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I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ OCB:
Tên tiếng Việt: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Tên tiếng Anh: ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Tên viết tắt: NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG hoặc OCB
Hội sở chính: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/04/1996 do NHNN Việt Nam cấp.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059700 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp.
Điện thoại: (84-8) 38 220 960 - 38 220 961.
Fax: (84-8) 38 220 963.
Website: www.ocb.com.vn
* Tầm nhìn:
Trở thành ngân hàng đa năng dẫn đầu về dịch vụ
ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
Việt Nam.

* Sứ mệnh:
Tạo ra những giải pháp tối ưu đem lại giá trị cao nhất cho khách
hàng và nhà đầu tư, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung
của cộng đồng và xã hội thông qua việc xây dựng đội ngũ cán
bộ, nhân viên tâm huyết, am hiểu nhu cầu của khách hàng.

* Giá trị cốt lõi
Khách hàng là trọng tâm
Chuyên nghiệp
Tốc độ
Sáng tạo
Thân thiện
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014
II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
1. Bối cảnh kinh tế của Thế giới và Việt Nam năm 2014
Năm 2014 là năm đánh dấu cho sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam qua các chỉ tiêu quan trọng như
GDP tăng trưởng 5,98% cao nhất kể từ năm 2011, CPI 4,09% mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Tuy
nhiên, ngành Ngân hàng vẫn trải qua một năm rất khó khăn do tổng cầu và sức mua còn rất yếu, người
dân thắt chặt chi tiêu, doanh nghiệp chưa vực dậy được sau khủng hoảng, tín dụng toàn ngành tăng 13%,
nợ xấu cao mặc dù đã có VAMC trợ giúp.
Đối với OCB, năm 2014 Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành và toàn hệ thống OCB phát
huy thế mạnh của OCB, nỗ lực hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Có thể thấy rằng
kết quả kinh doanh năm 2014 của OCB là hết sức khả quan trong bối cảnh khó khăn chung của toàn
ngành ngân hàng. Qua đó cho thấy OCB tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng có tiềm lực phát triển hàng
đầu của Việt Nam.

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
Hội đồng Quản trị OCB đầu năm 2014 gồm 07 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập) và Ban Kiểm
soát gồm 03 thành viên. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2014 OCB chỉ còn 04 thành viên HĐQT (do thôi giữ
nhiệm vụ người đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành của 02 thành viên HĐQT và 01 đại diện BNPP
đến tuổi nghỉ hưu) không đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ OCB.
Ngày 21/11/2014, OCB đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT
đáp ứng đúng quy định của pháp luật và điều lệ OCB.
Các Ủy ban thuộc HĐQT (Ủy ban nhân sự, Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban tín dụng, Ủy ban ALCO...) cũng
duy trì hoạt động thường xuyên nhờ đó hoạt động của Ngân hàng được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.
Từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đến nay, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 08 phiên họp HĐQT
để triển khai, kiểm tra đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, cũng như
để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Ngoài 08 phiên họp kể trên, HĐQT cũng đã thảo
luận và thông qua 59 Nghị quyết bằng hình thức gửi phiếu ý kiến về nhiều lĩnh vực hoạt động, kinh doanh
của Ngân hàng.
Hội đồng Quản trị đã ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số quy chế hiện có như:
Quy chế tổ chức hoạt động của OCB.
Quy chế của các Ủy ban: Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban tín dụng, Ủy ban ALCO,...
Quy chế bảo lãnh ngân hàng, Quy chế bảo đảm tiền vay, Quy chế cho vay của Khối KHĐC,…
Đẩy mạnh phát triển kinh doanh bằng nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ điều hành: ban hành sửa đổi,
bổ sung việc thành lập các Khối, Phòng nghiệp vụ tại hội sở chính của OCB hoàn thiện trên cơ sở phát
triển mạnh đội ngũ kinh doanh và cải tổ chế độ tiền lương gắn với năng suất lao động nhằm mục đích đánh
giá hiệu suất lao động và kích thích năng lực phát triển kinh doanh.
Đã hoàn thành cơ bản hệ thống Quản trị rủi ro của ngân hàng theo 3 cấp độ:
Kiểm soát tuân thủ.
Quản lý rủi ro.
Kiểm toán nội bộ.
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA OCB NĂM 2014
Năm qua, khó khăn chung của nền kinh tế đã mang lại cho OCB không ít những thử thách nhưng đã đánh
dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, đầy thuyết phục của OCB trong hành trình trở thành Ngân hàng đa năng
dẫn đầu về dịch vụ Ngân hàng bán lẻ và Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
Bằng nỗ lực phấn đấu, ý chí vươn lên mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn thể CBNV OCB, sự
tin tưởng của cổ đông và ủng hộ của khách hàng, OCB đã đạt được những thành công đáng khích lệ và tự
hào là một trong số ít Ngân hàng “vượt khó” thành công và tăng trưởng tốt nhất. Xin điểm lại những thành
tựu cũng như những sự kiện nổi bật của OCB trong năm 2014

1

TRIỂN KHAI VÀ ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ NHIỀU DỰ ÁN QUAN TRỌNG TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT
TRIỂN OCB
Năm 2014 được xem là năm thành công của OCB khi hàng loạt dự án đã triển khai bắt đầu phát huy hiệu
quả ứng dụng trong hoạt động như: hệ thống nhận diện thương hiệu theo định vị mới của OCB, dự án kế
toán tập trung, dự án triển khai nền tảng kho dữ liệu mới, dự án trung tâm dịch vụ khách hàng, v..v….
Bên cạnh đó, nhiều chương trình hành động xuất phát từ nhu cầu thực tế được Ban dự án chiến lược
chuyển đổi (S&T) triển khai, như: Dự án Mô hình kinh doanh mới, dự án nhân sự “Về Nguồn”, “Lãnh đạo
tương lai OCB”, … Các dự án trên đã và đang góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và cơ hội đón đầu
của OCB trong giai đoạn nước rút 2015 - theo các mục tiêu Hội đồng Quản trị đã thiết lập.

2

OCB RA MẮT KHỐI KHĐC
Tháng 12 năm 2014, OCB chính thức công bố thành lập Khối Khách Hàng Đại Chúng (KHĐC), quyết định
bổ nhiệm Giám Đốc Khối và Khối KHĐC. Việc thành lập Khối mới nằm trong chiến lược phát triển và mở
rộng pham vi kinh doanh, đa dạng hóa thị trường và SPDV của OCB. Trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều rủi ro
khi kinh doanh trong lĩnh vực khách hàng đại chúng, phương châm của OCB lấy tiêu chí “Tốc độ”, “Sáng
tạo” và “An toàn” lên hàng đầu. Sự ra đời của Khối KHĐC đánh dấu bước ngoặt mang ý nghĩa quan trọng
đối với OCB, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho khách hàng.

