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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1. Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

2. Luật chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật chứng khoán sửa đổi 

62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

3. Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý tài 

chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; 

4. Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số 

điều của quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư 

vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 

05/02/2009 của Chính phủ; 

5. Thông tư 117/2010/BTC ngày 05/08/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế tài chính 

của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

6. Công văn số 4096 ngày 17/08/2011 của Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM về việc chuyển 

nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tại Ngân 

hàng TMCP Việt Á và Ngân hàng TMCP Á Châu; 

7. Nghị quyết số 441/NQ-HĐTV ngày 30/08/2011 của Hội đồng thành viên của Công ty 

TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC về việc Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Việt Á; 

8. Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 13/2011/HĐ-NHĐT ngày 25/08/2011 giữa Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Rồng Việt với Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC về tổ 

chức bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tại Ngân 

hàng TMCP Việt Á. 
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II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về lãi suất 

Rủi ro lãi suất là rủi ro phát sinh khi có chênh lệch về kỳ hạn tái định giá giữa tài sản nợ và 

tài sản có của ngân hàng. VIETABANK quản lý rủi ro lãi suất theo nguyên tắc cẩn trọng. Ban 

điều hành hàng ngày sẽ quyết định các mức chênh lệch thích hợp để định hướng cho các hoạt 

động của Ngân hàng. 

Nguyên nhân phát sinh chính của rủi ro lãi suất tại ngân hàng là sự thay đổi lãi suất thị 

trường có thể tác động đến thu nhập và chi phí hoạt động của ngân hàng do sự chênh lệch 

giữa kỳ hạn của nguồn vốn huy động với việc sử dụng nguồn vốn huy động. Sự khác biệt giữa 

các loại lãi suất (lãi suất cố định, lãi suất thả nổi) cũng phát sinh rủi ro ngay cả khi tài sản và 

công nợ có cùng kỳ hạn... Việc quản lý rủi ro lãi suất được thực hiện thông qua phân tích tỷ số 

giữa tài sản nhạy cảm lãi suất với nguồn vốn nhạy cảm lãi suất ở các trạng thái VND, USD, 

EUR, vàng... Căn cứ vào các báo cáo và nhận định diễn biến, xu hướng biến động của lãi suất 

trên thị trường, Ban điều hành sẽ quyết định duy trì mức chênh lệch hợp lý để định hướng hoạt 

động của Ngân hàng. Ngoài ra Ngân hàng cũng từng bước hoàn thiện hệ thống điều hành lãi 

suất, sử dụng tốt các nguồn vốn huy động, xây dựng mô hình, chỉ số quản lý rủi ro... nhằm 

phát hiện kịp thời và xử lý những rủi ro lãi suất tiềm tàng. 

2. Rủi ro về tín dụng 

Rủi ro tín dụng xuất phát từ các hoạt động tín dụng khi khách hàng hàng vay vi phạm các 

điều kiện của hợp đồng tín dụng làm giảm hay mất giá trị của tài sản có. Để duy trì rủi ro tín 

dụng ở mức thấp nhất, từ nhiều năm nay VIETABANK đã thực hiện chính sách tín dụng thận 

trọng và tiến hành xếp hạng tín dụng khách hàng. 

Để thực hiện xét duyệt và quyết định cấp các khoản tín dụng và bảo lãnh, VIETABANK tổ 

chức Hội đồng tín dụng (HĐTD) với ba cấp như sau: 

BỘ PHẬN/THÀNH PHẦN CHỨC DANH NHIỆM VỤ 

HĐTD Hội Sở: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng Chủ tọa 

- Tổng Giám đốc Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên tham dự 

- Phó TGĐ phụ trách tín dụng Ủy viên Thành viên tham dự 

- Trưởng phòng Quản lý tín dụng Ủy viên Thành viên thuyết trình 

Thường trực HĐTD Hội sở: 
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BỘ PHẬN/THÀNH PHẦN CHỨC DANH NHIỆM VỤ 

- Tổng Giám đốc  Chủ tịch Hội đồng Chủ tọa 

- Phó TGĐ phụ trách tín dụng Ủy viên Thành viên tham dự 

- Trưởng phòng Quản lý tín dụng Ủy viên Thành viên thuyết trình 

HĐTD Chi nhánh: 

- Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh Chủ tịch Hội đồng Chủ tọa 

- Phó GĐ Sở giao dịch, Chi nhánh phụ 

trách tín dụng 
Ủy viên Thành viên tham dự 

- Trưởng phòng tín dụng Sở giao dịch, 

Chi nhánh 
Ủy viên Thành viên thuyết trình 

Nguồn: VIETABANK 

Bên cạnh việc quyết định cấp tín dụng hoặc bảo lãnh, HĐTD còn quyết định các vấn đề về 

chính sách tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, hạn mức phán quyết của các Hội đồng đầu tư tín 

dụng. Nguyên tắc cấp tín dụng là sự nhất trí của các thành viên xét duyệt. Ngoài ra, VIETABANK 

luôn nghiêm túc thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của NHNN. 

Trong hoạt động tín dụng, Phòng quản lý tín dụng thường xuyên phân tích, thẩm định lại 

các điều kiện tín dụng đối với khách hàng trên cơ sở thông tin và tài liệu thu thập được để 

quyết định chính sách cho vay đối với từng hợp đồng và VIETABANK đã có những biện pháp 

để tối thiểu hóa rủi ro tín dung như: 

- Quy định về thẩm định và phê duyệt, bao gồm việc phân tích phương án kinh doanh, 

đánh giá khách hàng toàn diện về tài chính và phi tài chính. 

- Quy định về bảo đảm tín dụng, bao gồm danh mục các tài sản được chấp thuận, các 

thủ tục pháp lý yêu cầu và các biện pháp quản lý tài sản thế chấp, cầm cố. 

- Quy định về việc thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát và xử lý trong suốt quá trình 

xem xét cấp tín dụng. 

- Thường xuyên đốc thúc, thu hồi nợ và xử lý sớm những tài sản đảm bảo (thế chấp, 

cầm cố, bảo lãnh...) khi phát sinh nợ xấu. 

Trên thực tế, chất lượng tín dụng của VIETABANK được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu/tổng 

dư nợ tại thời điểm 31/12/2008 là 1,8%, 31/12/2009 là 1,31% và 31/12/2010 là 2,52% (đảm 

bảo mục tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông). 
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3. Rủi ro ngoại hối 

Rủi ro về ngoại hối là khả năng thiệt hại mà Ngân hàng phải gánh chịu do biến động giá 

cả tiền tệ trên thị trường thế giới. Đây là rủi ro hiện tại hoặc trong tương lai đối với thu nhập và 

vốn phát sinh từ những biến động về tỉ giá. Quản lý rủi ro ngoại hối tại VIETABANK là tập 

trung vào việc quản lý trạng thái ngoại hối ròng (không được dương hoặc âm quá 20% vốn tự 

có của Ngân hàng). Tuân thủ đúng các quy định hiện hành của NHNN. 

Hoạt động kinh doanh ngoại hối có thể dẫn đến những rủi ro về tỷ giá. Những biến động 

về tỷ giá hối đoái sẽ làm cho Ngân hàng có thể phải gánh chịu thua lỗ hoặc tăng thêm lợi 

nhuận. Để giảm thiểu rủi ro về tỷ giá, VIETABANK đã có biện pháp: 

- Chỉ cho vay ngoại tệ đối với những khách hàng có thể tái tạo ngoại tệ thông qua hàng 

xuất khẩu hoặc bán trong nước nhưng có khả năng điều chỉnh giá bán theo tỷ giá ngoại tệ. 

- Trạng thái cũng như rủi ro ngoại hối được Phòng ngoại tệ - vàng xem xét và điều chỉnh 

hàng ngày nhằm tối ưu hóa thu nhập cho Ngân hàng. 

- Xây dựng quy trình tác nghiệp và quản lý rủi ro giao dịch ngoại hối chặt chẽ nhằm hạn 

chế các giao dịch ngoại hối kém hiệu quả. 

4. Rủi ro về thanh khoản 

Rủi ro thanh khoản là các nguy cơ gây tổn thất cho một tổ chức, phát sinh từ việc các tổ 

chức đó thiếu khả năng hoàn thành các nghĩa vụ của mình hoặc thiếu khả năng cấp vốn cho 

các yêu cầu cấp thiết khi đến hạn định. Đây là rủi ro làm tăng chi phí kinh doanh của Ngân 

hàng dẫn đến kết quả Ngân hàng bị tổn thất hoặc không đủ khả năng chi trả các cam kết khi 

đến hạn hoặc vì lý do nào đó có một số lượng lớn khách hàng tiền gửi rút vốn trước hạn. Đây 

là một trong các rủi ro rất quan trọng trong hoạt động Ngân hàng và được quan tâm đặc biệt. 

Rủi ro về thanh khoản phát sinh chủ yếu từ xu hướng của các Ngân hàng là huy động 

ngắn hạn và cho vay trung, dài hạn và đây là môt trong các rủi ro rất quan trọng trong các 

hoạt động Ngân hàng. Rủi to thường xảy ra nếu như các khoản huy động sẽ phải hoàn trả 

theo yêu cầu của người gửi tiền, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng thì người gửi tiền sẽ rút 

tiền ra nhiều hơn và rủi ro này thường có hiệu ứng dây chuyền từ một Ngân hàng sang các 

Ngâ hàng lân cận. Do vậy, rủi ro thanh khoản là rất thực tế và thường trực trong hoạt động 

kinh doanh của các Ngân hàng. Trong trường hợp này, vai trò của Ngân hàng Trung Ương rất 

quan trọng trong việc ngăn chặn hiệu ứng dây chuyền của sự cố rủi ro thanh khoản. Rủi ro 

thanh khoản cũng còn có thể phát sinh từ việc lệch kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có. Đây là 

một vấn đề khá phổ biến trong hệ thống Ngân hàng của các nền kinh tế chuyển đổi, đặc biệt 

đối với nền kinh tế tiền mặt và mức độ đô la hóa còn khá cao như Việt Nam. 
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Rủi ro thanh khoản là một trong các rủi ro rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng kể từ 

khi thành lập và đi vào hoạt động. Ngân hàng luôn đảm bảo duy trì khả năng thanh khoản rất 

tốt và luôn tuân thủ các quy định về thanh khoản của NHNN. 

Quản lý rủi ro thanh khoản tại VIETABANK thực hiện trên nguyên tắc: Tuân thủ nghiêm 

các quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản trong hoạt động của Ngân hàng. 

5. Rủi ro từ hoạt động ngoại bảng 

Các hoạt động ngoại bảng của VIETABANK chủ yếu bao gồm các khoản cam kết cho 

vay, cam kết giao dịch hối đoái như cam kết mua/bán ngoại tệ có kỳ hạn (forward), quyền lựa 

chọn và các hình thức bảo lãnh. VIETABANK thực hiện chính sách bảo lãnh thận trọng. Phần 

lớn các khoản bảo lãnh đều có tài sản thế chấp. Hội đồng tín dụng quyết định các hạn mức 

bảo lãnh cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp trên cơ sở được thẩm định chặt chẽ, được xem 

xét như khoản vay. 

Hiện nay các dịch vụ bảo lãnh L/C, cam kết cho vay thanh toán L/C là một trong những 

nguồn thu lợi nhuận cho các ngân hàng cổ phần. Tuy nhiên tại VIETABANK, nguồn thu dịch 

vụ này còn thấp. Mặc dù vậy, các đối tượng khách hàng đều được thẩm định rất chặt chẽ về 

các yếu tố như: 

- Có năng lực tài chính, bề dày hoạt động trong ngành nghề, có thị trường kinh doanh ổn 

định, có lịch sử tín dụng tốt với VIETABANK; 

- Có phương án kinh doanh khả thi; 

- Hàng hóa được tiêu thụ tốt trên thị trường; 

- Tỷ lệ ký quỹ an toàn; 

- Có tài sản đảm bảo để sử dụng dịch vụ thanh toán L/C. 

6. Rủi ro thị trường 

Rủi ro thị trường là rủi ro phát sinh khi thị trường có biến động về giá (biến động tỷ giá giá 

ngoại tệ, biến động của lãi suất, biến động giá trên thị trường chứng khoán...). Theo chuẩn 

mực Quốc tế: rủi ro thị trường bao gồm rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro ngoại hối, rủi ro 

danh mục đầu tư và các loại rủi ro ảnh hưởng đến hạng mục trên tài sản trên bảng cân đối. 

7. Rủi ro luật pháp 

Rủi ro luật pháp liên quan đến những sự cố hoặc sai sót trong quá trình hoạt động kinh 

doanh làm thiệt hại cho khách hàng và đối tác dẫn đến việc ngân hàng bị khởi kiện. Nguyên 

nhân dẫn đến rủi ro này thường là do con người hoặc hệ thống công nghệ thông tin. Để phòng 
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chống rủi ro này, Ngân hàng đã chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ. Hệ thống công nghệ 

thông tin của Ngân hàng thường được cải tiến để nâng cao tính ổn định, an toàn và bảo mật. 

Lĩnh vực hoạt động của VIETABANK là tài chính – tiền tệ, là một lĩnh vực nhạy cảm và có 

ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt hoạt động của xã hội. Vì vậy, ngoài những văn bản quy 

phạm ph p luật chung của Nhà nước, hoạt động của VIETABANK còn được điều chỉnh bởi 

một hệ thống các văn bản dưới luật của Ngân hàng Nhà nước. Việc thay đổi, bổ sung các văn 

bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là văn bản của Ngân hàng nhà nước đều có ảnh hưởng trực 

tiếp đến hoạt động của VIETABANK. Tuy nhiên, với tình hình tài chính minh bạch, kinh 

nghiệm quản trị - điều hành – kiểm soát được đúc kết qua nhiều năm hoạt động, cùng với định 

hướng phát triển ổn định của Ngân hàng Nhà nước trong những năm gần đây đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho VIETABANK thích ứng nhanh với những thay đổi từ hệ thống quy định pháp luật 

có liên quan. 

8. Rủi ro hoạt động 

Bao gồm toàn bộ các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động, rủi ro về cơ cấu, hạn mức 

không phù hợp trong lĩnh vực kinh doanh nguồn vốn. Trong quá trình quản lý tín dụng, để 

quản lý rủi ro hoạt động và ngăn chặn những tổn thất có thể xảy ra, VIETABANK thường 

xuyên rà soát lại toàn bộ các chính sách, quy trình và thủ tục nghiệp vụ, giám sát đảm bảo 

rằng các nghiệp vụ luôn được kiểm tra phù hợp với quy định. Các cán bộ lãnh đạo đơn vị chịu 

trách nhiệm quản lý nhân viên và đảm bảo các nhân viên này tuân thủ các quy định quản lý 

được HĐQT ban hành, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật. Phòng pháp chế 

VIETABANK có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các quy định pháp lý của Ngân hàng. 

