, năng lực, phẩm chất và đang 
dần được trẻ hoá về độ tuổi cũng 
như tư duy kinh doanh và kỹ năng 
làm việc. Thông qua các hoạt động 
của công đoàn, nhiều chị đã trưởng 
thành qua thực tiễn phong trào, 
nhiều chị đã được Đảng, nhân dân 
tín nhiệm giao trọng trách, đề bạt, 
bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo 
đơn vị, quản lý các cấp ngày một 
tăng và có xu hướng trẻ hoá.

Năm 2020 là năm cuối trong kế 
hoạch giai đoạn 2016 – 2020 thực 
hiện các mục tiêu về bình đẳng, 
BIDV đã hoàn thành vượt các kế 
hoạch, chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, số 
lượng nữ lãnh đạo cấp cao (gồm 
HĐQT, ban liểm soát, tổng giám 
đốc, phó tổng giám đốc, kế toán 
trưởng): 6/23 đồng chí, chiếm tỷ 
hơn 26%, cao hơn so với năm trước 

là 22,7%; Tỷ lệ phụ nữ tham gia bộ 
máy lãnh đạo các cấp: đạt 52.7%, 
cao hơn mục tiêu của kế hoạch 
hành động giai đoạn 2016 - 2020 
là trên 30%... “Giỏi việc nước, đảm 
việc nhà” là phong trào thi đua 
mang đặc thù giới xuyên suốt quá 
trình hoạt động nữ công của các 
cấp công đoàn. Để phong trào phù 
hợp với đặc thù của ngành, Công 
đoàn BIDV đã cụ thể hóa tên gọi, 
xây dựng nội dung, từ đó phát động 
trong toàn ngành, nhằm động viên 
nữ CBNVNLĐ hăng hái tham gia 
phong trào «Giỏi việc ngân hàng, 
đảm việc nhà”. Kết quả hàng năm 
có 100% chị em đăng ký phấn đấu 
đạt danh hiệu “Giỏi việc ngân hàng, 
đảm việc nhà” và có trên 95% chị 
em được công nhận danh hiệu “Giỏi 
việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở,  
nhiều chị em đã được Đảng, Nhà 
nước, các cấp công đoàn vinh danh 
và khen thưởng.
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Ý nghĩa cuộc thi 
“Sáng kiến, cải tiến 

quản trị chi phí hiệu quả” 

Cuộc thi “Sáng kiến cải tiến quản trị chi phí hiệu quả” do 
Công đoàn BIDV phát động đã kết thúc thành công tốt đẹp. 
Mặc dù quản trị chi phí là nội dung khó nhưng cuộc thi đã 

nhận được sự tham gia hưởng ứng đông đảo từ các công 
đoàn cơ sở và cán bộ nhân viên trong hệ thống.

Anh Tuấn

Sau khi kết thúc vòng thi cấp 
cơ sở, vòng chung kết cấp hệ 
thống đã nhận được 330 sáng 

kiến cải tiến (SKCT) từ 108 công 
đoàn cơ sở gửi tham dự với nhiều 
hình thức: file scan, slide, video, 
clip... Số lượng các SKCT tham 
dự nhiều và đa dạng trong tất cả 
mảng, lĩnh vực để quản trị chi phí 
hiệu quả đối với Chi phí nhân viên 
(quản lý lao động, tuyển dụng, văn 
hóa doanh nghiệp), Chi quản lý 
công vụ (quảng cáo, tiếp thị, điện, 
nước,...), Chi tài sản (trang bị, quản 
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lý, sử dụng...), Ứng dụng CNTT nâng 
cao năng suất lao động, hiệu quả 
công việc.

Để đảm bảo áp dụng tối đa và 
hiệu quả các SKCT vào thực tế và 
không phụ thuộc vào thời điểm tổ 
chức vòng chung kết, Hội sở chính 
đã phân loại lựa chọn 152/330 SKCT 
thuộc 10 nhóm nghiệp vụ và gửi 
tới các đơn vị để tham khảo triển 
khai áp dụng. Đồng thời, ghi nhận 
330 tác giả, nhóm tác giả đã đầu 
tư nhiều thời gian, công sức để có 
SKCT đóng góp cho hệ thống, thể 
hiện trách nhiệm của người lao 
động đối với BIDV. Hiện tại, định kỳ 
trên workplace có chọn lọc một số 
SKCT tiêu biểu giới thiệu để các đơn 
vị có thêm kênh thông tin nghiên 
cứu, trao đổi triển khai áp dụng.

Đối với vòng chung kết, do ảnh 
hưởng dịch Covid-19, cũng như cần 
bố trí thời gian phù hợp phục vụ 
hoạt động kinh doanh và sự kiện 
của hệ thống, Ban lãnh đạo BIDV 
đã phê duyệt tổ chức vào ngày 
9/12/2020 theo 2 hình thức “trực 
tiếp” đối với các đơn vị tại địa bàn 
Hà Nội và “trực tuyến” tại 8 đơn vị 
ngoài địa bàn Hà Nội.

Toàn bộ 330 SKCT tham dự vòng 
chung kết đã trải qua các vòng: 
Chấm sơ loại; chấm và lựa chọn Top 
27 SKCT tham dự bảo vệ chung kết 
gồm 17 SKCT là “Sản phẩm” và 10 
SKTC là “Ý tưởng”.

Cuộc thi nhận được nhiều sự 
quan tâm, đồng hành của Ban 
lãnh đạo BIDV từ khi bắt đầu phát 
động đến vòng chung kết, trực tiếp 
truyền thông cuộc thi tới tất cả các 
cấp từ cán bộ đến giám đốc đơn vị, 
bố trí thời gian tham gia Hội đồng 
khoa học chấm thi với 18 thành 
viên, trong đó có Chủ tịch Công 
đoàn BIDV, 1 ủy viên HĐQT, 3 phó 
tổng giám đốc, kế toán trưởng…

Chủ tịch HĐQT BIDV đã quan 
tâm, dành thời gian chỉ đạo trực 
tiếp công tác tổ chức, dự khán 
cuộc thi. Vòng chung kết bảo vệ 
trực tiếp được Livestreams toàn bộ 
chương trình trên Trang tin nội bộ 
Workplace, thu hút sự quan tâm của 
2.000 cán bộ. Hình ảnh về chương 
trình đã được truyền tải trên các 

phương tiện, thu hút gần 10.000 cán 
bộ nhân viên theo dõi chương trình.

Sau một ngày thi chung kết sôi 
nổi, hào hứng của 27 tác giả, nhóm 
tác giả, Hội đồng khoa học cuộc thi 
đã lựa chọn các SKCT xuất sắc nhất 
để trao giải ở hai thể loại SKCT là 
“Sản phẩm” và “Ý tưởng”. Tổng giá 
trị giải thưởng 730 triệu đồng.

Giải chính thức đã được trao cho 
các đơn vị đoạt giải. Trong đó, 1 
giải đặc biệt “Chương trình quản lý 
và hỗ trợ tín dụng” được trao cho 

chi nhánh Hồ Chí Minh; 3 giải nhất 
gồm: “Chương trình quản lý thiết bị 
POS” được trao cho Sở Giao dịch 1; 
“Tập trung hóa xử lý giao dịch phái 
sinh tài chính và luân chuyển hồ sơ 
phái sinh tài chính” trao cho Trung 
tâm Dịch vụ khách hàng; “Thu nộp, 
điều chuyển kinh phí công đoàn 
tại BIDV” trao cho Ban Khách hàng 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 6 giải 
Nhì, 10 giải Ba, 14 giải Khuyến khích 
cũng được trao cho các đơn vị có 
tác phẩm dự thi. 
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Vượt khó khăn để sáng 
tạo thành công

Giành được giải Đặc Biệt trong 
cuộc thi, nhóm tác giả BIDV Hồ Chí 
Minh, chia sẻ về sáng kiến “Chương 
trình quản lí và hỗ trợ tín dụng”: Qua 
thực tiễn công việc phát sinh, chúng 
tôi thấy cán bộ quản lí khách hàng 
(QLKH) dành quá nhiều thời gian 
cho tác nghiệp. Theo quan điểm 
của chúng tôi, cũng như các cấp 
trong ban lãnh đạo chi nhánh, cán 
bộ QLKH phải dành nhiều thời gian 

từ đồng cảm, tự hào về BIDV
ĐếN NhữNg ý tưởNg gIàNh gIảI lớN

Trao đổi với những cá nhân, tập thể nhóm tác giả đạt giải cao trong cuộc thi  
“Sáng kiến cải tiến quản trị chi phí hiệu quả của BIDV”, PV Bản tin Đầu tư Phát triển được lắng nghe  

những chia sẻ, những trăn trở với nghề, động lực khơi nguồn sáng tạo của những BIDVer…

Thu hiền (tổng hợp)

để gặp gỡ, nắm bắt thông tin khách 
hàng, tình hình thị trường, để bán 
sản phẩm, phát triển khách hàng 
mới. Đây chính là động lực thôi thúc 
chúng tôi xây dựng đề tài này. Đề 
tài hướng đến mục tiêu là giảm tải 
công việc tác nghiệp cho cán bộ 
QLKH, từ đó gia tăng năng suất lao 
động, cải thiện công tác quản lý 
khách hàng hiện hữu và phát triển 
khách hàng mới tại BIDV.

Những ngày mới bắt tay vào 
thực hiện, chúng tôi gặp không ít 

khó khăn: Chương trình được phát 
triển ban đầu để phục vụ cho các 
khách hàng thuộc khối khách hàng 
doanh nghiệp tại chi nhánh, có đặc 
thù quan hệ tín dụng khác nhau 
nên các cán bộ tham gia nghiên cứu 
đề tài phải làm việc với từng phòng 
ban để có hướng giải quyết, nâng 
cấp chương trình, đáp ứng yêu cầu 
của các phòng ban. Bên cạnh đó, 
chương trình lấy nguồn dữ liệu thô 
của trụ sở chính thông qua các files 
của ngày làm việc liền kề trước đó, 
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chưa được kết nối để cập nhật dữ 
liệu trực tiếp từ các hệ thống SIBS, 
TF,…Do đó, thông thường, cán bộ 
QLKH phải chờ đến 8h sáng của 
ngày làm việc mới có thể thao tác 
trên chương trình.

Thế nhưng, khi vượt qua những 
khó khăn đó, chúng tôi đã có được 
“quả ngọt” là những lợi ích mà sáng 
kiến mang lại và sự công nhận từ cả 
hệ thống khi vinh dự nhận được giải 
Đặc Biệt trong cuộc thi vừa qua. 

sáng kiến từ sự đồng 
cảm Với Vất Vả của cán 
bộ

Nhóm tác giả Trung tâm Dịch 
vụ khách hàng (TTDVKD) đã đạt 
giải Nhất cuộc thi với sáng kiến 
“Tập trung hóa tác nghiệp kinh 
doanh vốn phái sinh tài chính và 
luân chuyển hồ sơ vốn phái sinh tài 
chính”. Nhóm tác giả chia sẻ: Là đơn 
vị tác nghiệp các sản phẩm kinh 
doanh vốn tại trụ sở chính, trước 
đây, TTDVKH phải trải qua thời kỳ 

tác nghiệp các giao dịch kinh doanh 
vốn phái sinh hoàn toàn thủ công. 
Do đó, nhóm tác giả rất đồng cảm, 
chia sẻ với những vất vả của cán 
bộ chi nhánh trong xử lý các giao 
dịch này. Với trăn trở “có thể làm gì 
để hỗ trợ cho chi nhánh cũng như 
tạo ra thay đổi hiệu quả cho BIDV?”, 
cùng với việc nghiên cứu xu thế của 
ngân hàng hiện đại, thông lệ quốc 
tế, nhóm đã hình thành ý tưởng tận 
dụng những tính năng ưu việt của 
chương trình Kondor trong hỗ trợ 
xử lý giao dịch kinh doanh vốn phái 
sinh tại chi nhánh. Từ đó, sáng kiến 
này ra đời. Trong quá trình nghiên 
cứu, nhóm gặp không ít khó khăn, 
từ việc phân tích, đánh giá thực 
trạng đến đề xuất, thống nhất các 
giải pháp tối ưu; đối mặt với không 
ít thách thức để có thể tạo ra sự hỗ 
trợ tốt nhất, đáp ứng tối đa yêu cầu 
nghiệp vụ trên cơ sở công nghệ 
hiện có của BIDV mà không phải 
đầu tư, mua sắm thêm phần mềm 
bên ngoài. 

Ngoài ra, các thành viên trong 
nhóm đều là cán bộ bán chuyên 
trách, vừa nghiên cứu vừa công tác 
hằng ngày cũng đòi hỏi phải có 
tâm huyết, nỗ lực và quyết tâm của 
cán bộ.

Sau một thời gian nghiên cứu 
và xây dựng, ngày 6/6/2020, đề 
tài được triển khai chính thức trên 
toàn hệ thống. Theo đó, các sản 
phẩm kinh doanh vốn phái sinh 
tài chính được xử lý tác nghiệp 
tập trung tại trụ sở chính. Trong 
6 tháng triển khai, giải pháp đã 
xử lý tác nghiệp lượng giao dịch 
tăng đột biến so với cùng kỳ năm 
trước (tăng 87%), thời gian xử lý 
giao dịch trung bình tại chi nhánh 
giảm 80%. Ngoài những lợi ích 
về quản trị kể trên, ước tính, giải 
pháp triển khai sẽ tiết giảm cho 
BIDV khoảng 6 tỷ đồng/ năm.

Giải Nhất trong cuộc thi là phần 
thưởng xứng đáng cho những nỗ 
lực, đóng góp của các thành viên 
nhóm nghiên cứu, là động lực để 
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cán bộ BIDV tiếp tục cống hiến, theo 
đúng mục tiêu của BIDV “thay đổi 
để dẫn đầu”...

bật ý tưởng từ niềm tự 
hào thương hiệu 

Nhận đồng giải Nhất, một người 
thuộc nhóm tác giả Ban Khách hàng 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) 
nói: “Tròn một tuần sau chung kết 
cuộc thi sáng kiến quản trị chi phí 
hiệu quả, chúng tôi vẫn cảm thấy 
lâng lâng khó tả. Các thành viên 
trong ngôi nhà nhỏ SMEs thi thoảng 
vẫn nói về ngày thi hôm ấy, về giải 
Nhất mà chúng tôi đạt được, về kế 
hoạch nâng cấp sản phẩm sắp tới. 
Và mọi người lại nhớ về những ngày 
tháng gấp rút đưa ra giải pháp phục 
vụ cho hơn 200 công đoàn cơ sở của 
BIDV – Giải pháp Thu, nộp và điều 
chuyển kinh phí Công Đoàn”.

Năm 2017, khi Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam phối hợp với 
Vietinbank triển khai giải pháp 
thu nộp và điều chuyển kinh phí, 
BIDV đứng trước khả năng hơn 

200 công đoàn cơ sở phải mở tài 
khoản và nộp kinh phí công đoàn 
tại Vietinbank, đồng thời ảnh hưởng 
tới việc BIDV mất đi nguồn tiền gửi 
không kỳ hạn lớn mỗi năm. 

Trước tình hình đó, chúng tôi ngay 
lập tức đi vào khảo sát và xây dựng 
giải pháp. Chỉ 37 ngày, tính từ khi 
khảo sát quy trình, khảo sát khả năng 
đáp ứng của hệ thống, đến phối hợp 
với Công đoàn BIDV cùng các đơn vị 
liên quan, nhóm tác giả đã nâng cấp 
thành công hai chương trình lớn của 
hệ thống: Chương trình thu chi hộ 
điện tử (thực hiện thu, nộp và kiểm 
tra tự động thông tin của đơn vị nộp) 
và chương trình BIDV Ibank kết nối 
trực tiếp để xử lý phân bổ tự động 
kinh phí tới các cấp công đoàn.

Giải pháp đã cải tiến quy trình 
nghiệp vụ, xóa bỏ các thao tác thủ 
công giúp nâng cao năng suất lao 
động, đặc biệt là giảm thiểu 80% 
thời gian tác nghiệp cho giao dịch 
viên, đồng thời giảm thiểu rủi ro và 
lỗi tác nghiệp. Thêm vào đó, tất cả 
công đoàn cơ sở BIDV đã thực hiện 

nộp và phân bổ kinh phí công đoàn 
thông qua tài khoản tại BIDV, từ đó 
giúp gia tăng nguồn tiền gửi không 
kỳ hạn tại ngân hàng. Đối với khách 
hàng, giải pháp hỗ trợ tối đa giảm 
thiểu rủi ro thất thu, tạo sự minh 
bạch và tập trung trong quản lý 
kinh phí công đoàn.

sự ghi nhận là động 
lực để cống hiến hơn 
nữa

Là một trong ba đơn vị giành 
giải Nhất, bất ngờ trước kết quả đạt 
được tại cuộc thi, nhóm tác giả Sở 
Giao dịch 1 cho thay: Thực tế, sáng 
kiến xây dựng chương trình quản 
lý thiết bị POS và đánh giá hiệu 
quả hoạt động POS xuất phát từ ý 
tưởng ban đầu là xây dựng công cụ 
hỗ trợ trong quản lý thực tế theo 
yêu cầu của hoạt động POS tại chi 
nhánh. Sau khi Hội sở chính phát 
động Cuộc thi sáng kiến quản trị 
chi phí hiệu quả, công đoàn cơ sở 
chi nhánh đã đánh giá cao và đưa ý 
tưởng tham gia dự thi. 
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Tại thời điểm đăng ký, ý tưởng 
của nhóm cũng chưa hoàn thiện và 
chưa đưa vào ứng dụng thực tiễn. 
Đến tháng 10/2020, khi ý tưởng đã 
hoàn thành và triển khai trong thực 
tiễn tại chi nhánh cũng là lúc Hội sở 
chính tổ chức vòng chung kết cuộc 
thi. Thật bất ngờ, ý tưởng của nhóm 
và 1 ý tưởng khác của chi nhánh đã 
vượt qua hơn 300 sáng kiến, tiếp tục 
dự thi vòng chung kết. Nhóm tác 
giả chúng tôi cũng không kỳ vọng 
ý tưởng sẽ đạt giải cao vì còn phải 
cạnh tranh với nhiều ý tưởng xuất 
sắc khác. Thế nhưng, thật vinh dự, 
sáng kiến của nhóm đã giành được 
giải Nhất tại cuộc thi. 

Chúng tôi cảm ơn Ban lãnh đạo 
BIDV đã quan tâm, tạo ra một diễn 
đàn, sân chơi thật bổ ích để chúng 
tôi có cơ hội sáng tạo, cống hiến 
nhiều hơn nữa…

mong muốn chia sẻ để 
cùng phát triển

Là một trong hai cá nhân giành 
được giải Cá nhân có nhiều sáng 

kiện cho cán bộ quản lý khách 
hàng, giao dịch viên có thời gian 
nghiên cứu và triển khai bán được 
nhiều sản phẩm dịch vụ, nâng cao 
hiệu quả công việc, chất lượng 
phục vụ khách hàng.

Hầu hết các ý tưởng đều ứng 
dụng công nghệ thông tin. Với 
chương trình đầu tiên, khi đã có ý 
tưởng rồi, tôi đã phải mất rất nhiều 
thời gian để lựa chọn giải pháp thực 
hiện, lên mạng (các diễn đàn về 
công nghệ) để mô tả ý tưởng của 
mình và tìm kiếm các tư vấn của các 
thành viên trong diễn đàn. Khi đã 
lựa chọn được ngôn ngữ lập trình 
phù hợp để triển khai ý tưởng, tôi 
học ngôn ngữ lập trình đó phối hợp 
với cán bộ quan hệ khách hàng để 
viết chương trình. 

Khi gửi bài tham dự, cá nhân tôi 
chỉ có một mong muốn là chia sẻ 
những sáng kiến cải tiến của mình 
với các đồng nghiệp chứ không hy 
vọng được giải. Khi kết quả được 
công bố, tôi đã rất bất ngờ và cảm 
thấy hạnh phúc. 

kiến cải tiến nhất, chị Phạm Lê 
Hoan (BIDV Lâm Đồng) kể: Những 
sáng kiến cải tiến của tôi xuất phát 
từ thực tiễn công việc hằng ngày 
với mong muốn giảm tải khối 
lượng công việc tác nghiệp thủ 
công, tăng năng suất lao động, 
giảm áp lực từ công việc, tạo điều 
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kiến thiết lại nền kinh tế sau chiến 
tranh và kế hoạch phát triển kinh tế 
xã hội 5 năm lần thứ 1 (1960 - 1965) 
của đất nước. Đến nay, với 60 năm 
xây dựng và trưởng thành, Chi 

BiDV hà tây đón nhận 

Ngày 18/12/2020, tại Hà 
Nội, Chi nhánh BIDV Hà 
Tây đã trang trọng tổ chức Lễ 
đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Nhất và kỷ niệm 
60 năm ngày thành lập.

Tuệ Minh

huâN chươNg lao ĐộNg hạNg Nhất

TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tây 
(tiền thân là Chi nhánh Ngân hàng 
Kiến thiết Hà Đông) là một trong 
những đơn vị thành viên được 
thành lập để phục vụ công cuộc 

Tại sự kiện, BIDV Hà Tây vinh dự 
được đón tiếp Phó Thống đốc 
thường trực Ngân hàng Nhà 

nước Đào Minh Tú, lãnh đạo các Vụ, 
Cục chức năng của Ngân hàng Nhà 
nước, cùng đại diện lãnh đạo các ban, 
ngành Trung ương và TP. Hà Nội. Chủ 
tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú và đại 
diện Ban lãnh đạo, lãnh đạo các đơn 
vị BIDV cùng tham dự chương trình...

Được thành lập vào tháng 10 
năm 1960, Chi nhánh Ngân hàng 

BIDV Hà Tây đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất

BIDV Hà Tây đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất
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khách hàng doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ BIDV iBank... BIDV 
Hà Tây liên tục được công nhận 
là “Chi nhánh hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ”, là “Chi nhánh chủ 
lực” đóng góp quan trọng vào 
sự phát triển bền vững của hệ 
thống BIDV. 

Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú 
tin tưởng rằng Chi nhánh Hà Tây sẽ 
tiếp tục phát huy truyền thống 60 
năm xây dựng trưởng thành, chung 
tay xây dựng một tập thể đoàn kết 
thống nhất, tổ chức hoạt động kinh 
doanh an toàn và hiệu quả, tiếp tục 
khẳng định vị thế là chi nhánh chủ 
lực góp phần quan trọng cùng với 
toàn hệ thống BIDV thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề 
ra trong chiến lược phát triển BIDV 
đến 2025 và tầm nhìn đến 2030.

60 năm dòng chảy lịch sử đã để 
lại cho BIDV Hà Tây một gia tài vô 
cùng quý giá. Đó là ý chí nỗ lực vượt 
qua thử thách, là sự cần mẫn bền 
bỉ với công việc, đó là truyền thống 
đoàn kết, đồng lòng;... Tất cả những 
điều đó đã tạo dựng nên một BIDV 
Hà Tây rực rỡ của ngày hôm nay 
và là điểm tựa quan trọng để chi 
nhánh vững tin bước vào tương lai 
tươi sáng... 

nhánh đã trải qua nhiều lần đổi tên, 
tách - nhập. Với bất kỳ tên gọi nào, 
thời kỳ nào, các thế hệ cán bộ nhân 
viên Chi nhánh Hà Tây vẫn phát 
huy được trí tuệ, bản lĩnh để thực 
hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị, kế 
hoạch kinh doanh được giao.

60 năm qua BIDV Hà Tây luôn 
đồng hành trong quá trình xây dựng, 
tái thiết và phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh Hà Tây trước đây và Thủ đô 
Hà Nội ngày nay. Với phương châm 
hoạt động tận tâm, trách nhiệm, thấu 
hiểu, Chi nhánh đã nhanh chóng trở 
thành đối tác tin cậy cung cấp nguồn 
vốn cho các doanh nghiệp lớn nhỏ 
từ các Tổng Công ty lớn của Nhà 
nước đến các doanh nghiệp tại địa 
phương. Nhiều tập đoàn, tổng công 
ty, doanh nghiệp lớn đã làm ăn hiệu 
quả, phát triển bền vững đều có dấu 
ấn phục vụ của chi nhánh.

Đặc biệt, trong giai đoạn gần 
đây, BIDV Hà Tây đã tổ chức hoạt 
động kinh doanh bài bản, khoa 
học, sáng tạo, kịp thời thích ứng với 
những chuyển biến của nền kinh 
tế; đã và đang tận dụng có hiệu 
quả thành tựu của cuộc cách mạng 
công nghệ 4.0 vào các mặt hoạt 
động để ngày càng đáp ứng nhu 
cầu đa dạng của khách hàng, tạo 

nên những bước đột phá và sự khởi 
sắc về chất lượng, hiệu quả kinh 
doanh của chi nhánh. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó 
Thống đốc Đào Minh Tú ghi nhận, 
biểu dương và khẳng định: “Dù ở 
giai đoạn nào BIDV Hà Tây vẫn luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 
được giao trong việc thực hiện chính 
sách tiền tệ quốc gia, hỗ trợ vốn cho 
các doanh nghiệp trên địa bàn và 
các tỉnh lân cận, nghiêm túc thực 
hiện các cơ chế, chính sách, tập trung 
tăng trưởng tín dụng vào những 
lĩnh vực theo sự chỉ đạo của Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ cũng như của 
NHNN và Hội sở chính BIDV”.

Trong 5 năm qua, BIDV Hà Tây 
luôn hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu kinh doanh cả về quy 
mô, chất lượng và hiệu quả: Huy 
động vốn tăng trưởng với tốc độ 
bình quân 14,3% trong 5 năm; 
Dư nợ tín dụng tăng trưởng bình 
quân 13%, đi kèm với kiểm soát 
tốt chất lượng hoạt động tín 
dụng. BIDV Hà Tây là Chi nhánh 
đi đầu trong công tác phát triển 
khách hàng sử dụng dịch vụ 
ngân hàng điện tử. Với 75% nền 
khách hàng cá nhân đăng ký sử 
dụng dịch vụ SmartBanking, 50% 

Chủ tịch BIDV và GĐ CN Hà Tây tặng quà tri ân nguyên lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tây
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tiền đề cho sự  
lớn mạnh 

Sau nhiều lần chia tách, sáp 
nhập, tiền thân là Phòng Đầu 
tư và Xây dựng được tách ra từ 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Phú Yên, ngày 
26/11/1990, BIDV chi nhánh Phú 
Yên chính thức được thành lập, 
đánh dấu sự ra đời của chi nhánh 
thứ 54 trong hệ thống.

Trụ sở đầu tiên là ngôi nhà số 234, 
trên đường Trần Hưng Đạo- tuyến 
huyết mạch của thành phố Tuy Hòa. 
Chi nhánh ra đời trong bối cảnh 
kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, 
nguồn vốn hoạt động phần lớn 
được hỗ trợ từ Hội sở chính, số lượng 
cán bộ chỉ vỏn vẹn hơn 10 người. 

Năm 1995, sau khi chuyển giao 
nhiệm vụ cấp phát vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản sang Tổng Cục Đầu 
tư Phát triển (nay là Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam), hệ thống BIDV 
chính thức chuyển sang hoạt động 
kinh doanh theo mô hình ngân 
hàng thương mại đa năng, đa lĩnh 
vực. Từ bước ngoặt đáng ghi nhớ 
này, BIDV Phú Yên đã có bước phát 
triển vượt bậc. Huy động vốn và dư 
nợ tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ. 
Chi nhánh có thể tự hào khi luôn 
đồng hành với các công trình trọng 
điểm của tỉnh lúc bấy giờ như Nhà 
máy Xi măng Phú Yên, Nhà máy 
đường Tuy Hòa…Nhiều công trình 
vẫn còn phát huy hiệu quả cho đến 
ngày hôm nay.

bước chuyển mình 
mạnh mẽ

Năm 1997, BIDV Phú Yên chuyển 
về 287 Nguyễn Huệ, tạo nên một 
hình ảnh mới, khẳng định vị thế 
BIDV trên địa bàn. Năm 1998, BIDV 
Phú Yên vinh dự được nhận bằng 
khen của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam (NHNN) vì 
những đóng góp tích cực trong 
10 năm đổi mới hoạt động ngân 
hàng (1988 - 1998). Sau đó, trong 
3 năm liên tiếp từ 1999 đến 2001, 
chi nhánh tiếp tục được Thống đốc 
NHNN tặng bằng khen vì những nỗ 
lực không ngừng trong cung ứng 
các dịch vụ tài chính ngân hàng. 

Bước sang giai đoạn 2002-2005, 
tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh 
làm việc không quản ngày đêm, 
nghiên cứu tài liệu, tự đào tạo tại 
chỗ, rà soát hồ sơ, chuyển đổi dữ 
liệu để cùng với hệ thống thực hiện 
thành công dự án hiện đại hóa, đưa 
BIDV vào giai đoạn phát triển mới, 

Sau 30 năm hình thành và phát triển, BIDV Phú Yên đã trở thành địa 
chỉ tin cậy, người bạn đồng hành thân thiết; luôn sát cánh bên cạnh khách 
hàng vượt qua bao khó khăn, thử thách trên chặng đường phát triển.

vững niềm tin phát triển
BiDV Phú Yên 

Thảo nguyên
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hoạt động theo thông lệ quốc tế. 
Trong giai đoạn này, chi nhánh 

thành lập mới Phòng Giao dịch 
(PGD) Thành phố Tuy Hòa vào năm 
2004 và PGD Phú Lâm năm 2007 
góp phần tăng trưởng quy mô, gia 
tăng thị phần, nâng cao uy tín và 
lan tỏa thương hiệu BIDV đến khách 
hàng.