3

OCB MỞ RỘNG VÀ NÂNG CẤP KÊNH PHÂN PHỐI
Năm 2014, OCB tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn cả nước, cải tiến quy trình và hoàn thiện những
dịch vụ tiện lợi, mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng khi đến giao dịch tại OCB. Riêng trong
năm này, OCB đưa vào hoạt động và khai trương trụ sở mới… gồm CN Quảng Ngãi, PGD Earkar
ĐakLak, PGD Lý Thường Kiệt, PGD Tú Xương, PGD Hố Nai, PGD Tràng An, PGD Bến Cát, Sở Giao
Dịch, PGD An Phú, PGD Hộ Phòng, PGD Trần Phú, PGD Đông Đô, PGD Tân Châu. Tính đến thời điểm
31/12/014, OCB đã nâng tổng số điểm giao dịch lên thành 98 điểm bao gồm: 01 Hội Sở, 01 Sở Giao Dịch,
33 Chi Nhánh, 61 Phòng Giao Dịch, 02 Quỹ Tiết Kiệm, đáp ứng ngày càng tốt các nhu cầu về tài chính
cho hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên cả nước.
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4

CẢI TIẾN VÀ ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
OCB liên tục triển khai các chương trình ưu đãi đặc biệt, đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới với tính năng
vượt trội nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng như Gói vay nhanh và rẻ cố định lãi suất
3 năm tiên phong trên thị trường, Gói vay ưu đãi lãi suất, gói tích hợp giải pháp tài chính và logistics, OCB
mobile phiên bản mới; Gói trả lương đa tiện ích; Dịch vụ tra cứu chứng thư bảo lãnh online dành cho
doanh nghiệp; các chương trình khuyến mãi tổ chức thường xuyên để gia tăng quyền lợi cho khách hàng.
Trong năm 2014, lượng khách hàng đến OCB tăng tăng đột biến, chiếm tỷ lệ 20%, OCB đã cung cấp
những gói giải pháp tài chính và sản phẩm chuyên biệt phục vụ từng nhóm khách hàng trọng tâm, thiết
lập được quan hệ hợp tác chiến lược cùng tập đoàn Điện lực (EVN).

5

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO
Không chỉ tuân thủ các quy định trong nước, OCB thực hiện các thông lệ tốt nhất quản trị rủi ro theo tiêu
chuẩn quốc tế. OCB và KPMG Việt Nam đã ký kết hợp tác, triển khai dự án nâng cấp quản trị rủi ro với 4
hạng mục chính: Khung quản trị rủi ro; hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; Quản trị danh mục tín dụng;
Quản lý nợ xấu.

6

CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
Trong hơn 18 năm hoạt động và phát triển, một trong những thành quả quan trọng nhất mà OCB có được
đó chính là niềm tin của tập thể CBNV vào sự phát triển của OCB cũng như nền tảng các nguồn lực OCB
thiết lập được.
Xác định nguồn nhân lực là lực lượng nòng cốt để phát triển bền vững OCB luôn chú trọng xây dựng cơ
chế chính sách để thu hút và phát triển nhân tài. Trong năm 2014, OCB đã ban hành quy chế tiền lương
mới với những đổi mới tích cực bằng việc cải tiến và bổ sung một số chính sách lương đa dạng hóa các
khoản thu nhập, đảm bảo tính công bằng, minh bạch tạo động lực giúp CBNV phát huy tối đa năng lực,
gắn kết và nhiều cơ hội phát triển.
Bên cạnh đó, OCB tổ chức các khóa đào tạo theo chuẩn năng lực, chức danh và yêu cầu thực tế tại từng
đơn vị và nguồn lực của ngân hàng….
Các hoạt động phong trào thi đua nội bộ tiếp tục được duy trì và đổi mới, chăm lo đời sống vật chất tinh
thần cho CBNV thông qua những sân chơi bổ ích, các cuộc thi, chương trình thi đua hấp dẫn như: Thi
sáng tác vì OCB tôi yêu, thi ảnh đẹp ngày thứ 7 xanh, nét đẹp Phương Đông, hội thao OCB, cuộc thi
khoảnh khắc hè – khoảnh khắc OCB , đại sứ nụ cười, đường đua rực lửa,… Tất cả thể hiện một tinh thần
"Hành động – vì OCB tôi yêu.
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HOÀN THÀNH VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH
Hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu được OCB thực hiện vượt kế hoạch so với mục tiêu đề ra đầu năm 2014,
cụ thể

8

1.

Tổng tài sản tăng trưởng 19,21%

2.

Tổng huy động tăng trưởng 21,64%

3.

Tổng dư nợ tín dụng tăng 16,63%

4.
4.

Lợi nhuận trước thuế đạt 281 tỷ đồng
Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 3%

5.

Vốn điều lệ tăng lên 3.547 tỷ đồng

SỰ TÔN VINH CỦA XÃ HỘI
OCB ĐƯỢC TRAO TẶNG NHIỀU GIẢI THƯỞNG TỪ CÁC TỔ CHỨC UY TÍN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
Qua các chương trình hoạt động kinh doanh và công tác xã hội đã triển khai, năm 2014, OCB được sự
công nhận của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế, trong đó phải kể đến: Top 50 doanh nghiệp
“Thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng”; Thương hiệu được khách hàng tín
nhiệm “Consumer Choice Brand 2014”; Chứng nhận “Hàng Việt tốt – Dịch vụ hoàn hảo năm 2014”, ….
Những giải thưởng này là “điểm son” đánh dấu sự thành công của OCB; đồng thời là cam kết và động lực
để OCB tiếp tục phấn đấu trở thành một ngân hàng lớn mạnh, an toàn và hiệu quả, đóng góp vào sự phát
triển kinh tế của cả nước.
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IV. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông Tuấn tốt nghiệp thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1988 và được chuyển
tiếp Nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Ba Lan. Ông Trịnh Văn Tuấn là một Doanh nhân
thành đạt tại Ba Lan và Việt Nam. Ông gia nhập Ngân hàng Phương Đông (OCB) vào
tháng 8/2010 và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2011 - 2015. Với
20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Ông đã và đang có những
đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, phát triển chiến lược cũng như quản trị
điều hành, giúp OCB phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Trước đó, Ông
là Thành viên sáng lập đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị hai nhiệm kỳ tại
Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB).
Ông TRỊNH VĂN TUẤN
Chủ tịch HĐQT

Ông Hà có bằng Tiến sỹ ngành Công nghệ điện tử bảo vệ tại Cộng hòa Ba Lan.
Ông được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của OCB từ 2011 đến nay.
Ông đã từng nắm giữ nhiều cương vị ở các tổ chức: Chủ tịch công ty liên doanh xuất
nhập khẩu Rospol và LBT ở Balan; thành viên HĐQT VP Bank; Trưởng ban quản lý
giám sát hoạt động kinh doanh của HĐQT công ty chứng khoán quốc tế Việt Nam.

