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Chia sẻ Cơ hội

hợp táC thành Công
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Phát huy vai trò của một định chế tài 
chính hàng đầu đất nước, BIDV đã tích 
cực triển khai các chương trình, giải 
pháp tuân thủ các chỉ đạo, điều hành 
chính sách tiền tệ của NHNN; triển khai 
gói hỗ trợ tín dụng đầu tư cơ sở hạ tầng, 
nhà ở xã hội, góp phần tháo gỡ nút thắt 
trên thị trường bất động sản…

Tiếp nối những kết quả đạt được trong 
những năm vừa qua, năm 2012 BIDV 
tiếp tục chú trọng và nâng cao chất 
lượng hoạt động đầu tư ra nước ngoài, 
đặc biệt là các địa bàn trọng yếu. Với 
vai trò là Chủ tịch 03 Hiệp hội các nhà 
đầu tư Việt Nam sang Campuchia, Lào, 
Myanmar, BIDV đã cùng với các Hiệp hội 
đạt được những kết quả khả quan trong 
việc xúc tiến đầu tư - thương mại. Tháng 
11/2012, BIDV đã chính thức khai trương 
hoạt động Văn phòng đại diện tại Cộng 
hòa Séc, ghi dấu một bước tiến mạnh 
mẽ của BIDV sang thị trường Châu Âu.

Cùng với vai trò tiên phong trong việc 
triển khai các chính sách thúc đẩy phát 
triển kinh tế, hoạt động an sinh xã hội 
của BIDV trong năm 2012 được triển 
khai đa dạng, có hiệu quả trong và ngoài 
nước, góp phần tích cực vào việc xây 
dựng quảng bá hình ảnh thương hiệu vì 
cộng đồng của BIDV.

Đối với năm 2013, trên cơ sở dự báo và 
lường đón những khó khăn, thách thức 
đến từ môi trường vĩ mô và ngành ngân 
hàng, đồng thời nhận thức và xác định 
rõ vai trò trách nhiệm của một định chế 
tài chính hàng đầu, tiên phong dẫn dắt 
thị trường thông qua tuân thủ và thực 
thi chính sách tiền tệ quốc gia, hướng 
tới mục tiêu trở thành ngân hàng hàng 
đầu có quy mô và các chỉ số đáp ứng 
chuẩn mực và thông lệ quốc tế, năm 
2013 BIDV xác định các mục tiêu trọng 
tâm như sau:

Một là, tiếp tục tập trung hoàn thiện thể 
chế vận hành theo mô hình Ngân hàng 
TMCP đại chúng niêm yết một cách toàn 
diện, đầy đủ và đồng bộ thông qua việc 
tiếp tục thực hiện tái cơ cấu toàn diện 
các mặt hoạt động, cơ cấu mô hình tổ 
chức, hệ thống văn bản chế độ, công tác 
tổ chức cán bộ, cải cách hành chính... 

Hai là, tập trung tái cơ cấu toàn diện các 
mặt hoạt động kinh doanh nhằm nâng 
cao hiệu quả và duy trì chất lượng; chủ 
động kiểm soát rủi ro và tăng trưởng 
bền vững; hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2013, tạo nền tảng vững 
chắc thực hiện kế hoạch chiến lược 
2011-2015, tầm nhìn đến 2020.

Ba là, về thực hiện Nghị Quyết của Đại 
hội đồng cổ đông trong việc hoàn thiện 
các nội dung của cổ phần hóa cần bám 
sát diễn biến thị trường, phân tích và đề 
xuất thực hiện niêm yết cổ phiếu BIDV 
khi có điều kiện; xúc tiến công tác tìm 
kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phát triển nguồn 
nhân lực nhằm tạo lực lượng lao động 
chất lượng cao, nâng cao năng suất lao 
động, chú trọng xây dựng cơ chế động 
lực đảm bảo có tính cạnh tranh cao. 

Năm là, nâng cao hiệu quả các hiện diện 
thương mại, gia tăng vai trò và uy tín của 
BIDV trên thị trường quốc tế, phối hợp 
hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các 
thị trường ngoài nước, góp phần củng 
cố thêm quan hệ kinh tế, chính trị giữa 
Việt Nam và các nước. 

Với những kết quả đạt được trong năm 
2012 và những kế hoạch trong năm 
2013, BIDV tiếp tục khẳng định sự phát 
triển bền vững, an toàn và thích ứng linh 
hoạt, giữ vững phương châm “Chia sẻ cơ 
hội, hợp tác thành công”. BIDV sẽ luôn 
đồng hành cùng quý khách hàng, bạn 
hàng, đối tác để cùng vươn tới những 
đỉnh cao thành công mới.

N ăm 2012, BIDV đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ 
đông lần thứ nhất, chính thức hoạt động theo mô hình 
NHTMCP, đánh dấu một bước ngoặt mang tính lịch 
sử đúng vào thời điểm kỷ niệm 55 năm truyền thống. 

Đồng thời, BIDV đã thực hiện quyết liệt đổi mới công tác quản trị 
điều hành phù hợp với yêu cầu hoạt động của một Ngân hàng 
TMCP, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng và hoàn 
thiện các quy chế, các công cụ kiểm soát phù hợp với quy định 
của pháp luật. 

Cùng với việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình NHTMCP, BIDV đã 
xây dựng và thực hiện Phương án Tái cơ cấu BIDV giai đoạn 2012 - 2013 
và định hướng đến 2015 gắn với mục tiêu, yêu cầu tái cơ cấu của các tổ 
chức tín dụng của Chính phủ. Đồng thời, BIDV cũng đã ban hành Nghị 
quyết về chiến lược phát triển của BIDV đến năm 2020 và kế hoạch kinh  
doanh 2011-2015, đây được coi là những chỉ tiêu định hướng có tính 
chất bước đệm quan trọng cho việc thực hiện chiến lược phát triển 
của BIDV đến năm 2020.

Kết thúc năm tài chính 2012, tổng tài sản xấp xỉ mốc 500.000 tỷ 
(đạt 484.785 tỷ đồng), tăng trưởng 19,5%; nguồn vốn huy động 
(bao gồm tiền gửi KH, phát hành giấy tờ có giá, các khoản tiền gửi 
tiền vay được ghi nhận vào nguồn vốn huy động) đạt 358.019 tỷ 
đồng, tăng 27%, mức cao nhất so với huy động vốn 3 năm trước; 
dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay các tổ chức & cá nhân, cho thuê 
tài chính ngoại ngành, đầu tư trái phiếu DN) tăng 16,2%, tỷ lệ nợ 
xấu ở mức dưới 3%, ROA 0,74%, ROE 12,9%, hệ số an toàn vốn 
CAR duy trì ở mức trên 9%. Bám sát định hướng trở thành ngân 
hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu, hoạt động ngân hàng bán lẻ của 
BIDV năm 2012 đạt mức tăng trưởng tốt, quy mô khách hàng bán 
lẻ ngày càng lớn, chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập của  
hệ thống. 

NăM 2012, TRONg BốI CảNH NềN KINH Tế 
NóI CHuNg Và HOạT ĐộNg CủA CáC  

DOANH NgHIệP NóI RIêNg CòN NHIều 
KHó KHăN, BIDV Đã CHủ ĐộNg LườNg ĐóN 

Và LINH HOạT ứNg PHó VớI DIễN BIếN 
CủA THị TRườNg, SáNg TạO 

TRONg ĐIều HàNH Kế HOạCH 
KINH DOANH, Nỗ LựC PHấN Đấu 

Để ĐạT ĐượC NHữNg KếT Quả 
ĐáNg gHI NHậN VớI NHữNg BướC

 ĐộT PHá MớI. 

THÔNg ĐIệP CủA CHủ TịCH HĐQT
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Thông Tin ngân hàng

QUÁ TRÌnh hÌnh Thành PhÁT TRiỂn

tên đầy đủ: ngân hàng Tmcp đầu Tư Và pháT Triển ViệT nam

tên gọi tắt:  BiDV

Mã giao dịch sWiFt:  BiDVVnVX

Địa chỉ:  Tháp BiDV, 35 hàng Vôi, hoàn Kiếm, hà nội

Chủ tịch hĐQt:  Trần Bắc hà

tổng giám đốc:  phan đỨc TÚ

Điện thoại:  84-4 - 22205544 – Fax: 84-4-22200399

Website:  www. bidv. com. vn

Mã số doanh nghiệp:  0100150619

Công ty kiểm toán:  ErnsT & Young

tư vấn cổ phần hóa:  morgan sTanlEY

ngày thành lập:  26/4/1957 với tên gọi ngân hàng Kiến thiết Việt nam

năm 1981:  đổi tên thành ngân hàng đầu tư và Xây dựng Việt nam

năm 1990:  đổi tên thành ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam

27/4/2012:   chuyển đổi thành ngân hàng Tmcp đầu tư và phát 

triển Việt nam

tên giao dịch quốc tế:  JoinT sTocK commErcial BanK For inVEsTmEnT  
anD DEVElopmEnT oF ViET nam

ĐỊnh hƯỚng PhÁT TRiỂn
mục Tiêu hoạT động

Mục tiêu hoạt động xuyên suốt của BiDV là tối đa hóa, gia tăng lợi ích cho các cổ đông, tích lũy 
đầu tư cho phát triển, góp phần thực hiện các chính sách tiền tệ quốc gia, nhằm phục vụ phát 
triển kinh tế đất nước.

định hướng pháT Triển Trung Dài hạn

một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2011-2015

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của BiDV đã xác định các chỉ tiêu sau: 

  tăng trưởng bình quân huy động vốn cuối kỳ:  18% -19%/năm

  tăng trưởng bình quân tổng dư nợ tín dụng:  17% -18%/năm

  tỷ lệ nợ xấu đến 2015:   ≤ 2,5%

  tăng trưởng bình quân lợi nhuận trước thuế:  20 - 25%/năm

  ROa:  ≥ 1%

  ROE:  ≥17%

Thông Tin xếP hạng 2012

mooDY’s

Định hạng

Định hạng năng lực tài chính độc lập (BFsR)

Định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn

Định hạng nhà phát hành nội tệ/ngoại tệ dài hạn

s&p

Định hạng

Định hạng lý lịch tín nhiệm độc lập (saCp)

Định hạng nhà phát hành dài hạn (Lt iCR)

Định hạng nhà phát hành ngắn hạn (st iCR)

Kết quả

E

B2/B3

B2/B2

Kết quả

b+

B+

B



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201210 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 11

10 sự kiện nổi bậT 2012

Đ ối với ngành ngân hàng, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, 
nhưng đã chủ động, linh hoạt trong điều hành và thực thi chính 
sách tiền tệ, tạo được những điểm sáng ấn tượng:

   Lạm phát giảm xuống 1 con số, được kiểm soát ở mức 6,8% so với gần 19% 
của năm 2011.

    Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm mạnh so với cuối năm 2011; Lãi 
suất huy động VnD giảm 3-6%/năm; Lãi suất cho vay giảm 5-9%/năm.

   tín dụng tăng trưởng theo hướng an toàn, tốc độ tăng bình quân 8,91%.
Lĩnh vực ưu tiên tăng 14%; Lĩnh vực không khuyến khích 4,4%.

   nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh được 
thực hiện quyết liệt.

   tỷ giá ổn định, tỷ giá mua trung bình giảm 1% so với cuối năm 2011, chênh 
lệch tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường tự do được thu hẹp.

   tỷ lệ đô la hóa nền kinh tế giảm từ mức 15,8% xuống còn 12,3%.
   Dự trữ ngoại hối quốc gia đạt 24 tỷ usD, cao nhất từ trước đến nay.
   thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng được cải thiện, nguy cơ đổ 

vỡ đã được đẩy lùi.
     Công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng 

đã được cải thiện.

trong bối cảnh đó, hoạt động của BiDV – với tư cách là một định chế tài chính 
hàng đầu của đất nước cũng đã đạt được những thành tựu quan trọng.

năm 2012 là mốc son trong lịch sử phát triển của BiDV với tư cách là một định 
chế tài chính có bề dày truyền thống nhất ở Việt nam với nhiều dấu ấn quan 
trọng. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (1957-2012); Chính thức hoạt động theo 
mô hình ngân hàng thương mại cổ phần; Các chỉ số kinh doanh tăng trưởng 
ổn định, hoạt động an toàn; Có bước tiến trong quản trị điều hành; tiên phong 
thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, chia sẻ khó khăn với  
doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm xã hội… đó là những nét nổi bật của 
366 ngày lao động cật lực, vất vả, sáng tạo và bản lĩnh tự tin của gần 1,8 vạn 
người lao động trong toàn hệ thống BiDV.

năM 2012, tROng Bối Cảnh Khó Khăn 
Chung Của Kinh tế thế giới, Đất 

nướC ta, Dưới sự Lãnh ĐạO Đúng 
Đắn Của Đảng, nhà nướC, Chính 

phủ Và sự phát huy tối Đa sứC 
Mạnh Của tOàn DÂn tộC, Đã gặt hái 

ĐượC Kết Quả tíCh CựC tRên nhiều 
phương Diện, Khẳng Định Rõ nét 

sứC Mạnh Việt naM, Bản Lĩnh 
 Việt naM... 

01
Trọng Thể Tổ chỨc Kỷ niệm 55 năm ngàY Thành lập (26/4/1957 - 26/4/2012)

55 năm xây dựng, trưởng thành và đồng hành 
cùng chặng đường phát triển của đất nước  
(1957-2012), BiDV - tiền thân là ngân hàng Kiến 
thiết Việt nam - đã đạt được những thành tựu 
quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và 
không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa; đồng thời góp phần hữu hiệu vào 
việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế của Việt 
nam với các nước trong khu vực.

Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập BiDV được tổ chức 
trọng thể tại thủ đô hà nội là tiêu điểm trong đợt 
sinh hoạt truyền thống thiết thực và đầy ý nghĩa 
được tổ chức trong toàn hệ thống nhằm tổng kết, 
đánh giá quá trình phát triển vẻ vang của BiDV.
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Vinh Dự đón nhận nhiều Danh hiệu cao Quý Do đảng, nhà nước, chính phủ ViệT 
nam, lào, campuchia Trao Tặng Và Tình cảm, sự Quan Tâm của các đồng chí lãnh 
đạo cấp cao Trong nước Và Quốc Tế

ghi nhận nỗ lực và đóng góp của BiDV, trong dịp 
BiDV kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, nhà nước 
ChXnCn Việt nam đã trao tặng BiDV huân chương 
Độc lập hạng nhất (lần thứ 2); nhà nước ChDCnD 
Lào trao tặng huân chương Độc lập hạng nhì; 
hoàng gia Campuchia trao tặng huân chương 
hoàng gia hạng nhất...  cùng nhiều phần thưởng 
cao quý khác.

Cũng trong năm 2012, BiDV vinh dự được đón 
tiếp nhiều lãnh đạo cấp cao của nhà nước  
ChXhCn Việt nam; nhà nước ChDCnD Lào; Chính 
phủ hoàng gia Campuchia, Chính phủ Liên bang 
nga, Liên bang Myanmar đến thăm và động viên.

Đó là niềm tự hào, là động lực mạnh mẽ, cổ vũ tập thể 
cán bộ công nhân viên BiDV tiếp tục vươn lên cống 
hiến nhiều hơn cho đất nước và cộng đồng xã hội.

nghiêm TÚc Tuân Thủ, chủ động, sáng Tạo, đi đầu Thực Thi các giải pháp điều hành 
chính sách Tiền Tệ, góp phần có hiệu Quả Vào ổn định Kinh Tế Vĩ mô, Kiềm chế lạm 
pháT, Tăng Trưởng hợp lý.

Chủ động tích cực triển khai nghị quyết 13 của 
Chính phủ về tháo gỡ khó khăn trong sản xuất 
kinh doanh, hỗ trợ thị trường, phát huy vai trò của 
một định chế tài chính hàng đầu đất nước, BiDV 
đã tích cực triển khai các chương trình, giải pháp 
tuân thủ các chỉ đạo, điều hành chính sách tiền 
tệ của thống đốc ngân hàng nhà nước; hỗ trợ 
các doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh  
doanh; hỗ trợ tích cực cho các ngân hàng thiếu 
thanh khoản...

Đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, 
BiDV đã nhiều lần giảm lãi suất, đưa lãi suất cho vay 
từ trên 18%/năm về dưới 15%/năm, phổ biến ở mức 
12-13%; Chủ động nghiên cứu và thực hiện nhiều gói 
tín dụng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn như các giải pháp 
về đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà ở xã hội; Đánh bắt nuôi 
trồng thủy hải sản xuất khẩu, chế biến nông - lâm sản, 
sản xuất vật liệu xây dựng; Cơ cấu nợ, miễn giảm lãi 
cho doanh nghiệp... 

Đề xuất thực hiện các gói giải pháp: Chương trình 
3.000 tỷ dành cho ngành gỗ - Lâm sản; Chương trình 
thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân 2012; Chương 
trình liên kết “4 nhà”: ngân hàng – Chủ đầu tư – nhà 
thầu – nhà cung cấp vật liệu xây dựng; Chương trình 
2.000 tỷ xây dựng nhà ở thu nhập thấp và nhà ở công 
nhân khu công nghiệp; Chương trình 4.000 tỷ cho vay 
khách hàng cá nhân mua nhà; Chương trình 30.000 tỷ 
hỗ trợ nhà ở xã hội...

BiDV tích cực phối hợp thực hiện các Diễn đàn xúc 
tiến đầu tư để khai thác tiềm năng phát triển tại nhiều 
vùng miền trong cả nước, như Diễn đàn xúc tiến đầu 
tư vào khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hội nghị 
xúc tiến đầu tư vào tỉnh Kiên giang...

những hành động kịp thời và phù hợp của BiDV đã 
nhận được đánh giá cao và sự hưởng ứng tích cực 
của cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó góp phần thực 
hiện có hiệu quả định hướng phát triển kinh tế năm 
2012 của Chính phủ.

Thực hiện Thành công cổ phần hóa; chuYển đổi sở hữu Từ ngân hàng Thương mại 
100% Vốn nhà nước Thành ngân hàng Thương mại cổ phần Do nhà nước chi phối.

tháng 3/2012, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 
của ngân hàng tMCp Đầu tư và phát triển Việt 
nam được tổ chức thành công tốt đẹp với sự đồng 
thuận tuyệt đối về chiến lược phát triển bền vững 
của BiDV trong kỷ nguyên hội nhập với các sứ 
mệnh căn bản: (1) Đồng hành, chia sẻ, cung cấp 
dịch vụ tài chính – ngân hàng hiện đại và tốt nhất 
cho khách hàng; (2) Mang lại giá trị tốt nhất cho 
cổ đông; (3) tiên phong trong các hoạt động phát 
triển cộng đồng; (4) tạo lập môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển nghề 

nghiệp và lợi ích xứng đáng cho mọi nhân viên.

tháng 5/2012, BiDV chính thức chuyển đổi từ 
ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước thành 
ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước chi 
phối hoạt động theo quy định của luật pháp và 
thông lệ quốc tế. Đây là bước ngoặt quan trọng, 
có ý nghĩa quyết định, đánh dấu sự phát triển về 
chất, tạo thế và Lực mới để BiDV tiếp tục vươn lên 
và đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển 
của đất nước.
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phấn đấu Với nỗ lực cao nhấT Thực hiện có KếT Quả, hiệu Quả Kế hoạch Kinh Doanh 
2012 Với nhiều chỉ Tiêu nổi Trội; Tập Trung có Trọng Tâm, có KếT Quả Kế hoạch Tái cơ 
cấu hoạT động BiDV. 

trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp 
tục gặp khó khăn, toàn hệ thống BiDV đã nỗ lực, 
nắm chắc thời cơ, vượt lên thách thức để tiếp tục 
hoạt động an toàn và tăng trưởng ổn định.

Đến 31/12/2012, tổng tài sản tăng trưởng 19,5%, 
đạt 484.785 tỷ đồng; huy động Vốn cuối kỳ tăng 
trưởng 26%, đạt 360.018 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng 
đạt 339.942 tỷ đồng, tăng trưởng 15,6%, tuân thủ 
giới hạn của ngân hàng nhà nước giao.

trích dự phòng rủi ro lớn (6.730 tỷ đồng); Lợi nhuận 

trước thuế đạt 4.325 tỷ đồng; Khả năng sinh lời 
trên tổng tài sản (ROa) đạt 0,74%; Khả năng sinh 
lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 12,9%; Đóng góp 
cho ngân sách tiếp tục tăng và đứng thứ 6 trong 
1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn nhất 
Việt nam.

Kiểm soát nợ xấu trong giới hạn cho phép (2,9%) 
đáp ứng các chỉ số giới hạn an toàn theo quy định.
Đề án, kế hoạch tái cơ cấu được chỉ đạo thực hiện 
có kết quả, hiệu quả góp phần tích cực thực hiện 
kế hoạch tái cơ cấu của toàn ngành ngân hàng.

05

Ứng Dụng công nghệ hiện đại, đồng Bộ Vào pháT Triển sản phẩm Dịch Vụ Và hỗ Trợ 
hoạT động ngân hàng.

BiDV đã triển khai và cung cấp đến khách hàng 
nhiều sản phẩm dịch vụ mới có hàm lượng công 
nghệ cao, đồng bộ với nhiều tiện ích vượt trội. 
trong đó nổi bật là: hệ thống giao dịch internet 
Banking, Mobile Banking; Dịch vụ BsMs; hệ thống 
quản lý kết nối, phát hành và thanh toán thẻ  
MasterCard; Dịch vụ Mobile Bankplus...

những sản phẩm - dịch vụ nhiều tiện ích này đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong 
kỷ nguyên thương mại điện tử; góp phần nâng cao 
uy tín, thương hiệu BiDV.

BiDV cũng đã hỗ trợ toàn diện chuyển đổi hệ 

thống corebanking cho ngân hàng Liên doanh 
Lào Việt, tạo nền tảng quan trọng để Lào – Việt 
Bank trở thành một ngân hàng hàng đầu trong 
cung cấp các sản phẩm dịch vụ tại thị trường Lào. 

những nỗ lực hiện đại hóa của BiDV đã nhận được 
sự đánh giá cao của khách hàng thông qua các 
cuộc bình chọn như: top 100 sản phẩm dịch vụ 
tin và Dùng 2012 dành cho “Dịch vụ ngân hàng 
điện tử BiDV Online”; giải thưởng nhân tài đất Việt 
2012 cho “hệ thống Cổng thanh toán trực tuyến 
với các công ty chứng khoán”; giải thưởng “top 10 
sản phẩm Vàng, dịch vụ Vàng của Việt nam năm 
2012 cho dịch vụ thu chi hộ điện tử” .v.v. 
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Tiếp Tục Khẳng định Tình cảm, Trách nhiệm Và Tính nhân Văn đối Với Xã hội, cộng 
đồng Trong Và ngoài nước.

phát huy lợi thế nghề nghiệp, thông qua cho vay vốn 
triển khai các dự án, BiDV đã góp phần đảm bảo công 
ăn việc làm cho hàng triệu người lao động. trong đó 
nổi bật là Dự án tài chính nông thôn 3, các dự án cho 
vay ngành dệt may, nuôi trồng, chăm sóc và chế biến 
cây công nghiệp, thủy hải sản xuất khẩu…

tiên phong triển khai nhiều chương trình an sinh 
xã hội có hiệu quả ở trong và ngoài nước với tổng 
kinh phí thực hiện trong năm đạt trên 332 tỷ đồng. 
nổi bật như các chương trình: tiên phong thực 
hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng 
nông thôn mới” tại 19 địa bàn; “hỗ trợ giảm nghèo 
nhanh và bền vững” theo tinh thần nghị quyết 30a 
của Chính phủ, nâng tổng số huyện nghèo BiDV 
nhận hỗ trợ lên 10/69 huyện; tài trợ xây dựng 
hàng chục trường học đạt chuẩn quốc gia tại các 
vùng khó khăn; thực hiện chương trình học bổng 
“nâng bước trò nghèo”, “Cặp phao cứu sinh” cho 

trẻ em vùng sông nước, “Mang âm nhạc đến Bệnh 
viện”, “Mổ tim cho trẻ em nghèo” .v.v. 

Cùng với đó là các chương trình đền ơn đáp nghĩa tại 
Khu di tích lịch sử truông Bồn (nghệ an), Khu di tích 
Đường 20 Quyết thắng (Quảng Bình), Khu tưởng 
niệm Chủ tịch hồ Chí Minh tại udonthani (thái Lan); 
tri ân các anh hùng trên đoàn tàu không số, các gia 
đình chính sách tại các căn cứ địa cách mạng…

Đặc biệt, năm 2012 cũng là năm thứ 4, BiDV chủ động 
thực hiện chương trình “tết sẻ chia” tặng 100.000 suất 
quà tết cho đồng bào vùng sâu vùng xa, các chiến sỹ 
nơi biên giới hải đảo… vui tết đón Xuân.

Cùng với hoạt động an sinh xã hội trong nước, BiDV 
đã chủ động, tích cực hỗ trợ người dân khó khăn ở 
các nước có quan hệ mật thiết với Việt nam như Lào, 
Campuchia, Myanmar... 

07
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hỗ Trợ có hiệu Quả đối Với các hoạT động XÚc Tiến đầu Tư – Thương mại – Du lịch 
Trên Thị Trường Khu Vực Và Quốc Tế 

BiDV đã có bước tiến mạnh mẽ trong việc mở rộng 
và đẩy mạnh hoạt động của các hiện diện thương 
mại và ngân hàng tại thị trường khu vực, đặc biệt 
đột phá tại thị trường Lào, Campuchia, Myanmar... 
Bằng việc chính thức khai trương hoạt động Văn 
phòng đại diện tại Cộng hòa séc, BiDV ghi dấu 
một bước đi quyết liệt, chắc chắn của mình sang 
thị trường Châu Âu, nhất là trong tình hình kinh tế 
thế giới còn gặp nhiều khó khăn. 

phát huy vai trò là Chủ tịch các hiệp hội các nhà 
đầu tư Việt nam sang Lào (aViL), Campuchia (aViC) 
và Myanmar (aViM), cùng với sự hoạt động ngày 
một hiệu quả của các hiện diện thương mại của 
mình tại các quốc gia này, BiDV đã thực sự là cầu 
nối quan trọng, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh 

hoạt động đầu tư – thương mại – du lịch tại các thị 
trường tiềm năng này. trong đó, đã tổ chức thành 
công hội nghị đánh giá 3 năm xúc tiến đầu tư vào 
Campuchia; Diễn đàn xúc tiến đầu tư của Việt nam 
sang Lào; hội nghị xúc tiến đầu tư vào Myanmar; 
hội nghị hợp tác đầu tư tại Liên bang nga... 

Đặc biệt, BiDV đã phát huy tốt vai trò đầu mối và 
có những đóng góp quan trọng để tổ chức thành 
công các chương trình quan trọng trong chuỗi 
sự kiện của “năm Đoàn kết hữu nghị Việt nam - 
Lào” nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan 
hệ ngoại giao, 35 năm hiệp ước hữu nghị - hợp 
tác Việt nam - Lào và “năm hữu nghị Việt nam -  
Campuchia” nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết 
lập quan hệ ngoại giao Việt nam -Campuchia. 
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có Bước Tiến Trong đổi mới mô hình Quản Trị điều hành phù hợp Với ngân hàng cổ 
phần hiện đại.

Để trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng có 
chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu Việt nam 
và trong khu vực, BiDV đã triển khai hàng loạt 
chương trình quản trị ngân hàng theo chuẩn quốc 
tế như: Quản trị chiến lược, giao kế hoạch và điều 
hành kế hoạch theo khối; triển khai các chính sách 
động lực; Xây dựng chính sách, phân bổ thu nhập 
– chi phí; Quản trị rủi ro tác nghiệp; Quản trị sắp 
xếp nguồn nhân lực phù hợp với vị trí công việc; 
trả lương căn cứ theo kết quả công việc...

tiếp tục xác định đào tạo là vấn đề cốt lõi trong chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cấp trung tâm 
Đào tạo thành trường Đào tạo Cán bộ BiDV nhằm 
tiến thêm một bước căn bản trong đào tạo lại và đào 
tạo kỹ năng chuyên sâu, chuẩn bị nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho quá trình hội nhập. 

thành lập trung tâm nghiên cứu BiDV thuộc 
hĐQt để hỗ trợ thiết lập và thực thi các chính 
sách, các giải pháp điều hành hệ thống đồng thời 
tích cực tham gia tư vấn chính sách kinh tế, tiền tệ 
với Chính phủ, các bộ ngành…
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Thương hiệu BiDV Tiếp Tục được Tín nhiệm Và Vinh Danh Với nhiều giải Thưởng được 
các Tổ chỨc có uY Tín Trong nước Và Quốc Tế Trao Tặng.

tự hào được vinh danh là “thương hiệu quốc gia 
năm 2012” (lần thứ 3 liên tiếp từ 2008 – 2012). Đây 
là một sự khẳng định chắc chắn về bản lĩnh, sức 
mạnh và thương hiệu của một định chế tài chính 
hàng đầu Việt nam: “thương hiệu BiDV”. 