Năm 2008, chi nhánh chuyển đổi 
mô hình tổ chức theo dự án TA2 với 
việc thành lập phòng quản lý rủi ro 
(QLRR), phòng QTTD, đồng thời tách 
bạch hoạt động bán lẻ và hoạt động 
bán buôn thành lập phòng quan hệ 
khách hàng 1 (nay là phòng khách 
hàng doanh nghiệp - KHDN)... Với 
chức năng, nhiệm vụ kinh doanh 
được phân định rõ ràng, hoạt động 
kinh doanh của chi nhánh có những 
bước phát triển vượt bậc. BIDV Phú 
Yên chính thức vượt qua ngưỡng 
dư nợ tín dụng trên ngàn tỷ đồng 
vào năm 2008. Đây cũng là năm chi 
nhánh vừa được Thống đốc NHNN, 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua 
vì có thành tích xuất sắc trong kinh 
doanh. 

Vượt qua khó khăn – 
tái cơ cấu thành công

 Giai đoạn 2009-2012 là một 
nốt trầm của chi nhánh, hoạt động 
kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn 
do ảnh hưởng của khủng hoảng 
tài chính và suy thoái kinh tế toàn 
cầu. Nhằm hỗ trợ chi nhánh vượt 
qua giai đoạn khó khăn này, Hội sở 
chính đã điều động và phân công 
3 đồng chí từ chi nhánh Khánh 

Hòa, Bình Định, Gia Lai để bổ sung 
đội ngũ lãnh đạo. Lúc này, việc tái 
cơ cấu toàn diện hoạt động kinh 
doanh của chi nhánh giai đoạn 2013 
– 2015 là nhiệm vụ trọng điểm của 
ban lãnh đạo mới và tập thể cán bộ 
nhân viên chi nhánh. Với sự thay 
đổi và quyết tâm thực hiện đồng bộ 
trên nhiều mặt, tháng 9/2015, BIDV 
Phú Yên đã hoàn thành đề án tái cơ 
cấu trước thời hạn 6 tháng với nhiều 
kết quả khả quan, được Hội sở chính 
ghi nhận.

Bước qua giai đoạn tái cơ cấu, 
hoạt động kinh doanh của chi 
nhánh giai đoạn 2016-2020 có 
nhiều khởi sắc; các chỉ tiêu quy mô 
tăng mạnh; sản phẩm dịch vụ bán lẻ 
được quan tâm phát triển, góp phần 
đáng kể vào thu nhập chung; đảm 
bảo ổn định thu nhập của cán bộ 
nhân viên chi nhánh.

Để gia tăng quy mô hoạt động, 
khẳng định vai trò và vị trí của 
thương hiệu BIDV trên địa bàn, công 
tác phát triển mạng lưới thông qua 
các kênh bán hàng chủ lực tiếp tục 
được ban lãnh đạo quan tâm. Tháng 
1/2015, Phòng Giao dịch Tây Tuy 
Hòa đặt tại số 6 Lê Lợi chính thức 
khai trương đi vào hoạt động. Ngày 
16/5/2015, chi nhánh xây dựng trụ 
sở làm việc tại 100 Duy Tân, một vị 
trí đắc địa tại trung tâm thành phố 
với quy mô 7 tầng, hoạt động vào 
năm 2017, tạo điều kiện cho tập thể 
cán bộ chi nhánh sẵn sàng bước 
sang một giai đoạn phát triển mới. 

Tháng 5/2018, chi nhánh tiếp tục 
khai trương PGD Sông Hinh và PGD 

Tuy An nhằm mở rộng mạng lưới 
hoạt động vươn tới các huyện kinh 
tế xã hội phát triển. Số PGD trực 
thuộc chi nhánh tăng lên 5 PGD. 

Với định hướng lấy khách hàng 
làm trọng tâm, là kim chỉ nam trong 
các mặt hoạt động, đảm bảo hiệu 
quả kinh doanh, quyết liệt trong 
chỉ đạo điều hành, Chi nhánh BIDV 
Phú Yên trên hành trình 30 năm 
xây dựng và trưởng thành luôn 
giữ vững niềm tin nơi khách hàng,  
vững niềm tin về khả năng phát 
triển, mang đến những giá trị vững 
bền. Đến 31/10/2020, quy mô dư 
nợ của chi nhánh đạt trên 5.000 tỷ 
đồng, huy động vốn đạt trên 3.500 
tỷ đồng với 100 cán bộ đang công 
tác tại 12 phòng nghiệp vụ; 14 máy 
ATM; gần 80 máy POS và điểm chấp 
nhận thẻ; nền khách hàng tăng 
mạnh với hơn 50.000 khách hàng tổ 
chức, cá nhân. 

BIDV Phú Yên còn chủ động, 
tích cực triển khai các hoạt động an 
sinh xã hội trên địa bàn, góp phần 
xây dựng thương hiệu BIDV vì cộng 
đồng qua dấu ấn các chương trình 
dành cho giáo dục, y tế, xây dựng 
nhà đại đoàn kết, cứu trợ thiên tai, 
quà tết cho người nghèo, điển hình 
như xây dựng trường Mầm non 
Hòa Hiệp Trung trị giá 10 tỷ đồng, 
xây dựng trường Mầm non và Tiểu 
học Phú Hòa trị giá 5 tỷ đồng; tài trợ 
thiết bị y tế cho Bệnh viện sản nhi 
với tổng giá trị 15 tỷ đồng...

Bước sang giai đoạn mới, trong 
bối cảnh có nhiều thời cơ thuận 
lợi, nhưng cũng không ít khó khăn 
thách thức, tập thể lãnh đạo cán bộ, 
nhân viên BIDV Phú Yên giữ vững 
tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết 
tâm cao, phát huy trí tuệ và bản lĩnh, 
cùng với niềm tin BIDV Phú Yên có 
hướng đi mới, những bước đi vững 
chắc mang tính đột phá. 

Đến 31/10/2020, quy mô dư nợ của chi nhánh đạt 
trên 5.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt trên 3.500 tỷ đồng 
với 100 cán bộ đang công tác tại 12 phòng nghiệp vụ; 14 
máy ATM; gần 80 máy POS và điểm chấp nhận thẻ; nền 
khách hàng tăng mạnh với hơn 50.000 khách hàng tổ 
chức, cá nhân

33Tháng 12. 2020   Số 282   Đầu tư Phát triển



Năm 2020 dự kiến 
chênh lệch thu chi có 
thể đạt trên 600 tỷ đồng, 
bình quân tăng trưởng 
hơn 37%/năm; lợi nhuận 
trước thuế ước đạt trên 
330 tỷ đồng.

Nguồn nhân lực của 
chi nhánh liên tục được 
kiện toàn, phát triển. 
Đến 2020, chi nhánh có 
152 cán bộ, tăng gấp 2 
lần so với thời điểm chi 
nhánh bắt đầu đi vào 
hoạt động. Mạng lưới 
của chi nhánh được mở 
rộng với 5 phòng giao 

dịch (PGD) đặt tại các 
huyện Đông Anh và Sóc 

Sơn, trong đó 4/5 PGD được xếp 
hạng đặc biệt. 

Trên chặng đường phía trước còn 
nhiều thử thách, đứng trước yêu cầu 
hội nhập nâng cao năng lực cạnh 
tranh, tập thể cán bộ BIDV Đông Hà 
Nội tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo 
của Ban lãnh đạo BIDV, với tinh thần 
đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không 
ngừng học hỏi và quyết tâm của tập 
thể cán bộ nhân viên chi nhánh, sự 
hợp tác, đồng hành của quý khách 
hàng,... chi nhánh Đông Hà Nội 
tự tin, đoàn kết sáng tạo và sẽ đạt 
được nhiều kết quả tốt hơn nữa. Chi 
nhánh đặt ra 5 mục tiêu lớn đã được 
lãnh đạo BIDV thông qua và cần 
đạt được trong 3-5 năm tới là: Xây 
dựng BIDV Đông Hà Nội là tập thể kỷ 
cương, đoàn kết, sáng tạo, gắn kết 
vươn xa; Xếp hạng chi nhánh đặc 
biệt, chủ lực của hệ thống; Tổng quy 
mô (tín dụng + huy động vốn) đạt 
tối thiểu 50.000 tỷ đồng; tăng trưởng 
quy mô gắn liền với kiểm soát chặt 
chẽ chất lượng tín dụng; Hiệu quả 
kinh doanh chênh lệch thu chi đạt 
tối thiểu 1.000 tỷ đồng/năm và lọt 
top 10 của hệ thống; Thu dịch vụ 
ròng đạt tối thiểu 150 tỷ đồng/năm.

Với những thành công đã có, nền 
tảng chi nhánh đã đạt được, những 
mục tiêu đặt ra, lãnh đạo cán bộ, 
nhân viên BIDV Đông Hà Nội luôn 
có niềm tự hào và khát vọng sẽ 
vươn xa hơn nữa trên chặng đường 
phát triển tiếp theo. 

Ngày 12/11/2008, để phù hợp 
với quy mô phát triển hoạt 
động kinh doanh, đặc biệt 

tên gọi của chi nhánh phù hợp với 
địa bàn hoạt động, BIDV Đông Anh 
được đổi tên thành BIDV Đông Hà 
Nội. Ngày 5/12/2020, chi nhánh đã 
long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 
năm thành lập và tri ân khách hàng.  

Sau 15 năm hoạt động, BIDV 
Đông Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu 
vượt qua nhiều khó khăn, thách thức 
để có sự phát triển mạnh mẽ và đạt 
được những bước phát triển vượt 
bậc, trở thành một đơn vị lớn đóng 
góp tích cực, quan trọng vào kết quả 
hoạt động chung của BIDV. Dự kiến 
đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn 
huy động đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 
gần 25 lần so với năm 2005 và tăng 
gấp 2,5 lần so với năm 2015. Huy 
động vốn tăng trưởng mạnh ở cả 
khách hàng tổ chức kinh tế và dân 

cư. Trong đó, những khách hàng FDI 
như Huyndai Thành Công, Toyota, 
Canon, Foxconn, Luxshare đã tin 
tưởng hợp tác toàn diện.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng cao, 
đúng định hướng của BIDV với tổng 
dư nợ năm 2020 ước đạt 13.100 tỷ 
đồng, tăng gần 24 lần so với năm 
2005 và tăng hơn 2 lần so với năm 
2015, cơ bản đáp ứng toàn diện các 
nhu cầu vay vốn của khách hàng 
trên địa bàn. 

Các sản phẩm dịch vụ luôn được 
chi nhánh chú trọng cải thiện và 
nâng cao chất lượng, được khách 
hàng đánh giá cao và tin dùng. Thu 
dịch vụ ròng đạt được kết quả hết 
sức tích cực với mức tăng bình quân 
15 năm trên 33%/năm và năm 2020 
đã đánh dấu mốc quan trọng, lần 
đầu tiên tổng thu dịch vụ ròng của 
chi nhánh đã đạt 3 con số (120 tỷ 
đồng), gấp 52 lần so với năm 2005.

15 năm gắn kết vươn xa
BiDV Đông hà nội 

Đỗ Mạnh cường

Ngày 1/12/2005, BIDV Đông Anh cấp 1, trực thuộc BIDV được thành lập, 
với tổng số cán bộ khi thành lập là 71 người. Đây là thời điểm Chi nhánh 
Đông Anh đã trưởng thành và tự chèo lái con thuyền của mình.
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đơn vị thành viên. Ngoài ra, Capital 
House được BIDV Hà Nội hỗ trợ, tư 
vấn sử dụng các sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng hạn chế rủi ro thanh 
toán, rủi ro hối đoái, rủi ro tỷ giá và 
các loại rủi ro kinh tế khác đồng thời 
giới thiệu các sản phẩm dịch vụ bảo 
hiểm phù hợp. Thêm vào đó, Capital 
House tạo điều kiện để BIDV Hà Nội 
cung cấp các sản phẩm dịch vụ bán 
lẻ cho cán bộ nhân viên của Capital 
House và các đơn vị thành viên 
như: Sản phẩm vay thấu chi, các 
sản phẩm tín dụng, sản phẩm tiền 
gửi… Đặc biệt, BIDV Hà Nội cam kết 
áp dụng cho Capital House mức lãi 
suất cho vay, phí dịch vụ cạnh tranh 

hợp tác chIếN lược toàN DIệN 
giữa BIDV và capital house 

Ngày 23/12/2020 đã 
diễn ra Lễ ký kết hợp 

tác chiến lược giữa 
Tập đoàn Capital 
House (CHG) và 

BIDV Hà Nội. Qua đó 
mở ra nhiều cơ hội hợp 

tác và phát triển bền 
vững cho hai đơn vị.

ThAnh Bình

với các Ngân hàng trong nước. 
Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê 

Ngọc Lâm – Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách Ban Điều hành BIDV 
khẳng định:“BIDV luôn đề cao vai 
trò các doanh nghiệp, tổ chức tiên 
phong phát triển, ứng dụng công 
nghệ Xanh vào lĩnh vực hoạt động 
của mình. Gần đây, BIDV đã đưa nội 
dung đánh giá rủi ro môi trường xã 
hội vào thẩm định cho vay các dự 
án, do đó với định hướng phát triển 
xanh bền vững của Capital House là 
rất phù hợp, và hai bên có rất nhiều 
các nội dung để hợp tác, không chỉ 
trong lĩnh vực bất động sản, mà còn 
về giáo dục, năng lượng.”

Về phía Capital House, ông Đỗ 
Đức Đạt – Chủ tịch Tập đoàn cho 
biết: “Với mục tiêu kiến tạo cuộc 
sống xanh cho người Việt, cùng với 
định hướng phát triển bền vững, 
năm 2020 Capital House được Tổ 
chức tài chính quốc tế (IFC) công 
nhận là Đơn vị dẫn đầu về phát 
triển công trình Xanh tại Việt Nam. 
Chúng tôi sẽ phấn đấu để các năm 
tới không chỉ là công trình xanh, mà 
còn hướng tới phát triển bền vững 
và xanh từ dịch vụ, giáo dục, đến 
quản lý dự án và đặc biệt là tài chính 
xanh. Một trong những kỳ vọng của 
Capital House khi hợp tác chiến lược 
toàn diện cùng BIDV là phát triển 
Tài chính Xanh, để giúp cho người 
dân và các doanh nghiệp xây dựng 
công trình xanh có những lợi ích 
chung trong việc chống biến đổi khí 
hậu, tạo cuộc sống tốt đẹp hơn.” 

V ới thỏa thuận được ký kết, 
Capital House và BIDV sẽ 
triển khai hợp tác toàn diện 

dựa trên thế mạnh của mỗi bên, 
nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt 
động, trở thành những đối tác tin 
cậy nhằm xây dựng, thực hiện chiến 
lược phát triển lâu dài, bền vững.

Bên cạnh các dịch vụ tài khoản và 
tiền gửi, Capital House và các đơn vị 
thành viên Capital House Group sẽ 
được BIDV Hà Nội đáp ứng tối đa các 
nhu cầu về tín dụng, được BIDV Hà 
Nội đảm bảo cung ứng nguồn vốn 
ngắn hạn, trung dài hạn, tài trợ dự 
án, bảo lãnh cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Capital House và các 
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40, Phố Phùng Hưng, Phường Hàng 
Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Thay đổi địa điểm trụ sở phòng 
giao dịch

 BIDV Sài Gòn: Từ ngày 
16/11/2020 chuyển về địa điểm mới 
tại Số 271, Đường An Dương Vương, 
Phường 3, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 
(địa điểm cũ tại Số 503-505, Đường 
Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP Hồ 
Chí Minh).

 PGD Đông Bắc, BIDV Đất Mũi: Từ 
ngày 06/10/2020 chuyển về địa điểm 
mới tại Số 187, Đường Trần Hưng Đạo, 
Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau (địa 
điểm cũ tại Số 81, Đường Trần Hưng 
Đạo, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

 PGD Cửa Nam, BIDV Nghệ An: Từ  
ngày 19/10/2020 chuyển về địa điểm 
mới tại Số 08, Đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ 
An (địa điểm cũ tại Số 12, Đường Trần 
Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, TP Vinh, 
tỉnh Nghệ An). 

 PGD Khoái Châu, BIDV Bắc Hưng 
Yên: Từ ngày 26/10/2020 chuyển về địa 
điểm mới tại Thửa đất số 74-75, mặt 

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

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

chuyểN 
ĐộNg 

 Ông Bùi Minh Khải (Giám đốc 
Chi nhánh Cầu Giấy) được điều 
động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng 
Ban Chính sách và Giám sát hệ thống 
từ ngày 01/11/2020.

 Ông Nguyễn Mai Khanh (Giám 
đốc Ban Phát triển Ngân hàng bán 
lẻ) được điều động, bổ nhiệm giữ 
chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cầu 
Giấy từ ngày 01/11/2020.

 Bà Bùi Thị Hòa (Giám đốc Ban 
Quản lý hiệu quả hoạt động) được 
điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ 
Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng 
bán lẻ từ ngày 01/11/2020.

 Ông Đỗ Huy Hoài (Tổng Giám 
đốc BSC) được điều động về Trụ sở 
chính BIDV và bổ nhiệm giữ chức vụ 
Trưởng Ban Quản trị chiến lược từ 
ngày 01/11/2020.

 Ông Nguyễn Giang Nam (Giám 
đốc Chi nhánh Hồng Hà) được điều 
động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám 
đốc Chi nhánh Mỹ Đình từ ngày 
01/11/2020.

 Ông Nguyễn Văn Bình (Tổng 
Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Lào 
Việt) được điều động, bổ nhiệm giữ 
chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồng 
Hà từ ngày 01/11/2020.

 Ông Nông Hà Hào (Phó Giám 
đốc Chi nhánh Đông Đô) được điều 
động, giao nhiệm vụ Quyền Giám 
đốc Chi nhánh Bắc Đắk Lắk từ ngày 
01/11/2020; được bổ nhiệm giữ chức 
vụ Giám đốc Chi nhánh Bắc Đắk Lắk 
từ ngày 01/12/2020.

 Ông Phạm Văn Cảnh (Phó Giám 
đốc Chi nhánh Bắc Đắk Lắk) được 
điều động, giao nhiệm vụ Phó Giám 
đốc phụ trách Chi nhánh Đông Đắk 
Lắk từ ngày 01/11/2020.

 Ông Nguyễn Đức Vũ (Phó Tổng 

Thùy Dương - Minh hoài

chuyển động  
mạng lưới

chuyển động 
nhÂn sự

Thay đổi tên/địa điểm trụ sở phòng 
giao dịch

 PGD Lê Văn Lương, BIDV Thăng 
Long: Từ ngày 16/10/2020 đổi tên 
thành PGD Nam Từ Liêm, chuyển về 
địa điểm mới tại Ki ôt C3-3, tầng 1, 
chung cư C3, Khu đô thị Mỹ Đình I, 
Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường 
Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà 
Nội (địa điểm cũ tại Tầng 1, Toà nhà 
Starcity, Số 81, Đường Lê Văn Lương, 
Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

 PGD Phùng Hưng, BIDV Hà Nội: 
Từ ngày 02/12/2020 đổi tên thành 
PGD Nguyễn Trường Tộ, chuyển về địa 
điểm mới tại Số 6, Phố Nguyễn Trường 
Tộ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận 
Ba Đình, TP Hà Nội (địa điểm cũ tại Số 

Giám đốc phụ trách Ngân hàng Liên 
doanh Lào Việt) được giao nhiệm vụ 
Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên 
doanh Lào Việt từ ngày 01/11/2020.
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Vừa qua, tại Hà Nội đã 
diễn ra Triển lãm quốc 
tế về Công nghiệp 

hỗ trợ và Chế biến chế tạo 
Việt Nam - VIMEXPO 2020. 
Triển lãm quy tụ hơn 300 
nhà cung cấp và hàng nghìn 
doanh nghiệp trong các 
lĩnh vực cơ khí, thương mại, 
gia công, thiết bị phụ trợ,… 
không chỉ của Việt Nam mà 
tới từ các nước khác trong 
khu vực như Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Thái Lan,…. Các lĩnh 
vực chính được trưng bày 
tại Triển lãm bao gồm cơ khí 
chế tạo và công nghiệp công 
nghệ cao, dệt may, da giày, 
điện tử, sản xuất và lắp ráp ô 
tô. Khoảng 500 phiên kết nối 
giữa các doanh nghiệp cung 
cấp sản phẩm công nghiệp 
hỗ trợ và các doanh nghiệp 

BSL hà nội cung cấp 
gIảI pháp cho thuê tàI chíNh tạI 

bằng chia lô khu hạ tầng kỹ thuật Xã 
An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên (địa điểm cũ tại Thửa đất số 
93-94, mặt bằng chia lô khu hạ tầng 
kỹ thuật Xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên).

 PGD Thành Nhà Hồ, BIDV Bỉm 
Sơn: Từ ngày 27/11/2020 chuyển về 
địa điểm mới tại Số 210, Khu 1, Thị 
trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh 
Thanh Hoá (địa điểm cũ tại Số 61, 
Khu 2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh 
Lộc, Tỉnh Thanh Hoá).

 PGD Nga Sơn, BIDV Bỉm Sơn: 
Từ ngày 27/11/2020 chuyển về địa 
điểm mới tại Khu vực chợ thị trấn 
Nga Sơn, Tiểu khu Hưng Long, Thị 

mua lớn như Samsung, Canon, 
Thaco, Honda, Toyota, ABB, 
Tùng Lâm, CPC EMEC,…  cũng 
được tiến hành. 

Tại Triển lãm, Công ty Cho 
thuê Tài chính TNHH BIDV - SuMi 
TRUST, Chi nhánh Hà Nội (BSL Hà 
Nội) đã tham gia và quảng bá sản 
phẩm dịch vụ cho thuê tài chính 
của BSL và thiết lập quan hệ với 
các nhà cung cấp máy móc thiết 
bị, khách hàng tiềm năng. 

Cho thuê tài chính là sản 
phẩm tài trợ phù hợp với máy 

VIMEXPO 
2020

trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá (địa điểm cũ tại Số 7, 
Tiểu khu 2, Quốc lộ 10, Thị trấn Nga 
Sơn, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá).

 PGD Bảo Lâm, BIDV Bảo Lộc: 
Từ ngày 02/12/2020 chuyển về địa 
điểm mới tại Số 188, Đường Trần 
Phú, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo 
Lâm, Tỉnh Lâm Đồng (địa điểm cũ 
tại Số 11, Đường Trần Phú, Thị trấn 
Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh 
Lâm Đồng).

 PGD Nguyễn Bình, BIDV 
Tây Nam Quảng Ninh: Từ ngày 
02/12/2020 chuyển về địa điểm 
mới tại Số 288, Tổ 1, Khu 3, Phường 

Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh (địa điểm cũ tại Số 300, 
Tổ 1, Khu 3, Phường Đông Triều, Thị xã 
Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh).

 PGD Trần Hưng Đạo, BIDV Bình 
Định: Từ ngày 09/12/2020 chuyển về 
địa điểm mới tại Số 273, Đường Trần 
Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, TP 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định (địa điểm 
cũ tại Số 399, Đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định).

móc thiết bị trong công nghiệp 
hỗ trợ và chế biến chế tạo, nên 
gian hàng của BSL Hà Nội nhận 
được sự quan tâm của các đơn 
vị tham gia triển lãm. Thông qua 
Triển lãm, có 250 đơn vị đã tiếp 
cận, đặt mối quan hệ với BSL 
để trao đổi về khả năng tài trợ 
những máy móc thiết bị trong 
thời gian tới.

Sản phẩm Cho thuê tài chính 
của BSL đem tới giải pháp nguồn 
vốn trung dài hạn hiệu quả cho 
doanh nghiệp để đầu tư phát 
triển sản xuất kinh doanh, tạo 
nền móng cho tăng trưởng bền 
vững trong tương lai.

Xuân hòA
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Theo đó, chủ nhân của giải Đặc 
biệt là 01 xe đạp thể thao Giant 
2020 XTC SLR 1 trị giá 48,5 

triệu đồng đã thuộc về chị Cao Thị 
Ngọc Huyền có mã dự thưởng là 
14606712, là khách hàng của BIDV 
Nghệ An. 

02 Giải Nhì mỗi giải là 01 đồng hồ 
thể thao thời trang Garmin Fenix 6 
Sapphire trị giá 20 triệu đồng/chiếc 
đã thuộc về 02 khách hàng Phạm 
Văn Tú và Tô Ngọc Hiếu. Ba giải Nhì 
mỗi giải là 01 đôi giầy chạy thể thao 
“sành điệu” của thương hiệu Nike trị 
giá 4,5 triệu đồng/đôi đã thuộc về 
khách hàng Trương Cẩm Hằng, Đinh 
Thị Hồng và Nguyễn Kim Quý. 

Ngay sau đó, ngày 09/12/2020, 

Bùi Văn cường

BIDV trao gIảI thưởNg cho khách hàNg

tham gia BIDV run

BIDV Nghệ An đã tổ chức Lễ trao 
giải Đặc biệt - xe đạp thể thao Giant 
2020 XTC SLR 1 cho chị Cao Thị 
Ngọc Huyền. Không giấu được niềm 
vui, chị Huyền chia sẻ: “Tôi biết đến 
giải chạy BIDV Run thông qua hoạt 
động ngoại khóa của trường, sau 
khi nghe giới thiệu về mục đích của 
giải, lại là một người con của dải 
đất miền Trung nên tôi rất vui và rủ 
thêm bạn bè trong lớp cấp 3 cùng 
tham gia với mong muốn đóng góp 
một phần công sức nhỏ bé thông 
qua những bước chạy để ủng hộ 
đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt”. 
Bên cạnh đó, trong thời gian diễn 
ra giải chạy, chị Huyền đã đăng ký 
sử dụng gói tài khoản học sinh, sinh 

Mới đây, BIDV tổ chức quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại 
“Triệu trái tim, chung nhịp chạy” và tìm ra 6 chủ nhân của các giải thưởng 
thể thao với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng và tổ chức trao giải ngay sau đó.

viên “B.Hi-School” của BIDV và đủ 
điều kiện để tham gia quay số cuối 
chương trình “Triệu trái tim, chung 
nhịp chạy”. Chị đã may mắn trúng 
giải cao nhất của chương trình. 

Tiếp đó, BIDV Hà Nội và BIDV Thái 
Nguyên cũng lần lượt tổ chức trao 
hai giải Nhất, mỗi giải một đồng hồ 
thể thao Garmin Fenix 6 Sapphire 
trị giá 20 triệu đồng cho hai khách 
hàng may mắn là anh Phạm Văn Tú 
và anh Tô Ngọc Hiếu.

BIDV Nam Thái Nguyên trao giải 
Nhất cho khách hàng Tô Ngọc Hiếu

Anh Tô Ngọc Hiếu chia sẻ, cảm 
ơn Ban tổ chức giải chạy BIDV Run 
vì đã giúp tôi và rất nhiều người 
khác tạo được thói quen vận động 
thể thao, không những thế còn 
giúp đỡ người nghèo bằng những 
bước chân thiện nguyện. Tôi mong 
rằng, bằng những món quà ý nghĩa 
thiết thực do hàng ngàn vận động 
viên đóng góp sẽ giúp đồng bào 
nghèo cả nước có một mùa Xuân 
ấm áp hơn. 

BIDV Nghệ An trao giải Đặc biệt cho 
khách hàng Cao Thị Ngọc Huyền

tiêu điểm
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hồng nhung

chơi siêu dễ - trúng 
siêu to

Với con số ấn tượng 6.5 triệu lượt 
chơi trong 2 tháng, BIDV tiếp tục 
triển khai game BIDV Smart Hunting 
được tích hợp ngay trên ứng dụng 
BIDV SmartBanking. Khách hàng 
khi phát sinh giao dịch chuyển tiền, 
gửi tiền, chuyển tiền online đạt 
đủ điều kiện trên ứng dụng BIDV 
SmartBanking sẽ nhận được 1 lượt 
chơi game SmartHunting. Khách 
hàng có thể sử dụng lượt chơi 
game để truy tìm kho báu gồm: 
01 giải 100 triệu đồng, 05 giải 30 
triệu đồng, 60 giải 3 triệu đồng và 
240.000 giải 10.000 đồng. Chương 
trình kéo dài đến hết 25/02/2021 với 
tổng giá trị giải thưởng lên đến 2.8 
tỷ đồng. 

Ngoài ra khách hàng sẽ được 
hưởng các ưu đãi khác bao gồm: 
Miễn phí thường niên tất cả các dịch 
vụ BIDV Online, BIDV SmartBanking 
và miễn phí duy trì dịch vụ.

