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Là một trong 5 giá trị cốt lõi trong xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp BIDV, niềm tin chính là 
điểm tựa, là động lực tạo nên sức mạnh vững chắc để toàn hệ thống BIDV vượt qua nhiều khó khăn, chông gai, 
thử thách, đạt được thành công ngày hôm nay và là nền tảng quan trọng trên hành trình hướng tới tương lai…

Tiếp nối những thành công đã đạt được, trong tháng 10/2022, toàn hệ thống BIDV đã đón nhận nhiều 
niềm vui. Đây chính là kết quả xứng đáng của những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của mỗi cán bộ, đơn vị, 
chi nhánh BIDV trong thời gian qua, đồng thời cũng là động lực để BIDV tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các 
mục tiêu đã được đề ra trong năm 2022 trên chặng đường chạy nước rút của những tháng cuối năm.

Niềm vui đầu tiên phải kể đến đó là đến hết Quý III/2022, BIDV duy trì hoạt động ổn định, an toàn, tăng 
trưởng tích cực với tổng tài sản hợp nhất đạt 2,05 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17.677 tỷ 
đồng, đạt 85,8% kế hoạch năm; giá trị thương hiệu BIDV năm 2022 đã được tạp chí Forbes đánh giá tăng gần 
2,5 lần so với năm 2021 và nằm trong Top 5 thương hiệu tài chính ngân hàng dẫn đầu; Top 10 thương hiệu 
mạnh ngành tài chính ngân hàng do Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn; đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt 
Nam 2022 cho “Giải pháp chuyển đổi thẻ Từ sang thẻ Chip trực tuyến trên ứng dụng BIDV SmartBanking”… 
Những giải thưởng của các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng cho BIDV góp phần khẳng định BIDV là 
ngân hàng không ngừng đổi mới và ngày càng vững mạnh để mang đến những SPDV hiện đại, có giá trị thiết 
thực, phục vụ lợi ích cho khách hàng… Để phát triển vững mạnh và đạt được những thành công trong quá 
trình hoạt động, BIDV xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những trụ cột quan trọng. Ngày 
22/09/2022, BIDV đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BIDV về Quy chế chức danh và phát triển nghề nghiệp 
tại BIDV, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ nhân 
viên phát huy tài năng, nâng cao nghiệp vụ, phát triển sự nghiệp.

Trong niềm vui với nhiều thành công chung của toàn hệ thống, ngày 25/10/2022, BIDV Hà Nội đã vinh 
dự được đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập. Là 1 trong 11 đơn 
vị được thành lập đầu tiên của hệ thống, BIDV Hà Nội đã đồng hành và có nhiều đóng góp cho sự phát triển 
của BIDV nói riêng, cho thủ đô và đất nước nói chung, xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu và là 
niềm tự hào của hệ thống. Cũng trong tháng 10 này, BIDV Sở giao dịch 3 đã tổ chức chương trình Gặp mặt 20 
năm ngày truyền thống với sự tham dự của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chi nhánh. Buổi gặp mặt đầy xúc cảm 
với những ghi nhận và lời động viên, khích lệ của Ban lãnh đạo BIDV đã góp phần làm tăng thêm niềm tự hào, 
tiếp thêm sức mạnh để tập thể cán bộ Sở giao dịch 3 tiếp bước vững chắc trên con đường cống hiến dựng xây.

Một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm của toàn hệ thống đó là Hội thao BIDV năm 2022. Chung kết 
Hội thao diễn ra thành công tại TP Vinh (Nghệ An) với sự tham gia của gần 1.000 VĐV đại diện cho 2,7 vạn 
cán bộ BIDV. Hội thao thật sự trở thành sân chơi bổ ích, là cơ hội được giao lưu, học hỏi và rèn luyện, nâng cao 
sức khỏe, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả lao động của mỗi cán bộ BIDV. Tiếp đó là Chung kết Hội thi Văn 
hóa kiểm soát rủi ro được tổ chức thành công, góp phần xây dựng một BIDV phát triển bền vững, an toàn…

Những hoạt động vui tươi và có ý nghĩa được các chi nhánh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ 
Việt Nam như giải bi sắt, bóng đá nữ, thi nấu ăn, cắm hoa…, đã góp phần động viên, khích lệ sự cố gắng, nỗ 
lực của các nữ cán bộ BIDV “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Niềm vui như được nhân lên hơn nữa khi nhiều 
món quà ý nghĩa như sân chơi thiếu nhi, phòng học cho trường mầm non, máy truyền dịch… đã được các cán 
bộ BIDV trao tặng các trường học tại An Giang, Đắc Lắc và Bệnh viện Nhi TW…

Và còn rất nhiều thông tin, sự kiện diễn ra trên toàn hệ thống BIDV đã được truyền tải trên từng trang viết 
của Bản tin Đầu tư Phát triển số tháng 10/2022. Mời bạn cùng đón đọc!

Niềm tin tạo nên sức mạnh              và khởi nguồn của thành công 
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Là một lĩnh vực kinh doanh đặc 
thù, hoạt động ngân hàng luôn 
song hành với những tiềm ẩn 

rủi ro. Thấu hiểu điều đó, BIDV đã 
tiên phong, chủ động chuẩn mực 
hoá những quan điểm nhận thức và 
kinh nghiệm thực hành trong quản 
trị rủi ro để xây dựng thành hệ giá trị 
cốt lõi trong kiểm soát rủi ro và được 
thể chế hóa thành Nghị quyết về 
VHKSRR vào năm 2020. BIDV cũng là 
ngân hàng đầu tiên triển khai một 
hội thi cấp hệ thống để đánh giá kết 
quả triển khai thực hành VHKSRR và 
là nỗ lực để tiếp tục lan tỏa sâu rộng 
văn hóa quan trọng này.

Hội thi VHKSRR được BIDV triển 
khai từ tháng 6/2022 với mục tiêu 
lan tỏa, đẩy mạnh phong trào học 
tập, thi đua nâng cao nhận thức và 
thực hành VHKSRR trên tất cả các 
mặt hoạt động. Hội thi đã trở thành 
sân chơi bổ ích để mỗi cán bộ BIDV 
có cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh 
nghiệm, hiểu được ý nghĩa của việc 
kiểm soát rủi ro trong hoạt động 
kinh doanh cũng như nhận thức 
được vai trò của bản thân trong 
việc phòng ngừa, kiểm soát rủi ro 
cho BIDV.

Ngay từ những ngày đầu, Hội thi 
đã nhận được sự hưởng ứng của 
đông đảo cán bộ trên toàn hệ thống 

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG
Hội thi Văn hóa kiểm soát rủi ro

Ngày 28/10/2022, tại Hà 
Nội, BIDV đã tổ chức vòng 
chung kết Hội thi Văn hóa 
kiểm soát rủi ro (VHKSRR) - 
một hoạt động thiết thực và ý 
nghĩa trong nỗ lực hướng tới 
các thông lệ quốc tế về kiểm 
soát rủi ro và xây dựng một 
BIDV phát triển bền vững, 
an toàn. 

THu HIềN 

BIDV. Sau vòng thi cá nhân và vòng 
cơ sở tại các chi nhánh, BIDV đã tổ 
chức thành công vòng thi đồng đội 
tại 8 khu vực với sự tham gia tranh 
tài của 189 đội thi đến từ 189 chi 
nhánh trên toàn quốc. Đã có hơn 
1.300 cán bộ BIDV - những người 
tâm huyết, tài năng, giỏi về chuyên 
môn nghiệp vụ, nắm vững và vận 
dụng sáng tạo các giá trị cốt lõi và 

nguyên tắc thực hành VHKSRR - trực 
tiếp tham gia tranh tài tại vòng thi 
này. Từ đây đã có 10 đội thi xuất 
sắc vượt qua các đối thủ để đến với 
vòng thi chung kết, bao gồm: BIDV 
Hải Dương, BIDV Quảng Ngãi, BIDV 
Hà Nội, BIDV Hồng Hà, BIDV Nam 
Bình Dương, BIDV Nghệ An, BIDV Sa 
Pa, BIDV Chợ Lớn, BIDV TP Hồ Chí 
Minh, BIDV Bạc Liêu. 
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Hội thi VHKSRR năm 2022 có nhiều điểm 
đặc biệt. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên 
BIDV tổ chức một Hội thi để đánh giá 

kết quả thực hành một Nghị quyết do Hội đồng 
quản trị ban hành. Thứ hai, bên cạnh sự quan 
tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Hội 
đồng quản trị và Tổng Giám đốc BIDV, đây cũng 
là lần đầu tiên các Ủy viên Hội đồng quản trị và 
các thành viên Ban điều hành trực tiếp tham 
gia với vai trò Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban 
Giám khảo Hội thi. Thứ ba, đây là Hội thi đầu 
tiên Ban Giám đốc các chi nhánh là thành viên 
của các đội trực tiếp tham gia Hội thi.

Tại vòng thi chung kết, 10 đội 
thi đã thể hiện được sự nhiệt huyết 
cùng quyết tâm chiến thắng để 
mang đến những giờ phút thi đấu 
quyết liệt, kịch tính cũng như những 
tiểu phẩm đặc sắc được đầu tư kỹ 
lưỡng. Các đội thi cũng thể hiện 
được bản lĩnh và trí tuệ qua phần thi 
Hùng biện, trả lời chính xác những 
câu hỏi hóc búa của Ban Giám khảo 
cũng như đưa ra được những đề 
xuất góp phần nâng cao công tác 
quản lý rủi ro tại BIDV...

Sau những giờ phút tranh tài 
căng thẳng, kết quả chung cuộc đã 
vinh danh những đội thi xứng đáng. 
Đó là đội thi BIDV Hà Nội với Giải 
Đặc biệt; giải Nhất thuộc về đội thi 
BIDV Chợ Lớn; giải Nhì thuộc về 2 
đội thi BIDV Nghệ An, BIDV Quảng 
Ngãi; giải Ba thuộc về 3 đội thi BIDV 
TP. Hồ Chí Minh, BIDV Nam Bình 

Dương, BIDV Hồng Hà; các đội thi 
BIDV Hải Dương, BIDV Bạc Liêu, BIDV 
SaPa được trao giải Khuyến khích.

Với sự thành công của Hội thi, 
BIDV tin tưởng rằng những giá trị 
của VHKSRR sẽ ngày càng được lan 

tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống 
để hoạt động kinh doanh của BIDV 
đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu 
quả và góp phần tích cực vào sự 
phát triển chung của ngành ngân 
hàng và của đất nước. 
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Tự hào và pháT huy 
Truyền Thống vẻ vang

Là 1 trong 11 đơn vị được thành 
lập đầu tiên của hệ thống BIDV 
(sau BIDV đúng một tháng), trong 
những ngày đầu thành lập, Chi 
hàng kiến thiết thành phố Hà Nội 
(tiền thân của BIDV Chi nhánh Hà 
Nội ngày nay) có nhiệm vụ cấp phát 
vốn xây dựng cơ bản phục vụ công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc và chi viện cho chiến 
trường miền Nam. Từ một đơn vị có 
quy mô nhỏ ban đầu, đến nay, BIDV 
Hà Nội có 5 phòng giao dịch trực 
thuộc tại các quận trung tâm thành 
phố với 248 cán bộ được đào tạo 
bài bản, kinh nghiệm; hơn 100.892 
khách hàng cá nhân, 5.291 khách 
hàng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 
và định chế tài chính trên cả nước. 
Trụ sở của chi nhánh nằm trên con 
phố trung tâm và nhộn nhịp tại Hà 

Dòng chảy kiến tạo 
65 NĂM BIDV HÀ NỘI 

Ngày 25/10/2022 tại Hội trường Nhà hát Lớn Hà Nội, BIDV Hà Nội đã tổ chức Lễ đón 
nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (27/5/1957-

27/5/2022). Chi nhánh đã đồng hành với Thủ đô và đất nước đi qua những cột mốc đáng 
nhớ xuyên suốt chiều dài lịch sử 65 năm.

Nội (số 4B Lê Thánh Tông, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội).

Trải qua 65 năm xây dựng, trưởng 
thành với 4 lần đổi tên và cùng hệ 
thống nâng cấp, chia tách để thành 
lập mới 5 chi nhánh: Nam Hà Nội, 
Đông Hà Nội, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đống 
Đa. BIDV Hà Nội đã đồng hành với 
Thủ đô và đất nước đi qua những cột 
mốc đáng nhớ xuyên suốt chiều dài 
lịch sử. Những nỗ lực và cống hiến 
của BIDV nói chung, BIDV Hà Nội nói 
riêng đã được Đảng, Nhà nước và 
Ngành ghi nhận bằng nhiều danh 
hiệu và phần thưởng cao quý như 
Huân chương Lao động hạng Nhất, 
Nhì, Ba; Cờ thi đua, Bằng khen…đặc 
biệt trong đó có Huân chương Độc 
lập hạng Ba năm 2011, Huân chương 
Độc lập hạng Nhì được trao tặng 
trong ngày 25/10/2022.

 65 năm hoạt động, trong đó có 
hơn 27 năm kinh doanh thương 

mại, đến nay, BIDV Hà Nội đã trở 
thành một trong những chi nhánh 
hàng đầu của hệ thống BIDV với 
lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng hằng 
năm, góp phần xây dựng BIDV trở 
thành một định chế tài chính đa sở 
hữu, hoạt động đa quốc gia, kinh 
doanh đa năng, đa lĩnh vực, vận 
hành công khai, minh bạch theo 
chuẩn mực, thông lệ quản trị quốc 
tế... Hằng năm chi nhánh đã nộp 
thuế hơn 80 tỷ đồng, thuộc nhóm 
chi nhánh nộp ngân sách lớn nhất 
của hệ thống BIDV. Đặc biệt, trong 
giai đoạn nền kinh tế chịu ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, BIDV 
Hà Nội đã phát huy vai trò của chi 
nhánh ngân hàng thương mại trên 
địa bàn thủ đô, triển khai nhiều 
giải pháp nhằm đảm bảo vận hành 
hoạt động thông suốt, cung cấp 
các dịch vụ tài chính ngân hàng cho 
nền kinh tế, tích cực hỗ trợ doanh 
nghiệp, người dân khắc phục khó 
khăn, duy trì phát triển sản xuất 
kinh doanh và ổn định đời sống.

Bên cạnh những nỗ lực để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, với 
truyền thống tương thân tương ái 
đầy nghĩa tình của người Hà Nội, 
trong thời gian qua, các cán bộ, 
nhân viên của chi nhánh chung tay 
đem những “Mái trường xanh BIDV” 
đến mọi miền đất nước, mang lại nụ 
cười ấm áp cho các thầy cô và học 
trò nghèo vùng cao. Các chương 
trình tri ân phụng dưỡng “Mẹ Việt 
Nam Anh hùng”, “Tết ấm cho người 
nghèo”, “Xây nhà tình nghĩa”, tặng 
quà cho các thanh niên xung phong, 
hỗ trợ các tỉnh miền Trung luôn 
được chi nhánh hưởng ứng góp sức 
thực hiện. Chi nhánh đã ủng hộ xây 
dựng 7 nhà tình nghĩa trị giá 660 

THúy NGA

BIDV Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
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triệu đồng tặng 2 hộ nghèo tỉnh Gia 
Lai, 5 hộ nghèo tỉnh Hà Tĩnh; Ủng hộ 
xây 4 điểm trưởng mầm non, tiểu 
học tại tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Tuyên 
Quang trị giá hơn 1.648 triệu đồng; 
đóng góp ủng hộ dân vùng thiên 
tai, lũ lụt, bệnh nhi nghèo, học sinh 
vùng cao, phòng chống Covid-19… 
trị giá hơn 2.504 triệu đồng.

Tiếp nối dòng chảy, 
kiến Tạo Tương lai 

Trong hệ thống BIDV, chi nhánh 
Hà Nội nhiều năm là đơn vị xuất 
sắc đứng đầu hệ thống, dẫn đầu 
địa bàn Hà Nội, nhiều lần nhận các 
danh hiệu thi đua của Hội đồng 
Quản trị, Tổng Giám đốc BIDV.

Những danh hiệu và phần 
thưởng cao quý đã được trao tặng 
cho chi nhánh là sự ghi nhận đối 
với những nỗ lực của lớp lớp cán bộ 
BIDV Hà Nội, làm dày thêm lịch sử 
truyền thống tự hào của chi nhánh, 
với một tập thể đoàn kết được dẫn 
dắt bởi Ban giám đốc trẻ đầy nhiệt 
huyết, tận tâm, đồng thuận và 
nhiều khát vọng. BIDV Hà Nội luôn 
gìn giữ giá trị cốt lõi, xây dựng tâm 
thế mới, hội nhập, sáng tạo và sẵn 
sàng đương đầu với mọi khó khăn 
thử thách, xứng đáng với vị thế top 
đầu hệ thống. Hành trình thành 
công của BIDV Hà Nội luôn chứa đầy 

tình yêu, lòng đam mê, tinh thần 
đoàn kết và mang nhịp đập thời đại 
mới tiếp tục bừng sáng, rực rỡ.

Tiếp nối truyền thống 65 năm 
xây dựng và trưởng thành, trong 
thời gian tới, chi nhánh thực hiện 
chiến lược kinh doanh của hệ thống 
BIDV đem lại lợi ích, tiện ích tốt nhất 
cho khách hàng, cổ đông, người lao 
động và cộng đồng xã hội. Đó sẽ là 
một giai đoạn có sự thay đổi về chất 
trong hoạt động kinh doanh, hứa 
hẹn nhiều thời cơ và vận hội để đi 
nhanh hơn và để tăng tốc bứt phá.

Nhận thức rõ điều này, cùng 
với hệ thống, BIDV Hà Nội đã xác 
định sẵn sàng xác lập mô hình 
kinh doanh: Xác định khách hàng 
là trung tâm; cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, đem lại sự 
trải nghiệm, sự hài lòng tối đa cho 
khách hàng; xây dựng phát triển 
đội ngũ nhân lực chất lượng cao, 
có phẩm chất, hướng đến mục tiêu 
chung; phát huy các giá trị truyền 
thống, thực hành văn hóa doanh 
nghiệp; tập trung nguồn lực áp 
dụng công nghệ hiện đại trong 
quản trị điều hành và phát triển 
hoạt động kinh doanh, ưu tiên phát 
triển ngân hàng số.

Trải qua 65 năm xây dựng và 
trưởng thành, từng lớp cán bộ đã 
thắp nên ngọn lửa vẻ vang của chi 

nhánh, vun đắp truyền thống văn 
hóa của “Người BIDV Hà Nội”. Đứng 
trước những khó khăn, thách thức 
của thị trường, mỗi cán bộ BIDV Hà 
Nội sẽ không ngừng đổi mới, không 
ngừng học hỏi, nắm bắt công 
nghệ để tiếp tục giữ vững ngọn lửa 
truyền thống, sẵn sàng chinh phục 
những đỉnh cao mới với tâm thế 
“Chi nhánh dẫn đầu hệ thống”, tiếp 
nối dòng chảy kiến tạo BIDV Hà Nội 
65 năm xây dựng và trưởng thành.

Đến 31/12/2021, quy mô tổng 
tài sản của BIDV Hà Nội đạt 80.000 
tỷ đồng; Huy động vốn đạt 57.801 
tỷ đồng cao nhất từ trước tới nay; 
Chênh lệch thu chi tăng trưởng vượt 
bậc; Lợi nhuận trước thuế lần đầu 
đạt 1.065 tỷ đồng vào năm 2021 và 
9 tháng đầu năm 2022 đạt 1.100 tỷ 
đồng; Năng suất lao động bình quân 
đầu người 9 tháng đạt xấp xỉ 4,6 tỷ 
đồng/cán bộ phấn đấu đạt trên 6 
tỷ đồng/cán bộ trong năm 2022; 
Hoạt động tín dụng luôn tuân thủ kỷ 
cương - kinh doanh an toàn hiệu quả.

Với bề dày kinh ghiệm cùng 
những khát vọng vươn lên và ý chí 
quyết tâm đổi mới, cống hiến của 
tập thể Ban Giám đốc và cán bộ chi 
nhánh, tin chắc rằng BIDV Hà Nội sẽ 
còn gặt hái nhiều thành công hơn 
nữa, tiếp tịc là “dòng chảy lớn” hòa 
vào ‘dòng sông mẹ” BIDV. 

Lễ đón nhận Huân chương Độc lập Hạng 
Nhì và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập BIDV 
Hà Nội có sự tham dự của  ông Đoàn Minh 

Huấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên 
tập Tạp chí Cộng sản, ông Nguyễn Kim Anh - Phó 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Dương Đức 
Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông 
Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Nhà 
nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội, cùng các lãnh 
đạo cấp cao BIDV bao gồm Chủ tịch HĐQT Phan 
Đức Tú, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Lâm, và đại diện 
lãnh đạo các khách hàng, đối tác thân thiết của 
BIDV Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, BIDV 
Hà Nội tiếp tục vinh dự được trao tặng các phần 
thưởng cao quý khác như: Cờ thi đua NHNN Việt 
Nam, Bằng khen Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Cờ thi 
đua Đơn vị Xuất sắc của BIDV.

BIDV Hà Nội đón nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc của BIDV
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Vượt qua khuôn mẫu của một 
lễ mừng công và khen thưởng 
thường có, không khí tri ân và 

biết ơn ngập tràn khán phòng của 
Hội trường Viện Đào tạo và Nghiên 
cứu BIDV. Không khí ấy đến từ việc 
chúng tôi có dịp gặp gỡ không chỉ 
Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú 
và Ban điều hành đương nhiệm, mà 
còn có cơ duyên gặp lại hai nguyên 
Chủ tịch HĐQT BIDV là: Bà Phùng Thị 
Vân Anh - người đã in dấu son trên 

Ánh đèn sân khấu đã bật lên! Đi theo dòng ánh sáng và âm thanh hạnh phúc hào hùng 
dần ngân lên là cả một trời ký ức và xúc cảm lần lượt theo nhau tái hiện. Buổi chiều ngày 
18/10/2022 của Buổi Gặp mặt 20 năm Ngày truyền thống, 175 người con của Chi nhánh Sở 
Giao dịch 3 (SGD 3) đã trải qua những phút giây thật sự hạnh phúc khi được đón tiếp các vị 
khách quý đến dự buổi gặp mặt chia vui. 

 TRầN ANH THư*

quyết định thành lập chi nhánh và 
Ông Vũ Quốc Sáu - người đã từng 
tham gia chỉ đạo một mảng hoạt 
động đặc thù của BIDV, một mảnh 
ghép riêng có của Chi nhánh SGD3 
về sau, là Đại lý ủy thác.

Cảm xúc tri ân cũng đến từ năng 
lượng ấm áp khi gặp lại đầy đủ các 
nguyên Giám đốc chi nhánh SGD3 
các thời kỳ; các cán bộ trưởng thành 
từ chiếc nôi này nay đã là Lãnh đạo 
nơi nơi trong hệ thống; các cán bộ 

đã nghỉ hưu, một thời cùng chung 
lưng đấu cật…. Chúng tôi nhớ cả 
những người vẫn - như - còn- đó mà 
không - thể -đến!

Cờ Thi đua của Ngân hàng Nhà 
nước và của BIDV cũng đã được 
trao trong tiếng nhạc hào hùng của 
niềm tự hào và xúc động, là một sự 
ghi nhận cống hiến của tập thể Ban 
Giám đốc và lớp lớp thế hệ nhân 
viên. Có người nói liệt kê thành tích 
của Chi nhánh SGD3 dài lắm, nhưng 

Dư âm hạnh phúc

Đại diện các thế hệ lãnh đạo BIDV và Sở giao dịch 3 chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện
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trong lòng chúng tôi, dù là bằng 
khen hay những con số trên biểu 
đồ ghi nhận kết quả kinh doanh 
cao dần theo năm tháng, thì đó vẫn 
chính là hình tượng thân cây trong 
bộ phim tài liệu vừa trình chiếu: đã 
vững chãi bền bỉ từ ngày ươm mầm, 
được bàn tay trìu mến của Hệ thống 
ủ ấm và vun tưới, nơi từng nhành 
cây và mầm lá trổ mã từng ngày, tái 
hiện chính chúng tôi của hành trình 
20 năm lớn lên, dù có lúc khó khăn 
nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Nhạc đâu đó vẫn ngân nga khúc 
ca vui nhộn anh em tự chế, hay 
những câu ca thấm đẫm tự sự “và 
rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này 
là tình yêu vô bờ đầy ắp ước mơ… 
càng làm tôi thêm yêu cuộc đời 
thắp sáng niềm tin trong tôi”. Niềm 
tin ấy được thắp và sáng suốt 20 
năm với hơn 7000 ngày cống hiến 
không mệt mỏi của lớp lớp lãnh 
đạo, cán bộ Chi nhánh Sở Giao dịch 
3 qua các thời kỳ để đóng góp hơn 
7.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 
cùng hệ thống BIDV phát triển và 
dựng xây. 

Khát vọng ấy đã được ươm mầm 
và bật lên mạnh mẽ qua các thời 
kỳ; từ Dự án Tài chính Nông thôn 
I được tiếp nhận từ Ngân hàng 
Nhà nước, qua dự án Tài chính 
nông thôn 2, 3 và Dự án Chuyển 
đổi nông nghiệp bền vững tại Việt 
Nam (VnSAT), để lại niềm tin trong 
lòng các nhà Tài trợ, và niềm tự hào 
trong mỗi chúng tôi. 

Hoài bão thắp sáng từ trái tim 
ấy cũng đã giúp SGD3 tìm ra con 
đường chuyển mình sang hoạt 
động Ngân hàng thương mại để 
“bình thường trong khác biệt”, 
nghĩa là hiểu chính mình khi rời bỏ 
tâm thế “ngậm thìa vàng” của một 
chi nhánh đặc thù hoạt động nguồn 
vốn tài trợ Uỷ thác quốc tế để dũng 
cảm bứt phá vượt qua giới hạn của 
chính mình. Bứt phá mà vẫn giữ vẹn 
nguyên hương thơm ngào ngạt của 
những cánh đồng mẫu lớn trải dài, 

những mảnh vườn cà phê thơm 
ngát hay những đầm tôm cá quẫy 
sóng sánh trong nắng rãi của Đồng 
bằng Sông Cửu Long, nơi các dự án 
Bán buôn đã cho chúng tôi từng in 
dấu chân qua.

Từ lâu nay, đối với chúng tôi khát 
vọng ấy, hòai bão ấy đã là sứ mệnh, 
sứ mệnh duy trì ngày càng tốt hơn 
một mảng hoạt động đặc biệt và 
riêng có của Hệ thống ngân hàng 
Việt Nam mà chỉ vẻ vang tồn tại nơi 
BIDV; sứ mệnh luôn học hỏi và tìm 
cách vượt lên chính mình để luôn là 
nơi gửi gắm lòng tin của Ban lãnh 
đạo và hệ thống.

Sứ mệnh đó không phải là áp lực, 
mà thực sự đã là niềm hạnh phúc 
của lớp lớp cán bộ Chi nhánh SGD3. 
Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chi 
nhánh luôn tin tưởng vào sự đồng 
lòng, để người người, nhà nhà đều 
hạnh phúc. Trong hạnh phúc của 
mỗi chúng tôi, có cả niềm hào hứng 
của tám-giờ-vàng-ngọc sáng đèn cơ 
quan để tô cao nữa biểu đồ kết quả 
kinh doanh; để bền vững hơn nữa 
một thân cây đến độ trổ mã và tỏa 
bóng trong rừng cây xanh rợp BIDV.

Như một cách khác gói ghém 
lòng biết ơn của lớp lớp thế hệ cán 
bộ Chi nhánh SGD3 qua 20 năm, xin 
được phép mượn những xúc cảm 
dưới đây của nguyên Chủ tịch HĐQT 
Phùng Thị Vân Anh khi chia sẻ cảm 
nghĩ và truyền lửa tại lễ Gặp mặt 
hôm đó. Đọc lại những dòng này, 
chúng tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, 
dồi dào năng lượng hơn và quyết 
tâm hơn.

Bản hợp ca “BIDV Sở Giao dịch 
3 – Hai mươi năm khúc hát thanh 
xuân” vang lên hào sảng khép 
lại buổi lễ gặp mặt đầy cảm xúc. 
Chúng tôi mang về cả một hành 
trang tự hào và cảm động, như 
một món quà của cuộc sống, của 
hệ thống, của các thế hệ Lãnh đạo 
BIDV đã trao trên vai và đi tiếp. 
Chúng tôi chắc chắn sẽ đi vững, đi 
đông đảo cùng nhau và đi tới chân 
trời của khát vọng và hoài bão 
cống hiến dựng xây. 

 Tự hào về quá khứ là dám đặt lên 
vai mình trọng trách về tương lai. 
Chào tương lai tươi sáng, chúng tôi 
luôn sẵn sàng!  

* Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch 3
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lời cảm ơn
Xin cảm ơn BIDV, cảm ơn SGD3, 

cảm ơn các bạn hôm nay đã tặng 
chúng tôi, một niềm vui quý giá. Xin 
mượn câu thơ của bác Việt Phương 
để nói hộ lòng mình :
Đất được mùa hoa, ta mùa đồi
Mỗi lòng thơm tỏa một hương vui
Như người ươm hạt, yêu quả chín
Đi suốt đường hoa –Chỉ ngắm người

Cảm ơn các em đã cho chúng 
tôi được ngắm. Ngắm nhìn những 
thành quả ấn tượng,  hiện hữu hơn 
20 năm kết tinh công sức của hàng 
trăm cán bộ. Ngắm nhìn những hạt 
mầm thủa ấy, nay đã thành cây xanh 
tỏa bóng mát, tỏa hương thơm và 
cho những mùa quả chín. Ngắm 
nhìn những gương mặt trẻ trung, 
rạng rỡ, tự tin, đang tận tâm, tận lực 
cống hiến vì sự phát triển bền vững 
của SGD 3 của BIDV.

Cảm ơn các em – những hạt 
muối nhỏ nhưng mang đầy đủ 
sóng gió của đại dương và sự ấm 
áp của nắng mặt trời – và cũng như 
hạt muối nhỏ bé các em lại góp 
phần làm nên vị mặn mòi của biển 
cả - của BIDV. Cảm ơn cac em như 
những cây bon sai, phát triển trong 
điều kiện khắc nghiệt, như mang 
trong mình sức sống bền bỉ dẻo dai 
của BIDV, lớn lên xanh tốt như khát 
vọng trường tồn của tuổi trẻ.

Chúng tôi cảm ơn vì được gặp 
gỡ các giám đốc, các cán bộ chủ 
chốt đã vững tay chèo lái, đưa SGD 

Mấy anh chị em vừa được nhận những bó hoa tươi thắm hôm nay, trong cuộc gặp gỡ rộn 
ràng, tràn ngập không khí vui tươi, ám áp, thân thiết ngày hôm nay của Chi nhánh Sở giao 

dịch 3 (SGD3) trong ngôi nhà BIDV, tôi xin được bày tỏ mấy điều cảm xúc.

Cảm ơn và chúc mừng
Gửi các em trai, em gái 
Sở giao dịch 3 yêu qúy!

3 đi đúng hướng, vượt qua bao khó 
khăn thách thức, vượt qua giới hạn 
của chính bản thân mình, làm nên 
chiến thắng.

Xin cảm ơn những nụ cười trìu 
mến chia vui, những ánh mắt tin 
cậy, của bạn bè trong hệ thống và 
đối tác của SGD 3 mà chúng tôi cảm 
nhận được là phần thưởng vô cùng 
quý giá, trao cho SGD3 và BIDV.

Xin cảm ơn SGD 3 – hôm nay đã 

cho chúng tôi như trở về ký ức của 
20 năm trước nơi lưu giữ những 
điều gắn bó thưở ấy. Xin cảm ơn 

PHùNG THị VâN ANH* 

các em.
20 năm, chặng đường dài
Chung tay chèo lái, chung vai thăng trầm
20 năm cả thanh xuân
Tìm hoa, cất mật, tri ân, dâng đời
Xin cảm ơn. 

lời Tâm Tình
Đối với chúng tôi BIDV là một 

thực thể thống nhất trọn vẹn với 
những thuộc tính vốn có làm nên 
sắc thái. Tuy nhiên, mỗi đơn vị thành 
viên lại có thêm những đặc điểm 
riêng để nhận biết, để mỗi khi nhớ 
về lại hiện lên rõ nét – SGD 3 cũng 
thế. Đối với riêng chúng tôi, SGD 3 
thật là đặc biệt.

Đặc biệt từ thủa ra đời – như 
một cơ duyên, như một món quà 
của cuộc sống trao tặng BIDV – với 
nhiệm vụ đặc biệt là một ngân 
hàng bán buôn (NHBB) Dự án đầu 
tiên của hệ thống NHVN. Để rồi 
từ đó lại làm nên bao điều đặc 
biệt nữa - Bằng nguồn vốn của 
3 DA TCNT và VnSAT – với gần 5 
triệu khoản vay – SGD 3 đã góp 
phần vào công cuộc xóa đói giảm 
nghèo của đất nước. Đã ghi dấu ấn 
với bao trang trại, bao làng nghề, 
hồi sinh bao vùng sản phẩm xuất 
khẩu, và bao nhiêu hộ dân thoát 
đói nghèo, vươn lên làm giàu. Các 
em đã làm giàu thêm gia tài tri 
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thức nghề nghiệp của BIDV, làm 
đẹp hơn trong mắt bạn bè về một 
NHBB chuyên nghiệp hiệu quả, 
góp phần vào thành công của 3 dự 
án TCNT. SGD 3 thật là đặc biệt khi 
ghi dấu ấn đã từng là NHĐL, phục 
vụ rút vốn mấy trăm dự án ODA với 
14 tỷ USD cam kết, như một nhịp 
cầu nối các nhà tài trợ quốc tế với 
Việt Nam và để lại tình cảm tốt đẹp. 
SGD 3 càng đặc biệt hơn khi trở 
thành một cây với hai nhành xanh 
tốt là NHBB và NHTM. Và đặc biệt 
nhất là cách các em lớn lên, trưởng 
thành. Rời bỏ vạch đích ngậm thìa 
vàng, các em làm mọi việc với một 
tâm thế, một tinh thần, một cách 
làm đặc biệt: Dấn thân và sáng 
tạo. Các em đã làm được điều mọi 
người kỳ vọng, đã chứng minh rằng 
SGD 3 không chỉ làm tốt NHBB mà 
còn làm giỏi cả NHTM.

20 năm để khẳng định bản thân, 
khẳng định vị thế, 7 năm để đổi mới 
chuyển mình bứt phá ngoạn mục để 
trở thành một trong 10 đơn vị hàng 

đầu của BIDV – Thật là đặc biệt. 
20 năm mùa đào nở/20 năm mùa 

hoa mai/20 mùa mưa, nắng/Hai 
nhành trên hai vai

20 năm long lanh/Bao nhiêu là 
danh hiệu/Hai huân chương thắm 
đỏ/Như niềm tin thiết tha

Như là một bài ca/Của những 
người dũng cảm/Như là bông hoa 
thắm/Trong vườn hoa BIDV

Đấy SGD 3 của chúng tôi đặc biệt 
là thế đấy. Để chúng tôi tự hào, để 
chúng tôi tin tưởng, để cả hệ thống 
tin yêu, để khách hàng đối tác càng 
gắn bó, chia sẻ, đồng hành.

lời chúc mừng
Xin chúc mừng SGD 3 ở cột 

mốc tuổi 20, tươi đẹp tràn đầy sức 
thanh xuân. Chúc mừng các em 
đã viết lên khúc ca của 10 năm về 
một NHBB đặc biệt. Chúc mừng 
các em đã viết lên cả một bài ca 
của 20 năm về một SGD 3 đầy sức 
thanh xuân với 2 nhành cây xanh 
tốt là NHBB và NHTM. Chúc mừng 

các em – những người con yêu 
quí của BIDV mang trong mình cả 
tố chất truyền thống tốt đẹp của 
BIDV và cả tố chất riêng có của 
SGD3 đã viết nên và viết tiếp trang 
kỷ yếu đằm thắm, đầy tự hào. 
Chúc mừng các em, cứ sung sức 
mạnh mẽ, cứ tự tin dũng cảm, cứ 
dấn thân trên hành trình hội nhập 
và phát triển, để hoàn thiện bản 
thân mình, để đóng góp nhiều 
hơn cho xã hội, cho xây dựng ngôi 
nhà chung BIDV và cho cuộc sống 
của chính mình ngày một tốt đẹp 
hơn, hạnh phúc hơn. 

Chúc các em đạt được những 
đích mới cao hơn, xa hơn, nhanh 
hơn trên hành trình ĐỒNG HÀNH – 
KHÁT VỌNG – VƯƠN XA.

Chúc các em thuận buồm xuôi gió!
Chúc các em đẹp cả bốn mùa !
Như mùa Xuân – cứ tươi xanh

Như mùa Hạ – cứ ngọt lành chín cây
Như mùa Thu – Cứ đắm say

Như mùa Đông – Cứ trong tay nồng nàn. 
* Nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV
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Tham gia Chung kết Hội thao 
2022 có 951 vận động viên 
tiêu biểu xuất sắc, đại diện hơn 

26 ngàn đoàn viên, lao động của 
245 công đoàn cơ sở thuộc 11 khu 
vực công đoàn trong toàn hệ thống 
BIDV. Điểm nổi bật của Hội thao 
BIDV 2022 là đã đưa thêm bộ môn 
chạy bộ vào lịch thi đấu nhằm phát 
triển phong trào chạy bộ, thu hút 
đông đảo ĐV-NLĐ tham gia. 

Trước khi diễn ra Chung kết  Hội 
thao toàn hệ thống BIDV, Hội thao 
11 khu vực được tổ chức tại các 
khu vực dưới sự chỉ đạo sát sao của 
Công đoàn BIDV, sự vào cuộc nhiệt 

BỘ Huy CHươNG đượC Trao TạI 
hội thao BiDV 2022
Từ ngày 14/10 đến 16/10/2022, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã 
diễn ra Chung kết Hội thao BIDV 2022 với những kết quả thành công tốt 
đẹp. Hội thao là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng 68 năm ngày 
giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2022), hướng tới 30 năm ngày 
thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (01/4/1993-01/4/2023) và 
Đại hội Công đoàn các cấp.

PHướC THảo 

tình, trách nhiệm của Ban tổ chức 
Hội thao các khu vực, sự hưởng ứng 
nhiệt tình của các công đoàn cơ sở, 
các vận động viên, huấn luyện viên, 
cổ động viên... Sau những ngày 
tranh tài sôi nổi với tinh thần thi 
đấu nhiệt huyết, cao thượng, cả 11 
khu vực đã tổ chức thành công hội 
thao và đã tuyển chọn được các vận 
động viên xuất sắc tham gia tranh 
tài tại Chung kết Hội thao BIDV 2022 
ở 06 nội dung: Bóng đá, bóng bàn, 
tennis, cầu lông, kéo co và chạy.

Hội thao năm nay được đánh 
giá chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, 
chất lượng các nội dung thi đấu, đội 

Khai mạc Chung kết Hội thao BIDV năm 2022 
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Tại Hội thao BIDV 2022,  thay mặt 26 
ngàn ĐV-NLĐ, Công đoàn BIDV đã ủng 
hộ đồng bào huyện Kỳ Sơn và Quỳnh 

Lưu ( tỉnh Nghệ An) bị thiệt hại do bão lũ 
với số tiền 01 tỷ đồng, giúp đồng bào khắc 
phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc 
sống. Cũng tại Hội thao 2022, Công đoàn 
BIDV phát động các đại biểu, vận động 
viên, cổ động viên quyên góp ủng hộ đồng 
bào tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do bão lũ.

ngũ trọng tài và vận động viên, quy 
mô tổ chức cao hơn so với các năm 
trước. Ngoài ra còn có một số đổi 
mới và đột phá trong công tác tổ 
chức, trong bốc thăm, xếp bảng thi 
đấu tạo nhiều kịch tính, bất ngờ và 
cuốn hút. Với tinh thần nhiệt huyết, 
cao thượng, trung thực và đoàn kết, 
các đội thi đã cống hiến cho khán 
giả nhiều trận đấu đầy hấp dẫn, có 
tính chuyên môn cao.

Trong nhiều năm qua và đặc 
biệt trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, 
Công đoàn BIDV đã làm tốt nhiệm 
vụ chăm lo đời sống, động viên 
người lao động góp phần giúp 
người lao động hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, 
Công đoàn BIDV đã thường xuyên 
quan tâm, tổ chức các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm 
nâng cao thể chất và tinh thần cho 
đoàn viên, người lao động. Trong 
đó, Hội thao BIDV 2022 là một 
nhiệm vụ trọng tâm về công tác 
văn hóa, thể thao trong nhiệm kỳ 
2018 - 2023 của Công đoàn BIDV. 
Hội thao đã dành được nhiều sự 
quan tâm từ  Đảng ủy, Hội đồng 
Thành viên, Ban điều hành, các đơn 
vị trong hệ thống BIDV.

 Hội thao BIDV năm 2022 thực 
sự là ngày Hội lớn của đoàn viên, 
người lao động trong toàn hệ 
thống. Đây là dịp đoàn viên, người 
lao động giao lưu học hỏi, trao đổi 
kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn 
kết và cũng là cơ hội đánh giá các 
hoạt động thể dục, thể thao của 
từng đơn vị, từng khu vực để có 

thêm những kinh nghiệm mới 
trong chỉ đạo và xây dựng các hoạt 
động văn hóa thể thao của toàn hệ 
thống, đưa phong trào thể dục thể 
thao của BIDV ngày càng phát triển, 
góp phần tạo động lực mạnh mẽ 
trong đoàn viên, người lao động thi 
đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
kinh doanh năm 2022 và các năm 
tiếp theo. Đây cũng là dịp để BIDV 
lan tỏa hình ảnh thương hiệu, văn 
hóa mang đậm bản sắc tới các địa 
phương và cộng đồng xã hội về một 
một doanh nghiệp tích cực, trách 
nhiệm đối với cộng đồng thông qua 
nhiều hoạt động thể dục, thể thao 
và an sinh xã hội, từ thiện. 

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã 
trao 40 bộ huy chương cho các đơn 
vị đạt giải tại hội thao. Cùng với đó, 

trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn 
thể thao Công đoàn Khu vực 2; giải 
Nhì cho đoàn thể thao công đoàn 
Khu vực 4 và 6; giải Ba cho đoàn thể 
thao công đoàn Khu vực 10,5,8; giải 
Khuyến khích cho đoàn thể thao 
công đoàn Khu vực 1,3,7,9,11.  

Bên cạnh đó, Hội thao sẽ tuyển 
chọn những vận động viên xuất sắc 
tham gia Đại hội thể dục thể thao 
Ngành Ngân hàng lần thứ nhất được 
tổ chức vào năm 2023, chào mừng 
30 năm thành lập Công đoàn Ngân 
hàng Việt Nam, hướng tới chào 
mừng Đại hội Công đoàn các cấp 
nhiệm kỳ 2023-2028. Hội thao BIDV 
năm 2022 thực sự là động lực tiếp 
tục thúc đẩy việc thực hiện cuộc vận 
động “ Toàn dân rèn luyện thân thể 
theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Trao giải và Bế mạc Hội thao BIDV năm 2022 
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Trong những năm qua, Hội 
thao BIDV đã trở thành 

phong trào sôi nổi và là nét đẹp 
truyền thống trong phát triển văn 
hóa doanh nghiệp BIDV. Ông có 
thể chia sẻ đôi chút về Hội thao 
BIDV 2022? So với Hội thao của các 
năm trước, Hội thao BIDV 2022 
năm nay có những điểm mới nào?

Hội thao BIDV năm 2022 nằm 
trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ 
niệm 65 năm ngày truyền thống 

PHoNG TrÀo rèN luyệN THể THao 

Có nhiều đổi mới 
về chất lượng, hiệu quả 

Hội thao BIDV năm 2022 đã thành công tốt đẹp, thu hút sự tham gia của 
đông đảo các CĐCS và các vận động viên. Không chỉ là sân chơi để cán bộ 
BIDV được giao lưu, tranh tài, Hội thao còn làm tăng thêm tình yêu nghề, 
góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp BIDV … Ông Trần Xuân Hoàng, UVHĐQT, Chủ tịch Công 
đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao BIDV 2022 trò chuyện với phóng 
viên Bản tin Đầu tư Phát triển.

BIDV (26/4/1957-26/4/2022) và 
hướng tới chào mừng 30 năm 
thành lập Công đoàn Ngân hàng 
Việt Nam (01/4/1993-01/4/2023) và 
Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm 
kỳ 2023-2028. 