Đồng thời, năm 2012, trên nhiều lĩnh vực hoạt 
động, BiDV nhận được sự đánh giá cao của cộng 
đồng khách hàng; các doanh nghiệp, tổ chức 
trong và ngoài nước như giải thưởng “ngân 
hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương 

mại tốt nhất Việt nam năm 2012” của tạp chí  
Euromoney “,  “ngân  hàng của  năm - house  of  the  
year Vietnam 2012” trong lĩnh vực quản 
trị rủi ro và kinh doanh các sản phẩm phái 
sinh của tạp chí asia Risks; “ngân hàng 
cung cấp dịch vụ quản lý tiền tệ nội địa 
tốt nhất” và “ngân hàng cung cấp dịch vụ  
quản lý tiền tệ xuyên biên giới tốt nhất” của tạp 
chí asiamoney .v.v.
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MỘT sỐ ghi nhận Và giẢi ThƯỞng TiÊU biÊU nĂM 2012

giải Thưởng Trong nước giải Thưởng Quốc Tế sản phẩm công nghệ

  huân chương Độc lập hạng nhất  
lần thứ 2

  thương hiệu quốc gia

  top 10 thương hiệu mạnh Việt nam

  top 10 nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt nam

  top 15 doanh nghiệp hội nhập và 
phát triển

  top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt 
nam: đứng thứ 16 trong 500 doanh 
nghiệp và đứng thứ 3 trong ngành 
ngân hàng

   top 6 doanh nghiệp nộp thuế lớn 
nhất cả nước năm 2012

Và nhiều giải thưởng khác…

  ngân hàng nội địa cung cấp sản 
phẩm tài trợ thương mại tốt nhất Việt 
nam năm 2012 - the best local trade 
finance house 2012

  giải thưởng ngân hàng của năm – 
house of the year 2012

   top 100 giải thưởng tin và Dùng về 
Cntt 2012

   top 10 sản phẩm Vàng 2012 cho sản 
phẩm Cntt thu chi hộ điện tử
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CÁC CÔNG TY CON

KHỐI  ĐƠN VỊ  
SỰ NGHIỆP,  VPĐD

CHI NHÁNH VÀ 
SỞ GIAO DỊCH

BIDV

TRỤ SỞ CHÍNH

KHỐI LIÊN DOANH

Công Ty Liên Doanh Quản Lý 
Đầu Tư BIDV-Vietnam Partners 

Ngân Hàng Liên Doanh 
Việt Nga 

  Các Ban / Trung tâm

  116 Chi Nhánh và 
1 Sở giao dịch

CTy TNHH 1 TV Cho Thuê 
Tài Chính BIDV 

Công Ty CP Chứng Khoán BIDV 

Công Ty Quản Lý Nợ và 
Khai Thác Tài Sản BIDV  

Tổng Công Ty CP 
Bảo Hiểm BIDV 

Công Ty TNHH Quốc tế BIDV 
tại Hongkong

 Công Ty Liên Doanh 
Tháp BIDV 

Ngân Hàng Liên Doanh 
Lào-Việt 

Ngân Hàng Liên Doanh 
VID-Public

Trung Tâm 
Công Nghệ Thông Tin

Trường đào tạo cán bộ BIDV

Văn phòng đại diện 
tại TP HCM, Đà Nẵng

Văn phòng đại diện tại Lào, 
Campuchia, Myanmar, Séc

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ban Kiểm tra và giám sát

BAN KIỂM SOÁT

Ban Thư ký HĐQT

Trung tâm nghiên cứu

K.KDV&TT

B. KDV&TT

K. BL&ML

B. PTNHBL

B. QLCN

TT thẻ

K.QLRR

B. QLRRTD

B.QLRRTT&TN

B.QLTD

K.TC-KT

B. Kế toán

B. Tài chính

B. MIS& ALCO

Khối NHBB

B. QHKHDN

B. Đầu tư

B.ĐCTC

B.PTSP&TTTM

K.Tác nghiệp

TTTT

TTDVKH

TTTNTTTM

 TT QL&DV kho quỹ

K.Hỗ trợ

Văn phòng

B. TCCB

B. KHPT

B.TH&QHCC

B. Pháp chế

B. Công nghệ

B. QLTSNN

B. QLCT P.Bắc

B. QLCT P.Nam

VP.CĐoàn

  VP. Đảng ủy

Ủy ban CNTT

Ủy ban QLRR

Ủy ban nhân sự

Ủy ban CL & tổ chức

Hội đồng ALCO
Hội đồng tín dụng

Các Ủy ban/HĐ khác

Khối tác nghiệp

Phòng Q.trị TD

Các phòng GDKH

Phòng / Tổ TT-K.Quỹ

Phòng / Tổ TTQT

Phòng TC-KT

Phòng TC hành chính

Phòng giao dịch

Quỹ Tiết kiệm

Phòng KH-TH

Phòng / Tổ Điện toán

Khối QL nội bộ Khối trực thuộcKhối QLRRKhối QHKH

Phòng QLRRCác phòng QHKH

BAN GIÁM ĐỐC

Mô hÌnh Tổ chức hệ ThỐng biDV

cơ cấu Tổ chỨc BiDV cơ cấu Tổ chỨc Trụ sở chính

cơ cấu Tổ chỨc chi nhánh
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  sinh năm 1956.
  Cử nhân kinh tế (Đại học tài chính Kế toán)
  Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh cao cấp.
  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1981.
  Được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch hĐQt ngân hàng 
Đầu tư và phát triển Việt nam từ tháng 1 năm 2008 và 
được bầu làm Chủ tịch hĐQt ngân hàng tMCp Đầu tư 
và phát triển Việt nam từ ngày 01/05/2012.

   ông trần Bắc hà hiện kiêm chức vụ Chủ tịch hội đồng 
Quản trị các công ty: Công ty tnhh Đầu tư và phát 
triển Campuchia (iDCC), Công ty Đầu tư và phát triển 
Myanmar (MiDC), Công ty tnhh hai thành viên Đầu tư 
phát triển quốc tế (iiD).

  ông trần Bắc hà từng giữ các chức vụ: ủy viên hĐQt 
kiêm tổng giám đốc BiDV, phó tổng giám đốc BiDV và 
giám đốc Chi nhánh BiDV Bình Định

  sinh năm 1964
  Cử nhân kinh tế (Đại học ngân hàng 
tp hCM), thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

   Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1987
  ông phan Đức tú được bầu làm ủy 
viên hĐQt kiêm tổng giám đốc 
ngân hàng tMCp Đầu tư và phát 
triển Việt nam từ ngày 01/05/2012.

  ông phan Đức tú từng giữ các chức 
vụ: phó tổng giám đốc BiDV, giám 
đốc Ban tổ chức cán bộ BiDV, giám 
đốc Chi nhánh BiDV Quảng ngãi.

  sinh năm 1958
  Cử nhân kinh tế (Đại học tài chính Kế 
toán), thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

   Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1981
  ông trần anh tuấn được bổ nhiệm 
chức vụ uỷ viên hĐQt kiêm tổng 
giám đốc ngân hàng Đầu tư và 
phát triển Việt nam từ tháng 01 năm 
2008 và được bầu làm uỷ viên hĐQt 
ngân hàng tMCp Đầu tư và phát 
triển Việt nam từ ngày 01/05/2012.

   ông trần anh tuấn từng giữ các 
chức vụ: tổng giám đốc, phó tổng 
giám đốc BiDV, giám đốc Chi nhánh 
BiDV gia Lai – Kon tum.

  sinh năm 1954
  Cử nhân kinh tế (Đại học ngân hàng 
tp hồ Chí Minh), thạc sỹ Quản trị 
Kinh doanh.

   Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm1976
  ông nguyễn trung hiếu được bổ 
nhiệm chức vụ uỷ viên hĐQt ngân 
hàng Đầu tư và phát triển Việt nam 
từ tháng 6 năm 2007 và được bầu 
làm ủy viên hĐQt ngân hàng tMCp 
Đầu tư và phát triển Việt nam từ 
ngày 01/05/2012.

   ông nguyễn trung hiếu hiện kiêm 
chức vụ Chủ tịch hĐtV Công ty  cho 
thuê tài chính tnhh 01 thành viên 
BiDV (BLC) và là đại diện vốn góp 
của BiDV tại Quỹ tín dụng nhân dân 
trung ương, Công ty Liên doanh 
tháp BiDV

   ông nguyễn trung hiếu từng giữ 
chức vụ: phó tổng giám đốc BiDV, 
giám đốc Chi nhánh BiDV Đà nẵng.

ông Trần Bắc hà
Chủ tịch Hội đồng quản trị 

hỘi Đồng QUẢn TRỊ

ông Trần anh Tuấn 
Ủy viên HĐQT 

ông nguYễn Trung hiếu 
Ủy viên HĐQT 

ông phan đỨc TÚ 
Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
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  sinh năm 1957
  Kỹ sư (Đại học Xây dựng và Kiến trúc 
sofia – Bulgaria), thạc sỹ Quản trị 
Kinh doanh 

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1984
  ông nguyễn huy tựa được bổ 
nhiệm chức vụ ủy viên hĐQt ngân 
hàng Đầu tư và phát triển Việt nam 
từ tháng 10 năm 2006 và được bầu 
làm ủy viên hĐQt ngân hàng tMCp 
Đầu tư và phát triển Việt nam từ 
ngày 01/05/2012.

   ông nguyễn huy tựa hiện là thành 
viên hội đồng hiệp hội ngân hàng 
Việt nam.

  ông nguyễn huy tựa từng giữ các 
chức vụ: giám đốc sở giao dịch iii 
BiDV, giám đốc Ban Quản lý tín 
dụng, trưởng phòng tín dụng trụ 
sở Chính BiDV, phó giám đốc Chi 
nhánh BiDV thăng Long, phó giám 
đốc sở giao dịch BiDV.

  sinh năm 1955
  tiến sĩ Kinh tế 
  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1986
  ông hoàng huy hà được bổ nhiệm 
chức vụ uỷ viên hĐQt ngân hàng 
Đầu tư và phát triển Việt nam từ 
tháng 6 năm 2011 và được bầu làm 
ủy viên hĐQt ngân hàng tMCp Đầu 
tư và phát triển Việt nam từ ngày 
01/05/2012.

  ông hoàng huy hà hiện kiêm chức 
vụ Chủ tịch hĐQt Công ty Cổ phần 
chứng khoán BiDV, uỷ viên hĐQt 
của VCCi, uỷ viên hĐQt Công ty Cp 
Chế tạo giàn khoan dầu khí.

  ông hoàng huy hà từng giữ các 
chức vụ: phó tổng giám đốc BiDV, 
giám đốc sở giao dịch ii BiDV, giám 
đốc Chi nhánh BiDV Bình Dương, 
giám đốc BiDV sông Bé.

  sinh năm 1963
  Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc 
dân), thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1986
  Bà Lê thị Kim Khuyên được bầu làm 
ủy viên hĐQt ngân hàng tMCp Đầu 
tư và phát triển Việt nam từ ngày 
01/05/2012

  Bà Lê thị Kim Khuyên từng giữ các 
chức vụ: giám đốc sở giao dịch i 
BiDV, phó giám đốc Chi nhánh BiDV 
Khu vực gia Lâm.

  sinh năm 1956
   Kỹ sư (Đại học Kỹ thuật BRunO - tiệp 
Khắc), thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1983
   Được bổ nhiệm chức vụ uỷ viên 
hĐQt ngân hàng Đầu tư và phát 
triển Việt nam từ tháng 10 năm 
2010 và được bầu làm ủy viên hĐQt 
ngân hàng tMCp Đầu tư và phát 
triển Việt nam từ ngày 01/05/2012.

  ông Lê Đào nguyên hiện kiêm chức 
vụ Chủ tịch Công ty tnhh 1 thành 
viên quản lý nợ và khai thác tài sản 
BiDV (BaMC), Chủ tịch hĐQt Công 
ty Cổ phần đầu tư tài chính BiDV 
(BFi), uV hĐQt Công ty Cp chuyển 
mạch tài chính quốc gia (Banknet), 
Chủ tịch hĐQt ngân hàng Đầu tư 
và phát triển Campuchia (BiDC), 
phó Chủ tịch Công ty Đầu tư và phát 
triển Myanmar (MiDC), phó Chủ tịch 
Công ty LD quản lý quỹ BiDV - Việt 
nam partners (BViM).

  ông Lê Đào nguyên từng giữ các 
chức vụ: phó tổng giám đốc BiDV, 
giám đốc sở giao dịch i BiDV.

  sinh năm 1953
  Cử nhân kinh tế (học viện ngân 
hàng hà nội)

  Chức vụ hiện tại: Vụ trưởng Vụ kiểm 
toán nội bộ ngân hàng nhà nước 
Việt nam.

  ông ngô Bá Lại được bầu làm ủy 
viên hĐQt kiêm nhiệm ngân hàng 
tMCp Đầu tư và phát triển Việt nam 
từ ngày 01/05/2012.

   ông ngô Bá Lại từng giữ chức vụ: 
Chánh thanh tra ngân hàng nhà 
nước Việt nam, giám đốc ngân 
hàng nhà nước Lào Cai, giám đốc 
chi nhánh BiDV Lào Cai. 

  sinh năm 1952
   Cử nhân kinh tế (Đại học tài chính 
Kế toán), Chứng chỉ Quản trị Kinh 
doanh cao cấp

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1979
  ông nguyễn Khắc thân được bổ 
nhiệm chức vụ ủy viên hĐQt ngân 
hàng Đầu tư và phát triển Việt nam 
từ tháng 09 năm 2008 và được bầu 
làm ủy viên hĐQt ngân hàng tMCp 
Đầu tư và phát triển Việt nam từ 
ngày 01/05/2012.

  ông nguyễn Khắc thân từng giữ các 
chức vụ: phó tổng giám đốc BiDV, 
giám đốc sở giao dịch i BiDV

  ông nguyễn Khắc thân về hưu theo 
chế độ kể từ ngày 01/01/2013.

Bà lê Thị Kim KhuYên  
Ủy viên HĐQT 

ông lê đào nguYên 
Ủy viên HĐQT 

ông ngô Bá lại 
Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)

ông nguYễn Khắc Thân  
Ủy viên HĐQT 

ông nguYễn huY Tựa 
Ủy viên HĐQT

ông hoàng huY hà 
Ủy viên HĐQT 
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  sinh năm 1966
   Cử nhân kinh tế (học viện ngân 
hàng hà nội), thạc sỹ kinh tế

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 2002
   ông Cao Cự trí được bầu làm 
thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 
01/05/2012

   ông Cao Cự trí từng giữ các chức vụ: 
phó giám đốc sở giao dịch iii BiDV, 
phó gĐ Ban Kiểm tra Kiểm soát nội 
bộ BiDV.

  sinh năm 1965
  Cử nhân kinh tế (Đại học hàng hải), 
thạc sỹ kinh tế

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1991
  Bà nguyễn thị tâm được bầu làm 
thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 
01/05/2012

  Bà nguyễn thị tâm từng giữ chức 
vụ: trưởng phòng Ban Kiểm tra kiểm 
soát nội bộ BiDV.

ban kiỂM soÁT

Bà nguYễn Thị Tâm 
Thành viên Ban Kiểm soát

ông cao cự Trí 
Thành viên Ban Kiểm soát

ông Trần Văn Bé 
Trưởng Ban Kiểm soát 

  sinh năm 1961
  thạc sỹ kinh tế
  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1984
   ông trần Văn Bé được bầu làm trưởng Ban Kiểm soát 
ngân hàng tMCp Đầu tư và phát triển Việt nam từ 
ngày 01/05/2012

  ông trần Văn Bé từng giữ chức vụ: giám đốc chi 
nhánh BiDV Đồng tháp, phó trưởng Ban thường trực 
Ban Kiểm soát BiDV.
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  sinh năm 1964
  Cử nhân kinh tế (Đại học ngân hàng tp hCM), thạc sỹ 
Quản trị Kinh doanh.

   Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1987
  ông phan Đức tú được bầu làm ủy viên hĐQt kiêm 
tổng giám đốc ngân hàng tMCp Đầu tư và phát triển 
Việt nam từ ngày 01/05/2012.

  ông phan Đức tú từng giữ các chức vụ: phó tổng giám 
đốc BiDV, giám đốc Ban tổ chức cán bộ BiDV, giám 
đốc Chi nhánh BiDV Quảng ngãi.

  sinh năm 1968
  Cử nhân kinh tế (học viện ngân 
hàng), thạc sỹ kinh tế.

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1991
   Bà phan thị Chinh được bổ nhiệm 
chức vụ phó tổng giám đốc BiDV từ 
tháng 6 năm 2007

  Bà phan thị Chinh hiện kiêm chức 
vụ uỷ viên hĐQt Công ty Liên  
doanh tháp BiDV

   Bà phan thị Chinh từng giữ chức vụ: 
giám đốc Ban tài chính BiDV

  sinh năm 1961
   Cử nhân kinh tế (Đại học Bách khoa 
Đà nẵng)

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1983
   ông trần thanh Vân được bổ nhiệm 
chức vụ phó tổng giám đốc BiDV từ 
tháng 9 năm 2008

  ông trần thanh Vân hiện kiêm chức 
vụ Chủ tịch hĐQt Công ty Cp phát 
triển đường cao tốc BiDV, thành 
viên hĐQt kiêm tổng giám đốc 
Công ty tnhh hai thành viên Đầu 
tư phát triển Quốc tế (iiD), ủy viên 
hĐQt Công ty tnhh Đầu tư và phát 
triển Campuchia (iDCC) 

   ông trần thanh Vân từng giữ các 
chức vụ: giám đốc Chi nhánh BiDV 
Đà nẵng, phó giám đốc BiDV Đà 
nẵng, phó giám đốc Chi nhánh 
ngân hàng Đt&XD tỉnh Quảng nam 
Đà nẵng

  sinh năm 1971
  Cử nhân luật (Đại học Luật hà nội), 
Kỹ sư (Đại học Bách khoa hà nội)

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1996
   ông phạm Quang tùng được bổ 
nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc 
BiDV từ tháng 10 năm 2010

  ông phạm Quang tùng hiện kiêm 
chức vụ Chủ tịch hĐQt tổng Công 
ty Bảo hiểm ngân hàng tMCp Đầu 
tư và phát triển Việt nam (BiC)

  ông phạm Quang tùng từng giữ các 
chức vụ: tổng giám đốc tổng Công 
ty Bảo hiểm BiDV, phó giám đốc sở 
giao dịch i BiDV, phó giám đốc Ban 
tín dụng BiDV.

ông phan đỨc TÚ 
Tổng Giám đốc

ban ĐiềU hành 

ông Trần Thanh Vân 
Phó Tổng giám đốc

ông phạm Quang Tùng  
Phó Tổng giám đốc

Bà phan Thị chinh 
Phó Tổng giám đốc
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  sinh năm 1965
   Cử nhân kinh tế (Đại học ngân hàng 
tp hCM)

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1987
   ông trần Xuân hoàng được bổ 
nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc 
BiDV từ ngày 01/05/2012

   ông trần Xuân hoàng hiện kiêm 
chức vụ thành viên hĐQt Công ty 
cho thuê tài chính tnhh 01 thành 
viên BiDV (BLC), phó Chủ tịch hĐQt 
tổng Công ty Bảo hiểm BiDV (BiC)

   ông trần Xuân hoàng từng giữ các 
chức vụ: giám đốc Ban tổ chức cán 
bộ, phó giám đốc sgD ii, phó giám 
đốc chi nhánh BiDV gia Lai.

  sinh năm 1969
  Cử nhân kinh tế (học viện ngân 
hàng hà nội), thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1991
  ông Quách hùng hiệp được bổ 
nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc 
BiDV từ tháng 10 năm 2010

  ông Quách hùng hiệp từng giữ 
các chức vụ: giám đốc sở giao dịch 
iii BiDV, phó tổng giám đốc ngân 
hàng Liên doanh Lào - Việt, phó 
giám đốc Ban/giám đốc Ban nguồn 
vốn và kinh doanh tiền tệ BiDV, phó 
giám đốc sở giao dịch i BiDV.

  sinh năm 1973
  Cử nhân kinh tế (Đại học KtQD), 
thạc sỹ QtKD

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1997
  ông trần phương được bổ nhiệm 
chức vụ phó tổng giám đốc BiDV từ 
ngày 01/05/2012

  ông trần phương hiện kiêm chức vụ 
giám đốc Công ty tnhh 01 thành 
viên Quản lý nợ và khai thác tài sản 
BiDV (BaMC); ủy viên hĐQt Công ty 
Cổ phần chứng khoán BiDV (BsC)

  ông trần phương từng giữ các chức 
vụ: giám đốc Ban Kế hoạch phát 
triển, giám đốc Ban Quản lý dự án 
Cổ phần hóa. 

  sinh năm 1970
  Cử nhân luật (Đại học Luật hà nội), 
Cử nhân kinh tế (Đại học KtQD), 
thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1994
  ông phạm Đức ấn được bổ nhiệm 
chức vụ phó tổng giám đốc BiDV từ 
tháng 6 năm 2011

  ông phạm Đức ấn được biệt phái 
chuyên trách phó Chủ tịch kiêm 
tổng giám đốc ngân hàng liên  
doanh Việt nga (VRB) và hiện kiêm 
chức vụ phó Chủ tịch hĐQt Công ty 
Cp cho thuê máy bay Việt nam

   ông phạm Đức ấn từng giữ các chức 
vụ: giám đốc chi nhánh BiDV hưng 
yên, giám đốc Ban pháp chế

  sinh năm 1972
   Cử nhân kinh tế (Đại học tCKt hà 
nội), thạc sỹ Kinh tế

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1994
   Bà tạ thị hạnh được bổ nhiệm chức 
vụ Kế toán trưởng BiDV từ tháng 06 
năm 2011.

  Bà tạ thị hạnh từng giữ chức vụ: phó 
giám đốc sở giao dịch i BiDV.

  sinh năm 1967
  Kỹ sư (Đại học Bách Khoa Đà nẵng), 
Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế 
và QtKD Đà nẵng), Chứng chỉ bồi 
dưỡng sau Đại học.

  Bắt đầu làm việc tại BiDV từ năm 1991
   ông trần Lục Lang được bổ nhiệm 
chức vụ phó tổng giám đốc BiDV từ 
tháng 6 năm 2011

  ông trần Lục Lang hiện kiêm chức 
vụ Chủ tịch hĐQt ngân hàng liên 
doanh Lào Việt (LVB)

  ông trần Lục Lang từng giữ các 
chức vụ: giám đốc Chi nhánh BiDV 
phú tài, phó giám đốc Chi nhánh 
BiDV Bình Định.

ông Trần phương 
Phó Tổng Giám đốc

ông phạm đỨc ấn 
Phó Tổng giám đốc

Bà Tạ Thị hạnh 
Kế toán trưởng

ông Trần lục lang 
Phó Tổng giám đốc

ông Trần Xuân hoàng 
Phó Tổng Giám đốc

ông Quách hùng hiệp  
Phó Tổng giám đốc
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cÁc YếU TỐ Rủi Ro 

B iDV Xin Lưu Ý CáC nhÂn tố 
Rủi RO Có thể ảnh hưởng 
tới Kết Quả Kinh DOanh 
Của BiDV.

rủi ro Về Kinh Tế

Dưới tác động của cuộc khủng hoảng 
tài chính 2008-2009 và sau đó là suy 
thoái kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng 
trưởng gDp của Việt nam đang có xu 
hướng chậm lại (từ mức bình quân 7,9% 
giai đoạn 2002-2007 xuống còn 5,88% 
giai đoạn 2008-2012). theo cảnh báo 
của các chuyên gia trong và ngoài nước, 
kinh tế thế giới sẽ tiếp tục diễn biến 
phức tạp, theo chiều hướng suy giảm và 
sẽ có tác động nhất định tới nền kinh tế 
Việt nam. Bên cạnh đó, quá trình tái cơ 
cấu nền kinh tế (tái cấu trúc hệ thống 
tài chính, tái cấu trúc đầu tư công, tái 
cấu trúc Doanh nghiệp nhà nước) đặt 
ra thách thức rất lớn đối với tăng trưởng 
kinh tế và đầu tư toàn xã hội. thách 
thức này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các chủ 
thể tham gia vào nền kinh tế là khách 
hàng của BiDV và chính BiDV. 

Bên cạnh đó, cảnh báo nguy cơ lạm 
phát tác động đến tất cả các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động 
của các ngân hàng thương mại. những 
diễn biến phức tạp của chỉ số giá cả 
cũng gây nhiều bất ổn cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các doanh  
nghiệp, qua đó gián tiếp ảnh hưởng tới 
kết quả kinh doanh của các ngân hàng.  

rủi ro Về lãi suấT

Rủi ro lãi suất là một trong những rủi ro cơ 
bản, ảnh hưởng đến thu nhập lãi và giá trị 
vốn kinh tế của ngân hàng. nguyên nhân 
của rủi ro lãi suất xuất phát từ sự mất cân 
đối giữa kỳ hạn định giá lại lãi suất, giá trị và 
mức độ nhạy cảm của tài sản và nguồn vốn 
nhạy cảm lãi suất. 

Là một trong những ngân hàng tiên phong 
tại Việt nam trong triển khai công tác quản 
trị rủi ro hiện đại, BiDV đã xây dựng đầy đủ 
các quy định nội bộ trong quản lý rủi ro lãi 
suất, đảm bảo các quy định có liên quan 
của nhnn cũng như đã chú trọng đến việc 
hướng theo thông lệ quốc tế.

rủi ro Về Tín Dụng 

Bên cạnh rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng cũng 
là rủi ro lớn đối với hoạt động của các ngân 
hàng thương mại. Rủi ro này xảy ra khi 
khách hàng vay nợ của BiDV không thực 
hiện hoặc không có khả năng thực hiện 
nghĩa vụ của mình theo cam kết trong hợp 
đồng, bao gồm cam kết trả nợ gốc, nợ lãi 
đúng hạn và các cam kết thanh toán khác 
làm giảm hay mất giá trị của tài sản có. 

nhận thấy vai trò quan trọng của tín dụng 
trong các mảng hoạt động của BiDV, công 
tác quản lý rủi ro tín dụng được BiDV đặc 
biệt coi trọng. hoạt động quản trị rủi ro tín 
dụng được BiDV thực hiện thông qua Ban 
Quản lý tín dụng và Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng và quy trình chặt chẽ từ xếp hạng tín 

nhiệm, phê duyệt, thẩm định đến giải ngân 
và quản lý tín dụng, trích dự phòng rủi ro.

rủi ro Về ngoại hối

Rủi ro ngoại hối phát sinh từ những biến 
động bất lợi về tỷ giá hối đoái, gây ra sự sụt 
giảm giá trị đối với các tài sản mà BiDV nắm 
giữ. Các hoạt động kinh doanh ngoại hối, 
góp vốn liên doanh, đầu tư ra nước ngoài 
của BiDV chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự 
biến động tỷ giá trên thị trường.
Để quản lý rủi ro tỷ giá, BiDV đã ban hành 
một loạt các quy định về chính sách, hạn 
mức giao dịch ngoại hối, ngưỡng chấp 
nhận rủi ro ngoại hối, các công cụ đo lường 
và kiểm soát rủi ro ngoại hối, đồng thời 
nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm 
phái sinh phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các 
khoản mục tài sản mà BiDV nắm giữ.

rủi ro Về Thanh Khoản

Rủi ro thanh khoản là khả năng ngân hàng 
không đáp ứng được các nghĩa vụ thanh 
toán đến hạn, bao gồm cả nhu cầu rút tiền 
thường xuyên hoặc đột xuất của khách 
hàng cũng như các nghĩa vụ chi trả khác. 
Rủi ro này có thể bắt nguồn từ sự không 
phù hợp về quy mô và kỳ hạn giữa các tài 
sản nợ và tài sản có của ngân hàng trong 
các thời điểm, đồng thời, ngân hàng chưa 
thể lường trước và dự phòng đầy đủ cho 
những giảm sút về nguồn vốn.

Rủi ro thanh khoản được quản lý thông 
qua hội đồng aLCO (bộ phận có chức 
năng quản trị tài sản nợ - tài sản có), các 

bộ phận chức năng có trách nhiệm tổ chức 
triển khai thực hiện, giám sát và quản lý 
hàng ngày theo quy định nội bộ về quản 
lý thanh khoản. Với diễn biến thanh khoản 
thị trường phức tạp và khó lường trong giai 
đoạn hiện nay, BiDV chủ trương quản lý 
thanh khoản trên nguyên tắc tuân thủ các 
quy định của nhnn, đảm bảo an toàn hệ 
thống, đảm bảo tính thanh khoản của tài 
sản và tăng cường chất lượng tài sản.

rủi ro luậT pháp

nền kinh tế của Việt nam đang trên đà 
phát triển, tuy nhiên, khung pháp lý và 
luật pháp tại Việt nam chưa được đổi mới 
tương xứng với sự phát triển kinh tế. hơn 
nữa, các thay đổi về chính sách và việc diễn 
giải về pháp luật hiện hành có thể dẫn đến 
những hậu quả không mong đợi mà có thể 
ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến BiDV.

hiện nay, Việt nam đã và đang nỗ lực để 
xây dựng và hoàn thiện một khung pháp lý 
mới cho tổ chức tín dụng (“tCtD”) tại Việt 
nam, trong đó có ngân hàng thương mại 
như BiDV. nhìn chung các quy định mới 
được ban hành góp phần hoàn thiện hành 
lang pháp lý, giúp cơ quan thẩm quyền 
quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức 
tín dụng và thị trường tài chính nói chung, 
đồng thời giúp hoạt động của các tổ chức 
tín dụng diễn ra an toàn. Dù vậy, hệ thống 
pháp luật của Việt nam vẫn đang trong giai 
đoạn hoàn thiện, công tác lập pháp, pháp 
điển hóa đang trong quá trình đổi mới, 
nâng cao chất lượng và trong khi chờ đợi 
hoàn thiện, rất khó để dự đoán chính xác 

khi nào hệ thống pháp luật của Việt nam 
sẽ đạt mức độ ổn định và mang tính dự báo 
như tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có hệ 
thống pháp luật phát triển.

rủi ro hệ Thống công nghệ 
Thông Tin

hệ thống công nghệ thông tin tiềm ẩn một 
số rủi ro nhất định đối với hoạt động kinh 
doanh ngân hàng. Các rủi ro có thể đến từ 
việc BiDV phải sử dụng phần mềm, hỗ trợ 
công nghệ, đường truyền, hệ thống cung 
cấp từ nhiều đơn vị cung cấp khác nhau; 
từ việc vận hành sai, không tuân thủ chặt 
chẽ quy trình theo dõi, kiểm soát, bảo mật 
an ninh, an toàn hệ thống hay từ các rủi ro 
đến từ thiên tai, hỏa hoạn; rủi ro từ việc tấn 
công mạng (hacker)...