ưu đãi tiền gửi
Trong thời gian từ ngày 

25/01/2021 đến 25/03/2021, BIDV 
triển khai chương trình Tiết kiệm 
rộn ràng  - Xuân sang phát lộc. 
Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm 
tại BIDV kỳ hạn từ 1 đến 13 tháng 
sẽ được nhận ngay lì xì may mắn 
từ 50.000 đồng và có cơ hội tham 
gia quay số trúng thưởng với nhiều 
phần quà hấp dẫn gồm: Ô tô mazda 
CX5 2.0L, 2 Xe máy Honda PCX 
Hybrid 150, 10 Xe đạp thể thao 
Asama Solano Factory và 188 Máy 
lọc không khí Sharp FP-J40E-W. 
Những phần quà được BIDV chọn 
lựa cho chương trình như một lời 
chúc dành cho khách hàng có một 
cuộc sống xanh và khỏe mạnh nhân 

Xuân Sang Phát Lộc 
Quà tặng ngập tràn

Nhân dịp chào đón năm mới 2021, BIDV triển khai nhiều chương trình 
khuyến mãi với vô vàn ưu đãi hấp dẫn dành tặng khách hàng

dịp đầu năm mới.
Ngoài ra, từ ngày 17/02/2021 đến 

02/03/2021, khách hàng tham gia 
chương trình tiết kiệm tích lũy từ 1 
triệu đồng/tháng có cơ hội nhận 1 
trong các giải thưởng: 3 iPhone 12 
Pro Max 256GB, 5 Máy tính bảng 
iPad Pro 12.9 inch Wifi 128GB, 9 
Apple Watch S6 LTE 40mm, 16 Tai 
nghe AirPods Pro, sạc không dây 
Apple.

ưu đãi tiền gửi “lãi an 
Vui”

Từ nay đến hết 31/3/2021, khách 
hàng cá nhân Việt Nam và nước 
ngoài sử dụng gói sản phẩm Tài lộc 
an vui gồm: tiền gửi tiết kiệm/tiền 
gửi có kỳ hạn (6 hoặc 12 tháng) tại 
quầy, bảo hiểm sức khỏe BIC Tâm An 
và có tài khoản thanh toán đăng ký 
dịch vụ BSMS sẽ được nhận ngay các 
gói quà tặng trị giá tới 6.5 triệu đồng:

Quà tặng Gói Tài lộc an vui Đồng 
trị giá 2.5 triệu đồng: Khi khách 
hàng gửi tiền kỳ hạn 6, 12 tháng, số 

tiền gửi từ 2 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ 
đồng, tham gia bảo hiểm BIC Tâm 
An Đồng, có tài khoản thanh toán 
và đăng ký dịch vụ BSMS.

Quà tặng Gói Tài lộc an vui Bạc trị 
giá 3.5 triệu đồng: Nếu khách hàng 
gửi tiền kỳ hạn 6, 12 tháng, số tiền 
gửi từ 4 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ 
đồng, tham gia bảo hiểm BIC Tâm 
An Bạc, có tài khoản thanh toán và 

đăng ký dịch vụ BSMS.
Quà tặng Gói Tài lộc an vui 

Vàng trị giá 6.5 triệu đồng: 
Nếu khách hàng gửi tiền kỳ 
hạn 6, 12 tháng, số tiền gửi từ 
10 tỷ đồng trở lên, tham gia 
bảo hiểm BIC Tâm An Vàng, 
có tài khoản thanh toán và 
đăng ký dịch vụ BSMS.

ưu đãi Vay Vốn chỉ 
từ 5%/năm

Khách hàng vay nhu cầu 
nhà, vay sản xuất kinh doanh, 
vay mua ô tô, vay tiêu dùng 
đảm bảo bằng bất động sản 
đều được nhận ưu đãi hấp 
dẫn:

Áp dụng lãi suất ưu đãi từ 
7%/năm khi Vay nhu cầu nhà, 

Vay mua ô tô, Vay tiêu dùng đảm 
bảo bằng bất động sản

Áp dụng lãi suất từ 5%/năm khi 
Vay sản xuất kinh doanh tùy vào 
thời hạn vay vốn 

quà tặng tiền mặt 
dành cho các giao 
dịch nhận, chuyển tiền 
quốc tế

Khi nhận tiền quốc tế qua kênh 
ngân hàng SWIFT, Western Union 
và KoronaPay hoặc sử dụng dịch 
vụ chuyển tiền quốc tế đi qua 
kênh Western Union, khách hàng 
được nhận ngay ưu đãi là tiền mặt 
100.000đ và 150.000đ.

Ngoài ra khi khách hàng đăng ký 
tài khoản theo các gói: B.Junior  dành 
cho trẻ em, B.HiSchool dành cho học 
sinh cấp 3, Sinh viên, Nhận lương, 
Doanh nhân và B-FREE sẽ được nhận 
nhiều ưu đãi như tặng tiền mặt vào 
tài khoản, miễn phí chuyển tiền 
trong và ngoài hệ thống, miễn phí 
quản lý tài khoản... 
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Stratery (chiến lược đại dương 
xanh). Tên gọi sản phẩm B-Smart 
vừa có ý nghĩa định danh (BIDV); 
vừa thể hiện cơ hội của BIDV nói 
riêng và các ngân hàng thương mại 
nói chung trong chuyển đổi mô 
hình chi nhánh giao dịch hiện đại. 
Đồng thời, B-Smart còn thể hiện 
thông điệp: Năng động, thuận lợi 
và bảo mật cao trong mọi giao dịch 
của khách hàng. 

B-Smart thuộc thế hệ máy giao 
dịch hiện đại và cao cấp nhất trên 
thị trường (smart banking teller), sở 
hữu những tính năng vượt trội so 
với các máy giao dịch thông thường 
như ATM. Máy cho phép thực hiện 
đa dạng giao dịch như một quầy 
giao dịch trực tiếp với sự hỗ trợ của 
cán bộ ngân hàng từ xa thông qua 
hệ thống VideoCall, một phương 
thức giao tiếp hiện đại, tiết kiệm chi 
phí, đặc biệt thích hợp trong điều 
kiện dịch bệnh COVID-19.

Máy giao dịch B-Smart được 
trang bị rất nhiều thiết bị phần cứng 
với công nghệ đa dạng, hiện đại 
như: Máy scaner giấy tờ tùy thân; 
Đầu đọc thẻ; Máy quét tĩnh mạch 
ngón tay, lòng bàn tay; Camera kép, 

Sau hơn 1 năm nghiên cứu, 
phát triển, nghiệm thu, đến 
nay máy giao dịch tự động 

thông minh với tên gọi B-Smart, 
ngày 15/12/2020, Sở Giao dịch 1, 
BIDV tổ chức ra mắt máy giao dịch 
tự động B-Smart. Phó Tổng giám 
đốc BIDV Lê Trung Thành tham 
dự sự kiện. Tại buổi ra mắt, khách 
hàng được trải nghiệm kênh giao 
dịch hoàn toàn mới, hướng tới hệ 
sinh thái số BIDV; chuyển hướng 
giao dịch từ quầy sang kênh số; 
đa dạng kênh giao dịch và hướng 
tới gia tăng sự trải nghiệm của 
khách hàng. 

B-Smart được hiểu là BIDV Smart 
(ngân hàng thông minh) và Be 
Smart (trở nên thông minh). B còn 
đại diện cho cụm từ Blue Ocean 

Ra mắt máy giao dịch tự động

B-SmaRt 
với nhiều tính năng hiện đại

Lan Phương
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hồng ngoại nhận diện hình ảnh của 
khách hàng; Camera ghi nhận hình 
ảnh và seri từng tờ tiền thu vào và 
trả ra; Khay chứa tiền; Thiết bị in 
phôi thẻ tiết kiệm, in thẻ, in hóa đơn 
chứng từ giao dịch, sao kê tài khoản 
khách hàng; Thiết bị xử lý phòng 
chống giả mạo hồ sơ, giấy tờ. 

Ngoài ra, máy còn trang bị loa, 
micro và các màn hình cảm ứng cỡ 
lớn để khách hàng thực hiện giao 
dịch, giao tiếp online qua live chat, 
video call với nhân viên ngân hàng... 
Những thiết bị và tính năng trên 
giúp BIDV có thể phát triển B-Smart 
thực sự trở thành một quầy giao 
dịch tự động, thay thế quầy giao 
dịch truyền thống.

Hiện tại, BIDV triển khai tổng 
thể 4 luồng hoạt động với 16 tính 
năng như: Mở CIF; Mở tài khoản 
thanh toán; Đăng ký dịch vụ Smart 
Banking, BIDV online, BSMS, VN 
Topup; Đăng ký khuôn mặt, tĩnh 
mạch ngón tay; nộp/rút tiền mặt… 
Với công nghệ hiện đại, B-Smart cho 
phép khách hàng thực hiện nhiều 
giao dịch tiện ích như:

 Khách hàng xác thực bằng tĩnh 
mạch ngón tay, tức sơ đồ mạch máu 
bên trong ngón tay. Đây là phương 
thức xác thực tiên tiến nhất hiện nay 
tại Việt Nam và trên thế giới. Tại Việt 
Nam, BIDV là Ngân hàng đầu tiên sử 
dụng công nghệ này để cung cấp 
dịch vụ ngân hàng tới khách hàng;

Cho phép tích hợp tính năng của 
kênh ngân hàng điện tử và kênh 
quầy, theo đó khách hàng nộp, rút 
tiền xác thực bằng user, mật khẩu, 
OTP dịch vụ Smart Banking/BIDV 
online; Cho phép khách nộp tiền 
với mệnh giá từ 10.000 đồng đến 
500.000 đồng; Trường hợp khách 
hàng nộp thừa tiền so với số tiền 
định nộp, máy sẽ cho phép khách 
hàng nhận lại tiền thừa bằng tiền 
mặt hoặc nộp vào tài khoản của 
khách hàng.

Trong gian tới, BIDV tiếp tục phát 
triển tất cả các dịch vụ ngân hàng 
được cung cấp tại quầy giao dịch 
lên B-Smart để góp phần chuyển 
giao dịch từ kênh quầy sang kênh 
số, đa dạng kênh giao dịch với 
khách hàng. 

Theo chương trình khuyến mại “Đặt 
phòng siêu tốc – Giảm giá 
500.000đ”, với mỗi giao dịch Đặt 

phòng khách sạn thành công trên BIDV 
SmartBanking, khách hàng sẽ được tặng 
ngay mã giảm giá VNPAY-QR với các 
mệnh giá 50.000đ, 100.000đ, 200.000đ và 
500.000đ. Cụ thể:

- Tặng mã giảm giá 500.000đ đối với 
giao dịch đặt phòng khách sạn có giá trị từ 
5.000.000đ trở lên.

- Tặng mã giảm giá 200.000đ đối với 
giao dịch đặt phòng khách sạn có giá trị từ 
2.500.000đ – dưới 5.000.000đ

- Tặng mã giảm giá 100.000đ đối với 
giao dịch đặt phòng khách sạn có trị giá từ 
1.500.000đ – dưới 2.500.000đ

- Tặng mã giảm giá 50.000đ đối với 
giao dịch đặt phòng khách sạn có trị giá từ 
500.000đ – dưới 1.500.000đ

Sau khi giao dịch đặt phòng thành 
công, trong vòng 05 ngày làm việc, khách 
hàng sẽ được nhận mã giảm giá qua 
tin nhắn OTT trên ứng dụng BIDV 
SmartBanking hoặc qua SMS của số điện 
thoại đăng ký dịch vụ.

Với tiện ích Đặt phòng, khách hàng có 
thể chủ động lựa chọn nơi nghỉ phù hợp, 
tiết kiệm thời gian và công sức. Đặc biệt, 
ứng dụng còn có các tiêu chí đánh giá 
phòng ốc, hình ảnh và bản đồ chi tiết, giúp 
khách hàng có thể tự so sánh và lựa chọn 
một cách trực quan nhất.

Trong mùa du lịch cuối năm 2020, nếu 
bạn đang chuẩn bị cho những chuyến du 
lịch cùng gia đình hoặc bạn bè, hãy trải 
nghiệm ngay tính năng Đặt phòng khách 
sạn trên ứng dụng BIDV SmartBanking để 
lựa chọn cho mình nơi lưu trú lý tưởng nhất.

Trải nghiệm ngay tính năng Đặt phòng 
trên ứng dụng BIDV SmartBanking theo 
các bước đơn giản sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng BIDV 
SmartBanking. Chọn Đặt phòng

Bước 2: Lựa chọn điểm đến, thời gian 
lưu trú

Bước 3: Chọn khách sạn, loại phòng
Bước 4: Nhập thông tin và hoàn tất 

thanh toán
Lưu ý: Mã giảm giá có giá trị sử dụng đến 

hết ngày 28/02/2021
hồng hạnh

Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/01/2021, khách hàng đặt 
phòng khách sạn trên ứng dụng BIDV SmartBanking sẽ có cơ hội nhận 
mã giảm giá VNPAY-QR có giá trị lên tới 500.000 đồng.

đặt phòng siêu tốc 
nhận ưu đãi sốc
đến 500.000 đ trên BIDV SmartBankIng
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 Lãi suất giảm, tín dụng 
Lấy Lại đà tăng

Tháng cuối cùng trong năm 2020 
cũng là bắt đầu cho mùa cao điểm 
về nhu cầu tín dụng và dịch vụ ngân 
hàng tháng giáp tết Âm lịch. Xu 
hướng giảm của mặt bằng lãi suất 
vẫn tiếp diễn khi một số NHTM lớn 
giảm tiếp cả lãi suất huy động và 
cho vay. Theo thống kê của NHNN, 
hiện mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng 
VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm 
đối với tiền gửi không kỳ hạn và có 
kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-3,9%/năm 
đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng 
đến dưới 6 tháng; 4,2-6,0%/năm đối 
với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 
dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng 
trở lên ở mức 5,8-6,9%/năm. Lãi suất 
cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND 
đối với một số ngành lĩnh vực  ưu 
tiên ở mức 4,5%/năm; lãi suất cho 
vay các lĩnh vực khác hiện dao động 
từ 4,8-6,5%/năm với các khoản vay 
dưới 6 tháng và 5,5-7,5%/năm với 
các khoản vay từ 6 đến 12 tháng; 
lãi suất cho vay tiêu dùng cao hơn, 

Mặt bằng lãi suất giảm mạnh đã tạo điều kiện để cầu tín dụng tăng trở lại, 
nhờ đó tăng trưởng tín dụng năm nay đạt khoảng 11%. Tuy nhiên, với 
những tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, các TCTD đang phải đối 
mặt với nhiêu thách thức như nợ xấu tăng, tái cơ cấu mạnh mẽ hơn để thích 
ứng với điều kiện thị trường bình thường mới…

tiến đến những mục tiêu mới

Vượt qua 
thách thức

hà an

quanh mức 10,5-11,5%/năm. Lãi 
suất cho vay USD phổ biến ở mức 
3,0-6,0/năm; trong đó lãi suất cho 
vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-
4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, 
dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm. Lãi 
suất bình quân liên ngân hàng qua 
đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt 
là 0,1%/năm, 0,22%/năm và 0,4%/
năm.

  Tính đến tháng 11/2020, mặt 
bằng lãi suất cho vay giảm bình 
quân khoảng 1%/năm so với cuối 
năm 2019. Hiện nhiều NHTM tiếp 
tục giảm lãi suất một số gói tín 
dụng dành cho khách hàng vay vốn 

kinh doanh cuối năm. Dịch bệnh 
được kiểm soát tốt, nhu cầu tái sản 
xuất kinh doanh tăng trở lại cộng 
với cầu tín dụng khởi sắc. Vụ trưởng 
Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, ông 
Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm 
đến 21/12/2020, tín dụng tăng 
10,14% so với cuối năm 2019, tăng 
11,62% so cùng kỳ 2019. Thanh 
khoản toàn hệ thống vẫn khá tốt 
nhưng đã có NHTM lo xa khi bắt 
đầu chạy các chương trình khuyến 
mại nhằm thu hút nguồn vốn. Hành 
động này có căn nguyên từ việc 
lãi suất tiền gửi thấp trong khi thị 
trường chứng khoán, bất động sản 
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tiến đến những mục tiêu mới

Vượt qua 
thách thức

gần đây khởi sắc. Một lượng không 
nhỏ vốn nhàn rỗi trong dân đã chảy 
vào các lĩnh vực này, cộng thêm việc 
ngân hàng muốn đón cầu tín dụng 
tăng trở lại. Tuy nhiên, đồng thời 
với việc giảm lãi suất huy động kỳ 
hạn dưới 6 tháng, một số NHTM đã 
ngừng huy động vốn kỳ hạn trên 12 
tháng. 

thách thức nợ xấu 
tăng

 Tại buổi họp báo hôm 24/12, 
lãnh đạo NHNN cho biết với việc 
triển khai Thông tư 01/2020/TT-
NHNN và Chỉ thị 02/CT-NHNN, đến 
nay các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ cho khoảng 270 nghìn khách 
hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 với dư nợ gần 355 nghìn 
tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất 
cho gần 590 nghìn khách hàng với 
dư nợ trên 1 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, 
các TCTD đã cho vay mới lãi suất 
ưu đãi (thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 
2,5% so với trước dịch) với doanh 
số lũy kế từ 23/1 đến nay đạt gần 
2,3 triệu tỷ đồng cho hơn 390 
nghìn khách hàng. Cũng tại họp 
báo, ông Nguyễn Trọng Du, Phó 
Chánh thanh tra (CQTTGSNH) cho 
biết: Nợ xấu được kiểm soát và xử lý 
quyết liệt bằng nhiều giải pháp, tuy 
vậy đại diện CQTTGSNH cũng thừa 
nhận, cuối tháng 10/2020, tỷ lệ nợ 
xấu nội bảng đã vượt 2%, nhưng 
đây là tất yếu khách quan và thể 
hiện sự nỗ lực rất lớn của ngành NH 
trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh 
hưởng nặng nề của dịch Covid-19 
và khả năng trả nợ của khách hàng 
bị suy giảm. Phó thống đốc Đào 
Minh Tú khẳng định, nếu không có 
dịch Covid-19, việc đưa tỷ lệ nợ xấu 
dưới 3% cuối năm 2020 hoàn toàn 
trong tầm tay. Nhưng dịch Covid 
19 đã tác động quá mạnh đến nền 
kinh tế nói chung và khách hàng 
vay vốn nói riêng khiến khả năng 
trả nợ giảm, ngành Ngân hàng phải 
thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ 
khách hàng, công tác xử lý nợ xấu 
gặp nhiều khó khăn.... Hiện nay, 
trên cơ sở những kết quả đã đạt 
được, NHNN đang triển khai tổng 
kết Đề án 1058 và xây dựng Đề án 

cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn 
với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-
2025 nhằm tiếp tục củng cố, phát 
triển hệ thống các TCTD, bảo đảm 
an toàn hoạt động ngân hàng, góp 
phần quan trọng vào tăng trưởng 
kinh tế - xã hội. Tiếp tục giám sát 
chặt chẽ và chỉ đạo các TCTD triển 
khai quyết liệt, hiệu quả phương 
án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu 
đã được phê duyệt. Về định hướng 
điều hành CSTT và hoạt động NH 
thời gian tới, Phó Thống đốc Đào 
Minh Tú cho biết: NHNN sẽ tiếp tục 
điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, 
phối hợp hài hòa với chính sách tài 
khóa và các chính sách kinh tế vĩ 
mô khác nhằm kiểm soát lạm phát; 
duy trì ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ 
trợ phục hồi nhanh kinh tế. Trong 
đó, điều hành CSTT (đặc biệt là lãi 
suất, tỷ giá) chủ động, linh hoạt phù 
hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị 
trường và mục tiêu CSTT, đảm bảo 
thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, 
thông suốt. Tiếp tục chỉ đạo TCTD 
tiếp tục triệt để tiết giảm chi phí để 
giảm lãi suất cho vay, đơn giản hóa 
quy trình thủ tục, tạo điều kiện cho 
khách hàng vay mới phục hồi sản 
xuất kinh doanh, nhưng “không hạ 
chuẩn cho vay, đảm bảo chất lượng, 
an toàn tín dụng, duy trì hoạt động 
lành mạnh của hệ thống NH”.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, 
NHNN sẽ tiếp tục điều hành tín 
dụng theo hướng mở rộng tín dụng 
hiệu quả, tập trung vốn cho vay các 
lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ tín 
dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi 
ro, nâng cao chất lượng, hiệu quả tín 
dụng. Đi cùng với đó, ngành Ngân 
hàng sẽ tập trung hoàn thiện hành 
lang pháp lý và xây dựng, triển khai 
Đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 
tới, chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng phục vụ TTKDTM; thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu 
CMCN 4.0 trong hoạt động thanh 
toán. Triển khai các mô hình thanh 
toán tại khu vực nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa gắn với việc xây dựng 
và triển khai Chiến lược Tài chính 
toàn diện quốc gia…

Cơ cấu tín dụng chuyển dịch phù hợp với cơ cấu các 
ngành trong GDP, cụ thể, so với cuối năm 2019, dư nợ tín 
dụng đối với ngành nông, lâm, thủy sản tăng khoảng 
8,63% (chiếm 8,59% tổng dư nợ toàn nền kinh tế); ngành 
công nghiệp và xây dựng tăng 8,9% (chiếm 28,38%); 
ngành thương mại dịch vụ tăng 11,5% (chiếm 63,03%). 
Tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh, các lĩnh vực ưu tiên như: so với cuối năm 2019, tín 
dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu tăng 10,4%; tín dụng lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 9,8%; tín dụng 
đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 11%... 
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những kết quả đáng 
ghi nhận

Thứ nhất, từ năm 2016 đến nay, 
khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính 
sách trong hoạt động ngân hàng đã 
được tập trung hoàn thiện, tạo hành 
lang pháp lý cho hệ thống tổ chức 
tín dụng (TCTD) hoạt động an toàn, 
xử lý các ngân hàng yếu kém, từng 
bước áp dụng chuẩn mực quốc tế 
vào hoạt động ngân hàng. Tiêu biểu 
có thể kể đến: Nghị quyết 42/2017/
QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm 
xử lý nợ xấu của các TCTD; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
các TCTD (Luật số 17/2017/QH14); 

Các chính sách nâng cao năng 
lực quản trị, năng lực điều hành, 
quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn 
hoạt động ngân hàng được (như 
Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 
18/5/2018 về hệ thống kiểm soát nội 
bộ của ngân hàng thương mại, chi 
nhánh NHNNg; Thông tư 41/2016/
TT-NHNN ngày 30/12/2016 về tỷ lệ 
an toàn vốn đối với ngân hàng, chi 
nhánh NHNNg; Thông tư 06/2016/
TT-NHNN ngày 27/5/2016 và các 
thông tư sửa đổi bổ sung về giới 
hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong 
hoạt động của TCTD, chi nhánh 
NHNNg; Thông tư số 52/2018/

TT-NHNN ngày 31/12/2018; Thông 
tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 
30/12/2016 về xếp hạng TCTD, chi 
nhánh NHNNg và QTDND,...)

Thứ hai, quy mô hệ thống các 
TCTD tiếp tục tăng, năng lực tài chính 
của các TCTD được củng cố, vốn điều 
lệ tăng dần qua các năm; chất lượng 
quản trị, điều hành của các TCTD 
từng bước được nâng cao để tiệm 
cận với thông lệ quốc tế. Đến cuối 
tháng 8/2020, tổng tài sản đạt 12,93 
triệu tỷ đồng, tăng 52% so với cuối 
năm 2016; vốn điều lệ của toàn hệ 
thống đạt 627,6 nghìn tỷ đồng, tăng 
28,6% so với cuối năm 2016.

Thứ ba, việc triển khai Chuẩn mực 
vốn Basel II tiếp tục được tập trung 
thực hiện để đáp ứng các thông lệ 
quốc tế về an toàn vốn. Đến nay 
đã có 19 ngân hàng đáp ứng tỷ 
lệ an toàn vốn theo Thông tư 41; 
hoàn thành chỉ tiêu 12-15 TCTD đạt 
chuẩn Basel II về an toàn vốn vào 
năm 2020 tại Quyết định 1058. 6 

Thu hương

Năm 2020 là năm cuối cùng của Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức 
tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định 
1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Gần 5 năm qua, Quyết định 
1058 cùng với Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử 
lý nợ xấu đã mang lại cho hệ thống ngân hàng những kết quả rõ nét, 
nhưng vẫn còn một số điểm cần cải thiện...

Nhìn lại 5 năm 
tái cƠ cẤu hỆ thỐng 

các tỔ chỨc tÍn dụng
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Tuy nhiên, để thực sự đạt đến mức 
độ, yêu cầu của các chuẩn mực 
này có lẽ ngành ngân hàng sẽ còn 
rất nhiều việc phải làm, trong thời 
gian ít nhất là 3-5 năm tới trước khi 
chuyển sang cấp độ tiên tiến hơn 
(Basel 3, Basel 4,…). Mới có số ít 
ngân hàng triển khai thành công 
đầy đủ 3 trụ cột của chuẩn mực này. 
Việc nâng cao năng lực tài chính 
thông qua tăng vốn điều lệ nhằm 
đáp ứng yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn 
tối thiểu theo Basel II của một số 
TCTD, nhất là các ngân hàng thương 
mại Nhà nước vẫn còn khó khăn,... 

Thứ hai, tiến độ xử lý cơ cấu lại 
đối với một số TCTD phi ngân hàng 
có chủ sở hữu/cổ đông lớn là các 
Tập đoàn/Tổng Công ty nhà nước 
còn chậm, phụ thuộc vào nội dung 
phương án cơ cấu lại tổng thể của 
Tập đoàn/Tổng công ty nhà nước.

Thứ ba, nợ xấu đã xử lý được một 
bước quan trọng nhưng vẫn tiềm ẩn 
nhiều rủi ro đối với an toàn, hiệu quả 
hoạt động của các TCTD. Hơn nữa, 
dịch Covid-19 bùng phát tạo ra khó 
khăn chung của nền kinh tế càng 
khiến nguy cơ nợ xấu gia tăng, nhất 
là khi Thông tư 01/2020/TT-NHNN về 
cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm 
lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm 
hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng 
do dịch Covid-19 hết hiệu lực.

Thứ tư, quy định pháp luật về xử 
lý nợ xấu nói chung và xử lý tài sản 
đảm bảo (TSĐB) của các khoản nợ 
xấu nói riêng còn nhiều bất cập, 
chồng chéo, chưa tạo hành lang 
pháp lý thông thoáng cho các ngân 
hàng xử lý nợ xấu, xử lý TSBĐ của 
các khoản nợ xấu. Trên thực tế chưa 
thực sự có sự phối hợp đồng bộ 
của các bộ, ban, ngành có liên quan 
(nhất là trong công tác thực hiện 
quyền thu giữ TSBĐ, thứ tự ưu tiên 
thanh toán khi xử lý TSBĐ, áp dụng 
thủ tục rút gọn trong giải quyết 
tranh chấp tại Tòa án,…).

Cuối cùng, dịch Covid-19 đột 
ngột xảy đến từ đầu năm 2020 đã 
ảnh hưởng, tác động không nhỏ 
đến an toàn hoạt động ngân hàng 
cũng như kết quả cơ cấu lại gắn với 
xử lý nợ xấu toàn ngành trong giai 
đoạn 2016 - 2020.  

ngân hàng công bố hoàn thành trụ 
cột 2 Basel 2 – Quy trình đánh giá 
nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP).

Thứ tư, các TCTD đã ý thức và chú 
trọng hơn trong việc quản trị rủi 
ro và tăng cường tính minh bạch 
thông tin hoạt động theo quy định 
của pháp luật thể hiện qua 5 điểm: 
(i) Hệ thống các quy định nội bộ về 
các lĩnh vực nghiệp vụ được rà soát, 
cập nhật; (ii) Hoàn thiện, nâng cao 
hiệu quả giám sát của Hội đồng 
quản trị, Ban điều hành; (iii) Thiết 
lập cơ chế phân cấp, ủy quyền minh 
bạch, rõ ràng, tránh xung đột lợi ích; 
(iv) Thiết lập và tuân thủ nghiêm 
ngặt hạn mức rủi ro, tăng cường 
công tác báo cáo rủi ro, sai phạm; 
(v) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin và hiện đại hóa công nghệ 
ngân hàng – theo Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN), tháng 8/2020.

Thứ năm, vấn đề sở hữu chéo, đầu 
tư chéo trong hệ thống các TCTD đã 
được xử lý có hiệu quả, tình trạng cổ 
đông/nhóm cổ đông lớn, thao túng, 
chi phối ngân hàng được kiểm soát. 
Kết quả đến 30/6/2020, số cặp TCTD 
sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau đến 
nay đã khắc phục hết (năm 2012: 7 
cặp). Sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn 
nhau giữa ngân hàng và doanh 
nghiệp giảm, đến nay còn tại 1 ngân 
hàng thương mại cổ phần với 1 cặp 
sở hữu cổ phần lẫn nhau (tại thời 
điểm tháng 6/2012 có 56 cặp).

