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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX 

 

I. Thông tin chung 

1.Thông tin khái quát 

Tên đầy đủ: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX 

Tên tiếng Anh: Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank 

Tên viết tắt: PG Bank 

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 

Giấy phép thành lập: Số 0045/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp ngày 

13/11/1993, Quyết định số 3061/QĐ-NHNN ngày 30/12/2013 về việc sửa đổi nội dung Giấy 

phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 1400116233. Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 

11/03/2015. 

Vốn điều lệ : 3.000.000.000.000 đồng 

Hội sở chính: Tầng 16, 23 và 24, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Website: www.pgbank.com.vn 

Email: dvkh.pgbank@petrolimex.com.vn 

Điện thoại: (+84) 24 6281 1298   Fax: (+84) 24 6281 1299 

Mã số thuế: 1400116233   Mã SWIFT: PGBLVNVX 

- Lịch sử hình thành và phát triển 

Tiền thân của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (“PG Bank”) là Ngân hàng TMCP Nông 

thôn Đồng Tháp Mười, chính thức hoạt động theo giấy phép số 0045/NH-GP ngày 13/11/1993. 

Trong những năm đầu phát triển, Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười luôn có sự tăng 

trưởng tốt và đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhận thấy rõ 

tiềm năng và cơ hội phát triển của Ngân hàng nói riêng và thị trường tài chính ngân hàng Việt 

Nam nói chung trong quá trình hiện đại hóa đất nước, tháng 7 năm 2005, Tổng Công ty Xăng 

dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã tham gia tăng 

vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng để thực hiện phương án tái cấu trúc và mở 

http://www.pgbank.com.vn/
mailto:dvkh.pgbank@petrolimex.com.vn
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rộng phạm vi hoạt động cũng như các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng. Kinh nghiệm trong lĩnh 

vực kinh doanh và tài chính ngân hàng cũng như tiềm lực tài chính dồi dào của các cổ đông mới 

đã đem lại sự thay đổi lớn về mục tiêu phát triển, định hướng chiến lược và quy mô hoạt động 

của Ngân hàng.  

Chính các cam kết đầu tư chiến lược của các cổ đông lớn và phương án tái cấu trúc hiệu quả thể 

hiện qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh ấn tượng là tiền đề cho việc Ngân hàng TMCP Nông 

thôn Đồng Tháp Mười được phép chuyển đổi mô hình thành Ngân hàng cổ phần đô thị theo 

quyết định số 125/QĐ-NHNN ngày 12/01/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đánh dấu 

trang phát triển mới của Ngân hàng. 

Cùng với việc chuyển đổi thành Ngân hàng đô thị và sự tham gia của các cổ đông lớn với chiến 

lược phát triển mới, ngày 08/02/2007 Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười đã chính 

thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (viết tắt là PG Bank) theo quyết định 

số 368/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. 

Ngày 25/12/2009, PG Bank được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho Ngân hàng 

TMCP Xăng dầu Petrolimex chuyển Hội sở chính từ 132-134 Nguyễn Huệ, TP.Cao Lãnh, Đồng 

Tháp đến Văn phòng 5, nhà 18T1-18T2 Khu Đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Lê Văn 

Lương, Hà Nội.  

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ngày 05/01/2012, PG Bank chính thức chuyển 

Trụ sở chính về Tầng 16, 23 và 24, Tòa nhà MIPEC, 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Tính đến 31 tháng 12 năm 2018, mạng lưới chi nhánh của Ngân hàng đã tăng lên 16 chi nhánh 

và 63 phòng giao dịch và 1 quỹ tiết kiệm trên toàn quốc với tổng số nhân viên là 1.546 người 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

2.1 Ngành nghề kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh:  

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

kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ chức tín 

dụng khác trong nước và các định chế tài chinh ngân hàng nước ngoài. 

 Cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn mọi đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. 

 Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế phục vụ mọi đối tượng khách 

hàng. 

 Kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thẻ. 
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 Đầu tư vào cổ phiếu chính phủ: góp vốn liên doanh, mua cổ phiếu trên thị trường vốn 

ngắn hạn và dài hạn. 

 Chiết khấu thương phiếu, cổ phiếu, giấy tờ có giá. 

 Các dịch vụ ngân hàng khác. 

2.2 Địa bàn kinh doanh 

Tính đến hết năm 2018, ngoài trụ sở chính, PG Bank có 16 chi nhánh với 63 phòng giao dịch và 

quỹ tiết kiệm hoạt động tại 15 tỉnh thành phố trên cả nước, phân bổ cụ thể 3 miền Bắc, Trung, 

Nam: miền Bắc chiếm đa số với 50 chi nhánh và phòng giao dịch, tỷ lệ 63%, miền Nam với 27 

chi nhánh và phòng giao dịch chiếm 34% và miền Trung chỉ có 2 chi nhánh chiếm 3%.  

Hiện tại PG Bank đã thiết lập mạng lưới ngân hàng đại lý với gần 200 ngân hàng và chi nhánh 

ngân hàng trên toàn thế giới, trong đó PG Bank luôn đặt quan hệ đại lý với với các ngân hàng 

hàng đầu tại từng quốc gia và vùng lãnh thổ đó. 

Tại Việt Nam, PG Bank có quan hệ với tất cả các định chế tài chính trong nước bao gồm: Ngân 

hàng Thương mại Nhà Nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh, Ngân 

hàng 100% vốn nước ngoài và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính và các 

định chế tài chính khác. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
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4. Định hướng phát triển 

4.1 Tầm nhìn 

PG Bank định hướng trở thành trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng 

đầu tại Việt Nam thực hiện cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng chất lượng cao dựa trên đội 

ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và một nền tảng công nghệ hiện đại. 

4.2 Mục tiêu chiến lược. 

Tăng trưởng nền kinh tế thế giới được dự báo tương đương với năm 2018 (3,7%) là hậu quả của 

những rủi ro kinh tế do căng thẳng thương mại leo thang và mức độ vay nợ, đặc biệt là những 

nền kinh tế Mỹ,Trung, khu vực sử dụng đồng EUR, Nhật Bản. Bất ổn thương mại sẽ tác động 

đáng kể đối với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. 
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Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ được sự vững vàng dù có nhiều trở lực từ bên 

ngoài. Tuy nhiên bước sang năm 2019 theo xu hướng chung của thế giới, kinh tế Việt Nam sẽ 

giảm tốc với mức tăng trưởng đạt 6,6%. Chính phủ tiếp tục thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư, 

đặc biệt tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, cơ cấu lại vốn đầu tư công giúp hoạt động 

ngân hàng trở nên hiệu quả hơn, bảo đảm kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  

PG Bank vẫn đang tiếp tục hoạt động kinh doanh theo mục tiêu chiến lược đã đề ra phát triển 

theo mô hình ngân hàng đa năng, trong đó ưu tiên tập trung và áp dụng chiến lược khác biệt hóa 

để trở thành ngân hàng hàng đầu tại những lĩnh vực, dịch vụ mà PG Bank có lợi thế cạnh tranh.  

Trên cơ sở thực hiện 2018, dự báo kinh tế 2019, các nguồn lực hiện có và sẽ tạo lập trong năm 

2019, PG Bank đặt kế hoạch kinh doanh như sau: 

- An toàn hoạt động đi đôi với tăng trưởng quy mô ở mức hợp lý và đảm bảo hiệu quả  

kinh doanh.  

- Tập trung đẩy mạnh tăng trưởng huy động vốn cao hơn so với tăng trưởng tín dụng,  

đảm bảo cân đối nguồn vốn và đáp ứng chỉ số an toàn theo quy định của NHNN. 

- Tăng trưởng tín dụng an toàn, tập trung đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ,  

khách hàng cá nhân. 

-Tăng cường thu dịch vụ , phát triển tín dụng gắn liền với khai thác tốt dịch vụ cung cấp  

cho khách hàng,  

- Quyết liệt xử lý nợ xấu và nợ quá hạn. 

-Cải thiện chất lượng và hiệu quả của các PGD hoạt động yếu kém, chưa phát triển thêm  

các phòng GD mới 

- Nâng cao kỹ năng quản lý, tiếp thị, chăm sóc và tư vấn từng nhóm khách hàng mục tiêu;  

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại quầy. 

-Tiết giảm chi phí hoạt động. 

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 193 tỷ đồng  

5. Các rủi ro 

- Ảnh hưởng bởi quá trình chuẩn bị sáp nhập kéo dài, nguồn nhân sự thiếu hụt, một số chi 

nhánh gặp khó khăn trong công tác tiếp thị khách hàng mới và khai thác các khách hàng 

cũ; 

- Thị trường thanh khoản khá tốt, nhưng các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng quy mô 

nhỏ đẩy lãi suất huy động rất cao, trong bối cảnh PGBank cũng bị ảnh hưởng bởi thông 

tin sáp nhập nên đã thực hiện chính sách huy động đảm bảo các tỷ lệ an toàn ở mức hợp 

lý, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh; 
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- Công tác xử lý nợ còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc do thị trường chuyển nhượng, 

phát mại tài sản chưa thuận lợi, thủ tục để phát mại tài sản phức tạp, kéo dài; 

- Nhóm khách hàng lớn bị các ngân hàng có ưu thế về quy mô và nguồn vốn giá rẻ, lôi 

kéo với lãi suất rất thấp.  