Để phòng ngừa và hạn chế các rủi ro hệ 
thống công nghệ thông tin, trong những 
năm qua, cùng với việc phát triển nguồn 
nhân lực Cntt hợp lý, BiDV không ngừng 
đầu tư trang thiết bị, xây dựng một hệ 
thống Cntt hoàn chỉnh. BiDV cũng là một 
trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt 
nam có trung tâm dự phòng sử dụng hệ 
thống máy chủ dự phòng và công nghệ 
lưu trữ với các giải pháp tiên tiến nhất, đảm 
bảo hoạt động của ngân hàng liên tục kể 
cả khi xảy ra các thảm họa về thiên tai và 
các thảm họa khác. Công tác quản trị và 
vận hành các hệ thống Cntt tại BiDV được 
thực hiện và kiểm soát chặt chẽ theo hệ 
thống quy trình, quy định được ban hành 
và định kỳ rà soát, cập nhật. 

rủi ro Tác nghiệp

Rủi ro tác nghiệp là loại rủi ro có thể xuất 
hiện trong hầu hết các hoạt động của ngân 
hàng, đây là rủi ro cố hữu, gắn liền với hoạt 
động ngân hàng nhưng lại rất khó lường. 
Rủi ro tác nghiệp có thể xuất phát từ yếu tố 
con người, do sơ hở trong các quy trình tác 
nghiệp, sự yếu kém trong hệ thống thông 
tin, hệ thống kiểm soát nội bộ. 

Để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro 
tác nghiệp, BiDV đã thực hiện quản lý 
rủi ro tác nghiệp theo 07 nhóm rủi ro, 
đồng thời, thực hiện chuẩn hóa các quy 
trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn isO 
9001:2008. Bên cạnh đó, các quy trình 
liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, 
thanh tra đánh giá nội bộ, quản lý thông 
tin khách hàng,…cũng liên tục được 
chuẩn hóa và cập nhật kịp thời cho phù 
hợp với tình hình hoạt động thực tiễn. 

rủi ro Khác

Bên cạnh các rủi ro trên, hoạt động của 
BiDV còn chịu ảnh hưởng của các rủi ro 
khác như hỏa hoạn, thiên tai, ... là các sự 
kiện bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm 
soát, phòng ngừa, dự kiến của BiDV. Các rủi 
ro này, nếu xảy ra, sẽ gây thiệt hại cho hoạt 
động kinh doanh của các doanh nghiệp, 
trong đó có BiDV.
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tình hình hOạt Động BiDV năM 2012
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năM 2012, những táC Động 
Bất Lợi từ Môi tRường Kinh 

tế Vĩ Mô Đã ảnh hưởng 
Không nhỏ Đến hOạt 

Động Kinh DOanh Của 
tOàn ngành ngÂn hàng 

nói Chung Và BiDV nói 
Riêng. Với sự Chỉ ĐạO sát 

saO, Quyết Liệt ngay từ 
những ngày Đầu năM Của 
hĐQt, Ban tổng giáM ĐốC, 
Cùng Với nỗ LựC, Cố gắng 

Của tập thể CBCnV, BiDV Đã 
Đạt ĐượC những Kết Quả 

Đáng ghi nhận.

hoạT động huY động Vốn

   huy động vốn từ tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có 
giá của BiDV năm 2012 có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 331.116 
tỷ, tăng 35% ~ 86.278 tỷ so với năm 2011, cao hơn so với tăng 
trưởng bình quân của toàn hệ thống. Mức tăng trưởng hĐV năm 
2012 cao nhất trong vòng 3 năm gần đây. trong đó: (i) tiền gửi 
khách hàng đạt 303.060 tỷ, tăng 26% so với 2011; (ii) phát hành 
giấy tờ có giá 28.056 tỷ, tăng 548% so với 2011.

   tiền gửi cá nhân có mức tăng trưởng lớn nhất 36% góp phần 
chuyển dịch cơ cấu huy động vốn, tăng tính ổn định của nền vốn 
(tỷ lệ tiền gửi dân cư chiếm 58%/tổng tiền gửi khách hàng). năm 
2012, BiDV là nhtM đầu tiên phát hành thành công trái phiếu kỳ 
hạn 2 - 3 năm với khối lượng 3.030 tỷ, 6.300 tỷ chứng chỉ tiền gửi 
dài hạn và đã triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi trung dài hạn 
khác thích ứng nhanh với xu hướng thị trường.

  Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm 2012 toàn hệ 
thống đã tập trung nguồn lực để đẩy mạnh huy động vốn với 
các biện pháp cụ thể: (i) Ban hành cơ chế động lực khuyến khích 
phù hợp với tính chất đặc thù của từng đối tượng khách hàng; 
(ii) Đổi mới cơ chế điều hành vốn nội bộ tiệm cận dần với thông 
lệ chung, phù hợp với điều kiện kinh doanh; (iii) thiết kế và triển 
khai các sản phẩm mới tương đối đa dạng, đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng, các chương trình tiết kiệm dự thưởng đều có đổi 
mới về hình thức, cơ cấu giải thưởng.

  tổng tài sản đạt 484.785 tỷ, đạt mức 
tăng trưởng cao 19,5% so với năm 
trước, giữ vững vị trí thứ 3 về quy 
mô tổng tài sản trên thị trường.

  tiền gửi khách hàng và phát hành 
giấy tờ có giá đạt 331.116 tỷ, tăng 
trưởng mạnh 35% so với năm trước, 
đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn và 
đảm bảo an toàn thanh khoản của 
hệ thống.

  tổng dư nợ cho vay khách hàng 
trước dự phòng rủi ro đạt 339.924 
tỷ, tăng trưởng 15,6% so với năm 
trước, nằm trong giới hạn quản lý 
và cho phép của nhnn gắn với việc 
kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín 
dụng theo đúng mục tiêu nợ xấu 
dưới 3%.

   tổng thu từ các hoạt động gia tăng, 
cơ cấu thu nhập được cải thiện: 
năm 2012, tổng thu nhập từ các 
hoạt động đạt 16.677 tỷ, tăng 8,2% 
~ 1.263 tỷ so với năm trước trong 
đó một số hoạt động có tốc độ tăng 
trưởng tốt là: thu lãi (tăng 4%); kinh 
doanh chứng khoán (tăng 680 tỷ)… 

thu dịch vụ đạt 2.136 tỷ, vẫn duy trì 
vị trí đứng đầu trong ngành ngân 
hàng về thu dịch vụ ròng.

  Chi phí hoạt động được kiểm soát: 
tổng chi phí hoạt động năm 2012 là 
6.765 tỷ, chỉ tăng 1,7% so với năm 
2011.  tỷ lệ chi phí trên thu nhập 
giảm từ 43% xuống 40%.

   Duy trì hiệu quả kinh doanh ổn 
định: năm 2012, nhiều doanh ng-
hiệp đứng trước nguy cơ phá sản 
hoặc tạm dừng sản xuất dẫn đến 
mất khả năng trả nợ ngân hàng. 
trong bối cảnh đó, BiDV phải gia 
tăng trích lập DpRR để đảm bảo 
an toàn hoạt động cũng như nhiều 
lần giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ 
doanh nghiệp khó khăn đã ảnh 
hưởng đến hiệu quả hoạt động. Kết 
quả năm 2012, BiDV đã trích DpRR 
5.587 tỷ, tăng 23% so với năm 2011; 
lợi nhuận trước thuế 4.325 tỷ, tăng 
2,5% so với năm 2011; tỷ suất lợi 
nhuận/tổng tài sản (ROa), tỷ suất 
lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) 
tương ứng năm 2012 lần lượt đạt 
0,74% và 12,9%.

  Đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hệ 
thống, kiểm toán và định hạng tín 
nhiệm quốc tế: hệ số CaR luôn duy 
trì >9% theo yêu cầu của nhnn, các 
chỉ tiêu an toàn thanh khoản đều 
đảm bảo đúng quy định.

như vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn 
trong môi trường kinh doanh song 
BiDV vẫn đảm bảo tăng trưởng về 
quy mô trên các chỉ tiêu chính, tăng 
trưởng thu nhập từ các hoạt động, 
đồng thời chú trọng đảm bảo an toàn 
trong hoạt động thông qua việc trích 
lập DpRR đầy đủ, lành mạnh hóa năng 
lực tài chính, kiểm soát nợ xấu và chi 
phí hoạt động cũng như tuân thủ các 
quy định về an toàn trong hoạt động 
của nhnn. 

TÌnh hÌnh hoạT ĐỘng kinh Doanh 2012

đánh giá chung đánh giá các lĩnh Vực hoạT động cụ Thể
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(Nguồn: Số liệu báo cáo 
tài chính hợp nhất  

đã được kiểm toán)

chỉ Tiêu 2011          2012 

chỉ tiêu quy mô      

tổng tài sản 405.755 484.785 

Vốn chủ sở hữu 24.390 26.494 

tổng dư nợ cho vay khách hàng trước DpRR 293.937 339.924 

tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá 244.838 331.116 

chỉ tiêu chất lượng      

tỷ lệ nợ xấu 2,96% 2,90% 

tỷ lệ nợ nhóm ii 11,82% 9,99% 

chỉ tiêu hiệu quả      

tổng thu nhập từ các hoạt động 15.414 16.677 

Chi phí hoạt động -6.652 -6.765 

Chi dự phòng rủi ro -4.542 -5.587 

Lợi nhuận trước thuế 4.220 4.325 

Lợi nhuận thuần của chủ sở hữu 3.209 3.265 

Đơn vị: tỷ đồng

Biểu đồ diễn biến huy động vốn
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hoạT động Dịch VụhoạT động Tín Dụng

   Dư nợ cho vay  khách hàng năm 2012 đạt 339.924 tỷ, tăng 
trưởng 15,6%, là mức tăng trưởng nằm trong giới hạn quản lý 
và cho phép của nhnn và phù hợp với nền khách hàng cũng 
như điều kiện môi trường kinh doanh. 

   tăng trưởng tín dụng được kiểm soát gắn với chất lượng tín 
dụng, đáp ứng vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, các công trình 
trọng điểm quốc gia cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp khó 
khăn theo chỉ đạo của Chính phủ.

  +   Cho vay các lĩnh vực ưu tiên đều có mức tăng trưởng cao hơn 
mức tăng trưởng chung của hệ thống (cho vay doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 41,4%; cho vay tài trợ xuất khẩu 36,5%; cho vay 
ngành công nghiệp hỗ trợ 31,9%; cho vay phát triển nông 
nghiệp nông thôn 108,3%). Bên cạnh đó, BiDV tiếp tục kiểm 
soát chặt chẽ cho vay ngoại tệ, kiểm soát cho vay lĩnh vực 
không khuyến khích.

  +   triển khai các chương trình tín dụng trọng điểm theo đúng 
tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, nhnn trong đó nổi bật là các 
chương trình cho vay hỗ trợ xuất khẩu theo ngành được triển 
khai có chọn lọc, tập trung ở các ngành hàng chủ lực. 

 +   thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ hỗ trợ doanh nghiệp theo 
chủ trương của Chính phủ, nhnn trong đó đặc biệt phải kể 
đến sản phẩm tài trợ liên kết 4 nhà giữa BiDV với các Chủ đầu 
tư - nhà thầu - nhà cung cấp vật liệu xây dựng để tháo gỡ khó 
khăn cho ngành bất động sản.

CáC giải pháp hỗ tRợ Của BiDV Đã Kịp thời Đáp ứng Vốn 
ChO CáC Lĩnh VựC ưu tiên tROng nền Kinh tế; Chia sẻ, 
tháO gỡ Một phần Khó Khăn ChO CáC KháCh hàng Bị ảnh 
hưởng Của Khủng hOảng Kinh tế, tạO Điều Kiện Để KháCh 
hàng ổn Định sXKD, tạO nguồn tRả nợ ngÂn hàng, góp 
phần thựC hiện MụC tiêu ổn Định Kinh tế Vĩ Mô Và Chính 
sáCh Điều hành Của Chính phủ.

   Cơ cấu tín dụng trung dài hạn được cải thiện: tỷ lệ dư nợ trung dài 
hạn/tổng dư nợ năm 2012 là 32,1%, giảm 0,66% so với năm 2011.

  Chất lượng tín dụng được kiểm soát theo đúng mục tiêu: Do 
khủng hoảng kinh tế, hoạt động sXKD của các khách hàng gặp 
rất nhiều khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ ngân 
hàng, làm gia tăng nợ xấu của các ngân hàng. Mặc dù không 
tránh khỏi những tác động bất lợi từ môi trường kinh doanh, 
song BiDV đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều 
biện pháp để kiểm soát nợ xấu. theo đó, tỷ lệ nợ xấu là 2,9%,  
tỷ lệ nợ nhóm 2 là 9,99% lần lượt giảm 0,06% và 1,83% so với 
năm trước.

  Mặc dù những khó khăn chung của nền kinh tế, của các khách 
hàng truyền thống đã làm hạn chế các nguồn thu dịch vụ chủ 
chốt của BiDV như thanh toán, bảo lãnh, tài trợ thương mại.  
tuy nhiên thu dịch vụ ròng có sự nỗ lực rất lớn, đạt 2.136 tỷ, xấp 
xỉ mức thực hiện của năm 2011. Bên cạnh đó, hoạt động dịch 
vụ ghi nhận kết quả tương đối khả quan của các dịch vụ bán lẻ.

  Kết quả một số dịch vụ chính như sau:
  +   Dịch vụ bảo lãnh: đạt 787 tỷ, giảm 3,5% so với năm 2011. 

Đây là dòng sản phẩm có nguồn thu lớn nhất của BiDV, tuy 
nhiên nhóm khách hàng doanh nghiệp truyền thống - đặc 
biệt là khách hàng thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, thủy hải 
sản hiện đang gặp rất nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không 
nhỏ kết quả kinh doanh năm 2012 của dòng sản phẩm này. 

  +   Dịch vụ thanh toán: Đến 31/12/2012 đạt 787 tỷ, giảm 10% 
so với năm 2011. Mức giảm sút thu phí dịch vụ thanh toán 
chủ yếu là từ dịch vụ thanh toán truyền thống (chuyển tiền) 
- sản phẩm chủ chốt của dòng thanh toán (chiếm tỷ trọng 
88%), các sản phẩm thanh toán đặc thù khác (thanh toán 
song phương, đa phương, thanh toán lương, thu hộ, điều 
chuyển vốn tự động…) đóng góp còn thấp trong tổng dịch 
vụ thanh toán.
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Biểu đồ diễn biến dư nợ tín dụng
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Biểu đồ diễn biến thu dịch vụ ròng

Thanh toán %tt so năm trước
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Biểu đồ dịch vụ thanh toán

HĐV %tt so năm trước
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Biểu đồ dịch vụ bảo lãnh
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Biểu đồ chất lượng tín dụng

  +   Dịch vụ thẻ: đạt 101 tỷ (số liệu cân đối kế toán), tăng trưởng 
43% so với 2011. Cơ cấu phí thu trong dịch vụ thẻ có sự 
chuyển đổi theo hướng thu phí thanh toán qua pOs, thanh 
toán qua atM và phí dịch vụ thẻ tín dụng tăng mạnh tỷ trọng 
trong tổng thu, thể hiện bước cải thiện đáng kể trong việc sử 
dụng thẻ của khách hàng BiDV. năm 2012, doanh số thanh 
toán qua pOs đạt 1.208 tỷ, doanh số sử dụng thẻ atM đạt 
1.462 tỷ. 

Thẻ %tt so năm trước
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KDNH %tt so năm trước
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Biểu đồ tăng trưởng nhân lực trong 3 năm 2010 - 2012

  năm 2012, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn cùng với việc 
điều chỉnh chính sách của Chính phủ, nhnn theo hướng thắt 
chặt nhằm tăng mức độ an toàn trong hoạt động ngân hàng đã 
khiến phạm vi thị trường bị thu hẹp. tỷ giá usD/VnD ổn định 
liên tục từ đầu năm dẫn đến thu nhập trên 1 đơn vị ngoại tệ 
giảm mạnh. Đồng thời, chênh lệch lãi suất trên thị trường ii 
thấp đã làm cho thu nhập từ lãi suất do duy trì trạng thái ngoại 
tệ âm giảm đáng kể.

   Với điều kiện thị trường không gặp thuận lợi như trên, kết quả 
kinh doanh ngoại hối của BiDV cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. 
thu ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2012 đạt 330 
tỷ, tăng 5% so với năm 2011. trong đó: 

 (i)   thu ròng từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay đạt 266 tỷ, tăng 
4% so với 2011. trong năm 2012, BiDV có những bước tiến 
mạnh mẽ trong việc xây dựng chính sách quản lý hướng đến 
khách hàng và nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều 
hành hoạt động KDnt.

 
 (ii)   thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ đạt 64 tỷ, tăng 

12% so với 2011. BiDV đã thành công trong việc đa dạng 
hóa sản phẩm, tạo sản phẩm có cấu trúc linh hoạt, giúp gia 
tăng doanh số và đem lại lợi nhuận cho BiDV. trong năm 
2012, BiDV tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh 
vực phát triển nghiệp vụ phái sinh trên thị trường Việt nam 
khi được vinh danh là ngân hàng Việt nam duy nhất đạt giải 
thưởng ngân hàng cung cấp dịch vụ phái sinh tốt nhất Việt 
nam do tạp chí tài chính uy tín hàng đầu khu vực Châu á 
thái Bình Dương (asiaRisk) trao tặng.

hoạT động Kinh Doanh ngoại hối 

công TÁc Tổ chức nhân sự

Về số lượng, chấT lượng nguồn nhân lực

   tính đến 31/12/2012, tổng số lao động của toàn 
hệ thống là 18.546 người, trong đó lao động của 
trụ sở chính và khối chi nhánh là 17.361 người, lao 
động của khối công ty, đơn vị sự nghiệp và văn 
phòng đại diện là 1.185 người.

   Cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 57% tổng số cán bộ và ổn 
định trong 03 năm từ 2010-2012. tỷ lệ nữ cao hơn 
nam là đặc điểm chung của ngành ngân hàng, tuy 
nhiên, tỷ lệ nam và nữ của BiDV ở mức cân bằng 
hơn rất nhiều so với bình quân chung của ngành 
ngân hàng. 

  Cán bộ có trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao 
(87,2 % tổng số cán bộ). Điều này xuất phát từ việc 
tuyển dụng, lựa chọn cán bộ của BiDV có yêu cầu 
cao về trình độ để đảm bảo phù hợp với tính chất 
công việc ngành ngân hàng, đồng thời BiDV có 
chính sách động viên, khuyến khích cán bộ tự học 
tập nâng cao trình độ để có cơ hội luân chuyển 
sang các vị trí công việc khác có yêu cầu và mức 
thu nhập cao hơn.

  tuổi đời bình quân của cán bộ trong toàn hệ thống 
năm 2012 là 32 tuổi, trong đó cán bộ dưới 30 tuổi 
chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng số cán bộ. Do vậy, có 
thể nói BiDV đang có lực lượng lao động trẻ, năng 
động, sáng tạo. 
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công Tác TuYển Dụng

năm 2012 là năm thứ 2 BiDV tổ chức 
tuyển dụng tập trung đối với các chi 
nhánh trong toàn hệ thống. so với năm 
2011, năm 2012 BiDV tổ chức tuyển 
dụng tập trung 01 đợt duy nhất đồng 
thời tại 06 địa điểm thi là hà nội, tp.hồ 
Chí Minh, nghệ an, ĐắkLắk, Đà nẵng và 
Cần thơ nhằm rút ngắn thời gian tuyển 
dụng. Công tác tuyển dụng lao động 
tiếp tục được nâng cao về chất lượng 
và đổi mới về cách thức tổ chức tuyển 
dụng từ khâu tổ chức, ra đề thi, chấm 
thi, đẩy mạnh công tác tuyển dụng 
theo vị trí tại trụ sở chính. Cách thức 
tổ chức tuyển dụng tập trung của BiDV 
ngày càng chuyên nghiệp, thể hiện tính 
công khai, minh bạch, thống nhất trong 
toàn hệ thống, đảm bảo chất lượng thí 
sinh tuyển dụng phù hợp theo yêu cầu 
của từng địa bàn. Qua đó, BiDV thu hút 
được đội ngũ ứng viên có chất lượng 
cao từ khắp mọi miền của cả nước, tạo 
ấn tượng tốt đối với xã hội nói chung và 
thí sinh nói riêng, góp phần quảng bá 
và nâng cao thương hiệu, hình ảnh BiDV 
trên thị trường.

công Tác đào Tạo

trong năm 2012, BiDV đã nâng cấp 
trung tâm đào tạo thành trường Đào 
tạo cán bộ để thống nhất một đấu mối 

quản lý công tác đào tạo của hệ thống, 
qua đó tăng tính chuyên môn hóa, tránh 
chồng chéo, tạo ra cơ chế “một cửa” và 
tăng hiệu quả tổ chức đào tạo. Công 
tác đào tạo tiếp tục có những chuyển 
biến tích cực, nội dung, chương trình 
đào tạo sát hơn với yêu cầu vị trí cán bộ 
cần đào tạo, góp phần thiết thực nâng 
cao năng lực trình độ cán bộ, trong đó 
tiếp tục đẩy mạnh đào tạo về kỹ năng 
cho cán bộ nghiệp vụ và tập trung đào 
tạo cho cán bộ dự nguồn. Các khóa đào 
tạo đều được học viên đánh giá rất tốt 
trên cả bốn tiêu chí: Chất lượng khóa 
học; tính thiết thực đối với công việc; 
Chất lượng giảng viên; và Công tác tổ 
chức khóa học. Đội ngũ giảng viên kiêm 
chức đã được chú trọng xây dựng. BiDV 
là nhtM đầu tiên tiến hành đào tạo, cấp 
chứng chỉ và vinh danh giảng viên kiêm 
chức. BiDV đã chú trọng tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin vào đào tạo 
và nghiên cứu khoa học (đào tạo trực 
tuyến và qua mạng nội bộ chiếm 28%, 
đào tạo tập trung trên lớp chỉ còn 72%). 
thủ tục hành chính đã được cải cách 
triệt để, lược bỏ bớt những bước, giấy tờ 
không cần thiết, vì vậy tiến độ công việc 
đã được đẩy nhanh, góp phần nâng cao 
hiệu quả công tác đào tạo.

trong năm 2012, BiDV đã tổ chức đào 
tạo được 22.210 lượt học viên, đồng 
thời đã cử 635 lượt cán bộ tham gia các 

chương trình đào tạo, hội thảo do các cơ 
sở đào tạo, đối tác bên ngoài tổ chức.

công Tác QuY hoạch, Bổ nhiệm, 
luân chuYển cán Bộ

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân 
chuyển cán bộ được thực hiện bài bản, 
đúng quy trình, quy định, theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ, đảm bảo lựa 
chọn được đội ngũ cán bộ phù hợp 
tiêu chuẩn, đảm bảo cả về cơ số và chất 
lượng, tạo được sự thống nhất cao trong 
đơn vị. năm  2012, BiDV đã xây dựng và 
áp dụng bản mô tả công việc trong công 
tác đánh giá cán bộ tại trụ sở chính, việc 
xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện quy 
hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo hướng 
nâng cao hơn trách nhiệm, yêu cầu đối 
với cán bộ, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo 
trẻ trong những năm tới. Đặc biệt trong 
năm 2012, BiDV đã đẩy mạnh công tác 
biệt phái, luân chuyển cán bộ giữa trụ 
sở chính và các đơn vị thành viên để bổ 
sung năng lực lãnh đạo cho các đơn vị 
còn thiếu nguồn cán bộ tại chỗ, kết hợp 
với việc đào tạo cán bộ cả về kiến thức 
quản trị hệ thống và kinh nghiệm thực 
tiễn cơ sở. 

năm 2012, BiDV đã hoàn thành công 
tác bổ nhiệm đối với thành viên hĐQt, 
Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo, Kế toán 
trưởng khi BiDV chuyển đổi theo hình 

thức sở hữu thành nhtMCp; thực hiện 
quy hoạch mới 2.858 cán bộ, quy hoạch 
đương chức 1.975 cán bộ; bổ nhiệm mới 
138 cán bộ và bổ nhiệm lại 84 cán bộ 
thuộc đối tượng trụ sở chính quản lý.

Về chế độ chính sách đãi ngộ 
Và KhEn Thưởng

BiDV thực hiện đầy đủ các chế độ 
chính sách theo quy định của nhà 
nước đối với người lao động, đồng 
thời tạo điều kiện tối đa để nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần cho người 
lao động. Các chính sách, chế độ đãi 
ngộ đối với người lao động đang được 
thực hiện tại BiDV gồm có:

  Được xếp lương, nâng bậc, chuyển 
ngạch và hưởng lương cấp bậc, lương 
vị trí theo quy định của nhà nước và 
BiDV.

  Được tham gia BhXh, Bhyt, Bhtn 
và giải quyết hưởng các chế độ bảo 
hiểm theo quy định của nhà nước; 
được hưởng các chế độ trợ cấp khi 
nghỉ việc (trợ cấp đối với cán bộ đến 
tuổi nghỉ hưu, trợ cấp thôi việc, mất 
việc làm)

   Được thực hiện đầy đủ chế độ thời 
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (nghỉ 
phép, nghỉ cuối tuần, lễ, tết, nghỉ việc 
riêng, làm thêm giờ…)

   Được xem xét, đề nghị các cấp khen 

thưởng khi có thành tích hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao hoặc 
thành tích đột xuất.

  Được xem xét cử tham gia các khoá 
tập huấn, đào tạo, khảo sát, hội thảo 
trong và ngoài nước theo yêu cầu 
công việc nhằm nâng cao khả năng 
quản trị kinh doanh, trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, lý luận 
chính trị… và được hỗ trợ kinh phí 
đào tạo khi tham gia các khóa đào 
tạo nâng cao (thạc sỹ, tiến sỹ…)

   Được đảm bảo việc làm và tạo cơ hội 
thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

   Được tham gia các tổ chức đoàn thể 
của BiDV: tổ chức thanh niên, công 
đoàn, nữ công…

  Được cấp phát trang phục và các 
trang thiết bị cần thiết để làm việc.

   Được tổ chức công đoàn chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần: khám bệnh 
định kỳ; thăm quan, nghỉ mát, nghỉ 
dưỡng sức, thăm hỏi khi ốm đau, 
hiếu, hỉ …

   Được xem xét tạo điều kiện hỗ trợ 
cho vay vốn

  Được hưởng các quyền lợi khác: mua 
cổ phần, cổ phiếu, tham gia các dự án 
kinh doanh bất động sản của BiDV…

   Được tổ chức Đảng cơ sở giúp đỡ, tạo 
điều kiện phấn đấu để được đứng 
trong hàng ngũ của Đảng (nếu có 
nguyện vọng).

* Các chế độ, chính sách trên đối với 
người lao động được BiDV nghiên 
cứu xây dựng và triển khai áp dụng từ 
những năm trước đây và được chỉnh 
sửa, bổ sung cho phù hợp với quy định 
của pháp luật, đặc điểm hoạt động 
kinh doanh của BiDV trong từng thời 
kỳ. năm 2012 cùng với việc chuyển đổi 
mô hình hoạt động sang mô hình ngân 
hàng tMCp, BiDV đã tiến hành đổi mới 
cơ chế tiền lương và lấy việc đổi mới cơ 
chế tiền lương là bước đột phá, đi đầu, 
làm nền tảng, là đòn bẩy thúc đẩy đổi 
mới các mặt hoạt động khác. BiDV đã 
hoàn thành xây dựng cơ chế tiền lương 
mới áp dụng trong toàn hệ thống từ 
01/07/2012 với nguyên tắc: tiệm cận, 
đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường, 
công bằng trong nội bộ, phù hợp với 
quy định của nhà nước và khả năng 
ngân sách tài chính của BiDV. Với cơ chế 
này, tiền lương được chi trả đến người 
lao động theo vị trí chức danh công 
việc, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm 
vụ của người lao động và kết quả hoạt 
động kinh doanh của đơn vị, không còn 
tình trạng cào bằng thu nhập, trả lương 
theo thâm niên công tác như cơ chế tiền 
lương trước đây.
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 công TY cổ phần cho Thuê  
máY BaY ViệT nam (Valc)

nhằm góp phần phát triển ngành hàng 
không quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh 
và thúc đẩy sự hội nhập của ngành hàng 
không Việt nam với thế giới, từ đó nâng 
cao vị thế của Việt nam trên trường quốc 
tế, trên cơ sở phê duyệt của thủ tướng 
Chính phủ, ngày 8/10/2007, Công ty cổ 
phần cho thuê máy bay Việt nam (VaLC) 
chính thức khai trương đi vào hoạt động 
với sự tham gia góp vốn chủ yếu của các 
cổ đông là các tập đoàn/tổng công ty nhà 
nước, bao gồm nh tMCp Đầu tư và phát 
triển Việt nam (BiDV), tổng Công ty hàng 
không Việt nam, tổng công ty tài chính 
Cổ phần Dầu khí Việt nam, tổng Công ty 
phong phú, VinaCapital…

sau hơn 5 năm hoạt động, VaLC đã triển 
khai thành công 02 dự án mua và cho 
thuê máy bay chính của Công ty: từ năm 
2010, VaLC đã tiếp nhận thành công và 
bàn giao cho tổng công ty hàng không 
Việt nam thuê 05 chiếc máy bay thuộc dự 
án 05 chiếc atR72-500. năm 2012, mặc dù 
chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn 
cầu, chính sách chung của các cơ quan 
tín dụng xuất khẩu Châu Âu là giảm dần 
quy mô bảo lãnh vay vốn tín dụng xuất 

khẩu trên toàn cầu, VaLC đã nỗ lực thu xếp 
thành công vốn tín dụng xuất khẩu cho 
toàn bộ 10 máy bay thuộc dự án a321-200. 
Đến nay, VaLC đã tiếp nhận thành công 06 
máy bay a321-200 và đang chuẩn bị các 
thủ tục để tiếp nhận 04 chiếc máy bay còn 
lại của dự án sẽ được giao trong năm 2013.

công TY cổ phần đường cao Tốc 
BiDV (BEDc)

Được thành lập tháng 11/2007 để nhận 
chuyển nhượng quyền thu phí đoạn cao 
tốc tp hCM – trung Lương và lập dự án 
BOt xây dựng đường cao tốc trung Lương 
– Mỹ thuận với tổng vốn điều lệ đăng ký là 
1.500 tỷ đồng. năm 2012, theo phê duyệt 
của ttCp, BiDV đã chỉ đạo BEDC thực hiện 
chuyển giao các dự án cho Bộ gtVt, làm 
việc với các đơn vị chức năng thuộc Bộ 
gtVt để quyết toán và thu hồi vốn đã  
đầu tư.

tROng Bối Cảnh Khó Khăn 
Chung Của nền Kinh tế Và 

ttCKVn Và Quy Định Về giới 
hạn Đầu tư Của nhnn, hOạt 

Động Đầu tư Của BiDV tROng 
năM 2012 tập tRung VàO 

Công táC tái Cơ Cấu Lại Danh 
MụC Đầu tư, Không phát sinh 
tăng thêM CáC KhOản Đầu tư 
Mới ngOại tRừ ViệC tăng Vốn 
Điều Lệ ChO ngÂn hàng Liên 

DOanh LVB, nÂng CaO Chất 
Lượng, hiệu Quả Công táC 

Quản LÝ Đơn Vị Đầu tư Đồng 
thời tiếp tụC tRiển Khai CáC 

Dự án Đầu tư tRọng ĐiểM 
thEO Chỉ ĐạO Của Chính phủ 

(Công ty Cổ phần ChO thuê 
Máy Bay Việt naM, Công ty Cổ 

phần Đường CaO tốC BiDV), 
Cụ thể: 

hoạT ĐỘng ĐẦU TƯ hoạT ĐỘng của cÁc công TY Thành ViÊn

t rong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn và thách thức trong năm 2012, BiC 
đã tiến hành các biện pháp đồng bộ để thúc đẩy kinh doanh, gia tăng hiệu quả 
hoạt động như đẩy mạnh kênh bảo hiểm bán lẻ, tăng cường quản lý rủi ro, đẩy 

nhanh tốc độ giải quyết bồi thường và cải thiện dịch vụ khách hàng,...   