Thứ sáu, công tác xử lý nợ xấu, 
triển khai Nghị quyết 42 đã được 
thực hiện nghiêm túc, mang lại kết 
quả khả quan. Theo số liệu từ NHNN, 
tính từ năm 2012 đến cuối tháng 
6/2020, toàn hệ thống các TCTD ước 

tính đã xử lý được 1.106,95 nghìn tỷ 
đồng nợ xấu (riêng năm 2019 xử lý 
được 159,7 nghìn tỷ đồng và 6 tháng 
đầu năm 2020 xử lý được 56,96 
nghìn tỷ đồng). Riêng trong giai 
đoạn từ năm 2017 đến tháng 6/2020 
(sau khi Nghị quyết 42 ra đời), tổng 
nợ xấu xử lý được theo Nghị quyết 
này là 300.1 nghìn tỷ đồng. Kết quả 
là nợ xấu nội bảng của hệ thống các 
TCTD tiếp tục được xử lý, kiểm soát 
và duy trì ở mức dưới 3% (tỷ lệ nợ 
xấu nội bảng đến cuối tháng 6/2020 
ước tính là 1,8%). Tỷ lệ nợ xấu nội 
bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý 
và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu của 
hệ thống TCTD đến tháng 6/2020 
ước tính ở mức 4,36%, giảm mạnh so 
với mức 10,08% cuối năm 2016, mức 
7,36% cuối năm 2017 và mức 5,85% 
vào cuối năm 2018.

Và còn có thể tốt  
hơn nữa…

Mặc dù kết quả đạt được là hết 
sức tích cực, song công tác cơ cấu 
lại hệ thống TCTD vẫn còn phải đối 
mặt với nhiều hạn chế.  Khắc phục 
tốt những thách thức này sẽ giúp hệ 
thống ngân hàng Việt Nam tiến xa 
hơn nữa trong giai đoạn 5 năm tiếp 
theo 2021 - 2025.

Trước hết, công tác quản trị rủi 
ro của các TCTD đã dần được nâng 
cao, tiến dần tới thông lệ quốc tế. 
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Trong xã hội hiện đại, thẻ tín 
dụng dần trở thành phương 
tiện thanh toán quen thuộc 

của nhiều người dân đặc biệt những 
người sinh sống tại các thành phố 
lớn. Đa phần khách hàng đều hiểu 
thanh toán bằng thẻ tín dụng là 
chi tiêu trước trả tiền sau trên hạn 
mức tín dụng do ngân hàng cấp, 
được hưởng nhiều ưu đãi từ ngân 
hàng phát hành cũng như tổ chức 
thẻ, được miễn lãi tối đa tới 45 ngày 
thậm chí là 55 ngày tùy theo chính 
sách của ngân hàng phát hành thẻ. 
Mọi thứ sẽ thật đơn giản nếu không 
phát sinh tình huống thanh toán 
chậm, thanh toán không hết dư nợ 
và phát sinh lãi. 

nguyên tắc tính Lãi Và 
phí phạt chậm thanh 
toán thẻ tín dụng

Xét về bản chất, phát hành thẻ 

tín dụng là việc ngân hàng cấp 
tín dụng cho khách hàng với một 
hạn mức nhất định. Khách hàng sử 
dụng thẻ để chi tiêu trước, trả tiền 
sau với thời gian miễn lãi tối đa lên 
tới 45 ngày thậm chí 55 ngày tùy 
thuộc tổ chức phát hành. Đây là số 

ngày miễn lãi tối đa có thể có được 
nhưng không đồng nghĩa với việc 
mọi giao dịch từ thẻ đều được miễn 
lãi với số ngày như trên, giao dịch 
thực hiện trước sẽ có số ngày miễn 
lãi nhiều hơn các giao dịch sau. 

Hiện nay trên thị trường hầu hết 
các ngân hàng đều chào sản phẩm 
thẻ tín dụng miễn lãi lên tới 45 ngày 
đối với các giao dịch thanh toán tiền 
hàng hóa dịch vụ. Trong 45 ngày 
miễn lãi này đã có 30 ngày miễn lãi 
giữa hai kỳ sao kê và 15 ngày cho 
khách hàng thu xếp thanh toán hết 
số tiền đã ứng của ngân hàng để 
chi tiêu. Như vậy, nếu chậm nhất 
vào ngày đến hạn thanh toán (ngày 
thứ 15 sau ngày sao kê), khách hàng 
thanh toán toàn bộ số tiền đã chi 
tiêu (dư nợ cuối kỳ sao kê liền trước) 
thì sẽ không bị tính lãi. Ngược lại, 
nếu khách hàng không thanh toán 
hết toàn bộ số tiền đã chi tiêu (thậm 

LãI Suất
?

 
Hiện nay, nhiều 

khách hàng cho rằng ngân 
hàng tính lãi thẻ tín dụng quá 

cao nên đã từ chối dùng thẻ hoặc 
đóng thẻ chỉ vì một đôi lần phát sinh lãi. 
Hãy cùng nhau tìm hiểu rõ nguyên tắc 
tính lãi, phí phạt chậm thanh toán thẻ 
tín dụng để gạt đi nỗi lo và có thể trở 

thành người tiêu dùng thông thái 
với công cụ thanh toán vô cùng 

hiện đại này nhé.

Mai Lan

hiểu Về  
lãi Và phÍ phạt thẻ tÍn dụng
để tiêu dùng thông minh 
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chí chỉ thiếu 1 đồng), ngân hàng sẽ 
tính lãi. Khi thẻ tín dụng bị tính lãi, 
nguyên tắc tính toán tương tự các 
khoản vay cá nhân thông thường 
khác nghĩa là giải ngân (quẹt thẻ) 
khi nào chịu lãi vay khi đó. Tiền lãi 
được tính từ ngày giao dịch của 
từng giao dịch đó chứ không phải 
sau 45 ngày kể từ ngày thực hiện 
giao dịch như cách mà nhiều người 
vẫn đang nghĩ. Với thẻ tín dụng, 
mỗi lần quẹt thẻ là một lần giải 
ngân. Giải ngân qua quẹt thẻ tín 
dụng với số tiền khác nhau ở các 
thời điểm khác nhau nên số tiền 
tính lãi, số ngày chịu lãi cũng sẽ 
không giống nhau, sau khi trả nợ 
mới tính lãi trên dư nợ còn lại.

Khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng, 
khách hàng có nghĩa vụ trả cho 
ngân hàng ít nhất là số tiền tối 
thiểu trước hoặc vào ngày đến hạn 
thanh toán của mỗi kỳ sao kê. Nếu 
thực hiện đúng như vậy được hiểu 
là khách hàng thanh toán đầy đủ, 
đúng hạn và sẽ không phải chịu 
phí phạt chậm trả. Nếu thanh toán 
đúng hạn nhưng không đầy đủ (ít 
hơn số tiền tối thiểu) hoặc thanh 
toán không đúng hạn (thanh toán 
sau ngày đến hạn thanh toán), 

khách hàng sẽ phải chịu phí phạt. 
Phí phạt chậm thanh toán được tính 
bằng tỷ lệ phần trăm nhân với số 
tiền tối thiểu chưa thanh toán đúng 
hạn của kỳ sao kê đó. Phí này được 
áp dụng từng lần theo mỗi kỳ sao kê 
mà khách hàng chậm thanh toán. 
Do đó, để tính được số phí phạt 
bạn chỉ cần lấy số tiền tối thiểu cần 
thanh toán trừ đi số tiền đã thanh 
toán đúng hạn rồi nhân với tỷ lệ phí 
phạt theo biểu phí của ngân hàng.

Làm sao để tránh Lãi  
Và phí phạt chậm  
thanh toán

Lãi thẻ tín dụng liên quan tới loại 
giao dịch, số tiền giao dịch và thời 
hạn thanh toán. Việc miễn lãi chỉ 
áp dụng với giao dịch thanh toán 
hàng hóa dịch vụ, giao dịch rút tiền 
ngoài phát sinh phí rút tiền sẽ phải 
chịu lãi ngay. Do đó nếu muốn được 
miễn lãi, điều trước tiên cần nhớ 
là chỉ dùng thẻ tín dụng để mua 
hàng hóa dịch vụ. Sau ngày sao kê, 
khách hàng sẽ có 15 ngày để thu 
xếp trả nợ cho ngân hàng. Vì vậy, 
cần cân đối khả năng tài chính của 
mình trước khi quẹt thẻ để đảm bảo 
thanh toán được hết toàn bộ số tiền 

đã ứng của ngân hàng trước đó. 
Ngày thứ 15 là ngày đến hạn thanh 
toán và tất cả mọi người đều có thể 
quên ngày này. Thấu hiểu tâm lý 
khách hàng cũng như những thói 
quen mà họ dễ gặp phải, vào trước 
ngày đến hạn thanh toán 01 - 03 
ngày làm việc, BIDV sẽ gửi thông 
báo tới khách hàng thông qua tin 
nhắn SMS và/hoặc hòm thư điện tử 
để nhắc nhở khách hàng về thời hạn 
thanh toán nhằm tránh các khoản 
phí phạt phát sinh. Trong ngắn hạn 
thì mức phạt không đáng lo nhưng 
với dài hạn thì đó là một vấn đề lớn 
thậm chí có thể đưa bạn vào vòng 
luẩn quẩn của nợ nần. Do đó cần 
ghi nhớ ngày đến hạn thanh toán.

Thẻ tín dụng giờ đây đã trở 
thành vật bất ly thân với nhiều 
người bởi những lợi thế của nó. 
Không chỉ giúp tận dụng các ưu đãi, 
khuyến mại, giảm giá khi mua hàng 
mà còn là công cụ quản lý tài chính 
hiệu quả. Hiểu rõ nguyên tắc tính 
lãi, phí phạt của ngân hàng sẽ giúp 
bạn chi tiêu và thanh toán chủ động 
hơn, làm chủ công cụ thanh toán 
mà không bao giờ phải rơi vào tình 
thế “dở khóc dở cười” vì bị tính lãi và 
phạt chậm trả. 
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Xã An Dũng, huyện An Lão là 
vùng cao của tỉnh Bình Định, 
có địa hình tương đối phức tạp, 

chia cắt mạnh. Đồng bào nơi đây sinh 
sống chủ yếu dựa vào sự ưu ái của 
thiên nhiên. Gần đây, nhà nước đã thu 
hồi hơn 700ha đất tại xã An Dũng để 

Vừa qua, BIDV Thủ Dầu Một 
phối hợp với Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa 

phương tổ chức bàn giao nhà Đại 
Đoàn Kết cho 02 hộ nghèo, khó 
khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. Đó là gia đình ông Ngô Văn 
Hạng (50 tuổi) - phường Vĩnh Phú, 
Tp.Thuận An và ông Nguyễn Văn 
Sang (49 tuổi) - phường Phú Chánh, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 
Đây là các hộ nghèo, neo đơn, 

BIDV thủ Dầu một 

không còn khả năng lao động. Nhà 
dột nát, hư hỏng nặng và thường 
xuyên bị ngập nước khi mưa lớn.

Tổng số tiền xây 2 nhà khoảng 
162 triệu đồng, trong đó BIDV Thủ 
Dầu Một hỗ trợ mỗi gia đình 50 
triệu đồng, số tiền còn lại do chính 
quyền địa phương và người dân 
giúp đỡ. Tại lễ bàn giao, các gia đình 
bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước 
sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực của 
chính quyền các cấp và BIDV Thủ 
Dầu Một. 

Tặng nhà đại đoàn kết là hoạt 
động thường niên, thể hiện trách 
nhiệm xã hội của BIDV Thủ Dầu Một 
nhằm giúp các hộ nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn có một ngôi nhà 
khang trang để ổn định cuộc sống.

hoài Thương 

BIDV Phú tàI tặng 150 trIệu đồng 
cho người dân Bị lũ

BIDV Bình Thạnh phối hợp với 
Mặt trận tổ quốc xã Thạnh Trị 
hỗ trợ kinh phí xây dựng công 

trình cầu tổ 6, ấp Bình Phú, xã Thạnh 
Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre với 
tổng số tiền đóng góp hơn 50 triệu 
đồng. Cây cầu có chiều dài 20m, 

BIDV BÌnh thẠnh 
hỗ tRợ xây cầu tại Bến tRe

rộng 3.5m, được khởi công từ cuối tháng 
05/2020 và mới đươc khánh thành. Tổng 
kinh phí xây dựng cầu là 330 triệu đồng. 

Bằng hoạt động hỗ trợ đầy ý nghĩa này, 
BIDV Bình Thạnh đã đóng góp tích cực 
vào chương trình xây dựng xã nông thôn 
mới của tỉnh Bến Tre. Cây cầu được khánh 

thành giúp việc đi lại, vận chuyển 
hàng hóa của người dân thuận tiện, 
đảm bảo an toàn giao thông, thúc 
đẩy kinh tế xã hội của địa phương 
ngày càng phát triển.

Ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị là ấp 
vùng sâu vùng xa của huyện Bình 
Đại, tỉnh Bến Tre, có hệ thống kênh 
rạch chằng chịt, có nhiều cầu khỉ, cầu 
thô sơ.

Thanh Thảo 

xây dựng hồ chứa nước. Trong lúc đời sống 
người dân còn khó khăn thì cơn lũ ập đến 
phá hoại mùa màng, 3 nhà dân bị sập, 1 
nhà hư hỏng, 7 nhà tốc mái và hơn 8.500 
nhà dân bị ngập trong nước. Một số tuyến 
đường bị chia cắt và sạt lở nghiêm trọng 
do đất đá đổ xuống. 

Ngay khi cơn lũ vừa dứt, CĐCS BIDV 
Phú Tài đã đến thăm hỏi và tặng người 
dân 150 suất quà trị giá 150 triệu đồng. 
Các phần quà của CBCNV BIDV Phú Tài 
đã góp phần xoa dịu sự thiếu thốn mà 
bà con đang phải chống chịu trước sự 
càn quét của thiên nhiên.    Ái Linh

hỗ tRợ xây nhà đại đoàn kết
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BidV BÌnh phước:  tẶng xe đạp Và hỌc BỔng
“tiếp SỨc đến tRường” 

BidV đồng khởi 
tRao tẶng nhà tÌnh thưƠng 

Vừa qua, BIDV Bình Phước kết 
hợp BIDV Metlife tặng 30 chiếc 
xe đạp và 50 suất học bổng 

“Tiếp sức đến trường” với tổng trị giá 
100 triệu đồng cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, vươn lên trong học 

tập tại địa bàn. Trước đó, vào tháng 9 vừa 
qua, BIDV Bình Phước đã trao tặng 500 cặp 
phao cứu sinh cho học sinh trên địa bàn. 

Tặng xe đạp và học bổng là hoạt động 
được BIDV Bình Phước tổ chức thực hiện 
nhiều lần trong năm tại các trường học 

trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và 
các huyện, thị xã của tỉnh Bình Phước. 
Những hoạt động này đã góp phần 
nâng cao hình ảnh, thương hiệu của 
BIDV tại tỉnh Bình Phước.

            NguyễN ThaNh CẩN 

Minh Tấn - Giám đốc BIDV Đồng Khởi 
mong rằng, sau khi có căn nhà mới ấm áp 
nghĩa tình này, gia đình anh Rô sẽ tiếp tục 
nỗ lực làm ăn, vượt qua khó khăn trong 
cuộc sống.

Trong năm 2020, BIDV Đồng Khởi đã 
hỗ trợ xây dựng 02 nhà tình thương trị giá 
80 triệu đồng và thực hiện nhiều chương 
trình an sinh xã hội khác với tổng số tiền 
trên 470 triệu đồng.

Phan Tạo

dựng 60 triệu đồng, trong đó, BIDV Đồng 
Khởi hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do 
gia đình đóng góp. Cũng nhân dịp này, chi 
đoàn BIDV Đồng Khởi đã tặng 02 phần quà 
lưu niệm cho gia đình.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Trương 

Ngày 14/12/2020, BIDV Đồng Khởi 
đã phối hợp tổ chức trao nhà tình 
thương cho gia đình ông Nguyễn 

Văn Rô ở ấp Quí Mỹ, xã Đại Điền, huyện 
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

Căn nhà có diện tích 52m2, kinh phí xây 

tẶng 53 máy tÍnh cho hỌc Sinh 
Và chiến Sỹ hải quân
Mới đây, Văn phòng đại diện BIDV tại Tp. Hồ Chí Minh đã trao 
tặng 53 máy tính đã qua sử dụng, bao gồm 35 máy tính xách tay 
và 18 máy tính để bàn cho các em học sinh Trường tiểu học tại 
huyện Hòa Tiến, tỉnh Đak lak, chiến sỹ hải quân tại Bộ tư lệnh 
2 – Long Hải, Vũng Tàu và quỹ Tủ sách nhân ái cho các em học 
sinh khó khăn tại khu vực miền Trung.

Công đoàn Cơ sở phối hợp Đoàn 
thanh niên Văn phòng đã tu sửa 
và tặng 53 máy tính cho học 

sinh, chiến sỹ hải quân. Trong đó, tại 
Đak Lak, 15 máy tính bàn và 10 máy 
tính xách tay sẽ được lắp đặt tại các 
trường Tiểu học Hòa Tiến và Nguyễn 
Viết Xuân – khu vực vùng cao, khó khăn 
tại tỉnh, giúp các em học sinh và thầy 
cô có thêm công cụ để học tập và làm 
việc, cải thiện chất lượng dạy và học. 
Ngoài ra, 05 máy tính bàn và 5 máy tính 
xách tay được ủng hộ cho các chiến sỹ 
hải quân tại Bộ tư lệnh 2; 10 máy tính 
bàn và 03 máy tính xách tay ủng hộ cho 
quỹ Tủ sách nhân ái nhằm xây dựng thư 
viện cho các em học sinh khó khăn tại 
khu vực Miền Trung.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Văn 
phòng cũng đã thực hiện nhiều dự án 
mang ý nghĩa xã hội khác như: chương 
trình “Ủng hộ gia đình cán bộ nhân viên 
tại khu vực lũ lụt, thiên tai miền Trung”; 
nuôi dưỡng 01 mẹ Việt Nam Anh hùng 
tại tỉnh Kiên Giang; hưởng ứng chương 
trình chạy “Tết ấm cho người nghèo” 
do BIDV tổ chức.  Lan Phương
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năm Cách mạng tháng 10 Nga 7/11; 
(iv) Chạy càng nhiều thưởng càng 
lớn 8/11; (v) Ngày BIDV – HanaBank 
11/11; (vi) Thêm bạn thêm quà 
13/11 – 22/11; (vii) Tăng tốc – Bứt 
phá 15/11; (viii) Chúc mừng ngày 
nhà giáo Việt Nam 20/11; (ix) Về đích 
ngày 22/11 – Chào mừng 80 năm 
ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa ; (x) Cuộc 
thi Ảnh “Đi tìm Đại sứ thương hiệu 
BIDVRUN 15-15/11”; (xi) Cuộc thi 
Ảnh Checkin ấn tượng cùng BIDV 
từ ngày 18-23/11; (xii) Cuộc thi Ảnh 
Tracklog ấn tượng từ ngày 12-23/11.

 Mỗi sự kiện được Ban tổ chức 
chương trình phát động đã được các 
VĐV hưởng ứng nhiệt tình, dành thời 
gian tham gia chạy tích cực vào các 
ngày được tặng thưởng thành tích 
đóng góp cho chương trình tết ấm 
cho người nghèo. Ngay trong ngày 
đầu tiên, với mục tiêu hướng về đồng 
bào miền Trung chịu ảnh hưởng 
thiên tai, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam 

Trong 22 ngày (1-22/11/2020), BIDV đã tổ chức 
thành công sự kiện giải Chạy BIDV Tết ấm cho 
Người nghèo - Vì miền Trung thân yêu. Mùa giải 
thứ 2 đã kết thúc với những con số ấn tượng, 
hơn 400 đội, 59.376 VĐV tham gia, hơn 3.3 
triệu kilomet, 13.6 tỷ đồng tặng quà tết cho người 
nghèo quy đổi từ những bước chạy của các VĐV đã 
cho thấy cán bộ CNV, khách hàng đã ngày càng thấu 
hiểu, gắn bó với một phong trào thể thao rèn luyện sức 
khoẻ gắn với hoạt động từ thiện xã hội do BIDV tổ chức.

hà an 

Chạy bộ đã trở thành một 
phong trào thể thao cộng 
đồng phổ biến và được nhiều 

đơn vị tổ chức với quy mô khác 
nhau. Giải chạy BIDV tết ấm cho 
người nghèo, sau 2 năm tổ chức 
đã được đông đảo cộng đồng biết 
đến và tham gia. Giải chạy tạo ra cơ 
hội thúc đẩy mỗi VĐV tập luyện thể 
thao, rèn luyện sức khỏe cho chính 
bản thân, đồng thời, tham gia vào 
một hoạt động từ thiện xã hội dành 
cho người nghèo. 

sôi động Và hào hứng 
toàn hệ thống

Giải chạy BIDV Tết ấm cho người 
nghèo – Vì miền Trung thương yêu 
đã được tổ chức với 12 sự kiện bên lề 
và 03 chương trình khuyến mại sản 
phẩm dịch vụ, tạo không khí tham gia, 
thi đua và hưởng ứng sôi nổi từ các cá 
nhân, đơn vị trong và ngoài hệ thống. 

12 chương trình sự kiện bên lề 
bao gồm: (i) Chương trình Kickoff 
phát động giải chạy ngày 1/11; (ii) 
Happy Friday 6/11; (iii) Kỷ niệm 103 

những kết quả 
     Ấn tượng

giải chạy “tết Ấm cho người nghÈo
VÌ miền tRung thưƠng yêu”
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Giải chạy BIDV thu hút lượng lớn 
VĐV tham gia không chỉ trong hệ 
thống BIDV, mà còn rất nhiều khách 
hàng và cộng đồng những người 
yêu thích môn thể thao rèn luyện 
sức khỏe. VĐV chạy vì người nghèo 
và đồng bào miền Trung thương 
yêu không chỉ trong phạm vi Việt 
Nam mà đã lan tỏa tới nhiều quốc 
gia lãnh thổ trên thế giới. Có những 
VĐV đang đi làm nhiệm vụ quốc tế 
tận đất nước Su Dan – Châu Phi xa 
xôi cũng miệt mài đóng góp sức 
mình cho đồng bào nơi quê nhà 
qua từng bước chạy. Đã có rất nhiều 
những người bạn đến từ các nước 
Hàn quốc, Úc, Mỹ, Newzeland… biết 
đến và trở thành VĐV trong giải chạy 
của BIDV. 

Giải chạy Tết ấm cho người 
nghèo vì miền Trung thương yêu 
Xuân Tân Sửu 2021 đã tiếp tục lan 
tỏa tinh thần nhân văn, thu hút 
đông đảo cán bộ, khách hàng và 
VĐV tham dự, khẳng định thương 
hiệu chương trình với thông điệp và 
mục đích riêng có của BIDV. 

Giải chạy Tết ấm cho người nghèo 
– Vì miền Trung thương yêu mùa 
thứ 2 đã kết thúc và sẽ được tiếp tục 
quay trở lại vào năm sau với định 
hướng duy trì phong trào trở thành 
sự kiện thể thao gắn với ý nghĩa an 
sinh xã hội được tổ chức thường 
niên. BIDV tin rằng, các CBCNV sẽ 
tiếp tục duy trì thói quen luyện tập 
thể thao rèn luyện sức khỏe để mỗi 
mùa giải tiếp theo sẽ ngày càng sôi 
động, kết nối thu hút thêm được 
nhiều khách hàng tham gia. Hành 
trình “Triệu trái tim – Chung nhịp 
chạy” của BIDV với ý nghĩa từ thiện 
nhân văn tốt đẹp sẽ ngày càng lan 
tỏa và được khách hàng thấu hiểu, 
tin tưởng, ủng hộ tham gia. 

tập sức khỏe trên mỗi cung đường 
với tâm thế và tinh thần đóng góp 
sức mình chia sẻ với đồng bào 
nghèo cả nước. 

những điểm nhấn thú Vị
Kết thúc 22 ngày, các VĐV tham 

gia chương trình đã về đích với 
nhiều lợi ích cho sức khỏe bản thân 
cũng như chia sẻ tấm lòng, tình 
cảm, tâm sức dành cho đồng bào 
nghèo. Đã có 22.157 VĐV đạt được 
chứng nhận điện tử của chương 
trình với thành tích 22km hợp lệ với 
11 lần hoạt động trong 22 ngày. 
Top 1000 VĐV nam có thành tích tối 
thiểu từ 324.1km, top 1000 VĐV nữ 
có thành tích tối thiểu từ 181.6 km. 

Mùa giải chạy Tết ấm thứ 2 kết 
thúc với nhiều cái NHẤT ấn tượng:

Chặng đường chạy dài nhất: 
Tết ấm cho người nghèo – Vì miền 
Trung thương yêu là giải chạy có số 
thành tích kilomet chạy và thành 
tích đóng góp được quy đổi từ 
thành tích chạy cao nhất tại Việt 
Nam.  Hơn 3.3 triệu kilomet tương 
đương với hơn 8 lần đường xích đạo 
vòng quanh Trái đất. Số thành tích 
trung bình/VĐV đạt 57km/VĐV. 

Thành tích quy đổi đóng góp cao 
nhất: 13.6 tỷ đồng dành tặng quà tết 
cho đồng bào nghèo xuân Tân Sửu 
2021.  

chịu những thiệt hại nặng nề về con 
người và tài sản, các VĐV đã đóng 
góp được 1.5 tỷ đồng quy đổi tặng bà 
con nhân dân Quảng Nam. 

03 chương trình khuyến mại bao 
gồm: (i) Chương trình chuyển đổi 
VĐV thành khách hàng mới: Dành 
cho các KH mở tài khoản thanh 
toán; thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng; giao 
dịch BIDV SmartBanking; tiền gửi 
online; (ii) Chương trình quay số 
may mắn: Dành cho VĐV là khách 
hàng mới của BIDV, được nhận Ecert 
của chương trình (tối thiểu 22km 
và 11 hoạt động hợp lệ); Mở gói tài 
khoản + Thẻ; Active tài khoản và thẻ 
đồng thời phát sinh giao dịch có thu 
phí trên BIDV SmartBanking sẽ được 
tham gia quay số trúng thưởng của 
chương trình (xác định giải thưởng 
theo số EBIB/số CIF); (iii) Chương 
trình tri ân top 100 khách hàng: 
Tri ân top 100 Khách hàng mới có 
thành tích cao (Mở TKTT  + Đăng ký 
mới Thẻ + BIDV SmartBanking). 

Giải chạy cũng tạo ra một phong 
trào thi đua sôi nổi giữa công đoàn 
cơ sở các chi nhánh trong toàn 
hệ thống. Đến năm thứ 2, các chi 
nhánh BIDV tổ chức giải chạy tại 
chi nhánh thêm nhiều sáng tạo, ấn 
tượng, là hoạt động phong trào của 
công đoàn, đoàn thanh niên gắn kết 
người lao động, kết nối khách hàng, 
tạo nên nét văn hóa doanh nghiệp 
riêng có của BIDV, tích cực quảng 
bá hình ảnh thương hiệu BIDV đến 
khách hàng, công chúng trên địa 
bàn. Hình ảnh giải chạy và thông tin 
về chương trình sự kiện đã được lan 
tỏa trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Từ địa đầu Móng Cái đến mũi Cà 
Mau hay tâm bão miền Trung, VĐV 
tham gia giải chạy cần mẫn luyện 

51Tháng 12. 2020   Số 282   Đầu tư Phát triển



BidV đà Lạt: Buổi chạy 
cuối tuần tràn hứng 
khởi

BIDV Đà Lạt đã phát động phong 
trào và tổ chức buổi chạy tập thể 
vào ngày 07/11/2020 để thắp lên 
ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi 
thành viên và gây sự chú ý, tạo ảnh 
hưởng với người dân thành phố Đà 
Lạt. Sáng thứ bảy hôm đấy, chúng 
tôi không ai bảo ai, thay vì những 
sáng cuối tuần ngủ vùi trong chăn 
một cách vô nghĩa đã cùng nhau tụ 
họp đúng 7h tại Quảng trường Lâm 
Viên thành phố Đà Lạt trong màu 
áo xanh hy vọng, màu áo đầy tự 
hào của thương hiệu BIDV. Không 
phân biệt tuổi tác, giới tính, chức 
vụ, thâm niên,… gia đình BIDV Đà 
Lạt hôm ấy đã đủ đầy tất cả những 
thành viên, từ những nhân viên lớn 
tuổi đến những nhân viên mới, từ 
những khách hàng thân thiết đầy 
năng lượng đến những “vận động 
viên nhí” là con em của nhân viên 
BIDV. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng 

những bước chạy 
TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC

Bàn hiền (tổng hợp)

Trong suốt 22 ngày diễn ra giải chạy “Tết ấm cho người nghèo – Vì miền 
 Trung thương yêu”, toàn thể cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống với tấm 
lòng sẻ chia, vì đồng bào đã tổ chức nhiều hoạt  
động hưởng ứng đầy ý nghĩa…

cảnh sát giao thông, chúng tôi bắt 
đầu hành trình của mình quanh 
bờ hồ Xuân Hương thơ mộng. 
Con đường ngập nắng vàng yên ả 
hàng ngày của thành phố Đà Lạt 
hôm nay đã khoác lên mình màu 
áo khác, một màu xanh của năng 
lượng trẻ, của nhiệt huyết thanh 
xuân, của niềm tin vào sự đoàn kết 
và hơn hết thảy, là sự ấm áp của 
tình người. Mỗi thành viên BIDV 
Đà Lạt chúng tôi tùy vào sức của 
mình nhưng ai ai cũng cố gắng 
hoàn thành ít nhất một vòng chạy. 
Con số đạt được dù ít dù nhiều đều 

là sự phấn đấu và gắng sức cống 
hiến của mỗi thành viên cho một 
nghĩa cử thiêng liêng cao đẹp. Suốt 
quãng đường chạy, chúng tôi nhận 
được sự ủng hộ, đồng tình của 
người dân thành phố qua ánh mắt 
hân hoan và tin tưởng.

