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SSHB CQNG IIOi XA EQI CEIJ NGEL{ I'4T NAM
D6c l4p - TEdo - II'![ phfc

NGiN uiNG TMc?
SAI GdN Hi NOI

s6: ol^.,reoHDcD

NGEI QUYfT CtA DAI HOI DdNG C6 E6NG
Ghien h9p thutmg tri6n lh tht,20)

DAI HOI D6NG CO DONG SHB
- Ctn cf LuAl Doanh nshig! s6 60/2005/QHl l nsdy 29-11-2005 cta Qu6c hoi

kho{ )g;
- CE! c! LuAl c6c I$ cffic TIn dug s6 47l2010/QH12 ngay t6-6-2010 cta

ouoc h6i kl6a xI;
- Crn cf Eiau & hoqt dOdg oia NgAn lldng TMCP Saicdn - Hd NOi da duqc &lc

nh6! drng ky qi vdn ba! s6 6I31^HNN-TTGSNH ngdy 04-E-2011 cna Ngan hale
NhA nudc Vi€t Nm;

- Can c(! Bien ban hq! Dqi loi ddng d d6ng thudng nien lan th'i 20 s6 ottsB-
DSDCD lgay 05-5'2012,

QUYiT NGEI:

Di6D 1. rt6trg qua E6o cno thuc Lifu !hi0m vq ctu Eoi ddne Q!tu rri NEetr tnlg
TMCP Sni Cdn - Hi Noi (tdi 618 phicu tdn thdal. bdry 99,5% tOng s6 c6
phAn ci qqin bi;u quttt ct @ cdc ci d6kg thdn .ttt Dqi h^r.

Diau 2. Tl6Dg qua B60 c6o k6t qun hott .tory Li doanh lln 2011 vt k6 ho|ch
IjIL do!trh ntn 2012 cia Ngtn ldlg TMCP Sdi Gdtr - Ha NOi fvdi 6.rJ
phi;u ki4 hanh. binc 99,5 ui"e i ci phi, ,n qL)i4 biiu q&t .ia cdc cd
&tne thM d'! Dq; hai), A6ft 60r s6 chl ti€D chd yCu sau:

132.172t! 6dng

8.86a,79trdane;
92.390 t' ddns;

58.1i4dddne;
s. Lqi nhuan tu6c th!€: l.850ttddnc;

t. T6ne tni san:

2. V6n diAu lC:

3. V6n huy dons:

6. . Qut lEde:
7. Thn lao HDOT, BKS:
8 Chi 1i€D an t.rn v6n: 1\d/^-12r,4

HdNAi, nqay05 thdns t ndn2012

925 g ddnsi

l5,5ttd6!s;

<5%



Diatr3.

Diiu 4.

Th6rg qra B{o cdo rdD dltrh l6icbtDh ci, SflB brn 20 vi kdt oudrr'Fc hiitr DhiGD v) Dem 20r r cie Batr KidD so6r .voi o ,i ,it;" ,ai-,ii"i
DatBau.\qi bne sb rd phan .d quren biau qulit cia tuc .6 d;ns han d{ Da,

lh6ng 
qua GEo.dicb_sd_p-rbip NgAo hAbe Tbtr@g b?i C6 pbitr Nbi HAr\0r vio Ng5tr b,Ds TMCP sai c6! Fc N6i Llao n6: .tune Td Ein! s60ltlDol nsay.2'-a.2oi2 ,vo 5al pri;u rd rhlii. bdi;*;!";";;;;pre coqDJan brcD quydt fla c;! cd ddng 

'ham 
du Daihai nnu sau

L Thone qud C,ao dich #! nnep Nglr haDB TMcp Nts Ha N6i \do \Ern
hAng TMCP Saicon -Ea Noit -
- NCAn hdg lhan sii! nhAp: Neatr jdng TMCP Saj ci,n _ Ha N6i;
- Nga! hdng bi siip nnA!: Ng6n hug TMCP N}n Hd N6i;
- V6n Eiau E cu Ng6n ldng sa! s6p nhAp: 8.865.295.4?0.000 ddry.
- Tt lC ho6n d6i cd lhiau dC ftttc nien ciao dich ,iip nhap duqc thuc hi€n

nhu sau:

+ 1 .t) phiau.no Habubaii d dvac hoda d;i nsaap b;ap 0.7j,; Dhia,
c!1.14a h,a4.8sll 're.hEiaciaQjph&u rc 000 d;ae.; p\i.u/ tai
r4o, dpnphzt ha4h.6 ph:aLdi thuc hianG;aodkh sap hhtip:

I t .6 phiiu \io sHB sa d@. 4hd4 that a.2t cd phid cn| Npti, hnhr
stt B (444h Sitt .ia 4; phii u: t 0 000 dine ct; phi;,/ ai lh,ii ;,;n ch;!dMh :a\h cd ddkg da pha! ha4h ,; phi;u hrc hii| ciao di.h sdp

2. Thong qua Dq rldo Di tu sd! nn4pj

3. Th6ng qua Dq tldo Hqp ddng siip inap do HOi dong euin tri dC tliinj
4. Th6nB qu Dr rh,io Difl Ie Lh \gdn hee l MCp sai con hd NOi sau knr

u,ao drch srp nnlp duqc rhuc hiin thenl c6ne;
5. Thdng qud phumg 6n phA hdni L6 pll€u ra rdng chung dd lh{c hrin Ci.o

dicb sdp !j.lap;

6 
,ft6ng 

qu,\:ec L€m Jdt b,i.sun8 co phieL cud SHB $i Sd ciao dch ChtDeknod Ht N6i de rh*c hiin C,ao dich sdp nndD:
7. ilon8 qua v;€c dm8 rD ln d ch(rne ktodn b6 slns q. IMg rdm Ln k,cblns kio6n vi€r Nd da Lluc hire ciaodich sap;i!r
8. 

-U) 
q,-uycn (bo Hoiddre euen ri vl HOid8ne euAn n; uJ quyAn 4ic,ro cui

Lrctr,ner mng v@ rrl. ce ndnn vien Hoi.d6DB euin Ei tab viec $eo ch;
dA uudng trK du({b'l ddng uninn,ria. bd sug D.i m saonhjp. Hop dong
sap Dnap. Diau t., (rta Nedr bde sau Jt nnatr sdp n!ap, ptoi.g ; pn6ihrl ro ph,cL rd cdng (h6ng \a (dc rai Lir hO so ti€n quao Ueo n;@g dar
cua \gdn hans Nh) nr(, Ly.b"d ChhC $orn Nte nuoc \d clc cd-qmn
:?d^rl nhi:u6c c9 !'aI quyiD phL hqp \di quy dinn cu lniip tldr dd;dm
bsoarso dicn sdpnn6pduqc thuc hi€n rhADi conE.



Dian 5-

9. Giao HQidOng QuAn ri. Chi rich Hdi ddng Qudn ni ra ldng Giiin doc cla
SHB uiCh thai dr a c6c c6bg viCc \ i rhrl ruc cin Lhial da ld chnc th{c hjln
Giao dich srp nlip. b@ gom !d ki6ne eid han virc dam phdn hodn chinh.
ki kaL -huc hirn Hq! dong sdp nnip ri trian l-\ai Lbvc hign rdr cd cdc cdog
viec pMt sirlr sau sap nhap.

Th6bg qtr. Plusne rb pheD chia lqi lhulD r4n 20ll vt ltich llp c{c qu9
6eo noidune Td Fin} s6 02HDqT cna HOi d6ns Oudn F /vdt 599 phia" tda
thdkh bdas 99,5 % t6ns t6 cA phan .6 qb'Eh biet q yat cna cdc cA dA,s thad
dl. Eat ,rr, cu fte nllu saul

st'T

I

241.9i3.324.939

1 Lqi nlu6! sd thu€ d€ trlch l& c.4c quy vn chia e6

Trlch hp Qur'dv lli b6 sule V6n rli6u F 38.951.453.588

5 Loi nluar cdn lei ssu kni dch Qut dv ht b6 114.017.618.123

6 Tric! l6D qli ds phdns Tai cbidh 69.a6a.a52.a42

Lo-i nnlan Dnm 201 I r!6 clia 06 ttc viL rrich UQ

(5ta6l
8 Lqi obut, na6 Eurrc d€ lqi 2.701.684.fi7

t0 T6ng Lqi nlufu cdn l9i de chia c0 itc vd hi.! l6p 646,9 t0_454.421

Tm ng c6 ntu ltu 1 lem 201 I (87t

12 lqi ddn cdn lai & chia c6 ib b6 sus vA tlch 16!

o0)-o1)

24.M3.765.223

Vtu tli6u l€ chia c6 tt! (c6 phiCu dms ln hdh
lqi nsly 3ll12l2010 llt di €d phi6u qnt)

4.810.81.1.610.000

l4 Tt l0 chi tn cd itc b6 suas (51r'")

0t*5%
240.541.680.500

!5 Lqi n!u8! cdn l?i ntm 201 I dC lrich lep cdc qui

(l2)-O4)

21.502.084.724

l5,l Ttich ldp qtt kjteh theins 21.440.040.044

15,2

Tdc l/6
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Diiu 7.

Ti li chia @ nid v6n dieu F ttdi.liCm

t1 Tt lC chia c6 tu /v6n dieu le bb! qu,I lin 201 I

Diau6. rh6os qua b6 sutrg nslbb rehi kibh do.bh $eo nO, du.B Td dln}.s6
0r hDQr cna Hd, ddde QuAn v1(A 648 phku n thanh. bdnE a9.1or toac
si! ci phk cb qtyih biAt q"lit cra atc cij aohs than dv Dqi h'i) rfiv sN:

l. Itons qua viec b6 sDe nsilh neha kirh doad 'ts@ ftanh todtr' vao dalh 4rc

7.

9.

2

3.

8.

2

i.

ngdrlh nght ki.h dodh qla SEB.

tiy q-uyAn cho HOi 6d!s Qudn ai va HOi d6ie Qlin tri iy quyit l4i clD chl ti.ch

Hai diDs Qutu ri..oic he! vid HOi d6ne QLin Ei ldm viic $@ cha d6 huia€
E.E chi dqo Bd! ldlE G6n d& hoan ft $t ruc tbne kt lonh do€nh va ${c hicn
cdc c6ng vi* lien qDe dd ddn klai hoat do-ng kin! doat'tsso dsnh lodn" tlEo
quy dinh cia !h6! lua.

Tt6!g qm nr qry6n cto flii it6trg Oudb 14 qo'61dirh not 36 trOi duDg
ibuoc thiD quyeD (n, D4i nii il6trs c6 ddrs Lheo noi dug Tt lrbt so
0afiDQt da H6i ddng OuAi ltr1. \Ai 600 phiau dn hanh. bine 99 3"' dhc
sO c6 phan c.t q ren biau qq.et dia atc c6 .l6ng than du Dai hai) ntu s n:

Chl dons diau chinh cic chi titu ve ndn s6ch hoat done kinh doarh ndn 2012 cho
phn hqp voi di€n bi€n tii tudng chi.l s{ch kinh t6 dm6 vn quy.lj!h ola phd!
bat
86 rbg rbcE treAln trshi kinh dorln dleo qL) din! iu phap lua vA d1!tc L.er fiir
q'c UEy d6i noi duiA ho4r tlong r€n Gidy chhe n$n dalg lci rfth d@I lhn bq!
vd netuh nsha kinh doafi dtr@ b6 sus;

Ouy diii cu rhd cd clu, chuc ldns. nljCtr w cd, bd miiy que li. diiJ hd! ?hu
hqp vd quy dlnh cia p!6p hat vn quy m6 h@i d3ng kirh dosfi ola SHB Lons
tio€ t.\a,i kii
Quy& dinh vi€c nu bi d phh da bi:n:

Quyrit dinh vi& diu tr, Dua, biiD iai sdD cu SHB @ si6 ni dr 20% rrd l!1tr e vdi
v6n Diau E qla SIB ghi lros biio cto tdi chidh da di.@ K&n to6n gh ndt ad ap

'idg 
yeu cau ho?t dole kinh d@!;

QDy& diih c{c lqp d8ig cn ei6 h.i r€n 20% v6n diau le cta SHB shi rone b6o c6o
tai chinh .E tluqc kiem toin gar nhA giita StlB yn qtc thnnh vi€n Hoi d6ng qdn
tj. r.ldlh vien Bm Kiam sd! T6ns cidn d6c, d d6ie ldi, nsudi c6 licn qu,n c'ra
neuad quin li thdnl vien Bo Ki n ,odt, c6 d6ng l h cr)a SIB; c6!g ty coa c6r€
ty li€n k& cna SHB;

Qulrl dinh phuonc dn ed! v@ Na cd pni! qla doanh n8hiep. 16 cht( tii d.ne
kn& co gia D: tl 20o. r0 l€n so vo von ditu E cl-r SHB ghj ron8 bdo ai. tii chhn
de (fud-r ld€d ro6n g6n nln!

Quy& diih vi& thadl hB, giai fiC, iianh ly C6ng ty @r! Chi nntrh rt!!c thuoc lhn
hqp v6i quy dinh cna phip hA!

Quyei dinh vi* b0 nltto! nicn rhiAn Tons ci6m d6c Nsar hdns.

4.

5.



*

10. Quy6t dinh giai pn6p khic phuc bian dong l6n va ai clioh cr)a sls.
I 1. xay dlms vn bd hdih Quy ch€ d chtc !d hoaj d6ng cia HOi dong a:in fi. eu

KiCm soft phn hq! voi quy dinh cia p!6p hat viL NgAn ldng Nhn Dudc.

Didu s. lb6rg qua ca ciu EOidirg Qudtr. rri ri Batr Kian so6r oia sm Dtieb kt
2012-2017 &eo noi dug Td trbh s0 05,tIDQT oia Hoi d6n€ Qn{nllj OAi 6l I
phieu fir thi|h, bdrq 99,4% tdng tO .6 pMn ai qur., biCu qqet cna cdc c6
.l6ns than dt Dai hai).

Diau 9. Th6ns qua K& qun b,u c& HOi d6Dg Qunr t{ vn B.n KiSn so{t nhusau:

1. EOidlry Quat q
- ons D6 Quds Hi n (v,t 746.390.964 dd6u biu bi!,s 209,7% t6ns s6 cA lhidu

co quy{ Dreu quyel lndm dv t,?r nar.

- ons Nguy6q Vin L€ (vd 488.372.018 phi6u biu birs 13?,21% tdns s6 c6 !hi6u
c6 quycn bi€u qutct thm d\r D4i hoi).

- Ba Ddm Ngac Bich (vdi 272.682.029 phi6u biu ldng 76,6?% t6ns s6 c6 phi6u
c6 quyCn bid! quy6! rhm 4r D4i hoi).

. dng Phan NBoc Tuan rv6i 2?2.218.9 1 phi€u biu b;€ ?6.a9v" !o!g s6 cd
phieu c6 quyen biCu quyet rhm du Dai hoi).

- 6ns Tdn Nsec Linh (vdi 250.723.613 phi€u bau bins ?0,44% t6ns s6 cd phitu
c6 quyan bi6u quy6t thd dli Dai hoi).

- dns L! Qums Thlns (vn 241.691.768 ! 6u biu bins 6?,91% t&s s6 c6 !!i6!
c6 qlyan bi6u quy6t rhd dq Dei h$i)-

- ong rham Hdng thai 
' 

\ di 2l a.549.352phiau biu blng 6o.2Eo o rOns sj co lhiiu
@ quyd brd quyerDdmddrer nat.

2, BM KiAn sodt

" ons Phqn Hda Bbh (vdi 513.s2s.988 phiau bdu bals t 14,36010 t&s s6 cd !hi6u
c6 quyen bieu quy€t lhaln dq Dei hoi).

- oDg Bni lhad Tan (vti 376.366.730 phi u biu bihs 105,74010 t6ns s6 c6

lnieu c6 quy€n bicu quyct fian dq Dqi hoi).

- Otre NglyF! Hiru Dic rvati 328.645.425 phliu biu baog 9:.rno" rdng s6 c6
pliduc6 quy€n bi€uquy€r tham du Dai hdil.

Bt ttoiog Thi MirI {\di l2E 4l I 677 pbiiu biu bii8 92.219" tlag sij cd phii:
c6 qDy€n bieu qdyCt ihan duDdi hoil.

- Bd Nsuy6! Thi H6Ds Uyen (vd 225.434.?40 ?hi6u bAu bans 63,34% t6ng s6 c6
phieu c6 qlycn bicu quyct dlam ds Dqi h6i).

Diau r0. c{c nol dus nA crc kt D?i hOi dins c6 d6!s trotc dny de rhoDs qur
trhuDg cbu. thgc hiltr lotrq thl ri6p lUc thu-c hia! trore treD 2012 vA bdo
cdo k& qun rrBtc Dsi hoi dong cO d6trg r+i pblCb hqp sio ohir



Diau ll. Ndi quy6t tray c6 hilu tW ka tt ogiy 0s5-20t2. HOi d6!e elin bi c6
tdch nhieln coDs b0 Nshi quyet da Dni hoi d6trs c6 d6ns thudng Di€, Ii! rhrt
20 \A dnng tii tr€n website cna Ngin hAng TMCP Sdi cia - HA NOi
(u/w.shb.codw) rheo quy dinh cua phiip lu4! va c6!g b6 $ory rin.

Diar 12. HOi ding Qun! nt Bar Ki€m so& T6Dg ci6n d6c v? toatr $A cd dons Ns6tr
hens TMCP Sni Gdtr - HA Noi cbiu $ech lhieE fti hdoh Nghi quy€r bAy.

Nairtnn:
- }lau Eiau 12 (d€ !hn'h)j
- NHNN Vi91 Nm (de b/c6o)i_
- cbi .!6D! NHNN Ea Noi (de UcAo)l
. uBcK NhiL budc{de b/ceo);
. sd cDcK HN Ge cBrr)
- Lw yT' Hd so DHDCD SHB.

,In4. 
DAI IIOI DdNc cd D6NG

TICE IDQI

Qws Etds

z$oll3]{dd

fucAN Hl
rllrfirG M|l m

rirrifl.fiiil6r
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hà Nội, , ngày 27 tháng 4 năm 2012 

 

   

  

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

(Nhiệm kỳ 2008 – 2012) 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Thực hiện Luật Các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và 

Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), thay mặt Hội đồng Quản trị 

nhiệm kỳ 2008 – 2012, tôi xin báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị 

trong nhiệm kỳ 2008-2012.  

5 năm qua kinh tế thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế 

trong nước nói chung, hoạt động của ngành tài chính – ngân hàng nói riêng. Nếu năm 

2008 kinh tế toàn cầu khởi đầu suy thoái bằng cuộc khủng hoảng tài chính, bất động sản 

tại Mỹ thì đến thời điểm này khủng hoảng nợ công châu Âu đang diễn biến phức tạp đẩy 

kinh tế thế giới vào những khó khăn mới.  

Trong 5 năm qua nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại, Chính phủ đặt mục tiêu 

kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo anh sinh xã hội. Do đó hoạt động đầu 

tư, nhu cầu xã hội cũng suy giảm rõ rệt. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, 

ngành ngân hàng phải đối mặt với những thách thức to lớn: cạnh tranh diễn ra gay gắt 

trong huy động vốn, nợ xấu tăng cao, thanh khoản căng thẳng ở một số ngân hàng, lãi 

suất, tỷ giá và giá vàng biến động phức tạp vv… Để ổn định thị trường tiền tệ, Ngân hàng 

Nhà nước đã thực hiện kiểm soát tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, có các chính sách 

phù hợp tăng tính thanh khoản cho các ngân hàng và hỗ trợ các doanh nghiệp về vốn và 

lãi suất; đồng thời tăng cường các biện pháp thanh tra, giám sát để đảm bảo an toàn hoạt 

động ngân hàng.  

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng SHB lần thứ 16 đã bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm 

kỳ 2008 – 2012 với 6 thành viên. Năm 2010, nhằm đảm bảo tuân thủ Luật Các tổ chức tín 

dụng và các quy định có liên quan của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nâng tổ số thành viên lên 7 người. Cuối năm 2011, 

01 thành viên Hội đồng Quản trị đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. 

Với mục tiêu đưa SHB trở thành một ngân hàng bán lẻ đa năng hiện đại năm 2015 và 

tầm nhìn đến năm 2020 SHB trở thành một tập đoàn tài chính - ngân hàng vững mạnh 

tầm trong nước và khu vực. Trong quá trình quản trị ngân hàng, Hội đồng Quản trị SHB 

luôn quan tấm tới công tác dự báo, đưa ra các chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn phát 

triển có định hướng lâu dài trên cơ sở chiến lược cạnh tranh mang tính khác biệt. Đồng 

thời, Hội đồng Quản trị đặc biệt quan tâm đến công tác quản trị rủi ro trên toàn hệ thống 

và đến từng đơn vị kinh doanh các cấp từ các điểm giao dịch cho tới Trụ sở chính. Thực 



hiện vai trò quản trị ngân hàng, Hội đồng Quản trị SHB đã thường xuyên hoàn thiện thể 

chế, quy chế, chính sách phù hợp với pháp luật nhằm nâng cao năng lực quản trị - điều 

hành. Để phù hợp với quy mô hoạt động và tính cạnh tranh giai đoạn phát triển trong 5 

năm vừa qua, Hội đồng Quản trị đã tập trung nghiên cứu cùng một số nhà tư vấn cao cấp 

nước ngoài thực hiện tái cấu trúc bộ máy, nhân sự đi cùng chính sách quản trị nguồn 

nhân lực đạt tầm chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Quản trị SHB đã tổ chức các phiên họp thường 

niên và bất thương theo đúng quy định tại Điều lệ của Ngân hàng, đồng thời, Hội đồng 

Quản trị cũng thường xuyên giám sát, tham gia các phiên họp của Ban Điều hành và trực 

tiếp xuống làm việc tại nhiều đơn vị kinh doanh nhằm  nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải 

quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị - điều hành 

Ngân hàng nên SHB đã có những quyết sách, giải pháp phù hợp, kịp thời và hiệu quả  

trước nhiều diễn biến phức tạp của thị trường và ngăn chặn rủi ro nội bộ. 

Các thành viên Hội đồng Quản trị đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng 

lực và thế mạnh của mỗi thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các 

thành viên Hội đồng Quản trị đều nỗ lực hết mình, lấy lợi ích của Ngân hàng, lợi ích của 

cổ đông làm trách nhiệm của mình. 

Được ĐHĐCĐ tin tưởng giao phó trọng trách, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 – 

2012 đã chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường chỉ đạo Ban điều hành vượt qua 

khó khăn thách thức. Hoạt động kinh doanh của SHB đã có bước tăng trưởng nhanh, bền 

vững, an toàn.  

Hội đồng Quản trị SHB xin báo cáo một số nét chính đã được trong 5 năm qua như 

sau:  

- Các chỉ tiêu kinh doanh liên tục tăng qua từng năm, vốn Điều lệ năm 2007 là 500 

tỷ đồng, đến giữa năm 2011 đã đạt 4.815 tỷ đồng; tổng tài sản từ 14.381 tỷ đồng 

năm 2007 đã tăng lên 70.992 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng từ 269,3 tỷ đồng 

năm 2008 lên 1.002 tỷ đồng năm 2011. Mạng lưới hoạt động năm 2007 mới chỉ 

tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ và hai chi nhánh mới tại TP. Hà 

Nội và TP. Hồ Chí Minh nay đã được phát triển rộng khắp tại các tỉnh, thành 

phố, trung tâm kinh tế lớn của của nước và vươn ra quốc tế với 2 chi nhánh tại 

khu vực Đông Dương. Đội ngũ cán bộ nhân viên từ hơn 200 người năm 2007 

đến nay đã lên tới gần 3.000 người. Cổ tức hàng năm đều duy trì ổn định ở mức 

14%. 

- Tháng 7/2008, đã thực hiện chuyển trụ sở chính của Ngân hàng từ Cần Thơ ra 

Hà Nội, đặt tại số 77 Trần Hưng Đạo - trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước 

khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Ngân hàng.  

- Tháng  4 năm 2009, chính thức niêm yết 50 triệu cổ phiếu trên Sở giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội trở thành ngân hàng thương mại cổ phần thứ 3 niêm yết 

trên thị trường chứng khoán tập trung. Việc niêm yết không chỉ tạo điều kiện 

thuận lợi cho cổ đông giao dịch cổ phiếu mà còn nâng cao tính minh bạch, năng 

lực quản trị và quảng bá thương hiệu Ngân hàng. Tháng 10/2009 niêm yết bổ 

sung 150 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 



- Tháng 10/2010, phát hành thành công cổ phiếu ra công chúng, nâng vốn điều lệ 

từ 2.000 tỷ đồng lên xấp xỉ 3.500 tỷ đồng và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ 

phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

- Tháng 5/2011, đã thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành công, tiếp tục 

tăng vốn điều lệ lên trên 4.815tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu chyueenr đổi từ 

nguồn trái phiếu chuyển đổi cũng đã được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội. Việc tăng vốn điều lệ theo từng lộ trình như trên là hoàn toàn phù 

hợp với chiến lược phát triển của SHB trong từng giai đoạn, nâng cao năng lực 

tài chính, chất lượng tài sản của SHB, mặt khác đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ 

tối thiểu theo qui định của Ngân hàng Nhà nước.  

- Trong giai đoạn 2008 - 2012, cùng với việc thành lập Công ty Chứng khoán Sài 

Gòn – Hà Nội, SHB cũng tham gia góp vốn thành lập các Công ty như Công ty 

Cổ phần Bảo hiểm SHB – Vinacomin, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn – 

Hà Nội; thành lập 01 Công ty con là Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản 

SHAMC. Việc các công ty đi vào hoạt động đã định hình SHB hoạt động theo 

mô hình tài chính ngân hàng, tận dụng tối đa lợi thế của các công ty vệ tinh. 

- Năm 2010, SHB đã đầu tư thành công hệ thống công nghệ ngân hàng 

CoreBanking và core thẻ hiện đại hàng đầu thế giới. Hệ thống công nghệ mới đã 

tạo nền tảng cho Ngân hàng hoạt động kinh doanh trên quy mô lớn với nhiều sản 

phẩm, dịch vụ tiện ích, mang lại giá trị gia tăng cao cho khách hàng. Hệ thống 

công nghệ mới cũng hỗ trợ rất hiệu quả cho hoạt động quản trị rủi ro.   

- Tháng 2/2012, SHB đã chính thức khai trương Chi nhánh Campuchia với tổng 

mức đầu tư trên 37 triệu USD khởi đầu cho việc đầu tư ra nước ngoài. Dự kiến 

SHB sẽ mở chi nhánh tại Lào trong quý II/2012 và sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên 

cứu thị trường mở chi nhánh tại Myanmar.  

- Với định hướng chiến lược trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại đa năng, trong 5 

năm qua SHB không ngừng nỗ lực mở rộng địa bàn kinh doanh, gia tăng thị 

phần. Hết quý I/2012, SHB đã có 200 đơn vị kinh doanh trên toàn quốc, tập 

trung vào những địa bàn giàu tiềm năng, có lợi thế của SHB. 

- Công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực: đến nay, SHB đã có gần 3.000 cán 

bộ nhân viên, được đào tạo thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn có chất 

lượng, xây dựng tính chuyên nghiệp, tự hào văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc 

SHB trên nền tảng đạo đức nhân văn đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và 

minh bạch của SHB. 

- Với sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân 

viên trong 5 năm qua, SHB đã phát triển vượt bậc về quy mô hoạt động, vốn và 

tổng tài sản, vị thế được nâng cao. SHB đã lọt vào TOP 13 ngân hàng TMCP lớn 

nhất Việt Nam, hoạt động kinh doanh ngân hàng luôn phát triển bền vững, an 

toàn, minh bạch. SHB đã được Ngân hàng Nhà nước xếp loại A trong 5 năm liền 

và cuối năm 2011 được Ngân hàng Nhà nước xếp vào nhóm 1 (nhóm ngân hàng 

thương mại được tăng trưởng tín dụng 17% và hoạt động an toàn, hiệu quả). 

