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Đi qua những ngày tháng 7 nhiều thách thức, con tàu BIDV có thêm những bước tiến vững vàng cho hành trình 
của năm 2020.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đảng bộ BIDV đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 
hoàn thành việc tổ chức các Đại hội cấp cơ sở, tạo tiền đề quan trọng để hướng tới tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ 
BIDV lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết tâm cao độ từ các Đại hội cấp cơ sở sẽ là động lực để Đảng bộ BIDV 
xây dựng mục tiêu, phương hướng và các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới nhằm tạo nền tảng để đưa toàn hệ 
thống BIDV phát triển bền vững, trường tồn và thịnh vượng.

Những nỗ lực không ngơi nghỉ của hàng vạn cán bộ BIDV đã góp phần tạo nên những kết quả khả quan về 
doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị thị trường. Đây cũng là những tiêu chí quan trọng để Tạp chí Forbes 
(Mỹ) xem xét và tiếp tục lựa chọn BIDV vào danh sách 2.000 công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới 
năm 2020 (Forbes Global 2000). Với mức tăng 268 bậc so với năm 2019 - mức tăng nhiều nhất trong số các doanh 
nghiệp Việt Nam được Forbes xếp hạng - đã thêm một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu của BIDV trên 
thị trường.

Không chỉ tốt lên trong đánh giá của các tổ chức quốc tế, BIDV cũng đã có được sự tin tưởng và lựa chọn đồng 
hành của nhiều tổ chức trong nước. Sự kiện BIDV và Bệnh viện Nhân dân Gia Định ký hợp tác triển khai dịch vụ 
thanh toán viện phí không dùng tiền mặt vừa được tổ chức mới đây là một minh chứng cụ thể. Với việc triển khai 
đồng bộ các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, BIDV đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của 
bệnh viện, tạo nên nhiều tiện ích cho bệnh nhân và người thân... Và cũng từ tháng 7/2020, BIDV đã chính thức 
triển khai thanh toán trực tuyến các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia, bao gồm 725 loại phí và lệ phí 
của các bộ ngành, địa phương… Có thể khẳng định, những hoạt động này đã tạo nên một bước tiến mới của BIDV 
trong hành trình hướng đến phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

“Hành trình khách hàng” - một khái niệm mới trong hoạt động ngân hàng thời cách mạng công nghiệp 4.0 - 
cũng đã và đang được BIDV nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả. Xác định rõ rằng: thấu hiểu hành trình khách 
hàng chính là kim chỉ nam giúp ngân hàng tiến tới xây dựng một trải nghiệm nhất quán và liền mạch dành cho 
khách hàng ở tất cả các điểm tiếp xúc và trên tất cả các kênh, BIDV đã có nhiều hoạt động để hiện thực hóa điều đó. 
Và buổi tọa đàm thanh niên với chủ đề “Hành trình khách hàng trong xu thế chuyển đổi số” là một bước đi thiết 
thực trong dặm dài nỗ lực góp phần đưa BIDV trở thành “Ngân hàng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, phấn đấu 
thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực châu Á thông qua nền tảng Ngân hàng số ưu việt”.

Bên cạnh những hoạt động kinh doanh đa dạng, tháng 7 này, hệ thống BIDV còn sôi nổi với những chương 
trình thực hiện trách nhiệm cộng đồng đầy ý nghĩa. Trong đó đặc biệt là chuỗi hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa 
nhân dịp ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. Có thể kể đến hành trình “Về nguồn” tại Sơn La và Điện Biên dành cho 
cán bộ và thân nhân của thương binh, liệt sĩ do Công đoàn BIDV tổ chức; đó là chương trình ý nghĩa của Đoàn 
Thanh niên BIDV tại Hà Giang - mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Đó còn là những ngôi nhà tình nghĩa dành cho thân 
nhân liệt sỹ tại tỉnh Tiền Giang; là những phần quà các gia đình chính sách, người có công cách mạng tại Hà 
Nội, Bến Tre... Cùng với đó, những hoạt động ý nghĩa khác như: Ủng hộ chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc 
cùng ngư dân bám biển”; hỗ trợ kinh phí xây dựng 190 căn nhà tình nghĩa tại Nghệ An, Hà Giang; tham gia tích 
cực vào “Hành trình Đỏ năm 2020”; tặng đồng phục học sinh và cây xanh cho Lớp học Tình thương tại tỉnh An 
Giang... đã làm đẹp hơn, sáng thêm tấm lòng và trách nhiệm của BIDV với cộng đồng... 

Tất cả những dấu ấn vui, những hành động đẹp của BIDV trong tháng 7 ý nghĩa này đã được gom góp và 
chuyển tải trên những trang viết của Đầu tư Phát triển số 277. Hãy cùng chúng tôi đi tiếp những câu chuyện thú 
vị, để tiếp thêm động lực trong chặng đường phía trước....

Dấu ấn tháng 7 
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Vượt qua nhiều thách thức, 
sau 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XIII, 
Đảng bộ BIDV đã đạt được 
những kết quả khả quan trên 
nhiều mặt hoạt động. Đây là 
những tiền đề, nền tảng quan 
trọng để Đảng bộ tiếp tục lãnh 
đạo, chỉ đạo toàn hệ thống 
BIDV vững tin bước vào một 
giai đoạn phát triển mới... 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là giai 
đoạn Đảng bộ BIDV cũng như 
toàn hệ thống gặp nhiều khó 

khăn do tác động của tình hình chung 
cũng như một số vấn đề nội tại. Trước 
tình hình đó, Đảng bộ BIDV đã đoàn 
kết, đồng lòng, tập trung lãnh đạo 
toàn diện hoạt động của BIDV; lãnh 
đạo xây dựng và triển khai có hiệu 
quả chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BIDV 
lần thứ XIII; Nghị quyết Hội nghị giữa 
nhiệm kỳ (2018); Phương án tái cơ cấu 
BIDV giai đoạn 2016 - 2020... 

Thực hiện TốT công 
Tác giáo dục chính Trị, 
Tư Tưởng; xây dựng Tổ 
chức và pháT Triển đảng

Công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đạo đức luôn được Đảng bộ 
BIDV coi trọng nhằm trang bị lý luận, 
bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản 
lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, 
năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên; 
tạo niềm tin, sự gắn bó đoàn kết, nhất 
trí, đồng tâm đồng thuận cao. Nhờ 
vậy, bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, 
tính chiến đấu của Đảng và mỗi cán 
bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh 
đạo, quản lý chủ chốt các cấp tại BIDV 
từng bước được nâng lên. 

Công tác xây dựng tổ chức đảng và 

công tác cán bộ tại Đảng bộ BIDV được 
đổi mới mạnh mẽ và toàn diện. Cùng 
với việc sắp xếp, mở rộng mạng lưới 
và phát triển hoạt động kinh doanh, 
Đảng bộ BIDV đã chỉ đạo kiện toàn các 
cơ sở đảng để phù hợp với mô hình 
tổ chức và tăng cường năng lực lãnh 
đạo của đảng tại các đơn vị. BIDV cũng 
sớm hoàn thành việc sắp xếp tổ chức 
và vận hành bộ máy công tác Đảng 
gắn với chuyên môn theo Quy định 69 
- QĐ/TW của Ban Bí thư. Bên cạnh đó, 
Đảng ủy BIDV đã chỉ đạo thực hiện tốt 
công tác cán bộ tại BIDV từ khâu tuyển 
dụng, đào tạo, đánh giá, quy hoạch, 
luân chuyển, bổ nhiệm đến chế độ 
khen thưởng, kỷ luật, tiền lương. 

Công tác phát triển đảng viên được 
chú trọng và được triển khai đảm bảo 
đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, 
thủ tục theo quy định. Trong nhiệm 
kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp 
được 1.372 đảng viên mới, bổ sung 
lực lượng trẻ, có trình độ vào đội ngũ 
đảng viên của đảng bộ. Bên cạnh đó, 
công tác quản lý, bồi dưỡng giáo dục, 
rèn luyện đảng viên cũng được triển 
khai bài bản, hiệu quả. 

Đảng bộ BIDV đã chú trọng đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị. Việc thực hiện Chỉ thị 
05-CT/TW của cán bộ đảng viên người 
lao động BIDV đang đi dần vào cuộc 
sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả 
hơn, ý thức trách nhiệm, đạo đức công 
vụ được nâng lên, tạo sự chuyển biến 
mạnh về lề lối làm việc...

Triển khai có hiệu quả 
công Tác kiểm Tra, giám 
sáT; xây dựng, chỉnh 
đốn đảng; Thực hiện quy 
chế dân chủ

Nghiêm túc thực hiện công tác 
kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, 
Đảng ủy BIDV đã chỉ đạo các cơ quan 
tham mưu xây dựng và ban hành 
đầy đủ các văn bản, quy định để 
triển khai hoạt động này. Đặc biệt, 
để từng bước đổi mới phương pháp, 
cách thức hoạt động, trong nhiệm 
kỳ, Đảng ủy BIDV đã lãnh đạo kết 
hợp công tác kiểm tra, giám sát trong 
đảng với công tác kiểm tra - giám sát 

HOÀNG ĐỨC

đại hội đảng bộ biDV lần thứ XiV 

đoàn kết - đổi mới - kỷ cương - trách nhiệm
vì một biDV phát triển bền vững và thịnh vượng
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Đảng bộ BIDV là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, gồm 122 tổ 
chức đảng trực thuộc với tổng số 4.304 đảng viên (353 
đảng viên dự bị). Các tổ chức đảng trực thuộc bao gồm 
các Ban/Trung tâm/đơn vị tại Trụ sở chính, các đơn vị 
thành viên trên hai địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 
Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, 01 chi bộ hoạt động ở 
nước ngoài. Mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ 
BIDV đa dạng (có chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận, các 
chi đảng bộ cơ sở tại các Chi nhánh, đơn vị thành viên). 

Đảng bộ BIDV chưa là Đảng bộ toàn ngành, tính 
trong toàn hệ thống BIDV hiện còn 121 tổ chức đảng 
(với 5.801 đảng viên) thuộc các đơn vị tại các tỉnh/thành 
phố ở địa phương, sinh hoạt trực thuộc các Đảng bộ 
Khối tỉnh/thành phố; 02 Chi, Đảng bộ hoạt động ở ngoài 
nước, trực thuộc Đảng bộ ngoài nước. 
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chuyên môn. Qua kiểm tra, giám sát 
đã kịp thời phát hiện những thiếu sót 
và đã khắc phục, sửa chữa. 

Đảng bộ BIDV cũng đã tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XI, khóa XII bằng chương trình hành 
động với 5 nhóm giải pháp cụ thể. 
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 tại các tổ chức đảng 
trực thuộc đã đạt được kết quả tốt, 
toàn thể cán bộ đảng viên đã nhận 
diện những biểu hiện suy thoái tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuyệt 
đại đa số cán bộ đảng viên có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối 
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, 
sự quản lý điều hành của Chính phủ, 
đồng thuận với các chủ trương định 
hướng phát triển của ngành… Bên 
cạnh đó, Đảng ủy BIDV cũng nghiêm 
túc thực hiện Thông báo số 448-TB/
UBKT của Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương; tăng cường lãnh đạo công tác 
đấu tranh phòng chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực..

Đảng ủy BIDV đã lãnh đạo, chỉ đạo 
quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ 
thị, quy chế, quy định về công tác dân 
vận; lãnh đạo việc xây dựng và thực 
hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở... Đảng 
ủy BIDV cũng thường xuyên quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị 
- xã hội như Công đoàn, Đoàn Thanh 
niên. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy 
đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đã 
triển khai các hoạt động một cách bài 
bản, hiệu quả để góp phần vào thành 
công chung của BIDV. 

chú Trọng đổi mới 
phương Thức lãnh đạo 
của đảng

Mặc dù không phải là Đảng bộ 
toàn hệ thống, nhưng với vai trò là 
Đảng bộ lãnh đạo Trụ sở chính và trực 
tiếp lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng 
ở các đơn vị chiếm hơn 50% doanh số 
hoạt động toàn hệ thống, kinh doanh 
tại hai địa bàn kinh tế sôi động nhất 
cả nước, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BIDV 
đã đặc biệt chú trọng việc đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng tại 
BIDV trên tất cả các mặt chính trị, tư 

tưởng, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ 
chính trị. 

Đảng ủy - Hội đồng quản trị BIDV 
đã ban hành Quy chế liên tịch về việc 
phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, đảm bảo các chủ trương, nghị 
quyết của Đảng ủy đều được Hội 
đồng quản trị thể chế về chuyên môn 
để chỉ đạo hoạt động của toàn hệ 
thống. Hàng năm, Đảng ủy ban hành 
Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn, trên cơ sở đó, 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 
có Nghị quyết và Chương trình hành 
động triển khai thực hiện.

Đảng ủy BIDV đã lãnh đạo toàn 
diện các mặt hoạt động và chỉ đạo 
thông qua việc ban hành các nghị 
quyết, chỉ thị. Nội dung chỉ đạo ngắn 
gọn, cụ thể, sát thực tiễn, tập trung 
vào những vấn đề trọng yếu, cốt lõi. 
Các cấp ủy chủ động, sáng tạo tổ 
chức quán triệt hiệu quả chỉ đạo của 
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, tạo 
sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, 
đảng viên và quần chúng.

Các cấp ủy Đảng BIDV đã lãnh đạo 
bằng sự gương mẫu của cấp ủy, người 
đứng đầu đơn vị/tổ chức đảng và từng 

cán bộ đảng viên. Đảng ủy luôn gắn 
chặt trách nhiệm, sự gương mẫu của 
các đồng chí bí thư với kết quả hoạt 
động, kinh doanh của đơn vị, của các 
tổ chức chính trị-xã hội, quần chúng 
tại đơn vị. Thực hiện phân công, phân 
nhiệm rõ ràng tới từng đồng chí cấp 
ủy, đảng viên. Từ đó, chất lượng hoạt 
động nâng lên rõ rệt. 

Đặc biệt Đảng ủy BIDV thường 
xuyên tổ chức các buổi trao đổi, tham 
gia đóng góp và tiếp thu ý kiến từ các 
tổ chức cơ sở đảng về các vấn đề lớn 
của hệ thống. Trên cơ sở đó ban hành 
các nghị quyết chuyên đề về các chủ 
trương lớn như: đề án cơ cấu lại BIDV 
gắn với xử lý nợ giai đoạn 2016-2020; 
sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, mô 
hình tổ chức hoạt động, công tác 
nhân sự…

Tập Trung lãnh đạo, chỉ 
đạo, Tổ chức Thực hiện 
TốT nhiệm vụ chính Trị

Bằng việc liên tục đổi mới phương 
thức lãnh đạo, Đảng bộ BIDV đã 
hoàn thành tốt vai trò chỉ đạo toàn 
hệ thống BIDV thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị với nhiều điểm sáng: 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh 
doanh giai đoạn 2015-2020; Triển 
khai có hiệu quả tái cơ cấu BIDV; Đổi 
mới, nâng cao năng lực quản trị theo 
thông lệ, phát triển nguồn nhân lực 
có chất lượng cao; Thực hiện phát 
triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, 
an ninh và ngoại giao nhân dân; Tích 
cực thực hiện công tác an sinh xã 

kếT quả công Tác pháT Triển đảng viên
nhiệm kỳ 2015 - 2020 

kếT quả đánh giá chấT lượng Tổ chức đảng
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hội, trách nhiệm vì cộng đồng; Xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp BIDV trở 
thành sức mạnh nội tại cho sự phát 
triển của toàn hệ thống...

Đảng bộ BIDV đã lãnh đạo toàn hệ 
thống phát huy tốt vai trò là định chế 
tài chính lớn của đất nước trong việc 
thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, 
các chủ trương chính sách phát triển 
kinh tế xã hội, chính sách kinh tế quốc 
gia của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng 
Nhà nước. Hàng năm, BIDV đã ban 
hành Nghị quyết về định hướng, mục 
tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của 
toàn hệ thống và Chương trình hành 
động nhằm cụ thể hoá, đảm bảo triển 
khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả 
kế hoạch kinh doanh trong toàn hệ 
thống. BIDV luôn chủ động, tích cực 
thực hiện tốt vai trò dẫn dắt thị trường 
theo định hướng, chỉ đạo của Chính 
phủ, Ngân hàng Nhà nước. Thực hiện 
tốt vai trò của Ngân hàng thương mại 
Nhà nước, BIDV chủ động nghiên cứu, 
đề xuất nhiều cơ chế chính sách quản 
lý Nhà nước, là công cụ vật chất điều 
tiết cân đối kinh tế vĩ mô; tích cực thực 
hiện các chương trình kinh tế lớn của 
đất nước, đảm bảo phát triển cân đối 
vùng miền. BIDV cũng luôn tiên phong 
thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản 
xuất, phát triển thị trường; tích cực 
kết nối, phát triển khách hàng, hỗ trợ 
doanh nghiệp phát triển…

Với nỗ lực cao độ, BIDV đã hoàn 
thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh 
hàng năm; hoàn thành trước hạn 
nhiều mục tiêu, chỉ tiêu trong Phương 
án tái cơ cấu lại ngân hàng; hoàn 
thành phương án tăng vốn điều lệ 
thông qua phát hành cổ phần cho 
nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; 
chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu khách 
hàng, cơ cấu tài sản Nợ - Có; danh 
mục tín dụng, đầu tư, danh mục sinh 
lời theo hướng bền vững, hiệu quả 
tiến dần theo thông lệ tốt; tập trung 
phát triển thể chế, sắp xếp lại mô hình 
tổ chức, bộ máy kinh doanh; bảo toàn 
và phát triển vốn Nhà nước tại BIDV 
(tăng 21% từ 26.920 tỷ đồng năm 
2015 lên 32.573 tỷ đồng năm 2019); 
kiện toàn phát triển nguồn nhân lực, 
nâng cao năng lực quản trị điều hành, 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, 
đảm bảo các chỉ số an toàn; đảm bảo 
đời sống cho người lao động và thực 
hiện trách nhiệm cao với cộng đồng... 