BidV Lam sơn: những 
Bước chân không mỏi

Ngay từ những ngày đầu phát 
động giải chạy thiện nguyện online 
“Tết ấm cho người nghèo - Vì miền 
Trung thương yêu”, các cán bộ, đoàn 
viên, người lao động CĐCS BIDV 
Lam Sơn đã hưởng ứng nhiệt tình, 
vận động người thân và khách hàng 
cùng tham gia. Ngày 08/11/2020 
cũng là ngày BIDV Lam Sơn phát 
động giải chạy, từ 6h sáng người 
lao động CĐCS BIDV Lam Sơn cùng 
người thân và bạn bè đã đến Hồ 
Đồng Chiệc, Tp. Thanh Hóa thực 
hiện quãng đường tối thiểu 3 vòng 
hồ tương ứng với 5km. Không 
dừng lại ở đó, có nhiều cán bộ 
BIDV CN Lam Sơn đã hoàn thành 
cung đường chạy 20km/ngày để 
có thể góp thêm một chút nữa cho 
những mảnh đời khó khăn. Ngày 
15/11/2020, tiếp tục hưởng ứng 
ngày “Tăng tốc –Bứt phá”, đoàn 
viên, người lao động BIDV Lam 
Sơn cùng người thân và bạn bè 
đã tập trung tại công viên Hội An, 
Tp. Thanh Hóa để thực hiện quãng 
đường chạy tối thiểu 5km. Thời tiết 
Tp. Thanh Hóa có mưa nhỏ vào sáng 
sớm do cơn bão số 13 ảnh hưởng tởi 
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Ban đã phát động tuần chạy không 
giải thưởng mang tên “Hướng về 
miền Trung”. Theo đó, với mỗi km 
chạy, vận động viên (VĐV) sẽ đóng 
góp 10.000 đồng vào Quỹ ủng hộ 
đồng bào miền Trung của Ban. Với 
sự ủng hộ nhiệt tình của các VĐV, 
tổng số tiền quyên góp qua số KM 
chạy là hơn 9.700.000 đồng tương 
đương với hơn 970km. Bên lề giải 
chạy “Tết ấm cho người nghèo - Vì 
miền Trung thân yêu” của BIDV, Ban 
đã xây dựng thêm hoạt động chạy 
tiếp sức 24h liên tục trong ngày 
8/11 ghi nhận những bước chạy 
không ngừng nghỉ của các VĐV trên 
từng con đường, tuyến phố của thủ 
đô Hà Nội. 

Ngày 11/11/2020, nhân dịp kỷ 
niệm 1 năm hợp tác chiến lược 
giữa BIDV và Hana Bank, Đoàn 
thanh niên Ban đã tổ chức chương 
trình chạy vẽ chữ BIDV_HANA để 
tham dự giải Minigame Tracklog 
Đường chạy ấn tượng của BTC 
BIDV. Chương trình có sự tham gia 
và ủng hộ của UVHĐQT Nguyễn Thị 
Thu Hương. 

Để chào mừng thành lập 03 Ban 
mới trực thuộc HĐQT, ngày 15/11, 
tại khu Resort An Lạc, Hòa Bình, 
Đoàn thanh niên Ban đã tổ chức 
cuộc thi chạy bộ vì môi trường với 
mỗi km chạy bộ đổi 01 cây xanh. 
Cùng với sự tham gia của UV HĐQT 
Lê Việt Cường, các VĐV của 03 ban 
đã chung tay ươm những mầm 
xanh mới với hy vọng góp phần 
bảo vệ môi trường, thiên nhiên, 
nhân rộng ý nghĩa về cuộc sống 
xanh tại BIDV. 

không quên tham gia giải chạy 
“Tết ấm cho người nghèo – Vì 
miền trung thương yêu”. Nhận 
thức được tính nhân văn của giải 
chạy và  mong muốn giúp ích 
được cho người nghèo có được cái 
Tết ấm no mừng Xuân Tân Sửu. 
Cùng với đó là chia sẻ một phần 
với đồng bảo miền Trung đang 
gánh chịu những hậu quả nghiêm 
trọng của thiên tai, lũ lụt, chi 
nhánh Chợ Lớn đã tích cực tham 
gia giải chạy với tinh thần quyết 
tâm cao, sự đồng lòng của cả tập 
thể, vượt lên chính mình để đóng 
góp những thành tích đầy ý nghĩa. 
Tính đến hết ngày 15/11/2020, 
BIDV Chợ Lớn đạt quãng đường 
hơn 9.600 km, tương ứng mức 
đóng góp gần 39 triệu đồng, xếp 
hạng 56/794 đội tham gia. 

Ban tkhđqt&qhcđ: 
nhiều hoạt động ý 
nghĩa Bên Lề

Ban Thư ký Hội đồng quản trị và 
Quan hệ cổ đông (TKHĐQT&QHCĐ) 
đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm 
nâng cao sức khỏe và lan tỏa ý nghĩa 
tốt đẹp, màu cờ sắc áo BIDV đến với 
gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Khởi đầu chuỗi hoạt động là 
giải chạy “66 ngày chạy thay đổi 
thói quen” được tổ chức từ ngày 
24/8/2020. Hoạt động đã thu hút 
sự tham gia của 37 Runners và các 
khách mời đặc biệt từ các đơn vị 
của BIDV. Tổng thành tích đạt được 
hơn 5.000km. 

Khi miền Trung phải chịu ảnh 
hưởng do thiên tai, bão lũ liên tiếp, 

các tỉnh miền Trung nhưng điều này 
cũng không làm những bước chân 
của các “vận động viên” BIDV Lam 
Sơn dừng lại. Chúng tôi vẫn cứ tiếp 
tục chạy vì mỗi bước chân chính là 
tấm lòng của chúng tôi muốn gửi 
đến những chiếc lá chưa lành để có 
một cái Tết thêm ấm hơn.

BidV thành Vinh: chạy 
cùng các em học sinh

BIDV Thành Vinh đã phát động 
tới toàn thể cán bộ công nhân viên 
tham gia ngay từ ngày đầu giải (từ 
01/11/2020), đồng thời mỗi cán bộ 
vận động tối thiểu 01 người thân, 
bạn bè tham gia chạy và trở thành 
khách hàng mới của BIDV nhằm góp 
phần ủng hộ cho người nghèo trên 
phạm vi cả nước và đồng bào miền 
Trung khắc phục hậu quả sau thiên 
tai bão lũ, ổn định cuộc sống. Song 
song với mục đích chạy để nâng 
cao sức khỏe, chung tay chia sẻ khó 
khăn với những hoàn cảnh kém may 
mắn xung quanh mình, BIDV Thành 
Vinh cùng Trường THPT Nguyễn 
Trường Tộ trên địa bàn thành phố 
Vinh đã tổ chức giải chạy với mong 
muốn lan tỏa rộng rãi những giá 
trị tốt đẹp của chương trình, đồng 
thời hướng tới mục tiêu gắn kết. 
Giải chạy được tổ chức vào 3 ngày 
chủ nhật cuối tuần. Ngày thứ nhất 
(ngày 08/11/2020): Khai mạc giải 
chạy. Ngày thứ 2 (ngày 15/11/2020) 
mặc dù thời tiết không thuận lợi do 
tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi cơn 
bão số 13, nhưng các vận động viên 
vẫn hưởng ứng tham gia nhiệt tình. 
Ngày thứ 3 (ngày 22/11/2020) là 
một ngày bứt phá thành tích số km 
đóng góp ủng hộ người nghèo nói 
chung và đồng bào miền Trung ảnh 
hưởng bão lũ nói riêng. Đến ngày 
16/11/2020 đội chạy BIDV Thành 
Vinh đã có 1172 vận động viên tham 
gia với thành tích trên bảng xếp 
hạng toàn hệ thống là 8/795 đội

BidV chợ Lớn tham gia 
Với tinh thần quyết 
tâm cao

Trong không khí hân hoan 
chào mừng kỉ niệm 09 năm ngày 
thành lập, BIDV Chợ Lớn vẫn 
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Cứ mỗi độ tháng 11 tiết trời bắt đầu chuyển mùa, gió lạnh về thì tập thể người lao động BIDV lại thủ thỉ với nhau 
rằng một “mùa Tết ấm” lại sắp bắt đầu. Một Tết ấm không tiệc rượu mà chỉ có những bước chạy thiện nguyện kết nối 
những trái tim nhân ái và lan toả yêu thương.

Hoà cùng nhịp chạy rộn ràng ấy là 12 hoạt động sự kiện bên lề sôi động và để lại những hình ảnh checkin đầy cảm 
xúc trên mỗi cung đường mà các vận động viên đã đi qua.

Khởi đầu ấn tượng, ra quân đầy khí thế trong ngày Kick off giải chạy với sự kiện x6 thành tích đóng góp trong ngày 
1/11/2020. Nhiều Chi nhánh BIDV trên khắp ba miền Bắc – Trung – Nam đã cùng khởi động với quyết tâm mạnh mẽ 
để mỗi bước chạy góp phần ủng hộ cho đồng bào miền Trung và mang đến cái Tết ấm no cho người nghèo. 

hương nguyễn

Từ trái tim Thủ đô Hà Nội

Rộn ràng 
cùng nhịp chạy nhân ái

Thêm một chút gia vị cho ngày thứ 6 vui vẻ 
(6/11), tặng thưởng 6.000đ cho tất cả vận động 
viên. Dù có đi chơi xa các vận động viên cũng 
không quên khoác lên mình màu áo BIDV Run  
và cùng chạy vì đồng bào nghèo.

Nhân đôi niềm vui khi chạy theo nhóm

Sự quyết tâm ánh lên từ trong ánh mắt của 
các vận động viên
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cùng nhịp chạy nhân ái

Mũi Sa Vĩ, Móng Cái - nơi địa đầu tổ quốc cũng gửi 
ngàn yêu thương qua những bước chạy.

Đến tâm bão Quảng Trị cùng hoà nhịp chạy

Tăng tốc – Bứt phá (15/11) để chuẩn bị về đích 
bằng việc X2 toàn bộ thành tích đóng góp theo 

quãng đường từ đầu giải đã thu hút sự tham 
gia của gần 16.000 vận động viên. Dù trời mưa 

hay nắng thì tất cả các vận động viên đều quyết 
tâm bứt tốc hết sức và không để tuột mấy giải 

thưởng vận động viên chăm chỉ.

Sằn sàng tăng tốc “Chạy càng 
nhiều – Thưởng càng lớn” (8/11) 

nhiều chi nhánh trên khắp cả nước 
tiếp tục ra quân. Nhiều vận động 
viên tranh thủ cuối tuần bên gia 

đình và vận động cả nhà cùng chạy, 
cùng đóng góp vì người nghèo.

Đôi bàn chân kết nối đôi bạn thân 
mình cùng nhau về đích

Mưa gió cũng không ngại chạy chỉ có thể 
là “BIDV Runners”

Cả gia đình cùng chạy vì người nghèo
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những 
đường chạy 

Không chỉ có một trái tim giàu 
nhân ái mà những vận động 
viên tham gia giải chạy Tết 

ấm cho người nghèo – Vì miền 
Trung thương yêu năm nay còn 
có một trí tưởng tượng tuyệt vời, 
vẽ lên những tác phẩm tracklog ý 
nghĩa bằng đôi chân không biết 

mệt mỏi của mình.

“cực chất”
những tRacklog 

Ấn tượng 

Những bước chân thiện nguyện dệt Áo ấm cho người nghèo

Con Thuyền BIDV sẽ cùng đồng bào 
Miền Trung vượt qua sóng gió,  

mọi việc dần sẽ ổn...

Một chú cá heo nhỏ giữa lòng Hà Nội

Việt Nam trong tim tôi

56 Đầu tư Phát triển   Số 282   Tháng 12. 2020

Nhịp sốNg



Giải chạy 
“Tết ấm cho người 

nghèo – Vì miền Trung 
thương yêu” đã khép lại song 

vẫn còn lại là thói quen chạy bộ, 
rèn luyện sức khoẻ của mỗi vận 
động viên và khao khát tiếp tục 

những hành trình ý nghĩa đối với 
cộng đồng, xã hội. 

Hẹn gặp lại ở “mùa Tết 
ấm” năm sau!
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Giải chạy “Tết ấm cho người nghèo – Vì miền Trung thương yêu” đã chính 
thức khép lại, nhưng đâu đó vẫn còn lại những dư âm, những xúc cảm còn 

lắng sâu về nghĩa tình của những vận động viên tham gia giải chạy. Những 
bước chạy của năm nay đã không còn dừng lại ở Việt Nam, mà vượt biên giới 

đến các vùng xa xôi trên Trái Đất.

Bùi huyền (thực hiện)

khó nhất là điều kiện internet bên 
này rất kém, nên những bước đồng 
bộ giữa đồng hồ Garmin, ứng dụng 
Strava và BIDV Run phải làm canh 
me lúc mạng thật ổn, làm vài lần 
mới xong đấy!

Hiện đang làm sứ mệnh đặc 
biệt là gìn giữ hòa bình tại 

miền đất xa xôi và cực kỳ gian khổ 
Nam Sudan, nơi vẫn đang xảy ra 
chiến sự, đe dọa mạng sống của 
người dân hàng ngày, làm thế nào 
để bạn có thể sắp xếp được thời 
gian tham gia giải chạy? Và bạn 
thường chạy vào thời gian nào 
trong ngày?

Về cơ bản thì nhiệm vụ của Bệnh 
viện Dã chiến Cấp 2 của Việt Nam 
tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình 
ở đây là đảm bảo y tế cho nhân viên 
Liên hiệp quốc (thuộc khối quân sự 
cũng như dân sự). Ngoài ra, chúng tôi 
còn thực hiện những nhiệm vụ của 
Liên hiệp quốc giao như dân vận…

Việt Nam bắt đầu gửi lực lượng 
tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình 
của LHQ từ năm 2014 dưới hình 
thức cá nhân. Tới tháng 10 năm 
2018, chúng ta lần đầu tiên tham 
gia dưới hình thức tập thể bằng việc 
gửi Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1. 
Bệnh viện chúng tôi là Bệnh viện 
dã chiến cấp 2, số 2, triển khai sang 
phái bộ từ tháng 11 năm 2019.

Để đảm bảo bệnh viện hoạt 
động được độc lập, theo biên bản 

cùng BidV chạy VÌ người nghÈo
từ nam Sudan

cuộc sống, các hoạt động sản xuất, 
kinh tế đều bị ảnh hưởng. Ở đây, 
xa Tổ quốc hơn mười ngàn cây số, 
đọc tin thấy đồng bào mình lại phải 
gánh thêm hậu quả của thiên tai, lũ 
lụt, chúng tôi rất muốn đóng góp để 
phần nào vơi đi những khó khăn của 
đồng bào. Tất nhiên thì cán bộ nhân 
viên của Bệnh viện cũng đã tham gia 
các đợt quyên góp, ủng hộ do Quân 
đội tổ chức. Nhưng xét trên góc độ 
cá nhân, vừa chạy để nâng cao sức 
khoẻ mà lại được đóng góp ủng hộ 
cho đồng bào thì quá ý nghĩa!

Còn việc tham gia không quá 
khó, là ngoài những hoàn cảnh khó 
khăn mà chúng tôi đã quen, có lẽ 

Một trong số những vận 
động viên “đặc biệt” mà 
Bản tin Đầu tư Phát triển 

phỏng vấn hôm nay là Thượng úy, 
Bác sỹ quân y Từ Quang. Bác sỹ 
Quang hiện đang công tác tại Bệnh 
viện dã chiến cấp 2 số 2, phái bộ gìn 
giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại 
Cộng hòa Nam Sudan. Anh giữ vai 
trò đội trưởng đội cấp cứu đường 
không (AMET), đội có nhiệm vụ thực 
hiện vận chuyển bệnh nhân từ bệnh 
viện Việt Nam lên các cơ sở điều trị 
cấp cao hơn bằng máy bay. 

Bạn vui lòng chia sẻ lý do tham 
gia giải chạy của BIDV năm 

2020? Bạn biết đến giải chạy này 
lần đầu hay đã biết từ năm trước?

Năm nay tôi mới biết BIDV có 
sự kiện này. Khi ở Việt Nam, tôi vẫn 
chạy bộ để rèn luyện sức khỏe thôi, 
nhưng không đăng ký chạy giải bao 
giờ. Năm nay ở xa Việt Nam, qua 
sự giới thiệu của một người chị, tôi 
biết đến giải chạy BIDVRun “Tết ấm 
cho người nghèo – Vì miền Trung 
thương yêu”, tôi thấy rất ý nghĩa, mà 
cách tham gia cũng không quá khó, 
nên là cứ mạnh dạn đăng ký thôi!

Ý nghĩa vì sao? Như chúng ta đã 
biết, năm 2020 dịch Covid-19 đã gây 
rất nhiều khó khan cho mọi mặt của 
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ghi nhớ với LHQ, ngoài lực lượng 
chuyên môn y tế, chúng tôi cũng 
có lực lượng phụ trách điện, nước, 
hậu cần…

Đối với các đơn vị của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam, tất cả hoạt 
động phải theo kế hoạch, trong đó, 
sau giờ hành chính đều có khung 
thời gian để tăng gia và tập thể 
thao. Bệnh viện chúng tôi cũng 
không là ngoại lệ. Với yêu cầu của 
LHQ thì bệnh viện còn phải có 1 
phòng gym, phía Việt Nam có trang 
bị đầy đủ cả máy chạy. Nên tùy tình 
hình thời tiết, chúng tôi có thể chạy 
bộ trên máy hoặc chạy ngoài.

Ở Nam Sudan, có hai mùa mưa 
và mùa khô rõ rệt, mỗi mùa sáu 
tháng. Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 
tới tháng 11, mùa khô từ tháng 11 
tới tháng 3. Vào mùa khô, trời trong 
vắt không có mây, độ ẩm chỉ 5-10%. 
Ban đêm thì nhiệt độ có lúc xuống 
khoảng 12 độ, sáng sớm thì hơi 
lạnh, nhưng khi nắng lên thì nhiệt 
độ tăng nhanh, đến chiều thì nhiệt 
độ ngoài trời lên tới 40-45 độ là bình 
thường. Do nắng gay gắt, nên nếu 
chạy vào lúc 16:30-17h thì không 
nổi! Muốn chạy ngoài thì phải chạy 
sáng sớm, hoặc lúc nắng đã dịu, 
khoảng 17:30. Ngoài ra, cây cối ở 
đây còn ít, do doanh trại mình cũng 
mới tiếp nhận được hơn 1 năm, nên 
cây trồng chưa kịp cho bóng mát.

Bạn có những kỷ niệm thú vị gì 
trong 22 ngày chạy online, ví 

dụ thời tiết, địa hình, và sự quan 
tâm của đồng đội…?

Cơ sở hạ tầng Nam Sudan thì 
chưa có gì nhiều, theo thông tin 
chúng tôi được biết thì cả nước 
rộng hơn 600 ngàn km vuông, mà 
chỉ có khoảng hơn trăm km đường 
nhựa/cứng hoá. Nên doanh trại 
LHQ cũng toàn đường đất. Mùa 
mưa thì lầy lội, mùa khô thì đất mịn 
ra. Chạy xong là đất vào đầy trong 
giày, vệ sinh giày bụi mịt mù! Ở Việt 
Nam thì chúng tôi chạy đa số trên 
đường nhựa, sang đây thì cứ bụi và 
mấp mô nên chạy cũng phải chú ý 
từng bước một, không là dính chấn 
thương ngay.

Thông thường tôi thường bố trí 
thời gian chạy dài vào sáng cuối tuần 

để thư thả. Những hôm đó, vừa chạy 
vừa nhớ Hà Nội lắm, vì thời tiết giống 
hệt những ngày Hà Nội vào đông. 

Nhưng có lẽ kỷ niệm thú vị nhất 
chính là sự động viên của anh em 
trong bệnh viện. Thấy giải chạy 
của BIDV rất ý nghĩa, tôi có chia sẻ 
với mấy anh em hay chạy bộ trong 
bệnh viện, các anh ấy rất muốn 
tham gia. Nhưng khổ nỗi không 
phải ai cũng mang sang đây đồng 
hồ thể thao để track được. Nên 
mấy anh em mới quyết định dùng 
chung đồng hồ của Quang, ai chạy 
thì sẽ dùng, coi như tất cả cùng 
tham gia chung ủng hộ chương 
trình. Có bác sĩ Nguyễn Văn Tâm, 
phụ trách Khoa khám bệnh, vừa 
chạy vừa mang bộ đàm để nhỡ có 
bệnh nhân vào cấp cứu là biết mà 
để sẵn sàng xử lý. Có anh Nguyễn 
Hoài Lân là lái xe, sau mỗi ngày đều 
hào hứng hỏi về kết quả chạy trong 
ngày, tổng hợp đã chạy được bao 
xa, đã đóng góp được bao nhiêu 
tiền rồi. Anh Lân cứ tiếc mãi vì 
giải chỉ diễn ra trong 22 ngày, anh 
bảo: “Nếu đủ cả tháng có phải hay 
không, đóng góp được nhiều hơn 
hẳn!” Những câu chuyện thế này, 
ở Việt Nam khó mà tưởng tượng 

được, nhưng sang đây thì lại khác, 
vì điều kiện còn nhiều hạn chế.

Tôi muốn nhấn mạnh là giải chạy 
của BIDV làm anh em bên này rất 
hào hứng, vừa vì là hình thức ủng 
hộ mới, rất hợp lý và lại có ý nghĩa 
rất tích cực nữa.

Nếu có điều kiện đến tặng quà 
Tết cho đồng bào miền Trung, 

bạn có sẵn sàng tham gia?
Nếu điều kiện cho phép thì tôi 

sẵn sàng tham gia! Nhưng vì tình 
hình dịch COVID, nên phái bộ đã 
yêu cầu bệnh viện chúng tôi kéo 
dài nhiệm kỳ. Anh em sẽ không về 
trước Tết, mà sẽ đón cái Tết thứ 2 
ở đây. Cũng vì Covid nên kế hoạch 
về phép giữa nhiệm kỳ cũng bị ảnh 
hưởng, đa số cán bộ nhân viên của 
Bệnh viện đã thực hiện nhiệm vụ ở 
địa bàn liên tục từ tháng 11/2019 tới 
nay, và dự kiến sẽ về nước trong quý 
I, năm 2021.

Chính vì vậy, thể thao là việc rất 
quan trọng. Chúng tôi vẫn thường 
xuyên luyện tập, vẫn chạy đều, vì 
chúng tôi hiểu, thể thao để giúp 
chính mình giảm stress, cũng như 
duy trì sức khỏe để thực hiện nhiệm 
vụ. Nhưng chạy mà lại ủng hộ cho 
đồng bào của mình nữa thì đúng là 
quá tốt!

Bạn có góp ý gì cho giải chạy 
để BIDV tiếp tục cải thiện cho 

các năm tới?
Tôi nghĩ BIDV là đơn vị có kinh 

nghiệm, đã tổ chức tốt, trong giải 
có nhiều chương trình để thúc đẩy 
thành tích, tạo động lực cho người 
tham gia. Tôi chỉ tiếc là được biết 
đến giải hơi muộn, nên bỏ lỡ mấy 
ngày đầu, thành tích đóng góp còn 
hạn chế, sau giải chỉ đóng góp được 
gần 800.000 đồng.

Nếu được góp ý, tôi thấy rằng, 
khi đăng ký có yêu cầu OTP để xác 
nhận, vì thế tôi phải lấy điện thoại 
người nhà ở Việt Nam để nhận OTP, 
rồi nhờ gửi lại Nam Sudan thì mới 
xong. Nếu quy trình vậy thì những ai 
ở nước ngoài muốn tham gia, đóng 
góp thì cũng khá khó khăn. Tôi nghĩ 
rằng, nếu giải chạy của BIDV mà có 
đủ tracklog từ 5 châu lục thì tính lan 
toả và hình ảnh còn tốt hơn nữa!

Xin cảm ơn bạn!
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chơi thể thao để gặp 
được nhiều Bạn mới 

Anh Văn Minh Thắng là cán 
bộ  của chi nhánh Đông Đô, anh 
cho biết, tập luyện thể thao là một 
phương pháp tuyệt vời để: Nâng 
cao sức khỏe, rèn luyện bản thân về 
sức mạnh cơ thể và sức mạnh tinh 
thần, rèn luyện ý chí thép không 
bao giờ bỏ cuộc; Mang lại niềm 
vui, sự giải thoát tinh thần sau tất 
cả những áp lực thường ngày của 
cuộc sống. Thể thao cũng đồng 
thời mang lại cơ hội để mỗi người 
gặp được nhiều bạn mới, nhiều tấm 
gương để học tập trong cả thi đấu 
và cuộc sống.

Hiện tại, tôi chơi và tập luyện 
thường xuyên các môn chạy bộ, 
bóng đá và gym. Trong đó, chạy bộ 
là bộ môn tôi đang tập trung tập 
luyện và thi đấu tại các giải mà BIDV 
tổ chức và các giải được tổ chức 
tại Hà Nội như Ecopark Marathon, 
Long Biên Marathon 2019/2020, 
VNExpress midnight 2020 cùng 

với các giải do các câu lạc bộ chạy 
phong trào tổ chức… 

Tôi tham gia chạy từ cuối năm 
2018, tuy nhiên đã không may gặp 
chấn thương đầu gối khá nặng 
trong mùa giải 2018. Tôi đã mất 4 
tháng để phục hồi chấn thương, sau 
đó quay lại tiếp tục rèn luyện và thi 
đấu. Ban đầu, tôi rèn luyện để tăng 
cường hồi phục chấn thương và 
tăng sức bền, nhưng sau đó tôi thực 
sự yêu thích bộ môn này và chơi 
thường xuyên hơn, tập luyện một 
cách khoa học, có phương pháp và 
thi đấu đạt các thành tích tốt. Từ 
đầu năm 2019, tôi thường xuyên 
tham gia các giải chạy bộ dưới màu 
áo Câu lạc bộ Hồ Lộn (công viên 

Thanh Xuân) và màu áo BIDV. Thành 
tích nổi bật của tôi là hoàn thành cự 
ly HM (21,1km) với thời gian 1h43’ 
và cự ly FM (42,2km) trong 3h59’.

Với bộ môn bóng đá thì đây là 
niềm đam mê từ nhỏ của tôi, do 
vậy tôi cũng dành khá nhiều thời 
gian để tham gia tập luyện và đóng 
góp cho phong trào chung của chi 
nhánh. Tôi trực tiếp tham gia thi 
đấu trong các giải bóng đá nam và 
hỗ trợ huấn luyện cho đội bóng đá 
nữ của chi nhánh. BIDV Đông Đô 
cũng đã đạt được một số thành tích 

Tập luyện thể dục thể thao với 
những cán bộ của BIDV còn có ý 
nghĩa kết nối với mọi người, truyền 
cảm hứng cho các đồng môn, mang 
lại nguồn năng lượng vô cùng tích 
cực cho cuộc sống. 

Thu huyền (thực hiện)

Rèn luyện thể thao 
niềm vui gắn kết

Anh Đinh Xuân Hoàng

Anh Văn Minh Thắng
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nổi bật như giành giải Tư Giải Bóng 
đá mam địa bàn Hà Nội năm 2018, 
Vô địch Giải Bóng đá nữ địa bàn Hà 
Nội năm 2017.

Trong khi đó, tập gym lại như một 
bộ môn đòn bẩy giúp tôi tăng cường 
thể lực, sự dẻo dai, bổ trợ tích cực 
cho hai môn chạy bộ và bóng đá.