Phòng kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá 

trình quản lý rủi ro hoạt động. Bộ phận này tiến hành xem xét đánh giá lại quy trình xử lý 

nghiệp vụ và thực hiện các đợt kiểm toán định kỳ theo kế hoạch hàng năm. Mục đích của các 

đợt kiểm tra này là đánh giá tình hình tuân thủ của các đơn vị đối với các chính sách và quy 

định của Ngân hàng. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo lên Ủy ban quản lý rủi ro và Ban kiểm 

soát của Ngân hàng. 

9. Rủi ro khác 

Rủi ro khác liên quan đến các trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lụt lội, cháy nổ... 

Tại VIETABANK, trên toàn hệ thống từ Hội sở đến các chi nhánh, phòng giao dịch và công ty 

trực thuộc, tất cả tài sản bao gồm nhà và thiết bị làm việc (hệ thống máy tính, các thiết bị văn 

phòng...) đều được mua bảo hiểm chống rủi ro cháy nổ. Ngoài ra, do đặc trưng của hoạt động 

ngân hàng, tiền và các tài sản giữ hộ của khách hàng trong kho và tiền vận chuyển trên đường 

đi đều được mua bảo hiểm. 
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III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 

BẢN  

1. TỔ CHỨC CHÀO BÁN  

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC 

CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN  - SJC 

Ông Nguyễn Thành Long Chức vụ: Tổng Giám đốc 

2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT 

Ông Nguyễn Miên Tuấn   Chức vụ: Thành viên HĐQT thường trực, Tổng Giám đốc 

3. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á (VIETABANK) 

Ông Phạm Duy Hưng Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Bà Huỳnh Phương Thảo  Chức vụ: Kế toán trưởng 

. 

Bản  này là một phần của hồ sơ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc 

Đá quý Sài Gòn – SJC tại Ngân Hàng TMCP Việt Á do Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng 

Việt (Rồng Việt) lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài 

Gòn. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản  

này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do 

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn cung cấp. 
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IV. CÁC KHÁI NIỆM 

Trong Bản  này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

Ngân hàng, 

VIETABANK,             

tổ chức phát hành 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á, gọi tắt là VIETABANK 

hoặc Ngân hàng Việt Á. 

SJC, tổ chức chào bán   Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn 

Bản  Bản công bố thông tin của Ngân hàng TMCP Việt Á về tình hình tài 

chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công 

chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán. 

Cổ phần Vốn điều lệ Ngân hàng được chia thành nhiều phần bằng nhau. 

Cổ đông Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần đã phát 

hành của VIETABANK. 

Cổ tức Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của 

VIETABANK để chia cho cổ đông. 

Điều lệ Điều lệ của VIETABANK đã được Đại hội đồng cổ đông của Ngân 

hàng thông qua và đã được đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước VN. 

Vốn điều lệ Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của 

VIETABANK. 

Năm tài chính Tính từ 00 giờ ngày 01/01 đến 24 giờ ngày 31/12 năm dương lịch 

hàng năm. 

Người liên quan Cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp 

sau đây: 

 Công ty mẹ và Công ty con (nếu có); 

 Công ty và người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra 

quyết định, hoạt động của Công ty thông qua các cơ quan quản 

lý Công ty; 

 Công ty và những người quản lý Công ty đó; 

 Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn 

góp, cổ phần hoặc lợi ích ở Công ty hoặc để chi phối việc ra 

quyết định của Công ty; 

 Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị, em 

ruột của người quản lý doanh nghiệp hoặc của thành viên, cổ 
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đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối. 

Rồng Việt, 

tổ chức tư vấn 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. 

KPMG, 

tổ chức kiểm toán 

Công ty TNHH KPMG 

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong các văn bản 

pháp luật khác có liên quan. 

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản  có nội dung như sau: 

ĐHĐCĐ  Đại hội đồng cổ đông 

HĐQT Hội đồng quản trị 

BKS Ban Kiểm soát 

Ban TGĐ  Ban Tổng Giám đốc 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

UBND Ủy ban Nhân dân 

UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

HSX Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 

TSCĐ Tài sản cố định 

GCN ĐKKD Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 

ĐVT Đơn vị tính 

CNTT Công nghệ thông tin 

NHNN Ngân hàng Nhà nước 

NH TMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

TCTD Tổ chức tín dụng 

TKTS Tổng kết tài sản 

TNDN Thu nhập doanh nghiệp 

VĐL Vốn điều lệ 

HĐTD Hội đồng tín dụng 
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V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Giới thiệu về  

- Tên gọi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á 

- Tên tiếng Anh:  VIETNAM ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 

- Tên viết tắt:  VIETABANK 

- Trụ sở chính: 115 – 121 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại:  (84.8) 38.292.497 Fax: (84.8) 38.230.336 

- Website:  www.vietabank.com.vn 

- Vốn điều lệ: 3.098.000.000.000 đồng  

(Ba ngàn không trăm chín mươi tám tỷ đồng) 

- Giấy phép hoạt động: số 12/NH-GP do Thống đốc NHNN cấp ngày 09/05/2003 

- Giấy CN ĐKKD:  số 0302963695 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng 

ký lần đầu ngày 19/06/2003; đăng ký thay đổi lần 20 ngày 19/09/2011. 

- Ngành nghề kinh doanh:   

+ Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, 

không kỳ hạn, tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, 

vay vốn của các tổ chức tín dụng khác; 

+ Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có 

giá; hùn vốn và liên doanh theo luật định; 

+ Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; 

+ Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế; 

+ Nhận ủy thác đầu tư bằng ngoại tệ từ tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

+ Mua bán hoặc làm đại lý mua bán các loại chứng khoán bằng ngoại tệ; 

+ Bảo lãnh các khoản vay trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ; 

+ Phát hành hoặc làm đại lý phát hành các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ; 

+ Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố các thương phiếu và giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ; 

+ Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối. 

http://www.vietabank.com.vn/
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1.2.  Quá trình hình thành và phát triển 

 Ngân hàng TMCP Việt Á được thành lập theo Quyết định số 440/2003/QĐ-NHNN ngày 

09/05/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất hai TCTD đã 

có nhiều năm hoạt động hiệu quả là Công ty tài chính cổ phần Sài Gòn và Ngân hàng TMCP 

Nông thôn Đà Nẵng. 

 Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Á những năm qua luôn có mức phát 

triển cao về các chỉ tiêu kế hoạch về huy động, sử dụng vốn và kết quả kinh doanh do Hội 

đồng quản trị đề ra. 

 Qua các năm hoạt động, VIETABANK đã vinh dự nhận được các giải thưởng sau: 

TT GIẢI THƯỞNG ĐƠN VỊ TRAO TẶNG 

Năm 2006: 

1 Doanh nghiệp Việt Nam uy tín chất lượng 2006 
Phòng Thương mại & Công nghiệp 

Việt Nam 

2 
Cúp vàng Topten ngành hàng thương hiệu Việt uy tín, 

chất lượng năm 2007 
Thương hiệu Việt 

3 Cúp vàng Topten Thương hiệu Việt lần thứ 3 Thương hiệu Việt 

Năm 2007 

1 Giải cầu vàng Việt Nam 2007 

Hội đồng bình chọn: Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Hiệp 

hội doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

2 Giải thưởng Thương mại Dịch vụ 2007 Bộ Công Thương 

3 
Giấy chứng nhận VIETABANK thuộc 500 Doanh 

nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2007 
Báo điện tử Vietnamnet 

Năm 2008 

1 
Danh hiệu dịch vụ bán lẻ được hài lòng nhất do người 

tiêu dùng bình chon năm 2008 
Báo Tiếp thị 

2 
Giải Cúp vàng: “Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam” 

năm 2008 

Hiệp hội kinh doanh chứng khoán 

Việt Nam; NHNN VN Trung tâm 

thông tin tín dụng; UBCK NN Tạp chí 

Chứng khoán VN; Công ty CK TM & 

Công nghiệp VN; CTCP văn hóa – 

thông tin Thăng Long 
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TT GIẢI THƯỞNG ĐƠN VỊ TRAO TẶNG 

3 Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2008” Thời báo kinh tế Việt Nam 

4 
Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2008 

Bộ thông tin và truyền thông – Đài 

truyền hình kỹ thuật số VTC 

5 Bằng chứng nhận “ Thanh toán chất lượng cao trong 

lĩnh vực thanh toán quốc tế” 
Standard Chartered Bank 

6 
Thương hiệu nổi tiếng 2008 

Phòng Thương mại & Công nghiệp 

Việt Nam và Công ty Nielsen VN 

Năm 2009 

1 Cúp vàng “ Thương hiệu chứng khoán uy tín - 2009” 

Do Hiệp hội kinh doanh Chứng 

khoán Việt Nam (VASB), Tạp chí 

Chứng khoán Việt Nam (UBCKNN), 

Trung tâm thông tin tín dụng NHNN 

VN (CIC) và một số tổ chức khác 

phối hợp cùng một số cơ quan chức 

năng, tổ chức và thực hiện 

2 “Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2009” 

Thời báo kinh tế Việt Nam phối hợp 

với Bộ Công thương về việc bình 

chọn và trao giải thưởng 

3 Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2009 

Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam, Công ty AC Nielsen Việt 

Nam phối hợp thực hiện 

4 Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ Tiêu biểu năm 2009 

Bộ thông tin và truyền thông phối hợp 

với đài truyền hình kỹ thuật số VTC 

công nhận 

5 Bằng thanh toán quốc tế chất lượng cao Standard Chartered Bank cấp 

Năm 2010 

1 Sản phẩm dịch vụ tốt nhất năm 2010 

Báo Sài Gòn Tiếp thị và Câu lạc bộ 

hàng Việt Nam chất lượng cao bình 

chọn 

2 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2010 

Thời báo kinh tế Việt Nam phối hợp 

với Bộ Công thương về việc bình 

chọn và trao giải thưởng. 

 Nguồn: VIETABANK 
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 Năm 2009, mặc dù nền kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu hồi phục và đang trong xu hướng 

thoát khỏi suy thoái kinh tế, nhưng bối cảnh nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp: thị trường 

chứng khoán cuối năm xu hướng điều chỉnh giảm, kinh doanh bất động sản chưa có dấu 

hiệu hồi phục, thị trường ngân hàng có nhiều dấu hiệu gặp khó khăn trong huy động vốn và 

cho vay... nhưng VIETABANK vẫn duy trì tốt các hoạt động và có lãi. Tổng tài sản đến 

31/12/2009 đạt 15.816 tỷ đồng, trong đó số dư huy động tiền gửi đạt 11.342 tỷ đồng (tăng hơn 

2.808 tỷ đồng so với cuối năm 2008), dư nợ cho vay là 12.049 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 

đạt 274 tỷ đồng tương đương 101,48% kế hoạch năm 2009. 

 Năm 2010, VIETABANK đứng trước những khó khăn và thách thức từ nền kinh tế thế 

giới như nguy cơ lạm phát gia tăng, nợ công Châu Âu và diễn biến phức tạp của kinh tế vĩ mô 

trong nước như lạm phát tăng cao, biến động về tỷ giá và giá vàng, tình hình thanh khoản của 

một số ngân hàng gặp nhiều khó khăn dẫn đến cuộc đua lãi suất huy động. Một mặt 

VIETABANK vừa chấp hành chủ trương, chính sách của NHNN vừa cân đối lại nguồn vốn và 

sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và các tỷ lệ an toàn, tái cấu trúc lại bộ máy... cho phù hợp 

với tình hình thị trường và đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế khi hai bộ Luật TCTC và Luật 

NHNN có hiệu lực vào ngày 01/01/2011. Tính đến 31/12/2010, tổng tài sản VIETABANK đạt 

24.093 tỷ đồng (tăng 52% tương ứng tăng 8.203 tỷ đồng so với đầu năm) trong đó tổng số vốn 

huy động từ tổ chức kinh tế, dân cư và các tổ chức tín dụng đạt 20.285 tỷ đồng đạt 66,67% kế 

hoạch năm 2010, lợi nhuận trước thuế đạt 347 tỷ đồng đạt 57,64% kế hoạch năm 2010. 

 30/06/2011: Tổng tài sản  đạt 22.619 tỷ đồng, trong đó 

số dư huy động tiền gửi đạt 18.456 . 



    
 

 

BẢN  VIETABANK  Trang 15 

2. Cơ cấu tổ chức Công ty 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của VIETABANK:  
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Trụ sở - Sở Giao Dịch 

Địa chỉ: 119-121 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

Điện thoại: (84-08) - 38292497 Fax: (84-08) – 38230336 

Email: vietabank@vietabank.com.vn 

: 

TP.  

CN Chợ Lớn 

305A – 307 Hồng Bàng, P.11, Q.5, HCM 

PGD Phùng Hưng  

207 Hải Thượng Lãn Ông, F.13, Q.5, TP HCM  

PGD Hồng Bàng 

151 Hậu Giang, P.5, Q.6, HCM 

PGD Quận 7 

1213 Huỳnh tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7, HCM 

PGD Quận 9 

511 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q.9, HCM 

PGD Phú Lâm 

127 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, HCM 

PGD Lý Chiêu Hoàng  

Tầng trệt, Lô B Chung cư Lý Chiêu Hoàng, P. 