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trong nước - 

GDP năm 2018 của Việt Nam đạt 7,08%, vượt xa chỉ tiêu của Quốc Hội giao hồi đầu năm là 

6,7% và lập kỷ lục cao nhất kể từ năm 2008. GDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 2,587 

USD (58,5 triệu đồng) tăng 198 USD so với 2017. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 

tăng 3,54% so với bình quân năm 2017, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra. Đây là năm thứ 5 liên tiếp 

lạm phát được kiểm soát ở mức dưới 4%. 

Năm 2018 có thể coi là năm khá thành công trong điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam. 

Tăng trưởng tín dụng năm 2018 giảm tốc, đến cuối năm 2018 tăng 14% so với cuối năm 2017, 

thấp hơn so với mục tiêu 17% đặt ra hồi đầu năm 2018, là mức thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. 

Đến cuối tháng 12/2018, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 149,22 nghìn tỷ đồng 

nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng là 1,89%, giảm so với mức 2,46% 

cuối năm 2016 và mức 1,99% cuối năm 2017. 

PG Bank đang trong quá trình sáp nhập đã triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018 với phương 

châm “An toàn hoạt động đi đôi với tăng trưởng quy mô ở mức hợp lý và đảm bảo hiệu quả kinh 

doanh”, tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, triển khai các giải pháp 

chiến lược theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm 2018 đạt được những kết quả sau: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu KH 2018 KQ 2018 
Tăng trưởng 

sv 2017 

so với KH 

2018 

1 Tổng tài sản 34.200 29.900 2% 87% 

2 
Huy động vốn (bao 

gồm GTCG) 
29.989 25.745 2% 86% 

3 Cho vay khách hàng 23.992 22.052 3% 92% 

4 Tổng thu nhập 936 1.197 18% 128% 

5 
Lợi nhuận trước 

thuế 
183 159 97% 87% 

6 Tỷ lệ nợ xấu Dưới 3% 3,06% -0,17% 
 

http://tapchitaichinh.vn/tag/viet-nam
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Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của PG Bank đạt 29.900 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với cuối 

năm 2017 và đạt 87% kế hoạch. 

Tổng nguồn huy động đạt 25.745 tỷ đồng đạt 86% kế hoạch tăng 2% (450 tỷ đồng) so với cuối 

năm 2017. Huy động từ thị trường 1 đạt 24.345 tỷ đồng đạt 93% kế hoạch tăng 6% so với 2017. 

Huy động thị trường 2 đạt 1.400 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch, giảm 42% so với năm 2017. 

Dư nợ toàn ngân hàng đạt 22.052 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch, tăng 3% so với cuối năm 2017. 

Thông tin sáp nhập kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của ngân hàng nên huy 

động và cho vay của ngân hàng trong năm 2018 không đạt kế hoạch, tăng trưởng nhẹ so với năm 

2017. 

Bên cạnh đó tình hình xử lý nợ xấu của ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn nên trích lập dự 

phòng cao. Mặc dù lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 97% so với năm 2017 nhưng chỉ đạt 87% kế 

hoạch đề ra. 

2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách Ban điều hành. 

Ông Nguyễn Quang Định - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Quang Định đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, ngân 

hàng sau khi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế trường Đại học Tài chính Kế toán và hoàn thành 

chương trình Quản trị Kinh doanh của Henley Management College (UK). Gắn bó với PG Bank 

từ những ngày đầu chuyển đổi mô hình hoạt động thành NH TMCP đô thị với vai trò là Tổng 

Giám đốc, Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng đưa Ngân hàng vượt qua những giai đoạn khó 

khăn và đạt được những bước phát triển vượt bậc. Với những thành tích xuất sắc đạt được trong 

quá trình công tác, Ông đã nhận được bằng khen của Bộ Công Thương và UBND Thành phố Hà 

Nội. 

Ông Đinh Thành Nghiệp - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc  

Phụ trách khu vực Phía Nam 

Ông Đinh Thành Nghiệp từng giữ chức Giám đốc Ngân hàng TMCP Đồng Tháp Mười - tiền 

thân của PG Bank. Sau khi chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP đô thị, ông đảm nhiệm vai trò là 

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc PG Bank. Ông Nghiệp tốt nghiệp Đại 

học Kinh tế và Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đã hoàn thành chương trình đào 

tạo Cao cấp Lý luận Chính trị. Với nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý, Ông đã góp phần 

quan trọng dẫn dắt PG Bank đi qua những năm tháng đầu đầy khó khăn để có được những thành 

công rực rỡ như hiện nay. 
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Ông Nguyễn Mạnh Hải - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Tham gia PG Bank từ năm 2007, hiện ông Nguyễn Mạnh Hải đang phụ trách Khối Dịch vụ Ngân 

hàng đầu tư, Khối Bán lẻ, Marketing và Phát triển mạng lưới, Pháp Chế và Tuân Thủ. 

Tốt nghiệp Thủ khoa Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Điều hành Quốc tế của trường IE Business 

School - Tây Ban Nha và Cử nhân Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Reading - Vương 

quốc Anh, cùng với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, ông Nguyễn 

Mạnh Hải đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của PG Bank. 

Ông Nguyễn Thành Tô - Phó Tổng Giám đốc 

Phụ trách Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ 

Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Nam California, Mỹ và cử nhân 

Kinh tế của Học viện Ngân hàng, ông Nguyễn Thành Tô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập PG Bank, Ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí 

quản lý cấp cao như: Phó Trưởng phòng kinh doanh Ngoại tệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt 

Nam, Phó Giám đốc Công ty Tài chính Việt Nam tại Hồng Kông và Phó Tổng Giám đốc Công ty 

tài chính Vinaconex - Viettel. Ông cũng đã tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về kinh 

doanh tiền tệ, ngoại hối và sản phẩm thị trường tài chính tại nhiều nước trên thế giới.  

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc 

Phụ trách Khối Khách hàng Doanh nghiệp 

Ông Nguyễn Tiến Dũng tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành tài chính - ngân hàng tại CFVG 

(Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý) và Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. Trước khi gia 

nhập PG Bank, ông Dũng đã có 20 năm công tác trên cương vị quản lý tại các Ngân hàng lớn 

như Trưởng phòng Kinh doanh ngân hàng Woori-HN, PGĐ chi nhánh Hoàn Kiếm - 

Techcombank. 

Ông Hoàng Long- Phó Tổng giám đốc 

Phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin, Khối Vận hành, Trung tâm Thẻ và Hành chính. 

Ông Hoàng Long tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và được 

đào tạo Thạc sỹ ngành Thông tin tại Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa. Trước khi gia 

nhập PG Bank, Ông Hoàng Long từng là Kỹ sư Công nghệ thông tin tại Tập đoàn Petrolimex, 

Quản trị mạng tại Công ty Cổ phần FPT; Trưởng dự án tại Công ty Getronics Ltd.vietnam; 

Trưởng dự án Consolsys SDN. BHD, v.v…. Tại PGBank, trước khi được bổ nhiệm Phó Tổng 

Giám đốc, Ông Long giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin. 

2.2 Tỷ lệ sở hữu cổ phần của ban điều hành 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Sở hữu cổ phần của PG Bank 

Số lượng CP Tỷ lệ sở hữu % 

1 Ông Nguyễn Quang Định 
Ủy viên HĐQT, 

Tổng Giám đốc 
41.289 0,0138% 

2 Ông Đinh Thành Nghiệp 
Ủy viên HĐQT, 

Phó Tổng Giám đốc 
3.076.380 1,0255% 

3 Ông Nguyễn Thành Tô 
Ủy viên HĐQT 

Phó Tổng Giám đốc 
0 0,0000% 

4 Ông Nguyễn Mạnh Hải 
Ủy viên HĐQT 

Phó Tổng Giám đốc 
18.154 0,0061% 

5 Ông Nguyễn Tiến Dũng Phó Tổng Giám đốc 11.053 0,004% 

6 Ông Hoàng Long Phó Tổng Giám đốc 7.542 0,003% 

 

2.3 Thay đổi trong ban điều hành 

Ngày 24/7/2018: Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Đức xin thôi việc và Ban điều hành chỉ còn 

5 Phó Tổng giám đốc như trên danh sách. 

2.4 Chính sách đối với người lao động 

Coi việc phát triển nguồn nhân lực là chìa khóa đem lại thành công, PG Bank luôn chú trọng 

công tác đào tạo cả về chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng làm việc, quản lý, lãnh đạo trong 

từng giai đoạn, từng vị trí công tác tạo ra một tập thể đoàn kết và một môi trường lao động 

chuyên nghiệp, hiệu quả giúp người lao động thêm tin tưởng và gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp 

phát triển của Ngân hàng. 