Thông thường, tôi sắp xếp tập 
luyện 3 buổi trong tuần vào các 
buổi tối từ 19h đến 20h30, chủ yếu 
với các hoạt động như tập gym bổ 
trợ, chạy các bài ngắn 7-10km, hay 
tham gia một trận bóng đá. Vào hai 
ngày cuối tuần, tôi thường chạy từ 
5h đến 8h sáng, do vậy cũng không 
ảnh hưởng quá nhiều đến lịch sinh 
hoạt bình thường của gia đình. Tôi 
luôn cố gắng đặt ra các mục tiêu 
cần đạt được để thúc đẩy tinh thần 
tập luyện thường xuyên.

dậy sớm chơi thể thao 
= sống hai cuộc đời

Anh Đinh Xuân Hoàng, Chi 
nhánh Nghệ An yêu thích quần vợt, 
bơi lội và chạy bộ. Theo anh Hoàng, 
quần vợt và chạy bộ là các môn anh 
thường xuyên tham gia thi đấu tại 
chi nhánh và trong hệ thống BIDV. 
Anh kể: Tôi đang là đương kim vô 
địch nội dung Đôi nam môn Quần 

vợt Hội thao Khu vực Bắc Trung bộ 
năm 2014 và 2016; là Đội trưởng đội 
quần vợt BIDV Bắc Trung bộ tham 
dự Hội thao BIDV Toàn quốc diễn 
ra tại Đà Nẵng năm 2016. Ngoài các 
hoạt động thể thao do Hội sở chính 
BIDV và chi nhánh phát động, hằng 
tháng tôi tham gia rất nhiều giải 
quần vợt trên địa bàn tỉnh Nghệ 
An, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Đó là 
những trải nghiệm hữu ích, vừa 
tích lũy cho bản thân kinh nghiệm 
thi đấu, vừa là cơ hội để cả gia đình 
được trải nghiệm du lịch những 
miền đất mới. Bên cạnh đó, tôi cũng 
thường xuyên tham gia các giải 
chạy bộ Marathon trên toàn quốc 
như Giải Long Biên, Giải Đà Lạt, Giải 
Quảng Bình… 

Để chơi tốt nhiều môn thể thao 
cùng lúc như vậy đòi hỏi tôi phải 
kiên trì, kỷ luật trong rèn luyện bản 
thân. Tôi cũng đã gặp rất nhiều 
chấn thương trong quá trình tập 
luyện, nhất là khi tham gia môn thể 
thao vận động ở cường độ cao. Rất 
may mắn, mỗi lần bị chấn thương 
không ra sân được, tôi lại có thêm 
thời gian để nghiên cứu qua mạng 
và ở bên gia đình. Kỷ niệm đáng 
nhớ nhất là khi tôi tham gia nội 
dung Half Marathon (21,1km) tại 
giải Marathon Long Bien 2019 với 
quyết tâm về đích trước 2h đồng hồ. 
Nhưng tôi đã bị chuột rút rất nặng 
ở km thứ 18, lúc đó chính sự quyết 
tâm và sự rèn luyện gai góc của con 
người Miền Trung đã giúp tôi về 
đích với 3km cuối đi bộ, tổng thời 
gian là 2 giờ 06 phút. 

Tôi hường thức dậy lúc 4h30 sáng 
và kết thúc tập luyện lúc 6h00 sáng. 
Việc dành thời gian vào buổi sáng 
sớm để tập luyện thể thao sẽ không 
ảnh hưởng nhiều đến quỹ thời gian 
hoạt động trong ngày. Tôi nhận 
ra rằng, chúng ta sẽ sống được hai 
cuộc đời khi dậy sớm tập thể thao!

Thực tế thể thao còn là sợi dây 
kết nối tất cả các thành viên BIDV 
trong hệ thống, cũng như gắn kết 
với khách hàng nhiều hơn. Tại chi 
nhánh BIDV Nghệ An và trong giới 
quần vợt tỉnh Nghệ An, tôi là người 
truyền cảm hứng cho mọi người 
tinh thần tập luyện thể thao. 

tập thể thao để  
người đẹp Và Bán hàng 
tốt hơn

Tập luyện thể dục thể thao liên 
tục đã trở thành thói quen của  Ngô 
Trung Dũng, (Chi nhánh Sở Giao 
dịch 3) trong 20 năm qua, do vậy 
vận động đã vô tình trở thành một 
hoạt động thiết yếu trong cuộc 
sống, giúp Dũng rèn luyện sự kiên 
trì và sự dẻo dai ngay từ khi còn rất 
trẻ. Dũng kể: Tôi may mắn nhận 
được sự chia sẻ và cổ vũ rất lớn từ 
gia đình. Nhờ ý chí bền bỉ có sẵn 
trong con người tôi, nên việc tập 
luyện nhiều môn thể thao cùng lúc 
không phải là việc quá khó.

Các môn thể thao tôi đang chơi 
là: bóng bàn, chạy marathon và 
gym. Chạy bộ là bộ môn tôi tập 
luyện và tham gia thi đấu trong và 
ngoài hệ thống BIDV. Ngoài các giải 
nội bộ của BIDV và của chi nhánh, 
mỗi năm tôi cũng tham gia 2-3 giải 
Marathon quốc tế trong lãnh thổ 
Việt Nam như giải Hạ Long, Long 
Biên, VPBank, Vnexpress,… 

Với tôi, việc tập luyện và thi đấu 
mang lại nguồn năng lượng rất tích 
cực cho công việc và cuộc sống, bởi 
tôi có nhiều thời gian để tương tác 
với những người xung quanh thông 
qua các hoạt động thể thao, niềm 
vui được giao lưu với anh em, bạn 
bè trong và ngoài BIDV. Quan trọng 
hơn nữa, việc tập luyện giúp thể 
hình của mỗi người đẹp hơn, mặc 
trang phục đẹp hơn, đây là điều rất 
cần thiết cho công việc bán hàng và 
giữ gìn một gia đình hạnh phúc. 

Anh Ngô Trung Dũng
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nhưng anh đã may mắn có được vị trí 
thứ 3 chung cuộc. Đây cũng là một trái 
ngọt bất ngờ, xứng đáng với bao công 
sức rèn luyện và sự nỗ lực của anh. 

sứ giả truyền thông 
BidV trong mỗi giải chạy

Đặc biệt, tại mỗi giải chạy 
marathon, anh Nguyễn Mạnh 
Cường đã tạo ấn tượng qua hình 
ảnh anh mặc chiếc áo BIDV và khoác 
trên người lá cờ in hình logo BIDV 
mỗi khi lên nhận giải thưởng. 

Anh Cường chia sẻ: “Tôi luôn 
muốn hình ảnh của BIDV xuất hiện 
thật rực rỡ trên các đường chạy. 
Trong mỗi giải chạy, tôi đều cố gắng 
hết mình đề có thể về đích với lá cờ 
in logo BIDV trên tay. Khi tham gia 
giải chạy, tôi cũng muốn giới thiệu 
hình ảnh BIDV đến với cộng đồng. 
Tôi muốn mọi người biết rằng cán bộ 
ngân hàng BIDV dù bận rộn nhưng 
vẫn có thể tham gia tập luyện thể dục 
thể thao và tích cực tham gia các giải 
chạy. Đây là một thông điệp để khích 
lệ mọi người nâng cao tinh thần rèn 
luyện sức khỏe, nhất là Việt Nam đang 
được thế giới đánh giá là một trong 
những quốc gia lười vận động”.

Anh Cường cũng tự hào đã đóng 
góp 271km trong 22 ngày diễn ra Giải 
chạy BIDV Run 2021 vừa qua. Anh 
hy vọng BIDV sẽ sớm thành lập một 
câu lạc bộ chạy để cán bộ công nhân 
viên có cơ hội được giao lưu và lan 
toả niềm đam mê chạy bộ tới những 
người xung quanh để luôn có cuộc 
sống tích cực và lành mạnh hơn.  

Sứ giả truyền thông BIDV 
tại các giải chạy maRathon

PhạM giang 

Ban đầu, đến với bộ môn chạy bộ chỉ vì mong muốn để rèn luyện sức 
khoẻ, song đến nay anh Nguyễn Mạnh Cường, BIDV Long Biên Hà 
Nội đã gắn bó với bộ môn này hơn 2 năm và trở thành “vận động viên” 
Marathon mang hình ảnh, thương hiệu BIDV tại rất nhiều giải chạy.

những giải chạy 
marathon đáng nhớ 

Là người thích vận động nên anh 
Cường tham gia chơi một số môn 
thể thao như bóng đá, tennis, cầu 
lông. Tuy nhiên, công việc bận rộn 
nên anh không thể duy trì thường 
xuyên, đều đặn các môn tập này. Vì 
vậy, anh đã lựa chọn chạy bộ để rèn 
luyện sức khoẻ hàng ngày. 

Càng tìm hiểu về chạy bộ, anh 
càng thêm yêu thích môn thể thao 
này. Sau khi tập luyện nhiều, anh 
Cường mạnh dạn tham gia các giải 
chạy Marathon. Khi mới bắt đầu tham 
gia, anh chủ yếu tập luyện và chạy 
đua ở cự ly ngắn, khoảng 5km đến 
10km. Mỗi giải chạy đều để lại cho 
anh cảm xúc riêng và anh nhớ nhất 
khi lần đầu tiên tham gia giải chạy 
Long Bien Marathon ở cự ly 10km. 
Trong cuộc đua, khi chạy được 7,5km 
và đang đứng thứ 4, anh đã bị ngã ở 
khúc cua do chạy nhanh trên đường 
nhiều đá dăm. Bởi vậy, anh kết thúc 
cuộc đua trên xe cứu thương với 12 
mũi khâu dưới mắt cá chân phải.

Sau đó, đến tháng 3/2020, anh 
Cường tiếp tục đăng ký tham gia 
giải Full Marathon (42.2km) - giải 
Long Biên Marathon. “Bước vào giải 
chạy Full Marathon đầu tiên, tôi 
đã chạy khá suôn sẻ trong khoảng 
30km đầu, lúc này tôi đang nằm 
trong Top 9 vận động viên dẫn đầu 
thì một điều không mong muốn đã 
xảy ra, tôi bị chuột rút ở km thứ 31 
và không thể chạy tiếp, phải đi bộ 
khoảng 6,7 phút. Sau đó tôi chạy lại 
được, nhưng cũng chỉ được vài km 
thì tiếp tục bị chuột rút. Lần thứ hai 
phải đi bộ nhưng trong đầu tôi vẫn 
nghĩ mình phải cố gắng về đích, 
thời gian bao nhiêu không còn quan 
trọng nữa, lần đầu tiên tham gia 
Marathon, tôi không muốn bỏ cuộc 
giữa chừng. Cuộc đua Marathon đầu 
tiên đã kết thúc khá khó khăn với tôi 
như vậy”, anh Cường kể lại. 

Chỉ ít lâu sau giải Long Biên 
Marathon, anh Cường tiếp tục tham 
gia giải Marathon di sản Hạ Long 
2020. Tuy cơ thể chưa hoàn toàn phục 
hồi kèm theo đường chạy rất khó 
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Được biết chị là một trong những 
vận động viên nổi bật trong các môn 
thể thao như đạp xe, đua thuyền 
rồng của BIDV. Cơ duyên nào giúp 
chị đến với các môn thể thao thú vị 
này?

Tôi vốn có tiền sử thấp khớp từ 
năm tôi học lớp 2. Lớn lên, đi làm 
được hơn 10 năm, tôi lại thêm bệnh 
mà nhiều người làm văn phòng 
thường mắc, đó là thoát vị đĩa đệm. 
Năm 2012, tình cờ một ngày đạp xe 
dạo Hồ Tây, nghe mấy bác lớn tuổi 
khoe khỏi được bách bệnh nhờ đạp 
xe... , nửa tin nửa ngờ nhưng tôi tặc 
lưỡi, thử xem sao. Và tôi bắt đầu 
quyết tâm, nghiêm túc tập luyện 
đạp xe từ ngày ấy.

Hằng ngày, tôi dậy từ 5h sáng 
để đạp xe vượt quãng đường hơn 
30km. Sau 3 tháng tập luyện đều 
đặn, tôi không còn hiện tượng đau 
đĩa đệm và đầu gối nữa... Sức khỏe 
của tôi tốt hơn rất nhiều. Đến năm 
2014, tôi đã hoàn thành buổi đạp xe 
với quãng đường 184km, trong thời 
gian từ khoảng 5h30' sáng đến trưa. 
Đó là thành quả của cả chuỗi ngày 
quyết tâm, sự nỗ lực vượt lên chính 
mình của tôi.

Đến năm 2019, tôi bén duyên với 
môn thể thao mới cùng các đồng 
nghiệp BIDV - đó là bộ môn Bơi chải 
thuyền Rồng. Bộ môn này khá mới 
mẻ và đầy thách thức khi tôi bắt đầu 
trải nghiệm. Môn này đòi hỏi người 
chơi bên cạnh việc cần có sức khỏe 
bền bỉ, phải có tinh thần tập thể. Tinh 
thần tập thể là yếu tố tiên quyết để 
cả đội thành công trong tập luyện 
cũng như trong các giải đua.

 Mỗi đội thuyền đua gồm 12 
người, trong đó có một người giữ 
vai trò chỉ huy -  đánh trống giữ 

nhịp để các tay chèo vung đều, một 
người cầm lái, giữ hướng để thuyền 
đi đúng hướng, vượt qua chướng 
ngại. Do vậy, mỗi tay chèo cần có 
sức khỏe bền bỉ và sự đoàn kết, ăn ý 
cùng đồng đội.

Chị có thể chia sẻ bí quyết để sắp 
xếp việc cơ quan, việc nhà để dành 
thời gian cho thể thao?

Với phụ nữ, ngoài công việc 
chuyên môn còn phải dành thời 
gian quán xuyến việc gia đình. Tôi 
đã dành thời gian tập luyện vào 
mỗi buổi sáng sớm hằng ngày, khi 
mà mọi người vẫn đang ngủ say 
giấc thì tôi đã quyết tâm "giảm giờ 
ngủ - tranh thủ thể thao". Với môn 
đạp xe, tôi dậy từ 4h30' sáng và đạp 
xe từ 5h đến 6h15'. Với môn Thuyền 
rồng, các thành viên trong câu lạc 
bộ thường tập luyện vào cuối tuần 
từ 6h30'  đến 7h30' tại Hồ Tây. Khi 
mình có quyết tâm rèn luyện để 
tự trang bị sức khỏe cho mình thì 
bạn sẽ có cách sắp xếp thời gian 
khoa học, hợp lý để có thời gian tập 
luyện thôi. 

Người thích chơi thể thao không 
nhất thiết phải tập các môn ngoài 
trời, mà có thể tập các môn tại nhà 
như nhảy dây, plank, squat..., miễn 
là nên vận động để đào thải chất 
độc ra khỏi cơ thể. Như thế sẽ giúp 
bạn luôn có năng lượng dồi dào, 
bạn sẽ có những giờ làm việc sảng 
khoái và đạt hiệu quả cao, đời sống 
tinh thần tốt hơn. 

Cảm ơn và xin chúc chị cũng như 
đội thuyền rồng BIDV sẽ tiếp tục 
chinh phục những thành tích ấn 
tượng hơn. Tin rằng, BIDV sẽ luôn 
không chỉ chuyên nghiệp trong các 
hoạt động chuyên môn mà còn là 
một tập thể gắn kết hoạt động thể 
thao lan tỏa thói quen sống tích cực, 
ý nghĩa đến cộng đồng!  

 SỐng xanh Và RÈn luyỆn SỨc khỏe
Thùy Trang (thực hiện) Sống xanh, sống khỏe, tích cực tham 

gia các hoạt động thể thao nâng cao 
sức khỏe, gắn kết đồng nghiệp, đối 
tác, khách hàng đang là một trong 
những lối sống lành mạnh mà rất 
nhiều BIDVer yêu thích làm theo. 

Chị Nguyễn Minh Yến, BIDV Thái 
Hà là một trong những người có lối 

sống như vậy khi thường xuyên tham 
gia giải đạp xe, đua thuyền. Chị có 
những chia sẻ thú vị cùng Đầu tư 
Phát triển về phong cách sống tích 

cực của mình.

Người BIDV
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Bóng dáng sức mạnh 
một thuở, một thời

Là quốc gia có nhiều sông nước, 
truyền thống chống lại ngoại bang 
trên đường thủy đã trở thành thế 
mạnh của quân đội nước ta. Chiến 
công của Ngô Quyền trên sông 
Bạch Đằng vào thế kỷ 10; 3 lần nhà 
Trần chiến thắng quân Nguyên 
Mông ở thế kỷ 13 là những minh 
chứng cho truyền thống đó. Sử sách 
cũng ghi lại rằng, vua Lê Thái Tổ (thế 
kỷ 15) đã cho luyện thủy quân trên 
hồ Lục Thủy giữa kinh thành Thăng 
Long, sau này hồ thu nhỏ lại, chính 
là Hồ Gươm ngày nay.

Từ thực tế sống động đó, mà 

 Tại Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm nay (2020), Đội thuyền rồng 
BIDV giành Huy chương Bạc, lần đầu tiên ghi dấu BIDV vào bản đồ thể 
thao của bộ môn đua thuyền. Rất nhiều người đã tự hào rằng, lấp lánh trên 
giải thưởng đó là hình ảnh “Con thuyền đỏ, cánh buồm xanh” BIDV đang 
lướt nhanh và vươn xa về biển lớn.

tác, phối hợp nhịp nhàng, tận dụng 
từng cơ hội quý giá ngay từ mốc xuất 
phát và bứt phá ở cuối chặng đua. 
Điểm đặc biệt của hội bơi là không 
khí và tinh thần của buổi thi đấu, âm 
thanh vang dội của mái chèo khua 
sóng, tiếng hô mạnh mẽ của vận 
động viên dưới mặt nước, hòa quyện 
cùng tiếng hò reo cổ vũ của người 
hâm mộ đứng chen chân trên bờ, tất 
cả tạo nên một bức tranh sống động, 
mang đậm màu sắc dân gian.

Ngày nay, bơi chải thuyền rồng 
không còn là môn thể thao phổ 
biến được nhiều người biết đến, đặc 
biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, từ năm 
2018, Lễ hội Thuyền rồng ở Hồ Tây 
- Hà Nội đã được tổ chức thường 
niên, để khôi phục nét đẹp văn hóa, 
kế thừa tinh thần đoàn kết của ông 
cha ta từ bao đời nay.

giao Lưu Và kết nối Với 
Bạn Bè quốc tế

Không chỉ làm sống lại nét văn 
hóa đặc sắc của dân tộc, Giải Bơi 
chải thuyền rồng Hà Nội ngày nay 
còn là sự kiện tạo sự giao lưu và kết 
nối giữa Việt Nam và bạn bè quốc 
tế. Lễ hội không chỉ dành cho các 
đội thuyền chuyên nghiệp đến từ 
các tỉnh thành trên cả nước, mà còn 
có sự tham gia của các đội thuyền 
phong trào đến từ các cơ quan, 
doanh nghiệp, đại sứ quán và tổ 
chức quốc tế.

Giải Bơi chải thuyền rồng Hà 
Nội mở rộng năm 2020, được tổ 
chức ngày 14/11 tại Vườn hoa Lý Tự 
Trọng, mặt nước Hồ Tây, trên trục 
đường Thanh Niên - Phố Nguyễn 
Đình Thi (quận Tây Hồ, Hà Nội). Giải 
thu hút 550 vận động viên của 32 
đội thuộc 23 đoàn tham dự, gồm: 
Bến Tre, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái 

dường như nhiều hoạt động, thi thố 
trên sông nước ra đời, trong đó có 
bơi chải thuyền rồng. Đây là môn 
thể thao thể hiện sức mạnh dẻo 
dai, bền bỉ, đồng lòng của từng tay 
chèo, cùng nhau tạo nên sức mạnh 
của toàn đội. Bơi chải đã nhanh 
chóng lan tỏa, rộng ở nhiều nơi và 
được tổ chức thi đấu giữa các làng 
trong nhiều mùa  lễ hội.

Mỗi đội hình thuyền đua gồm 12 
người, trong đó có một người giữ vai 
trò chỉ huy, đánh trống giữ nhịp để 
các tay chèo vung đều, một người 
cầm lái, giữ hướng để thuyền đi 
đúng hướng, vượt qua chướng ngại. 
10 tay chải còn lại thống nhất động 

ngọc Mai 

 gIảI BơI chảI thuyền rồng hà nộI mở rộng

tấm huy chương lấp lánh 
biểu tượng thuyền đỏ 
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Nguyên và Hà Nội; 8 quận, huyện 
của thành phố (Tây Hồ, Hoàng Mai, 
Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Đan Phượng, 
Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ba Vì); 3 Doanh 
nghiệp (Tổng Công ty Hàng không 
Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam, Công ty 
Cổ phần FPT); CLB Đua thuyền Hồ 
Tây và 6 tổ chức, đại sứ quán một 
số nước, hội cựu sinh viên các nước 
tại thành phố Hà Nội (Cơ quan Liên 
Hợp Quốc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, 
Đan Mạch, Thụy Điển và Úc). 

Giải đấu được chia thành 3 
nhóm: Nhóm đội mạnh các tỉnh 
thành; nhóm thuyền các quận, 
huyện và nhóm phong trào dành 
cho thành viên các tổ chức, đại sứ 
quán, doanh nghiệp yêu thích môn 
thuyền rồng.

Giải đua thuyền rồng thực sự trở 
thành sự kiện kết nối, sân chơi thể 
hiện truyền thống và hiện đại, tinh 
thần giao lưu giữa Việt Nam và bạn 
bè quốc tế. Giải đua thuyền cũng thu 
hút được hàng ngàn khán giả Thủ đô 
và người nước ngoài đến tham dự và 
cổ vũ. Qua các giải đua thường niên, 
môn thể thao truyền thống của dân 
tộc chắc chắn sẽ tiếp tục được lan 
tỏa trong cộng đồng Việt Nam cũng 
như trên toàn thế giới.

kết nối, Lan tỏa Văn 
hóa BidV

Phó Tổng Giám đốc BIDV Trần 
Phương, người rất đam mê với các 
môn thể thao dưới nước cùng với 

tâm niệm góp phần làm lan tỏa tinh 
thần và nét đẹp của môn thể thao 
thuyền rồng mang đậm ý nghĩa 
tinh thần đoàn kết và bản sắc văn 
hóa Việt Nam…, anh đã sáng lập 
Đội thuyền rồng BIDV từ năm 2019. 
Thành viên của đội là các cán bộ 
BIDV đến từ: Ban Truyền thông và 
Thương hiệu, Chi nhánh (CN) Quang 
Trung, Trung tâm Ngân hàng số, 
CN Thái Hà, CN Cầu Giấy, CN Thanh 
Xuân, CN Hà Nội, Ban Khách hàng 
doanh nghiệp lớn…

Đối với các cán bộ BIDV, thuyền 
rồng là một môn thể thao rất mới 
mẻ và lạ lẫm. Chắc hẳn mỗi thành 
viên của Đội thuyền rồng BIDV 
không thể quên được cảm xúc 
hồi hộp trong lần đầu tiên xuống 
thuyền, cầm mái chèo và làm quen 
với sóng nước. Hồ Tây khi ấy rất 
khác, mênh mang và rộng lớn hơn 
nhiều khi chúng ta ngắm nhìn từ 
đường Thanh niên hay khi thả hồn 
bồng bềnh trên mặt nước ven Hồ. 

12 con người cùng trên một chiếc 
thuyền, 1 người trống giữ nhịp, 1 
người cầm lái và 10 người cùng 
khua chèo để thuyền lướt nhanh 
trên mặt nước thật không dễ dàng. 

Từ những buổi đầu tập luyện, 
chỉ vài chục đường chèo đã làm cho 
chúng tôi thấy mỏi rời tay; hay lúc 
chèo được 500m đã cảm thấy khó 
thở, mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt 
lưng áo của mọi người, vậy mà tay 
chèo vẫn chưa đều, mỗi người chèo 
1 nhịp 1 phách khác nhau… “Ôi khó 
quá!”, cả đội chúng tôi đều thốt lên 
vậy. Sau buổi tập ai cũng bị toàn 
thân đau ê ẩm…

Vất vả vậy, gian nan vậy 
nhưng chúng tôi vẫn kiên 
trì tập luyện, cùng nhau 
vượt qua, tập luyện đủ bốn 
mùa trên mặt hồ. Từ mùa 
xuân mưa phùn qua mùa 
hè nắng chói, qua mùa thu 
nắng vàng lãng mạn, đến 
mùa đông sóng lớn gió bấc. 
Tất cả các thành viên của 
đội đã không quản ngại, tập 
luyện chăm chỉ nên cũng 
đã có sự chuyên nghiệp 
hơn. Nhịp chèo của cả đội 

đều tăm tắp, cả 10 người như một,  
thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng 
lòng quyết tâm của cả đội.

Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội 
năm nay (2020), Đội thuyền rồng 
BIDV đã giành Huy chương Bạc, lần 
đầu tiên ghi dấu BIDV vào bản đồ 
thể thao của bộ môn đua thuyền. 
Đây là thành quả rất đáng tự hào 
khi hai mùa giải trước, Đội thuyền 
rồng BIDV chưa đạt được dấu mốc 
đáng kể nào. Tấm Huy chương Bạc 
chính là thành quả đánh dấu sự 
quan tâm, động viên của Ban Lãnh 
đạo BIDV, sự hỗ trợ của Đoàn Thanh 
niên BIDV cũng như  sự nỗ lực của 
tất cả cán bộ tham gia Đội thuyền 
rồng BIDV. 

Đội thuyền rồng BIDV sẽ tiếp tục tập luyện, kết nối 
và lan tỏa văn hóa đoàn kết, chung sức, đồng lòng trên 
toàn hệ thống để “Con thuyền đỏ, cánh buồm xanh” 
BIDV lướt nhanh và vươn xa về biển lớn.
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Anh Đặng Anh Quân, Chủ tịch 
CLB, Trưởng phòng Ban Phát 
triển Ngân hàng Bán lẻ cho 

biết, câu lạc bộ (CLB) bóng bàn BIDV 
được thành lập cách đây 10 năm với 
15 thành viên tham gia, địa điểm 
chơi bóng ban đầu tại 191 Bà Triệu. 

Hiện nay, sân chơi của CLB 
chuyển về Viện Đào tạo và nghiên 
cứu BIDV và diễn ra đều đặn hằng 
ngày từ 5h30 chiều (trừ thứ 7, chủ 
nhật). CLB là sân chơi cho các cán 
bộ yêu thích bóng bàn tại Hội sở 
chính và một số chi nhánh trên địa 
bàn Hà Nội. Trước hết, CLB giúp các 
thành viên tập luyện kỹ thuật bóng 
bàn, rèn luyện sức khỏe và hướng 
tới tổ chức các trận đấu giao lưu, 
tham gia các giải đấu phong trào 

Đức Minh

viên chuyên nghiệp đến giao lưu. 
Các hoạt động này đã góp phần giúp 
rút ngắn khoảng cách về chuyên 
môn, gia tăng gắn kết giữa BIDV với 
các đơn vị và đối tác, khách hàng.

Thời gian tới, CLB có kế hoạch 
mời nhiều lãnh đạo BIDV tham gia 
các giải thi đấu để tăng tinh thần 
đoàn kết, góp phần hỗ trợ cán bộ 
hoàn thành tốt công việc chuyên 
môn. “Sau nhiều năm chơi thể 
thao, mình nhận thấy bóng bàn 
tuy không phải là môn thể thao 
có tính thời thượng như Golf, đua 
thuyền, đạp xe... nhưng lại mang 
đến nhiều lợi ích như người chơi có 
thể chơi ở một diện tích ổn định, 
không bị tác động bởi mưa nắng, 
thời tiết, giúp cho con người nhanh 
nhẹn, linh hoạt và có những cảm 
giác chơi bóng đôi lúc rất phiêu. Khi 
chơi bóng bàn, những đặc điểm của 
con người như tính cách, văn hóa 
ứng xử cũng thể hiện rất rõ...  ”, anh 
Đặng Anh Quân chia sẻ. 

nơi gắn kết những tay vợt cừ khôi
CLB BóNg BàN BIDV

của BIDV, các giải giao lưu do các đối 
tác tổ chức. Về cơ bản, CLB đã đạt 
được mục tiêu hoạt động như mong 
muốn từ lúc ban đầu thành lập.

Thời gian qua, CLB đã tham gia 
rất nhiều giải và đạt được nhiều 
thành tích nổi bật như: Giải Nhất, 
Nhì đơn Nam, đôi Nam tại Giải giao 
lưu bóng bàn Ngân hàng Nhà nước 
(NHNN) mở rộng năm 2018; Giải 3 
đơn Nam, Giải 3 Đôi Nam và giải 3 
Đôi Nam Nữ tại Hội thao BIDV môn 
bóng bàn tháng 9 năm 2016.