An Lạc, Q. Bình Tân 

PGD Hòa Bình 

44 Chiêu Anh Các, P5, Q5, HCM 

CN Lạc Long Quân 

343K Lạc Long Quân, P.5, Q.11, HCM 

PGD Chợ Thiếc 

102 Phó Cơ Điều, P.14, Q.11, HCM 

PGD Âu Cơ 

89 Âu Cơ, P.14, Q.11, HCM 

PGD Bình Tân 

321 đường Vành Đai Trong, P.Bình Trị Đông, 

Q.Bình Tân, HCM 

CN Tân Bình 

31 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.TB, HCM 

PGD Tân Phú 

841 Luỹ Bán Bích, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, HCM 

PGD Trường Chinh 

230 Trường Chinh, P.13, Q.TB, HCM 

PGD Cộng Hoà 

51 Cộng Hoà, P.4, Q.Tân Bình, HCM 

PGD 3 Tháng 2 

476 đường 3 tháng 2, P.14, Q.10, HCM 

PGD Quang Trung 

234 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, HCM 

CN Sài Gòn 

229 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, HCM 

PGD Bà Chiểu 

127K Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, HCM 

PGD Lê Văn Sỹ 

52 Lê văn Sỹ, P.11, Q.Phú Nhuận, HCM 

PGD Bình Thạnh 

196 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.5, Q.BT 

PGD Quận 10 

219 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, HCM 

CN Củ Chi 

226 Tỉnh lộ 8, KP2, TT.Củ Chi, HCM 

PGD Nam Sài Gòn 

531 đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

PGD Trung Chánh 

150/3 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, 

H Hóc Môn 

mailto:vietabank@vietabank.com.vn
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3 

8, P.10, Q.3, HCM 

PGD Tân Quy  

Chi, TP.HCM 

PGD Thủ Thiêm 

164 Trần Não, P.Bình An, Q.2, HCM 

Quỹ Tiết Kiệm Tây Bắc Củ Chi  

Đường D3 Khu công nghiệp Tây bắc Củ Chi, Ấp 

Bàu Tre 

  

CN Đồng Nai 

12/3 Đồng Khởi, Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai 

PGD Hố Nai 

20/5 Khu Phố 5, P.Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 

  

CN Bình Dương 

73A Hoàng Hoa Thám, P.Hiệp Thành, Thị Xã 

Thủ Dầu Một 

PGD Lái Thiêu 

103B Nguyễn Văn Tiết, P  Lái Thiêu, 

Thuận An  

  

CN Đà Nẵng 

33 Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng 

PGD TT Thương Nghiệp Đà Nẵng 

284 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, 

Đà Nẵng 

PGD Sơn Trà 

307 Ngô Quyền, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà 

PGD An Hải 

31 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng 

PGD Trưng Nữ Vương 

580 Trưng Nữ Vương, P.HTTây, Q.Hải Châu, 

Đà Nẵng 

PGD Trần Cao Vân 

878 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê 

PGD Cẩm Lệ 

138 Cách Mạng Tháng 8, phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ 

PGD Hòa Vang 

264/1 Phạm Hùng, huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

Quảng Nam  

CN Hội An 

02 Phan Chu Trinh, TX.Hội An, Tỉnh Quảng Nam 

PGD Điện Bàn 

69 Quốc lộ 1A, TT Vĩnh Đện, Điện Bàn, Tỉnh 

Quảng Nam 

PGD Thăng Bình 

Thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 

PGD Tam Kỳ 

602 Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

PGD Phan Chu Trinh 

02 Đường Phan Chu Trinh, Tp. Hội An, Tỉnh 

Quảng Nam 
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Quảng Ngãi  

CN Quảng Ngãi 

27 Phan Đình Phùng, P.Trần Hưng Đạo, TP 

Quảng Ngãi 

PGD Bình Sơn 

Tổ 10 KV 3, Thị trấn Châu Ổ, H.Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

PGD Đức Phổ 

Khối 2, Quốc lộ 1A, thị trấn Đức Phổ, H.Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

PGD Thạch Trụ 

Khu dân cư 15, Quốc lộ 1A, thôn Thạch Trụ, xã 

Đức Lân, huyện Mộ Đức 

PGD Lê Trung Đình 

162-164 Lê Trung Đình, P.Nguyễn Nghiêm, 

Tp.Quảng Ngãi 

Quỹ Tiết kiệm Sơn Tịnh 

Xóm 7, Thôn Trường Thọ Đông, Thị trấn Sơn 

Tịnh, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi 

Bình Định  

CN Quy Nhơn 

273 Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn 

 

Hà Nội  

CN Hà Nội 

161 Đê La Thành, P.Nam Đồng, Q.Đống Đa, 

Hà Nội 

PGD Đống Đa 

137 Nguyễn Chí Thanh, P.LThượng, Q.Đống Đa, 

Hà Nội 

PGD Ba Đình 

42 Giang Văn Minh P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội 

PGD Phan Đình Phùng 

41B Phan Đình Phùng, Q.Ba Đình, Hà Nội 

PGD Kim Ngưu 

493 Kim Ngưu, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 

PGD Long Biên 

167 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội 

PGD Hà Đông 

600 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, 

Quận Hà Đông, Hà Nội 

QTK Nguyễn Thượng Hiền 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Q.Hai Bà Trưng 

Hà Nội 

QTK Số 4 

208 Lạc Long Quân, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội 

 

Cần Thơ  

CN Cần Thơ 

4 Phan văn Trị, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ 

PGD An Nghiệp 

182 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, 

Cần Thơ 

PGD Bình Thuỷ 

95/1 CMT8 P. An Thới , Q.Bình Thuỷ, Cần Thơ 

PGD Phú An 

94 Đường 8, KDC Phú An, P.Phú Thứ, Q.Cái 

Răng, Cần Thơ 

PGD Ninh Kiều 

95 Xô Viết Nghệ Tĩnh, PAn Cư, Q.Ninh Kiều, 

Cần Thơ 

PGD Thốt Nốt 

558 Quốc lộ 91, Thị trấn Thốt Nốt, H.Thốt Nốt, 

Cần Thơ 
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PGD Cái Răng 

440 Khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái 

Răng, Thành phố Cần Thơ 

PGD Thới Long 

91E Khu vực 2, phường Thới Long, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ 

An Giang  

CN An Giang 

31/1 Trần Hưng Đạo, TP.Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang 

 

16 - 18 Hai Bà Trưng, Thị trấn Cái Dầu, H.Châu 

Phú, Tỉnh An Giang 

PGD Châu Đốc 

78 Nguyễn Văn Thoại, Thị xã Châu Đốc, Tình 

An Giang 

PGD Tân Châu 

33 Nguyễn Văn cừ, Khóm Long Thạnh A, Thị xã 

Tân Châu, Tình An Giang 

PGD Long Xuyên 

79 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Tp.Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang 

 

Bạc Liêu  

CN Bạc Liêu 

134F/3 Đường 23/8, P7, Thị xã Bạc Liêu, Tỉnh 

Bạc Liêu 

PGD Hoàng Văn Thụ 

51 Hoàng Văn Thụ, P.3,Thị xã Bạc Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu 

PGD Giá Rai 

415 Quốc Lộ 1A, ấp 2, thị trấn Giá Rai, huyện 

Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

PGD Hòa Bình - Bạc Liêu 

Số 51, ấp thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện 

Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu 

Đăk Lăk  

CN Buôn Ma Thuột 

40 Hùng Vương, Phường Tự An, Tp.Buôn Ma Thuột 

 

Nguồn: VIETABANK 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành 

Cơ cấu Bộ máy quản lý và điều hành của VIETABANK bao gồm: 

3.1. Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của ngân hàng. 

Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ và quyền hạn: 

a. Thông qua, sửa đổi, bổ sung điều lệ ngân hàng. 

b. Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết 

quả kinh doanh, báo cáo kiểm toán, quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia 

lợi tức cổ tức và trích lập, sử dụng các quỹ theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Phương hướng, 

nhiệm vụ và ngân sách tài chính cho năm tài chính mới. 

c. Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. 
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d. Thành lập công ty trực thuộc. 

e. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, , giải thể ngân hàng và Công ty trực thuộc của 

Ngân hàng. 

f. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Ngân hàng; Quy chế 

nhân viên, biên chế, quỹ lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

g. Quyết định đề án hoạt động đối ngoại. 

h. Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật. 

i. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác. 

j. Thông qua phương án mua cổ phiếu bằng giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản 

khác không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng. 

k. Quyết định các hợp đồng kinh tế, dân sự (không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

cấm hoặc hạn chế tại các điều 77, 78, 79, 80 của Luật các tổ chức tín dụng và văn bản hướng 

dẫn dưới luật) có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) vốn tự có của Ngân hàng (theo quy 

định của NHNN) với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn 

và người có liên quan với họ. 

l. Quyết định nhưng thay đổi tại khoản 1 điều 31 Luật các tổ chức tín dụng, trừ những 

thay đổi về địa điểm Sở giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, về chuyển nhượng cổ phần 

có ghi tên quá quy định của NHNN và về Tổng giám đốc Ngân hàng. 

m. Quyết định giải pháp khắc phục các biến động lớn về tài chính của Ngân hàng. 

n. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên  nếu hết 

nhiệm kỳ hoặc bầu bổ sung thay thế. 

o. Xem xét sai phạm v  quyết định các hình thức xử lý các thành viên Hội đồng quản trị 

và Ban kiểm soát gây thiệt hại cho cổ đông và Ngân hàng. 

3.2. Hội đồng quản trị:  do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản trị Ngân hàng, có 

toàn quyền nhân danh Ngân hàng để quyết định những vấn đề liên quan đến mục đích, quyền 

lợi Ngân hàng, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản 

trị giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hàng năm; chỉ đạo và giám sát hoạt 

động Ngân hàng thông qua Ban điều hành. 

 Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây: 

a. Quản trị ngân hàng theo quy định của pháp luật và điều lệ VIETABANK. 
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b. Quyết định những vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Ngân hàng, trừ 

những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

c. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động 

cũng như những sai phạm trong quản lý, vi phạm điều lệ này và vi phạm pháp luật gây thiệt 

hại cho Ngân hàng. 

d. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Sở giao dịch, Chi nhánh, Văn 

phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp và Công ty trực thuộc của Ngân hàng. 

e. Phê duyệt hoạt động kinh doanh do Tổng giám đốc đề nghị. 

f. Quy định về lãi suất, tỷ lệ hoa hồng, phí, mức tiền phạt khách hàng theo quy 

định của pháp luật. 

g. Trích lập và sử dụng các quỹ, chia lợi tức cổ phần theo quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông. 

h. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng Ngân hàng, Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện, 

Giám đốc Công ty trực thuộc, Giám đốc đơn vị sự nghiệp. 

i. Ban hành quy chế về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý 

ngoài các chức danh quy định tại Khoản 10 điều này. 

j. Ban hành quy chế nội bộ về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

(Ban kiểm soát xây dựng quy chế hoạt động trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành để Hội 

đồng quản trị ký ban hành). 

k. Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động kiểm tra và kiểm toán nội bộ theo quy 

định của pháp luật. 

l. Ban hành quy chế hoạt động của Sở giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại điện, Đơn 

vị sự nghiệp, Công ty trực thuộc. 

m. Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định của Nhà nước 

và Ngân hàng nhà nước về hoạt động ngân hàng. 

n. Quyết định tiền lương, tiền thưởng cho Tổng giám đốc và phó Tổng giám đốc. 

o. Giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác và xem xét sai phạm của những 

người này gây thiệt hại cho Ngân hàng mình và thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục. 
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p. Định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng 

theo quy định tại điều 23 Luật Doanh Nghiệp 

q. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ VIETABANK. 

3.3. Ban kiểm soát: do Đại hội đông cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động kinh 

doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo, bản quyết toán năm tài chính và yêu 

cầu khắc phục sai phạm nếu có. Đồng thời Ban kiểm soát cũng chịu trách nhiệm giám sát hoạt 

động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ củua Ngân hàng; thẩm định báo cáo tài chính 

hàng năm; báo cáo cho ĐHĐCĐ tính chính xác, trung thực, hợp pháp, về báo cáo tài chính 

của Ngân hàng. 

Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn chính như sau: 

a. Kiểm tra hoạt động tài chính của Ngân hàng; giám sát việc chấp hành chế độ hạch 

toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiếm toán nội bộ của Ngân hàng; 

b. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Ngân hàng; kiểm tra từng vấn đề cụ thể 

liên quan đến hoạt động tài chính của Ngân hàng khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông hoặc cổ đông lớn; 

c. Thường xuyên báo cáo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến 

Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận  kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 

d. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính , trung thực, hợp pháp của việc ghi 

chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính; hoạt động của hệ thống kiểm tra 

và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng; 

e. Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến hoạt động tài chính của Ngân hàng 

theo quy định của pháp luật; 

f. Được sử dụng hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng để thực hiện 

nhiệm vụ của chính mình; 

g. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp Hội đồng quản trị có 

quyết định vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 86 Luật Doanh 

nghiệp hoặc vượt quá thẩm quyền được giao và các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ 

Ngân hàng; 

h. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và điều lệ VIETABANK. 

3.4. Uỷ ban quản lý rủi ro (UBQLRR): là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập

. UBQLRR có nhiệm vụ giám sát toàn bộ công tác quản trị rủi ro trên mọi lĩnh 
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vực hoạt đông của ngân hàng, đồng thời tham mưu cho Hội đồng quản trị các chính sách, biện 

pháp khắc phục và phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành của 

Ngân hàng. 

Các chức năng chính của UBQLRR: 

a. Dự báo các rủi ro và tham mưu cho Hội đồng quản trị VIETABANK định hướng thiết lập 

hệ thống quản trị rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro ngoại hối, rủi ro 

vận hành, rủi ro pháp lý,…) và xây dựng chính sách quản lý rủi ro áp dụng tại VIETABANK.    

b. Quản lý, giám sát và điều phối hoạt đông quản lỷ rủi ro trong toàn ngân hàng VIETABANK. 

c. Nghiên cứu các mô hình quản lý rủi ro hiện đại, hiệu  cao đang áp dụng tại các 

Ngân hàng bán lẻ  cầu để từng bước áp dụng tại VIETABANK. 

3.5. Các hội đồng: Do HĐQT thành lập, làm tham mưu cho HĐQT trong việc quản trị ngân 

hàng, thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh;  đảm bảo sự phát triển hiệu quả, an toàn và 

đúng mục tiêu đề ra. 

3.6. Tổng giám đốc: là người chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về hoạt động 

hàng ngày của Ngân hàng. Giúp việc cho Tổng giám đốc là các Phó Tổng giám đốc, các Giám 

đốc khối, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ. 

Tổng giám đốc có nhiệm vụ quyền hạn như sau: 

a. Điều hành và quyết định các vấn đề có liên quan đến các hoạt đông kinh doanh của 

Ngân hàng theo đúng pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và quyết định của HĐQT; chịu trách nhiệm 

về kết quả kinh doanh của Ngân hàng. 

b. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền được quy định 

trong Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành. Tuyển dụng, kỷ luật và cho thôi việc các nhân 

viên của Ngân hàng; quyết định lương và phụ cấp với  người lao động kể cả cán bộ quản lý theo 

đúng pháp luật và quy chế do HĐQT ban hành. 

c. Tổ chức thực hiện phương án hoạt đông kinh doanh khi được HĐQT ban hành. 

d. Đại  Ngân hàng trong quan hệ quốc tế, tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản. 

e. Được áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp 

khẩn cấp (thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm trước những quyết định đó. 

Sau đó trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ lúc áp dụng biện pháp vượt thẩm 

quyền này, phải báo cáo ngay cho HĐQT, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan Nhà nước khác 

có thẩm quyền để giải quyết tiếp. 
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f. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát, NHNN và các cơ 

quan Nhà nước khác có thẩm quyền dối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình. 

g. Báo cáo Hội đồng quản trị, NHNN và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

h. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều Ngân hàng và 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty Cơ cấu cổ đông 

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty 

Stt Họ và tên Địa chỉ 
CMND/ 

ĐKKD 

Tỷ lệ 

(%) 

01 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

đầu tư Việt Phương  
0103016068 11,62% 

02 
Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Hòa Bình  
2300335233 9,79% 

03 
Ngân hàng xuất nhập khẩu 

VN (EIB) 

1, Tp. 

HCM 
0301179079 8,51% 

04 
Văn phòng Thành ủy TP. 

HCM 
127 Trương Định, Quận 3, TP. HCM - 6,76% 

Tổng Cộng  
 36,68% 

Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 30/06/2011 của VIETABANK 

4.2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2011 

Danh mục 

Cổ đông trong nước 
Cổ đông 

nước ngoài 
Tổng 

SL cổ đông 
Tỷ lệ  

(%) 
SL cổ đông 

Tỷ lệ  

(%) 
SL cổ đông 

Tỷ lệ 

 (%) 

1.   40 61,21 - - 40 61,21 

 1.923 38,79 - - 1.923 38,79 

Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 30/06/2011 của VIETABANK 

. 
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5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của VIETABANK, những công ty mà 

VIETABANK đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm 

giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với VIETABANK 

5.1. Danh sách Công ty mà VIETABANK đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần 

chi phối 

Công ty con: & K T –  

-

27/12/2010. 