Ông NGÔ HÀ BẮC
Uỷ viên HĐQT độc lập
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Ông Philippe Aguignier tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa của Pháp và là tiến sĩ
nghiên cứu về Viễn Đông của Đại học Paris III.
Ông được bầu là Ủy viên Hội đồng Quản trị của OCB nhiệm kỳ (2011 – 2015), Ông
công tác tại Tập đoàn BNP Paribas từ 1984, nắm giữ nhiều cương vị lãnh đạo cấp
cao tại Pháp và Châu Á, với gần 18 năm sống và làm việc tại các quốc gia trong khu
vực với các chức vụ quan trọng: Phó Giám Đốc BNP Paribas Hong Kong, giám đốc
kinh doanh Khối Thị trường tại Tokyo và Hong Kong. Giám đốc mảng Quan hệ cổ
đông và thông tin tài chính của Tập đoàn BNP Paribas tại Paris; giám đốc Ngân hàng
bán lẻ tại Trung Quốc. Hiện nay Ông giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng bán lẻ khu
vực Châu Á.
Ông AGUIGNIER PHILIPPE
Uỷ viên HĐQT

Tốt nghiệp Cử nhân tài chính Ngân hàng tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
Hiện Ông là Giám đốc chương trình tài chính vĩ mô DGRV của Cộng
hòa liên bang
.
Đức tại Việt Nam.

Ông PHẠM QUANG VINH
Uỷ viên HĐQT

Tốt nghiệp Cử nhân Đại học luật Hà Nội, có chứng chỉ hành nghề luật sư số
2207/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 31/5/2005.
Hiện Ông là Thành viên sáng lập, Giám đốc Điều hành – Cty Luật TNHH Ngân hàng
Chứng khoán Đầu tư; Chủ tịch HĐQT – Cty cổ phần Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng

Ông TRẦN MINH HẢI
Uỷ viên HĐQT
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7. Đầu tư vào con người, tập trung xây dựng nguồn nhân lực dồi dào, có kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học ngoại giao chuyên ngành tiếng Anh, Luật quốc tế, Lịch sử
quan hệ quốc tế và Kinh tế thế giới. Hiện Ông là Phó Giám đốc – Công ty TNHH
Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam.

Ông LÊ QUANG NGHĨA
Uỷ viên HĐQT

Tốt nghiệp cử nhân kinh tế trường Đại Học Thương Mại Hà Nội. Ông được bầu là Ủy
viên Hội đồng Quản trị của OCB nhiệm kỳ (2011 – 2015).
Ông Trung đã có 20 năm kinh nghiệm công tác và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan
trọng ở các doanh nghiệp, tổ chức. Hiện ông là Chủ tịch HĐQT cty cổ phần đầu tư
Grand Capital, đồng thời Ông còn là Tổng giám đốc công TNHH Đầu Tư An Huy.
Từ năm 2009, Ông là thành viên hội đồng quản trị Bến Thành Land. Năm 2006, Ông
là sáng lập viên, phó chủ tịch HDQT cty đầu tư Romana & Spa – Phan Thiết.
Ông PHAN TRUNG
Uỷ viên HĐQT
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A. MỤC TIÊU, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014:

1. Mục tiêu hoạt động
Lĩnh vực kinh doanh của OCB là hoạt động kinh
doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ tài chính,
tiền tệ, ngân hàng được quy định trong Giấy
phép thành lập và hoạt động của OCB, Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tuân thủ
các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, các
quy định hiện hành có liên quan của pháp luật
nhằm phục vụ cho các đối tượng khách hàng
theo đúng chiến lược kinh doanh đã đề ra.
Mục tiêu của OCB là trở thành một trong những
ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt
Nam; tìm kiếm lợi nhuận, có tích lũy vốn để tái
đầu tư, mở rộng hoạt động nhằm gia tăng lợi ích
cho Cổ đông, thu nhập của người lao động và
góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh
tế xã hội của Nhà nước.

2. Nội dung hoạt động
1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ
hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi
khác.
2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín
phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước
và nước ngoài.
3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:
a) Cho vay;
b)

Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển
nhượng và giấy tờ có giá khác;

c)

Bảo lãnh ngân hàng;

d)

Phát hành thẻ tín dụng;

e)

Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán
quốc tế;

f)

Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi
được NHNN chấp thuận.

4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.
5. Cung ứng các phương tiện thanh toán.
6. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây:
a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước

bao gồm séc, lệnh chi, uỷ nhiệm chi, nhờ
thu, uỷ nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân
hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;
b)

Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và
các dịch vụ thanh toán khác sau khi được
NHNN chấp thuận.

7. Vay vốn của NHNN:
OCB được vay vốn của NHNN dưới hình thức
tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam.
8.

Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức
tài chính:
OCB được vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức
tài chính trong nước và nước ngoài theo quy
định của pháp luật.
9.
a)

Mở tài khoản:
OCB phải mở tài khoản tiền gửi tại NHNN
và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư
bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt
buộc;

b)

OCB được mở tài khoản thanh toán tại tổ
chức tín dụng khác;

c)

OCB được mở tài khoản tiền gửi, tài khoản
thanh toán ở nước ngoài theo quy định của
pháp luật về ngoại hối.

10. Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh
toán:
a) OCB được tổ chức thanh toán nội bộ, tham
gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng
quốc gia;
b) OCB được tham gia hệ thống thanh toán
quốc tế.
11. Tham gia thị trường tiền tệ:
OCB được tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc,
mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu
Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu NHNN
và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.
12. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối
và sản phẩm phái sinh:
a) Sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn
bản, OCB được kinh doanh, cung ứng dịch
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vụ cho khách hàng ở trong nước và nước ngoài
các sản phẩm sau đây:
Ngoại hối;
Phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền
tệ và tài sản tài chính khác.
b) Việc cung ứng dịch vụ ngoại hối của OCB
cho khách hàng thực hiện theo quy định của
pháp luật về ngoại hối.
13. Thực hiện nghiệp vụ uỷ thác và đại lý:
OCB được quyền uỷ thác, nhận uỷ thác, đại lý
trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân
hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo
quy định của NHNN.

19. Kinh doanh mua, bán vàng miếng.
20. Lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng
và các hoạt động kinh doanh khác liên quan
đến hoạt động ngân hàng sau khi được NHNN
chấp thuận bằng văn bản.

3. Góp vốn, mua cổ phần
1. OCB chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự
trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại các
khoản 2, 3, 4 và 6 Điều này trên cơ sở tuân thủ
các giới hạn theo quy định của pháp luật để bảo
đảm an toàn trong hoạt động đầu tư, góp vốn.

2. OCB được thành lập hoặc mua lại công ty
con, công ty liên kết để thực hiện hoạt động kinh
doanh sau đây:
a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới
chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ
quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục
OCB được thực hiện các giao dịch bất động
đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu;
sản trong các trường hợp sau đây:

14. Hoạt động giao dịch bất động sản:
a) OCB không được kinh doanh bất động sản,
trừ các trường hợp quy định tại điểm b của
khoản này.
b)

Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử
dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm
việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp
cho các hoạt động nghiệp vụ của OCB;
Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa
sử dụng hết, thuộc sở hữu của OCB;
Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay.
Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định xử
lý tài sản bảo đảm là bất động sản, OCB phải
bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản
này để bảo đảm tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định
và mục đích sử dụng tài sản cố định không vượt
quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn
điều lệ của OCB.
15. Cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt, tư
vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản
lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
16. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn
mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
và tư vấn đầu tư.
17. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu
doanh nghiệp.
18. Thực hiện dịch vụ môi giới tiền tệ.

b)

Cho thuê tài chính;

c)

Bảo hiểm.