Ngoài ra, CLB thường xuyên giao 
lưu với các CLB bóng bàn trên địa 
bàn như: CLB Ngân hàng Nhà nước, 
CLB Thông tấn xã Việt Nam, CLB Báo 
An ninh thủ đô, CLB Bóng bàn tại 
VCCI. CLB cũng mời các vận động 

Được thành lập từ năm 2010, câu lạc bộ (CLB) bóng bàn của BIDV ngày 
càng thu hút được đông đảo thành viên tham gia, tạo sân chơi lành mạnh 
và phong trào rèn luyện sức khỏe, thư giãn cho cán bộ sau mỗi ngày làm việc 
căng thẳng. 
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Phương anh

Thời gian gần đây, nhiều đơn vị, 
chi nhánh trong hệ thống BIDV 
đã quan tâm đầu tư các dụng cụ, 
thiết bị, phòng tập thể dục thể thao 
ngay tại trụ sở làm việc, giúp cán 
bộ nhân viên có thể thư giãn, rèn 
luyện sức khỏe sau mỗi giờ làm việc.

từ trong nhà…
Bóng bàn là môn thể thao trong 

nhà phổ biến. Nhiều đơn vị đã tận 
dụng ngay những không gian ở 
sảnh, hành lang, phòng họp hay hội 
trường lúc giờ nghỉ để chơi bóng 
bàn. Khi không dùng đến có thể 
gấp bàn gọn lại, trả lại không gian 
sử dụng cho các phòng chức năng. 
Dụng cụ và kỹ thuật đánh bóng bàn 
tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu 
quả sức khỏe toàn diện, rèn luyện 
sức bền, tăng sự nhạy bén cho mắt 
và chân tay, người chơi ít gặp phải 
chấn thương giống như tham gia 
các môn thể thao đối kháng khác. 
Vì vậy, môn thể thao này rất “được 
lòng” giới công sở. Tại BIDV thời 
gian vừa qua, một số công đonà cơ 
sở chi nhánh đã được Công đoàn 
Hội sở chính hỗ trợ trang bị bàn 
bóng bàn như Hà Thành, Đồng Nai, 
Lạng Sơn, Hoài Đức, Thành Đông… 

Khác với đa phần chi nhánh tận 
dụng các phòng chức năng dành 
cho việc luyện tập thể thao, chi 
nhánh Thanh Xuân đã đầu tư cơ 
sở vật chất cho hai phòng chuyên 
biệt tại trụ sở chính của chi nhánh. 
Một phòng tập được trang bị nhiều 
dụng cụ hiện đại phục vụ luyện tập 
chuyên nghiệp như máy chạy bộ, xe 
đạp trong nhà, ghế đẩy tạ… Phòng 
còn lại phục vụ nhu cầu giải lao, 
giao lưu nhẹ nhàng với bàn bóng 
bàn, bi-a… Phòng tập luôn tấp nập 
người sử dụng sau mỗi giờ làm việc 

căng thẳng, giúp cán bộ thư giãn 
để quay lại công việc với tinh thần 
phấn chấn hơn.

Hội sở chính tại 35 Hàng Vôi cũng 
có một phòng thể chất riêng biệt đặt 
tại tầng 14, được Văn phòng đầu mối 
tạo lập từ cuối năm 2019. Trong phòng 
tập được bố trí hệ thống gương, lắp 
sàn gỗ, trang bị các máy bắn bóng, 
máy chạy bộ, đạp xe và bàn bóng bàn. 
Nhờ có phòng tập đặc biệt này, cán bộ 
hội sở chính đã có không gian riêng 
rộng rãi, cảnh quan đẹp và thư giãn để 
giao lưu bóng bàn hay tập yoga…

…đến ngoài trời
Tại chi nhánh Hà Giang, ban lãnh 

đạo chi nhánh đã dành một khoảng 
sân rộng phía sau trụ sở để cán bộ, 
nhân viên sử dụng làm sân chơi cầu 
lông. Đây là môn thể thao phù hợp 
với mọi lứa tuổi, dễ chơi và không 
tốn nhiều chi phí cho dụng cụ, 
trang phục hay phí duy trì. Vì vậy, 
2 sân tập cầu lông của chi nhánh 
được đông đảo cán bộ ủng hộ, 
thường xuyên sử dụng để luyện tập, 
giao lưu, vừa giúp rèn luyện toàn 

diện về thể chất, vừa mang lại nhiều 
tiếng cười và niềm vui cho cả người 
chơi và khán giả trên sân.

Không phổ biến như bóng bàn 
hay cầu lông, bóng chuyền là môn 
thể thao có luật chơi tương đối phức 
tạp, đòi hỏi sự tham gia của ít nhất 
10 người chia làm 2 đội, có quy định 
về vị trí của từng người, đồng thời 
kích thước sân tập cũng phải đúng 
tiêu chuẩn hình chữ nhật 9m x 18m. 
Tuy nhiên, với tình yêu đặc biệt dành 
cho môn thể thao này, từ năm 2017, 
chi nhánh Phủ Diễn đã duy trì được 
một đội bóng và đầu tư 2 sân bóng 
chuyền – một sân tại trụ sở chi nhánh 
và một sân tại Phòng giao dịch Đô 
Lương – diện tích mỗi khu vực sân 
tập rộng khoảng 300m2. Thay vì 
dùng bóng chuyền da, chi nhánh 
dùng bóng chuyền hơi – mềm hơn, 
không đòi hỏi người chơi mất quá 
nhiều thể lực, vì vậy ai cũng có thể 
tham gia vào đội bóng. Ngoài tập 
luyện để có sức khỏe, chi nhánh cũng 
tích cực cử đội bóng tham gia thi đấu 
các giải bóng chuyền của đơn vị hoặc 
địa phương. 

Việc rèn luyện sức khỏe thông 
qua các hoạt động thể thao ngày 
càng được ban lãnh đạo, công đoàn 
các đơn vị quan tâm và khuyến 
khích. Không gian và dụng cụ được 
trang bị ngay tại nơi làm việc, giúp 
cho việc luyện tập thể chất trở nên 
thuận tiện, tăng cường giao lưu, 
trao đổi và sự gắn kết nội bộ. 

không chỉ mang đến SỨc khỏe
Những phòng tập Đội bóng chuyền chi nhánh Phủ Diễn 

trên sân thi đấu
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Chào 2021 
Chào đón bình minh

Bình minh với khoảnh khắc không gian bừng lên cùng ánh 
sáng rực rỡ nơi chân trời đem lại nguồn năng lượng tích 
cực, báo hiệu một khởi đầu tràn đầy niềm tin, hy vọng, may 
mắn và hạnh phúc – đó cũng chính là những điều 
BIDV mong muốn trao gửi tới Quý khách hàng thông 
qua bộ ấn phẩm Chúc mừng năm mới 2021.

Sau một năm nhiều khó khăn, 
thử thách, năm 2021 được gửi 
gắm rất nhiều hy vọng rằng 

niềm vui sẽ lại lan tỏa, thế giới được 
hồi sinh, lại tràn đầy ánh sáng, bình 
minh và hạnh phúc. Hơn lúc nào 
hết, đây chính là thời điểm để củng 
cố nội lực mạnh mẽ và niềm tin vào 
tương lai. Với ý nghĩa đó, BIDV sẽ 
đồng hành cùng khách hàng, đối 
tác, cổ đông cùng CHÀO ĐÓN BÌNH 
MINH bằng một tâm thế lạc quan.

Hình tượng con trâu – linh vật 
của năm mới Tân Sửu 2021 - ngẩng 
đầu nhìn về hướng mặt trời mọc, 
kết hợp với những bức ảnh phong 
cảnh Việt Nam từ Bắc chí Nam – 

Trí nghĩa 
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ngay trong khoảnh khắc bình minh 
rực rỡ, khơi gợi thật nhiều cảm xúc 
và hứng khởi!

Trong văn hóa đại chúng, hình 
tượng con trâu rất phổ biến với 
cuộc sống người dân ở vùng Đông 
Nam Á, đặc biệt là trong văn hóa 
Việt Nam. Con trâu có vai trò cực kỳ 
quan trọng trong nền nông nghiệp 
lúa nước, kho tàng ca dao tục ngữ 
Việt Nam không thiếu những câu 
nói ca ngợi giá trị và sự gắn bó mật 
thiết của những chú trâu tận tụy với 
đời sống người nông dân: “Con trâu 
là đầu cơ nghiệp”, “Trâu ơi, ta bảo 
trâu này, Trâu ra ngoài ruộng, trâu 
cày với ta”…Theo quan niệm dân 
gian, chú trâu tượng trưng cho sức 
mạnh về cả thể chất và tinh thần, sự 
siêng năng, cần cù, đức tính kiên trì, 
nhẫn nại, bền bỉ. Đây cũng là những 
phẩm chất tốt đẹp biểu tượng cho 
tinh thần vượt qua khó khăn, vươn 
lên đón chào những vận hội mới.

Từ ý tưởng này, bộ ấn phẩm 
mừng năm mới 2021 – mừng xuân 
Tân Sửu của BIDV được thành hình, 
là một tổng thể hoàn thiện sang 
trọng và ý nghĩa, gửi gắm những 
lời chúc tốt lành nhất. Bộ ấn phẩm 

gồm 7 hạng mục: lịch siêu đại, lịch 
đại có bìa, lịch tuần, lịch để bàn, lịch 
treo tường, thiệp chúc tết và bao lì 
xì. Mỗi hạng mục thiết kế theo một 
đề tài riêng, được thể hiện bằng 

những bộ ảnh riêng biệt nhưng đều 
toát lên được chủ đề chung xuyên 
suốt trên tất cả các ấn phẩm: Chào 
đón bình minh. 

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, 
BIDV xin trân trọng gửi đến quý 
khách hàng, đối tác, cổ đông lời tri 
ân chân thành, và lời chúc một năm 
mới An khang – Thịnh vượng – Vạn 
sự như ý! 
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Được sự quan tâm của Ban 
lãnh đạo, Ban chấp hành 
Công đoàn cùng và Ban 

chấp hành Đoàn thanh niên đã 
gấp rút lên ý tưởng và hoàn thành 
thiết kế Tủ sách BIDV Đống Đa vào 
tháng 6/2020 vừa qua. Với phương 
châm không ngừng nỗ lực học hỏi 
để nắm bắt các kiến thức mới, nâng 
cao hiệu quả trong công việc cũng 
như nâng cao đời sống tinh thần, 
tủ sách của chi nhánh được trang bị 
hơn 100 đầu sách, gồm nhiều thể 
loại như sách kinh tế, sách kỹ năng 
sống, sách dạy con, sách chuyên 
ngành kinh tế, luật, kế toán,…
nhằm phục vụ hữu ích cho công 
việc hàng ngày cũng như phát 
triển đời sống tinh thần của mỗi 
cán bộ trong chi nhánh. Để khơi dậy tinh 
thần ham học hỏi và lan tỏa văn hóa đọc 
sách tới từng cán bộ, tháng 8/2020, Giám 
đốc BIDV Đống Đa đã ký tặng mỗi đơn vị 

Krames), Làm điều quan trọng (Tác 
giả: John Doer), Đam mê Bí quyết 
tạo thành công (Tác giả: Stephen 
R. Covey & Jennifer Colosimo). Bộ 
sách như lời gửi gắm của Ban lãnh 
đạo chi nhánh đến mỗi thành viên 
BIDV Đống Đa: Lãnh đạo bằng 
sự khiêm nhường, làm việc bằng 
niềm đam mê để cùng hướng đến 
mục tiêu xây dựng chi nhánh ngày 
càng vững mạnh.

Với mong muốn xây dựng một 
không gian học hỏi, sáng tạo, 
nghiên cứu, trao đổi, sau những 
giờ nỗ lực làm việc hết mình, mỗi 
cán bộ, người lao động BIDV Chi 
nhánh Đống Đa lại cùng nhau ngồi 
bên những cuốn sách thân thương, 
cùng thưởng thức tách café, ly trà, 

cùng bàn luận các kiến thức mới cũng 
như những kinh nghiệm được áp dụng từ 
sách vào công việc, vào cuộc sống của mỗi 
thành viên BIDV Đống Đa.  Thu anh

tủ Sách hay ✤ Sạch  ✤ đẹp
Hẳn ai trong chúng ta cũng đều từng được biết đến câu nói “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ 
có kiến thức mới là con đường sống” – Maxim Gorky. Câu nói như một kim chỉ nam xuyên suốt hành 
trình xây dựng tủ sách của BIDV Chi nhánh Đống Đa kể từ khi phong trào đọc sách và lan tỏa văn 
hóa học hỏi sáng tạo được Ban lãnh đạo BIDV triển khai toàn hệ thống. 

thuộc chi nhánh món quà gồm 3 cuốn 
sách được Quán sách BIDV giới thiệu để 
gửi tới mỗi phòng gồm: Lãnh đạo bằng 
sự khiêm nhường (Tác giả: Jeffrey A 

Sách là tinh hoa nhân loại, chứa đựng 
kho tàng kiến thức khổng lồ mà bất 
cứ ai cũng muốn chinh phục. Mỗi 

một cuốn sách hay là một chiếc chìa khóa 
đưa chúng ta đến thành công và thậm chí  
thay đổi cuộc đời một con người.  

Hưởng ứng phát động từ Ban lãnh đạo 
BIDV, tập thể Chi nhánh Trường Sơn đã 
cùng nhau xây dựng quán sách nhằm chia 
sẻ kiến thức từ mọi lĩnh vực: kinh tế, tài 
chính, văn học, khoa học, đời sống…

Gần 200 đầu sách chất lượng về nội dung, 
phong phú về thể loại đã được đóng góp từ 
tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên và 
khách hàng của chi nhánh - điều này đã góp 
phần nâng cao thông điệp sẻ chia kiến thức, 
nhân rộng và lan tỏa thói quen đọc sách.

Quán sách được đặt tại Lầu 6, trụ sở chi 

nhánh với phong cách bày trí gọn gàng, 
tiết kiệm không gian và sử dụng ánh sáng 
tự nhiên từ cửa kính đón nắng trực tiếp. 
Bên cạnh các loại sách in, quán sách còn 
trang bị máy vi tính truy cập các trang đọc 
sách online và máy đọc sách nhỏ gọn, 
góp phần phục vụ nhu cầu đa dạng của 
bạn đọc và hướng tới việc ứng dụng công 
nghệ vào văn hóa đọc sách.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng, BCH 
Đoàn thanh niên đầu mối nhận thêm sách 
đóng góp cũng như tổng hợp các bài chia 
sẻ nội dung sách hay thông qua công cụ 
mạng xã hội. Những chia sẻ thực tế của 
chính các thành viên chi nhánh sẽ là động 
lực lan tỏa chân thực và mạnh mẽ nhất.

Mỗi cuốn sách trao tay, vạn điều hay 
chia sẻ!
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khi bạn đang mơ 
thÌ ngƯỜI khác đang nỖ LỰc

Có bao giờ bạn tự hỏi những 
người thành công đã làm gì 
để có được ngày hôm nay? 

Giữa thành công và thất bại là hai từ 
“nỗ lực”, đó là không ngừng cố gắng, 
không chùn bước trước khó khăn, 
không để một giây phút nào trôi qua là 
lãng phí. Nếu có lúc nào bạn cảm thấy 
mình không đạt được mục tiêu, hay 
thất bại thì cũng chính bởi “Khi bạn 
đang mơ thì người khác đang nỗ lực” 
mất rồi. Đây là cuốn sách được viết bởi 
chuyên gia tâm lí học Vĩ Nhân, dành 
cho bất cứ ai đang trên hành trình theo 
đuổi đích đến cuối cùng của thành 
công, để trở thành phiên bản tốt hơn 
của chính mình.

Sách gồm 9 chương, với mỗi 
chương là sự khai phá các sức mạnh 
tiềm năng được đúc kết từ các câu 
chuyện, các thí nghiệm của tác giả 

và cả những người đồng nghiệp của 
ông, cũng như sinh viên của trường 
đại học Havard. Cuốn sách tập trung 
vào những quy tắc sống, triết lý 
về thời gian, về con người và về sự 
trưởng thành. Những bài học ta đã 
từng nghe ở đâu đó như chỉnh đồng 
hồ nhanh 5 phút, sức mạnh của 
niềm tin hay cách để vượt qua nỗi 
sợ hãi,...một lần nữa lại được tái hiện 
trên những trang sách để ta nghiền 
ngẫm, rồi tự đặt câu hỏi “Mình đã 
làm được gì?” Mình đang ở đâu trên 
hành trình chinh phục “đỉnh” thành 
công ấy? 

Khai thác một chủ đề không quá 
mới, nhưng đối với tôi, đây vẫn là một 
“cẩm nang” truyền đầy cảm hứng bởi 
dẫu sao, thành công không chỉ là một 
đích đến, mà còn là cả một quá trình.

giang chi

Liệu có gì chung giữa viết 
văn và chạy bộ? Có, Haruki 
Murakami trả lời, giản dị, 

tự tin, bằng hành động viết và 
bằng cuộc sống của chính mình. 

Nhà văn Nhật Bản nổi tiếng, tác 
giả Rừng Na Uy, Biên niên ký chim 
vặn dây cót, Kafka bên bờ biển… 
bên cạnh khả năng viết xuất chúng 
còn là một người chạy bộ cừ khôi. 
Trong cuốn sách nhỏ mà thú vị này, 
bằng giọng văn lôi cuốn, thoải mái 
nhưng đầy sức mạnh, Murakami kể 
về quá trình tham gia môn chạy bộ 
cùng những suy tưởng của ông về ý 
nghĩa của chạy bộ, và rộng hơn nữa, 

tôi nói gì khi nói Về
chẠy Bộ của vận động cơ thể – sự tuân theo 

một kỷ luật khắt khe về phương diện 
thể xác – đối với hoạt động chuyên 
môn của ông trong tư cách nhà văn. 
Những nghiền ngẫm của Murakami về 
sự tương đồng giữa chạy – hành vi thể 
chất – và viết văn – hành vi tinh thần 
– thực sự quý báu với những người 
đọc quan tâm đến văn chương và bản 
chất của văn chương, đặc biệt người 
viết trẻ.

Cuốn tự truyện về chạy bộ này 
không đặt cứu cánh truyền đạt bí quyết 
làm sao để khỏe mạnh (dù nó hoàn 
toàn làm được điều đó), mà giúp những 
bạn đọc yêu mến Haruki Murakami giải 
đáp câu hỏi: vì sao tiểu thuyết gia này 
có một sức sáng tạo dồi dào như thế.

cẩM Lê 
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Thấy được những giá trị quan 
trọng đó và mong muốn các 
cán bộ “Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
qua những hành động thiết thực, 
ngày 15/6/2017, Anh Đinh Tuấn 
Hồng - Bí thư Chi bộ - Giám đốc 
Ban QLRRHĐ&TT đã thành lập Câu 
lạc bộ Tiếng Anh (CLB) tại Ban 
QLRRHĐ&TT.Các buổi hoạt động 
của CLB được tổ chức bảo đảm tiêu 
chí “bổ ích, lý thú, lành mạnh”, mục 
đích tạo ra một môi trường để rèn 
luyện tiếng Anh và các kỹ năng 
quan trọng cho cán bộ, đáp ứng 
yêu cầu ngày cao của công việc 
chuyên môn.

Đến nay, CLB đã tổ chức 48 buổi 
hoạt động với hơn 700 lượt tham 
gia của cán bộ trong Ban. Qua hơn 
4 năm triển khai, các chủ đề được 
thành viên CLB tổ chức một cách đa 
dạng, bao trùm nhiều vấn đề trong 
cuộc sống từ công tác chuyên môn 
(RRHĐ, RRTT, Basel…) đến các hoạt 
động an sinh xã hội hay cách thuyết 

Là một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam, BIDV đang 
không ngừng hội nhập với thị trường tài chính toàn cầu, ngày càng áp dụng 
nhiều hơn các tiêu chuẩn, hiệp ước quốc tế, hợp tác sâu rộng với các đối tác 
nước ngoài, đặc biệt là sự hợp tác chiến lược với Hana Bank. Theo đó, việc 
cán bộ học và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, 
có thể nói là yêu cầu bắt buộc tại nhiều bộ phận trong Ngân hàng. 

nguyễn Dung - Mai Lan

trình và quản lý thời gian hiệu 
quả… Qua đó, các cán bộ được học 
tập, nắm bắt tất cả các mảng hoạt 
động của Ban, rèn luyện kỹ năng 
thuyết trình, phản biện, nâng cao 
trình độ tiếng Anh, đồng thời kết 
nối, thặt chặt đoàn kết giữa các cán 
bộ trong Ban qua những buổi hoạt 
động sôi nổi, bổ ích.

Nhằm đổi mới hình thức hoạt 
động, năm 2018, CLB đã tổ chức 
cuộc thi “Sing to shine” với sự tham 
gia của tất cả các nhóm nghiệp vụ 
trong Ban. Theo đó, như tên gọi của 
cuộc thi, các cán bộ làm công tác 
quản lý rủi ro đã có cơ hội thể hiện 
tài năng, tỏa sáng trên sân khấu qua 
giọng hát tiếng Anh ngọt ngào.

Nhờ sự học tập và rèn luyện 
thường xuyên, nhiều cán bộ trong 
Ban sử dụng tiếng Anh thành thạo, 
hỗ trợ rất nhiều trong công tác 
nghiên cứu tài liệu thông lệ và làm 
việc với đối tác nước ngoài, đặc biệt 
một số cán bộ có khả dẫn dắt, trình 
bày bằng tiếng Anh như một giảng 

viên chuyên nghiệp, triển khai nhiều 
khóa đào tạo trong và ngoài nước. 

Để CLB đạt được những thành 
tích nổi bật nêu trên là nhờ có sự 
chỉ đạo, định hướng của Giám đốc 
trong tất cả các hoạt động của CLB. 
Anh thực sự là tấm gương sáng 
cho mỗi cán bộ khi tham gia, trao 
đổi và thảo luận tại các buổi hoạt 
động bằng tiếng Anh. Qua đó, mỗi 
cán bộ được truyền cảm hứng và 
tiếp thêm động lực để trau dồi kiến 
thức, học ngoại ngữ và rèn luyện 
các kỹ năng. Đồng thời, những góp 
ý, chia sẻ của Anh là những bài học 
quý giá cho mỗi cán bộ để hoàn 
thiện bản thân.

Mặc dù công tác chuyên môn 
ngày càng đa dạng, phức tạp nhưng 
việc học tập, tu dưỡng đạo đức luôn 
được các cán bộ Ban QLRRHĐ&TT 
thực hiện, rèn luyện hàng ngày 
nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của công việc, hoàn thiện bản 
thân mỗi cán bộ, từ đó góp phần 
vào sự phát triển chung của BIDV, 
đất nước như lời Bác Hồ đã dạy “Học 
để làm việc, làm người, làm cán bộ. 
Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp 
và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. 
Với tinh thần ấy cùng với sự sát cánh 
của Giám đốc, cán bộ trong Ban, 
CLB trong tương lai sẽ phát triển và 
đạt được nhiều thành tích nổi bật 
hơn nữa. 

câu lạc Bộ cỦa những người

 yêu thích tiếng anh 
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Chị Bùi Thị Kim Quý với dáng 
người nhỏ con nhưng chắc 
khỏe. Chị kiên trì trước mọi 

công việc, chị duyên dáng và nhiệt 
tình nhưng rất thẳng tính. Là cán 
bộ phụ trách phòng Quản lí nội bộ 
(QLNB) tại BIDV Đà Lạt, chị năng 
động và sáng tạo, luôn hòa đồng 
cùng đồng nghiệp, lúc vui cùng 
nâng ly cụng chén, ca múa, làm 
cuộc vui thêm hứng khởi, nhưng 
khi làm việc, chị nghiêm túc, quy củ, 
chỉn chu và cần mẫn. 

Mọi công việc lớn bé ở chi nhánh 
điều nằm ở phòng QLNB, nơi cung 
cấp nhân lực và năng lượng cho 
một đơn vị kinh doanh tiền tệ, gắn 
kết các phòng tại trụ sở chi nhánh 
và các phòng giao dịch đóng ở các 
huyện vùng xa. Là một lãnh đạo 
phòng, Bí thư chi bộ 1 trong Đảng 
ủy BIDV Đà Lạt công việc rất nhiều, 
dù vậy, ở cương vị nào chị cũng 
hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ 
được lãnh đạo, tổ chức phân công, 
luôn gương mẫu, năng nổ nhiệt tình 
trong công tác. 

Bên cạnh đó, chị luôn rèn luyện 
phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức 
chấp hành kỷ luật lao động, gắn với 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi 
đua xây dựng cơ chế chính sách, 
quản lý nhà nước về hoạt động 
ngân hàng có hiệu quả “Cán bộ 
ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ 
giỏi, vững tin vào hội nghập khu vực 
và quốc tế” vượt qua những trở ngại 
bởi dịch bệnh COVID – 19. 

Tuy công tác ở khối hỗ trợ, không 
được giao chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh nhưng chị luôn nổ lực tiếp thị 
khách hàng và đạt 15 tỷ huy động 
vốn, 10 tỷ đồng cho vay từ người 
thân, quen sử dụng các dịch vụ bán 
lẻ của BIDV. Năm năm liền (2015-
2019), chị hoàn thành xuất sắc 

giỏi việc ngân hàng 
đảm việc nhà
Chị Bùi Thị Kim Quý là cán bộ giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà, một 
lá cờ đầu trong tổ chức Đảng và đoàn thể tại BIDV Đà Lạt. 

nhân lực tại BIDV Đà Lạt, nhằm khắc 
phục được tình trạng ùn tắc tại quầy 
giao dịch.

Điều kiện, trách nhiệm công việc 
phải đi sớm về muộn nhưng chị 
vẫn chăm lo cho gia đình chu đáo, 
vợ chồng thuận hòa, con cái chăm 
ngoan học giỏi. Như bao người phụ 
nữ khác, chị xác định thiên chức của 
người phụ nữ là vị trí quan trọng 
trong gia đình, luôn là chỗ dựa tin 
cậy vững chắc cho các con, vun vén 
công việc chu toàn để gia đình là tổ 
ấm, bến đỗ bình yên cho mỗi thành 
viên và làm gương cho các con thân 
yêu của chị. 

nhiệm vụ được giao, 5 năm được 
công nhận danh hiệu lao động tiến 
tiến. Năm 2018 và 2019, chị được 
Công đoàn BIDV trao tặng giấy 
khen “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc 
nhà”. Trong vai trò là thành viên 
Hội đồng thi đua chi nhánh, chị tích 
cực đóng góp trong nghiên cứu 
khoa học, đề xuất nhiều sáng kiến 
mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là 
các sáng kiến như: Giải pháp nâng 
cao chất lượng tín dụng tại BIDV chi 
nhánh Đà Lạt (năm 2018); đưa ra các 
biện pháp nhằm cải thiện và tối ưu 
hóa, chất lượng dịch vụ tín dụng tại 
đơn vị; nâng cao chất lượng nguồn 

 Mai Ly

NỮ CÁN BỘ 

Chị Bùi Thị Kim Quý
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1. Khái niệm bắt nguồn từ câu 
chuyện có thật về một người báo 
tin chiến thắng ở Hy Lạp cổ đại, 
ngày nay đây là một hình thức 
chạy bộ được ưa chuộng nhất trên 
thế giới với rất nhiều giải thi đấu 
lớn nhỏ...

2. Một trong những mục tiêu mà Giải 
chạy “BIDV Run” hướng tới...

3. Khái niệm dùng để chỉ sự đồng 
lòng, hợp tác thành một thể thống 
nhất về tư tưởng, tổ chức lẫn hành 
động nhằm chung sức hướng đến 

kết quả giải đáp
ô chữ tháng 11/2020

giải Nhất: Phan Tạo Em 
BIDV Đồng Khởi
giải Nhì: Phan Thị Lộc  
BIDV Bình Định
giải Ba: Nguyễn Thị Thùy Linh 
BIDV Bình Định

một mục đích chung, đem lại sự phát 
triển của tập thể...

4. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đây 
là khái niệm dùng để chỉ trạng thái 
hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh 
thần và xã hội...

5. Môn võ có nguồn gốc từ Nhật Bản 
với các đòn đặc trưng như đấm, đá, 
cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ 
thuật đánh bằng bàn tay mở...

6. Một bộ môn sử dụng các bài tập 
kiểm soát và phát triển cơ bắp nhằm 
đảm bảo sức khỏe, thẩm mỹ...

7. Một trong nhiều tên gọi của một bộ 
môn vận động được đánh giá là phổ 
biến nhất trên toàn thế giới...

8. Vận động viên Việt Nam giành được 
tấm Huy chương Vàng lịch sử tại Thế 
vận hội mùa Hè Rio de Janeiro 2016.

9. Để có thể lưu lại kết quả chạy và tính 
thành tích khi tham gia BIDV Run, 
vận động viên thường sử dụng phần 
mềm nào?

10. Giải vô địch điền kinh thế giới đầu 
tiên được tổ chức ở thành phố nào?

11. Danh từ thường dùng để chỉ một tập 
thể gồm những người xuất sắc được 
chọn ra để dự thi, thi đấu...

12. Khái niệm thường dùng để chỉ lối 
sống, cách sống, hay hành động lặp 
lại lâu ngày trở thành nếp, khó thay 
đổi...

13. Vận động viên từng được gọi là “Nữ 
kình ngư số 1 Việt Nam”

14. Tại quốc gia này đã diễn ra Giải Vô 
địch bóng đá thế giới lần đầu tiên.

15. Từ thường dùng để chỉ người có 
phẩm chất tốt đẹp vượt lên những sự 
tầm thường, nhỏ nhen...

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

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

giải ThưởNg

thư giãn cuỐi tuần

giải ô chữ bí ẩn

* Thời gian gửi đáp án: Từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/01/2021
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Con rươi được người dân khu 
vực Đồng bằng Bắc bộ gọi với 
cái tên “lộc trời” vì không phải 

vùng nào cũng có, chỉ những vùng 
nước lợ gần cửa sông, cửa biển mới 
có rươi. Nổi tiếng nhất ở vùng rươi 
Bắc Bộ có thể kể đến là Tứ Kỳ - Hải 
Dương, Thái Thụy - Thái Bình và Tiên 
Lãng, Vĩnh Bảo - Hải Phòng nơi mà 
trời phú có nhiều vùng nước lợ ven 
các sông điều kiện tốt cho con rươi 
sinh trưởng.