- Năm 2011, SHB cũng đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân 

chương Lao động hạng 3. Ngân hàng cũng được nhận nhiều Bằng khen, Giấy 

khen của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn 



5 năm vừa qua. Bên cạnh đó, SHB cũng đã khẳng định uy tín, thương hiệu của 

mình trên trường Quốc tế với nhiều giải thưởng quốc tế có uy tín như: Giải 

thưởng Ngân hàng Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Global 

Finance của Mỹ bình chọn; Ngân hàng Triển khai phần mềm lõi tốt nhất Châu Á 

do The Asian Banker trao tặng; Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất 

sắc năm 2011” do Ngân hàng The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) 

trao tặng; SHB cũng tiếp tục lọt vào Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 

và vượt 91 bậc so với thứ hạng năm trước...  

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!  

Hội đồng Quản trị cũng xin được báo cáo trước Đại hội về việc  miễn nhiệm chức vụ 

thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Huy Chí như sau: Tháng 12/2011, vì lý 

do cá nhân, ông Phan Huy Chí đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng 

Quản trị. Ngay sau khi nhận được đơn của ông Phan Huy Chí, Hội đồng Quản trị đã tổ 

chức xin ý kiến cổ đông về việc này và được đại đa số cổ đông nhất trí miễn nhiệm chức 

vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Huy Chí. 

Hội đồng Quản trị đã thực hiện các thủ tục và công bố thông tin về việc miễn nhiệm 

nêu trên đối với ông Phan Huy Chí theo quy định của pháp luật và xin báo cáo trước Đại  

hội đồng cổ đông. 

Kính thưa Quý vị cổ đông và các Nhà đầu tư! 

Hội đồng Quản trị SHB luôn hiểu rằng những thành tựu đạt được trên đây mới chỉ là 

bước đầu trong quá trình phát triển của Ngân hàng. Bên cạnh những kết quả đáng tự hào 

này, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành SHB cũng thường xuyên đánh giá những mặt 

hạn chế, tồn tại cần khắc phục quyết liệt trong thời gian tới. Với quyết tâm, tâm huyết và 

năng lực của mình, được sự tin tưởng của Quý vị cổ đông, các nhà đầu tư và hệ thống 

khách hàng tiềm năng rộng lớn, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ 

nhân viên SHB khẳng định sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của SHB 

và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong thời gian tới, đưa SHB lên một 

tầm cao mới trong nước và khu vực vì lợi ích của các cổ đông, góp phần phát triển ngành 

ngân hàng Việt Nam và phát triển kinh tế đất nước. 
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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011    

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH  DOANH  NĂM 2012 

       
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà 

Nội. 

- Căn cứ vào kết quả kiểm toán năm tài chính 2011 của Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & 

Young Việt Nam. 

Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) xin báo cáo trước Đại hội đồng 

cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 

như sau: 

  

PHẦN I : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 

 

I. SƠ LƢỢC VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG. 

1. Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam. 

Trong năm 2011, kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, lạm phát các nước đều tăng cao 

trong nửa đầu năm 2011, nợ công Châu Âu diễn biến phức tạp, thị trường tài chính biến động, 

thị trường vàng luôn đột biến, thị trường chứng khoán suy giảm... Chính những yếu tố này tác 

động mạnh mẽ đến kinh tế vĩ mộ trong nước: lạm phát gia tăng liên tục, có những tháng tăng cao 

nhất trong vòng những năm qua và chính vì vậy kéo mặt bằng lãi suất trong nước tăng; nhập 

siêu lớn, cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt, dự trữ ngoại hối giảm mạnh gây áp lực lên thị 

trường tiền tệ và tỷ giá; giá vàng trên thị trường biến động bất thường nhất là vào thời điểm đầu 

năm 2011. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

21/02/2011 về những giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới với mục 

tiêu chính ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Chính những giải 

pháp động bộ của chính phủ và toàn xã hội nên năm 2011 kết quả kinh tế Việt Nam cơ bản sau: 

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 ước tính tăng 5,89% so với năm 2010, 

thấp hơn mức tăng 6,78% của năm 2010. 

- Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 96,3 tỷ USD, tăng 33,3% so với năm 2010 

- Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 105,8 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm 2010. 

- Nhập siêu hàng hóa năm 2011 ước tính 9,5 tỷ USD, bằng 9,9% tổng kim ngạch hàng 

hóa xuất khẩu. 
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- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 ước tính đạt 848,2 nghìn tỷ đồng, 

tăng 6,8% so với năm 2010. 

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2011 so với tháng 12/2010 tăng 18,13%.   

 

2. Hoạt động ngân hàng và tình hình thị trường tiền tệ, tín dụng 

2.1. Chính sách tiền tệ, tín dụng của NHNN VN. 

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ đặc 

biệt là Nghị quyết số 51 của Quốc Hội và Nghị Quyết 11 của Chính Phủ. NHNN trong năm 

2011 đã điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát 

tốc độ tăng trưởng tín dụng, tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp, lãi suất và tỷ giá ở mức 

hợp lý nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Các chính 

sách tiền tệ của NHNN năm 2011 chủ yếu gồm: 

2.1.1. Chính sách lãi suất của NHNN. 

- Trong năm 2011, NHNN giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 9% nhưng liên tục điều chỉnh 

tăng lãi suất chiết khấu từ mức 7% vào đầu năm 2011 lên 13% vào 01/05/2011 và duy trì đến 

cuối năm. Lãi suất tái cấp vốn cũng liên tục được điều chỉnh tăng nhiều lần từ mức 9% vào đầu 

năm lên tới 15% (10/10/2011). Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng 

và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng cũng 

được nâng lên từ 14%/năm lên 16%/năm (10/10/2011). 

- Ngày 07/09/2011, NHNN tiếp tục ban hành chỉ thị 02 về việc chấn chỉnh thực hiện quy 

định lãi suất huy động bằng VNĐ và USD thị trường 1 ( tổ chức kinh tế và dân cư). Theo đó, lãi 

suất huy động bằng VNĐ không được vượt quá 14%, lãi suất huy động bằng USD không vượt 

quá 2%, đồng thời NHNN đã mạnh tay xử lý một số Ngân hàng thương mại vi phạm trần lãi suất 

huy động. 

- Ngày 28/9/2011 NHNN tiếp tục ban hành quy định Thông tư số 30 quy định lãi suất huy 

động VNĐ kỳ hạn 1 tháng tối đa không vượt quá 6%. 

2.1.2. Chính sách tỷ giá ngoại hối.  

- Trong năm 2011, NHNN đã thực hiện điều hành chính sách tỷ giá ngoại hối trên cơ sở 

cung-cầu ngoại tệ, tăng tính thanh khoản cho thị trường như: thực hiện điều chỉnh tỷ giá bình 

quân liên ngân hàng giữa đồng VN với USD với tổng cộng 26 lần điều chỉnh. Đáng chú ý nhất 

trong năm là lần điều chỉnh tỷ giá vào ngày 11/2/2011 khi tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng 

9,3% từ 18.932 lên 20.693 đồng/USD, đồng thời biên độ mua bán tỷ giá của các Ngân hàng TM 

được điều chỉnh giảm từ +,- 3% xuống còn +,-1% so với tỷ giá bình quân liên Ngân hàng của 

NHNN. Tính chung cả năm 2011, tỷ giá bình quân liên Ngân hàng của NHNN đã tăng 10,01% 

từ 18.932 đồng/USD lên 20.828 đồng/USD vào cuối năm. Tỷ giá bán USD của các Ngân hàng 

TM ngày 31/12/2011 ở mức 21.036 đồng/USD. 

2.1.3. Chính sách tín dụng của NHNN. 

NHNN thực hiện mạnh mẽ các biện pháp điều hành nhằm kiểm soát tốc độ tăng trưởng 

tín dụng dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán khoảng từ 15%-16% và điều chỉnh cơ cấu tín 

dụng theo hướng tập trung cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, 

doanh nghiệp vừa và nhỏ; hạn chế cho vay phi sản xuất để đảm bảo tỷ trọng cho vay đối với lĩnh 

vực phi sản xuất là 22% đến 30/06/2011 và 16% đến 31/12/2011. 
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Bên cạnh đó nhằm giảm áp lực tỷ giá và hạn chế cho vay ngoại tệ để chuyển dần qua 

giao dịch mua bán ngoại tệ khi có nhu cầu trong nền kinh tế, chống đô la hóa …Ngày 24/3/2011, 

NHNN đã ban hành Thông tư 07 ngày 24/3/2011 các quy định cho vay bằng ngoại tệ đối với 

khách hàng. Cuối tháng 8, NHNN đã ban hành Thông tư 27 quy định tăng thêm 1% tỷ lệ dự trữ 

bắt buộc đối với tiền gửi  ngoại tệ và là lần tăng thứ ba kể từ đầu năm nhằm hạn chế tăng trưởng 

tín dụng ngoại tệ, tạo điều kiện ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. 

2.2. Tình hình tiền tệ, tín dụng trong năm 2011 

- Huy động vốn thị trường 1 (tổ chức kinh tế và dân cư): Theo số liệu công bố chính thức 

từ NHNN, tính đến cuối tháng 12/2011, tốc độ tăng trưởng huy động vốn đạt 9,89%. 

- Tổng phương tiện thanh toán cả năm 2011: Tăng 9,27% so với đầu năm và thấp hơn 

nhiều so với giới hạn mức tăng mà Chính Phủ và NHNN đặt ra từ đầu năm là không quá 15% - 

16%. Như vậy tốc độ tăng trưởng huy động vốn và tổng phương tiện thanh toán đều thấp hơn 

nhiều so với các năm trước. 

- Tín dụng cho vay nền kinh tế: Theo số liệu công bố chính thức từ NHNN, tính đến cuối 

tháng 12/2011, tốc độ tăng trưởng dư nợ của toàn nền kinh tế đạt 10,90% so với đầu năm. Tăng 

trưởng dư nợ tín dụng cũng thấp hơn nhiều so với giới hạn tăng trưởng tín dụng 20% mà Ngân 

hàng Nhà nước quy định từ đầu năm trong đó tăng trưởng tín dụng VND chỉ tăng khoảng 10,2% 

trong khi tăng trưởng tín dụng ngoại tệ tăng tới 18,7%. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SHB NĂM 2011. 

1. Tổ chức nhân sự và đào tạo. 

1.1. Công tác tổ chức - nhân sự. 

Tổng số CBNV toàn hệ thống SHB đến 31/12/2011 là: 2.840 người, tăng 818 người 

tương ứng tăng 40,4% so với cuối năm trước. 

Về cơ cấu tổ chức, SHB định hướng xây dựng theo mô hình NH bán lẻ, hiện đại, hoạt 

động theo khối, nhằm tập trung hiệu quả nguồn lực, đảm bảo công tác quản trị, điều hành được 

thuận lợi, an toàn và hiệu quả. 

Số nhân viên, cán bộ có trình độ đại học và trên đại học là 2.276 người, chiếm 80,14% 

trong tổng số lao động của toàn hệ thống. Trình độ cán bộ nhân viên cụ thể như sau: 

 - Tiến sỹ    : 07 người; chiếm tỷ lệ 0,25% 

 - Thạc sỹ    : 77 người, chiếm tỷ lệ 2,72% 

 - Đại học    : 2.192 người; chiếm tỷ lệ 77,18%  

 - Cao đẳng    : 112 người; chiếm tỷ lệ  3,94% 

 - Trung cấp, sơ cấp   : 133 người; chiếm tỷ lệ  4,68% 

 - Phổ thông trung học, trung học : 319 người; chiếm tỷ lệ  11,23%  

 (Nhân viên trình dộ trung cấp, sơ cấp, phổ thông trung học: chủ yếu là nhân viên bảo vệ thuộc 

SHB.AMC để bảo vệ các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của hệ thống SHB và bảo vệ kho hàng là 

tài sản đảm bảo của khách vay tại SHB). 

1.2. Công tác đào tạo CBNV. 

Trong hoạt năm 2011 công tác đào tạo nội bộ luôn được chú trọng nhằm nâng cao trình 

độ CBNV toàn hệ thống đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động kinh danh của SHB và trong năm 
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qua SHB đã tổ chức 134 khóa đào tạo với 60 nội dung/chuyên đề đào tạo cho các cán bộ nhân 

viên trên toàn hệ thống. Tổng số học viên tham giao đào tạo là 8.699 lượt người với điểm đánh 

giá bình quân sau khóa học là 4,12/5,0 điểm. 

SHB cũng tiến hành bổ sung nội dung đào tạo và nghiên cứu các ứng dụng công nghệ 

trong đào tạo bao gồm: triển khai hệ thống quản lý học tập – thi tuyển trực tuyến; hệ thống khảo 

sát – đánh giá chất lượng sau khóa học trực tuyển; phát triển đào tạo qua cầu truyền hình; .... 

2. Phát triển mạng lƣới hoạt động. 

Tổng số điểm giao dịch hoạt động của SHB trên toàn quốc tính đến 31/12/2011 là 158  

điểm bao gồm 01 Trụ sở chính, 24 Chi nhánh, 133 Phòng Giao dịch, điểm giao dịch tại 22 tỉnh, 

thành phố ở Việt Nam và 02 Chi nhánh tại nước ngoài trong đó Chi nhánh tại Campuchia đã khai 

trương và đi vào hoạt động; Chi nhánh tại Lào đã được NHNN chấp thuận mở Chi nhánh. So với 

cuối năm trước số Chi nhánh của SHB tăng thêm 6 Chi nhánh và 36 Phòng Giao dịch, điểm giao 

dịch. 

3. Tình hình hoạt động kinh doanh đến 31.12.2011  

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán Ernst &Young Việt Nam ). 

3.1. Tổng tài sản. 

 Tổng tài sản của SHB đến 31/12/2011 là 70.989,5 tỷ đồng, tăng 19.956,6 tỷ đồng tương 

ứng tăng 39,11% so với cuối năm 2010, đạt 94,65% kế hoạch năm 2011. 

3.2. Nguồn vồn  

3.2.1. Vốn điều lệ: 4.815,8 tỷ đồng, tăng 1.318,3 tỷ đồng tương ứng tăng 37,69% so với cuối 

năm 2010 ( tăng từ trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010). 

3.2.2.  Hoạt động huy động vốn 

 Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2011  là  64.311,3  tỷ đồng, tăng 18.376,7  tỷ đồng 

tương ứng tăng 40% so với cuối năm 2010. Trong đó:  

* Nguồn vốn huy động từ tổ chức và cá nhân: Đến 31/12/2011 đạt 46.217,2 tỷ tăng 

14.457,8 tỷ đồng tương ứng tăng 45,52% so với cuối năm 2010 và đạt 108,7% kế hoạch năm 

2011. 

- Cơ cấu huy động phân theo đối tượng huy động như sau: 

         + Huy động vốn dân cư, cá nhân: 20.339,1 tỷ đồng, chiếm 44,20% trong tổng huy động.  

          + Huy động vốn tổ chức kinh tế: 25.680,8  tỷ đồng, chiếm 55,80% trong tổng huy động. 

- Cơ cấu huy động phân theo loại tiền như sau: 

 Huy động USD:  202,2  triệu USD, chiếm 9,15% trong tổng huy động  

 Huy động EUR:  6,5  triệu EUR, chiếm 0,39% trong tổng huy động 

 Huy động VND:  41.617,7  tỷ đồng, chiếm 90,43% trong tổng huy động  

 Huy động ngoại tệ khác (quy đổi USD):  10.371,7  triệu USD, chiếm 0,02% trong 

tổng Huy động 
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* Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng: Đến 31/12/2011 đạt 15.909,1 tỷ đồng, tăng  

2.637,5 tỷ đồng tương ứng tăng 19,9% so với cuối năm 2010, đạt 83,7% kế hoạch năm 2011. 

* Nguồn vốn nhận tài trợ, ủy thác (nguồn vốn lãi suất thấp) từ các định chế tài chính 

trong nước và quốc tế 

Đến hết năm 2011, Tổng nguồn vốn vay từ các định chế tài chính quốc tế với lãi suất thấp và 

226,4 tỷ đồng. Cụ thể: 

- Vốn tài trợ từ Dự án TCNT của Worldbank là 199,8 tỷ đồng. 

- Vốn từ nguồn vốn ODA dự án SMEFP III (cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Nguồn 

từ tổ chức JICA Nhật Bản):  26,6  tỷ đồng với lãi suất 7,5%/năm. 

- Nguồn vốn nhận ủy thác trong nước: 100 tỷ  đồng. 

* Nguồn vốn vay từ NHNN. 

Đến hết năm 2011, Tổng nguồn vốn vay từ NHNN là 2.185 tỷ đồng. Cụ thể: 

 - Vay NHNN bằng chiết khấu, tái chiết khấu trái phiếu chính phủ: 1.109,5 tỷ (qua thị 

trường OMO) . 

 - Vay NHNN bằng cầm cố trái phiếu chính phủ ( vay thấu chi ) : 348,9 tỷ đồng. 

 -Vốn vay từ NHNN để cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của NHNN: 700 tỷ đồng. 

3.3. Sử dụng vốn. 

3.3.1.  Hoạt động tín dụng 

Dư nợ cho vay đến 31.12.2011 là 29.161,9 tỷ đồng, tăng 4.786,3  tỷ đồng tương ứng tăng 

19,6% so với cuối năm 2010 và đạt 99,9% so với kế hoạch thời điểm 31/12/2011 (Tăng trưởng 

tín dụng đảm bảo đúng quy định của NHNN <20%). Trong đó cơ cấu dư nợ như sau: 

- Dư nợ phân theo theo kỳ hạn cho vay: 

 Dư nợ cho vay ngắn hạn: 18.514,3  tỷ đồng, chiếm 63,3%  trong tổng dư nợ cho vay 

 Dư nợ cho vay trung dài hạn: 10.647,6  tỷ đồng, chiếm 36,7% trong tổng dư nợ cho vay 

- Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng: 

 Dư nợ cho vay cá nhân: 9.079,2 tỷ đồng, chiếm 31,1% trong tổng dư nợ cho vay 

 Dư nợ cho vay TCKT: 22.082,7 tỷ đồng, chiếm 68,9% trong tổng dư nợ cho vay. 

 

-  Cơ cấu dư nợ tín dụng theo kỳ hạn và đối tượng khách hàng: (tỷ đồng) 
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- Dư nợ cho vay phân theo ngành kinh tế 

Lĩnh vực 

 

Dƣ nợ thời 

điểm 

31/12/2011 

Tỷ trọng 

trong tổng 

Dƣ nợ 

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 3.478,8 11,93% 

Khai khoáng 2.676,5 9,18% 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 5.068,8 17,38% 

SX và PP điện, khí đốt và nước nóng, hơi nước và điều hòa 

không khí 486,5 1,67% 

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 6,2 0,02% 

Xây dựng 3.301,5 11,32% 

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác 5.742,9 19,69% 

Vận tải kho bãi 1.553,4 5,33% 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 782,9 2,68% 

Thông tin và truyền thông 28 0,10% 

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 463,2 1,59% 

Hoạt động kinh doanh bất động sản 1.395,2 4,78% 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 24,5 0,08% 

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 32,7 0,11% 

Hoạt động của đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản 

lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc 5,3 0,02% 

Giáo dục và đào tạo 13,5 0,05% 

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 45,3 0,16% 

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 12,7 0,04% 

Hoạt động dịch vụ khác 3.822,9 13,11% 

Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản 

xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia 

đình 185,7 0,64% 

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 35,3 0,12% 

Tổng 29.161,9 100,00% 

 

          (Nguồn: BCTC đã được kiểm toán) 
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* Chất lượng tín dụng năm 2011.: 

SHB thực hiện phân loại dư nợ theo đúng quy định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 

năm 2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Ngân hàng Nhà 

nước. Kết quả phân nhóm nợ như sau : 

Nhóm 1:  27.416,8  tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 94,01% /tổng dư nợ 

Nhóm 2:  1.093,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,75% /tổng dư nợ 

Nhóm 3:  218,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,75% /tổng dư nợ 

Nhóm 4:  154,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,52% /tổng dư nợ 

Nhóm 5:  278,3  tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,97% /tổng dư nợ 

- Nợ quá hạn (từ nhóm 2 đến nhóm 5) là 1.745,1 tỷ đồng, chiếm 5,98% /tổng dư nợ 

- Nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) là 651,4 tỷ đồng chiếm 2,23% /tổng dư nợ 

 (Nguồn: BCTC đã được kiểm toán) 

3.4.2. Tiền gửi của SHB tại các TCTD khác. 

Số dư tiền gửi tại các TCTD khác đến 31/12/2011 là 18.845,2 tỷ đồng, tăng 7.208,4 tỷ 

đồng tương ứng tăng 61,95% so với cuối năm trước và đạt 99,2% so với kế hoạch năm 2011. 

3.4.3.  Tài sản cố định. 

 Giá trị tài sản cố định lũy kế đến 31/12/2011 là 2.255 tỷ đồng tăng 728,8 tỷ đồng tương 

ứng tăng 47,76% so với cuối năm 2010 và đạt 90,2% so với kế hoạch năm 2011. 

3.4.4. Hoạt động đầu tư, kinh doanh công cụ tài chính. 

Đến 31.12.2011, số dư hoạt động đầu tư tài chính của SHB là 15.482,5 tỷ đồng, tăng 

6.268,2 tỷ đồng so với 31/12/2010, trong đó: 

* Số dư đầu tư giấy tờ có giá là 15.148,2 tỷ đồng, tăng 6.267,4 tỷ đồng so với 

31/12/2010, cụ thể: 

+ Chứng khoán kinh doanh do tổ chức kinh tế phát hành: 36,16 tỷ đồng, giảm 63,3 tỷ 

đồng, tương ứng giảm 63,6% so với năm 2010 

+ Chứng khoán đầu tư: 15.112,1 tỷ đồng, tăng 6.330,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 72%so 

với năm 2010 

+ Trái phiếu Chính phủ: 1.950 tỷ đồng 

+ Trái phiếu Tổ chức Tín dụng phát hành: 430 tỷ đồng 

+ Kỳ phiếu Tổ chức Tín dụng phát hành: 9.611 tỷ đồng 

+ Trái phiếu do Tổ chức kinh tế phát hành: 3.100,4 tỷ đồng 

+ Cổ phiếu: 20,7 tỷ đồng  

* Số dư góp vốn đầu tư dài hạn là 334,3 tỷ đồng không tăng so với năm 2010. 

 

4. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ. 

 Doanh số kinh doanh ngoại tệ trong năm 2011 đạt 4,2 tỷ USD tương đương khoảng 

84.000 tỷ đồng, giảm  3,05% so với năm 2010. 

 Thu nhập thuần (lãi) từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong năm 2011 là: 54,8 tỷ đồng 

tăng 3,06% so với năm 2010. 
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5. Hoạt động kinh doanh nguồn vốn trên thị trƣờng liên NH ( thị trƣờng II). 

Hoạt động kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng ngoài mục tiêu đảm bảo thanh 

khoản, đảm bảo an toàn hệ thống. Hiệu quả kinh doanh vốn trên thị trường II đóng góp vào kết 

quả hoạt động kinh doanh chung của SHB đạt : 29,8 tỷ đồng. 

6. Hoạt động dịch vụ ngân hàng. 

Tổng thu nhập thuần từ dịch vụ trong năm 2011 đạt 218,5 tỷ đồng, tăng 112 tỷ đồng 

tương ứng tăng 105,2% so với năm 2010. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ chiếm 9,8%  trên 

tổng thu nhập thuần và chiếm 21,8% trên tổng lợi nhuận trước thuế. 

6.1.  Các dịch vụ  thanh toán của ngân hàng. 

 Dịch vụ thanh toán trong nước. 

- Năm 2011, SHB đã thực hiện  hơn 1,2 triệu giao dịch chuyển tiền thanh toán trong nước 

(tăng 157% so với  năm 2010) với tổng giá trị hơn 1 triệu 350.000 tỷ VND (tăng 145% so với cùng 

kỳ năm 2010), 10.732 triệu USD (tăng 176,7% so với cùng kỳ năm 2010) và 852 triệu EUR (tăng 

474,7% so với cùng kỳ năm 2010).  

 - SHB đã thiết lập quan hệ thanh toán trực tuyến với Ngân hàng Đầu tư và phát triển 

Việt Nam  và hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng 

công thương Việt Nam để nhằm phục vụ khách hàng chuyển tiền sau 16h (sau giờ nghỉ giao dịch 

của Ngân hàng Nhà nước). 

    * Dịch vụ thanh toán quốc tế. 

- Hoạt động thanh toán quốc tế SHB đã triển khai được các các sản phẩm cơ bản như LC 

nhập khẩu, LC xuất khẩu, nhờ thu xuất khẩu, nhờ thu nhập khẩu, chuyển tiền đi, chuyển tiền 

đến, thanh toán biên mậu nhập khẩu, thanh toán biên mậu xuất khẩu.  

- SHB đã thiết lập được mạng lưới Ngân hàng Đại lý trên khắp thế giới với tổng số gần 

350 đại lý tại các Châu lục: Châu Âu, Á, Mỹ, Úc, Phi với các tên tuổi lớn như City Bank, Bank 

of New York, Deutsche Bank, Korea Exchange Bank, Bank of China, Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation, Wells Fargo Bank N.A, Bank of India, Danske Bank of Denmark, …  

- Với hệ thống các Ngân hàng Đại lý ở nước ngoài rộng khắp đã đảm bảo việc cung cấp 

các dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại nhanh chóng, an toàn cho khối lượng lớn các 

khách hàng của SHB hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đặc biệt là xuất khẩu nông sản, 

thủy sản. 

Doanh số TTQT trong năm 2011 đạt 1.099,4  triệu USD, tăng 48,5% so với năm 2010 với 

tổng số giao dịch gần 6.500 giao dịch. 

Chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của SHB luôn đạt ở mức độ cao theo tiêu 

chuẩn quốc tế. Tỷ lệ điện thanh toán đạt chuẩn cao trên 98%.  

- Mở rộng hệ thống tài khoản thanh toán: phát triển thêm tài khoản thanh toán đa tệ dựa 

trên euro, tài khoản thanh toán chuyển đổi đôla/nhân dân tệ tại ngân hàng Bank of China để có 
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thể đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng có nhu cầu thanh 

toán với Trung Quốc và các nước châu Âu. 

- Trong năm 2011 SHB chính thức được triển khai công tác thanh toán biên mậu tại cửa 

khẩu Móng Cái, Lạng Sơn. 

6.2.  Dịch vụ Ngân hàng điện tử (ebanking) : Một trong những ứng dụng công nghệ hiện đại vào 

phát triển dịch vụ của SHB đó là phát triển mạnh mẽ mảng ngân hàng điện tử. Hiện tại, ngân 

hàng điện tử của SHB đã có rất nhiều các tiện ích mà một số NHTM khác chưa có như: Truy 

vấn thông tin (số dư tài khoản, liệt kê giao dịch, thông tin khoản vay, thông tin sổ tiết kiệm, 

thẻ ATM...); Chuyển khoản trong hệ thống SHB; Chuyển khoản cá nhân; Chuyển khoản 

người thân; Chuyển khoản liên ngân hàng; Chuyển khoản định kỳ; Chuyển khoản đặt trước; 

Chuyển khoản theo số dư; Chuyển khoản theo lô; Mua các loại thẻ trả trước như thẻ điện 

thoại, thẻ gọi điện VOIP, thẻ học trực tuyến, thẻ phần mềm…; Nạp tiền điện thoại trực tiếp 

cho tất cả các mạng điện thoại hiện nay như: MobiFone, Vinaphone, Viettel, Sfone, 

Vietnamobile, Beeline…; Thanh toán trực tuyến: thanh toán các hóa đơn mua hàng trên các 

website có bán hàng online như: www.nguyenkim.com – đồ điện tử, www.jetstar.com.vn–vé 

máy bay, www.airmekong.com - vé may bay, www.muachung.vn ,…; Thanh toán trả sau các 

hóa đơn điện thoại: Viettel, Mobifone,…vé máy bay JetStar, AirMekong,... 

6.3. Dịch vụ bảo lãnh trong nước và nước ngoài: SHB đã phát triển mạnh dịch vụ bảo lãnh với 

nhiều hình thức như: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thanh toán, 

Bảo lãnh vay vốn, Bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu, Bảo lãnh hoàn tạm ứng, Bảo lãnh phát hành 

chứng từ có giá, Bảo lãnh quốc tế, các sản phẩm dịch vụ khác. Doanh số bảo lãnh trong năm 

2011 đạt trên 16.000 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo lãnh: trên 100 tỷ đồng. 