Xác định nâng cao chất lượng nhân sự là nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2018, PG Bank đã tiến 

hành đào tạo nội bộ và kết hợp với các đơn vị đào tạo uy tín như VCCI, Học viện thương hiệu 

Plato, Công ty TNHH Đào tạo doanh nghiệp Việt Nam, Trung tâm đào tạo HDBank, v.v. tổ chức 

đào tạo cho 816 lượt học viên trên toàn hệ thống về các nội dung như: “Xây dựng thương hiệu 

bền vững theo chuản quốc tế Brand 31”, “Kỹ năng bán sản phẩm TTTM- TTQT”, Hướng dẫn 

quyết toán thuế năm 2017, cập nhật chính sách thuế mới năm 2018, những lưu ý về hóa đơn điện 

tử và thuế thu nhập cá nhân”, “Tập huấn hướng dẫn luật LĐ, Luật BHXH BHYT, Tiền lương, 

chính sách an toàn lao động năm 2019”, “Nghiệp vụ tín dụng bán lẻ căn bản”, “Nghiệp vụ Quản 

lý tín dụng theo chương trình tích hợp giữa PGBank và HDBank”, “Hội nghị đối thoại về các 

vướng mắc bất cập của QĐPL về giải quyết TC hợp đồng “ v.v.  
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Tổng số nhân sự cuối năm 2018 là 1.508 người. Trong năm 2018, PG Bank đã tổ chức 1.058 lượt 

thi tuyển và phỏng vấn ứng viên để bổ sung nhân sự cho Chi nhánh cũng như Hội sở và đã tuyển 

dụng được 284 nhân sự mới (miền Bắc 160 nhân sự và miền Nam 124 nhân sự), trong đó có 30 

nhân sự cấp quản lý (Trưởng/Phó phòng trở lên).  

Ngoài việc thu hút nhân sự từ bên ngoài, Ban Điều hành cũng thường xuyên đánh giá và xem xét 

các cán bộ có năng lực để kịp thời bổ nhiểm vào những vị trí quan trọng nhằm củng cố, phát 

triển bộ máy nhân sự, tạo đà phát triển cho PG Bank. Trong năm 2018, Ngân hàng đã bổ nhiệm, 

điều chuyển và tăng mới 8 cán bộ vào vị trí cấp Giám đốc/ Phó Giám đốc Chi nhánh. 

Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng chính sách và chế độ đãi ngộ người lao động vẫn được cải 

tiến, đảm bảo mức lương, thưởng cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngành. Ngoài ra, cán bộ 

nhân viên PG Bank còn được hưởng đầy đủ các chế độ khác như: Khám sức khỏe định kỳ, phụ 

cấp điện thoại, phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa, tham quan nghỉ mát, v.v. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Trong năm 2018 PG Bank đã tiến hành mua trái phiếu của công ty chứng khoán VNDirect trị giá 

500 tỷ đồng 

4. Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: Đồng 

  
Năm 2017 Năm 2018 

A Tình hình tài chính 
  

 
Tổng giá trị tài sản 29.297.960.807.065 29.899.607.631.751 

 
Doanh thu 1.963.228.699.317 2.128.117.208.077 

 

Thuế và các khoản phải nộp (số đã nộp 

trong kỳ) 
10.628.043.809 28.889.224.837 

 
Lợi nhuận trước thuế 80.394.267.144 158.512.494.308 

 
Lợi nhuận sau thuế 64.505.042.307 126.921.175.070 

B Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
  

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
  

 
Hệ số thanh toán ngắn hạn 92,62% 92,59% 

 
Hệ số thanh toán nhanh 92,62% 92,59% 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
  

 
Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

  

 
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

  
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
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Năm 2017 Năm 2018 

 
Vòng quay hàng tồn kho 6,70% 7,12% 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
  

a Quy  mô vốn 
  

 
Vốn điều lệ 3.000.000.000.000 3.000.000.000.000 

 
Tổng tài sản có 29.297.960.807.065 29.899.607.631.751 

 
Tỷ lệ an toàn vốn 

  
b Kết quả hoạt động kinh doanh 

  

 
Doanh số huy động tiền gửi 22.905.725.083.548 24.344.960.373.368 

 
Doanh số cho vay 21.421.022.996.354 22.051.624.688.110 

 
Doanh số thu nợ 

  

 
Nợ quá hạn 1.363.973.809.490 1.146.388.387.668 

 
Nợ khó đòi 690.873.328.098 675.054.013.010 

 
Hệ số sử dụng vốn 

  

 
Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ 6,37% 5,20% 

 
Tỷ lệ nợ khó đòi/Tổng dư nợ 3,23% 3,06% 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1. Cổ phần 

Tổng số cổ phần Loại cổ phần 
Số lượng cổ phần 

chuyển nhượng tự do 

Số lượng cổ phần hạn 

chế chuyển nhượng 

300.000.000 Phổ thông 240.016.423 59.983.577 

5.2. Danh sách cổ đông có số cổ phần hạn chế chuyển nhượng 

STT Tên cổ đông Tổng số cổ phần sở hữu 
Số cổ phần hạn chế 

chuyển nhượng 

1 Hội đồng Quản trị 17.196.423 17.196.423 

2 Ban Kiểm soát 13.703 13.703 

3 Tổng Giám đốc 41.289 41.289* 

4 Cổ phần phong tỏa 42.732.162 42.732.162 

5 Tổng 59.983.577 59.983.577 
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(*) Ông Nguyễn Quang Định - TV HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc có số lượng cổ 

phẩn là: 41.289 cổ phần. 

5.3.Cơ cấu cổ đông 

STT Tên Cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 
Số Cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) 

1 Tổ chức 17 192.304.445 64,10% 

 Nhà nước 1 120.000.000 40,0000% 

 Cổ phần tư nhân 15 57.706.445 19,2354% 

 Nước ngoài 2 14.598.000 4,866% 

2 Cá nhân 7.326 107.695.555 35,90% 

 Trong nước  7.325 107.577.555 35,86% 

 Nước ngoài 1 118.000 0,04% 

3 Tổng 7.557 300.000.000 100,0000% 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Đứng trước sự biến đổi khí hậu và nhu cầu cấp thiết về việc bảo vệ môi trường tại Việt Nam, PG 

Bank đã luôn luôn ý thức và đề cao tầm quan trọng của vấn đề trên. Nghiêm túc thực hiện chỉ thị 

số 03/CT-NHNN ngày 24/03/2015 của thống đốc NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh 

và quản lý rủi ro môi trường và xã hội. Khi thẩm định cấp tín dụng cho các dự án, PG Bank thực 

hiện đánh giá kỹ các rủi ro môi trường tác động đến khả năng trả nợ và hiệu quả sử dụng vốn của 

khách hàng, yêu cầu khách hàng phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và xã hội. 

Đồng thời PG Bank triển khai tích cực công tác thông tin, truyền thông về quản lý rủi ro môi 

trường và xã hội đến với tất cả cán bộ nhân viên thông qua các khóa đào tạo, tuyên truyền. 

6.2. Chính sách liên quan đến người lao động 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động 

Năm 2018, PG Bank có nhiều biến động về nhân sự do ảnh hưởng bởi thông tin sáp nhập. Tuy 

nhiên, Ngân hàng đã bổ sung nhân sự kịp thời, đảm bảo số lượng lao động đáp ứng cho hoạt 

động kinh doanh và các chế độ cho người lao động vẫn được đảm bảo. Số lao động bình quân 

năm 2018 là 1593 người. Mức lương trung bình năm 2018 là 11,659,426 đồng/người/tháng.  
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b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động 

Để cán bộ nhân viên có điều kiện sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu công việc và yên tâm công tác, 

hằng năm, PG Bank đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên. Cán bộ nhân viên 

luôn được PG Bank chăm lo đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động thông qua việc tham gia đóng 

BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ theo đúng quy định pháp luật và tham gia gói bảo hiểm sức 

khỏe của Tổng công ty bảo hiểm PJICO để gia tăng quyền lợi bảo hiểm cho cán bộ nhân viên so 

với quy định thông thường. 

 Hằng năm, PG Bank tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia chương trình giao lưu xây dựng văn 

hóa doanh nghiệp để tăng cường sự gắn bó và góp phần tái tạo sức lao động. Vào các ngày lễ, 

tết, sinh nhật, cưới hỏi hay các ngày kỷ niệm lớn trong năm (ngày 8/3, ngày 20/10, ngày 30/4, 

mùng 2/9, Tết Dương lịch, Tết âm lịch…), PG Bank thường có các món quà nhỏ bằng tiền hoặc 

hiện vật để tri ân và tôn vinh động viên cán bộ nhân viên. Ngoài ra, vào các ngày Tết thiếu nhi, 

Tết Trung thu, Noel... PG Bank đều tổ chức chương trình văn nghệ và tặng quà cho con em cán 

bộ nhân viên, tổ chức chương trình tôn vinh và có các phần thưởng cho các con đạt thành tích 

xuất sắc trong học tập để động viên tinh thần đối với con em cán bộ nhân viên. 

Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 hàng năm, PG Bank đều tổ chức thăm hỏi, tri ân đối với các gia 

đình cán bộ nhân viên có công với cách mạng. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động 

- Số giờ đào tạo trung bình năm 2018: 13 giờ/cán bộ nhân viên riêng đối với cấp Quản lý là 7 

giờ/cán bộ nhân viên và của cấp Nhân viên là 19 giờ/cán bộ nhân viên. 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có 

việc làm và phát triển sự nghiệp: 

PG Bank thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo chuyên môn để trang bị cho cán bộ 

nhân viên chuyên môn phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại và phát triển lộ trình nghề 

nghiệp: Nghiệp vụ tín dụng doanh nghiệp; Nghiệp vụ tín dụng Bán lẻ; Nghiệp vụ tài khoản thanh 

toán và thẻ; Quản lý tín dụng; Định giá tài sản; Quản lý rủi ro tín dụng; Quản lý rủi ro vận hành; 

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại; Nghiệp vụ thanh toán; Nghiệp vụ kinh 

doanh tiền tệ; Nghiệp vụ Quản lý các khoản đầu tư... 

Bên cạnh việc nâng cao chuyên môn, cán bộ nhân viên cũng được chú trọng đào tạo thêm về các 

kỹ năng mềm như: Kỹ năng Quản lý (Hoạch định cá nhân; Lập kế hoach, triển khai và đánh giá 

kế hoạch; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; Kỹ năng kèm cặp, huấn luyện nhân viên; 
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Lập kế hoạch kinh doanh, thực hiện và đánh giá sau thực hiện; Tạo động lực cho nhân viên…); 

Kỹ năng Giao tiếp và giải quyết vấn đề; Kỹ năng bán hàng qua điện thoại; Kỹ năng đàm phán 

thuyết phục; Kỹ năng thuyết trình và chủ trì cuộc họp; Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng... 

Ngoài ra, PG Bank cũng thường xuyên cử cán bộ nhân viên tham gia các khóa đào tạo cập nhật 

các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật: Cập nhật nội dung các Thông tư, Quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, chính sách BHXH, Tiền lương... 

6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Tháng 1/2018, PG Bank phát động chương trình “Mùa đông ấm 2018” hướng tới bà con, các em 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bát Xát – Lào Cai. Chương trình nhận được sự quan 

tâm của các cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống. Chỉ trong vòng hơn hai tuần phát động, Đoàn 

thanh niên PG Bank đã nhận được rất nhiều hiện vật là sách vở, quần áo, đồ dùng học tập.. và 

quyên góp tiền mặt lên tới 60 triệu đồng. Qua đó, PG Bank đã tổ chức chuyến đi tình nguyện đến 

huyện Bát Xát – Lào Cai hỗ trợ xây dựng công trình bể nước sạch và công trình vệ sinh cho 

Trường tiểu học Sảng Ma Sáo, trao 240 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 

các điểm trường.  

Tháng 10/2018, Công đoàn PG Bank tổ chức chương trình “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 

2018”. Đây là hoạt động ý nghĩa do Công đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex phát 

động và được PG Bank hưởng ứng trong nhiều năm liền. Đã có đông đảo cán bộ, nhân viên PG 

Bank tham gia với tinh thần tương thân tương ái, mong muốn đóng góp cho cộng đồng, xã hội, 

đặc biệt là đề cao nghĩa cử cao đẹp “hiến máu cứu người”. 

Trong năm qua, PG Bank cũng tham gia tài trợ xây dựng Trung tâm Truyền thông tại Khu bảo 

tồn biển Hòn Cau. Đây là khu bảo tồn biển quan trọng trong hệ thống khu bảo tồn biển Việt 

Nam, là địa điểm rùa biển lên đẻ trứng. Việc tài trợ xây dựng Trung tâm Truyền thông tại đây có 

nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của mọi người khi tới thăm đảo đồng thời hỗ trợ tích cực 

cho công tác bảo tồn trên đảo.  

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ; An toàn vốn hiệu quả 

Tổng tài sản đến 31/12/2018 đạt 29.900 tỷ đồng tăng 2% so với năm 2017 

Vốn chủ sở hữu đạt 3.686 tỷ đồng, tăng 3,56% so với năm 2017. Vốn chủ sở hữu tăng không 

đáng kể do PG Bank không tiến hành tăng Vốn điều lệ trong năm 2018. 
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Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) ở mức 14,55%, đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước 

tối thiểu ở mức 9%. Tỷ lệ CAR của PG Bank thường xuyên duy trì ở mức trên 17% trong các 

năm từ 2012 đến 2015, năm 2016 là 18,03%, năm 2017: 14,91%. 

Huy động vốn tăng trưởng nhẹ, cơ cấu tiền gửi an toàn 

Thị trường thanh khoản khá tốt, nhưng các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng quy mô nhỏ đẩy 

lãi suất huy động lên cao để đáp ứng đủ nguồn vốn làm cho huy động vốn trong các tháng cuối 

năm của PG Bank chững lại và chi phí vốn tăng cao.  

Đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn huy động đạt 25.745 tỷ đồng đạt 86% kế hoạch tăng 2% (450 

tỷ đồng) so với cuối năm 2017. Huy động từ thị trường 1 đạt 24.345 tỷ đồng đạt 93% kế hoạch 

tăng 6% so với 2017. Huy động thị trường 2 đạt 1.400 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch, giảm 42% so 

với năm 2017. 

Huy động TT1 phân loại theo đối tượng khách hàng: Huy động từ TCKT đạt 10,368 tỷ đồng đạt 

99% kế hoạch, tăng 10% so với 2017 tương ứng 966 tỷ đồng; Huy động bán lẻ đạt 13.977 tỷ 

đồng đạt 89% kế hoạch tăng 4% so với năm 2017. Phân loại theo loại tiền, huy động VND đạt 

23.493 tỷ đồng tăng 8% so với năm 2017 tương đương 1.708 tỷ đồng, huy động USD đạt 852 tỷ 

đồng giảm 22% (240 tỷ đồng) so với năm 2017. 

Huy động USD gặp nhiều khó khăn do NHNN vẫn duy trì áp dụng chính sách trần lãi suất USD, 

chênh lệch lớn giữa lãi suất VNĐ và USD, trong khi tỷ giá vẫn tương đối ổn định. 

Tín dụng tăng trưởng nhẹ  

Đến 31/12/2018, dư nợ toàn ngân hàng đạt 22.052 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch, tăng 3% so với 

cuối năm 2017. 

Cho vay khách hàng doanh nghiệp đạt 13.259 tỷ đồng, chiếm 60% tổng dư nợ toàn ngân hàng, 

đạt 87% kế hoạch và giảm 3% so với 2017; dư nợ Bán lẻ đạt 8.793 tỷ đồng tăng 1.012 tỷ đồng 

(tăng 13%) so với năm 2017 đạt 101% kế hoạch. Theo loại tiền, cho vay VND đạt 19.462 tỷ 

đồng, tăng 6,0% so với năm 2017 chiếm 88,3% tổng dư nợ, cho vay USD đạt 2.589 tỷ đồng, 

giảm 15,5% so với năm 2017. Cho vay khách hàng doanh nghiệp giảm do Ngân hàng cơ cấu lại 

danh mục cho vay theo hướng giảm dư nợ các khách hàng lớn có lãi suất quá thấp và tăng dư nợ 

các khách hàng vừa và nhỏ; ngoài ra việc sáp nhập kéo dài hơn dự kiến cũng ảnh hưởng đến 

công tác phát triển kinh doanh chung cũng như tăng trưởng dư nợ. 

Chất lượng tín dụng được cải thiện; Công tác xử lý nợ được thực hiện tích cực tuy còn gặp nhiều 

khó khăn 

Nợ xấu (3-5) là 675 tỷ đồng giảm 2,3% ~ giảm 16 tỷ đồng so với năm 2017, tương ứng tỷ lệ nợ 

xấu là 3,06% giảm 0,16% so với năm 2017.  
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Trong năm 2018 thu hồi nợ xấu là 431,7 tỷ đồng nợ gốc đạt 177% kế hoạch; Thu nợ sử dụng dự 

phòng là 65,6 tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch. 

Thu nợ đã bán cho VAMC trong năm là 67,1 tỷ đồng đạt 10% kế hoạch. 

Công tác xử lý nợ xấu trong năm 2018 được thực hiện khá tích cực thông qua nhiều biện pháp 

như sử dụng nguồn dự phòng rủi ro, bán nợ cho VAMC, các biện pháp xử lý tài sản, thu hồi nợ, 

v.v. Tuy nhiên công tác xử lý nợ còn gặp nhiều khó khăn do thị trường chuyển nhượng, phát mại 

tài sản chưa thuận lợi, thủ tục để phát mại tài sản phức tạp, kéo dài. 

Hoạt động dịch vụ 

Hoạt động thanh toán duy trì tốt tăng 11% so với năm 2017 với tổng giao dịch trong nước và 

nước ngoài đạt 610.000 giao dịch, tăng 60.000 giao dịch. Thực hiện cải tiến hệ thống phần mềm 

giao dịch, nâng cao tự động hóa các giao dịch chuyển tiền đi từ 95% lên đến 97%. Hoàn thành 

xây dựng hệ thống chuyển tiền Nộp thuế điện tử hải quan 24/7. 

Hoạt động kinh doanh Trái phiếu Chính phủ: lợi nhuận đạt 9,36 tỷ đồng, đạt 138% kế hoạch. 

Tổng danh mục đến 31/12/2018 là 1.894 tỷ đồng.  

Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: doanh số mua bán ngoại tệ đạt 5.539 triệu USD bằng 73% so với 

năm 2017 và đạt 69% kế hoach năm, tuy nhiên lợi nhuận kinh doanh ngoại hối đạt 35,1 tỷ đồng, 

đạt 164% kế hoạch.  