Với những nỗ lực kể trên, BiC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong năm 
2012 như: tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 754 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2011, 
tương đương với tốc độ tăng trưởng chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ; tỷ 
lệ bồi thường đạt 38%, giảm mạnh so với năm 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 110,8 tỷ 
đồng. Chiến lược tập trung phát triển kênh bán lẻ (kênh Bancassurance và Bảo hiểm 
trực tuyến) đã đạt được những thành công nhất định với sự tăng trưởng nhanh về  
doanh thu, thị phần, số lượng khách hàng và góp phần phát triển thương hiệu BiC là 
một trong những doanh nghiệp có thế mạnh về sản phẩm Bancassurance.

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu năm 2012 như sau:

Tổng công TY cổ PhẦn bẢo hiỂM biDV (bic)

chỉ Tiêu năm 2012 năm 2011 +/-% 
 (Số kiểm toán) (Số kiểm toán) 2012/2011

tổng tài sản 1.564.671 2.002.626 28%

tổng Dt phí. trong đó: 754,259 689.576  9,4%
- Doanh thu phí Bh gốc 670.377 623.821  7,5%
- Doanh thu tái bảo hiểm 83.882 65.755 28%

tỷ lệ bồi thường (%) 38% 47% 

Lợi nhuận trước thuế 110.838 100.521 10%

thị phần (%) 3 3 

Đơn vị: triệu đồng 
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Đơn vị: triệu đồng 

n ăm 2012, nền kinh tế thế giới và kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều 
khó khăn. trong bối cảnh đó, BsC tiếp tục thực hiện tái cấu trúc lại hoạt động 
kinh doanh theo hướng tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản 

phẩm dịch vụ, cắt giảm chi phí đối với các bộ phận hoạt động kém hiệu quả. những 
nỗ lực của tập thể công ty cùng với sự nhanh nhạy, tận dụng những sóng biến động 
trên thị trường chứng khoán trong năm 2012, BsC thực hiện tốt công tác thoái vốn 
đầu tư, cơ cấu lại danh mục tài sản và kinh doanh có lãi. Lợi nhuận trước thuế năm 
2012 đạt 21,1 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao. Doanh thu hầu hết các dịch vụ đều 
có sự gia tăng mạnh so với năm 2011 và vượt kế hoạch: môi giới đạt 34 tỷ (tăng 58%, ~ 
128% Kh), hoạt động bảo lãnh và đại lý phát hành đạt doanh thu 9,4 tỷ đồng (gấp 5,2 
lần 2011), doanh thu tư vấn đạt 20,5 tỷ (gấp ~ 4 lần 2011), lưu ký đạt ~ 5,9 tỷ (gấp 3 lần 
2011). thu dịch vụ ròng đạt 43,4 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so năm 2011. thị phần môi giới 
tiếp tục gia tăng đạt 2,22%, tăng gần 0,5% so với năm 2011.
Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu năm 2011 như sau:

n ăm 2012 là năm đầu tiên Công ty Cho thuê tài chính tnhh MtV (BLC)  chính 
thức đi vào hoạt động sau khi nhận sáp nhập Công ty Cho thuê tài chính BiDV 
ii vào cuối năm 2011. BLC đã thực hiện tốt công tác ổn định tổ chức, xây dựng 

khung pháp lý phục vụ hoạt động kinh doanh theo mô hình mới, điều chỉnh lại mục 
tiêu hoạt động theo hướng thu hẹp quy mô hoạt động kinh doanh, tập trung thực hiện 
cơ cấu lại khách hàng, lĩnh vực cho thuê, thu hồi nợ xấu và nợ ngoại bảng, phối hợp 
với doanh nghiệp để tìm các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm cải 
thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động. 

tuy nhiên, do tác động của suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp thuê tài chính, đặc biệt 
là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải thủy, vẫn tiếp tục gặp khó khăn 
đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Một số chỉ tiêu kinh 
doanh chính năm 2012 của Công ty như sau: tổng tài sản đạt 2.673 tỷ đồng giảm 18,7% 
so với cuối năm 2011, tổng dư nợ cho thuê tài chính là 2.554 tỷ đồng giảm 14,9% so 
với cuối năm 2011, lợi nhuận trước thuế lỗ 219 tỷ đồng do chi phí trích lập dự phòng 
rủi ro là 216 tỷ đồng. 

công TY cổ PhẦn chứng khoÁn biDV (bsc) công TY cho ThUÊ Tài chÍnh Tnhh MTV biDV

chỉ Tiêu năm 2012 năm 2011 +/-% 
 (Số kiểm toán) (Số kiểm toán) 2012/2011

tổng tài sản 1.307.717 3.161.044 -59%

Doanh thu hĐ KD CK và lãi Đt, trđó: 221.125 197.506 12%
- Doanh thu phí môi giới CK 34.020 21.529 58%
- Doanh thu bảo lãnh và ĐLph 9.351 1.795 421%
- Doanh thu tư vấn 20.490 5.220 293%
- Doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn 69.171 91.906 -25%

Lợi nhuận trước thuế 21.027 (208.412)  
thị phần môi giới 2,22% 1,77% 0,45%

hoạT ĐỘng của cÁc công TY Thành ViÊn hoạT ĐỘng của cÁc công TY Thành ViÊn
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Đ ược thành lập năm 2001 với vốn điều lệ tại ngày 31/12/2012 là 30 tỷ đồng, 
BaMC hoạt động với mục đích chính là nhận và xử lý các khoản nợ của Chi 
nhánh BiDV phát sinh trước 31/12/2000. năm 2008, sau 7 năm hoạt động, 

BaMC đã cơ bản hoàn thành công tác xử lý nợ xấu của BiDV theo Quyết định số 
149/2001/QĐ-ttg của thủ tướng Chính phủ, góp phần lành mạnh hóa cơ cấu nợ và 
tăng năng lực tài chính BiDV. hiện BaMC được cơ cấu lại hoạt động theo hướng duy 
trì pháp nhân, thu hẹp hoạt động kinh doanh. trong năm 2010, thực hiện nghị định 
số 25/2010/nĐ-Cp ngày 19/03/2010 của Chính phủ, BaMC đã hoàn thành các thủ tục 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty tnhh một thành viên. tổng tài sản 
của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 là 38,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,8 tỷ 
đồng, tăng 17,6% so với năm 2011.

B iDVi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt nam cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước 
ngoài ngày 20/03/2008 và cơ quan chức năng hồng Kông cấp giấy phép hoạt 
động ngày 17/04/2008. BiDVi có vốn điều lệ ban đầu 9 triệu usD, thuộc sở hữu 

100% vốn của BiDV. Được thành lập với mục tiêu chính là huy động và quản lý các quỹ 
đầu tư, cung cấp dịch vụ tài chính nhằm huy động vốn tại thị trường quốc tế để đầu 
tư về Việt nam, từ đó thúc đẩy hội nhập, khuếch trương thương hiệu của BiDV tại thị 
trường tài chính quốc tế, qua đó góp phần tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước.

tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, việc huy động vốn thành lập 
quỹ đầu tư và triển khai các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư gặp nhiều khó khăn. năm 
2012, BiDVi tiếp tục được duy trì ở trạng thái “ngủ đông” theo quy định của pháp luật 
hồng Kông. trong thời gian tới, khi môi trường hoạt động thuận lợi hơn, BiDVi có thể 
sẽ kích hoạt lại hoạt động để triển khai các nghiệp vụ đề ra khi thành lập.

công TY QUẢn lÝ nỢ Và khai ThÁc Tài sẢn  
biDV (baMc )

công TY TRÁch nhiệM hỮU hạn QUỐc Tế biDV  
Tại hồng kông (biDVi)

hoạT ĐỘng của cÁc công TY Thành ViÊn hoạT ĐỘng của cÁc công TY Thành ViÊn
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ngân hàng liÊn Doanh ViD PUblic (VPb)

n ăm 1999, trên cơ sở hiệp định hợp tác văn hóa khoa học kỹ thuật giữa hai nước 
Việt nam – Lào, BiDV và  ngân hàng ngoại thương Lào (BCEL) đã thành lập 
ngân hàng Liên doanh Lào – Việt (LVB) với trụ sở chính tại Viêng Chăn - Lào. 

năm 2012, hoạt động của LVB đạt được những kết quả đáng khích lệ. tổng tài sản của LVB 
đã đạt mốc 500 triệu usD tăng 19%, huy động vốn đạt 456 triệu usD tăng 24%, dư nợ đạt 
350 triệu usD tăng 31% so với năm 2011, chất lượng tín dụng trong tầm kiểm soát.

năm 2012, LVB đã mở thêm 01 chi nhánh tại Xiêng Khoảng nâng tổng số mạng lưới hoạt 
động của LVB đến thời điểm hiện nay gồm hội sở chính và 06 chi nhánh tại các địa bàn kinh 
tế trọng điểm hai nước tạo thành một mạng lưới thanh toán tương đối hoàn chỉnh. 

nhằm tăng cường năng lực tài chính cho LVB, năm 2012, vốn điều lệ của LVB đã được 
tăng lên 37,5 triệu usD, đồng thời BiDV đã tăng tỷ lệ sở hữu tại LVB (từ 50% lên mức 
65%) và tiếp tục tăng lên 70 triệu usD vào đầu năm 2013, đưa LVB đứng thứ  2 tại thị 
trường Lào về quy mô vốn điều lệ. trong năm, LVB đã triển khai thành công dự án core-
banking trong toàn hệ thống nhằm tăng cường năng lực công nghệ cho ngân hàng. 
LVB trở thành ngân hàng có năng lực công nghệ tốt nhất tại Lào và giúp đa dạng thêm 
các sản phẩm dịch vụ mới.
Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu năm 2012 như sau:

ngân hàng liÊn Doanh lào-ViệT (lVb)

Đơn vị: ngàn USD

chỉ Tiêu năm 2012 năm 2011 +/-% 
   2012/2011

tổng tài sản 499.629 421.279 19%

hĐV từ tCKt, dân cư 248.009   210.259  18%

Dư nợ tín dụng 349.950 267.561 31%

tỷ lệ nợ xấu 4,32% 2,36% 

Lợi nhuận trước thuế 2.901 2.773 4,6%

Đơn vị: ngàn USD

n gân hàng liên doanh ViD public được thành lập từ năm 1992 dưới hình thức liên 
doanh giữa BiDV và ngân hàng public Bank Berhad (Malaysia) với mức vốn điều 
lệ hiện tại là 62,5 triệu usD, trong đó mỗi bên góp 50%.

trong điều kiện môi trường hoạt động vẫn còn nhiều khó khăn, song hoạt động của 
VpB vẫn tiếp tục ổn định và có tăng trưởng. năm 2012, lợi nhuận trước thuế của VpB 
đạt 6,6 triệu usD, tăng 41,7% so với năm 2011. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo 
hướng tích cực, phù hợp với với cơ cấu nguồn vốn huy động. Chất lượng tín dụng 
được kiểm soát. Các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng đảm bảo tuân thủ 
theo đúng quy định. 

 Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu năm 2012 của VpB như sau:

Bước sang năm 2013, VpB sẽ nỗ lực hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 10 triệu usD.

chỉ Tiêu năm 2012 năm 2011 +/-% 
 (Số kiểm toán) (Số kiểm toán) 2012/2011

tổng tài sản 359.681 358.875 0,2%

huy động vốn từ tCKt, dân cư 225.073 218.286 3,1%

Dư nợ tín dụng 229.731 225.313 2,0%

tỷ lệ nợ xấu 4,32% 4,31% 

Lợi nhuận trước thuế 6.628 4.679 41,7%

ROE 6,70% 5,60%  

hoạT ĐỘng của cÁc công TY Thành ViÊn hoạT ĐỘng của cÁc công TY Thành ViÊn
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n hằm hiện thực hóa ý tưởng của Chính phủ và nhtW hai nước Việt nam – Liên 
Bang nga về việc kết nối hai hệ thống nhtM, làm tiền đề, động lực thúc đẩy 
quan hệ hợp tác toàn diện kinh tế - thương mại – đầu tư song phương, VRB – 

liên doanh giữa BiDV và VtB - được thành lập và triển khai hoạt động từ tháng 10/2006. 
Đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ VRB là 3.008 tỷ đồng, trong đó mỗi Bên Liên doanh 
góp 50%. 

năm 2012 là năm đầu tiên VRB triển khai Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015, theo 
đó hoạt động kinh doanh bước đầu được củng cố, các chỉ tiêu quy mô hoạt động của 
ngân hàng đã được cải thiện đáng kể so với năm 2011: huy động vốn đạt 8.294 tỷ đồng 
tăng 21%, dư nợ tín dụng đạt 6.553 tỷ đồng tăng 10% so với năm 2011. Cơ cấu tín dụng 
chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với cân đối kỳ hạn nguồn vốn. tỷ lệ nợ xấu 
được kiểm soát, các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng được tuân thủ đầy đủ.
năm 2013, VRB sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu, 
nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, đồng thời nỗ lực để được tham gia 
vào các dự án Liên Chính phủ, nhằm hoàn thành tốt hơn vai trò kết nối hai nền kinh tế 
Việt nam – Liên Bang nga.

B ViM được thành lập từ đầu năm 2006 theo Quyết định số 01/gp-QLĐt của Bộ 
tài chính, dưới hình thức công ty liên doanh giữa BiDV và Vietnam partners (hoa 
Kỳ) với tổng số vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, trong đó mỗi bên góp 50%. hoạt động 

kinh doanh chính của BViM là quản lý quỹ, cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính và tư 
vấn đầu tư. 

hiện tại, BViM đang quản lý 2 quỹ đầu tư tại Việt nam là: Quỹ Đầu tư Việt nam (“ViF”) và 
Quỹ Đầu tư Việt nam ii (“ViF ii”). ViF với quy mô 1.358 tỷ đồng, là quỹ thành viên dạng 
đóng với 22 nhà đầu tư là các tập đoàn, tổng Công ty lớn tại Việt nam và một số nhà 
đầu tư nhật Bản. ViF ii là quỹ thành viên dạng đóng, có tư cách pháp nhân, được thiết 
kế riêng cho các nhà đầu tư nước ngoài (nhật Bản, Châu Âu và hoa Kỳ) thực hiện đầu 
tư gián tiếp tại Việt nam với tổng số vốn cam kết 42 triệu usD tại thời điểm đóng quỹ 
vào cuối tháng 3 năm 2008. 

năm 2012, Công ty tập trung vào cơ cấu lại danh mục đầu tư quỹ ViF để nâng cao giá 
trị tài sản ròng của quỹ, đồng thời triển khai việc thanh lý quỹ ViF ii, mang lại lợi nhuận 
khả quan cho các nhà đầu tư. tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, tổng tài sản 
của BViM đạt gần 45 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 9,4 tỷ đồng, tăng 17% 
so với năm 2011, tổng giá trị tài sản ròng đang quản lý đạt 887 tỷ đồng.

ngân hàng liÊn Doanh ViệT - nga (VRb) công TY liÊn Doanh QUẢn lÝ ĐẦU TƯ biDV -  
ViệT naM PaRTnERs (bViM)

Đơn vị: triệu đồng 

Bước sang năm 2013, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào tái cơ cấu lại danh mục đầu tư 
quỹ ViF, đồng thời tích cực xúc tiến việc huy động quỹ mới.

chỉ Tiêu năm 2012 năm 2011 +/-% 
 (Số kiểm toán) (Số kiểm toán) 2012/2011

tổng tài sản 44.820      39.830  13%

Lợi nhuận trước thuế 9.423         8.037  17%

ROE 19% 18%                  1%

giá trị tài sản ròng đang quản lý 886.834 880.914 1%

VRB

hoạT ĐỘng của cÁc công TY Thành ViÊn hoạT ĐỘng của cÁc công TY Thành ViÊn 
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TÌnh hÌnh Tài chÍnh

chỉ Tiêu 2011 2012 Tăng/giảm

chỉ tiêu quy mô      

Vốn điều lệ 12.948 23.012 10.064

tổng tài sản 405.755 484.785 79.030

tỷ lệ an toàn vốn (CaR) 11,07%  

Kết quả hoạt động kinh doanh   

Doanh số huy động tiền gửi       6.283.273  7.309.881 1.026.608

tổng nguồn vốn huy động 285.581 360.018 74.437

Doanh số  cho vay 476.238 563.276 87.038

Doanh số thu nợ 437.057 518.739 81.682

Dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay bằng nguồn ODa và ủy thác) 293.937 339.924 45.987

nợ xấu  8.122 9.161 1.039

hệ số sử dụng vốn   

-  tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE) 13,16% 12,9% -0,26%

-  tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROa) 0,83% 0,74% -0,09%

tỷ lệ bảo lãnh thuộc nhóm 3,4,5/tổng số dư bảo lãnh 0,53% 0,69% 0,16%

tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 2,96% 2,9% -0,04%

Khả năng thanh khoản   

tài sản có thanh toán ngay trên nợ phải trả  18,55% 18,18% 

Khả năng chi trả trong 7 ngày tới

-  VnD 1,17 2,04

-   usD 2,26 2,85 

nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn 25,60% 21,2% 

C ông ty liên doanh tháp BiDV được cấp giấy phép thành lập từ ngày 02/11/2005 và 
khai trương hoạt động ngày 15/12/2005 với số vốn điều lệ là 13.102.000 usD để 
thực hiện đầu tư xây dựng và khai thác dự án tháp BiDV tại 35 hàng Vôi, Quận hoàn 

Kiếm, hà nội. trong đó, BiDV góp vốn là 7.206.100 usD (55%) và đối tác Bloomhill holdings 
pte.Ltd góp vốn là 5.895.900 usD (45%). Đầu năm 2010, công tác xây dựng tòa tháp đã 
hoàn thành và Công ty Liên doanh tháp BiDV thực hiện vận hành, quản lý khối văn phòng 
làm việc hạng a và cung cấp các tiện ích, dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế tại tòa tháp BiDV.

năm 2012 tiếp tục là năm khó khăn của thị trường bất động sản nói chung và thị trường 
văn phòng cho thuê nói riêng nhưng với sự chủ động, tích cực thực hiện công tác market-
ing, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của tòa tháp BiDV, Công ty vẫn duy trì và thu hút 
được các khách hàng thuê để nâng cao tỷ lệ lấp đầy lên 98% vào cuối năm 2012, tăng 2% 
so với cuối năm trước và cao hơn nhiều so với tỷ lệ lấp đầy chung toàn thị trường là 75%. 

theo đó, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012: tổng 
doanh thu năm 2012 đạt 200,8 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2011, lợi nhuận trước thuế 
đạt 34,8 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu hoạt động chính của Công ty trong năm 2012 như sau:

công TY liÊn Doanh ThÁP biDV

năm 2013, Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu giữ vững và tăng thêm tỷ lệ lấp đầy để nâng 
cao hiệu quả hoạt động Công ty.

Đơn vị: triệu đồng 

chỉ Tiêu năm 2012 năm 2011 +/-% 
 (Số kiểm toán) (Số kiểm toán) 2012/2011

tổng tài sản 786.065 812.521 -2%

Vốn chủ sở hữu 197.228 159.339 23%

Doanh thu từ hĐKD 200.826 183.626 9%

Lợi nhuận trước thuế 34.838 0 -

B I DV
T O W E R

hoạT ĐỘng của cÁc công TY Thành ViÊn

Đơn vị: tỷ đồng 
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Đơn vị: nghìn tỷ đồng, %
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huY động Vốn

trong năm 2012, huy động vốn của BiDV đối mặt với nhiều 
khó khăn, tuy nhiên, bằng việc áp dụng đồng bộ các chính 
sách hợp lý, triển khai nhiều sản phẩm huy động vốn cạnh 
tranh, xây dựng và triển khai các cơ chế động lực trong huy 
động vốn… đến cuối năm 2012, tổng huy động vốn của 
BiDV (tiền gửi của khách hàng, tiền gửi Bộ tài chính, kho 
bạc nhà nước, tiền vay từ bảo hiểm xã hội...) đạt 360.018 
tỷ đồng, tăng mạnh 74.437 tỷ đồng (~26,1%). Cơ cấu huy 
động theo kỳ hạn cũng chuyển biến theo hướng tích cực 
hơn, tăng tỷ trọng tiền gửi trung dài hạn và giảm tỷ trọng 
của tiền gửi ngắn hạn.

Về Tăng Trưởng Tín Dụng

hoạt động tín dụng của BiDV trong năm 2012 được điều 
hành chủ động, linh hoạt, kịp thời vừa thể hiện vai trò tiên 
phong trong việc thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần 
bình ổn thị trường tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời 
phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình nguồn vốn 
của hệ thống.

Dư nợ cho vay khách hàng đến ngày 31/12/2012 của BiDV 
là 339.924 tỷ đồng (bao gồm cả dư nợ cho vay bằng nguồn 
vốn ODa, ủy thác), trong đó dư nợ cho vay tổ chức kinh 
tế và dân cư 314.159 tỷ đồng, tương ứng với tăng trưởng 
14,5% so với năm 2011. 

 tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ gắn với chất 
lượng tín dụng, tập trung ưu tiên đáp ứng vốn cho sản xuất 
và xuất khẩu, cho các công trình trọng điểm quốc gia, hỗ 
trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời kết 
hợp với kiểm soát chất lượng tín dụng để hoạt động tín 
dụng của BiDV luôn đảm bảo an toàn và hiệu quả.

giai đoạn 2010 – 2012, tăng trưởng tín dụng bình quân của 
BiDV là 15,1%. Mục tiêu BiDV giai đoạn này là cơ cấu lại nền 
khách hàng, chuyển dịch cơ cấu tín dụng và kiểm soát chất 
lượng tín dụng.

tổng Dư nợ ChO Vay tổ ChứC Kinh tế, DÂn Cư hợp 
nhất Của BiDV tại thời ĐiểM 31/12 Không BaO gồM 
Dư nợ ChO Vay Bằng nguồn Vốn ODa, ủy tháC.

nguồn Vốn huy Động Của BiDV năM 2012 tăng tRưởng Vững Vàng Là Cơ sở Để BiDV tRiển Khai CáC Kế hOạCh 
Kinh DOanh, Đáp ứng Kịp thời nhu Cầu Vốn Của KháCh hàng, tập tRung ChO Vay phát tRiển CáC Lĩnh VựC ưu 
tiên, hỗ tRợ CáC DOanh nghiệp Khó Khăn… thEO Định hướng Của nhnn Và Chính phủ.

   Về cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng: 
năm 2012, cơ cấu hĐV của BiDV tiếp tục chuyển  dịch 
theo hướng tích  cực, tỷ trọng tiền gửi nhóm khách 
hàng Dân cư tăng mạnh cả về khối lượng và tỷ trọng 
theo đúng định hướng của BiDV, khối khách hàng 
tổ chức cũng đạt được sự tăng trưởng về khối lượng 
nhưng giảm dần về tỷ trọng trên tổng huy động vốn:

 +    Dân cư: Đến cuối năm 2012, tiền gửi Dân cư  đạt 
179.128 tỷđ, tăng  mạnh 38,64% so với năm 2011 và 
chiếm tỷ trọng 49,76% trên tổng hĐV (năm 2011 là 
45%); 

 +     Tổ chức kinh tế: tiền gửi tCKt đạt 88.418 tỷđ, tăng 
13.606 tỷđ so với cuối năm 2011

 +      định chế tài chính: Đến cuối năm 2012, tiền gửi 
ĐCtC đạt 78.866, tăng mạnh 10.908 tỷđ (~16%) so 
với cuối năm 2011
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Về chấT lượng Tín Dụng

Mặc dù tình hình kinh tế trong nước và quốc tế trong năm 
2012 có nhiều biến động, ảnh hưởng đến tình hình tài chính 
của khách hàng cũng như hoạt động kinh doanh của ngân 
hàng, song chất lượng tín dụng của BiDV vẫn được kiểm soát. 
năm 2012, dư nợ đủ tiêu chuẩn (nợ nhóm 1) tăng cả về số 
tuyệt đối lẫn tỷ trọng trong tổng dư nợ của BiDV. tỷ lệ nợ xấu 
của BiDV sau khi kiểm toán ở mức 2,9%. 

trong giai đoạn 2010-2012, tỷ lệ nợ xấu của khối ngân hàng 
tiếp tục được kiểm soát ở mức dưới 3%. 

Để có được kết quả khả quan trên là do công tác quản lý chất 
lượng tín dụng và công tác xử lý nợ xấu tiếp tục được phát 
huy và chú trọng. BiDV chú trọng quan hệ tín dụng đối với 
những khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đồng 
thời nỗ lực vừa kiểm soát không để phát sinh nợ xấu, tìm mọi 
cách để giảm nợ xấu hiện hữu trong điều kiện nền kinh tế 
gặp khó khăn. 

nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, BiDV liên tục cải tiến, 
hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế. 
sau 06 năm thực hiện phân loại nợ theo Điều 7 Quyết định 
493/2005/QĐ-nhnn, BiDV đang tiến hành nghiên cứu chỉnh 
sửa hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đáp ứng 
yêu cầu mới, đồng thời xây dựng các công cụ quản lý danh 
mục tín dụng và bộ các dấu hiệu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng.

Về Khả năng sinh lời

năm 2012 là năm khó khăn đối với nền 
kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói 
riêng, mức hấp thụ vốn vay của nền kinh tế 
thấp, tín dụng tăng trưởng chậm, có thời 
điểm còn tăng trưởng âm song BiDV đã 
có nhiều biện pháp tích cực để đạt được 
mức tăng trưởng tín dụng tốt. tuy vậy thu 
nhập từ lãi của BiDV không cao do trong 
năm 2012, BiDV luôn tuân thủ quy định về 
trần lãi suất cho vay của nhnn, thực hiện 
nhiều chính sách giảm lãi suất cho vay,  
cụ thể:

   ngày 15/07/2012 thực hiện chỉ thị của 
thống đốc nhnn tại thông báo 198/
tB-nhnn ngày 09/07/2012, BiDV thực 
hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 
toàn bộ dư nợ cho vay doanh nghiệp 
và hộ kinh doanh về ≤15%/năm, kể cả 
dư nợ chưa đến kỳ điều chỉnh lãi suất.

   áp dụng xuyên suốt chính sách cho 
vay đối tượng ưu tiên với lãi suất ưu đãi 
trong đó dư nợ cho vay đối tượng ưu 
tiên chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 30%) 
trên tổng dư nợ của BiDV. ngoài ra, đối 
với khách hàng đối tượng ưu tiên có 
định hạng tín dụng cao theo định hạng 
tín dụng nội bộ của BiDV, BiDV áp dụng 
lãi suất cho vay thấp hơn trần lãi suất 
cho vay của nhnn 1%.

Bên Cạnh ViệC Đẩy Mạnh tín Dụng, 

BiDV Luôn tận Dụng thời Cơ thị 

tRường Để Đầu tư VàO CáC Kênh sinh 

Lợi KháC như Liên ngÂn hàng, Đầu tư 

tín phiếu, tRái phiếu Chính phủ, tăng 

thu DịCh Vụ… nhằM tăng thu nhập 

Của ngÂn hàng. tROng năM 2012,  

MặC Dù gặp nhiều Khó Khăn tROng 

hOạt Động Kinh DOanh, Khả năng 

sinh Lời Của BiDV Vẫn giữ ĐượC ở MứC 

CaO tương Đương năM 2011. 

Về Khả năng Thanh Khoản

trong năm 2012, BiDV luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của nhnn về 
an toàn trong hoạt động. tỷ lệ tài sản có thanh toán ngay/tổng nợ phải trả, 
khả năng chi trả 7 ngày tới luôn đảm bảo trên mức tối thiểu theo quy định 
tại thông tư 13/2010/tt-nhnn ngày 20/05/2010 quy định các tỷ lệ bảo đảm 
an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng  và các thông tư 19/2010/tt-
nhnn ngày 27/09/2010, thông tư 22/2011/tt-nhnn ngày 30/08/2011 sửa 
đổi thông tư 13.

Tỷ lệ nợ nhóm 1
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PhÁT TRiỂn Mạng lƯỚi nĂM 2012

L à ngân hàng có mở mạng lưới 
phòng giao dịch (pgD) lớn nhất 
trong năm 2012: mở mới/nâng 
cấp từ quỹ tiết kiệm (QtK) thêm 

61 pgD.

      Đến 31/12/2012, tổng số mạng lưới 
hoạt động của BiDV là 662 điểm, 
trong đó: 117 chi nhánh (giảm 01 Chi 
nhánh so năm 2011, do BiDV thực 
hiện sắp xếp mạng lưới chi nhánh trên 
địa bàn nghệ an, theo đó chuyển địa 
điểm họat động chi nhánh tây nghệ 
an về địa bàn huyện Diễn Châu và 
đổi tên thành Chi nhánh phủ Diễn 
(sát nhập Chi nhánh Bắc nghệ an 
vào Chi nhánh phủ Diễn), 432 pgD và 
113 QtK - đứng thứ 3 trong hệ thống 
nhtM về số lượng điểm mạng lưới. 