3. OCB được thành lập hoặc mua lại công ty
con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực
quản lý tài sản bảo đảm, kiều hối, kinh doanh
ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ
tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian
thanh toán, thông tin tín dụng.
4. OCB được góp vốn, mua cổ phần của doanh
nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:
a) Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh
doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán,
phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng,
dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;
b)

Lĩnh vực khác không quy định tại điểm a
khoản này.

5. Việc thành lập, mua lại công ty con, công ty
liên kết theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều
này và việc góp vốn, mua cổ phần của OCB theo
quy định tại điểm b, khoản 4, Điều này phải được
sự chấp thuận trước bằng văn bản của NHNN.
6. Điều kiện, thủ tục và trình tự thành lập công
ty con, công ty liên kết của OCB thực hiện theo
quy định của pháp luật có liên quan.
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7. OCB, công ty con của OCB được mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác với điều
kiện và trong giới hạn quy định của NHNN.
8. Trong phạm vi thẩm quyền quy định tại Điều lệ này, Hội đồng Quản trị OCB quyết định hoặc uỷ
quyền cho Tổng Giám đốc OCB quyết định việc góp vốn, mua cổ phần theo các hình thức nêu tại
Điều này theo quy định của pháp luật.
9. OCB không được góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là người
có liên quan của cổ đông lớn, của người quản lý của OCB.
10. OCB không được mua cổ phần, góp vốn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là Cổ
đông, thành viên góp vốn của OCB.

4. Bảo đảm an toàn trong hoạt động
Trong quá trình hoạt động, OCB phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn theo quy định tại
Chương VI, Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của NHNN; thực hiện phân loại tài sản “Có” và trích
lập dự phòng để xử lý các rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.
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B. BAN KIỂM SOÁT:
Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM vào năm 1980 và Cao học khóa 5 Tài
chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM, là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt
Nam từ năm 1982 – 1988.
Sau khi chuyển ngành, Ông công tác tại Công ty Lâm Hà TP.HCM với chức vụ
Giám đốc Trung tâm thương mại; Ông còn là Ủy viên thường trực Hội đồng
Quản trị từ ngày đầu tiên Ngân hàng Phương Đông được thành lập.
Hiện tại, Ông còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty du lịch Bến Thành Non
Nước; Công ty cổ phần DaNa; Công ty CP địa ốc Bến Thành.
Ông NGUYỄN VĂN BÁ
Trưởng Ban

Ông được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát OCB từ tháng 06/2011. Với
thời gian công tác lâu dài tại OCB, Ông đã chung vai sát cánh cùng sự hình
thành, xây dựng và phát triển OCB.

Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính ngân hàng – Đại học
Kinh Tế Tp.HCM và cử nhân Anh Văn – Đại học sư phạm Tp.HCM, Bà
được bầu là ủy viên ban kiểm soát OCB nhiệm kỳ (2011-2015).
Bà Quý từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở các tổ chức tín dựng khác
như: Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng HD bank, Trưởng ban tư vấn tín
dụng; Phó giám đốc ngân hàng phát triển nhà – CN Tân Bình; Trưởng
ban kiểm soát khu vực phía nam Techcombank, trưởng phòng nguồn vốn
tiếp thị - trưởng phòng doanh nghiệp; phó phòng tín dụng ngân hàng
Công Thương .
Bà ĐẶNG THỊ QUÝ
Uỷ viên

Tốt nghiệp thạc sỹ ngành quản trị tài chính – đại học Leeds, Vương quốc
Anh. Ông được bầu là ủy viên ban kiểm soát OCB nhiệm kỳ (2011 2015). Ông có trên 10 năm công tác tại Ngân hàng Vietcombank (từ 2001
đến nay) với các vị trí: Phó trưởng phòng đầu tư, cán bộ phòng kinh
doanh ngoại tệ, phòng quản lý tín dụng.

Ông BÙI SỸ TÂN
Uỷ viên
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V. GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH:
A. BAN ĐIỀU HÀNH:
Ông Nguyễn Đình Tùng được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP
Phương Đông kể từ ngày 24/08/2012. Tốt nghiệp MBA Trường Maastricht Univercity, Holland.

Ông NGUYỄN ĐÌNH TÙNG
Tổng Giám đốc

Ông có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính ngân hàng tại Viêt
Nam và nước ngoài và từng giữ các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, phụ trách kinh
doanh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 5/2009 đên 04/2012 ,ông còn giữ
thêm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng Mekong; Giám đốc
Quốc gia Ngân hàng ING Private Banking, Singapore; Phó Tổng Giám đốc, Phụ
trách Khối Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Giám
đốc Chi nhánh TPHCM, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Phó Giám đốc Chi
nhánh TP.HCM Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Bà Đào Minh Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc OCB từ ngày
09/01/2012. Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Học viện Công nghệ
Châu Á –AIT; Cử nhân Kinh tế Tổng hợp Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân.
Bà từng giữ chức vụ quan trọng ở các tổ chức tài chính khác như: Tại Ngân
hàng Hàng Hải Bà từng nắm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối phê
duyệt Tín dụng ; Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý Tín dụng; 4
năm làm việc Tại Ngân hàng Quốc Tế, Bà là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc
Khối Quản lý Tín dụng.
Bà ĐÀO MINH ANH
Phó Tổng Giám đốc

Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc OCB từ tháng 03/2007, Ông chịu trách
nhiệm quản lý điều hành Khối Khách hàng Cá nhân.
Là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (ĐH IMPAC Hoa Kỳ - ĐH Quốc Gia Hà Nội),
Ông đã gắn bó với OCB ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp.
Ba năm trong vai trò Phó phòng kế toán Hội sở Ngân hàng Phương Đông, Ông
được bổ nhiệm làm Giám đốc OCB – Chi nhánh Phú Lâm, sau đó là Giám đốc
OCB Khánh Hòa và Giám đốc OCB Đắk Lắk.
Ông TRƯƠNG ĐÌNH LONG
Phó Tổng Giám đốc
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Được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc kể từ tháng 4/2014. Ông tốt nghiệp
Cử nhân Anh văn Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM; Cao cấp
Ngân hàng Trường Học viện Ngân hàng.
Ông đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền tệ Ngân hàng và giữ nhiều chức
vụ quan trọng tại các tổ chức uy tín: Giám đốc Kinh doanh Tiền tệ - Ngân hàng
HSBC Việt Nam; Phó Phòng Thanh toán quốc tế, Ngân hàng TMCP Quốc tế.