Sau khi được Đảng Ủy, Ban Lãnh 
đạo BIDV chấp thuận, ngay từ 
những ngày đầu năm 2022, Công 
đoàn BIDV đã xây dựng kế hoạch, 
thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức 
hội thao BIDV 2022, ban hành điều 

lệ và các văn bản hướng dẫn, chỉ 
đạo hội thao tại 11 khu vực với 
Phương châm tiết kiệm, an toàn, 
thiết thực và đoàn kết. 

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Công 
đoàn BIDV, trước khi diễn ra vòng 
chung kết Hội thao BIDV đã có 
11/11 Khu vực Công đoàn đã hoàn 
thành công tác tổ chức Hội thao 
cấp khu vực với 8176 vận động 
viên tham gia ở 6 bộ môn thi đấu 
gồm: Cầu lông, bóng bàn, bóng đá 
(Nam-Nữ), tennis, kéo co và chạy 
bộ. Các nội dung thi đấu được tổ 
chức chặt chẽ đúng chương trình, 
kế hoạch đề ra. Các đoàn VĐV tuân 
thủ nghiêm túc quy chế và nội quy 
hội thao. Qua đó các khu vực đã lựa 
chọn được 951 vận động viên tiêu 
biểu xuất sắc đại diện cho hơn 26 
ngàn đoàn viên, lao động tham dự 
Chung kết Hội thao BIDV 2022 tại 
Nghệ An. 

Từ ngày 14-16/10/2022, tại thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra 
vòngchung kết hội thao BIDV 2022. 
Tham dự có 11 Đoàn VĐV của 11 
Khu vực công đoàn, đại diện cho 
245 CĐCS trên toàn hệ thống. Trong 
số 951 VĐV tham gia thi đấu có: 437 
VĐV nữ chiếm 46 %; 6 VĐV cao tuổi 
nhất , gồm 3 VĐV nam 60 tuổi và 
03 VĐV nữ 55 tuổi. Công đoàn khu 
vực Hà Nội (KV2) có VĐV đông nhất 
với 98 người, Công đoàn khu vực có 
VĐV ít nhất 65 người (KV ĐBSCL). 

Sau 3 ngày thi đấu nghiêm 
túc, sôi nổi, hào hứng, các VĐV đã 
đem hết nhiệt tình, khả năng, tâm 
huyết, đua tài quyết liệt để đạt kết 
quả cao nhất, thể hiện được tinh 
thần đoàn kết, cao thượng, tình 
đồng đội, đồng nghiệp trong mái 
nhà chung BIDV. 

HươNG THảo (thực hiện)
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kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn 
kết và cũng là cơ hội đánh giá các 
hoạt động thể dục, thể thao của 
từng đơn vị, từng khu vực để có 
thêm những kinh nghiệm mới 
trong chỉ đạo và xây dựng các hoạt 
động văn hóa thể thao của toàn hệ 
thống, đưa phong trào thể dục thể 
thao của BIDV ngày càng phát triển, 
góp phần tạo động lực mạnh mẽ 
trong đoàn viên, người lao động thi 
đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
kinh doanh năm 2022 và các năm 
tiếp theo. Đây cũng là dịp để BIDV 
lan tỏa hình ảnh thương hiệu, văn 
hóa mang đậm bản sắc tới các địa 
phương và cộng đồng xã hội về 
một một doanh nghiệp lớn tích cực, 

trách nhiệm đối với 
cộng đồng thông 
qua nhiều hoạt 
động thể dục, thể 
thao và an sinh xã 
hội, từ thiện. 

Tại Lễ bế mạc, 
Ban tổ chức đã trao 
40 bộ huy chương 
cho các đơn vị đạt 
giải tại hội thao. 
Cùng với đó, trao 
giải Nhất toàn đoàn 
cho đoàn thể thao 
Công đoàn Khu vực 
2; giải Nhì cho đoàn 
thể thao công đoàn 
Khu vực 4 và 6; giải 

Ba cho đoàn thể thao công đoàn 
Khu vực 10,5,8; giải Khuyến khích 
cho đoàn thể thao công đoàn Khu 
vực 1,3,7,9,11.  

Để Hội thao BIDV năm 2022 
được tổ chức thành công, 

chuyên nghiệp và diễn ra rất sôi nổi 
tại các khu vực trên toàn quốc, xin 
ông chia sẻ với độc giả về những 
thuận lợi và những bài học kinh 
nghiệm… trong công tác tổ chức?

Do ảnh hưởng của dịch Covid- 
19, sau 6 năm Hội thao BIDV mới 
có dịp trở lại. Đây là một sự kiện rất 
được mong đợi của ĐV-NLĐ trên 
toàn hệ thống, đây cũng là một 
trong nhiệm vụ trọng tâm về công 
tác văn hoá, thể thao trong nhiệm 
kỳ 2018-2023 của Công đoàn BIDV.

Như chúng ta đã biết, tại các 
CĐCS và các khu vực trong toàn 
hệ thống, giải chạy “BIDV Run- cho 
cuộc sống xanh”  và “Tết ấm cho 
người nghèo” là những hoạt động 
thu hút đông đảo ĐV-NLĐ tham 
gia. Chạy bộ đã trở thành một bộ 
môn thể thao đặc biệt, dễ tổ chức, 
nhưng lan tỏa được phong trào rèn 
luyện thể thảo đến nhiếu người; 
Giải chạy không chỉ giúp các vận 
động viên xây dựng và duy trì lối 
sống xanh, lành mạnh mà còn 
chung sức cùng BIDV làm công tác 
thiện nguyện. Vì vậy, phát huy kết 
quả của các mùa Hội thao trước, 
tại Hội thao BIDV 2022, Ban tổ chức 
quyết định đưa thêm bộ môn chạy 
bộ vào lịch thi đấu để phong trào 
chạy bộ tiếp tục được lan tỏa, trở 
thành một dấu ấn, một nét đặc 
biệt mang thương hiệu BIDV. Việc 
lựa chọn bộ môn chạy vào Hội 
thao 2022 thể hiện mong muốn 
chạy bộ trở thành một bộ môn thể 
thao mang tính chuyên nghiệp, 
các thành tích được ghi nhận trên 
cơ sở đánh giá chuyên môn nhằm 
giúp ĐV-NLĐ hiểu và nắm vững các 
nguyên tắc của bộ môn này, tăng 
số km chạy và đảm bảo an toàn về 
sức khỏe. Đó là nét mới, nét đặc 
biệt của Hội thao năm nay; đồng 
thời Ban Thường vụ Công đoàn 
BIDV tiếp tục chỉ đạo các khu vực 
hoặc các chương trình sự kiện nếu 
điều kiện cho phép sẽ lồng ghép tổ 

chức giải chạy ở quy mô phù hợp 
trong các sự kiện.

 Hội thao BIDV năm 2022 thực 
sự là ngày Hội lớn của đoàn viên, 
người lao động trong toàn hệ 
thống. Đây là dịp đoàn viên, người 
lao động giao lưu học hỏi, trao đổi 
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toàn hệ thống đã thành một nét 
đẹp văn hoá. Hoạt động thể dục, 
thể thao nhận được sự quan tâm, 
tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, 
chính quyền và các đoàn thể. Thông 
qua công tác tuyên truyền, ĐV-NLĐ 
đều ý thức được phát triển thể dục, 
thể thao là phương thức hữu hiệu 
để nâng cao sức khoẻ, thể lực, chất 
lượng cuộc sống và tăng cường 
khối đại đoàn kết, giao lưu trong 
toàn hệ thống. Phong trào thể dục, 
thể thao tại các CĐCS ngày càng 
hướng đến sự phong phú và đa 
dạng. Nhiều câu lạc bộ thể thao 
được thành lập, nhiều VĐV đã tích 
cực tham gia các giải đấu của tỉnh, 
Đảng uỷ Khối doanh nghiệp, các 
giải giao lưu, giao hữu với các doanh 
nghiệp trên địa bàn... tạo sự gắn kết 
và mở rộng mối quan hệ. 

Đăc biệt, tại vòng chung kết Hội 
thao BIDV, chúng ta sẽ tuyển chọn 
những VĐV xuất sắc tham gia Đại 
hội thể dục thể thao Ngành Ngân 
hàng lần thứ nhất được tổ chức vào 
năm 2023 chào mừng 30 năm thành 
lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, 
hướng tới chào mừng Đại hội Công 
đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. 

Tại các CĐCS, phong trào rèn 
luyện thể dục thể thao đã có sự đổi 
mới về chất lượng, hiệu quả. Tôi 
đánh giá cao các bộ môn mang tính 
tập thể như bóng đá, chạy bộ, kéo 
co tại các CĐCS. Ở đó thể hiện cao 
tinh thần đoàn kết, ý thức rèn luyện 
và khả năng phối hợp ăn ý giữa các 
thành viên trong đội. Tại các đơn vị 
trong hệ thống cũng đã xuất hiện 

tuân thủ trong khi thi đấu; Ban tổ 
chức còn lúng túng, bất ngờ  trước 
những tình huống chưa đẹp mắt, 
va chạm không đáng có…. Bên 
cạnh đó trong quá trình tổ chức 
do thay đổi địa điểm tổ chức vì lý 
do bất khả kháng nên công tác 
chuẩn bị cơ sở vật chất cho Chung 
kết Hội thao cũng như  hỗ trợ các 
đoàn của Ban tổ chức chưa được 
chu đáo và không tránh khỏi những 
khiếm khuyết, chưa đáp ứng đầy 
đủ nguyện vọng của các Đoàn, VĐV 
Ban tổ chức rất mong nhận được sự 
thông cảm, chia sẻ. 

Ông đánh giá thế nào về 
phong trào rèn luyện thể dục, 

thể thao tại các đơn vị trong hệ 
thống BIDV cũng như những kết 
quả tại Hội thao BIDV năm 2022?

Có thể nói, trong thời gian qua 
phong trào thể dục, thể thao trong 

Về mặt thuận lợi: Hội thao nhận 
được quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo 
điều kiện về mọi mặt của các đồng 
chí Lãnh đạo CĐNHVN; Đảng ủy, 
Ban Lãnh đạo BIDV. Ban tổ chức Hội 
thao nhận được sự ủng hộ nhiệt 
tình, sôi nổi của toàn thể ĐV-NLĐ, sự 
phối hợp tích cực hiệu quả của các 
đồng chí UVBCH CĐCS tại 11 Khu 
vực và các CĐCS trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An. Nhìn chung các đội VĐV 
tham gia đều vào cuộc với tinh thần 
trách nhiệm cao, có sự chuẩn bị chu 
đáo, kỹ lưỡng về lực lượng, thể lực, 
chiến thuật… để dành được thành 
tích cao tại vòng chung kết.

Tuy nhiên trong công tác tổ chức 
Hội thao vẫn còn nhiều điểm cần 
rút kinh nghiệm như: Việc hiểu điều 
lệ còn chưa nhất quán dẫn đến việc 
thành lập đoàn VĐV đi thi đấu còn 
lúng túng; Cần lưu ý việc phổ biến 
Điều lệ Hội thao để các VĐV hiểu và 
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nhiều tấm gương, cá nhân xuất sắc 
trong rèn luyện thể dục ,thể thao. 
Đây là những tấm gương có sức lan 
toả và tạo nguồn cảm hứng, thúc 
đẩy phong trào thể thao ngày càng 
phát triển.

Hội thao BIDV 2022 năm nay, đã 
có 40 bộ huy chương được tao đến 
tay các VĐV xuất sắc. Kết quả này đã 
phản ánh chính xác chất lượng thi 
đấu của các đội tham gia. Rõ ràng 
sự chăm chỉ, bền bỉ trong luyện tập 
cùng với chiến thuật thi đấu tốt đã 
mang lại kết quả xứng đáng. 

Hội thao năm nay được đánh giá 
chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chất 
lượng các nội dung thi đấu, đội ngũ 
trọng tài và vận động viên cao hơn 
so với các năm trước. Ngoài ra còn 
có một số đổi mới và đột phá trong 
công tác tổ chức, trong bốc thăm, 
xếp bảng thi đấu tạo nhiều kịch 
tính, bất ngờ và cuốn hút. Với tinh 
thần nhiệt huyết, cao thượng, trung 
thực và đoàn kết, các đội thi đã 
cống hiến cho khán giả nhiều trận 
đấu đầy hấp dẫn, có tính chuyên 
môn cao.

Với vai trò là Chủ tịch Công 
đoàn BIDV, tôi mong muốn qua 
Hội thao, phong trào thể dục thể 
thao tại các CĐCS ngày càng lớn 
mạnh, tạo được sự đoàn kết, gắn 
bó giữa ĐV-NLĐ trong toàn hệ 
thống và bầu không khí thi đua 
tăng năng suất lao động, phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị của đơn vị, của BIDV trong 
những năm tiếp theo.

BIDV có kế hoạch gì trong 
những năm tiếp theo để Hội 

thao được tổ chức ngày càng 
chuyên nghiệp hơn, thu hút được 
đông đảo vận động viên tham gia 
hơn và thực sự là sân chơi bổ ích 
cho các cán bộ BIDV yêu thích và có 
năng khiếu thể thao?

Để Hội thao những năm sau 
được tổ chức chuyên nghiệp hơn, 
Ban Tổ chức sẽ có một sự chuẩn bị 
chu đáo về mọi mặt: chuẩn bị cơ sở 
vật chất, xây dựng phương án tổ 
chức thi đấu các môn thể thao phù 
hợp với đặc điểm, tính chất của 
ĐV-NLĐ, có thể sẽ lựa chọn thêm 

một vài một bộ môn và hình thức 
thi đấu phong phú, đa dạng hơn 
để nâng cao chất lượng chuyên 
môn của mùa giải... Điều quan 
trọng  là tổ chức Công đoàn BIDV 
sẽ tiếp tục tuyên tuyền, vận động, 
phát động, có các hình thức khen 
thưởng kịp thời đối với cá nhân, 
tập thể xuất sắc để phong trào thể 
dục thể thao được duy trì thường 
xuyên, tích cực tại các CĐCS, các 
khu vực. ĐV-NLĐ có cơ hội được 
tham gia và luyện tập thể thao. 
Qua đó lựa chọn các hạt nhân tiêu 
biểu làm nòng cốt tham gia Hội 
thao toàn hệ thống. 

 Theo nguyện vọng của ĐV-NLĐ 
trong toàn hệ thống, nhằm duy trì 
phong trào  thể dục, thể thao rèn 
luyện sức khỏe trong đoàn viên, lao 
động, kỷ niệm các ngày lễ lớn của 
đất nước và kỷ niệm ngày truyền 
thống của BIDV; thay vì tổ chức 5 
năm/lần như hiện nay, trong thời 
gian tới Hội thao BIDV sẽ được tổ 
chức 4 năm/lần cấp toàn hệ thống 
và 2 năm/lần cấp Khu vực. 

   Xin trân trọng cảm ơn ông!   

Hội thao diễn ra trong 2 ngày (từ 
17 - 18/10/2022), tại Cung thi đấu Điền 
kinh (TP Hà Nội) với sự tham gia của 
gần 400 vận động viên từ 35 Đảng ủy 
trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW thi đấu 
7 môn gồm Cầu lông, bóng bàn, bi-lắc, 
cờ vua, cờ tướng, kéo co và tennis. Sau 
2 ngày thi đấu với 140 trận đấu, Ban Tổ 
chức đã trao giải cho 6 tập thể (1 nhất, 
2 nhì và 3 giải đồng) và 190 Vận động 
viên có thành tích nhất, nhì, ba bộ 
môn thi đấu.

Tại hội thao, Đảy bộ BIDV có 30 vận 
động vên tham gia đủ 7 môn với 10 
nội dung thi đấu và dành được nhiều 
giải thưởng cao, bao gồm: Toàn đoàn 
(Giải nhất/tổng số 35 đoàn tham gia), 
Giải Nhất môn Bilắc, Giải Nhì môn 
Bóng bàn đôi Nam Nữ và Giải Nhì môn 
Kéo co.  NGHĨA ĐẠT 

BIDV đạT GIảI NHấT ToÀN đoÀN 
TạI HỘI THao CáN BỘ lÀM CÔNG TáC đảNG 

Nam (13/10), Ngày truyền thống các ban 
xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương tổ chức Hội thao cán 
bộ làm công tác Đảng lần thứ I năm 2022. 

Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương (11/4/2007-

11/4/2022), ngày Doanh nhân Việt 
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PHAN ANH

Tính đến 30/09/2022, BIDV đạt 
được kết quả kinh doanh tích cực, 
thể hiện trên nhiều bình diện:

Tổng tài sản hợp nhất đạt 2,05 
triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,3% so 
với đầu năm.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng ổn 
định, tập trung vào lĩnh vực sản 
xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ 
trương của Chính phủ, chỉ đạo của 
NHNN và định hướng KHKD của 
BIDV. Đến 30/09/2022 cho vay khách 
hàng đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 
10,4% so với đầu năm, tốc độ tăng 
cao hơn so với mức thực hiện cùng 
kỳ các năm trước; trong đó tăng 
trưởng tín dụng bán lẻ là 19,6%.

Tổng nguồn vốn huy động 
tăng trưởng khá, phù hợp với tăng 
trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn 
hoạt động, tỷ lệ LDR tuân thủ hạn 
mức tối đa 85%. Đến 30/09/2022, 
tiền gửi của khách hàng và phát 
hành giấy tờ có giá đạt 1,56 triệu tỷ 

BIDV Duy Trì HoạT đỘNG 

ổn địnH, an toàn
tănG trưởnG tíCH CựC
Quý III/2022, hoạt động kinh doanh BIDV tiếp tục được duy trì ổn định, an 
toàn, hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 
theo đúng lộ trình; hoạt động bán lẻ phát triển mạnh theo định hướng, huy 
động vốn đảm bảo cân đối vốn, tăng trưởng tín dụng cao hơn mức thực hiện 
cùng kỳ các năm trước, chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn, 
các chỉ tiêu hiệu quả đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm trước...

đồng, tăng gần 4% so với đầu năm, 
trong đó huy động vốn bán lẻ tăng 
trưởng 4,9%.

Chất lượng tín dụng được kiểm 
soát trong giới hạn: Tỷ lệ nợ xấu 
theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN 
đến 30/09/2022 là 1,09%, đảm bảo 
định hướng điều hành (<1,6%); Tỷ 
lệ trang trải nợ xấu cho vay khách 
hàng đạt 222%. BIDV thực hiện trích 
lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo 
phân loại nợ. Các chỉ tiêu an toàn 
đảm bảo theo quy định.

Hiệu quả kinh doanh ghi nhận kết 
quả tích cực: Chênh lệch thu chi hợp 
nhất đạt 36.943 tỷ đồng; Lợi nhuận 
trước thuế hợp nhất đạt 17.677 tỷ 
đồng, đạt 85,8% kế hoạch năm.

Đẩy mạnh hợp tác chiến lược 
toàn diện với Tập đoàn Tài chính 
Hana với dấu ấn nổi bật nhất là Công 
ty TNHH Chứng khoán Hana - Hana 
Securities (thuộc Tập đoàn Tài chính 
Hana) chính thức trở thành cổ đông 

chiến lược của Công ty Chứng khoán 
BIDV (BSC) sau khi đầu tư 65,7 triệu 
cổ phần BSC. Giao dịch bán chiến 
lược BSC - Hana Securities là một 
trong những giao dịch tiêu điểm, 
minh chứng cho quan hệ hợp tác 
chiến lược toàn diện, sâu rộng giữa 
BIDV và Tập đoàn Tài chính Hana.

Với những kết quả đạt được 
trong 9 tháng đầu năm 2022, BIDV 
đã được các tổ chức uy tín trong 
nước và quốc tế đánh giá cao: (i) 
Được Tổ chức định hạng tín nhiệm 
Moody’s nâng định hạng nhà phát 
hành và định hạng tiền gửi (nội tệ/
ngoại tệ) từ mức Ba3 lên mức Ba2 và 
điều chỉnh triển vọng xếp hạng từ 
Tích cực sang Ổn định; (ii) Được vinh 
danh với các giải thưởng tiêu biểu: 
Top 10 ngân hàng thương mại Việt 
Nam uy tín 2022 (Vietnam Report); 
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 
Việt Nam (Forbes Việt Nam); “Ngân 
hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022” 
và “Ngân hàng lưu ký giám sát tốt 
nhất Việt Nam 2022” (The Asian 
Banker); “Ngân hàng dành cho 
Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất 
Đông Nam Á năm 2022” và “Ngân 
hàng SME tốt nhất Đông Nam Á 
năm 2022” (Global Banking and 
Finance); “Ngân hàng có sản phẩm 
Tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt 
Nam” và “Ứng dụng ngân hàng số 
sáng tạo nhất Việt Nam năm 2022” 
đối với ứng dụng BIDV iBank (Global 
Banking & Finance Review); “Ngân 
hàng dẫn đầu về doanh số chấp 
nhận thanh toán” và “Ngân hàng 
dẫn đầu về doanh số chi tiêu online 
nước ngoài” (Master Card); Danh 
hiệu Sao Khuê 2022 cho 6 sản phẩm 
ứng dụng Công nghệ thông tin 
(VINASA)... Và đặc biệt, mới đây BIDV 
là ngân hàng đầu tiên và duy nhất 
được tổ chức International Business 
Magazine (IBM) trao tặng giải 
thưởng “Ngân hàng Quản lý rủi ro 
sáng tạo nhất Việt Nam năm 2022”.

Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp 
tục theo dõi sát tình hình hệ thống, 
điều hành hoạt động kinh doanh 
theo hướng tập trung gia tăng các 
nguồn thu phi lãi, tăng cường các 
dịch vụ ngân hàng điện tử, tối đa hóa 
các nguồn thu và kiểm soát chi phí. 
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Ngày 12/10/2022, tại Lễ Công 
bố và Vinh danh Thương hiệu 
Mạnh Việt Nam 2022 do Tạp 

chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, BIDV 
được vinh danh “Top 10 Thương hiệu 
mạnh ngành Ngân hàng 2022”.

BIDV hiện là ngân hàng tiên 
phong trong chuyển đổi số, sở hữu 
hệ sinh thái số đa dạng với một số 
sản phẩm, dịch vụ nổi bật như: BIDV 
SmartBanking cho khách hàng cá 
nhân, Ommi BIDV iBank cho khách 
hàng tổ chức. BIDV đang đẩy mạnh 
cho vay và cho vay hiệu quả các dự 
án tái tạo năng lượng xanh, bảo vệ 
môi trường…

Chương trình Thương hiệu 
Mạnh Việt Nam năm 2022 ghi nhận 
và vinh danh những thương hiệu 
doanh nghiệp uy tín, hoạt động 
hiệu quả, có nhiều thành tích ấn 
tượng; các thương hiệu thể hiện 
rõ tầm nhìn, sứ mệnh cũng như 
kế hoạch hành động trong việc 
chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, 
phát triển bền vững, nhân văn và 
bao trùm…  CHI HươNG 

BIDV               THươNG HIệu MạNH 

ngành ngân hàng 2022

Ông Nguyễn Việt Hà - Giám đốc Ban TT&TH - đại diện BIDV nhận giải thưởng

Ngày 27/10/2022 tại TP. Hồ Chí 
Minh, Forbes Việt Nam tổ chức 
lễ công bố danh sách 25 thương 

hiệu tại chính dẫn đầu năm 2021. Theo 
đó, BIDV nằm trong Top 5 với giá trị 
thương hiệu đạt 320 triệu USD, tăng 
2,47 lần so với năm 2020 theo cách tính 
của Forbes.

Sử dụng phương pháp của Forbes 
(Mỹ), Forbes Việt Nam định lượng giá trị 
của một thương hiệu thông qua những 
số liệu tài chính, dựa trên khả năng tạo 
ra lợi nhuận. Theo nguyên tắc chung, lợi 
nhuận của các doanh nghiệp có phần 
tạo ra từ tài sản hữu hình và vô hình, 
trong đó thương hiệu có đóng góp vào 
lợi nhuận phần giá trị thương hiệu.

Thành lập năm 1957, BIDV là Ngân 
hàng có lịch sử hoạt động lâu đời nhất 

Forbes: GIá Trị THươNG HIệu BIDV 
tăng gấp 2,5 lần sau một năm

tại Việt Nam, có tổng tài sản dẫn đầu 
hệ thống ngân hàng với quy mô 1,98 
triệu tỷ đồng (tháng 6/2022). BIDV có 
mạng lưới rộng khắp gồm hơn 1.100 
chi nhánh và phòng giao dịch trong 
và ngoài nước, thiết lập quan hệ đối 
tác với 2.300 định chế tài chính trên 
toàn cầu.

Trong nhiều năm liên tiếp BIDV 
thuộc Top 2.000 doanh nghiệp lớn 
nhất thế giới và Top 50 doanh nghiệp 
niêm yết tốt nhất Việt Nam do Tạp chí 
Forbes bình chọn, Top 250 thương 
hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới 
do Brand Finance đánh giá, Top 10 
Thương hiệu mạnh ngành Ngân hàng 
2022 (VnEconomy); Top 10 Ngân hàng 
Thương mại Việt Nam uy tín nhất 2022 
(VnReport)…  KIều oANH 

Bà Ngô Thị Giáng Hương - Phó Giám đốc Ban TT&TH 
đại diện BIDV nhận giải thưởng
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 BIDV được vinh 
danh trong 
khuôn khổ Lễ 

trao Giải thưởng Chuyển đổi số 
Việt Nam - Vietnam Digital Awards 
(VDA) năm 2022 do Hội Truyền 
thông số Việt Nam tổ chức tại Hà 
Nội vào ngày 09/10/2022. Đây là 
một hoạt động thiết thực chào 
mừng Ngày Chuyển đổi số quốc 
gia 10/10, tạo động lực góp phần 
thúc đẩy Chương trình Chuyển đổi 
số quốc gia. 

Theo định hướng của Ngân hàng 
Nhà nước, BIDV đã xây dựng lộ trình 
cho khách hàng đang sở hữu thẻ 
ghi nợ nội địa công nghệ Từ chuyển 
đổi hoàn toàn sang thẻ Chip nội địa 
nhằm nâng cao khả năng bảo mật 
thông tin thẻ, tạo tiền đề để phát 
triển các giải pháp thanh toán số 
cho thẻ Chip nội địa.

Với những sáng tạo và tiện ích vượt trội, “Giải pháp chuyển đổi thẻ Từ 
sang thẻ Chip trực tuyến trên ứng dụng BIDV SmartBanking” đã được 
trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 cho hạng mục “Sản phẩm, 
Giải pháp, Công nghệ số tiêu biểu”. 

BIDV NHậN GIảI THưởNG 

Chuyển đổi số Việt nam năm 2022

NGọC TRà 

Theo quy trình thông thường, 
khách hàng có nhu cầu chuyển đổi 
thẻ Từ sang thẻ chip sẽ phải trực tiếp 
đến quầy giao dịch của các ngân 
hàng để điền thông tin trên Đơn 
đăng ký phát hành thẻ; chờ phát 
hành thẻ vật lý trong khoảng 3-5 
ngày làm việc và kích hoạt thẻ. Tham 
gia vào quy trình này, khách hàng 
phải mất thời gian đến quầy giao 
dịch, hoàn thiện hồ sơ và chờ đợi để 
nhận được thẻ... còn cán bộ ngân 
hàng phải xử lý các tác nghiệp thủ 
công trên chương trình (nhập liệu và 
xác nhận thông tin khách hàng, tác 
nghiệp phát hành thẻ trên hệ thống), 
xử lý phân loại và lưu trữ hồ sơ giấy...

Để giải quyết những vấn đề trên, 
BIDV đã cho ra đời giải pháp giúp 
số hóa quá trình đăng ký chuyển 
đổi thẻ chip, giúp khách hàng có 
thể chủ động đăng ký trực tuyến 

trên ứng dụng BIDV SmartBanking 
mà không cần ra quầy giao dịch 
của BIDV. So với hành trình khách 
hàng trước đây, giải pháp này đã 
loại bỏ hoàn toàn các bước xử lý 
thủ công cho khách hàng và cán bộ 
ngân hàng, rút ngắn tổng thời gian 
chuyển đổi đến 95%. 

Đây là công nghệ chuyển đổi thẻ 
Chip tiên tiến nhất hiện nay trên thị 
trường. Khách hàng chủ động thao 
tác 100% online trên ứng dụng BIDV 
SmartBanking để sở hữu tấm thẻ 
Chip mà không cần một hình thức 
giao dịch trực tiếp nào. Giải pháp này 
cũng cho phép khách hàng lựa chọn 
chuyển đổi sang hình thức thẻ vật lý 
hoặc phi vật lý và đăng ký địa chỉ Chi 
nhánh/Phòng giao dịch nhận thẻ. 
Nếu lựa chọn thẻ phi vật lý, khách 
hàng có thể kích hoạt và sử dụng 
ngay sau khi thẻ được phát hành.

Trong khi thẻ từ công nghệ cũ 
vẫn sử dụng bình thường, sự tiện 
lợi và dễ dàng của giải pháp chuyển 
đổi thẻ chip online đã hấp dẫn 
khách hàng thực hiện chuyển đổi 
để sử dụng một chiếc thẻ thanh 
toán an toàn, bảo mật và hiện đại 
hơn. Hiện tại, 75% thẻ chuyển đổi 
đã được kích hoạt và sử dụng, đây là 
con số ấn tượng với một sản phẩm 
công nghệ mới trên thị trường. 

Thẻ Chip BIDV tích hợp công nghệ bảo mật cao 
với thông tin khách hàng được mã hóa bằng chip ở 
mặt trước thay cho dải từ. Công nghệ này được xem 
là bước đột phá khi gia tăng khả năng bảo vệ, giúp 
khách hàng thoải mái rút tiền tại ATM mà không lo 
lắng có thể bị hack thẻ và lộ thông tin thẻ. 

Thẻ Chip nội địa BIDV Smart có tính năng thanh 
toán online tại tất cả cổng thanh toán với công nghệ 
Tokenization, tương tự các loại thẻ quốc tế trên thị 
trường. Với công nghệ chip không tiếp xúc (contact-
less), khách hàng còn có thể giao dịch một cách an 
toàn và nhanh chóng. Phương thức thanh toán này 
còn giúp rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, tiết kiệm 
thời gian và nâng cao sự hài lòng cho khách hàng. 

Bà Hoàng Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc Trung tâm thẻ - đại diện BIDV nhận giải thưởng
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Ngày 12/10/2022, tại Hà Nội, BIDV và  
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh 
toán Việt Nam (VNPAY) tổ chức Lễ 

ký kết hợp tác toàn diện. Theo đó, BIDV và 
VNPAY sẽ tăng cường hợp tác sâu rộng, khai 
thác tối ưu thế mạnh, tiềm năng của mỗi bên 
trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành. 

 Cụ thể, VNPAY đảm bảo cung ứng các 
dịch vụ thanh toán và dịch vụ số với chất 
lượng tối ưu và thời gian triển khai nhanh 

Song hành cùng đất nước thực thi nhiệm vụ 
chuyển đổi số quốc gia, mối quan hệ hợp tác 
giữa BIDV và VNPAY đang bước vào một 
thời kỳ mới – ứng dụng công nghệ để đổi mới 
sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới dịch vụ, 
đổi mới mô hình hợp tác…

BIDV VÀ VNPay 
ký kết Hợp táC 
toàn diện 

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực 
cạnh tranh và tăng cường vị thế của BIDV và VNPAY

chóng phù hợp với quy định pháp luật, 
quy định nội bộ của mỗi bên, đảm bảo 
tính cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, BIDV cũng cam kết đáp 
ứng tối đa năng lực cung ứng sản phẩm 
dịch vụ đối với tất cả các nhu cầu của 
VNPAY nói chung và cán bộ nhân viên của 
VNPAY nói riêng về các sản phẩm dịch vụ 
tài chính ngân hàng, các hoạt động tư vấn 
doanh nghiệp hiện đại, ưu việt.

BIDV và VNPAY sẽ tiếp tục triển khai 
thêm nhiều giải pháp, dịch vụ trong lĩnh 
vực Tài chính – Ngân hàng nhằm mang 
đến những trải nghiệm tốt nhất cho 
khách hàng đồng thời mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, đóng góp vào công cuộc 
phát triển kinh tế - xã hội chung của đất 
nước và góp phần thực hiện các mục 
tiêu trong Chiến lược tài chính toàn diện 
quốc gia. 

KIều oANH

BidV và Vietnam post 
HợP TáC TrIểN kHaI DịCH Vụ THu HỘ Bảo HIểM

Ông Trần Long – Phó Tổng Giám đốc BIDV và bà Chu Thị Lan Hương – Phó Tổng Giám đốc 
Vietnam Post, đại diện hai bên ký kết hợp đồng

Ngày 06/10/2022, BIDV và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký Hợp đồng hợp tác triển 
khai dịch vụ thu hộ bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Đây là hành 
động cụ thể hóa các nội dung thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2021 - 2026 đã được ký kết giữa 2 đơn vị.

cho đại lý thu và cộng tác viên của Bưu 
điện Việt Nam. Qua đó góp phần giảm 
thiểu các giao dịch tiền mặt; tạo sự thuận 
tiện, chính xác, minh bạch các đại lý thu 
của Bưu điện. Đồng thời, hỗ trợ và thúc 
đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình, từ đó được đảm bảo các 
quyền lợi về hưu trí, tiếp cận dễ dàng với 
hệ thống y tế công cũng như các chính 
sách chăm sóc sức khỏe trọn đời. 

BIDV là ngân hàng tiên phong trong 
chuyển đổi số, sở hữu hệ sinh thái số đa 
dạng. Các dịch vụ ngân hàng số do BIDV 
cung cấp giúp cho Vietnam Post đẩy nhanh 
quá trình số hóa việc trích xuất báo cáo, 
giảm thiểu tác nghiệp thủ công, giảm sai 
sót và rút ngắn thời gian gian tác nghiệp.  

PHươNG ANH 

mạng lưới (gần 1.110 điểm giao dịch rộng 
khắp trên cả nước), việc ký hợp đồng hợp 
tác triển khai dịch vụ thu hộ giữa BIDV và 
Vietnam Post sẽ mang lại nhiều tiện ích 

Vietnam Post là tổ chức đại lý thu lớn 
nhất được uỷ quyền thu BHXH tự 
nguyện, BHYT tự đóng của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam. Với lợi thế của BIDV về 
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Tặng học bổng sinh 
viên viện ngân hàng Tài 
chính, Trường Đh kinh 
Tế Quốc dân

Ngày 14/10/2022, BIDV phối hợp 
Viện Ngân hàng Tài chính, Trường 
Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức 
trao tặng học bổng cho sinh viên 
tiêu biểu và đón nhận ủng hộ Quỹ 
Nghiên cứu khoa học sinh viên. 

HươNG NGuyễN

tặnG HọC BổnG 
CHo TâN sINH VIêN CáC TrườNG đạI HọC 

Với mong muốn khích lệ sinh 
viên không ngừng nỗ lực 
phấn đấu, học tập tốt, nghiên 
cứu hiệu quả để cống hiến 
ngày càng nhiều cho nhà 
trường, cho đất nước, nhân 
dịp khai giảng năm học mới, 
BIDV đã trao tặng học bổng 
cho sinh viên theo học tại một 
số trường đại học.

Chương trình có có sự tham dự của 
PGS.TS. Nguyễn Kim Anh – Phó 
Thống đốc NHNN Việt Nam. 

Đại học Kinh tế Quốc dân hiện 
đang có gần 5000 sinh viên đang 
theo học ngành Tài chính Ngân 
hàng hệ chính quy, hệ tiên tiến và 
chất lượng cao. Với mong muốn 
khích lệ các em sinh viên tiếp tục nỗ 
lực phấn đấu, học tập tốt, nghiên 
cứu hiệu quả... để cống hiến ngày 
càng nhiều cho nhà trường, cho đất 
nước, BIDV trao tặng học bổng cho 
30 sinh viên tiêu biểu của Viện Ngân 
hàng Tài chính. Mỗi suất học bổng 
trị giá 3 triệu đồng.

Đồng thời để hỗ trợ và khích lệ 
tinh thần đối với hoạt động nghiên 
cứu khoa học sinh viên, Ban lãnh 
đạo Ngân hàng BIDV là cựu học 
viên, sinh viên Viện Ngân hàng Tài 
chính đã ủng hộ Quỹ Nghiên cứu 
khoa học sinh viên 100 triệu đồng. 

Cũng tại buổi lễ, Tổng giám 
đốc BIDV Lê Ngọc Lâm bày tỏ vui 
mừng trước sự phát triển của Viện 
Ngân hàng - Tài chính, đã đóng 

góp nguồn nhân lực rất lớn và chất 
lượng vào hệ thống ngân hàng - tài 
chính của Việt Nam. Rất nhiều cựu 
học viên, sinh viên của Viện Ngân 
hàng Tài chính đã và đang công tác 
tại BIDV với các cương vị khác nhau, 
đang miệt mài đóng góp cho sự 
vững mạnh và trường tồn của BIDV.

Tặng học bổng cho 
sinh viên học viện 
ngân hàng

Ngày 20/10/2022, Học viện Ngân 
hàng đã tổ chức Lễ khai giảng năm 
học 2022-2023. Tới dự có PGS. TS. 
Nguyễn Kim Anh, Ủy viên Ban Cán 
sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) Việt Nam, các 
đồng chí lãnh đạo NHNN, lãnh đạo 
các Ngân hàng Thương mại và đại 
diện cho 3.800 tân sinh viên đại học 
chính quy khóa 25. 

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Lâm - 
Tổng giám đốc BIDV đã trao gói học 
bổng tổng trị giá 300 triệu đồng cho 
sinh viên có thành tích cao và các 
sinh viên nghèo vượt khó của Học 
viện. Món quà trên là sự động viên 
và khuyến khích kịp thời đối với sinh 
viên học giỏi đang theo học tại Học 
viện ngân hàng học tập, rèn luyện, 
nghiên cứu khoa học, đồng thời 
tăng cường sự hợp tác giữa BIDV và 
Học viện Ngân hàng.

Chương trình hỗ trợ học bổng 
cho sinh viên Học viện Ngân hàng 
là hoạt động thường niên của BIDV 
nhằm động viên, khích lệ các sinh 
viên có kết quả học tập tốt, có hoàn 
cảnh gia đình khó khăn vươn lên 
trong học tập, tạo ra nguồn nhân 
lực có chất lượng cao đáp ứng cho 
hoạt động của ngành ngân hàng 
trong thời kỳ mới.

Cũng nhân dịp này, Ông Lê Ngọc 
Lâm - Tổng giám đốc BIDV đại diện 
Hội cựu sinh viên Học viên Ngân 
hàng trao tặng học bổng cho sinh 
viên Học viện Ngân hàng trị giá 60 
triệu đồng. 

22 Đầu tư Phát triển   Số 302   Tháng 10. 2022

Sự kiện



chi nhánh sở giao dịch 1 
Đào Tạo, Tìm hiểu 
sổ Tay văn hóa bidv

Nhận thức được Sổ tay Văn hóa 
là một trong những giá trị quan 
trọng góp phần tạo nên sức mạnh 
của doanh nghiệp, Chi nhánh Sở 
Giao dịch 1 đã chủ động triển khai 
khóa đào tạo “Tìm hiểu Sổ tay 
văn hóa BIDV” trong 2 ngày 08 và 
15/10/2022 tới toàn thể cán bộ 
nhân viên. Chi nhánh đã mời các 
chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về 
đào tạo tư vấn quản trị chiến lược 
và văn hóa doanh nghiệp tham gia 
hướng dẫn cho chi nhánh.

Chi nhánh đã xây dựng kế hoạch 
đào tạo gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 
1 được diễn ra trong tháng 10/2022 
nhằm đào tạo cơ bản với mục đích 
chuyển tải toàn bộ nội dung Sổ tay 
Văn hóa; giai đoạn 2 nhằm đào tạo 
chuyên sâu và tổ chức Hội thi tìm 
hiểu về Sổ tay văn hóa nhân dịp kỷ 
niệm 32 năm thành lập chi nhánh. 
Hoạt động này nhằm mục đích 

Chung tay lan tỏa 
sổ tay Văn hóa BiDV 

THu TRà - MẠNH CườNG

Ngay sau khi Sổ tay Văn hóa BIDV được ban hành theo Quyết định 666/QĐ-
BIDV ngày 15/07/2022, nhiều đơn vị trong hệ thống BIDV đã tích cực triển 
khai các hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa BIDV...

truyền thông, phổ biến tới toàn thể 
người lao động hiểu và phát huy, 
bồi đắp các giá trị văn hóa; thực 
hành quy chuẩn đạo đức nghề 
nghiệp, quy tắc ứng xử,... qua đó, 
xây dựng nền tảng văn hóa doanh 
nghiệp đậm nét, có đặc thù riêng, 
phát huy được tối đa khả năng của 
mỗi người lao động nói riêng và 
sức mạnh của chi nhánh nói chung 
nhưng vẫn gắn liền với nền tảng cốt 
lõi văn hóa của BIDV.

Khóa đào tạo giúp khuyến khích 
cán bộ hiểu, thấm nhuần, thực hành 
tốt và lan tỏa có hiệu quả các nội 
dung của Sổ tay Văn hóa BIDV; thúc 
đẩy phong trào nghiên cứu nắm 
vững nội dung và thực tế hóa để 
văn hóa doanh nghiệp trở thành 
hành động thường nhật. 

những hoạT Động 
Tích cực của ban 
TkhĐQT&QhcĐ

Với vai trò là đơn vị tham mưu 
trực tiếp cho HĐQT và quan hệ với 

các nhà đầu tư/cổ đông lớn, Ban 
Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông 
(TKHĐQT&QHCĐ) đã chủ động, tích 
cực triển khai các hoạt động nhằm 
phát huy các giá trị trong Văn hóa 
doanh nghiệp BIDV.

Ngay sau khi Sổ tay văn hóa 
BIDV được ban hành, Ban đã xây 
dựng “Bộ chuẩn mực đạo đức, 
quy tắc ứng xử của cán bộ Ban 
TKHĐQT&QHCĐ gắn với văn hóa 
BIDV” với nội dung được tiếp thu 
đầy đủ, trọn vẹn các giá trị cốt lõi 
được nêu tại Sổ tay văn hóa BIDV 
và đưa ra các hướng dẫn chi tiết, cụ 
thể gắn với đặc thù công tác chuyên 
môn của Ban để mỗi cán bộ dễ 
dàng tiếp thu, rèn luyện. Bên cạnh 
đó, nhắc nhở việc tu dưỡng theo “10 
chữ Sếp tặng, 5 điều Sếp dặn”...

Ngoài ra, Ban TKHĐQT&QHCĐ 
đã tổ chức chương trình tọa đàm 
để quán triệt Sổ tay Văn hóa 
BIDV. Tọa đàm có sự tham dự của 
cán bộ toàn Ban cùng các khách 
mời như Bí thư Đoàn thanh niên 
BIDV, đại diện Trung tâm TĐ&PD, 
Ban CS&GSHT... Tại chương trình, 
Trưởng Ban TKHĐQT&QHCĐ đã 
có đánh giá các điểm tích cực và 
những điểm còn hạn chế trong việc 
thực hiện các chuẩn mực, quy tắc 
gắn với Văn hóa BIDV tại Ban trong 
thời gian qua. Từ đó có những chỉ 
đạo cụ thể về việc áp dụng các 
giá trị cốt lõi trong văn hóa BIDV 
vào từng công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ tại Ban. Cũng tại Tọa 
đàm, Công đoàn, Đoàn thanh niên 
Ban TKHĐQT&QHCĐ đã đầu mối tổ 
chức Lễ ký cam kết thực hiện Sổ tay 
văn hóa với sự đồng thuận, hưởng 
ứng, cam kết của toàn thể cán bộ.

Các hoạt động nêu trên đã đem 
lại hiệu ứng tích cực, tạo không khí 
thi đua, học hỏi trong toàn đơn vị. 
Từ đó từng cán bộ trong Ban đã 
ghi nhớ, thấm nhuần và cam kết 
thực hành các giá trị cốt lõi, chuẩn 
mực đạo đức, quy tắc ứng xử trong 
văn hóa BIDV góp phần hoàn thiện 
bản thân hơn mỗi ngày, nâng cao 
chất lượng công tác nghiệp vụ, 
hiệu quả trong công tác giúp việc 
cho HĐQT và quan hệ hợp tác với 
các nhà đầu tư. 

Ban Thư ký HĐQT&QHCĐ tổ chức tọa đàm quán triệt Sổ tay văn hóa BIDV 
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Để trở thành Nhà môi giới chứng 
khoán tốt nhất Việt Nam 2022, BSC 
đã vượt qua chuỗi tiêu chí khắt khe 

về độ phủ mạng lưới, tốc độ phát triển 
kinh doanh, cải tiến sản phẩm và các mối 
quan hệ hợp tác chiến lược.