Hoạt động Phái sinh Hàng hóa: doanh thu của hoạt động phái sinh rất khiêm tốn và thấp hơn 

nhiều so với kế hoạch do NHNN vẫn cấp phép thử nghiệm và không cho phép phát triển khách 

hàng mới. 

Hoạt động đầu tư: Giá trị tổng danh mục đầu tư tài chính cuối kỳ đạt 904,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 

8,97 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận chủ yếu là hoạt động đầu tư trái phiếu 

doanh nghiệp với giá trị danh mục cuối kỳ đạt 866 tỷ đồng. 

Lợi nhuận & Khả năng sinh lời 

Tổng thu nhập hoạt động tăng 17,6% đạt 1.197 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần chiếm tỷ 

trọng chủ yếu (90,2%), đạt 1.080 tỷ đồng, tăng 36,9% so với năm 2017.  

Hiệu quả kiểm soát chi phí được nâng cao, tỷ lệ Chi phí hoạt động/Tổng thu nhập giảm từ 46,9% 

(2017) xuống còn 43,4% trong năm 2018. 

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 158,5 tỷ đồng, tuy kết quả này còn chưa cao nhưng cũng gấp 

1,97 lần so với năm 2017. Hiệu quả hoạt động kinh doanh còn thấp, tuy nhiên đã cải thiện đáng 

kể so với năm 2017. 
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 Trong năm 2018, tình hình kinh doanh của PG Bank ngoài ảnh hưởng của môi trường kinh 

doanh trong và ngoài nước thì yếu tố sáp nhập cũng ảnh hưởng rất lớn. Tiến trình sáp nhập kéo 

dài với HDBank làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cán bộ nhân viên làm 1 bộ phận lớn nhân 

viên từ cấp thấp đến cấp cao nghỉ việc, khách hàng có giao dịch với PG Bank cũng có biến động 

do đó ảnh hưởng lớn đến Kết quả kinh doanh của PG Bank. 

Thách thức trước khó khăn rất lớn, Tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành  vẫn nâng cao tinh 

thần trách nhiệm, toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của PG Bank và chăm lo đời sống làm việc cho 

CBNV, thực hiện việc định hướng phát triển Ngân hàng trong giai đoạn tái cấu trúc phù hợp với 

chiến lược, chủ trương của Tập đoàn và định hướng, chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà 

nước.  

Mặc dù trong năm tăng trưởng dư nợ và huy động là rất khiêm tốn nhưng kết quả hoạt động kinh 

doanh của PG Bank năm 2018 đạt được cải thiện đáng kể so với năm 2017. Kết quả đạt được là 

cả một nỗ lực lớn từ sự chỉ đạo sát sao trong chủ trương kinh doanh của Ban lãnh đạo và cống 

hiến không mệt mỏi của tập thể cán bộ công nhân viên. 

2. Tình hình tài chính 

2.1 Tình hình tài sản 

Tổng Tài sản tại 31/12/2018 đạt 29.899 tỷ tăng nhẹ  so với cuối năm 2017 cụ thể tăng 601 tỷ 

tương ứng với tốc độ tăng 2,05%. 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Mục Chỉ tiêu 
 Cuối năm 2017   Cuối năm 2018  

Cuối năm 2018 so với cuối năm 

2017 

 Số tiền  Tỷ trọng  Số tiền   Tỷ trọng   Số tiền  Tỷ lệ  Tỷ trọng  

I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý  182 0,62% 254 0,85% 72 39,43% 0,23% 

II Tiền gửi tại NHNN 1.375 4,69% 1.922 6,43% 547 39,78% 1,74% 

III 

Tiền, vàng gửi tại các TCTD  

và cho vay các TCTD khác và 

cho vay các TCTD khác 

1.070 3,65% 252 0,84% (818) 76,49% -2,81% 

IV Chứng khoán kinh doanh - 0,00% - 0,00% - 
 

0,00% 

V 
Các công cụ tài chính phái sinh 

và các TS tài chính khác  
16 0,06% 13 0,04% (4) 21,60% -0,01% 

VI  Cho vay khách hàng 21.193 72,34% 21.827 73,00% 634 2,99% 0,66% 

1 Cho vay khách hàng 21.421 
 

22.052 
 

631 2,94%   

  - Cho vay thấu chi + visa 61 
 

64 
 

3 5,24%   

  - Cho vay ngắn hạn 9.707 
 

8.445 
 

(1.262) 13,00%   

  - Cho vay trung dài hạn 11.653 
 

13.542 
 

1.889 16,21%   

2 
Dự phòng rủi ro cho vay khách 

hàng (*) 
(228) 

 
(225) 

 
3 -1,45%   

VII Hoạt động mua bán nợ 3 0,01% 3 0,01% - 0,00% 0,00% 

VII  Chứng khoán đầu tư 3.904 13,32% 3.869 12,94% (35) -0,89% -0,38% 

VIII  Góp vốn, đầu tư dài hạn 0 0,00% 0 0,00% - 0,00% 0,00% 

IX  Tài sản cố định 184 0,63% 177 0,59% (7) -3,87% -0,04% 
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Mục Chỉ tiêu 
 Cuối năm 2017   Cuối năm 2018  

Cuối năm 2018 so với cuối năm 

2017 

 Số tiền  Tỷ trọng  Số tiền   Tỷ trọng   Số tiền  Tỷ lệ  Tỷ trọng  

X  Bất động sản đầu tư - 0,00% - 0,00% - 
 

0,00% 

XI  Tài sản có khác 1.370 4,68% 1.583 5,29% 212 15,51% 0,62% 

   TÀI SẢN 29.298 100,00% 29.900 100,00% 602 2,05%   

 

Trong cơ cấu Tổng tài sản, cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng cao nhất. Tại 31/12/2018 Tổng cho 

vay đạt 21.827 tỷ chiếm tỷ trọng 73% tăng 634 tỷ so với 31/12/2017 tương ứng với tốc độ tăng 

2,99%. Trong đó, cho vay thấu chi và visa tăng nhẹ 5,24% ~ tăng 3,2 tỷ đồng. Cho vay ngắn hạn đạt 

8.445 tỷ giảm 13% ~ giảm 1.261 tỷ đồng. Cho vay trung dài hạn đạt 13.542 tỷ tăng 16,21% ~ tăng 

1.889 tỷ đồng. Điều này cho thấy năm 2018 Ngân hàng tập trung việc đẩy mạnh cho vay trung dài 

hạn. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng giảm 1,45% ~ giảm 3 tỷ đồng so với 31/12/2017. 

Chỉ tiêu tiền gửi tại NHNN tại 31/12/2018 đạt 1.922 tỷ tăng 39,78% ~ tăng 547 tỷ đồng, tỷ trọng tăng 

từ 4,69% lên  6,43%. Tiền, vàng gửi tại các TCTD và cho vay các TCTD giảm, tại 31/12/2018 đạt 

251 tỷ giảm mạnh 76,49% ~giảm 818 tỷ đồng. 

2.2 Tình hình nợ phải trả 

Tổng nợ phải trả của ngân hàng cuối năm 2018 đạt 26.213 tỷ đồng tăng 1,84% tương ứng tăng 475 tỷ 

đồng. Tiền gửi của khách hàng chiếm tỷ trọng cao nhất tăng từ 88,89% lên đến 89,06%. Tổng tiền gửi 

31/12/2018 đạt 23.345 tỷ đồng tăng 2,04% tương ứng tăng 468 tỷ đồng so với 31/12/2017. Trong cơ 

cấu tổng tiền gửi, tiền gửi không kỳ hạn đạt 4.480 tỷ đồng giảm 19,38% ~ giảm 1.077 tỷ; Tiền gửi 

ngắn hạn đạt 14.381 tỷ tăng 16,39% ~tăng 2.025 tỷ đồng; tiền gửi dài hạn đạt 4.485 tỷ đồng giảm 

9,67% ~giảm 480 tỷ đồng so với 31/12/2017. 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Mục Chỉ tiêu 
 Cuối năm 2017   Cuối năm 2018  Cuối năm 2018 so với cuối năm 2017 

 Số tiền  Tỷ trọng  Số tiền   Tỷ trọng   Số tiền  Tỷ lệ  Tỷ trọng  

I 
Các khoản nợ Chính phủ 

và NHNN 

                     

-    
0,00% 

                   

-    
0,00% 

                    

-    
  0,00% 

II 
Tiền gửi và vay các TCTD 

khác 

               

2.417  
9,39% 

            

1.400  
5,34% 

           

(1.017) 
-42,08% -4,05% 

III Tiền gửi của khách hàng 
             

22.877  
88,89% 

          

23.345  
89,06% 

                 

468  
2,04% 0,17% 

  - Tiền gửi không kỳ hạn 
               

5.557  
21,59% 

            

4.480  
17,09% 

           

(1.077) 
-19,38% -4,50% 

  - Tiền gửi ngắn hạn 
             

12.356  
48,01% 

          

14.381  
54,86% 

             

2.025  
16,39% 6,86% 
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Mục Chỉ tiêu 
 Cuối năm 2017   Cuối năm 2018  Cuối năm 2018 so với cuối năm 2017 