Trong 5 năm qua, hoạt động kinh 
doanh của BIDV đạt được nhiều kết 
quả khả quan: (i) Quy mô tổng tài sản 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BIDV đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
thực hiện và hoàn thành nhiều mục tiêu lớn, chỉ tiêu quan trọng của Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII và Hội nghị giữa nhiệm kỳ; đặc biệt, có 8 chỉ 
tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và 2 hoạt động đạt kết quả xuất sắc 
nằm ngoài danh mục chỉ tiêu của Nghị quyết: 

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 
bình quân cả nhiệm kỳ đạt 53% (chỉ tiêu là 40%); 

Tỷ lệ đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
bình quân cả nhiệm kỳ đạt mức 97% (chỉ tiêu là 90%); 

Tăng trưởng tổng tài sản bình quân là 18%/năm (so với Nghị quyết đề ra là 
16%/năm), là ngân hàng thương mại cổ phần đứng đầu về tổng tài sản; 

Tăng trưởng nguồn vốn huy động bình quân là 20,6%/năm (so với Nghị 
quyết đề ra là 17,5%/năm); 

Tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân là 19,6%/năm (so với Nghị quyết đề 
ra là 17%/năm); 

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân là 11,3%/năm (so với Nghị 
quyết đề ra là 10%/năm); 

Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 2% (so với Nghị quyết đề ra là dưới 2,5%);
Tỷ trọng thu dịch vụ/Tổng thu nhập bình quân là khoảng 11% - 14%, là một 

trong những ngân hàng dẫn đầu về tỷ trọng thu dịch vụ;
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối kỳ đạt 13,3% (so với Nghị quyết đề ra là ≥ 9%); 
Là một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện công tác an sinh xã 

hội với tổng giá trị thực hiện giai đoạn 2015 - 2019 là hơn 1.400 tỷ đồng...
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đứng đầu khối Ngân hàng TMCP, đến 
31/12/2019 đạt 1.490 nghìn tỷ đồng, 
gấp gần 2,3 lần so với đầu 2015, tăng 
trưởng bình quân 18%. (ii) Huy động 
vốn đến 31/12/2019 đạt 1.187 nghìn 
tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với đầu 
2015, tăng trưởng bình quân 20,6%. 
(iii) Dư nợ tín dụng đến 31/12/2019 
đạt gần 1.137 nghìn tỷ đồng, gấp gần 
2,5 lần so với đầu 2015, tăng trưởng 
bình quân 19,6%. (iv) Chênh lệch thu 
chi duy trì vị trí cao nhất thị trường 
từ năm 2015 đến nay; Lợi nhuận 
trước thuế đến hết 2019 đạt 10.732 
tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với 2015, 
tăng trưởng bình quân khoảng 11%/
năm. (v) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
với Ngân sách Nhà nước, lũy kế trong 
5 năm nộp ngân sách 26.924 tỷ đồng. 
(vi) Khách hàng cá nhân tại thời điểm 
31/12/2019 đạt hơn 10,4 triệu, tăng 
2,7 triệu khách hàng so với 30/6/2015; 
Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và 
vừa đạt 290 ngàn khách hàng, chiếm 
khoảng 40% doanh nghiệp SME của 
nền kinh tế; Quan hệ với hơn 2.350 
tổ chức tài chính đa phương và đơn 
phương trên toàn cầu. 

vững Tin vào chặng 
đường pháT Triển mới

Những kết quả đạt được trong 
nhiệm kỳ vừa qua là nền tảng quan 
trọng để Đảng bộ BIDV xây dựng 
mục tiêu chiến lược cho giai đoạn 
2020 - 2025. Trên cơ sở nhận định 
tình hình thế giới và trong nước thời 
gian tới có cả thuận lợi, thời cơ và 
khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra 
nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới phức 
tạp hơn... Đảng bộ BIDV nêu cao 
quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa 
để tăng cường hiệu quả hoạt động, 
đảm bảo sự phát triển bền vững cho 
BIDV trong tương lai; góp phần tích 
cực vào công cuộc phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước.

Đảng bộ BIDV xây dựng chiến lược, 
thiết kế và quản trị BIDV trong giai 
đoạn 2020 - 2025 đảm bảo yêu cầu: (i) 
phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước; (ii) 
phù hợp với xu thế phát triển của khoa 
học, công nghệ, xu hướng tiêu dùng 
và hành vi tiêu dùng mới của xã hội, 
của khách hàng; (iii) phù hợp với một 

tố bền vững trên cơ sở nâng cao chất 
lượng tài sản, cơ cấu lại nguồn thu, 
nâng dần tỷ trọng thu nhập phi tín 
dụng và cung cấp các sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng - tài chính - bảo hiểm 
tốt nhất cho khách hàng; (iii) Cơ cấu 
nền khách hàng chuyển dịch tích cực, 
phát triển khách hàng FDI, duy trì vị 
thế ngân hàng đứng đầu Việt Nam về 
thị phần trong phân khúc khách hàng 
bán lẻ và SME; (iv) Quản trị điều hành 
minh bạch, chuyên nghiệp, thượng 
tôn pháp luật hướng theo thông lệ 
tốt; (v) Đi đầu về ứng dụng công nghệ 
thông tin và ứng dụng ngân hàng số 
tại Việt Nam trong hoạt động kinh 
doanh và quản trị điều hành, thích ứng 
được với sự thay đổi của thời đại; (vi) 
Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng 
cao đảm bảo yêu cầu phát triển của 
ngành ngân hàng trong xu thế hội 
nhập và CMCN 4.0; Phát triển văn hóa 
doanh nghiệp, xây dựng và duy trì môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, thân 
thiện, hiện đại, học hỏi, sáng tạo và 
trách nhiệm xã hội.

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ 
BIDV xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu 
cụ thể. Trong công tác xây dựng 
Đảng, phấn đấu: Tối thiểu 90% tổ 
chức cơ sở đảng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên hàng năm; Đảng 
viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng 
năm đạt 95% trở lên; Kết nạp 1.200 
đảng viên mới... Trong hoạt động 
kinh doanh, phấn đấu: Tổng tài sản 
tăng trưởng bình quân khoảng 9 - 
13%/năm; Huy động vốn tăng trưởng 
khoảng 11 - 14%/năm; Dư nợ tín 
dụng tăng trưởng theo định hướng 
chỉ đạo của NHNN trong từng năm, 
bình quân khoảng 9 - 13%/năm; Tỷ lệ 
nợ xấu nội bảng hàng năm <2%; Lợi 
nhuận trước thuế tăng trưởng bình 
quân 13% - 16%/năm; ROA cuối kỳ ≥ 
0,8%; ROE cuối kỳ ≥ 13% - 14%; Các 
chỉ số an toàn đảm bảo quy định của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Toàn Đảng bộ BIDV sẽ tiếp tục giữ 
vững niềm tin, phát huy trí tuệ để 
quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng 
lợi đường lối tiếp tục đổi mới toàn 
diện, mạnh mẽ của Đảng; kiên định 
con đường, mục tiêu xã hội chủ nghĩa 
mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã 
lựa chọn. 

Định chế tài chính quy mô lớn, tốc độ 
phát triển cao, hoạt động đa quốc gia, 
sở hữu đa dạng với vốn Nhà nước chi 
phối; (iv) quốc tế hóa quản trị với yêu 
cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng đối 
với hoạt động của toàn hệ thống... 
nhằm nhanh chóng chuyển BIDV từ 
giai đoạn “tái cơ cấu”, “cơ cấu để phát 
triển, phát triển để cơ cấu” sang giai 
đoạn “phát triển bền vững và thịnh 
vượng” trên cơ sở triển khai chiến lược 
“kinh doanh ít vốn” trên nền tảng công 
nghệ số của hệ sinh thái: Ngân hàng 
thương mại - Ngân hàng đầu tư - Bảo 
hiểm - Chứng khoán và Tài chính...

Đảng bộ BIDV cũng xác định mục 
tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là 
nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng 
cường xây dựng Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh; toàn hệ thống BIDV đẩy 
mạnh kinh doanh trên nền tảng ứng 
dụng công nghệ, kỷ cương, đổi mới, 
hiệu quả, bứt phá; thực hiện thành 
công Đề án chiến lược phát triển giai 
đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; chủ 
động, tích cực thực thi chính sách tài 
chính tiền tệ, giữ vững vai trò là lực 
lượng chủ đạo về quy mô, thị phần, 
khả năng điều tiết thị trường; dẫn dắt, 
giữ gìn các cân đối vĩ mô, góp phần 
xây dựng và phát triển đất nước... 

Để hiện thực các mục tiêu tổng 
quát, giai đoạn 2020 - 2025, BIDV sẽ ưu 
tiên thực hiện các nhiệm vụ: (i) Nâng 
cao năng lực tài chính đáp ứng các yêu 
cầu an toàn hoạt động theo quy định 
và thông lệ tốt, làm nền tảng tăng 
trưởng quy mô hoạt động, gia tăng 
thị phần và duy trì vị thế đứng đầu 
trên thị trường ngân hàng; (ii) Gia tăng 
hiệu quả hoạt động hướng đến yếu 
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Một số hình ảnh của Lãnh đạo đảng  
nhà nước Việt naM, nguyên thủ các nước Với BiDV

Lãnh đạo BIDV và CDB ký thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến  
của TBT Nguyễn Phú Trọng và TBT, CTN Trung Quốc Tập Cận Bình  

(Tháng 1 năm 2017)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với BIDV  
chi nhánh Yangon tại Myanmar (Tháng 12 năm 2019)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà BIDV  
chi nhánh Yangon tại Myanmar (Tháng 12 năm 2019)

BIDV ủng hộ 10 tỷ đồng công tác phòng chống dịch Covid-19  
dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  

(Tháng 3 năm 2020)

Trong thời gian qua, Đảng bộ BIDV cũng như toàn hệ thống BIDV đã vinh dự nhận 
được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, bộ ngành Việt 

Nam và lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành các quốc gia bè bạn. Sự tham dự của  
các đồng chí lãnh đạo tại những sự kiện quan trọng của BIDV đã đánh dấu những mốc 

son đáng nhớ trong quá trình phát triển của BIDV và trở thành niềm tự hào  
của hơn 2,5 vạn cán bộ trong toàn hệ thống…
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Lãnh đạo Chính phủ các nước Campuchia, Lào, Myanmar  
và Việt Nam tham dự diễn đàn “Bốn Quốc gia - Một Điểm đến” 

do BIDV đồng tổ chức tại Myanmar (Tháng 7 năm 2016)  

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm  
với lãnh đạo cấp cao BIDV và Tập đoàn Tài chính Hana 

(Tháng 1 năm 2018)

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tiếp lãnh đạo 
cấp cao BIDV (Tháng 4 năm 2018)

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An 
đến thăm BIDV (Tháng 10 năm 2019)

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tham dự hoạt động của BIDV  
tại  Campuchia (Tháng 4 năm 2010)

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia thăm  
và làm việc với BIDV (Tháng 8 năm 2018)
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đảng bộ Trung Tâm Tác 
nghiệp Tài Trợ Thương 
mại

Ngày 22/6/2020, Đảng bộ Trung 
tâm TNTTTM tổ chức Đại hội Đảng 
bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm 
đánh giá kết quả thực hiện Nghị 
quyết nhiệm kỳ 2017 – 2020; thảo 
luận, thống nhất đề ra phương 
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 
2025.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, 
thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao 
thông qua Báo cáo đánh giá kết quả 
thực hiện nghị quyết nhiệm kì 2017-
2020 và phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ nhiệm kì 2020-2025; Báo 
cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ 

HOÀNG OANH 

Quyết tâm cao 
Từ các Đại hội chi bộ
Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ BIDV dự kiến được tổ chức trong 
tháng 8 tới đây, nhiều chi bộ trực thuộc đã hoàn thành Đại hội cấp cơ 
sở trong sự quyết tâm cao...

nhiệm kì 2017-2020; Báo cáo tổng 
hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo….

Đại hội đã nghe các tham luận 
với nhiều nội dung phong phú và 
thiết thực về các lĩnh vực trọng yếu 
trong hoạt động chuyên môn, công 
tác xây dựng Đảng, hoạt động đoàn 
thể tại Trung tâm.

Đại hội sáng suốt lựa chọn và 
bầu ra BCH Đảng Bộ Trung tâm 
nhiệm kì 2020-2025 gồm 5 đồng 
chí - là các đồng chí tiêu biểu về 
phẩm chất chính trị, đạo đức, có 
năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
xây dựng và phát triển Trung tâm 
TNTTTM nói riêng và BIDV nói 
chung trong giai đoạn mới.

Với chủ trương nhiệm vụ chính 
trị là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, 
Đảng bộ đã lãnh đạo Chính quyền, 
các tổ chức đoàn thể trong Trung 
tâm, hoàn thành các nhiệm vụ 
chính trị đã đề ra: Cải tiến quy 
trình, đơn giản hóa thủ tục và 
tăng mức độ tự động hóa trong 
xử lý tác nghiệp TTTM &BLQT; Đẩy 
mạnh công tác kiểm soát rủi ro, 
tăng cường nhận diện, lường đón, 
xây dựng các biện pháp quản trị 
rủi ro; Chủ động hỗ trợ các đơn vị 
kinh doanh tại TSC và chi nhánh 
để triển khai nghiệp vụ; Đẩy mạnh 
nghiên cứu, công nghệ hóa hoạt 
động tác nghiệp TTTM theo xu 
hướng ngân hàng hiện đại,  đặc 
biệt là chú trọng phát triển nguồn 
nhân lực, đa dạng hóa các hình 
thức đào tạo…

Với sự chỉ đạo sát sao của Chi 
ủy, Ban lãnh đạo và sự đồng lòng 
của tập thể CBCNV tại Trung tâm 
TNTTTM, trong 3 năm 2017-2019, 
Trung tâm đạt kết quả Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, được danh hiệu 
Tập thể lao động xuất sắc, giấy khen 
của TGĐ, Bằng khen của Thống đốc 
NHNN Việt Nam.

Đại hội Đảng bộ TTTNTTTM 
nhiệm kì 2020-2025 thành công tốt 
đẹp, có ý nghĩa quan trọng, là động 
lực, cổ vũ mạnh mẽ cho hoạt động 
của Trung tâm TNTTTM để thực 
hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 
Nghị quyết đại hội đề ra. 

chi bộ Trung Tâm ngân 
hàng số

Chi bộ Trung tâm Ngân hàng số 
được thành lập từ ngày 09/5/2019 - 
là một trong những Chi bộ trẻ nhất 
trong Đảng bộ BIDV. Tại Đại hội 
nhiệm kỳ 2020 - 2022 vừa qua, Chi 
bộ đã tập trung đánh giá hoạt động 
nhiệm kỳ 2019 - 2020 và phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm 
kỳ 2020 – 2022.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu 
rõ, chỉ sau hơn 1 năm hoạt động, 
Chi bộ Trung tâm Ngân hàng số 
đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành 
thắng lợi nhiều nhiệm vụ đề ra. Về 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, Chi bộ đã tập trung nguồn lực 
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chỉ đạo xây dựng chiến lược ngân 
hàng số BIDV giai đoạn 2020-2025 
tầm nhìn 2030 - một dự án lớn, 
ảnh hưởng quan trọng đến chiến 
lược của BIDV. Chi bộ cũng đã nỗ 
lực trong việc đẩy mạnh quá trình 
số hóa các kênh và các sản phẩm 
dịch vụ. Với sự nỗ lực của Trung 
tâm và sự đóng góp, phối hợp của 
nhiều đơn vị, quá trình số hóa của 
BIDV đạt được một số kết quả quan 
trọng như: (i) Đã xây dựng và phát 
triển tương đối đầy đủ các kênh 
phân phối hiện đại phục vụ cho 
việc chuyển đổi số như: Internet 
banking, Mobile banking, SMS 
banking, Web Chat... tích hợp các 
kênh phân phối của bên thứ 3 như 
ví điện tử, website bán hàng; xây 
dựng kênh tự phục vụ (e-zone) tại 
phòng giao dịch... (ii) Chuyển đổi 
quy trình thủ công tại quầy lên quy 
trình tự động vận hành trên các 
kênh ngân hàng số trong các hoạt 
động chuyển khoản, thanh toán, trả 
nợ vay, gửi tiền online, quản lý và 
trả nợ thẻ tín dụng... triển khai một 
số giải pháp số hóa quy trình, tiêu 
biểu như triển khai Robotic trong 
nghiệp vụ thanh toán bảng kê, tài 
trợ thương mại,… (iii) Phối hợp triển 
khai một số sản phẩm sáng tạo như: 
Samsung pay, QR Pay, Chat-bot trên 
ứng dụng Mobile banking, Swift 

GPI, rút tiền ATM trên điện thoại qua 
mã QR..; phát triển mô hình kinh 
doanh số theo hướng hợp tác mở 
kênh phân phối của đối tác trên hệ 
thống mobile banking cho khách 
hàng của BIDV...

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, 
trên cơ sở lường đón tình hình và 
xu thế phát triển của hoạt động 
ngân hàng hiện đại, Chi bộ Trung 
tâm Ngân hàng số xác định rõ mục 
tiêu chung cũng như các nhiệm 

vụ trọng tâm cụ thể. Trong đó, đối 
với việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, Chi bộ sẽ lãnh đạo đơn vị hoàn 
thiện và triển khai chiến lược số hóa 
BIDV giai đoạn 2020 - 2025, tầm 
nhìn 2030; tiếp tục nâng cấp, bổ 
sung tính năng đối với các kênh và 
sản phẩm phục vụ trực tiếp hoạt 
động kinh doanh của các đơn vị tại 
BIDV... Chi bộ Trung tâm Ngân hàng 
số cũng thống nhất đăng ký chỉ tiêu 
phấn đấu: Giai đoạn 2020 - 2022 
phát triển bình quân mỗi năm 1,2 
đến 1,5 triệu khách hàng sử dụng 
dịch vụ ngân hàng số; Tăng trưởng 
giá trị giao dịch trên các kênh ngân 
hàng số bình quân khoảng 30% 
mỗi năm… 

chi bộ Trung Tâm dịch 
vụ khách hàng 

Đại hội Chi bộ Trung tâm Dịch vụ 
khách hàng vừa được tổ chức mới 
đây đã thống nhất nhận định: Với sự 
nỗ lực, đoàn kết nhất trí, quyết tâm 
cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, 
Chi bộ Trung tâm Dịch vụ khách 
hàng đã hoàn thành tốt Nghị quyết 
Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 trên 
các phương diện: Lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác 
xây dựng Đảng; Lãnh đạo xây dựng 
chính quyền và các tổ chức đoàn 
thể vững mạnh...
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thành xuất sắc nhiệm vụ và được 
nâng lên Chi nhánh hạng I (năm 
2018; 2019). Với kết quả đạt được, 
năm 2020 Chi nhánh được BIDV 
xếp vào nhóm Chi nhánh Chủ lực 
của hệ thống. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt 
động công tác đảng của Chi bộ 
Sơn Tây đã tạo bước chuyển biến 
lớn về chất lượng hoạt động. 
Chi bộ BIDV Sơn Tây đặc biệt coi 
trọng công tác xây dựng Đảng 
trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng 
và tổ chức thông qua đẩy mạnh 
thực hiện “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 
thực hiện xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng theo tinh thần Nghị quyết 
TW4 khóa XII và đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí. 
Do vậy năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức Đảng và 
đảng viên được nâng cao; hoạt 
động Đảng tại cơ sở được củng cố 
và nâng cao chất lượng rõ rệt; vai 
trò lãnh đạo của Đảng tại các đơn 
vị được tăng cường. 