Tạp chí GBAF đánh giá cao các những 
nỗ lực không ngừng của BSC trong việc 
nâng cao trải nghiệm đầu tư cho khách 
hàng thông qua cải tiến về công nghệ, 
nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ và 
đặc biệt là sự tiên phong trong công cuộc 
chuyển đổi số. Một số sản phẩm ứng dụng 

BsC: NHÀ MÔI GIỚI CHỨNG kHoáN

tỐt nHẤt Việt naM 2022  
BíCH NGọC

Tạp chí tài chính quốc tế uy tín 
hàng đầu Global Banking & 

Finance Review (GBAF) đã vinh 
danh BSC là Nhà môi giới chứng 

khoán tốt nhất Việt Nam 2022

iBroker, Mở tài khoản trực tuyến áp dụng 
công nghệ eKYC, Open APIs,...

Quan hệ đối tác chiến lược cũng là 
một trong những điểm cộng giúp BSC trở 
thành Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất 
Việt Nam 2022. Giao dịch bán chiến lược 
giữa BSC và Hana Securities được đánh 
giá là một trong các giao dịch tiêu điểm, 
khẳng định quan hệ hợp tác sâu rộng, bền 
vững giữa hai định chế tài chính hàng đầu 
của Việt Nam và Hàn Quốc là BIDV và Hana 
Financial Group. Đặc biệt, ngày 26/09/2022 
vừa qua, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) 
đã được Hana Securities (thuộc Hana 
Financial Group) chính thức rót gần 2.700 
tỷ đồng, nâng vốn chủ sở hữu lên 4.500 tỷ 
đồng. Với nguồn vốn được bổ sung cùng 
sự hỗ trợ của đối tác chiến lược tới từ Hàn 
Quốc, BSC sẽ được “chắp cánh” đẩy mạnh 
các hoạt động kinh doanh, đầu tư hệ 
thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số 
và phát triển toàn diện hệ sinh thái dịch vụ 
tài chính.  

công nghệ hiện đại góp phần nâng cao 
trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của BSC có 
thể kể đến như: Trợ lý tư vấn đầu tư 24/7 

a.M.BesT TIếP TụC kHẳNG địNH
xếP HạNG NĂNG lựC TÀI CHíNH B++ Của BIC

và thực tế hoạt động, đồng thời liên 
tục được củng cố với sự hỗ trợ của 
Ngân hàng mẹ BIDV và đối tác chiến 
lược FairFax.

A.M. Best đặc biệt đánh giá cao 
những hỗ trợ về thương hiệu và 
kênh phân phối của Ngân hàng 
mẹ BIDV đối hoạt động kinh doanh 
của BIC. 

vốn (BCAR), tiếp tục được A.M. Best đánh 
giá cao. Hệ số an toàn vốn của BIC được 
kiểm soát tốt nhờ những thay đổi tích 
cực trong chiến lược quản trị rủi ro. Bên 
cạnh đó, BIC cũng tiếp tục theo đuổi 
chiến lược đầu tư thận trọng, an toàn, 
hiệu quả.

Khung quản trị rủi ro của BIC được A.M. 
Best được đánh giá là phù hợp với quy mô 

Kết quả định hạng trên được A.M. 
Best công bố dựa trên những 
đánh giá tích cực đối với các mặt 

hoạt động của BIC, bao gồm: năng 
lực tài chính, kết quả kinh doanh, hiệu 
quả hoạt động, hồ sơ năng lực và hệ 
thống quản trị rủi ro.

Năng lực tài chính của BIC, được 
đo lường thông qua hệ số an toàn 

Ngày 12/10/2022, tại Singapore, A.M. Best – Tổ chức xếp 
hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới đã công bố xếp hạng 
tín nhiệm năm 2022 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). 
Cụ thể, A.M. Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài 
chính của BIC là B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát 
hành là bbb, triển vọng Ổn định.
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Theo Bảng xếp hạng Top 500 
doanh nghiệp lợi nhuận tốt 
nhất Việt Nam (PROFIT500) năm 

2022 vừa được Công ty Cổ phần Báo 
cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam 
Report) phối hợp với báo điện tử 
VietnamNet công bố, Tổng Công ty 
Bảo hiểm BIDV (BIC) đã vinh dự lần 
thứ 6 liên tiếp được vinh danh là 1 
trong 500 doanh nghiệp có lợi nhuận 
tốt nhất Việt Nam.

PROFIT500 là bảng xếp hạng 
thường niên, được thực hiện nhằm 
tôn vinh các doanh nghiệp có khả 
năng tạo lợi nhuận tốt, có tiềm năng 

DoaNH NGHIệP lợI NHuậN

tốt nhất Việt nam
BIC

trở thành những cột trụ cho sự phát 
triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời 
góp phần giới thiệu thương hiệu doanh 
nghiệp Việt tới cộng đồng kinh doanh 
trong nước và quốc tế. Năm 2022 là năm 
thứ 6 bảng xếp hạng PROFIT500 được 
công bố và cũng là lần thứ 6 liên tiếp BIC 
được vinh danh trong bảng xếp hạng. Xét 
riêng trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân 
thọ, BIC là doanh nghiệp có thứ hạng 
cao thứ 2 trên bảng xếp hạng PROFIT500 
năm 2022.

BIC hiện là 1 trong 7 công ty bảo hiểm 
phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần doanh 
thu phí bảo hiểm gốc và đứng trong 

Top 3 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có 
tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường. 
Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 ảnh hưởng mạnh tới toàn 
bộ nền kinh tế nói chung và lĩnh vực 
bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng, BIC 
vẫn xuất sắc tham gia Câu lạc bộ 500 
tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 6 tháng 
đầu năm 2022, doanh thu phí bảo 
hiểm gốc của BIC tăng trưởng 37%, 
cao hơn gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng 
chung toàn thị trường, hoàn thành 
gần 60% kế hoạch năm. Về hiệu quả, 
BIC tiếp tục ghi nhận lãi từ hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm. 

Ngày 12/10/2022, tại Lễ kỷ niệm 
Ngày doanh nhân Việt Nam và 
tôn vinh Doanh nhân Việt Nam 

tiêu biểu do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, Ông Trần 
Hoài An - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng 

TỔNG GIáM đốC BIC đượC Trao TặNG DaNH HIệu
 “Doanh nhân Việt nam tiêu biểu”  năm 2022

Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV 
(BIC) đã vinh dự được trao tặng danh 
hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” 
năm 2022.

 “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” là 
danh hiệu cao quý của quốc gia nhằm tôn 

vinh và trao tặng cho các doanh nhân tiêu 
biểu của Việt Nam, do VCCI tổ chức thực 
hiện dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ theo nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao. 
Chương trình đã qua 8 kỳ tổ chức, năm 
2022 là năm đầu tiên có sự đổi mới toàn 
diện, cả về nội dung, phương thức và tiêu 
chí bình xét, hướng đến mục tiêu xây dựng 
cộng đồng doanh nhân Việt Nam vừa giỏi 
kinh doanh, vừa có đạo đức, văn hoá kinh 
doanh mẫu mực, có tinh thần dân tộc, 
phát triển bền vững.

Ông Trần Hoài An là một nhà quản lý 
có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo 
hiểm phi nhân thọ, am hiểu thị trường, 
khách hàng cũng như các chính sách, pháp 
luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. 
Với năng lực, khả năng lãnh đạo cùng uy 
tín trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 
Việt Nam cũng như trong hệ thống BIDV, 
BIC, Ông Trần Hoài An đã được ngân hàng 
mẹ BIDV và đối tác chiến lược FairFax tin 
tưởng, gửi gắm trọng trách lãnh đạo, phát 
triển BIC theo định hướng “Đổi mới, sáng 
tạo, phát triển bền vững”.  MẠNH HảI
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Tính cách và  
hình mẫu Thương hiệu:  
con Đường nhanh nhấT 
chạm Đến “Trái Tim 
khách hàng” 

Khi được hỏi về Apple, người 
dùng thường sử dụng những tính 
từ sau để miêu tả thương hiệu: 
sáng tạo, hiện đại, mới mẻ, truyền 
cảm hứng, có tính cách mạng, tạo 
sự khác biệt... Tổng hòa của những 
đặc điểm này chính là cá tính, hay là 
hình mẫu thương hiệu của Apple. 

Cũng không phải ngẫu nhiên mà 
người ta lại thường cảm nhận như 
vậy về thương hiệu “quả táo cắn dở”. 
Apple đã sử dụng những chiến lược 
định vị thương hiệu lâu dài để xây 
dựng nên hình mẫu ấy, từ đó tạo mối 
liên kết về cảm xúc với người dùng.

Một cách khái quát nhất, tính 

BIDV 
Tính cách và hình mẫu  
thương hiệu có thể là một khái 
niệm khá mới mẻ nhưng có một 
sự thật thú vị: thương hiệu 
cũng giống như con người, 
thương hiệu mang trong 
mình những tính cách 
đặc biệt và khi xây 
dựng được tính cách 
thương hiệu thành 
công, thương hiệu trở 
nên dễ nhận biết và 
gắn kết tự nhiên với 
khách hàng.

MINH MINH

cách thương hiệu chính là đặc điểm 
nổi bật nhất của thương hiệu được 
khách hàng và công chúng cảm 
nhận được. Tính cách thương hiệu 
là việc gán các đặc điểm và tính 
cách của con người cho thương 
hiệu để xây dựng nên cá tính và sự 
khác biệt, từ đó tạo cảm xúc trong 
tâm trí khách hàng khi nhắc đến 
thương hiệu.

Hiện nay có nhiều mô hình 
định hướng tính cách thương hiệu 
khác nhau được áp dụng và tham 
khảo để xây dựng thương hiệu. 
Phổ biến nhất có thể kể đến mô 
hình của Jennifer Aaker bao gồm 

05 hình mẫu, tính cách thương 
hiệu được xây dựng dựa trên các 
mẫu cá tính: Chân thật (Sincerity) 
như thương hiệu Amazon…; Hào 
hứng (Excitement): Nỗ lực mang 
đến làn gió mới tươi trẻ, khuyến 
khích sự sáng tạo và tận hưởng 
cuộc sống như Nike hay TikTok…; 
Năng lực (Competence): Như 
Apple, Microsoft hay Volvo…; 
Tinh tế (Sophistication) như Gucci, 
Rolex…; Mạnh mẽ (Ruggedness): 
hướng đến sự bền bỉ như Land 
Rover hay Levi’s…

Và mô hình của nhà tâm lý học 
Carl Jung theo 12 hình mẫu tính 

NGườI đỒNG HÀNH 
THÔNG Tuệ
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cách được phân chia thành 04 
nhóm: (i) Thiết lập trật tự; (ii) Ước 
mơ về sự lý tưởng; (iii) Để lại dấu ấn 
và (iv) Kết nối với mọi người.

Một ví dụ khác, ngân hàng ANZ 
với hình mẫu thương hiệu The 
Caregiver (Người chăm sóc) luôn 
chu đáo, tận tình… tạo cho người 
dùng cảm giác an toàn và được 
thấu hiểu. 

Việc biến thương hiệu - một vật 
thể vô hình - thành một hình mẫu 
sẽ thổi hồn vào thương hiệu, khiến 
mối quan hệ mua - bán, sử dụng sản 
phẩm dịch vụ đơn thuần giữa người 
dùng và doanh nghiệp trở thành sự 
liên kết về cảm xúc. Thương hiệu lúc 
đó có thể ngự trị trong tâm trí của 
người dùng bền vững.  

Xây dựng và lan Tỏa 
hình mẫu Thương hiệu 
bidv

Trước đây, theo kết quả khảo sát 
của Nielsen, khi được hỏi nếu coi 
BIDV như một con người, khách 
hàng cho rằng BIDV là một người 
đàn ông trung niên và quan hệ giữa 
BIDV với khách hàng được ví như 
quan hệ giữa “ông chủ” và “nhân 
viên”. Cảm nhận về thương hiệu 
BIDV có những lợi thế riêng để có 
thể tạo dựng được niềm tin trong 
tâm trí khách hàng như: thành 
công, có tầm nhìn, có khả năng lãnh 
đạo, mạnh mẽ và tham vọng; thể 
hiện được tính nghiêm túc và trách 
nhiệm của một ngân hàng lớn. Tuy 
nhiên, với khách hàng cá nhân số 
đông, rào cản lớn nhất để họ đến 
với BIDV chính bởi các yếu tố: cứng 
nhắc, ngại thay đổi. Và những yếu 
tố đổi mới, sáng tạo, trẻ trung, linh 
hoạt, chủ động,... là thách thức đối 
với BIDV. Nếu làm tốt những yếu 
tố này sẽ giúp phá vỡ rào cản giữa 
khách hàng với BIDV, gia tăng cảm 
tính và chỉ số sức khỏe, năng lực 
cạnh tranh thương hiệu.

Bằng những nỗ lực không 
ngừng nghỉ nhằm thay đổi hình 

ảnh thương hiệu, sản phẩm, dịch 
vụ… đặc biệt là sản phẩm dịch vụ 
hướng tới đối tượng khách hàng 
bán lẻ, BIDV đã có những thay đổi 
tích cực trong cảm nhận của khách 
hàng. Từ vị trí thứ 7 về chỉ số nhận 
biết và sức khỏe thương hiệu (năm 
2014) đến nay BIDV đã nằm trong 
top 4 thương hiệu ngân hàng được 
nhận biết cao nhất, top 5 ngân 
hàng có giá trị thương hiệu cao 
nhất tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu của 
Chiến lược phát triển thương hiệu 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030 (Top 1 chỉ số nhận biết thương 
hiệu và sức khỏe thương hiệu, Top 
2 giá trị thương hiệu Ngân hàng lớn 
nhất tại Việt Nam), BIDV còn cần 
nhiều nỗ lực, bứt phá hơn nữa. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện dự 
án xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, 
BIDV đã xác định giá trị cốt lõi là Trí 
tuệ - Niềm tin - Liêm chính - Chuyên 
nghiệp - Khát vọng và được mô 
hình hóa thành iBIDV. Đây được coi 
là những giá trị nền tảng, là kim chỉ 
nam điều hướng mọi hành động, 
hoạt động của ngân hàng. 

Từ những giá trị, cốt cách văn 
hóa, nền tảng giá trị thương hiệu 
bên trong, BIDV xác định hình mẫu 
thương hiệu, thể hiện tính cách 
thương hiệu tới khách hàng, công 

chúng là Người đồng hành thông 
tuệ, được kết hợp và xây dựng 
dựa trên hai hình mẫu “Người bạn” 
(The Friend) và “Nhà hiền triết” 
(The Sage).

 Thương hiệu chính là con 
người, mỗi cán bộ BIDV, con người 
BIDV là những nhân tố quan trọng 
để hình thành lên thương hiệu, 
định vị hình mẫu thương hiệu 
trong tâm trí khách hàng. BIDV, 
hay mỗi BIDVer, sẽ là người bạn 
luôn đồng hành, là điểm tựa niềm 
tin cho mỗi khách hàng, cổ đông, 
người lao động và cộng đồng xã 
hội. Trong hoạt động hằng ngày, 
mỗi BIDVer phải có ý thức thể 
hiện trọn vẹn tinh thần thượng 
tôn pháp luật, có tư duy đổi mới, 
học hỏi sáng tạo, chuyên nghiệp, 
tận tâm, trách nhiệm, nghĩa tình; 
luôn khát vọng vươn lên, mang 
lại những giá trị bền vững và lan 
tỏa năng lượng tích cực đến cộng 
đồng (Theo Chiến lược phát triển 
thương hiệu BIDV đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030)

Xây dựng tính cách thương hiệu 
còn cần đảm bảo sự nhất quán. 
Việc xác định hình mẫu và tính cách 
thương hiệu thôi chưa đủ. Thương 
hiệu cần đảm bảo cá tính được thể 
hiện xuyên suốt toàn bộ hoạt động, 
các phát ngôn và hành động thực 
tế. Đây là việc làm đòi hỏi sự bền bỉ, 
lâu dài. Tuy nhiên, kết quả và sức 
ảnh hưởng mà nó mang lại là vô 
cùng lớn. 

Xây dựng và thực thi thành công 
hình mẫu thương hiệu có thể được 
coi là nấc thang đầu tiên để đưa 
thương hiệu trở thành “thương hiệu 
văn hoá”, một thương quốc dân/
toàn cầu hay một biểu tượng văn 
hoá. Theo đuổi những giá trị cốt lõi 
và sứ mệnh đã được xác định luôn 
là khát vọng “đau đáu” của bất kỳ 
thương hiệu nào. Nếu thương hiệu 
mang đến cho người dùng cảm xúc 
phù hợp, khách hàng sẽ thêm yêu 
mến và đồng hành lâu dài.  

Bằng những nỗ lực không 
ngừng nghỉ nhằm thay đổi 

hình ảnh thương hiệu, sản phẩm, 
dịch vụ… đặc biệt là sản phẩm dịch 
vụ hướng tới đối tượng khách hàng 
bán lẻ, BIDV đã có những thay đổi 
tích cực trong cảm nhận của khách 
hàng. Từ vị trí thứ 7 về chỉ số nhận 
biết và sức khỏe thương hiệu (năm 
2014) đến nay BIDV đã nằm trong 
top 4 thương hiệu ngân hàng được 
nhận biết cao nhất, top 5 ngân hàng 
có giá trị thương hiệu cao nhất tại 
Việt Nam”.

NGườI đỒNG HÀNH 
THÔNG Tuệ
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Để có được những thành quả đáng tự hào sau hơn 65 năm phát triển, để có 
thể vững tin hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai, BIDV đã, 
đang và sẽ luôn cần đến một nguồn sức mạnh quan trọng: NIỀM TIN.

PHAN ANH

Nguồn sức mạnh vô tận
Của BIDV 

Suốt hành trình trưởng thành 
và phát triển từ Ngân hàng 
Kiến thiết Việt Nam, Ngân hàng 

Đầu tư và Xây dựng Việt Nam, Ngân 
hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
cho đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam ngày nay, BIDV 
đã trải qua những chặng đường phát 
triển hào hùng với nhiều thành quả 
đáng tự hào nhưng cũng phải nỗ 
lực để vượt qua không ít thử thách, 
khó khăn, biến động... Từ lịch sử 

phát triển nhiều cung bậc đó đã kết 
tinh lại, tạo nên 5 giá trị cốt lõi của 
văn hóa doanh nghiệp được mô 
hình hóa thành iBIDV: Trí tuệ - Niềm 
tin - Liêm chính - Chuyên nghiệp 
- Khát vọng. Mỗi một giá trị cốt lõi 
trong văn hóa BIDV đều có những 
câu chuyện thực tế cụ thể và cả sự 
chiêm nghiệm, kiến giải khái quát 
dựa trên những đặc điểm, xu hướng 
lớn... Và trong số đó, giá trị “Niềm tin” 
được đánh giá là một tài sản vô cùng 

quan trọng của BIDV, là động lực để 
BIDV phát triển trường tồn và thịnh 
vượng.

1 Niềm tin trong nội bộ được các 
thế hệ cán bộ BIDV tạo dựng 

và bồi đắp ngày càng vững chắc, tạo 
nên sức mạnh nội sinh to lớn giúp 
BIDV vượt qua mọi thử thách để tạo 
nên những thành quả đáng tự hào 
và là động lực để BIDV tiếp tục phát 
triển mạnh mẽ trong tương lai.

Đó là niềm tin thủy chung, son 
sắt của người cán bộ nhân viên 
vào đối với “ngôi nhà chung BIDV” 
- một định chế tài chính hàng đầu 
đất nước luôn kiên định và nỗ lực 
cao độ để thực hiện sứ mệnh được 
giao; luôn tiên phong, sáng tạo, 
dám nghĩ dám làm để phụng sự 
cho sự phát triển của quốc gia dân 
tộc và cuộc sống phồn vinh của 
từng gia đình, mỗi cá nhân. Niềm 
tin đó đã biến thành niềm tự hào, 
sự trung thành, động lực cống hiến 
để các thế hệ cán bộ BIDV nỗ lực 
không ngơi nghỉ, xiết chặt vòng tay 
đoàn kết nhằm tạo nên sức mạnh 
to lớn... giúp BIDV không ngừng 
phát triển và ngày càng phù hợp 
với xu hướng phát triển của đất 
nước và thế giới...

Đó là niềm tin vững chắc của mỗi 
cán bộ nhân viên đối với nhân cách, 
tài năng, kinh nghiệm, bản lĩnh, sự 
quyết đoán, khả năng lèo lái... của 

Là một trong 5 giá trị cốt lõi của Văn hóa doanh nghiệp BIDV (Trí tuệ - Niềm tin - Liêm chính  
- Chuyên nghiệp - Khát vọng), niềm tin chính là sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác, cộng 
đồng và của chính cán bộ BIDV. Xây dựng niềm tin là nền tảng cho mọi thành công trong 

hiện tại và tương lai. Trong hệ thống BIDV, niềm tin được tạo dựng và kết nối qua các thế hệ 
cán bộ trong suốt 65 năm thành lập và phát triển đã giúp BIDV vượt qua nhiều khó khăn, 

thử thách để đạt được nhiều thành công ngày hôm nay… Để hiểu hơn về giá trị, ý nghĩa của 
niềm tin trong hoạt động cũng như trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp BIDV, Bản tin Đầu 

tư Phát triển mời bạn cùng đọc chùm bài “Sức mạnh của niềm tin”.
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các cấp lãnh đạo BIDV. Từ đó, mỗi 
cán bộ nhân viên luôn tuân thủ sự 
chỉ đạo điều hành, luôn sẵn sàng 
thực hiện mọi nhiệm vụ được cấp 
trên giao phó trong mọi điều kiện, 
mọi hoàn cảnh.

Ở chiều ngược lại, đó là niềm tin 
của các cấp lãnh đạo BIDV đối với 
nhiệt huyết, sự tận tâm, kiến thức, 
kỹ năng, tính chuyên nghiệp, tinh 
thần trách nhiệm, khả năng sáng 
tạo và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ... 
của đội ngũ cán bộ nhân viên. Từ 
đó, các cấp lãnh đạo BIDV luôn yên 
tâm khi giao phó công việc cho đội 
ngũ cán bộ.

Đó còn là niềm tin của những 
người đồng nghiệp BIDV dành cho 
nhau để tạo nên sự thấu hiểu, sự 
đồng lòng, cùng thống nhất hướng 
tới mục tiêu chung: vì sự phát triển 
trường tồn và thịnh vượng của 
BIDV. Từ mục tiêu chung đó, tập 
thể cán bộ nhân viên BIDV đã luôn 
Đoàn kết, Yêu thương, Tôn trọng lẫn 
nhau...; luôn Tận tâm, Trách nhiệm, 
Cầu thị... trong mọi hành động...; 
luôn Cố gắng, Nỗ lực, Hợp tác... để 
học tập, bổ sung kiến thức, kỹ năng 
làm việc... nhằm nâng cao năng lực 
của bản thân mỗi người, qua đó có 
điều kiện để phục vụ BIDV ngày một 
tốt hơn, cống hiến cho BIDV ngày 
một nhiều hơn.

Đó còn là niềm tin của các thế 
hệ cha anh đi trước đối với lớp cán 
bộ tiếp nối và cả các thế hệ mai sau; 
là sự gửi gắm, trao truyền ngọn lửa 
đam mê, nhiệt huyết để cùng nhau 
chung tay tạo dựng, tiếp nối, vun 
đắp BIDV trở thành một định chế tài 
chính vững mạnh, trường tồn...

Một tổ chức thiếu niềm tin thì 
năng lực sẽ bị hủy hoại, tạo ra một 
bầu không khí ngờ vực, tinh thần 
đồng đội sẽ bị thay thế bởi mâu 
thuẫn nội bộ... và tổ chức đó sớm 
muộn sẽ rơi vào kết cục tan rã. Đã 
có rất nhiều câu chuyện như vậy 
xảy đến với nhiều tổ chức, doanh 
nghiệp... Nhưng ở BIDV thì khác. 
Từ niềm tin vững chắc trong nội tại 
được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều 
thế hệ, cán bộ BIDV luôn đoàn kết, 
đồng tâm, hợp lực; luôn có động 
lực, niềm vui và hạnh phúc khi sống 

làm việc tại BIDV, cho BIDV. Cũng từ 
niềm tin đó, BIDV đã, đang và luôn 
là một thể thống nhất không thể 
tách rời... để ngày càng vững mạnh 
hơn, phát triển hơn. 

2 Nếu như niềm tin trong nội 
bộ là sức mạnh nội sinh to lớn, 

thì niềm tin từ các cấp lãnh đạo, từ 
cộng đồng đối tác, khách hàng và 
toàn xã hội đã tạo nên sức mạnh 
ngoại sinh quan trọng cho BIDV. 
Cả hai hợp cộng để BIDV có được 
nguồn sức mạnh tổng thể toàn 
diện, là động lực để BIDV thành 
công và ngày càng phát triển.

Đó là niềm tin của Lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính 
phủ, các bộ ngành, địa phương đối 
với trách nhiệm, năng lực, truyền 
thống văn hóa, khả năng xử lý các 
vấn đề phát sinh,... của BIDV. Từ 
niềm tin đó, các cấp lãnh đạo đã tín 
nhiệm, tin tưởng giao cho BIDV thực 
hiện nhiều sứ mệnh lớn lao từ khi 
thành lập đến nay và trong tương lai, 
cũng như hỗ trợ BIDV trong nhiều 
giai đoạn khó khăn... Và thực tế cho 
thấy, BIDV đã không phụ lòng tin 
của các cấp lãnh đạo khi hoàn thành 
xuất sắc các sứ mệnh, nhiệm vụ 
được giao phó trong từng giai đoạn 
lịch sử của Cách mạng Việt Nam. 

Đó là niềm tin của cổ đông, đối 
tác, khách hàng vào tâm thế, hoạt 
động chuyên môn, năng lực phục 
vụ của BIDV. Trong quan hệ với cổ 
đông, đối tác, khách hàng, BIDV 
luôn xác định họ là người bạn đồng 
hành và nỗ lực để xác lập mối quan 
hệ hợp tác phát triển bình đẳng, 
cùng có lợi. Chính vì vậy, BIDV luôn 
có được niềm tin của cổ đông, đối 
tác, khách hàng và họ đã chọn BIDV 
là người bạn gắn bó, đồng hành 
trong hành trình phát triển... Để đáp 
lại niềm tin đó, BIDV luôn xác định 
mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu 
của cổ đông, đối tác, khách hàng; 
luôn nỗ lực để phát triển sản phẩm 
dịch vụ, nâng cao năng lực phục 
vụ, cải thiện từng hành động nhỏ 
nhất trong hành trình giao dịch để 
đem lại nhiều lợi ích hơn, nhiều trải 
nghiệm tích cực hơn cho khách 
hàng mỗi ngày.

Đó là niềm tin của toàn xã hội 
vào tinh thần trách nhiệm, tính 
nhân văn trong hoạt động và cả 
những đóng góp thiết thực, ý 
nghĩa của BIDV. Trong suốt hành 
trình phát triển, với thế mạnh 
nghề nghiệp tài chính - ngân 
hàng, BIDV luôn thể hiện rõ trách 
nhiệm, luôn nỗ lực hết mình trong 
mọi hoàn cảnh để góp phần tích 
cực vào sự phồn vinh của toàn xã 
hội. Bên cạnh đó, BIDV còn triển 
khai nhiều hoạt động vì cộng 
đồng thiết thực, hiệu quả đến 
khắp mọi miền để mang thêm 
nhiều niềm vui, nhiều nụ cười đến 
với cộng đồng...

Nhiều người cho rằng, một trong 
những thước đo quan trọng để 
đánh giá mức độ thành công, giá trị, 
uy tín, thương hiệu của một tổ chức, 
doanh nghiệp chính là niềm tin từ 
các đối tượng bên ngoài đơn vị đó. 
Và thực tiễn cũng đã cho thấy BIDV 
là một minh chứng sống động cho 
điều đó.

3 Bàn về “Niềm tin” của BIDV, mỗi 
một cán bộ có thể sẽ có những 

câu chuyện khác nhau, những cảm 
nhận hoặc kiến giải ở những giác 
độ khác nhau. Nhưng chắc có lẽ, ai 
cũng không thể phủ nhận một điều 
rằng: “Niềm tin chính là một nguồn 
sức mạnh vô tận, yếu tố quyết định 
thành công trong quá trình phát 
triển của BIDV”.

Để tạm kết cho bài viết này, xin 
được phép trích lại một ý trong nội 
dung trả lời phỏng vấn của đồng 
chí Phan Đức Tú - Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT BIDV - nhân dịp kỷ 
niệm 65 năm Ngày Truyền thống 
BIDV: “Là định chế tài chính có sự đa 
dạng trong chức năng nhiệm vụ và 
hoạt động trải qua nhiều giai đoạn 
phát triển với những đặc thù khác 
nhau, “niềm tin” là một những nhân 
tố quan trọng giúp BIDV vượt qua 
những chặng đường chông gai, tạo 
nên những thành quả như ngày hôm 
nay và là nền tảng quan trọng cho 
BIDV trên hành trình tới tương lai với 
mục tiêu trước hết và trên hết là xây 
dựng BIDV phát triển trường tồn và 
thịnh vượng...”. 

29Tháng 10. 2022   Số 302   Đầu tư Phát triển



thành công nho nhỏ, đó là sẽ là 
nguồn động lực để tôi luôn duy trì 
nguồn năng lượng trong công việc 
của mình.

Bên cạnh những thành công 
trong công việc, được biết 

Chị cũng là người khéo vun vén 
trong việc xây dựng và gìn giữ gia 
đình hạnh phúc. Vậy bí quyết nào 
giúp Chị có thể đạt được điều đó?

Tôi luôn tự đặt ra cho mình một 
số nguyên tắc để duy trì sự cân 
bằng trong công việc và cuộc sống. 
Đó là nguyên tắc “thời gian chất 
lượng”, nghĩa là thời gian làm công 
việc nào sẽ tập trung, dành toàn 
tâm trí cho công việc, nhiệm vụ đó. 
Khi đến cơ quan, thời gian tôi dành 
hoàn toàn cho công việc và không 
mang việc về nhà. Để khi ở nhà tôi 
được nghỉ ngơi, được dành thời 
gian cho gia đình và thực hiện tốt 
nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ.

Thứ hai, tôi cảm thấy thật sự 
may mắn khi có một gia đình mà 
tất cả các thành viên luôn ủng hộ 
lẫn nhau. Đặc biệt, có một người 
chồng luôn quan tâm, ủng hộ, 
thấu hiểu, giúp tôi giải tỏa tất cả 
stress và đưa ra lời khuyên để tôi 
tìm được lời giải cho những trăn trở 
của mình. Các con cũng là những 
người thường xuyên đưa ra những 
gợi ý giúp tôi cân bằng giữa cuộc 
sống và công việc để tiếp tục theo 
đuổi đam mê của mình. Có thể nói, 
gia đình yên ổn, bình an là điểm 
tựa để tôi yên tâm, cống hiến trong 
công việc.

Bên cạnh đó, ngay từ khi mới về 
chung một nhà, vợ chồng tôi đã 
cùng nhau đi học một khóa về hôn 
nhân gia đình để hiểu đối phương 
cần gì và kỹ năng sống chung như 
thế nào. Vì cùng một cách hiểu 
về vấn đề, chúng tôi luôn trao đổi 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày 
phụ nữ Việt Nam 20/10, 
Đầu tư Phát triển đã có 
cơ hội trò chuyện với Phó 
Tổng Giám đốc BIDV 
Nguyễn Thị Quỳnh Giao 
và nghe Chị chia sẻ về 
những điều thú vị trong 
công việc và cuộc sống.

THu HIềN (thực hiện)

Xin chào Chị! Chị có thể chia 
sẻ với độc giả Đầu tư Phát 

triển đôi chút về bản thân, sở 
thích, công việc, phương châm 
sống, làm việc?

Xin chào độc giả của Đầu tư  
Phát triển!

Cá nhân tôi có rất nhiều sở thích. 
Trong công việc, có thể nói sở thích 
lớn nhất là làm được nhiều điều  
mới mẻ và mang lại những giá trị 
cho khách hàng, cho tổ chức, cho 
đối tác. Điều đó vô cùng hấp dẫn tôi 
trong công việc. Về sở thích cá nhân, 
tôi thích đọc sách đặc biệt là Phật 
pháp, vẽ tranh, chơi thể thao, đi du 
lịch cùng gia đình.

Phương châm sống của tôi là hãy 
sống đúng với cái Tâm của mình, 
những điều tốt đẹp sẽ đến.

Là một nữ lãnh đạo ngân 
hàng luôn tràn đầy nhiệt 

huyết, xin Chị chia sẻ bí quyết để 
luôn giữ được ngọn lửa trong công 
việc và đạt được thành công?

Chắc bởi vì bản thân tôi sinh ra 
vốn dĩ đã rất nhiều năng lượng (cười). 

PHó TỔNG GIáM đốC NGuyễN THị QuỳNH GIao

niềM tin Sẽ đưa CHúnG ta 
tới tHànH CônG

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao – Phó Tổng Giám đốc BIDV

Thú thật, với khối lượng công 
việc nhiều như vậy, không thể 
không có những lúc mệt mỏi. 
Trong cả chặng đường 22 năm 
công tác tại BIDV, cá nhân tôi cũng 
có nhiều lúc chán nản khi gặp 
những vấn đề khó khăn, bế tắc, hay 
sự tương tác không thành công 
với các đồng nghiệp… Nhưng có 
lẽ, việc luôn mong muốn làm điều 
tích cực và lan tỏa nó đã giúp tôi 
giữ được năng lượng trong công 
việc và không có chỗ cho sự mệt 
mỏi hay chán chường ở lại trong 
con người tôi.

Tôi luôn có một niềm tin rằng: 
Khi mình suy nghĩ tích cực, làm 
những điều đúng, điều tử tế thì tự 
khắc sẽ có năng lượng. Đặc biệt, khi 
những việc làm đó thu được những 
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và tìm ra được lời giải cho những 
khúc mắc trong cuộc sống gia đình. 
Hằng ngày, tôi và chồng luôn dành 
thời gian để chia sẻ kết nối và luôn 
duy trì được tình cảm gia đình. 

Khi có con, chúng tôi cũng cùng 
nhau đi học một khóa học “Đủ tốt 
để làm cha mẹ” để tìm hiểu và có 
thêm những kỹ năng nuôi dạy con; 
đồng thời chia sẻ với các con những 
kiến thức mình học được để luôn 
duy trì sự thảo luận, cởi mở trong 
gia đình.

Ngành ngân hàng là ngành 
có sự tham gia của rất đông 

đảo chị em phụ nữ. Từ kinh 
nghiệm của bản thân, theo Chị thì 
người phụ nữ cần có những phẩm 
chất gì để có thể thành công? 

Theo tôi, đã là phụ nữ, điều đầu 
tiên cần đó là phải “xinh đẹp”. Xinh 
đẹp không có nghĩa là sinh ra đã 
phải đẹp mà là việc luôn tự chỉn 
chu, chăm sóc cho bản thân mình; 
cũng như biết tự tạo cảm hứng cho 
mình thông qua việc chỉn chu trong 
ngoại hình và luôn giữ được sự tươi 
tắn cho bản thân. Nụ cười của người 
phụ nữ có một sức mạnh vô cùng to 
lớn, giúp hóa giải được mọi sự bất 
hòa và đây cũng là cách để chúng 
ta tự mang lại niềm vui cho mình và 
cho những người xung quanh.

Thứ hai, bạn cần phải có sức 
khỏe. Rất nhiều chị em phụ nữ mải 
miết với công việc, gia đình mà quên 
mất dành thời gian để rèn luyện thể 
dục, thể thao. Tôi nghĩ rằng, bạn tập 
bộ môn thể thao nào không quan 
trọng, nhưng nên dành khoảng 30 
phút đến 1 tiếng cho mình mỗi ngày 
và lên lịch cho việc đó.

Thứ ba, có rất nhiều cuốn sách 
đã từng nói rằng: người phụ nữ hấp 
dẫn nhất là người phụ nữ trí tuệ và 
độc lập nhất. Vì thế, chúng ta cần 
dành thời gian để bồi đắp thêm 
hiểu biết cho cá nhân mình. Khi có 
hiểu biết, người phụ nữ sẽ có thể 
độc lập, tự tin để giải quyết tất cả 
công việc. Việc có kiến thức, hiểu 
biết trong nhiều lĩnh vực cũng giúp 
chúng ta tạo được sự lôi cuốn trong 
khi giao tiếp và thiết lập các mối 
quan hệ với mọi người.

chức. Và niềm tin đó được xây dựng 
dựa trên cơ sở: 

Thứ nhất, niềm tin vào chính bản 
thân mình và tin rằng điều mình 
đang làm là hướng về lợi ích của 
cộng đồng. Khi đó, niềm tin của mỗi 
cá nhân sẽ được cộng hưởng để 
cùng hòa chung vào tổ chức, vì lợi 
ích chung của BIDV. 

Thứ hai, đó là việc tin vào người 
đứng đầu, tin rằng người đó cũng 
đang vì lợi ích của BIDV để lãnh đạo 
tổ chức. Tôi cho rằng, một người 
khi ở vị trí lãnh đạo cao nhất, điều 
hấp dẫn họ không phải là quyền 
lực cá nhân mà vì một mục tiêu lớn 
lao. Mục tiêu và trách nhiệm thay 
đổi, phát triển tổ chức, đem lại cuộc 
sống ổn định, ấm no cho gia đình 
của hàng chục ngàn nhân viên. 
Niềm tin và văn hóa lãnh đạo của 
người đứng đầu sẽ ảnh hưởng đến 
văn hóa lãnh đạo và niềm tin của 
các lớp lãnh đạo phía dưới.

Thứ ba, đó là niềm tin vào tổ chức 
với một bề dày 65 năm lịch sử và 
luôn tin rằng: nếu BIDV đã làm, ắt 
sẽ thành công. Khi những khía cạnh 
trên của niềm tin hợp lại, chúng ta 
sẽ có một sức mạnh chung của tổ 
chức và điều đó sẽ giúp BIDV vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, đạt 
được thành công.

Xin trân trọng cảm ơn Chị! 

Ngoài ba điều trên, với tôi, một 
phần rất quan trọng với mỗi người 
đó là có đức tin. Hãy luôn có niềm 
tin vào một điều gì đó và nó sẽ giúp 
chúng ta luôn kiên cường để đi một 
chặng đường dài. Phật giáo, Thiên 
chúa giáo,… hay một số quyển sách 
của Khổng Tử,… gì cũng được, bạn 
nên chọn cho mình một đức tin để 
tìm ra một triết lý của riêng mình, 
tập giá trị của riêng mình, nó sẽ giúp 
bạn trong các lựa chọn, các quyết 
định trong cuộc sống.

Như Chị đã chia sẻ, phụ nữ 
cần phải có đức tin. Trong 5 

giá trị cốt lõi của văn hóa doanh 
nghiệp BIDV có một giá trị là 
“niềm tin”. Quan điểm của chị về 
hai chữ “niềm tin” trong văn hóa 
doanh nghiệp BIDV như thế nào?

Đức tin là một định hướng rõ 
ràng, nhưng để thực hiện được, 
chúng ta cần có niềm tin vào nó. Tại 
BIDV, với cương vị là lãnh đạo phụ 
trách một mảng công việc có rất 
nhiều khó khăn, rào cản, nhất là khi 
chúng ta thực hiện sự thay đổi trong 
một tổ chức lớn,... tôi thấy mình 
càng cần phải có niềm tin vào việc 
mình đang làm.

Tôi cho rằng, giá trị “niềm tin” 
trong văn hóa doanh nghiệp BIDV 
là vô cùng quan trọng bởi nó sẽ tạo 
nên sức mạnh, sức chiến đấu của tổ 
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36.943 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 
hợp nhất đạt 17.677 tỷ đồng. 

Với những nỗ lực và kết quả 
đạt được, BIDV đã được Đảng, Nhà 
nước Việt Nam; Đảng, Nhà nước 
Lào; Quốc vương Campuchia và 
nhiều bộ ngành trao tặng nhiều 
phần thưởng, danh hiệu cao quý. 
BIDV cũng đã được các tổ chức 
uy tín quốc tế và trong nước vinh 
danh với nhiều giải thưởng như: 
Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất 
thế giới, Top 300 thương hiệu ngân 

niềm Tin giúp bidv 
không ngừng lớn mạnh 

Trong suốt hơn 65 năm phát 
triển, cùng với việc thực hiện sứ 
mệnh góp phần dựng xây đất nước 
ngày càng giàu đẹp hơn, hiện đại 
hơn, BIDV đã không ngừng lớn 
mạnh, mở rộng hoạt động. Từ quy 
mô ban đầu chỉ với 11 chi nhánh 
và 200 cán bộ, đến nay BIDV đã trở 
thành Ngân hàng thương mại cổ 
phần có với mạng lưới gần 1.100 chi 
nhánh và phòng giao dịch cùng các 

hiện diện thương mại tại 5 quốc gia 
và vùng lãnh thổ, có hơn 2,7 vạn cán 
bộ nhân viên với trình độ chuyên 
môn cao, quan hệ đại lý với hơn 
2.300 định chế tài chính, phục vụ 
hơn 15 triệu khách hàng cá nhân và 
doanh nghiệp,... Tính đến hết Quý 
III/2022, tổng tài sản hợp nhất đạt 
2,05 triệu tỷ đồng, cho vay khách 
hàng đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tiền gửi 
của khách hàng và phát hành giấy 
tờ có giá đạt 1,56 triệu tỷ đồng, 
chênh lệch thu chi hợp nhất đạt 

Có niềm tin là có sức mạnh. Niềm tin tạo nên động lực, nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy hoài 
bão, tạo ra năng lượng tích cực và giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn... Trong mái nhà 
chung BIDV, chính ngọn lửa niềm tin đã tạo nên sức mạnh, giúp toàn hệ thống đạt được 
nhiều kết quả kinh doanh rất đáng khích lệ cũng như sự thành công trong các hoạt động 

phong trào, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp BIDV.

CHI TRươNG 

kHởi nGuồn 
Của THÀNH CÔNG
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hàng giá trị nhất thế giới, Ngân 
hàng SME tốt nhất Việt Nam, Ngân 
hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 
2022, Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, 
Ngân hàng chuyển đổi số tiêu 
biểu, Sản phẩm dịch vụ sáng tạo 
tiêu biểu, Ngân hàng tiêu biểu vì 
cộng đồng...

 Sức mạnh của một tập thể 
chính là sự hợp lực từ sức mạnh 
của mỗi cá nhân. Trong hành trình 
phát triển của mình, BIDV đã xây 
dựng được một đội ngũ cán bộ có 
một niềm tin vững bền: Tin vào 
BIDV sẽ ngày càng phát triển và lớn 
mạnh của mỗi đối tác, cổ đông và 
cán bộ; tin vào đội ngũ lãnh đạo 
có đủ năng lực, có tâm và có tầm 
để chèo lái con thuyền BIDV ngày 
càng phát triển; tin vào mỗi cán 
bộ có đủ trình độ chuyên môn, 
tình yêu và niềm đam mê với nghề 
để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao… Chính niềm tin này 
đã tạo nên một sức mạnh vô hình 
giúp BIDV lớn mạnh mỗi ngày và 
vươn tầm trở thành định chế hàng 
đầu tại Việt Nam.

niềm Tin Tạo nên Thành 
công Trong các hoạT 
Động, phong Trào

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, 
các hoạt động phong trào được tổ 
chức rất sôi nổi tại BIDV như: Hội thi 
Tín dụng, Hội thi Kiểm ngân, Hội thi 
dịch vụ, Hội thi ý tưởng sáng tạo, Hội 
thi Văn hóa kiểm soát rủi ro, Cuộc 
thi viết Giải Búa liềm vàng, Cuộc thi 
viết BIDV Tôi yêu, Hội thao BIDV, Giải 
chạy BIDV Run - Tết ấm cho người 
nghèo, Giải chạy BIDV Run - Cho 
cuộc sống xanh... Với sự quan tâm 
và chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo, 
các cuộc thi đã được tổ chức thường 
xuyên, có quy mô và thu hút được 
đông đảo cán bộ trong toàn hệ 
thống tích cực tham gia, góp phần 
xây dựng BIDV ngày càng vững 
mạnh. Một sức mạnh vững bền và 
lâu dài được dệt nên qua nhiều năm 
phát triển, qua nhiều thế hệ lãnh 
đạo và cán bộ BIDV.

Xuất phát từ niềm tin vào bản 
thân, vào đồng đội, vào BIDV… 
các cán bộ BIDV đã tích cực tham 

gia các cuộc thi và cố gắng hết 
sức mình để cuộc thi được tổ chức 
thành công và giành được giải cao 
cho tập thể, cá nhân. 