5.2. Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với VIETABANK 

Không có. 

6. Hoạt động kinh doanh  

6.1.  Ngành nghề kinh doanh chính của Ngân hàng: 

6.1.1.  Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh tiền tệ, tín dụng: 

a. Huy động vốn: Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết 

kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư; nhận vốn từ các tổ 

chức tín dụng trong và ngoài nước. Nguồn huy động bao gồm: 

- Nguồn huy động từ các TCKT và dân cư, bao gồm: 

 Tiền gửi thanh toán cá nhân và doanh nghiệp: là loại tiền gửi không kỳ hạn, được 

hưởng lãi suất không kỳ hạn và được sử dụng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền thanh 

toán qua Ngân hàng... bao gồm các loại tiền gửi bằng VND, USD và vàng. 

 Tiền gửi có kỳ hạn: là loại tài khoản tiền gửi được sử dụng với mục đích chủ yếu để 

hưởng lãi căn cứ vào kỳ hạn gửi, gồm các loại tiết kiệm VND, USD và vàng. 

 Tiết kiệm dự thưởng: Tùy vào nhu cầu nguồn vốn hoạt động, VIETABANK có thể tổ 

chức huy động vốn dưới hình thức tiết kiệm dự thưởng, khi đó người gửi tiền ngoài khoản lãi 

tiền gửi được hưởng còn có các cơ hội trúng thưởng may mắn. 

 Các chứng chỉ tiền gửi khác: là các loại hình sản phẩm tiết kiệm khác mà Ngân hàng 

cung cấp tạo điều kiện tiện ích nhất cho khách hàng. 

- Nguồn vốn vay NHNN và các TCTD khác. 

- Nguồn vốn tiền gửi cho Kho bạc Nhà nước và các TCTD khác 
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b. Nghiệp vụ tín dụng: Cho vay ngắn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu, công trái 

và giấy tờ có giá. Các nghiệp vụ tín dụng chính bao gồm: 

- Cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh: là tài trợ vốn cho khách hàng nhằm đáp ứng 

nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ. 

- Cho vay đầu tư dự án như: cho vay đền bù giải tỏa, cho vay xây dựng cơ sở hạ tầng 

(điện, nước, đường xá, cầu, cầu cống). 

- Cho vay xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, cho vay xây dựng cao ốc văn 

phòng, chung cư. 

- Cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp: là tài trợ cho khách hàng ở khu vực nông thôn 

nhằm đáp ứng nhu cầu cho sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề kinh doanh hàng hóa và 

dịch vụ nông nghiệp. 

- Cho vay tiêu dùng: là tài trợ vốn cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tiêu 

dùng như: mua sắm vật dụng sinh hoạt gia đình, đ ng học phí du lịch,... 

- Cho vay mua bất động sản: là tài trợ vốn cho khách hàng nhằm bổ sung phần vốn thiếu 

hụt trong xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc, thanh toán tiền mua bất động sản. 

- Tài trợ nhu cầu vốn ngắn hạn. 

- Tài trợ xuất nhập khẩu. 

c. Nghiệp vụ bảo lãnh: 

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Đảm bảo khả năng và kế hoạch thực hiện hợp đồng của 

khách hàng nếu hợp đồng được ký kết. 

- Bảo lãnh dự thầu: là bảo lãnh cho doanh nghiệp đang chuẩn bị tham gia vào đợt đấu 

thầu, giúp cho doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia vào một giao dịch đấu thầu mà việc 

phải có bảo lãnh của Ngân hàng là bắt buộc theo yêu cầu của chủ thầu. 

- Bảo lãnh thanh toán: Bão lãnh với bên thứ ba về việc cam kết sẽ thanh toán thay cho 

khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa 

vụ của mình khi đến hạn. 

- Bảo lãnh vay vốn: là phát hành bảo lãnh cho bên thứ ba khác về việc cam kết trả nợ 

thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không trả nợ, hoặc không trả nợ đầy đủ, 

đúng hạn. 
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d. Dịch vụ chuyển tiền: 

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

hàng tại các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam; 

- Chuyển tiền trong cùng hệ thống; 

- Chuyển tiền ngoài hệ thống; 

- Chuyển tiền ngân hàng liên kết dịch vụ; 

- Chuyển tiền ra nước ngoài: Thực hiện các dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng chuyển tiền, 

ngoại tệ ra nước ngoài để sử dụng vào mục đích công tác, thanh toán tiền hàng, du học,... 

- Chuyển tiền từ nước ngoài về Việt nam: nhận tiền chuyển về của khách hàng đang sinh 

sống, làm việc ở nước ngoài cho người thân thông qua các công ty kiều hối, công ty chuyển tiền. 

e. Đầu tư tài chính, đầu tư vào chứng khoán và các tổ chức kinh tế... 

f. Nghiệp vụ kinh doanh vàng, ngoại tệ. 

g. Dịch vụ thẻ ATM, dịch vụ chi hộ lương, dịch vụ SMS banking. 

h. Các nghiệp vụ Ngân hàng khác: làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng, cung cấp 

các dịch vụ về đầu tư... 

6.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh: 

VIETABANK luôn phấn đấu là ngân hàng thương mại bán lẻ hoạt động năng động, sản 

phẩm phong phú, công nghệ hiện đại, kinh doanh an toàn hiệu quả và tăng trưởng bền vững. 

Với định hướng đa dạng hóa sản phẩm và hướng đến khách hàng để trở thành ngân hàng bán 

lẻ, VIETABANK hiện đang thực hiện đầy đủ các chức năng của một ngân hàng bán lẻ. Danh 

mục sản phẩm của VIETABANK rất tập trung vào cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong 

huy động vốn, VIETABANK là ngân hàng có nhiều sản phẩm tiết kiệm cả về nội tệ lẫn ngoại tệ 

đặc biệt là vàng, thu hút mạnh nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. Các sản phẩm tín dụng mà 

VIETABANK cung cấp rất phong phú, nhất là dành cho khách hàng cá nhân. Ngoài ra 

VIETABANK cũng cung cấp danh mục đa dạng các sản phẩm ngân quỹ và thanh toán. Với hệ 

thống công nghệ thông tin tiên tiến, các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền được xử lý nhanh 

chóng, chính xác và an toàn với nhiều tiện ích cộng thêm cho khách hàng. Thanh toán quốc 

tế, kinh doanh ngoại tệ và vàng cũng là những mảng kinh doanh truyền thống và mạnh của 

VIETABANK từ nhiều năm nay. 
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a. Về huy động vốn: 

- Năm 2009: 

 Vốn huy động tiền gửi các tổ chức kinh tế và dân cư: 

Năm 2009 tuy có những yếu tố khó khăn trong quá trình huy động vốn nhưng số dư 

tiền gửi TCKT và dân cư tại VIETABANK đến 31/12/2009 vẫn có kết quả khả quan đạt 10.810 

tỷ đồng, tăng 3.362 tỷ đồng, tăng 45,2% so với năm trước. Trong đó, số dư tiền gửi tiết kiệm 

đạt 9.100 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm, chiếm 84% trong tổng vốn huy động; số dư tiền 

thanh toán đạt 1.710 , tăng 53% so với đầu năm, chiếm 16% trong tổng vốn huy động. 

Cụ thể: 

 Phân theo hình thái tiền tệ: số dư huy động bằng VNĐ đạt 6.813 tỷ đồng, so với đầu 

năm tăng 2.074 tỷ đồng, chiếm 63%; bằng vàng đạt 3.334 tỷ đồng, tăng 1.109 tỷ đồng, chiếm 

31%; bằng ngoại tệ 663 tỷ đồng, tăng 179 tỷ đồng, chiếm 6% trong tổng vốn huy động. 

 Phân theo kỳ hạn: tiền gửi không kỳ hạn đạt 632 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 283 

tỷ đồng, tốc độ tăng 81%; tiền gửi có kỳ hạn đạt 10.178 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 3.079 tỷ 

đồng, tốc độ tăng 43%. 

 Phân theo loại hình doanh nghiệp: tiền gửi khách hàng doanh nghiệp đạt 1.591 tỷ 

đồng, so với đầu năm tăng 592 tỷ đồng, tốc độ tăng 53%; tiền gửi khách hàng cá nhân đạt 

9.219 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 2.770 tỷ đồng, tốc độ tăng 43%. 

 Số dư ký quỹ, giữ hộ: Tính đến 31/12/2009 đạt 2.551 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 

2.493 tỷ đồng. Trong đó VNĐ đạt 1.310 tỷ đồng, tăng 1.281 tỷ đồng; bằng vàng đạt 1.241 tỷ 

đồng, tăng 1.211 tỷ đồng. 

 Doanh số huy động trong kỳ đạt 94.609 , so với năm trước tăng 42%, 

doanh số chi trả đạt 91.247 tỷ đồng, tăng 43% 

 Vốn huy động từ Ngân hàng Nhà nước và các TCTD khác: 

Việc tăng số dư huy động tiền gửi TCKT và dân cư tạo điều kiện cho VIETABANK 

chủ động hơn về nguồn vốn, giảm huy động từ NHNN và các TCTD khác. Tính đến 

31/12/2009 số dư là 533 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 554 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,93% trong 

số dư huy động. Việc huy động vốn từ thị trường này được thực hiện linh hoạt nhằm đáp ứng 

nhu cầu thanh toán ngắn hạn của Ngân hàng. 

- Năm 2010 

 Tính đến ngày 31/12/10, tổng tài sản của VIETBANK đạt 24.093 tỷ đồng, tăng 8.203 tỷ 

đồng, tốc độ tăng 52% so đầu năm, trong đó: 
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 Vốn huy động tiền gửi các tổ chức kinh tế và dân cư: 

Số dư tiền gửi TCKT, dân cư và phát hành giấy tờ có giá tính đến ngày 31/12/2010 

đạt 13.468 tỷ đồng, tăng 2.658 tỷ đồng, tốc độ tăng 24,58% so đầu năm, đạt 74,92% kế hoạch 

năm 2010. Cụ thể: 

 Phân theo hình thái tiền tệ: Số dư huy động bằng VNĐ đạt 8.062 tỷ đồng, tăng 

1.249 tỷ đồng (18,33%) so với đầu năm; Số dư huy động bằng ngoại tệ đạt 45,23 triệu USD 

tương đương 882 tỷ đồng, tăng 11,23 triệu USD tương đương tăng 219 tỷ đồng với tốc độ tăng 

(+33%) so với đầu năm; Số dư huy động bằng vàng đạt 125.605 lượng tương đương 4.524 tỷ 

đồng, giảm 685,4 lượng tương đương tăng 1.190 tỷ đồng, tốc độ tăng 35,7% so đầu năm. 

 Phân theo kỳ hạn: Tiền gửi không kỳ hạn đạt 512 tỷ đồng, giảm 120 tỷ đồng           

(-18,98%) so đầu năm; Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng đạt 11.699 tỷ đồng, tăng 1.781 tỷ 

đồng (+17,84%) so đầu năm; Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng đạt 1.257 tỷ đồng, giảm 442 tỷ 

đồng (-26%) so đầu năm.  

 Vốn huy động từ NHNN và các TCTD khác: 

 Tổng huy động thị trường 2 đạt 6.817 tỷ đồng tăng 6.284 tỷ đồng so với đầu năm, 

trong đó tiền gửi TCTD đạt 6.190 tỷ đồng; vay NHNN 627 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh huy động 

trên thị trường 2 đã giúp cân đối nguồn vốn huy động của Ngân hàng. 

 Vốn điều lệ: 

 Tính đến ngày 31/12/2010, mức vốn điều lệ là 2.937 tỷ đồng, đạt 98% so với kế hoạch 

năm 2010 và so với yêu cầu tăng vốn theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ và tạo 

điều kiện bổ sung năng lực tài chính cho hoạt động của ngân hàng. Đến 05/03/2011 với 161 tỷ 

đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, vốn điều lệ của VIETABANK sẽ là 3.098 tỷ đồng. 

b. Về hoạt động tín dụng: 

 VIETABANK thực hiện chính sách tín dụng thận trọng và phân tán rủi ro. Trong các năm 

qua, hoạt động tín dụng của VIETABANK luôn đạt mức tăng trưởng tốt. Các sản phẩm của 

VIETABANK đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi thành phần kinh tế, cung cấp nhiều sản phẩm 

tín dụng như cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ và đồng tài trợ các dự án đầu tư, cho vay 

sinh hoạt tiêu dùng, cho vay sửa chữa nhà, cho vay mua nhà, cho vay du học, cho vay cán bộ 

công nhân viên, tài trợ xuất nhập khẩu,… 

 VIETABANK đã hướng hoạt động tín dụng theo mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng đi 

đôi với việc kiểm soát chặt chẽ nợ quá hạn và nợ xấu, đẩy mạnh cho vay đối với doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, mở rộng hạn mức tín dụng đối với khách hàng có uy tín. 
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- Năm 2009: 

 Tổng dư nợ tín dụng tính đến 31/12/2009 đạt 12.049 tỷ đồng, tăng 5.415 tỷ đồng, tốc độ 

tăng 82% so đầu năm, đạt 120% kế hoạch 2009. Trong đó, dư nợ cho vay đầu tư vàng 2.201 tỷ 

đồng, chiếm tỷ trọng 18%; cho vay các TCKT và cá nhân 9.841 tỷ đồng, chiếm 82%. Cụ thể: 

 Phân theo kỳ hạn: dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 8.549 tỷ đồng, tăng 3.866 tỷ đồng, tốc 

độ tăng 83% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 71%; dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 3.493 tỷ 

đồng, tăng 1.543 tỷ đồng, tốc độ tăng 79% so với đầu năm, chiếm 29% tổng dư nợ. 

 Phân theo hình thái tiền tệ: dư nợ cho vay VNĐ đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 4.318 tỷ đồng 

so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 76%; vàng đạt 2.532 tỷ đồng, tăng 948 tỷ đồng, chiếm 21%; 

ngoại tệ đạt 310 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng, chiếm 3%/tổng dư nợ. 

 Phân theo loại hình doanh nghiệp: dư nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt 7.059 tỷ 

đồng, so với đầu năm tăng 3.425 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59%; dư nợ cho vay khách hàng 

doanh nghiệp đạt 4.983 tỷ đồng, tăng 1.984 tỷ đồng, chiếm 41%/ tổng dư nợ. 

 Tỷ lệ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán chiếm 0,13%/Vốn điều lệ. 

 Số dư bảo lãnh đạt 136 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 60%, trong đó doanh số bảo 

lãnh trong kỳ đạt 220 tỷ đồng. 

 Doanh số cho vay trong kỳ đạt 44.393 tỷ đồng, so với năm trước tăng 295%, doanh 

số thu nợ đạt 38.984 tỷ đồng, so với năm trước tăng 276%. 