6.4.Dịch vụ ngân quỹ. 

- Quản lý, bảo quản an toàn toàn bộ tiền mặt, tài sản và giấy tờ có giá trong tất cả các khâu 

quản lý trong kho, giao dịch và vận chuyển. 

-  Mở rộng mối quan hệ với các NH uy tín như: NH Công thương VN, NH Đầu tư và phát 

triển VN, NH Ngoại thương, các NH TMCP trên địa bàn và các tổ chức tín dụng khác nhằm trao 

đổi nghiệp vụ điều chuyển tiền mặt với các TCTD nhằm tiết kiệm chi phí. 

- Tổ chức triển khai dịch vụ ngân quỹ thu tiền mặt tại các DN lớn nhằm đáp ứng nhu cầu chi 

thu tiền mặt kịp thời của các DN. 

- Thu hộ tiền mặt, giữ tiền mặt hộ những doanh nghiệp có hệ thống Chi nhánh, đại lý rộng 

khắp nhằm tiết giảm chi phí cho DN. 

- Triển khai dịch vụ giữ vàng hộ cho khách hàng tại Hà nội và Tp.HCM. 

- Bước đầu triển khai dịch vụ : két sắt tại kho quỹ SHB nhằm giữ hộ giấy tờ có giá, tài sản 

quí của khách hàng. 

- Phát triển thêm một số nghiệp vụ phái sinh liên quan đến hoạt dộng ngân quỹ nhằm nâng 

cao hiệu quả kinh doanh của SHB. 
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7. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011  ( phụ lục 2 đính kèm )  

Lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 1.001 tỷ đồng, tăng 344,2 tỷ đồng tương ứng tăng 

52,41% so với năm trước, đạt 95,32% kế hoạch lợi nhuận năm 2011, cụ thể như sau: 

                                                                                                Đơn vị tính: tỷ đồng, % 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH (Hợp nhất) 

Thực 

hiện năm 

2011 

Thực 

hiện năm 

2010 

Tăng trƣởng so với 

cùng kỳ năm trƣớc 

(+)/(-) % 

1. Tổng thu nhập 8.242,7 4.087,6 4.155,1 101,65% 

2. Tổng chi phí 7.241,8 3.430,9 3.810,9 111,1% 

3. Lợi nhuận trước thuế 1.001 656,7 344,2 52,41% 

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 247,9 162,4 85,5 52,64% 

5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 753,029 494,3 258,7 34,35% 

                    (Nguồn: BCTC đã được kiểm toán) 

   

*Cơ cấu thu nhập SHB năm 2011. 

 Thu nhập từ lãi (hoạt động tín dụng, kinh doanh liên ngân hàng, đầu tư): 7.781,1 tỷ 

đồng chiếm tỷ trọng 94,4% trong tổng thu nhập. 

 Thu nhập từ dịch vụ: 256,3  tỷ đồng chiếm tỷ trọng 3,1% trong tổng thu nhập thuần  

 Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ: 110,8 tỷ đồng chiếm 1,3% trong tổng thu nhập. 

 Thu nhập từ hoạt động khác: 77  tỷ đồng, chiếm 0,9% trong tổng thu nhập. 

   Thu nhập góp vốn mua cổ phần: 9,2 tỷ đồng, chiếm 0,12% trong tổng thu nhập. 

 Thu nhập từ CK  đầu tư, CK kinh doanh: 8,3 tỷ đồng, chiểm 0,1% trong tổng thu nhập 

    * Cơ cấu chi phí SHB  năm 2011. 

 Chi phí  trả lãi : 5.883,5 tỷ đồng chiếm 81,3% tổng chi phí 

 Chi phí HĐ dịch vụ: 37,9 tỷ đồng chiếm 0,5% trên tổng chi phí 

 Chi phí từ HĐ kinh doanh ngoại tệ: 56 tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng chi phí  

 Chi phí chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư: 35,3 tỷ đồng, chiếm 0,4% 

tổng chi phí .  

 Chi phí hoạt động khác: 1,6 tỷ đồng chiếm 0,02% trên tổng chi phí 

 Chi phí hoạt động quản lý: 1.125,8 tỷ đồng chiếm 15,5% trên tổng chi phí: 

 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng: 101,5 tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng chi phí 
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8. Báo cáo thực hiện Quỹ lƣơng CBNV và Chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011.  

- Quỹ lương thực hiện năm 2011 : 436,168 tỷ đồng đạt 75,2% so với kế hoạch đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua năm 2011 (chưa sử dụng hết quỹ lương kế hoạch năm 2011). 

- Chi thù lạo HĐQT và BKS: 9,467 tỷ đồng bằng 86% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua năm 2011 (chưa sử dụng hết quỹ thù lao kế hoạch năm 2011). 

9. Chất lƣợng bảng tổng kết tài sản năm 2011 (Theo thông tƣ 13 và 19 của NHNN): 

- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: 13,4% đảm bảo ≥ 9% theo quy định của NHNN  

- Tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn: 12,86% đảm bảo ≤ 30% theo 

quy định của NHNN.  

- Tỷ lệ khả năng chi trả VND cho ngày hôm sau: 15,2% ≥ 15% theo quy định của 

NHNN. 

- Tỷ lệ khả năng chi trả VNĐ 7 ngày: 124,00% ≥ 100% theo quy định của NHNN 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH bình quân (ROE): 22,5% 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản bình quân (ROA): 1,75% 

- Giá trị sổ sách của 1 cổ phần (Book value): 12.107đ/CP 

- Lợi nhuận ròng/1 cổ phần (EPS) = 1.745 đồng/CP 

10. Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty trực thuộc SHB. 

* Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý nợ quản lý nợ và khai thác tài sản SHB( SHB.AMC) 

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn - Hà Nội (SHB.AMC) có trụ sở tại 28 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội được thành lập 

theo quyết định số 508/2009/QĐ-NHNN, ngày 11/03/2009 của Thống đốc NHNN Việt Nam. 

SHBAMC có vốn điều lệ 20 tỷ đồng là đơn vị trực thuộc 100% vốn của SHB.  

Hoạt động của SHB.AMC là phục vụ nhu cầu quản lý nợ và khai thác tài sản của SHB, 

làm lành mạnh và minh bạch hóa tình hình tài chính ngân hàng, đảm bảo hoạt động kinh doanh 

an toàn và bền vững. Công ty có đầy đủ chức năng của một công ty quản lý nợ, bao gồm: tiếp 

nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản bảo đảm nợ vay liên quan đến các khoản nợ để 

xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất; chủ động bán các tài sản bảo đảm nợ vay thuộc quyền định đoạt 

của ngân hàng thương mại theo giá thị trường; cơ cấu lại nợ tồn đọng; xử lý các tài sản bảo đảm 

nợ vay; mua bán, xử lý nợ tồn đọng...  

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu về xử lý nợ và quản lý tài sản của SHB, SHB.AMC sẽ sử 

dụng các kỹ năng chuyên sâu của mình để phục vụ nhu cầu xử lý tài sản và nợ tồn đọng của các 

Tổ chức tín dụng khác, các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng thương mại 

khác theo quy định của pháp luật.  

Năm 2011, công ty hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tốt: 

- Doanh thu thuần đạt 71,1 tỷ đồng.  

- Lợi nhuận trước thuế đạt 57,5 tỷ đồng.  
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III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SHB. 

1. Những thuận lợi và các mặt làm được 

1.1. Thuận lợi 

- Sự đoàn kết nội bộ nhất trí cao trong Hội đồng Quản trị, Ban TGĐ, cùng toàn thể CBNV SHB 

đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh của SHB được hiệu quả. 

- Sự chỉ đạo kịp thời sâu sát của HĐQT, ban TGĐ đối với các Đơn vị kinh doanh nên việc điều 

hành kinh doanh toàn hệ thống linh hoạt thích ứng với diễn biến thay đổi của kinh tế vĩ mô, chính sách 

điều hành tiền tệ của NHNN VN. 

- Uy tín và thương hiệu SHB ngày càng được nhiều khách hàng, đối tác ở trong và ngoài nước 

biết tới. 

- Đội ngũ Lãnh đạo có trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt huyết trong công việc. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ CBNV luôn được Ban lãnh đạo quan tâm và tạo điều 

kiện tối đa.  

- SHB có chính sách thu hút CBNV hấp dẫn, tạo môi trường làm việc cho CBNV phát huy khả 

năng của mình. Chính vì vậy trong những năm qua đã thu hút  được đội ngũ lãnh đạo và nhân viên trẻ, 

có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý và rất tâm huyết với sự phát triển của ngân 

hàng về công tác tại SHB. 

1.2. Những mặt làm được trong năm 2011.  

1.2.1. Đánh giá của Ngân hàng Nhà nước: 

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011: SHB đã được NHNN xếp loại A, thuộc 

Ngân hàng nhóm I và được tăng trưởng tín dụng 17% trong năm 2012. 

1.2.2. Hoàn thành tăng  vốn điều lệ lên 4.815,8 tỷ đồng đúng kế hoạch. 

- Trong năm 2011, mặc dù thị trường chứng khoán giảm mạnh và đóng băng, giao dịch ít 

nhưng với tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm qua của SHB minh bạch, hiệu quả và 

phát triển an toàn bền vững nên được sự tín nhiệm của cổ đông, nhà đầu tư, SHB đã thành công 

trong việc chuyển đổi 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu để nâng vốn điều lệ 

của SHB lên mức 4.815,8 tỷ đồng.  

 1.2.3. Công tác nhân sự : 

- Trong năm 2011 đã tổ chức tuyển dụng bổ sung nhân sự : 963 người ( chưa bao gồm tuyển 

dụng cho một số Chi nhánh mới tại HCM : 62, Tiền Giang: 19, Vĩnh Long: 18, Thái Bình :22). 

- Phối hợp với các Đơn vị kinh doanh tuyển dụng 53 đợt nhằm bổ sung nhân sự kịp thời cho 

các đơn vị.  

- Thực hiện đánh giá xếp loại A,B, C người lao động 02 lần/năm. 
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- Đã hoàn thành cơ bản một số dự thảo: Qui trình đánh gia xếp loại người lao động, chức 

năng nhiệm vụ các Phòng ban, Trung tâm, quy chế, quy trình tuyển dụng, quy định bổ nhiệm, luân 

chuyển cán bộ. 

- Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động CBNV trong toàn hệ thống: trong năm qua đã 

bổ nhiệm 175 trường hợp, miễn nhiệm: 22 trường hợp người lao động vi phạm kỷ luật hoặc không 

đáp ứng nhu cầu công việc và điều động thuyển chuyển 139 trường hợp để đáp ứng nhu cầu kinh 

doanh tại các đơn vị trong hệ thống. 

- Phối hợp với các Đơn vị kinh doanh tổ chức sát hạch nghiệp vụ tại 12 điểm thi để đánh giá 

chất lượng tín dụng với 390 lượt NLĐ tham gia. 

1.2.4. Công tác đào tạo : 

-Trong năm 2011 Trung tâm đào tạo đã tổ chức 143 khóa đào tạo với 60 chuyên đề cho hơn 

8.700 lượt CBNV tham gia và có sát hạch đánh giá kết quả đào tạo đầy đủ . 

- Các hình thức đào tạo đa dạng dưới nhiều hình thức như: đào tạo trực tiếp tập trung, đào 

tạo trực tuyến qua hội nghị truyền hình, thảo luận và kiểm tra trực tuyến. 

- Thành lập Trung tâm đào tạo của SHB tại Hà nội với 02 phòng học riêng biệt ( 01 phòng 

đào tạo tập trung, 01 phòng đào tạo thực hành). 

- Trung tâm đào tạo phối hợp với các phòng ban H.O, Ban TGĐ và các cơ sở đào tạo uy tín 

bên ngoài để thiết kế nội dung đào tạo cho NLĐ tại SHB. 

- Xây dựng ban hành các qui định về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo, thành lập 

Hội đồng đào tạo, quy chế giảng viên kiêm chức, quy chế đào tạo, qui chế về đào tạo đối với các 

Đơn vị kinh doanh trong hệ thống SHB. 

- Kết hợp với các tổ chức đào tạo uy tín bên ngoài như : VBSC, BTC, công ty cổ phần phát 

triển Nhân trí việt Nam, Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo SALT, Phòng công nghiệp và thương 

mại Việt Nam để xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao, kỷ năng cho NLĐ SHB. 

- Triển khai thành công hệ thống quản lý học tập-thi trực tuyến SHB-LMS ( trên cơ sở phần 

mềm mà nguồn mở Moodle) tại địa chỉ : http: //shb.edu.vn//lms. 

- Triển khai hệ thống đánh giá đào tạo trực tuyến (trên cở sở phần mềm nguồn mở 

LimeSurvey) tại địa chỉ :http://shb.edu.vn/lms 

1.2.5. Công tác phát triển hệ thống . 

-  Trong năm 2011, SHB đã được NHNN chấp thuận cho mở thêm 6 Chi nhánh trong đó 

có 04 Chi nhánh trong nước đã đi vào hoạt động là Vũng Tàu, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Huế; Chi 

nhánh SHB Campuchia (khai trương ngày 09.2.2012) và Chi nhánh Lào đã được NHNN chấp 

thuận mở Chi nhánh. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên SHB được chấp thuận mở Chi nhánh ở nước 

ngoài, khẳng định vững chắc chiến lược phát triển theo hướng ngân hàng bán lẻ và mở rộng 

phạm vi hoạt động tầm quốc tế.  
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  -   Trong năm 2011, SHB mở thêm 25 Phòng Giao dịch nâng số điểm giao dịch của SHB 

đến 31.12.2011 là 24 Chi nhánh (gồm 22 Chi nhánh trong nước và 01Chi nhánh Campuchia, 01 Chi 

nhánh Lào) và 114 Phòng Giao dịch, đồng thời trong năm 2011 đã thực hiện chuyển địa điểm hoạt 

động kinh doanh Chi nhánh Hà nội. 

1.2.6. Đánh giá công tác huy động vốn thị trường 1 ( tổ chức kinh tế và dân cư): 

- Năm 201,  NHNN thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định 

kinh tế vĩ mô và thực hiện tái cấu trúc ngành ngân hàng đã làm cho nguồn vốn VND trên thị 

trường giảm mạnh, thanh khoản của một số NHTM gặp khó khăn, nợ quá hạn trên thị trường 

liên NH lần đầu tiên phát sinh và các NHTM đặc biệt là những NHTMQD hạn chế giao dịch gửi 

tiền trên thị trường liên NH mà chuyển qua hình thức cho vay TCTD có tài sản đảm bảo. Bên 

cạnh đó lãi suất huy động trong dân cư và tổ chức kinh tế tăng mạnh, lãi suất thị trường liên NH 

cũng tăng cao và có thời điểm lãi suất tiền gửi liên NH trên 30%/năm.  

- Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, hoạt động kinh doanh của SHB 

vẫn đảm bảo thanh khoản tốt, đảm bảo an toàn hệ thống (mặc dù trên thị trường xuất hiện nhiều 

tin đồn không đúng sự thật do sự cạnh tranh không lành mạnh của một số NHTM và đã gây ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của SHB). Hoạt động của SHB luôn đảm bảo các quy định tỷ 

lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh theo qui định của NHNN như: Tỷ lệ khả năng chi trả cho 

từng đồng tiền trong 7 ngày và  trong 1 tháng đều đạt mức cao hơn quy định, tỷ lệ an toàn vốn 

tối thiểu đều cao hơn nhiều mức 9% theo quy định của NHNN; tuân thủ chặt chẽ các quy định 

về quản lý tài sản Nợ - Có; quy định về sử dụng nguồn vốn hiệu quả. SHB nằm trong nhóm NH 

đảm bảo thanh khoản, an toàn không vay tái cấp vốn NHNN.  

   -  NHNN qui định trần lãi suất huy động 14%/năm kéo dài trong năm 2011, trong khi 

nhu cầu huy động vốn của các NHTM trên thị trường lớn nên đã xảy ra tình trạng lãi suất thỏa 

thuận, lãi suất huy động thực tế cao hơn trần lãi suất huy động của NHNN ban hành.  Tình trạng 

này  gây không ít khó khăn cho hoạt động huy động vốn của NHTM nói chung và SHB nói 

riêng. Tuy nhiên bằng sự cố gắng của cả hệ thống SHB, hoạt động huy động vốn từ TCKT và Cá 

nhân của SHB tăng trưởng khá cao so với tăng trưởng chung của hệ thống NH năm 2011. Nhiều 

Đơn vị kinh doanh của SHB đã đạt được thị phần huy động vốn cao trên địa bàn hoạt động như: 

Chi nhánh SHB Quảng Ninh (chiếm 5,69% thị phần huy động vốn trên địa bàn Quảng Ninh), 

Chi nhánh SHB Đồng Nai (chiếm 5,14% thị phần huy động vốn trên địa bàn Đồng Nai); Chi 

nhánh SHB Lạng Sơn (3,83% địa bàn), Chi nhánh SHB Đà Nẵng (chiếm 3,75% địa bàn), Chi 

nhánh SHB Gia Lai (chiếm 3,70% địa bàn), Chi nhánh SHB Lâm Đồng (chiếm 3,63% địa bàn), 

Chi nhánh SHB Cần Thơ (chiếm 3,56% địa bàn). 

1.2.6. Đánh giá hoạt động tín dụng . 

  -  Với chính sách thắt chặt tiền tệ,  nhằm kiềm chế lạm phát, NHNN đã đưa ra kế hoạch 

tăng trưởng tín dụng cả năm 2011 của ngành ngân hàng không vượt quá 20%, trong đó cho vay 

phi sản xuất (kinh doanh bất động sản, chứng khoán,tiêu dùng) đến 30/06/2011 không vượt quá 

22% và đến cuối năm 2011 không quá 16%/tổng dư nợ. SHB đã nghiêm túc thực hiện tăng 
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trưởng tín dụng theo qui định của NHNN với dư nợ tín dụng tăng 19,6% so với năm 2010 , trong 

đó dư nợ cho vay phi sản xuất đến cuối năm 2011 là  7,1% /dư nợ. 

 - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn trong và ngoài nước, hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều 

rủi ro. Với sự chỉ đạo của HĐQT, trong năm qua Ban Điều hành đã tập trung cơ cấu lại danh 

mục tín dụng của toàn hệ thống với mục tiêu lựa chọn các khách hàng có hoạt động kinh doanh 

tốt trong các ngành nghề ít rủi ro. Vì vậy danh mục dư nợ cho vay khách hàng của SHB khá tốt 

chủ yếu tập trung các khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và dịch vụ thuộc 

những ngành hàng nhà nước khuyến khích và hạn chế tối đa cho vay phi sản xuất đặc biệt là cho 

vay kinh doanh bất động sản và chứng khoán. Năm 2011, SHB hầu như không phát sinh dư nợ 

cho vay 02 đối tượng khách hàng này. 

 - Đối tượng khách hàng cho vay đa dạng, nhiều ngành nghề đang phát triển an toàn như: 

sản xuất hàng nông sản, xuất khẩu, gạo, cao su, than, sản xuất, gia công, lắp ráp máy móc, linh 

kiện điện tử, thu mua, chế biến hàng xuất khẩu; dịch vụ thương mại khác... Ngoài ra, SHB đã 

xây dựng được hệ thống khách hàng doanh nghiệp rộng lớn và đủ mọi thành phần kinh tế như   

các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty lớn của nhà nước và ngoài quốc doanh có thương hiệu, uy 

tín và hiệu quả. 

1.2.7. Đánh giá chất lượng tín dụng:  

 - Thực hiện chỉ đạo của NHNN trong việc điều hành chính sách tiền tệ thắt chặt tiền tệ, 

kiềm chế lạm phát.SHB đã chủ động hạn chế phát triển tăng trưởng tín dụng mà tập trung cơ cấu 

lại danh mục tín dụng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng toàn hệ thống, công tác kiểm soát, 

kiểm tra hoạt động tín dụng được tăng cường và thường xuyên nên tín dụng chất lượng tín dụng 

SHB tương đối tốt với nợ quá hạn chiếm tỷ lệ: 4,86%/tổng dư nợ, nợ xấu chiếm tỷ lệ: 

2,13%/tổng dư nợ.  

- Công tác thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu được chú trọng và là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu 

của cả hệ thống SHB: SHB đã thành lập Ban Xử lý và thu hồi nợ có vần đề tại Hội sở chính và   

phòng xử lý thu hồi nợ có vấn đề do Giám đốc Chi nhánh kiêm nhiệm Trưởng phòng tại các Chi 

nhánh SHB. Do đó, trong năm 2011 công tác thu hồi nợ xấu đạt kết quả tương đối tốt, góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

1.2.8. Công nghệ thông tin. 

- Năm 2011, SHB tiếp tục ổn định hoạt động hệ thống Intellect CoreBank và Core Thẻ 

SmartVista đã được triển khai từ năm 2010, ứng dụng vào phát triển sản phẩm dịch vụ ngân 

hàng, nâng cao an toàn và bảo mật, ứng dụng vào công tác quản trị điều hành. Triển khai giai 

đoạn 2 của dự án Thẻ; Thực hiêṇ tối ưu hóa đối với hê ̣thống máy chủ , thiết bi ̣ lưu trữ của 02 hê ̣

thống Intellect & SmartVista;... Triển khai ATM, POS cho phép chấp nhận thẻ của tất cả các 

ngân hàng thuộc các liên minh thẻ SmartLink, BanknetVN, VNBC. Xây dựng và triển khai tiện 

ích chuyển khoản từ Thẻ tới Thẻ thông qua Smartlink - chuyển khoản liên ngân hàng thời gian 

thực (ghi nợ, ghi có ngay khi KH chuyển tiền). 
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- Đảm bảo tính liên tuc̣ và sẵn sàng cao của hê ̣thống CNTT : Vâṇ hành đi ̣nh kỳ luân 

phiên các hê ̣thống phần mềm ứng duṇg trên máy chủ chính và máy chủ dư ̣phòng ; thưc̣ hiêṇ sao 

lưu dữ liêụ đảm bảo phuc̣ hồi hê ̣thống khi có sư ̣cố xảy ra;  

- Thực hiện các giải pháp tăng cường khả năng bảo mâṭ cho hệ thống công nghệ; thực 

hiêṇ bảo mâṭ trong viêc̣ truy câp̣ t ới các máy chủ , ứng duṇg thuôc̣ 02 hê ̣thống : Intellect & 

SmartVista bằng dic̣h vu ̣t ường lửa iptables trên hê ̣ điều hành RedHat Linux ; Nghiên cứu và 

triển khai các giải pháp đả m bảo công tác an toàn bảo mật đối với giao dịch E -banking; Triển 

khai bổ sung giải pháp xác thưc̣ trong giao dic̣h của hê ̣thống E -banking thông qua giải pháp thẻ 

ma trận.  

- Xây dựng bổ sung các quy định, quy trình, tài liệu hướng dâñ đối với công tác quản trị , 

vận hành hệ thống CNTT SHB như: quy định vận hành hệ thống ATM; quản trị vận hành hệ 

thống HSM; quản trị vận hành hệ thống E-Banking; ... 

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro về CNTT như: kiểm tra giám sát tính tuân thủ các 

quy định, quy trình về công nghệ thông tin; tăng cường công tác quản trị user; tăng cường quản 

trị rủi ro trên Hệ thống Intellect Corebank;  

- Nghiên cứu và đề xuất triển khai các giải pháp cần thiết hỗ tr ợ công tác quản tri ,̣ điều 

hành & kinh doanh: Nghiên cứu và triển khai giải pháp xác thực trong giao dic̣h của hê ̣thống E -

banking thông qua giải pháp thẻ ma trận (eSecure); Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống 

Ngân hàng điện tử dành cho KH Doanh nghiệp với phương thức xác thực bằng chữ ký số PKI; 

Triển khai hệ thống chat nội bộ phuc̣ vu ̣cho công tác trao đổi và hỗ trợ trên toàn hệ thống ... 

- Triển khai thành công hệ thống báo cáo thống kê tập trung theo Thông tư 21 của 

NHNN. 

- Xây dựng các ứng dụng mới như: Xếp hạng Tín dụng theo tư vấn của công ty Kiểm 

toán Ernst & Young.  

- Ứng dụng vào phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới. 

Các hệ thống này sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho SHB trong lĩnh vực ngân hàng 

bán lẻ và hướng tới mục tiêu là ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu. 

1.2.9.  Hoạt động thẻ nội địa và thẻ quốc tế. 

- Năm 2011, SHB chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thẻ quốc tế Mastercard. 

Việc tham gia vào Tổ chức Thẻ quốc tế đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc thực hiện 

mục tiêu ngân hàng bán lẻ. Chính thức trở thành thành viên Mastercard đã tạo điều kiện cho SH 

phát triển mạnh các sản phẩm NH bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ thẻ 

quốc tế của khách hàng trong vào ngoài nước. 

- Hoàn thành các liên thông hệ thống ATM-POS của SHB với các liên minh thẻ trong 

nước Smartlink, VNBC, Banknetvn tại cả 2 chiều phát hành và thanh toán. Hiện nay Thẻ Solid 

của SHB đã có thể sử dụng được trên hầu hết các máy ATM của các Ngân hàng khác ở cả 3 liên 
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minh thẻ Smartlink, Banknetvn và VNBC. Đồng thời, bên cạnh thẻ ghi nợ nội địa do SHB phát 

hành, hệ thống POS của SHB có thể chấp nhận hơn 15 triệu thẻ ghi nợ nội địa do hơn 30 ngân 

hàng thành viên trong liên minh thẻ Smartlink và VNBC phát hành. Trong năm 2012, SHB tiếp 

tục mở rộng chấp nhận thẻ của Banknetvn, thẻ quốc tế qua mô hình ngân hàng đại lý. 

 - SHB cũng đồng thời cho phép chuyển tiền qua thẻ trên kênh Internet Banking cho phép 

SHB chuyển và nhận tiền ngay lập tức đối với một số Ngân hàng thành viên thuộc liên minh thẻ 

Smartlink; chấp nhận thanh toán thẻ quốc tế tại ATM qua ngân hàng trung gian. 

- Triển khai lắp đặt và hoạt động hệ thống 19 máy ATM trên toàn hệ thống SHB với các 

giao dịch thẻ cơ bản và kết nối liên thông với tất cả các ngân hàng trên toàn quốc: cho phép các 

thẻ của các ngân hàng tại Việt Nam phát hành có thể rút tiền trên ATM của SHB cũng như chủ 

thẻ SHB có thể giao dịch tại toàn bộ ATM liên mạng thuộc Smartlink, VNBC và Banknetvn; 

đang tiếp tục triển khai dự án chấp nhận thẻ quốc tế tại kênh ATM qua ngân hàng trung gian. 

-  Triển khai phát triển mạng lưới POS chấp nhận thanh toán thẻ nội địa tại CN-PGD của 

SHB và các đơn vị chấp nhận thẻ (147 máy), trong đó phối hợp triển khai thành công mạng lưới 

POS và iPOS tại siêu thị Coop Mart Đà Nẵng do SHB Đà Nẵng là đầu mối phát triển.   

-  Phối hợp triển khai các dòng thẻ mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm thẻ và hướng tới các 

phân khúc khách hàng lợi thế của SHB: Golf Card cho thành viên Hội Golf Hà Nội, Sporting 

Card nằm trong gói Sporting Account đa tiện ích phục vụ các khách hàng hâm mộ thể thao. 

- Kiểm soát và quản lý rủi ro hoạt động giao dịch thẻ trên toàn hàng đảm bảo hạn chế rủi 

ro, tăng cường hiệu quả kinh doanh thẻ. Tham gia Tiểu ban quản lý rủi ro Hội thẻ ngân hàng 

Việt nam nhằm bảo đảm hoạt động quản lý rủi ro được cập nhật và thường xuyên chia sẻ giữa 

các ngân hàng. 

1.2.10. Công tác Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng. 

- Với chiến lược sớm trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng, SHB đã và đang từng bước xây 

dựng chính sách sản phẩm đa dạng, hiện đại, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng cũng 

như kế hoạch phát triển của ngân hàng trong từng thời kỳ.     

-  Trong năm 2011, SHB đã ban hành nhiều sản phẩm và chương trình huy động, cho vay 

thuận tiện, hấp dẫn với khách hàng và phù hợp với từng địa bàn có Chi nhánh SHB hoạt động.  