Nhờ có niềm tin của Ban lãnh 
đạo BIDV, niềm tin của Ban tổ chức 
các cuộc thi, niềm tin của mỗi đơn 
vị, mỗi đội chơi và của mỗi cán bộ 
BIDV mà các cuộc thi được tổ chức 
trong thời gian qua đã đạt thành 
công tốt đẹp, đạt được nhiều kết 
quả đáng kể, góp phần xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp BIDV.

Mặc dù là năm đầu tiên được 
tổ chức nhưng Hội thị sáng kiến 
chuyển đổi số năm 2022 đã nhận 
được 269 sáng kiến của các đơn vị 
trên toàn hệ thống. Trong đó, riêng 
Trụ sở chính đóng góp 105 sáng 
kiến đến từ 20 đơn vị; các chi nhánh 
đóng góp 161 sáng kiến của 62 đơn 
vị. Số lượng các sáng kiến được trải 
đều trên cả 4 lĩnh vực trụ cột chuyển 
đổi số. Hội thi đx trở thành “sân chơi” 
đầy tính sáng tạo, thể hiện tinh thần 
trách nhiệm, nhiệt huyết của mỗi 
cán bộ nhân viên BIDV. 

Tại Cuộc thi viết Búa liềm vàng 
các 2021 do Đảng ủy Khối DNTW 
phát động, Đảng bộ BIDV có tổng 
cộng 179 bài tham dự của hơn 70 
đơn vị trong hệ thống và đạt 01 giải 
Ba và 01 giải Khuyến khích cá nhân.

 Giải chạy BIDVRUN - Cho cuộc 

sống Xanh 2022 thu hút sự tham gia 
của 196 đội bên ngoài và 244/244 
đội là Công đoàn Cơ sở trực thuộc 
Công đoàn BIDV với số lượng 46.837 
VĐV, ghi nhận 2,1 triệu km thành 
tích chạy; 8,2 tỷ đồng đóng góp xây 
nhà cộng đồng tránh lũ và 187.666 
cây xanh... 

Hội thao BIDV năm 2022 đã có 
11/11 Khu vực Công đoàn tổ chức 
Hội thao cấp khu vực với 8176 vận 
động viên tham gia ở 6 bộ môn thi 
đấu gồm: Cầu lông, bóng bàn, bóng 
đá (Nam-Nữ), tennis, kéo co và chạy 
bộ. Tại Hội thao cán bộ làm công tác 
Đảng lần thứ I năm 2022, BIDV đạt 
Giải nhất toàn đoàn, Giải Nhất môn 
Bilắc, Giải Nhì môn Bóng bàn đôi 
Nam Nữ và Giải Nhì môn Kéo co.

Có thể nói niềm tin của mỗi cổ 
đông, khách hàng, cán bộ BIDV 
đã tạo nên sức mạnh như mạch 
nguồn đang hàng ngày tuôn chảy 
và lớn dần trong mỗi đơn vị, chi 
nhánh BIDV. “Ở đâu có niềm tin ở 
đó có thành công”, ở BIDV cũng 
vậy! Chính niềm tin đã tạo nên sức 
mạnh để BIDV ngày càng gặt hái 
được nhiều thành công như ngày 
hôm nay. Không chỉ thành công 
trong hoạt động kinh doanh mà 
còn thành công trong tổ chức các 
hoạt động, phong trào để xây dựng 
VHDN BIDV.   
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Tạo sức mạnh lớn 
Trong mỗi Tổ chức

“Niềm tin tạo sức mạnh rất lớn 
trong mỗi tổ chức. Một tổ chức 
đáng tin thì cần có những con người 
đáng tin. Tại nơi làm việc, chúng ta 
cần có niềm tin vào những công 
việc mà mình đang làm, bởi niềm 

niềm tin GIá Trị VĂN Hóa CốT lõI 
TroNG DoaNH NGHIệP

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
của mỗi doanh nghiệp, để hình thành bộ quy chuẩn mà mỗi cán bộ nhân 
viên đều phải noi theo, từ đó tạo ra bản sắc riêng cho doanh nghiệp, tạo ra 
một nguồn sinh lực bên trong của đời sống doanh nghiệp. Tại BIDV, một 
trong những giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp là Niềm tin. Hãy 
cùng Đầu tư Phát triển lắng nghe chia sẻ của chính những cán bộ nhân 
viên của BIDV về giá trị này.

Tuệ LINH (thực hiện)

tin sẽ tạo động lực để chúng ta làm 
việc chăm chỉ, cống hiến nhiều hơn. 
Mỗi doanh nghiệp cần trao cơ hội 
sở hữu cho nhân viên, để mỗi nhân 
viên cảm thấy họ đang làm việc vì 
doanh nghiệp của chính bản thân 
mình.” Anh Trần Phan Bửu Tùng, cán 
bộ BIDV An Giang chia sẻ.

Mỗi doanh nghiệp nói chung 
và BIDV nói riêng cần phải xây 
dựng và thực hành văn hóa doanh 
nghiệp mang những giá trị và 
chuẩn mực về niềm tin, hành vi, 
cách nhận thức và phương pháp tư 
duy để mọi nhân viên cùng công 
nhận, suy nghĩ và hành động như 
một thói quen.

Mỗi doanh nghiệp cũng cần 
đặt niềm tin vào nhân viên. Hãy 
khuyến khích mỗi nhân viên đưa 
ra các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến 
mới, giao những việc quan trọng và 
giúp nhân viên trở thành người giỏi 
nhất có thể. Hãy tạo môi trường và 
cơ hội để nhân viên cảm thấy thoải 
mái trong công việc, cũng như thoải 
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mái thể hiện ý kiến và quan điểm cá 
nhân, từ đó các nhà lãnh đạo có thể 
lắng nghe, thấu hiểu những gì nhân 
viên chia sẻ.

Chia sẻ về việc thực hành văn 
hóa niềm tin tại chi nhánh, anh 
Tùng cho biết: “Tại BIDV An Giang, 
chúng tôi đều hiểu niềm tin, sự 
tín nhiệm của khách hàng, đối tác, 
cộng đồng và chính chúng tôi là 
nền tảng cho mỗi thành công. Đối 
với khách hàng, chúng tôi luôn 
luôn tậm tâm, đáp ứng đúng và 
đầy đủ các cam kết, thỏa thuận khi 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Đối 
với công việc, mỗi chúng tôi đều 
tận tâm, thực hiện đúng chức năng 
nhiệm vụ, không ngừng cải tiến 
phương pháp làm việc, sẵn sàng 
nhận và hoàn thành nhiệm vụ, chủ 
động trong công việc,… Đối với 
lãnh đạo, chúng tôi luôn tôn trọng, 
tuân thủ sự phân công, chủ động 
báo cáo kịp thời tình hình thực 
hiện công việc được phân giao, 
chủ động chia sẻ ý kiến, đề xuất. 
Các cấp lãnh đạo cũng luôn chia 
sẻ, hướng dẫn để nhân viên tiến bộ 
hơn trong công việc.

Động lực lớn nhất để chúng tôi 
cảm thấy yêu công việc, yêu ngân 
hàng, hết mình cống hiến vì sự phát 
triển của BIDV chính là niềm tin 
vào sự phát triển của BIDV. Tại đây, 

chúng ta có đủ những điều kiện 
để cống hiến và nỗ lực vì một BIDV 
chuyên nghiệp, hiện đại. Tôi tự hào 
vì đang được làm việc trong một 
ngân hàng có quy mô đứng đầu, 
nguồn lực tài chính mạnh và chiến 
lược hoạt động bền vững. 

Thế hệ trẻ chúng tôi luôn tin 
tưởng vào cam kết của Ban Lãnh 
đạo BIDV tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027: “Sẽ 
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất, 
ưu tiên dành các nguồn lực cho thế 
hệ trẻ BIDV.” Tôi cũng luôn khắc ghi 
niềm tin mà Chủ tịch HĐQT BIDV 
Phan Đức Tú đã dành cho thế hệ trẻ 
chúng tôi “Sự thành công của các 
bạn trẻ là sự thành công của BIDV”.

Tạo ra những giá Trị 
TốT Đẹp 

Tại BIDV Nam Bình Dương, chúng 
tôi có truyền thống tin tưởng vào 
những điều tốt đẹp, biết ơn, tôn 
trọng ý kiến của đồng nghiệp, 
tuân thủ quy trình, quy định, có 
trách nhiệm, minh bạch trong hoạt 
động… Từ khi thành lập chi nhánh 
cho đến nay, chúng tôi may mắn có 
được những lãnh đạo có lối sống 
đạo đức, chân thành, hết lòng vì 
công việc, có tầm nhìn lâu dài. Ban 
đầu là anh em cấp dưới nhìn vào 
lãnh đạo để noi theo, sau đó dần 

hình thành nên nét văn hóa, như 
những mặc định vô hình mà ai cũng 
tuân thủ. Lâu ngày chúng tôi tự 
nhận thấy đó là những nét rất đặc 
trưng của chúng tôi; đó là thứ làm 
cho công việc của chúng tôi thuận 
lợi hơn, tạo ra cảm giác thoải mái 
cho mọi nhân viên, tạo ra mối quan 
hệ chan hòa, cởi mở, thân thiện tại 
nơi làm việc. Đó là chia sẻ của chị 
Nguyễn Thị Thùy Hương - cán bộ 
chi nhánh BIDV Nam Bình Dương. 
“Sau hơn 20 năm gắn bó với BIDV, 
tôi thực sự nhận thấy nơi này chính 
là gia đình thứ hai của tôi, nơi mà tôi 
có thể thoải mái làm việc, thoải mái 
nêu lên những suy nghĩ của mình, 
có những người đồng nghiệp thân 
thiết như anh em ruột thịt...” 

Niềm tin trong cuộc sống nói 
chung và tại nơi làm việc nói riêng 
có ý nghĩa rất quan trọng. Khi tin 
tưởng vào một giá trị nào đó, chúng 
ta sẵn sàng cố gắng hơn 100% khả 
năng của bản thân để phấn đấu vì 
giá trị đó. Trong công việc, khó khăn 
và thử thách là điều khó tránh khỏi, 
nếu chúng ta không có niềm tin thì 
khó có thể vượt qua để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, giành được 
những thành tựu cao hơn nữa.

Niềm tin phải được đặt trên nền 
tảng những điều tốt đẹp, có ý nghĩa 
trong cuộc sống mới có thể tồn tại 
và duy trì dài lâu. Doanh nghiệp 
nói chung và BIDV nói riêng cần 
phải lựa chọn những giá trị cốt lõi, 
những phẩm chất cao đẹp có liên 
quan mật thiết đến hoạt động kinh 
doanh của mình để xây dựng thành 
bộ quy chuẩn, lấy đó làm nền tảng, 
kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Giá 
trị đó cần được truyền thông một 
cách hiệu quả để từng cán bộ nhân 
viên, người lao động hiểu và thực 
hành tốt. Việc thực hành thường 
xuyên, liên tục, hiệu quả các giá trị 
này sẽ góp phần tạo ra hiệu quả 
trong công việc, tạo môi trường 
làm việc thân thiện, minh bạch hơn. 
Lãnh đạo tất cả các cấp phải tuân 
thủ nghiêm, làm gương mọi lúc, mọi 
nơi, xây dựng những giá trị này thật 
sự trở thành giá trị sống của từng 
người. Có như thế mới duy trì được 
niềm tin vững bền, vĩnh cữu. 
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Đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của hàng 
Triệu khách hàng cá 
nhân

Khách hàng ngày nay đã dần 
quen với việc sử dụng các kênh số 
để giao dịch tài chính, phát sinh 
theo đó là nhu cầu trải nghiệm số 
nhanh hơn, vượt trội hơn. Để có 
thể đáp ứng được nhu cầu ngày 
càng cao của khách hàng, BIDV đã 
có những bước đi tiên phong trong 
việc xây dựng trải nghiệm vượt 
trội dành cho khách hàng. Các sản 
phẩm và dịch vụ số của BIDV được 
thiết kế dựa vào việc thấu hiểu hành 
vi và thói quen của khách hàng thực 
hiện trên không gian mạng chứ 
không đơn thuần đưa các quy trình 
vật lý lên không gian số. Nhờ đó, 
cùng với hệ sinh thái đa dạng, BIDV 
đã tạo được sự tăng trưởng và đột 
phá trong cung cấp dịch vụ “hơn cả 

Vững bước tiên phong
TrêN HÀNH TrìNH CHuyểN đỔI số

Cùng với những bước tiến 
mạnh mẽ trong hoạt động 
chuyển đổi số của đất nước 
cũng như lĩnh vực tài chính 

- ngân hàng, BIDV cũng 
đã tạo được những dấu ấn 
nổi bật, khẳng định vị thế 

tiên phong trong hành trình 
chuyển đổi số.

HoàNG oANH 

là minh chứng cho nỗ lực của BIDV 
để phục vụ khách hàng tốt hơn và 
mang đến những sản phẩm số tiện 
ích hơn... 

Tiên phong trong việc phát triển 
các sản phẩm số, BIDV trở thành 
ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam 
cung cấp sản phẩm vay mua nhà 
trên ứng dụng điện thoại di động 
BIDV Home, hỗ trợ khách hàng cá 
nhân đăng ký vay vốn mua nhà đối 
với các dự án do BIDV tài trợ hoặc 
hợp tác cho vay người mua nhà. 
BIDV cũng là ngân hàng đầu tiên 
triển khai ứng dụng Căn cước công 
dân gắn chip, theo đó khách hàng 
có thể sử dụng Căn cước công dân 
gắn chip và vân tay để quét lên đầu 
đọc, qua đó thực hiện giao dịch 
chuyển tiền nội bộ và chuyển tiền 
24/7 tại khu vực tự phục vụ BIDV 
Ezone. Các khu BIDV Ezone đang 
liên tục được đầu tư mở rộng tại 

ngân hàng” dành cho khách hàng, 
bắt kịp xu hướng và chiếm lĩnh 
những thị trường mới, thói quen 
hành vi mới”...

Ra mắt vào tháng 3/2021, phiên 
bản SmartBanking thế hệ mới của 
BIDV thực sự gây ấn tượng với hàng 
triệu khách hàng cá nhân, đồng thời 
nhận được sự đánh giá cao của giới 
chuyên môn, các chuyên gia. BIDV 
SmartBanking tạo ra trải nghiệm 
liền mạch cho khách hàng trên 
tất cả các thiết bị, ứng dụng “all in 
one” với những tính năng vượt trội 
như: Định danh điện tử khách hàng 
(eKyc); Sản phẩm cho vay nhanh 
Online (QuickLoan); Mở thẻ phi vật 
lý, rút tiền mặt tại máy ATM bằng 
mã QR… eKYC chính là bước tiến 
mới trong chiến lược số hóa toàn 
diện của BIDV khi đầu tư vào các 
kênh số, quy trình số cũng như các 
sản phẩm số. Sự phát triển này cũng 
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các chi nhánh để hướng tới hỗ trợ 
khách hàng tăng khả năng tự phục 
vụ, hạn chế tiếp xúc hay giao dịch 
tiền mặt. 

cung cấp những giải 
pháp công nghệ cao cho 
khách hàng Tổ chức

Xác định “số hóa toàn diện và tối 
ưu trải nghiệm khách hàng tổ chức” 
là một trong những mục tiêu chiến 
lược hoạt động của ngân hàng, 
BIDV chú trọng và ưu tiên việc nâng 
cấp, cải tiến các tính năng quan 
trọng dành cho đối tượng khách 
hàng tổ chức. Nổi bật là việc triển 
khai hệ thống Omni BIDV iBank 
hoàn toàn mới cho khách hàng 
doanh nghiệp. Đây là hệ thống 
ngân hàng số đa kênh dành cho tất 
cả khách hàng tổ chức sử dụng các 
sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số với 
trải nghiệm đồng nhất và liền mạch 
trên cả 02 nền tảng: website (trên 
máy tính) và mobile app (trên thiết 
bị di động). 

Đối với kênh website: BIDV 
iBank cung cấp giải pháp ngân 
hàng số tổng thể với hơn 18 chức 
năng/nhóm chức năng, đáp ứng 
toàn diện các nhu cầu giao dịch 
của khách hàng bao gồm: vấn tin, 
chuyển tiền trong nước/quốc tế, 
thanh toán hóa đơn, tiền gửi có kỳ 
hạn online, nộp thuế/ngân sách 
nhà nước… và các giải pháp dịch vụ 
ngân hàng số đặc thù, chuyên biệt 
như dịch vụ quản lý dòng tiền; dịch 
vụ quản lý tài khoản định danh/tài 
khoản ảo, kết nối hệ sinh thái ERP 
connection với hệ thống kế toán nội 
bộ của khách hàng. 

Kênh Mobile app BIDV iBank 
mang lại cho khách hàng trải 
nghiệm hoàn toàn mới với các tính 
năng riêng có như tạo ngay mã QR/
quét mã QR để chuyển tiền nhanh 
tại hàng triệu điểm giao dịch trên 
toàn quốc; cá thể/tùy biến giao 
diện theo sở thích người dùng; 
đa ngôn ngữ với 07 chức năng/
nhóm chức năng bao gồm: vấn tin, 
chuyển tiền trong nước/quốc tế, 
thanh toán lương, thanh toán hóa 
đơn, đăng ký thanh toán hóa đơn 
định kỳ, tiền gửi có kỳ hạn online, 

tra soát và tiện ích thân thiện với 
người sử dụng. 

Bên cạnh đó, nắm bắt nhu cầu 
trải nghiệm dịch vụ liền mạch, đơn 
giản hóa theo xu hướng “ngân 
hàng nhúng”, “ngân hàng tích hợp” 
được quan tâm nhanh chóng tại thị 
trường Việt Nam, BIDV cũng đang 
là một trong số ít ngân hàng trên 
thị trường tiên phong triển khai 
dịch vụ kết nối trực tiếp với phần 
mềm kế toán của doanh nghiệp: 
ERP - Connection. Đây là dịch vụ 
cho phép khách hàng sử dụng 
các dịch vụ tài chính/phi tài chính 
cung cấp bởi BIDV ngay trên phần 
mềm EPR của khách hàng, đáp ứng 
đồng bộ các nền tảng mà doanh 
nghiệp đang sử dụng, giảm thiểu 
tác nghiệp thủ công và khách hàng 
được tự quyết định trải nghiệm dịch 

vụ ngân hàng ngay trên hệ sinh thái 
của khách hàng. ERP - Connection 
đã nhận được nhiều phản hồi tích 
cực và liên tục được những Tập 
đoàn, Tổng công ty lớn quan tâm đề 
xuất sử dụng như Viettel, EVN, VNPT, 
ACV, TKV, Vinatex, Becamex,...

Tiếp Tục nỗ lực Để 
góp phần Thực hiện 
mục Tiêu chuyển Đổi 
số Quốc gia và ngành 
ngân hàng

Hoạt động chuyển đổi số của 
ngành ngân hàng đang được triển 
khai mạnh mẽ và người dân cùng 
cộng đồng doanh nghiệp đang 
được thụ hưởng rất nhiều lợi. Tuy 
nhiên, do nhu cầu của khách hàng 
ngày càng cao nên hệ thống ngân 
hàng nói chung và BIDV nói riêng 
cũng đứng trước yêu cầu phải mở 
rộng hệ sinh thái, áp lực chuyển đôi, 
kết nối nhiều hơn...

Là ngân hàng thương mại tiên 
phong trong nhiều mặt hoạt động, 
BIDV xác định chuyển đổi số là một 
trong 3 trụ cột chính của BIDV trong 
giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn 
2030. Tầm nhìn đến 2030, BIDV trở 
thành “định chế tài chính hàng đầu 
khu vực Đông Nam Á, có nền tảng 
số tốt nhất Việt Nam...”. Để hiện thực 
hóa mục tiêu trên, BIDV đã, đang 
và sẽ tập trung nguồn lực để đẩy 
nhanh chuyển đổi số toàn diện trên 
các mặt hoạt động dựa trên tổng 
thể các nhóm giải pháp: Khách hàng 
và Thị trường; Kênh và Sản phẩm; 
Quy trình và Vận hành; Hệ sinh thái 
số; Mô hình và Quản trị; Nhân lực và 
Văn hóa số; Quy định và Tuân thủ. 

Chuyển đổi số không còn là sự 
lựa chọn mà là xu hướng tất yếu để 
BIDV định hình tương lai phát triển 
của ngân hàng. Hành trình chuyển 
đổi số của BIDV không đơn giản mà 
ở một quy mô rất lớn, ảnh hưởng 
đến hàng triệu khách hàng cá nhân 
và tổ chức. Tuy nhiên, BIDV luôn 
quyết tâm cao và tin tưởng sẽ thành 
công trong thực hiện chuyển đổi số, 
qua đó góp phần tích cực để thực 
hiện mục tiêu chuyển đổi số ngành 
ngân hàng và mục tiêu chuyển đổi 
số quốc gia... 

Với những kết quả ấn tượng về chuyển 
đổi số, trong thời gian qua, BIDV đã 
được nhiều tổ chức uy tín trong nước 

và quốc tế vinh danh với nhiều giải thưởng 
tiêu biểu như: “Ngân hàng chuyển đổi số 
xuất sắc” của Tạp chí Global Finance, “Doanh 
nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” của Hội 
Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện 
tử Viettimes, “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu 
biểu” của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và 
Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam, 
Danh hiệu Sao Khuê của Hiệp hội Phần 
mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt 
Nam, “Giải pháp công nghệ số tiêu biểu” của 
Hội Truyền thông số Việt Nam...
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Sự cộng hưởng hiệu quả
Ngày 11/11/2019, dưới sự chứng 

kiến của Lãnh đạo Chính phủ, 
NHNN và quan chức cấp cao Việt 
Nam - Hàn Quốc, BIDV và Ngân 
hàng Hana (Hana Bank) - thành 
viên Tập đoàn Tài chính Hana (HFG) 
chính thức ký kết thỏa thuận hợp 
tác chiến lược và công bố Hana 
Bank là cổ đông chiến lược nước 
ngoài, sở hữu 15% vốn điều lệ của 
BIDV. Sự kiện này đánh dấu thương 
vụ M&A lớn nhất trong lịch sử 
ngành ngân hàng Việt Nam. 

Sau 03 năm hợp tác toàn diện, 
ngày 11/11 hàng năm đã trở thành 
ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa cho mối 
quan hệ đối tác chiến lược bền chặt 
giữa hai định chế tài chính hàng 
đầu của hai quốc gia, cũng chính là 

Ngày 11/11 hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm đầy ý 
nghĩa cho mối quan hệ đối tác chiến lược bền chặt giữa hai 
định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc: 
BIDV – Hana Bank.

HẠNH NGÂN

dịp hai bên cùng nhìn lại những kết 
quả bước đầu đạt được sau 03 năm 
hợp tác. 

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam 
ghi nhận: Mối quan hệ hợp tác 
chiến lược BIDV - HFG là mối quan 
hệ mẫu mực - chân thành - hiệu 
quả bậc nhất trong khuôn khổ 
các thương vụ M&A tại Việt Nam. 
Thông qua việc hợp tác chiến lược, 
hai bên đã đạt được nhiều lợi ích 
cốt lõi, cụ thể như sau: (i) BIDV có 
điều kiện nâng cao năng lực tài 
chính, cải thiện năng lực quản trị 
và gia tăng hiệu quả hoạt động 
theo chuẩn quốc tế;  (ii) HFG và 
Hana Bank có thêm một đối tác 
chiến lược tại khu vực Đông Dương 
và ASEAN, tạo điều kiện mạnh 
mẽ để HFG mở rộng phát triển 

kinh doanh tại thị trường ASEAN 
với trên 650 triệu dân; (iii) Hoạt 
động hợp tác đã quảng bá hiệu 
quả và nâng tầm thương hiệu của 
BIDV - HFG/Hana Bank tại cả hai thị 
trường Việt Nam và Hàn Quốc; (iv) 
Góp phần xây dựng mối quan hệ 
ngoại giao tốt đẹp và phát triển sự 
hợp tác toàn diện đa lĩnh vực Việt 
Nam - Hàn Quốc. 

Với lợi thế công nghệ, năng 
lực quản trị, mô hình chuẩn mực, 
chiến lược và tầm nhìn của một 
tập đoàn hàng đầu châu Á,  Hana 
đã và đang chia sẻ kinh nghiệm, 
hỗ trợ BIDV trong nhiều mặt hoạt 
động của ngân hàng, tập trung 
nhưng không giới hạn trên 06 lĩnh 
vực đã ký kết: Hợp tác trong phát 
triển kinh doanh; Hỗ trợ phát triển 
mô hình và vận hành hệ thống 
công nghệ thông tin và chuyển 
đổi số; Hỗ trợ tăng cường quản 
lý rủi ro; Hỗ trợ phát triển và triển 
khai lĩnh vực ngân hàng bán lẻ; 
Hỗ trợ triển khai các đổi mới về 
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quy trình; Cải thiện văn hóa doanh 
nghiệp và hỗ trợ phát triển nguồn 
nhân lực. 

Như vậy, sau 03 năm, hoạt động 
hợp tác hỗ trợ kỹ thuật từ Hana 
Bank đã có tác động lan tỏa, thúc 
đẩy phát triển các mặt về sản phẩm, 
công nghệ, thể chế, quy trình và 
nguồn lực của BIDV theo hướng 
hiện đại hóa, gia tăng hàm lượng 
công nghệ, tối ưu hóa trải nghiệm 
khách hàng và tiệm cận thông lệ 
quốc tế. Hai bên tiếp tục khẳng 
định sẽ mở rộng hợp tác toàn diện 

Trong 03 năm qua, hai bên đã triển khai tổng cộng 80 dự án hợp tác kỹ thuật, 
phối hợp triển khai các chương trình tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối 
chuyên môn…. nhằm mục đích hỗ trợ BIDV kiện toàn mô hình tổ chức và gia 

tăng hiệu quả hoạt động theo chuẩn quốc tế, cụ thể như sau:
Về gia tăng năng lực quản trị, kiện toàn mô hình tổ chức: Trao đổi kinh nghiệm 

và tham vấn Hana Bank trong hoàn thiện báo cáo rà soát mô hình tổ chức BIDV theo 
TA2 và đề xuất mô hình tổ chức giai đoạn 2021-2025; cơ cấu lại mô hình tổ chức Khối 
Ngân hàng bán buôn; tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới 
phòng giao dịch; triển khai cải cách hành chính; kiện toàn mô hình tổ chức, hướng 
tới vận hành theo chuẩn quốc tế.

Về CNTT, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại: 
Xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án chiến lược CNTT giai đoạn 2021-2031, 
tầm nhìn đến năm 2035 và Đề án số hóa hoạt động BIDV; xây dựng kiến trúc 
CNTT tổng thể; phát triển các dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao như: ứng 
dụng eKYC và Firm - Banking trên BIDV SmartBanking, mở tài khoản với thẻ ảo 
sử dụng eKYC, dịch vụ kết nối ERP cho khách hàng doanh nghiệp, triển khai sản 
phẩm e-A loan (tài trợ chuỗi cung ứng), dịch vụ ngân hàng lưu ký phụ tại BIDV; 
triển khai các dịch vụ chung cho khách hàng của hai ngân hàng, điển hình là 
dịch vụ rút tiền QR trên ATM BIDV cho khách hàng sử dụng ứng dụng của Hana 
Bank từ ngày 26/09/2022. Các sản phẩm dịch vụ mới này đã góp phần giúp BIDV 
ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách 
hàng hiện đại.

Về Bán lẻ và quản lý rủi ro: Dựa trên kinh nghiệm của Hana Bank, BIDV đã áp 
dụng và triển khai hiệu quả các giải pháp gia tăng hiệu quả hoạt động bán lẻ và hoạt 
động quản lý rủi ro; trong đó nổi bật là kiện toàn mô hình tổ chức và khung pháp lý 
để triển khai Đề án Dịch vụ cho Khách hàng cao cấp và thành lập Trung tâm Khách 
hàng cá nhân cao cấp; Tư vấn triển khai gói sản phẩm dịch vụ theo vòng đời khách 
hàng và các giải pháp nâng cao năng lực dự báo, quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro theo 
ngành nghề, cải thiện quy trình giám sát tín dụng.

Về phát triển khách hàng Hàn Quốc: Hai bên xây dựng danh sách khách hàng 
tiềm năng quan trọng tại 03 vùng Bắc, Trung, Nam. Tính đến 30/06/2022, có 27 khách 
hàng đã đặt quan hệ với BIDV, chủ yếu trong lĩnh vực vay vốn, tiền gửi, mua bán 
ngoại tệ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ với khách hàng FDI hiện hữu, 
tăng thị phần phục vụ của BIDV đối với các khách hàng Hàn Quốc quan trọng như 
Hyosung, Doosan Vina…

Về phát triển nguồn nhân lực: Trong giai đoạn 2020-2021, mặc dù ảnh hưởng 
của dịch bệnh, BIDV và Hana Bank vẫn phối hợp triển khai trên 70 chương trình, 
cuộc họp kết nối, đào tạo chuyên môn trực tuyến/trực tiếp cho cán bộ BIDV trên 
tất cả các mảng nghiệp vụ. Trong năm 2022, Hana Bank đã hỗ trợ đào tạo và chia sẻ 
kinh nghiệm cho đoàn cán bộ BIDV sang làm việc và học tập ngắn hạn (từ 01/07 - 
31/08/2022) với các chương trình làm việc trên 05 lĩnh vực: Bán lẻ & Ngân hàng số, 
Khách hàng doanh nghiệp, CNTT, Thị trường vốn, Thẻ. Hai bên dự kiến sẽ triển khai 
nhiều chương trình đào tạo, trao đổi nhân lực trong tương lai.

tri ân, đền đáp đối với đất nước Việt 
Nam, con người Việt Nam là trách 
nhiệm của một doanh nghiệp hàng 
đầu Hàn Quốc. 

Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
căng thẳng năm 2021, Hana Bank đã 
đóng góp 6 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin 
của Chính phủ Việt Nam. Trong năm 
2022, Hana Bank tiếp tục tài trợ 40 tỷ 
đồng để xây dựng 08 nhà cộng đồng 
tránh lũ và tài trợ 16 xe cứu thương 
tại 08 tỉnh miền Trung. Điều này thể 
hiện sự tri ân chân thành của Hana 
Bank với đất nước và nhân dân Việt 
Nam, góp phần nâng cao uy tín, hình 
ảnh của  BIDV và HFG, cũng như góp 
phần xây dựng mối quan hệ ngoại 
giao tốt đẹp Việt Nam - Hàn Quốc. 

Tại chương trình diện kiến Chủ 
tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt 
Nam Vương Đình Huệ vào tháng 
08/2022, HFG/Hana Bank đã được 
Lãnh đạo cấp cao ghi nhận và đánh 
giá cao sự đóng góp cho các hoạt 
động an sinh xã hội tại Việt Nam. 

Với phương châm “Tình bạn 
vững bền - Đồng hành phát triển”, 
qua 03 năm hợp tác, BIDV và HFG đã 
trở thành một gia đình, cùng chia 
sẻ giấc mơ xây dựng BIDV trở thành 
Tập đoàn tài chính - ngân hàng 
mang tầm khu vực. Trong tương 
lai, chắc chắn mối quan hệ đối tác 
chiến lược BIDV - HFG/Hana Bank 
sẽ ngày càng bền chặt và phát triển 
vững mạnh, mang lại lợi ích tối đa 
cho khách hàng, cổ đông, người lao 
động và cộng đồng xã hội, tiếp tục 
là hình mẫu tiêu biểu cho mối quan 
hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp 
Việt Nam - Hàn Quốc. 

đa lĩnh vực, kiện toàn hệ sinh thái 
tài chính của hai định chế tài chính 
hàng đầu hai nước. 

Song hành cùng hoạt 
động an Sinh xã hội

Bên cạnh đó, với tinh thần doanh 
nghiệp vì cộng đồng mà hai bên 
cùng chia sẻ, BIDV và HFG/Hana 
Bank đã đồng triển khai nhiều dự án 
an sinh xã hội thiết thực. HFG/Hana 
Bank luôn tâm niệm: Thị trường 
Việt Nam đã mang đến lợi nhuận và 
thành công cho Tập đoàn, vì vậy việc 
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tiềm năng ngành  
năng lượng tái tạo tại 
Việt nam

Hiện nay, biến đổi khí hậu luôn 
là một vấn đề cấp thiết và mang 
tính toàn cầu mà không một quốc 
gia hay một tổ chức, doanh nghiệp 
nào đứng ngoài cuộc bởi những tác 
động tiêu cực ngày càng mạnh mẽ 
lên hoạt động kinh tế - xã hội. 

Là một trong số những quốc gia 
dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi 
khí hậu, Việt Nam luôn chủ động 
và tích cực triển khai nhiều hoạt 
động vừa ứng phó với biến đổi khí 
hậu vừa hướng tới phát triển xanh, 
bền vững. 

Với lợi thế nằm trong khu vực khí 
hậu nhiệt đới gió mùa với tốc độ 
gió cao, số giờ chiếu sáng dài, chỉ 
số bức xạ lớn, Việt Nam được đánh 

Trong những năm gần đây, khi những nguồn năng lượng sơ cấp đang ngày càng 
cạn kiệt, việc dịch chuyển từ khai thác nguồn năng lượng truyền thống sang phát triển 
năng lượng tái tạo đang là xu thế phát triển chung. BIDV đã và đang đồng hành cùng 
doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đẩy mạnh xu hướng chuyển dịch cơ 
cấu nguồn năng lượng của đất nước theo hướng bền vững thông qua hỗ trợ doanh 

nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng xanh cho hoạt động sản xuất và đầu tư.

NHật MiNH

giá là quốc gia có tiềm năng phát 
triển điện gió, điện mặt trời với tổng 
công suất lên đến 2.073,7 GW. Trong 
thời gian qua, với sự quan tâm, định 
hướng của Chính phủ, lĩnh vực năng 
lượng tái tạo ở nước ta đã có sự phát 
triển mạnh mẽ. Tính đến cuối năm 
2021, tổng 
công suất điện gió, điện mặt trời đã 
đạt 20.670 MW (tăng 15.000 MW so 
với năm 2019, chiếm 27% tổng công 
suất nguồn điện), tổng sản lượng 
điện từ nguồn năng lượng tái tạo 
đạt 31.508 tỷ kWh, chiếm 12,27% 
tổng sản lượng điện toàn hệ thống.

tăng trưởng Và phát 
triển cùng BiDV

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã 
quyết tâm đưa mức phát thải ròng 
về “0” vào năm 2050. Thực hiện Chỉ 

thị của Chính phủ và Ngân hàng 
Nhà nước, BIDV đã chủ động tiếp 
cận và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp 
cận nguồn tín dụng xanh, trong đó 
năng lượng tái tạo là lĩnh vực được 
đặc biệt quan tâm. 

Theo định hướng về hoạt động 
tín dụng trong giai đoạn 2021-2025, 
BIDV sẽ dành tỷ trọng nhất định để 
tài trợ cho các khách hàng trong 
lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng 
lượng sạch, các ngành sản xuất và 
tiêu dùng phát thải carbon thấp, 
thích ứng với biến đổi khí hậu, qua 
đó góp phần chuyển đổi nền kinh tế 
theo hướng tăng trưởng xanh, bảo 
vệ môi trường, ngăn chặn biến đổi 
khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng 
tài nguyên, năng lượng, thể hiện 
trách nhiệm với cộng đồng và môi 
trường.  Theo đó, BIDV đang là đơn 

đồng HànH cùng
ngành năng lượng tái tạo
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vị thu xếp và cấp vốn tài trợ đối với 
các dự án lớn trọng điểm.

 Trong những dự án BIDV đang 
đồng hành, có nhiều dự án đã đóng 
điện cung cấp nguồn điện “xanh” 
cho lưới điện quốc gia như: Nhà 
máy điện mặt trời Đá Bạc, Nhà máy 
điện mặt trời Phong Phú, Nhà máy 
điện mặt trời Cát Hiệp, Nhà máy 
điện mặt trời Sông Lũy 1, Nhà máy 
điện mặt trời Yên Đinh,… Nổi bật 
trong đó dự án Nhà máy điện năng 
lượng mặt trời Đá Bạc 2 của Công ty 
TNHH Tài Tiến.

Công ty TNHH Tài Tiến, được 
thành lập từ năm 2009, có trụ sở 
tại tỉnh Đồng Nai, là doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất 
thải nguy hại, chất thải rắn sinh 
hoạt và năng lượng tái tạo. Dự án 
Nhà máy điện năng lượng mặt trời 
Đá Bạc 2 có vị trí đặt tại Khu công 
nghiệp Đá Bạc, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, với tổng mức đầu tư lên đến 
1.340 tỷ đồng. BIDV tài trợ khoảng 
70% vốn, tương đương 939 tỷ đồng, 
cho hầu hết các hạng mục đầu tư 
của dự án, từ nhập khẩu pin năng 
lượng mặt trời, thanh toán tiền thuê 
đất, thanh toán chi phí xây dựng… 
đến các chi phí vận hành dự án. 
Sau 12 tháng đầu tư, dự án đã hoàn 
thành, đi vào hoạt động từ giữa 
năm 2019 và đến nay đã cung cấp 
95 MWh cho lưới điện quốc gia. 

Dự án Nhà máy điện năng lượng 
mặt trời Đá Bạc 2 của Công ty TNHH 
Tài Tiến đã mang lại những lợi ích 
kinh tế xã hội nhất định cho địa 
phương cũng như ngành năng 
lượng tái tạo. Đối với tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, việc bổ sung 95 MWh 
điện mặt trời từ dự án này đã góp 
phần tăng cường an ninh năng 
lượng của tỉnh và các vùng lân cận. 
Dự án đi vào hoạt động còn tạo việc 
làm cho hơn 200 lao động và tiềm 
năng thu ngân sách ổn định cho 
tỉnh. Hơn nữa, lượng điện năng bổ 
sung từ dự án còn góp phần đưa 
khả năng cung cấp điện mặt trời 
của Việt Nam đạt công suất 35.400 
MW vào năm 2030, hiện thực hóa 
chiến lược phát triển xanh của đất 
nước. Dự án cũng góp phần tạo ra 
nguồn cung ứng năng lượng lâu dài 

và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu 
hóa thạch, không phát thải khí nhà 
kính, giảm thiểu tác động tiêu cực 
của biến đổi khí hậu (hạn hán, lũ lụt, 
thiên tai dịch bệnh,…) và ô nhiễm 
môi trường. 

Sự thành công của dự án Nhà 
máy điện năng lượng mặt trời 
Đá Bạc 2 được kỳ vọng sẽ góp 
phần thu hút thêm nhiều dự án 
và nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực 
năng lượng tái tạo nhằm gia tăng 
sản lượng năng lượng “xanh” và 
đẩy mạnh công cuộc hoàn thành 
mục tiêu quốc gia. Về phía BIDV, 
việc hỗ trợ vốn kịp thời cho doanh 

nghiệp với cơ chế lãi suất, phí 
hợp lý đã giúp doanh nghiệp đảm 
bảo tiến độ đầu tư dự án, đưa sản 
phẩm ra thị trường đúng kế hoạch 
dự kiến. 

Trong thời gian tới, với định 
hướng của Chính phủ về phát triển 
các dự án nguồn điện với cơ cấu 
phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu 
quả, BIDV sẽ tiếp tục đồng hành với 
các doanh nghiệp trong việc cung 
ứng nguồn vốn tín dụng xanh để 
thực hiện mục tiêu phát triển kinh 
tế bền vững, cũng như góp phần 
giảm tác động hiệu ứng nhà kính và 
biến đổi khí hậu gây ra. 

BIDV tHam gIa HộI tHảo 
Về tín Dụng xanH, ngân Hàng xanH

Ngày 27/10/2022, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học quốc tế “Tín dụng xanh, ngân 
hàng xanh hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam” đã được tổ chức với sự tham 
dự của Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà và gần 200 đại biểu trong nước và 
quốc tế. Đại diện BIDV tham dự Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Trần Long đã trình 
bày tham luận và chia sẻ một số kinh nghiệm triển khai tại BIDV. 

Phó Tổng Giám đốc Trần Long nêu bật một số điểm nhấn trong hoạt động của 
BIDV liên quan đến lĩnh vực này: (i) BIDV có tầm nhìn chiến lược rõ ràng về phát triển 
tín dụng xanh, ngân hàng xanh; (ii) BIDV luôn ưu tiên tập trung vốn tín dụng tài trợ 
các dự án tín dụng xanh và đã đạt được những kết quả rất tích cực; (iii) BIDV tăng 
cường hợp tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phát triển bền vững, để hỗ trợ 
triển khai nguồn vốn xanh và bền vững về Việt Nam; (iv) BIDV là định chế tài chính 
trong nước đầu tiên hợp tác với Bộ TN&MT, xây dựng các giải pháp và hành động 
cụ thể nhằm hướng đến thực hiện các mục tiêu chiến lược về bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững; (v) BIDV 
không ngừng nâng cao năng lực thể chế, hoàn thiện các quy trình nội bộ liên quan 
tới tín dụng xanh; (vi) BIDV triển khai nhiều biện pháp để góp phần cải thiện môi 
trường, hướng tới xây dựng ngân hàng xanh.

Tính tới 30/09/2022, BIDV dẫn đầu thị trường về tài trợ các dự án xanh với 1.210 
khách hàng và dự án, tổng số tiền cam kết cấp tín dụng hơn 61.700 tỷ đồng. Dư 
nợ tín dụng xanh khoảng 49.000 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng dư nợ BIDV. Dư nợ tín 
dụng xanh tập trung chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có hơn 800 
dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch với tổng số tiền cấp tín dụng hơn 53.200 
tỷ đồng (chiếm khoảng 97% dư nợ tín dụng xanh). Tính riêng các dự án điện gió, 
điện mặt trời có quy mô vay vốn trên 500 tỷ đồng, trong giai đoạn 2020-2021, BIDV 
đã tài trợ 25 dự án với tổng số tiền cho vay khoảng 23.400 tỷ đồng (tương đương 1 
tỷ USD).

Phó Tổng Giám đốc Trần Long cũng phân tích một số khó khăn, thách thức 
trong phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh tại Việt Nam và nêu lên một số 
đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và một số bộ ngành liên 
quan nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này.
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góp pHần
tHúc đẩy 
tiết kiệm

năng lượng 

Bộ Công Thương đánh giá tiềm năng tiết kiệm 
năng lượng trong ngành công nghiệp tại Việt Nam 
có thể đạt từ 20 - 30%. Để đạt được mục tiêu trên 
trong giai đoạn 2019 - 2030, các doanh nghiệp 

cần đẩy mạnh thực hiện mà trong đó trọng tâm là 
các giải pháp về tài chính. Với vai trò là một định 
chế tài chính hàng đầu và là đối tác quan trọng 
của WB tại Việt Nam, Đại diện BIDV -  Bà Đinh 
Hương Thuỷ - Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn ủy 
thác quốc tế đã có những chia sẻ về việc triển khai 

hiệu quả các dự án tiết kiệm năng lượng.

tHùy LiNH (thực hiện)

Trong thời gian qua, BIDV đã 
có những hoạt động gì trong 

việc thúc đẩy tiết kiệm năng lượng 
tại Việt Nam?

Là ngân hàng thương mại có 
lịch sử hoạt động lâu đời nhất tại 
Việt Nam, tính đến tháng 6/2022, 
BIDV đứng đầu thị trường về quy 
mô tổng tài sản (tương đương 85 
tỷ USD), thị phần tín dụng chiếm 
13% toàn thị trường. Trong nhiều 
năm qua, BIDV đã hợp tác với nhiều 
tổ chức tài chính quốc tế như WB, 
AFD, EIB để triển khai cho vay lại các 
nguồn vốn uỷ thác nước ngoài vì 
mục tiêu phát triển bền vững, đóng 
góp tích cực vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước.