  Mạng lưới BiDV đã có bước phát 
triển cả về quy mô lẫn chất lượng, số 
lượng điểm mạng lưới tăng trưởng 
3.5% trong khi tốc độ tăng trưởng 
quy mô hoạt động cũng ở mức 
tương ứng. Cùng với tăng trưởng 
về số lượng, chất lượng hoạt động 
của các điểm mạng lưới cũng được 
BiDV đặt lên hàng đầu. Với phương 
châm “hiệu quả kinh doanh và an 
toàn hoạt động” trong công tác phát 
triển mạng lưới, việc mở rộng mạng 
lưới luôn gắn liền với nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động; đảm bảo 
khả năng quản lý, kiểm soát rủi ro và 
quản trị điều hành.

năm 2012, tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn trong công tác phát triển mạng lưới nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Ban 
lãnh đạo cũng như nỗ lực của các chi nhánh, BiDV đã đạt được một số kết quả khả quan đó là: 

  Chú trọng phát triển mạng lưới hướng 
tới đẩy mạnh các dịch vụ ngân hàng 
bán lẻ. Xác định đây là hoạt động cốt lõi 
của khối pgD trong giai đoạn này. BiDV 
tập trung ưu tiên phát triển mạng lưới 
tại các địa bàn khu vực trọng điểm phía 
Bắc, phía nam (đặc biệt tp. hà nội và 
tp. hồ Chí Minh); các thành phố lớn, thị 
xã có tiềm năng phát triển hoạt động 
ngân hàng bán lẻ. từng bước hình 
thành mạng lưới phòng giao dịch/QtK 
chuyên phục vụ khách hàng cá nhân.

   tập trung đổi mới công tác quản trị 
điều hành hoạt động của các điểm 
mạng lưới, trong đó chú trọng công 

tác xây dựng kế hoạch, định hướng 
thực hiện kế hoạch phát triển mạng 
lưới. Chủ động xây dựng và hoàn 
thiện chương trình phần mềm chiết 
xuất số liệu các đơn vị trực thuộc pgD, 
QtK để phục vụ cho công tác đánh 
giá hiệu quả hoạt động các điểm 
mạng lưới. Đồng thời, xây dựng chế 
tài khen thưởng và xử lý trong công 
tác phát triển mạng lưới, gắn kết quả 
hoạt động của các điểm mạng lưới 
với cơ chế phân phối thu nhập, tạo 
động lực mạnh mẽ trong việc nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
của các điểm mạng lưới. 

Biểu đồ số lượng các điểm mạng lưới truyền thống của BiDV

0
50

100
150
200
250
300
350

400
450

500

349
376

432

112
130 150

118 117 113

2010 2011 2012

Chi nhánh Phòng giao dịch Quỹ tiết kiệm

cƠ cẤU cổ Đông

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2012

cổ đông số lượng cổ đông        số lượng cổ phần Tỷ lệ

nhà nước  01 2.203.607.796 95,76%

Cổ đông khác 17.395 97.562.746 4,24%

trong nước, trong đó 17.365 97.436.531 4,234%

-  Tổ chức 136 25.354.123 1,102%

-  Cá nhân  17.229 72.082.408 3,132%

ngoài nước, trong đó 30 126.215 0,006%

-  Tổ chức 1 44.420 0,002%

-  Cá nhân  29 81.795 0,004%

Tổng cộng  17.396 2.301.170.542 100%
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kếT QUẢ hoạT ĐỘng công nghệ Thông Tin 2012

thựC hiện tRiển Khai Chiến LượC Cntt giai ĐOạn 2011-2015, 
tầM nhìn Đến năM 2020 nhằM Đáp ứng CáC MụC tiêu, yêu 
Cầu Cụ thể Của Cntt Đối Với CáC hOạt Động ngÂn hàng 

ngày Càng phát tRiển, Lớn Mạnh. CáC hOạt Động Cntt 
tROng năM 2012 Của BiDV Đã BáM sát Kế hOạCh Kinh DOanh 

giai ĐOạn 2011-2015, Chiến LượC phát tRiển Kinh DOanh  
Đến 2020, Kế hOạCh hành Động gắn Với phương án tái Cơ 

Cấu BiDV giai ĐOạn 2012-2013 Và Định hướng Đến 2015 phụC 
Vụ Công táC Lập Kế hOạCh Và tRiển Khai CáC Dự án Cntt 

hàng năM.

tROng năM 2012, BiDV tiếp tụC ĐượC Đánh giá Là Một 
tROng những ngÂn hàng Có hệ thống Cntt Mạnh ở Việt 

naM. hOạt Động Cntt Của BiDV Đã Đạt ĐượC những Kết 
Quả Quan tRọng, góp phần nÂng CaO năng LựC Cntt, ĐảM 

BảO hỗ tRợ hiệu Quả hOạt Động Kinh DOanh, nÂng CaO 
hiệu Quả Quản tRị Rủi RO Và Quản tRị hệ thống.   

h ệ Thống cnTT đảm Bảo công Tác 
Quản Trị, Vận hành hệ Thống an 
Toàn hiệu Quả

hệ thống ngân hàng lõi Corebanking của BiDV 
được vận hành an toàn, ổn định, đã bao trùm hầu 
hết các hoạt động nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu tập 
trung, giao dịch trực tuyến, hệ thống thanh toán 
đựơc đánh giá tốt nhất Việt nam với trên 95% được 
xử lý tự động. hệ thống atM được bao phủ trên 
toàn quốc với trên 1.200 máy atM, 5.000 pOs, hệ 
thống internet Banking, Mobile Banking được triển 
khai đạt kết quả tốt.

hệ thống an ninh bảo mật được triển khai đồng bộ 
đảm bảo an ninh đối với hoạt động Cntt và hoạt 
động ngân hàng. hệ thống dự phòng, cơ sở hạ 
tầng Cntt được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc tế, đảm bảo sự an toàn, khả năng khắc phục 
sự cố.  

Ứng Dụng công nghệ hiện đại, đồng Bộ 
Vào pháT Triển sản phẩm Dịch Vụ Và hỗ 

Trợ hoạT động ngân hàng

Bên cạnh các ứng dụng nghiệp vụ cơ bản trên hệ 
thống CoreBanking, hệ thống thanh toán, BiDV đã 
và đang thực hiện triển khai các dự án Cntt đầu 
tư vào các hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ 
công tác phát triển sản phẩm dịch vụ và các công 
cụ hỗ trợ công tác quản trị điều hành.

BiDV đã đưa vào triển khai chính thức 
dịch vụ ngân hàng điện tử (internet 
Banking Mobile Banking - iBMB) đem 
lại cho khách hàng nhiều tiện ích với 
các dòng sản phẩm BiDV Online, BiDV 
Mobile, BiDV Business Online Đa dạng 
hóa  sản phẩm dịch vụ thẻ như thẻ tín 
dụng quốc tế MasterCard platinum, thẻ 
ghi nợ Mastercard, thẻ ghi nợ quốc tế 
BiDV Ready, triển khai chấp nhận thanh 
toán thẻ MasterCard trên atM và pOs, 
v.v… những sản phẩm – dịch vụ nhiều 
tiện ích này đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của khách hàng trong kỷ nguyên 
thương mại điện tử, góp phần nâng cao 
uy tín, thương hiệu BiDV.

hỗ Trợ các công TY Thành Viên, 
đơn Vị có Vốn góp của BiDV

Bên cạnh các hoạt động Cntt phục 
vụ chiến lược kinh doanh của toàn hệ 
thống, BiDV cũng đã hỗ trợ các các công 
ty thành viên, đơn vị có vốn góp của 
BiDV nâng cao năng lực Cntt, đảm bảo 
hỗ trợ hiệu quả hoạt động kinh doanh. 
Cụ thể:

    hỗ trợ toàn diện chuyển đổi hệ thống 
corebanking cho ngân hàng liên  

doanh Lào Việt, tạo nền tảng quan 
trọng để Lào – Việt Bank trở thành 
một ngân hàng hàng đầu trong cung 
cấp các sản phẩm dịch vụ tại thị 
trường Lào

   triển khai dự án trang bị hệ thống 
cho thuê tài chính cho Công ty Leas-
ing

  hỗ trợ triển khai dự án trang bị Core 
chứng khoán cho Công ty chứng 
khoán Campuchia - Việt nam (CVs).

  hỗ trợ BiDC trong triển khai các dự án 
Cntt (như dự án atM/pOs, ...).

Thành Tựu đạT được  
Trong năm 2012

tiếp nối các giải thưởng, thành tích nổi 
bật đạt được trong các năm trước do 
các các tổ chức có uy tín trong và ngoài 
nước đánh giá và bình chọn, trong năm 
2012, hoạt động Cntt của BiDV tiếp tục 
giành được một số giải thưởng và thành 
tích đặc biệt: 

    tiếp tục được đánh giá vị trí số 1 về 
mức độ sẵn sàng cho ứng dụng Cntt 

(Vietnam iCt index) trong khối các 
ngân hàng thương mại Việt nam do 
hội tin học Việt nam đánh giá. BiDV 
cũng là ngân hàng thương mại duy 
nhất trong khối các ngân hàng tại Việt 
nam 06 năm liên tục (2007-2012) giữ 
vị trí hàng đầu. 

  giải thưởng nhân tài đất Việt 2012 
cho “hệ thống cổng thanh toán trực 
tuyến với các công ty chứng khoán - 
BiDV@sECuRitiEs” .

  giải thưởng top 100 sản phẩm dịch 
vụ tin và Dùng 2012 cho “Dịch vụ 
ngân hàng điện tử BiDV Online”.

  giải thưởng “top 10 sản phẩm Vàng, 
dịch vụ Vàng của Việt nam năm 2012 
cho dịch vụ thu chi hộ điện tử” .v.v...
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công TÁc an sinh xÃ hỘi của biDV nĂM 2012

KếT Quả Triển Khai năm 2012

Với lợi thế nghề nghiệp là một định chế  
tài chính ngân hàng có chi nhánh hoạt 
động rộng khắp, thông qua cho vay vốn 
triển khai các dự án, BiDV đã góp phần 
đảm bảo an sinh xã hội, tạo công ăn 
việc làm cho hàng triệu người lao động 
tại khắp các vùng miền trong cả nước. 
trong đó nổi bật là Dự án tài chính nông 
thôn 3  do WB ủy thác BiDV quản lý, Các 
dự án cho vay ngành dệt may, sản xuất 
hàng tiêu dùng, nuôi trồng, chăm sóc và 
chế biến cây công nghiệp, thủy hải sản 
xuất khẩu… 

Về các hoạt động từ thiện, xã hội, năm 
2012, BiDV tiếp tục hoàn thành các 
chương trình tài trợ đã cam kết các năm 
trước, trong đó đặc biệt tập trung vào 
các chương trình hỗ trợ huyện nghèo, 
cận nghèo, chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới, phát 
triển giáo dục vùng sâu vùng xa với 
những hoạt động hỗ trợ cụ thể: 

hỗ trợ xóa nhà tạm, xây dựng nhà an toàn 
cho đồng bào các huyện nghèo, đồng bào 
vùng biên giới, các vùng thường xuyên bị 
thiên tai với hàng ngàn căn nhà được xây 
mới trong năm đem lại sự ổn định an cư 
lạc nghiệp cho người.

hỗ trợ Xây dựng trường học, Ký túc xá 
cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, góp phần 
giảm thiểu tình trạng bỏ học của học 
sinh tiểu học, trung học cơ sở; 

hỗ trợ hàng trăm suất học bổng  
khuyến học,  trang bị hàng trăm máy vi 
tính mới ; hàng chục ngàn vở viết, bút, 
hàng ngàn đầu sách  cho các  trường ở 
cơ sở. Đặc biệt, BiDV đã tặng hàng ngàn 
cặp phao cứu sinh đã làm giảm thiểu tỷ 
lệ học sinh đuối nước tại các vùng quê 
sông nước. 

hỗ trợ xây mới  nhiều  trạm y tế, tặng  
trang thiết bị khám chữa bệnh  cho các  
trạm xá vùng sâu; thực hiện phẫu thuật 
tim bẩm sinh cho  trăm trẻ em  để các 
em sớm có cuộc sống khỏe mạnh, hòa 
nhập với cộng đồng… 

năm 2012 là năm thứ 4 BiDV tiếp tục 
thực hiện chương trình “tết sẻ chia” 
cùng với  hơn 60.000 suất quà tết, trị giá 
gần 20 tỷ đồng tặng đồng bào nghèo 
trong cả nước 

Bên cạnh đó, BiDV cũng tích cực tham 
gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa 
tại Khu di tích lịch sử truông Bồn (nghệ 
an), Khu di tích Đường 20 Quyết thắng 
(Quảng Bình), Khu tưởng niệm Chủ 
tịch hồ Chí Minh tại udonthani (thái 
Lan); tri ân các anh hùng trên đoàn tàu 
không số, các gia đình chính sách tại các 
căn cứ địa Cách mạng…

Không chỉ  thực hiện các hoạt động 
từ thiện, xã hội ở trong nước, cùng với 
việc mở rộng hoạt động kinh doanh 
tại nước ngòai, BiDV  cũng đã tích cực  
tham gia các hoạt động từ thiện tại   
Lào, Cam puchia, Myanmar với những 

ưu tiên trong hỗ trợ  giáo dục, y tế, văn 
hóa cho người nghèo.

BiDV đã thực hiện tặng hàng ngàn bộ 
máy vi tính và ti vi cho người dân và các 
cơ quan, trường học Lào, Campuchia; góp 
phần nâng cao năng lực làm việc và cải 
thiện chất lượng sống của người dân. 

Đặc  biệt, năm 2012 là năm đoàn kết hữu 
nghị Việt nam – Lào, kỷ niệm 50 năm  
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao,  BiDV  
đã thực hiện nhiều chương trình lớn như: 
xây dựng trường học  Xon nửa tại hủa 
phăn (Bắc Lào)  trường Đông sa vẳn tại 

savanakhet –  nam Lào, hỗ trợ trùng tu di 
tích chùa say xet tha tại attapeu 

định hướng cho năm 2013

Bước sang năm 2013, thương hiệu BiDV 
tiếp tục hướng tới cộng đồng với những 
chương trình asXh có trọng tâm, trọng 
điểm, trong đó đặc biệt hướng  tới các 
chương trình trong lĩnh vực y tế có tính 
xã hội cao như: hỗ trợ phẫu thuật nụ 
cười cho trẻ em khuyết tật hở hàm ếch; 
phối hợp Đoàn tnCshCM Bộ y tế triển 
khai chương trình “Mang âm nhạc đến 
bệnh viện” là một trong những hoạt 

động từ thiện, mang lại nụ cười cho 
bệnh nhân và người thân, góp phần 
giảm bớt nỗi đau đớn do bệnh tật; tiếp 
tục thực hiện chương trình hỗ trợ cặp 
phao cứu sinh cho trẻ em vùng sông 
nước tại Việt nam… 

BiDV cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các 
chương trình lớn tập trung như chương 
trình hỗ trợ huyện nghèo theo tinh thần 
nghị quyết 30a/nQ-Cp và chương trình 
xây dựng nông thôn mới tại các vùng 
tây Bắc, tây nguyên và tây nam.

năM 2012, tROng tình hình Khó 
Khăn Chung Của nền Kinh tế, 
BiDV Vẫn tiếp tụC Khẳng Định 

Và phát huy Vai tRò Là DOanh 
nghiệp Đi tiên phOng tROng thựC 

hiện Công táC an sinh Xã hội Vì 
Cộng Đồng thEO CáC Chương 

tRình MụC QuốC gia Về giảM 
nghèO nhanh Và Bền Vững; XÂy 

Dựng nông thôn Mới, phát tRiển 
giáO DụC… Với tổng Kinh phí 

thựC hiện tROng năM Đạt tRên 
272,5 tỷ Đồng. 

*  các chương trình asXh trong nước: 217,7 tỷ đồng
   hỗ trợ huyện nghèo 30a:                                          10,8 tỷ đồng
   hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh thành: 40,0 tỷ đồng
   Các chương trình asXh khác (Bao gồm: giáo dục, 

 nhà đại đoàn kết, y tế, thiên tai tại các địa phương khác) 96,4 tỷ đồng
   Các chương trình khác (quà tết, tôn tạo di tích,..): 70,5 tỷ đồng

*  các chương trình asXh tại nước ngoài:                             54,8 tỷ đồng
  Lĩnh vực hỗ trợ: hướng vào các mục tiêu thiết thực mà 
 Chính phủ các nước bạn ưu tiên: hỗ trợ giáo dục thế hệ trẻ,  
 cứu trợ thiên tai, hỗ trợ y tế…, cụ thể:

   tại Lào:  35,8 tỷ đồng
   tại Campuchia:                                    18,2 tỷ đồng
   tại các nước khác (thái Lan): 0,8 tỷ đồng

lĩnh vực hỗ trợ chính: BiDV vẫn kiên trì, tiếp tục tập trung hỗ trợ an sinh xã hội cho lĩnh vực đã thực 
hiện từ các năm trước  bao gồm: xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển giáo dục và hỗ trợ y tế. 
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BáO CáO Của Ban Điều hành
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môi Trường hoạT động Và mộT số  
KếT Quả hoạT động năm 2012

năm 2012 tiếp tục là một năm khó khăn của kinh 
tế thế giới và đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền 
kinh tế Việt nam. ngay từ đầu năm, Chính phủ 
đã xác định rõ mục tiêu ưu tiên là kiềm chế lạm 
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã 
hội. Việc thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải 
pháp của Chính phủ và ngân hàng nhà nước 
(nhnn) đã góp phần kiềm chế lạm phát (Cpi 
năm 2012 tăng 6,81%) và hỗ trợ tăng trưởng 
kinh tế ở mức hợp lý (gDp tăng trưởng 5,03%), 
cấp tín dụng đúng mục tiêu ưu tiên, cơ cấu tín 
dụng chuyển dịch theo hướng tích cực phù hợp 
với chủ trương chống đô la hóa và chủ trương 
tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, khó khăn 
của các doanh nghiệp bước đầu được tháo gỡ; tỷ 
giá ổn định, dự trữ ngoại hối nhà nước cao nhất 
từ trước đến nay; thanh khoản hệ thống ngân 
hàng được cải thiện. tuy nhiên, tình hình kinh 
tế vĩ mô của Việt nam vẫn còn tồn tại nhiều bất 
ổn, rủi ro tiềm ẩn: sức cầu tiêu dùng nội địa suy 
yếu; tín dụng tăng trưởng 8,91%, thấp hơn nhiều 
so với mục tiêu đề ra; thị trường bất động sản 
khó khăn; nợ xấu tăng nhanh; chất lượng và hiệu 
quả của các tCtD có xu hướng giảm, cân đối vốn 
theo kỳ hạn chưa vững chắc và còn một số tCtD 
gặp khó khăn về thanh khoản. 

trong bối cảnh môi trường kinh tế như trên 
cùng với điều kiện đổi mới mô hình tổ chức hoạt 
động theo mô hình nhtMCp, hệ thống BiDV đã 
có nhiều nỗ lực kiện toàn bộ máy quản trị và đổi 
mới toàn diện trên các mặt hoạt động, kết quả 
đạt được cụ thể như sau:

  tổng tài sản tăng trưởng cao so với năm trước, 
xấp xỉ mốc 500.000 tỷ, đến 31/12/2012 đạt 
484.785 tỷ, tăng 19,5% so với đầu năm.

  nền vốn huy động tăng trưởng mạnh, đặc biệt 

là huy động vốn dân cư, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn và đảm bảo an 
toàn thanh khoản của hệ thống: đến 31/12/2012, huy động vốn (bao 
gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) đạt 331.115 tỷ, 
tăng trưởng 35% so năm 2011, đưa tỷ trọng huy động vốn dân cư đạt 
50% trong tổng vốn huy động.

  tăng trưởng tín dụng trong giới hạn quản lý và cho phép của nhnn 
đồng thời kiểm soát cơ cấu, chất lượng tín dụng theo đúng mục tiêu 
kế hoạch năm: tổng cho vay khách hàng cuối năm 2012 đạt 339.924 
tỷ, tăng trưởng 15,6% so năm trước; tỷ lệ nợ xấu là 2,9% đảm bảo theo 
đúng mục tiêu (<3%).

  tổng thu từ các hoạt động gia tăng, cơ cấu thu nhập được cải thiện: 
năm 2012, tổng thu nhập từ các hoạt động đạt 16.677 tỷ, tăng 8,2% ~ 
1.263 tỷ so với năm trước trong đó một số hoạt động có tốc độ tăng 
trưởng tốt là: thu lãi (tăng 4%); kinh doanh chứng khoán (tăng 680 

tỷ)… thu dịch vụ đạt 2.136 tỷ, vẫn duy trì vị trí đứng đầu 
trong ngành ngân hàng về thu dịch vụ ròng.

  Duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định: đến 31/12/2012, Lntt 
2012 của BiDV đạt 4.325 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/tổng 
tài sản (ROa), tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) năm 
2012 lần lượt đạt 0,74% và 12,9%, đảm bảo các chỉ tiêu 
an toàn hệ thống theo kiểm toán và định hạng tín nhiệm  
quốc tế. 

cơ cấu Tổ chỨc, Quản Trị điều hành

1.  hoàn tất công tác cổ phần hóa, đổi mới và sắp xếp lại 
cơ cấu tổ chức, quy chế theo yêu cầu hoạt động của một 
ngân hàng Tmcp hiện đại

  sau khi thực hiện thành công ipO và bán cổ phần ưu đãi cho 
người lao động, trong năm 2012, BiDV đã khẩn trương triển 
khai nhiều nội dung quan trọng để hoàn tất việc chuyển 
đổi mô hình hoạt động và chính thức chuyển đổi thành 
ngân hàng tMCp kể từ ngày 01/05/2012. Cùng với quá 
trình chuyển đổi, BiDV đã xây dựng và ban hành mới đồng 
bộ hệ thống văn bản về quy chế tổ chức và hoạt động của 
các cấp cho phù hợp với cơ cấu tổ chức sau cổ phần hóa, 
thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của các ủy ban 
giúp việc của hĐQt theo thông lệ. Được sự hỗ trợ tài chính 
của ngân hàng thế giới trong khuôn khổ Dự án tài chính 
nông thôn iii, BiDV đã thuê tư vấn nước ngoài để nâng cao 
năng lực quản trị theo thông lệ quốc tế.

2.  chủ động, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả nghị quyết 
của chính phủ và chỉ đạo của nhnn

  (i) Chủ động thực thi chính sách tiền tệ, góp phần ổn định 
kinh tế vĩ mô theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của 
nhnn, đặc biệt là trong điều hành lãi suất cho vay và huy 
động góp phần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, điều 
hành cho vay tập trung với các lĩnh vực ưu tiên, thực hành 
tiết kiệm chi phí...; (ii) tham gia hỗ trợ thanh khoản và quá 
trình tái cấu trúc một số tCtD yếu; (iii) Chủ động, sáng tạo 
trong triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp, tạo điều kiện ổn định sản xuất kinh doanh.

3.  Tích cực triển khai đề án tái cơ cấu các TcTD đã được 
chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 254/Qđ-TTg và 
kế hoạch hành động của ngành

  BiDV đã ban hành nghị quyết số 379/nQ-hĐQt v/v phương 
án tái cơ cấu BiDV giai đoạn 2012-2013 và định hướng đến 
2015, nghị quyết số 1155/nQ-hĐQt về chiến lược phát 
triển của BiDV đến năm 2020 và KhKD giai đoạn 2011-2015. 
trên cơ sở nghị quyết của hĐQt, các chương trình kế hoạch 
hành động trên các mảng, khối hoạt động trọng yếu đã 
được tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. 
Bên cạnh phương án tái cơ cấu chung của toàn hệ thống, 
BiDV cũng chủ động thực hiện hướng dẫn các chi nhánh 
và các công ty trực thuộc xây dựng Đề án tái cơ cấu/KhKD 
trung hạn đảm bảo tính đồng bộ và đáp ứng các yêu cầu 
cấp thiết trong giai đoạn mới.

4.   công tác tổ chức cán bộ và đào tạo được tập trung chú 
trọng và đổi mới

  Công tác tổ chức cán bộ tại BiDV đã được tập trung chỉ đạo 
nhằm trẻ hóa và nâng cao chất lượng bộ máy lãnh đạo. 
theo đó, trong năm 2012, BiDV đã bổ nhiệm mới tổng giám 
đốc, 02 phó tổng giám đốc, trưởng ban Kiểm soát; tuyển 
dụng và đào tạo được nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao, 
làm tiền đề cho sự đột phá trong hoạt động kinh doanh; 
xây dựng và triển khai cơ chế thí điểm thuê/thi tuyển vị trí 
cán bộ lãnh đạo cấp phòng/Ban/Chi nhánh; ban hành cơ 
chế luân chuyển cán bộ giữa hsC và các đơn vị thành viên, 
nhằm hướng đến việc nâng cao đồng đều chất lượng cán 
bộ trong toàn hệ thống. Cũng trong năm, BiDV đã hoàn 
thành xây dựng cơ chế tiền lương mới và đưa vào áp dụng 
từ tháng 7/2012, góp phần tạo động lực để người lao động 
phấn đấu nâng cao năng lực và hiệu quả công việc.

5. công tác kiểm tra giám sát được chú trọng đẩy mạnh

  hệ thống kiểm tra, kiểm soát được kiện toàn và vận hành 
thông suốt theo đúng qui định của Luật các tCtD, Điều lệ 
hoạt động của ngân hàng tMCp. Các qui trình, qui định 
trong hoạt động kiểm tra và qui định xử lý trách nhiệm sau 
thanh tra, kiểm tra tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện. triển 
khai có hiệu quả các đợt kiểm tra trực tiếp theo hướng tinh 

bÁo cÁo 
của ban ĐiềU hành
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năm 2013, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế không cao 
hơn nhiều so với năm 2012. Kinh tế trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những khó khăn của kinh tế thế giới 
và tiếp tục đối mặt với những khó khăn nội tại: sức mua suy giảm, năng lực sản xuất phục hồi chậm, hệ thống các tCtD 
đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong quá trình cơ cấu lại, nhiều rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống ngân hàng tài chính 
do nợ xấu tiếp tục gia tăng.

Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ và nhnn, trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2012, hội đồng quản trị BiDV xác định mục tiêu 
và các nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống năm 2013 như sau:

1. một số chỉ tiêu chủ yếu

2.  một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện KhKD năm 2013

Để thực hiện thành công các mục tiêu đặt ra, ngân hàng tMCp Đầu tư và phát triển Việt nam xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm 
cần tập trung triển khai trong năm 2013 như sau:

2.1.    Kiểm soát và điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, có hiệu quả, phù hợp với nền vốn huy động để hỗ trợ tăng trưởng 
kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo 
chỉ đạo của Chính phủ, nhnn.

2.2.    tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, trích đủ dự phòng rủi ro, đảm bảo an toàn  
hệ thống.

2.3.   Quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu trên mọi mặt hoạt động, lành mạnh hoá và nâng cao năng lực tài chính, chất lượng, hiệu 
quả hoạt động.

2.4.   tập trung cấu trúc lại mô hình tổ chức kinh doanh trên toàn hệ thống đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực.

2.5.    Quản lý tài chính hiệu quả, phân phối thu nhập một cách công bằng, công khai, minh bạch để tạo ra động lực và áp lực 
trong hoạt động.

2.6.   tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển thể chế để vận hành hệ thống BiDV phù hợp với thông lệ.
 
2.7.   tăng cường kiểm tra kiểm soát, nâng cao khả năng cảnh báo phát hiện sớm rủi ro.

2.8.   tiếp tục đổi mới phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo lực lượng lao động chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động.

2.9.    nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiện diện thương mại, gia tăng vai trò và uy tín BiDV trên thị trường quốc tế, thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2.10.    tiếp tục nâng cao vai trò và trách nhiệm đối với sự phát triển chung của cộng đồng thông qua nhiều hoạt động an sinh 
xã hội trong và ngoài nước có hiệu quả thiết thực với kế hoạch ngân sách phù hợp.

Kế hoạch Kinh Doanh năm 2013

chỉ Tiêu Kế hoạch năm 2013

huy động vốn  tăng trưởng 13%, phấn đấu đạt 16,5% khi điều kiện thị trường thuận lợi

Dư nợ tín dụng  t ăng trưởng 12%, phấn đấu đạt 15% khi điều kiện thị trường thuận lợi 

 và được sự chấp thuận của nhnn

Lợi nhuận trước thuế 4.720 tỷ đồng

tỷ lệ nợ xấu <3%

ROa 0,7%

ROE 12%

tỷ lệ chi trả cổ tức 8% - 9%

gọn chú trọng nâng cao hiệu quả và chất lượng kiểm tra, 
tập trung vào các đơn vị, các mặt hoạt động tiềm ẩn rủi 
ro cao như: tín dụng, cho thuê tài chính, đầu tư mua sắm 
tài sản, công nghệ thông tin… Công tác chấn chỉnh khắc 
phục sau thanh tra, kiểm tra tiếp tục được thực hiện bài 
bản, thường xuyên và liên tục.

6.  hệ thống công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng 
được tập trung đẩy mạnh

  hệ thống Corebanking của BiDV đã bao trùm hầu hết các 
hoạt động nghiệp vụ với cơ sở dữ liệu tập trung, giao dịch 
trực tuyến, hệ thống thanh toán được đánh giá tốt nhất Việt 
nam với trên 95% được xử lý tự động. hệ thống an ninh 
bảo mật được triển khai đồng bộ đảm bảo an ninh đối với 
hoạt động Cntt và hoạt động ngân hàng. hệ thống atM 
được bao phủ trên toàn quốc với trên 1.200 máy atM, 5.000 
pOs, hệ thống internet Banking, Mobile Banking đã bước 
đầu được triển khai có kết quả.

7.  mở rộng mạng lưới hoạt động truyền thống và phát 
triển các kênh phân phối điện tử hiện đại

  trong năm 2012, BiDV tiếp tục mở rộng mạng lưới, tạo điều 
kiện để gia tăng thị phần, mở văn phòng đại diện tại Cộng 
hòa séc, chính thức đưa vào hoạt động 02 Chi nhánh mới là 
Bến thành và Đông hải phòng, mở thêm 03 phòng giao dịch 
và 03 Quỹ tiết kiệm, nâng tổng số mạng lưới BiDV lên 662 

điểm mạng lưới (gồm 117 Chi nhánh, 432 phòng giao dịch,  
113 Quỹ tiết kiệm). Bên cạnh đó, từ cuối tháng 5, BiDV  
đã chính thức triển khai kênh phân phối ngân 
hàng điện tử (E-banking: bao gồm các dịch vụ  
internet Banking, Mobile  Banking).  Kênh phân phối 
mới ra đời đã tạo điều kiện cho các khách hàng tiếp 
cận nhanh và linh hoạt với các dịch vụ ngân hàng  
hiện đại.