Do vậy số dư huy động vốn và cho vay liên tục tăng trưởng, đồng thời qua đó đã tạo được uy tín, 

thương hiệu cho SHB đối với khách hàng trên toàn quốc và khai thác được tối đa lợi thế của 

SHB tại từng địa phương. 

- Hệ thống sản phẩm bán lẻ tại SHB đã xây dựng được khung sản phẩm cơ bản, bao gồm 

các loại sản phẩm chủ yếu như huy động, tín dụng, thẻ, ngân hàng điện tử, các sản phẩm thanh 

toán trong và ngoài nước…Danh mục sản phẩm bán lẻ (trừ nhóm sản phẩm huy động) hiện đang 

được triển khai tại SHB bao gồm: cho vay mua nhà, ôtô, du học, ….; Hệ thống sản phẩm tín 

dụng cá nhân được xây dựng tương đối đầy đủ và đa dạng.  Trong năm, SHB đã cho ra mắt sản 

phẩm huy động Đô la Úc (AUD) để đa dạng hóa các ngoại tệ huy động và triển khai gói sản 



 

Báo cáo kết quả HĐKD năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012                                                                                                           18 

phẩm "Sporting Account": bộ tài khoản tích hợp nhiều tiện ích kèm những ưu đãi đặc biệt dành 

riêng cho những người yêu thể thao. 

- Trong năm 2011, SHB chính thức ra mắt kênh Mobile Banking đối với dịch vụ ngân 

hàng điện tử để đa dạng hóa các sản phẩm Ngân hàng điện tử của SHB lên 4 kênh: Internet 

Banking; SMS Banking; Phone Banking và Mobile Banking. SHB cũng đồng thời cung cấp dịch 

vụ Ngân hàng điện tử e-Corporation dành cho doanh nghiệp với nhiều tiện ích phong phú và 

tăng hạn mức giao dịch tài chính trong ngày qua Internet Banking cho khách hàng lên 

500.000.000 đồng/1 ngày trong hệ thống và 100.000.000 đồng/1 ngày ngoài hệ thống SHB. 

Ngoài ra, các tiện ích trên dịch vụ Ngân hàng điện tử cũng được gia tăng như: Ứng dụng việc 

chuyển tiền qua thẻ trên kênh Internet Banking SHB… 

- Cuối tháng 11/2011, SHB đã trở thành đại lý chính thức của Western Union - Công ty 

hàng đầu thế giới về Dịch vụ thanh toán giúp SHB đa dạng dịch vụ cung cấp chuyển tiền kiều 

hối thông qua 2 kênh chính: chuyển tiền kiều hối qua tài khoản và chuyển tiền kiều hối qua công 

ty chuyển tiền quốc tế Western Union.  

- Với mạng lưới các ngân hàng đối tác ngày càng rộng khắp trên toàn thế giới như 

Wachovia Bank, Bank of New York Mellon, Citibank, Commerzbank, Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ..., SHB cung cấp dịch vụ 

chuyển tiền kiều hối thông qua tài khoản cho các khách hàng có nhu cầu chuyển tiền về cho 

người thân ở Việt Nam, chủ yếu tập trung từ các quốc gia Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc và 

Mỹ. 

Cụ thể một số sản phẩm và chương trình đã triển khai trong năm 2011 như sau: 

+ Nhóm sản phẩm huy động: Chương trình Cảm ơn đầu xuân – Tri ân khách hàng doanh 

số tiền gửi 3.363 tỷ đồng; Chương trình Quà tặng phái đẹp; Chương trình Công dung Ngôn 

hạnh; Chương trình Tiết kiệm điều chỉnh – Lãi suất cao nhất; Chương trình Gửi Việt tích Đô – 

Trổ ngàn tài lộc; Chương trình Bé vui hè cùng SHB; Chương trình Ba tháng vàng – Rộn ràng 

tiền gửi; Tài khoản lợn đất; Tài khoản Golf; Gói tài khoản Sporting Account; Chương trình 

chăm sóc khách hàng cá nhân toàn diện; Chương trình vui đón xuân sang mang lộc về nhà. 

+ Nhóm sản phẩm cho vay: Ngoài các sản phẩm đã triển khai như: Ngôi nhà mơ ước; Ô tô 

Trường Hải; Hỗ trợ du học; Cho vay Cán bộ nhân viên của SHB; SHB còn triển khai các sản 

phẩm cho vay mới như: Nhóm sản phẩm Chiết khấu giấy tờ có giá gồm 2 sản phẩm Chiết khấu 

giấy tờ có giá do SHB phát hành, Chiết khấu siêu tốc sổ tiết kiệm do SHB phát hành; Nhóm sản 

phẩm Cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh bao gồm 2 sản phẩm Cho vay bổ sung vốn lưu động 

và Đầu tư tài sản cố định... 

+ Nhóm sản phẩm thanh toán và ngân hàng điện tử: Dịch vụ nhắc nợ tự động; Dịch vụ 

Nạp tiền trực tuyến qua FBO; Dịch vụ Chuyển tiền qua thẻ trên Internet Banking của SHB; Sản 

phẩm "Mua sắm tiết kiệm cùng SHB Đà Nẵng; Dịch vụ Mobile Banking của SHB; Dịch vụ Nạp 

tiền Chứng khoán SHS qua iBanking của SHB; Dịch vụ E-Corporation của SHB; Triển khai sản 
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phẩm dịch vụ NHĐT tại Campuchia; Thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán qua kênh Internet 

Banking SHB. 

Nội dung cụ thể các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng của SHB như sau: 

* Các sản phẩm huy động vốn : 

 Tiền gửi thanh toán cá nhân và doanh nghiệp. 

 Tiền gửi có kỳ hạn. 

 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. 

 Tiết kiệm dự thưởng. 

 Tiết kiệm gia tăng.  

 Tiết kiệm lãi suất điều chỉnh. 

 Tiền gửi Online: là hình thức khách hàng gửi tiền thông qua hệ thống InternetBanking và 

SMS Banking thông qua tài khoản thanh toán để có được lãi suất hấp dẫn theo thị trường. 

 Các chứng chỉ tiền gửi.  

 Các chương trình tiết kiệm cho từng phân đoạn khách hàng. 

 Chương trình chăm sóc khách hàng truyền thống. 

*  Các sản phẩm cho vay khách hàng: 

Doanh nghiệp 

 Cho vay bổ sung vốn lưu động. 

 Cho vay đầu tư tài sản cố định. 

 Cho vay đầu tư/dự án sản xuất kinh doanh.. 

 Cho vay tài trợ Xuất khẩu. 

 Cho vay tài trợ Nhập khẩu. 

 Chương trình ưu đãi khách hàng thân thiết. 

 Sản phẩm cho vay các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh  và xuất khẩu gạo. 

 Sản phẩm cho vay các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản. 

 Sản phẩm cho vay các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điều. 

Cá nhân 

 Cho vay mua ô tô:  

+ Sản phẩm Ôtô năng động. 

+ Sản phẩm Ôtô doanh nhân. 



 

Báo cáo kết quả HĐKD năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012                                                                                                           20 

+ Sản phẩm Ôtô Trường Hải. 

 Cho vay mua nhà/xây dựng sửa chữa nhà:  

+ Sản phẩm Nhà đẹp: Tài trợ vốn cho khách hàng có nhu cầu vay mua nhà, nền nhà không 

thuộc các dự án và đã có đầy đủ giấy tờ sở hữu hợp pháp. 

+ Sản phẩm Căn hộ mơ ước: Tài trợ vốn cho khách hàng có nhu cầu vay mua nhà là căn 

hộ chung cư, biệt thự, nhà liền kề... thuộc các dự án tại các Khu đô thị mới, Khu chung 

cư. 

+ Sản phẩm Ngôi nhà thịnh vượng: dành cho khách hàng có hoài bão lập nghiệp và kinh 

doanh trên cơ sở hỗ trợ tài chính của Ngân hàng để mua căn nhà phù hợp. 

+ Sản phẩm Xây dựng sửa chữa nhà: Tài trợ vốn cho khách hàng có nhu cầu xây dựng, sửa 

chữa nhà để ở hoặc các mục đích hợp pháp khác. 

+ Sản phẩm Hoán đổi nhà: dành cho Khách hàng muốn đến ngôi nhà phù hợp hơn. 

 Hỗ trợ du học trọn gói. 

 Cho vay tín chấp tiêu dùng: tài trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay tín chấp nhằm phục 

vụ sinh hoạt tiêu dùng trên cơ sở nguồn trả nợ từ tiền lương, trợ cấp và các khoản thu nhập 

hợp pháp khác. Bao gồm: 

+ Cho vay tín chấp Cán bộ nhân viên. 

+ Cho vay tín chấp Quản lý điều hành. 

+ Ngoài ra SHB cũng có bộ sản phẩm phục vụ đời sống nhằm nâng cao hơn cuộc sống tiện 

nghi của khách hàng. 

 Cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh. 

 Cho vay tài trợ kinh doanh chứng khoán. 

 Thấu chi tài khoản: Tài trợ vốn cho khách hàng thông qua việc cho khách hàng được sử 

dụng vượt quá số dư trên tài khoản tiền gửi của mình tại SHB. Bao gồm: 

+ Thấu chi tài khoản có tài sản đảm bảo phục vụ mục đích tiêu dùng. 

+ Thấu chi tài khoản có tài sản đảm bảo phục vụ Sản xuất – kinh doanh.  

+ Thấu chi tài khoản không có tài sản đảm bảo. 

+ Thấu chi tài khoản cán bộ công nhân viên. 

+ Thấu chi tài khoản Cổ đông của SHB.  

+ Thấu chi tài khoản Chủ doanh nghiệp và Cán bộ quản lý điều hành. 

 Cho vay cầm cố giấy tờ có giá: Bao gồm Cho vay cầm cố giấy tờ có giá và Chiết khấu giấy 

tờ có giá. 
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 Cho vay đối với cán bộ, nhân viên SHB. 

 Cho vay hướng tới cuộc sống đích thực: Sản phẩm được thiết kế dành cho các khách hàng cá 

nhân vay vốn phục vụ mục đích tiêu dùng. 

 Chương trình tiếp sức nhà vô địch: chương trình được xây dựng riêng dành cho đối tượng là 

cán bộ nhân viên ngành thể dục thể thao, bao gồm HLV, VĐV, chuyên viên, cán bộ công 

nhân viên thuộc biên chế của một đơn vị chủ quản thuộc ngành thể thao trên toàn quốc..  

 Cho vay dành riêng cho từng nhóm khách hàng riêng biệt như cán bộ nhân viên Tập đoàn 

lớn.   

 Dịch vụ chuyển tiền 

 Chuyển tiền trong nước: Thực hiện dịch vụ chuyển và nhận tiền theo yêu cầu của khách 

hàng tại các tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam: 

 Chuyển tiền trong cùng hệ thống; 

 Chuyển tiền ngoài hệ thống; 

 Chuyển tiền ngân hàng liên kết dịch vụ. 

 Chuyển tiền ra nước ngoài. 

 Chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam. 

Dịch vụ chuyển tiền Western Union: SHB hiện là đại lý chính thức của Western Union tại 

Việt Nam.  

      Dịch vụ chuyển tiền siêu tốc - Etransfer thực hiện giao dịch qua 2 kênh giao dịch: SMS 

Banking và Internet Banking 

 Chuyển tiền điện tử liên Ngân hàng – Cash Online thực hiện giao dịch qua 2 kênh giao dịch: 

SMS Banking và Internet Banking 

 Dịch vụ Chuyển tiền qua thẻ trên Internet Banking 24/24 chuyển tiền đi và/hoặc nhận tiền 

chuyển đến từ các Ngân hàng khác thông qua hệ thống chuyển mạch của Smartlink. Khách 

hàng có thể thực hiện giao dịch qua kênh giao dịch Internet Banking. 

 Dịch vụ bảo lãnh trong nước và quốc tế : 

 Bảo lãnh dự thầu. 

 Bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

 Bảo lãnh thanh toán. 

 Bảo lãnh vay vốn. 

 Bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu. 

 Bảo lãnh hoàn tạm ứng, bảo lãnh bảo hành... 
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 Bảo lãnh phát hành chứng từ có giá. 

 Bảo lãnh thanh toán quốc tế. 

 Dịch vụ thẻ nội địa. 

Với nền tảng công nghệ thẻ hiện đại, Thẻ ghi nợ Solid Card của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - 

Hà Nội (Solid Card SHB), là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và an toàn, 

hiện đại, tiện ích với nhiều dịch vụ gia tăng. Khách hàng gửi tiền vào thẻ và sử dụng bằng 

tiền của mình. Ngoài ra chủ thẻ Solid Card SHB có thể sử dụng dịch vụ thấu chi trên thẻ. 

 Dịch vụ Ngân hàng điện tử 

 Dịch vụ Internet banking. 

 SMS banking. 

 Dịch vụ PhoneBanking. 

 Dịch vụ Mobile Banking:Các dịch vụ được SHB cung cấp trên Mobile Banking bao gồm: tra 

cứu thông tin tài khoản, thông tin thẻ ATM, tra cứu lịch sử giao dịch, tra cứu địa chỉ các Chi 

nhánh, Phòng Giao dịch, tra cứu điểm đặt máy ATM, tra cứu tỷ giá; chuyển khoản cá nhân, 

chuyển khoản trong hệ thống SHB, thanh toán trả sau. 

 Dịch vụ e-Corporation dành cho khách hàng Doanh nghiệp: giúp khách hàng truy vấn thông 

tin tài khoản và thực hiện các giao dịch chuyển khoản/thanh toán thông qua việc sử dụng bất 

cứ thiết bị nào kết nối internet. Đặc biệt, e-Corporation còn có khả năng hạch toán lương cho 

nhân viên của doanh nghiệp bằng cách tải tệp tin lên hệ thống của SHB.Với hệ thống an toàn 

bảo mật được bảo vệ bởi 2 lớp tường lửa, mã hóa dữ liệu được thực hiện đầy đủ, xác thực 

người dùng qua 3 lớp mật khẩu đảm bảo tính an toàn khi Doanh nghiệp sử dụng. 

 Dịch vụ thanh toán 

 Dịch vụ thanh toán trong nước; 

 Dịch vụ thanh toán quốc tế; 

o Chuyển tiền bằng điện (T/T); 

o Nhờ thu; 

o Tín dụng chứng từ,… 

 Thanh toán điện tử - Ezpay: Dịch vụ thanh toán trực tuyến EZPAY là dịch vụ cho phép khách 

hàng của SHB thực hiện các giao dịch thanh toán, mua thẻ trả trước, nạp tiền điện thoại, đặt 

vé … mọi lúc mọi nơi mà không cần phải đến Ngân hàng. Với thao tác đơn giản, giao dịch 

an toàn và không mất nhiều thời gian cho khách hàng. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch 

qua 02 kênh giao dịch: SMSBanking và InternetBanking. 

 Thanh toán hộ cước VNPT : tại Tp. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. 

 Thanh toán tiền điện tại SHB. 
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 Thanh toán mua bán hàng qua mạng. 

 Các sản phẩm dịch vụ khác 

 Kinh doanh ngoại tệ. 

 Chi trả lương cán bộ - công nhân viên. 

 Đường dây nóng 24/24: Đường dây nóng 24/24h là một Call Center qua điện thoại phục vụ 

khách hàng khi có nhu cầu vay vốn và tìm hiểu các dịch vụ/sản phẩm khác của Ngân hàng. 

Ngoài ra Call Center có thể xử lý 1 hoặc nhiều số đích, mỗi số đích là mỗi khu vực được 

phân vùng khác nhau giúp khách hàng có thể liên hệ đúng Chi nhánh mà không cần phải đến 

trực tiếp Ngân hàng để tư vấn. 

 Dịch vụ Ngân quỹ. 

 Thu chi hộ tiền bán hàng. 

 Dịch vụ chuyển đổi ngoại tệ. 

  Hỗ trợ du học. 

Ngoài ra, SHB còn cung cấp các dịch vụ: tư vấn đầu tư, nhận ủy thác đầu tư, quản lý tài sản, 

chiết khấu, mua bán chứng từ có giá và các dịch vụ khác của ngân hàng theo đúng quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

1.2.11. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 

- Công tác kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau mỗi nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động 

kinh doanh đã được SHB đưa vào từng qui trình nghiệp vụ và trên hệ thống Corebanking nhằm kiểm 

tra chéo và qui định rõ ràng thẩm quyền các cấp phê duyệt của từng nghiệp vụ kinh doanh nhằm hạn 

chế tối đa rủi ro xảy ra trong kinh doanh.  

-  Hệ thống Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ được bố trí chốt  sâu rộng xuống từng Đơn vị 

kinh doanh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. 

- Ngoài việc kiểm tra trực tiếp thì công tác giám sát hoạt động từ xa đã được tăng cường đẩy 

mạnh nhằm đánh giá các mặt hoạt động của các đơn vị trong toàn hệ thống từ đó phát hiện các dấu 

hiệu rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng,  hoạt động kinh doanh ngoại hối, các tỷ lệ đảm bảo an 

toàn, giao dịch hàng ngày. 

- Việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên, liên tục, khoa học và có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các đơn vị liên quan. 

- Bên cạnh công tác kiểm tra, việc theo dõi và đôn đốc chấn chỉnh, thực hiện các kiến nghị của 

Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng, của Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ tại các đơn vị rất được 

chú trọng và quan tâm sát sao. 

- Tuân thủ đúng quy định của NHNN về hoạt động kiểm tra, kiểm soát và phòng chống rửa tiền. 
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1.2.12. Công tác hoàn thiện, ban hành các qui định nội bộ. 

- Trong năm 2011, SHB đã xây dựng mới, bổ sung, hoàn thiện và ban hành được trên 60 

các qui định, quy chế, qui trình nội bộ nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh của SHB luôn 

tuân thủ quy định của pháp luật và NHNN, phù hợp với cơ cấu mới của SHB và phù hợp với sự 

phát triển của SHB.   

- Thẩm định, có ý kiến đối với hơn 90 hợp đồng các loại do các đơn vị trong hệ thống soạn 

thảo nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi của SHB 

trong các giao dịch với khách hàng và đối tác 

- Thường xuyên thông báo, phổ biến văn bản, quy định mới tới từng người lao động, các 

Chi nhánh và phòng ban trên toàn hệ thống thông qua phần mềm Outlook đảm bảo mỗi CBNV, 

mỗi bộ phận được cập nhật thông tin kịp thời phục vụ tốt hoạt động kinh doanh. 

-  Đảm bảo Thư viện điện tử lưu trữ văn bản, quy định nội bộ SHB và các văn bản, quy 

định liên quan đến hoạt động ngân hàng trên SHBInside khoa học, hợp lý, thuận tiện sử dụng 

nhằm phục vụ tối đa nhu cầu tra cứ 

1.2.13. Hoạt động đối ngoại.   

- Trong năm 2011, SHB tiến hành tìm kiếm, xây dựng, duy trì, quản lý, mở rộng và phát 

triển quan hệ với các đối tác nước ngoài nhằm phát triển thương hiệu của SHB trên thị trường tài 

chính nước ngoài.  

- SHB tham gia các giải thưởng quốc tế của các tạp chí quốc tế có uy tín trong ngành tài 

chính, ngân hàng như Global Finance, Asian Banker, The Banker. 

- Tiếp tục duy trì kết quả xếp hạng quốc tế của Moody’s: Trong cuộc họp đánh giá cuối 

tháng 5/2011 với SHB, Moody’s đã cho ra Ý kiến Tín nhiệm về SHB cập nhật cho năm 2011 

với kết quả xếp hạng giữ nguyên như năm ngoái là Ba3/ổn định. 

 - Tiếp tục duy trì quan hệ với các tổ chức tài chính phát triển song phương và đa phương, 

bao gồm: ADB, IFC (WB), DEG (Đức), FMO (Hà Lan), AFD/Proparco (Pháp). Đồng thời, SHB 

mở ra quan hệ với một số định chế tài chính nước ngoài mới để xem xét cơ hội hợp tác trên các 

lĩnh vực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tiềm năng quan hệ đại lý, phát triển sản phẩm, 

v.v., bao gồm: Ngân hàng Phát triển Philipines (DBP), Ngân hàng Bank Pasargad (Iran), Tập 

đoàn ngân hàng Ambank Group (Malaysia). 

- Trong năm 2011, SHB hợp tác đào tạo với các đối tác quốc tế như: Chương trình đào tạo 

của Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA); Công ty đào tạo TLCA (Australia); Ngân hàng Wells 

Fargo (Mỹ). 
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1.2.14. Hoạt động đoàn thể - công tác xã hội 

Song song với việc thực hiện tốt các công tác chuyên môn, nghiệp vụ, SHB đã rất chú trọng 

đến các hoạt động đoàn thể và công tác xã hội. 

 Công tác xã hội, từ thiện: 

SHB luôn xác định việc hưởng ứng, tham gia các hoạt động công tác xã hội vừa là nghĩa vụ 

vừa là trách nhiệm đối với xã hội, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, tương thân tương ái, SHB đã 

thực hiện rất nhiều hoạt động từ thiện trong năm qua: Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo TP Hà Nội”; Hỗ 

trợ quà, quần áo cho 50 hộ nghèo tại thành phố Hà Nội chống rét và những công tác từ thiện xã hội 

khác tại các địa phương nơi SHB đặt Trụ sở chính, Trụ sở của các Chi nhánh , Phòng Giao dịch..... 

 Hoạt động Đảng.  

Trong năm 2011, Đảng ủy SHB đã được Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà nội 

chấp thuận thành lập Đảng bộ SHB với 09 chi bộ tại các Chi nhánh với tổng số Đảng viên hơn 150 

Đảng viên chính thức. 

 Hoạt động tổ chức Công đoàn . 

Công đoàn đã tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chế độ 

chính sách, chế độ qui định có liên quan trực tiếp đến cán bộ nhân viên như: tiền lương, tiền thưởng, 

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, khen thưởng, kỷ luật đúng theo qui định của Luật lao động và luật 

công đoàn. Ban chấp hành công đoàn đã thường xuyên quan tâm, động viên khích lệ tinh thần lao 

động của cán bộ nhân viên, tổ chức tặng hoa và quà nhân dịp sinh nhật của các đoàn viên công đoàn 

và trong các dịp lễ, tết.     

 Công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và công tác phòng chống tham 

nhũng, chống lãng phí 

 - Công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn trật tự cơ quan và vệ sinh môi trường là nội dung 

công tác thường xuyên được chú trọng đặc biệt vào những dịp nghỉ Lễ, Tết.  

- Công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí: Đấu tranh phòng chống tham nhũng, 

tiêu cực trong hoạt động đã đi vào nền nếp. Hưởng ứng phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, SHB đã phát động phong trào, đề ra các biện pháp tương ứng với từng lĩnh vực hoạt động của 

SHB để triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống. 

 Công tác thi đua khen thưởng. 

Định kỳ xét khen thưởng, khen thưởng hàng quý đối với những tập thể, cá nhân có thành tích 

trong hoạt động kinh doanh, tham gia tích cực vào các phong trào chung của hệ thống SHB như đấu 

tranh với các biểu hiện, hiện tượng tiêu cực, các phong trào văn hóa, thể thao,... đã tạo nên không khí 
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thi đua sôi nổi của người lao động trong hệ thống, giữa các đơn vị trong hệ thống, có sự phối hợp 

tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể.  

 Các phong trào văn hóa, văn nghệ. 

- Trong năm 2011, SHB đã thực hiện phát động nhiều phòng trào thi đua trong toàn hệ thống, 

khuyến khích, động viên người lao động tham gia nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy sáng 

kiến của mọi tầng lớp cán bộ nhân viên SHB. Đồng thời thông qua đó đã tích cực tham gia, hưởng 

ứng các phong trào thi đua của toàn ngành ngân hàng, của Thủ đô cũng như của cả nước.  

- Các phong trào thi đua đều đạt được những thành công nhất định, đem lại một luồng sinh khí 

mới cho cán bộ nhân viên SHB, tạo cơ hội giao lưu để thắt chặt mối quan hệ đồng nghiệp giữa các 

cán bộ nhân viên SHB. Đồng thời qua các hoạt động phong trào thi đua nâng cao hình ảnh của SHB 

trong mắt đối tác, khách hàng và các cơ quan quản lý Nhà nước. 

1.2.15. SHB đạt được nhiều bằng khen,giải thưởng trong nước và quốc tế uy tín. 

- SHB vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thống đốc 

ngân hàng Nhà nước nhân kỷ niệm 18 năm ngày thành lập SHB trong bối cảnh hoạt động ngành 

NH khó khăn . Đó là sự công nhận của các Cơ quan quản lý nhà nước đối với SHB trong hoạt động 

kinh doanh an toàn, thanh khoản tốt và phát triển bền vững.   

- Năm 2011, SHB tiếp tục nhận được danh hiệu “Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt 

nhất Việt Nam” do Tạp chí Global Finance của Mỹ bình chọn. Đây là năm thứ ba liên tiếp SHB 

được trao danh hiệu này từ Global Finance.  

- SHB được The Asian Banker trao tặng danh hiệu “Ngân hàng Triển khai phần mềm lõi tốt 

nhất Châu Á” năm 2011. 

- Giải thưởng “Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2011” do Ngân hàng 

The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) trao tặng.  Đây là lần thứ 2 liên tiếp SHB vinh dự 

nhận giải thưởng này từ BNY Mellon. 

- SHB tiếp tục lọt vào Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011 (VNR500 - 

vnr500.com.vn). So với bảng xếp hạng 2010, thứ tự xếp hạng của SHB tăng 91 bậc từ vị trí thứ 

283 lên thứ 192 năm 2011.  

2- Những khó khăn hạn chế và các mặt chƣa làm đƣợc 

2.1. Những khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi và các mặt làm được, hoạt động kinh doanh  

của SHB trong năm 2011 còn gặp không ít khó khăn và hạn chế như sau: 

 Khó khăn khách quan .  

- Chịu sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, tình hình kinh tế trong nước 

gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn tới hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung. Trước tình hình lạm 
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phát tăng cao trong năm 2011, thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ,  NHNN phải 

áp dụng hàng loạt các chính sách tiền tệ thắt chặt và linh hoạt như tăng các lãi suất chủ chốt, sử dụng 

các công cụ điều chỉnh thị trường tiền tệ như OMO, tái cấp vốn, quy định áp trần lãi suất huy động, 

hạn chế tăng trưởng tín dụng… làm cho các hoạt động huy động vốn, tín dụng gặp rất nhiều khó khăn. 

Ngân hàng phải đối mặt với các áp lực về huy động vốn, biến động về lãi suất và tỷ giá. 

- Ảnh hưởng của việc lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay tăng cao làm tăng chi phí tài chính 

từ đó làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, 

ảnh hưởng tới nguồn thu từ hoạt động tín dụng của ngân hàng. 

- Sự gia tăng các biện pháp quản lý của NHNN thông qua việc ban hành các văn bản chính sách 

mới và tăng cường công tác thanh kiểm tra các TCTD làm cho hao tổn thời gian và nhân lực của ngân 

hàng.  

- Đặc biệt việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ trần lãi suất huy động khiến người dân 

có xu hướng chuyển sang gửi tiền tại các Ngân hàng TMQD gây không ít khó khăn cho hoạt động huy 

động vốn của các NHTM CP.  

-  Sự cạnh tranh về các dịch vụ của các ngân hàng ngày càng gay gắt và khốc liệt. Đối với các 

Ngân hàng TMQD là sự cạnh tranh về quy mô, mạng lưới, các hoạt động Ngân hàng truyền thống. 

Đối với các Ngân hàng TMCP và các Ngân hàng nước ngoài là sự cạnh tranh về các hoạt động Ngân 

hàng hiện đại, chất lượng sản phẩm dịch vụ. 

- Do nhu cầu phát triển của hệ thống ngân hàng nên nguồn nhân lực ngân hàng cũng bị 

cạnh tranh gay gắt. Việc tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng lưới hoạt động gặp 

nhiều khó khăn. 

 Khó khăn do nguyên nhân chủ quan. 

- Mạng lưới hệ thống SHB so với các NHTM khác còn ít nên tính cạnh tranh chưa cao. 

- Nhân sự mới tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và mạnh của hệ thống 

SHB đa số còn trẻ, nhiều nhiệt huyết tuy nhiên còn ít kinh nghiệm công tác. Ngân hàng còn phải 

đối mặt với rủi ro đạo đức cán bộ. 