Đại hội cũng thống nhất cao 
trong việc xác định mục tiêu, 
phương hướng, nhiệm vụ, giải 
pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo 
đó, Chi bộ BIDV Sơn Tây đặt mục 
tiêu tiếp tục tăng trưởng và phát 
triển bền vững, lấy an toàn, chất 

chi bộ bidv sơn Tây
Vừa qua, Chi bộ BIDV Sơn Tây đã 

tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-
2025. Đại hội đã nghe báo cáo kiểm 
điểm đánh giá thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 
và phương hướng nhiệm vụ nhiệm 
kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm của Chi 
ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020... 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Cấp 
ủy và Ban lãnh đạo chi nhánh đồng 
thuận cao trong việc xác định và 
tuân thủ các nguyên tắc: Không 
vi phạm trần lãi suất huy động; 
Không tăng trưởng tín dụng nóng; 
Không cạnh tranh thiếu lành mạnh; 
Hàng loạt các biện pháp, giải pháp 
linh hoạt được bàn bạc kỹ lưỡng 
và thống nhất triển khai một 
cách quyết liệt trên tất cả các mặt 
nghiệp vụ... Bằng sự đồng thuận 
và tính quyết liệt của tập thể đảng 
viên, người lao động, các giải pháp 
đã được phát huy tác dụng, chi 
nhánh đã từng bước vượt qua khó 
khăn, duy trì được chất lượng và 
hiệu quả kinh doanh. Từ chỗ được 
xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ năm 
2015, đến năm 2016 chi nhánh đã 
vươn lên trở thành chi nhánh Hoàn 
thành tốt nhiệm vụ và 3 năm trở 
lại đây (2017-2019), chi nhánh đã 
được Trụ sở chính công nhậnHoàn 

Trong việc lãnh thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, Chi bộ luôn bám sát 
các chỉ đạo của Đảng bộ, Ban lãnh 
đạo BIDV để cụ thể hóa thành các 
chương trình, kế hoạch hành động, 
lãnh đạo các bộ phận trong Trung 
tâm thực hiện, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao với các điểm 
sáng: (i) Tích cực nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ thông tin vào hoạt 
động tác nghiệp; nâng cao năng 
suất lao động cán bộ tác nghiệp 
toàn hệ thống; (ii) Triển khai thành 
công đề án tập trung tác nghiệp 
kinh doanh vốn sản phẩm phái 
sinh tài chính: Chuyển tác nghiệp 
phân tán tại các Chi nhánh trong 
hệ thống về tác nghiệp tập trung 
tại Trung tâm... (iii) Chủ động cải 
tiến quy trình nghiệp vụ, kịp thời 
hướng dẫn, hỗ trợ chi nhánh trong 
quá trình tác nghiệp; (iv) Tổ chức 
tác nghiệp an toàn, chính xác, kịp 
thời các giao dịch KDV&TT, QTTD, 
GDKH phát sinh tại Trụ sở chính, hỗ 
trợ tối đa cho hoạt động kinh doanh 
của BIDV; (v) Thực hiện tốt công tác 
quản lý hệ thống; (vi) Phối hợp và 
tích cực hỗ trợ các đơn vị thuộc Khối 
kinh doanh trực tiếp... Nhờ đó, trong 
các năm 2017, 2018, 2019, Trung 
tâm đều được xếp loại hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội cũng đã xác định rõ 
phương hướng, nhiệm vụ của Chi 
bộ Trung tâm Dịch vụ khách hàng 
trong nhiệm kỳ 2020-2022. Theo 
đó, Chi bộ sẽ lãnh đạo đơn vị tiếp 
tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
vào hoạt động tác nghiệp: tích cực 
nghiên cứu xây dựng, triển khai các 
chương trình công nghệ để tăng 
tính tự động trong xử lý giao dịch, 
tăng năng suất lao động, tăng khả 
năng kiểm soát rủi ro; xây dựng và 
triển khai đề án Quản trị tín dụng 
tập trung đối với hoạt động bán 
lẻ; Đẩy mạnh công tác kiểm soát 
rủi ro toàn hệ thống thông qua 
công tác kiểm soát rủi ro tại Trung 
tâm và tại Chi nhánh; Tác nghiệp 
kịp thời, chính xác các giao dịch về 
kinh doanh vốn và tiền tệ, giao dịch 
khách hàng, quản trị tín dụng, đảm 
bảo lỗi tác nghiệp luôn nằm trong 
hạn mức cho phép. 
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lượng và hiệu quả làm mục tiêu 
hàng đầu, phấn đấu xây dựng chi 
nhánh thành ngân hàng hàng đầu 
trên địa bàn trú đóng về quy mô, 
hiệu quả và chất lượng phục vụ. 
Trong đó một số chỉ tiêu phấn đấu 
được đề ra như: Tổng tài sản đến 
2025 tăng trưởng 47% so với 2019; 
Huy động vốn cuối kỳ đến 2025 
tăng trưởng 48% so với 2019; Dư 
nợ tín dụng cuối kỳ đến 2025 tăng 
trưởng 49% so với 2019; Thu dịch 
vụ ròng đến 2025 tăng trưởng 
86% so với 2019; Lợi nhuận trước 
thuế đến 2025 tăng trưởng 25% so 
với 2019...

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ BIDV 
Sơn Tây cũng phấn đấu đạt tổ chức 
cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ; 100% đảng viên đạt tiêu 
chuẩn đủ tư cách hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, không có đảng viên vi 
phạm tư cách; kết nạp được từ 10 
đảng viên mới trở lên, bồi dưỡng và 
công nhận cảm tình đảng cho 10 
quần chúng ưu tú.

chi bộ bidv Thạch ThấT
Trong 5 năm qua, với tinh thần 

dân chủ, trí tuệ, bản lĩnh, phát huy 
truyền thống BIDV, Chi bộ BIDV 
Thạch Thất đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị được BIDV giao: 
Thực hiện kinh doanh an toàn, hiệu 
quả, tuân thủ pháp luật, ổn định và 
nâng cao thu nhập của người lao 
động; thực hiện công tác xây dựng 
Đảng, lãnh đạo xây dựng và duy 
trì một môi trường làm việc đoàn 
kết nhất trí với các đoàn thể vững 
mạnh. Chi bộ thường xuyên lãnh 
đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ 
đảm bảo an ninh, an toàn trong 
kinh doanh

Những nỗ lực vượt khó, phấn đấu 
liên tục trong 5 năm qua của BIDV 
Thạch Thất đã được BIDV ghi nhận. 
Năm 2015, Chi nhánh được xếp loại 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 năm 
tiếp theo 2016, 2017, 2018, 2019 
xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ; xếp hạng Chi nhánh năm 2018 
và 2019 đều là hạng 1.

Bên cạnh đó, Chi bộ BIDV Thạch 
Thất phải khắc phục một vài hạn 
chế trong hoạt động: Nâng cao hiệu 
quả trong công tác quản trị rủi ro, 
giám sát trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ nhằm hạn chế sai phạm, 
sai sót ở một số đơn vị trong chi 
nhánh do cả nguyên nhân khách 
quan lẫn chủ quan; tăng cường, đẩy 
mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu 
khoa học, cải tiến, sáng kiến trong 
chuyên môn để đóng góp tích cực, 
mạnh mẽ hơn vào thành tích hoạt 
động chung của chi nhánh.

Đại hội cũng đã nêu rõ nhiệm vụ 
của Chi bộ trong giai đoạn 2020-
2025, đó là: Giữ vững vị trí là Chi 
nhánh hạng 1 của BIDV, kiểm soát 
tốt chất lượng hoạt động, lợi nhuận 
tăng trưởng ổn định, cải thiện năng 
suất lao động; nâng cao năng lực 
cạnh tranh; phấn đấu hoàn thành 
tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 
được giao;  xây dựng Chi bộ trong 
sạch, vững mạnh; giữ vững kỷ 
cương, đoàn kết, thống nhất...  
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Đây là năm thứ 18 Forbes 
công bố danh sách 2.000 
công ty lớn và quyền lực 

nhất thế giới. Các tiêu chí lựa chọn 
để đánh giá bao gồm: Doanh thu, 
lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị thị 
trường. Danh sách năm nay có 4 đại 
diện của Việt Nam bao gồm BIDV, 
Vietcombank, VietinBank và Tập 
đoàn Vingroup.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, 
BIDV tăng 268 bậc, đứng thứ 1448 
– thứ hạng cao nhất của ngân hàng 
kể từ khi có mặt trong danh sách, 
với doanh thu đạt 5,1 tỷ USD – cao 
nhất trong số các ngân hàng Việt 
Nam, lợi nhuận đạt 367,7 triệu USD, 
giá trị thị trường đạt 6,1 tỷ USD và 
tổng tài sản đạt 64,3 tỷ USD. BIDV 
tiếp tục là ngân hàng thương mại 
có quy mô lớn nhất Việt Nam. Đây 
là năm thứ 6 liên tiếp BIDV có mặt 
trong danh sách uy tín này.

Hầu hết các công ty trong danh 
sách Forbes Global 2000 năm nay 
đều có sự giảm đáng kể về giá trị thị 
trường so với năm ngoái. Tuy nhiên, 
không phải tất cả các công ty đều 
bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch 
Covid-19. Các hãng thương mại điện 
tử như Amazon, Alibaba và Walmart 

trong danh sách Forbes Global 
2000. Ngân hàng Công Thương 
Trung Quốc tiếp tục đứng ở vị trí 
đầu bảng năm thứ 8 liên tiếp với 
tổng tài sản đạt hơn 4.322,5 tỷ USD. 
Ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ - 
JPMorgan Chase - đứng ở vị trí thứ 3 
với tổng tài sản đạt 3.139,4 tỷ USD.

Các công ty trong danh sách 
Global 2000 của Forbes có tổng 
cộng hơn 42.300 tỷ USD doanh thu 
hằng năm và 201,400 tỷ USD tổng 
tài sản và 54.300 tỷ USD giá trị vốn 
hóa. Doanh thu và tổng tài sản tăng 
trong khi lợi nhuận và giá trị thị 
trường giảm. 

biDV tăng 268 bậc 

Tháng 2 năm nay, Brand Finance - công ty tư vấn và 
định giá thương hiệu hàng đầu thế giới có trụ sở tại Anh 
đã công bố danh sách 500 thương hiệu có giá trị nhất 
toàn cầu. Theo đó, BIDV tiếp tục nằm trong danh sách 
này với giá trị thương hiệu đứng thứ 276, tăng 31 bậc.

NGuyêN TRầN

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công 
bố danh sách 2000 công ty đại 
chúng lớn và quyền lực nhất 
thế giới năm 2020 (Forbes 
Global 2000). Theo bảng xếp 
hạng, BIDV tăng 268 bậc - 
mức tăng nhiều nhất trong số 
các doanh nghiệp Việt Nam 
được xếp hạng.

lại có sự tăng trưởng tích cực do nhu 
cầu mua sắm trực tuyến gia tăng.

Mỹ là quốc gia có nhiều đại diện 
nhất trên bảng xếp hạng với 588 
công ty, theo sau là Trung Quốc 
(gồm cả Hồng Kông) với 324 công 
ty. Nhật Bản có 217 công ty; Vương 
quốc Anh và Canada lần lượt có77 
và 61 đại diện. Trong Top 10 công 
ty lớn nhất, Trung Quốc có tới 5 đại 
diện, Mỹ có 4 đại diện và 1 đại diện 
còn lại của Ả Rập Xê-út. 

Các ngân hàng chiếm đa số 

Forbes global 2000
trên bảng XếP hạng
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Theo thỏa thuận được ký giữa 
hai bên, BIDV sẽ cung cấp toàn 
diện các dịch vụ tài chính ngân 

hàng liên quan hoạt động tín dụng, 
bảo lãnh, tiền gửi, dịch vụ thanh toán, 
ngoại hối, phái sinh tài chính, ngân 
hàng điện tử… phục vụ đa dạng các 
hoạt động đầu tư phát triển dự án của 
VGSI. VGSI sẽ ưu tiên sử dụng các dịch 
vụ ngân hàng do BIDV cung cấp. Các 
nhu cầu hợp tác, đầu tư sẽ được hai 
bên tăng cường trao đổi phối hợp cụ 
thể hóa, thực hiện hiệu quả trong thời 
gian tới.

Sự kiện ký kết đánh dấu bước phát 

triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện 
giữa BIDV và VGSI, là cơ sở để hai bên 
tiếp tục hỗ trợ, mở rộng hoạt động kinh 
doanh, tiến tới hợp tác sâu rộng, đồng 
hành phát triển. Đây là bước khởi đầu tốt 
đẹp, đánh dấu sự kết nối và hợp tác thành 
công giữa BIDV và các doanh nghiệp hàng 
đầu của Hàn Quốc tại Việt Nam, góp phần 
thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, ngoại 
giao giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

VGSI là công ty con 100% vốn đầu 
tư của Tập đoàn GS Engineering & 
Contruction (GS E&C) - thành viên của GS 
Hàn Quốc. Đây là tập đoàn đa quốc gia lớn 
thứ 8 tại Hàn Quốc về tổng tài sản, hoạt 

ký thỏa thuận 
hợP tÁc toàn DiệnBIDV & VGSI 

động đa ngành như xây dựng, bán lẻ, 
năng lượng...

BIDV Ba Tháng Hai là đơn vị được 
BIDV ủy quyền thực hiện các quan hệ 
hợp tác toàn diện với VGSI. BIDV Ba 
Tháng Hai và VGSI bắt đầu thiết lập 
mối quan hệ hợp tác từ tháng 5/2019. 
Tháng 1/2020, chi nhánh ký hợp đồng 
bảo lãnh với VGSI phát hành bảo 
lãnh nhà ở hình thành trong tương 
lai cho người mua nhà tại dự án Zeit 
River County 1 thuộc Dự án đại đô thị 
thông minh “ZeitGeist” tại xã Nhơn 
Đức và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
Tp.HCM. Đây là dự án tạo được sức hút 
rất lớn trên thị trường bất động sản 
tại TP.HCM trong thời gian qua. BIDV 
là ngân hàng duy nhất thực hiện bảo 
lãnh cho khách hàng mua nhà tại dự 
án này. 

Ngày 3/7/2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV) và Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry (VGSI) ký 
thỏa thuận hợp tác toàn diện. 

Ngày 18/07 – 20/07 vừa qua, tại 
Học viện Ngân hàng, cuộc thi diễn 
thuyết và tranh biện toàn quốc 

Speak-up Competition 2020 đã được tổ 
chức với sự tham gia của đông đảo các 

bạn trẻ tài năng trên khắp cả nước.
Speak-up Competition 2020 là giải đấu 

tranh biện dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt 
là học sinh, sinh viên nhằm nâng cao tư duy 
phản biện, kỹ năng hùng biện và phát triển 

năng lực ngoại ngữ. Sự kiện được đồng tổ 
chức bởi Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện 
Ngân hàng và UN Women Việt Nam. 

Với chủ đề “Thế giới bình đẳng: Tương 
lai của chúng ta”, các bạn trẻ đã góp 
tiếng nói mạnh mẽ về bình đẳng giới và 
quyền được sống của con người. Tại hạng 
mục Tranh biện, Quán quân thuộc về đội 
CHL_A. Giải Nhất diễn thuyết tiếng Việt 
thuộc về thí sinh Trần Tuấn Anh (Sinh 
viên, Hà Nội) với chủ đề “Định kiến của 
phụ huynh về việc áp đặt lên con gái”. 
Giải Nhất diễn thuyết tiếng Anh vinh 
danh thí sinh Nguyễn Hoàng Minh Thư 
(Học sinh lớp 10, Cần Thơ) với chủ đề 
“Nhân quyền”. 

BIDV vinh dự được đồng hành cùng 
Speak-up Competition 2020 với tư cách 
Nhà tài trợ Kim cương. Đây là dịp để BIDV 
chung tay cùng thế hệ trẻ xóa bỏ định kiến 
giới, tiến tới một thế giới bình đẳng và 
nhân văn hơn.   VIệT NHậT

biDV đồng hành Với cuộc thi tranh biện toàn Quốc 

speak-up coMpetition 2020

BTC trao giải cho các thí sinh lọt vào vòng Chung kết 
Speak-up Competition 2020
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Với việc triển khai dịch vụ này, 
bệnh nhân/người nhà bệnh 
nhân có thể sử dụng các hình 

thức thanh toán viện phí đa dạng, 
hiện đại và an toàn như:

• Thẻ y tế thông minh: Thẻ lưu trữ 
thông tin bệnh nhân đồng thời tích 
hợp chức năng thanh toán viện phí. 
Bệnh nhân có thể nộp tiền mặt linh 
hoạt theo mệnh giá khác nhau vào 
thẻ y tế phù hợp với nhu cầu khám 
chữa bệnh.

• Thanh toán viện phí qua Smart 
POS: Dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân/
người nhà bệnh nhân thanh toán 
viện phí đa dạng các loại thẻ ngân 
hàng như: Thẻ ghi nợ nội địa 
Napas, các loại thẻ quốc tế mang 
thương hiệu Visa, MasterCard, JCB, 
UnionPay. 

• Thanh toán viện phí qua mã 
QRcode: Bệnh nhân/người nhà 

bệnh nhân có thể sử dụng ứng 
dụng BIDV SmartBanking và các 
ứng dụng ngân hàng/trung gian 
thanh toán khác quét mã QRcode 
hiển thị trên hóa đơn viện phí để 
thanh toán.

• Thanh toán viện phí qua Kios: 
Bệnh nhân có thể chủ động thanh 
toán viện phí tại Kios thay vì xếp 
hàng tại quầy thu ngân.

Các giải pháp của BIDV nhấn 
mạnh tính linh hoạt, đa tiện ích và 
dễ dàng sử dụng cho người dân so 
với các phương thức thanh toán 
truyền thống khác. Ngoài ra, kết quả 
thanh toán viện phí sẽ được BIDV 
cập nhật ngay lập tức (online) lên 
hệ thống phần mềm quản lý của 
bệnh viện. Đây là một giải pháp 
hoàn toàn mới, mang tính đặc thù, 
mang hàm lượng công nghệ cao và 
có tính năng vượt trội so với các giải 

pháp hiện có trên thị trường, cụ thể:
Với bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân, dịch vụ hỗ trợ rút ngắn 
quy trình khám chữa bệnh, chỉ cần 
nộp tiền tại 1 nơi nhưng có thể 
khám chữa bệnh tại các phòng 
khám, phòng xét nghiệm, quầy 
thuốc trong bệnh viện, không bắt 
buộc phải mở tài khoản tại ngân 
hàng, không mất phí giao dịch hay 
phải duy trì số dư tài khoản, do vậy 
thuận lợi cho bệnh nhân và người 
nhà khi đến bệnh viện, giảm thiểu 
căng thẳng, rủi ro khi thanh toán 
bằng tiền mặt. 

Đối với bệnh viện, nhờ sự tích 
hợp sâu giữa giải pháp thanh toán 
của BIDV và hệ thống quản lý của 
bệnh viện, giải pháp sẽ hỗ trợ đắc 
lực cho Bệnh viện trong việc thu 
viện phí, quản lý hồ sơ bệnh án qua 
Thẻ y tế thông minh. Qua đó, góp 
phần vào sự phát triển, hiện đại hóa 
hệ thống thanh toán và nâng cao 
chất lượng dịch vụ của Bệnh viện.

Phát biểu tại Lễ khai trương, 
Giám đốc Bệnh viện TS.BS. Nguyễn 
Anh Dũng chia sẻ: “Trong quá 

Ngày 23/07/2020 tại TP. Hồ Chí Minh, BIDV và Bệnh viện Nhân dân 
Gia Định đã triển khai đồng bộ các phương thức thanh toán không dùng 
tiền mặt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện, giảm thời 
gian chờ đợi và hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh.

biDV Và bệnh Viện nhân Dân Gia Định
triển khai dịch vụ thanh toán viện phí 
không dùng tiền mặt
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trình hoạt động và phát triển, 
Bệnh viện đã và đang triển khai 
nhiều giải pháp nhằm nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh, cải 
cách thủ tục hành chính góp 
phần tăng sự hài lòng của người 
bệnh. Triển khai thành công các 
giải pháp thanh toán không dùng 
tiền mặt tại Bệnh viện Nhân dân 
Gia Định góp phần gia tăng tiện 
ích cho người dân trong quá trình 
khám và điều trị tại bệnh viện, 
giúp giảm thời gian và các bước 
trong quy trình khám, chữa bệnh, 
phần nào giảm tải cho bộ phận kế 
toán, thu ngân Bệnh viện”.

PGS.TS. BS. Tăng Chí Thượng 
– Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM 
đánh giá: “Đây là một yếu tố 
không thể thiếu khi xây dựng “Y 
tế thông minh” hoà nhịp với bối 
cảnh chuyển đổi số của Thành 

phố HCM và Chỉ thị 22 của Thủ 
tướng Chính phủ về đẩy mạnh 
thanh toán không dùng tiền mặt, 
Sở Y tế TP HCM đưa thêm chỉ tiêu 
về tỷ lệ thanh toán không dùng 
tiền mặt để đánh giá chất lượng 
bệnh viện”.