Nhằm góp phần thúc đẩy tiết 
kiệm năng lượng tại Việt Nam, BIDV 

đã đưa tăng trưởng bền vững, 
tăng trưởng xanh thành một trong 
những mục tiêu quan trọng trong 
Chiến lược phát triển kinh doanh 
giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 
đến 2030 của ngân hàng. Để hiện 
thực hóa BIDV đã tích cực phối 
hợp với các tổ chức quốc tế như 
WB, KOICA, GIZ triển khai hoạt 
động quảng bá, giới thiệu các dự 
án tiêu biểu trong lĩnh vực tiết 
kiệm năng lượng thông qua tham 
gia các chương trình hội thảo, 
tọa đàm và nhận được nhiều sự 
quan tâm của các doanh nghiệp 
hoạt động trong các lĩnh vực công 
nghiệp khác nhau. BIDV là ngân 
hàng tiên phong cho vay lĩnh vực 
tiết kiệm năng lượng và triển khai 
thành công các nguồn vốn ủy thác 

nước ngoài tài trợ cho lĩnh vực này 
như: Dự án tiết kiệm năng lượng 
trong ngành công nghiệp Việt 
Nam (VEEIE); Dự án Thúc đẩy tiết 
kiệm năng lượng trong các ngành 
công nghiệp Việt Nam (VSUEE), 
góp phần tăng cường sử dụng 
năng lượng hiệu quả trong ngành 
công nghiệp của Việt Nam và đạt 
mục tiêu quốc gia về tiết kiệm 
năng lượng, giảm phát thải khí 
nhà kính… Đến thời điểm hiện tại, 
BIDV đã hoàn thành rút vốn và giải 
ngân 100% hạn mức  nguồn vốn 
VEEIE do WB tài trợ để cho vay lại 
10 tiểu dự án thuộc nhiều lĩnh vực 
trong ngành công nghiệp như mía 
đường, xi măng, sản xuất hơi nhiệt, 
sản xuất kính, thép,... với tổng số 
tiền là 1.146 tỷ đồng.
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Bà có thể chia sẻ một số khó 
khăn, thách thức khi triển 

khai các hoạt động cho vay vốn đối 
với các dự án tiết kiệm năng lượng?

Qua triển khai thực tế các dự 
án tiết kiệm năng lượng, cả ngân 
hàng và doanh nghiệp đều phải 
đối mặt với một số thách thức. Về 
phía doanh nghiệp, các dự án đầu 
tư tiết kiệm năng lượng thường có 
tài sản hình thành từ vốn vay là các 
máy móc, thiết bị đặc thù có thời 
gian khấu hao nhanh, tính thanh 
khoản trên thị trường không cao. 
Bên cạnh đó, một số trường hợp 
đầu tư tiết kiệm năng lượng chỉ là 
một cấu phần nhỏ trong một dự án 
lớn của doanh nghiệp (hoặc nằm 
trong một tổng thể một nhà máy, 
được thiết kế chuyên dụng, không 

thể hoạt động tách rời), trường hợp 
phát sinh rủi ro, phải xử lý tài sản 
đảm bảo sẽ khó bóc tách riêng cấu 
phần tiết kiệm năng lượng trong 
tổng thể dự án để thu hồi nợ vay 
dẫn đến không đáp ứng các tiêu 
chí của ngân hàng về thế chấp tài 
sản bảo đảm trong quá trình xem 
xét, phê duyệt cấp tín dụng. Đồng 
thời, các doanh nghiệp gặp khó 
khăn trong mức tiết kiệm năng 
lượng tối thiểu 20% so với trước khi 
đầu tư. Tuy nhiên, đây là mức tiết 
kiệm năng lượng cao so với thực tế 
triển khai tại các dự án đang thực 
hiện cho vay tại BIDV, mức tiết kiệm 
năng lượng tại các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực này thường ở mức 
không cao (~10%) nhưng hiệu quả 
về kinh tế và các giá trị mang lại về 
môi trường xã hội rất đáng kể. 

Đối với ngân hàng, tiết kiệm 
năng lượng là một lĩnh vực đầu tư 
tuy không mới nhưng hiện nay chưa 
nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tiếp 
cận với thông tin về công nghệ và 
các giải pháp tiết kiệm năng lượng. 
Đồng thời, việc đánh giá thông số 
về kỹ thuật, hiệu quả tiết kiệm năng 
lượng và đặc biệt là điều kiện về tài 
chính, môi trường - xã hội của dự án 
có sự khác biệt giữa đánh giá theo 
tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Đối 
với một số tiểu dự án đầu tư nâng 

cấp toàn bộ dây chuyền, việc bóc 
tách các hạng mục tiết kiệm năng 
lượng để giải ngân từ nguồn vốn 
đòi hỏi ngân hàng đầu tư nhiều thời 
gian và công sức.

Với vai trò là đơn vị cho vay tài 
chính, theo bà các doanh 

nghiệp khi thực hiện vay vốn đối với 
các dự án tiết kiệm năng lượng cần 
làm gì để đạt hiệu quả cao nhất?

Với kinh nghiệm trực tiếp tham 
gia và đã triển khai giải ngân cho 
vay lại nguồn vốn của Dự án Tiết 
kiệm năng lượng cho ngành Công 
nghiệp Việt Nam (VEEIE), để đạt 
hiệu quả cao khi thực hiện dự án 
tiết kiệm năng lượng, BIDV nhận 
thấy các doanh nghiệp cần: (i) 
Thường xuyên cập nhật công nghệ 
về giải pháp tiết kiệm năng lượng 
trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh; (ii) Trong quá trình thiết lập 
dự án, các doanh nghiệp cần xác 
định rõ và có đánh giá cụ thể về dự 
kiến mức tiết kiệm năng lượng, tác 
động ảnh hưởng đến môi trường 
xã hội tại địa phương nơi triển khai 
dự án và đặc biệt có kế hoạch tài 
chính chi tiết đảm bảo dự án được 
triển khai thông suốt, hiệu quả 
cao về mặt kinh tế và xã hội; (iii) 
Doanh nghiệp cần thường xuyên 
cập nhật các thông tin về các gói 
hỗ trợ, ưu đãi trong lĩnh vực tiết 
kiệm năng lượng để có thể kịp thời 
tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, công 
cụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp 
triển khai các dự án tiết kiệm năng 
lượng hiệu quả. 

BIDV thường xuyên cập nhật 
những thông tin, những gói sản 
phẩm hỗ trợ trên website chính 
thức và các nền tảng mạng xã hội 
để doanh nghiệp có thể tìm kiếm 
những gói hỗ trợ phù hợp cho 
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các 
doanh nghiệp có thể tham khảo về 
Quỹ chia sẻ rủi ro thuộc Dự án Thúc 
đẩy tiết kiệm năng lượng trong các 
ngành công nghiệp Việt Nam (VSU-
EE). Dự án thực hiện cơ chế bảo lãnh 
tín dụng cho các dự án đầu tư tiết 
kiệm năng lượng nhằm tháo gỡ rào 
cản về tiếp cận vốn vay thương mại. 

Xin cảm ơn bà! 

Ngày 26/08/2022, Hội Khoa học và 
Công nghệ sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) 

phối hợp Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm 
năng lượng – Bộ Công Thương tổ chức Lễ 
phát động 03 giải thưởng và diễn đàn Giải 
pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong 
lĩnh vực công nghiệp. Tại buổi Tọa đàm, BIDV 
đã tham gia và trao đổi về vai trò của ngân 
hàng trong chiến lược thúc đẩy tiết kiệm 
năng lượng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, BIDV 
cũng chia sẻ một số thách thức khi triển khai 
cho vay lại lĩnh vực này, đưa ra các giải pháp 
thúc đẩy đầu tư tiết kiệm năng lượng trên 
thị trường và các lời khuyên cho các doanh 
nghiệp để vay vốn thực hiện các dự án tiết 
kiệm năng lượng đạt hiệu quả cao.
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Xin ông cho biết, dịch bệnh 
Covid-19 đã ảnh hưởng như 

thế nào tới FCV và doanh nghiệp 
đã làm gì để vượt qua những khó 
khăn đó?

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những 
tác động to lớn đối với nền kinh tế 
Việt Nam nói riêng và kinh tế toàn 
cầu nói chung. Đối với ngành hàng 
tiêu dùng nhanh (FMCG), do sức mua 
suy giảm và do gián đoạn của chuỗi 
cung ứng trong cả sản xuất lẫn lưu 
thông, nên chịu ảnh hưởng tiêu cực 
sớm nhất và rõ rệt nhất.

Trước tình hình đó, Friesland 
Campina Việt nam đã tập trung vào 
3 mục tiêu trọng điểm bao gồm: (i) 
Đảm bảo tính liên tục của sản xuất 
và lưu thông trên cơ sở đảm bảo 
an toàn về sức khỏe và an sinh của 
công nhân và nhân viên toàn công 
ty, trong đó có đội ngũ bán hàng; 
(ii) Trợ giúp người tiêu dùng và đội 
ngũ y bác sĩ với chương trình Dinh 

trịNH traNG

tàI trợ cHuỗI cung ứng

Giải pháp Win – Win 
cho doanh nghiệp

Sự đồng hành của ngân hàng 
và doanh nghiệp trong việc tìm 
kiếm các giải pháp tài chính 
sẽ giúp doanh nghiệp vượt 
qua những khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, 
nhanh chóng lấy lại đà tăng 
trưởng. Ông Lê Quốc Trung 
- Giám đốc Tài chính Công ty 
FrieslandCampina Việt Nam 
(FCV) chia sẻ về sự hợp tác với 
BIDV để phát triển mạnh mẽ 
hơn trong thời gian tới.

dưỡng Yêu thương nhằm chung 
tay góp phần giải quyết khó khăn 
chung trong đời sống của người 
dân; (iii) Hỗ trợ chung tay giải quyết 
khó khăn cùng các đối tác của công 
ty, từ nhà cung cấp nguyên vật liệu 
với các đơn vị vận tải, và đặc biệt là 
các nhà phân phối vì hệ thống phân 
phối đóng một vai trò quan trọng 
trong lưu thông, giúp đưa sản phẩm 
đến với người tiêu dùng.

Với mục tiêu như vậy, chương 
trình hợp tác cùng BIDV giúp hỗ 
trợ tài chính cho nhà phân phối 
có ý nghĩa quan trọng và vô cùng 
cần thiết, giúp phần nào giảm bớt 
khó khăn trước mắt, qua đó chung 
tay giúp nhà phân phối duy trì 
hoạt động kinh doanh, giúp hàng 
hóa lưu thông tới tay người tiêu 
dùng, và như vậy cũng là giúp công 
ty chúng tôi vượt qua được các 
khó khăn của đại dịch. Có thể nói 
chương trình này thực sự là một giải 

pháp WIN-WIN, giúp tất cả các bên 
liên quan vượt qua khó khăn của đại 
dịch, và về lâu dài tạo tiền đề giúp 
các bên cùng tăng trưởng mạnh mẽ 
và bền vững hơn.

FCV đánh giá như thế nào về 
vai trò của dự án hợp tác tài 

trợ nhà phân phối giữa BIDV và 
FCV đối với FCV nói riêng và với các 
doanh nghiệp, đặc biệt trong 
ngành sữa nói chung?              

Bên cạnh việc hỗ trợ giải quyết 
khó khăn và xa hơn là cùng phát 
triển kinh doanh với các nhà phân 
phối, chương trình hợp tác giữa FCV 
và BIDV đóng góp rất lớn vào việc 
tối ưu hóa vận hành chuỗi cung 
ứng của công ty chúng tôi thông 
qua các giải pháp tiên tiến. Đối 
với ngành hàng tiêu dùng nhanh 
(FMCG), với đặc điểm vòng quay 
hàng hóa tương đối ngắn, việc tối 
ưu hóa vận hành hệ thống phân 

Ông Lê Quốc Trung- Giám đốc Tài chính  công ty FrieslandCampina Việt Nam (FCV)
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phối đóng vai trò vô cùng quan 
trọng với các doanh nghiệp nhằm 
đảm bảo khả năng cung ứng nhanh 
và kịp thời tới người tiêu dùng. Dựa 
trên sự chuyên nghiệp, nền tảng 
công nghệ hiện đại và sự hợp tác 
toàn diện từ BIDV, quy trình làm việc 
giữa FrieslandCampina Việt Nam và 
nhà phân phối được tự động hóa 
và hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian 
cũng như giảm thiểu rủi ro cho các 
bên trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, dự án hợp tác này cũng 
đánh dấu mốc quan trọng trong 
của công ty chúng tôi trong việc 
hợp tác với các đối tác tài chính 
ngân hàng đầu ngành trong nước 
và quốc tế, thể hiện mong muốn 
của FrieslandCampina trong việc 
kết hợp kinh nghiệm toàn cầu 
với các nguồn lực địa phương. 
FrieslandCampina Việt Nam tự hào 
là tập đoàn đa quốc gia tiên phong 
triển khai chương trình hỗ trợ tài 
chính nhà phân phối rộng khắp 
trong nước.

Theo ông, giải pháp tài trợ 
của BIDV đã hỗ trợ như thế 

nào cho các Nhà phân phối của 
FCV?

Chương trình tài trợ nhà phân 
phối hợp tác với BIDV đã tiếp cận và 
triển khai tới hàng trăm nhà phân 
phối, trải dài khắp các tỉnh thành 
lớn trên toàn quốc, tác động tích 
cực đáng kể tới hệ thống nhà phân 
phối và kết quả kinh doanh của 
FrieslandCampina Việt Nam.

Trong bối cảnh nền kinh tế nhìn 
chung gặp nhiều khó khăn, giải 
pháp tài trợ của BIDV không chỉ 
giúp nhà phân phối duy trì hoạt 
động, mà còn tạo điều kiện mở 
rộng quy mô kinh doanh với tổng 
hạn mức tín dụng tăng hai con số 
phần trăm so với hạn mức ban đầu. 
Chương trình cũng là cơ hội giúp 
các nhà phân phối tiếp cận nguồn 
tài chính vốn lưu động một cách 
nhanh chóng và trực tiếp, với chi 
phí lãi suất ưu đãi hơn nhiều so với 
các hình thức huy động vốn thông 
thường. 

Về mặt vận hành, dự án này giúp 
nhà phân phối tối ưu hóa quy trình 
làm việc và quản lý dòng tiền. Nhờ 
quy trình tự động hóa và nền tảng 
công nghệ hiện đại, nhà phân phối có 
thể giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm đáng 
kể thời gian và chi phí trong việc đối 
chiếu, soát xét giữa các bên. Điều này 
góp phần đặt nền móng quan trọng 
để các nhà phân phối và các đối tác 
có liên quan xây dựng chiến lược phát 
triển kinh doanh dài hạn, đẩy nhanh 
tiến trình số hóa nói riêng và chuyên 
nghiệp hóa nói chung.

FCV đánh giá như thế nào về 
tiềm năng thị trường sữa Việt 

Nam và có đề xuất định hướng hợp 
tác nào tiếp theo với BIDV để hỗ trợ 
thúc đẩy các hoạt động kinh doanh 
của FCV trong thời gian tới?

Việt Nam hiện và sẽ tiếp tục 
là một thị trường tiềm năng 
đối với sữa và các sản phẩm 

BIDV là một trong các ngân hàng tiên 
phong đẩy mạnh triển khai, 

xây dựng giải pháp phù hợp đáp ứng nhu 
cầu của doanh nghiệp theo từng chuỗi khác 
nhau, nhanh chóng hỗ trợ doanh nghiệp bổ 
sung vốn, kết nối mạng lưới, ổn định sản xuất 
kinh doanh.

Sản phẩm Tài trợ chuỗi cung ứng của BIDV 
bao gồm các sản phẩm hỗ trợ các doanh 
nghiệp trong chuỗi cung ứng như Tài trợ nhà 
cung cấp, Tài trợ nhà phân phối và Bao thanh 
toán trong nước. Theo đó, BIDV cung cấp các 
giải pháp tài trợ vốn lưu động cho các doanh 
nghiệp dựa trên sự liên kết, chính sách mua 
bán hàng và thanh toán, chính sách hỗ trợ/
cam kết của doanh nghiệp trung tâm nhằm 
thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chuỗi 
cung ứng, qua đó hỗ trợ tăng doanh số bán 
hàng và tối ưu hóa dòng tiền luân chuyển 
trong chuỗi, hỗ trợ doanh nghiệp hình thành 
chuỗi cung ứng bền vững.

Năm 2022, tạp chí Global Banking & 
Finance Review (GBAF) đã vinh danh BIDV là 
ngân hàng cung cấp sản phẩm Tài trợ chuỗi 
cung ứng tốt nhất Việt Nam. BIDV là ngân 
hàng nội địa đầu tiên giành giải thưởng quốc 
tế về sản phẩm tài trợ chuỗi cung ứng. Giải 
thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực 
của BIDV với định hướng mang đến các sản 
phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, thân thiện, 
chuyên nghiệp, tận tâm dành cho khách 
hàng doanh nghiệp.  

Trong năm 2022, BIDV đã phát triển thêm 
07 chuỗi mới bao gồm (2 chuỗi cung cấp và 
5 chuỗi phân phối), thu hút thêm gần 300 
khách hàng doanh nghiệp tham gia chuỗi.

dinh dưỡng. Chúng tôi tin rằng 
FrieslandCampina Việt nam và BIDV 
sẽ có rất nhiều tiềm năng hợp tác 
nhằm giúp toàn bộ chuỗi cung 
ứng của chúng tôi thêm tiềm lực 
tài chính, để tăng trưởng nhanh và 
mạnh hơn, qua việc cung cấp giải 
pháp thanh toán tiện lợi và hiệu 
quả không chỉ cho nhà phân phối 
mà còn mở rộng tới các nhà bán lẻ 
và khách hàng, đáp ứng sứ mệnh 
mang nguồn dinh dưỡng chất 
lượng phục vụ mọi đối tượng người 
tiêu dùng của FrieslandCampina 
Việt Nam. 

Xin cảm ơn ông! 
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cHìa kHóa xây Dựng

Đội ngũ nhân sự  vững mạnh

Trên tiến trình phát triển không ngừng, BIDV xác định nguồn nhân lực chất 
lượng cao là một trong những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa khát vọng. 
Ngày 22/09/2022, HĐQT đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BIDV về Quy 
chế chức danh và phát triển nghề nghiệp tại BIDV. Việc ban hành và thực thi 
Quy chế chuyên biệt về nhân sự tiếp tục khẳng định sự quan tâm của BIDV 
trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận 
lợi để mỗi cán bộ nhân viên phát huy tài năng, nâng cao nghiệp vụ, phát triển 
sự nghiệp tại BIDV. Để hiểu rõ hơn về Quy chế này, phóng viên Bản tin Đầu 
tư Phát triển có cuộc phỏng vấn Chị Lưu Diễm Cầm – Phó Giám đốc Ban Tổ 
chức Nhân sự, đơn vị đầu mối soạn thảo và ban hành Quyết định này.

Việt NHật (thực hiện) được đúng sở trường và tài năng của 
mỗi cán bộ thì chúng ta mới tạo ra 
những giá trị cao nhất đóng góp vào 
sự thành công của toàn ngân hàng.

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc 
xây dựng đội ngũ nhân sự vững 
mạnh, từ tháng 01/2021, HĐQT đã 
chỉ đạo Ban TCNS nghiên cứu, cải 
tiến Hệ thống chức danh tại BIDV 
với mục tiêu nâng cao hiệu quả 
công tác Quản trị Nguồn nhân lực. 
Hệ thống chức danh mới được áp 
dụng trên toàn hệ thống BIDV kể 
từ ngày 01/10/2022, có ý nghĩa to 
lớn trong việc việc triển khai chiến 
lược hoạt động của BIDV, đặc biệt 
là chiến lược phát triển nguồn nhân 
lực, đem lại lợi ích rõ rệt cho người 
lao động (NLĐ). Hệ thống chức 
danh mới là cơ sở để xây dựng cơ 
chế, chính sách, chế độ đãi ngộ 
công bằng, minh bạch phù hợp với 
từng vị trí. Đặc biệt là xây dựng lộ 
trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng 

Cán bộ Trung tâm Khách hàng cao cấp BIDV

mẽ theo định hướng chiến lược 5 
năm 2021-2025, tầm nhìn đến năm 
2030 trở thành định chế tài chính 
hàng đầu Đông Nam Á và là top 100 
ngân hàng lớn nhất Châu Á. Trong 
hành trình đó, chìa khóa dẫn đến sự 
thành công chính là con người. Chỉ 
khi chiêu mộ và bố trí đúng người, 
đảm nhận đúng công việc, phát huy 

Thưa chị, việc ban hành Quy 
chế chức danh và phát triển 

nghề nghiệp có ý nghĩa như thế 
nào đối với cán bộ nhân viên và sự 
phát triển của BIDV?

BIDV đang bước vào giai đoạn 
tăng tốc với quyết tâm cao nhất, tập 
trung nguồn lực tốt nhất cho hành 
trình phát triển toàn diện, mạnh 
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hơn cho NLĐ, song song với việc 
đầu tư, phát triển mạnh mẽ công 
tác đào tạo và phát triển nhân tài. 
Từ đó, mỗi cán bộ có thể chủ động 
xây dựng kế hoạch, để phát triển sự 
nghiệp tại BIDV trong tương lai. Việc 
áp dụng hệ thống chức danh mới 
và các quy định về phát triển nghề 
nghiệp sẽ là chìa khóa để BIDV xây 
dựng được đội ngũ nhân sự vững 
mạnh, hiệu suất cao, góp phần 
đưa BIDV đạt được những mục tiêu 
chiến lược đề ra.  

Những nội dung nổi bật của 
Quy chế là gì và khác biệt như 

thế nào so với các quy chế trước 
đây, thưa chị?

Đúng như tên gọi, hai nội dung 
nổi bật nhất trong quy chế này là Hệ 
thống chức danh và Phát triển nghề 
nghiệp. Mỗi nội dung đều được quy 
định tại các phần riêng biệt, đem lại 
sự rõ ràng, thuận tiện cho việc tra 
cứu và tham chiếu trong quá trình 
triển khai. So với Quy chế về chức 
danh và tiêu chuẩn chức danh cán 
bộ ban hành kèm Quyết định số 
1616/QĐ-HĐQT, các quy định trong 
Quy chế này (số 818/QĐ-HĐQT) có 
nhiều sự thay đổi, cải tiến. 

Hệ thống chức danh tại BIDV 
được chia thành 10 nhóm chức 
danh thay vì 03 nhóm như trước 
đây, trong đó các chức danh có tính 
chất và vai trò tương đồng nhau 
được sắp xếp thành một nhóm 
chức danh. Tiêu chuẩn và khung 
chức trách nhiệm vụ của mỗi chức 
danh cũng được quy định rõ ràng, 
cụ thể, thể hiện sự khác biệt về vai 
trò và giá trị của mỗi cấp chức danh 
trong toàn hệ thống. Bên cạnh đó, 
các chức danh theo hướng phát 
triển chuyên môn nghiệp vụ tại Quy 
chế lần này được đề cao và phát 
triển hơn về cả số lượng chức danh 
cũng như cấp bậc chức danh tương 
quan với các chức danh theo định 
hướng phát triển lãnh đạo, quản lý. 
Điều này sẽ mở ra con đường phát 
triển nghề nghiệp rộng mở hơn, 
phù hợp hơn với định hướng của 
tất cả NLĐ tại BIDV. Cụ thể, Quy chế 
đã quy định rõ ràng 03 hướng phát 
triển nghề nghiệp cho cán bộ nhân 

viên: (i) Hướng lãnh đạo, quản lý; (ii) 
Hướng chuyên môn nghiệp vụ; (iii) 
Đan xen giữa hướng lãnh đạo, quản 
lý và hướng chuyên môn nghiệp vụ. 
Theo đó, những cán bộ có thế mạnh 
và đam mê nghiên cứu, phát triển 
chuyên sâu kỹ năng chuyên môn, 
nghiệp vụ có thể phát huy năng lực, 
sở trường tại các vị trí chuyên gia và 
chuyên gia cấp cao, tham gia tư vấn, 
tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong 
các lĩnh vực cụ thể, đóng góp những 
giá trị quan trọng cho sự phát triển 
chung của BIDV. 

Quá trình nghiên cứu, xây 
dựng và ban hành Quy chế có 

những thuận lợi và khó khăn gì?
Với bất kể một chính sách nào 

được ban hành, Ban TCNS đều dành 
rất nhiều tâm huyết với sự đầu tư, 
nghiên cứu và vận dụng linh hoạt 
những chuẩn mực quốc tế để phù 
hợp với thực tiễn và định hướng 
phát triển tại BIDV. Với một quy 
chế mang tính chiến lược như Quy 
chế chức danh và phát triển nghề 
nghiệp cũng không ngoại lệ. Do đó, 
quá trình nghiên cứu, xây dựng và 
ban hành Quy chế có nhiều thuận 
lợi và không ít khó khăn. 

Thuận lợi lớn nhất và quan trọng 
nhất, cũng là động lực để Ban TCNS 
hoàn thiện và ban hành được Quy 
chế này chính là sự ủng hộ của Ban 
Lãnh đạo BIDV và cán bộ nhân viên. 
Những ý kiến nhận xét, đóng góp 
quý báu của Ban Lãnh đạo và Giám 

đốc các đơn vị đã giúp nhóm công 
tác điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện 
Quy chế. Bên cạnh đó, Ban TCNS 
xin cảm ơn gần 19,000 cán bộ BIDV 
đã tham gia khảo sát và cung cấp 
những thông tin hữu ích để giúp 
Ban TCNS xây dựng Quy chế thực 
tiễn hơn, phù hợp hơn với mong 
muốn và kỳ vọng của NLĐ BIDV. 

Một trong số những khó khăn 
khi xây dựng Quy chế này là việc 
nghiên cứu, thiết kế hệ thống chức 
danh đáp ứng được các tiêu chuẩn 
quản trị nhân sự hiện đại, đồng thời 
phải phù hợp với thực tiễn tại BIDV. 
Cùng với đó, nhóm làm việc với số 
lượng nhân sự hạn chế, nhưng phải 
thực hiện khảo sát và xử lý khối 
lượng thông tin khổng lồ, nghiên 
cứu rất nhiều tài liệu về phương 
pháp luận tân tiến nhất. Tuy nhiên, 
Ban TCNS tin rằng, đây là cơ hội để 
học hỏi, phát triển bản thân, nâng 
cao nghiệp vụ chuyên môn để ban 
hành chính sách phù hợp hơn với 
nhu cầu phát triển của BIDV và NLĐ.

Để triển khai và phát huy 
hiệu quả của Quy chế này, 

cần có sự phối hợp như thế nào 
thưa chị?

Nhằm mục tiêu phát huy tối đa 
hiệu quả của Quy chế mới, chúng 
tôi mong muốn và đề nghị lãnh 
đạo các cấp tích cực truyền thông, 
hướng dẫn cho cán bộ nhân viên, 
đồng thời quan tâm, thấu hiểu và hỗ 
trợ NLĐ trong việc nâng cao năng 
lực, kỹ năng theo đúng lộ trình phát 
triển nghề nghiệp. Cùng với đó, cán 
bộ BIDV cần chủ động tìm hiểu và 
nắm rõ hệ thống chức danh mới của 
BIDV, đảm bảo hiểu rõ, hiểu đúng 
và thực thi nghiêm túc. Mỗi cán bộ 
BIDV hãy khát khao và nỗ lực không 
ngừng để hoàn thiện bản thân, phát 
huy tối đa năng lực để tạo ra những 
giá trị mới cho sự phát triển của BIDV 
và phát triển sự nghiệp tại BIDV. Ban 
TCNS sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ 
trợ các cấp quản lý trong công tác 
truyền thông và thực thi chuẩn mực, 
đồng bộ hệ thống chức danh mới và 
các quy định phát triển nghề nghiệp 
tại BIDV. 

Xin trân trọng cảm ơn chị! 

Hệ thống chức danh mới là 
cơ sở để xây dựng cơ chế, 

chính sách, chế độ đãi ngộ công 
bằng, minh bạch phù hợp với từng 
vị trí. Đặc biệt là xây dựng lộ trình 
phát triển nghề nghiệp rõ ràng hơn 
cho NLĐ, song song với việc đầu 
tư, phát triển mạnh mẽ công tác 
đào tạo và phát triển nhân tài. Từ 
đó, mỗi cán bộ có thể chủ động xây 
dựng kế hoạch, để phát triển sự 
nghiệp tại BIDV trong tương lai”.
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Trong Quý 3/2022, BIDV đã có những thay đổi về nhân sự 
và mạng lưới cụ thể như sau:

cHuyển 
động 

tHu QuỳNH - tHuỳ DươNG

chuYển động  
mạng lưỚi

chuYển động 
nhÂn Sự

đốc BIDV Phú Mỹ giữ chức vụ Giám đốc 
BIDV Bà Rịa từ ngày 15/7/2022

  Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc 
BIDV Bà Rịa giữ chức vụ Giám đốc BIDV 
Phú Mỹ từ ngày 15/7/2022

  Ông Đào Danh Tuấn, Giám đốc BIDV 
Bình Chánh giữ chức vụ Giám đốc BIDV 
Nam Sài Gòn từ ngày 10/10/2022

Bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn

  Bà Đỗ Thị Khiên, Phó giám đốc 
Ban Kiểm tra và Giám sát tuân thủ giữ 
chức vụ Giám đốc Ban Ban QLRR hoạt 
động và TT từ ngày 1/8/2022

  Bà Vũ Thị Tố Nga, Phó Giám đốc 
BIDV Quảng Nam giữ chức vụ Giám 
đốc BIDV Quảng Nam từ ngày 
1/7/2022

  Ông Vũ Thanh Hải, Phó Giám đốc 
BIDV Bến Tre giữ chức vụ Giám đốc 
BIDV Bến Tre từ ngày 1/9/2022

  Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Giám 
đốc BIDV Long An giữ chức vụ Giám 
đốc BIDV Mộc Hóa từ ngày 1/9/2022

  Bà Nguyễn Thanh Tú, Phó Giám 
đốc BIDV Hà Nội giữ chức vụ Giám 
đốc BIDV Chương Dương từ ngày 
1/10/2022

  Ông Nguyễn Thượng Hải, Phó 
Giám đốc BIDV Quang Trung giữ chức 
vụ Giám đốc BIDV Quang Trung từ 
ngày 1/10/2022

  Ông Phan Thanh Tịnh, Phó Giám 
đốc BIDV Thống Nhất giữ chức vụ 
Giám đốc BIDV Bình Chánh từ ngày 
10/10/2022

  Ông Cao Thanh Trường, Phó Giám 
đốc BIDV Đông Đô giữ chức vụ Giám 
đốc BIDV Nam ĐỊnh từ ngày 1/9/2022

  Ông Trịnh Anh Đức, Phó Giám đốc 
BIDV Ba Tháng Hai giữ chức vụ Phó 
Giám đốc phụ trách BIDV Ba Tháng 
Hai từ ngày 13/10/2022

Điều động giữ chức vụ tương 
đương

  Ông Nguyễn Xuân Hồng, Giám 

Thay đổi địa điểm trụ sở

  PGD An Hưng – BIDV Hà Đông: 
Chuyển về địa điểm mới tại Tầng 1 
và tầng lửng, Số nhà V6-A01, Lô đất 
TTDV01, Khu đô thị mới An Hưng, 
Số 102, Đường Nguyễn Thanh Bình, 
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội (địa điểm cũ tại Số nhà 
V9-A07, dự án Terra An Hưng, Đường 
Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội) từ ngày 
05/07/2022.

  BIDV Tây Hồ: Chuyển về địa điểm 
mới tại Số 246, Đường Võ Chí Công, 
Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội (địa điểm cũ tại Số 47 Phan 
Đình Phùng, Phường Quán Thánh, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội) từ 
ngày 22/08/2022.

  BIDV Ngọc Khánh Hà Nội: Chuyển 
về địa điểm mới tại Tầng 1, tầng 11 và 
tầng 12, Toà nhà Thai Nam Building, Lô 
E2, Đường Dương Đình Nghệ, Phường 
Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội (địa điểm cũ tại Toà nhà Tổng 
Công ty Đầu tư Hạ tầng Đô thị UDIC số 
27, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 
Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội) từ ngày 13/09/2022.

  PGD Tân Xuân – BIDV Hóc Môn: 
Chuyển về địa điểm mới tại Số 204A, 

Đường Lê Thị Hà, Ấp Chánh 1, Xã Tân 
Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố 
Hồ Chí Minh (địa điểm cũ tại Số 34A, 
Đường Lê Thị Hà, Ấp Chánh 2, Xã Tân 
Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 
Chí Minh) từ ngày 22/08/2022.

  PGD Minh Khai – BIDV Bắc Kạn: 
Chuyển về địa điểm mới tại Số nhà 186, 
Tổ 8, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, 
Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn (địa 
điểm cũ tại Tổ 6, Phường Nguyễn Thị 
Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn) từ ngày 15/07/2022.

  PGD Gián Khẩu – BIDV Ninh Bình: 
Chuyển về địa điểm mới tại Số nhà 
55, Quốc lộ 1A, Xã Gia Trấn, Huyện Gia 
Viễn, Tỉnh Ninh Bình (địa điểm cũ tại Số 
nhà 51, Quốc lộ 1A, Xã Gia Trấn, Huyện 
Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình) từ ngày 
15/07/2022.

  PGD Hoằng Hoá – BIDV Bỉm Sơn: 
Chuyển về địa điểm mới tại Kiot số 02 
và 03 thuộc Khu Kiot tại Thửa đất số 
244, Phố Vinh Sơn, Thị trấn Bút Sơn, 
Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá (địa 
điểm cũ tại Số 70, Phố Vinh Sơn, Thị 
trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá) từ ngày 25/07/2022.

  PGD Chiềng Sinh – BIDV Sơn La: 
Chuyển về địa điểm mới tại Tầng 1, Toà 
nhà Cơ khí, Tổ 5, Phường Chiềng Sinh, 
Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La (địa 
điểm cũ tại Tổ 5 phường Chiềng Sinh, 
Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) từ ngày 
23/08/2022.

  PGD Thắng Nhất – BIDV Vũng Tàu 
Côn Đảo: Chuyển về địa điểm mới tại 
D1-1/4, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
(địa điểm cũ tại D1-2/25, 26, Đường 
Nguyễn Đức Cảnh, Phường Nguyễn An 
Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu) từ ngày 30/08/2022.

  PGD TP Cà Mau – BIDV Cà Mau: 
Chuyển về địa điểm mới tại Số 12, 
Đường Lý Bôn, Phường 2, Thành phố 
Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (địa điểm cũ tại 
Số 53, Đường Đề Thám, Phường 2, 
Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau) từ 
ngày 07/09/2022.

  PGD Kim Thành – BIDV Thành Đông: 
Chuyển về địa điểm mới tại Số 161, 
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về địa điểm mới tại B16, Khu tổ hợp 
công trình hỗn hợp PANDORA, Số 53, 
Phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân 
Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội (địa điểm cũ tại Số 55B Cửa 
Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội) từ ngày 
14/07/2022.

  PGD Nguyễn Quý Đức – BIDV Hà 
Đông: Đổi tên thành PGD Nguyễn Trãi. 
Chuyển về địa điểm mới tại Tầng 1, 
Toà nhà G10, Số 493, Đường Nguyễn 
Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (địa 
điểm cũ tại Số 03 Nguyễn Quý Đức, 
Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội) từ ngày 
12/08/2022.

  PGD Đình Vũ – BIDV Đông Hải 
Phòng: Đổi tên thành PGD Vạn Mỹ. 
Chuyển về địa điểm mới tại Số 274, 
Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, 
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng (địa điểm cũ tại Tổ dân phố 
Đông Hưng, Phường Đông Hải 2, Quận 
Hải An, Thành phố Hải Phòng) từ ngày 
18/07/2022.

  PGD Đường 46 – BIDV Thành Vinh: Đổi 
tên thành PGD Hưng Nguyên từ ngày 
29/07/2022.

  PGD Đại lộ Hồ Chí Minh – BIDV Thành 
Đông: Đổi tên thành PGD Ninh Giang. 
Chuyển về địa điểm mới tại Xã Đồng 
Tâm, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương 
(địa điểm cũ tại Số 71, Đại lộ Hồ Chí 
Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương) từ ngày 
29/08/2022.

Thay đổi địa chỉ

  PGD Trung Kính – BIDV Thăng Long: 
Thay đổi địa chỉ là Tầng 1 và Tầng 2, Số 
209 đường Trung Kính, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 
(địa chỉ cũ là Số 282 đường Trung Kính, 
Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội) từ ngày 21/09/2022. 

Đường 20/09, Thị trấn Phú Thái, Huyện 
Kim Thành, Tỉnh Hải Dương (địa điểm 
cũ tại Số 68, Phố Ga, Thị trấn Phú Thái, 
Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương) từ 
ngày 09/09/2022.

  BIDV Quy Nhơn: Chuyển về địa điểm 
mới tại Số 155-159-161, đường Lê Hồng 
Phong, Phường Trần Phú, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định (địa điểm cũ 
tại Số 155-157, đường Lê Hồng Phong, 
Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định) từ ngày 13/09/2022.

Đổi tên và/hoặc thay đổi địa điểm

  PGD Khâm Thiên – BIDV Sở Giao 
dịch 1: Đổi tên thành PGD Đồng Tâm. 
Chuyển về địa điểm mới tại Tầng 1, Số 
197 Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội (địa điểm 
cũ tại Số 23 Khâm Thiên, Phường Khâm 
Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội) từ ngày 05/07/2022.

  PGD 55 Cửa Nam – BIDV Hồng Hà: 
Đổi tên thành PGD Triều Khúc. Chuyển 

Tập thể CBCNV BIDV Tây Hồ tại trụ sở mới
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Công ty cổ phần Vật liệu 
không nung Toàn Thắng 
được thành lập năm 2008 

tại tỉnh Bình Dương. Với mục tiêu 
sản xuất các sản phẩm xây dựng 
thân thiện với môi trường, công 
ty đã nghiên cứu đầu tư và cung 
ứng ra thị trưởng sản phẩm gạch 
không nung, được ứng dụng rộng 
rãi trong ngành công nghiệp xây 
dựng. Tuy nhiên, không nằm ngoài 
vòng xoáy ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, công ty đã phải đổi mặt 
với nhiều khó khăn thách thức lớn. 
Bà Đỗ Thị Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội 
đồng quản trị/ Giám đốc Công ty 
cổ phần Vật liệu không nung Toàn 
Thắng cho biết: “Đại dịch Covid-19 
đã làm suy giảm sản xuất và đứt 
gẫy chuỗi cung ứng, gây khó khăn 
cho việc thanh toán các khoản nợ 
của chúng tôi. Chúng tôi gặp rất 
nhiều khó khăn trong việc tiếp cận 
thông tin thị trường và những khó 
khăn khác trong quản lý tài chính 
doanh nghiệp”.

tIếp sức cHo DoanH ngHIệp 
Rẽ sóng ra khơi
Công ty cổ phần Vật liệu không nung Toàn Thắng là một minh chứng điển 
hình cho thấy sự kiên cường của doanh nghiệp do nữ làm chủ trên hành trình 
để vượt khó, bứt tốc chinh phục những nấc thang thành công mới nhờ bệ 
phóng từ các chương trình tín dụng của BIDV

Thấu hiểu những khó khăn 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) do phụ nữ làm chủ, BIDV 
triển khai các chính sách, chương 
trình ưu đãi dành riêng cho phân 
khúc khách hàng DNNVV do phụ 
nữ làm chủ. Để tiếp sức cho doanh 
nghiệp, BIDV đã ký kết với ADB hợp 
đồng tín dụng trị giá 300 triệu USD, 
ra mắt “chương trình tài chính toàn 
diện giảm thiểu tác động của đại 
dịch Covid-19 tới các DNNVV do phụ 
nữ làm chủ”, hỗ trợ tích cực cho các 
doanh nghiệp trên phương diện tài 
chính và phi tài chính.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Nga cho biết: 
“Trong thời gian qua, chúng tôi 
đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành 
của BIDV trong hoạt động kinh 
doanh của chúng tôi. Năm 2021, 
chúng tôi đã được BIDV cơ cấu lại 
các khoản vay hiện có, đồng thời 
nhận khoản hỗ trợ lãi vay 10.000 
USD từ Gói hỗ trợ của ADB đúng 
vào thời điểm chúng tôi gặp nhiều 
vấn đề nghiêm trọng nhất về dòng 

tiền. Năm 2022, số lao động công 
ty chúng tôi tăng 20% so với năm 
2021. Không chỉ có vậy, Chương 
trình Tư vấn Kinh doanh chuyên 
biệt của ADB đã cung cấp cho 
chúng tôi khóa đào tạo về quản lý 
tài chính (bao gồm các quy định 
mới về thuế), đồng thời tư vấn các 
định hướng mới để phát triển hoạt 
động kinh doanh của chúng tôi 
trong tương lai, điều này rất hữu 
ích đối với hoạt động quản lý kinh 
doanh của Toàn Thắng”.

Là ngân hàng năng động, luôn 
tiên phong triển khai các chương 
trình hỗ trợ DNNVV, đặc biệt DNNVV 
do phụ nữ làm chủ, BIDV đã triển 
khai “Chương trình Chuyển đổi số 
cùng DNNVV – SME Digitrans”, đồng 
thời cũng là đối tác chiến lược của 
Hội đồng Doanh nhân nữ Việt nam, 
Cục Phát triển Doanh nghiệp, Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, tích 
cực tham gia vào hoạt động của các 
tổ chức quốc tế dành cho DNNVV do 
phụ nữ làm chủ như: Chương trình 
ShemeanBusiness của Facebook, 
Shetrades của ITC, dự án LinkSME 
do USAID tài trợ. BIDV không ngừng 
nâng cấp, số hóa các sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng để thúc đẩy doanh 
nghiệp tiến nhanh vào quá trình 
chuyển đổi số toàn diện trong hoạt 
động kinh doanh toàn cầu.

Bà Nga cho biết: “Việt Nam 
hiện đang trên con đường thay 
thế 40-45% tổng số gạch đất sét 
nung bằng vật liệu không nung 
vào năm 2030 và chúng tôi mong 
muốn được đóng góp cho quá 
trình chuyển đổi tích cực này. Toàn 
Thắng có kế hoạch đầu tư thêm một 
xưởng sản xuất khuôn năm 2022 và 
thêm 1 nhà máy nữa năm 2023. Do 
đó, chúng tôi rất cần bệ phóng từ 
phía ngân hàng và sẽ tiếp tục được 
đồng hành, hợp tác với BIDV để viết 
tiếp những hành trang phát triển 
mới của chúng tôi”. 

HuyềN trúc

Sản xuất tại Công ty Cổ phần vật liệu không nung Toàn Thắng
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đầu tư tích luỹ: tích tiểu 
thành đại

Mục tiêu lớn ngày mai có thể đến từ 
khoản đầu tư nhỏ hôm nay, hãy bắt đầu 
hành trình đầu tư tích lũy từ hôm nay với 
tính năng Đầu tư tự động (SMIP). Với số 
tiền đầu tư ban đầu linh hoạt, nhà đầu tư 
sẽ dùng cùng mức vốn này để mua tích lũy 
một cổ phiếu trong các tháng tiếp theo và 
nắm giữ trong dài hạn. Như vậy, thay vì phải 
bỏ ra số tiền lớn để đầu tư ngay từ đầu, nhà 
đầu tư chỉ cần bỏ ra một số vốn thấp hơn; 
điều này giúp những nhà đầu tư nhỏ lẻ với 
số vốn hạn chế vẫn có thể tham gia và kiếm 
được tiền từ thị trường chứng khoán.

Đây là hình thức đầu tư hết sức linh 
hoạt khi khách hàng có thể thay đổi kế 
hoạch đầu tư cũng như chấm dứt hoạt 
động đầu tư của mình vào bất kỳ thời điểm 

BSc i-Invest
gIảI pHÁp tícH LŨy Và gIa tĂng tàI sản 

Ra mắt đầu năm 2019, BSC 
i-Invest là nền tảng giao dịch trực 
tuyến thông minh được BSC phát 
triển xuất phát từ mong muốn 
hướng khách hàng trở thành 
những nhà đầu tư chuyên nghiệp 
trên thị trường. 

nào. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng không mất 
một khoản phí nào khi sử dụng tính năng 
này trên BSC i-Invest, phí giao dịch chứng 
khoán cũng được BSC duy trì ở mức chỉ 
0.15%/GTGD.

giải pháp tài chính giúp 
thiết lập thói quen đầu tư 
định kỳ 

Nếu không thể “kỷ luật” với cách chi tiêu 
của bản thân để hình thành thói quen tích 
lũy thì cách tốt nhất để bảo vệ bản thân 
khỏi những cám dỗ chi tiêu chính là đầu tư 
bằng phương thức tự động. 

Tương tự với hình thức tiết kiệm tự 
động tại một số ngân hàng hiện nay, tuy 
nhiên Đầu tư tự động mang tới cơ hội 
hưởng mức lãi suất không giới hạn. Bằng 
việc ứng dụng công nghệ thông minh, nhà 
đầu tư chỉ cần cài đặt một lần, hệ thống 
BSC i-Invest sẽ tự động đặt lệnh vào các 
tháng tiếp theo. 

công cụ đầu tư Dài hạn,  
mang lợi nhuận Vững Bền

Đầu tư tự động hàng tháng là công 
cụ hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận 
trong dài hạn; giúp giảm thiểu rủi ro thị 
trường dựa trên chiến lược bình quân giá. 
Đồng thời, với cơ chế đầu tư tích lũy hàng 
tháng, tiềm năng lợi nhuận nhà đầu tư có 
thể nhận được không chỉ tới từ sự tăng 
trưởng của danh mục mà còn tới từ lợi ích 
của cơ chế tích sản.