- Trình độ cán bộ trong Ban Điều hành và trình độ cán bộ nhân viên của một số đơn vị 

chưa đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

- Công tác dự báo trung dài hạn đặc biệt là nguồn vốn, ngoại tệ và lãi suất có nhiều biến 

động nên hạn chế đến kết quả kinh doanh cũng như hạn chế tính chủ động cho các Đơn vị kinh 

doanh trong hệ thống SHB. 

2.2. Các mặt chưa làm được. 

2.2.1. Về phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng. 
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- Mặc dù triển khai dịch vụ trên hầu hết các mảng nhưng sản phẩm, dịch vụ của SHB vẫn 

chưa phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, chưa khai thác hết tiềm năng 

về công nghệ.  

- Dịch vụ sản phẩm ngân hàng chưa đa dạng và tạo sự khác biệt nhiều so với hệ thống 

ngân hàng TM lớn khác vì vậy tính cạnh tranh chưa cao. 

- Chưa tăng cường hợp tác được với nhiều đối tác để phát triển các sản phẩm và kênh phân 

phối. 

2.2.2. Công tác huy động vốn thị trường I ( dân cư và tổ chức kinh tế). 

- Lãi suất tăng cao làm cho các Ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong việc giữ và tăng vốn. Các 

Ngân hàng phải đưa ra hàng loạt các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút nguồn vốn huy động từ 

dân cư. Nhiều Ngân hàng thiếu vốn và không cân đối được giữa đầu ra và đầu vào dẫn đến nhu cầu 

vay vốn liên Ngân hàng tăng cao. Cuộc đua lãi suất huy động của các NHTM làm thị trường vốn bị 

méo mó và làm tăng chi phí đầu vào của tất cả các ngân hàng. Bên cạnh đó, NHNN quản lý lãi suất 

chặt chẽ, hạn chế các hình thức khuyến mãi bằng tiền và lãi suất thưởng đã tạo ra nhiều khó khăn cho 

Ngân hàng trong việc huy động vốn. SHB cũng chịu ảnh hưởng của những biến động chung đó nên 

tuy số dư huy động TT1 tăng trưởng khá song chưa đạt  được như kỳ vọng.  

- Nhiều đơn vị chưa đẩy mạnh quảng bá sản phẩm khi triển khai, không chủ động phát tờ 

rơi và giới thiệu sản phẩm với khách hàng. 

 - Số dư huy động vốn từ TCKT và Cá nhân giảm mạnh từ khi có chỉ thị 02/CT ngày 

7/9/2011. 

2.2.4. Hạn chế trong công tác tín dụng. 

- Chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có của các đối tác chiến lược và là cổ đông lớn của 

SHB như Tập đoàn Cao su và Tập đoàn Than Khoáng sản để phát triển khách hàng cá nhân. 

- Nhân sự mảng KHCN của nhiều Đơn vị kinh doanh còn thiếu nên chưa phát triển mạnh 

khách hàng và bán các sản phẩm KHCN hiện có.   

- Nhiều Đơn vị chưa chú trọng phát triển bán chéo các sản phẩm bán lẻ, hiện tại hầu như 

vẫn chỉ tập trung vào một vài sản phẩm truyền thống. 

- Công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay tại một số Chi nhánh vẫn còn sai sót 

chưa được tuân thủ đầy đủ và thực hiện nghiêm túc. 

- Chưa xây dựng được chính sách phát triển khách hàng tín dụng cho từng đối tượng, 

theo ngành nghề trên cơ sở tiềm năng, uy tín hoặc là các đối tác của SHB do vậy hạn chế sự 

cạnh tranh và tính chủ động của các Đơn vị kinh doanh. 

- Cơ cấu khách hàng tại một số Chi nhánh SHB chưa thật sự ổn định và bền vững. 
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-  Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu năm 2011 tăng so với năm 2010 do tình hình khó khăn chung 

của nền kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động khó khăn,không có đầu ra, hàng hóa tồn kho lớn 

không tiêu thụ được, lãi suất cao .....Nên cả hệ thống NH nợ quá hạn và nợ xấu có chiều hướng 

gia tăng, tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2011 là 2,13%/tổng dư nợ, tăng nhẹ so với năm 2010 ( năm 

2010 nợ xấu chiếm tỷ trọng 1,4%/dư nợ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Báo cáo kết quả HĐKD năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012                                                                                                           30 

PHẦN II:  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012  

VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

( Được xây dựng trên cơ sở giả định Đại hội đông cổ đông thông qua nhận sáp nhập 

HBB vào SHB) 

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012. 

1. Chính sách kinh tế và nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2012. 

1.1. Dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam. 

Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-

2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Tại Hội nghị lần thứ ba Ban chấp 

hành trung ương Đảng khóa 11 (tháng 10/2011) đã quyết định tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trưởng. Cụ thể, trong 5 năm tới, cần tập trung vào ba lĩnh vực quan trọng nhất 

là tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là 

tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cấu trúc doanh nghiệp 

nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. 

Mục tiêu tổng quát của năm 2012 được Chính Phủ Việt Nam xác định là: Ưu tiên kiềm 

chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình 

tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo 

đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, 

củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại và hội nhập quốc tế. 

Một số chỉ tiêu cơ bản dự kiến cho năm 2012 được Quốc hội thông qua: 

+ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6 - 6,5% so với năm 2011. 

+ Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13% so với năm 2011, đạt khoảng 108,8 tỷ. 

 Giảm nhập siêu xuống khoảng 11-12% tổng kim ngạch xuất khẩu (khoảng 11,9-13 

tỷ USD). 

+ Bội chi ngân sách nhà nước giảm xuống còn dưới 4,8% so với GDP. 

+ CPI tăng dưới 10%. 

Để đạt được những mục tiêu trên của Quốc hội, Chính phủ và NHNN đã xác định, năm 

2012 tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ và linh hoạt để ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn 

định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức phù hợp; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn 

định phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô; hoạt động hệ thống TCTD an toàn, tuân thủ theo quy 

định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 

14-16%, tín dụng tăng khoảng 15-17%; lãi suất và tỷ giá được điều hành ở mức hợp lý phù hợp 

với các cân đối kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường tiền tệ, ngoại hối. 
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1.2. Mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng năm 2012. 

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu do Quốc hội đề ra, trên cơ sở kết quả điều hành 

chính sách tiền tệ năm 2011, NHNN xác định định hướng, mục tiêu và các giải pháp lớn về điều 

hành chính sách tiền tệ năm 2012 như sau: 

- Môṭ là, điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, đảm bảo kiểm 

soát lượng tiền cung ứng phù hợp với mục tiêu kiểm soát tổng phương tiện thanh toán 14-16% 

và tín dụng tăng trưởng 15-17%.   

- Hai là, kiểm soát tăng trưởng tín duṇg và dư nơ ̣mua trái phiếu doanh nghiêp̣ phát  hành 

lần đầu. Giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các nhóm TCTD trên cơ sở xếp loại TCTD. 

Tập trung vốn phục vụ lĩnh vực sản xuất và các dự án, phương án có hiệu quả, kiểm soát dư nợ 

cho vay các lĩnh vực không khuyến khích ở mức hợp lý. Đảm bảo tăng trưởng tín dụng bằng 

ngoại tệ phù hợp khả năng huy động vốn và chủ trương hạn chế đô la hóa trong nền kinh tế. 

- Ba là, Điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối linh hoạt theo tín hiệu thị trường, phù 

hợp với quan hệ cung - cầu ngoại tệ trên thị trường, diễn biến cán cân thanh toán quốc tế và các 

cân đối vĩ mô. 

- Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động 

ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các TCTD.  

- Năm là , triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hoạt động ngân hàng theo Đề án 

được Chính phủ phê duyệt, từng bước nâng cao tính an toàn, lành mạnh và hiệu quả của hệ 

thống ngân hàng.  

- Sáu là , nâng cao chất lượng thống kê, dự báo phục vụ cho hoạch định và điều hành 

chính sách tiền tệ.  

- Bảy là , làm tốt công tác thông tin truyền thông, đưa thông tin đầy đủ, kịp thời về các 

giải pháp điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng. 

2. Nhận định môi trƣờng kinh doanh: 

Theo nhận định chung, môi trường kinh tế vĩ mô năm 2012 có những ảnh hưởng đến 

hoạt động ngân hàng như sau: 

 Ảnh hưởng tích cực: 

- Sau Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 11 (tháng 10/2011), các 

chủ trương, định hướng lớn đối với nền kinh tế đã được xác định cụ thể tạo cơ hội cho hoạt động 

ngân hàng phát triển về dài hạn. 

- Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 đang 

từng bước tạo nên sự ổn định chung các chỉ  số kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho hoạt động của 

các Tổ chức tài chính, ngân hàng. 
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- Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 13/02/2012 của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện 

chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả năm 2012. 

 - Việc tái cấu trúc lại hệ thống Ngân hàng sẽ giúp các Ngân hàng tăng cường năng lực 

quản trị rủi ro, giảm mức độ phụ thuộc vào các hoạt động Ngân hàng truyền thống, đa dạng hóa 

sản phẩm dịch vụ. 

 Khó khăn: 

- Nền kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều thử thách do các vấn đề lớn liên quan 

đến nợ công, thâm hụt Ngân sách và việc thắt chặt chi tiêu của Chính Phủ và người dân các 

nước đặc biệt là Châu Âu, Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. 

- Nền kinh tế đối mặt với nguy cơ suy giảm do khó khăn chung của nền kinh tế, hầu hết 

các ngành đều gặp khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phầm trong đó khu vực công 

nghiệp và xây dựng chịu ảnh hưởng nặng nề do chính sách thắt chặt tiền tệ, hạn chế tín dụng với 

các lĩnh vực phi sản xuất. 

- Năm 2012 cũng là năm sẽ là năm có những thay đổi lớn trong ngành Ngân hàng khi 

quá trình tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng được đẩy nhanh. Số lượng các TCTD sẽ giảm dần 

thông qua hợp nhất, sáp nhập và mua lại nhưng tình hình cạnh tranh vẫn quyết liệt do quy mô và 

khoảng cách giữa các Ngân hàng ngày càng giảm. 

 - Giới hạn tăng trưởng tín dụng của NHNN quy định cho mỗi Ngân hàng dựa vào phân 

nhóm các TCTD sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng do hoạt 

động tín dụng vẫn là hoạt động chủ yếu của các Ngân hàng Việt Nam hiện nay. 

3. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của SHB năm 2012.  

Trên cơ sở tình hình kinh tế vĩ mô trong nước, chính sách tiền tệ dự kiến của NHNN 

trong năm 2012 đồng thời căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, dự kiến năm 

2012 kế hoạch hoạt động kinh doanh của SHB sau khi nhận sáp nhập HBB, trong năm 2012 

SHB tập trung vào các vấn đề cơ bản như sau: 

1/-Tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức của SHB sau khi nhận sáp nhập HBB theo mô hình ngân 

hàng bán lẻ hiện đại đa năng trong nhằm phát huy tối đa lợi thế sẳn có của SHB và HBB. 

2/-Nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát huy tối đa năng suất làm việc của người lao động 

SHB sau sáp nhập đồng thời nâng cao vai trò điều hành hệ thống của Ban Điều hành hội sở 

chính SHB đối với các Đơn vị kinh doanh trên cơ sở điều hành kinh doanh theo ngành dọc đến 

từng Đơn vị kinh doanh và nâng cao khả năng quản trị rủi ro toàn hệ thống SHB . 

3/- Đối với bộ máy nhận sự điều hành và CBNV của HBB sau khi sáp nhập vào SHB: Theo 

kế hoạch, trong giai đoạn đầu sau khi sáp nhập, SHB vẫn duy trì hoạt động theo thế mạnh của 

HBB sẵn có trong thời gian qua và SHB sẽ tham gia điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh 

doanh của các Đơn vị kinh doanh thuộc HBB trước sáp nhập đồng thời hỗ trợ về hoạt động 
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chính như hoạt động nguồn vốn, hoạt động tín dụng, hoạt động kế toán, công tác nhân sự và 

công nghệ thông tin ngân hàng. 

4/- Tiếp tục cơ cấu lại danh mục tín dụng và chỉ tập trung phát triển tín dụng phục vụ sản 

xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn và công nghiệp phụ trợ và các ngành hàng 

mà chính phủ khuyến khích phát triển trong nước. 

5/- Tập trung thu hồi nợ và xử lý nợ quá hạn, nợ xấu, hạn chế tối đa nợ quá hạn, nợ xấu phát 

sinh mới nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của toàn hệ thống SHB, đặc biệt là tập trung tối đa 

thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn tại các đơn vị HBB (cũ).  

6/- Phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh vững chắc, an toàn, minh bạch theo hướng 

chuyên nghiệp; chú trọng và nâng cao vai trò của bộ phận kiểm soát rủi ro và hỗ trợ trong từng 

nghiệp vụ kinh doanh. 

7/- Xây dựng kế hoạch kinh doanh cạnh tranh với mục tiêu “cạnh tranh bằng sự khác biệt” 

đối với từng lĩnh vực dịch vụ và sản phẩm ngân hàng phù hợp với từng giai đoạn trong năm tài 

chính trên cơ sở phát triển kinh doanh mục tiêu an toàn bền vững và hiệu quả. 

8/- Nâng cao tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ ngân hàng trên tổng thu nhập thuần từ 

9,8% năm 2011 lên 15% năm 2012 bằng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, tiện ích,cạnh 

tranh và đồng bộ trên cơ sở nền tảng CNTT hiện đại nhằm cung cấp cho khách hàng những sẩn 

phẩm dịch vụ NH chất lượng cao nhất. 

9/- Phát triển mạnh khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đa dạng nhiều thành phần kinh tế 

bằng những sản phẩm, dịch vụ vượt trội, khác biệt để nâng cao thị phần khách hàng trong hệ 

thống ngành ngân hàng Việt Nam . 

10/- Tập trung đẩy mạnh huy động vốn thị trường I với kỳ hạn dài hơn nhằm cơ cấu lại kỳ 

hạn nguồn vốn cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn đồng thời để đảm bảo sự tăng trưởng ổn 

định, vững chắc của nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Nâng cao tỷ trọng của huy động vốn tiết 

kiệm từ khách hàng dân cư trong tổng nguồn vốn huy động thị trường I và dự kiến tiết kiệm dân 

cư chiếm 60%/tổng nguồn vốn huy động thị trường I đến cuối năm 2012. 

11/- Đẩy mạnh phát triển bán chéo các sản phẩm dịch vụ NH bán lẻ như: Phát hành thẻ nội 

địa, thẻ quốc tế Master card và Visa card. 

12/- Công tác kiều hối được chú trọng phát triển trong năm 2012 với lợi thế là đại lý chính 

thức của Western Union tại Việt Nam SHB sẽ đẩy mạnh hoạt động chi trả kiều hối bằng việc 

khai thác tối đa những địa bàn có tiềm năng dịch vụ kiều hối tại Hà nội, Tp.HCM, các tỉnh 

ĐBSCL và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó sẽ chú trọng phát triển các đối tượng 

khách hàng có nhu cầu chi trả kiều hối cao như: du học sinh, xuất khẩu lao động, hội việt kiều, 

hội sinh viên học sinh nước ngoài…..  

13/- Chú trọng công tác đào tạo bằng việc tổ chức nhiều khóa đào tạo nội bộ, đào tạo nâng 

cao, các hội thảo nội bộ chuyên đề từng nghiệp vụ ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng nguồn 
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nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của SHB. Đặc biệt là đào tạo lại toàn bộ các bộ 

nhân viên thuộc HBB cũ sau sáp nhập vào SHB theo qui trình, quy chế của SHB hiện tại. 

14/- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát trước trong và sau khi phát sinh mọi nghiệp vụ 

hoạt động kinh doanh hàng ngày nhằm để phát hiện kịp thời những sai sót vi phạm trong hoạt 

động kinh doanh của từng bộ phận nghiệp vụ nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro có thể xảy ra trong 

hoạt động kinh doanh. 

15/- Nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận bình quân/người lao động nhằm để nâng 

cao hiệu quả kinh doanh bằng việc giao chỉ tiêu kinh doanh cho từng Đơn vị kinh doanh và từng 

CBNV nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh toàn hệ thống sau sáp nhập. 

15/- Đẩy mạnh công tác quan hệ quốc tế, nâng cao vị thế của SHB trên thị trường quốc tế, 

quảng bá phát triển thương hiệu SHB ra thị trường quốc tế và khu vực. 

17/- Nhằm thực hiện mục tiêu Ngân hàng bán lẻ trong nước và khu vực Đông Dương  trong 

năm 2012 ngoài mục tiêu phát triển mạng lưới hoạt động tại các tỉnh thành phố trong nước SHB 

sẽ phát triển thêm Chi nhánh tại Myanma (Chi nhánh SHB Campuchia đã khai trương đi vào 

hoạt động, Chi nhánh Lào dự kiến khai trương trong quí 2/2012). 

18/- Rà soát lại toàn bộ các chi phí hoạt động kinh doanh của hệ thống SHB đặc biệt là hệ 

thống HBB trước khi sáp nhập trên cơ sở đó lên kế hoạch cắt giảm chi phí hợp lý nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của từng Đơn vị kinh doanh SHB sau sáp nhập. 

19/- Rà soát lại toàn bộ các địa điểm Chi nhánh, Phòng Giao dịch của HBB và sau khi sáp 

nhập sẽ lên kế hoạch di chuyển các địa điểm Chi nhánh và PGD của HBB nếu SHB và HBB có 

vị trí Chi nhánh và Phòng Giao dịch gần nhau . Nhằm mục tiêu khai thác tối đa hệ thống sẳn có 

của NH sau sáp nhập để phát triển kinh doanh hiệu quả. 

20/- Sau sáp nhập sẽ tập trung rà soát lại toàn bộ các văn bản, qui định trong qui chế, qui 

trình nghiệp vụ của HBB cũ trên cơ sở đó có điều chỉnh sao cho phù hợp với các qui định, qui 

trình, quy chế của SHB hiện có nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh toàn hệ thống SHB sau sáp 

nhập thống nhất thực hiện chung quy chế qui trình và qui định từng nghiệp vụ kinh doanh SHB. 

21/- Tập trung triển khai tích hợp hệ thống CNTT giữa 02 Ngân hàng (SHB và HBB) theo 

từng giai đoạn trên cơ sở lấy nền tảng hệ thống CNTT của SHB corebaking Intellect sẵn có 

nhằm đảm bảo kiểm tra, kiểm soát, giám sát được điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của 

hệ thống SHB sau sáp nhập cũng như đảm bảo chế độ báo cáo thống kê theo qui định của pháp 

luật. 

    22/- Xây dựng “Văn hóa SHB” tạo ra một môi trường văn hóa làm việc chuyên nghiệp và 

hiệu quả không có sự phân biệt đối xử khác nhau giữa CBNV của SHB và CBNV của HBB cũ 

sau sáp nhập đồng thời khẳng định uy tín, thương hiệu bản sắc văn hóa doanh nghiệp riêng của 

SHB. 
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4.  Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 : 

4.1. Công tác nhân sự và đào tạo : 

- Nhằm phục vụ cho phát triển hoạt động kinh doanh theo kế hoạch năm 2012 sau sáp nhập 

HBB vào SHB tổng số CBNV của toàn hệ thống SHB (kể cả 02 các công ty trực thuộc) dự kiến đạt 

5.345 người trong đó : 

+ Tuyển dụng bổ sung CBNV tại các đơn kinh doanh mới (14 Chi nhánh và 42 PGD mới 

năm 2012) và bổ sung nhân sự tại các Đơn vị kinh doanh phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh của 

SHB. 

+ Tuyển dụng bổ sung lực lượng bảo vệ kho hàng hóa là tài sản đảm bảo dư nợ tín dụng của 

SHB sau sáp nhập và lực lượng bảo vệ các Chi nhánh, PGD của HBB và Chi nhánh, PGD mới năm 

2012 theo kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2012 của SHB (nhân viên bảo vệ này thuộc biên chế 

quản lý của Cty SHB.AMC). 

- Kế hoạch đào tạo: trong năm 2012 sẽ tổ chức khoảng 50 khóa chuyên đề đào tạo đào tạo 

với 10.000 lượt học viên tham gia đào tạo,đao tạo lại cho CBNV thuộc HBB theo qui định, qui trình 

quy chế hiện tại của SHB dự kiến 80 khóa đào tạo với 8.000 lượt học viên tham gia. Trong năm 

2012 dự kiến  tổng chi phí dành cho đào tạo khoảng 15 tỷ đồng trong đó có 50.000 USD dành cho 

đào tạo phục vụ hoạt động tại Chi nhánh SHB Campuchia, Lào và Myanmar. 

4.2. Công tác phát triển hệ thống mạng lưới kinh doanh : 

4.2.1. Hệ thống mạng lưới kinh doanh SHB sau sáp nhập: 

- Hội sở chính của SHB sau sáp nhập :  

Trước sáp nhập, 02 ngân hàng tham gia sáp nhập có 02 Hội sở chính tại các địa điểm khác 

nhau. Sau sáp nhập Hội sở chính TMCP Sài Gòn – Hà Nội tại 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội.  

 

Hội sở chính và Sở giao dịch của HBB được chuyển đổi thành Chi nhánh của NHSN  

(như vậy sẽ làm tăng thêm 01 Chi nhánh trong mạng lưới hoạt động của NHSN). 

- Các Chi nhánh: Trước mắt trong năm 2012, mạng lưới Chi nhánh của SHB sau sáp 

nhập được hình thành bằng cách chuyển đổi toàn bộ các Chi nhánh của HBB và các Chi nhánh 

và Phòng Giao dịch hiện có của SHB, đồng thời tăng thêm 01 Chi nhánh do phần chuyển đổi 

Hội sở chính và Sở giao dịch của HBB thành Chi nhánh.  

- Các Phòng Giao dịch, Quỹ tiết kiệm: Mạng lưới Phòng Giao dịch, Quỹ tiết kiệm và 

Điểm giao dịch của SHB sau sáp nhập dự kiến sẽ được hình thành từ việc chuyển đổi mạng lưới 

tương ứng hiện nay của SHB và HBB. Đồng thời SHB có kế hoạch xin chuyển đổi các Quỹ tiết 

kiệm HBB thành Phòng Giao dịch hoặc Chi nhánh. Do đó, số lượng Phòng Giao dịch tăng lên 

tương ứng với số lượng quỹ tiết kiệm bị loại bỏ là 10 PGD. 
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- Các Công ty trực thuộc: SHB có 01 Công ty trực thuộc là Công ty TNHH một thành 

viên khai thác, quản lý tài sản (SHB.AMC) và HBB có Công ty chứng khoán. Dự kiến thời gian 

đầu tiếp tục được duy trì cho hoạt động Công ty Chứng khoán sau sáp nhập. 

4.2.2. Kế hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh SHB năm 2012:  

Trong năm 2012 với hệ thống mạng lưới kinh doanh hiện có của SHB và của HBB, sau 

sáp nhập SHB là 242 Chi nhánh, Phòng Giao dịch và 02 Công ty trực thuộc. Bên cạnh đó SHB 

sẽ đẩy mạnh phát triển mạng lưới Chi nhánh, PGD tại các tỉnh thành phố mà SHB sau sáp nhập 

chưa có nhiều điểm hoạt động kinh doanh, đặc biệt là khu vực phía nam. Do vậy kế hoạch đến 

cuối năm 2012 SHB sẽ mở thêm 14 Chi nhánh và 42 PGD mới nâng tổng số Chi nhánh, Phòng 

Giao dịch của SHB cuối năm 2012 là 297 bao gồm: 

* Phát triển các Chi nhánh và Phòng Giao dịch mới trong nước : 

Dự kiến trong năm 2012, SHB sẽ tập trung phát triển mạng lưới thêm 14 Chi nhánh tại các 

tỉnh, thành phố sau: Thái Bình, Tiền Giang, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Cà Mau, Quãng 

Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Phú Yên, 05 Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh đồng thời  phát triển 

thêm 42 Phòng Giao dịch tại các Chi nhánh trên toàn quốc nâng tổng số Chi nhánh và Phòng Giao 

dịch của SHB sau sáp nhập đến cuối năm 2012 là: 289. 

* Phát triển Chi nhánh tại nước ngoài : 

- Kế hoạch năm 2012 dự kiến Chi nhánh SHB Lào (đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép) 

sẽ khai trương và đi vào hoạt động trong Quý II/2012. 

- Đã xúc tiến nghiên cứu thị trường và dự kiến sẽ mở Chi nhánh SHB tại Myanma. 

* Dự kiến sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh nước ngoài của SHB:  

Dự kiến Chi nhánh SHB Campuchia và Chi nhánh SHB Lào sẽ chuyển đổi mô hình hoạt 

động kinh doanh thành Ngân hàng TNHH MTV 100% vốn nước ngoài của SHB tại Campuchia và 

Lào. 

4.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của Hội sở và các Chi nhánh, máy ATM và 

POS: 

- Đầu tư mới 82 máy ATM và 200 máy POS để nâng cao khả năng cung ứng các dịch vụ 

bán chéo sản phẩm  dịch vụ ngân hàng từ thẻ trên cơ sở chiếm thị phần và dịch vụ đa năng, hiện đại, 

tiện ích và chất lượng cao nhằm khai thác tối đa hệ thống core thẻ hiện đại của SHB (theo kế hoạch 

phát triển thẻ của SHB năm 2012, tuy nhiên đối với hệ thống máy ATM hiện nay của HBB thì sau 

sáp nhập ngoài việc phải xử lý CNTT liên quan đến hoạt động thẻ tất cả máy ATM của HBB sẽ 

mang thương hiệu ATM SHB). 

- Đầu tư xây dựng tòa nhà Trụ sở chính tại 31-33 -35 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội. 
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- Đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh tại số 41-43-45 

Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 TP.Hồ Chí Minh 

- Đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc Chi nhánh SHB Đà Nẵng tại đường Nguyễn 

Văn Linh, TP Đà Nẵng. 

- Đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc Chi nhánh SHB Cần Thơ tại đường Hòa 

Bình, TP Cần Thơ. 

4.4. Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2012    

                                                              Đơn vị tính: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu  hoạt động kinh doanh Kế hoạch năm 2012 

I Chỉ tiêu tài chính    

1 Tổng tài sản  132.172 

2 Vốn điều lệ 8.865,79 

3 Huy động vốn từ TCKT và Cá nhân 92.390 

4 Dư nợ cho vay TCKT & cá nhân 58.134 

5 Lợi nhuận trước thuế trong năm 2012 1.850 

 

Lợi nhuận trƣớc thuế lũy kế (gồm lỗ lũy kế của HBB 

chuyển sang) 20 

6 Cổ tức dự kiến/vốn điều lệ bình quân 0 

7 Quỹ lương 925 

8 Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 15,5 

II Chỉ tiêu an toàn và hiệu quả  

1 Tỷ lệ an toàn vốn 10%-12% 

2 Tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 - nhóm 5/ tổng dư nợ) <5% 

3 Tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn <30% 

4 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn CSH bình quân 20% - 22% 

5 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ TTS bình quân 1,5% - 1,7% 
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II. CÁC GIẢI PHÁP CHUNG ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012. 

 Năm 2012 tuy kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, thách thức, môi trường kinh doanh 

ngành Ngân hàng gặp nhiều biến động theo hướng tái cấu trúc ngành Ngân hàng, giảm số lượng 

các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh năm 2012 với mục tiêu nằm trong tốp 10 

NHTM đầu đầu thị phần khách hàng tại Việt Nam và phát triển mạnh mẽ khu vực Đông Dương. 

Cùng với chiến lược kinh doanh  rở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng. SHB xác 

định mục tiêu lấy chất lượng nguồn nhân lực và công nghệ thông tin hiện đại là nền tảng cơ bản 

để phát triển hoạt động kinh doanh với  một số giải pháp cơ bản như sau: 

1. Các giải pháp xử lý tài chính sau sáp nhập. 

Sau sáp nhập tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn cao, lần lượt là 12,88% và 21,32%. Tỷ lệ nợ xấu 

cao, nguyên nhân chủ yếu phát sinh từ các khoản cho vay Tập đoàn Vinashin, đồng thời lỗ lũy 

kế của Ngân hàng phát sinh là 1.829.946 triệu đồng. Giải pháp xử lý tài chính như sau: 

1.1.Xử lý các khoản nợ Vinashin. 