Theo TS. Trần Long - Phó Tổng 
Giám đốc BIDV, với việc triển khai 
thành công tại Bệnh viện Nhân dân 
Gia Định, giải pháp thanh toán không 
dùng tiền mặt sẽ là mô hình mẫu để 
BIDV nhân rộng tới các bệnh viện 
trên địa bàn TP. HCM nói riêng và 
cả nước nói chung, tạo ra bước đột 
phá kết hợp giữa ngân hàng và lĩnh 
vực y tế tại Việt Nam, đánh dấu bước 
chuyển mình mạnh mẽ trong việc 
vận hành mô hình bệnh viện thông 
minh, qua đó góp phần đẩy mạnh 
thanh toán điện tử trong ngành Y tế.

Trong thời gian tới với chiến lược 
chuyển đổi số, kinh nghiệm và thế 
mạnh trong lĩnh vực hợp tác với các 
Bệnh viện, BIDV sẵn sàng cung cấp 
các giải pháp thanh toán tối ưu và 
phù hợp cho từng đơn vị. Chi tiết 
liên hệ các chi nhánh BIDV gần nhất 
hoặc hotline 19009247. 

Vào 9h54’ sáng ngày 27/07/2020, 
trong lúc cán bộ nhân viên ngân 
hàng tại BIDV Ngọc Khánh (Địa 

chỉ: số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) 
đang thực hiện các công việc giao 
dịch phục vụ khách hàng, bất ngờ 
xuất hiện 2 tên cướp đeo khẩu trang, 
có vũ trang, nổ súng uy hiếp, khống 
chế giao dịch viên, bảo vệ và cướp 
tiền mặt tại quầy giao dịch. Khi sự việc 
xảy ra, chi nhánh đã nhanh chóng 
thông báo với Công an phường Láng 
Hạ, bảo đảm an toàn cho khách hàng 
và giao dịch viên. 

Ngay sau khi nhận được tin các 
chiến sỹ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ 
Công an và Công an Thành phố Hà Nội 
đã bắt gọn hai đối tượng nghi phạm 
thực hiện vụ cướp có vũ trang tại BIDV 
Ngọc Khánh chỉ sau 36 giờ, sáng ngày 
29/07/2020, BIDV đã tổ chức đoàn 
công tác tới cảm ơn các đồng chí lãnh 
đạo, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị.

BIDV bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới 

các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ của 
Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và Công 
an Thành phố Hà Nội, khẳng định: đây tuy 
chỉ là một trong hàng ngàn chiến công của 
ngành công an song lại có ý nghĩa đặc biệt 
đối với BIDV nói riêng, ngành ngân hàng 

và toàn xã hội nói chung. Chiến công 
này không chỉ có tác dụng răn đe đối 
với tội phạm mà là sự khẳng định bảo 
đảm an ninh tiền tệ, an toàn xã hội và 
bồi đắp lòng tin của nhân dân vào chế 
độ và ngành công an.  Tuệ MINH

biDV cảm ơn lực lƯợng công an 
truy bắt nghi Phạm Vụ cƯớP 

tại chi nhánh ngọc khánh 
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Công nghệ và ngân hàng số là 
một trong những trụ cột của 
BIDV trong chiến lược phát 

triển và tầm nhìn đến 2030. Điều 
này cho thấy sự chủ động và quyết 
tâm mạnh mẽ của Ban Lãnh đạo 
BIDV để thích ứng với cuộc cách 
mạng 4.0. Trên cơ sở đó, buổi toạ 
đàm được tổ chức với mong muốn 
truyền tải tinh thần sẵn sàng bứt 
phá, sẵn sàng thay đổi tới thế hệ trẻ 
- những nhà lãnh đạo tương lai của 
BIDV. Buổi toạ đàm có sự tham gia 
của ông Trần Phương - Phó Tổng 
Giám đốc BIDV, ông Nguyễn Chiến 
Thắng - Giám đốc Trung tâm Ngân 
hàng số, đại diện Ban Chấp hành 
Đoàn Thanh niên BIDV cùng gần 
100  đại biểu đoàn viên thanh niên 
là cán bộ Đoàn tại Trụ sở chính và 
địa bàn Hà Nội.

“số hoá 
hành trình khách hàng”

Xu thế chuyỂn Dịch tất yếu của biDV

Vừa qua, Đoàn Thanh niên BIDV đã phối hợp với Trung tâm 
Ngân hàng số tổ chức thành công Tọa đàm thanh niên với chủ đề 
“Hành trình khách hàng trong xu thế chuyển đổi số”. Buổi toạ đàm 
đã tạo cơ hội cho các đoàn viên trẻ được trực tiếp lắng nghe và nắm 
bắt những chủ trương, chính sách về Ngân hàng số cũng như chiến 
lược chuyển đổi số của BIDV giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 
2030.

THANH PHươNG

hành Trình khách hàng 
Trong xu Thế chuyển 
đổi số 

Hành trình khách hàng 
(Customer journey) có thể được 
hiểu là toàn bộ quá trình khách 
hàng tiếp xúc và giao dịch với ngân 
hàng, từ nhận biết, tìm hiểu, xác 
lập quan hệ đến lắng nghe tư vấn, 
thực hiện giao dịch và phản hồi 
lại thông tin (đánh giá, nêu vướng 
mắc) cho ngân hàng. Việc thấu hiểu 
hành trình khách hàng sẽ giúp ngân 
hàng nắm bắt rõ những điểm tiếp 
xúc (touch point) giữa ngân hàng và 
khách hàng ở từng giai đoạn trong 
hành trình mua sắm. Từ đó, ngân 
hàng có khả năng tăng tỉ lệ chuyển 
đổi khách hàng thông qua việc tối 
ưu những điểm tiếp xúc quan trọng 
trong hành trình khách hàng, đồng 

thời giảm tỉ lệ khách hàng rời bỏ 
thông qua việc thấu hiểu những 
rào cản mà khách hàng gặp phải và 
phát triển các kênh hỗ trợ nhằm cải 
thiện trải nghiệm khách hàng. 

Trong kỷ nguyên số hoá, sở thích 
hay hành vi của khách hàng đã có 
những thay đổi rất lớn bởi sự phát 
triển của công nghệ. Điều này dẫn 
tới sự thay đổi trong hành trình ra 
quyết định của họ, từ những bước 
đầu tiên như tìm kiếm thông tin, 
tiếp cận sản phẩm, dịch vụ của ngân 
hàng cho đến quá trình đưa ra quyết 
định sử dụng và đồng hành, gắn 
bó với ngân hàng. Để bắt kịp xu thế 
đó, doanh nghiệp cần có những 
bước tiến phù hợp như khai thác sức 
mạnh của dữ liệu vào việc phân tích 
nhu cầu khách hàng; xây dựng sản 
phẩm, dịch vụ trên nền tảng công 
nghệ; số hoá quy trình chăm sóc 
khách hàng; triển khai những hoạt 
động marketing số nhằm tiếp cận 
đối tượng khách hàng tiềm năng;…

Phó Tổng Giám đốc Trần Phương 
chia sẻ: để đem đến những sản 
phẩm, dịch vụ và trải nghiệm “đúng 
và trúng” dành cho khách hàng, 
BIDV cần nghiên cứu để thấu hiểu 
hành trình ra quyết định trên không 
gian số của khách hàng thông qua 
việc khai thác sức mạnh của công 
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kĩ năng cho việc áp dụng và thúc 
đẩy công nghệ mới. Từ đó, toàn thể 
lãnh đạo và nhân viên cùng đồng 
lòng trong hành trình chuyển đối 
số, hướng đến tầm nhìn đưa BIDV 
trở thành “Ngân hàng hàng đầu khu 
vực Đông Nam Á, phấn đấu thuộc 
nhóm 100 ngân hàng lớn nhất 
trong khu vực châu Á thông qua 
nền tảng Ngân hàng số ưu việt”. 

nghệ, dữ liệu. Từ việc thấu hiểu và 
xây dựng những chân dung khách 
hàng khác nhau, BIDV sẽ có chiến 
lược marketing phù hợp để tiếp cận 
và thu hút từng tệp khách hàng cụ 
thể. Quá trình chuyển đổi này đòi 
hỏi những hành động cụ thể cũng 
như ý chí, quyết tâm mạnh mẽ đến 
từ chính từng cán bộ, từng phòng/
ban/chi nhánh tại BIDV. 

chung Tay Tối ưu hoá 
hành Trình khách hàng 

Trong không khí cởi mở, các đoàn 
viên thanh niên BIDV cũng đã sôi nổi 
đóng góp ý kiến cũng như chia sẻ 
tích cực về chủ đề của chương trình. 
Đồng chí Ninh, đến từ BIDV Mỹ Đình, 
chia sẻ: “Theo quan điểm của tôi, 
hành trình khách hàng không phải là 
một hành trình all-in-one - một hành 
trình dành cho tất cả mọi người. 
Điều quan trọng là chúng ta phải 
thiết kế được những trải nghiệm 
phù hợp cho từng lứa tuổi, từng nhu 
cầu khác nhau của khách hàng”. 
Còn đồng chí Hiển, đến từ Ban Phát 
triển Ngân hàng bán lẻ, đã đề xuất 
một số chính sách ưu đãi dành cho 
khách hàng trong bối cảnh cạnh 
tranh mạnh mẽ từ thị trường. Trong 
quá trình xây dựng sản phẩm, dịch 
vụ, BIDV cũng cần tính toán kỹ các 

yếu tố tâm lý và xã hội để xây dựng 
chiến lược cạnh tranh, gắn với bài 
toán kinh doanh tại Việt Nam... 

Đồng tình với các ý kiến đóng 
góp, Phó Tổng Giám đốc Trần 
Phương cũng gửi đi thông điệp 
mong muốn lắng nghe phản hồi 
thường xuyên từ các chi nhánh BIDV 
- những đơn vị được trực tiếp tiếp 
xúc và hướng dẫn khách hàng - để 
cùng chung tay tối ưu hoá từng giai 
đoạn trong hành trình khách hàng. 

Phó Tổng Giám đốc Trần Phương 
cũng bày tỏ kỳ vọng vào thế hệ trẻ 
của BIDV sẽ luôn sẵn sàng đổi mới, 
sáng tạo và suy nghĩ khác biệt, từ đó 
đề xuất, kiến nghị những sáng kiến, 
ý tưởng mới góp phần cải tiến quy 
trình, cách thức làm việc để nâng 
cao hiệu suất công việc. Đồng hành 
với thanh niên, Ban lãnh đạo BIDV 
cũng sẽ đầu tư vào đào tạo cho các 
cán bộ để trang bị đầy đủ kiến thức, 

Có thể khẳng định, thấu hiểu 
hành trình khách hàng chính là 

kim chỉ nam giúp ngân hàng tiến tới 
xây dựng một trải nghiệm nhất quán 
và liền mạch dành cho khách hàng ở 
tất cả các điểm tiếp xúc và trên tất cả 
các kênh”.

Tại buổi tọa đàm, Giám đốc Trung tâm Ngân hàng 
số Nguyễn Chiến Thắng đã cung cấp những thông tin 
về bức tranh chuyển đổi số tại BIDV, cũng như vai trò 
và nhiệm vụ của Trung tâm Ngân hàng số trong công 
cuộc chuyển đổi số nền khách hàng của toàn hàng. 
Đứng trước rất nhiều cơ hội và thách thức từ thị trường, 
khách hàng cũng như đối thủ cạnh tranh, BIDV đã có 
những bước đi bài bản, vững chắc để hoàn thành mục 
tiêu chuyển đổi số. Một trong số đó là sự ra đời của Trung 
tâm Ngân hàng số với mục tiêu trở thành “trung tâm 
sáng tạo”, là nơi sản sinh các sản phẩm, dịch vụ số, đồng 
thời thử nghiệm và phát triển các mô hình kinh doanh 
mới trên nền tảng công nghệ. Tính đến thời điểm hiện 
tại, Trung tâm Ngân hàng số BIDV đã và đang nỗ lực thể 
hiện rõ vai trò trong việc tham mưu, đầu mối và phối hợp 
với các Ban/Trung tâm tại BIDV để triển khai số hoá trên 
toàn hàng, bao gồm: phát triển các sản phẩm và dịch vụ 
số cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp như nâng 
cấp phiên bản SmartBanking, ứng dụng BIDV Home, 
dịch vụ Tài khoản ảo, triển khai dịch vụ tài trợ thương 
mại hay những giải pháp quản lý dòng tiền,… 

Theo hợp đồng được ký kết giữa 
hai bên, BIDV sẽ cung cấp toàn 
diện các dịch vụ tài chính ngân 

hàng liên quan đến quản lý dòng tiền 
tập trung, điều chuyển vốn tự động, 
dịch vụ thu hộ qua tài khoản định 
danh… giúp VNPT-VinaPhone  quản 
lý hiệu quả nguồn thu của từng Trung 
tâm kinh doanh (TTKD). Hoạt động 

biDV cung cấP đa Dạng Dịch Vụ
cho VnPt-VinaPhone
Mới đây, BIDV và Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-
VinaPhone) ký kết Hợp đồng cung ứng gói dịch vụ Quản lý dòng 
tiền toàn diện và dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh cho 
VinaPhone. BIDV Tràng An là chi nhánh đầu mối phục vụ toàn 
diện cho VNPT-VinaPhone. 

bên tiếp tục hỗ trợ, mở rộng hoạt động 
kinh doanh, tiến tới hợp tác sâu rộng, 
đồng hành cùng phát triển. Đây là bước 
khởi đầu tốt đẹp, đánh dấu sự kết nối và 
hợp tác thành công giữa BIDV và VNPT-
Vianphone, góp phần thúc đẩy hợp tác 
toàn diện giữa BIDV và VNPT.

BIDV là một trong những Ngân 
hàng tiên phong triển khai cung cấp 
các phương thức thanh toán điện tử 
hiện đại, công nghệ số tiên tiến như 
dịch vụ thu hộ qua tài khoản định 
danh (Virtual Account) được bảo mật 
cao và tiện lợi cho khách hàng, góp 
phần triển khai Đề án Phát triển thanh 
toán không dùng tiền mặt của Chính 
phủ hiện nay. Dịch vụ này đặc biệt phù 
hợp với các Tập đoàn, Tổng Công ty 
lớn có nhiều công ty con, chi nhánh… 
có nhu cầu hạch toán tự động.

 BảO Lê 

quản lý được chi tiết hóa đến từng loại 
doanh thu, số hóa khâu điều chuyển dòng 
tiền, tối ưu nguồn vốn sử dụng cho các 
mục đích khác nhau như: Điều chuyển về 
VNPT các tỉnh, cân đối thu chi cho TTKD, 
quản lý dòng tiền tại VNPT-VinaPhone. 

Sự kiện ký kết đánh dấu bước phát triển 
mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa 
BIDV và VNPT-VinaPhone, là cơ sở để hai 
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Câu chuyện 
bác hồ bỏ thuốc lá

Đảng biết chuyện trên ai đều cũng 
thương Bác cả. Nên Trung ương 
Đảng mới bàn bạc và ra quyết định 
“ Phải có một nghị quyết riêng về 
thuốc lá của Hồ Chí Minh”. Nói là 
nghị quyết nhưng thực tế ra đó là 
một giao ước với nhau bằng miệng 
“Cấm tuyệt đối không được ai hút 
thuốc lá trước mặt Bác, từ người 
đứng đầu đến người giúp việc”. Phải 
thực hiện điều đó để Bác bỏ thuốc 
cho nhanh, cho dễ vì ai cũng thương 
Bác cả! Bác bị bệnh phổi như thế, áp 
huyết tim mạch rối loạn cả, đáy mắt 
thì chảy máu tận bên trong. Khi bắt 
đầu viết di chúc cũng là lúc mà Bác 
bắt đầu bỏ thuốc lá thời điểm tháng 
05 năm 1965 lúc Bác 75 tuổi.

Lê PHÚC KHÁNG

Bác được tin có một cụ già cao 
tuổi có một nguyện vọng thiết 
tha muốn ra thăm Bác ở Hà 

Nội lấy một lần mà cụ già này chính 
là thân sinh ra Bác sĩ chăm sóc sức 
khỏe hàng ngày cho Bác nên Bác rất 
cảm động cho mời cụ ra ngay. Bác 
dặn “Các chú làm cơm để Bác tiếp 
cụ, cho Bác một chai rượu nhỏ và 
một bao thuốc lá để Bác tiếp cụ chứ 
Bác không dùng đâu”, Bác nói vậy 
để cho mọi người yên tâm. Trong 
bữa ăn Bác bảo: “ Xin cụ cứ dùng 
“nhị vật” này cho tự nhiên còn tôi 
các Bác sĩ không cho dùng nữa cụ 
ạ! Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn được 
thưởng thức “nhị vật” ở trong mơ”. 
Các đồng chí trong Trung Ương 

Bác có thói quen hút 
thuốc lá từ hồi ở Châu 

Âu xa xôi lạnh giá. Đây 
cũng là thói quen xấu vì 

nó ảnh hưởng trực tiếp 
tới sức khỏe của Bác đặc 

biệt vào những năm cuối 
đời Bác mắc lại căn bệnh 

Phổi. Bác ho rất nhiều 
vào ban đêm vì thương 
Bác quá nên các Bác sĩ 
và Trung Ương Đảng 

thiết tha đề nghị Bác bỏ 
thuốc. Bác bảo: “Các 

chú cho Bác dần có được 
không? Bác hứa bỏ thì 

Bác bỏ thôi chứ Bác thèm 
lắm! Bác ngủ bác còn 

nằm mơ thấy thuốc lá và 
rượu cơ mà”. Có lần bác 
tâm sự “Bác chỉ có “nhị 
vật” này thôi ( nhị vật 
tức là hai thứ một điếu 
thuốc lá và một ly rượu 

thuốc nhỏ cho Bác trong 
bữa ăn), các chú bảo Bác 

bỏ hết thì còn gì cho Bác 
nữa đâu”.
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Đã ra nghị quyết không ai được 
hút thuốc trước mặt Bác nhưng 
làm việc với Bác cả ngày lẫn đêm 
bây giờ không được hút thuốc lá 
nên các đồng chí cũng khó chịu 
lắm, nhưng vì thương Bác nên 
không ai nói ra cả, để Bác biết 
Bác buồn kì thực không ai nói cả 
nhưng chỉ bằng quan sát Bác biết 
hết. Bác nhìn mọi người: “Tại sao 
mọi ngày các vị hút nhiều vậy 
mà mấy ngày nay trong phòng 
họp không có một làn khói nào là 
làm sao? Mà nhìn mặt thì ai cũng 
buồn buồn cả”. Bác biết vì mình 
mà thay đổi cả nếp sinh hoạt của 
tất cả các đồng chí nên Bác rất 
thương. Bác mới cho gọi Ông Vũ 
Kỳ - “ Thư ký suốt đời” của Bác 
đến, Bác nói: “Chú Kỳ Bác có một 
việc riêng muốn nhờ chú giúp 
chẳng hay chú có giúp Bác được 
không?” Ông Vũ Kỳ chưa biết đầu 
đuôi câu chuyện thế nào đã hứa 
ngay với Bác: “Bác cứ nói đi cháu 
làm ngay lập tức”. Bác bảo: “Cho 
Bác xin bao thuốc có được không? 
Bác không hút đâu, Bác có việc 
cần lắm có giúp Bác được không”. 
Sau đó Ông Vũ Kỳ đi lấy ngay bao 
thuốc cho Bác.