8.  Thực hiện tốt trách nhiệm đối với xã hội thông qua các 
chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng

  năm 2012 là năm thứ hai BiDV tiếp tục triển khai Kế hoạch 
an sinh xã hội giai đoạn 2011-2013; trong năm, BiDV đã triển 
khai nhiều chương trình có hiệu quả cao. hỗ trợ các huyện  
nghèo theo nghị quyết 30ª (xây dựng nhà đại đoàn kết xóa 
nhà tạm, hỗ trợ xây dựng trường học và xây dựng trạm y 
tế…), hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới cho 
19 địa phương thực hiện các chương trình phúc lợi, từ thiện, 
an sinh xã hội, đóng góp hỗ trợ cộng đồng.

  Bên cạnh các chương trình trong nước, BiDV tiếp tục thực 
hiện các chương trình, công tác an sinh xã hội cho các nước 
bạn Lào, Campuchia, Myanmar. tháng 12/2012, BiDV đã tổ 
chức khánh thành và bàn giao kịp thời trường trung học 
Đông sa Vẳn, nước ChDCnD Lào và đây là điểm nhấn có ý 
nghĩa cho dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác Việt 
nam – Lào.
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BáO CáO Của hội Đồng Quản tRị
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bÁo cÁo của hỘi Đồng QUẢn TRỊ

năM 2012 Là năM hết sứC Khó Khăn, 
nền Kinh tế thế giới Biến Động 

phứC tạp, thương Mại QuốC tế sụt 
giảM Mạnh, tăng tRưởng Kinh 

tế tOàn Cầu thấp sO Với Dự BáO 
Đầu năM. Kinh tế tROng nướC Còn 

nhiều Bất ổn, Rủi RO tiềM ẩn: tình 
hình sản Xuất, Kinh DOanh Vẫn gặp 

nhiều Khó Khăn, tăng tRưởng tín 
Dụng thấp hơn nhiều sO Với MụC 

tiêu Đề Ra, nợ Xấu tROng hệ thống 
ngÂn hàng gia tăng, Kết Quả Kinh 

DOanh Của hầu hết CáC ngÂn 
hàng Đều sụt giảM sO Với năM 

tRướC DO CáC nguồn thu nhập 
Chính Đều giảM, tRíCh Lập Quỹ Dự 

phòng Rủi RO Lớn, tiến tRình tái 
Cấu tRúC hệ thống ngÂn hàng Mới 

Chỉ ở giai ĐOạn Khởi Động.

tROng Bối Cảnh Đó, Với sự nỗ LựC 
Quyết tÂM Lớn, sự Đồng thuận 
nhất tRí CaO tROng hĐQt, hĐQt 

BiDV Đã Quyết Liệt tRiển Khai nhiều 
giải pháp, Biện pháp Đồng Bộ Để 

thựC hiện MụC tiêu Đề Ra thEO nghị 
Quyết ĐhĐCĐ Lần thứ nhất, CáC 

Kết Quả nổi Bật Đã Đạt ĐượC  
như sau: 

KếT Quả hoạT động năm 2012

1.  Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012

  tổng tài sản BiDV đạt 484.785 tỷ, tăng 19,5% tương đương với 79.030 tỷ so với 
đầu năm. Mức tăng trưởng tổng tài sản 2012 cao hơn so với mức thực hiện 
năm trước và đứng vị trí thứ 3 về quy mô tổng tài sản so với các nhtM trên  
thị trường. 

  Công tác huy động vốn đạt được nhiều kết quả vượt bậc, nguồn vốn huy 
động (bao gồm tiền gửi Kh, phát hành giấy tờ có giá, các khoản tiền gửi tiền 
vay được ghi nhận vào nguồn vốn huy động) đạt 358.019 tỷ, tăng trưởng 27%  
so với năm 2011, đây là mức tăng huy động vốn cao nhất trong 3 năm trở lại 
đây, đặc biệt có mức tăng mạnh trong huy động vốn dân cư. 

  Dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay các tổ chức & cá nhân, cho thuê tài chính 
ngoại ngành, đầu tư trái phiếu Dn) đạt 324.254 tỷ, tăng trưởng 16,2% trong 
bối cảnh toàn ngành ngân hàng chỉ tăng trưởng 8,91%, chất lượng tín dụng 
được kiểm soát theo đúng mục tiêu đã đề ra, nợ xấu ở mức dưới 3%. 

  Các chỉ tiêu về cơ cấu, tỷ lệ an toàn hoạt động về cơ bản đều đáp ứng mục 
tiêu kế hoạch: ROa, ROE lần lượt đạt 0,74% và 12,9%, cao hơn mức bình quân 
ngành ngân hàng, hệ số CaR luôn được duy trì >9% theo yêu cầu của nhnn, 
chỉ tiêu an toàn thanh khoản và các tỷ lệ cân đối vốn - sử dụng vốn đều được 
đảm bảo và tuân thủ đúng quy định. 

  hoạt động kinh doanh của khối công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực so 
với năm 2011, tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BiDV lợi nhuận trước thuế đạt 
110,8 tỷ đồng, hoàn thành 104,6% kế hoạch giao, Công ty cổ phần chứng 
khoán BsC lợi nhuận trước thuế đạt 21,17 tỷ đồng (103% kế hoạch), tCt tnhh 
MtV cho thuê tài chính BiDV đang trong quá trình tái cơ cấu. Các đơn vị liên 
doanh với sự hỗ trợ của BiDV cũng đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động, duy 
trì kết quả ổn định trong điều kiện môi trường kinh doanh khó khăn, các hiện 
diện thương mại tại nước ngoài tiếp tục được củng cố, hoạt động kinh doanh 
có lợi nhuận, đóng góp vào hiệu quả chung của toàn hệ thống BiDV.

2. Kết quả quản trị điều hành

2.1 Trong năm đầu tiên hoạt động theo mô hình nhTmcp, hội đồng quản 
trị BiDV đã chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành nghị quyết của 
đhđcđ lần thứ nhất một cách nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả, cụ thể 
ở một số mặt sau:

  hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển đổi hoạt động sang mô hình ngân 
hàng thương mại cổ phần: 

   Ban hành các văn bản chế độ về quản trị, điều hành phù hợp với mô hình 
nhtMCp: Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng Quản trị (Quyết định 
số 001/QĐ-hĐQt ngày 01/5/2012); Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 
Kiểm soát (ban hành kèm theo Quyết định số 001/QĐ-BKs ngày 01/5/2012); 
Quy chế tổ chức và hoạt động của các Chi nhánh ngân hàng tMCp BiDV (ban 
hành kèm theo Quyết định số 1153/QĐ-hĐQt ngày 22/08/2012) và các văn 
bản phân cấp ủy quyền trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể. Việc xây dựng 
và ban hành các văn bản chế độ khác cũng đang được xây dựng để triển 
khai đồng bộ theo kế hoạch được phê duyệt (hoàn thành chậm nhất tháng 6  
năm 2013).

  năm 2012, BiDV đã lựa chọn Công ty 
Kiểm toán E&y Việt nam để thực hiện 
kiểm toán cho BiDV. Đối với việc lựa 
chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 
2013, hội đồng quản trị đã thông 
qua Kế hoạch triển khai thực hiện 
công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán 
độc lập thực hiện kiểm toán BiDV cho 
năm tài chính 2013 theo hình thức 
đấu thầu hạn chế với 3 Công ty kiểm 
toán độc lập được đề xuất bao gồm 
(i) Cty tnhh KpMg Việt nam, (ii) Cty 
tnhh priceWaterhouseCoopers, (iii) 
Cty tnhh Deloitte Việt nam. Kết quả 
Công ty tnhh Deloitte Việt nam là 
đơn vị trúng thầu.

   Về nội dung niêm yết cổ phiếu tại 
sở giao dịch chứng khoán tp. hCM: 
ngày 10/10/2012, sở gDCKtphCM đã 
ban hành Quyết định số 155/2012/
QĐ-sgDCKhCM chấp thuận đăng ký 
niêm yết toàn bộ 2.301.170.542 cổ 
phiếu của BiDV. tuy nhiên, do tình 
hình thị trường chứng khoán suy 
giảm, BiDV nhận định việc niêm yết 
cổ phiếu trong năm 2012 sẽ không 
thuận lợi. Về vấn đề này BiDV đã có 

văn bản báo cáo thủ tướng Chính 
phủ, thống đốc nhnn và được chấp 
thuận cho phép hoãn niêm yết cổ 
phiếu đến thời điểm thích hợp. Việc 
hoãn niêm yết cổ phiếu của BiDV 
cũng đã nhận được ý kiến đồng 
thuận của ủy ban Chứng khoán nhà 
nước, sở gDCKtphCM tại văn bản 
số 98/uBCK-QLph  ngày 08/01/2013 
và văn bản số 44/2013/sgDhCM-ny 
ngày 10/01/2013;

  Về việc triển khai kế hoạch lựa chọn 
và chào bán cổ phần cho nhà đầu tư 
chiến lược nước ngoài: trong năm 
2012, công tác chuẩn bị cho cấu 
phần lựa chọn nĐt chiến lược được 
duy trì thông qua các hoạt động tiếp 
xúc với các nhà đầu tư tiềm năng và 
thông qua tư vấn Morgan stanley để 
cập nhật tin tức về thị trường đầu tư 
quốc tế, các đánh giá của chuyên gia 
về tình tình kinh tế vĩ mô, xu hướng 
đầu tư trong khu vực và trên thế giới. 
trước tình hình kinh tế thế giới, trong 
nước không thuận lợi, cùng với tình 
hình biến động trong ngành ngân 
hàng có thể ảnh hưởng đến tâm lý 

của cộng đồng nhà đầu tư, BiDV sẽ 
tiếp tục cập nhật tình hình kinh tế vĩ 
mô, ngành tài chính ngân hàng để có 
căn cứ xác định thời điểm chính thức 
khởi động cấu phần bán chiến lược;

2.2 chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu 
gắn với đổi mới căn bản về nhận thức, 
tư duy, cách làm trên tất cả các mặt 
hoạt động, từ hđQT, Ban điều hành 
đến từng cán bộ nhân viên trên toàn 
hệ thống phù hợp với mô hình tổ chức 
và môi trường kinh doanh

2.3 đổi mới cơ chế tiền lương phù 
hợp với việc chuyển đổi mô hình hoạt 
động sang nhTmcp đảm bảo tiệm 
cận với thông lệ thị trường với lộ trình 
chuyển đổi phù hợp nhằm ổn định 
tâm lý – tạo động lực cho người lao 
động, thu hút nhân tài cho hệ thống 
 
2.4 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công 
tác cải cách hành chính gắn với rà soát 
phân cấp ủy quyền tạo tính chủ động 
trong quản trị, điều hành trên tất cả 
các mặt hoạt động.
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2.5 Tiếp tục chú trọng và nâng cao 
chất lượng hoạt động đầu tư ra nước 
ngoài, đặc biệt là các địa bàn trọng 
yếu như lào, campuchia, myanmar, 
séc, hồng Kông.

2.6 công tác an sinh xã hội vì cộng 
đồng tiếp tục được triển khai đa dạng, 
có hiệu quả cả trong và ngoài nước 
gây tiếng vang trong quảng đại quần 
chúng và góp phần tích cực vào việc 
xây dựng quảng bá hình ảnh thương 
hiệu vì cộng đồng của BiDV.

2.7 chỉ đạo tổ chức thành công chuỗi 
sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày truyền 
thống của ngân hàng Tmcp đầu tư 
và phát triển Việt nam (26/04/1957-
26/04/2012) đánh dấu chặng đường 
lịch sử 55 năm hình thành, phát triển 
và hội nhập của BiDV và đón nhận các 
phần thưởng cao quý của đảng, nhà 
nước chXhcn Việt nam, nhà nước 
nước chDcnD lào và Quốc Vương 
campuchia. chuỗi sự kiện kỷ niệm 
55 năm ngày truyền thống của BiDV 
đã được triển khai một cách bài bản, 

chuyên nghiệp  không chỉ nhận được 
sự đánh giá tích cực từ phía lãnh đạo 
đảng, nhà nước, chính phủ mà còn 
tạo được tiếng vang, dấu ấn về một 
thương hiệu giàu truyền thống trong 
lòng các khách hàng và đối tác trong 
nước và quốc tế.  

năm 2013, dự báo kinh tế thế giới tiếp 
tục khó khăn, diễn biến phức tạp và 
tiềm ẩn nhiều rủi ro; thương mại toàn 
cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế 
không cao hơn nhiều so với năm 2012. 
ở trong nước, bên cạnh những kết quả 
đạt được, nền kinh tế vẫn còn rất nhiều 
khó khăn. năm 2013 là năm bản lề của 
kế hoạch 5 năm nhưng nhiều chỉ tiêu 
sau 2 năm thực hiện vẫn còn khá thấp 
so với mức đề ra cho cả thời kỳ 2011 – 
2015. Vẫn còn những nguy cơ về suy 
giảm kinh tế, đình trệ trong sản xuất 
kinh doanh và những rủi ro tiềm ẩn 
trong hệ thống ngân hàng tài chính. 

hoạt động ngành ngân hàng năm 2013 
sẽ tiếp tục phải đối mặt với rủi ro từ nợ 
xấu tiếp tục tăng mạnh. Chính sách tiền 
tệ trong năm 2013 có nhiều khả năng 
sẽ theo hướng nới lỏng và mặt bằng lãi 
suất điều hành có thể sẽ tiếp tục được 
điều chỉnh hạ thêm khi thuận lợi nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp. tình hình thanh 
khoản VnD nhìn chung sẽ tiếp tục ổn 
định trong phần lớn thời gian, đồng 
thời thị trường ngoại hối dự báo về cơ 
bản sẽ có nhiều nét tương đồng so với 
năm 2012, tỷ giá tiếp tục ổn định, giao 
dịch trong biên độ cho phép của nhnn.
trên cơ sở dự báo và lường đón những 

khó khăn, thách thức đến từ môi trường 
vĩ mô và ngành ngân hàng, đồng thời 
nhận thức và xác định rõ vai trò trách 
nhiệm của một ĐCtC hàng đầu đã 
được cổ phần hóa, tiên phong dẫn dắt 
thị trường thông qua tuân thủ và thực 
thi chính sách tiền tệ quốc gia, hướng 
tới mục tiêu trở thành ngân hàng hàng 
đầu có quy mô và các chỉ số đáp ứng 
chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đồng 
thời tích cực triển khai có hiệu quả các 
nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông 
tin tưởng giao phó, hĐQt BiDV xác định 
trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2013 
như sau:

1. hoàn thiện thể chế vận hành theo 
mô hình ngân hàng Tmcp đại chúng 
niêm yết một cách toàn diện, đầy đủ 
và đồng bộ thông qua việc tiếp tục 
thực hiện tái cơ cấu toàn diện các mặt 
hoạt động, cơ cấu mô hình tổ chức, 
hệ thống văn bản chế độ, công tác tổ 
chức cán bộ, cải cách hành chính...

2. Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ, kế 
hoạch kinh doanh được đhcđ thông 
qua, hđQT chỉ đạo, giám sát Ban 
điều hành tập trung phân khai và chỉ 
đạo điều hành cụ thể bằng chương 
trình hành động, các nội dung công 
tác, giải pháp điều hành phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được 
giao. Trong đó tập trung vào một số 
nội dung cụ thể:

  thực hiện rà soát cơ chế phân cấp ủy 
quyền theo đối tượng từ hội đồng 
Quản trị, tổng giám đốc, trong đó 
đảm bảo hĐQt có quyền quyết định 
và chỉ đạo, giám sát việc thực hiện 
các vấn đề lớn, quan trọng của BiDV, 
định hướng, chiến lược, chủ trương 
liên quan đến hoạt động của hệ 
thống và các vấn đề lớn khác. 

  tạo lập, cân đối một cách bền vững 
cơ cấu tài sản nợ- tài sản Có, cơ cấu 
tín dụng, huy động vốn...gắn với tái 
cơ cấu.

  Chuyển dịch mạnh mẽ trong hoạt 
động ngân hàng bán lẻ của BiDV, 
theo hướng gia tăng hoạt động 
nhBL cả về quy mô, hiệu quả và chất 
lượng; xác định đây là một hoạt động 
kinh doanh cốt lõi, cần tiếp tục đầu 
tư, tạo ra đột phá trong hoạt động 
nhBL thời gian tới

  nghiêm túc, cầu thị trong việc phân 
tích đánh giá các nguyên nhân 
những tồn tại hạn chế so với các đối 
thủ, từ đó đề ra các giải pháp, biện 
pháp kiên quyết chấn chỉnh khắc 
phục những tồn tại hạn chế yếu kém 
để phát huy lợi thế trong cạnh tranh.

   Cơ cấu lại hoạt động đầu tư, đặc biệt 
tại Khối Công ty trực thuộc và các 
liên doanh. 

  Cơ cấu triệt để hoạt động, điều hành, 
quản lý ngân hàng thương mại, chấn 
chỉnh hoạt động hội sở chính và Chi 
nhánh, lấy cơ cấu Chi nhánh là trung 
tâm. Cơ cấu hoạt động Chi nhánh 
trên tất cả các phương diện: mô hình, 
tổ chức nhân sự, quản trị, điều hành, 
công tác kế hoạch (huy động vốn-tín 
dụng-dịch vụ-chi phí-hiệu quả), xác 
lập quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, 
chế tài xử lý.

  Rà soát tình hình triển khai áp dụng 
cơ chế tiền lương mới, hoàn thiện 
cơ chế,  ban hành chính thức quy 
định đánh giá kết quả hoàn thành 
nhiệm vụ của tập thể phòng, cán bộ 
tại chi nhánh để làm cơ sở cho việc 
triển khai cơ chế tiền lương mới hiệu  
quả hơn.

  tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình 
tổ chức sau cổ phần hóa theo khu-
yến nghị của tư vấn quản trị chiến 
lược nhằm nâng cao khả năng và 
hiệu quả xử lý công việc. Cơ cấu lại 
mô hình, chức năng nhiệm vụ, nhân 
sự các Ban, trung tâm tại hsC cũng 
như tại các đơn vị thành viên đảm 
bảo tính kỷ cương, kỷ luật và tuân 
thủ trong hệ thống.

   nâng cao năng lực khai thác và ứng 
dụng công nghệ trong hoạt động 
kinh doanh, tạo đột phá để tăng hiệu 
quả, năng suất lao động

  thực hiện đánh giá toàn diện các quy 
định trong hoạt động xây dựng cơ 
bản, mua sắm tài sản, đưa ra các giải 
pháp cụ thể nhằm tháo gỡ, xử lý các 
tồn tại, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện trên cơ sở đó xây dựng, 
ban hành mới cơ chế mua sắm và 
quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
phù hợp với hoạt động của BiDV.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát và nâng cao tính kỷ cương, 
kỷ luật trong điều hành, quản lý hoạt 
động kinh doanh đảm bảo nhận diện 
và dự báo những rủi ro có thể xảy ra, 
góp phần gia tăng niềm tin của các cổ 
đông vào hệ thống quản trị rủi ro của 
ngân hàng:

  tiếp tục tập trung đổi mới phương 
thức vận hành, nâng cao tính chủ 
động của hệ thống kiểm tra, kiểm 
soát nhằm nâng cao hiệu quả của 
công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt 
trong công tác giám sát của hĐQt 
đối với hoạt động của toàn hệ thống, 
phân cấp thẩm quyền của thành viên 
hĐQt, công tác chỉ đạo điều hành 
của tổng giám đốc.

   tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong 
điều hành KhKD, kiên quyết áp dụng 
các chế tài xử phạt đối với các cá 
nhân, tập thể vi phạm nhất là các đối 
tượng giữ chức vụ lãnh đạo trong chỉ 
đạo điều hành...

4. Bám sát diễn biến thị trường, phân 
tích và đề xuất thực hiện niêm yết 
cổ phiếu BiDV khi có điều kiện vào 
thời điểm thích hợp. Tiếp tục xúc tiến 
công tác tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu 
tư chiến lược.

5. Tiếp tục nâng cao thương hiệu, 
xây dựng và triển khai chiến lược 
phát triển thương hiệu đồng bộ. 
Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, 
trách nhiệm đối với sự phát triển của  
cộng đồng.định hướng hoạT động của hđQT năm 2013
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Quản tRị BiDV
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Thành ViÊn Và cƠ cẤU của hỘi Đồng QUẢn TRỊ Thành ViÊn Và cƠ cẤU của ban kiỂM soÁT
hoạT ĐỘng của ban kiỂM soÁT nĂM 2012

hội Đồng Quản tRị Là 
Cơ Quan Quản tRị BiDV, 

Có tOàn Quyền nhÂn 
Danh BiDV Để Quyết Định, 

thựC hiện CáC Quyền Và 
nghĩa Vụ Của BiDV tRừ 

những Vấn Đề thuộC 
thẩM Quyền Của Đại hội 

Đồng Cổ Đông. hội Đồng 
Quản tRị BiDV BaO gồM 10 

thành Viên. 

hoạT động của hội đồng Quản Trị

từ ngày 01/05/2012, BiDV chính thức 
hoạt động theo mô hình ngân hàng 
tMCp. trong năm 2012, hội đồng quản 
trị (hĐQt) ngân hàng tMCp Đầu tư và 
phát triển Việt nam đã tổ chức các cuộc 
họp theo phiên toàn thể và theo cơ chế 
thường trực tổ chức xin ý kiến bằng 
văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm 
quyền của hĐQt (khoảng 300 nội dung 
xin ý kiến) nhằm đảm bảo nắm bắt toàn 
diện tình hình hoạt động, kịp thời đưa 
ra những quyết sách phù hợp đối với 
những vấn đề trọng điểm của toàn hệ 
thống đồng thời tổ chức giám sát công 
tác điều hành của Ban Điều hành. 

hoạT động của các ủY Ban 
Thuộc hội đồng Quản Trị

  
hiện tại BiDV có 03 ủy ban thuộc hĐQt 
là ủy ban Quản lý rủi ro, ủy ban nhân 
sự, ủy ban Chiến lược và tổ chức. hĐQt 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
riêng cho từng ủy ban.

ủy ban Quản lý rủi ro
nhằm nâng cao năng lực quản trị hệ 
thống của hĐQt, uỷ ban Quản lý rủi ro 
được thành lập là cơ quan trực thuộc 
hĐQt với chức năng tham mưu, tư vấn, 
giúp hĐQt xử lý các vấn đề liên quan 
đến công tác quản lý rủi ro của BiDV 

đồng thời là cấp có thẩm quyền phán 
quyết theo phân cấp của hĐQt.
uỷ ban QLRR bao gồm 02 phân ban là 
phân ban QLRR tín dụng, đầu tư và phân 
ban QLRR thị trường, tác nghiệp. phân 
ban QLRR tín dụng, đầu tư thực hiện 
tham mưu, tư vấn cho uỷ ban trong quá 
trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan 
đến tín dụng, đầu tư và thực hiện phán 
quyết về tín dụng, đầu tư. phân ban 
QLRR thị trường tác nghiệp thực hiện 
tham mưu, tư vấn cho uỷ ban trong 
quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên 
quan đến quản trị rủi ro thị trường và 
tác nghiệp; thực hiện phê duyệt các giới 
hạn rủi ro thị trường, tác nghiệp, thanh 
khoản. uỷ ban được họp định kỳ hàng 
quý hoặc họp đột xuất khi có yêu cầu.

ủy ban nhân sự
ủy ban nhân sự là cơ quan tham mưu, 
tư vấn, giúp việc hĐQt trong việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hĐQt về 
các vấn đề liên quan đến công tác quản 
trị, phát triển nguồn nhân lực, nhân sự, 
tiền thưởng, thù lao… và các vấn đề 
khác liên quan đến nhân sự.
  
ủy ban được họp định kỳ hàng quý hoặc 
họp đột xuất khi có yêu cầu. trường hợp 
không tổ chức họp, thư ký ủy ban sẽ 
gửi báo cáo đến các thành viên ủy ban 
để xin ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm 
quyền quyết định.

ủy ban chiến lược và Tổ chức 
Bên cạnh hai ủy ban Quản lý rủi ro và 
ủy ban nhân sự đã được thành lập 
theo quy định, BiDV là ngân hàng đầu 
tiên thành lập ủy ban Chiến lược và tổ 
chức, đáp ứng theo thông lệ quốc tế, tạo 
tiền đề phát triển ngân hàng tiên tiến,  
hiện đại.
  
ủy ban Chiến lược và tổ chức được 
hĐQt ra quyết định thành lập đầu năm 
2012 với chức năng tham mưu, giúp việc 
cho hĐQt đối với các vấn đề liên quan 
đến công tác quản trị chiến lược và mô 
hình tổ chức của ngân hàng, ủy ban 
được tổ chức họp định kỳ hàng quý.

Ghi chú: Uỷ viên HĐQT Nguyễn Khắc Thân có quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/01/2013

họ Và Tên  chỨc Vụ  số lượng  Tỷ lệ (%) so Với
  cổ phần sở hữu  Tổng số cổ phần

trần Bắc hà Chủ tịch hĐQt 103.000 0,004%

phan Đức tú ủy viên hĐQt –tgĐ 32.800 0,001%

ngô Bá Lại ủy viên hĐQt 0 0,000%

trần anh tuấn ủy viên hĐQt 53.000 0,002%

nguyễn trung hiếu ủy viên hĐQt 38.900 0,002%

hoàng huy hà ủy viên hĐQt 53.478 0,002%

nguyễn huy tựa ủy viên hĐQt 19.363 0,001%

nguyễn Khắc thân ủy viên hĐQt 14.551 0,001%

Lê thị Kim Khuyên ủy viên hĐQt 24.710 0,001%

Lê Đào nguyên ủy viên hĐQt 41.884 0,002%

Thành Viên Và cơ cấu của Ban 
Kiểm soáT ngân hàng Tmcp đầu 
Tư Và pháT Triển ViệT nam (BiDV)

Ban Kiểm soát BiDV bao gồm 3 thành 
viên được cổ đông bầu ra tại cuộc họp 
ĐhĐCĐ thường niên lần thứ nhất năm 
2012. trong đó, trưởng Ban Kiểm soát là 
người đứng đầu Ban Kiểm soát và một 
thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm 
trưởng Kiểm toán nội bộ. thực hiện 
giúp việc cho Ban Kiểm soát bao gồm 
11 cán bộ.

Ban Kiểm soát BiDV tổ chức và hoạt 
động theo quy chế đã được ĐhĐCĐ 
ngân hàng tMCp Đầu tư và phát triển 
Việt nam thông qua và được trưởng Ban 
Kiểm soát ký ban hành ngày 01/5/2012 
theo Quyết định số 001/QĐ - BKs v/v 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Ban Kiểm soát BiDV

hoạT động của Ban Kiểm soáT 
BiDV Trong năm 2012

Bám sát các chức năng được quy định 
trong các quy định của pháp Luật cũng 
như Điều lệ của BiDV, Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Ban Kiểm soát BiDV, 
trong năm 2012 Ban Kiểm soát đã  triển 
khai thực hiện và hoàn thành các nội 
dung công tác như:

  Ban hành quy định nội bộ của Ban 

Kiểm soát; định kỳ hàng năm xem xét 
lại quy định nội bộ của Ban Kiểm soát, 
các chính sách quan trọng về kế toán và 
báo cáo.

   giám sát việc tuân thủ các quy định 
của pháp luật và Điều lệ BiDV trong 
việc quản trị điều hành BiDV. giám 
sát việc tổng hợp ý kiến của các thành 
viên hội đồng quản trị tại các cuộc 
họp hĐQt cũng như tại các biên bản 
tổng hợp ý kiến.

   Chỉ đạo, điều hành bộ phận kiểm toán 
nội bộ thực hiện rà soát, đánh giá một 
cách độc lập, khách quan đối với hệ 
thống kiểm soát nội bộ và có báo cáo 
định kỳ gửi hội đồng quản trị, tổng 
giám đốc; đưa ra các kiến nghị, đề 
xuất nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện hệ 
thống kiểm soát nội bộ.

   trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động 
của Bộ phận kiểm toán nội bộ; Xây 
dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện 
quy định nội bộ về tổ chức và hoạt 
động của kiểm toán nội bộ trình hội 
đồng quản trị quyết định; phê duyệt, 
điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nội bộ 
hằng năm, đảm bảo kế hoạch kiểm 
toán nội bộ được định hướng theo rủi 
ro; thực hiện báo cáo trực tiếp lên mọi 
cơ quan, mọi cấp trong BiDV và ngoài 
BiDV theo quy định của pháp luật và 
quy định của BiDV. 

   thẩm định báo cáo tài chính 06 (sáu) 
tháng đầu năm và hằng năm của 
BiDV; thẩm định báo cáo đánh giá 
công tác quản lý của hội đồng quản 
trị và trình lên Đại hội đồng cổ đông 
tại các cuộc họp thường niên.

   giám sát quá trình thuê kiểm toán độc 
lập; giám sát quá trình thực hiện công 
việc của kiểm toán độc lập; đánh giá 
hiệu quả công việc của kiểm toán độc 
lập; xem xét báo cáo tài chính định kỳ 
của BiDV do tổ chức kiểm toán độc 
lập thực hiện.

   Lập, lưu giữ và cập nhật danh sách 
những người có liên quan của thành 
viên hội đồng quản trị, thành viên 
Ban Kiểm soát, tổng giám đốc và Cổ 
đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần 
có quyền biểu quyết của BiDV.

   Kiểm tra sổ kế toán và các tài liệu khác 
và công việc kinh doanh, quản lý, điều 
hành hoạt động của BiDV khi cần 
thiết hoặc theo yêu cầu.

   Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm 
soát trình lên ĐhĐCĐ tại cuộc họp 
thường niên; thực hiện gửi các báo 
cáo cho ngân hàng nhà nước định kỳ 
hoặc đột xuất theo quy định.