- Theo kế hoạch sau sáp nhập SHB sẽ xin NHNN tiến hành trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro 

cho các khoản cho vay Vinashin trong vòng 5 năm. Theo đó, mỗi năm ước tính trích khoảng 372 

tỷ đồng. 

- Trích lập dự phòng cho trái phiếu Vinashin: Ngân hàng sẽ tiến hành trích lập đầy đủ dự 

phòng rủi ro cho trái phiếu do Vinashin phát hành trong vòng 5 năm. Như vậy, mỗi năm ước 

tính trích khoảng 72 tỷ đồng 

-   Phương án xử lý dự kiến: 30% dư nợ và trái phiếu của Vinashin sẽ được chuyển đổi thành 

trái phiếu Vinashin phát hành có bảo lãnh thanh toán của Chính phủ. Vì vậy,  nợ Vinashin sau 

sáp nhập còn lại là 70%, dư nợ xấu Vinashin và trái phiếu Vinashin sẽ được trích lập dự phòng 

phân bổ đều 05 năm. Trái phiếu này SHB sẽ sử dụng để vay trên Thị trường mở với lãi suất 

tương đối thấp hơn lãi suất huy động, giảm chi phí đầu vào nâng cao hiệu quả kinh doanh SHB. 

 NHNN sẽ cho vay tái cấp vốn 25%/dư nợ Vinashin với lãi suất thời gian này là 10%/năm 

trong thời hạn 05 năm (trong khi lãi suất cho vay tái cấp vốn thông thường của NHN hiện nay là 

13%/năm). Đây là nguồn vốn lãi suất thấp, giảm chi phí đầu vào cho SHB và nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của SHB sau sáp nhập. 

 

1.2.Các khoản nợ xấu ngoài Vinashin.  

Các khoản nợ xấu khác ngoài Vinashin khoảng 2.221 tỷ đồng các giải pháp như sau: 

- SHB sẽ rà soát phân nhóm nợ và tiến hành trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo qui định 

của NHNN. 

- Rà soát đánh giá lại tình hình tài chính, khả năng trả nợ của khách hàng, đánh giá lại tài 

sản đảm bảo để thực hiện cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ và không chuyển nhóm nợ theo  qui định của 
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NHNN. Do vậy các khoản nợ này không phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nên không ảnh 

hưởng đến chi phí của SHB sau sáp nhập. 

- Xử lý đối với nợ tín dụng có tài sản bảo đảm: Chủ động bàn bạc với khách hàng thống 

nhất số vốn và lãi phải thanh toán cho Ngân hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tìm người mua 

tài sản để giải quyết nợ hoặc thỏa thuận về giá tài sản để phát mại theo các hình thức như tự bán 

công khai trên thị trường. 

- SHB sẽ đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản nợ và các khoản phải thu có mức độ rủi ro 

cao.  

1.3. Xử lý các khoản tiền gửi tại các TCTD khác đã quá hạn. 

Dựa vào các thông tin thu thập được và thiện chí trả nợ của các tổ chức tín dụng, khả 

năng thu hồi các khoản nợ này là 100% (khoảng 236 tỷ đồng) do vậy sẽ hoàn nhập dự phòng 

khoản này sau sáp nhập. 

1.4. Công tác thu hồi các khoản ủy thác đầu tư đánh giá rủi ro cao :  

Đối với nghiệp vụ ủy thác, sau sáp nhập SHB ước tính thu hồi được khoảng 300 tỷ đồng. 

Trong đó, bao gồm việc thu hồi khoản tiền đầu tư vào Công ty CP Thủy Sản Bình An. Ngân 

hàng HBB đã thực hiện xong việc thương thảo với Công ty, theo đó, khả năng hoàn trả là rất cao 

(100%). Do vậy, năm 2012, khoản thu từ hoàn nhập dự phòng rủi ro của các khoản ủy thác đầu 

tư vào công ty này là 125 tỷ đồng. Ngoài ra, khả năng thu hồi một số khoản ủy thác đầu tư khác 

khoảng 30% đến 50%. 

1.5. Giảm chi phí đầu vào : 

- Hiện nay trên thị trường tiền tệ thanh khoản tốt, thừa vốn khả dụng và lãi suất huy động 

thị trường 1 trần tối đa 12%, trong khi đó lãi suất liên NH (thị trường 2) rất thấp khoảng 

10%/năm với kỳ hạn 03 tháng. Chính vì vậy chi phí huy động vốn bình quân đầu vào trong năm 

2012 cũng sẽ giảm theo. 

- Sau sáp nhập SHB sẽ đàm phán lại với các TCTD khác các hợp đồng nhận tiền gửi, tiền 

vay của HBB để trên cơ sở đó điều chỉnh kỳ hạn nhận tiền gửi, tiền vay tại  các TCTD  nhằm 

giảm chi phí huy động vốn đầu vào. 

- Kế hoạch năm 2012 sau sáp nhập SHB sẽ đẩy mạnh phát triển tín dụng khu vực phục vụ 

sản xuất nông nghiệp nông thôn nhằm đảm bảo cơ ấu tín dụng cho vay phục vụ sản xuất nông 

nghiệp nông thôn chiếm 40%/dư nợ toàn hệ thống. Như vậy theo chính sách của NHNN hiện 

nay thì SHB sẽ được giảm 40% tỷ lệ dự trữ bắt buộc so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường 

theo qui định của NHNN. Điều này giảm đáng kể chi phí đầu vào của SHB trong năm 2012. 

- SHB sau sáp nhập sẽ xin vay tái cấp vốn cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp nông 

thôn, các DNVVN và xuất khẩu từ NHNN.VN nhằm giảm chi phí lãi suất bình quân đầu vào 

nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm 2012. 

1.6. Cắt giảm chi phí hoạt động kinh doanh. 

Nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh sau sáp nhập SHB sẽ thành lập ban rà soát toàn bộ chi 

phí quản lý của các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trong toàn hệ thống trên cơ sở đó lên kế hoạch 
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cắt giảm chi phí quản lý từ 15% đến 20%/năm. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

SHB sau sáp nhập. 

 

1.7.  SHB sau sáp nhập dự kiến: luôn duy trì margin chênh lệch lãi suất bình quân đầu ra so với 

lãi suất bình quân đầu vào bình quân từ 3,5% - 4%/năm nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong kinh 

doanh để bù đắp khoản lỗ từ HBB chuyển qua sau sáp nhập. 

 

1.8. Xử lý lỗ lũy kế phát sinh trước khi sáp nhập: 

Ngân hàng sau sáp nhập sẽ dùng lợi nhuận từ kết quả kinh doanh của Ngân hàng sau sáp 

nhập trong các năm 2012 để bù đắp.  

2. Công tác giao chỉ tiêu và giám sát kết quả thực hiện chỉ tiêu hoạt động kinh doanh: 

- Nhằm thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2012 SHB đã giao chỉ tiêu kinh doanh 

cho từng Chi nhánh,Phòng Giao dịch và người lao động trên cơ sở kế hoạch kinh doanh chung 

toàn hệ thống. 

- Riêng đối với các Đơn vị kinh doanh thuộc HBB, sau sáp nhập SHB sẽ căn cứ vào kế 

hoạch kinh doanh mà HBB đã giao từ đầu năm 2011 cho các Đơn vị kinh doanh và sẽ thực hiện 

để triển khai các giải pháp thực hiện. 

- Định kỳ hàng tháng, quí đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh của các Chi 

nhánh, Phòng Giao dịch trên cơ sở đó có những giải pháp kịp thời để tạo điều kiện cho các Đơn 

vị kinh doanh hoạt động hiệu quả và an toàn. Bên cạnh đó SHB đưa ra nhiều hình thức chế tài 

trên cơ sở đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm giao thẩm quyền điều hành của Giám 

đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch theo qui định của SHB đồng thời ban hành mức lương, thưởng 

theo kết quả đóng góp của người lao động tại các Đơn vị kinh doanh vào hiệu quả kinh doanh.  

- Giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của từng đơn 

vị hàng tháng, quí trong hệ thống SHB nhằm chấn chỉnh và đưa ra giải pháp kịp thời để tạo điều 

kiện thuận lợi hỗ trợ cho các Đơn vị kinh doanh SHB phát triển hoạt động kinh doanh cạnh 

tranh, an toàn và hiệu quả phù hợp với sự biến động của thị trường trong từng giai đoạn. 

3. Công tác nhân sự.  

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển của SHB vì vậy công tác xây 

dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp, cơ cấu phù hợp với chiến 

lược ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại là mục tiêu nhân sự của SHB. Cụ thể: 

- Đối với CBNV của HBB trước mắt trong giai đoạn đầu sau sáp nhập vẫn giữ nguyên số 

lượng CBNV tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch, quầy tiết kiệm của HBB, song song đó sẽ triển 

khai công tác rà soát, đánh giá lại toàn bộ để có cơ sở bố trí, sắp xếp nhân sự sao phù hợp với năng 

lực chuyên môn nhằm phát huy tối đa năng suất lao động của CBNV.  

- Riêng nhân sự Ban Điều hành giữ chức vụ từ trưởng, phó phòng ban trung tâm trở lên của 

hội sở chính HBB, sau sáp nhập SHB sẽ rà soát, đánh giá và bố trí các vị trí trong Ban Điều hành 
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trên cơ sở trình độ, năng lực chuyên môn của từng NLĐ trong Ban Điều hành nhằm phát huy tối đa 

hiệu quả điều hành hệ thống hoạt động kinh doanh của SHB sau sáp nhập. 

- Nhằm ổn định tâm lý của người lao động tại SHB và HBB sau sáp nhập SHB sẽ triển khai 

tổ chức hội nghị cán bộ nhân viên nội bộ để tuyên truyền phổ biến các định hướng chính sách người 

lao động, định hướng kinh doanh, cơ chế quản trị, điều hành của SHB sau sáp nhập với mục tiêu tạo 

tâm lý yên tâm tránh gây xáo trộn cho người lao động để người lao động tại SHB và HBB tiếp tục 

gắn bó lâu dài với SHB.  

-  SHB tiếp tục triển khai và kiện toàn nguồn nhân lực theo mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp 

với định hướng Ngân hàng bán lẻ. 

- Định kỳ đánh giá chất lượng nhân sự thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, 

công việc được giao theo từng tháng, trên cơ sở đó có định hướng xây dựng đào tạo nâng cao cán bộ 

quy hoạch nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh. 

- Đảm bảo chế độ lương thưởng phạt công minh gắn liền với hiệu quả công việc của từng cá 

nhân, đơn vị, kích thích người lao động gắn bó lâu dài và cống hiến cho SHB, nâng cao yêu cầu về 

kỷ cương lao động. 

- Đảm bảo quyền lợi của người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe 

định kỳ và các chính sách khuyến khích khác. Đặc biệt là các CBNV thuộc HBB, sau sáp nhập trong 

giai đoạn năm 2012, SHB vẫn tiếp tục giữ nguyên lương và các chính sách người lao động mà HBB 

đã áp dụng. Nhằm tránh gây xáo trộn  và tạo tâm lý yên tâm cho người lao động của HBB sau sáp 

nhập vẫn tiếp tục làm việc tại SHB. 

- Quy hoạch cán bộ đối với CBNV có trình độ năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm, có 

thời gian gắn bó làm việc tại SHB....nhằm tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ cán bộ nhân viên đồng 

thời nhằm đáp ứng cho sự phát triển của SHB trong từng thời kỳ. 

- Công tác tuyển dụng nhân sự có kế hoạch trung, dài hạn nhằm bổ sung kịp thời cho nhu 

cầu phát triển hoạt động kinh doanh. 

- Chỉnh sửa lại và ban hành mới các qui định liên quan đến hoạt động nhân sự đặc biệt là các 

Chính sách, chế độ luân chuyển, chế độ đãi ngộ người lao động nhằm khuyến khích người lao động 

tình nguyện tham gia luân chuyển đến làm việc tại các Đơn vị kinh doanh đặc biệt là những địa bàn 

khó khăn tuyển dụng nhân sự Ban Điều hành. 

- Tiếp tục phát huy hơn nữa công tác đánh giá định kỳ chất lượng Cán bộ, nhân viên sau thời 

gian thử việc, học việc, làm việc nhằm đánh giá định tính, định lượng sự đóng góp của Người lao 

động vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của SHB . 

4. Công tác đào tạo. 

Công tác đào tạo năm 2012 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện được 

các định hướng, kế hoạch kinh doanh của SHB sau sáp nhập, các giải pháp như sau: 
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- Đối với CBNV của HBB sau sáp nhập SHB sẽ rà soát,đánh giá trình độ năng lực chuyên 

môn sau đó sẽ  thiết kế các chương trình đạo tạo nghiệp vụ nội bộ phù hợp, đào tạo nâng cao nhằm 

phát huy tối đa năng lực chuyên môn của CBNV. 

- Các khóa đào tạo liên kết với các tổ chức uy tín đào tạo trong và ngoài nước sẽ được đẩy 

mạnh triển khai trong năm 2012 đặc biệt là CBNV Ban Điều hành tại các Đơn vị kinh doanh nhằm 

nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trình độ quản lý điều hành, kỷ năng lãnh đạo. 

- Công tác đào tạo sẽ được chú trọng bằng việc xây dựng và ban hành các nội dung, giáo 

trình đào tạo tân tuyển, đào tạo nâng cao, đánh giá sau đào tạo cho từng bộ phận nghiệp vụ thống 

nhất toàn hệ thống SHB sau sáp nhập. 

- Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp để nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh. 

Việc đào tạo sẽ sát với nhu cầu thực tế công việc nhằm nâng cao khả năng ứng dụng qua việc sử 

dụng các phương thức đào tạo hiện đại qua cầu truyền hình, học trực tuyến. 

  - Xây dựng kế hoạch đào tạo trong ngắn hạn, trung và dài hạn trong từng giai đoạn phú hợp 

với nhu cầu phát triển kinh doanh của SHB trong giai đoạn đầu sáp nhập và thời gian sau sáp nhập. 

5. Công tác phát triển hệ thống mạng lƣới hoạt động kinh doanh SHB. 

  - Do mạng lưới hoạt động kinh doanh sau sáp nhập của SHB tại đại bàn khu vực phía 

nam còn ít các Chi nhánh và Phòng Giao dịch hoạt động kinh doanh đặc biệt là tại Tp.HCM một 

thị trường tài chính tiền tệ lớn nhất Việt nam (SHB chỉ có 04 Chi nhánh sau sáp nhập) nên trong 

năm 2012 công tác phát triển mạng lưới kinh doanh SHB sẽ tập trung phát triển thêm 05 Chi 

nhánh và 35 Phòng Giao dịch tại thành phố HCM và các Chi nhánh tại khu vực miền Đông, 

miền Tây nam bộ. 

- Sau sáp nhập SHB sẽ xem xét lại 10 quỹ tiết kiệm của HBB để trên cơ sở đó xin phép 

NHNN chuyển đổi 10 quỹ tiết kiệm này thành Phòng Giao dịch hoặc Chi nhánh thuộc SHB. 

- SHB sẽ rà soát lại toàn bộ các địa điểm Chi nhánh, Phòng Giao dịch của HBB sau sáp 

nhập, trong trường hợp địa điểm kinh doanh Chi nhánh, Phòng Giao dịch của HBB gần với SHB 

thì SHB sẽ có kế hoạch di chuyển địa điểm Chi nhánh, Phòng Giao dịch sao cho khoảng cách 

địa lý phù hợp và phát huy khai thác tối đa tiềm năng kinh doanh tại địa phương của các đơn vị 

trong hệ thống SHB (chi phí di chuyển địa điểm kinh doanh khá tốn kém, tuy nhiên SHB sẽ có 

kế hoạch cụ thể và phân bổ chi phí này trong 03 năm). 

- Sau sáp nhập thì nhận diện thương hiệu của HBB bị loại bỏ và thay vào đó và nhận 

diện thương hiệu của SHB tại tất cả các Chi nhánh, Phòng Giao dịch, quầy tiết kiệm của HBB 

(chi phí thực hiện này cũng sẽ được SHB xem xét đánh giá, có kế hoạch cụ thể và phân bổ chi 

phí trong 03 năm). 
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- Đối với Công ty chứng khoán HBB, sau sáp nhập trong giai đoạn đầu SHB vẫn tiếp tục 

duy trì hoạt động công ty này và trình xin Ủy ban chứng khoán nhà nước đổi tên thành Công ty 

chứng khoán SHB. Đồng thời sau đó sẽ nghiên cứu tái cấu trúc công ty chứng khoán theo qui 

định của Ủy ban chứng khoán nhà nước. 

 6. Công tác điều hành. 

- Sau khi Đại hội đồng cổ đông HBB thông qua đề án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập HBB 

vào SHB, trong thời gian hoàn thiện các thủ tục theo qui định pháp luật để được NHNN chấp thuận 

chính thức HBB sáp nhập vào SHB thì SHB sẽ cử nhân sự chủ chốt trong Ban Điều hành có đủ trình 

độ nghiệp vụ chuyên môn qua điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh của HBB. 

- Trong năm 2012, SHB sẽ tập trung phát huy vai trò điều hành hệ thống của các thành viên 

trong Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, Trung tâm  Hội sở chính theo ngành dọc trên cơ sở chức 

năng nhiệm vụ của từng Phòng ban, Trung tâm nhằm quản lý, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kịp thời cho 

hoạt động kinh doanh của các Đơn vị kinh doanh trong hệ thống SHB. 

- Bổ sung thêm các Phó TGĐ và các lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm  khác  ưu tiên các 

cán bộ trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/phó các Phòng ban, Trung tâm của HBB, sau sáp nhập 

SHB sẽ đánh giá chọn lọc nếu những nhân sự lãnh đạo trong Ban Điều hành HBB đáp ứng yêu cầu 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẽ được xem xét bổ nhiệm vị trí phù hợp theo nhu cầu kinh doanh 

của SHB sau sáp nhập, sau đó mới tuyển dụng bên ngoài nhằm phát huy được vai trò trách nhiệm 

trong công tác điều hành hệ thống. 

- Tăng cường công tác dự báo thị trường để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng kế 

hoạch kinh doanh từng giai đoạn trong năm tài chính 2012, đồng thời đưa ra những giải pháp kịp 

thời trong phát triển kinh doanh khi thị trường có nhiều biến động do tác động của các chính sách 

nhà nước với mục tiêu SHB hoạt động kinh doanh chủ động linh hoạt và không phụ thuộc, chạy theo 

biến động của thị trường . 

- Ban hành lại và chỉnh sửa các văn bản qui định, hướng dẫn kịp thời và đầy đủ tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống, đồng thời quản trị 

được rủi ro trong kinh doanh. 

- Xây dựng được đầy đủ các chính sách khách hàng, thị trường theo từng ngành hàng cho 

phù hợp với đặc thù trên từng địa bàn hoạt động của các Đơn vị kinh doanh. 

- Tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc đột xuất các Đơn vị 

kinh doanh kịp thời và đầy đủ. 

- Cơ chế chính sách khách hàng được xây dựng đồng bộ, linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho các Đơn vị kinh doanh cạnh tranh phát triển khách hàng, chiếm lĩnh thị phần. 
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7. Công tác huy động nguồn vốn, kinh doanh nguồn vốn 

- Trong năm 2012, với lợi thế hệ thống mạng lưới hoạt động kinh doanh 242 Chi nhánh, 

Phòng Giao dịch và quỹ tiết kiệm, SHB sẽ tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn thị trường 1 

(dân cư và tổ chức kinh tế) bằng những chính sách ưu đãi dịch vụ, các sản phẩm huy động vốn đa 

dạng, tiện ích, cạnh tranh nhằm phát triển tối đa khách hàng,  chiếm lĩnh thị trường tại các địa 

phương nơi có Chi nhánh, Phòng Giao dịch của SHB hoạt động kinh doanh. 

- Tiếp tục giao chỉ tiêu huy động vốn trong năm 2012 đến từng Chi nhánh, Phòng Giao dịch, 

quầy tiết kiệm và toàn thể CBNV trong hệ thống SHB sau sáp nhập nhằm phát huy lợi thế huy động 

vốn của người lao động tại SHB. 

- Sau sáp nhập SHB sẽ tổ chức hội nghị khách hàng tại các khu vực địa phương đặc biệt là 

khách hàng lớn, khách hàng uy tín, khách hàng truyền thống đã quan hệ giao dịch lâu dài với HBB 

và SHB nhằm chia sẻ mục đích của việc sáp nhập, kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng với mục tiêu 

để khách hàng hiểu rõ việc HBB sáp nhập vào SHB thì mọi nghĩa vụ, quyền lợi, cơ chế chính sách 

cho khách hàng không thay đổi và mong muốn khách hàng tiếp tục  đồng hành với Ngân hàng để 

cùng phát triển.    

- Tổ chức thực hiện đồng bộ các qui định chăm sóc khách hàng VIP, khách hàng cũ và xây 

dựng quy trình phát triển khách hàng lớn, nhằm đẩy mạnh tiếp thị thu hút khách hàng giao dịch với 

SHB bằng những chính sách cạnh tranh cho từng đối tượng khách hàng. 

- Sau sáp nhập SHB sẽ tiếp tục triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, cơ chế 

chính sách cạnh tranh đối với các khách hàng tiềm năng, khách hàng truyền thống đã và đang quan 

hệ giao dịch với HBB. 

- Đẩy mạnh công tác bán chéo sản phẩm tiền gửi của toàn hệ thống bằng việc tiếp tục áp 

dụng cơ chế động lực nội bộ đối với các Đơn vị và cá nhân có thành tích tốt trong công tác huy động 

vốn. 

- Thường xuyên theo sát diễn biến thị trường lãi suất huy động để kịp thời có các điều chỉnh 

cơ chế, chính sách huy động cho phù hợp với diễn biến thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh nhằm gia 

tăng nguồn vốn huy động từ TCKT và dân cư. 

- Tiếp cận và mở rộng quan hệ với các Tập đoàn kinh tế và các Tổ chức kinh tế lớn chưa có 

quan hệ giao dịch với SHB nhằm tranh thủ huy động nguồn vốn nhàn rỗi. 

- Đẩy mạnh hoạt động kiều hối và ngân hàng đại lý, tăng cường quan hệ để thu hút nguồn 

vốn tài trợ từ các tổ chức/ngân hàng quốc tế nhằm mở rộng và đa dạng hóa hoạt động của SHB. 

- Quản lý chặt chẽ các rủi ro liên quan đến lãi suất, tỷ giá và thanh khoản. 

- Tăng cường mở rộng hoạt động kinh doanh nguồn vốn bên cạnh việc tăng cường quản lý, 

giám sát để gia tăng lợi nhuận cho SHB. 
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- Đối với hoạt động giao dịch thị trường liên NH: sau sáp nhập SHB sẽ ra soát lại toàn bộ các 

khoản tiền vay, nhận tiền gửi của HBB tại các TCTD khác trên cơ sở đó xem xét mức lãi suất, kỳ 

hạn cuả từng hợp đồng giao dịch để đàm phán giảm lãi suất hoặc trả nợ vay, trả nợ tiền gửi các 

TCTD khác trước hạn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của SHB. 

- Sử dụng trái phiếu chính phủ, tín phiếu NHNN, trái phiếu của VDB có bảo lãnh thanh toán 

của chính phủ gần 10.000 tỷ đồng sau sáp nhập để tham gia thị trường OMO nhằm đảm bảo thanh 

khoản, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh. 

8. Công tác phát triển tín dụng và nâng cao chất lƣợng tín dụng 

8.1. Công tác phát triển tín dụng: 

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17% năm (thuộc NH nhóm I) trong năm 2012, SHB 

tập trung phát triển tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, phát triển nông 

nghiệp nông thôn . 

- Đẩy mạnh cho vay đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng là 

những đối tượng được khuyến khích phát triển tín dụng theo chủ trương của Chính phủ và 

NHNN, giảm thiểu rủi ro và tạo nền tảng khách hàng vững chắc cho SHB. 

- Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng KHCN với nhiều sản phẩm đa dạng, cạnh tranh, phù 

hợp với thu nhập của các đối tượng khách hàng khác nhau. 

- Rà soát lại toàn bộ danh mục tín dụng sau sáp nhập đặc biệt là danh mục tín dụng của 

HBB để trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hạn chế cho vay các ngành hàng nhiều rủi ro, phi sản 

xuất, các ngành hàng kinh doanh Chính phủ không khuyến khích mà tập trung phát triển tín 

dụng sản xuất kinh doanh, xuất khẩu nhằm đa dạng hóa danh mục tín dụng ngân hàng sau sáp 

nhập. 

- Mục tiêu phát triển tín dụng của SHB đến hết năm 2012 có cơ cấu như sau : 

+ Dư nợ cho vay ngắn hạn : 65%/ tổng dư nợ. 

+ Dư nợ cho vay trung và dài hạn : 35%/tổng dư nợ 

+ Dư nợ cho vay DNVVN: 65% -70%/tổng dư nợ 

+ Dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn : 40%/tổng dư nợ. 

- Với kế hoạch cơ cấu dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn 40%/dư 

nợ toàn hệ thống, theo chính sách của NHNN hiện nay thì SHB sẽ được giảm 40% tỷ lệ dự trữ 

bắt buộc so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường theo qui định của NHNN. Điều này giảm 

đáng kể chi phí đầu vào của SHB trong năm 2012. 

- Thực hiện việc phân loại khách hàng theo định kỳ để xây dựng nền khách hàng vững 

chắc đồng thời phát triển thêm các khách hàng mới các các Tập đoàn, Tổng công ty và các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ có năng lực tài chính, trình độ quản lý tốt, thị trường tiêu thụ ổn định, 

kinh doanh hiệu quả; các khách hàng cá nhân có thu nhập ổn định. 
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- Thực hiện xếp hạng tín dụng nội bộ theo qui định của NHNN: Hiện nay SHB đã triển 

khai xây dựng toàn bộ các qui định và hệ thống CNTT hỗ trợ xếp hạng tín dụng nội bộ theo qui 

định của NHNN. Trên cơ sở đó sẽ đánh giá chính xác chất lượng tín dụng, phân loại chính xác 

đối tượng khách hàng nhằm đưa ra chính sách phát triển khách hàng cạnh tranh đồng thời hạn 

chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của SHB. 

8.2. Chất lượng tín dụng. 

- Tập trung thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu đã phát sinh (ngoài nợ Vinashin) trên cơ sở thành 

lập Tổ Xử lý nợ chuyên trách riêng trực thuộc Ban Xử lý nợ hiện tại của SHB, Tổ xử lý nợ này 

trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý nợ, thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu tại các Chi nhánh và Phòng Giao 

dịch của HBB. 

- Thành lập phòng xử lý nợ có vấn đề tại các Chi nhánh của HBB sau sáp nhập vào SHB 

như cơ cấu tổ chức hiện tại của SHB đế tập trung xử lý nợ quá hạn, nợ xấu tại các Chi nhánh, 

Phòng Giao dịch HBB (cũ). 

- Rà soát lại toàn bộ chất lượng tín dụng của các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của HBB sau 

sáp nhập SHB sẽ đánh giá, phân tích đánh giá phân loại từng khách hàng nợ quá hạn, nợ xấu 

nhằm để đưa ra giải pháp thu hồi nợ, xử lý nợ, cơ cấu lại nợ trong năm 2012. 

- Triệt để nghiêm túc thực hiện đầy đủ qui trình tín dụng, kiểm tra trước trong và sau khi 

cho vay và chỉ tập trung phát triển tín dụng sản xuất kinh doanh, xuất khẩu nhằm hạn chế tối đa 

nợ quá hạn, nợ xấu mới phát sinh. 

- Giao chỉ tiêu chất lượng tín dụng cho từng Chi nhánh, Phòng Giao dịch sau sáp nhập. 

- Áp dụng mạnh mẽ nhiều hình thức chế tài nhằm xử lý vi phạm trong hoạt động tín dụng  

tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch, các cá nhân liên quan để xảy ra nợ quá hạn, nợ xấu gắn 

trách nhiệm của người lao động đến chất lượng tín dụng của SHB. 