Ông ĐINH ĐỨC QUANG
Phó Tổng Giám đốc

Tốt nghiệp cử nhân kinh tế, cử nhân Luật, Ông Nam có 17 năm kinh nghiệm
trong ngành ngân hàng.
Ông đã giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng từ chuyên viên đến trưởng phòng ở
Ngân hàng Công Thương và Á Châu. Từ năm 2003 đến năm 2005 ông được
bổ nhiệm làm Phó Giám đốc chi nhánh Trung Việt.
Từ năm 2006 đến năm 2010 ông được bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh
Trung Việt. Từ Tháng 08/2012, Ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm
Giám đốc Vùng Khách hàng Doanh nghiệp Miền Trung.
Ông TRƯƠNG THÀNH NAM
Phó Tổng Giám đốc
kiêm Giám đốc Vùng
KHDN Miền Trung

Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông kể
từ tháng 09/2014. Ông đã tốt nghiệp MBA Trường Maastricht, Hà Lan.
Ông có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài Chính Ngân Hàng
và từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối
Khách hàng Cá nhân kiêm Phó Giám đốc Ban Dự án chiến lược – Ngân hàng
TMCP Việt Á; Giám đốc Siêu Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ
miền Nam (Super Hub Bến Nghé); Trưởng Nhóm Dự Án PTSP KHDN Vừa và
Nhỏ – Ngân hàng TMCP Hàng Hải; Giám đốc Chi nhánh Tiền Giang; Phó
Phòng Tín dụng – Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.
Ông HOÀNG NGỌC MINH TOÀN
Phó Tổng Giám đốc
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Bà Huỳnh Lê Mai được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng
Phương Đông kể từ tháng 11/2013.
Bà Mai đã tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Trường ĐH Quốc gia Hà Nội
liên kết ĐH Griggs; Cử nhân Quản trị kinh doanh Trường ĐH Mở TP.HCM ; Cử
nhân Ngoại ngữ Trường ĐH Cần Thơ; Bà có trên 14 năm kinh nghiệm làm việc
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng giữ các chức vụ: Giám đốc Vùng
Đồng bằng sông Cửu Long – Ngân hàng TMCP Quốc tế; Phó Tổng Giám đốc
Kinh doanh – Ngân hàng TMCP Phát triển Mêkông; Giám đốc Chi nhánh Cần
Thơ – Ngân hàng TMCP Quốc tế.
Bà HUỲNH LÊ MAI
Phó Tổng Giám đốc

Báo Cáo
Thường Niên 2014
2014 Annual Report

www.ocb.com.vn

16

Niềm tin và thịnh vượng

C. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015
Tình hình kinh tế, tài chính tiền tệ năm 2014 đã có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên vẫn
còn nhiều khó khăn và thử thách cho cả nền kinh tế nói chung và đặc biệt là lĩnh vực Ngân
hàng nói riêng. Định hướng tái cấu trúc lĩnh vực Ngân hàng được triển khai một cách manh
mẽ trong năm 2014 và dự báo sẽ còn quyết liệt hơn nữa trong năm 2015. Năm 2014 cũng là
năm thứ 4 OCB triển khai chiến lược 5 năm với những thành quả nhất định.
Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành OCB xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả họat
động kinh doanh năm 2014 và đề xuất kế họach kinh doanh năm 2015. Nội dung báo cáo bao
gồm 2 phần chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2014
1. Các kết quả kinh doanh chính:
Trong năm 2014, tình hình kinh tế vĩ mô đã có chuyển biến tich cực tuy nhiên vẫn còn nhiều khó
khăn, thách thức khi cạnh tranh về giá, lãi suất giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, nhu cầu
vay vốn từ doanh nghiệp chưa thật sự mạnh mẽ nên việc mở rông cho vay của ngân hàng cũng
gặp khó khăn, biên độ sinh lời ngày càng thu hẹp …tuy nhiên nhờ tích cực xử lý nợ xấu, nợ quá
hạn và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động nên kết quả kinh doanh của OCB năm 2014 vẫn
tương đối khả quan, OCB đã đạt được những thành quả nhất định và hoàn thành phần lớn các
chỉ tiêu đề ra:
Tổng tài sản đạt 39.095 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 2013 đạt 113 % kế hoạch đề ra;
Huy động vốn đạt 34.685 tỷ đồng, tăng 21,6% so với năm 2013. Nếu tính riêng huy động từ tổ
chức và dân cư (bao gồm hoạt động ủy thác) thì OCB đạt mức tăng trưởng 24,0% cao hơn
nhiều so với mức tăng 15,8% của toàn hệ thống ngân hàng;
Dư nợ TT1 đạt 24.079 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2013, hoàn thành 106% kế hoạch đề ra.
Lợi nhuận trước thuế đạt 281 tỷ (lợi nhuận trước chi phí dự phòng đạt 584 tỷ đồng) hoàn thành
80% kế hoạch 2014;
Vốn điều lệ đạt 3.547 tỷ đồng;

ĐVT: tỷ đồng, %
STT

CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN
2014

KẾ HOẠCH
2014

% THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH 2014

1

Tổng Tài Sản

39.095

34.600

113%

2

Tổng huy động

34.685

29.700

117%

3

Tổng dư nợ (bao gồm TPDN)

24.079

22.700

106%

4

Tỷ lệ nợ xấu

3%

<3%

5

Lợi nhuận trước thuế

281

350

6

ROE

6.8%

7,2%

80%
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2. Các hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2014:
2.1/ Họat động huy động vốn:
Tổng huy động đạt 34.685 tỷ, tăng 6.171 tỷ,
(tăng 21,6%) so 2013. Trong đó, Huy động
TT1 đạt mức tăng 24,0% so với cuối 2013.
Trong năm 2014, NHNN tiếp tục giảm trần
lãi suất huy động VND và USD, điều này đã
ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động huy
động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư của
hệ thống ngân hàng thương mại nói chung
và OCB nói riêng. Tuy nhiên, OCB vẫn luôn
tuân thủ mọi quy định của NHNN, đồng thời
để thu hút và phát triển khách hàng mục
tiêu, OCB tiếp tục triển khai mô hình kinh
doanh mới, hiện đại và đa năng; củng cố
đội ngũ bán hàng; không ngừng nâng cao
chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các kênh
phân phối cũng như bổ sung nhiều tính
năng của dịch vụ và sản phẩm để gia tăng
tiện ích cho khách hàng.
2.2/ Họat động cho vay:
Đến 31/12/2014 tổng dư nợ tín dụng TT1
đạt 24.079 tỷ, trong đó cho vay khách hàng
đạt 21.464 tỷ đồng, đầu tư TPDN đạt 2.615
tỷ đồng (bao gồm TP của VAMC); tăng
3.433 tỷ đồng (tăng 16,6%) so đầu năm.
Trong năm 2014, OCB tiếp tục đẩy mạnh
tăng trưởng tín dụng vào 4 lĩnh vực ưu tiên,
đưa ra nhiều sản phẩm, chương trình
khuyến mãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp
thuộc khu vực sản xuất, song song đó tích
cực thu hồi nợ quá hạn, lãi treo và kiểm
soát chặt chẽ chất lượng tín dụng.
2.3 Công tác phát triển kênh phân phối:
Đến thời điểm 31/12/2014, OCB có 01 Hội
sở, 01 Trung tâm kinh doanh, 01 Trung tâm
dịch vụ khách hàng qua điện thoại, 01 Sở
giao dịch, 33 Chi nhánh, 61 Phòng Giao
Dịch và 2 Quỹ tiết kiệm hiện diện tại 24 tỉnh
thành trong cả nước.
Trong năm 2015, OCB triển khai thêm 09
Phòng giao dich mới mới nâng tổng số
điểm giao dịch lên 107 điểm, nâng cấp 02