 Số tiền  Tỷ trọng  Số tiền   Tỷ trọng   Số tiền  Tỷ lệ  Tỷ trọng  

  - Tiền gửi dài hạn 
               

4.965  
19,29% 

            

4.485  
17,11% 

              

(480) 
-9,67% -2,18% 

IV 

 Các công cụ tài chính phái 

sinh và các khoản nợ tài 

chính khác 

                     

-    
0,00% 

                   

-    
0,00% 

                    

-    
  0,00% 

V 

Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư 

, cho vay TCTD chịu rủi 

ro 

                    

28  
0,11% 

                   

-    
0,00% 

                

(28) 
-100,00% -0,11% 

VI Phát hành giấy tờ có giá 
                     

-    
0,00% 

            

1.000  
3,81% 

              

1.000  
  3,81% 

VII  Các khoản nợ khác 
                  

415  
1,61% 

               

468  
1,78% 

                   

53  
12,72% 0,17% 

VII Tổng nợ phải trả 
             

25.738  
100,00% 

          

26.213  
100,00% 

                 

475  
1,84% 0,00% 

 

Khoản mục tiền vay các TCTD khác tại 31/12/2018 đạt 1.400 tỷ đồng giảm 42,08% ~ giảm 1.017 tỷ 

đồng so với 31/12/2017, tỷ trọng giảm từ 9,39% còn 5,34% trong tổng nợ phải trả. 

Huy động từ giấy tờ có giá tại 31/12/2018 đạt 1.000 tỷ đồng tăng 100% ~ tăng 1.000 tỷ so với 

31/12/2017 do cuối năm tăng khoản huy động chứng chỉ tiền gửi của khách hàng Công ty cổ phần 

Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội  

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Liên tục hoàn thiện và bổ sung các quy trình nghiệp vụ phù hợp với hoạt động hiện tại và đáp 

ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước 

Trong năm 2018, nhiều quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý rủi ro, đặc biệt là quản lý rủi 

ro tín dụng đã được sửa đổi và ban hành nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi 

ro. 

Hoàn thiện cơ cấu nhân sự, nâng cao năng lực cán bộ nhân viên 

Năm 2018, PG Bank đã tổ chức nhiều lượt tuyển dụng để bổ sung nhân sự cho nhiều vị trí tại 

Chi nhánh và Hội sở. Bên cạnh đó, các cán bộ có năng lực tốt đều được đánh gia cao và kịp thời 

bổ nhiệm vào nhiều vị trí quan trọng như lãnh đạo cấp Chi nhánh. 

Ngân hàng đã tiến hành đào tạo nội bộ và kết hợp với các đơn vị đào tạo uy tín để tổ chức nhiều 

khóa, lượt đào tạo nhằm nâng cao năng lực và chuyên môn cho cán bộ nhân viên trên toàn hệ 

thống. 
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Trong năm 2018 đã triển khai trên toàn hệ thống 16 lớp đào tạo với tổng số 354 lượt học viên 

tham dự. Đồng thời, thực hiện các chương trình đào tạo để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao 

sáp nhập với HDBank. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Hiện tại, HĐQT và Ban lãnh đạo Ngân hàng chỉ tập trung đưa ra những kế hoạch, mục tiêu thực 

hiện trong ngắn hạn mà không đưa ra định hướng dài hạn do Ngân hàng đang thực hiện đề án tái 

cơ cấu theo hướng sáp nhập vào một ngân hàng khác. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)  

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 

6.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Đứng trước sự biến đổi khí hậu và nhu cầu cấp thiết về việc bảo vệ môi trường tại Việt Nam, PG 

Bank đã luôn luôn ý thức và đề cao tầm quan trọng của vấn đề trên. Nghiêm túc thực hiện chỉ thị 

số 03/CT-NHNN ngày 24/03/2015 của thống đốc NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh 

và quản lý rủi ro môi trường và xã hội. Khi thẩm định cấp tín dụng cho các dự án, PG Bank thực 

hiện đánh giá kỹ các rủi ro môi trường tác động đến khả năng trả nợ và hiệu quả sử dụng vốn của 

khách hàng, yêu cầu khách hàng phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và xã hội. 

Đồng thời PG Bank triển khai tích cực công tác thông tin, truyền thông về quản lý rủi ro môi 

trường và xã hội đến với tất cả cán bộ nhân viên thông qua các khóa đào tạo, tuyên truyền 

6.2. Chính sách liên quan đến người lao động 

Luôn quan tâm và coi trọng yếu tố con người - chìa khóa của sự thành công và hiệu quả của 

Ngân hàng, trong năm qua, PG Bank tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo 

các chính sách đãi ngộ tối ưu cho người lao động. 

Năm 2018, tổng số lao động của PG Bank đạt 1.508 người, toàn thể người lao động được ký hợp 

đồng đầy đủ, phù hợp quy định của Pháp luật. 

Thời gian làm việc là 8h/ngày, 5 ngày/tuần, một số bộ phận làm việc sáng thứ 7. Ngân hàng đảm 

bảo chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc riêng, nghỉ thai sản, ốm đau theo đúng quy 

định. Việc tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định trong Bộ 

luật lao động 

Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên PG Bank có xu hướng tăng nhẹ qua các năm. Bên 

cạnh cơ chế đãi ngộ về lương, các cán bộ còn được hưởng đầy đủ các chế độ như kiểm tra sức 

khỏe định kỳ, phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa, thăm quan nghỉ mát hàng năm. 

6.3.Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp vơi cộng đồng địa phương 
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Tháng 1/ 2018, PG Bank phát động chương trình “Mùa đông ấm 2018” hướng tới bà con, các em 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bát Xát – Lào Cai. Chương trình nhận được sự quan 

tâm của các cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống. Chỉ trong vòng hơn hai tuần phát động, Đoàn 

thanh niên PG Bank đã nhận được rất nhiều hiện vật là sách vở, quần áo, đồ dùng học tập.. và 

quyên góp tiền mặt lên tới 60 triệu đồng. Qua đó, PG Bank đã tổ chức chuyến đi tình nguyện đến 

huyện Bát Xát – Lào Cai hỗ trợ xây dựng công trình bể nước sạch và công trình vệ sinh cho 

Trường tiểu học Sảng Ma Sáo, trao 240 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 

các điểm trường.  

Tháng 10/2018, Công đoàn PG Bank tổ chức chương trình “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 

2018”. Đây là hoạt động ý nghĩa do Công đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex phát 

động và được PG Bank hưởng ứng trong nhiều năm liền. Đã có đông đảo cán bộ, nhân viên PG 

Bank tham gia với tinh thần tương thân tương ái, mong muốn đóng góp cho cộng đồng, xã hội, 

đặc biệt là đề cao nghĩa cử cao đẹp “hiến máu cứu người”. 

Trong năm qua, PG Bank cũng tham gia tài trợ xây dựng Trung tâm Truyền thông tại Khu bảo 

tồn biển Hòn Cau. Đây là khu bảo tồn biển quan trọng trong hệ thống khu bảo tồn biển Việt 

Nam, là địa điểm rùa biển lên đẻ trứng. Việc tài trợ xây dựng Trung tâm Truyền thông tại đây có 

nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của mọi người khi tới thăm đảo đồng thời hỗ trợ tích cực 

cho công tác bảo tồn trên đảo.  

 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần) 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên 

quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội 

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hàng thực hiện các chỉ tiêu hoạt động đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGB ngày 

28/6/2018 với kết quả như sau: 

Tại 31/12/2018, tổng nguồn vốn huy động đạt 25.745 tỷ đồng, trong đó nguồn Tiền gửi khách 

hàng chiếm hơn 90%, tương đương 23.345 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 22.052 tỷ đồng, 

tăng 3% so với năm 2017. 

Tổng thu nhập trước chi phí hoạt động và dự phòng đạt hơn 1.197 tỷ đồng, tăng hơn 17,6% so 

với kết quả năm 2017 và vượt kế hoạch đề ra cho năm 2018, trong đó thu nhập từ hoạt động tín 

dụng vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu (71%), đạt hơn 848 tỷ đồng. 
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Bảng số liệu chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 

Đơn vị: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2017 

Thực hiện 

2018 

Kế hoạch 

2018 

So sánh 

TH/KH 2018 

So sánh TH 

2018/2017 

1 Tổng tài sản 29.298 29.900 34.200 87% 102% 

2 Tổng dư nợ 21.421 22.052 23.992 92% 103% 

3 Tổng huy động 25.295 25.745 29.989 86% 102% 

4 Tổng thu nhập 1.018 1.197 936 128% 118% 

5 Chi phí hoạt động & dự phòng 937 1.039 753 138% 111% 

6 Lợi nhuận trước thuế (LNTT) 80 159 183 87% 199% 

7 Vốn điều lệ (VĐL) 3.000 3.000 3.000 100% 100% 

8 Tỷ suất LNTT/VĐL bình quân 2,68% 5,28% 6,10% 
  

9 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu  14,89% 14,55%    

Việc sáp nhập kéo dài tiếp tục có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của PG Bank; quy mô 

tổng tài sản, huy động vốn và cho vay đều tăng trưởng thấp và không đạt kế hoạch đề ra. Lợi 

nhuận mặc dù tăng trưởng cao so với năm trước nhưng chưa đạt kế hoạch do trích lập dự phòng 

cao. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Trong năm 2018, HĐQT tiếp tục chú trọng công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo điều hành, 

đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT được giám sát 

tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm. HĐQT đã thực hiện giám sát Ban 

Điều hành theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. 