- Đối với các khoản nợ thuộc Vinashin phương án xử lý như sau : 

+ 30% dư nợ thuộc Vinashin được thay thế bằng trái phiếu của Vinashin phát hành mới 

có bảo lãnh thanh toán của chính phủ. Như vậy, dư nợ cho vay Vinashin của SHB sau sáp nhập 

sẽ giảm tương ứng 30%/dư nợ. 

+ SHB sẽ xem xét sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng sau sáp nhập để xử lý một phần các 

khoản nợ xấu thuộc Vinashin và chuyển sang theo dõi ngoại bảng theo qui định NHNN việc sử 

dụng dự phòng xử lý các khoản nợ của Vinashin được phân bổ dần qua từng năm và phấn đấu 

sau 05 năm toàn bộ 70% dư nợ vủa Vinashin sẽ được xử lý dứt điểm nghĩa là sau 05 năm bảng 

cân đối kế toán nội bảng của SHB không còn dư nợ Vinashin. Do vậy, tỷ lệ nợ xấu của SHB sau 

sáp nhập trong năm 2012 và những năm tới sẽ giảm xuống. 

+ Riêng các khoản nợ thuộc Vinashin trước kia, nay theo chính sách tái cơ cấu tập đoàn 

Vinshin của Chính phủ đã được chuyển qua Vinaline hoặc Tập đoàn Dầu khí thì SHB sẽ tiếp tục 

xác nhận nợ với các đơn vị này và đôn đốc thu hồi nợ theo qui định pháp luật.  
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9. Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 

Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng phù hợp với từng đối tượng và phân khúc khách 

hàng, thị trường trong từng thời kỳ và từng địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong 

phú của khách hàng và khai thác tối đa thế mạnh của SHB. Do vậy SHB sẽ xây dựng và đẩy 

mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Cụ thể SHB sẽ triển khai các sản phẩm dịch vụ 

mới trong năm 2012 như: 

- Đối với các sản phẩm dịch vụ hiện có của HBB, sau sáp nhập SHB vẫn tiếp tục triển 

khai đồng thời rà soát đánh giá lại tính hiệu quả, an toàn của từng sản phẩm để có sự điều chỉnh 

kịp thời nhằm hạn chế rủi ro mà phát huy tối đa lợi thế sẵn có của các Đơn vị kinh doanh thuộc 

HBB. 

- Xây dựng nhóm sản phẩm huy động vốn, cho vay, dịch vụ thanh toán, kiều hối, ngân 

hàng điện tử cho từng phân khúc thị trường bán lẻ như: Địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, 

nhóm địa bàn Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai và Cần Thơ, nhóm địa bàn khu vực miền Bắc, 

nhóm địa bàn khu vực Nam Bộ,... 

- Bổ sung và triển khai gói dịch vụ cho khách hàng VIP, kết nối các dịch vụ đời sống nhằm 

phục vụ cho khách hàng doanh nhân. 

- Phát triển các dịch vụ truyền thống khác tại các Ngân hàng nước ngoài mà SHB chưa 

triển khai mạnh: Dịch vụ vàng, Wealth managment, các dịch vụ phái sinh, Bancassurance, dịch 

vụ két sắt, dịch vụ thu đổi ngoại tệ, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ thanh toán các chi phí cơ 

bản phục vụ cuộc sống  như tiền điện, nước, thuế,... 

- Xây dựng bước đầu các dịch vụ cho một số phân khúc khách hàng riêng biệt: khách 

hàng giới trẻ, khách hàng nữ giới và vận động viên thể thao. 

- Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên cơ sở thiết kể từng sản phẩm đặc thù phù 

hợp với từng địa phương sao cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng khi đưa ra thị trường có nhiều 

tiện ích, cạnh tranh và chất lượng cao nhất. Nhằm phát huy tối đa lợi thế của từng Đơn vị kinh 

doanh trong hệ thống SHB sau sáp nhập. 

10. Công nghệ thông tin 

- Sau sáp nhập SHB sẽ tập trung triển khai triển đổi hệ thống CNTT lấy hệ thống CNTT 

hiện tại của SHB làm nền tảng cơ bản, tuy nhiên việc chuyển đổi này cần lộ trình lâu dài. Do vậy 

trước mắt, trong năm 2012 sẽ tập trung xử lý tích hợp hệ thống corebaking của HBB vào SHB 

nhằm phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo qui 

định của NHNN (chi tiết được trình bày trong đề án sáp nhập). 

- Bên cạnh đó SHB tiếp tục đầu tư mạnh mẽ CNTT  ngân hàng nhằm nâng cao năng lực 

quản lý, điều hành đồng thời phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại đa năng, tiện 

ích, cạnh tranh và chất lượng cao . 
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 - Khai thác tối đa tiện ích của Corebanking và Core Thẻ, tăng cường đáp ứng, đẩy mạnh 

triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới của ngân hàng. 

- Xây dựng các chương trình phần mềm nhằm khai thác tối đa cơ sở dữ liệu để phục vụ 

công tác quản lý các nguồn lực, giám sát – quản trị rủi ro, nghiên cứu – phân tích – dự báo trong 

hoạt động ngân hàng. 

- Triển khai các phần mềm ứng dụng nhằm hiện đại hóa công tác quản lý văn phòng, đánh 

giá hiệu quả công việc đến từng nhân viên nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của ngân hàng. 

- Tăng cường công tác quản trị bảo mật, kiểm soát rủi ro cho hệ thống CNTT thông qua 

việc áp dụng và thiết lập các công cụ bảo mật đối với Hệ thống mạng, máy chủ, máy trạm, các 

ứng dụng trên toàn hệ thống SHB. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, phân quyền truy cập hệ 

thống CNTT. 

- Triển khai hệ thống CNTT cho Chi nhánh Campuchia, Chi nhánh Lào và Myanma. 

11. Công tác Thẻ nội địa, thẻ quốc tế và thanh toán không dùng tiền mặt 

- Do SHB là thành viên chính thức của Tổ chức thẻ quốc tế Matercard và HBB là thành 

viên chính thức thẻ quốc tế Visa Card. Nên sau sáp nhập SHB sẽ tiếp tục kế thừa và triển khai 

phát hành thẻ quốc tế Mastercard và Visacard. 

- Đẩy mạnh hoạt động phát triển thẻ toàn hệ thống phát triển nhiều sản phẩm khách hàng 

cá nhân từ thẻ phù hợp với từng đối tượng khách hàng. 

- Khai thác tận dụng lợi thế KHCN phát hành thẻ chi trả lương qua tài khoản cho CBNV 

thuộc các cổ đông lớn, đối tác chiến lược SHB như: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản 

Việt Nam (TKV), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Công ty cổ phần Tập đoàn 

T&T, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Lilama, Hiệp hội DNVVN,....và các đối tác, khách hàng 

lớn của HBB    

 - Trong năm 2012 sẽ phát hành thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế Master Card và 

Visa card.  

 - Tăng cường quản trị rủi ro hoạt động thẻ. 

 - Mở rộng liên kết với các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ (POS). 

12. Công tác quản trị rủi ro 

- Trên cơ sở nắm bắt và dự báo tình hình, SHB đo lường ảnh hưởng và các tác động vĩ 

mô đến môi trường kinh doanh nói chung và hoạt động của SHB nói riêng để có những giải 

pháp điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, SHB sẽ tập trung rà soát hệ thống văn bản do SHB đã 

ban hành đặc biệt là các Quy chế, Quy định, Quy trình nghiệp vụ và các sản phẩm dịch vụ để 

hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động, sửa đổi bổ sung kịp thời cho phù hợp. 
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-Công tác quản lý rủi ro tín dụng: SHB thực hiện nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô, 

tình hình thị trường, các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế để tăng cường hiệu quả hoạt động hoặc 

hạn chế rủi ro trong danh mục đầu tư tín dụng của ngân hàng. 

- Công tác quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường: Kết hợp việc vận hành hệ thống 

thông tin quản lý rủi ro nhằm giám sát việc tuân thủ các hạn mức đã xây dựng, với việc phân 

tích các chỉ tiêu, tình hình hoạt động nghiệp vụ, tình hình biến động của thị trường từ đó thay đổi 

hạn mức nếu cần thiết và xử lý kịp thời. 

- Công tác quản lý rủi ro hoạt động: Trên cơ sở đo lường, theo dõi và nghiên cứu các 

biến động của các rủi ro trong hoạt động, xác định cách thức quản lý các chỉ số rủi ro chính cho 

hoạt động tín dụng bảo lãnh và dịch vụ khách hàng kho quỹ. 

- SHB sẽ tiến hành xây dựng và ban hành các văn bản mới để nâng cao công tác Quản lý 

rủi ro như: Quy định về quản lý rủi ro thanh khoản thị trường, Quản lý rủi ro tín dụng với nhóm 

khách hàng có liên quan tại SHB, quy định về xếp hạng tín dụng nội bộ , Quy định hệ thống chỉ 

tiêu giám sát đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng, Quy định về quản lý rủi ro hoạt động,… 

- SHB đồng thời nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận hành quản lý 

rủi ro, đưa ra các biện pháp khắc phục, xử lý khi phát hiện vi phạm liên quan đến hoạt công tác 

quản lý rủi ro trong quá trình theo dõi, giám sát. 

13. Ban hành, chỉnh sửa lại các văn bản, quy trình, quy chế nội bộ 

- Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống văn bản, quy định của SHB phù hợp với quy định của 

pháp luật và phù hợp thực tiễn hoạt động của SHB; Đảm bảo chính sách và quy định được ứng 

dụng xuyên suốt và nhất quán trong từng lĩnh vực, từng nghiệp vụ tại SHB. 

- Hệ thống hóa, cập nhật các văn bản nội bộ, văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động 

ngân hàng vào hệ thống thư viện điện tử SHB tại website: www.shb.com.vn/Inside để tiện tra 

cứu và áp dụng. 

- Tuyên truyền, phố biến kịp thời các văn bản nội bộ do SHB ban hành và các văn bản 

quy phạm pháp luật trên hệ thống Outlook để các đơn vị kịp thời nắm bắt áp dụng vào hoạt động 

của SHB. 

- Tổ chức thực hiện văn bản nội bộ của SHB thông qua tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán 

bộ, nhân viên. 

- Xây dựng các qui định chế tài cho từng bộ phận nghiệp vụ nhằm nâng cao ý thức trách 

nhiệm của CBNV trong toàn hệ thống SHB. 

- Rà soát, hàng quý công bố danh mục các văn bản hết hiệu lực thi hành. 

14.  Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát 

- Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của SHB năm 2012 là đẩy mạnh công tác kiểm tra, 

kiểm soát trước trong và sau từng nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh nhằm hạn 

chế, phát hiện kịp thời rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh.  
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- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động, quản trị rủi ro trong toàn 

hệ thống SHB thông qua kiểm tra, kiểm soát thường xuyên liên tục các Đơn vị kinh doanh SHB. 

- Thực hiện các chương trình kiểm tra, kiểm soát toàn diện, theo chuyên đề định kỳ và 

đột xuất để kịp thời phát hiện những sai phạm nhằm chỉnh sửa giảm thiểu rủi ro cho hoạt động 

kinh doanh. 

Hai chức năng Kiểm tra kiểm soát nội bộ và Kiểm toán Nội bộ sẽ được kết hợp đầu tiên, 

hoạt động thống nhất và nhất quán với nhau nhằm đảm bảo sự an toàn trong hoạt động của hai 

ngân hàng sau khi sáp nhập mặc dù về mặt cơ cấu tổ chức vẫn duy trì hai bộ phận riêng của hai 

ngân hàng. Việc duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro đảm bảo 

các nội dung sau: 

+ Xác định rõ cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của KTNB, KSNB đảm bảo vai trò 

độc lập của KTNB, KSNB. Quy định rõ trách nhiệm của KTNB, KSNB (chế độ kiểm tra kiểm 

soát, chế độ báo cáo lên cấp quản lý). Xây dựng quy chế hoạt động cho KTNB, KSNB trong đó 

đặc biệt chú ý đến chế độ báo cáo, hình thức báo cáo định kỳ. 

+ Xây dựng các chỉ tiêu giám sát với các hoạt động nghiệp vụ - đảm bảo 2 cấp độ giám 

sát: toàn hàng và các Chi nhánh. Từ hệ thống chỉ tiêu giám sát, phối hợp với IT xây dựng được 

hệ thống giám sát và hệ thống báo cáo giám sát. Sử dụng các báo cáo giám sát để đưa ra các báo 

cáo phân tích, đánh giá theo định kỳ - nhận diện rủi ro, tổ chức kiểm tra trực tiếp và chấn chỉnh 

khắc phục.  

+ Bổ sung nhân sự có trình độ, kinh nghiệm phù hợp: Ngân hàng đã tuyển và bổ nhiệm 

Trưởng ban Kiểm toán và Kiểm soát Nội bộ và dự kiến tuyển thêm khoảng 05 đến 10 vị trí nhân 

viên nghiệp vụ có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Ngân hàng để bổ sung cho hoạt 

động chuyên môn này của Ngân hàng. 

+ Đảm bảo tính cập nhật của hệ thống văn bản Ngân hàng (quy định, quy trình) so với 

quy định của pháp luật và hoạt động thực tế tại Ngân hàng. 

+ Giám sát dựa trên hệ thống giám sát và các chỉ tiêu đã được xây dựng Tổ chức các đợt 

kiểm tra trực tiếp theo kế hoạch hàng năm và theo nhận diện từ công tác giám sát.  

+ Xây dựng, sửa đổi Quy chế nội bộ về Kiểm toán nội bộ theo TT44/2011/TT-NHNN và 

gửi Quy chế nội bộ về Kiểm toán nội bộ cho NHNN trong vòng 6 tháng kể từ ngày 12/2/2012 

(ngày hiệu lực của TT44- NHNN). Điều chỉnh cơ cấu tổ chức KTNB theo quy định của Luật các 

TCTD và TT44/2011/TT-NHNN - chậm nhất đến 31/12/2012. 

Dự kiến hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ sẽ được xây dựng theo mô hình 3 

lớp như sau: 

- Lớp bảo vệ thứ 1: Trưởng các phòng ban và ban Giám đốc Chi nhánh, các trưởng 

phòng tại Chi nhánh, Giám đốc Phòng Giao dịch tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm đối với hoạt 

động, nghiệp vụ tại đơn vị và báo cáo trực tiếp tới Ban Điều hành. 
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Yêu cầu: Hệ thống KSNB phải được thiết lập, cài đặt và tổ chức thực hiện ngay trong 

mọi quy trình nghiệp vụ tại tất cả các phòng ban, Chi nhánh, Phòng Giao dịch thông qua cơ chế 

kiểm tra trước – trong – sau trong mỗi giao dịch thực hiện.   

- Lớp bảo vệ thứ 2:  Chức năng tái kiểm tra, hậu kiểm soát ở vòng 2 được thực hiện giữa các 

đơn vị quản lý, gồm Quản lý rủi ro và các phòng ban bộ phận quản lý gián tiếp và quản lý cấp 

cao (tại khu vực, Hội sở) 

Yêu cầu: Các đơn vị này phải tham gia thiết lập, đánh giá và tư vấn hoàn thiện hệ thống 

kiểm soát nội bộ liên tục và thường xuyên. 

- Lớp bảo vệ thứ 3:  Bộ phận KTNB ở vòng 3 là một bộ phận độc lập trực thuộc Ban kiểm 

soát và chịu trách nhiệm báo cáo lên Ban kiểm soát  

Yêu cầu: Kiểm tra sau các giao dịch theo định hướng rủi ro, và đánh giá mức độ đầy đủ, 

tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ một cách độc lập 

SHB xác định với những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế vĩ mô và tài chính ngân 

hàng nên cần tập trung vào công tác quản lý rủi ro như: Công tác quản lý rủi ro tín dụng; Công 

tác quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường; Công tác quản lý rủi ro hoạt động. 

15. Hoạt động kiều hối 

 - Do SHB là đại lý chính thức của Công ty chuyển tiền quốc tế Western Union tại Việt 

Nam và với lợi thế mạng lưới kinh doanh sau sáp nhập lên 242 Chi nhánh, Phòng Giao dịch, quỹ 

tiết kiệm, SHB sẽ đẩy mạnh hoạt động kiều hối trong năm 2012 nhằm nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của SHB đồng thời tăng thêm khả năng huy động vón từ nguồn kiều hối.  

 - Giao chỉ tiêu chỉ trả kiều hối cho các Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các cá nhân người 

lao động nhằm phát huy tối đa lợi thế của từng địa phương, từng cá nhân trong hoạt động chi trả 

kiều hối. 

 - Đưa ra nhiều chính sách, khuyến mại cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng chi trả kiều 

hối. 

 - Liên kết với các tổ chức đoàn thể như: hội sinh viên nước ngoài, hội việt kiều, xuất 

khẩu lao động... tại các địa phương nhằm đẩy mạnh hoạt động kiều hối của SHB. 

 - Đẩy mạnh hoạt động chi trả kiều hối trong năm 2012 sau khi SHB đã trở thành đại lý 

chính thức của Western Union, tiến tới thành lập công ty kiều hối nhằm khai thác dịch vụ chi trả 

kiều hối vào năm tiếp theo. 

- Đẩy mạnh kinh doanh các công cụ tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của SHB. 

- Duy trì quan hệ với các tổ chức tài chính phát triển song phương và đa phương. Đẩy 

mạnh mở rộng và phát triển quan hệ với các định chế tài chính nước ngoài nhằm phát triển kinh 

doanh và phát triển nghiệp vụ cho SHB trên các lĩnh vực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, 

tiềm năng quan hệ đại lý, phát triển sản phẩm,... 
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO  
 CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011 VÀ NHIỆM KỲ 2008-2012  

______________________ 

        
               Kính gửi:     Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX 

                                    của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. 

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam chấp thuận theo Công văn số 6131/NHNN-TTGSNH ngày 

04/08/2011, Quyết định số 264/QĐ-HĐQT ngày 09/08/2011 của Hội đồng Quản trị 

SHB về việc áp dụng Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội; 

- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn - Hà Nội ban hành theo Quyết định số 257/QĐ-HĐQT ngày 08/07/2010 của Hội 

đồng Quản trị (HĐQT) SHB. 

               Ban Kiểm soát (BKS) SHB xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 

lần thứ XX của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về kết quả thẩm định Báo cáo tài 

chính hợp nhất năm 2011 của SHB, về tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

của Ban Kiểm soát năm 2011 và nhiệm kỳ từ năm 2008 đến năm 2012 (2008-2012) theo 

quy định tại Điều lệ SHB, như sau: 

      I.   KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 CỦA 

SHB. 

         Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 

(BCTC) hợp nhất năm 2011 của SHB, như sau: 

1.     Các căn cứ dữ liệu để kiểm tra, đối chiếu: 

1.1. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh do Ban Điều hành lập ngày 

29/02/2012 theo các biểu mẫu do NHNN ban hành tại Quyết định số 16/2007/QĐ-

NHNN ngày 18/4/2007, bao gồm: 

 -   Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2011 - Biểu số B02/TCTD-HN. 

 -   Báo cáo Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2011 - Biểu số B03/TCTD-HN. 
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 -   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2011- Biểu số B04/TCTD-HN. 

 -  Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011. 

1.2. Báo cáo kiểm toán đối với BCTC hợp nhất SHB năm 2011 của Công ty TNHH Kiểm 

toán độc lập Ernst & Young Việt Nam.  

1.3.   Một số tài liệu liên quan khác. 

2.     Xác nhận BCTC hợp nhất năm 2011 và các chỉ tiêu hoạt động chính năm 2011 của 

SHB:  

2.1.  Ban Kiểm soát xác nhận: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn - Hà Nội được lập theo đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước, phù hợp 

với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật về kế 

toán, thể hiện đúng và hợp lý tình hình tài chính của SHB, phù hợp với kết quả kiểm 

toán của Công ty TNHH Kiểm toán độc lập Ernst & Young Việt Nam thực hiện. 

2.2.  Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2011: 
                                                                                                                               .Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2011 

Kế hoạch 

(KH) năm 

2011 

Tỷ lệ hoàn 

thành KH  

(đạt %) 

Tăng trưởng 

so với năm 

2010 (%) 

1 Tổng tài sản 70.989,5    75.000    94,7 39,1 

2 Vốn điều lệ 4.815,8    4.995    96,4 37,7 

3 
Tổng nguồn vốn huy 

động 
64.311,3 66.500    96,7          40,0 

4 
Tổng dư nợ cho vay 

TCKT và cá nhân (quy 

đổi) 
29.161,9    29.230    99,8 19,6 

5 
Đầu tư tài chính và 

KDTT thông qua các 

công cụ tài chính khác 
15.482,5    15.500    99,9 68,0 

6 Tỷ lệ nợ xấu        2,23 % Tối đa  

2% 

Tăng 

0,23 

Tăng  

0,23 

7 Tài sản cố định  2.255,0    2.500    90,2 47,8 

8 Lợi nhuận trước thuế 1.001,0    1.050    95,3 52,4 

9 Tỷ lệ cổ tức 
(Chưa có Nghị 

quyết của 

ĐHĐCĐ) 
14% - - 

 

2.3.   Các chỉ số đánh giá an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2011: 
 

1.  Các chỉ số về đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh 

Mức đạt năm 

2011 (%) 
So với quy 

định của 

NHNN 
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-   Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (quy định của NHNN từ 9% trở 

lên) 
13,37% Đảm bảo 

-   Tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn 

(quy định của NHNN tối đa 30%) 

 

12,86% 

 

Đảm bảo 

-   Giới hạn góp vốn mua cổ phần (quy định của NHNN tối 

đa 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ) 
7,70% Đảm bảo 

-   Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 

    (quy định của NHNN tối đa 3%) 
2,23% Đảm bảo 

2.  Các chỉ số đánh giá hiệu quả    

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH bình quân (ROE)       22,50% Đạt kế hoạch  

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản bình quân 

(ROA) 
1,75%  Đạt kế hoạch   

 

2.4.   Kết quả kinh doanh lũy kế đến 31/12/2011: 
                                                                                                           Đơn vị: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Số tiền 

1 Tổng thu nhập 8.242.740 

2 Tổng chi phí 7.241.778 

  

Trong đó:  - Chi phí lãi tiền gửi của KH 5.883.524 

                  - Trích lập DPRR TD   101.536 

3 Lợi nhuận trước thuế 1.000.962 

4 Thuế thu nhập doanh nghiệp    247.933 

5 Lợi nhuận sau thuế    753.029 

6 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng thu nhập   12,14% 

II.  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BKS TRONG NĂM 

2011. 

1.     Thực hiện thẩm định các BCTC của SHB trong năm 2011: 

         Ngoài việc thực hiện thẩm định và lập Báo cáo kết quả thẩm định BCTC hợp nhất 

năm 2010 của SHB gửi HĐQT và trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XIX của SHB 

được tổ chức ngày 21/04/2011, BKS đã thực hiện thẩm định BCTC hợp nhất 6 tháng 

đầu năm và năm 2011 theo quy định. 

2.    Chỉ đạo Bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc BKS thực hiện các công tác:  

2.1. Tổ chức 18 cuộc kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại các đơn vị của SHB theo Kế hoạch 

được duyệt đầu năm và theo yêu cầu của HĐQT, tham gia 5 Đoàn kiểm tra của các 
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Phòng, Ban chuyên môn Trụ sở chính đi kiểm tra theo chuyên đề tại các Chi nhánh 

theo đề nghị của TGĐ.  

2.2.  Thực hiện và duy trì hoạt động giám sát từ xa đối với các đơn vị kinh doanh trong hệ 

thống SHB; giám sát việc thực hiện chấn chỉnh sau kiểm toán. 

2.3.    Thực hiện các công tác khác của KTNB sau đây: 

-    Lập Báo cáo KTNB năm 2010, các Báo cáo KTNB quý, 6 tháng đầu năm, năm 

2011 gửi HĐQT, BKS và TGĐ theo quy định.  

-     Lập Kế hoạch KTNB năm 2012 gửi HĐQT, BKS và TGĐ theo quy định.    

-   Thực hiện công tác đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ KTNB, cụ thể: đã cử cán bộ 

KTNB tham gia các khóa đào tạo: (i) “Kiểm toán nội bộ cơ bản” do Công ty 

Vietsourcing tổ chức, (ii) “Xây dựng hệ thống KTNB ngân hàng - tổ chức tín 

dụng” do VCCI tổ chức, (iii) “Phương pháp nhận biết giấy tờ giả, chứng từ giả” do 

Công ty CP Tư vấn Nguyên Thực tổ chức; (iv) Tham dự lớp Đào tạo nhân viên tân 

tuyển do Trung tâm Đào tạo SHB tổ chức; (v) Tổ chức thông báo kịp thời nội dung 

các văn bản định chế mới ban hành của SHB và của NHNN để phục vụ cho công 

tác KTNB.   

3.      Đánh giá đối với hệ thống Kiểm soát nội bộ (KSNB) của SHB: 

Việc đánh giá của BKS đối với hệ thống Kiểm soát nội bộ theo quy định tại Điều 32 

Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của NHNN được thực hiện trên các 

mặt sau đây: 

3.1.   Công tác hoàn thiện hệ thống văn bản định chế của SHB: 

         Trong năm 2011, HĐQT và TGĐ SHB đã ban hành 104 văn bản định chế, quy định 

nội bộ trong các lĩnh vực hoạt động, nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy định của 

pháp luật, của NHNN, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của SHB trong 

giai đoạn hiện nay, tăng cường kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn trong các lĩnh vực 

hoạt động của SHB. 

3.2.  Hoạt động của Bộ phận Kiểm tra, kiểm soát nội bộ (KTKSNB) chuyên trách của SHB:  

a)   Trong năm 2011, Phòng KTKSNB đã triển khai 47 đoàn/cuộc kiểm tra tại chỗ (cả 

kiểm tra toàn diện và theo chuyên đề) trong toàn hệ thống SHB, trong đó 19 cuộc 

Phòng KTKSNB thực hiện riêng độc lập theo Kế hoạch KTKSNB được TGĐ phê 

duyệt, 28 cuộc kết hợp cùng Phòng KTNB và các Phòng, Ban khác tại Trụ sở 

chính theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và TGĐ.  

b)   Các Tổ KTKSNB chuyên trách tại các Chi nhánh SHB thực hiện việc kiểm tra tại 

chỗ các lĩnh vực nghiệp vụ tại các Chi nhánh này. 

c)   Phòng KTKSNB Trụ sở chính đã thực hiện công tác giám sát từ xa đối với các Chi 

nhánh trong toàn hệ thống SHB thông qua chương trình Intellect và Intellect 

report về tính tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, của NHNN và của 

SHB, về phòng tránh rủi ro trong hoạt động ngân hàng. 

4.     Thực hiện các công tác khác của BKS trong năm 2011: 
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a)    Lập Báo cáo của BKS về hoạt động 6 tháng đầu năm 2011 gửi HĐQT. 

b)   Lập Báo cáo tổng hợp của BKS về kết quả thực hiện Kế hoạch KTNB năm 2011 

của SHB gửi NHNN theo quy định. 

c)    Phê duyệt Kế hoạch KTNB năm 2012 của Phòng KTNB.   

d)  Lập Báo cáo của BKS về Kế hoạch KTNB năm 2012 của SHB gửi NHNN theo 

quy định. 

đ)  Ban hành các Thông báo kế hoạch các cuộc kiểm toán nội bộ của Phòng KTNB 

cho các Chi nhánh để thực hiện. Ra các văn bản nhắc nhở các đơn vị SHB báo cáo 

tình hình khắc phục, chỉnh sửa theo các khuyến nghị của Thanh tra NHNN, của 

Kiểm toán nội bộ SHB. 

e)  Tham gia ý kiến đối với một số văn bản dự thảo Thông tư của NHNN gửi các 

TCTD lấy ý kiến tham gia.    

g)  Tham gia Ban rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản định chế của SHB. Tham gia 

ý kiến đối với các văn bản Dự thảo Quy chế, Quy trình nghiệp vụ của SHB.   

h) Tham gia Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng và tội phạm (BCĐ PCTN), Ban 

Điều hành Phòng, chống rửa tiền (PCRT) của SHB.  

j)  Thực hiện các công tác khác trong năm 2011 theo yêu cầu của HĐQT và đề nghị 

của TGĐ. 

III. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BKS TRONG NHIỆM 

KỲ 2008-2012. 