Qũy tiết kiệm lên quy mô phòng giao dịch, tiếp tục mở rộng hệ
thống giao dịch tự động ATM và hoàn thiện mô hình giao dịch mới
hướng đến khách hàng thông qua không gian giao dịch hiện đại,
thân thiện và tiện lợi.
OCB tiếp tục mở rộng kênh phân phối ngân hàng điện tử, đa dạng
hóa sản phẩm, gia tăng tiện ích cho khách hàng, cải tiến và nâng
cao chất lượng phục vụ khách hàng.
2.4 Hoạt động công nghệ thông tin
Tiếp tục củng cố cơ sở hạ tầng CNTT, đáp ứng nhu cầu mở rộng
hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành.
Thực hiện nâng cấp hệ thống Core banking T24 lên phiên bản R13,
hoàn thành triển khai trong Q2/2015.
Triển khai hệ thống Oracle ERP giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành
triển khai Q2/2015.
Chuẩn bị công tác kỹ thuật cho việc triển khai trong 2015 các hệ
thống: i) quản lý quan hệ khách hàng; ii) quản lý thông tin TSĐB;
iii) hệ thống hỗ trợ hoạt động phê duyệt tín dụng tập trung, tích hợp
hệ thống quản lý và luân chuyển bộ hồ sơ tín dụng.
Thực hiện các công tác đáp ứng yêu cầu tuân thủ của NHNN và cơ
quan quản lý.
2.5 Hoạt động nhân sự & đào tạo
Tổng số CBNV đến 31/12/2014 là 2.267 người. Trong bối cảnh thị
trường nhiều khó khăn OCB vẫn tăng ròng tuyển dụng thêm 388
nhân sự.
Đưa vào triển khai đánh giá kết quả hoàn thành công việc năm
2014 sử dụng hệ thống quản trị hiệu suất. Đồng thời hoàn thành
triển khai thí điểm việc giao chỉ tiêu và chi trả lương hiệu suất cho
nhân viên kinh doanh, chuẩn bị cho việc triển khai diện rộng trong
năm 2015.
Trong năm 2014, đã triển khai được 2 chương trình tuyển dụng có định
hướng nhằm xây dựng lực lượng nhân sự chất lượng cao cho OCB.
Tạo dựng đội ngũ quản lý cấp trung trong tương lai: tuyển dụng
Tạo
dựng
độitập
ngũsự
quản
lý cấp
trung
trongnhằm
tương
lai:hoạch,
tuyển dụng
quản
trị viên
(OCB
future
leader)
quy
tuyển
quản
trị
viên
tập
sự
(OCB
future
leader)
nhằm
quy
hoạch,
tuyển
dụng các sinh viên xuất sắc có tố chất lãnh đạo.
dụng các sinh viên xuất sắc có tố chất lãnh đạo.
Tuyển dụng Về nguồn (tuyển chuyên viên quan hệ khách hàng
Tuyển
dụngtạo
Vềđại
nguồn
được đào
học (tuyển
tại cácchuyên
TP lớn,viên
sau quan
đó bốhệ
tríkhách
về làmhàng
việc
được
đào
tạo
đại
học
tại
các
TP
lớn,
sau
đó
bố
trí
về
làm việc
tại các chi nhánh khu vực miền Tây).
tại các chi nhánh khu vực miền Tây).
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Tổng số khóa đào tạo (trên lớp,
Tổng
số khóa
đào trong
tạo năm
(trên
lớp,
e-learning)
đã tổ chức
2013
tại
e-learning)
đã
tổ
chức
trong
năm
2013
tại
Trung tâm đào tạo OCB đạt 191 khóa,
Trung
tâm
OCB
191 lượt.
khóa,
với tổng
sốđào
lượttạo
tham
gia đạt
là 6.625
với tổng số lượt tham gia là 6.625 lượt.
Hợp tác cùng đối tác Crestcom triển
Hợp
tác cùngtrình
đối đào
tác tạo
Crestcom
khai chương
kỹ năngtriển
lãnh
khai
chương
trình
đào
tạo
kỹ
lãnh
đạo cho đội ngũ quản lý cấp năng
cao. Đồng
đạo
ngũ
quản
cấpnhu
cao.
Đồng
thờicho
thựcđội
hiện
việc
xáclýđịnh
cầu
đào
thời
thực
hiện
việc
xác
định
nhu
cầu
tạo cho đội ngũ quản lý cấp trung. đào
tạo cho đội ngũ quản lý cấp trung.
2.6 Công tác quản lý rủi ro
Nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro.
Năm 2014 OCB đã thuê công ty KPMG tư
vấn triển khai 4 phân hệ khung quản trị rủi
ro, xếp hạng tín dụng nội bộ, quản lý
doanh mục tín dụng , quản trị tín dụng và
nợ xấu.
Từng bước đưa vào vận hành các kết quả
từ dự án quản trị rủi ro như tái cấu trúc cơ
cấu tổ chức và hoạt động Khối QLRR,
triển khai mô hình thu hồi nợ mới với sự ra
đời của trung tâm xử lý nợ trực thuộc
TGĐ, hoàn thiện mô hình và chuẩn bị đưa
vào ứng dụng hệ thống xếp hạng tín dụng
dành cho doanh nghiệp vừa vả nhỏ, cũng
như hoàn thiện tuyên ngôn khẩu vị rủi ro.
Xuyên suốt trong toàn bộ họat động của
OCB, mục tiêu phát triển gắn với an toàn
hiệu quả và bền vững luôn là trọng tâm
hàng đầu.
Vì vậy công tác giám sát, phê duyệt tín
dụng, đảm bảo tuân thủ các quy định
NHNN luôn được quan tâm sâu sát
2.7 Công tác phát triển thương hiệu
Năm 2014, OCB tiếp tục đẩy mạnh các
chương trình/hoạt động truyền thông và
tạo được bước đột phá trong lộ trình chiến
lược phát triển thương hiệu (giai đoạn
2013-2015 đã được hoạch định), cụ thể:

cộng đồng, Thương hiệu xuất sắc 2014.
OCB vào TOP 4 ngân hàng được cộng đồng biết đến trên môi trường
internet với tỷ trọng thông tin tích cực; Top 3 ngân hàng được yêu
thích trên fanpage nhiều nhất ngành ngân hàng - trên 100 ngàn
fans).
Đặc biệt OCB là ngân hàng tiên phong trong việc tài trợ và trực tiếp
tổ chức, thực hiện các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường “vì
một tương lai xanh”, thu hút hàng triệu CBNV, khách hàng, các
doanh nghiệp và người dân cùng tham gia, như: Cuộc thi Sống
Xanh (phối hợp cùng báo Tuổi trẻ tổ chức), các hoạt động chủ đề
“Gia đình xanh”, “Công sở xanh”, “Cộng đồng xanh” và tổ chức các
hoạt động sự kiện “Ngày hội gia đình xanh”,…
2.8 Các công tác khác
Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống các chức năng kiểm soát chuyên
trách bao gồm: Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát tuân thủ , Giám sát tín
dụng, Kiểm soát giải ngân tín dụng và pháp chế.
Từng bước chuẩn hóa Mô hình kinh doanh thông qua việc triển khai
Dự án Mô hình kinh doanh mới.
Bước đầu xây dựng hệ thống tạo động lực cho CBNV với việc triển
khai Dự án Quản lý hiệu suất giai đoạn 1 và Dự án Lương hiệu suất
(3P) cho các Khối kinh doanh.
Đầu tư phát triển đội ngũ nhân sự chủ chốt, bước đầu triển khai các
Dự án phát triển nhân sự như Dự án Lãnh Đạo Tương Lai OCB.
Triển khai các Dự án nội bộ và áp dụng kết quả các Dự án vào thực
tiễn: Dự án cải thiện cho vay vốn lưu động, Dự án xây dựng hệ
thống đào tạo E-learning, Dự án website OCB, Dự án Kiểm soát giải
ngân tín dụng, Dự án cải thiện chất lượng dữ liệu, Dự án Tập trung
hóa hệ thống báo cáo thông tin quản trị và Dự án Xây dựng văn bản
định chế…nhằm tiết kiệm chi phí, chuẩn hóa và tăng hiệu quả hỗ
trợ cho hoạt động kinh doanh.
Công tác triển khai đề án tái cơ cấu
Đáp ứng các chỉ tiêu cam kết : OCB đáp ứng gần như đầy đủ các
chỉ tiêu cam kết với NHNN bên cạnh những cải tiến khác trong hoạt
động Ngân hàng.

Thương hiệu OCB được các tổ chức uy tín
trong nước và quốc tế công nhận/trao tặng
các giải thưởng: Thương hiệu mạnh Việt
Nam, thương hiệu được khách hàng tín
nhiệm, Thương hiệu thân thiện với môi
trường và Top 50 doanh nghiệp thực hiện
tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển
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ĐVT: tỷ đồng, %
STT

CHỈ TIÊU

1

Vốn điều lệ đã tăng trong kỳ

2

Tỷ lệ nợ xấu

3

4

5

THỰC HIỆN
2014

KẾ HOẠCH
2014

% THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH 2014

3547

4000

3%

< 3%

Đôn đốc thu hồi nợ,
xử lý các tài sản đảm bảo

330

320

103%

Triển khai các chính sách,
quy định mới về phân loại tài
sản, trích lập và sử dụng dự
phòng rủi ro (lũy kế đến 2014)

512

448

114%

1355

966

140%

Bán nợ cho VAMC
(lũy kế đến 2014)

Đáp ứng các chỉ số thanh khoản
OCB luôn đảm bảo duy trì các chỉ số an toàn thanh khoản trong phạm vi giới hạn do NHNN quy định.
Tuy chịu sức ép lớn về mặt hiệu quả, OCB vẫn đạt được mục tiêu điều chỉnh cơ cấu nguồn – sử dụng nguồn theo
hướng an toàn hơn, thể hiện qua 2 xu hướng chính trong năm 2014:
Giảm tỷ lệ LDR, tức tăng trưởng huy động nhiều hơn cho vay, đảm bảo quy mô tín dụng phù hợp với năng lực thu
hút vốn.
Gia tăng tỷ trọng tiền gửi kỳ hạn dài, từ mức vài chục tỷ lúc đầu năm lên gần 900 tỷ tiền gửi tiết kiệm > 12 tháng
vào thời điểm cuối năm
Trong năm qua, các chính sách, quy trình, thủ tục quản lý rủi ro thanh khoản đã được tập trung nghiên cứu, xây
dựng và hoàn thiện ban hành trong nội bộ OCB, với vai trò theo dõi và giám sát RR độc lập của P.QLRRTT&TK
thuộc Khối QLRR, tạo nền tảng nâng cao năng lực QLRR thanh khoản của OCB cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
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ĐVT: %

STT

TT36 (hiệu lực từ 01/02/2015)

TT13 & TT15

KHOẢN MỤC

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN

2

Nguồn vốn ngắn hạn cho
vay trung dài hạn

≤ 30%

25.85%

≤ 60%

42.46%

3

LDR

≤ 80%

69.39%

≤ 80%

69.60%

4

Khả năng chi trả:
≥ 15%

25.58%

≥ 10%

21.89%

5

KNCT ngay/dự trữ thanh khoản

6

KNCT 07 ngày/30 ngày

7

+ VND

≥1

5.29

≥ 50%

65.57%

8

+ USD

≥1

1.74

≥ 10%

64.57%

ĐVT: %

Đáp ứng quy định tại Điều 10 Thông tư 36/2014/TT-NHNN

TIÊU CHÍ

a) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thanh
tra viên đang thanh tra tại tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài;

TỶ LỆ THEO QUY
ĐINH CỦA TT 36

TỶ LỆ TÍNH ĐẾN
28/02 CỦA OCB

>5%

0.00%

b) Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài;

>5%

0.02%

c) Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập (từ 5% vốn điều lệ
hoặc vốn cổ phần)

>5%

d) Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định
tại khoản 1 Điều 126 Luật các TCTD sở hữu trên 10%
vốn điều lệ của Doanh Nghiệp đó;
đ) Người Thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng

>5%

>5%

0.00%

0.00%
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TỶ LỆ THEO QUY
ĐINH CỦA TT 36

TIÊU CHÍ

TỶ LỆ TÍNH ĐẾN
28/02 CỦA OCB

e) Công ty con, công ty liên kết của Tổ chức tín dụng
hoặc doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm
soát (từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần).

0.00%

- Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một đối tượng quy
định tại khoản e Điều này

>10%

0.00%

- Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với tất cả các đối
tượng quy định tại khoản e Điều này

>20%

0.00%

Định hướng hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015
1.
Một số mục tiêu tài chính chủ yếu

STT

CHỈ TIÊU

ĐVT: %

Thực hiện
2014

Kế hoạch
2015

So sánh kế hoạch 2015
với thực hiện 2014
+/-

%

1

Tổng tài sản

39.095

54.533

15.438

39%

2

Vốn điều lệ

3.547

4.500

953

27%

3

Tổng huy động

34.685

48.988

14.303

41%

4

Tổng dư nợ tín dụng TT1
(bao gồm TPDN)

24.079

25.765

1.686

7%

5

Tỷ lệ nợ xấu

3%

<3%

6

Lợi nhuận trước thuế

281

410

129

46%
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2.