Sáng hôm sau Bác chủ trì họp 
Bộ chính trị và Ban bí thư họp ngay 
dưới tầng trệt nhà sàn của Bác, Bác 
bóc sẵn bao thuốc lá Bác mời từng 
người một còn riêng Bác Bác không 
hút. Bác nói một câu vô cùng cảm 
động là: “ Bác biết rõ cái Nghị quyết 
của các chú rồi! Bây giờ Bác mời 
các chú hút thuốc, Bác mong các 
chú cứ tự nhiên như trước đi đừng 
vì Bác mà khổ thế”. Các đồng chí 
trong cuộc họp cầm điếu thuốc 
của Bác mà chỉ muốn khóc chính vì 
thế sau này các nhà lãnh đạo đều 
bỏ thuốc hết cũng chính do cái tác 
động tâm lí đó.

Sau đó Bác bỏ hẳn thuốc lá. Mấy 
ngày sau, anh em phục vụ vẫn để 
gói thuốc chỗ bàn làm việc của 
Người suốt một tuần liền nhưng 
Người không dùng. Trong một tuần 

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe 
điều này chắc hẳn ai cũng biết 
nhưng chưa hẳn ai cũng có thế từ bỏ 
thói quen này. Thói quen ban đầu 
chỉ là những hành động lặp đi lặp lại 
liên tục, theo thời gian nó trở thành 
một phần trong con người cho nên 
để từ bỏ một thói quen xấu đã ăn 
sâu vào bản tính của chúng ta là một 
việc không phải dễ, nếu thiếu ý chí 
và phương pháp sẽ thất bại. Thông 
qua câu chuyện trên chúng ta thấy 
được Bác Hồ là người dân chủ, gần 
gũi, có ý chí, quyết tâm cao độ để bỏ 
đi thói quen hút thuốc lá của mình. 
Bên cạnh đó chúng ta thấy được 
năng lực quan sát tinh tế, nhạy bén 
của Bác là những đức tính chúng ta 
cần phải học tập và noi gương.

(Nguồn: Câu chuyện cai thuốc 
lá của Bác Hồ - Kênh Youtube GS TS 
Hoàng Chí Bảo Chanel ngày 04 tháng 
08 năm 2019)  

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời hy 
sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân, một con 
người giản dị, nhưng toát lên linh hồn của cả một dân 
tộc. Người đã đi xa “Phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn” 
nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của 
Người đã trở thành bất tử. Người là kết tinh và toả sáng 
những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất của trí tuệ và đạo đức 
Việt Nam. Trong những vần thơ, câu ca cũng từng viết: 
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen - Việt Nam đẹp nhất có 
tên Bác Hồ”. Ngày nay, đạo đức, tư tưởng của người vẫn 
mãi là tấm gương sáng ngời cho nhân dân và nhân loại 
soi sáng.

 Khi nói về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ 
kính yêu của dân tộc, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng – 
một học trò xuất sắc, một cộng sự thân thiết, gần gũi của 
Người đã viết, đó là: “Một cuộc đời oanh liệt, đầy gian 
khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô 
cùng trong sáng và đẹp đẽ”.

Với câu chuyện sau đây sẽ giúp ta cảm nhận sâu 
sắc hơn về “Bác Hồ” muôn vàn kính yêu của dân tộc ta. 
Từ đó, các thế hệ trẻ chúng ta ngày nay càng biết trân 
trọng hơn từng phút giây được sống và được làm theo tư 
tưởng và đạo đức của Người.

thấy Người quyết tâm như vậy anh 
em cất hẳn thuốc lá. Một tháng sau, 
khi tiếp đồng chí Vũ Quang, lúc ấy là 
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên 
Lao động Việt Nam, Người nói: "Bác 
đã bỏ thuốc lá rồi, chú về vận động 
thanh niên đừng hút thuốc lá". Sau 
này Người đã làm bài thơ Vô đề về 
việc Người bỏ thuốc lá như sau:

"Thuốc kiêng rượu cữ đã ba năm,
Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần,
Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn,
Một năm là cả bốn mùa xuân".
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Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang.

(Bài Thơ “ Tức cảnh Pác Pó “ của 
Bác được sáng tác năm 1941)

Hình ảnh người lãnh tụ vĩ đại mọi 
thời sống mãi trong lòng dân tộc 
Việt Nam; đáng kính với tư tưởng 
cách mạng, lúc nào cũng lạc quan, 
yêu đời, yêu người cho dù phong ba 
bão táp.

Thật lâu lắm rồi mới viết lách, với 
tôi phải có cảm xúc mới viết được. 
Mà người dễ giúp tôi có cảm xúc 
nhất khi viết chính là Bác. Không 
phải vì Bác là danh nhân, anh hùng 
dân tộc mà chính vì con người Bác, 
phong cách sống của Bác và nhất là 
tư tưởng của Bác - Tư tưởng Hồ Chí 
Mình.

Trải qua bao nhiêu năm kể từ 
ngày Bác ra đi… đau buồn! Đó là 
quy luật thời gian. Thế nhưng Bác 
chính là idol (thần tượng) của mọi 
thế hệ. Tôi xin phép ví như thế. Một 
idol hoàn mỹ về chân dung, lối sống 
và tư tưởng.

Quay ngược thời gian về mấy 
mươi năm trước khi mà tôi còn nhỏ 
xíu xiu chưa biết gì về con chữ, về 
thần tượng để noi theo. Rồi những 
ngày cắp sách đi học. Vì gia đình 
khó khăn, họ hàng bao đời đều làm 
nông, ba mẹ tôi cũng không ngoại 
lệ. Ba tôi từng trải qua nhiều nghề 
kiếm sống: đạp xe ba gác, làm phụ 
hồ, trồng lúa, trồng rau, chăn nuôi,.... 
Cả gia đình bốn con người từng 
phải sống trong căn nhà lá thuê trên 
mảnh vườn của một người quen. 
Mưa to gió giật rất sợ, mưa to thì lo 

bị ngập, gió to thì lo sập nhà. Nhớ 
có lần ngập cả nhà không ai ngủ 
được, tội cho cả con heo nái mẹ 
nuôi, nó đang có bầu sắp đẻ mà 
mưa ướt cả chuồng. 

Ấy vậy mà vẫn vui, tuổi thơ dữ 
dội ấy chả thấm vào đâu với một 
tinh thần của con người Cách mạng 
dù gông cùm, tù đầy vẫn có thể  lạc 
quan ngắm trăng.

Trong tù không rượu cũng không 
hoa

Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm tranh soi ngoài khe 

cửa
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà 

thơ.
(Bài thơ “Ngắm trăng” của Bác)

Những vần thơ của Bác cứ nhẹ 
nhàng đi vào lòng người như chính 
hình ảnh của Bác vậy.  

Tinh thần ấy rất cần cho con 
người ngày nay. Vì cuộc sống vốn dĩ 
không như. Có câu “Cuộc sống vốn 
không công bằng”. Nhưng đừng 
ngồi đó mà than thở, trách móc. 
Thay vì như vậy chúng ta phải lạc 
quan, mạnh mẽ và nên nhìn theo 
hướng tích cực. Đặc biệt nên suy 
nghĩ, biết cải tiến, sáng tạo, ít nhất 
là phải lao động để có thể thay đổi, 
chứ lười biếng thì không thể nào cải 
thiện được cuộc sống.

Nhắc tới lao động, Người từng 
nói “Lao động là vinh quang”. Công 
việc nào cũng thế, miễn là không 
phạm pháp, không hại người thì 
đều tốt, đều đáng trân trọng. Không 
ai có thể nói hay, vì không biết ngày 
mai mình ra sao. Và lúc ra đi mình 
có mang theo được gì không. Cho 
nên con người Bác khi sống vô cùng 

giản dị, yêu đời và yêu người. 
Mấy ai có thể quên hình ảnh 

người lãnh tụ vĩ đại, cho dù là chủ 
tịch nước vẫn sống trong ngôi nhà 
sàn lộng gió xung quanh cây cối 
xanh tươi. 

Nhà sàn lộng gió chứng kiến 
cuộc đời thanh bạch của Hồ Chủ 
tịch (Nguồn: Tuổi trẻ online ngày 
19/05/2018; hình ảnh du khách 
tham quan căn nhà của Bác)

Nói về tình yêu người, tôi lại nhớ 
mãi bài thơ Bác không ngủ được 
chỉ vì:

“Bác thương đoàn dân công 
Đêm nay ngủ ngoài rừng

LA THị NGọC BíCH

Nhớ Bác!
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Rải lá cây làm chiếu
Manh áo ngủ làm chăn…

Trời thì mưa lâm thâm
Làm sao cho khỏi ướt 
Càng thương càng nóng ruột
Mong trời sáng mau mau.”
(Trích trong bài thơ “ Đêm nay Bác 

không ngủ” của nhà thơ Minh Huệ)
Nhắc về Bác, thật sự có quá 

nhiều thứ để bàn để học hỏi và để 
suy ngẫm áp dụng với cuộc sống 
thực tại.

Thứ nhất, chăm chỉ lao động, tìm 
tòi học hỏi để có thể nâng cao hiệu 
suất công việc. Trong ngân hàng 
chúng ta hiện nay cần lắm những 

cán bộ tinh thông, yêu công việc, 
không ngừng tư duy sáng tạo, biết 
cải tiến để không chỉ mang lại hiệu 
quả trong công tác mà góp phần 
khẳng định, nâng tầm vị trí, thế 
mạnh cho ngành nghề của mình 
hay hệ thống ngân hàng mình.

Thứ hai, yêu đời yêu người, lạc 
quan với cuộc sống. Vẫn biết khó 
khăn, vẫn biết có nhiều thứ không 
công bằng trong cuộc đời này 
nhưng còn được sống, còn có thể 
làm việc, còn yêu và được yêu có lẽ 
đó là điều đáng vui vẻ nhất. Vì thế 
BIDV nói chung của chúng ta luôn 
đồng hành với các hoạt động xã hội, 
từ thiện: Chạy vì người nghèo (mỗi 

km chạy bộ có thể góp vào 1.000 
đồng cho những người khó khăn), 
hành trình đỏ (chương trình hiến 
máu nhân đạo hằng năm), đóng 
góp ngày công vì phụ nữ nghèo, 
đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, 
nhắn tin ủng hộ tiền trong đợt dịch 
covid-19 và còn rất nhiều nhưng 
hoạt động thiện nguyện nữa...

Thứ ba sống giản dị, chân chính. 
Ngày nay điều này nghe có vẻ dễ 
nhưng lại khó vì ai cũng muốn sống 
theo đẳng cấp của mình hoặc chạy 
theo những trào lưu mới. Điều đó 
chẳng sai nhưng nếu có thể sống 
như Bác lại không dễ dàng chút 
nào. Giản dị cả trong cách cư xử và 
hoạt động thường ngày. Sự giản dị 
chân thành là điều dễ lay động lòng 
người, dễ khiến con người xích lại 
gần nhau và tôn trọng nhau hơn. 

Cảm ơn Đảng ủy BIDV đã thông 
báo thể lệ cuộc thi viết bài về học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, nhờ đó 
đã giúp tôi có thể viết về Bác, cũng 
là thêm một lần nhìn lại chính 
bản thân mình. Rằng mình đã làm 
được gì cho hệ thống BIDV? Rằng 
mình đã sống học tập, làm việc 
như tấm gương của Bác chưa?...
Không quan trọng về giải thưởng 
thế nào mà quan trọng là thêm một 
lần được nhìn nhận, phân tích và 
có thể truyền cảm hứng cho chính 
bản thân mình. Nhưng nếu có thể 
truyền tải được thêm cho ai nữa đó 
sẽ là điều tuyệt vời nhất!

Vang mãi đâu đây Năm điều Bác 
hồ dạy:

Yêu tổ quốc yêu đồng bào
Học tập tốt lao động tốt
Đoàn kết tốt kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn thật thà dũng cảm.  
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Hơn thế nữa, Chi nhánh có tiềm 
năng khách hàng lớn với gần 300 
nghìn khách hàng, luôn yêu thương, 
gắn bó và đồng hành; Một tập thể 
trẻ, đoàn kết, tâm huyết, năng động, 
trách nhiệm, cầu thị và một trụ sở 
mới, khang trang, hiện đại, nằm ở 
vị trí thuận lợi. Đặc biệt, Chi nhánh 
được thừa hưởng truyền thống, giá 
trị thương hiệu 63 năm từ BIDV với 
nền tảng vững mạnh về nhân sự, tài 
chính, công nghệ…

Với những lợi thế đó, tổng tài 
sản Chi nhánh đã tăng 27 lần so với 
ngày đầu thành lập, dư nợ tín dụng 
tăng 15 lần, huy động vốn tăng 20 
lần, tổng lợi nhuận đóng góp cho hệ 
thống hơn 1.000 tỷ đồng, năng suất 
lao động đạt hơn 2 tỷ đồng/1 cán bộ. 

BIDV Đông Sài Gòn là một 
trong những đơn vị có hiệu quả 

Sau 15 năm thành lập và phát triển, ngày 18/06/2020 BIDV Đông Sài 
Gòn chính thức khánh thành trụ sở làm việc mới tại địa chỉ 23A và 25 
Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM. Với việc 
đưa vào hoạt động trụ sở mới, tập thể lãnh đạo, cán bộ Chi nhánh có 
thêm động lực để cống hiến cho hệ thống ngân hàng.

biDV đông sài gÒn

an cư với khí thế mới

xứng đáng là chi 
nhánh chủ lực của hệ 
Thống

Đi vào hoạt động từ ngày 
15/01/2005, đến nay BIDV Đông Sài 
Gòn đã và đang khẳng định thương 
hiệu của mình trên địa bàn, là địa chỉ 
tin cậy để khách hàng và đối tác thực 
hiện các giao dịch tài chính ngân 
hàng, cũng như đóng góp quan 
trọng vào sự phát triển của TP.HCM. 

Chi nhánh ra đời đã tận dụng 
được lợi thế địa bàn hoạt động, chủ 
yếu tại khu vực phía Đông TP.HCM 
gồm các Quận Thủ Đức, Quận 2 và 
Quận 9. Đây là khu vực được UBND 
TP.HCM định hướng phát triển 
thành “khu đô thị sáng tạo” và lập 
phương án thành lập Thành phố 
trực thuộc Thành phố đầu tiên của 
cả nước.

HOA QuỳNH                   
kinh doanh cao nhất cụm địa bàn 
TP.HCM, hàng năm đóng góp 
vào ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ 
đồng. Kể từ năm 2018, BIDV Đông 
Sài Gòn đã trở thành chi nhánh 
hạng đặc biệt, chi nhánh chủ lực 
của hệ thống BIDV. Đây là thành 
quả xứng đáng cho sự phấn đấu 
không ngừng nghỉ của tập thể 
CBCNV chi nhánh.

Trong buổi khánh thành trụ sở 
mới, Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó 
Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM 
bày tỏ sự vui mừng trước những 
thành quả mà BIDV Đông Sài Gòn 
đã đạt được và mong muốn Chi 
nhánh tiếp tục phát huy hơn nữa 
thế mạnh của mình để thúc đẩy 
phát triển kinh tế địa bàn khu vực 
TP.HCM; vừa đẩy mạnh huy động 
vốn vừa khơi thông nguồn tín dụng 
hỗ trợ khách hàng. Ông tin tưởng 
BIDV Đông Sài Gòn sẽ luôn là đơn 
vị đi đầu trong việc thực hiện chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước tại địa phương.

Ông Lê Ngọc Lâm, PTGĐ phụ 
trách Ban Điều hành BIDV cũng 
nhấn mạnh và đề nghị tập thể lãnh 
đạo, cán bộ BIDV Đông Sài Gòn tiếp 
tục phấn đấu hoàn thành tốt KHKD 
năm 2020; chú trọng nâng cao chất 
lượng hoạt động; giữ vững truyền 
thống đoàn kết và đồng tâm hiệp 
lực, tăng cường phối hợp chặt chẽ 
giữa công tác Đảng, Chính quyền, 
Đoàn thể phát huy tinh thần dân 
chủ trong doanh nghiệp và công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng và 
đào tạo cán bộ.

Trụ sở mới mang đến 
khí Thế mới

Trong suốt quá trình hoạt động 
15 năm, tập thể CBCNV BIDV Đông 
Sài Gòn luôn mong mỏi về một nơi 
làm việc ổn định, lâu dài, để yên tâm 
công tác và phát triển. Được sự quan 
tâm của Ban Lãnh đạo BIDV; sự giúp 
đỡ của NHNN, UBND Quận Thủ Đức, 
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càng chuyên nghiệp, chu đáo và 
chất lượng; góp phần nâng tầm 
thương hiệu của BIDV nói chung 
và BIDV Đông Sài Gòn nói riêng. 
An cư còn nhằm tạo môi trường 
học tập, rèn luyện và chắp cánh 
ước mơ, khát vọng cho các thế 
hệ BIDV Đông Sài Gòn, từ đó góp 
phần vào sự phát triển đất nước 
và thể hiện trách nhiệm đối với 
cộng đồng, xã hội…

Việc hoàn thiện và đưa vào sử 
dụng trụ sở mới đã góp phần hoàn 
chỉnh bức tranh về một BIDV Đông 
Sài Gòn hiện đại, chuyên nghiệp, 
năng động và sáng tạo. Điều đó 
tạo thêm động lực và niềm tin để 
tập thể CBCNV BIDV Đông Sài Gòn 
vững bước phát triển, xây dựng Chi 
nhánh ngày càng lớn mạnh, xứng 
đáng với vị thế của Chi nhánh hạng 
đặc biệt, Chi nhánh chủ lực của hệ 
thống BIDV.  

năm, đến nay tòa nhà đã hoàn thiện 
và chính thức đưa vào sử dụng.

Ông Đặng Văn Kiên - Giám đốc 
Chi nhánh cho biết: “Trụ sở mới là 
dấu ấn cho sự cầu thị, là tâm huyết 
và là mong muốn khẳng định chính 
mình của cả tập thể CBCNV BIDV 
Đông Sài Gòn. Kể từ đây, chúng tôi 
có một nơi làm việc hiện đại, chuyên 
nghiệp và thân thiện. Đó cũng chính 
là nơi để chúng tôi an cư”.

Cũng theo ông Kiên: Trụ sở 
mới giúp CBNV Chi nhánh an 
cư để phục vụ khách hàng ngày 

UBND Phường Trường Thọ, trụ sở 
BIDV Đông Sài Gòn đã được thuê 
và xây mới tại số 23A và 25 Đặng 
Văn Bi, P.Trường Thọ, Quận Thủ 
Đức, TP.HCM. Ông Trần Kim Khánh 
(nguyên Giám đốc Chi nhánh), là 
người đặt nền móng đầu tiên cho 
quá trình thuê và xây dựng trụ sở 
mới đồng thời ông luôn “khích lệ” và 
“khơi nguồn cảm hứng” cho các thế 
hệ tiếp bước phát triển.