1.   Tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ cho các thành viên (TV) BKS trong 

nhiệm kỳ 2008 - 2012:  

1.1.  Về nhân sự của BKS trong nhiệm kỳ 2008-2012: Ban Kiểm soát SHB có 6 Thành viên, 

trong đó có 3 Thành viên chuyên trách, chiếm 50 % tổng số TV BKS, đảm bảo tỷ lệ 

tối thiểu ½ số TV chuyên trách BKS theo đúng quy định tại Luật các TCTD và Điều lệ 

SHB. 

1.2.  Việc phân công nhiệm vụ cho các TV BKS: 

Sau khi ĐHĐCĐ lần thứ XVII ngày 20/03/2009 thông qua Nghị quyết bầu bổ sung 

2 thành viên BKS; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ SHB; 

BKS đã họp thống nhất phân công nhiệm vụ của Trưởng BKS và từng TV BKS, cụ 

thể như sau: 

-    Trưởng BKS phụ trách chung hoạt động của BKS, ký các văn bản thay mặt BKS 

liên quan đến hoạt động của BKS và KTNB để báo cáo cấp có thẩm quyền, ký 

các Báo cáo của BKS gửi HĐQT, ĐHĐCĐ, NHNN theo quy định. Trực tiếp 

phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động trong các lĩnh vực kế toán- tài 

chính, tài sản cố định, nguồn vốn, huy động vốn, thanh toán trong nước. 

 -   Phó BKS giúp việc cho Trưởng BKS tiếp nhận, xử lý các công việc hàng ngày 

liên quan đến BKS và KTNB; lập các Báo cáo để BKS gửi NHNN, HĐQT và 
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trình ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động 

thanh toán và các hoạt động còn lại chưa được phân công cho các TV khác của 

BKS; thực hiện các công tác khác được BKS và HĐQT giao. 

 -   TV BKS kiêm Trưởng KTNB trực tiếp điều hành Bộ phận KTNB SHB; tổ chức 

triển khai Kế hoạch KTNB hàng năm được BKS phê duyệt; thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng và thực hiện các công tác khác được 

HĐQT và BKS giao.  

-    1 TV BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động trong các lĩnh vực 

đầu tư, công nghệ, dịch vụ thẻ, kinh doanh chứng khoán, vàng bạc, đá quý (nếu 

có) của SHB. Tổ trưởng Tổ thẩm định của BKS đối với các BCTC quý, 6 tháng 

đầu năm và năm của SHB.  

-     Trưởng BKS phân công nhiệm vụ cho các TV khác của BKS. 

2.   Công tác hoàn thiện Quy chế, quy trình, quy định nội bộ liên quan đến hoạt động 

của BKS và Bộ phận KTNB trực thuộc BKS: 

         Nhằm đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động của BKS và Bộ phận 

KTNB trực thuộc BKS, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, của 

NHNN và Điều lệ SHB; trong nhiệm kỳ 2008-2012, BKS và Phòng KTNB đã xây 

dựng các Quy chế, quy trình, quy định nội bộ liên quan đến hoạt động của BKS và 

Bộ phận KTNB SHB trình cấp có thẩm quyền ban hành, như sau:   

-   Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát SHB ban hành theo Quyết định 

(QĐ) số 174/QĐ-HĐQT ngày 27/07/2009 của HĐQT SHB (bổ sung, sửa đổi) cho 

phù hợp với: (1)- Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN ngày 27/08/2001 của 

NHNN ban hành Quy định về tổ chức HĐQT, BKS, TGĐ NHTMCP của Nhà 

nước và nhân dân; (2)- Điều lệ của SHB được Thống đốc NHNN chuẩn y tại Quyết 

định số 257/QĐ-NHNN ngày 11/2/2009.  

-   Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát SHB ban hành theo QĐ số 

257/QĐ-HĐQT ngày 08/07/2010 của HĐQT SHB (bổ sung, sửa đổi) cho phù hợp 

với: (1)- Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và 

hoạt động của NHTM, (2)- Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của 

NHNN hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành; VĐL; chuyển nhượng CP; bổ 

sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của NHTM, (3)- QĐ số 15/2007/QĐ-BTC ngày 

19/03/2007 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết 

trên SGD chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán. 

-  Quy chế kiểm toán nội bộ của SHB ban hành theo QĐ số 47/QĐ-HĐQT ngày 

25/02/2009 của HĐQT SHB cho phù hợp với Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN 

ngày 01/08/2006 của Thống đốc NHNNVN về việc ban hành Quy chế kiểm toán 

nội bộ của TCTD. 

-    Quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ phận KTNB SHB ban hành theo QĐ số 

161/QĐ-HĐQT ngày 20/07/2009 của HĐQT SHB cho phù hợp với Quy chế kiểm 

toán nội bộ của SHB ban hành theo QĐ số 47/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2009 của 

HĐQT SHB. 
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-    Quy trình KTNB SHB do Trưởng BKS ban hành ngày 02/03/2009 cho phù hợp với 

Quy chế kiểm toán nội bộ của SHB ban hành theo QĐ số 47/QĐ-HĐQT ngày 

25/02/2009 của HĐQT SHB. 

-   Cẩm nang KTNB SHB do Trưởng BKS ban hành ngày 03/03/2010 cho phù hợp với: 

(1)-Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 01/08/2006 của Thống đốc NHNNVN 

về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của TCTD, (2)- Quy chế kiểm toán nội 

bộ của SHB ban hành theo QĐ số 47/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2009 của HĐQT 

SHB, (3)-  Quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ phận KTNB SHB do HĐQT 

ban hành ngày 20/07/2009, (4)- Quy trình KTNB SHB do Trưởng BKS ban hành 

ngày 02/03/2009. 

-   Đề án tái cấu trúc Bộ phận KTNB và Bộ phận KTKSNB chuyên trách SHB trình 

HĐQT. 

3.   Thực hiện công tác thẩm định các BCTC SHB định kỳ hàng năm để báo cáo 

HĐQT và trình ĐHĐCĐ thường niên của SHB: 

-   Nhằm đảm bảo chất lượng thẩm định các BCTC định kỳ của SHB, BKS đã thành 

lập Tổ thẩm định BCTC do 1 TV BKS làm Tổ trưởng để thực hiện công tác thẩm 

định các BCTC của SHB.  

-   Trong các năm 2009, 2010 và quý I/2011, BKS đã thực hiện thẩm định các BCTC 

quý, năm theo quy định tại Điều lệ SHB ban hành năm 2009 được Thống đốc 

NHNNVN chuẩn y tại Quyết định số 257/QĐ-NHNN ngày 11/02/2009. 

-   Từ cuối năm 2011, BKS thực hiện thẩm định BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm và 

năm, căn cứ theo quy định tại Luật các TCTD năm 2010, Điều lệ SHB (bổ sung, 

sửa đổi) được NHNNVN chấp thuận tại Công văn số 6131/NHNN-TTGSNH ngày 

04/08/2011 và ban hành theo Quyết định số 264/QĐ-HĐQT ngày 09/08/2011 của 

Hội đồng Quản trị SHB về việc áp dụng Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – Hà Nội. 

-   Trong quá trình thực hiện thẩm định các BCTC, BKS luôn phối hợp thực hiện đồng 

thời cùng với Công ty TNHH Kiểm toán độc lập Ernst & Young Việt Nam để đảm 

bảo số liệu thẩm định được chính xác.  

4.    Chỉ đạo hoạt động của Bộ phận KTNB trong các năm qua trên các mặt công tác như 

sau:  

-    Phê duyệt các Kế hoạch KTNB hàng năm của Phòng KTNB gửi HĐQT, BKS và 

TGĐ theo quy định. 

-    Lập các Báo cáo của BKS về Kế hoạch KTNB hàng năm của SHB gửi NHNN theo 

quy định. 

-   Thông qua Báo cáo hoạt động KTNB hàng năm của Phòng KTNB gửi HĐQT, BKS 

và TGĐ. 

-    Lập các Báo cáo tổng hợp hàng năm của BKS V/v thực hiện Kế hoạch KTNB năm 

của SHB gửi NHNN theo quy định.  
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-   Chỉ đạo Phòng KTNB triển khai Kế hoạch KTNB hàng năm đã được BKS phê 

duyệt, có phân theo quý, để việc tổ chức triển khai công tác này đều đặn trong 

năm. Kết quả về hoạt động của Bộ phận KTNB hàng năm đã được BKS đánh giá 

cụ thể tại các Báo cáo của BKS gửi HĐQT, trình ĐHĐCĐ thường niên, gửi 

NHNN.  

-    Phê duyệt kế hoạch các cuộc kiểm toán nội bộ do Phòng KTNB xây dựng theo các 

quý trong năm và ban hành các Thông báo về các cuộc kiểm toán nội bộ cho các 

Chi nhánh để thực hiện. 

-     BKS ra các Thông báo nhắc nhở các Chi nhánh báo cáo tình hình khắc phục, chỉnh 

sửa theo các khuyến nghị của các Đoàn Thanh tra, các Đoàn KTNB và theo kết 

quả giám sát từ xa của Phòng KTNB. 

-   Trưởng KTNB thực hiện việc đánh giá và trình Trưởng BKS phê duyệt kết quả 

đánh giá các cán bộ KTNB định kỳ 6 tháng, năm theo quy định của SHB. 

-   BKS thực hiện các công việc khác liên quan đến KTNB khi Phòng KTNB trình 

BKS.  

5.     Những công tác khác của BKS thực hiện hàng năm trong nhiệm kỳ 2008-2012:  

5.1.  Lập các Báo cáo hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm và hàng năm gửi HĐQT và trình 

ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.  

5.2. Tham gia các Đoàn kiểm tra một số Chi nhánh theo Quyết định thành lập của HĐQT 

SHB.  

5.3. Tham gia Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tội phạm (BCĐ PCTN) của SHB 

được thành lập theo Quyết định của HĐQT SHB và theo quy định của NHN, cụ thể:   

-   Phó BKS được cử làm Phó Ban thường trực, TV BKS kiêm Trưởng KTNB là 

Thành viên BCĐ PCTN của SHB. 

-    Soạn thảo các Quy chế, Quy định nội bộ về phòng, chống tham nhũng và tội phạm 

của SHB, Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 của SHB 

trình HĐQT ký ban hành.   

-   Hướng dẫn các Chi nhánh thành lập các Tiểu Ban BCĐ PCTN SHB và triển khai 

công tác PCTN tại đơn vị theo các Quy chế, Quy định nội bộ về PCTN của SHB, 

của NHNN và  pháp luật. 

-    Hàng năm, lập các Báo cáo PCTN (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) và kết quả 

thực hiện Giai đoạn 1 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 

2020 của SHB trong từng thời kỳ, trình cấp có thẩm quyền ký gửi NHNN các cấp 

trên địa bàn theo quy định.  

-   Cuối năm 2011, lập Báo cáo tổng kết thực hiện Giai đoạn 1- Kế hoạch thực hiện 

Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 của SHB, gửi NHNN theo quy định.  

-   Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các Chi nhánh thực hiện nghiêm túc công tác 

PCTN tại đơn vị theo quy định của NHNN và SHB.  
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5.4. TV BKS kiêm Trưởng KTNB tham gia là Thành viên thường trực Ban điều hành 

phòng, chống rửa tiền (BĐH PCRT) của SHB được thành lập theo Quyết định của 

HĐQT và quy định của NHNN, đã thực hiện các công việc sau: 

-    Xây dựng Quy chế phòng, chống rửa tiền của SHB trình HĐQT ban hành ngày 

17/06/2010. 

-     Xây dựng Quy định bổ sung, sửa đổi Quy chế PCRT của SHB do HĐQT ban hành 

ngày 08//07/2011. 

-    Xây dựng Quy trình kiểm tra, kiểm soát và KTNB PCRT của SHB do TGĐ ban 

hành ngày 14/02/2012. 

-     Lập các Báo cáo định kỳ về PCRT trình cấp có thẩm quyến ký gửi NHNN các cấp 

trên địa bàn theo quy định.  

-     Hướng dẫn và đôn đốc các Chi nhánh tổ chức triển khai nghiêm túc công tác này 

theo quy định của NHNN và SHB. 

5.5. Tham gia Ban rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản định chế của SHB do HĐQT 

thành lập theo Quyết định số 265/QĐ-HĐQT ngày 22/9/2008, cụ thể:  

a)  Phó BKS tham gia là Phó Ban thường trực, TV BKS kiêm Trưởng KTNB là Thành 

viên Ban rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản định chế của SHB. 

b)  Ngoài việc xây dựng các văn bản định chế liên quan đến hoạt động của BKS,  

KTNB, PCTN, PCRT nêu trên, Phó BKS và Trưởng KTNB đã trực tiếp xây dựng 

các văn bản định chế khác của SHB trình cấp có thẩm quyền ký ban hành sau đây:  

-    Quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực tín dụng được Chủ tịch HĐQT ký ban 

hành tháng 01/2010.  

-    Quy định về hoạt động của Ban rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản định chế 

của SHB được TGĐ ký ban hành tháng 10/2008. 

 -   Quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của SHB được TGĐ ký ban hành 

tháng 8/2009. 

-    Hướng dẫn công tác tiếp và chế độ báo cáo công tác tiếp công dân được TGĐ ký 

ban hành tháng 11/2011. 

-    Quy định về kiểm soát và quản lý hồ sơ tài sản bảo đảm của SHB được TGĐ ký 

ban hành tháng 02/2012. 

c)   Trong các năm qua, BKS và Phòng KTNB đã tham gia ý kiến đối với các Dự thảo 

Quy chế, Quy trình nghiệp vụ, Quy định nội bộ của SHB do các Phòng chức năng 

tại Trụ sở chính soạn thảo gửi BKS và Phòng KTNB lấy ý kiến tham gia. 

5.6.  Hằng năm, BKS duy trì việc họp đều đặn hàng quý (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý 

kiến bằng văn bản) để đánh giá tình hình thực hiện công tác quý hiện hành và đề ra kế 

hoạch công tác quý tiếp theo. 

5.7.  BKS và Phòng KTNB thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại 

Điều lệ SHB, theo yêu cầu của HĐQT và đề nghị của TGĐ. 

 

   Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định BCTC hợp nhất năm 2011 của SHB, tình hình 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2011 và trong nhiệm kỳ 
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2008-2012, Ban Kiểm soát SHB xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 

XX của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. 

 

         Trân trọng.  

 

 

    Nơi nhận: 
    -   Như trên (để trình); 

     -  HĐQT (để báo cáo) ; 

     -  Lưu BKS. 

     

 

 

 



                                                           
NGÂN HÀNG TMCP 

SÀI GÒN – HÀ NỘI 

–––––––– 

Số: 01/HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hà Nội, , ngày 27 tháng 4  năm 2012 

 

   

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Giao dịch sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội  

vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 

 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

Năm 2011 được ghi nhận là mốc lịch sự đánh dấu sự thay đổi về chất và lượng 

của hệ thống NHTM Việt Nam với sự quyết tâm từ Cơ quan chủ quản điều hành vĩ 

mô-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  

Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã 

khẳng định: “Việc tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng là việc làm bình thường và thường 

xuyên, đảm bảo cho hệ thống Ngân hàng lành mạnh, hiệu quả, ngày càng phù hợp với 

thông lệ quốc tế, đảm bảo cạnh tranh trong môi trường đầy biến động của thế giới, 

đảm bảo cho hệ thống đáp ứng đủ vốn cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho 

mọi người dân cả ở vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận với dịch vụ Ngân hàng, tạo 

ra một hệ thống Ngân hàng đa dạng về loại hình, về sở hữu, về quy mô, trong đó có 

những Ngân hàng có đủ tiềm lực để cạnh tranh với các Ngân hàng trong khu vực và 

trên thế giới, làm trụ cột cho các Ngân hàng trong nước. Đồng thời cũng có những 

Ngân hàng nhỏ nhưng lành mạnh hoạt động trong các phân khúc thị trường khác 

nhau. Dự kiến sau 5 năm tái cấu trúc, hệ thống Ngân hàng Việt Nam sẽ có khoảng 02 

Ngân hàng có đủ sức cạnh tranh với các Ngân hàng trong khu vực, có khoảng 10-15 

Ngân hàng đủ lớn làm trụ cột cho các Ngân hàng trong nước, khoảng 08 Ngân hàng 

nhỏ hoạt động lành mạnh với quy mô phù hợp”. 

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn của nền kinh tế từ cuối năm 2009 đến nay, 

SHB vẫn hoạt động an toàn, phát triển tốt và đạt được các mục tiêu hằng năm do Đại 

hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường khó khăn, SHB nhận thấy 

một số cơ hội để giúp SHB phát triển nhanh, mạnh với chi phí thấp nhất thông qua con 

đường mua bán, sáp nhập với các TCTD khác.  

Thời gian vừa qua, Ban Lãnh đạo SHB đã tìm hiểu và nhận thấy có cơ hội rất 

tốt để sáp nhập một TCTD khác vào SHB là Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB). 

Cơ hội sáp nhập này không những giúp SHB nhanh chóng mở rộng thị trường, tăng 

tổng tài sản, danh mục khách hàng, lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà còn góp phần 

và hưởng ứng tích cực vào công cuộc tái cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam theo Đề án 

do Chính phủ đã thông qua vào đầu năm 2012. 

Thành lập từ năm 1989, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) hiện nay có trụ 

sở chính tại số 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Trải qua nhiều giai đoạn phát 

triển của nền kinh tế, HBB đã tỏ ra thích nghi rất nhanh và tận dụng các cơ hội chuyển 

đổi của nền kinh tế để phát triển, khẳng định được chỗ đứng của mình trong hệ thống 



ngân hàng thương mại cổ phần và được coi là một trong những mô hình ngân hàng 

thương mại cổ phần thành công 

Trong hơn 23 năm hoạt động từ ngày thành lập, HBB rất chú trọng xây dựng 

các mối quan hệ gần gũi với khách hàng. Rất nhiều khách hàng của Ngân hàng được 

Ngân hàng tài trợ từ những ngày đầu bước vào kinh doanh và ngày nay trở thành 

những tập đoàn doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của Việt Nam.    

Những thành công trong hoạt động của HBB đã thu hút được sự quan tâm của 

Deutsche Bank - một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới. Năm 2007, 

Deutsche Bank trở thành cổ đông chiến lược của HBB. Quan đó, Ngân hàng này có 

nhiều cơ hội tiếp cận được những thông lệ quốc tế và quy trình hoạt động kinh doanh 

tiên tiến. 

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, HBB gặp phải một số khó khăn trong quá trình 

hoạt động như: thiếu kế hoạch mở rộng hoạt động và phát triển kinh doanh nên ngân 

hàng không có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường, khó khăn trong việc 

phát triển thị trường và yếu thế trong quá trình cạnh tranh khi các đối thủ khác cũng 

đang đẩy mạnh hoạt động hợp nhất/sáp nhập để vươn tới tầm khu vực. 

Đứng trước áp lực tái cấu trúc ngành Ngân hàng theo chủ trương của Ngân 

hàng Nhà nước, HBB đã có động thái tìm kiếm một tổ chức tín dụng đủ tiềm lực tài 

chính và phù hợp để HBB trở thành một bộ phận của tổ chức tín dụng đó.  

Để không bỏ lỡ cơ hội, đồng thời chuẩn bị cho ngân hàng SHB trước nhiều 

thách thức trong quá trình phát triển, Hội đồng Quản trị đã xây dựng Đề án sáp nhập 

Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và các tài liệu 

có liên quan. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: 

1. Thông qua Giao dịch sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội vào Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – Hà Nội; 

2. Thông qua Đề án sáp nhập do Hội đồng Quản trị đệ trình; 

3. Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập do Hội đồng Quản trị đệ trình; 

4. Thông qua Dự thảo Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội sau khi Giao 

dịch sáp nhập được thực hiện thành công; 

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để thực hiện Giao dịch 

sáp nhập; 

6. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của SHB tại Sở Giao dịch Chứng khoán 

Hà Nội để thực hiện Giao dịch sáp nhập; 

7. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam để thực hiện Giao dịch sáp nhập; 

8. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường 

trực được chủ động chỉnh sửa, bổ sung Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều 

lệ của Ngân hàng sau khi nhận sáp nhập, Phương án phát hành cổ phiếu ra công 

chúng và các tài liệu, hồ sơ liên quan theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 



phù hợp với quy định của pháp luật để đảm bảo Giao dịch sáp nhập được thực hiện 

thành công. 

9. Giao Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của SHB 

triển khai tất cả các công việc và thủ tục cần thiết để tổ chức thực hiện Giao dịch 

sáp  nhập, bao gồm và không giới hạn việc đàm phán hoàn chỉnh, ký kết, thực hiện 

Hợp đồng sáp nhập và triển khai thực hiện tất cả các công việc phát sinh sau sáp 

nhập. 

Trân trọng kính trình./. 
 

 

 

 



                                                           
NGÂN HÀNG TMCP 

SÀI GÒN – HÀ NỘI 

–––––––– 

Số: 02/HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012 

 

   

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ  

 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Hội đồng Quản trị SHB kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và trích lập 

các quỹ như sau: 

  Đơn vị tính: VNĐ 

STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2011 

1 Lợi nhuận trước thuế 1.000.962.396.655 

2 Thuế TNDN  247.933.324.939  

3 
Lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010 

(1) -(2) 
      753.029.071.716  

4 Trích lập Quĩ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ 38.951.453.588  

5 
Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ 

(3)-(4) 
714.077.618.128 

6 Trích lập quĩ dự phòng Tài chính 69.868.852.842  

7 
Lợi nhuận năm 2011 để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác  

(5)-(6) 
644.208.765.286  

8 Lợi nhuận năm trước để lại 2.701.688.737  

10 
Tổng Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và trích lập các quĩ khác 

(7) +(8) 
      646.910.454.023  

11 Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011 (8%)       384.866.688.800  

12 
Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bổ sung và trích lập các quỹ khác  

(10)-(11)   
262.043.765.223 

13 
Vốn điều lệ chia cổ tức (cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 

31/12/2010 trừ đi cổ phiếu quỹ) 
4.810.833.610.000  

14 
Tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung (5%) 

(13)*5% 
240.541.680.500 

15 
Lợi nhuận còn lại năm 2011 để trích lập các quỹ khác  

(12)-(14) 
21.502.084.723  



15,1 Trích lập quỹ khen thưởng  21.000.000.000  

15,2 Trích lập quỹ phúc lợi 502.084.723  

16 Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ thời điểm  13%  

17 Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ bình quân năm 2011 (4.376 tỷ đồng) 14,3% 

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 

2010, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực 

hiện theo quy định. 

Trân trọng kính trình./. 
 

 

 

 



                                                           
NGÂN HÀNG TMCP 

SÀI GÒN – HÀ NỘI 

–––––––– 

Số: 03/HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hà Nội, , ngày 27 tháng 4năm 2012 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh 

 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Trong những năm gần đây, điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam là hoạt động xuất 

khẩu. Dự báo năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam lần đầu tiên đạt mức 100 tỷ 

USD. Chính vì vậy, nhu cầu về vốn cũng như các dịch vụ ngân hàng hiện đại dành cho 

nhóm khách hàng là các nhà xuất khẩu đang là một trong những mục tiêu tăng trưởng mà 

SHB hướng tới. 

Với định hướng cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ đa dạng, tiện ích, 

thân thiện, nhanh chóng và hiệu quả, SHB cần không ngừng bổ sung và hoàn thiện các sản 

phẩm dịch vụ, đặc biệt là nhóm các sản phẩm dịch vụ kết hợp được nhiều dịch vụ của ngân 

hàng như tín dụng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ… Và “Bao thanh toán” là một 

trong những sản phẩm của ngân hàng hiện đại đáp ứng được yêu cầu này. 

Dịch vụ bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng của TCTD cho bên bán 

hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua bán hàng hóa đã 

được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng. 

Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Bao thanh toán” giúp cho SHB mở rộng được 

thị trường cũng như đa dạng hóa hệ thống khách hàng của mình, nâng cao chất lượng 

dịch vụ, không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, tạo ra sức cạnh 

tranh so với các ngân hàng khác. 

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, phát 

triển vị thế và uy tín của SHB, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các 

nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành 

nghề kinh doanh như sau: 

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Bao thanh toán” vào danh 

mục ngành nghề kinh doanh của SHB. 

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ 

tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ 

thường trực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và 

thực hiện các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh “Bao 

thanh toán” theo quy định của pháp luật. 

Trân trọng kính trình./. 
 

 

 

 



                                                           
NGÂN HÀNG TMCP 

SÀI GÒN – HÀ NỘI 

–––––––– 

Số: 04/HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012 

 

   

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông 

 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

Năm 2012 được dự báo là một năm sẽ có nhiều biến động trong hoạt động của 

ngành ngân hàng do ảnh hưởng của những biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như 

các chủ trương, chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước. Vì vậy, nhằm đảm bảo sự 

linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của SHB, Hội đồng Quản trị SHB 

kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị 

ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm 

việc theo chế độ thường trực được chủ động quyết định một số nội dung thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội như sau: 

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 

2012 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy 

định của pháp luật; 

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực 

hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung; 

3. Quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành 

phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của 

SHB trong từng thời kỳ; 

4. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán; 

5. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của SHB có giá trị từ 20% trờ lên 

so với vốn Điều lệ của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh; 

6. Quyết định các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của SHB ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa SHB với các thành viên 

Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, 

người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông 

lớn của SHB; công ty con, công ty liên kết của SHB; 

7. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín 

dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SHB ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 



8. Quyết định việc thành lập, giải thể, thanh lý Công ty con, Chi nhánh trực 

thuộc phù hợp với quy định của pháp luật; 

9. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng. 

10. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của SHB. 

11. Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, 

Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước. 

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu 

trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất. 

Trân trọng kính trình./. 
 

 

 

 

 



                                                       
NGÂN HÀNG TMCP  

SÀI GÒN – HÀ NỘI 

–––––––– 

Số: 05/TT-HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hà Nội, ngày 27  tháng   4  năm 2012 

 

 

TỜ TRÌNH 
      V/v: Thông qua cơ cấu nhân sự và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 

(Nhiệm kỳ 2012-2017) 

 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua cơ cấu nhân sự và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 như sau: 

HĐQT SHB nhiệm kỳ 2008-2012 hiện tại gồm có 07 Thành viên trong có 01 

Thành viên độc lập, 05 Thành viên không phải là người điều hành. Ban Kiểm soát nhiệm 

kỳ 2008-2012 gồm 06 Thành viên trong đó có 03 Thành viên chuyên trách. 

Năm 2012 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2008 – 2012 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm 

soát SHB. Do vậy, để tuân thủ các quy định của pháp luật và nhằm đáp ứng được yêu cầu 

quản trị kiểm soát Ngân hàng, Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của SHB sẽ tiến hành bầu 

thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 với cơ cấu 

dự kiến như sau: Hội đồng Quản trị có 07 Thành viên Hội đồng Quản trị trong đó có 01 

Thành viên độc lập, 01 thành viên kiêm điều hành và 05 Thành viên khác. Ban Kiểm soát 

có 05 Thành viên trong đó có 03 Thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách. 

Ngày 05/02/2012, Hội đồng Quản trị SHB đã có Thông báo số 15/HĐQT gửi các 

cổ đông về việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 

trong đó đã quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và thời hạn đề cử. 

Đến hết thời hạn đề cử, SHB đã nhận được thông báo đề cử của các cổ đông, nhóm 

cổ đông đề cử các ứng viên để bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (Danh sách các ứng 

cử viên được đính kèm văn bản này). Qua thẩm tra hồ sơ và đối chiếu với các quy định có 

liên quan của pháp luật, các ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

theo luật định và đủ năng lực và tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng 

Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo các Điều 33, Điều 34 và Điều 50 Luật Các Tổ 

chức tín dụng 2010 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. 

Toàn bộ các nhân sự được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử đã được Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam chấp thuận đưa ra bầu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên lần 

thứ 20 của SHB theo đúng quy định của pháp luật. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:  

1. Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau: 

- Hội đồng Quản trị: 07 người, trong đó có 01 Thành viên độc lập, 01 

Thành viên kiêm điều hành và 05 Thành viên khác. 



- Ban Kiểm soát: 05 người, trong đó có 03 Thành viên chuyên trách và 02 

Thành viên kiêm nhiệm. 

2. Tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-

2017 của SHB. 
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