Hình thức đầu tư này phù hợp với 
nhiều đối tượng nhà đầu tư, đặc biệt là 
những nhà đầu tư bận rộn, không có thời 
gian theo dõi thị trường, mong muốn một 
hình thức đầu tư dễ dàng mà vẫn tối ưu lợi 
nhuận. Đây là một hình thức đầu tư “nhàn 
rỗi” bởi nhà đầu tư sẽ không cần phải theo 
dõi bảng điện cả ngày hay nơm nớp lo sợ 
mã cổ phiếu nay xanh, mai đỏ, mốt tím, 
kia vàng. 

VăN NGuyêN

Trong khuôn khổ hợp tác chiến 
lược giữa BIDV và Hana Bank, BIDV 
đã đẩy mạnh triển khai cung cấp 

các dịch vụ giá trị gia tăng nhằm đa 
dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm dịch 
vụ và gia tăng tiện ích dành cho khách 
hàng của Hana Bank.

Ngày 27/9/2022, BIDV chính thức 

BIDV là ngân hàng duy nhất trên thị trường Việt Nam triển khai 
dịch vụ rút tiền QR trên ATM qua mobile app Hana Bank, gia 
tăng tiện ích dành cho đông đảo khách hàng của ngân hàng này 
khi đến Việt Nam.

kHÁcH Hàng Hana Bank 
rút tIền Qr tạI BIDV

triển khai dịch vụ rút tiền QR trên ATM qua 
mobile app Hana Bank. Dịch vụ này cho 
phép khách hàng sử dụng ví điện tử thuộc 
hệ sinh thái ứng dụng điện thoại Hana 
Bank/GLN để quét mã QR và thực hiện giao 
dịch rút tiền mặt trên các máy ATM BIDV. 
Từ nay, khi đi công tác hay du lịch tại Việt 
Nam, khách hàng của Hana Bank trên toàn 

cầu không cần mang nhiều tiền mặt, 
giảm thiểu rủi ro thất lạc trong quá 
trình di chuyển.  

Dịch vụ rút tiền hiện đại, tiện lợi và 
liên thông giữa 2 hệ thống ngân hàng 
mang lại nhiều lợi ích đối với khách 
hàng. Khi rút tiền tại ATM BIDV, giao 
dịch trực tiếp quy đổi trừ tiền từ ví điện 
tử Hana Bank/GLN của khách hàng. 
Giao dịch được thực hiện hoàn toàn tự 
động, đơn giản, nhanh chóng với chi 
phí sử dụng dịch vụ thấp hơn so với các 
phương thức rút tiền khác cho khách 
hàng nước ngoài. Với mạng lưới 1.600 
máy ATM BIDV rộng khắp toàn quốc, 
khách hàng hoàn toàn dễ dàng tiếp 
cận và sử dụng dịch vụ. 

MiNH NGọc 
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gIảI pHÁp tàI cHínH HIện đạI 

cho nGườI thành đạt

Sau 1 năm triển khai, dịch 
vụ Private Banking của 
BIDV với những giải pháp 
đầu tư và quản lý tài chính 
đa dạng, được tư vấn bởi 
đội ngũ chuyên gia quản lý 
tài sản giàu kinh nghiệm và 
trình độ chuyên môn cao giúp 
nhóm khách hàng siêu giàu 
trong việc quản lý tài sản và 
phát triển gia sản bền vững 
qua các thế hệ. 

HoàNG tHắNG  

banking) mang tới các giải pháp 
quản lý tài sản chuyên biệtcho phân 
khúc giàu và siêu giàu.

Trong bối cảnh trên, Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV) - với nền tảng tài chính vững 
mạnh, kinh nghiệm, cùng mối quan 
hệ hợp tác với các đối tác hàng đầu 
tại Việt Nam và trên thế giới trong 
lĩnh vực đầu tư, quản lý tài sản - đã 
trở thành ngân hàng TMCP có vốn 
Nhà nước đầu tiên xây dựng mô 

Đông Nam Á về số triệu phú, sau 
Singapore, Indonesia và Thailand. 
Dự báo đến năm 2025, Việt Nam 
sẽ có hơn 500 người siêu giàu với 
tài sản hơn 30 triệu USD và hơn 
25.800 người sở hữu tài sản hơn 1 
triệu USD. 

Bối cảnh này mang tới cho các 
ngân hàng và tổ chức tài chính tại 
Việt Nam nhiều cơ hội phát triển 
dịch vụ ngân hàng phục vụ khách 
hàng cá nhân có tài sản lớn (private 

Dịch Vụ ngÂn hàng 
phục Vụ giỚi Siêu giàu

Private Banking - dịch vụ ngân 
hàng chuyên biệt có khả đáp ứng 
mọi nhu cầu từ sản phẩm ngân 
hàng truyền thống, bảo hiểm, đầu 
tư đến dịch vụ tư vấn chuyên biệt 
và kế hoạch quản lý tài sản - dần 
trở thành sự lựa chọn phổ biến của 
nhóm khách hàng cá nhân có tài 
sản lớn.    

Có hơn 600 Private banker trên 
toàn thế giới thực hiện cố vấn và 
quản lý tổng sản hơn 3.500 tỷ USD 
cho những khách hàng siêu giàu 
tính tới cuối năm 2021, theo số 
liệu nghiên cứu của hãng tư vấn 
Knight Frank. 

Với Việt Nam, báo cáo Wealth 
Report của Knight Frank cho 
biết cả nước có 19.419 triệu phú 
USD vào năm 2020, đứng thứ tư 

Tư vấn dịch vụ cho khách hàng tại Trung tâm khách hàng cao cấp BIDV
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hình kinh doanh dịch vụ Private 
Banking theo chuẩn quốc tế vào 
tháng 9 năm 2021.

Cùng thời gian, Trung tâm Khách 
hàng cá nhân cao cấp (Private 
Banking Center) đã được thành lập, 
đặt tại Trụ sở chính của ngân hàng. 
Tại đây, các khách hàng Private Tất 
cả được phục vụ bởi Giám đốc Quản 
lý tài sản và chuyên gia tư vấn đầu 
tư có trình độ chuyên môn cao, 
được đào tạo bài bản bởi đối tác tư 
vấn quốc tế hàng đầu.

Đại diện của BIDV cho biết việc 
quản lý tài sản bền vững là ưu tiên 
hàng đầu của nhóm khách hàng 
giàu và siêu giàu trong bối cảnh 
xuất hiện nhiều rủi ro bất định như 
dịch bệnh, lạm phát gia tăng trên 
toàn cầu, chính sách siết chặt tiền 
tệ của các ngân hàng Trung ương 
lớn…

“Nhóm khách hàng này thường 
có các nhu cầu cốt lõi khi sử dụng 
dịch vụ quản lý tài sản gồm giải 
pháp tiết kiệm đầu tư phù hợp để 
bảo vệ cuộc sống gia đình, nhu cầu 
độc lập về tài chính khi về hưu và 
nhu cầu chuyển giao tài sản cho các 
thế hệ sau” đại diện BIDV cho biết.

Dịch Vụ chuYên Biệt, 
tiện ích xứng tầm 

Bên cạnh những dịch vụ trên, 
Private Banking Center cũng cung 
cấp các dịch vụ, chính sách ngân 
hàng truyền thống, nhưng được 
chuyên biệt hoá cho các nhu cầu 
giao dịch tài chính của khách 
hàng như Thẻ định danh BIDV 
Private Banking, Tiền gửi Privilege, 
chính sách tín dụng, ưu đãi phí lãi 
đặc biệt cho khách hàng Private, 
SmartBanking giao diện dành 
riêng…

Đại diện BIDV cho biết, để đáp 
ứng nhu cầu đầu tư của khách hàng 
vào thị trường chứng khoán, BIDV 
đã hợp tác với các đối tác để triển 
khai các sản phẩm đầu tư, gồm: Trái 
phiếu doanh nghiệp – Smart Bond, 
Chứng chỉ quỹ mở - Smart Fund, Ủy 
thác đầu tư – Smart Investment. 

Trái phiếu doanh nghiệp thuộc 
dòng Sản phẩm Smart Bond có độ 
an toàn cao do các doanh nghiệp 

hàng đầu tại Việt Nam phát hành và 
được BIDV cung cấp dịch vụ tư vấn 
phát hành. Trái phiếu có mức lãi suất 
hấp dẫn (cao hơn so với tiền gửi 
cùng kỳ hạn), được bảo đảm bằng 
tài sản có chất lượng tốt với giá trị 
tối thiểu tương đương 100% tổng 
mệnh giá phát hành. Sản phẩm này 
dành cho khách hàng có xu hướng 
đầu tư lâu dài với kỳ vọng lợi tức 
và tăng trưởng tài sản ổn định qua 
từng năm.

Bên cạnh Smart Bond, Sản phẩm 
Chứng chỉ quỹ mở - Smart Fund 
cũng là một trong những dòng sản 
phẩm đầu tư nhận được nhiều sự 
quan tâm của khách hàng BIDV bởi 
các đặc tính ưu việt như: Tin cậy- 
được quản lý bởi các công ty QLQ 
hàng đầu Việt Nam, lợi nhuận kỳ 
vọng hấp dẫn, phù hợp với nhiều 
khẩu vị rủi ro và nhiều kỳ hạn đầu tư 
của khách hàng, thanh khoản linh 
hoạt và đầu tư thuận tiện qua ứng 
dụng điện tử.

Ngoài các sản phẩm đầu tư cơ 
bản nêu trên, đại điện BIDV cũng 
chia sẻ, sản phẩm ủy thác đầu tư 
– Smart Invesment thực sự là sản 
phẩm đầu tư nâng cao được “đo ni 
đóng giày” cho các khách hàng có 
tài sản lớn, được thiết kế riêng biệt 
theo chiến lược đầu tư, phân bổ tài 
sản, mục tiêu lợi nhuận và khẩu vị 
rủi ro của từng khách hàng, qua đó 
giúp khách hàng gia tăng tài sản 
bền vững trong trung và dài hạn. 
Smart Invesment thực sự mang lại 
cho khách hàng giải pháp đầu tư 
chuyên biệt và đẳng cấp.

Bên cạnh cách dịch vụ đầu tư và 
bảo hiểm, BIDV cũng mang lại cho 
khách hàng các đặc quyền chuyên 
biệt, đẳng cấp, không giới hạn như: 
bác sĩ gia đình thăm khám tại gia và 
tư vấn sức khỏe không giới hạn; trợ 
lý cá nhân cao cấp cung cấp thông 
tin và hỗ trợ tư vấn và kết nối sử 

dụng dịch vụ trên toàn cầu; phong 
cách sống thượng lưu (golf, phòng 
chờ, fasttrack, spa, ẩm thực, nghỉ 
dưỡng...) qua hệ sinh thái đối tác kết 
nối toàn cầu, đa lĩnh vực.

Cụ thể, với dịch vụ đặc quyền 
bác sỹ gia đình – Smart Healthcare, 
khách hàng sẽ được được chăm 
sóc thường xuyên bởi một bác sỹ 
chuyên trách có trình độ chuyên 
môn cao theo các hình thức gồm: 
thăm khám tại nhà cho khách hàng 
và các thành viên trong gia đình; tư 
vấn sức khỏe qua hotline dành riêng 
hoặc ứng dụng di động; lưu trữ hồ 
sơ bệnh án điện tử để khách hàng 
có thể tra cứu thường xuyên về tình 
trạng sức khỏe; tìm kiếm và kết nối 
với các chuyên gia hàng đầu trong 
và ngoài nước; hỗ trợ đặt lịch khám; 
trợ lý y khoa hỗ trợ trong suốt quá 
trình thăm khám chữa bệnh; hỗ trợ 
cấp cứu y tế trên toàn cầu.

Với tiềm lực vững mạnh, di sản 
thương hiệu lâu đời, kinh nghiệm 
chuyên môn phục vụ khách hàng 
doanh nghiệp, và sự song hành của 
các đối tác lớn trên toàn cầu, BIDV 
Private Banking đáp ứng được sự ủy 
thác của các khách hàng siêu giàu 
trong việc tư vấn, thiết kế các giải 
pháp tốt nhất để quản lý và phát 
triển bền vững tài sản của họ. Mặt 
khác, BIDV Private Banking đang 
thiết lập chuẩn mực mới cho dịch vụ 
Private Banking tại Việt Nam. Trong 
giai đoạn tiếp theo, BIDV dự kiến 
mở rộng mạng lưới các trung tâm 
Private Banking Center trên cả nước 
tại các khu vực trọng điểm để phục 
vụ khách hàng Private tại địa bàn. 
Ngân hàng cũng tiếp tục mở rộng 
mạng lưới đối tác, kết nối cơ hội và 
giải pháp toàn cầu để mang tới các 
sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng tối 
ưu nhu cầu của khách hàng Private 
trong hành trình kiến tạo thành tựu 
vô hạn. 

Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ Private Banking có thể  truy cập 
địa chỉ: https://bidv.com.vn/private hoặc liên hệ theo số Hotline dành riêng cho 
khách hàng Private của BIDV: 1800 96 96 59. 
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khởi SẮc toàn Diện, VỚi 
nhiều điểm Sáng

Trong bối cảnh dịch bệnh được 
kiểm soát và Chính phủ kiên định 
với chiến lược “Sống chung an toàn 
với Covid-19”, mở cửa lại các hoạt 
động kinh tế - xã hội, kinh tế Việt 
Nam 9 tháng đầu năm 2022 khởi sắc 
mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, với 
nhiều điểm sáng.

Thứ nhất, tình hình dịch bệnh 
kiểm soát tốt, Chính phủ ban hành 
nhiều chính sách nhằm ổn định kinh 

ViệN Đào tẠo Và NGHiêN cứu BiDV

kInH tế kHỞI sẮc

mạnh mẼ
Dù cÒn kHó kHĂn, tHÁcH tHức

Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến 
động phức tạp, khó lường; lạm phát toàn cầu tăng cao; nhưng nhờ Chính 
phủ quyết liệt triển khai nhiều chính sách phòng chống dịch linh hoạt và 
ban hành nhiều giải pháp ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô, 
kinh tế Việt Nam đã khởi sắc mạnh mẽ. Đây là tiền đề quan trọng giúp nền 
kinh tế hồi phục và bật tăng mạnh mẽ trong các tháng cuối năm 2022 và 
các năm tiếp theo. 

tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế. Trong 9 đầu năm 2022, tình hình 
dịch bệnh được kiểm soát, cùng 
sự linh hoạt trong chính sách kiểm 
soát Covid-19 của Chính phủ giúp 
các hoạt động kinh tế - xã hội đã 
được khôi phục hoàn toàn, là cơ sở 
cho kinh tế Việt Nam khởi sắc. Bên 
cạnh đó, trong bối cảnh kinh tế thế 
giới có nhiều yếu tố bất ổn, Chính 
phủ đã ban hành nhiều chính sách 
để ổn định và thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế.

Thứ hai, GDP quý III tăng trưởng 
ấn tượng, đạt 13,67% so với cùng kỳ 
năm trước - là mức tăng trưởng quý 
III cao nhất từ năm 2010 đến nay; 
cho thấy sự phục hồi rất tích cực của 
kinh tế Việt Nam, nhờ việc kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19, Chính phủ 
quyết liệt khôi phục mọi mặt hoạt 
động kinh tế - xã hội từ cuối năm 
2021; cũng như ban hành, triển khai 
nhiều chính sách hỗ trợ nền kinh 
tế. Tính chung 9 tháng đầu năm, 
GDP tăng 8,83% so với cùng kỳ 
năm 2021, cao hơn mức tăng 6,98% 
cùng kỳ năm 2021 và cao hơn mục 
tiêu của Chính phủ tại Nghị quyết 
01/2022 (5,9-6,4%).

Thứ ba, lạm phát trong tầm kiểm 
soát. CPI bình quân 9 tháng đầu 
năm tăng 2,73% chủ yếu do tác 
động của 3 nhóm hàng hóa - dịch 
vụ là giao thông tăng 14,98%, hàng 
ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,69%; 
nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 
2,11%. Tuy nhiên, so với các nước 
trên thế giới và trong khu vực, lạm 
phát của Việt Nam tăng chậm hơn 
và vẫn trong mục tiêu của Chính 
phủ (~4%).

Thứ tư, xuất, nhập khẩu tiếp 
tục tăng trưởng tích cực. Tổng kim 
ngạch xuất, nhập khẩu đạt 558,5 
tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ 
năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 
17,3% và nhập khẩu tăng 15,3%, 
giúp cán cân thương mại thặng dư 
6,5 tỷ USD, hỗ trợ ổn định tỷ giá. 

Thứ năm, giải ngân vốn FDI tăng 
trưởng tích cực. Lũy kế đến hết ngày 
20/9/2022, mặc dù tổng vốn FDI 
đăng ký giảm 15,3% (đạt 18,8 tỷ 
USD); giải ngân vốn FDI đạt 15,4 tỷ 
USD, tăng mạnh 16,2% - là mức cao 
nhất của 9 tháng trong 5 năm qua, 
cho thấy niềm tin của NĐT nước 
ngoài tiếp tục khả quan; góp phần 
hỗ trợ ổn định tỷ giá và các cân đối 
vĩ mô khác. 

Thứ sáu, thu ngân sách tăng 
mạnh nhờ kinh tế hồi phục song 
chưa thực sự bền vững; đạt 1.327,3 
nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với 
cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, đà 
tăng chưa thực sự bền vững do 
tỷ trọng các khoản thu phụ có xu 
hướng ngày càng tăng (thu từ đất, 
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thu thuế cá nhân từ chuyển nhượng 
bất động sản, chứng khoán, thu 
dầu thô chiếm khoảng 20-25% so 
với tổng thu NSNN). Chi NSNN đạt 
1.086,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so 
với cùng kỳ năm 2021. 

Thứ bảy, lãi suất huy động và tỷ 
giá tăng lên song vẫn trong tầm 
kiểm soát. Lãi suất huy động của 
các NHTM có xu hướng tăng trong 
9 tháng đầu năm, với mức tăng 
0,8-1,2% so với đầu năm tùy theo 
các kỳ hạn. Đồng thời, tỷ giá liên 
ngân hàng tăng (+4,2%) khi giá trị 
đồng USD đạt mức cao nhất trong 
vòng 20 năm (tăng khoảng 18% kể 
từ đầu năm 2022) khi FED liên tiếp 
tăng lãi suất để đối phó lạm phát. 
Dự báo trong các tháng cuối năm, 
lãi suất huy động và tỷ giá vẫn trong 
tầm kiểm soát nhờ các chính sách 
linh hoạt, chủ động của Chính phủ 
và sự theo dõi chặt chẽ, chủ động 
của NHNN. 

Thứ tám, hoạt động doanh 
nghiệp có nhiều tín hiệu khởi sắc. 
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập 
mới và doanh nghiệp quay trở lại 
hoạt động tăng lần lượt 31,9% và 
56,1%; cho thấy hoạt động doanh 
nghiệp tiếp tục phục hồi tốt sau 
dịch bệnh.

Thứ chín, các tổ chức quốc tế 
đánh giá cao nỗ lực phục hồi, ổn 
định vĩ mô và tăng trưởng kinh 
tế mạnh mẽ của Việt Nam. Theo 
đó, (i) Chỉ số Phục hồi COVID-19 ( 
tháng 7/2022) đánh giá Việt Nam 
xếp thứ 2/121 quốc gia, tăng 88 
bậc so với tháng 1/2022; (ii) Tổ 
chức xếp hạng tín nhiệm S&P 
(5/2022), nâng hạng tín nhiệm 
quốc gia dài hạn của Việt Nam lên 
mức BB+ (từ mức BB), với triển 
vọng “Ổn định”; (iii) IMF và World 
Bank (9/2022) đều có những đánh 
giá lạc quan, nâng triển vọng tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam năm 
2022 (+7-7,2%), cao hơn 1% so với 
dự báo của 3 tháng trước đó.

khó khăn, thách thức 
cần lưu Ý

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn 
đối mặt với nhiều thách thức, đặc 
biệt trong thời gian tới, đòi hỏi sự 
nỗ lực và quyết tâm hơn nữa để 
giải quyết, khắc phục; cũng như giữ 
được nhịp tăng trưởng mạnh mẽ.

Một là, rủi ro, thách thức từ bên 
ngoài tăng lên như dịch Covid-19 
vẫn diễn biến còn phức tạp, nguy cơ 
dịch đậu mùa khỉ xâm nhập; NHTW 
các nước thắt chặt chính sách tiền 

tệ, tăng mạnh lãi suất; Trung Quốc 
tăng trưởng chậm lại, chuỗi cung 
ứng toàn cầu còn gián đoạn; rủi 
ro nợ; nguy cơ khủng hoảng năng 
lượng, lương thực còn ở mức cao.

 Hai là, một số cấu phần của 
Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội 2022-2023 triển khai 
còn chậm; đặc biệt là cấu phần đầu 
tư cơ sở hạ tầng (quy mô 113 nghìn 
tỷ đồng) vốn được kỳ vọng sẽ tạo cú 
hích cho phục hồi kinh tế, song đến 
nay Chính phủ mới có thể phân giao 
thực hiện cho các bộ, ngành, địa 
phương, do khâu chuẩn bị chưa tốt 
và phải tuân theo luật đầu tư công. 

Ba là, giải ngân đầu tư công có 
cải thiện song vẫn còn chậm. Tổng 
mức giải ngân 9 tháng đầu năm 
2022 đạt 334,5 nghìn tỷ đồng, tăng 
19,6% so với cùng kỳ năm trước - 
tuy nhiên chỉ bằng 58,7% kế hoạch 
năm; đòi hỏi phải quyết liệt, nghiêm 
túc thực hiện các chỉ thỉ gần đây về 
vấn đề này của Chính phủ. 

Bốn là, nợ xấu tiềm ẩn vẫn là 
thách thức. Theo NHNN, tỉ lệ nợ xấu 
nội bảng đến cuối tháng 07/2022 
ở mức 1,7%, nợ xấu gộp khoảng 
5,41%, giảm so với mức 6,3% tại 
thời điểm cuối năm 2021 song vẫn 
ở mức cao.
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Dự Báo năm 2022 Và 2023
Về tăng trưởng GDP: Năm 2022, 

dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục 
đà phục hồi và tăng trưởng GDP 
cả năm 2022 dự kiến sẽ đạt ở mức 
7,6-7,8% (kịch bản cơ sở); thậm chí 
nhiều khả năng có thể đạt 8-8,2% 
(kịch bản tích cực) nếu các cân đối 
vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định; các 
dự án đầu tư công, Chương trình 
phục hồi được triển khai mạnh 
mẽ; quá trình chuyển đổi số được 
thúc đẩy; xuất khẩu duy trì đà tăng 
nhanh, đầu tư và tiêu dùng hồi 
phục mạnh mẽ.... Ngược lại, trong 
kịch bản tiêu cực, nếu rủi ro bên 
ngoài gia tăng và tác động tiêu cực 
hơn; chương trình phục hồi, phát 
triển KT-XH 2022-2023 chậm triển 
khai; các động lực tăng trưởng 
không được thúc đẩy mạnh mẽ, khi 
đó, kinh tế Việt Nam năm 2022 dự 
báo tăng trưởng khoảng 7,1-7,3%.

Năm 2023, dự báo kinh tế duy 
trì đà tăng trưởng, đạt mức 6-6,5% 
so với năm 2022 (do mức nền năm 
2022 cao).

Về lạm phát: CPI bình quân 2022 
dự báo ở mức 3,5-3,8% khi giá cả 
trong nước tăng chậm hơn so với 
thế giới. Tính đến áp lực lạm phát 
toàn cầu vẫn ở mức cao (dù đã 
qua đỉnh ở một số quốc gia); giá cả 
thế giới chưa sớm hạ nhiệt, khủng 
hoảng tại Ukraina còn dai dẳng, 
phức tạp; nguy cơ “đình lạm” ở một 
số quốc gia, rủi ro an ninh lương 
thực và năng lượng vẫn hiện hữu, 
lạm phát Việt Nam sẽ tiếp tục tăng 

trong năm 2023 (4-4,5%) do có độ 
trễ, trước khi trở quỹ đạo khoảng 
4% từ năm 2024.

 một SỐ kiến nghị
Để đảm bảo kiềm chế lạm phát, 

đảm bảo ổn định vĩ mô đồng thời 
tiếp tục hỗ trợ phục hồi, phát triển 
kinh tế trong giai đoạn 2022-2023 
và những năm tiếp theo có 5 kiến 
nghị như sau:

Một là, nâng cao hiệu quả hơn 
nữa trong phối hợp chính sách (đặc 
biệt giữa CSTT, CSTK và chính sách 
giá cả); điều hành tỷ giá, lãi suất 
và lạm phát theo định hướng thận 
trọng, chủ động, linh hoạt, giữ vững 
ổn định vĩ mô; tăng cường kiểm 
soát, kịp thời chấn chỉnh các lĩnh 
vực, mặt hàng chậm giảm giá sau 

khi giá xăng dầu đã giảm mạnh; 
tăng cường truyền thông thông tin 
về lạm phát...

Hai là, bình ổn giá xăng dầu và 
giá lương thực - thực phẩm trong 
nước; xây dựng các kịch bản giá 
dầu và các biện pháp ứng phó phù 
hợp; nhanh chóng xem xét, quyết 
định việc giảm thuế, phí xăng dầu; 
sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu 
hiệu quả hơn nữa; tăng nguồn cung 
xăng dầu trong nước; hỗ trợ, thúc 
đẩy chăn nuôi đảm bảo nguồn cung 
thịt lợn cho dịp cuối năm và Tết 
Nguyên đán 2023.

Ba là, xây dựng chiến lược, giải 
pháp cụ thể để tăng tính độc lập, 
tự chủ, tự cường nâng cao sức 
chịu đựng của nền kinh tế, của các 
ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp 
Việt Nam.

Bốn là, tiếp tục đẩy nhanh các 
cấu phần trong Chương trình phục 
hồi kinh tế - xã hội và giải ngân đầu 
tư công; thực hiện đồng bộ, quyết 
liệt, hiệu quả các cấu phần đang 
triển khai chậm; đẩy mạnh giải ngân 
đầu tư công; triển khai kịp thời và 
hiệu quả gói hỗ trợ lãi suất 2% quy 
mô 40 nghìn tỷ đồng…

Cuối cùng là, triển khai một số 
biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát 
mục tiêu trong trung dài hạn như 
hoàn thiện và công bố đầy đủ các 
chỉ số về lạm phát như PPI; CPI theo 
cơ cấu địa phương; CPI theo cơ cấu 
thành thị, nông thôn… 

Dự Báo Tăng Trưởng gDP  và các khu vực kinh Tế
Quý iv, cả năm 2022  (%, YoY; kịch bản cơ sở)

khu vực kinh tế 2021 Q1 
2022

Q2  
2022

Q3  
2022

9T
2022

Dự báo (kịch bản cơ sở)

Q4/2022 cả năm

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản 3,27 2,66 3,05 3,24 2,99 3,2 - 3,4 3,0 - 3,2

Công nghiệp & Xây dựng 3,58 6,56 8,70 12,91 9,44 3,5 - 3,7 8,1 - 8,3

Công nghiệp 4,47 7,18 9,51 12,12 9,63 3,0 – 3,2 8,4 - 8,6

Xây dựng -0,34 3,29 4,94 16,65 8,55 4,5 – 4,7 6.8 - 7,1

Dịch vụ 1,57 4,51 8,92 18,86 10,57 6,4 - 6,6 9,3 - 9,5

Tăng trưởng gDP 2,56 5,04 7,83 13,67 8,83 4,3 - 4,5 7,6 - 7,8

Nguồn: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV đánh giá, dự báo
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Nghiên cứu của các nhà kinh 
tế học giải đáp câu hỏi quan 
trọng là tại sao việc bảo 

đảm các ngân hàng không bị sụp 
đổ lại có ý nghĩa sống còn. Nghiên 
cứu về ngân hàng hiện đại này làm 
rõ vì sao có ngân hàng, làm thế 
nào để giảm thiểu rủi ro cho các 
ngân hàng trong các cuộc khủng 
hoảng và tại sao sự sụp đổ của các 
ngân hàng sẽ làm trầm trọng thêm 
các cuộc khủng hoảng tài chính. 
Những nền tảng này đã được ba 
nhà khoa học đặt ra vào đầu những 
năm 1980. Các phân tích và nghiên 
cứu của họ có ý nghĩa quan trọng 
trong việc điều tiết thị trường 
tài chính và đối phó với các cuộc 
khủng hoảng tài chính.

Để nền kinh tế vận hành, các 
khoản tiết kiệm phải được chuyển 
thành các khoản đầu tư. Tuy nhiên, 
điều mâu thuẫn ở đây là người gửi 
tiền muốn sử dụng được tiền của 
mình ngay trong trường hợp cần 
chi tiêu cấp bách, trong khi doanh 
nghiệp và các chủ bất động sản cần 
được bảo đảm rằng họ sẽ không 
bị buộc phải trả nợ trước hạn. Về 
mặt lý thuyết, hai ông Diamond và 
Dybvig đã chỉ ra cách các ngân hàng 
đưa ra giải pháp tối ưu cho vấn đề 
này. Với vai trò là trung gian nhận 
tiền gửi tiết kiệm của nhiều người 
gửi tiền, ngân hàng có thể đáp ứng 
yêu cầu rút tiền của người gửi tiền 
khi họ có nhu cầu, đồng thời cũng 
cung cấp các khoản vay dài hạn cho 
người vay.

vai tRò của ngân hàng
tRong các cuộc khủng hoảng
nHìn từ gIảI noBeL kInH tế 2022

Giải Nobel Kinh tế năm 2022 đã được trao cho 3 nhà kinh tế học người 
Mỹ gồm: Douglas W. Diamond, Philip H. Dybvig và Ben S. Bernanke với 
các công trình nghiên cứu về vai trò của các ngân hàng trong nền kinh 
tế hiện đại, cũng như sự cần thiết phải ngăn chặn sự sụp đổ ngân hàng 
trong thời kỳ khủng hoảng tài chính.

NHật NaM

Tuy nhiên, phân tích của họ cũng 
cho thấy sự kết hợp của hai hoạt 
động này sẽ khiến các ngân hàng 
dễ bị tổn thương trước những tin 
đồn thất thiệt về sự sụp đổ ngân 
hàng. Nếu một lượng lớn người 
gửi tiết kiệm cùng lúc đến ngân 
hàng để rút tiền thì tin đồn có thể 
trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm 
(self-fulfilling prophecy), và ngân 
hàng sẽ mất khả năng thanh khoản 
và sụp đổ. Những nguy cơ này có 
thể được ngăn chặn với việc chính 
phủ cung cấp bảo hiểm tiền gửi và 
đóng vai trò là người cho vay cứu 
cánh đối với các ngân hàng.

Ông Diamond đã chứng minh 
cách các ngân hàng thực hiện chức 
năng xã hội quan trọng khác. Là 
đơn vị trung gian giữa người gửi 
tiền và người đi vay, ngân hàng là 
đơn vị phù hợp hơn trong việc đánh 
giá mức độ tín nhiệm của người 

vay và bảo đảm rằng các khoản vay 
được sử dụng cho các khoản đầu tư 
sinh lời.

Ông Ben Bernanke đã phân tích 
về cuộc Đại suy thoái trong thập 
niên 30 của thế kỷ trước - cuộc 
khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất 
trong lịch sử hiện đại. Ông đã chỉ ra 
rằng, trong số các yếu tố thì việc rút 
tiền ồ ạt (bank run) là yếu tố quyết 
định khiến cuộc khủng hoảng trở 
nên trầm trọng và kéo dài. Khi ngân 
hàng sụp đổ, thông tin người đi vay 
bị mất và không thể phục hồi kịp 
thời và hiệu quả của các khoản tiết 
kiệm chuyển thành đầu tư bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng.

Những bài học từ cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 
vẫn còn nguyên giá trị đến ngày 
nay, đã giúp giảm thiểu nguy cơ 
mất thanh khoản trong quá trình 
đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Theo 
ông Diamond, “những ký ức về cuộc 
khủng hoảng năm 2008 và những 
cải tiến trong chính sách quản lý 
trên toàn thế giới đã giúp hệ thống 
ít bị tổn thương hơn nhiều, và lĩnh 
vực ngân hàng đang ở trong tình 
trạng vững chắc, với khả năng quản 
lý rủi ro tốt hơn”, nhưng cảnh báo 
rằng các lỗ hổng gây ra đối với hoạt 
động ngân hàng “có thể xuất hiện ở 
bất kỳ đâu trong lĩnh vực tài chính”, 
không chỉ từ nội tại ngân hàng đó. 

Ông Ben S. Bernanke (1953) Từng đảm 
nhiệm cương vị Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ 
liên bang Mỹ (Fed) giai đoạn 2006-2014, 
hiện đang làm việc tại Viện Brookings. 

Ông Douglas W. Diamond (1953) hiện 
là Giáo sư chuyên ngành tài chính của Đại 
học Chicago.  

Ông Philip h. Dybvig (1955) là Giáo sư 
chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính 
thuộc Đại học Washington ở St. Louis, Mỹ.

Rút tiền ồ ạt là yếu tố quyết định khiến cuộc khủng hoảng 
trở nên trầm trọng và kéo dài
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tăng lãi Suất là 
cần thiết  

Trong điều hành lãi suất 8 tháng 
đầu năm, NHNN giữ nguyên các 
mức lãi suất điều hành trong bối 
cảnh lãi suất thế giới tăng nhanh và 
áp lực lạm phát trong nước gia tăng, 
nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín 
dụng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN 
với chi phí thấp. Đồng thời, NHNN 
cũng chỉ đạo tổ chức tín dụng tiết 
giảm chi phí hoạt động để tiếp tục 
phấn đấu giảm lãi suất cho vay 
nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng 
doanh nghiệp, người dân vượt qua 
khó khăn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xu 
hướng lạm phát quốc tế tiếp tục ở 
mức cao, Cục Dự trữ liên bang Mỹ 
(FED) tăng lãi suất nhanh, mạnh và 
dự báo đạt mức 4,5 - 4,75% vào cuối 
năm 2023, để tiếp tục thực hiện các 
biện pháp góp phần kiểm soát lạm 
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ 
phục hồi kinh tế, ổn định tỷ giá và 
thị trường ngoại hối, đảm bảo an 
toàn hoạt động ngân hàng, NHNN 
tiếp tục điều hành linh hoạt, phối 
hợp đồng bộ các công cụ và giải 
pháp chính sách tiền tệ. Ngày 24/10, 
NHNN quyết định điều chỉnh một 
loạt lãi suất điều hành. Cụ thể, tăng 
lãi suất tái cấp vốn từ 5%/năm lên 
6%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 
3,5%/năm lên 4,5%/năm; lãi suất 

thiết lập mặt bằng
LãI Suất mớI
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa quyết định tăng các 
mức lãi suất điều hành thêm 1%. Như vậy chỉ trong vòng một tháng, 
NHNN đã hai lần điều chỉnh tăng lãi suất điều hành. Quyết sách 
này được cho là phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và quốc 
tế, nhằm hóa giải sức ép lên tỷ giá và mục tiêu kiểm soát lạm phát 
trong thời gian tới. Sau động thái này, các NHTM đã đồng loạt tăng 
lãi suất huy động. Một mặt bằng lãi suất mới đang được thiết lập.

Hà aN

cho vay qua đêm trong thanh toán 
điện tử liên ngân hàng và cho vay 
bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh 
toán bù trừ của NHNN đối với TCTD 
từ 6%/năm lên 7%/năm. NHNN 
nâng lãi suất tối đa áp dụng đối với 
tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn 
dưới 1 tháng từ mức 0,5%/năm lên 
1%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối 
với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng 
đến dưới 6 tháng từ 5%/năm lên 
6%/năm; riêng lãi suất tối đa đối với 
tiền gửi bằng VND tại Quỹ Tín dụng 
nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô từ 
5,5%/năm lên 6,5%/năm... 

Giải thích về quyết định tăng lãi 
suất, NHNN cho biết, lạm phát toàn 
cầu vẫn ở mức cao, FED đã 05 lần 
điều chỉnh tăng lãi suất mục tiêu 
lên mức 3-3,25%/năm và dự báo 
còn tiếp tục tăng trong các tháng 
cuối năm 2022 và năm 2023. Đồng 
USD lên giá mạnh, gia tăng áp lực 
lên mặt bằng lãi suất và tỷ giá trong 

nước, tạo sức ép lên lạm phát. Lần 
điều chỉnh tăng lãi suất điều hành 
này của NHNN là giải pháp kịp thời, 
phù hợp với xu hướng chung trên 
toàn thế giới và điều kiện trong 
nước. Đồng USD mạnh lên, gây áp 
lực mất giá cho các đồng tiền còn 
lại, trong đó có cả VND. Nếu Việt 
Nam không nâng lãi suất, thì áp lực 
mất giá đồng nội tệ sẽ lớn hơn. Việc 
nâng lãi suất điều hành là để bảo 
vệ đồng nội tệ, đảm bảo việc mất 
giá của đồng VND so với USD trong 
tương quan giữa các nước ở mức 
chấp nhận được... 

khó khăn còn ở 
phía trưỚc

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị 
Hồng cho biết, thời gian tới còn 
rất nhiều khó khăn như, áp lực 
lạm phát có xu hướng tăng, lạm 
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phát so với cùng kỳ tại thời điểm 
cuối năm 2022 dự kiến vượt 4% 
gây thách thức đối với nhiệm vụ 
kiểm soát lạm phát ngay từ đầu 
năm 2023. Cùng với đó, việc giảm 
lãi suất cho vay theo chỉ đạo của 
Quốc hội trong thời gian tới sẽ gặp 
nhiều thách thức do một số nguyên 
nhân như: Các ngân hàng trung 
ương lớn trên thế giới tiếp tục đẩy 
nhanh tiến trình thu hẹp nới lỏng 
chính sách tiền tệ, điều chỉnh tăng 
lãi suất nhanh và mạnh. Bên cạnh 
đó, lạm phát trong và ngoài nước có 
xu hướng gia tăng do giá nguyên 
vật liệu thế giới tăng, chi phí vận 
chuyển tăng, nguồn cung gián đoạn 
và tác động trễ của chính sách tiền 
tệ, tài khóa nới lỏng từ năm 2020; tỷ 
giá USD/VND có xu hướng gia tăng, 
gây sức ép lên lãi suất tiền VND.

Trong khi đó, thị trường vốn 

đang tồn tại một số vấn đề và chưa 
phát triển tương xứng với vai trò 
cung cấp vốn trung, dài hạn cho 
nền kinh tế; đăng ký vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài so với cùng kỳ năm 
2021 và kiều hối có xu hướng giảm. 
Áp lực lên vốn tín dụng ngân hàng 
vẫn cao trong khi tỷ lệ tín dụng/
GDP của Việt Nam có xu hướng 
tăng nhanh, tiềm ẩn rủi ro đối với 
hệ thống tài chính. Theo Ngân hàng 
Thế giới, Việt Nam là một trong 
những quốc gia có tỷ lệ tín dụng/
GDP cao nhất trên thế giới. Moody’s 
cảnh báo tỷ lệ tín dụng trong nước/
GDP và tỷ lệ tổng tài sản của ngân 
hàng trong nước/GDP đã tăng lên 
124% và 17%. Đó là mức cao nhất 
các quốc gia xếp hạng Ba và Baa, 
cảnh báo về rủi ro bất ổn vĩ mô.

Ngay sau khi NHNN tăng lãi suất 
điều hành, các NHTM đã áp dụng 

biểu lãi suất huy động mới. Trong 
đó kỳ dưới 6 tháng đã tăng lên mức 
kịch trần 6%/năm; Lãi suất tiền gửi 
kỳ hạn 6 - 11 tháng cũng tăng lên 
trên 7%/năm, có ngân hàng áp 
dụng lãi suất 8,5%/năm cho kỳ hạn 
từ 12 tháng trở lên. 

Theo quy luật “nước lên thuyền 
lên”, lãi suất huy động tăng thì lãi 
suất cho vay cũng sẽ tăng. Trong 
bối cảnh hiện nay, NHTM cần duy trì 
ổn định mặt bằng lãi suất cho vay là 
áp lực rất lớn; việc giảm lãi suất cho 
vay là bất khả thi. Một mặt bằng lãi 
suất mới đang được thiết lập. Tuy 
nhiên, nếu NHTM tăng mạnh lãi 
suất cho vay sẽ khiến doanh nghiệp 
khó phục hồi, giảm khả năng trả nợ, 
gây rủi ro cho ngân hàng; lãi suất 
tăng sẽ làm chậm vòng quay vốn, 
tác động xấu đến hoạt động kinh 
doanh của ngân hàng. Một vấn đề 
khác là hiện huy động vốn tăng 
trưởng quá thấp so với tăng trưởng 
tín dụng (tín dụng toàn hệ thống 
đã tăng khoảng 11,35% so với cuối 
năm 2021). Tỷ lệ này nếu duy trì 
lâu sẽ tác động đến an toàn thanh 
khoản của hệ thống TCTD. Theo 
quy định tại Thông tư 22/2019 của 
NHNN, từ tháng 10/2022 các TCTD 
phải giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho 
vay trung dài hạn từ 37% xuống 
34%. Như vậy các NHTM phải tăng 
lãi suất huy động kỳ hạn dài đủ hấp 
dẫn để khách hàng gửi kỳ hạn dài 
hơn. Việc này sẽ làm tăng chi phí 
vốn của ngân hàng. Bên cạnh đó, 
khi các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp giảm dần (có chính sách đã 
kết thúc) khiến nhiều khoản cho 
vay chuyển thành nợ xấu, ngân 
hàng sẽ phải tăng trích lập dự 
phòng rủi ro. 

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 
III/2022 của nhiều NHTM vẫn cho 
thấy những con số tăng trưởng tốt; 
có thể các NHTM vẫn sẽ đạt và vượt 
các mục tiêu trong kế hoạch kinh 
doanh năm 2022. Tuy nhiên trong 
bối cảnh thị trường chịu nhiều tác 
động từ những bất định của thế 
giới, của chính sách thắt chặt tiền 
tệ, suy giảm tăng trưởng kinh tế…, 
năm 2023 sẽ là một năm nhiều thử 
thách đối với hệ thống ngân hàng. 
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Ngân hàng xanh thường được 
định nghĩa là “Ngân hàng 
bền vững”. Tham chiếu trên 

thang cấp độ Ngân hàng xanh 
Kaeufer (2010), BIDV đang ở cấp độ 
3 về phát triển Ngân hàng xanh: 
Hoạt động kinh doanh có hệ thống. 
Hoạt động Ngân hàng xanh đề cập 
đến ba vấn đề chính: (i) Các hoạt 
động nội bộ của ngân hàng; (ii) Các 
hoạt động liên quan đến quá trình 
kinh doanh, giao dịch với khách 
hàng và (iii) Các hoạt động quản trị 
và định hướng xã hội.

kinh nghiệm phát triển 
ngÂn hàng xanh ở một 
SỐ quỐc gia 

Ngân hàng đầu tiên được đề cập 
tới đó là Ngân hàng Mizuho (Nhật 
Bản). Ngân hàng Mizuho là một 
trong những ngân hàng lớn nhất 
Nhật Bản cùng với 02 ngân hàng 
là MUFG và SMBC. Mizuho là ngân 
hàng đầu tiên tại châu Á tuân thủ 
quy chuẩn Nguyên tắc xích đạo 
(EP) và cũng trở thành ngân hàng 
châu Á đầu tiên chủ trì Hiệp hội EP 
(5/2014-5/2015). Mizuho là một 
trong 10 thành viên tham gia Ban 
chỉ đạo của EP và giữ vai trò đại diện 
khu vực Châu Á giai đoạn 10/2017 – 
11/2021. 

ngân Hàng xanH

giải pháp phát triển
bền vững

Phát triển kinh tế bền vững đang là xu hướng phát triển 
chung của các quốc gia trên thế giới. Việc hướng tới xây 

dựng và phát triển Ngân hàng xanh là vấn đề quan trọng 
và cấp thiết hiện nay. Tuy nhiên, việc phát triển Ngân hàng 
xanh tại Việt Nam vẫn còn đang ở giai đoạn khởi đầu và 

còn gặp nhiều khó khăn…

HươNG NGuyễN

Ngân hàng Mizuho cung cấp tài 
chính cho các dự án liên quan đến 
môi trường như dự án nhà máy điện 
ở Bangladesh (2020), dự án điện 
mặt trời lớn nhất ở Qatar (2020), dự 
án điện mặt trời ở Ấn Độ (2017), dự 
án quang điện phía đông Karumai, 
Nhật Bản (2017). 