 Dư Nợ xấu tính đến 31/12/2009 là 157,96 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 38,6 tỷ đồng, 

chiếm tỷ trọng 1,31% trên tổng dư nợ, trong đó: 

 Nợ nhóm 3: 21,98 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 16,67 tỷ đồng. 

 Nợ nhóm 4: 39,3 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 14,84 tỷ đồng. 

 Nợ nhóm 5: 96,68 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 40,47 tỷ đồng. 

- Năm 2010 

 Cho vay các tổ chức kinh tế và dân cư: 

 Tính đến 31/12/2010, số dư cho vay của VIETABANK đạt 13.290 tỷ đồng, tăng 1.248 

tỷ đồng, (tương ứng tăng 10,4%) so với đầu năm, đạt 88% kế hoạch năm. Tuy nhiên do tình 

hình đầu năm có số dư cho vay trên sàn vàng là 2.220 tỷ đồng, trong quý I/2010 đã rút hết số 

dư nợ này do sàn vàng đóng cửa theo quyết định của NHNN, do vậy nếu loại trừ số dư cho 

vay sàn vàng thì mức tăng trưởng so đầu năm là 35,31%. 
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 Phân theo đối tượng khách hàng: Khối khách hàng doanh nghiệp đạt 7.253 tỷ 

đồng chiếm 54,67%/tổng dư nợ; Khối khách hàng cá nhân đạt 6.037 tỷ đồng chiếm 

45,43%/tổng dư nợ. 

 Phân theo kỳ hạn: 

+ Cho vay ngắn hạn: Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 7.658 tỷ đồng, trong đó số dư 

bằng VNĐ đạt 6.496 tỷ đồng, bằng vàng đạt 955 tỷ đồng, ngoại tệ đạt 207 tỷ đồng, ngắn hạn 

giảm 891 tỷ ( tương ứng giảm 10,4%) so đầu năm; Cho vay ngắn hạn chiếm 57,6%/tổng dư nợ. 

+ Cho vay trung hạn: Dư nợ cho vay trung hạn đạt 4.410 tỷ đồng, trong đó số dư 

bằng VNĐ đạt 3.279 tỷ, vàng đạt 1.047 tỷ, ngoại tệ đạt 84 tỷ; Tăng 2.082 tỷ đồng (tương ứng 

tăng 89,1%) so đầu năm; Cho vay trung hạn chiếm 33,18%/tổng dư nợ. 

+ Cho vay dài hạn: Dư nợ cho vay dài hạn đạt 1.222 tỷ đồng, trong đó số dư bằng 

VNĐ đạt 721 tỷ, vàng đạt 318 tỷ, ngoại tệ đạt 183 tỷ; tăng 57 tỷ đồng (tương ứng tăng 4,9%) 

so đầu năm. Cho vay dài hạn chiếm 9,19%/tổng dư nợ. 

 Phân theo hình thái tiền tệ: Dư nợ cho vay VNĐ đạt 10.497 tỷ đồng, tăng 1.297 

(tương ứng tăng 14,1%) so đầu năm, chiếm tỷ trọng 78,9%/tổng dư nợ; Dư nợ cho vay 

bằng vàng đạt 64.417 lượng (tương đương 2.320 tỷ đồng), giảm 31.499 lượng (giảm 212 tỷ 

đồng); chiếm tỷ trọng 17,5%/tổng dư nợ; Dư nợ cho vay ngoại tệ đạt 24,27 triệu USD (tương 

đương 473 tỷ đồng), tăng 8,37 triệu USD (tương đương 163 tỷ đồng) so đầu năm, chiếm tỷ 

trọng 3,6%/tổng dư nợ. 

 Sử dụng vốn thị trường 2 

 VIETABANK gửi và cho vay tại các TCTD khác: Tổng số 2.224 tỷ đồng, tăng 

1.608 tỷ đồng so đầu năm (tăng 3,6 lần). 

 Dư nợ xấu: Đến ngày 31/12/2010 là 334,69 tỷ đồng, tăng 76,7 tỷ đồng so đầu năm, 

chiếm tỷ lệ 2,52% trên tổng dư nợ. 

 Nợ nhóm 3: 50,08 tỷ đồng, tăng 28,1 tỷ đồng so đầu năm. 

 Nợ nhóm 4: 92,89 tỷ đồng, tăng 53,59 tỷ đồng so đầu năm. 

 Nợ nhóm 5: 191,71 tỷ đồng, tăng 95,03 tỷ đồng so đầu năm. 

Đối tượng khách hàng của VIETABANK bao gồm: 

 Cá nhân: Là những người có thu nhập ổn định tại các khu vực thành thị và vùng kinh 

tế trọng điểm. Với mục tiêu phấn đấu trở thành một ngân hàng bán lẻ đa năng hiện đại, 

VIETABANK tập trung phát triển nhiều sản phẩm phục vụ khách hàng cá nhân bằng các sản 
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phẩm đa dạng, tính phổ cập, tiêu chuẩn hoá cao và áp dụng tối đa công nghệ thông tin như: 

Home Banking, SMS Banking, Internet Banking, Advance Card.... 

 Doanh nghiệp: Là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có lịch sử hoạt động hiệu quả. 

c. Về hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ: 

 VIETABANK là ngân hàng có thế mạnh về huy động và cho vay bằng vàng, VIETABANK 

hiện đang là một trong những ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực này. VIETABANK cũng được 

NHNN cho phép kinh doanh vàng trên tài khoản. Lợi nhuận từ kinh doanh vàng đóng góp 

đáng kể vào hiệu quả chung của toàn ngân hàng. 

 Năm 2009, với những diễn biến của vàng và ngoại tệ trên thế giới, giá vàng và ngoại tệ 

trong nước cũng diễn biến phức tạp. Hoạt động kinh doanh này gặp nhiều khó khăn, doanh số 

kinh doanh giảm mạnh so với năm trước, cụ thể: 

 Kinh doanh vàng: Tổng doanh số mua vào là 1.547.588 lượng; tổng doanh số bán ra 

là 1.579.523 lượng, giảm 47%. 

 Kinh doanh ngoại tệ: Tổng doanh số mua vào là 431.295 ngàn USD; tổng doanh số 

bán ra là 435.498 ngàn USD, giảm 83%. 

 Năm 2010 tiếp tục là năm không thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh vàng trên thị 

trường trong nước và quốc tế. Hoạt động kinh doanh ngoại hối vẫn còn nhiều hạn chế ảnh 

hưởng đến khả năng cung cấp ngoại tệ cho dịch vụ thanh toán quốc tế, cụ thể: 

 Kinh doanh vàng: Tổng doanh số mua vào là 1.639.480 lượng, tăng 8% so với năm 

trước; tổng doanh số bán ra là 1.640.739 lượng, tăng 7,06% so với năm trước. 

 Kinh doanh ngoại tệ: Tổng doanh số mua vào là 631,1 triệu USD, tăng 45,75% so với 

năm trước; tổng doanh số bán ra là 632,9 triệu USD, tăng 37,14% so với năm trước. 

d. Dịch vụ thanh toán quốc tế: 

 Doanh số hoạt động thanh toán quốc tế năm 2009 so với năm trước cũng bị giảm sút do 

tác động từ các yếu tố do biến động tỷ giá, nguồn ngoại tệ khan hiếm,…, cụ thể: 

 Doanh số chi trả hộ - kiều hối đạt 103 tỷ đồng, giảm 23%. 

 Doanh số dịch vụ hối đoái đạt 2.403 ngàn USD, tăng 90%. 

 Dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu: tổng doanh số đạt 74.714 ngàn USD, tăng 55%, 

trong đó: 

 Nhập khẩu: 

+ L/C: đạt 23.366 ngàn USD, tăng 60%. 
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+ Nhờ thu: đạt 682 ngàn USD, giảm 53%. 

+ Chuyển tiền đi TTR: đạt 21.455 ngàn USD, tăng 68% 

 Xuất khẩu: 

+ L/C và nhờ thu: đạt 29.211 ngàn USD, tăng 50%. 

 Năm 2010, biến động tỷ giá, nguồn ngoại tệ khan hiếm, chất lượng dịch vụ chưa cao, tỷ lệ 

khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu trong hệ thống VIETABANK thấp (chỉ đạt 3 - 5% 

trên tổng số khách hàng). Tính đến ngày 31/12/2010, hoạt động thanh toán quốc tế đạt: 

 Doanh số hàng nhập năm 2010: trị giá 62,1 triệu USD, tăng 36,45% 

 Doanh số hàng xuất cả năm 2010: trị giá 15,6 triệu USD, giảm 46,58% 

 Dịch vụ hối đoái cả năm 2010: trị giá 4,4 triệu USD, tăng 83,33% 

 Thu phí gồm lãi chiết khấu cả năm đạt 6,81 tỷ đồng, đạt 87,4% kế hoạch. 

e. Hoạt động thẻ: 

 Mặc dù kinh doanh thẻ vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng VIETABANK vẫn quyết tâm 

chú trọng đến công tác phát triển thẻ, không ngừng tăng thu hút lượng khách hàng tham gia 

và tăng doanh số thanh toán qua thẻ bằng nhiều giải pháp. Các dịch vụ thẻ ngày đa dạng hơn 

như thu phí truyền hình cáp, tiền điện, các thẻ đồng thương hiệu… Tính đến ngày 31/12/2010, 

số thẻ hoạt động là 55.402 thẻ, tăng 23.309 chiếc, tốc độ tăng 72,46% so với đầu năm, số 

lượng máy ATM đạt 45 máy. 

f. Hoạt động ngân hàng đại lý: 

 Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm mục đích hỗ trợ và phát triển các hoạt động thanh toán 

quốc tế, chuyển tiền, mua bán và kinh doanh ngoại tệ, vàng,... Dịch vụ thanh toán quốc tế tại 

VIETABANK rất đa dạng, VIETABANK thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ như chuyển tiền (TTR), 

nhờ thu (D/A, D/P), tín dụng chứng từ, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu,... với chi phí hợp lý 

và cạnh tranh. Với khả năng thanh toán quốc tế trực tiếp thông qua mạng SWIFT, 

VIETABANK luôn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán quốc tế nhanh chóng và 

hiệu quả. 

g. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh đang thực hiện: 

- Mở rộng mạng lưới hoạt động. 

 Nhận thức được tầm quan trọng của mạng lưới giao dịch, nên năm 2009 nền kinh tế có 

nhiều biến động khó khăn nhưng VIETABANK cũng đã cố gắng phát triển thêm 15 điểm hoạt 

động, nâng tổng số điểm hoạt động của VIETABANK trên toàn quốc lên 61 điểm trên cả nước. 
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 Năm 2010, VIETABANK tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động theo hướng phù hợp với 

yêu cầu và tốc độ tăng trưởng trong hoạt động, theo tiêu chí an toàn trong quản lý vận hành 

hệ thống. Tính đến ngày 31/12/2010 tổng số điểm giao dịch của VIETABANK đã được nâng 

lên 78 điểm trên cả nước, tăng 17 điểm so với năm trước. Các điểm giao dịch mới gồm: 1 Sở 

Giao dịch, 2 Chi nhánh và 11 PGD, 3 QTK mới, nâng cấp 1 PGD Bình Dương lên thành Chi 

nhánh Bình Dương. Ngoài ra, VIETABANK đã xin được giấy phép hoạt động và đang xúc tiến 

triển khai hoạt động công ty con của Ngân hàng là Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản. 

- Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng: 

 Ngân hàng rất chú trọng vào việc phát triển những sản phẩm mới đa dạng và tiện ích để 

tạo thuận lợi cho giao dịch của khách hàng. Trong năm 2010 VIETABNK đã triển khai nhiều 

sản phẩm huy động và các sản phẩm cho vay mới, chương trình huy động dự thưởng “Gửi một 

lần trúng mỗi ngày” và “Trúng vàng mỗi ngày – Trúng SH mỗi tuần”, “chương trình ưu đãi cho 

khách hàng bán vàng gửi VNĐ”… đã giúp giữ được thị phần huy động vốn. Về sản phẩm cho 

vay mới, đã chú trọng hơn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân như: 

chương trình dự án tài chính nông thôn RDFII, thực hiện các dịch vụ thu hộ tiền điện qua SMS 

Banking, phí truyền hình cáp, cước viễn thông, mở tài khoản tại nhà cho khách hàng, sản 

phẩm ngân hàng điện tử...  

- Công tác hiện đại hóa Ngân hàng: 

 Trong năm 2009 VIETABANK đã tập trung vào các công việc sau: 

 Xây dựng các giải pháp an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu, phân quyền sử dụng. 

 Tiếp tục thực hiện hoàn tất việc thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin, hoàn tất 

công việc triển khai chương trình Core Banking mới. 

 Triển khai các đường truyền VPN dự phòng cho toàn hàng, nhằm hạn chế các rủi ro có 

thể xảy ra ảnh hưởng đến các hoạt động giao dịch của ngân hàng khi đường truyền 

chính gặp sự cố. 

 Phát triển mô hình quản lý ngân hàng hiện đại, theo hướng tự động hóa toàn bộ hệ 

thống, đổi mới quy trình, thủ tục và phương thức hoạt động phù hợp với thông lệ và các 

chuẩn mực quốc tế. 

 Nâng cấp mạng lưới, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và áp dụng các giải pháp công 

nghệ đột phá trong tiến trình phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử, tạo ra các dịch 

vụ tài chính có độ an toàn và bảo mật cao. 
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 Năm 2010, VIETABANK xây dựng các giải pháp an ninh, chuyển đổi số liệu cho hệ thống 

core Flexcube (phần mềm ngân hàng lõi), triển khai vận hành core Flexcube toàn hệ thống, 

thiết kế mô hình dữ liệu trung tâm - Data center. Triển khai các đường truyền VPN (mạng riêng 

ảo) dự phòng cho toàn hệ thống, nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng đến các 

hoạt động giao dịch của ngân hàng khi đường truyền chính gặp sự cố. 

- Các  động khác: 

 Hoạt động đầu tư: 

Năm 2009, hoạt động từ mảng đầu tư kinh doanh vào cuối năm gặp nhiều khó khăn do 

những biến động xảy ra trên thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến kết quả đã đạt được 

trong những tháng đầu năm. Tính đến 31/12/2009, số dư các khoản đầu tư đạt 456 tỷ đồng, 

so với đầu năm giảm 166 tỷ đồng, tốc độ giảm 27%, cụ thể như sau: 

 Số dư đầu tư góp vốn, mua cổ phần là 181 tỷ đồng, giảm 17%. 

 Số dư đầu tư chứng khoán là 156 tỷ đồng, tăng 57%. 

 Số dư kinh doanh chứng khoán là 119 tỷ đồng, giảm 61%. 

Lợi nhuận của mảng đầu tư kinh doanh chứng khoán năm 2009 là 46 tỷ đồng, bằng 

38% kế hoạch và bằng 55% năm 2008. 

Trong năm 2010, tổng số các khoản đầu tư đến 31/12/2010 đạt 3.712 tỷ đồng, tăng 

3.266 tỷ so đầu năm, trong đó : 

 Đầu tư góp vốn, mua cổ phần đạt 163 tỷ đồng, giảm 19 tỷ đồng so đầu năm. 