Theo yêu cầu của HĐQT, Ban Điều hành đã hoạch định, xây dựng kế hoạch của từng đơn vị và 

kịp thời báo cáo HĐQT các kết quả thực hiện, cũng như những tồn tại, vướng mắc và đề xuất để 

HĐQT xem xét xử lý, điều chỉnh phù hợp. Công tác giám sát đã giúp HĐQT thường xuyên nắm 

bắt được tình hình hoạt động của ngân hàng để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết 

kịp thời, hiệu quả những vấn đề lớn phát sinh. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sáp nhập với HDBank, hai Ngân hàng 

đang đồng thời tích cực, khẩn trương chuẩn bị các công việc cho công tác bàn giao sáp nhập. 

Bên cạnh việc tập trung nguồn lực để phấn đấu hoàn tất việc bàn giao sáp nhập, PG Bank cũng 

sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh như bình thường. Trên cơ sở dự báo môi trường 
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kinh doanh 2019, đánh giá các nguồn lực của Ngân hàng, HĐQT trình các chỉ tiêu kinh doanh 

chính của năm 2019 như sau: 

Đơn vị: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 

1 Tổng tài sản 32.736 

2 Cho vay khách hàng 23.892 

3 Tổng huy động khách hàng 28.547 

4 Tổng thu nhập 1.037 

5 Chi phí hoạt động và dự phòng 826 

6 Lợi nhuận trước thuế (LNTT) 211 

7 Vốn điều lệ (VĐL) 3.000 

8 Tỷ suất LNTT/VĐL bình quân 7,0% 

 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị. 

1.1 Giới thiệu HĐQT 

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Ông Bùi Ngọc Bảo là Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế. Hiện nay, ông đang giữ chức vụ Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - cổ đông lớn nhất của PG 

Bank. Với những thành tích xuất sắc đạt được trong quá trình công tác, Ông đã vinh dự nhận 

nhiều bằng khen của Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Với vai trò là Chủ tịch 

HĐQT PG Bank, Ông đã có những đóng góp rất quan trọng trong việc xây dựng định hướng 

phát triển, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời đối với các hoạt động của Ngân hàng. 

Ông Nguyễn Quang Định - Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Ông Nguyễn Quang Định đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, ngân 

hàng sau khi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế trường Đại học Tài chính Kế toán và hoàn thành 

chương trình Quản trị Kinh doanh của Henley Management College (UK). Gắn bó với PG Bank 

từ những ngày đầu chuyển đổi mô hình hoạt động thành NH TMCP đô thị với vai trò là Tổng 

Giám đốc, Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng đưa Ngân hàng vượt qua những giai đoạn khó 

khăn và đạt được những bước phát triển vượt bậc. Với những thành tích xuất sắc đạt được trong 

quá trình công tác, Ông đã nhận được bằng khen của Bộ Công Thương và UBND Thành phố Hà 

Nội. 
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Ông Trần Ngọc Năm - Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Ông Trần Ngọc Năm đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, đồng thời giữ 

vai trò là Người phát ngôn của Tập đoàn từ ngày 14/03/2012. Nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao, Ông đã vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Là Cử nhân chuyên 

ngành Kế toán, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - kế toán, Ông gắn bó với 

PG Bank từ những ngày đầu chuyển đổi sang mô hình Ngân hàng TMCP đô thị, và đã có những 

đóng góp quan trọng trong việc xây dựng hệ thống quản trị ngân hàng ngày càng phát triển vững 

chắc. 

Ông Đinh Thành Nghiệp - Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Ông Đinh Thành Nghiệp từng giữ chức Giám đốc Ngân hàng TMCP Đồng Tháp Mười - tiền 

thân của PG Bank. Sau khi chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP đô thị, ông đảm nhiệm vai trò là 

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc PG Bank. Ông Nghiệp tốt nghiệp Đại 

học Kinh tế và Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đã hoàn thành chương trình đào 

tạo Cao cấp Lý luận Chính trị. Với nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý, Ông đã góp phần 

quan trọng dẫn dắt PG Bank đi qua những năm tháng đầu đầy khó khăn để có được những thành 

công rực rỡ như hiện nay. 

Ông Nguyễn Mạnh Hải - Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Tham gia PG Bank từ năm 2007, hiện ông Nguyễn Mạnh Hải đang phụ trách Khối Dịch vụ Ngân 

hàng đầu tư, Khối Bán lẻ, Marketing và Phát triển mạng lưới, Pháp Chế và Tuân Thủ. 

Tốt nghiệp Thủ khoa Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Điều hành Quốc tế của trường IE Business 

School - Tây Ban Nha và Cử nhân Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Reading - Vương 

quốc Anh, cùng với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, ông Nguyễn 

Mạnh Hải đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của PG Bank. 

Ông Lê Minh Quốc - Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Tốt nghiệp Tiến sỹ về Địa chất - Vật lý tại Liên bang Nga, hiện ông Lê Minh Quốc đang đảm 

nhiệm các chức vụ: Chủ tịch HĐTV Công ty Việt Năng; Phó Giám đốc CTCP Hoá dầu Quân đội 

(MIPEC); Giám đốc CTCP Bất động sản Mipec (Mipecland). Với nhiều năm kinh nghiệm quản 

lý, ông Quốc đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của PG Bank. 

Ông Lưu Văn Tuyển - Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Ông Lưu Văn Tuyển là Thạc sỹ Kinh tế trường Học viện Tài chính. Với hơn 20 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán, ông từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại 

Petrolimex và các công ty thành viên như Phó Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Gas 

Petrolimex, Thành viên BKS Petrolimex, Trưởng Phòng Tổng hợp – Trung tâm Tài chính Kế 
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toán Petrolimex, Kế toán trưởng Petrolimex. Tháng 4/2015, ông Tuyển chính thức được bầu là 

Thành viên HĐQT của PG Bank.  

Ông Nguyễn Hy Tô Vân - Ủy viên Hội đồng Quản trị độc lập 

Ông Nguyễn Hy Tô Vân tốt nghiệp cử nhân Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus và 

Thạc sỹ Trường Đại học Tổng hợp Paris 8. Ông Vân có nhiều năm công tác trên cương vị quản 

lý và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Giám đốc điều hành (Công ty Asta Int. (Mỹ), Công 

ty TNHH Nắng Việt, CTCP Hội Vũ, Công ty Paragon) và Trưởng ban Quản trị và Bảo hiểm rủi 

ro của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Hiện Ông Vân đang đảm nhiệm vị trí Tổng Thư ký Hiệp 

hội Xăng dầu Việt Nam. 

1.2.Cơ cấu HĐQT & tỷ lệ sở hữu cổ phần của PG Bank 

STT Họ và tên Chức vụ 
Sở hữu cổ phần của PG Bank 

Số lượng CP Tỷ lệ sở hữu % 

1 Ông Bùi Ngọc Bảo Chủ tịch HĐQT 66.000 0,0220% 

2 Ông Nguyễn Quang Định 
Ủy viên HĐQT, 

Tổng Giám đốc 
41.289 0,0138% 

3 Ông Đinh Thành Nghiệp 
Ủy viên HĐQT, 

Phó Tổng Giám đốc 
3.076.380 1,0255% 

4 Ông Lê Minh Quốc Ủy viên HĐQT 13.971.000 4,6570% 

5 Ông Nguyễn Mạnh Hải Ủy viên HĐQT 18.154 0,0061% 

6 Ông Lưu Văn Tuyển Ủy viên HĐQT 23.600 0,0079% 

7 Ông Trần Ngọc Năm Ủy viên HĐQT 0 0,0000% 

8 Ông Nguyễn Hy Tô Vân Ủy viên HĐQT độc lập 0 0,0000% 

 

1.3.Các Ủy ban thuộc HĐQT 

Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (ALCO) 

Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ và Tài sản Có của PG Bank có chức năng xem xét và quyết định: 

+ Chính sách kinh doanh từng thời kỳ; 

+ Quyết định quy mô, cơ cấu tài sản Nợ - tài sản Có và chính sách quản trị Tài sản Nợ - Tài 

sản Có của Ngân hàng; 

+ Quản trị rủi ro và xây dựng các phương án phòng chống rủi ro; 

+ Quản lý giám sát hệ thống điều chuyển vốn nội bộ 
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+ Xét duyệt hạn mức tín dụng cho khách hàng là Định chế tài chính. 