Về thực tế triển khai quy mô vốn 
tài trợ cho các dự án liên quan đến 
môi trường của Mizuho từ năm 
2018 đến 2020 nhìn chung tăng 
khoảng 20% mỗi năm. Đến năm 
2020, quy mô vốn tài trợ này của 
Mizuho đạt 2,04 tỷ USD. 

Mizuho cũng cho ra đời đa dạng 
các sản phẩm liên quan tới Ngân 
hàng xanh như trái phiếu xanh 
(green bonds), trái phiếu xã hội 
(social bonds), trái phiếu bền vững 
(sustainability bonds),….

Đồng thời, Mizuho cung cấp các 
khoản vay hỗ trợ về lãi suất cho các 
sáng kiến nhằm ngăn chặn sự nóng 
lên toàn cầu và thúc đẩy tiết kiệm 
năng lượng của bộ Môi trường Nhật 
Bản, Cơ quan tài nguyên môi trường 
và năng lượng thuộc bộ Kinh tế 
Nhật Bản. Tính từ tháng 3/2019 đến 
tháng 3/2021, đã có 385 công ty 
nhận được hỗ trợ từ Mizuho. 

Mizuho đặt mục tiêu tài trợ 
cho dự án môi trường từ 2019-

2030 đạt 12 nghìn tỷ Yên (tương 
đương 105 tỷ USD) nhằm mục 
đích đẩy nhanh hoạt động kinh 
doanh liên quan tới môi trường 
và mở rộng các tác động tích cực 
của Mizuho đối với môi trường 
thông qua tài chính. 

Ngân hàng thứ hai là Ngân hàng 
Công thương Trung Quốc (ICBC, 
Trung Quốc). Việc phát triển nhanh 
tại Trung Quốc đã gây ra những vấn 
đề nghiêm trọng về môi trường 
không chỉ ở quốc gia này mà còn 
ở các nước được Trung Quốc đầu 
tư. ICBC là một trong 4 ngân hàng 
lớn nhất của Trung Quốc và cũng 
1 trong những ngân hàng lớn nhất 
trên thế giới, với tài sản ước tính 4,4 
nghìn tỷ USD. Với tư cách là ngân 
hàng lớn chi phối hệ thống tài chính 
của Trung Quốc, ICBC đóng một vai 
trò quan trọng trong việc thúc đẩy 
việc áp dụng các hoạt động Ngân 
hàng xanh trên toàn bộ khu vực 
ngân hàng.

Năm 2007, ICBC là NHTM Trung 
Quốc đầu tiên thực hiện Chính sách 
Tín dụng Xanh của Chính phủ, mở 
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ra cánh cửa cho việc mở rộng cho 
vay xanh. Năm 2008, ICBC được 
thông qua EP và Tiêu chuẩn Hiệu 
suất IFC. Năm 2012, ICBC trở thành 
Ngân hàng Trung Quốc đầu tiên 
tham gia Hiệp ước Toàn cầu của 
Liên hợp quốc và Chương trình Môi 
trường Liên hợp quốc. Các hoạt 
động tài chính xanh của ICBC được 
mở rộng một cách đều đặn.

ICBC là doanh nghiệp đóng góp 
hàng đầu cho lĩnh vực tài chính 
xanh ở Trung Quốc. Dư nợ tín dụng 
xanh năm 2019 của ICBC đạt 1,35 
nghìn tỷ nhân dân tệ (199 tỷ USD), 
tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài việc áp dụng một hệ 
thống quản trị xanh, ngân hàng còn 
tích cực tham gia vào các sáng kiến   
tài chính xanh trong nước và quốc 
tế, bao gồm cả với tư cách là thành 
viên của Nhóm Công tác Tài chính 
Xanh của UNEP. 

ICBC đóng vai trò lớn trong việc 
tài trợ cho ngành nhiên liệu hóa 
thạch, đạt tổng trị giá khoảng 239 tỷ 
USD trong giai đoạn 2016-2019. Tuy 
nhiên, tính đến cuối năm 2018, các 

khoản cho vay liên quan đến năng 
lượng sạch đã chiếm 60% tổng các 
khoản cho vay cho ngành công 
nghệp năng lượng.

ICBC là một người chơi lớn trong 
thị trường trái phiếu xanh của Trung 
Quốc, với tư cách là nhà phát hành 
trái phiếu xanh ra nước ngoài lớn 
nhất và là nhà bảo lãnh phát hành 
lớn nhất của trái phiếu xanh trong 
nước. Kể từ năm 2017, ICBC đã phát 
hành gần 10 tỷ USD trái phiếu xanh 
ra nước ngoài.

kinh nghiệm cho các 
ngÂn hàng thương mại 
tại Việt nam

Thứ nhất, việc triển khai hoạt 
động Ngân hàng xanh cần có sự 
đồng bộ từ các cấp quản lý đến 
NHTM. Sự can thiệp của Chính 
phủ và NHNN trong việc xây dựng 
khung thể chế, chính sách quy định 
và ban hành văn bản pháp lý về 
Ngân hàng xanh, tín dụng xanh sẽ 
là cơ sở để các NHTM trong đó có 
BIDV triển khai một cách rõ ràng. 
Đồng thời, sự phối hợp của các bộ 

ban ngành tại địa phương có tác 
động lớn đến hiệu quả triển khai 
hoạt động Ngân hàng xanh. Điều 
này được thể hiện rõ nét từ kinh 
nghiệm phát triển Ngân hàng xanh 
của Trung Quốc. Các bộ, ngành địa 
phương hỗ trợ quan trọng trong 
việc xây dựng quy định tiêu chuẩn 
xanh cho ngành, dự án thân thiện 
với môi trường, cơ chế khuyến 
khích sử dụng năng lượng tái tạo, 
hỗ trợ NHTM có đánh giá tin cậy về 
các ngành nghề và các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường tại địa phương 
để làm căn cứ cho việc phân loại và 
lựa chọn dự án. 

Thứ hai, từ kinh nghiệm triển 
khai Ngân hàng xanh tại các quốc 
gia cho thấy các NHTM cần xây 
dựng chiến lược “xanh hoá” ngân 
hàng từ hoạt động nội bộ, hoạt 
động kinh doanh và trách nhiệm xã 
hội có tính chất lâu dài. Thực hiện 
xanh hóa trong hoạt động của NH 
như sử dụng nguồn năng lượng ít ô 
nhiễm, số hóa, xây dựng văn phòng 
xanh,... Các NHTM cần xây dựng 
các sổ tay hướng dẫn, chính sách 
và quy định tín dụng xanh riêng để 
thực hiện các kế hoạch cụ thể về 
Ngân hàng xanh.

Thứ ba, các NHTM tại Việt Nam 
tìm kiếm các nguồn vốn rẻ cho các 
dự án thân thiện với môi trường 
bằng cách hợp tác và huy động vốn 
từ các tổ chức quốc tế như WB, ADB, 
AFD, …. Bên cạnh đó, các NHTM 
cần bám sát việc hình thành và phát 
triển thị trường trái phiếu xanh tại 
Việt Nam. Trong giai đoạn 2021-
2030, khi thị trường trái phiếu xanh 
phát triển, các NHTM nên đẩy mạnh 
huy động vốn trên thị trường này, 
để có nguồn vốn dành riêng cho tín 
dụng xanh.

Kinh nghiệm cho thấy các nước 
trên thế giới đều triển khai Ngân 
hàng xanh từ khá sớm song đều 
phải mất quá trình từ 5-7 năm để 
chuyển đổi thành công từ ngân 
hàng truyền thống sang ngân hàng 
theo hướng xanh. Vì vậy, việc phát 
triển Ngân hàng xanh tại BIDV cũng 
không thể thành công trong thời 
gian ngắn mà cần có lộ trình và thời 
gian thực hiện. 
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Ngày 6/10/2022, BIBV 
Đông Đắk Lắk phối hợp 
với UBND huyện Ea Kar 

tổ chức Lễ khởi công xây dựng 4 
phòng học tại Trường Mầm non 
Phong Lan (xã Ea Kmút – huyện 
Eakar – tỉnh ĐăkLăk). Dự Lễ khởi 
công có ông Huỳnh Đức Thọ, Phó 
Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi 
nhánh Đông Đắk Lắk; ông Trần 
Đức Lương, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND huyện Ea Kar.

Công trình 4 phòng học có 
tổng diện tích 451m2, với tổng 
kinh phí 3,2 tỷ đồng, trong đó, 
BIDV Đông Đắk Lắk tài trợ 2 tỷ 
đồng, số tiền còn lại do ngân sách 
huyện đối ứng. 

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó 
chủ tịch thường trực UBND huyện 
Trần Đức Lương gửi lời cảm ơn 

Nằm trong chuỗi các hoạt 
động chào mừng Đại hội 
Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 

- 2027, BIDV An Giang đồng hành 
cùng Đoàn khối Cơ quan và Doanh 
nghiệp tỉnh và Huyện đoàn Thoại 
Sơn tổ chức trao tặng Sân chơi thiếu 
nhi tại Xã Định Thành (huyện Thoại 
Sơn, tỉnh An Giang), tổng kinh phí 
thực hiện là 24 triệu đồng. Trong đó, 
BIDV An Giang hỗ trợ 20 triệu đồng 
với nguồn đóng góp của đoàn viên 
thanh niên, cán bộ nhân viên đạt 
giải thưởng tại cuộc thi BIDV Check-
in Challenge và Tự hào BIDV.

Đây là hoạt động ý nghĩa không 
chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích 
mà còn góp phần phát triển kỹ năng 
cho thiếu niên nhi đồng, giúp các 
em phát triển toàn diện về thể chất 
và tinh thần, khơi gợi khả năng sáng 
tạo cho các em, đồng thời phát huy 

BIDV an gIang 
trao tẶng sân cHƠI tHIếu nHI

kHỞI công xây 4 pHÒng Học 
trườnG mầm non phonG Lan

tới BIDV Đông Đắk Lắk đã hỗ 
trợ kinh phí để xây dựng phòng 
học. Việc đầu tư xây dựng 4 
phòng học cho trường mầm non 
Phong Lan có ý nghĩa rất quan 
trọng trong việc nâng cao chất 
lượng giảng dạy, học tập tại địa 
bàn xã Ea Kmút. 

 Được biết, Trường Mầm 
non Phong Lan hiện có 8 lớp 
với 341 học sinh theo học ở 6 
điểm trường, trong đó có 1 điểm 
chính và 5 điểm lẻ. Hiện tại, ở 
điểm chính vẫn thiếu lớp học, 
các lớp học chật chội, không 
đảm bảo các điều kiện dạy và 
học; 2 điểm lẻ phải học nhờ hội 
trường thôn.  KHáNH Ly

BIDV Đông Đắk Lắk đã hỗ trợ kinh phí 
để xây dựng phòng học

vai trò của Đoàn Thanh niên trong 
công tác chăm sóc, giáo dục thiếu 
niên nhi đồng. 

tùNG trẦN
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kHỞI công xây 4 pHÒng Học 
trườnG mầm non phonG Lan

Hiến máu tình nguyện là một 
trong những nghĩa cử cao 
đẹp, mang đậm giá trị nhân 

văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc 
sống của mỗi cá nhân, gia đình, 
và xã hội. Với thông điệp “Mỗi giọt 
máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, sáng 
ngày 10/10/2022, Đoàn Thanh niên 

Với mong muốn đồng hành 
cùng nhân viên y tế trong 
việc nâng cao chất lượng điều 

trị; đồng thời, động viên, chia sẻ, 
tiếp thêm động lực cho các gia đình 
bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó 
khăn, mới đây, Ban Chính sách Sản 
phẩm bán buôn (CSSPBB) đã đến 
thăm hỏi và tặng quà các bệnh nhi 
tại Trung tâm Ung thư (Bệnh viện 
Nhi Trung ương).

Ban CSSPBB đã gửi tặng Trung 
tâm Ung thư 02 máy truyền dịch và 
10 phần quà dành tặng các bệnh 
nhân có hoàn cảnh khó khăn với 
tổng trị giá 80 triệu đồng. 

“Những chiếc máy này rất cần 
thiết cho các con, bệnh nhân tăng 
nhanh, nhiều bé phải xếp hàng 

sẻ chia cùng bệnh nhân 
tạI BệnH VIện nHI trung ƯƠng

BIDV QuanG mInh 
HƯỞng ứng ngày HộI HIến mÁu 2022

dùng máy, bố mẹ có khi phải ngồi 
đếm từng giọt truyền cho con” bà 
Phí Thị Quỳnh Anh – Trưởng phòng 
Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung 
ương chia sẻ khi nhận bàn giao máy 
truyền từ Ban CSSPBB.

Đây là một trong các hoạt động 
ý nghĩa tiếp nối truyền thống tốt 
đẹp “Uống nước nhớ nguồn – Lá 
lành đùm là rách” của BIDV. Bà Đỗ 
Thị Thanh Huyền – Giám đốc Ban 
CSSPBB chia sẻ: những phần quà 
dành tặng bệnh nhi tại Bênh viện 
Nhi Trung ương xuất phát từ tấm 
lòng, là sự đóng góp của từng cá 
nhân đoàn viên công đoàn Ban 
CSSPBB với hy vọng công tác chữa, 
điều trị bệnh cho các cháu được 
thuận lợi hơn.  traNG trịNHBan CSSPBB tặng quà Viện nhi TW

BIDV Quang Minh đã phối hợp với 
Viện Huyết học Truyền máu Trung 
ương tổ chức Ngày hội Hiến máu 
tình nguyện năm 2022 .

Tham dự chương trình có Ban 
lãnh đạo chi nhánh, Đoàn cơ sở 
Chi nhánh Gia Lâm, Long Biên 
Hà Nội, Thành Đô, Đông Hà Nội, 

Thái Hà, Bảo hiểm BIC Vĩnh Phúc 
và các khách hàng thân thiết của 
chi nhánh như: Công ty cổ phần 
Licogi 18, Kho bạc Nhà nước Mê 
Linh, Công ty Ô tô Kinh Bắc, Công 
Ty TNHH Quảng cáo và Trang trí nội 
thất Bình Minh.

Chương trình đã thu hút gần 
100 tình nguyện viên đăng ký 
tham gia hiến máu và thu về 75 
đơn vị máu. Đây cũng là hoạt động 
thường niên của Đoàn Thanh niên 
BIDV nhằm phát huy tinh thần 
nhân ái, yêu thương và chia sẻ 
khó khăn đối với cộng đồng, trách 
nhiệm với xã hội của tuổi trẻ BIDV 
nói riêng và cán bộ, người lao 
động BIDV nói chung. Đây cũng 
là chương trình đặc biệt ý nghĩa, 
thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn 
BIDV các cấp và Đại hội Đoàn Khối 
Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 
IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

HồNG VÂN

Ngày hội hiến máu 2022
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thể dục thể thao ngày càng phát 
triển”, Yến chia sẻ.

Ngày hội có ý Nghĩa 
lớN lao

Khi đạt giải Nhất đơn nam cầu 
lông, VĐV Minh Ái bày tỏ: “Đó là cảm 
giác vui sướng xen lẫn tự hào khi 
được đại diện cho Khu vực 6 tranh 
tài và chiến thắng. Hội thao BIDV 
năm 2022 là ngày hội có ý nghĩa lớn 
với tất cả đoàn viên người lao động 
BIDV, là cơ hội để giao lưu học hỏi 
lẫn nhau”.

Để đạt thành tích trên, bí quyết 
của VĐV Minh Ái là duy trì việc tập 
luyện một cách đều đặn thường 
xuyên, cộng với bản thân có lối 
sống lành mạnh góp phần quan 
trọng cho việc giữ gìn và nâng cao 
thể lực. Bên cạnh đó là sự quan tâm 
sát sao đến phong trào thể thao 
của Bán Giám đốc và Công đoàn cơ 
sở như: thành lập các bộ môn có tổ 
trưởng phụ trách, hỗ trợ kinh phí 
để thuê sân bãi... Điều đó đã tạo 
điều kiện cho Minh Ái và đồng đội 
rất nhiều trong quá trình tập luyện 
và thi đấu để có thể đạt thành tích 
tốt nhất.

Kết thúc Hội thao, VĐV Minh Ái 
mong muốn cán bộ nhân viên toàn 
hệ thống luôn đam mê tập luyện 
và thi đấu các môn thể thao, nhằm 
rèn luyện sức khỏe thể chất để phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh 
doanh của chi nhánh cũng như toàn 
hệ thống BIDV. 

hạNh phúc và tự  hào 
Nói về cảm nhận riêng khi đạt giải 

Nhất chạy cự ly 5.000m, chị Kim Yến 
cho biết: Các VĐV đại diện cho gần 
26.000 CBNV toàn hệ thống đến với 
Hội thao đã thể hiện rất xuất sắc, tất 
cả điều quyết tâm và quyết thắng! 
Do đó, khi chạm đến chiến thắng, 
cảm xúc của các VĐV vỡ òa, hạnh 
phúc và tự  hào, xứng đáng cho 
sự lựa chọn và niềm tin của đồng 
nghiệp. Hội thao BIDV được tổ chức 
chuyên nghiệp với tinh thần giao lưu 
thi đấu của VĐV thật tuyệt vời. 

Nói về bí quyết chiến thắng, chị 
Yến cho biết: Từ đầu tháng 8/2022, 
khi được chọn vào đội tuyển chạy 
bộ BIDV Nam Gia Lai để tham gia 
Hội thao Khu vực Tây Nguyên, đến 
chung kết Hội thao 2022 vừa qua, 
bản thân Yến mới ý thức mình là 
một VĐV thực thụ. Chị Yến cho biết 
một số bí quyết chiến thắng như: 
Tuân thủ giáo án tập luyện phù 
hợp với cự ly thi đấu trong thời 

Tham gia Hội thao BIDV năm 2022, nhiều VĐV(VĐV) đã vỡ òa cảm xúc khi 
đoạt giải cao tại các bộ môn thi đấu. VĐV Kim Yến – BIDV Nam Gia Lai, 
Khu vực 7 (giải Nhất chạy đơn nữ, cự ly 5.000m) và VĐV Minh Ái – BIDV 
Khánh Hòa, Khu vực 6 (giải Nhất cầu lông đơn nam) đã chia sẻ về những 
cảm xúc của người giành chiến thắng.

Lan tỏa tinh thần
Luyện tập thể thao

Hương PHương (tổng hợp)

gian ngắn 02 tháng; có chế độ dinh 
dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp để tăng 
thể lực và sức khỏe… 

Quan trọng nhất đó là sự tin 
tưởng và ủng hộ tuyệt đối của Ban 
Lãnh đạo, tập thể CBNV BIDV Nam 
Gia Lai, đặc biệt là đội chạy bộ chi 
nhánh đã luôn động viên, đồng 
hành cùng các VĐV trong quá trình 
tập luyện. Từ đó, đã tạo động lực, 
rèn ý chí, chiến thắng bản thân và 
tăng thành tích luyện tập mỗi ngày.

 “Mục đích chính của Hội thao 
là tạo ra phong trào rèn luyện sức 
khỏe và sự gắn kết trong cán bộ 
nhân viên, góp phần hoàn thành 
nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, 
chạy bộ là môn thể thao nền của 
các môn thể thao, nhằm rèn luyện 
ý chí, sức bền và thể lực cho mỗi 
cá nhân. Sức khoẻ là tài sản quí 
nhất, mong rằng mỗi CBNV BIDV 
hãy chọn 1 môn thể thao để rèn 
luyện sức khỏe cho bản thân, 
từ đó góp phần vào phong trào 
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Chị Sơn đến với thể thao rất 
tình cờ. Thời điểm học cấp 3, 
cô giáo dạy thể dục đưa chị 

vào danh sách đội điền kinh của nhà 
trường để đi thi đấu Hội khỏe Phù 
Đổng cấp trường trong tỉnh. Vận 
động viên điền kinh Minh Sơn năm 
nào cũng đạt giải Nhất môn 100m 
nữ và nhảy xa nữ của khối PTTH...  
Thế là chị yêu luôn thể thao từ đấy.

Vào làm việc tại BIDV, chị Sơn lại 
càng có được môi trường phát huy 
sở thích và đam mê của mình qua 
mỗi kỳ Hội thao. Thời gian đầu, chị 
chơi cầu lông và thường xuyên đạt 
được thành tích cao (luôn đạt giải 
Nhất nữ trong khu vực). Chị được 
đại diện BIDV đi thi đấu khá nhiều 
kỳ Hội thao của Ngành Ngân hàng 
do Công đoàn Ngân hàng nhà 
nước tổ chức.

Cho đến năm 2005, phong trào 
Tennis bắt đầu phát triển, chị Sơn 
lại muốn chinh phục môn thể thao 
mới mẻ này. Chị chuyển sang tập 
Tennis. Đều đặn, tuần 3 buổi, chị 
Sơn chăm chỉ, kiên trì luyện tập. “Có 
công mài sắt, có ngày nên kim”, chị 
Sơn đã chinh phục được môn thể 
thao mới. Chị đã khẳng định được 
khả năng của mình qua những 
thành tích nổi bật trong các kỳ Hội 
thao của Hệ thống cũng như của 
ngành Ngân Hàng. 

Với chị Sơn, niềm hạnh phúc của 
chị là được khám phá, trải nghiệm 
và chinh phục các đỉnh cao mới 
trong thể thao.

Thể thao cho tôi cuộc sống
ý nghĩa và thú vị hơn
Chị là Dương Thị Minh Sơn (BIDV Tây Hồ) nhưng 
thường được đồng nghiệp gọi bằng cái tên trìu mến: Sơn 
Ca - một loài chim không chỉ hát hay mà còn có tình yêu 
thể thao mãnh liệt. Chị là một trong những VĐV tiêu biểu, 
xuất sắc đạt giải nhất môn tennis đôi nam nữ tại Hội thao 
BIDV năm 2022 vừa qua.

Lê Dũng 

“Với đặc thù công việc ngân 
hàng, việc tham gia tập luyện 
thể thao hay chơi một bộ môn 
thể thao nào đó là thực sự cần 
thiết. Luyện tập thể thao không 
chỉ mang lại một cơ thể dẻo dai 
mà còn cho chúng ta một cuộc 
sống tràn đầy năng lượng tích 
cực. Chúng ta không thể nào tăng 
thêm số lần sống bằng cách chơi 
thể thao, tập thể dục mỗi ngày. 
Nhưng chúng ta có thể kéo dài 
thêm sức sống, tuổi thọ bằng cách 

rèn luyện sức khỏe với những môn 
thể thao”- chị Sơn chia sẻ.

Hình ảnh chị Sơn - người phụ nữ 
tràn đầy năng lượng, tích cực tham 
gia các hoạt động phong trào đã 
được lan toả tới mọi người. Ngoài 
thời gian làm việc, chị thường xuyên 
hướng dẫn và chia sẻ phương pháp 
tập luyện các môn thể thao như: 
tennis, cầu lông, bóng bàn, đá bóng, 
golf… và động viên bạn bè, đồng 
nghiệp tham gia các Câu lạc bộ, các 
Group thể thao trong chi nhánh. 

 “Người ta vẫn luôn nói phụ nữ là 
để yêu, để nâng niu và trân trọng. 
Thật biết ơn những người người 
bà, người mẹ, tuy nhỏ bé nhưng 
luôn mang trong mình sức mạnh 
phi thường; nhân ngày Phụ nữ Việt 
Nam (20/10), tôi xin được gửi lời 
chúc tới tất cả chị em phụ nữ BIDV 
luôn tỏa sáng rực rỡ như những đóa 
hoa hướng dương và đừng bao giờ 
quên dành thời gian luyện tập thể 
thao, nâng cao sức khoẻ”, chị Sơn 
chia sẻ. 

Chị Dương Thị Minh Sơn
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Chị Nguyễn Thị Nhật Tân là 
người luôn nhìn nhận vấn 
đề một cách lạc quan, vui vẻ; 

luôn biết yêu bản thân, luôn sắp xếp 
công việc cơ quan và gia đình một 
cách hợp lý để có thời gian chăm 
sóc cho bản thân. “Mỗi ngày mình 
đều dành ít nhất 1 giờ đồng hồ để 
dành riêng cho cá nhân. Trong thời 
gian này, mình thường tập yoga 
hoặc đọc sách, rời xa điện thoại và 
không nói chuyện. Mình thích được 
sống trong chánh niệm. Sống với 
hiện tại, không suy nghĩ nhiều về 
những gì đã xảy ra của ngày hôm 
qua và cũng không nghĩ nhiều về 
những gì sẽ diễn ra trong tương lai”, 
chị Nhật Tân chia sẻ.

Theo chị, là người phụ nữ không 
chỉ cần có vẻ đẹp bên ngoài mà 
cần phải có một cơ thể khỏe mạnh 

“Mặc dù ở tuổi 52 nhưng 
chị có cách sống, cách suy 
nghĩ như đang ở tuổi 25”, 
đó không chỉ là lời nhận xét 
của bạn bè, đồng nghiệp khi 
giới thiệu về chị Nguyễn Thị 
Nhật Tân – Giám đốc BIDV 
Bạc Liêu mà đó cũng chính 
là quan điểm sống của cá 
nhân chị.  

CHi giang

và một tinh thần luôn tích cực, lạc 
quan, vui vẻ. Trước cuộc sống bận 
rộn, có nhiều đổi thay, người phụ 
nữ cần phải giữ được cân bằng, biết 
sống chậm lại một chút, đặc biệt là 
sau đại dịch Covid-19. Chị Nhật Tân 
đồng tình với quan điểm  “Bữa ăn 
là sợi dây gắn kết trong gia đình”, 
nhưng theo chị, không nhất thiết 
người phụ nữ phải trực tiếp nấu ăn 
từng bữa. Ở nhà chị cũng vậy, chị 
không thường xuyên nấu ăn. Quan 
điểm của chị là chỉ cần các thành 

viên trong gia đình 
được ngồi ăn cùng 

nhau, ăn ở nơi mọi người 
thích là hạnh phúc rồi. 

Chị luôn cố gắng giải quyết việc 
ở cơ quan trong giờ làm việc, chị 
hạn chế tối đa mang việc cơ quan 
về nhà và ngược lại, chị cũng không 
mang việc nhà đến cơ quan. Chị 
luôn chủ động học hỏi, trau dồi các 
kỹ năng, kiến thức để bản thân bị 
tụt hậu so với các bạn trẻ và cuộc 
sống hiện đại ngày nay. Là người 
lãnh đạo, chị luôn muốn lan tỏa tinh 
thần tích cực đến các CBCNV. 

Theo chị, “Phụ nữ là không có 
tuổi”. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm 
Ngày Phụ nữ Việt Nam, chị khuyên 
các nữ cán bộ BIDV không nên nghĩ 
mình bao nhiêu tuổi vì nếu nghĩ 
đến tuổi sẽ làm hạn chế năng lực 
của bản thân. Hãy cứ mạnh dạn làm 
những điều mình có thể làm được, 
những điều mình cảm thấy thích 
và mang lại cho mình niềm vui và 
hạnh phúc. Bên cạnh đó, phụ nữ 
cần phải biết yêu bản thân bởi vì: 
“Sức khỏe mới là của mình và không 
ai ốm thay mình”. Phụ nữ nên cố 
gắng đẹp từ bên trong ra ngoài và 
biết chăm sóc cơ thể ngày càng trẻ 
trung hơn, có sức sống hơn để có 
thể đủ sức lan tỏa đến những người 
xung quanh. Bởi vì khi cơ thể khỏe 
mạnh thì tư duy sẽ tích cực. Tư duy 
tích cực thì lan tỏa sẽ tích cực. Mỗi 
người tích cực sẽ tạo nên một cộng 
đồng tích cực, một xã hội tích cực.

“Hiện nay, BIDV có số đông các 
cán bộ trẻ, tài giỏi và năng động. 
Chị mong muốn thế hệ cán bộ trẻ 
BIDV có thể lan tỏa nhiều hơn sự trẻ 
trung, tích cực đến các anh chị đồng 
nghiệp lớn tuổi hơn, để từ đó rút 
ngắn khoảng cách giữa 2 thế hệ cán 
bộ lại gần với nhau hơn, hòa nhịp, 
chung sức xây dựng tập thể BIDV 
ngày một vững mạnh hơn”, chị Nhật 
Tân chia sẻ thêm. 

Chị nguyễn thị nhật tân

Phụ nữ cần phải biết 
chăm sóc bản thân 

Chị Nguyễn Thị Nhật Tân – Giám đốc BIDV Bạc Liêu  
cùng gia đình
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Công việc dù bận rộn đến mấy 
nhưng chị Hồng Hà cũng 
dành thời gian để chăm sóc 

và quan tâm đến các thành viên 
trong gia đình. Đối với chị Hà, phụ 
nữ cần phải đảm đang theo một 
cách khác. Trước đây, chữ “đảm 
đang” được mọi người hiểu “là sự 
chăm chỉ, khéo léo trong việc chăm 
chồng, chăm con, chăm gia đình có 
một cuộc sống hạnh phúc” thì ngày 
nay, từ “đảm đang” nên được hiểu là 
“sự cân đối hợp lý, sắp xếp rõ ràng 
đảm bảo hoàn thành tốt công việc 
giữa gia đình và cơ quan đoàn thể” - 
chị Hà chia sẻ.

Một ngày làm việc của chị bắt 
đầu từ 7h30 sáng và kết thúc vào 

Chị Đỗ thị hồng hà

HạnH pHúc là được
yêu tHương, cHia sẻ
Như thường lệ, cứ vào dịp 20/10, chị Hồng Hà – Phó Giám đốc BIDV Bắc 
Hà lại được nhận từ phu quân bó hoa tươi thắm và những lời chúc ý nghĩa. 
Chị còn nhận được lời chúc mừng của con trai từ Mỹ gửi về dành tặng mẹ 
nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam. Với chị Hà, được yêu thương, được quan 
tâm, chia sẻ - đó là niềm hạnh phúc vô giá.

PHướC THảo

khoảng 7h tối. Mặc dù công việc của 
chị thường phải đi sớm về muộn, 
giải quyết nhiều việc phát sinh, đột 
xuất, chị luôn cố gắng giải quyết các 
công việc một cách triệt để trong 
thời gian làm việc để không ảnh 
hưởng đến thời gian dành cho gia 
đình. Với chị, bữa cơm tối của gia 
đình rất quan trọng, đó là giây phút 
cả nhà  được ngồi bên nhau sau một 
ngày làm việc, được chia sẻ những 
câu chuyện vui trong ngày...

Trong cuộc sống gia đình, chị Hà 
cảm thấy mình rất may mắn khi các 
con của chị có ý thức tự giác học 
tập từ rất sớm. Chị luôn đặt mình 
trên cương vị là bạn bè để 2 con 
có thể dễ dàng tâm sự những khó 

khăn, vướng mắc; không áp đặt các 
con mà để các con tự cố gắng, trải 
nghiệm, tự tìm ra được bản thân 
mình thích gì và đưa ra quyết định 
theo đuổi nó. Có lẽ vì thế nên các 
cháu rất hay trò chuyện với chị và 
xin chị lời khuyên trước khi quyết 
định một vấn đề quan trọng nào 
đó. Con cả của chị bắt đầu đi du học 
từ năm lớp 9. Dù là con trai nhưng 
sống rất tình cảm, mỗi ngày thường 
hay gọi điện về hỏi thăm mẹ, tỉ tê 
đủ thứ chuyện. Người con thứ hai 
của chị là con gái nên càng quấn mẹ 
hơn, bạn thường kể cho mẹ các câu 
chuyện trong lúc cả hai cùng rửa 
bát, phơi đồ hay dọn nhà,… 

Hiện tại, con cả chị Hà đang theo 
học Thạc sỹ chuyên ngành Luật 
tại trường Đại học Harvard, Hoa 
Kỳ; con thứ 2 là sinh viên năm thứ 
2 ngành Tài chính Ngân hàng của 
Học viện tài chính. Gia đình hạnh 
phúc, các con học giỏi, gia đình chị 
Hà được tặng Bằng khen của Công 
đoàn Ngân hàng Việt Nam về thành 
tích gia đình tiêu biểu giai đoạn 
2016-2020.

Con cái đã lớn và chồng cũng đã 
nghỉ hưu nên hiện tại chị đỡ vất vả 
hơn nhiều. Tuy nhiên, chị vẫn giữ 
thói quen dành chút thời gian ghi 
lại danh sách các công việc cần chú 
ý trong tuần, phân công nhiệm vụ 
trong gia đình, đồng thời cố gắng 
dành tối đa thời gian cho chồng và 
hai con.

Để có hạnh phúc như hiện tại chị 
Hà thực sự biết ơn chồng và các con 
của mình. Bởi theo chị, gia đình là 
bệ đỡ tinh thần giúp chị đối mặt với 
khó khăn. Niềm hạnh phúc của chị là 
mọi người trong gia đình đều khỏe 
mạnh, ít ốm đau, bệnh tật; các con 
có thể sống, làm việc, trải nghiệm 
theo sở thích, mong muốn của chính 
bản thân mình. Ngoài thời gian làm 
việc, chị thường có sở thích nấu ăn, 
đọc sách, đi du lịch, trò chuyện với 
bạn bè, tham gia các hoạt động 
ngoại khóa với gia đình. 

Chị Hồng Hà – Phó Giám đốc BIDV Bắc Hà và gia đình
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Ngoài công tác chuyên 
môn, cá nhân tôi còn giữ các 
chức vụ là Uỷ viên Ban chấp 
hành Đảng Ủy, Bí thư Đoàn 
thanh niên, Trưởng Ban nữ 
công chi nhánh. Tại mỗi 
cương vị, tôi đều ý thức rõ 
trách nhiệm mà tổ chức giao 
phó và luôn cố gắng hoàn 
thành tốt nhất mọi nhiệm vụ 
được giao. 

Song hành cùng công 
việc, tôi còn là một người 
vợ, người mẹ, một người 
con trong gia đình. Gọi là 
“cách thức cân bằng cuộc 

sống” có lẽ hơi to tát, bởi tôi tin rằng 
trong bản thân mỗi người phụ nữ, 
tình yêu thương chăm sóc và vun 
vén cho gia đình là một bản năng 
và thật sự chẳng có cách thức nào 
là hoàn hảo để cho mỗi người phụ 
nữ làm được điều đó. Mỗi người 
phụ nữ đều có cách yêu thương của 
riêng mình. Chỉ cần hết lòng trong 
mọi khoảnh khắc để có thể sắp xếp 
được tất cả công việc mình muốn 
làm. Tôi luôn cho rằng, trong bất 
kỳ thời đại nào, đối với bất kỳ con 
người, giới tính nào, hạnh phúc gia 
đình là niềm hạnh phúc bền chặt và 
đáng quý nhất, là nền tảng cho mỗi 
chúng ta có thể thành công hơn 
trên mọi phương diện.

Để thích ứng được với cuộc sống 
hiện đại, phụ nữ chúng ta nên là 
người có trí tuệ, niềm tin, sự kiêu 
hãnh và biết yêu thương bản thân. 
Sau 14 năm gắn bó, tôi tin chắc 
rằng, mỗi nữ cán bộ của BIDV đều 
đang được sống trong một môi 
trường làm việc năng động, chuyên 
nghiệp và giàu tính nhân văn, tại 
nơi đây mỗi chúng ta đều được thể 
hiện năng lực, được cống hiến, được 
ghi nhận và được trở thành một 
người phụ nữ hạnh phúc. 

Khi đa phần các bạn học cùng 
lớp với chuyên ngành Kinh tế 
đối ngoại háo hức chọn việc 

làm ở thành phố lớn để thỏa mãn 
đam mê, tôi lại chọn trở về quê 
hương. Bởi tôi nghe tin BIDV tuyển 
cán bộ mới, và tôi ngay lập tức ứng 
tuyển với suy nghĩ: “được làm việc 
cho một ngân hàng lớn như thế là 
quá tốt cho mình 
rồi”. Đến nay, sau 14 
năm cống hiến, tôi 
nhận ra rằng, “Ngân 
hàng lớn” mà tôi lựa 
chọn năm ấy không 
chỉ “lớn” về quy mô, 
tầm vóc mà còn 
“lớn” về văn hóa, 
con người và tính 
nhân văn nữa. 

Tôi đã trọn vẹn 
thanh xuân với 
BIDV. BIDV đã trao cho tôi cơ duyên 
đến với hoạt động Đoàn, trong màu 
áo xanh thanh niên, tôi đã được đi 
đến những bản nghèo, được trao 
những chiếc cặp phao, chiếc áo 
ấm, được góp sức mình cho những 
công trình thanh niên, những Nhà 
khăn quàng đỏ… Tôi được hòa 
mình vào không khí nhiệt thành 

Dành trọn 
thanh xuân 
Cho BiDV

Những ngày tháng 10 đầu thu 
trong trẻo này cũng là dịp gợi cho 
tôi nhiều cảm xúc khi nhớ về ngày 
đầu tiên gia nhập ngôi nhà chung 
BIDV - tháng 10/2008, khi tôi 
là cô sinh viên mới bước ra khỏi 
cánh cổng trường Đại học Ngoại 
Thương Hà Nội. 

 Lê na 

của những chuyến teambuilding, 
những Gala tuổi trẻ… 

Khi văn hóa học hỏi sáng tạo 
đang dần chảy trong “máu” của mỗi 
con người BIDV, chúng tôi với Quán 
sách BIDV Thanh Hoá, những sáng 
kiến nâng cao năng suất, cải tiến 
chất lượng lao động tại chi nhánh...
lại tiếp tục hăng say cống hiến. Đã 

có 12 ý tưởng, 
sáng kiến được 
đoàn viên thanh 
niên chi nhánh 
đưa ra và sáng 
kiến “Ứng dụng 
công nghệ OCR 
hỗ trợ soạn thảo 
văn bản và mở 
mới thông tin 
khách hàng” là 
một trong số đó. 
Tôi chợt nảy ra 

sáng kiến trong một ngày làm việc 
bình thường, khi chứng kiến cán 
bộ Quản lý khách hàng thực hiện 
soạn file danh sách khách hàng tạo 
CIF theo lô. Sáng kiến đã được công 
nhận Sáng kiến cấp hệ thống và là 
sáng kiến có số điểm cao nhất trong 
số các sáng kiến được công nhận 
trong đợt 1 năm 2022. 

Với tôi, phụ nữ 
hiện đại nên

là người có trí tuệ,  
niềm tin, sự kiêu hãnh 
và biết yêu thương bản 
thân… Ở BIDV, mỗi 
chúng ta đều là người 
phụ nữ hạnh phúc”

Chị Lê Na - Giám đốc PGD Ngọc Trạo, BIDV Thanh Hóa
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Kỷ Niệm 92 Năm Ngày phụ Nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022)



BiDV Đồng Khởi 

Tổ chức kỷ niệm 20/10

Ngày 15/10/2022, BIDV Đông 
Đắk Lắk đã tổ chức giải bóng 
đá nữ Tam Hùng để chào 

mừng lễ kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ 
Việt Nam.

Bộ môn đầu tiên của Giải Tam 
Hùng với nội dung thi đấu “ Bóng đá 
nữ”. Toàn bộ nữ cán bộ Chi nhánh 
đã được chi làm 3 đội: Đội Trụ sở Chi 

Hoà chung không khí kỷ niệm 92 
năm ngày thành lập Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 

20/10/2022), mới đây, BIDV Đồng Khởi tổ 
chức buổi họp mặt thân mật với sự tham 
dự của tất cả CĐV-NLĐ của chi nhánh. 

Chương trình được bắt đầu với “Giải 
bi sắt nữ”. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ 
ích nhằm nâng cao thể chất, sức khỏe, 
tạo nên diện mạo mới, sức bật mới cho 

nữ cán bộ chi nhánh. Tiếp nối chuỗi hoạt 
động chào mừng là lời chúc thiết thực, 
đầy ý nghĩa thông qua những đóa hoa 
tươi thắm, rực rỡ sắc màu, được CĐV nam 
BIDV Đồng Khởi chăm chút thành những 
giỏ hoa, với các chủ đề tôn vinh người 
phụ nữ Việt như: “Dáng Việt”, “ Sắc màu 
phụ nữ”, “Gia đình”, “Đoàn kết – Vươn xa”, 
“Tôn vinh”, “Tình yêu và Hạnh phúc”. 

Lắng đọng lại sau khí thế sôi nổi của 

hoạt động thể thao và cắm hoa nghệ thuật 
là một khoảng không gian ấm ấp, khi tất 
cả CĐV-NLĐ cùng ôn lại truyền thống ngày 
Phụ nữ Việt Nam – một  chặng đường lịch 
sử vẻ vang của phong trào phụ nữ Việt 
Nam trong đấu tranh cách mạng, cũng 
như trong công cuộc đổi mới đất nước. 
Chương trình ghi nhận và khen thưởng 
sự đóp góp của CĐV-NLĐ nữ trong mọi 
mặt hoạt động của đơn vị… Chương trình 
đã tạo động lực đến toàn thể CĐV-NLĐ 
nữ tiếp tục phát huy thế mạnh, trở thành 
những cán bộ ưu tú, luôn tự tin, vững bước 
trong cuộc sống, có vị trí trong vững chắc 
trong gia đình cũng như ngoài xã hội. 

TuyếT MinH

BiDV Đông ĐắK LắK
Tổ chức Bóng đá nữ
và hội Thi nấu ăn

nhánh, liên quân PGD Mđrăk – Eaknop, 
liên quân PGD Krông Păk – Krông Bông và 
thi đấu vòng tròn tính điểm. Những bóng 
hồng trên sân bóng đã thật sự nhập cuộc 
và thi đấu hết mình, những bài tập khởi 
động bài bản, những giọt mồ hôi đã rơi và 
những cảm xúc đã vỡ òa. 

Chương trình thứ hai là hội thi nấu 
ăn do các đấng mày râu của chi nhánh 

chủ trì. Trong khi các chị em tóc dài 
đang mải mê với quả bóng lăn thì 
các anh cũng “lăn” vào bếp với các 
món ăn thực sự hấp dẫn để thay lời 
cảm ơn cũng như tri ân đến các chị 
em phụ nữ trong cuộc sống thường 
ngày cũng như trong hoạt động kinh 
doanh của chi nhánh.

Còn gì tuyệt vời hơn khi các chị em 
mệt mỏi sau khi đá bóng lại được sự 
phục vụ tận tình và những tình cảm 
sâu sắc, những lời cảm ơn, những lời 
động viên của  nam đồng nghiệp. 

KHánH Ly
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Đã bao giờ bạn ở trong hoàn 
cảnh: Muốn đi du lịch, nhưng 
lại không tìm được bạn đồng 

hành, hoặc người đi cùng bỗng chốc 
hủy chuyến đi vào phút chót? Vậy 
thì tại sao không thử “xê dịch” một 
mình để thỏa cơn khát khám phá, 
ngay bất cứ khi nào bạn muốn? Đó là 
cơ duyên khiến Lý Thành Cơ bắt đầu 
thú ngao du một mình trong vòng 
5 năm và đúc kết tất tần tật những 
bí kíp du lịch một mình đến hơn 36 
quốc gia và nhiều tỉnh thành tại Việt 
Nam trong cuốn sách Trăng mật với 
bản thân. 

Với những lời khuyên và gợi ý cho 
cả trước và trong chuyến đi, cuốn bí 
kíp Trăng mật với bản thân sẽ mang 
đến cho bạn sự tự tin để tự mình 
khám phá thế giới. Dù bạn đang lên kế 
hoạch cho một chuyến đi để đời, hay 
chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngày xa khỏi 
chốn thị thành thân quen, bạn cũng sẽ 
tìm thấy những kinh nghiệm đáng giá 

và cần thiết, giúp cho hành trình của 
bạn thêm thuận lợi và đáng nhớ.