ThÙ lao của hỘi Đồng QUẢn TRỊ Và ban kiỂM soÁT
BiDV Đã thựC hiện Chi tRả thù LaO ChO hội Đồng Quản tRị Và Ban KiểM sOát  
tROng phạM Vi ĐượC Đại hội Đồng Cổ Đông phê Duyệt Là 11,57 tỷ Đồng

họ Và Tên  chỨc Vụ  số lượng  Tỷ lệ (%) so Với
  cổ phần sở hữu  Tổng số cổ phần

trần Văn Bé trưởng ban kiểm soát 15.700 0,0007%

Cao Cự trí thành viên ban kiểm soát 2.700 0,0001%

nguyễn thị tâm thành viên ban kiểm soát 6.442 0,0003%
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BáO CáO KiểM tOán
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Thuyết minh chỉ tiêu 31/12/2012

Đơn vị: Triệu đồng

Tài sản 

tiền mặt, vàng bạc, đá quý 6

tiền gửi tại ngân hàng nhà nước Việt nam 7

tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng (“tCtD”) khác 8

 tiền gửi tại các tCtD khác 8.1

 Cho vay các tCtD khác 8.2

 Dự phòng rủi ro cho vay các tCtD khác 9

Chứng khoán kinh doanh 10

 Chứng khoán kinh doanh 

 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh  

Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 

Cho vay khách hàng 

 Cho vay khách hàng 11

 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 12

Chứng khoán đầu tư 13

 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 

 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 

 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 

góp vốn, đầu tư dài hạn 14

 Vốn góp liên doanh 14.1

 Đầu tư vào các công ty liên kết 14.2

 Đầu tư dài hạn khác 

 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 15.2

tài sản cố định 16

 tài sản cố định hữu hình 16.1

 nguyên giá tài sản cố định 

 hao mòn tài sản cố định 

 tài sản cố định thuê tài chính 16.2

 nguyên giá tài sản cố định 

 hao mòn tài sản cố định 

 tài sản cố định vô hình 16.3

 nguyên giá tài sản cố định 

 hao mòn tài sản cố định 

tài sản Có khác 17

 Các khoản phải thu   

 Các khoản lãi, phí phải thu  

3.295.068

16.380.923

54.317.104

27.013.464

27.616.142

(312.502)

4.104.905

4.232.225

(127.320)

-

334.009.142 

339.923.668

(5.914.526) 

48.964.824

47.827.246

1.570.908

(433.330)

3.851.763

2.763.777

448.532

1.001.095

(361.641)

4.228.999

1.759.385

3.889.001

(2.129.616)

296.211

634.307

(338.096)

2.173.403

2.537.540

(364.137)

15.631.832

10.056.044

4.989.621 

Bảng cân đối Kế Toán hợp nhấT 2012

Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201286 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 87

Thuyết minh chỉ tiêu 31/12/2012

Đơn vị: Triệu đồng

 tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

 tài sản Có khác 17.4

      Trong đó: Lợi thế thương mại 

 Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác 17.3

Tổng Tài sản  

nợ phải Trả  

Các khoản nợ Chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt nam 18

tiền gửi và vay các tCtD khác 19

 tiền gửi của các tCtD khác 19.1

 Vay các tCtD khác 19.2

tiền gửi của khách hàng 20

Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 21

Các nguồn vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà tCtD chịu rủi ro 22

phát hành giấy tờ có giá 23

Các khoản nợ khác 24

 Các khoản lãi, phí phải trả 

 thuế tnDn hoãn lại phải trả 

 Các khoản phải trả và công nợ khác 24.1

 Dự phòng rủi ro khác 24.3

Tổng nợ phải Trả 

 

Vốn chủ sở hữu 

Vốn và các quỹ 

 Vốn của tCtD 26

  Vốn điều lệ 

 Vốn mua sắm tài sản cố định 

 thặng dư vốn cổ phần 

 Cổ phiếu quỹ 

 Cổ phiếu ưu đãi 

 trái phiếu chuyển đổi 

 Vốn khác 

Các quỹ dự trữ 26

Chênh lệch tỷ giá hối đoái  26

Lợi nhuận chưa phân phối 26

Tổng Vốn chủ sở hữu 

lợi ích của cổ đông Thiểu số 26

Tổng nợ phải Trả, Vốn chủ sở hữu Và lợi ích của cổ đông Thiểu số 

-

642.318

-

(56.151)

484.784.560

11.429.937

39.550.179

8.063.268

31.486.911

303.059.537

16.319

65.334.064

28.055.821

10.635.271

6.175.848 

 -   

3.439.839

1.019.584 

458.081.128

24.429.611

23.011.705

-

29.996

-

-

-

1.387.910

375.848 

(57.106) 

1.746.093 

26.494.446 

208.986

484.784.560

Thuyết minh chỉ tiêu 31/12/2012

Đơn vị: Triệu đồng

Bảng cân đối Kế Toán hợp nhấT 2012 ThEo Vas
Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012

các chỉ Tiêu ngoài Bảng cân đối Kế Toán hợp nhấT

nghĩa vụ nợ tiềm ẩn 

 Bảo lãnh vay vốn 

 Cam kết trong nghiệp vụ L/C 

 Bảo lãnh khác 

   40

Các cam kết đưa ra 

 Cam kết tài trợ cho khách hàng vô điều kiện và không hủy ngang  

 Cam kết khác 

   40

310.412

19.705.943

44.444.950

64.461.305

-

14.981.369

14.981.369

Báo cáo KếT Quả hoạT động Kinh Doanh hợp nhấT 2012

Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012

Thuyết minh chỉ tiêu
 01/5/2012  

đến 31/12/2012                  

Đơn vị: Triệu đồng

thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 29

Chi phí lãi và các chi phí tương tự 30

thu nhập lãi thuần 

thu nhập từ hoạt động dịch vụ 

Chi phí từ hoạt động dịch vụ 

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 31

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 32

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 33.1

Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 33.2

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán 

thu nhập từ hoạt động khác 

Chi phí hoạt động khác 

Lãi thuần từ hoạt động khác 34

thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 35

Tổng Thu nhập hoạT động 

Chi phí nhân viên 

Chi phí khấu hao và khấu trừ  

Chi phí hoạt động khác   36

Tổng chi phí hoạT động

30.522.623 

(21.314.411) 

9.208.212 

1.881.855 

(439.183) 

1.442.672 

247.357 

62.541

(12.457)   

50.084

894.705

(407.844) 

486.861  

49.899

11.485.085  

(2.283.857) 

(324.189)

(1.965.958) 

(4.574.004)
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Đơn vị: Triệu đồng

Thuyết minh chỉ tiêu
 01/5/2012  

đến 31/12/2012                  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng  9,12,24

Tổng lợi nhuận Trước Thuế 

Chi phí thuế tnDn hiện hành 25.1

Chi phí thuế tnDn hoãn lại 

tổng chi phí thuế tnDn 

Lợi nhuận sau thuế 

Lợi ích của cổ đông thiểu số 

lợi nhuận Thuần của chủ sở hữu 

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) 27

 6.911.081  

(3.521.163) 

3.389.918

(817.975) 

-

(817.975) 

2.571.943  

1.124 

2.570.819 

922

Thuyết minh ghi chúchỉ tiêu

những thay đổi về công nợ hoạt động  

giảm các khoản nợ Chính phủ và nhnn  (*) 

tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các tCtD (*) 

tăng tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả KBnn) (*) 

tăng phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành 

được tính vào hoạt động tài chính) (*) 

tăng các nguồn vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà tCtD chịu rủi ro (*) 

tăng các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác (*) 21

giảm khác về công nợ hoạt động khác (*) 

lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh  

lưu chuYển Tiền Từ hoạT động đầu Tư  

Mua sắm tài sản cố định  

tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tsCĐ  

tiền chi từ thanh lý, nhượng bán tsCĐ  

tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác  

tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác  

tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn  

Lưu chuyển tiền thuần sử dụng trong hoạt động đầu tư

  

lưu chuYển Tiền Từ hoạT động Tài chính  

tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu  

tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện 

tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác  

tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện 

tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác  

Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia  

tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ  

tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ  

Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng trong) hoạt động tài chính  

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ  

tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ  

nhận chuyển giao từ doanh nghiệp trước cổ phần hóa  

Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá  

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ  37

(23.792.424)

9.302.179

43.569.493

19.279.830

5.154.885

16.319

(3.810.459)

(5.975.368) 

(1.172.425)

3.323

(582)

-

(26.090)

100.587

(1.095.187)

-

-

-

-

-

-

-

(7.070.555) 

-

44.957.730

-

37.887.175 

Thuyết minh ghi chúchỉ tiêu
 01/5/2012  

đến 31/12/2012                  

Đơn vị: Triệu đồng

Lưu Chuyển tiền từ hOạt Động Kinh DOanh  

thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được  

Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả 

thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 

Chênh lệch số tiền thực thu/(thực chi) từ hoạt động  

kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán 

Chi từ hoạt động khác  

tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng 

nguồn dự phòng rủi ro  34

tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý công vụ 

tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp trong kỳ 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh  

trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 

những thay đổi về tài sản hoạt động 

tăng các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các tCtD khác (*) 

tăng các khoản về kinh doanh chứng khoán (*) 

giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác (*) 

tăng các khoản cho vay khách hàng (*) 

tăng nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản nợ xấu (*) 

giảm khác về tài sản hoạt động (*) 

30.084.156  

(20.643.229) 

1.442.672 

305.724

(117.347)

600.471

(4.525.990)

(969.448)

6.177.009  

(19.279.882) 

(3.108.410)

20.304

(34.344.962)

(5.401.220)

241.970   

 01/5/2012  
đến 31/12/2012                  

Đơn vị: Triệu đồng

Báo cáo KếT Quả hoạT động Kinh Doanh hợp nhấT 2012 ThEo Vas 
Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012

Báo cáo lưu chuYển Tiền Tệ hợp nhấT 
Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012

Báo cáo lưu chuYển Tiền Tệ hợp nhấT 

Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012

Lưu ý: Có thể xem báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ đã được kiểm toán của BIDV tại Website: www.bidv.com.vn
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MỘT sỐ ThUYếT Minh bÁo cÁo Tài chÍnh hỢP nhẤT

cơ sở lập báo cáo tài chính
Các báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng và các công 
ty con được trình bày theo đơn vị triệu đồng Việt nam (“triệu 
đồng” hay “triệu VnĐ”), được lập theo hệ thống Kế toán các 
tổ chức tín dụng Việt nam theo Quyết định số 479/2004/QĐ-
nhnn ngày 29 tháng 4 năm 2004 do thống đốc ngân hàng 
nhà nước Việt nam ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 
năm 2005 và các quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định số 
479/2004/QĐ-nhnn, Quyết định số 16/2007/QĐ-nhnn ngày 
18 tháng 4 năm 2007 của thống đốc ngân hàng nhà nước 
Việt nam và hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt nam do Bộ tài 
chính ban hành.

Các báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được lập trên cơ sở 
tuân thủ các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận 
tại Việt nam. Do đó, bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ hợp nhất và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp 
nhất được trình bày kèm theo và việc sử dụng các báo cáo 
này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các 
thông tin về các thủ tục và nguyên tắc và thông lệ kế toán tại 
Việt nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tình hình 
tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 
theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng 
rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt nam.

hợp nhất các báo cáo tài chính
Các báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các báo cáo tài chính 
của ngân hàng và của các công ty con tại ngày 31 tháng 12 
hàng năm. Báo cáo tài chính của các công ty con có cùng niên 
độ lập báo cáo và sử dụng các chính sách kế toán một cách 
nhất quán với ngân hàng.

tất cả các số dư và các giao dịch nội bộ, kể cả các khoản lãi 
chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đã được loại 
trừ hoàn toàn.

Báo cáo tài chính của các công ty con (trình bày trong thuyết 
minh số 1) được hợp nhất vào báo cáo tài chính của ngân 
hàng theo phương pháp hợp nhất toàn phần bắt đầu từ ngày 
ngân hàng có quyền kiểm soát. sự kiểm soát tồn tại khi ngân 
hàng có quyền, trực tiếp hay gián tiếp, chi phối các chính sách 
tài chính và hoạt động của công ty con nhằm thu được lợi 
ích từ các hoạt động của các đơn vị đó. Kết quả hoạt động 
kinh doanh của các công ty con mới được mua hoặc mới được 
thanh lý trong năm được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất một cách hợp lý tính từ ngày mua 
hoặc tính đến ngày thanh lý. 

Lợi ích của cổ đông thiểu số là một phần của kết quả hoạt 
động thuần và giá trị tài sản thuần của một công ty con được 

Tóm TắT chế độ Kế Toán chủ Yếu

xác định tương ứng cho các phần lợi ích không phải do công 
ty mẹ sở hữu một cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua các 
công ty con. Lợi ích của cổ đông thiểu số được trình bày trong 
bảng cân đối kế toán hợp nhất thành chỉ tiêu tách biệt với nợ 
phải trả và vốn chủ sở hữu của ngân hàng. phần sở hữu của cổ 
đông thiểu số trong thu nhập của hệ thống ngân hàng cũng 
được trình bày thành chỉ tiêu riêng biệt trong báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh hợp nhất của ngân hàng.

Đồng tiền báo cáo của các công ty liên doanh bao gồm Công 
ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt và ngân hàng Liên doanh 
Lào Việt là đồng Lào Kíp (“LaK”). Đồng tiền báo cáo của ngân 
hàng Liên doanh ViD puBLiC là đồng Đô la Mỹ. Để phục vụ 
cho mục đích hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu 
đối với khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết trong 
các báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng, tài sản và công 
nợ được chuyển đổi sang đồng Việt nam theo tỷ giá tại ngày 
lập bảng cân đối kế toán, tài khoản vốn được quy đổi sang 
đồng Việt nam theo tỷ giá của ngày phát sinh giao dịch, và 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được chuyển đổi theo 
tỷ giá bình quân của kỳ kế toán. Chênh lệch tỷ giá phát sinh 
do chuyển đổi báo cáo sang đồng Việt nam được ghi nhận 
vào khoản mục “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” trên bảng cân đối 
kế toán hợp nhất.

Dự phòng rủi ro tín dụng
theo Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/Qh12 có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, Quyết định số 1627/2001/QĐ-
nhnn ngày 31 tháng 12 năm 2001 của thống đốc ngân hàng 
nhà nước về việc ban hành Quy chế Cho vay của tổ chức tín 
dụng đối với Khách hàng, Quyết định số 127/2005/QĐ-nhnn 
ngày 03 tháng 02 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy chế Cho vay của tổ chức tín dụng đối với Khách 
hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-nhnn, 
Quyết định số 493/2005/QĐ-nhnn ngày 22 tháng 4 năm 
2005, Quyết định số 18/2007/QĐ-nhnn ngày 25 tháng 4 năm 
2007 và Quyết định số 780/2012/QĐ-nhnn ban hành ngày 
23 tháng 4 năm 2012 của ngân hàng nhà nước về việc phân 
loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng 
trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, tổ chức tín 
dụng phải thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro 
tín dụng. theo đó, các khoản cho vay khách hàng được phân 
loại theo các mức độ rủi ro như sau: nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần 
chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất 
vốn dựa vào tình trạng quá hạn và các yếu tố định tính khác 
của khoản cho vay.

các khoản nợ được phân loại là nợ dưới tiêu chuẩn, nợ 
nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn được coi là nợ xấu.
theo Quyết định số 493/2005/QĐ-nhnn, các khoản nợ sẽ 
được thực hiện phân loại vào thời điểm cuối mỗi quý cho ba 
quý đầu năm và vào ngày 30 tháng 11 cho quý bốn trong năm 
tài chính. theo đó, các khoản nợ trình bày trong báo cáo tài 
chính hợp nhất này được thực hiện phân loại nợ và trích lập 
dự phòng tại thời điểm ngày 30 tháng 11 năm 2012.

trong năm 2006, ngân hàng đã đăng ký và được sự chấp 
thuận của ngân hàng nhà nước Việt nam cho phép áp dụng 
hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để phân loại các khoản 

cho vay và ứng trước khách hàng theo Điều 7, Quyết định số 
493/2005/QĐ-nhnn. theo hệ thống này, các khoản cho vay 
của ngân hàng sẽ được đánh giá và phân loại dựa trên cả hai 
yếu tố là định tính và định lượng. 

Rủi ro tín dụng thuần của các khoản cho vay khách hàng được 
tính bằng giá trị còn lại của khoản cho vay trừ giá trị của tài 
sản bảo đảm đã được chiết khấu theo các tỷ lệ được quy định 
trong Quyết định số 493/2005/QĐ-nhnn và Quyết định số 
18/2007/QĐ-nhnn.

theo Quyết định số 493/2005/QĐ-nhnn, dự phòng chung 
được trích lập để dự phòng cho những tổn thất chưa được xác 
định trong quá trình phân loại nợ và trích lập dự phòng cụ thể 
và trong các trường hợp các tổ chức tín dụng gặp khó khăn 
về tài chính khi chất lượng các khoản nợ suy giảm. theo đó, 
ngân hàng phải thực hiện trích lập và duy trì dự phòng chung 
bằng 0,75% tổng giá trị các khoản nợ, các khoản bảo lãnh, 
chấp nhận thanh toán và cam kết cho vay không hủy ngang 
vô điều kiện và có thời điểm thực hiện cụ thể được phân loại 
từ nhóm 1 đến nhóm 4.

Xử lý rủi ro tín dụng: Dự phòng được ghi nhận như một khoản 
chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 
và được sử dụng để xử lý các khoản nợ xấu. theo Quyết định 
số 493/2005/QĐ-nhnn, ngân hàng thành lập hội đồng Xử lý 
Rủi ro để xử lý các khoản nợ xấu nếu như chúng được phân 
loại vào nhóm 5, hoặc nếu khách hàng vay là pháp nhân giải 
thể, phá sản, hoặc là cá nhân bị chết hoặc mất tích.

Dự phòng cho các cam kết ngoại bảng
theo Quyết định số 493/2005/QĐ-nhnn và Quyết định số 
18/2007/QĐ-nhnn của ngân hàng nhà nước, tổ chức tín 
dụng phải thực hiện phân loại và trích lập dự phòng rủi ro 
đối với các khoản bảo lãnh, chấp nhận thanh toán và cam 
kết cho vay không hủy ngang vô điều kiện và có thời điểm 
thực hiện cụ thể (gọi chung là các khoản cam kết ngoại bảng) 
vào các nhóm quy định tại Điều 6 hoặc Điều 7 Quyết định số 
493/2005/QĐ-nhnn. theo đó, các khoản cam kết ngoại bảng 
được phân loại theo các mức độ rủi ro như sau: nợ đủ tiêu 
chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ 
có khả năng mất vốn dựa vào tình trạng quá hạn và các yếu 
tố định tính khác.

Dự phòng cụ thể cho các cam kết ngoại bảng được tính tương 
tự như dự phòng các khoản cho vay khách hàng tại thuyết 
minh số 4.5. Chi phí dự phòng được ghi nhận ở khoản mục 
“Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng” trên báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất và số dư được theo dõi trên khoản 
mục “Các khoản nợ khác” của bảng cân đối kế toán hợp nhất. 

ghi nhận doanh thu và chi phí
Doanh thu từ lãi cho vay và chi phí trả lãi vay được ghi nhận 
trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trên 
cơ sở dự thu, dự chi. Lãi dự thu phát sinh từ các khoản cho 
vay phân loại từ nhóm 2 đến nhóm 5 theo Quyết định số 
493/2005/QĐ-nhnn và Quyết định số 18/2007/QĐ-nhnn sẽ 
không được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh  
doanh hợp nhất trong kỳ. Lãi dự thu của các khoản nợ này 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201292 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 93

được chuyển ra theo dõi ở tài khoản ngoại bảng và được ghi 
nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi 
ngân hàng và các công ty con thực nhận.

từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 lãi trái phiếu Chính phủ Đặc biệt 
được coi là một khoản lãi thu được từ đầu tư vốn và được hạch 
toán vào thu nhập của ngân hàng theo hướng dẫn của thông 
tư số 31/2011/tt-BtC do Bộ tài chính ban hành ngày 07 tháng 
3 năm 2011 sửa đổi bổ sung thông tư số 100/2002/tt-BtC. 

các khoản phí dịch vụ khác được ghi nhận theo nguyên 
tắc dự thu, dự chi.
Cổ tức bằng tiền nhận được từ hoạt động đầu tư được ghi 
nhận là thu nhập khi quyền nhận cổ tức của ngân hàng và các 
công ty con được xác lập.

lợi ích của nhân viên 
Trợ cấp nghỉ hưu
nhân viên ngân hàng và các công ty con khi nghỉ hưu sẽ được 
nhận trợ cấp về hưu từ Bảo hiểm Xã hội thuộc Bộ Lao động 
– thương binh và Xã hội. ngân hàng và các công ty con phải 
đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi nhân viên bằng 17,00% lương 
cơ bản hàng tháng cho thời gian làm việc tại ngân hàng và 
các công ty con của người lao động. ngoài ra, ngân hàng còn 
sử dụng Quỹ phúc lợi để chi trả khoản trợ cấp nghỉ hưu một 
lần cho nhân viên theo quy định riêng của ngân hàng.

Trợ cấp thôi việc tự nguyện và trợ cấp mất việc
trợ cấp thôi việc tự nguyện: theo Điều 42 Bộ Luật Lao động 
sửa đổi ngày 02 tháng 4 năm 2002, ngân hàng và các công ty 

con có nghĩa vụ chi trả trợ cấp thôi việc bằng một nửa tháng 
lương cho mỗi năm làm việc cộng với các trợ cấp khác (nếu 
có) cho mỗi năm làm việc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 
2008 cho những nhân viên tự nguyện thôi việc. từ ngày 01 
tháng 01 năm 2009 mức lương bình quân tháng được sử dụng 
để chi trả trợ cấp thôi việc sẽ là mức lương bình quân của sáu 
tháng gần nhất tính đến ngày nghỉ việc.

trợ cấp mất việc: theo Điều 17 của Bộ Luật Lao động, ngân 
hàng và các công ty con có nghĩa vụ chi trả trợ cấp cho nhân 
viên bị mất việc do thay đổi cơ cấu tổ chức hoặc công nghệ. 
trong trường hợp này, ngân hàng và các công ty con có nghĩa 
vụ chi trả trợ cấp mất việc bằng một tháng lương cho mỗi năm 
làm việc, mức trích lập tối thiểu cho người lao động bằng hai 
tháng lương. 

Trợ cấp thất nghiệp
theo thông tư số 04/2009/tt-BLĐtBXh hướng dẫn nghị 
định số 127/2008/nĐ-Cp về bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 01 
tháng 01 năm 2009, ngân hàng có nghĩa vụ đóng bảo hiểm 
thất nghiệp với mức bằng 1,00% quỹ tiền lương, tiền công 
đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp và trích 1,00% tiền lương, tiền công tháng 
đóng bảo hiểm thất nghiệp của từng người lao động để đóng 
cùng lúc vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

31/12/2012                  chỉ tiêu

Chứng khoán nợ

Chứng khoán Chính phủ

Chứng khoán Vốn

Chứng khoán Vốn do các tCtD trong nước phát hành

Chứng khoán Vốn do các tCKt trong nước phát hành

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3.980.846

3.980.846

251.379

23

251.356

(127.320)

4.104.905

Đơn vị: Triệu đồng

chỨng Khoán Kinh Doanh 
Đầu tư vào chứng khoán kinh doanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 bao gồm: 31/12/2012chỉ tiêu

Đơn vị: Triệu đồng

Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước

Cho vay chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá

Các khoản phải thu từ cho thuê tài chính

Các khoản phải trả thay khách hàng

Cho vay bằng vốn ODa

Cho vay theo chỉ định và theo kế hoạch nhà nước

Cho vay đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài

305.480.203

74.522 

2.254.462

1.383.105

25.764.480

129.016

4.837.880

339.923.668

giai đoạn từ 01/5/2012 đến 31/12/2012  lãi suất %/nămchỉ tiêu

Đơn vị: Triệu đồng

Cho vay thương mại bằng VnĐ 

Cho vay thương mại bằng ngoại tệ

15,00 - 21,00

5,00 - 9,00

31/12/2012chỉ tiêu

Đơn vị: Triệu đồng

Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán

Chứng khoán nợ

Chứng khoán Chính phủ

Chứng khoán nợ do các tCtD khác trong nước phát hành

Chứng khoán nợ do các tCKt trong nước phát hành

Chứng khoán nợ nước ngoài

Chứng khoán Vốn

Chứng khoán Vốn do các tCtD trong nước phát hành

Chứng khoán Vốn do các tCKt trong nước phát hành

Chứng khoán Vốn nước ngoài

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán

Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

Chứng khoán Chính phủ

Chứng khoán nợ do các tCKt trong nước phát hành

Chứng khoán nợ nước ngoài 

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

47.827.246

46.628.429

35.181.844

943.226

10.503.359

-

1.198.817

141.366

1.057.451

-

(423.330)

1.570.908

1.370.908

200.000

-

(10.000)

48.964.824

chỨng Khoán đầu Tư  

cho VaY Khách hàng  
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31/12/2012chỉ tiêu

Đơn vị: Triệu đồng

Dự phòng chung cho vay khách hàng 

Dự phòng cụ thể cho vay khách hàng

2.311.359

3.603.167

5.914.526

Cho vay thương mại gồm các khoản cho vay ngắn, trung và dài hạn, bao gồm cả các khoản vay hợp vốn mà ngân hàng và các 
công ty con làm đầu mối hay tham gia với tư cách là ngân hàng thành viên, bằng VnĐ và ngoại tệ.

Cho vay bằng vốn ODa bao gồm các khoản cho vay được tài trợ bằng các nguồn vốn của các nhà tài trợ quốc tế từ các chương 
trình hỗ trợ phát triển quốc gia theo ủy quyền của Bộ tài chính. ngân hàng chỉ đóng vai trò là đơn vị được ủy quyền cho vay lại 
những nguồn vốn này. theo đó, ngân hàng không chịu bất kỳ rủi ro tín dụng nào liên quan đến khoản cho vay này theo như các 
điều khoản đã được quy định trong hợp đồng ủy quyền cho vay lại giữa BiDV và Bộ tài chính. trong quá trình cho vay, trường 
hợp có khoản vay gặp khó khăn vướng mắc, ngân hàng báo cáo Bộ tài chính để xem xét quyết định.

Cho vay theo chỉ định và theo kế hoạch nhà nước bao gồm các khoản cho vay đối với các doanh nghiệp và dự án theo kế hoạch 
phát triển như hướng dẫn của Chính phủ và được tài trợ tương ứng từ nguồn vốn của nhnn và Bộ tài chính. nhnn và Bộ tài 
chính quy định mức lãi suất đối với các khoản cho vay này.

%chỉ tiêu Đơn vị: Triệu đồng

nợ đủ tiêu chuẩn

nợ cần chú ý (*)

nợ dưới tiêu chuẩn

nợ nghi ngờ

nợ có khả năng mất vốn

Cho vay bằng vốn ODa

87,11

9,99

1,85

0,26

0,79

100,00

273.614.763

31.383.433

5.857.120 

824.840 

2.479.032

314.159.188

25.764.480

339.923.668

phân Tích chấT lượng nợ cho VaY 
Phân loại nợ của Ngân hàng và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Dự phÒng rủi ro cho VaY Khách hàng  
Chi tiết số dư dự phòng rủi ro tín dụng được trình bày trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 như sau:

chỉ tiêu

chỉ tiêu

Dự phòng
 cụ thể        

đầu tư vào  
các công ty 

liên kết

đầu tư vào
 các công ty
liên doanh

Dự phòng                   
chung

các khoản  
đầu tư dài
 hạn khác 

Tổng cộng

Tổng cộng

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

số dư đầu kỳ

nhận chuyển giao từ doanh nghiệp trước cổ phần hóa

Điều chỉnh dự phòng theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán 

nhà nước năm 2011

trích dự phòng trong kỳ

số dự phòng đã sử dụng để xử lý rủi ro (“XLRR”) từ tháng 5 đến 

tháng 11 trong kỳ

số dư tại 30 tháng 11 năm 2012

hoàn nhập dự phòng rủi ro trong tháng 12 do thu hồi tài sản 

gán xiết nợ (*)

số dự phòng đã sử dụng để xử lý rủi ro (“XLRR”) trong tháng 12

số dư cuối kỳ

số dư đầu kỳ

nhận chuyển giao từ doanh nghiệp trước cổ phần hóa

Vốn góp tăng trong năm

phần chia sẻ lãi/(lỗ) trong kỳ của các công ty liên 

doanh, liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu

Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi báo cáo tài chính

Cổ tức nhận được trong kỳ

tổng

trừ: Dự phòng giảm giá

số dư cuối kỳ

-   

7.563.847

73.834

3.775.352 

(4.716.576)

6.696.457 

(97.287)

(684.644)

5.914.526

-

4.295.106

26.090

(13.123)

(57.106)

(37.563)

4.213.404

(361.641)

3.851.763

-   

2.088.281

(1.243)

224.321

-   

2.311.359

-

-

2.311.359

-

975.005

26.090

-

-

-

1.001.095

(361.641)

639.454

-   

5.475.566

75.077

3.551.031

(4.716.576)

4.385.098

(97.287)

(684.644)

3.603.167

-

423.461

-

25.071

-

-

448.532

-

448.532

-

2.896.640

-

(38.194)

(57.106)

(37.563)

2.763.777

-

2.763.777

Thay đổi dự phòng rủi cho vay khách hàng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012  
bao gồm các khoản sau:

góp Vốn, đầu Tư Dài hạn
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giai đoạn từ 01/5/2012 đến 31/12/2012, lãi suất %/nămchỉ tiêu

tiền gửi không kỳ hạn bằng VnĐ

tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bằng VnĐ

tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ

tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bằng ngoại tệ

tiền gửi có kỳ hạn bằng VnĐ

tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VnĐ (*)

tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ

tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng ngoại tệ (**)

trong năm 2012, nhnn bốn lần ban hành thông tư quy định 
giảm trần lãi suất huy động VnĐ: thông tư số 05/2012/tt-
nhnn ngày 12 tháng 3 năm 2012 quy định giảm lãi suất huy 
động VnĐ tối đa 13,00%/năm đối với kỳ hạn từ 01 tháng trở 
lên, 5,00%/năm đối với kỳ hạn dưới 01 tháng; thông tư số 
08/2012/tt-nhnn ngày 10/4/2012 quy định lãi suất tối đa 
đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên là 12,00%/năm, 
tiền gửi KKh và kỳ hạn dưới 01 tháng là 4,00%/năm; thông tư 
số 19/2012/tt-nhnn quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi 
VnĐ kỳ hạn 01 tháng đến dưới 12 tháng là 9,00%/năm, tiền 
gửi KKh và kỳ hạn dưới 01 tháng là 2,00%/năm đồng thời 
dỡ bỏ trần lãi suất huy động trung dài hạn VnĐ; thông tư số 
32/2012/tt-nhnn ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định lãi 
suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 12 
tháng là 8,00%/năm; tiền gửi KKh và kỳ hạn dưới 01 tháng 
là 2,00%/năm, không áp trần đối với tiền gửi trung dài hạn. 
BiDV luôn tuân thủ đúng quy định về trần lãi suất của nhnn, 

các mức lãi suất đến 14,00%/năm đều phát sinh trước ngày 
12 tháng 3 năm 2012.