Vào mỗi độ “tháng chín đôi mươi, 
tháng mười mùng năm” theo âm 
lịch chính vụ săn “lộc trời” của bà 
con; tuy nhiên mỗi đợt rươi nổi chỉ 
khoảng 7-10 ngày một cách hoàn 
toàn ngẫu nhiên không liệu tính 

đẶc Sản“lộc trời” 
miền biển

Đang trong tiết trời thu nắng hanh vàng bỗng nhiên thấy trời 
chuyển lạnh, âm u, mưa nhẹ lắc rắc thì mọi người lại bảo nhau 

“mưa rươi” rồi đó. Thứ mà mọi người nhắc đến chính là thứ 
một đặc sản mà chỉ có ở vùng đất nơi cửa sông, cửa biển.

Quốc Thành

trước nên bà con phải cử người 
trông coi thấy rươi nổi là tập trung 
thu hoạch ngay không hết. Thông 
thường 1 ha ruộng sẽ cho thu 
hoạch từ 0.7-1 tạ rươi tùy năm được 
ít hay nhiều. Các cụ thường nói xem 
rươi là đoán được điềm trời, năm 
nào rươi ít thì tiết trời đẹp nhưng dễ 
có thiên tai bất ngờ còn năm nào 
rươi nhiều thì tiết trời xấu; nó cũng 
xuất phát từ tập tính sinh sống của 
con rươi là khi thời tiết xấu, lạnh 
mưa nhiều làm lấp lỗ rươi khiến 
chúng phải ngoi lên thở và chính 
nhờ quan sát mà có thể phần nào 
dự báo được thời tiết trong khoảng 
ngắn tiếp theo để dự tính cho lịch 
nông vụ của bà con.

Không biết có đúng không 
nhưng cứ vào thời điểm này là 
nhiều người dân miền biển cảm 
thấy ê ẩm trong mình do thay đổi 
thời tiết, hay còn gọi là “ốm rươi” 
nhất là các ông bà lớn tuổi. Nhưng 
kỳ lạ thay chỉ cần ăn miếng chả rươi 
là mọi đau nhức mình mẩy tan đi 
hết, nên đến thời điểm này nhà nào 
cũng chờ vào vụ rươi để mua. Cơ sở 
khoa học chỉ ra rằng con rươi chứa 
rất nhiều đạm nên khi ăn sẽ khiến 
người ta khỏe mạnh hơn.

Con rươi nhìn hình dáng bên 
ngoài làm nhiều người liên tưởng 
đến con rết vì cũng có nhiều chân 
nên nhiều người sợ không dám ăn 
nhưng ai đã ăn rồi thì chắc chắn 
sẽ nghiện vì đúng là một món ăn 

không thể quên. Rươi là 
thứ “lộc trời” sản lượng ít 
nên giá thành không rẻ, 
đầu mùa cũng tầm nửa 
triệu/kg, chính vụ thu 
hoạch cũng không dưới 
300.000 - 400.000đ/kg nên 
cách chế biến với món ăn 
này cũng không đơn giản.

Đầu tiên khi mua rươi 
về, phải làm lông rươi bao 
gồm nhặt hết rác, loại 
bỏ rươi ươn, rươi chết, 
sau đó cho rươi vào chậu 
nước ấm chừng 30 - 40 độ 
khuấy nhẹ khoảng 2 - 3 
lần cho sạch bùn, sạch 
lông là xong. Công đoạn 
này cần hết sức chú ý bởi 
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nếu vội vàng, dùng nước nóng già, 
khuấy mạnh tay, rươi sẽ bị vỡ bụng 
nát hết vì mình rươi rất mỏng, sau 
khi đã làm sạch để ráo thì có thể 
bắt tay vào chế biến nhiều món ăn 
khác nhau.

Món ăn mang tính truyền thống 
và phổ biến nhất từ rươi chắc hẳn 
phải là món chả rươi. Nguyên liệu 
làm chả rươi khá đơn giản chỉ gồm 
rươi, thịt lợn băm, trứng gà, hành 
hoa thái nhỏ, vỏ quýt để tạo mùi 
thơm cho món chả rươi. Nói thì đơn 
giản nhưng các cụ truyền lại muốn 
ăn chả rươi truyền thống ngon 
đúng vị thì phải thêm chút tỉ mẩn 
trong lựa nguyên liệu như thịt lợn 
thì phải chọn đoạn nạc dăm thịt 
dòn không nhão, trứng gà ta quả 
nhỏ lòng đỏ to và sẫm màu, phải 
kiếm thêm chút lá gừng non thái 
chỉ, phải lùng cho được quả quýt 
hôi vỏ sần rám nắng mùa thu, loại 
quả giờ người ta cũng ít bán vì nó 
chua nhưng vỏ thì đượm tinh dầu 
thơm lừng khác hẳn các loại quýt 
to, quýt nhập khẩu đang bán khắp 
nơi bây giờ. Để rán chả rươi cũng 
phải lựa mỡ lợn mà rán mới thơm và 
ngậy, rán âm ỷ không vội để miếng 
chả rươi chín vàng nhưng không 
khô, ăn còn chút mềm mềm, bột 
bột mới cảm thấy hết được vị thơm 
ngon của món ăn này. Rươi rán chín 
vàng thơm lừng “bảy gian nhà, ba 
gian bếp” ăn cùng với bún và mắm 
chua ngọt thì quả là chả có thứ nào 
sánh bằng.

Một món ngon khác từ rươi mà 
người dân vùng biển chúng tôi 
cũng yêu thích lắm đó là món rươi 
kho niêu đất. Kỳ lạ thay dù là thời 
cuộc sống công nghiệp hiện đại rồi 
nhưng không thể làm nhanh làm 
ẩu cho vào nồi sắt, nồi inox mà kho 
trên bếp ga mà cố phải kiếm bằng 
được cái nồi đất nung mới được. 
Gia vị của món rươi kho này ít hơn 
món chả rươi nhưng lại là sự chắt 
lọc tinh túy của gia vị tiết thu đó là: 
vỏ quýt hôi, lá lốt, khế chua, lá gừng 
non và quan trọng nhất là quả gấc 
non, chính xác phải là quả gấc còn 
xanh mới chỉ nhú gai hái trên giàn 
còn nguyên vị chát nhưng chính 
vị chát đó sẽ giúp cân bằng chất 

đạm vốn dĩ đã có quá nhiều trong 
con rươi. Tất cả nguyên liệu được 
thái nhỏ xếp lẫn cùng rươi, rưới 
chút mắm ngon để cho ngấm rồi 
cho lên bếp đun nhỏ lửa. Khi rươi 
sôi kĩ cứ khoảng hai ba mươi phút 
lại múc một thìa mỡ nước rưới lên 
rươi, cứ như vậy cho đến khi nồi rươi 
chín nhừ, cạn nước, đặc sệt lại dẻo 
quánh, vàng ngậy, thơm phức. Kho 
rươi phải kho đẫy nửa ngày trời thì 
rươi mới kĩ, mới đượm nồng, thơm 
và bổ dưỡng, món rươi kho ăn cùng 
bát cơm trắng nóng hổi trong tiết 
trời lành lạnh của mùa thu mới thấy 
hết được tinh túy trong việc sử dụng 
nguyên liệu của các cụ đúc kết qua 
bao nhiêu năm sao lại hài hòa và 
tinh tế đến vậy. Món ăn có thể đơn 
giản nhưng chứa đựng trong đó 
biết bao sự yêu thương, chăm chút, 
sự nhẫn nại của các bà, các mẹ dành 
cho gia đình.

Ngày trước khi chưa có tủ lạnh, 
đủ đông để trữ rươi như bây giờ 
mà rươi không để được lâu nên các 
bà các mẹ còn tranh thủ làm thêm 
một hũ mắm rươi dành ăn dịp Tết. 
Chỉ cần rươi ngon tươi xếp lớp vào 
hũ sành cùng muối hạt, rượu trắng, 
thính rang sau 2-3 tháng là có ngay 
một mũ mắm rươi thơm ngon dùng 
chấm hay chưng thịt cũng là món 
“đưa cơm” vô cùng.

Trước đây rươi chỉ có thể bắt tự 
nhiên, sản lượng năm ít, năm nhiều 

tùy con nước nhưng trong những 
năm gần đây tại một số vùng của 
người dân đã bắt đầu biết cách 
nuôi rươi để tăng sản lượng. Họ cải 
tạo các đầm gần cửa sông cửa biển 
quan trọng nhất là phải làm đất tơi 
xốp để rươi làm lỗ ở, đất càng tơi 
rươi càng phát triển tốt. Khi tháng 
8, tháng 9 âm lịch các cống thủy lợi 
được mở để ấu trùng rươi tự nhiên 
bơi vào đầm thì tầm 3-4 tháng sau 
là có thể thu hoạch được rươi. Mặc 
dù nguồn đầu vào vẫn phải là rươi 
tự nhiên chứ chưa tạo được nhưng 
nhờ có cách làm chủ động như vậy 
mà sản lượng rươi có thể tăng hơn 
1,5 đến 2 lần so với thu hoạch hoàn 
toàn tự nhiên như trước đây. Rươi 
thu hoạch chưa bán hết được các hộ 
dân làm sạch, đóng hộp cấp đông 
để bán quanh năm nên giờ những 
người ở xa, du khách đến Hải Phòng 
lúc nào cũng có thể được thưởng 
thức món đặc sản nổi tiếng này. 

Dù có bao nhiêu biến chuyển 
trong cách thu hoạch, cách chế biến 
nhưng có lẽ đọng lại trong ký ức của 
mỗi người con đất Cảng xa quê là 
một món ăn chứa đựng đủ tinh hoa 
đất trời, cả chút nắng chút gió, chút 
hanh hao mặn mòi của vùng đất 
cửa biển, nét ẩm thực độc đáo. Rồi 
mỗi khi có cơn gió heo may thổi qua 
bỗng nhớ câu nói “tháng chín đôi 
mươi, tháng mười mồng năm” để 
tìm về với “lộc trời” đặc biệt này. 

77Tháng 12. 2020   Số 282   Đầu tư Phát triển



cầu seonyu, công Viên 
hangang

Công viên Seonyudo ở Yangwha-
dong là một bãi nổi nhỏ trên sông 
Hàn, nổi tiếng với cây cầu Seonyudo 
hình vòm, còn được gọi là Rainbow 
Bridge, là một trong những điểm 
ngắm cảnh ban đêm tuyệt đẹp của 
Seoul với những dải ánh sáng muôn 
màu, lung linh. 

Ngắm bình minh tại Công viên 
Seonyu, bạn có thể chiêm ngưỡng 
mặt trời lên giữa cây cầu Seonyu 
vắt ngang sông Hàn và các tòa nhà 
trọc trời ở trung tâm thành phố. Vẫn 

đón
bình minh 

tân niên 

Bình minh đầu năm mới, khi 
đất trời giao hòa, vầng thái 
dương như hòn lửa đỏ rực 

nhô lên từ mặt biển là khoảnh 
khắc vô cùng ý nghĩa. Tại 

xứ sở Kim chi, có rất nhiều 
điểm đến để bạn có thể thỏa 

sức chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt 
vời của thiên nhiên trong thời 

khắc thiêng liêng này.  

hoàng Liên

khung cảnh quen thuộc hàng ngày, 
nhưng trong sớm ban mai của ngày 
đầu năm mới, không gian dường 
như trở nên tĩnh lặng và lãng mạn 
hơn. Đặc biệt, đây cũng là điểm 
ngắm bình minh lý tưởng cho người 
già, người khuyết tật, gia đình có 
trẻ nhỏ, những người không tiện 
di chuyển xa… với vị trí nằm ngay 
trung tâm thành phố.

đình Bugak, đường 
trên cao Bugak 
paLgakjeong

Đường trên cao Bugak 
Palgakjeong được Tổng cục Du 
lịch Hàn Quốc bình chọn là một 
trong 100 điểm du lịch đêm phải 
ghé thăm khi đến với xử sở Kim chi. 
Xuyên suốt cả 4 mùa trong năm, 
đường trên cao Bugak Palgakjeong 
luôn toát lên vẻ đẹp tĩnh lặng và rất 
đỗi thanh bình. Đình lục giác Bugak, 
tọa lạc trên đỉnh núi Bugaksan ở 
độ cao 345m, được xây dựng theo 
phong cách truyền thống của Hàn 

Quốc để gợi nhớ về lịch sử xưa. Từ 
đình lục giác Bugak, bạn có thể 
phóng tầm mắt ngắm nhìn khung 
cảnh toàn thành phố. Nếu đón bình 
minh tại đây, bạn sẽ có cơ hội được 
chiêm ngưỡng mặt trời lên, phá vỡ 
màn đêm bao trùm toàn thành phố. 
Vào ngày 1/1 hàng năm, rất nhiều 
người dân Seoul tập trung tại đây 
để đón những tia nắng đầu tiên của 
năm mới.

đỉnh seongsan 
iLchuLBong

Đỉnh Seongsan Ilchulbong – 
Đỉnh núi Mặt trời mọc đặc biệt 
nổi tiếng khi là nơi có thể chiêm 
ngưỡng khoảnh khắc bình minh 

tại hàn quỐc

Đình Bugak

Cầu Seonyu

Đỉnh Seongsan Ilchulbong mặt trời mọc

Đỉnh Seongsan Ilchulbong
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vào buổi sáng, được xếp vào top 10 
thắng cảnh đẹp ở đảo Jeju. Nơi đây 
được xem như một biểu tượng du 
lịch của hòn đảo xinh đẹp này và 
được UNESCO công nhận là di sản 
thiên nhiên thế giới vào năm 2007. 

Đỉnh Seongsan Ilchulbong được 
được hình thành từ vụ phun trào 
núi lửa dưới đáy biển cách đây 
khoảng 5.000 năm. Đứng trên đỉnh 
núi này và ngắm ánh thái dương 
đầu tiên của năm mới, bạn sẽ cảm 
nhận được trọn vẹn sự hùng vĩ của 
thiên nhiên khi thấy mặt trời mọc 
qua miệng núi lửa, đón chào những 
tia nắng bình minh trên cánh đồng 
cỏ xanh ngát trong tiếng rì rào của 
sóng biển.

Bãi Biển jeongseojin
Đón bình minh tại bờ biển phía 

tây Hàn Quốc với những bãi lầy 
rộng mênh mông bát ngát sẽ đem 
lại cho bạn một trải nghiệm khác. 
Với khoảng cách chỉ 1-2 tiếng di 
chuyển bằng tàu điện ngầm hoặc 
xe ô tô, bãi biển Jeongseojin thuộc 
Incheon cũng là nơi hẹn hò lý tưởng 
của các bạn trẻ ở khu vực Seoul.

Nơi đây nổi tiếng với tác phẩm 
điêu khắc hình chiếc chuông có 
tên Noul (có nghĩa là hoàng hôn) 
được đặt bên bờ biển. Khoảnh khắc 
mặt trời ló rạng hoặc lặn qua chiếc 
chuông được rất nhiều bạn trẻ chờ 
đón để lưu lại những bức hình nghệ 
thuật nhất. 

Bãi Biển jeongdongjin
Bãi biển Jeongdongjin thuộc 

thành phố Gangneung, tỉnh 
Gangwon là địa điểm được bình 
chọn là nơi đón mặt trời mọc đẹp 
nhất và nổi tiếng nhất Hàn Quốc. 
Lễ hội Mặt trời mọc Jeongdongjin 
diễn ra tại công viên đồng hồ cát 
(Hourglass Park) với nhiều hoạt 
động thú vị.

Chiếc đồng hồ cát gần bãi 
biển được coi là biểu tưởng của 
Jeongdongjin. Mỗi năm, vào thời 
khắc đầu tiên của năm mới, đồng 
hồ cát này được đảo ngược lại và 
phải mất đúng 1 năm để số lượng 
cát chảy hết xuống dưới đáy. Đến 
Jeongdongjin vào ngày 31/12, bạn 

còn có thể tham dự Lễ hội pháo hoa 
và Lễ lật đồng hồ cát vào đúng 12 
giờ đêm – thời khắc chuyển giao 
giữa năm cũ và năm mới.

Bãi Biển homigot
Nằm ở huyện Namgu, thành 

phố Pohang, tỉnh Gyeongbuk, bãi 
biển thuộc xã Homigot là một trong 
những địa điểm đón mặt trời tân 
niên nổi tiếng ở Hàn Quốc. Homigot 
có nghĩa là “cái đuôi Hổ”, mang ý 

nghĩa về vị trí địa lý của nơi đây: 
Hình dạng của bán đảo Triều Tiên 
thường được so sánh với một con 
Hổ, nơi đây là phần đất mũi phía 
Đông của bán đảo.

Bãi biển này nổi tiếng với tượng 
hai bàn tay hướng vào nhau, một 
dưới biển, một trên cạn, các ngón 
tay khum lại, tượng trưng cho sự 
hòa hợp. Biểu trưng cho sự đồng 
lòng, đồng sức, cùng hướng về lý 
tưởng sống “cộng sinh” của toàn 
thể nhân dân để tạo nên nguồn sức 
mạnh vô tận.

Cứ vào dịp cuối năm, người Hàn 
Quốc ở khắp mọi nơi đổ về Homigot 
để ngắm bình minh đầu tiên của tân 
niên và tham gia Lễ hội đón chào 
năm mới ngay trên bãi biển.

Sau khi ngắm mặt trời, canh 
bánh gạo (Tteokguk), một loại canh 
truyền thống mà người Hàn Quốc 
thường ăn trong dịp năm mới sẽ 
được phát miễn phí để mọi người 
cùng thưởng thức.

mũi đất ganjeoLgot
Mũi đất Ganjeolgot ở thành phố 

Ulsan là địa điểm nổi tiếng để ngắm 
bình minh đầu năm sớm nhất tại 
Hàn Quốc với cảnh biển nên thơ, 
rừng thông, những bãi đá nhiều 
hình thù kì lạ và làng gốm Onggi.

Ngày 31/12 hàng năm, nơi đây 
trở nên vô cùng nhộn nhịp bởi 
người dân đổ xô về chào đón những 
tia nắng đầu tiên của năm mới. Lễ 
hội chào năm cũ và đón năm mới 
ở đây cũng diễn ra vô cùng sôi nổi 
với các hoạt động như: bắn pháo 
hoa, các buổi biểu diễn nghệ thuật, 
thưởng thức Tteokguk và ẩm thực 
địa phương… 

Chuông Noul, bãi biển Jeongseojin

Đồng hồ cát tại Jeongdongjin

Bãi biển Homigot

Lễ hội đón bình minh tại Ganjeolgot
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Tác dụng cơ bản của yoga là 
mang đến sự khỏe mạnh từ 
bên trong và chính những 

điều đó mang lại cho người ta một 
sắc diện tươi trẻ, rạng rỡ. Ngoài tác 
dụng nâng cao sức khỏe, yoga còn 
mang lại cho người tập một vóc 
dáng cân đối, gọn gàng. Yoga đóng 
vai trò quan trọng trong việc giữ gìn 
và cải tạo vóc dáng. Vì sao cùng một 
bài tập yoga có thể áp dụng được 
cho cả người gầy và béo. Đó là bởi 
yoga có sự điều chỉnh tùy theo thể 
trạng từng người, điều phối được cả 
lượng mỡ trong cơ thể, nơi nào cần 
thì đắp vào sẽ lấy đi nơi nào thừa. 
Đây là lợi ích mà không phải môn 

Không giống như tập thể dục 
truyền thống, yoga pha trộn di 

chuyển và cân bằng, linh hoạt và 
sức mạnh với kỹ thuật thiền định 
như hít thở sâu. Yoga không phải 

là giải phẫu thẩm mỹ. Nghĩa là 
không chỉ ngày một ngày hai là 

người tập có thể đạt được vẻ đẹp 
như mong muốn. Sự thăng bằng 

trong tâm hồn và thể xác chính là 
những gì mà yoga sẽ mang đến 

cho người tập. 

Phương Thảo 

thể dục nào cũng làm được.
Yoga giúp điều tiết cơ thể, đào 

thải độc tố, mang lại sự khỏe mạnh 
cả về thể chất lẫn tinh thần, từ đó 
sẽ giúp cho sắc đẹp của bạn rực rỡ 
hơn. Chẳng hạn, sau khi tập yoga 
bạn sẽ thấy tinh thần sảng khoái, 
giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, vì thế 
mà làn da luôn căng mịn, không có 
mụn trứng cá, mất hết bọng mỡ và 
quầng thâm quanh mắt... 

Ngoài tác dụng nâng cao sức 
khỏe, yoga còn mang lại cho người 
tập một thân hình cân đối, gọn 
gàng, cơ bắp săn chắc, mang lại vẻ 
trẻ trung, làm chậm tiến trình lão 
hóa... Ở những người dư cân, các 

động tác yoga sẽ giúp người tập 
tiêu hao nguồn năng lượng nhưng 
lại không tạo ra cảm giác đói, thèm 
ăn. Trong khi đó, khi người gầy tập 
yoga và đạt đến mức cân bằng thì 
sẽ nảy sinh nhu cầu tiếp thêm năng 
lượng. Do đó, cân nặng cũng được 
cải thiện đáng kể.

Việc luyện tập thường xuyên sẽ 
giúp kích thích sự tuần hoàn máu, 
giúp tăng hiệu quả của hệ tiêu hóa, 
giải được các độc tố bên trong cơ 
thể. Không chỉ thế, tập yoga còn 
giúp người tập có một giấc ngủ sâu 
hơn và ngon hơn. Nhờ đó làn da 
cũng trở nên khỏe mạnh, loại bỏ 
được mụn, nám và các vết nhăn.

Yogachăm sóc sức khỏe 
và sắc đẹp với 

80 Đầu tư Phát triển   Số 282   Tháng 12. 2020

văn hóa



một số động tác yoga 
giúp Bạn khỏe mạnh, 
trẻ trung
tư thế đứng gập người

Mục đích: Làm nóng các khớp 
và cơ

Cách Thực Hiện:
+ Đứng hai chân chụm vào nhau, 

các ngón chân duỗi thẳng.
+ Hít vào, dang cánh tay sang hai 

phía (lòng bàn tay ngửa) rồi giơ cao 
cho đến khi quá đầu.

+ Thở ra và cúi người xuống cho 
đến khi hai bàn tay chạm xuống hai 
cẳng chân, hai bàn chân hoặc sàn.

+ Giữ tư thế này trong vòng 15 
giây. Hít vào rồi đưa hai cánh tay lên 
trên đầu, thở ra và hạ hai cánh tay 
sang hai bên.

Lập lại động tác ba lần.
tư thế cái cây

Mục đích: cải thiện sự cân bằng, 
tăng cường sức mạnh cho đôi bàn 
chân, hai cẳng chân.

Cách Thực Hiện:
+ Đứng hai bàn chân chụm vào 

nhau, các ngón chân duỗi thẳng.
+ Đặt gót chân phải vào đùi trái 

hoặc bắp chân (hoặc mặt trong mắt 
cá, với các ngón của bàn chân phải 
chạm nhẹ xuống sàn).

+ Chắp hai tay trước ngực và nhìn 
thẳng phía trước. Giữ tư thế này 
trong vòng 15 giây.

+ Hít vào và đưa hai cánh tay chắp 
lên cao quá đầu. Giữ tư thế này từ 

15-30 giây.
+ Thở ra và trở về tư thế ban đầu.
Lặp lại, giữ thăng bằng trên chân 

phải.
tư thế xoắn eo

Tác động vào cơ hai bên eo, tư 
thế giúp giảm số đo vòng eo mà 
không cần vận động quá nhiều. 
Ngoài ra, phần lưng cũng được thả 
lỏng, cải thiện hệ tiêu hóa, tốt cho 
bao tử và đường ruột. Vì là động tác 
dễ thực hiện, để có hiệu quả tuyệt 
đối, người tập cần giữ tư thế chuẩn.

Ngồi xếp bằng, lưng thẳng, ưỡn 
ngực về phía trước. Vặn người về 
bên trái, tay phải đặt lên đầu gối 
trái, tay phải đặt sau lưng. Nếu có 
thể, tăng độ khó động tác, xoắn eo 
nhiều hơn bằng cách vươn tay trái, 
trượt lên đùi phải, càng sâu càng tốt. 
Giữ nguyên tư thế trong vòng 20 
giây, sau đó đổi bên. 

Lặp đi lặp lại động tác này 2 phút 
mỗi ngày.
 tư thế vũ công

Tư thế này đòi hỏi người tập giữ 
thăng bằng tốt, giúp cải thiện chức 
năng của thận, cân chỉnh dáng đi và 
thúc đẩy quá trình trao đổi chất cho 
cơ thể.

Cách Thực Hiện:

+ Đứng thẳng người, trụ chắc 
trên chân phải, từ từ co gối trái, 
nâng chân trái về phía sau, lên cao.

+ Dùng tay trái giữ lấy cổ chân.
+ Dồn trọng tâm cơ thể về phía 

trước, tay phải vươn dài, thẳng, mắt 
nhìn theo tay.

+ Thực hiện thay phiên cho từng 
chân, mỗi chân 30-40 giây.
tư thế xoạc chân

Tư thế có tác dụng với người đau 
lưng, giúp lưng khỏe hơn, giảm tình 
trạng co thắt ở bẹn, kích thích lưu 
thông máu trong khung chậu. Bên 
cạnh đó, chức năng buồng trứng 
cũng được cải thiện, điều hòa chu 
kỳ kinh nguyệt. Động tác cũng giúp 
tăng sự dẻo dai cho cơ thể, đặc biệt 
là phần thân dưới.

Cách Thực Hiện:
+ Ngồi thẳng lưng, hai chân mở 

rộng hết cỡ, đến khi cảm nhận phần 
đùi trong được kéo căng.

+ Hít vào, nâng hai tay lên cao 
sau đó thở ra, gập người về phía 
trước hết cỡ.

+ Lưu ý giữ lưng thẳng trong 
suốt quá trình hít thở, thực hiện 
động tác, không cong lưng.

Thực hiện động tác 8-10 lần mỗi 
ngày, trong vòng 1 phút.

Yoga
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Trong tháng 12/2020, Ban biên tập Bản tin Đầu tư Phát triển 
đã nhận được tin bài, ảnh cộng tác của các đơn vị, chi nhánh, 
cộng tác viên trong hệ thống BIDV và trên khắp các tỉnh thành:

 Các đơn vị: Trung tâm Ngân hàng số, Ban Phát triển Ngân 
hàng bán lẻ, Trung tâm thẻ, Ban Khách hàng DNNVV, Văn 
phòng Công đoàn, Ban Mis.Alco, Ban Kế hoạch, Ban Kinh 
doanh vốn và tiền tệ, Ban Thư ký HĐQT, Ban Định chế tài 
chính, Viện Đào tạo và nghiên cứu, Ban Kế toán, Văn phòng 
đại diện Tp.HCM, Trung tâm CNTT, BIC, BSL, BIDC…

 Các chi nhánh: Đông Đô, Nghệ An. Sở giao dịch 3, Thái Hà, 
Hà Tây, Đông Hà Nội, Phú Yên, Thanh Xuân, Hà Giang, Sở giao 

dịch 1, Hà Nội, Thủ Dầu Một, Phú Tài, Bình Thạnh, Bình Phước, 
Đồng Khởi, Đống Đa, Trường Sơn…

 Các cộng tác viên: Thu Huyền, Ngọc Thảo, Anh Phương, 
Ngọc Mai, Phạm Giang, Thùy Trang, Đức Minh, Mạnh Cường, 
Phương Anh, Hà An, Bùi Văn Cường, Hồng Nhung, Xuân Hòa, 
Thanh Bình, Hoài Thương, Ái Linh, Thanh Thảo, Thanh Cấn, 
Phan Tạo, Lan Phương…và nhiều Cộng tác viên khác.

Ban biên tập Bản tin Đầu tư Phát triển xin chân thành cảm 
ơn sự cộng tác quý báu của các đơn vị, các cộng tác viên trong 
thời gian qua. 

Ban biên tập rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, 
cộng tác nhiệt tình và có hiệu quả hơn nữa của tất cả bạn đọc.
Trân trọng!
 BAN BIÊN TẬP

hộp thư số 282

Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. 
Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với 
nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.

Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người 

bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. 
Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: “Hôm nay, bạn tốt 
nhất của tôi đã tát vào mặt tôi.”

Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một 
ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm 
mát.

Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân 
xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. 
Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh.

Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối 
khắc lên tảng đá dòng chữ: “Hôm nay, bạn tốt nhất 
của tôi đã cứu sống tôi.”

Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: “Tại sao 
khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại 
là một tảng đá?”

Và câu trả lời anh nhận được là: “Khi ai đó làm 
chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát 
nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những 
nỗi trách hờn.”

Nhưng “Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ 
người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên 
đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi.”
Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc 

tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng 
trong cuộc đời lên tảng đá để mãi không phai.

(Sưu tầm)

người bạn2 
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