Một số giải pháp thực hiện

Năm 2015, tiếp tục những bước đi của triển khai chiến lược OCB giai đoạn 2013-2015 tập trung vào
6 nhóm giải pháp chính:
2.1.

Phát triển mở rộng và hệ thống khách hàng thông qua các hành động cụ thể:
Hoàn thiện chiến lược vùng miền,
Triển khai marketing địa phương,
Thiết lập cơ chế “Đối tác” với nhóm khách hàng vừa và lớn,
Cá biệt hoá sản phẩm theo vùng, khu vực,
Triển khai diện rộng chuẩn hóa mô hình kinh doanh,
Cấu trúc KPI số lượng khách hàng là KPI nâng hạ bậc đánh giá,
Triển khai Digital banking, Chú trọng triển khai các hoạt động PR.

Mục tiêu:
-

Tạo lập hệ thống khách hàng trung thành với từng chi nhánh, khu vực,
Tạo tính khác biệt trong sản phẩm OCB thông qua khả năng cá biệt hoá sản phẩm,
Cải thiện năng suất các chi nhánh OCB,
Tăng sự nhận biết và nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các kênh thay thế.

2.2.

Cải thiện kết quả kinh doanh thông qua triển khai 4 giải pháp chính:
Giám sát chặt chẽ, nâng cấp hiệu quả quản lý danh mục chi phí,
Điều chỉnh tổ chức theo hướng gọn nhẹ và tiết kiệm nhân sự,
Tập trung xử lý nợ xấu, nợ quá hạn,
Thúc đẩy hoàn thành chương trình nâng cấp trung tâm Tài trợ thương mại.
Mục tiêu:
Tiếp tục phát huy năng lực quản lý chi phí hiệu quả,
Điều tiết nhịp nhàng giữ sự nở rộng của tổ chưc và hiệu quả,
Giảm nợ xấu, nâng tỷ lệ tài sản có sinh lời,
Đa dạng hoá nguồn thu.

2.3.

Hoàn thiện tổ chức và nâng cấp chất lượng hỗ trợ:
Hoàn thiện mô hình tổ chức,
Thiết lập và triển khai cơ chê giám sát dịch vụ nội bộ,
Tinh chỉnh và nâng cấp hệ thống quản lý hiệu suất (PMS),
Cải tổ quy trình, đơn giản hoá thủ tục và tăng tốc độ phản hồi,
Phát triển tổ chức theo hương gọn, nhẹ, hiện đại, hiệu quả và thể chế minh bạch.

Mục tiêu:
2.4.

Tiếp tục tiến trình xây dựng văn hoá chú trọng hiệu suất,
Nâng cấp chất lương dịch vụ hỗ trợ từ H/O tới các chi nhánh, từ đó tăng chất lượng phục vụ
khách hàng.

Tăng cường ý thức tuân thủ & đảm bảo các quy chuẩn của NHNN:
Triển khai nghiêm tuc đề án tái cơ cấu,
Tập trung khắc phục các tồn tại sau thanh tra của NHNN và nội bộ,
Triển khai chủ động các chuẩn mức mới theo yêu cầu của NHNN: thông tư 36, tuân thủ basel
2, thông tư 02…,
Rà soát hệ thống phân công trách nhiệm, quy trình và các ứng dụng tự động hoá các báo cáo
NHNN và cơ quan chức năng.

Mục tiêu:
-

Đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu của NHNN,
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2.5.

Khắc phục tình trạng vi phạm các quy chế quy định trong hệ thống,
Xây dựng văn hoá tuân thủ , tạo nền tảng cho OCB phát triển bền vững.

Nâng cấp và đổi mới toàn diện đội ngũ nhân sự:
Triển khai đồng loạt các chương trình : đào tạo phổ cập theo chức danh, OCB Future Leader
(chương trình lãnh đạo tương lai), Về nguồn, Giám đốc tập sự,
Rà soát và đổi ngũ nhân sự chủ chốt tại các khu vực kinh doanh kém hiệu quả, các phòng ban
H/O chưa hoàn thành nhiệm vụ,
Tuyển dụng đầy đủ nhân sự cho các đơn vị kinh doanh,
Triển khai lương hiệu suất (3P) và nhóm các chương trình động lực,

Mục tiêu:
Nâng cấp chất lượng đội ngũ nhân sự,
Xây dựng tinh thần làm việc gắn bó và chuyên nghiệp.
2.6.
Hoàn thiện và triển khai ứng dụng các chương trình nâng cấp QLRR:
Triển khai nghiêm túc các kết quả của dự án nâng cấp rủi ro,
Triển khai phê duyệt tập trung,
Mở rộng đối tượng định giá tập trung,
Xây dựng chính sách khung cho các đối tượng khách hàng.
Mục tiêu:
-

Nâng cấp toàn diện hệ thống quản lý rủi ro OCB,
Đảm bảo các chuẩn mực mới của NHNN trong QLRR,
Tạo điều kiện phát triển tính cá biệt hoá sản phẩm theo các phân khúc thị trường.

Trên đây là tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng, mục tiêu hoạt động năm 2015, trình
ĐHĐCĐ đóng góp, xây dựng và ủng hộ để OCB có thể hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ đề ra
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Báo cáo tài chính tóm tắt
IX.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
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OCB HÀNH ĐỘNG “VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH”
Thực thi cam kết “đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng” đã giúp OCB chiếm lĩnh
thiện cảm công chúng.
Tiếp nối thành công của 2013, năm 2014 OCB tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động và truyền thông
kết nối cộng đồng chủ đề “Vì một tương lai Xanh”: Chuỗi phong trào thực hiện với tên gọi “gia đình
xanh” “công sở xanh”, cộng đồng xanh”; chuyên trang “Kinh Tế Xanh” trên Thời báo Kinh Tế Việt
Nam; “Sống Xanh” trên báo Tuổi Trẻ; Ra mắt MV “Vì một màu xanh” với sự xuất hiện của 30 ca
sỹ; Flashmob “Lan tỏa tinh thần Xanh”; ngày hội gia đình xanh, … Bên cạnh đó, OCB còn thực
hiện các chương trình từ thiện xã hội: Mang xuân yêu thương đến với người nghèo, trao tặng học
bổng, hướng về biển đảo quê hương, Lan tỏa yêu thương cùng OCB,…
Việc thực hiện các chương trình sáng tạo và thiết thực giúp OCB vào Top 3 ngân hàng được yêu
thích nhất năm 2014, với số lượng fan (trên Fanpage) của OCB đạt trên 100,000 người, góp phần
nâng hạng website OCB và hỗ trợ tích cực cho công tác PTKD.
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