Không chỉ đối tượng đi một mình 
mà bất cứ ai đang lên kế hoạch “xách 
ba lô lên và đi”, đặc biệt là đi nước 
ngoài, đều có thể tìm thấy những bí 
quyết hay ho từ cuốn sách này. Từ việc 
đặt vé máy bay và đặt phòng khách 
sạn sao cho tiết kiệm và thuận tiện; 
cho đến bí quyết đậu visa, cách ứng xử 
khi bị công an xuất nhập cảnh “phỏng 
vấn”, hay xử lý khi hành lý bị thất lạc 
trong quá trình trung chuyển…

Với những chia sẻ của tác giả, bạn 
sẽ nhận ra rằng “đi một mình” có thể 
trở thành “cú hích” giúp bạn thoát 
khỏi những bế tắc trong cuộc sống, 
công việc và tình yêu. Cuốn sách cũng 
là lời cổ vũ tới bất cứ ai đang muốn 
bước chân ra khỏi vùng đất quen, 
rằng hãy cứ đi, ra khỏi vùng an toàn, 
hãy cho bản thân những khoảng thời 
gian thật chất lượng, thật đẹp như kỳ 
trăng mật.  Hoàng Đan

Quá trình tích luỹ của cải giống như 
một cuộc chạy đua đường dài mà 
mỗi vận động viên cần kiên trì và 

bền bỉ trong suốt hành trình của mình. 
Cuốn sách “9 quy tắc đầu tư tiền bạc để trở 
thành triệu phú” của Andrew Hallam chính 
là một trợ thủ đắc lực đưa ra những chiến 
lược hoàn hảo cho cuộc đua đó. Đây là 
một cuốn sách đặc biệt được viết bởi một 
giáo viên trung học tại Mĩ - người đã thành 
công xây dựng được một danh mục đầu 
tư lên tới một triệu dollar. Andrew Hallam 
cho ta thấy điều kì diệu tưởng chừng là 
không thể, lại thành có thể, tất cả đều 
nhờ vào những kiến thức về tài chính 
mà có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ được học 
ở trường học. Sách gồm 9 chương, mỗi 
chương là một quy tắc để bạn từng bước 

trở nên giàu có hơn. Tác giả sẽ cho thấy 
rằng bạn không cần phải thấy sợ hãi 
trước những dự đoán về sụp đổ tài chính 
hay hứng khởi với những khoản hứa hẹn 
khổng lồ với lĩnh vực đầu tư nóng, mà chỉ 
cần theo đuổi một chu trình đơn giản đủ 
lâu để đạt được nấc thang cuối cùng của 
tự do tài chính mà bạn hằng mong ước. 
Với văn phong vui vẻ, lạc quan, cuốn sách 
gây ấn tượng với người đọc bởi những 
kinh nghiệm và câu chuyện trải nghiệm 
thực tế vô cùng thú vị. Đồng thời, cũng 
cho ta một góc nhìn khá thú vị về cách 
chi tiêu và tiết kiệm từ chính cuộc đời 
của tác giả. Liệu bạn có nên tin vào tất 
cả những gì bạn thấy? Bởi sau cùng, sẽ 
không ai biết về số dư thực sự trong tài 

khoản ngân hàng 
của bạn.   
 Trương giang 

quy tắC Đầu tư tiền BạC 
   để trở tHànH triệu pHú 

trăng mật với bản tHân
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Nhanh mắt tìm 10 từ khóa 
ẩn trong bảng và nhanh tay 
gửi đáp án về Ban Biên tập 
Đầu tư Phát triển theo email 
bantindautu@bidv.com.vn

Kết quả giải đáp ô chữ số 301

Giải thưởnG

Giải nhất: Gửi đáp án chính 
xác và sớm nhất.  

Giải thưởng: 500.000đ
Giải nhì: Gửi đáp án chính xác 
và sớm thứ 2. 

Giải thưởng: 300.000đ
Giải Ba: Gửi đáp án chính xác 
và sớm thứ 3. 

Giải thưởng: 200.000đ

LưU Ý

Đáp án bao gồm: Bảng chữ cái có 
đánh dấu các từ khóa tìm được, kèm 
theo giải thích ngắn về chủ đề của ô 
chữ kỳ này. 

Chỉ công nhận kết quả với 
các từ khóa xếp theo hàng dọc, 
hàng ngang.

Đáp án chính xác là đáp án tìm 
được nhiều từ khóa đúng, đầy đủ 

Giải nhất: Nguyễn Thị Bích Hiền – BIDV Hàm Nghi 
Giải nhì: Hứa Thị Ý Nhi – BIDV Hàm Nghi
Giải Ba: Nguyễn Việt Dũng – BIDV Bình Dương

so với đáp án của Ban biên tập.
Thời gian nhận đáp án: Đến hết ngày 15/11/2022
Thời gian: tính theo thời gian được hiển thị tại email  

bantindautu@bidv.com.vn
Trường hợp có nhiều người gửi đáp án chính xác và trùng về thời 

gian, Ban Biên tập sẽ trao giải căn cứ vào đánh giá đối với nội dung 
giải thích ngắn về ý nghĩa chủ đề ô chữ.

thư giãn Cùng Đầu tư Phát triển

giải ô chữ bí ẩn

E S Q L À M C h Ủ R Ủ i R O V K U Y N B
G C N Ã I O N M D E Â O L B Y L X R M K
T M G n X D V O Ô G Ộ S Y N S Y Ú A O i
M i n h B Ạ C h h O Ạ t Đ Ộ n G A S Y Ể
T I Ô Đ D Ỏ N P H K Â B M A P C Ỉ P H M
M Q L Ạ M Â I L N Ê K Q G H G B C G L S
S G Y O U I M T C G P H S Í Y B h Ý T O
U B I n X C Y Ỡ S Ộ V M I M N R Ủ I O Á
Y I X Ê Ô I C L K A H S P N Q O Đ Q L t
n Í T U D N Ẽ P M T Ắ B Y V C K Ộ U P t
G Â K G U V G N I L C K T I R E n O Ê O
h U t ư D U Y D À i h Ạ n N C U G R X À
Ĩ R K Ơ D O Q Ổ L L Ụ H T I R E n R G n
t U Â n t h Ủ Q U Y Đ Ị n h E T h Ẽ A D
Í C L G Ễ M P M Â H V E L R G Y Ậ P V i
C M Ô V M I Ờ N R Q L Y M Ẩ Ô Q n G U Ệ
h U R G S P U Í T C D N Ý Ê P Ù D I E n
C U A C Y G i Á M S Á t Đ A C h i Ề U K
Ự M N K M T A H Ẳ T C H T E K O Ệ N U R
C Y h Ọ C t Ừ Q U Á K h Ứ I X P n R C D

P Q D G C P L P R L H G Ô K K Ỗ C V H N
L M Ô Ừ G H V N I Ý L H S Đ O À N K Ế T
Ừ T P Y S Y T B O S Ừ Q A B I R U V U K
T C L S N Ỗ L Ự C C V Y Đ L Ă Y N S P Ô
E A Ô Ý Ĩ Q U C A Y G O Ồ T G Q Ý A K D
A O N A G O E P U K E Â N Y U B R L O Ừ
G T B R X C L T V G G L G B K A D E Y U
Ý H Ý M O R B V D H N O Đ G S O A C Y L
I Ư K G N H Ừ Ý V T H M Ộ B G M E H K V
Ý Ợ N Q H Ộ I T H A O B I D V M N Ý V X
P N R Ô I Y I Ê B Q Y Ừ O A L Ý N Ủ E Y
E G U K Ệ Ừ Â E K I E H T K H A Q Ừ G Q
H R R Ý T G R L Y C M R Â Ỷ R Y U R G E
Ừ M Â H H Q A G G Ô Â Y L L S R Y V H L
O E T R U N G T H Ự C B Ô U L Ô Ế I P T
H B P V Y Ý O O G A G G R Ậ I A T P Y N
E Â D P Ế C E L U Y Q I Ộ T O Ô T U T Q
C U A E T Ý H O X D I M N A P Ừ Â A P K
B D R G D P Â T T U R Ô V S Ầ V M E A Q
S L V C H I Ế N T H Ắ N G G R Y Ô U O S
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Halloween bắt 
nguồn từ một 
ngày lễ cổ xưa 

có tên là Samhain của 
người Celtic từ hơn 2000 
năm trước ở Anh, Ireland 
và miền bắc nước Pháp. 
Samhain là lễ mừng 
năm mới để tôn vinh 
mùa màng, đánh dấu sự 
kết thúc của mùa hè để 
chuyển sang mùa đông 
lạnh giá, tăm tối – thời 
điểm ranh giới giữa thế 
giới của người sống và 
người chết trở nên mờ nhạt, 
các linh hồn người chết có thể quay 
trở lại trần gian. Vì thế, vào ngày 
31/10, dân làng thường đốt lửa cháy 
sáng và mặc những trang phục để 
xua đuổi tà ma hay đón người thân 
“về nhà” trong đêm lễ hội này.

Cùng với phong trào di cư 
trong lịch sử, Halloween du nhập 
vào Mỹ từ những năm 1840 và trở 
thành một lễ hội vui tươi, hấp dẫn 
với trẻ em.

ý Nghĩa giáo dục của 
Ngày lễ halloweeN

Ít người biết rằng Halloween 
còn mang tới ý nghĩa giáo dục sâu 
sắc cho trẻ em, xuất phát từ truyền 
thuyết của người Ireland kể về một 
chàng trai tên là Jack. Jack đã chết 

PHương anH

nhưng linh hồn không được lên 
Thiên Đàng vì khi còn sống, anh ta 
vốn là một người tham lam, bủn xỉn, 
keo kiệt. Thế nhưng anh ta lại cũng 
không thể xuống Địa Ngục vì từng 
chơi đùa, giao kèo với ma quỷ. Linh 
hồn Jack lang thang trên trái đất, trở 
thành một hồn ma vất vưởng, cô độc.

Qua truyền thuyết này, trẻ em 
được giáo dục rằng: Không nên 
tham lam, bủn xỉn, keo kiệt. Phải có 
lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ mọi 
người để được lên Thiên Đàng. “Ma 
quỷ” hiểu theo nghĩa bóng là những 
trò lừa lọc, đe dọa, làm cho người 
khác sợ hãi, hay những việc làm tinh 
quái của tuổi trẻ gây hại đến xã hội... 
Dính tới “ma quỷ”, con người sẽ dễ 
bị cám dỗ đi vào đường tối tăm và 

tội lỗi, bị xã hội xa lánh và trở nên cô 
độc, không chốn dung thân.

phoNg tục độc đáo 
Ngày halloweeN ở các 
Nơi trêN thế giới

Halloween là một lễ hội nhộn 
nhịp và cực kỳ hoành tráng ở Mỹ. 
Người Mỹ đã chi khoảng 10,14 
tỷ đô la cho “ngày lễ ma quỷ” vào 
năm 2021 - mức cao kỷ lục; năm 
2022 con số này ước tính sẽ lên tới 
khoảng 10,6 tỷ đô. Số tiền trung 
bình mà một người Mỹ chi tiêu 
trong lễ hội Halloween cho trang 
phục, kẹo, đồ trang trí và thiệp chúc 
mừng ước tính vào khoảng 100 đô. 
Trẻ em thường hóa trang thành các 
nhân vật như bí ngô, công chúa, 
siêu anh hùng… và chơi trò “Trick-
or-Treat” – gõ cửa các nhà trong khu 
phố và xin kẹo.

lễ Hội

Và nhiều sự thật thú Vị

Halloween trở thành ngày lễ hội 

được trẻ em yêu thích

Qua nhiều thế kỷ, đèn quả bí Jack-o’-lantern là một phần không thể thiếu trong dịp lễ Halloween

Người Mỹ chi 
một khoản tiền 

không nhỏ dành 
cho việc trang trí 
nhà cửa dịp Hal-

loween

Halloween là một lễ hội truyền thống của các nước phương 
Tây, được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Do sự 
phát triển và giao thoa văn hóa, ngày nay lễ hội Halloween 

đã trở nên phổ biến và quen thuộc ở nhiều nơi. 
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Ở Anh, thay vì khắc bí ngô như 
nhiều nước khác trên thế giới, người 
Anh sử dụng củ cải đường để làm 
đèn lồng và gọi chúng là punkies. 
Trẻ con sẽ cầm punkies và đi xin quà 
từ nhà này qua nhà khác. Ở một số 
vùng khác, họ còn đặt những chiếc 
lồng đèn làm từ củ cải đường này 
ở trước nhà để dẫn lối cho những 
linh hồn đi lang thang trong đêm 
Halloween. Người Anh còn có một 
tập tục rất đặc trưng nữa là ném 
vào lửa những vật như đá, rau quả 
và quả hạch để xua đuổi những linh 
hồn xấu còn lẩn khuất.

Đối với Nhật Bản, Halloween là 
một lễ hội ngoại nhập, du nhập vào 
đất nước này từ khoảng những năm 
1970; tuy nhiên đã nhanh chóng 
tương thích với nền văn hóa bản 
địa. Ở Nhật Bản rất phổ biến văn 
hóa “cosplay” – hóa thân thành các 
nhân vật giả tưởng trên hoạt hình, 
phim ảnh… Halloween trở thành 
dịp để các “cosplayer” thể hiện tài 
năng hóa trang và tham gia diễu 
hành trên các con phố. Về ý nghĩa 
tâm linh, Halloween có điểm tương 
đồng với lễ hội Obon của Nhật, với 
niềm tin rằng linh hồn người đã 
khuất sẽ trở về. 

MóN ăN truyềN thốNg 
troNg dịp halloweeN

Súp bí ngô: Những chiếc lồng 
đèn bí ngô là biểu tượng của ngày 
Halloween và món súp chế biến từ 
nguyên liệu này cũng là một món 
ăn không thể thiếu vào những ngày 
cuối tháng 10. Ngoài súp, bí ngô 
còn được ứng dụng sáng tạo trong 
nhiều món ăn và đồ uống như bánh 
nướng, sữa,…

Bánh linh hồn: Món ăn này có 
nguồn gốc từ phong tục của nước 
Anh. Người ta tin rằng khi những linh 
hồn thức dậy và đi lại trên trái đất 
vào ngày 31/10, nếu được ăn bánh, 
họ sẽ không làm tổn hại đến con 
người. Chiếc bánh linh hồn truyền 
thống là bánh quy có nho khô xếp 
thành hình chữ thập ở mặt trên.

Bánh Barnbrack: Cho tới nay, 
không có một công thức cố định khi 
chế biến món bánh truyền thống 
dịp Halloween này. Nguyên liệu 

Món súp bí đỏ truyền thống của dịp lễ Halloween

chính thường có vỏ quả và các loại 
hoa quả sấy khô. Điểm đặc biệt của 
barnbrack là bên trong luôn ẩn giấu 
những đồ vật mang dấu hiệu tiên 
đoán tương lai. Ba đồ vật được trộn 
vào cùng với nhân bánh barnbrack 
truyền thống là một đồng xu, một 
miếng vải và chiếc nhẫn. Đồng tiền 
xu là biểu tượng cho sự may mắn về 
tiền bạc, miếng vải tượng trưng cho 
sự khó khăn về tài chính còn chiếc 
nhẫn lại đem tới dự đoán về chuyện 
tình cảm của người nhận được nó.

Colcannon: Món khoai tây nghiền 
truyền thống không thể thiếu trong 
ngày Halloween của người dân 
Ireland và nhiều quốc gia trên thế 
giới. Nguyên liệu chính của bánh là 
khoai tây nghiền, rau cải xoăn hoặc 
cải bắp, muối, hạt tiêu... Điều thú vị 
của món ăn này là có một đồng xu 
hoặc một tấm bùa nhỏ được người 
nấu bí mật giấu bên trong. Nếu 
người ăn nhìn thấy đồng xu này, 
may mắn sẽ đến với họ trong thời 
gian không xa.

Kẹo ngô: Món ăn rất phổ biến ở 
Mỹ trong dịp lễ Halloween dành cho 
trẻ em. Kẹo được làm chủ yếu từ 
si-rô ngô, đường, hương liệu, màu 
nhân tạo, đôi khi có thêm mật ong 
để tăng thêm vị ngọt. 

Một chiếc nhẫn hoặc đồng xu tìm thấy trong bánh 
Barnbrack sẽ đem lại may mắn về tiền bạc và tình cảm 

cho người nhận

Tại Nhật Bản, Halloween là dịp để thể hiện khả năng hóa trang thành nhân vật yêu thích
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Mùa thu ở Hàn Quốc thường 
bắt đầu vào khoảng tháng 
9 đến tháng 11 hàng năm. 

Đây là thời điểm giao mùa được 
mong đợi nhất. Tiết trời chuyển lạnh 
đem theo sự thay đổi màu sắc của 
những tán lá. Lá cây chuyển dần 
sang sắc vàng, rồi hóa cam và dừng 
lại với sắc đỏ vàng đặc trưng báo 
hiệu mùa thu đã về. Đây chính là 
thời điểm để bạn cùng với gia đình, 
bạn bè và những người bạn yêu 
mến lên đường thưởng ngoạn cảnh 
sắc mùa lá đỏ đẹp rực rỡ. Ở Hàn 
Quốc có rất nhiều điểm đến hấp 
dẫn để chiêm ngưỡng cảnh sắc lá 

trẢi nghiỆm trỌn VẸn 

Trong không khí mát mẻ, dễ chịu, không thể bỏ lỡ những 
chuyến du ngoạn mùa thu. Và còn gì tuyệt vời hơn khi đó 

là một chuyến đi đến xứ sở Kim chi với những cây Phong lá 
đỏ, cây Ngân Hạnh lá vàng thơ mộng…

MinH Vũ tại Hàn Quốc

mùa thu. Thế nhưng, địa điểm ngắm 
lá đỏ trên các ngọn núi vẫn là sự lựa 
chọn lý tưởng nhất.

Núi NaejaNgsaN
Một trong những địa điểm nổi 

tiếng nhất để thưởng thức vẻ đẹp 
lộng lẫy của tự nhiên vào mùa Thu 
là Vườn Quốc Gia núi Naejangsan, 
nằm ở Jeongeup, Jeollabuk-do. Tại 
đây có rất nhiều điểm đến đẹp tuyệt 
vời để chúng ta thỏa sức khám phá.

Hầm cây phong: Những cây 
phong nằm dọc hai bên đường 
tạo nên một cổng vòm chạy dài 
mà bạn phải đi qua khi vào và rời 

khỏi đây. Bạn có thể đi dạo trên 
con đường tuyệt đẹp hoặc lên một 
chuyến xe buýt đưa đón, dẫn bạn 
đến với quầy bán vé tới Cáp treo 
Naejangsan.

Cáp treo Naejangsan: Cách tốt 
nhất để thưởng thức quan cảnh 
trọn vẹn từ trên cao là di chuyển 
bằng cáp treo Naejangsan. Cáp treo 
có cả vé một chiều và khứ hồi. Nếu 
bạn muốn khám phá thêm nhiều 
điều bí ấn và cảm thấy mình đủ sức 
khỏe hãy đặt vé một chiều để đi lên 
sau đó đi bộ xuống.

Đài quan sát trên đỉnh Yeonjabong: 
Đài quan sát trên đỉnh Yeonjabong 
nằm cách ga cáp treo trên núi chỉ 
300m. Từ đây, bạn có thể nhìn ra 
nhiều đỉnh núi khác. Con đường 
đi lên đài quan sát không quá khó 
khăn, nhưng hầu hết là bậc thang 
và đường mòn với nhiều bụi cây. Vì 
thế, hãy chuẩn bị một đôi giày thoải 
mái và một chiếc áo khoác mỏng để 
sẵn sàng cho chuyến khám phá.

Núi seoraksaN
Nhắc đến địa điểm ngắm lá đỏ, 

nơi đầu tiên phải kể đến chính là núi 
Seoraksan (Seoraksan Mountain). 
Khung cảnh mãn nhãn với những 

74 Đầu tư Phát triển   Số 302   Tháng 10. 2022

VăN hóa



gam màu sắc nổi bật khiến núi 
Seorak trở thành một trong những 
điểm đến thu hút nhất vào mùa 
thu. Nếu lên kế hoạch cho những 
chuyến leo núi ngắm cảnh, hãy lưu 
ý những điểm đến có view ngắm lá 
mùa thu tuyệt đẹp như: Thung lũng 
Cheonbuldong (Cheonbuldong 
Valley – 천불동계곡), Suối nước nóng 
Osaek (Osaek Mineral Spring – 오색

약수터), Thung lũng Osaek Jujeongol 
(Osaek Jujeongol – 오색주전골), 
Thung lũng Baekdam (Baekdam 
Valley – 백담계곡).

Núi odaesaN
Vẻ đẹp rực rỡ tại núi Odaesan 

(Odaesan Mountain) được ghi danh 
lên bản đồ những địa điểm ngắm 
lá đỏ mùa thu đáng đến nhất. Là 
điểm đến được ưa thích cho các 
kỳ nghỉ hằng năm, núi Odaesan 
đặc biệt thu hút lúc mùa lá đỏ rực 
rỡ nhất vào khoảng giữa tháng 
10. Trong suốt mùa cao điểm, khu 
vực miền Nam thường mở thêm 
các tuyến đường dẫn 
đến núi Odaesan. 
Thông thường sẽ 
có một trạm xe bus 
thành phố gần Đền 

tháng 10, sườn đồi được bao phủ 
bởi những gam màu rực rỡ. Khu 
vực Đền Ssanggyesa (Ssanggyesa 
Temple – 쌍계사), Thung lũng Piagol 
(Piagol Valley – 피아골계곡) và 
Thung lũng Baemsagol (Baemsagol 
Valley – 뱀사골 계곡) là những nơi 
nổi bật nhất vào thời điểm này. Núi 
Jirisan trải rộng trên 3 tỉnh: Tỉnh 
Jeollanam (Jeollanam-do), tỉnh 
Jeollabuk (Jeollabuk-do) và tỉnh 
Gyeongsangnam (Gyeongsangnam-
do). Có rất nhiều du khách lựa chọn 
các chuyến leo núi khám phá qua 
đêm để trải nghiệm trọn vẹn cảnh 
đẹp của núi Jirisan.

Núi NaejaNgsaN
Công viên quốc gia Naejangsan 

(Naejangsan National Park) luôn 
được xem là một trong những địa 
điểm ngắm lá mùa thu đẹp nhất. 
Nơi đây luôn đón một lượng lớn du 
khách viếng thăm vào thời điểm 
cuối tháng 10. Điểm đáng chú ý 
nhất của ngọn núi Naejangsan 
trong suốt mùa thu chính là con 
đường dài với hàng cây lá phong 
rực rỡ kéo dài từ khu vực quầy vé. 
Những cây phong phủ lá dọc con 
đường được trồng với chiều cao 
đồng nhất khoảng 5m khiến cho 
những bức hình chụp ở đây trở nên 
thật hoàn hảo.

Núi juwaNgsaN
Công viên Quốc gia Juwangsan 

(Juwangsan National Park) nổi tiếng 
với các đỉnh núi cao, thung lũng 
hun hút và những thác nước mỹ 
lệ. Trong số rất nhiều con đường 
mòn, Thung lũng Juwanggyegok 
(Juwanggegok Valley Course) là 
một trong những khu vực có view 
ngắm cảnh lá mùa thu đẹp nhất. 
Mất khoảng hai tiếng để đi hết con 
đường mòn tại thung lũng này. 
Lúc bình minh, những tầng sương 
mù dày che phủ khu vực hồ chứa 
Jusanji (Jusanji Reservoir – 주산

지) gần núi Juwangsan, hòa quyện 
cùng hình ảnh phản quang của cây 
cối lên mặt hồ. Cảnh sắc mĩ lệ đã 
thu hút các lượt du khách, đặc biệt 
là các nhiếp ảnh gia lui tới ngọn núi 
Juwangsan này hàng năm. 

Sangwonsa (Sangwonsa Temple – 
상원사) giúp các du khách sử dụng 
phương tiện di chuyển công cộng 
một cách dễ dàng.

Núi jirisaN
Núi Jirisan (Jirisan Mountain) 

được người Hàn yêu thích bởi vẻ 
đẹp quyến rũ mê hoặc lòng người. 
Trong suốt mùa lá đỏ vào cuối 

Núi Juwangsan

Đường hầm cây phong - Vườn Quốc gia Naejangsan
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Trong tháng 10/2022, Ban biên tập Bản tin Đầu tư Phát triển đã nhận được tin bài, ảnh cộng tác của các đơn vị, chi nhánh, cộng tác 
viên trong và ngoài hệ thống BIDV.

   Các đơn vị: Ban Phát triển NHBL, Trung tâm thẻ, Ban Chính sách SPBB, Ban Khách hàng doanh nghiệp, Viện Đào tạo và Nghiên cứu, Ban 
Thư ký HĐQT và QHCĐ, Văn phòng Công đoàn, Ban Tổ chức Nhân sự, BSC, BIC…

   Các chi nhánh: Tây Hồ, Hà Nội, Sở giao dịch 3, Bạc Liêu, Đông Đắc Lắc, Đồng Nai, An Giang, Nam Bình DươngHoàn Kiếm, Hà Đông, Hà 
Giang, Thủ Dầu Một, Phú Mỹ, Hoài Đức, Nghệ An, Thanh Hóa, … 

   Các cộng tác viên: Nguyên CT HĐQT Phùng Thị Vân Anh, Kiều Oanh, Phương Anh, Ngọc Trà, Hương Nguyễn, Mạnh Hải, Thu Hiền, Phan 
Anh, Chi Trương, Anh Thư, Thúy Nga, Nhật Minh, Thu Hường, Trang Trịnh, Huyền Trúc, Diệu Phước Thảo, Hạnh Ngân, Giang Trương, Trà 
My, Hương Lan, Minh Minh, Hoàng Oanh, Thùy Linh, … 
Ban biên tập Bản tin Đầu tư Phát triển xin chân thành cảm ơn sự cộng tác quý báu của các đơn vị, các cộng tác viên trong thời gian qua. 

Ban biên tập rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, cộng tác nhiệt tình và có hiệu quả hơn nữa của tất cả bạn đọc.
Trân trọng! 
 BAN BIÊN TẬP

hộP thư số 302

Công cuộc lột xác của chú ve chắc hẳn đau 
và mệt nhọc lắm! Khi mà chú ve phải từ bỏ 
vỏ bọc cũ để lớn lên dưới một vỏ bọc khác. 

Và những con sâu hẳn phải thấy nóng bức và 
ngột ngạt lắm khi ở trong kén. Nhưng chắc hẳn 
những con sâu vẫn chọn ở trong kén dày bởi vì 
sau đó, chúng sẽ được hoá thân thành bươm 
bướm, bay đi khắp nơi. Những con sâu không 
biết mệt nhọc bởi chúng tin ở một ngày mai 
được mọc cánh và chiêm ngưỡng cuộc sống 
đẹp tươi.

Ngoài câu chuyện con sâu, còn rất nhiều 
câu chuyện khác về tầm quan trọng của 
niềm tin trong cuộc sống. Không chỉ con 

Trong cuộc sống này
sâu mà mọi người, mọi vật khi tồn tại trên thế giới này 
đều phải có niềm tin mãnh liệt ở tương lai.

Những hạt thóc không ngại việc bị ngâm trong 
nước ấm để mọc thành mầm mạ. Mầm mạ ấy phải 
dầm chân trong nước lạnh để mọc lên thành cây lúa. 
Trải qua bao nắng nôi, mưa gió thì cây lúa đó mới có 
thể cõng trên mình những hạt thóc mẩy vàng, hứa hẹn 

một vụ mùa bội thu.
Gà mái mẹ không ngại nằm im một chỗ 

để ấp trứng. Vì gà mái mẹ biết sau thời gian 
nhọc nhằn đó, những quả trứng tròn sẽ 
phôi thai thành những chú gà con xinh 
đẹp, ngộ nghĩnh. Khi vỏ trứng mỏng tách 
làm hai thì cũng có nghĩa là một cuộc đời 
mới được mở ra, kỳ diệu vô ngần!

“Trong cuộc sống này, niềm tin hiện 
diện ở khắp nơi”. Chỉ là chúng ta 
có chú ý quan sát và nhìn thấy  

hay không? (Sưu tầm)

niềm tin Hiện diện
ở kHắp nơi!
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백양사 쌍계루, 전라남도번역감수: 박성재 전략부 2 부장



2022년10월9일 하노이시에서 디지털

통신협회가 개최한 2022년 베트남 디지

털 변환 대상- Vietnam Digital Awards 

(VDA) 행사에서 BIDV는 수상하였다. 본 

행사는 10월10일 국가 디지털 변환 기

념일을 위한 활동의 일환으로 국가 디

지털 변환 사업을 추진에 기여하는 바

가 크다.

카드의 정보보안 가능성 향상 및 전자

칩 카드에 대한 결제솔루션 개발을 위

해, BIDV는 마그네틱 체크카드를 보유

하고 있는 손님에게 전자칩 체크카드로 

전환하는 로드맵을 구성하였다.

일반적으로 마그네틱 카드에서 전자칩 

카드로의 전환을 원하는 손님은 영업점

에 직접 방문하여 카드 발행신청서를 

Ngoc Tra 기자

BIDV, 2022 Vietnam Digital Awards 수상 

BIDV 전자칩 카드는 마그네틱 대신 카드의 앞면에 

손님의 정보가 전자칩에 암호화되어 저장되어 있다. 

보안 강화되어 손님이 ATM에서 인출할 때 카드가 

해킹되거나 카드정보 누출 등 문제에 대해 걱정하

지 않아도 된다.

BIDV스마트 전자칩 체크카드는 토큰화기술이 있

어 시장에 발행된 국제 신용카드와 마찬가지로 모

든 지불 게이트웨이에 결제 가능하다. 비접촉 기술

(contactless)로 손님은 결제 시 안전하고 빠르게 할 

수 있다. 이 결제 방식은 거래 처리 시간 감소, 손님

의 시간을 절약하며 만족도를 향상시킨다.

작성 후 발급까지 5영업일동안 기다려

야 한다. 따라서 손님은 은행지점 방문, 

서류 작성, 카드 발행까지 시간이 많이 

소요되고 은행직원은 손님정보 입력 및 

확인, 카드 발행 등 전자시스템에 직접 

업무를 처리하고 서류 원본 분류 및 보

관을 하는 복잡한 절차를 거쳐야 한다.

위 문제를 해결하기 위해 BIDV는 전자

칩카드 전환 과정을 디지털화하는 솔루

션을 출시하여 손님들이 은행지점으로 

직접 방문 없이 BIDV스마트뱅킹앱으로 

신청할 수 있다. 이 솔루션은 손님과 은

행원의 모든 오프라인 업무를 해결하며 

카드 전환 시간을 95% 단축시켰다.

이는 현재 가장 발달한 전자칩 카드 전

환 기술이다. 전자칩 카드를 받기 위

해 손님은 오프라인 작업 없이 BIDV스

마트뱅킹앱을 통해 모든 것을 처리할 

수 있다. 이 솔루션을 통행 손님은 물리

적 카드형, 비물리적 카드형으로 전환

을 선택할 수 있고 카드발행 지점도 신

청할 수 있다. 비물리적 카드 선택의 경

우 손님은 카드 발행한 직후 사용이 가

능하다. 

온라인 전자칩 카드 전환의 간단하고 

편리함은 손님들의 많은 인기를 얻고 

있다. 전환된 전자칩 카드중에 약 75%

가 활성화되어 사용되중이다. 

“BIDV의 전자칩 카드 온라인 전환 솔루션”은 
“대표적 상품, 솔루션, 디지털기술” 로 Vietnam Digital Awards를 수상 하였다.

BIDV, Vietnam Digital Awards 수상
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Vietnam Post는 베트남 사회 보험의 위

탁을 받아 자유 사회보험 및 의료보험을 

접수하는 가장 큰 기관이다. 전국 1,110

개의 영업점을 보유한 BIDV와 보험 대

행 납부 서비스 전개 관련 업무 제휴를 

체결하므로써 현금 거래 활동이 절감되

고 편리한 환경이 조성되었다. 이를 통

해 자유 사회보험 및 의료보험 등 신청

을 장려하여 사회보장 권리 및 공공 의

료 시설에 편하게 접근하게 될 것이다.

BIDV는 디지털 전환 리더이며 다양한 

디지털 생태계를 보유하고 있다. BIDV

가 제공하는 디지털 서비스는 Vietnam 

Post에 있어 실적 종합과 보고 출력 및 

작업 시간을 절감하고 데에 많은 도움을 

주고 있다. 

BIDV, Vietnam Post 협력 및 보험 대행 납부 서비스 업무 제휴 체결

2022년 10월 6일에 BIDV는 베트남 우편 공사 (Vietnam Post)와 협력하여 
자유 사회보험 및 의료보험 대행 납부 서비스 전개 추진을 위한 업무 제휴를 체결했다. 
이는 양사가 체결한 2021~2026 포괄적 협력 내용을 구체화한 것이다. 

Phuong Anh 기자

BIDV Tran Long 부회장과 Vietnam Post Chu Thi Lan Huong 부회장 양사 대표 업무 제휴 체결

2022년 10월 12일에 하노이에서 BIDV와 

VNPAY는 포괄적 협력 MOU의 체결식을 진

행했다. 양사의 협력을 통해 협업을 바탕으로 

서로의 강점과 잠재력을 파악하고 최적으로 

응용하겠다고 밝혔다.

VNPAY는 베트남 현법과 양사 내부의 규정을 

준수하면서 시장의 경쟁성을 지키는 바탕으

로 최신의 디지털 서비스를 신속하게 제공할 

것을 다짐했다.

BIDV는 VNPAY의 업무 협력 요구에 부응하여 

재정 금융 관련 서비스, 우월적 기업 컨설팅 

활동 등의 상품을 제공하도록 최선을 다해 노

력하겠다고 발표했다.

BIDV와 VNPAY는 손님의 경험을 최적화하면

서 국가의 포괄적 재정 목표 및 국가의 사회 

경제 발전에 작은 힘을 기여하기 위해 노력하

고 최신 기술 도입하여 다양한 재정 금융 관

련 상품 및 솔루션을 제공할 것이다. 

국가의 디지털 전환 실시 임무와 동반하여 보유하는 상품 및 서비스, 
시스템 구조, 협력 방식 등 개혁하기 위한 BIDV와 VNPAY간의 협력은 
새로운 발걸음을 내딛고 있다. 

Kieu Oanh 기자

BIDV, VNPAY 포괄적 협력 MOU 체결

포괄적 협력 MOU 체결을 통하여 BIDV와 VNPAY의 시장 경쟁력 및 지위 향상 도모
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효과적 시너지

2019년11월11일, 베트남 정부 관계자, 

중앙은행과 베트남, 한국 양국의 고위 

인사들의 참여한 가운데 BIDV와 하나

은행은 전략적 협력 계약을 체결하고, 

BIDV 정관자본 15%를 보유한 주주임

을 발표하였다. 하나은행의 BIDV 지분

인수는 베트남 은행 역사상 최대 M&A

거래 였다.

포괄적 협력 시작후 매년 11월11일은 

긴밀한 전략적 동반자 관계에 대해 그 

깊은 의미를 갖은 기념일이고 협력과정

에서 달성된 성과에 대해 같이 검토하

는 날이다. 

베트남 정부 관계자에 따르면 BIDV와 

HFG간 전략적 관계는 베트남 M&A거래

Hanh Ngan 기자

매년 11월11일은 BIDV와 하나은행의 전략적 동반자 관계에 대해 그 깊은 의미를 갖은 기념일이다.

BIDV와 하나은행의 지난 3년간 협력의 여정

중에 가장 성실하고 모범적이며 효과적

인 관계라고 평가하였다. 전략적 관계

를 통하여 다양한 성과를 달성하였다. 

BIDV는 재정력 향상, 관리능력 개선, 국

제 규정에 따른 활동에 대한 효율성 향

상 등 성과를 얻었다. 하나은행은 인도

차이나 반도와 동남아시아에서 전략적 

동반자 관계를 성립하여, 약 6억5천만

명의 동남아시아 시장 지배력을 확대

할 수 있었다. 또한, BIDV와 HFG, 하나

은행의 브랜드 인지도 확장, 한국-베트

남의 우정과 포괄적 관계 개선에도 기

여하였다.

아시아 일류 기술, 관리능력, 모범적 모

델, 전략, 비전의 장점으로 하나은행은 

체결된 분야 6개(지배구조 개선, IT 및 

Digital Transformation, 리스크 관리 

강화, 리테일 손님 확대, 포트폴리오 개

선, 인사 및 인재개발)뿐만 아니라 다른 

분야에 대해도 BIDV에게 경험을 공유하

고 지원하고 있다.

하나은행의 기술 지원 활동은 BIDV의 

상품/기술, 절차, 인사 발전을 현대화 

방향으로 추진하였다. 또한 기술 응용 

향상, 손님 체험 최적화, 국제 관례 접근
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지난 3년동안 BIDV의 조직 완성, 국제 규정에 따른 활동의 효과성 향상을 위하여 BIDV와 하나

은행은 기술협력 사업을 전개하고 경험 공유, 전문적 교류를 위한 회의, 세미나도 협력하여 진

행하였다. 

관리능력 향상, 조직 완성: TA2에 따른 BIDV의 조직 검토 및 2021-2025년간 조직 모형 제안 

보고서 작성, 기업손님 부서 조직 개편, 지점들의 활동 효과성 향상 솔루션 컨설팅, 행정개혁 

전개, 조직 완성 및 국제 규정에 따른 운영에 대해 하나은행과 경험 공유 하였다.

기술통신, 디지털 변환 및 현대적 은행의 서비스 상품: 2021-2031년과 2035년까지 비전의 기

술통신 전략제안과 BIDV의 활동에 디지털 변환 제안에 대한 성립 및 효과적 전개, 전체적 기술

통신 건축 설립, BIDV스마트뱅킹eKYC와Firm – Banking 기능, eKYC를 사용한 카드로 계좌 개

설, 기업손님 대상ERP연결 서비스, e-A loan 상품(공급망 지원), 보조 원주보관은행 서비스 등 

하이테크 서비스 개발, BIDV와 하나은행 손님 공동 서비스 전개, 2022년9월26일부터 하나은행 

앱 사용 손님이 BIDV의 ATM에서 QR을 통해 인출할 수 있게 되었다.

개인손님으로 대상인 서비스 및 리스크관리: 하나은행 공유 경험을 바탕으로 BIDV는 개인손님 

대상 서비스 활동과 리스크관리 활동의 효과성을 향상시켰다. 특히 PB 서비스 위한 조직 구성 

및 PB센터를 개설하였다. 그 외에 손님 생애 가치에 따른 서비스 상품, 예금 상담 능력 향상, 직

업에 따른 리스크관리 및 통제, 금융 규정 개선에 대한 솔루션을 상담한다.

한국 손님에 대한 발전: BIDV와 하나은행은 베트남 북부, 중부, 남부 각각 지역에서의 종요한 

잠재력 손님 명단을 작성하고 관리하였다. 이 손님들의 서비스 수요는 주로 대출, 예금, 외화 

매매 등에 있다. 기존 FDI 손님 관계를 개선하여 주요 한국 손님에 대해 BIDV 서비스를 향상시

켰다.

인사의 발전: 2020-2021년간 코로나 사태의 영향에도 불구하고 BIDV와 하나은행은 여전히 협

력하여 모든 업무에 대해 BIDV작원들에게 온라인, 오프라인 형식으로 워크샵 및 세미나를 진

행하였다. 2022년 하나은행은 BIDV의 한국 방문 단기연수팀을 지원하고 교육하였다. 2022년7

월1일부터 8월31일까지 개인손님 서비스 및 디지털은행, 기업 손님, 기술통신, 자본 시장, 카드 

분야에 대해서 진행하였다. 향후 더욱 다양한 교육, 인력 교류 사업을 진행할 예정이다.

에 대해도 성과를 이루었다. BIDV와 하

나은행은 포괄적 협력을 확대하며 긍정

적인 금융 생태계를 완성하도록 노력하

겠다고 강조하였다.

사회보장 활동 동반자

그 외에 사회를 위한 기업이라는 모토로 

BIDV와 하나은행은 다양한 사회보장 사

업을 진행하였다. 하나은행은 베트남 시

장에서 이익과 성공을 달성하였으므로 

베트남 나라, 국민들에게 고맙게 생각하

고 그들을 위해 공헌하는 것이 책임이라

고 생각한다.

2021년 하나은행은 베트남정부 백신펀

드에 후원하였다. 2022년, 하나은행은 

홍수방지 시설 8개 건설 후원, 중부 8개

의 성 구급차 16대 후원을 하였다. 이는 

베트남 나라, 국민들에게 하나은행의 감

사 마음을 반영하여 BIDV와 HFG의 이

미지, 신뢰성을 향상시키고 한국-베트

남 우호적 외교 관계에 기여한다.

2022년8월 베트남사회주의공화국 브엉 

딩 훼(Vuong Dinh Hue)국회 의장은 하

나은행의 베트남 사회보장 활동 기여에 

높은 평가를 하였다.

“강력한 우정- 동행 및 발전” 방침으

로 협력한 3년동안 BIDV와 하나은행은 

가족이 되었고 BIDV가 최고의 재정-은

행그룹이 되는 꿈을 나누고 있다. 향후 

BIDV와 하나은행간 전략적 동반자 관계

는 더욱 긴밀하게, 강화하게 되어 손님, 

주주, 노동자 및 사회에게 최대 이익을 

주며 한국-베트남 기업간 협력 관계의 

대표적 모범이 될 것이다. 
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기 시작했다. 이 서비스를 통하여 손님들이 하

나은행 모바일 앱 전자지갑을 이용하여 QR코

드로 BIDV ATM에서 현금 출금이 가능하다. 이

제 베트남에 출장이나 여행 등으로 오면 하나

은행 손님들은 현금을 미리 챙길 필요 없이 필

요할 때 현지에서 즉시 출금이 가능하다. 

편리한 현지 출금 서비스를 비롯한 양사 시스

Minh Ngoc 기자

Huong Nguyen 기자

BIDV와 하나 은행의 전략적 협력의 일환으로 

BIDV는 상품과 서비스 생태계를 다양화하고 

하나은행의 서비스를 이용하는 손님의 위해 유

틸리티를 추가로 제공하고자 부가 서비스를 적

극적으로 개발하고 있다.

2022년 9월 27일, BIDV는 하나은행 모바일 앱

을 통하여 ATM에서 QR 코드로 출금 가능한 서

비스를 본격적으로 출시하고 손님에게 제공하

하나은행 손님, 

QR 코드로 BIDV에서 출금

BIDV는 하나 은행의 모바일 앱을 이용 손님을 위하여 
ATM에서 QR 코드로 출금 가능한 서비스를 제공한다.

템 연결은 손님들에게 많은 혜택을 제공하고 

있다. BIDV ATM에서 출금 한다면 하나 은행/

GLN 전자지갑에 자동적으로 환산되어 차감된

다. 이러 방식의 현금 인출은 빠르고 편리할 뿐 

아니라 다른 업체의 서비스보다 수수료가 더 

저렴하다. BIDV는 전국 1,600 대의 ATM을 보

유하고 있으며 국내외 손님 할 것 없이 쉽게 접

근하고 이용할 수 있도록 운영중에 있다. 

또한 학생들의 학습정신 장려와 과학연구 활동 

지원을 위하여 국민경제대학교 은행재정 학과

를 졸업한BIDV 임원진은 학생 대상의 과학연

구 기금에 1억 동을 후원하였다.

Banking Academy of Vietnam 학생 대
상 장학금 후원

2022년 10월 20일에 Banking Academy of 

Vietnam에서는 2022-2023학년의 입학식

을 마련했고 존경한 베트남 중앙은행 부총재

NguyenKim Anh부교수 겸 박사를 비롯한 베

트남 중앙은행 및 상업은행의 대표 관계자 또

한, 25기 정규 입학한 3,800명의 신입생이 식

에 참여하고 빛내 주었다.

입학식에서 BIDV Le Ngoc Lam 행장은 BIDV

를 대표하여Banking Academy of Vietnam

에 재학 중인 우수 학생과 저소득층 학생 대

상으로 3억 동의 장학금을 지원하였다. 이는 

Banking Academy of Vietnam 재학생에게 가

치 있는 선물일 뿐만 아니라 BIDV와 Banking 

Academy of Vietnam 간의 협력 추진에 중요

한 요소로 작용한다.

또한BIDV Le Ngoc Lam행장은 Banking 

Academy of Vietnam의 동문회를 대표하여 6

천만 동의 장학금을 후원하였다. 

BIDV, 대학 신입생 장학금 후원

대학 입학식을 맞이하여 대학생들에게 학습정신과 공헌정신을 전달하고 
고취하면서 장려하는 바램으로 BIDV는 베트남 국립 대학교에 다니는 

학생 대상으로 장학금을 후원하였다.

국민경제대학교 은행재정 학과에는 정시 입학, 

수시 입학 등의 5천 명 대학생이 재학하고 있

다. 대학생들에게 학습정신을 고취하면서 장려

하는 바램으로 BIDV는 은행재정 학과 30명에

게 장학금을 후원하였다. 후원금은 한 학생당 

3백만에 달한다. 

국민경제대학교 은행재정 학과 학생 대상 
장학금 후원 

2022년 10월 14일 BIDV는 국민경제대학교 은

행재정 학과와 협력하여 본 대학교 학생에게 

장학금 증정식을 개최하고 학생 대상 과학연구 

기금에 후원하였다. 
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