Thành viên Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (ALCO) được HĐQT thành lập gồm có: 

STT Chức vụ tại PG Bank Chức danh tại ALCO 

1 Tổng Giám đốc Chủ tịch ALCO 

2 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nguồn vốn và 

Kinh doanh tiền tệ 

Thành viên 

3 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Khách hàng 

doanh nghiệp 

Thành viên 

4 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự - Hành 

chính, Marketing & Phát triển mạng lưới, Quan hệ 

Định chế tài chính 

Thành viên 

5 Giám đốc khối Quản lý rủi ro Thành viên 

6 Giám đốc Tài chính  Thành viên 

7 Trưởng/Phó phòng Quản trị rủi ro thị trường - 

Khối Quản lý rủi ro 

Thư ký 

Trong năm 2018, các cuộc họp ALCO được tiến hành định kỳ hàng tháng phối hợp với các 

phòng ban có liên quan để tiếp tục xây dựng và đưa ra các chính sách kinh doanh nhằm tối đa 

hóa lợi nhuận của Ngân hàng trên cơ sở mức độ rủi ro đã được chấp thuận của Hội đồng Quản 

trị. ALCO duy trì và tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc thiết lập các mục tiêu về Lợi nhuận trên 

vốn chủ sở hữu; Lợi nhuận trên tài sản, v.v. 

Ủy ban Quản lý rủi ro 

Ủy ban Quản lý rủi ro thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá và đưa ra những cảnh báo về 

mức độ an toàn trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Ủy ban Quản lý 

rủi ro chịu trách nhiệm tư vấn, tham mưu cho HĐQT về mức độ chấp nhận rủi ro/ khẩu vị rủi ro 

và chiến lược rủi ro chung của Ngân hàng, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát Ban Điều hành 

thực hiện chiến lược đó, bao gồm chiến lược quản lý vốn và thanh khoản, chiến lược rủi ro tín 

dụng, thị trường, tác nghiệp, tuân thủ và các rủi ro khác, v.v. 

Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro bao gồm: 

STT Họ và tên Chức vụ hiện tại trong HĐQT 

1 Ông Bùi Ngọc Bảo Chủ tịch 

2 Ông Trần Ngọc Năm Thành viên 

3 Ông Lê Minh Quốc Thành viên 
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Ủy ban Quản lý rủi ro tổ chức họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần, họp bất thường theo triệu tập 

của Chủ tịch Ủy ban hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn 

đề trong chức năng, nhiệm vụ được phân công: 

+ Tham mưu cho HĐQT về định hướng và cơ cấu dư nợ trên toàn hệ thống theo mặt hàng, 

lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn kinh doanh;  

+ Tham mưu cho HĐQT về định hướng và hạn mức, cơ cấu đầu tư, góp vốn mua cổ phần 

của Ngân hàng theo các danh mục và dự án đầu tư 

+ Quyết định các phương án xử lý rủi ro, việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, 

quyết định việc sử dụng các khoản dự phòng để xử lý rủi ro trong thẩm quyển của 

HĐQT. 

Ủy ban Nhân sự 

Ủy ban Nhân sự là ủy ban có vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT về chiến lược và mô hình phát 

triển nguồn nhân lực của Ngân hàng, phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược kinh doanh 

của Ngân hàng. Từ đó, nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành chính sách, quy 

định nội bộ của Ngân hàng thuộc thẩm quyền của HĐQT về các công tác thu hút, lựa chọn và 

tuyển dụng nhân sự; quy hoạch, đào tạo và phát triền cán bộ; xây dựng và thực thi các chế độ đãi 

ngộ, tiền lương, thù lao, khen thưởng, kỷ luật của Ngân hàng. 

Thành viên Ủy ban Nhân sự bao gồm: 

STT Họ và tên Chức vụ hiện tại trong HĐQT 

1 Ông Bùi Ngọc Bảo Chủ tịch 

2 Ông Trần Ngọc Năm Thành viên 

3 Ông Lê Minh Quốc Thành viên 

4 Ông Nguyễn Hy Tô Vân Thành viên độc lập 

Ủy ban Nhân sự họp định kỳ ít nhất 1 năm/ lần để đánh giá kết quả hoạt động của các vị trí điều 

hành thuộc thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm của HĐQT: 

+ Nghiên cứu, xây dựng, thương thảo các nội dung để thỏa thuận về công việc, thời hạn, 

lương thưởng và các chế độ đãi ngộ khác trong các hợp đồng lao động với các thành viên 

HĐQT độc lập và các vị trí điều hành chủ chốt để trình HĐQT và/ hoặc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

+ Giám sát quy trình đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên; 
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+ Chỉ đạo thực hiện các nghiên cứu khảo sát thị trường về lương thưởng, đãi ngộ và nhân 

sự; 

+ Xem xét , quyết định việc tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách 

chức và xác định mức lương thưởng, phụ cấp, chế độ đãi ngộ với các chức danh Lãnh 

đạo 

+ Chỉ đạo việc lập quy hoạch nhân sự kế cận cho các vị trí quản lý, điều hành chủ chốt của 

Ngân hàng 

+ Giám sát quy trình đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên 

1.4. Hoạt động của HĐQT 

Trong năm 2018, HĐQT PG Bank đã tổ chức 03 phiên họp báo cáo về tình hình quản trị Ngân 

hàng trong 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm để định hướng, chỉ đạo hoạt động của PG 

Bank trong từng giai đoạn, xem xét các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT. 

Ngoài các phiên họp toàn thể, HĐQT thường xuyên trao đổi và cho ý kiến chỉ đạo đối với các 

hoạt động của Ngân hàng thông qua hình thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Trong 

năm 2018, HĐQT đã ban hành 30 Nghị quyết, chủ yếu về các phương án xử lý nợ - tài sản bảo 

đảm và phương án đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. 

2. Ban kiểm soát. 

2.1.Danh sách thành viên BKS & tỷ lệ sở hữu cổ phần của PG Bank 

Ông Nguyễn Quốc Trung - Trưởng Ban kiểm soát 

Ông Nguyễn Quốc Trung tốt nghiệp Đại học Thương mại năm 1993, đã có hơn 20 năm kinh 

nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính tại các công ty lớn như: Kế toán trưởng Công ty liên 

doanh BP Petco, Giám đốc Tài chính Công ty liên doanh hoá chất PTN và Schmidt Vietnam Co, 

phụ trách kiểm soát nội bộ của Total Refinery and Marketing Asia, v.v. . 

Bà Thái Thị Lan Hương - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách 

Bà Thái Thị Lan Hương có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

Là Thạc sỹ tài chính - ngân hàng, Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý (CFVG) và cử nhân 

Học viện Ngân hàng, bà Hương đã trải qua các vị trí: Kiểm soát viên Phòng Quản lý vay - Ngân 

hàng Chinfon, chi nhánh Hà Nội; Trưởng phòng Quản lý tín dụng - Ngân hàng TMCP Xăng dầu 

Petrolimex, chi nhánh Hà Nội; Phó phòng phụ trách phòng Kiểm toán nội bộ, Ngân hàng TMCP 

Xăng dầu Petrolimex. Năm 2010, bà Hương được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Phòng Kiểm toán 

nội bộ của Ngân hàng. 

Bà Trần Vân Hương - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách 
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Bà Trần Vân Hương tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Học Viện Ngân Hàng, có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Bà Hương đã từng làm việc tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC 

(Việt Nam) và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Bà Hương được trao tặng nhiều giải 

thưởng và chứng nhận của các tổ chức uy tín như: Giải Khuyến khích cuộc thi "Khởi nghiệp" do 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Báo Diễn đàn Doanh nghiệp trao tặng, 

Học bổng toàn phần chương trình học và thi "Chứng chỉ CPA Australia" do Công ty TNHH 

Ernst & Young Việt Nam tài trợ, Chứng nhận Top 10 Dự án kinh doanh xuất sắc nhất cuộc thi 

"Khởi nghiệp cùng Kawai" của Trường Đại học Ngoại thương. 

STT Họ và tên Chức vụ 
Sở hữu cổ phần của PG Bank 

Số lượng CP Tỷ lệ sở hữu % 

1 Nguyễn Quốc Trung Trưởng ban 0 0,0000% 

2 Thái Thị Lan Hương TV Ban Kiểm soát 13.703 0,0046% 

3 Trần Vân Hương TV Ban Kiểm soát 0 0,0000% 

2.2.Hoạt động của BKS 

Trong năm 2018, hoạt động kiểm toán nội bộ được triển khai tốt với phương thức kiểm toán mới: 

kiểm toán theo định hướng rủi ro một số sản phẩm/ hoạt động trọng tâm với số lượng mẫu chọn 

lớn để đánh giá việc kiểm soát tuân thủ, qua đó phát hiện và đưa ra giải pháp xử lý triệt để những 

rủi ro tiềm ẩn. Về kết quả: năm 2018 đã kiểm toán hoạt động ở 25 chi nhánh; một số phòng chức 

năng Hội sở cũng như rà soát hoạt động kho quỹ trên toàn hệ thống.  

Ngoài việc quản lý trực tiếp hoạt động Kiểm toán nội bộ; Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra 

việc kiểm soát tuân thủ tại một số chi nhánh có dấu hiệu vi phạm. Ban Kiểm soát đã thông báo 

đến HĐQT kết quả kiểm tra và đề nghị xử lý những trường hợp sai phạm nghiêm trọng để chấn 

chỉnh kỷ luật trên toàn hàng. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm 

soát 

Năm 2018, PG Bank đã chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 

với tổng cộng 4,656,399,998 đồng. 

VI. Báo cáo tài chính 
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