 Kinh doanh chứng khoán 416 tỷ đồng, tăng 298 tỷ đồng so đầu năm. 

 Tỷ lệ đầu tư mua cổ phần trên vốn tự có là 19,73%. 

 Đầu tư trái phiếu: 3.133 tỷ đồng, tăng 2.977 tỷ đồng so đầu năm. 

 Thu nhập từ hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán là 74,6 tỷ đồng. 

Trích dự phòng giảm giá chứng khoán: Trong năm đã trích thêm về dự phòng giảm giá 

chứng khoán là 90,27 tỷ đồng. Tổng số trích dự phòng đến 31/12/2010 là 98,04 tỷ đồng.  

 Công tác quảng bá thương hiệu và tiếp thị sản phẩm: 

Công tác quảng bá thương hiệu được chú trọng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. Đã thực hiện nâng cấp, phát triển và khai thác tốt website VIETABANK để đưa thương 

hiệu VIETABANK đến với doanh nghiệp và công chúng. Bên cạnh đó việc xây dựng chính 

sách tiếp thị và chăm sóc khách hàng, tăng cường tiếp thị sản phẩm, tổ chức các sự kiện, 
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tham gia tài trợ một số chương trình mang tính cộng đồng cao cũng được Ngân hàng chú 

trọng thực hiện. 

Hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng và 

tăng cường quản lý quan hệ khách hàng được thường xuyên thực hiện. Ngân hàng đã tiến 

hành rà soát các sản phẩm hiện có, triển khai, phổ biến và đảm bảo CBNV bộ phận tiếp thị 

nắm được nội dung từng sản phẩm để hướng dẫn, tiếp thị khách hàng. 

6.2. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn: 

Với nguyên tắc kinh doanh hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn, VIETABANK luôn coi trọng 

công tác quản trị rủi ro. Hiện nay, Ngân hàng đã hoàn thiện cơ bản về hệ thống quản trị rủi ro, 

đứng đầu là Uỷ ban quản lý rủi ro với các nhiệm vụ chính:  

- Nghiên cứu, hoạch định xây dựng các mục tiêu chiến lược và chính sách quản trị rủi ro 

của VIETABANK phù hợp với quy mô phát triển trong từng giai đoạn; trình HĐQT Ngân hàng 

thông qua và ban hành áp dụng. 

- Chỉ đạo Ban điều hành thiết lập các hệ thống quản trị rủi ro, tiêu thức quản trị, phương 

pháp triển khai và kiểm tra quá trình triển khai hệ thống quản lý rủi ro Ngân hàng. 

- Tổ chức phân loại, giám sát công tác quản lý rủi ro tại các đơn vị (rủi ro tín dụng, rủi ro 

thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro hoạt động ngoại bảng, rủi ro tác nghiệp, rủi 

ro pháp lý,...). Chỉ đạo các giải pháp xử lý và phòng ngừa rủi ro một cách kịp thời và phù hợp 

với các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chức năng Nhà nước ban hành cũng như 

các văn bản pháp lý do VIETABANK ban hành trong từng thời kỳ. 

- Kiểm tra và chỉ đạo việc tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng 

theo quy định của NHNN Việt Nam. 

- Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn định tính, định lượng để đánh giá các rủi ro và kết quả 

của công tác quản trị rủi ro VIETABANK trong từng thời kỳ. 

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT về quản lý rủi ro tại 

các Ủy Ban quản lý tài sản nợ - tài sản có (ALCO), Hội đồng tín dụng, Hội đồng đầu tư, Ban 

phòng ngừa khủng hoảng, Ban an toàn hệ thống công nghệ thông tin,... 

- Xây dựng các giải pháp để kiểm soát kịp thời các rủi ro phát sinh do các yếu tố thay đổi từ 

bên ngoài như sự thay đổi về cơ chế, chính sách của Nhà nước, sức ép từ việc thực hiện các 

cam kết không theo thông lệ, các diễn biến phức tạp của xu thế thị trường, tác động tiêu cực 

của các thông tin... đối với hoạt động Ngân hàng. 
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- Hoạch định chính sách quản lý rủi ro tín dụng, chính sách phân loại nợ, trích lập dự phòng 

rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng theo đúng các 

quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. 

- Giám sát hệ thống công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hệ thống luôn vận hành ổn định, 

liên tục, an toàn, bảo mật trong mọi trường hợp. 

- Chỉ đạo và hỗ trợ các bộ phận chuyên môn rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản chế độ, 

quy chế, quy trình nghiệp vụ theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Quốc Hội, Chính phủ, 

Bộ Tài chính, NHNN Việt Nam; chỉ đạo kịp thời công tác thể chế hóa các văn bản quy phạm 

pháp luật do các cơ quan chức năng Nhà nước ban hành để áp dụng kịp thời, thống nhất trong 

toàn hệ thống ngân hàng. 

- Phối hợp cùng với y ban nhân sự trong việc định hướng xây dựng giải pháp về phát triển 

nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực VIETABANK. 

- Nghiên cứu, đề xuất Hội đồng quản trị các kế hoạch cộng tác với các tổ chức, chuyên gia 

trong và ngoài nước, có kinh nghiệm về nghiệp vụ quản trị rủi ro, xây dựng hệ thống tổ chức 

quản lý rủi ro của VIETABANK theo chuẩn mực quốc tế, hiện đại. 

7. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và năm 2010 của VIETABANK: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2009 31/12/2010 
% 

tăng/giảm 

1 Tổng tài sản  tỷ đồng  15.817 24.093 52,26% 

2 Vốn chủ sở hữu  tỷ đồng  1.522 3.045 100,06% 

 Trong đó: VĐL  tỷ đồng  1.515 2.937 93,81% 

3 Vốn huy động  tỷ đồng  11.343 20.285 78,84% 

 - Tiền gửi của TCKT, dân cư  tỷ đồng  10.810 9.395 -13,09% 

 - Tiền gửi và vay của TCTD khác   tỷ đồng  533 6.190 1060,78% 

 - Vay NHNN  tỷ đồng  - 627 - 

 - Phát hành giấy tờ có giá   tỷ đồng  - 4.074 - 

4 Cho vay   tỷ đồng  12.049 13.290 10,31% 

 - Cho vay TCKT& cá nhân trong nước  tỷ đồng  12.042 13.290 10,37% 

 - Cho vay TCTD khác   tỷ đồng  7 -  

5 Các khoản đầu tư   tỷ đồng  480 3.927 718,03% 

 - Đầu tư ngắn hạn   tỷ đồng  143 425 197,78% 

 - Góp vốn liên doanh, mua cổ phần   tỷ đồng  337 3.503 937,95% 
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STT Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2009 31/12/2010 
% 

tăng/giảm 

 

- Tỷ lệ góp vốn liên doanh, mua cổ 

phần/vốn điều lệ  
22% 119% 435,55% 

6 Kết quả kinh doanh     

 - Tổng thu nhập  tỷ đồng  1.414 2.179 54,10% 

 + Thu từ lãi  tỷ đồng  1.015 1.662 63,67% 

 + Thu phí dịch vụ   tỷ đồng  27 40 47,62% 

 - Tổng chi phí   tỷ đồng  1.140 1.832 60,71% 

 - Lợi nhuận trước thuế  tỷ đồng  274 347 26,68% 

 - Lợi nhuận sau thuế   tỷ đồng  210 266 26,89% 

 - Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu  đồng  1.441  1.557  8,05% 

 - Tỷ lệ LNTT/Vốn chủ sở hữu   18% 11% -36,68% 

 - Tỷ lệ LNTT/Tổng tài sản   1,73% 1,44% -16,80% 

 - Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/Tổng TS   10% 13% 31,99% 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, 2010 của VIETABANK 

Mặc dù nền kinh tế vĩ mô năm 2009, 2010 của nước ta vẫn gặp nhiều khó khăn và diễn biến 

phức tạp nhưng VIETABANK đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực quản lý và điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại một kết quả kinh doanh khả quan, năm sau cao hơn 

năm trước. 

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành 

8.1. Vị thế trong ngành ngân hàng: 

VIETABANK là một trong những Ngân hàng ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị 

trường trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, các chỉ tiêu về thu nhập, huy 

động vốn, lợi nhuận có mức tăng trưởng lớn. Hiện nay xét về quy mô tổng tài sản, vốn điều lệ, 

mạng lưới chi nhánh…, thì VIETABANK nắm trong nhóm trung bình trong hệ thống Ngân hàng 

thương mại cổ phần. Trong những năm sắp tới hệ thống Ngân hàng Việt Nam sẽ có bước tăng 

trưởng và phát triển. VIETABANK sẽ phấn đấu phát triển thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại và 

chuyên nghiệp, nằm trong nhóm các ngân hàng tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. 

Hiện tại VIETABANK đang nâng cấp hệ thống Core Banking. Tất cả chi nhánh và phòng 

giao dịch đều được nối mạng với toàn hệ thống và khách hàng có thể gởi tiền nhiều nơi rút tiền 

nhiều nơi. Hệ thống này cho phép hội sở có thể kiểm tra kiểm soát hoạt động của từng nhân 
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viên giao dịch, tra soát số liệu hệ thống một cách tức thời phục vụ công tác quản lý rủi ro. Bên 

cạnh đó, trên nền tảng hệ thống Core banking mới này, VIETABANK cũng đã triển khai và đưa 

vào kinh doanh nhiều loại hình sản phẩm mới, với những tiện ích đa dạng phục vụ cho nhu 

cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Ngoài ra VIETABANK còn là thành viên của Hiệp hội SWIFT (Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunication), sử dụng công cụ viễn thông phục vụ khách hàng trên 

toàn thế giới trong suốt 24 giờ mỗi ngày. 

Với chính sách sản phẩm, phát triển kênh phân phối và hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả trên 

nền tảng công nghệ hiện đại VIETABANK đã đáp ứng nhu cầu cần thiết của khách hàng và đạt 

được sự tăng trưởng nhanh về bề rộng lẫn chiều sâu một cách bền vững và an toàn tạo tiền đề 

cho các bước tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai và chiếm giữ thị phần ngày càng lớn. 

Kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có sự chuyển đổi mạnh về cơ cấu giữa các 

ngành và ngành d ch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, trong đó có sự phát triển mạnh về dịch 

vụ tài chính ngân hàng. , VIETABANK phải chịu sự cạnh tranh rất mạnh với hệ thống 

ngân hàng trong nước và các ngân hàng ngoài nước nhất là trong giai đoạn đầu nền kinh tế 

Việt Nam đang hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. So với một số Ngân hàng thương mại 

cổ phần khác tại Việt Nam như về các chỉ số tổng tài sản, tổng mức huy động vốn, số dư nợ, 

lợi nhuận trước thuế thì VIETABANK đã dần khẳng định được vị thế của mình. 

Trải qua hơn 08 năm hoạt động VIETABANK đã có mức tăng trưởng vốn điều lệ như sau: 

TT Thời gian Tổng vốn điều lệ (triệu đồng) 

1 Tháng 06/2003 75.729 

2 Đến ngày 31/12/2003 115.438 

3 Đến ngày 31/12/2004 190.439  

4 Đến ngày 31/12/2005 250.341  

5 Đến ngày 31/12/2006 500.330  

6 Đến ngày 31/12/2007 1.000.000  

7 Đến ngày 31/12/2008 1.359.834  

8 Đến ngày 31/12/2009 1.515.337  

9 Đến ngày 31/12/2010 2.936.893 

10 Đến ngày 05/03/2011 3.098.000  

Nguồn : VIETABANK, làm tròn số đến triệu đồng 
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8.2. Xu thế phát triển của ngành Ngân hàng: 

Trên cơ sở định hướng chủ chương phát triển ngành của Nhà nước, dịch vụ ngân hàng ở 

Việt Nam hiện nay được đánh giá có tốc độ và quy mô phát triển tốt, thúc đẩy chu chuyển vốn 

trong xã hội và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy kinh tế toàn cầu đang khủng hoảng nhưng 

theo đánh giá chung, ngành ngân hàng Việt Nam bị ảnh hưởng không nhiều. Thay vào đó, nguy 

cơ các ngân hàng trong nước bị cạnh tranh ngay trên sân nhà rất lớn bởi đây sẽ là lĩnh vực được 

mở cửa dần theo cam kết gia nhập WTO. Xét về khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng trong 

nước, có thể thấy rằng, số lượng các Ngân hàng đã và đang gia tăng mạnh, tuy nhiên số các 

ngân hàng có tiềm lực thực sự thì chưa phải là nhiều, khả năng cạnh tranh còn yếu. Trong điều 

kiện đó, các NHTM Việt Nam nói chung và VIETABANK nói riêng cũng đang tìm cho mình 

những hướng đi phù hợp, trụ vững và khẳng định vị trí trên thị trường tài chính Việt Nam. 

Với VIETABANK, đó là sự khẳng định về chất lượng dịch vụ, là chiến lược tập trung vào 

khách hàng, tất cả là để phục vụ lợi ích cao nhất của khách hàng trên cơ sở dung hoà với lợi 

ích của Ngân hàng. 

Về cơ bản, xét trong môi trường kinh tế tổng thể song hành cả những cơ hội và thách thức 

có thể thấy ba xu hướng phát triển quan trọng của ngành Ngân hàng trong giai đoạn tới như sau: 

- Thứ nhất, phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích và hiện đại. Các ngân hàng 

trong nước đang nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mở rộng thị phần bởi các 

ngân hàng nước ngoài với tiềm lực về hạ tầng công nghệ, trình độ quản lý, đang nhắm đến thị 

trường là các doanh nghiệp nhỏ, cá nhân thu nhập cao vì đây là một thị trường đầy tiềm năng. 

- Thứ hai, quản trị rủi ro để tránh khủng hoảng. Tuy chưa bị ảnh hưởng nhiều nhưng sự 

sụp đổ của một số ngân hàng lớn trên thế giới thời gian gần đây đã để lại những bài học lớn về 

quản lý rủi ro trong khủng hoảng. Quản lý rủi ro cũng là một trong những yếu tố mà các ngân 

hàng khi mở rộng dịch vụ bán lẻ không thể bỏ qua. Sau khi đã đầu tư cho hệ thống ngân hàng 

lõi (core banking), giai đoạn hiện nay, các Ngân hàng đang bắt đầu đầu tư cho các dự án hỗ 

trợ quản lý rủi ro. 