Trụ sở mới của BIDV Đông Sài 
Gòn được khởi công xây dựng từ 
cuối năm 2017 trên khu đất hơn 
400m2, tổng diện tích sàn hơn 
2.700m2 với 01 tầng hầm, 01 tầng 
trệt và 05 tầng nổi. Văn phòng làm 
việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất 
lượng theo quy định, hiện đại tiên 
tiến đã góp phần phát triển, nâng 
cao hạ tầng cơ sở, cảnh quan đô 
thị; đồng thời nâng cao hình ảnh, vị 
thế của BIDV tại TP.HCM.  Sau hơn 2 

Tại buổi lễ, BIDV Đông Sài Gòn 
đã thực hiện Lễ ký kết hợp đồng 

tiền gửi và tài trợ vốn với đối tác là 
các trường Đại học và doanh nghiệp 
trên địa bàn như Trường Đại Học Sư 
Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM; Công Ty 
TNHH Giấy Xuân Mai…”.

quan tâm, nguồn lực để phục vụ 
tốt nhất các hoạt động của khách 
hàng. Đối với năng lượng tái tạo, 
BIDV là Ngân hàng thương mại tiên 
phong tại Việt Nam cho vay tài trợ 
các dự án trong lĩnh vực này. Chính 
vì thế, BIDV Hà Nội và BTRE đã có sự 
kết nối, thấu hiểu và ký kết thành 
công hợp đồng tài trợ vốn cho dự 
án. Việc BIC tham gia bảo hiểm cho 
quá trình lắp đặt nhà máy sẽ giúp 
các bên thêm an tâm và tin tưởng 

hơn vào sự thành công của dự án”.   
Tại Lễ ký kết, Ông Dương Sơn Tùng, 

Giám đốc Công ty CP Năng lượng tái tạo 
Bến Tre, đánh giá cao sự chuyên nghiệp, 
tận tâm của BIC trong việc thu xếp hợp 
đồng bảo hiểm cho Dự án và khẳng định:“ 
Với sự chuyên nghiệp và hợp tác từ BIDV, 
BIC, tôi tin tưởng dự án Nhà máy Điện gió 
V1-3 Bến Tre sẽ được thi công an toàn và 
đi vào vận hành đúng tiến độ. Tiếp nối sự 
thành công của Giai đoạn 1 Dự án cũng 
như nền tảng hợp tác tốt đẹp giữa BIC, 
BIDV và BTRE, nhà máy điện gió V1-3 Bến 
Tre giai đoạn 2 và giai đoạn 3 sẽ sớm được 
triển khai”.  MạNH HảI 

Theo hợp đồng được ký kết giữa 2 
bên, BIC sẽ bảo hiểm cho quá trình 
lắp đặt Nhà máy Điện gió V1-3 Bến 

Tre của BTRE. Đây là dự án nhà máy điện 
gió ngoài khơi với tổng mức đầu tư hàng 
nghìn tỷ đồng, tổng công suất lên tới 
110MV, được đặt tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến 
Tre. Dự án có công suất giai đoạn 1 dự kiến 
30MV. Giai đoạn 2 – 80MW sẽ triển khai 
sau khi hoàn thành giai đoạn 1. Nhà máy 
Điện gió V1-3 Bến Tre là 1 trong các dự án 
trong kế hoạch góp phần giúp Chính phủ 
Việt Nam đạt được công suất điện gió ở 
mức 2.000MW vào năm 2025 và nằm trong 
chiến dịch chuyển đổi ngành năng lượng 

phát thải thấp tại Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc 

BIC Trần Hoài An cho biết: “Bảo hiểm xây 
dựng lắp đặt là một trong những sản 
phẩm thế mạnh của BIC. Với năng lực tài 
chính vững mạnh, kinh nghiệm 15 năm 
triển khai cung cấp sản phẩm trên thị 
trường, BIC tự tin và cam kết sẽ đồng hành 
với BTRE từ quá trình xây dựng lắp đặt 
đến khi dự án đi vào vận hành với tất cả sự 
tận tâm và chất lượng dịch vụ tốt nhất”.

Về phía Ngân hàng BIDV, Ông Lê Huy 
Hoàng, Giám đốc Chi nhánh BIDV Hà Nội, 
chia sẻ: “Hệ thống BIDV nói chung và Chi 
nhánh BIDV Hà Nội nói riêng luôn dành sự 

Ngày 16/7/2020, tại Trụ sở 
BIDV Hà Nội, Tổng Công 
ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và 
Công ty Cổ phần Năng lượng 
tái tạo Bến Tre (BTRE) đã tổ 
chức Lễ ký kết hợp đồng bảo 
hiểm cho Dự án Nhà máy 
Điện gió Bến Tre V1-3.

ký hợP đồng bảo hiỂm 
nhà mÁy  điện gió  bến tre V1-3BIC & BTRE 
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MINH HOÀNG 

Đây là PGD được đổi tên và 
chuyển đổi mô hình hoạt 
động từ PGD Nguyễn Công 

Trứ và là PGD quy mô lớn thứ 3 của 
Chi nhánh Hà Thành. Tới dự buổi 
lễ, đại diện Ban lãnh đạo BIDV có 
Phó tổng giám đốc Quách Hùng 
Hiệp và Phó tổng giám đốc Nguyễn 
Quỳnh Giao.  

Từ năm 2016, BIDV bắt đầu triển 
khai mô hình PGD Quy mô lớn - bên 
cạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ 
dành cho KHCN và dịch vụ truyền 
thống dành cho khách hàng tổ 
chức, PGD quy mô lớn mở rộng hoạt 
động cấp tín dụng đến các khách 
hàng doanh nghiệp với tổng giới 
hạn tín dụng lên đến 20 tỷ đồng/
khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Hải 
Nam – Giám đốc BIDV Hà Thành 
cho biết: Địa bàn đặt trụ sở mới 
của PGD Tháp Hà Nội có nhiều 
tiềm năng trong việc phát triển 

khai trƯơng PgD Quy mô lớn 
tháp hà nội 
Ngày 17/7/2020, Chi nhánh BIDV Hà Thành đã khai trương và đưa 
vào hoạt động PGD Quy mô lớn Tháp Hà Nội. 

nền khách hàng có thu nhập cao, 
mong muốn được sử dụng các 
dịch vụ Ngân hàng hiện đại, chất 
lượng. Với chức năng của một PGD 
quy mô lớn, PGD Tháp Hà Nội sẽ 
mở rộng phạm vi và đối tượng 
phục vụ, đặc biệt là cấp tín dụng 
theo phân cấp ủy quyền để phục 
vụ nhu cầu vốn cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, PGD Tháp Hà Nội cũng 
sẽ triển khai ứng dụng giải pháp 
“PGD thông minh”, tăng cường ứng 
dụng công nghệ, tối ưu hóa kênh 
giao dịch tại quầy, góp phần nâng 
cao trải nghiệm khách hàng, cung 
cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
đa dạng, hiện đại, có chất lượng cao 
nhất đến khách hàng. 

Tham dự và phát biểu tại buổi 
lễ, Phó tổng giám đốc Quách Hùng 
Hiệp nhấn mạnh: “Với mục tiêu 
không ngừng mang đến khách hàng 
sản phẩm dịch vụ với chất lượng 
ngày càng cao, BIDV đã có nhiều 
bước thay đổi về công tác quản trị 
điều hành, sắp xếp mô hình tổ chức 
các điểm mạng lưới, không ngừng 
nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm 
dành cho các khách hàng cá nhân và 
khách hàng tổ chức. Việc chuyển đổi 
mô hình và thành lập mới PGD quy 
mô lớn Tháp Hà Nội là một trong 
những minh chứng, cụ thể hóa 
định hướng phát triển ngân hàng 
hiện đại, chuẩn hóa về chất lượng 
dịch vụ, mô hình tổ chức, quy trình 
phục vụ khách hàng, không gian 
giao dịch. Qua đó góp phần nâng 
cao năng lực cạnh tranh, nhận diện 
thương hiệu BIDV trên địa bàn”  

Khai trương PGD quy mô lớn 
Tháp Hà Nội
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Hội nghị thường niên này tập 
trung vào 3 nội dung chính 
là đánh giá kết quả hoạt 

động của hiệp hội trong năm 2019, 
định hướng kế hoạch hoạt động 
cho năm 2020 và công tác nhân sự 
của hiệp hội.

Năm 2019, hiệp hội có 6 thành 
viên là các công ty cho thuê tài 
chính trong nước. Mặc dù gặp nhiều 
khó khăn và thách thức nhưng với 
sự quyết tâm cao, các công ty thành 
viên đều hoàn thành tốt kế hoạch 
với các chỉ số kinh doanh cốt lõi: 
Tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ 
tín dụng và lãi trước thuế đều tăng 
trưởng tốt so với năm 2018. Tỷ lệ nợ 
xấu của các công ty thành viên cũng 
được kiểm soát tốt hơn với tỉ lệ nợ 
xấu thấp nhất là 0,19% và cao nhất 
là 0,85%... 

Về phía công tác chung, hiệp 
hội đã thực hiện tốt vai trò đầu mối 
cùng công ty thành viên tham gia 
vào việc: Kiến nghị, đề xuất tháo 
gỡ vướng mắc, khó khăn cho hoạt 
động cho thuê tài chính; Thảo luận 
và góp ý các văn bản pháp luật quy 
định về hoạt động tín dụng của 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN).... 
Hoạt động của hiệp hội cũng được 
đánh giá ngày càng nề nếp và 
chuyên nghiệp, hỗ trợ cho hoạt 

động của các công ty thành viên.
Trong năm 2020, trọng tâm 

của trong công tác của Hiệp hội 
Cho thuê tài chính Việt Nam vẫn là 
đẩy mạnh chức năng cầu nối, tập 
hợp liên kết các hội viên tham gia 
góp ý vào các văn bản pháp luật, 
tổ chức hội nghị, tọa đàm kết hợp 
giao lưu hội viên. Ngoài ra, cần 
nắm bắt những chủ trương chính 
sách điều hành của NHNN để cùng 
các hội viên xây dựng định hướng 
kinh doanh cũng như phát triển thị 
trường. Công tác quảng bá tuyên 
truyền cũng là mục tiêu lớn trong 
năm 2020, nhằm mang đến cho 
công chúng hiểu biết thêm về hoạt 
động cho thuê tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, ông 
Nguyễn Thiều Sơn, Tổng Giám đốc 
BSL nhận định, bên cạnh những 
bước phát triển đáng khích lệ của 
toàn thị trường cho thuê tài chính 
thì vẫn còn những vướng mắc trong 
cơ chế, chính sách của các cơ quan 
quản lý đang gây khó khăn cho 
các công ty cho thuê tài chính và 
sự phát triển của lĩnh vực cho thuê 
tài chính nói chung. Theo ông Sơn, 
theo quy định tại Thông tư 21/2013/
TT-NHNN các công ty cho thuê tài 
chính chỉ được phép nhận tiền gửi 
và vay từ các ngân hàng thương mại 

với thời gian dưới 365 ngày. Quy 
định này đang gây khó khăn cho các 
công ty, bên cạnh đó những bất cập 
khác như yêu cầu phải thẩm định 
các nhà cung cấp máy móc thiết bị 
hay áp thuế VAT đối với dịch vụ mua 
và cho thuê dịch vụ vận tải hành 
khách đang gây cản trở cho hoạt 
động cũng như rủi ro danh tiếng 
cho các công ty thành viên của Hiệp 
hội Cho thuê Tài chính Việt Nam. 

Ông Sơn cũng thống nhất với ý 
kiến của các thành viên khác về bất 
cập trong quy định phạm vi hoạt 
động của các công ty cho thuê tài 
chính: Hiện nay, theo quy định, các 
công ty cho thuê tài chính không 
được thu các khoản phí dịch vụ nào 
khác ngoài tiền lãi, điều này sẽ làm 
hẹp phạm vi hoạt động của các 
công ty thành viên. 

Từ phía BSL, ông Sơn bày tỏ 
mong muốn Hiệp hội Cho thuê Tài 
chính Việt Nam cũng như các công 
ty thành viên tích cực trao đổi và 
thảo luận nhằm tìm giải pháp để 
góp ý, kiến nghị lên cơ quan nhà 
nước tháo gỡ những bất cập. Ông 
Sơn cũng cho rằng, hiệp hội cần 
tiếp tục phát huy những điểm mạnh 
cũng như nỗ lực để cải thiện hạn 
chế để kết quả công tác năm 2020 
của hiệp hội thật sự hiệu quả.  

bSl góp ý kiến thúc đẩy 
PhÁt triỂn cho thuê tài chính

Vừa qua tại Hà Nội, Hiệp 
hội Cho thuê tài chính Việt 
Nam tổ chức Hội nghị thường 
niên lần thứ 2, nhiệm kỳ IV. 
Ông Phạm Quang Tùng, Ủy 
viên HĐQT BIDV, Chủ tịch 
HĐTV BSL; Ông Nguyễn 
Thiều Sơn, Tổng Giám đốc 
BSL cùng một số cán bộ 
chuyên môn đại diện Công ty 
Cho thuê Tài chính TNHH 
BIDV - SuMi TRUST (BSL) 
tham dự hội nghị.

HOÀ NGuyễN 
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Từ ngày 01/7/2020, BIDV chính thức triển khai thanh toán trực 
tuyến các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG), 
bao gồm 725 loại phí và lệ phí của các Bộ ngành địa phương như 
phí phạt giao thông, nộp bảo hiểm xã hội… 

HuyềN NHuNG

Dịch Vụ công 
không cÒn “cộng” nỖi lo

lợi ích khi Triển khai 
dịch vụ công Trực 
Tuyến

Việc cung cấp các dịch vụ công 
trực tuyến (DVCTT) được xem là 
khâu quan trọng, then chốt trong 
tiến trình cải cách hành chính và 
triển khai Chính phủ điện tử. Sử 
dụng DVCTT giúp giảm thời gian 
gửi/nhận hồ sơ, giảm công sức, tăng 
hiệu quả kinh tế. Người dân, doanh 
nghiệp, các tổ chức... có thể giao 
dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ 
đâu có kết nối internet. 

Khi sử dụng DVCTT người dân 
được hưởng dịch vụ thuận lợi, tiết 
kiệm chi phí cũng như thời gian 
đăng ký, làm các thủ tục hành chính, 
đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng 
nhiễu, quan liêu, phiền hà… từ 
những cán bộ công quyền. Ngoài ra, 
người dân còn biết được hồ sơ đăng 
ký của mình đang ở khâu nào trong 
quy trình xử lý. Ngày gửi hồ sơ, hồ sơ 
gửi đã đúng chưa, loại hồ sơ cần bổ 
sung (nếu thiếu), ngày nhận kết quả... 
được hiển thị minh bạch rõ ràng.

Với cán bộ được phân công xử 
lý hồ sơ, ngoài trình độ về chuyên 
môn thì kiến thức về CNTT cũng 
phải được nâng cao để xử lý quy 
trình hồ sơ điện tử; Xây dựng và 
đẩy mạnh triển khai các dịch vụ 
công trực tuyến góp phần đưa chỉ 
số về Chính phủ điện tử ở Việt Nam 
lên cao, cải thiện môi trường kinh 
doanh và nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia.

dịch vụ công Trực 
Tuyến – nhanh chóng, 
Thuận Tiện

Là một trong những ngân hàng 
tiên phong trong việc đồng hành 
cùng với Chính phủ đẩy mạnh triển 
khai thực hiện chính phủ điện tử, 
trong đó nổi bật là việc đưa các dịch 
vụ hành chính công lên cổng dịch vụ 
công quốc gia và kết nối với 100% 
tỉnh, thành phố trên toàn quốc, BIDV 
đang cung cấp giải pháp thanh toán 
trực tuyến nhiều dịch vụ Công của 
chính phủ, tạo thuận tiện cho người 
dân đồng thời nâng cao năng suất 
lao động, tiết kiệm chi phí cho các 
địa phương và Bộ, Ban, Ngành.

BIDV là ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán 
trực tuyến hoàn toàn tự động trên cổng dịch vụ Công quốc gia.

Hai điểm nổi bật mà BIDV mang 
đến cho người tiêu dùng khi thanh 
toán trực tuyến trên cổng dịch 
vụ công đó là: Một là, thông qua 
hệ thống đăng nhập SSO (Single 
Signon), người sử dụng dễ dàng 
đăng nhập vào hệ thống của cổng 
DVCQG thông qua một tên đăng 
nhập (ID) và mật khẩu, rút ngắn thời 
gian thao tác; Hai là, khách hàng 
thanh toán trực tiếp thông qua hệ 
thống thanh toán của BIDV (BIDV 
Online và BIDV SmartBanking) đã 
được kết nối trực tiếp với hệ thống 
cổng DVCQG; toàn bộ quy trình nộp 
phí, đối soát với các bên liên quan 
được thực hiện tự động giúp người 
dân hoàn thành thủ tục một cách 
nhanh chóng nhất.  

Ví dụ như với Dịch vụ thanh 
toán phí phạt vi phạm giao thông, 
chỉ cần nhập mã biên bản hoặc số 
quyết định xử phạt trên Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến, người dân có 
thể dễ dàng tra cứu thông tin, nộp 

phạt phí qua hệ thống BIDV và in 
biên lai điện tử. 

Bên cạnh đó để nộp BHXH, thu 
phí, lệ phí các Sở ban ngành địa 
phương… người dân có thể thanh 
toán qua BIDV với các hình thức 
như thanh toán trực tiếp tại quầy, 
trên kênh BIDV SmartBanking, BIDV 
online hoặc truy cập và thanh toán 
trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến.

Trong thời gian tới, BIDV tiếp 
tục ứng dụng công nghệ mới và 
mở rộng bổ sung thanh toán các 
dịch vụ công khác trên kênh ngân 
hàng điện tử, cũng như trên cổng 
dịch vụ công quốc gia; đồng thời đa 
dạng hóa hình thức thanh toán qua 
Mobile Banking, QR Code, thanh 
toán không tiếp xúc….trong các 
dịch vụ Công để đáp ứng yêu cầu 
của Chính phủ trong việc đẩy mạnh 
triển khai thanh toán mức độ 4 cho 
các dịch vụ Công của các Bộ, ngành, 
địa phương trên Cổng DVCQG.
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Dịch Vụ công 
không cÒn “cộng” nỖi lo

Tài khoản lãi an pháT 
nhiều Tiện ích

Với mong muốn tiết kiệm thời 
gian giao dịch, thuận tiện, nhanh 
chóng, an toàn và bảo mật cho 
khách hàng khi lĩnh lãi tiền gửi, từ 
20/7/2020, BIDV chính thức triển khai 
tài khoản thanh toán Lãi An Phát giúp 
khách hàng có thể nhận lãi tiết kiệm 
mọi lúc, mọi nơi qua tài khoản một 
cách dễ dàng thay vì phải trực tiếp 
đến quầy giao dịch nhận tiền mặt. 

Để mở tài khoản Lãi An Phát 
khách hàng cần có tài khoản tiền 
gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn/
chứng chỉ tiền gửi trị giá từ 100 triệu 
đồng trở lên tại BIDV, đăng ký nhận 
lãi qua tài khoản thanh toán Lãi 
An Phát và sử dụng dịch vụ BSMS. 
Trường hợp khách hàng đã có tài 
khoản thanh toán thông thường và 
muốn chuyển sang tài khoản Lãi An 
Phát có thể liên hệ các chi nhánh 

BIDV để được hỗ trợ chuyển đổi.
Nhằm gia tăng quyền lợi và 

khuyến khích khách hàng sử dụng 
tài khoản thanh toán Lãi An Phát, 
BIDV dành tặng khách hàng các ưu 
đãi cực kỳ hấp dẫn khi đăng ký mở 
tài khoản Lãi An Phát như sau:

Không yêu cầu duy trì số dư 
trên tài khoản thanh toán.

Miễn phí quản lý tài khoản 12 
tháng; Miễn phí rút tiền mặt tại 
quầy giao dịch BIDV trên toàn quốc, 
số tiền tối đa 50 triệu đồng/giao 
dịch trong vòng 12 tháng kể từ ngày 
mở tài khoản. 