(**)  trong năm 2011, nhnn đã ban hành thông tư số 
09/2011/tt-nhnn ngày 09 tháng 4 năm 2011 quy định mức 
lãi suất huy động đồng Đô la Mỹ tối đa đối với đối tượng tổ 
chức là 1,00%/năm, đối tượng cá nhân là 3,00%/năm; thông 
tư số 14/2011/tt-nhnn ngày 01 tháng 6 năm 2011 quy định 
mức lãi suất huy động Đô la Mỹ tối đa 0,50%/năm đối với 
tổ chức và 2,00%/năm đối với cá nhân. theo đó, ngân hàng 
luôn tuân thủ đúng quy định về trần lãi suất của nhnn. Mức 
lãi suất của một số khoản huy động ở mức 4,90%/năm đều 
là các khoản phát sinh trước ngày 13 tháng 4 năm 2011 (thời 
điểm thông tư số 09/2011/tt-nhnn có hiệu lực). Các khoản 
phát sinh sau thời điểm trên đều đảm bảo tuân thủ quy định 
của nhnn. 

2,00 - 4,00

2,00 - 4,00

0,10 - 0,20

0,10 - 0,20

2,00 - 14,00

2,00 - 14,00

0,50

0,60 - 4,90

31/12/2012chỉ tiêu

Đơn vị: Triệu đồng

tiền gửi không kỳ hạn 

tiền gửi không kỳ hạn bằng VnĐ

tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bằng VnĐ

tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ

tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bằng ngoại tệ

tiền gửi có kỳ hạn

tiền gửi có kỳ hạn bằng VnĐ

tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VnĐ

tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ

tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng ngoại tệ

tiền gửi vốn chuyên dụng

tiền gửi vốn chuyên dụng bằng VnĐ

tiền gửi vốn chuyên dụng bằng ngoại tệ

53.245.553

46.219.269 

53.227

6.964.304

8.753

246.955.968

92.587.702

136.737.408

3.871.306

13.759.552

2.858.016

914.263

1.943.753

303.059.537

Tiền gỬi của Khách hàng  
Thuyết minh theo loại hình tiền gửi

%31/12/2012chỉ tiêu

Đơn vị: Triệu đồng

Công ty nhà nước

Công ty tnhh 1 tV do nhà nước sở hữu

Công ty tnhh 2 tV do nhà nước nắm trên 50%

Công ty tnhh khác

Công ty Cổ phần nhà nước sở hữu 50%

Công ty Cổ phần khác

Công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

hợp tác xã và liên hợp hợp tác xã

hộ kinh doanh cá nhân

Đơn vị hành chính sự nghiệp

tiền gửi của các đối tượng khác

6,19

9,62

0,04

3,09

3,48

4,76

0,02

0,23

2,22

0,02

58,09

2,10

10,14

100,00

18.720.169

29.067.897

109.835

9.345.531

10.534.198

14.386.913

52.134

685.098

6.724.631

50.811

175.593.399

6.354.395

31.434.526

303.059.537

Thuyết minh theo đối tượng khách hàng, loại hình doanh nghiệp

31/12/2012chỉ tiêu

Đơn vị: Triệu đồng

Chứng chỉ tiền gửi

Dưới 12 tháng

từ 12 tháng đến dưới 05 năm

từ 05 năm trở lên

Kỳ phiếu

Dưới 12 tháng

từ 12 tháng đến dưới 05 năm

trái phiếu

Dưới 12 tháng

từ 12 tháng đến dưới 05 năm

từ 05 năm trở lên

trái phiếu tăng vốn BiDV (*)

20.471.846

13.091.613

7.377.209

3.024

925

401

524

3.030.628

-

3.030.077  

551

4.552.422

28.055.821

pháT hành giấY Tờ có giá  
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giai đoạn từ 01/5/2012 đến 31/12/2012

giai đoạn từ 01/5/2012 đến 31/12/2012

giai đoạn từ 01/5/2012 đến 31/12/2012

chỉ tiêu

chỉ tiêu

chỉ tiêu

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

thu nhập lãi tiền gửi

thu nhập lãi cho vay khách hàng

thu lãi từ kinh doanh, đầu tư chứng khoán nợ:

-  thu lãi từ chứng khoán kinh doanh

-  thu lãi từ chứng khoán đầu tư

thu nhập lãi cho thuê tài chính

thu khác từ hoạt động tín dụng

thu nhập từ hoạt động dịch vụ

hoạt động thanh toán

hoạt động bảo lãnh 

hoạt động ngân quỹ

Dịch vụ đại lý 

hoạt động bảo hiểm

Dịch vụ khác 

Chi phí hoạt động dịch vụ 

hoạt động thanh toán

hoạt động ngân quỹ

Bưu điện, viễn thông

Dịch vụ đại lý

hoạt động bảo hiểm

Dịch vụ khác 

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 

trả lãi tiền gửi

trả lãi tiền vay

trả lãi phát hành giấy tờ có giá

Chi phí hoạt động tín dụng khác

864.908

25.949.643 

3.593.434

84.610

3.508.824

106.813

7.825

30.522.623 

572.307 

537.961 

18.124 

64.221 

358.145

331.097

1.881.855

(33.138)

(53.347)

(39.823)

(61.393)

(183.982)

(67.500)

(439.183)

1.442.672 

17.400.278

2.933.400

968.774

11.959

21.314.411 

Thu nhập lãi Và các Khoản Thu nhập Tương Tự  

chi phí lãi Và các chi phí Tương Tự  

lãi Thuần Từ hoạT động Dịch Vụ  

giai đoạn từ 01/5/2012 đến 31/12/2012

giai đoạn từ 01/5/2012 đến 31/12/2012

giai đoạn từ 01/5/2012 đến 31/12/2012

chỉ tiêu

chỉ tiêu

chỉ tiêu

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay

thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối

Chi về kinh doanh ngoại tệ giao ngay

Chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh 

Chi phí về mua bán chứng khoán kinh doanh

(trích)/hoàn nhập dự phòng chứng khoán kinh doanh

thu nhập từ mua bán chứng khoán sẵn sàng để bán

Chi phí về mua bán chứng khoán sẵn sàng để bán

(trích)/hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán sẵn sàng để bán

509.932

341.639

168.293

(262.575)

(165.479)

(97.096)

247.357

154.842

(92.631)

330

62.541

-

(3.845)

(8.612)

(12.457)

lãi Thuần Từ hoạT động Kinh Doanh ngoại hối 

các sự Kiện sau ngàY lập Bảng cân đối Kế Toán hợp nhấT

lỗ Thuần Từ mua Bán chỨng Khoán 
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 

Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

ngoài những sự kiện công bố trong các báo cáo tài chính hợp nhất, vào ngày lập các báo cáo tài chính hợp nhất này không 
có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2012 có thể ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính của ngân 
hàng và các công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2012
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Mạng Lưới Chi nhánh            Và Đơn Vị tRựC thuộC
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Cn BắC hà nội 
số 137a nguyễn Văn Cừ 
Q.Long Biên, tp.hà nội 
(04) 2.2207996

Cn thành Đô 
số 463 nguyễn Văn Linh, p.phúc 
Đồng, Q.Long Biên, tp.hà nội 
(04) 3.8757952

Cn hà thành 
79-81 trần hưng Đạo 
Q.hoàn Kiếm, tp.hà nội 
(04) 3.9362086

Cn thanh XuÂn 
số 01 nguyễn huy tường
Q. thanh Xuân, tp.hà nội 
(04) 2.2212866 

Cn Đông Đô 
số 14 Láng hạ 
Q.Ba Đình, tp.hà nội 
(04) 3.7723046

Cn Cầu giấy
toà tháp hoà Bình, 106 hoàng Quốc 
Việt, Q.Cầu giấy, tp.hà nội 
(04) 3.7556910

Cn hà tÂy 
số 197 Quang trung
Q.hà Đông, tp.hà nội 
(043) 3.3821137

Cn sơn tÂy
số 191 Đường Lê Lợi
tX.sơn tây, tp.hà nội 
(043) 3.3832373

Cn Vĩnh phúC 
số 8 Đ. Kim ngọc, p.ngô Quyền 
tp.Vĩnh yên, Vĩnh phúc 
(0211) 3. 862684

Cn phúC yên 
phường hùng Vương
tX.phúc yên, Vĩnh phúc 
(0211) 3. 869876

Cn BắC ninh 
số 1 nguyễn Đăng Đạo
tp.Bắc ninh, Bắc ninh 
(0241) 3. 822720

Cn naM Định 
số 92C Đ. hùng Vương
tp.nam Định, nam Định 
(0350) 3.648634

Cn ninh Bình 
Đường Lê hồng phong, p. Đông thành 
tp.ninh Bình, ninh Bình 
(030) 3.871429

Cn phủ Diễn 
Khối 4, thị trấn Diễn Châu 
h.Diễn Châu, nghệ an 
(038) 3.871309

Cn hà tĩnh 
số 88 Đ. phan Đình phùng, 
p.tân giang, tp.hà tĩnh, hà tĩnh 
(039) 3. 855587

Cn Quảng Bình 
số 189, Đ. hữu nghị, p. nam Lý 
tp.Đồng hới, Quảng Bình 
(052) 3. 824607

Cn BắC Quảng Bình 
Khu phố 4, thị trấn Ba Đồn 
h.Quảng trạch, Quảng Bình 
(052) 3. 512448

Cn Bình Định 
số 72 Lê Duẩn
tp.Quy nhơn, Bình Định 
(056) 3. 520067

Cn phú tài 
Km1230 QL1a, KCn phú tài, p.trần 
Quang Diệu, tp.Quy nhơn, Bình Định 
(056) 3. 741103

Cn phú yên 
số 287 nguyễn huệ, phường 5 
tp.tuy hoà, phú yên 
(057) 3. 822343

Cn từ sơn 
số 368 Đ. trần phú, 
p. Đông ngàn, tX.từ sơn, Bắc ninh 
(0241) 6. 260161

Cn hải Dương 
số 2 Lê thanh nghị 
tp.hải Dương, hải Dương 
(0320) 2.210876

Cn BắC hải Dương 
số 206 nguyễn trãi 2, tt sao Đỏ 
h.Chí Linh, hải Dương 
(0320) 3883441

Cn BắC hưng yên 
Km1, Đường 39, Xã nghĩa hiệp 
h.yên Mỹ, hưng yên 
(0321) 3. 972516

Cn hưng yên 
số 240 Đường nguyễn Văn Linh 
tX.hưng yên, hưng yên 
(0321) 3. 863358

Cn hải phòng 
số 68-70 Điện Biên phủ 
Q.hồng Bàng, tp.hải phòng 
(031) 3. 841475

Cn Đông hải phòng 
2/6a Đ. Lê hồng phong, p.Đông Khê 
Q.ngô Quyền, tp.hải phòng 
(031) 3556639

Cn Quảng ninh 
số 737 Lê thánh tông 
tp.hạ Long, Quảng ninh 
(033) 3. 825502

Cn tÂy naM Quảng ninh 
số 430 Quang trung
tX.uông Bí, Quảng ninh 
(033) 3. 663327

Cn Móng Cái 
Đường hùng Vương
tX.Móng Cái, Quảng ninh 
(033) 3. 881121

sở giaO DịCh 3 - BiDV 
20 hàng tre
Q.hoàn Kiếm, tp.hà nội 
(04) 2. 2200570

Cn Quảng tRị 
số 24 hùng Vương, 
tp. Đông hà, Quảng trị 
(053) 3. 850841

Cn thừa thiên huế 
số 41 hùng Vương 
tp.huế, t.t.huế 
(054) 3. 825068

Cn Khánh hOà 
số 35 đường 2/4 
tp.nha trang, Khánh hoà 
(058) 3. 823495

Cn ninh thuận  
số 138 Đường 21 tháng 8, phước Mỹ 
tp.phan Rang, ninh thuận 
(068) 3. 825550

Cn Bình thuận 
số 286a trần hưng Đạo
tp.phan thiết, Bình thuận 
(062) 3. 821058

Cn sở giaO DịCh 1 
Vincom, 191 Bà triệu 
Q.hai Bà trưng, tp.hà nội 
(04) 2.2234234

Cn hOàn KiếM 
35 hàng Vôi
Q.hoàn Kiếm, tp.hà nội 
(04) 2. 2205228

Cn hai Bà tRưng 
10 trần Đại nghĩa 
Q.hai Bà trưng, tp.hà nội 
(04) 3.6284553

Cn Quang tRung 
toà nhà Chingfong, 53 Quang trung 
Q.hai Bà trưng, tp.hà nội 
(04) 3.9433033

Cn Ba Đình
18 núi trúc 
Q.Ba Đình, tp.hà nội 
(04) 3.7264014

Cn hà nội 
4B Lê thánh tông 
Q.hoàn Kiếm, tp.hà nội 
(04) 3.8254609

Cn tÂy hồ 
47 phan Đình phùng
Q.Ba Đình, tp.hà nội 
(04) 3.7285255

Cn naM hà nội 
số 1281 Đường giải phóng 
Q.hoàng Mai, tp.hà nội 
(04) 3.6422878

Cn Đông hà nội 
tổ 3, Đ. Cao Lỗ , thị trấn Đông anh 
h.Đông anh, tp.hà nội 
(04) 3.8838568

Cn thăng LOng 
số 8 Đường phạm hùng 
Q.Cầu giấy, tp.hà nội 
(04) 3.7544965

Cn tÂy hà nội  
toà nhà hh2-COntREXiM, Dương 
Đình nghệ, Q.Cầu giấy, tp.hà nội 
(04) 3.7578930

Cn thái Bình 
số 80B Lý thường Kiệt, p.Lê hồng phong
tp.thái Bình, thái Bình 
(036) 3. 731210

Cn hà naM  
số 210 Đ. Lê hoàn, p.Quang trung 
tp.phủ Lý, hà nam 
(0351) 3. 852763

Cn thanh hOá 
số 26 Đại Lộ Lê Lợi, phường Điện 
Biên, tp.thanh hoá, thanh hoá
(037) 3.852680

Cn BỉM sơn 
số 117 trần phú, phường Ba Đình 
tX.Bỉm sơn, thanh hoá 
(037) 3.767752

Cn nghệ an 
số 216 Đường Lê Duẩn 
tp.Vinh, nghệ an 
(038) 3.592843

Cn phủ Quỳ 
số 6 Đường 15, Khối Kim tân 
tX. thái hoà, nghệ an 
(038) 3.961853

Cn Đà nẵng 
số 90 nguyễn Chí thanh 
Q.hải Châu, tp.Đà nẵng 
(0511) 3.825668

Cn hải VÂn 
số 339 nguyễn Lương Bằng 
Q.Liên Chiểu, tp.Đà nẵng 
(0511) 3.731750

Cn Quảng naM 
số 4 phan Bội Châu 
tp.tam Kỳ, Quảng nam 
(0510) 3. 859188

Cn Quảng ngãi 
số 56 Đại Lộ hùng Vương 
tp.Quảng ngãi, Quảng ngãi 
(055) 3. 827501

Mạng lƯỚi chi nhÁnh Và ĐƠn VỊ TRực ThUỘc

Khu Vực Trọng điểm phía Bắc Khu Vực đồng Bằng sông hồng

Khu Vực Bắc Trung Bộ

Khu Vực nam Trung Bộ



bÁo cÁo ThƯỜng niÊn 2012104 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 105

Cn Lai ChÂu 
p. tân phong, tX.Lai Châu 
Lai Châu (0123) 3. 876998

Cn Lạng sơn 
số 1, Đường hoàng Văn thụ, p.Chi 
Lăng, tp.Lạng sơn, Lạng sơn 
(025) 3. 812063

Cn LàO Cai 
số 02 Đ. hoàng sào, p. Duyên hải 
tp.Lào Cai, Lào Cai 
(020) 3. 820009

Cn phú thọ 
số 1167 Đường hùng Vương, p. tiên 
Cát, tp.Việt trì, phú thọ 
(0210) 3. 846582

Cn sơn La 
số 188 Đường tô hiệu, tp.sơn La 
sơn La 
(022) 3. 852276

Cn naM Kỳ Khởi nghĩa 
số 12-14 nam Kỳ Khởi nghĩa 
Quận 1, tp.hCM 
(08) 3. 8218812

Cn sài gòn 
số 503-505 nguyễn trãi, p.7 
Quận 5, tp.hCM 
(08) 3. 8550330
Cn Chợ Lớn 
số 66 Bis Bà hom, p.13 
Quận 6, tp.hCM 
(08) 3. 8170043

Cn tÂy sài gòn  
Lô 2-4-6, đường C, KCn tân tạo 
Q.Bình tân, tp.hCM 
(08) 3. 7505376

Cn Bà Rịa - Vũng tàu 
số 24 trần hưng Đạo, phường 1 
tp.Vũng tàu, BR- V.tàu 
(064) 3. 852266

Cn Bà Rịa 
1215 Lê Duẩn, p. phước trung 
tX.Bà Rịa, Bà Rịa- V.tàu 
(064) 3. 716486

Cn phú Mỹ 
số 132/2 quốc lộ 51, Xã Mỹ Xuân 
h.tân thành, Bà Rịa- V.tàu 
(064) 3.931718

Cn Bình Dương 
549 Đại Lộ Bình Dương. p. hiệp 
thành, tX.thủ Dầu Một 
Bình Dương 
(0650) 3. 822423

Cn ĐăK LăK 
số 17 nguyễn tất thành
tp.Buôn Mê thuột Đăk Lăk 
(0500) 3. 952756

Cn Đông ĐăKLăK 
55 nguyễn tất thành, thị trấn EaKar 
h.EaKar Đăk Lăk 
(0500) 3. 626692

Cn BắC ĐăKLăK 
số 215, 217 hùng Vương (QL 14) 
tX. Buôn hồ, Đăk Lăk 
(0500) 3. 570727

Cn BạC Liêu 
B42-B44 tttM Bạc Liêu 
tX.Bạc Liêu, Bạc Liêu 
(0781) 3. 823816

Cn Bến tRE 
số 21 Đại Lộ Đồng Khởi, phường 3 
tp.Bến tre, Bến tre 
(075) 3. 826084

Cn Kiên giang 
số 205 nguyễn trung trực  
tp.Rạch giá, Kiên giang 
(077) 3. 872069

Cn sóC tRăng 
số 5 trần hưng Đạo, p.3,
tp.sóc trăng, sóc trăng 
(079) 3. 615445

Cn tRà Vinh 
số 2B Đ. Lê thánh tôn, khóm 3, p.2 
tX.trà Vinh, trà Vinh 
(074) 3. 856627

Cn BắC Kạn 
tổ 8 - phường Đức Xuân
tX.Bắc Kạn, Bắc Kạn 
(0281) 3. 878387

Cn thái nguyên 
số 653 Đ. Lương ngọc Quyến, 
tổ 22, p. phan Đình phùng 
tp.thái nguyên, thái nguyên 
(0280) 3. 855247 

Cn tuyên Quang 
Đường Bình thuận, p.Minh Xuân 
tp.tuyên Quang, tuyên Quang 
(027) 3. 822453

Cn yên Bái 
số 765, Đ. Điện Biên, tổ 48, p. Minh 
tân, tp.yên Bái, yên Bái 
(029) 6.251383

Cn Mỹ phướC 
Lô 6-7, Khu tM, KCn Mỹ phước i, tt 
Mỹ phước, h.Bến Cát, Bình Dương 
(0650) 3. 567188

Cn naM Bình Dương 
số 10 Đại Lộ hữu nghị, KCn Vsip 
tX.thuận an, Bình Dương 
(0650) 3. 756172

Cn Đồng nai 
số 7 hoàng Minh Châu 
tp.Biên hoà, Đồng nai 
(061) 3.842729

Cn naM Đồng nai 
F1, khu phố 1, p.Long Bình tân 
tp.Biên hoà, Đồng nai 
(061) 3.836217

Cn Đông Đồng nai 
nguyễn an ninh, Khu phước hải, tt 
Long thành, h.Long thành, Đồng nai 
(061) 3.546603

Cn tÂy ninh 
số 492 Đường 30/4, tX.tây ninh 
tây ninh 
(066) 3.821256

Cn LOng an 
số 140 hùng Vương, phường 2 
tp.tân an, Long an 
(072) 3. 836392

Cn tiền giang 
số 208a nam Kỳ Khởi nghĩa 
tp.Mỹ tho, tiền giang 
(073) 3. 877559

Cn ĐắC nông 
Đường 23/3
tX.gia nghĩa, Đăc nông 
(0501) 3. 544127

Cn Bình phướC  
737, QL 14, phường tân Bình 
tX.Đồng Xoài, Bình phước 
(0651) 3. 870014

Cn gia Lai 
số 112 Đường Lê Lợi, 
phường hoa Lư, tp.pleiku, gia Lai 
(059) 3. 716896

Cn Cà Mau 
số 12 Lý Bôn,p.2, tp.Cà Mau 
Cà Mau 
(0780) 3. 832089

Cn Cần thơ 
số 12 Đường hoà Bình 
Q. ninh Kiều, tp.Cần thơ 
(0710) 3. 822541

Cn Vĩnh LOng 
số 50 nguyễn huệ, phường 2 
tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long 
(070) 3. 820541

Cn BắC giang 
nguyễn gia thiều, phường trần phú 
tp.Bắc giang, Bắc giang 
(0240) 3. 824654

Cn CaO Bằng 
số 46 phố Xuân trường, p. hợp 
giang, tX.Cao Bằng, Cao Bằng 
(026) 3. 852978

Cn Điện Biên 
phố 3, phường Mường thanh 
tp.Điện Biên phủ, Điện Biên 
(023) 3. 825714

Cn hà giang 
số 519, tổ 5, phường nguyễn trãi 
tX.hà giang, hà giang 
(0219) 3. 866988

Cn hOà Bình 
Khu tttM bờ trái sông Đà, Lê thánh 
tông, trần hưng Đạo, p.hữu nghị 
tX.hoà Bình, hoà Bình 
(0218) 3. 854852

Cn sở giaO DịCh 2 
04-06 Võ Văn Kiệt, p. nguyễn thái 
Bình, Quận 1, tp.hCM 
(08) 3. 8214929

Cn naM sài gòn 
số 01 Đinh Lễ, p.12 
Quận 4, tp.hCM 
(08) 3. 8266159

Cn gia Định 
số 127 Đinh tiên hoàng, phường 3 
Q.Bình thạnh, tp.hCM 
(08) 3. 5101791

Cn Bến thành 
số 85 Bùi thị Xuân
Quận 1, tp.hCM 
(08) 3. 9255168

Cn tp.hCM 
số 134 nguyễn Công trứ, p. nguyễn 
thanh Bình, Quận 1, tp.hCM 
(08) 3. 8290410

Cn phú nhuận 
số 203 hoàng Văn thụ
Q.phú nhuận, tp.hCM 
(08) 3. 8443532

Cn BắC sài gòn 
số 290 nam Kỳ Khởi nghĩa 
Quận 3, tp.hCM 
(08) 3. 8107511

Cn Đông sài gòn 
số 33 nguyễn Văn Bá, p Bình thọ 
Q.thủ Đức, tp.hCM 
(08) 3. 7221118

Cn KOn tuM 
số 1a trần phú, tX.Kon tum 
Kon tum 
(060) 3. 869080

Cn LÂM Đồng 
số 30 trần phú, 
tp.Đà Lạt, Lâm Đồng 
(063) 3. 821171

Cn BảO LộC 
số 52 Lê thị pha
tX.Bảo Lộc, Lâm Đồng 
(063) 3. 866802

Cn an giang 
số 222 Đ. Lý thái tổ, p. Mỹ Long 
tp.Long Xuyên, an giang 
(076) 3. 840018

Cn BắC an giang 
số 7-9 nguyễn hữu Cảnh, p.Châu 
phú a, tX. Châu Đốc, an giang 
(076) 3. 564656

Cn Đồng tháp 
số 12a Đường 30/4, phường 1 
tX.Cao Lãnh, Đồng tháp 
(067) 3. 851472

Cn hậu giang  
số 45 ấp phú Lợi, Xã tân phú thạnh 
h.Châu thành a, hậu giang 
(0711) 3. 848285

Cn tÂy naM   
số 29 đường 1/5 phường 1
tX.Vị thanh, hậu giang 
(0711) 3. 878673

Khu Vực miền nÚi phía Bắc

Khu Vực Trọng điểm phía nam

Khu Vực  TâY nguYên

Khu Vực đB sông cỬu long
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các công TY Thành Viên

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

liên Doanh Và hiện Diện Thương mại Tại nước ngoài

tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm 
ngân hàng Đầu tư và phát triển  
Việt nam (BiC)
tầng 16, tháp a, Vincom, 
191 Bà triệu, hà nội.
tel: (04) 2. 2200282

Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài 
sản ngân hàng Đầu tư và phát triển 
Việt nam (BaMC)
tầng 20 , tháp a, Vincom, 
191 Bà triệu, hà nội.
tel: (04) 3. 9745922

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu 
tư BiDV - Việt nam partners (BViM)
tầng 10, tháp BiDV, 
35 hàng Vôi, hà nội
tel: (04) 2. 2225333

ngân hàng liên doanh Việt - nga 
(VRB)
số 01 yết Kiêu
hoàn Kiếm, hà nội
tel: (04) 3.9426668

Công ty liên doanh Bảo hiểm 
Lào - Việt (LVi)
3rd Floor LVB tower, no 44 Lanexang 
avenue, Vientiane, Lao p.D.R.
tel: +85621 264972

ngân hàng Đầu tư và phát triển 
Campuchia (BiDC)
23 Kramuon sar street phsar 
thmey 2, Daun penh, phnompenh, 
Cambodia
tel: +855 23 210 044

Công ty tnhh Đầu tư phát triển 
Campuchia (iDCC)
27 preah suramarit Blvd, sangkat 
Chaktomuk, Khan Daun penh,
phnompenh, Cambodia
tel: +855 23 220 650

Công ty Bảo hiểm 
Campuchia - Việt nam (CVi)
no. 99, norodom Blvd., sangkat 
Boeung Raing, Khan Daun penh, 
phnom penh, Cambodia
tel : +855 23 212 000

Công ty tnhh quốc tế ngân hàng 
Đầu tư và phát triển Việt nam tại 
hồng Kông (BiDVi)
16-19/F, prince’s Building, 10 Chater 
Road, Central, hong Kong. 

Công ty Cổ phần cho thuê máy bay 
Việt nam(VaLC)
tầng 14 , tháp a, Vincom, 
191 Bà triệu, hà nội.
tel: (04) 3. 577 2225

Công ty Cổ phần phát triển đường 
cao tốc BiDV (BEDC)
số 472 nguyễn thị Minh Khai, 
phường 2, Q.3, tp. hồ Chí Minh
tel: (08) 2. 2211516

Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Campuchia - Việt nam (CVs)
no. 99, norodom Blvd., sangkat 
Boeung Raing, Khan Daun penh, 
phnom penh, Cambodia
tel : + 855 23 723 899

Công ty tnhh quốc tế ngân hàng 
Đầu tư và phát triển Việt nam tại
hồng kông (BiDVi)
16-19/F, prince’s Building, 
10 Chater Road, Central, hong Kong.

ngân hàng liên doanh Việt - nga 
(VRBM)
119180, Bolshaya polyanka, 
nhà 61, công trình 1
tel: +7495 2879744

Công ty Cổ phân tài chính Châu Âu 
(iDCE)
Vluzich 735/6, praha 4, Czech
tel: +420 246 090 777

Công ty Cổ phần Chứng khoán 
ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt 
nam (BsC)
tầng 11, tháp BiDV, 
35 hàng Vôi, hà nội.
tel: (04) 2. 2200668

Công ty Cho thuê tài chính ngân 
hàng Đầu tư và phát triển Việt nam 
(BLC)
tháp a, Vincom, 191 Bà triệu, hà nội.
tel: (04) 3. 97473838

ngân hàng liên doanh ViD - public
tầng 7, tòa nhà Đệ nhất, 
53 Quang trung, hà nội
tel: (04) 3. 9438999

Công ty liên doanh tháp BiDV 
(BiDV tower)
tầng 13, tháp BiDV, 
35 hàng Vôi, hà nội
tel: (04) 2. 2205539

Văn phòng đại diện BiDV tại Lào
LVB tower, no 44 Lane Xang Blvd, 
Vientiane, Lao pDR
tel: +856 21 251 418

Văn phòng đại diện BiDV tại 
Campuchia
27 preah suramarit Blvd, sangkat 
Chaktomuk, Khan Daun penh, 
phnompenh, Cambodia
tel: +855 23 220 921

Văn phòng đại diện BiDV tại Myanmar
629/631 pyay Road, Kamayut 
township,yangon, Myanmar
tel: +95 1 503 603

Văn phòng đại diện BiDV tại Cộng 
hoà séc
Vinohradská 707/86
praha 3, Cộng hoà séc
tel: +420 607 748 888

ngân hàng liên doanh Lào - Việt (LVB)
LVB tower, no 44 Lane Xang Blvd, 
Vientiane, Lao pDR
tel: +856 21 251 418
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Chinh phục thử thách
Chạm đỉnh vinh quang

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (+84-4) 22205544
Fax: (+84-4) 22200399
www.bidv.com.vn
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