- Thứ ba, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh. Các Ngân hàng hiện đang có xu 

hướng mở rộng phạm vi hoạt động sang nhiều lĩnh vực thông qua các hình thức thành lập 

nhiều công ty con vệ tinh hoặc thành lập những công ty liên doanh liên kết. Dễ dàng nhận 

thấy, các Ngân hàng lớn tại Việt Nam hiện nay không chỉ kinh doanh các loại hình sản phẩm 

dịch vụ ngân hàng truyền thống mà đã bắt đầu lấn sân sang cả thị trường bảo hiểm, chứng 

khoán, vàng, bất động sản... Đây chính là cách thức hiệu quả nhất giúp các Ngân hàng dàn 

trải được rủi ro và phát triển theo xu hướng trở thành các tập đoàn lớn. 
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Qua phân tích và đánh giá định hướng và xu thế phát triển của ngành, có thể thấy rằng 

triển vọng phát triển của ngành trong những năm tới còn rất lớn, tuy nhiên các yếu tố cạnh 

tranh cũng sẽ ngày càng khốc liệt khi thị trường không chỉ dành riêng cho các tổ chức trong 

nước mà sẽ có sự góp mặt của các định chế tài chính lớn mạnh nước ngoài khi khu vực Ngân 

hàng - Tài chính đang trong quá trình mở cửa. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ áp 

dụng các chính sách tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay và các điều kiện đảm bảo an 

toàn của các NHTM. Điều đó đòi hỏi hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói chung và VIETABANK 

nói riêng, cần có những chiến lược phát triển phù hợp và kịp thời, đảm bảo bắt kịp xu thế, sáng 

tạo, linh hoạt, an toàn và bền vững trong môi trường kinh doanh thay đổi. 

8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của VIETABANK 

Với định hướng để phát triển và trở thành ngân hàng có uy tín, chất lượng hàng đầu 

trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, VIETABANK đã xây dựng kế 

hoạch phát triển với các chỉ số tăng trưởng về tổng tài sản, huy động vốn, dư nợ tín dụng,... 

phù hợp với tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành. Nguồn vốn chủ sở hữu cũng sẽ tăng 

nhanh trong những năm tới bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái 

phiếu chuyển đổi… Bên cạnh yếu tố tăng trưởng, VIETABANK cũng rất chú trọng vấn đề ổn 

định, an toàn và hiệu quả trong hoạt động. Ngân hàng đang hướng dần công tác quản trị và 

điều hành theo các chuẩn mực quốc tế. Các yếu tố đó thể hiện các định hướng và chiến lược 

kinh doanh của ngân hàng phù hợp với định hướng của toàn ngành ngân hàng, sẵn sàng bước 

vào hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 

9. Chính sách đối với người lao động 

 VIETABANK rất quan tâm đến nhân tố con người. Nhận thức được rằng một hệ thống hoạt 

động hoàn hảo là bởi có những con người vận hành giỏi và nguồn nhân lực là yếu tố sống còn 

cho sự thành công của VIETABANK, công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện 

một cách liên tục và có hệ thống. Đến nay, nhân sự của VIETABANK đã lên đến trên một ngàn 

cán bộ công nhân viên. Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học luôn chiếm tỉ trọng lớn, Đội 

ngũ nhân sự của VIETABANK hàng năm tiếp tục được bổ sung chủ yếu từ các trường Đại học 

chuyên ngành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh trong và ngoài nước. 

 Việc xây dựng môi trường làm việc năng động với cơ chế về lương thưởng, phúc lợi và 

thăng tiến nghề nghiệp minh bạch, tạo dựng văn hóa kinh doanh được chú trong đặc biệt và là 

chiến lược dài hạn. Đạo đức nghề nghiệp và sự sáng tạo cá nhân luôn được khuyến khích 

phát triển. 
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 Hàng năm, nguồn nhân lực VIETABANK được tái đào tạo căn bản để có tính chuyên 

nghiệp và bổ sung kinh nghiệm đồng thời đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu để các đơn vị có thể 

tự chủ trong hoạt động kinh doanh, tiếp cận phục vụ khách hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ 

Phân loại nhân viên 
Thời điểm 

31/12/2007 

Thời điểm 

31/12/2008 

Thời điểm 

31/12/2009 

Thời điểm 

25/07/2011 

Tổng số CBNV 799 1.000 1.370 1.619 

+ Trên Đại học 4 12 21 27 

+ Đại học 428  549 792 881 

+ Cao đẵng, Trung cấp 136 182 217 280 

+ Lao động khác 231 257 340 431 

 Nguồn : VIETABANK 

 VIETABANK đảm bảo thu nhập và phúc lợi xã hội cho người lao động theo đúng các quy định 

của Nhà nước. VIETABANK đã bước đầu thực hiện cải cách chế độ lương và thưởng và tiếp tục 

đổi mới hệ thống lương và thưởng theo nguyên tắc đánh giá kết quả hoàn thành công việc. 

9.1. Chính sách đào tạo 

 Đào tạo và phát triển nhân viên là công tác được ưu tiên hàng đầu của VIETABANK. Mục 

tiêu là xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo 

đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng. 

Các nhân viên trong hệ thống VIETABANK được khuyến khích đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ 

chuyên môn phù hợp với chức năng công việc nhằm thực hiện tốt các dịch vụ đa dạng của ngân 

hàng và chuẩn bị cho những công việc có trách nhiệm cao hơn. Nhân viên quản lý, điều hành 

của VIETABANK cũng được chú trọng đào tạo chuyên sâu về quản trị chiến lược, quản trị 

marketing, quản lý rủi ro, quản lý chất lượng,... Ngân hàng cũng khuyến khích và thúc đẩy sự 

chia sẻ kỹ năng, tri thức giữa các thành viên trong Ngân hàng trên tinh thần một tổ chức không 

ngừng học tập để chuẩn bị tạo nền tảng cho sự phát triển liên tục và bền vững. 

 Về chủ trương, tất cả các nhân viên trong hệ thống VIETABANK đều có cơ hội tham dự 

các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu công việc bên trong và bên ngoài ngân 

hàng, được ngân hàng tài trợ mọi chi phí.  

 Đối với nhân viên mới tuyển dụng, VIETABANK tổ chức các khóa đào tạo liên quan như: 

- Khóa học về Hội nhập môi trường làm việc. 

- Khóa học về các sản phẩm của VIETABANK. 

- Các khóa nghiệp vụ,… 
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 Đối với cán bộ quản lý, VIETABANK thường xuyên tổ chức các khóa học như sau: 

- Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý. 

- Các khóa học nâng cao, cập nhật  bổ sung kiến thức về nghiệp vụ: tín dụng nâng 

cao, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp,... 

9.2. Chế độ khen thưởng 

Chế độ khen thưởng cho nhân viên của VIETABANK gắn liền với kết quả hoạt động kinh 

doanh và chất lượng dịch vụ của mỗi nhân viên thực hiện cho khách hàng. Về quy định chung, 

VIETABANK có các chế độ cơ bản như sau: 

- Một năm, nhân viên được hưởng tối thiểu 13 tháng lương; 

- Thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm, thưởng sáng kiến. 

- Thưởng trong các dịp lễ tết của quốc gia và kỷ niệm thành lập Ngân hàng. 

9.3. Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội. 

Tất cả nhân viên chính thức của VIETABANK đều được hưởng các trợ cấp xã hội phù 

hợp với Luật Lao động. Bên cạnh đó, nhân viên của Ngân hàng còn nhận được các phụ cấp 

theo chế độ như phụ cấp độc hại, phụ cấp công tác ngoài giờ, phụ cấp chuyên môn, v.v... 

9.4. Sinh hoạt đoàn thể và các chính sách khác. 

Tại VIETABANK, các tổ chức như công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội 

được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. VIETABANK thường xuyên tổ chức 

các hoạt động sinh hoạt đoàn thể nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện cho nhân viên. 

Hàng năm, VIETABANK thực hiện chế độ nghỉ mát, cấp đồng phục cho nhân viên. 

Ngoài ra, VIETABANK có những chính sách đãi ngộ nhân viên như xây căn hộ chung cư bán 

trả góp, tổ chức khám bệnh định kỳ …. 

10. Chính sách cổ tức 

HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để 

trình ĐHĐCĐ. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Ngân hàng thu 

được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và 

tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng xét tới kế 

hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 

tới để đưa ra mức cổ tức hợp lý. 
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Năm 
CỔ TỨC (% mệnh giá) 

Bằng tiền mặt  Bằng cổ phiếu 

2004 12,01% - 

2005 12,00% - 

2006 13,00% - 

2007 - 20,00% 

2008 5,30% - 

2009 5% 7% 

2010 12% - 

Nguồn : VIETABANK 

Trên cở sở kế hoạch kinh doanh của VIETABANK trong giai đoạn tới, mức cổ tức dự kiến 

sẽ không thấp hơn 12%/năm trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011 dự kiến là 12%. 

11. Tình hình hoạt động tài chính 

Các chỉ tiêu tài chính của VIETABANK năm 2008, 2009, 2010 và 06 tháng 2011 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2008 2009 2010 30/06/2011 

I. Quy mô vốn     

- Vốn điều lệ 1.359.835 1.515.337 2.936.893 3.098.000 

- Tổng tài sản có  9.467.375 15.816.725 24.093.020 22.619.336 

- Tỷ lệ an toàn vốn 27,36% 17,49% 18,35% 23,86% 

II. Kết quả hoạt động kinh doanh     

- Số dư huy động 8.534.593 11.342.818 20.285.449 18.455.961 

- Dư nợ cho vay cuối kỳ 6.632.574 12.048.505 13.209.473 13.011.901 

- Hệ số sử dụng vốn 86,10% 84,72% 79% 83% 

- Nợ xấu 119.325 157.960 334.687 335.697 

- Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ 1,80% 1,31% 2,52% 2,58% 

III. Khả năng thanh toán     

- Khả năng thanh toán ngay 138,72% 112,46% 86,06% 105,43% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008 , 2009, 2010 và BCTC 06 tháng 2011 của VIETABANK. 
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Ghi chú:  

(*) Nợ xấu được tính theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về việc phân loại nợ, 

trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, 

đã được sửa đổi bổ sung theo quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007.  

12. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng 

12.1 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị 

Stt Họ và Tên Chức vụ 

01 Ông Phương Hữu Việt Chủ tịch 

02 Ông Trần Quốc Hải Phó Chủ tịch 

03 Bà Nguyễn Thị Loan Phó Chủ tịch 

04 Ông Phan Văn Tới Thành viên 

05 Ông Nguyễn Văn Thanh Thành viên 

06 Ông Lâm Triều Thành viên 

07 Ông Nguyễn Khánh Linh Thành viên 

12.2 Danh sách các thành viên Ban kiểm soát 

Stt Họ và Tên Chức vụ 

01 Bà Võ Thy Yên Nhi Trưởng BKS 

02 Bà Đỗ Thị Thu Ba Thành viên 

03 Bà Trần Thị Tùng Chi Thành viên 

12.3 Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám Đốc  

Stt Họ và Tên Chức vụ 

01 Ông Phạm Duy Hưng Tổng Giám đốc 

02 Ông Phạm Ngọc Đệ Phó TGĐ 

03 Ông Võ Văn Khang  Phó TGĐ 

04 Ông Nguyễn Quý Hùng Phó TGĐ 

05 Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh Phó TGĐ 

06 Ông Bùi Trung Dũng Phó TGĐ 

07 Ông Huỳnh Công Minh Phó TGĐ 

08 Ông Trần Thái Hòa Phó TGĐ 

09   
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13. Tài sản 

Giá trị Tài sản cố định của VIETABANK tại thời điểm 30/06/2011: 

 Đvt: Triệu đồng 

Hạng mục Nguyên giá  trị còn lại 

 256.415 189.815 

Nhà cửa, vật kiến trúc 103.930 92.365 

Máy móc thiết bị 100.652 59037 

Phương tiện vận tải 41.377 29016 

Tài sản cố đị  10.456 9.397 

 176.800 155.135 

 98.806                   98.806    

nh 72.943                   53.914    

 5.051                     2.415    

Tổng cộng 433.215 344.950 

Nguồn: Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2011 của VIETABANK 

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

14.1. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong năm 2011 

Đvt: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2010 Kế hoạch 2011 Tỷ lệ  

 

Vốn điều lệ 2.937 3.098 105,48% 

Tổng tài sản 24.093 34.000 141,12% 

Tổng huy động 20.285 30.000 149,07% 

Tổng dư nợ 13.290 15.950 20,00% 

Tỷ lệ nợ xấu/TDN 2,52% <2% -  

Tổng thu thuần 813,19 1.159 142,53% 

Lợi nhuận trước thuế 347 602 173,49% 

Cổ tức dự kiến 12% 12% 100,00% 

Mạng lưới hoạt động 78 điểm 100  128,20% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 

tổng tài sản 
1,33% 1,64% 0,31% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 

vốn chủ sở hữu 
10,48% 13,54% 3,06% 

Nguồn: VIETABANK 
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14.2. Các biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011: 

Để đạt được mục tiêu và định hướng kinh doanh nêu trên, VIETABANK tập trung thực 

hiện các giải pháp sau: 

14.2.1. Tập trung tăng trưởng tín dụng và dịch vụ ngân hàng: 

a. Tín dụng: 

Để tăng trưởng tín dụng đòi hỏi VIETABANK phải tập trung đẩy mạnh tăng trưởng huy 

động. Đây được coi là vấn đề cốt lõi cho hoạt động ngân hàng năm 2011. 

Chỉ tiêu huy động: Thị trường 1: 21.500 tỷ đồng ; Thị trường 2: 8.500 tỷ đồng 

- Tăng trưởng huy động thị trường 1 qua các kênh: 

 Mở rộng Phòng Giao dịch, Quỹ tiết kiệm đến các địa bàn thị trấn, thị xã tại 

tỉnh/thành phố nơi VIETABANK có chi nhánh. 

 Tiếp cận các hộ dân, thực hiện giao dịch tại nhà trong phạm vi 100 m tính từ trụ 

sở Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Quỹ tiết kiệm. 

 Điều chỉnh lãi suất linh hoạt, hấp dẫn theo từng địa phương. 

 Mỗi chi nhánh phải có bộ phận thu hút và phục vụ khách hàng lớn. 

 Chuyển dịch cơ cấu huy động và cho vay. Nâng cao tỷ trọng VNĐ và ngoại tệ 

bằng cách đa dạng hóa các hình thức và chất lượng dịch vụ. 

 Đẩy mạnh việc huy động vốn trung, dài hạn qua các công cụ nợ và trái phiếu dài hạn. 

 Quan tâm các nguồn tiền của các dự án quốc tế. 

 Thực hiện chính sách khuyến khích cộng tác viên, môi giới tiền gửi cho 

VIETABANK qua các chi phí huy động cho người giới thiệu. 

- Tăng trưởng huy động thị trường qua việc tạo mối quan hệ với các ngân hàng lớn, 

các định chế tài chính để có vốn (Thị trường 2) cho hoạt động ngân hàng. 

b. Dịch vụ 

- Dịch vụ ngân hàng phải được tập trung và ưu tiên phát triển. Sản phẩm dịch vụ phải 

thiết thực với khách hàng và thể hiện theo định hướng là ngân hàng bán lẻ. Một bộ phận phải 

được giao trách nhiệm phát triển dịch vụ ngân hàng. 

- Chỉ tiêu thu dịch vụ là 50 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2010 và chiếm 4,3% tổng thu 

nhập thuần của ngân hàng. Chỉ tiêu thu dịch vụ phải được phân phối cụ thể đến từng Chi nhánh. 