Miễn phí dịch vụ tin nhắn 
BSMS 6 tháng đối với khách hàng 
mới đăng ký.

 cơ hội nhận quà Tặng 
Tổng Trị giá 8.4 Tỷ đồng

Theo đó, từ 20/7/2020 đến 
hết 20/10/2020, BIDV triển khai 

QuốC CườNG

hơn 8,4 tỷ đồng dành tặng khách hàng 
gửi tiền lĩnh lãi định kỳ

Nhằm gia tăng tiện ích và ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm tại BIDV, 
từ ngày 20/7/2020, BIDV chính thức triển khai chương trình khuyến mại 

dành cho khách hàng gửi tiền nhận lãi hàng tháng qua tài khoản thanh 
toán Lãi An Phát với tổng giá trị ưu đãi hơn 8,4 tỷ đồng.

chương trình khuyến mại “Lĩnh lãi 
định kỳ - Chào hè tiện nghi” dành 
cho khách hàng gửi mới/quay 
vòng tài khoản tiền gửi tiết kiệm 
BIDV tại quầy từ 100 triệu đồng với 
kỳ hạn 9, 12, 13, 18, 24 tháng hoặc 
từ 150 triệu đồng đối với kỳ hạn 
6 tháng đồng thời đăng ký mở và 
nhận lãi hàng tháng qua tài khoản 
thanh toán Lãi An Phát sẽ nhận 
ngay quà tặng tiền mặt trị giá 
100.000 đồng/phần quà. 

Giá trị quà tặng khách hàng nhận 
được = (tổng số tiền khách hàng 
gửi/số tiền gửi tối thiểu tương ứng) 
x 100.000 đồng. Trường hợp số tiền 
gửi theo tính toán bị lẻ thì làm tròn 
xuống hàng đơn vị.

Đặc biệt, tại thời điểm 24h00 
ngày 20/10/2020, các khách hàng 
đáp ứng đủ điều kiện chương trình 
và có số dư tài khoản Lãi An Phát từ 
1 triệu đồng trở lên sẽ được tham 
gia quay số may mắn với mã số dự 
thưởng là số tài khoản Lãi An Phát 
của khách hàng để có cơ hội trúng 
88 giải thưởng hấp dẫn chào hè tiện 
nghi với tổng giá trị hơn 500 triệu 
đồng, cơ cấu giải thưởng gồm:

01 Giải Nhất: Tủ lạnh LG 
Inverter InstaView Door-in-Door 601 
lít trị giá 47.99 triệu đồng

05 Giải Nhì: 01 Điều hòa 
Daikin Inverter 1 HP trị giá 10.99 
triệu đồng/giải

82 Giải Ba: 01 Máy lọc nước 
RO Karofi N7RO 7 lõi trị giá 4.99 triệu 
đồng/giải

Với tài khoản Lãi An Phát và 
chương trình khuyến mại “Lĩnh lãi 
định kỳ - Chào hè tiện nghi” BIDV 
mong muốn khách hàng sẽ trải 
nghiệm các tính năng, tiện ích tuyệt 
vời khi nhận lãi tiết kiệm bằng tài 
khoản và các dịch vụ Ngân hàng 
điện tử của BIDV đi kèm, đồng thời 
khách hàng nhận được những phần 
quà thiết bị gia đình thông minh, để 
tận hưởng cuộc sống trọn vẹn tiện 
nghi, đầy ý nghĩa. 
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TiếT kiệm online: xu 
hướng Thời đại

Nghĩ tới “tiết kiệm online”, nhiều 
người cho rằng chỉ phù hợp với 
những người trẻ am hiểu công 
nghệ, những khách hàng lớn tuổi 
thì có tâm lý quan ngại về tính bảo 
mật của hình thức này, nhưng trong 
thời đại công nghệ thông tin phát 
triển và các thiết bị di động thông 
minh trở nên phổ biến như hiện 
nay, việc thực hiện các giao dịch tài 
chính online trở nên nhanh chóng 
và cực kỳ an toàn, chỉ cần một chiếc 
điện thoại thông minh có kết nối 
internet, khách hàng có thể gửi tiền 
bất cứ nơi đâu và lúc nào.

Chị Trần Thu Giang 48 tuổi, ở Hà 
Nội chia sẻ “Thu nhập hàng tháng 
khoảng 36 triệu, sau khi trừ các chi 
phí sinh hoạt còn dư một khoản 
tiền nho nhỏ để tiết kiệm, nhưng 
ngại ra ngân hàng nhiều lần nên tôi 
thường để dành thành một khoản 
sau đó ra ngân hàng gửi một lần 
cho tiện, vừa qua do dịch Covid – 19 
hạn chế đi lại, được chị bạn ở cơ 
quan giới thiệu cho hình thức gửi 
tiết kiệm online tại BIDV thông qua 
ứng dụng BIDV SmartBanking, tôi 
đã thử và thấy thao tác rất dễ, giao 
dịch nhanh chóng, rất phù hợp với 
những người có công việc bận rộn 
như mình, chắc chắn tôi sẽ gửi tiền 
online thường xuyên”.

Chị Nguyễn Thị Hương Ly 28 tuổi, 
ngụ ở quận 8, TPHCM, cho biết chị 
thích gửi tiết kiệm online vì không 
chỉ tiện lợi nhanh gọn mà còn giúp 
chị có thể quản lý tài khoản của 
mình mọi lúc mọi nơi ngay trên điện 
thoại di động. Ngoài ra, thu nhập 
hàng tháng trên tài khoản lương chị 
có thể chuyển sang tài khoản tiết 
kiệm online một cách nhanh chóng 
để hưởng lãi suất cao hơn, tối đa 
hóa lợi ích nguồn vốn nhàn rỗi.

Ngoài những tiện ích và ưu điểm 
vượt trội, phù hợp với mọi lứa tuổi 
khách hàng, có thể giao dịch ở bất 
cứ đâu, BIDV hiện đang triển khai ưu 
đãi “kép” dành tặng khách hàng gửi 
tiền online nhằm gia tăng quyền lợi 
cho khách hàng cụ thể như sau: 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển 
và lan tỏa mạnh mẽ, với ưu điểm nhanh chóng, an toàn và bảo mật, 
nhiều ưu đãi hấp dẫn, gửi tiền online đang trở thành xu thế được 
nhiều khách hàng lựa chọn.

Tặng Thêm lãi suấT lên 
Tới 0,6%/năm

Theo đó, từ ngày 06/7/2020 
đến hết 31/12/2020 hoặc đến khi 
có thông báo mới từ BIDV, khách 
hàng gửi tiền online trên các ứng 
dụng BIDV SmartBanking, BIDV 
Online và BIDV Bankplus sẽ được 
tặng thêm lãi suất so với lãi suất 
niêm yết tại quầy lên tới 0.6%/
năm đối với kỳ hạn 6-8 tháng; 
0.55%/năm đối với kỳ hạn 1-2 
tháng; 0.4%/năm áp dụng cho kỳ 
hạn 9-11 tháng và 0.25% đối với 
kỳ hạn 3-5 tháng. 

Với mức ưu đãi lãi suất này, 

khách hàng gửi tiền online kỳ hạn 
ngắn sẽ được hưởng nhiều lợi ích 
khi vừa được cộng lãi suất vừa 
thuận tiện và chủ động khi cần rút 
vốn đột xuất.

cơ hội sở hữu macbook 
pro Trị giá 60 Triệu 
đồng

Bên cạnh ưu đãi lãi suất, khách 
hàng gửi tiền online trên các ứng 
dụng BIDV SmartBanking, BIDV 
Online và Bankplus từ nay đến 
19/8/2020 với số tiền từ 30 triệu 
đồng đối với kỳ hạn 15 tháng/24 
tháng hoặc từ 50 triệu đồng đối 

gửi tiền online
rinh ưu đãi kép

QuốC CườNG
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tiết kiệm tích lũy
niềm Vui nhƯ ý cùng biDV
Lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản, tự động quay vòng là những tiện 
ích nổi bật của sản phẩm tiền gửi tích lũy của BIDV để giúp khách 
hàng thực hiện những dự định trong tương lai một cách dễ dàng.

Tiết kiệm tích lũy là hình thức gửi tiền 
tích lũy định kỳ mỗi tháng. Cụ thể, 
hàng tháng vào ngày đăng ký, khách 

hàng sẽ gửi một số tiền nhất định đã cam 
kết ban đầu vào tài khoản tích lũy mở tại 
BIDV. 

Theo đó từ 10/7/2020, BIDV chính thức 
triển khai hai sản phẩm tiết kiệm tích lũy 
gồm: Tích lũy bảo an dành cho khách hàng 
cá nhân Việt Nam cư trú từ 15 tuổi trở lên và 
sản phẩm Tích lũy lớn lên cùng yêu thương 
dành cho khách hàng trẻ em Việt Nam dưới 
15 tuổi, giao dịch thông qua người đại diện 
theo pháp luật.

Để mở tài khoản tiền gửi tích lũy, BIDV 
và khách hàng sẽ ký hợp đồng tiền gửi có 
kỳ hạn 1 tháng và tự động gia hạn theo 
nhu cầu của khách hàng. Với kỳ hạn 1 
tháng giúp khách hàng có thể chủ động 
hơn trong trường hợp cần rút vốn gấp.

Số tiền tiết kiệm tích lũy hàng tháng 
được thực hiện theo hợp đồng tiền gửi 
giữa khách hàng và BIDV, tối thiểu từ 

100.000 VND, trường hợp khách hàng 
muốn thay đổi mức tích lũy thì sẽ ký thêm 
phụ lục hợp đồng. Hàng tháng, hệ thống 
phần mềm sẽ tự động chuyển số tiền 
khách hàng đã đăng ký từ tài khoản thanh 
toán sang tài khoản tiền gửi tích lũy. Công 
nghệ này giúp khách hàng không cần 
phải đến quầy giao dịch, qua đó tiết kiệm 
thời gian và tiện lợi hơn cho khách hàng.

Khách hàng được thực hiện đồng sở 
hữu và có thể sử dụng Tiền gửi tích lũy để 
vay cầm cố theo quy định của BIDV từng 
thời kỳ.

Sản phẩm tiền gửi tích lũy phù hợp 
với đa dạng nhu cầu khách hàng như tích 
lũy mua nhà, tích lũy mua xe, tích lũy đầu 
tư, tích lũy mua bảo hiểm, tích lũy cho 
con…Với giải pháp tài chính này, BIDV 
mong muốn hỗ trợ khách hàng xây dựng 
một kế hoạch tài chính vững vàng và 
tận hưởng niềm vui, thành quả đạt được 
trong tương lai.   
 QuốC CườNG

với kỳ hạn từ 6, 9, 12 tháng sẽ nhận 
được mã số may mắn của chương 
trình khuyến mại “Online gửi tiền, 
trúng liền bộ Táo” và có cơ hội 
trúng thưởng 63 quà tặng công 
nghệ Apple gồm:

01 Giải đặc biệt cuối chương 
trình: Máy tính Macbook Pro Touch 
Bar Core i7/16GB/ 512GB SSD hoặc 
tiền chuyển khoản có giá trị tương 
đương 60.000.000 đồng.

03 Giải nhất Tháng: Điện thoại 
iPhone 11 Pro Max 64GB hoặc tiền 
chuyển khoản có giá trị tương 
đương 32.000.000 đồng/giải.

09 Giải Nhì Tháng: Đồng hồ 
Apple Watch S5 GPS hoặc tiền 
chuyển khoản có giá trị tương 
đương 13.500.000 đồng/giải.

50 Giải Ba Tháng: Tai nghe 
Apple Airpods 2 hoặc tiền chuyển 
khoản có giá trị tương đương 
5.000.000 đồng/giải.

Chương trình đã triển khai xong 
đợt quay số tháng đầu tiên và xác 
định được với 20 khách hàng may 
mắn trúng thưởng các giải gồm: 
01 giải Nhất iPhone 11 Pro Max 
trị giá 32 triệu đồng; 03 giải Nhì 
mỗi giải 01 đồng hồ Apple Watch 
series 5 trị giá 13,5 triệu đồng và 
16 giải Ba mỗi giải 01 tai nghe 
Apple Airpods 2 trị giá 5 triệu 
đồng. Ngày 27/7/2020, chương 
trình tiếp tục thực hiện quay số 
đợt 2 để xác định tiếp 20 khách 
hàng may mắn tiếp theo. Chi 
tiết danh sách khách hàng trúng 
thưởng được công bố tại website 
BIDV: https://www.bidv.com.vn/

Để sử dụng tính năng gửi tiền 
online và nhận ưu đãi lãi suất, Quý 
khách hàng tải ứng dụng BIDV 
SmartBanking, BIDV Online trên 
các kho ứng dụng Appstore hoặc 
Google Play hoặc truy cập https://
ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/ để 
đăng ký.

BIDV hy vọng với những tiện 
ích và ưu đãi hấp dẫn khi gửi 
tiền online sẽ giúp khách hàng 
được trải nghiệm nhiều hơn nữa 
những tiện ích vượt trội, hiện đại 
nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả 
và an toàn của các dịch vụ ngân 
hàng điện tử. 

gửi tiền online
rinh ưu đãi kép
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Với 2 chương trình ưu 
đãi hấp dẫn “Nạp 
tiền giờ vàng – Rinh 

đôi ưu đãi” và “Đăng 
ký Online – Tặng ngay 
30.000 đồng”, đến nay đã 
có hơn 87.000 khách hàng 
nhận được combo ưu đãi 
trị giá lên đến 130.000 
đồng/khách hàng. Thay 
cho lời tri ân đến các 
khách hàng, từ ngày 
30/07/2020, chương trình 
mở rộng phạm vi và gia 
tăng cơ hội nhận thưởng 
cho khách hàng, cụ thể 
như sau:

ưu đãi 1: nạp Tiền 
giờ vàng – rinh 
đôi ưu đãi

- Tặng 100% giá trị thẻ 
nạp, tối đa 100.000 đồng 
cho 300 khách hàng đầu 
tiên nạp tiền điện thoại 
lần đầu trên ứng dụng 
BIDV SmartBanking; bỏ áp 
dụng khung giờ vàng (từ 
11h-13h) như trước đây.

- Mở rộng thời gian triển khai 
chương trình đến hết 31/10/2020.

ưu đãi 2: đăng ký 
online - Tặng ngay 
30.000 đồng

- Tặng thêm 30.000 đồng cho 
khách hàng đăng ký Online và phát 
sinh giao dịch chuyển tiền khác chủ 
tài khoản.

- Mở rộng thời gian triển khai 
chương trình đến hết 31/12/2020.

Các khách hàng cần lưu ý thực 
hiện các giao dịch nạp tiền điện 
thoại, chuyển tiền khác chủ tài 
khoản trong vòng 10 ngày kể 
từ khi đăng ký thành công BIDV 
SmartBanking.

Với mong muốn khuyến khích 
ngày càng nhiều khách hàng 
trải nghiệm những tiện ích từ 
các dịch vụ ngân hàng điện tử 
cũng như tăng cường các giao 
dịch Online – giao dịch Xanh để 
góp phần bảo vệ môi trường, 
giảm thiểu thanh toán dùng 
tiền mặt, từ ngày 05/05/2020 
BIDV triển khai chương trình 
“BIDV Smartbanking – Cho 
cuộc sống xanh”. Chương trình 
dành tặng ưu đãi cho các khách 
hàng đăng ký mới dịch vụ BIDV 
SmartBanking và thực hiện các 
giao dịch tài chính trên ứng dụng 
như: nạp tiền điện thoại, chuyển 
tiền khác chủ tài khoản.

Bên cạnh chương trình ưu đãi 
dành cho khách hàng đăng ký mới 
dịch vụ, BIDV hiện đang tặng nhiều 
ưu đãi cho khách hàng sử dụng 
dụng vụ BIDV SmartBanking, cụ thể 
như sau:

- Tặng lãi suất đến 0,6%/
năm cho các khách hàng gửi tiền 
Online; đồng thời có cơ hội trúng 
thưởng từ chương trình “Online 
gửi tiền – Trúng liền bộ Táo” với 
tổng giá trị trên 500 triệu đồng 
(từ ngày 19/05/2020 đến hết ngày 
19/08/2020).

- Giảm hơn 70% phí chuyển 
tiền liên ngân hàng, mức phí sau 
giảm chỉ còn từ 2.200đ/giao dịch, 
thấp nhất trong khối NHTM có vốn 
nhà nước.

- Không thu phí đăng ký, duy trì 
dịch vụ.

- Miễn phí nhiều dịch vụ thanh 
toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại/ví 
điện tử, chuyển tiền ủng hộ…

- Và nhiều ưu đãi khi sử dụng 
các tính năng tiện ích trên BIDV 
SmartBanking như đặt vé máy bay, 
mua sắm QRpay… 

NHuNG HuyềN 

Qr biDV
đón đầu Xu thế 

thanh toÁn hiện đại

   TRÚnG ThƯỞnG 
                 không khó như bạn tưởng 
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dịch vụ chấp nhận 
Thanh Toán qr bidv là 
gì? 

Dịch vụ QR BIDV là một tiện ích 
cho phép khách hàng thanh toán 
bằng cách quét mã QR trên ứng 
dụng Mobile banking, theo đó 
khách hàng chỉ cần đăng nhập và sử 
dụng Mobile Banking của các ngân 
hàng/công ty trung gian thanh 
toán có kết nối với VnPay, sử dụng 
camera điện thoại quét mã QR để 
thanh toán các hóa đơn dịch vụ một 
cách nhanh chóng và tiện lợi mà 
không cần đến tiền mặt.

Ứng dụng Mobile banking 
của các ngân hàng/công ty trung 
gian thanh toán có thể kể đến 
như ứng dụng BIDV smartphone, 
Vietcombank, Vietinbank, Agribank, 
VPBank, TPBank, Eximbank, MB, 
OCB, SCB, IVB, MSB, NCB hoặc các ví 
điện tử như VinID, ViettelPay,…

những Tiện ích nổi bậT 
của qr bidv 

Tiện ích nổi bật nhất của dịch 
vụ là đơn giản, nhanh chóng và 
tiện lợi: Không cần mang theo 
tiền mặt, cũng không cần phải 
đưa thẻ cho thu ngân quẹt, tất 
cả những gì khách hàng cần có là 
một chiếc smartphone đã cài đặt 
ứng dụng mobile banking hoặc ví 
điện tử thuộc danh sách kể trên. 
Để thực hiện thanh toán giao 
dịch, khách hàng chỉ cần quét mã 
QR và nhập số tiền thanh toán, 
giao dịch sẽ hoàn thành nhanh 
gọn. Ngoài ra, khi dùng QR BIDV 
mọi hoạt động thanh toán trở nên 
tối ưu hơn, khách hàng tiết kiệm 
được thời gian, dễ dàng mua sắm 
ngay tại nhà, góp phần thay đổi 
thói quen mua sắm bằng tiền mặt 
truyền thống

An toàn và bảo mật thông tin: 
Khi thanh toán QR BIDV, mọi thông 
tin cá nhân của tài khoản sẽ được 
bảo mật, quá trình thanh toán 
không yêu cầu xuất trình thẻ nên 
giúp loại bỏ nguy cơ kẻ gian đánh 
cắp thông tin. 

lợi ích cho các đơn vị 
chấp nhận Thanh Toán 

Thứ nhất, dịch vụ chấp nhận 
thanh toán QR BIDV bổ sung thêm 
cho các cửa hàng, nhà hàng, hộ 
kinh doanh và siêu thị… một kênh 
thanh toán hiện đại mới. Đặc biệt, 
đối với doanh nghiệp có nhiều chi 
nhánh kinh doanh, khi sử dụng 
QR BIDV, mỗi điểm kinh doanh sẽ 
được cấp một mã QR riêng nên việc 
kiểm tra, quản lý thu chi cửa hàng 
sẽ được kiểm soát dễ dàng và chủ 
động. Doanh nghiệp cũng được gia 
tăng cơ hội tiếp cận khách hàng với 
phương thức thanh toán mới này. 
Doanh nghiệp có thể tận dụng ưu 

điểm của phương thức chấp nhận 
thanh toán nhanh chóng thông 
qua mã QR để bán hàng từ nhiều 
hình thức khác nhau như online, 
mạng xã hội, tờ rơi quảng cáo… 
mọi kênh quảng cáo đều trở thành 
kênh bán hàng và thanh toán hiệu 
quả, từ đó góp phần gia tăng lợi 
nhuận cho doanh nghiệp.