- Công nghệ thông tin phải đảm bảo đáp ứng nhanh các yêu cầu triển khai và quản lý 

dịch vụ khách hàng. 
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- Các sản phẩm dịch vụ cần tập trung là thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, 

dịch vụ quản lý tài sản cá nhân, các dịch vụ chéo với công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, 

công ty quản lý quỹ, kiều hối,… 

14.2.2. Quản trị rủi ro 

a. Quản trị nợ xấu 

-  Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. 

-  Các khoản nợ xấu khi rơi vào nhóm 2 phải được cảnh báo, đánh giá lại tài sản cố 

định và chuẩn bị xử lý khi rơi vào nhóm 4. 

-  Mỗi chi nhánh có bộ phận chuyên trách tiến hành xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ. 

b. Phòng ngừa rủi ro tín dụng 

-  Chính sách, quy trình, thủ tục cho vay phải được thực hiện nghiêm ngặt và theo dõi 

công khai bằng công nghệ thông tin của ngân hàng. Đặc biệt là khâu thẩm định tài sản thế 

chấp và khâu xếp hạng tín dụng khách hàng tự động để làm cơ sở cho vay. 

-  Mọi thông tin về khách hàng phải được cập nhật hóa tự động (tiền vay, lãi vay, xếp 

hạng tín dụng) được quản lý từ trung tâm và cảnh báo ngay lập tức nếu khách hàng tăng nhóm. 

-  Tăng cường hiệu quả việc giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát, phòng kiểm soát nội bộ 

-  Hàng quý đánh giá các ngành nghề nên tập trung hoặc hạn chế cho vay. 

- Quản trị các tỷ lệ an toàn 

-  Hệ số CAR: 9% - 10% 

-  Đảm bảo khả năng chi trả (1 ngày, tuần, tháng, quý, năm) 

-  Đảm bảo trạng thái vàng, ngoại tệ theo mức huy động 

- Đảm bảo các tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, tỉ lệ cấp tín dụng so nguồn 

vốn huy động. 

14.2.3. Tăng hiệu quả kinh doanh 

-  Định mức biên độ lãi suất tín dụng chung ≥3,5% 

-  Xác định lãi suất cho vay cho từng ngành theo hệ số rủi ro (chứng khoán, bất động 

sản, có tài sản thế chấp, không có tài sản thế chấp,….) 

-  Hệ số tài sản sinh lời/ tổng tài sản: ≥90% 

-  Tiền mặt/Nợ phải trả : 8% - 10% 
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-  Giảm chi phí, tiết kiệm chi phí tối đa. Mức tăng chi phí chỉ được tăng trưởng dưới 

mức tăng tổng lợi nhuận. Chi phí quản lý không vượt quá 40% trên tổng thu nhập thuần. 

- Lợi nhuận trước thuế bình quân mỗi nhân viên là 200 triệu đồng/người. 

-  Cơ cấu lại Danh mục đầu tư. Nếu không có triển vọng dài hạn, những khoản đầu tư 

dưới 12%/năm phải được chuyển nhượng. 

-  Tiền lương, thưởng nhân viên sẽ được tính theo hiệu quả kinh doanh. 

14.2.4. Chuẩn hóa phong cách nhân viên, hình ảnh ngân hàng 

-  Nhân viên phải đạt được 3 yêu cầu: năng lực chuyên môn, thân thiện và năng động. 

Đối với cán bộ lãnh đạo phải có đánh giá kỹ về đạo đức. 

-  Thành lập Trung tâm đào tạo tuyển dụng để xây dựng đội ngũ nhân sự đúng tiêu 

chuẩn, thể hiện phong cách là một ngân hàng thân thiện và hiệu quả. 

-  Đánh giá, chấm điểm nhân viên để làm cơ sở phân công, đề bạt 

-  Xử lý triệt để các trường hợp sai phạm. 

14.2.5. Quản trị điều hành hiệu quả 

-  Tiếp tục cơ cấu bộ máy ngân hàng, phân công có hiệu quả các cán bộ chủ chốt. 

Đào tạo tìm kiếm bổ sung cán bộ cho việc mở rộng và duy trì hoạt động ổn định. Việc tuyển 

dụng, bổ nhiệm nhân sự các cấp phải theo các chuẩn mực được công bố. 

-  Điều chỉnh lại các văn bản của ngân hàng theo Luật TCTD mới và Luật Doanh nghiệp 

-  Các chỉ số quản trị chính phải được lập, cập nhật và là cơ sở để đánh giá, điều 

chỉnh hoạt động của ngân hàng nhằm đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã nêu. 

-  Các chỉ đạo của HĐQT, Ban TGĐ phải được phổ biến kịp thời và phải được tuân thủ 

nghiêm ngặt. 

14.2.6. Xây dựng lợi ích chung giữa cổ đông, người lao động và xã hội 

-  Ngân hàng chia sẻ lợi ích giữa cổ đông ngân hàng với người lao động, thông qua cơ 

chế lương, thưởng gắn liền với hiệu quả công việc. Trong mọi trường hợp người lao động nỗ 

lực làm việc sẽ có thu nhập cao hơn trung bình toàn ngành. 

-  Ngân hàng trích một phần lợi nhuận và khuyến khích nhân viên đóng góp để chia sẻ 

những trường hợp người lao động gặp khó khăn trong Ngân hàng và cả ngoài xã hội. 

14.2.7. Xây dựng thương hiệu ngân hàng 

-  Hình thành chiến lược hoạt động rõ ràng về hoạt động PR, marketing sản phẩm, 

dịch vụ và nhận dạng thương hiệu ngân hàng. 
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-  Từ nhận thức thương hiệu Ngân hàng được nhận biết qua từng hoạt động giao tiếp, 

nghiệp vụ cụ thể của từng nhân viên, cán bộ ngân hàng đối với khách hàng để tập trung huấn 

luyện đào tạo tốt hơn. 

-  Mục tiêu là xây dựng một ngân hàng thân thiện, năng động và chắc chắn trong giao dịch 

-  Xây dựng các tiêu chí phát triển để VIETABANK đứng trong top 10 của khối ngân 

hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong 05 năm tới. 

14.2.8. Các giải pháp hỗ trợ khác 

-  Thành lập các công ty con trực thuộc như Công ty đầu tư tài chính, Công ty kinh 

doanh & dịch vụ bất động sản, Công ty dịch vụ tin học ngân hàng, Công ty cung ứng các dịch 

vụ ngân hàng… để hỗ trợ và mở rộng kinh doanh của Ngân hàng. 

-  Thành lập Trung tâm đào tạo để chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn cho 

cán bộ - nhân viên Ngân hàng. 

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức  

 Với góc độ là một tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã tiến hành 

thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích và đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động 

kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Á. Nếu không có những biến động bất thường ảnh hưởng 

tới hoạt động của Ngân hàng thì kế hoạch lợi nhuận và cổ tức mà Ngân hàng đã đề ra như trên có 

tính khả thi và phù hợp với tình hình hiện tại của Ngân hàng. 

 Chúng tôi xin lưu ý rằng, mọi ý kiến đánh giá trên đây được đưa ra dưới góc độ tư vấn, 

trên cơ sở nghiên cứu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, triển vọng của nền kinh tế, 

ngành và Ngân hàng. Những đánh giá trên đây của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và 

cổ tức của Ngân hàng chỉ có ý nghĩa tham khảo, nhà đầu tư tự tìm hiểu về Ngân hàng, tự ra 

quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình liên quan đến việc mua hoặc không 

mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á lần này. 

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành  

Không có. 

17. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả 

cổ phiếu phát hành 

Không có. 
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VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 

1. Loại cổ phần:  Cổ phần phổ thông 

2. Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần 

3. Tổng số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 11.661.634 cổ phần. 

4. Số cổ phần chào bán:  11.661.634 cổ phần. 

5. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ 

chức phát hành 

Tất cả các cổ phiếu chào bán đợt này đều được tự do chuyển nhượng. 

6. Hình thức chào bán: Đấu giá thông qua Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. 

Bán đấu giá 11.661.634 cổ phần của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - 

SJC tại Ngân hàng TMCP Việt Á thông qua Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. 

7. Giá khởi điểm đấu giá : 

Giá khởi điểm đấu giá là: 11.500 đồng/cổ phần 

Theo Nghị quyết số 441/NQ-HĐTV ngày 30/08/2011 của Hội đồng thành viên Công ty 

TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC về việc  cổ của Ngân hàng 

TMCP Việt Á. 

8. Phương thức phân phối  

- Phương thức phân phối được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng 

TMCP Việt Á do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC nắm giữ thông qua 

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. 

- Số cổ phần đấu giá ra công chúng còn dư (nếu có) sẽ do Hội đồng thành viên Công ty 

TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn quyết định phương án xử lý. 

9. Thời gian dự kiến chào bán 

Thời gian chào bán dự kiến thực hiện trong Quý IV/2011. 

10. Thời gian phân phối cổ phiếu  

Theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần do Sở GDCK TP.HCM ban hành với trình tự 

thủ tục dự kiến như sau (ngày D là ngày bắt đầu công bố thông tin về đợt chào bán cổ phần): 
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STT Trình tự thủ tục 

Thời gian dự kiến 

 Từ ngày  Đến ngày 

1.  Báo cáo UBCKNN, CBTT theo qui định  D D+3 

2.  
Nhận đăng ký và tiền cọc của các nhà đầu tư; 

nhập và phát phiếu đấu giá cho nhà đầu tư 
D+3 D+20 

3.  Công bố kết quả đăng ký đấu giá  D+21 

4.  Tổ chức đấu giá D+25 

5.  Thông báo kết quả đấu giá D+25 D+25 

6.  Gửi kết quả đấu giá cho các nơi có liên quan D+26 D+29 

7.  Hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng 

đấu giá 

D+26 D+30 

8.  Nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền mua cổ phần D+25 D+40 

9.  Chuyển giao cổ phiếu cho nhà đầu tư D+50 

11. Đăng ký mua cổ phiếu 

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phiếu, quyền lợi người mua 

cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ 

phiếu,... được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá do SGDCK TP.HCM ban hành. 

12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

N

. 

13. Các loại thuế có liên quan 

- Đối với tổ chức phát hành 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Ngân hàng cần phải thực hiện các nghĩa vụ tài 

chính với nhà nước như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập 

khẩu, thuế nhà đất …. Cụ thể một số loại thuế như sau: 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với Ngân 

hàng là 25%. 

 Thuế giá trị gia tăng: Các mức thuế suất công ty phải tuân thủ theo quy định của 

pháp luật hiện hành như sau: 

+ Phí và hoa hồng chịu thuế giá trị gia tăng 10% theo phương pháp khấu trừ. 
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+ Giao dịch ngoại tệ, vàng chịu thuế giá trị gia tăng 10% theo phương pháp trực tiếp. 

+ Các nghiệp vụ ngân hàng khác không chịu thuế giá trị gia tăng. 

 Thuế khác theo quy định pháp luật. 

- Đối với nhà đầu tư chứng khoán 

Theo Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật 

thuế Thu nhập cá nhân và thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thuế thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định 

số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008: 

 Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán: 

+ Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm cả chuyển nhượng 

quyền mua cổ phiếu được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua, các chi phí liên 

quan đến việc chuyển nhượng. 

+ Giá bán chứng khoán được xác định như sau: 

 Giá bán chứng khoán niêm yết là giá chuyển nhượng thực tế tại Sở Giao dịch 

chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán; 

 Giá bán chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết, đã thực hiện đăng 

ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán là giá chuyển nhượng thực tế tại Trung tâm 

Giao địch chứng khoán; 

 Giá bán chứng khoán của các đơn vị không thuộc hai trường hợp nêu trên là 

giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng 

khoán được chuyển nhượng tại thời điểm bán. 

+ Giá mua được xác định như sau: 

 Giá mua của chứng khoán niêm yết là giá thực mua tại Sở Giao dịch chứng 

khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán; 

 Giá mua chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết, đã thực hiện 

đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán là giá thực tế mua tại Trung tâm Giao 

dịch chứng khoán; 

 Giá mua chứng khoán của các đơn vị không thuộc hai trường hợp nêu trên là 

giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng 

khoán được chuyển nhượng tại thời điểm mua. 
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+ Chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán là các khoản chi phí 

thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm: 

 Phí nhận chuyển nhượng và phí chuyển nhượng chứng khoán; 

 Phí lưu ký chứng khoán; 

 Chi phí uỷ thác chứng khoán; 

 Các khoản chi phí khác. 

 Thuế suất: 

+ Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là 20% trên thu nhập tính 

thuế của mỗi lần chuyển nhượng. 

+ Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập 

tính thuế cả năm chỉ áp dụng đối với trường hợp đối tượng nộp thuế đã thực hiện đúng quy 

định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, xác định được thu nhập tính thuế quy định 

và đăng ký thực hiện ổn định với cơ quan Thuế từ tháng 12 của năm trước. 

+ Đối với các trường hợp khác ngoài trường hợp trên, áp dụng thuế suất 0,1% trên 

giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. 

 Công văn số 10790/BTC-CST của Bộ Tài Chính ngày 12/08/2011 về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc Hội: 

+ Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng 

chứng khoán từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 31/12/2012; 

+ Hoàn trả 50% phần thuế đã thu đối với các giao dịch bán chứng khoán từ ngày 

01/08/2011 đến ngày 26/08/2011; 

+ Tạm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 0,05% đối với các giao dịch chứng khoán trên các 

sàn giao dịch, kể từ ngày 29/08/2011. 

14. Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu 

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu là tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán 

TP.HCM được quy định tại Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành. 

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN  

Cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn 

– SJC quản lý nhằm nâng cao tính tự chủ cho SJC, trên cơ sở đó giúp SJC có điều kiện để tập 
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trung đầu tư vào các dự án trọng điểm khác theo yếu cầu hoạt động kinh doanh trong giai 

đoạn hiện nay. Việc chào bán cổ phần của SJC tại Ngân hàng TMCP Việt Á  lần này chỉ làm 

thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký. 

VIII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 

Số tiền thu được sau đợt chào bán sẽ được sử dụng theo các quy định của pháp luật 

hiện hành liên quan đến quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước. 

IX. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

1. Tổ chức tư vấn chào bán 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT   

Địa chỉ: L u 1-2-3-4 Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM 

Điện thoại: (84.8) 6299 2006 Fax: (84.8) 6291 7986 

Website: www.vdsc.com.vn  Email: vdsc@vdsc.com.vn  

2. Tổ chức kiểm toán 

CÔNG TY TNHH KPMG 

Địa chỉ : Lầu 10 SunWah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84.8) 3821 9266 Fax : (84.8) 3821 9267 

X. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của VIETABANK; 

2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty của VIETABANK; 

3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, 2010 và Báo cáo tài chính 06 tháng 

năm 2011 của VIETABANK; 

4. Phụ lục IV: Nghị quyết số 441/NQ-HĐTV ngày 30/08/2011 của Hội đồng thành viên Công 

ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC về việc  Ngân hàng 

TMCP Việt Á. 

http://www.vdsc.com.vn/
mailto:vdsc@vdsc.com.vn
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