Thứ hai, sau mỗi giao dịch thanh 
toán QR thành công, tiền sẽ được 
ghi có ngay lập tức cho đơn vị 
chấp nhận thanh toán giúp doanh 
nghiệp quản lý sát sao và tối ưu hóa 
dòng tiền trong hoạt động kinh 
doanh. Ngoài ra, BIDV còn cung 
cấp mã QR online giúp kết nối hệ 
thống bán hàng của doanh nghiệp 
để gạch nợ hóa đơn giao dịch, giảm 
thiểu quy trình tác nghiệp đối soát 
nội bộ.

Thứ ba, với QR BIDV, người bán 
sẽ tiết kiệm được chi phí đầu tư cho 
các thiết bị phục vụ thu ngân, kiểm 
đếm tiền mặt… Khách hàng được 
cung cấp Portal để tra cứu và theo 
dõi online các giao dịch thanh toán, 
giúp doanh nghiệp quản lý doanh 
thu thuận tiện và hiệu quả.

Thứ tư, doanh nghiệp không 
phải chi trả bất cứ chi phí triển khai 
dịch vụ nào, thủ tục và thời gian 
triển khai nhanh chóng, thuận tiện. 
BIDV sẽ hỗ trợ khách hàng các tài 
liệu triển khai dịch vụ, tư vấn và 
đồng hành với doanh nghiệp xây 
dựng các chương trình khuyển mãi 
thúc đẩy bán hàng tại các điểm bán.

Tối ưu mọi hoạt động cho người 
tiêu dùng và người bán hàng, trong 
thời gian tới dịch vụ thanh toán QR 
BIDV hứa hẹn sẽ phát triển mạnh 
mẽ và đáp ứng được nhu cầu của 
thị trường, góp phần thay đổi thói 
quen mua sắm của người dùng 
trong kỷ nguyên số.  

Qr biDV
đón đầu Xu thế 

thanh toÁn hiện đại

Trong thời đại bùng nổ công nghệ, dịch vụ thanh 
toán bằng mã QR đang được hầu hết người tiêu 
dùng và các nhà bán hàng ưu tiên sử dụng. Nắm 
bắt xu hướng thanh toán hiện đại, BIDV chính thức 
ra mắt dịch vụ QR BIDV hứa hẹn sẽ đem đến vô 
vàn tiện ích cho khách hàng. 
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Tập Trung nghiên cứu 
sản phẩm dành cho 
khách hàng ưu Tiên

Dịch vụ ngân hàng ưu tiên đã 
dần trở nên phổ biến tại Việt Nam 
những năm gần đây với mục tiêu  
của dịch vụ là gia tăng trải nghiệm 
của nhóm khách hàng thu nhập cao, 
vốn có những nhu cầu chuyên biệt 
và cao cấp. Từ những tiện ích nhỏ 
như ưu tiên phục vụ tại quầy, đường 
dây nóng ưu tiên, quà tặng, ưu đãi... 
nhiều nhà băng tiềm lực mạnh đã 
cung cấp giải pháp dịch vụ ngân 
hàng ưu tiên toàn diện, đáp ứng tối 
đa và đón trước nhu cầu của khách 
hàng, nhất là nhóm khách hàng thu 
nhập cao.

Nằm trong top đầu các ngân 
hàng tại Việt Nam, BIDV hiện đang 
cung cấp cho nhóm khách hàng này 
những gói sản phẩm ưu tiên khi sử 
dụng các dịch vụ ngân hàng như tiền 
gửi, tiền vay, bảo hiểm, thẻ hạn mức 
cao… đồng thời cung cấp những tiện 
ích đưa đón sân bay, hoa quà tặng 
cao cấp…. Trong quá trình phục vụ, 
BIDV nhận thấy nhóm khách hàng 
hàng ưu tiên thường có nhu cầu tài 
chính vừa đặc thù vừa đa dạng so với 

PhÁt triỂn sản Phẩm
gia tăng tích lũy tài sản 
cho khách hàng

đại đa số, vì vậy cần tập trung nghiên 
cứu và phát triển những sản phẩm tài 
chính chuyên biệt dành cho nhóm 
khách hàng này.  

Nghiên cứu xu hướng các sản 
phẩm dịch vụ dành cho khách 
hàng ưu tiên tại các nước phát triển 
tại Châu Âu, Mỹ hay đặc biệt là tại 
các thị trường Châu Á với nền văn 
hóa tương đồng với Việt Nam như 
Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…, 
BIDV nhận thấy các ngân hàng tập 
trung vào phát triển đa dạng các 
sản phẩm dịch vụ tích lũy tài sản 
360 độ cho khách hàng như: sản 
phẩm đầu tư (bao gồm các sản 
phẩm như chứng chỉ quỹ, đầu tư 
chứng khoán, trái phiếu, tiền gửi 
ngoại tệ/định kì tại ngân hàng…), 
dịch vụ tư vấn thừa kế, dịch vụ tư 
vấn bất động sản hay các gói dịch 
vụ chăm sóc cho khách hàng từ khi 
chào đời đến khi mất đi. 

pháT Triển các sản 
phẩm Tư vấn đầu Tư

Ứng dụng các mô hình phát triển 
vào thị trường Việt Nam, hiện  nay 
BIDV kết hợp với công ty chứng 
khoán BSC triển khai các sản phẩm 

tư vấn đầu tư tại các chi nhánh BIDV 
tại Hà Nội và TP. HCM. Trong đó, 
BIDV và BSC cung cấp cho khách 
hàng các sản phẩm như:

Một là sản phẩm chứng chỉ quỹ 
mở của các công ty quản lý quỹ uy 
tín hàng đầu Việt Nam gồm Quỹ 
Đầu tư năng động (ENF) và Quỹ 
Đầu tư tăng trưởng (DFVN-CAF). 
Khách hàng khi lựa chọn sử dụng 
sản phẩm sẽ thực hiện đầu tư mua 
Chứng chỉ của quỹ mở theo danh 
mục đầu tư do các công ty quản 
lý quỹ quyết định, thường gồm 
các loại sản phẩm dịch vụ như Cổ 
phiếu,Trái phiếu, hỗn hợp Cổ phiếu 
và/hoặc Trái phiếu.

Sản phẩm thứ hai mà BIDV & BSC 
đem đến cho khách hàng là sản 
phẩm quản lý tài sản cá nhân. Khách 
hàng khi sử dụng sản phẩm được tư 
vấn lập danh mục, kế hoạch đầu tư, 
kế hoạch tài chính và được chuyên 
gia Tư vấn tài chính cấp cao triển 
khai theo sự ủy thác của khách hàng.

Ba là sản phẩm I-Invest & Ứng 
dụng I-broker. Sản phẩm I-invest là 
công cụ xây dựng và quản lý danh 
mục đầu tư hiện đại, bao gồm các 
sản phẩm: Đầu tư vào danh mục 

Tập trung vào phát triển các sản 
phẩm cốt lõi nhằm gia tăng tích lũy 

tài sản cho  khách hàng đang là 
trọng tâm của BIDV trong việc xây 
dựng các sản phẩm dịch vụ dành 

riêng cho nhóm khách hàng giàu có. 

THùy LINH
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Từ ngày 03/06 đến 30/09/2020 
(hoặc đến khi hết quà tặng), 
2.500 khách hàng vay vốn đầu 

tiên tại BIDV và đăng ký sản phẩm 
bảo hiểm cho người vay vốn BIC 
Bình An sẽ được nhận ngay quà tặng 
trị giá 1.000.000 đồng/khách hàng 
bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

Đây là quà tặng của chương trình 
khuyến mại “Vững bước cho cuộc 
sống xanh”. Chương trình nhằm 
đồng hành, tiếp vốn cho các khách 
hàng cá nhân vượt qua giai đoạn khó 
khăn do dịch Covid-19 để sản xuất 
kinh doanh; vay nhu cầu nhà ở; mua 
ô tô; tiêu dùng đảm bảo bằng bất 
động sản.

Chương trình áp dụng với các đối 
tượng khách hàng đăng ký tham 
gia các sản phẩm kỳ hạn tối thiểu 
36 tháng với số tiền vay vốn từ 01 tỷ 
đồng trở lên nhận giải ngân lần đầu 
trong thời gian diễn ra chương trình 
và đồng thời ký kết hợp đồng bảo 
hiểm người vay vốn BIC Bình An với 
số tiền bảo hiểm tối thiểu 300 triệu 
đồng, thời gian bảo hiểm tối thiểu 
12 tháng. 

Chương trình áp dụng đồng thời 
với các gói vay trung dài hạn lãi suất 
hấp dẫn, linh hoạt hiện hành như Gói 
20.000 tỷ đồng “Đồng hành, Vững 
bước”, dành cho khách hàng cá nhân 
vay nhu cầu nhà ở đích thực, vay mua 
ô tô, vay sản xuất kinh doanh, vay tiêu 
dùng đảm bảo bằng bất động sản với 
lãi suất chỉ từ 7,3%/năm. Hay Gói 1.000 

theo chủ đề và xu hướng nhất định, 
đầu tư theo khẩu vị rủi ro của khách 
hàng, đầu tư theo mục tiêu tài chính 
cụ thể & khách hàng tự xây dựng 
danh mục đầu tư. Trong khi đó, 
ứng dụng I-Broker là công cụ tư vấn 
đầu tư dựa trên trí tuệ nhân tạo với 
khả năng hỗ trợ khách hàng (nhà 
đầu tư) tra cứu thông tin theo yêu 
cầu về thị trường, các mã chứng 
khoán cũng như đưa ra các tư vấn, 
khuyến nghị dựa trên cơ sở dữ liệu 
thị trường và dữ liệu doanh nghiệp. 
Khách hàng khi sử dụng sản phẩm 
vẫn đóng vai trò là người quyết định 
giao dịch dựa trên những thông tin 

do I-Broker cung cấp.
Thứ tư sản phẩm Trái phiếu 

doanh nghiệp Được thiết kế theo 
các gói đa dạng, phù hợp với nhu 
cầu mục tiêu lợi nhuận và khẩu vị rủi 
ro khác nhau của khách hàng.

Nhận định việc tập trung phát 
triển sản phẩm đầu tư và quản lý tài 
sản là hướng phát triển vững chắc 
đáp ứng nhu cầu các khách hàng ưu 
tiên tiềm năng, trong giai đoạn 2020 
– 2021, BIDV tiếp tục nghiên cứu 
các sản phẩm tài chính đa dạng và 
chuyên biệt cho nhóm khách hàng 
giàu có. Thêm vào đó với sự hỗ trợ 
từ phía ngân hàng KEB Hana Bank, 

tỷ đồng tặng Quà 
khÁch hàng Vay Vốn

đồng/khách hàng) khi đăng ký mới và 
nạp tiền điện thoại trên BIDV Smart-
Banking... Ngoài ra, khách hàng vay vốn 
còn được hưởng khuyến mãi thẻ tín 
dụng theo từng thời kỳ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, BIDV đã 
giải ngân hơn 72.000 tỷ đồng với lãi 
suất chỉ từ 5,5%/năm nhằm giúp khách 
hàng cá nhân kịp thời thực hiện các 
chương trình sản xuất, kinh doanh, 
tiêu dùng. Các gói vay đều được đông 
đảo khách hàng quan tâm, ủng hộ và 
nhanh chóng kết thúc trước hạn.

BảO NGọC

trong tháng 8 năm 2020, BIDV dự 
kiến triển khai trung tâm PB (Private 
Banking) đầu tiên tại Hà Nội – với 
đội ngũ cán bộ được đào tào và bồi 
dưỡng các kiến thức chuyên sâu về 
thị trường tài chính, tư vấn đầu tư 
nhằm đem đến các trải nghiệm khác 
biệt hoàn toàn khi sử dụng dịch vụ 
BIDV Premier. 

tỷ đồng trung dài hạn hỗ trợ khách hàng 
sản xuất, kinh doanh vượt qua hạn mặn tại 
Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, 
lãi suất từ 7,3%/năm.

Khách hàng vay vốn trong thời gian này 
sẽ đồng thời được tham gia nhiều chương 
trình khuyến mãi hấp dẫn từ các sản phẩm 
dịch vụ khác để quản lý hiệu quả tài khoản 
cá nhân như: Miễn phí duy trì dịch vụ ngân 
hàng điện tử; tặng đến 0,5%/năm lãi suất 
và cơ hội trúng các giải thưởng công nghệ 
khi gửi tiền Online; Giảm tới hơn 70% phí 
chuyển tiền Online ngoài hệ thống; Nhận 
ngay 100% giá trị thẻ nạp (tối đa 100.000 

Việc phát triển các sản phẩm chuyên biệt nhằm tạo 
ra sự cạnh tranh và khác biệt so với các ngân hàng trên 
thị trường trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ 
dành riêng cho nhóm khách hàng ưu tiên, BIDV đặt mục 
tiêu đạt 150.000 khách hàng ưu tiên vào năm 2020. 
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ngành ngân hàng và 
những điểm sáng 6 
Tháng đầu năm 2020

Trong nửa đầu năm 2020, mặc 
dù chịu ảnh hưởng nặng nề của 
dịch Covid-19, nhưng với nỗ lực 
của cả hệ thống, ngành ngân hàng 
Việt Nam vẫn đạt được một số điểm 
sáng...

Chính sách tiền tệ được điều hành 
linh hoạt theo hướng nới lỏng phù 
hợp nhằm hỗ trợ nền kinh tế chống 
chọi với những tác động tiêu cực từ 
dịch Covid-19. 4 biện pháp chính 
gồm: (i) 2 lần thực hiện giảm lãi suất 
điều hành với mức giảm tổng cộng 
lên đến 0,6-1,5% (tùy loại); (ii) Hỗ 
trợ thanh khoản thị trường thông 
qua linh hoạt bơm/hút ròng trên thị 
trường mở; (iii) Ban hành Thông tư 
01 ngày 13/3 cho phép TCTD giãn, 
hoãn nợ, giảm lãi phí, không chuyển 
nhóm nợ đối với các khách hàng 
chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 
(iv) Ban hành Chỉ thị 02 ngày 31/03 
yêu cầu các TCTD đẩy mạnh hỗ trợ 
khách hàng, giảm lãi suất cho vay... 
Theo báo cáo của NHNN, kết quả 
thực hiện Thông tư 01 của hệ thống 
ngân hàng đến 29/06: Cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ cho trên 258 nghìn 
khách hàng với dư nợ khoảng 177 

nghìn tỷ đồng; Miễn, giảm, hạ lãi 
suất cho vay đối với hơn 421 nghìn 
khách hàng với dư nợ 1,26 triệu tỷ 
đồng; Cho vay mới lãi suất ưu đãi: 
doanh số lũy kế từ 23/1 đến nay đạt 
trên 1,13 triệu tỷ đồng cho hơn 238 
nghìn khách hàng, lãi suất cho vay 
thấp hơn khoảng 0,5-2,5% so với 
trước dịch.

Thanh khoản thị trường dồi dào, 
mặt bằng lãi suất giảm mạnh. Lãi 
suất VND liên ngân hàng giảm sâu, 
xuống thấp hiếm có trong lịch sử. 
Lãi suất tiền gửi phổ biến tại các 
ngân hàng giảm từ 0,3-0,7 % (ngắn 
hạn) và khoảng 0,1-0,2% (trung dài 
hạn) so với đầu năm. Lãi suất cho 
vay cũng giảm mạnh.

Tỷ giá VND/USD ổn định trong 
vùng thấp: Sau giai đoạn biến động 
tương đối mạnh tháng 3-4, trong 
quý 2, tỷ giá giao dịch liên ngân 
hàng giảm nhanh, về gần tương 
đương đầu năm. 

Thanh toán không dùng tiền 
mặt (TTKDTM) chuyển biến rõ nét. 
Khuôn khổ pháp lý được NHNN tích 
cực rà soát, bổ sung như: ban hành 
Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 
về đẩy mạnh TTKDTM tại Việt Nam; 
trình Thủ tướng triển khai thí điểm 
Mobile Money và đề án cơ chế quản 

lý thử nghiệm Fintech trong lĩnh vực 
ngân hàng,…v.v. Kết quả, hoạt động 
TTKDTM thông suốt, an toàn và tăng 
trưởng nhanh. Theo NHNN, đến 
tháng 5/2020: số lượng giao dịch 
TTKDTM đạt 884,8 triệu món với 50,6 
triệu tỷ đồng, tăng 47,5% về số lượng 
và 13,3% về giá trị so với cùng kỳ 
năm 2019; thanh toán qua kênh điện 
thoại di động đạt 377,7 triệu món với 
3,9 triệu tỷ đồng, tăng 161,8% về số 
lượng và 149,2% về giá trị.

vẫn còn phải đối mặT 
với nhiều áp lực

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm 
sáng, ngành ngân hàng cũng phải 
đối mặt với nhiều áp lực trong nửa 
đầu 2020.

Tăng trưởng tín dụng ở mức thấp: 
Theo NHNN, tính đến 30/6, tăng 
trưởng tín dụng đạt 3,63%, chưa 
bằng một nửa so với mức 7,33% 
6 tháng/2019 và là mức thấp nhất 
trong vòng 5 năm gần đây. Tuy 
nhiên, tín dụng đã phục hồi trở 
lại trong tháng 5 (tháng 5: 0,53%, 
tháng 6: 1,64%) do: (i) hoạt động 
kinh tế - xã hội dần được khôi phục 
từ tháng 5 trong khi mặt bằng lãi 
suất cho vay giảm khá mạnh; (ii) các 
TCTD nỗ lực đẩy mạnh tín dụng để 

hoạt động ngân hàng nửa cuối năm 2020

Vẫn còn nhiều áp lực
THu HươNG

Trong 6 tháng 
đầu năm 2020, 
hoạt động chung 
của ngành ngân 
hàng chịu tác động 
rất lớn bởi dịch 
Covid-19. Và ảnh 
hưởng của dịch 
bệnh được dự báo 
sẽ còn kéo dài...
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pháp điều hành để ổn định kinh tế 
vĩ mô, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế; (ii) Cam kết cung ứng đầy 
đủ, kịp thời thanh khoản, điều hành 
tỷ giá ổn định; (iii) Sẵn sàng điều 
chỉnh hạn mức tăng trưởng tín 
dụng cho từng TCTD để đáp ứng 
tối đa nhu cầu nền kinh tế. Theo đó, 
dự báo chính sách tiền tệ nửa cuối 
năm sẽ tiếp tục theo xu hướng nới 
lỏng phù hợp, linh hoạt, ít nhất là 
đến giữa năm 2021 để hỗ trợ tăng 
trưởng; phối hợp chặt chẽ với chính 
sách tài khóa để kiểm soát lạm phát 
và tăng hiệu quả các gói hỗ trợ; 
sửa đổi Thông tư 01 theo hướng (i) 
cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 
miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ 
đến hết 31/12/2020; (ii) bổ sung các 
khoản nợ giải ngân sau 23/01/2020 
đến 10/6/2020 được cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ. 

Lãi suất huy động vốn, cho vay: để 
hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình 
vượt qua giai đoạn khó khăn và 
kích thích tăng trưởng kinh tế hậu 
Covid-19, dự báo mặt bằng lãi suất 
huy động vốn tiếp tục ổn định hoặc 
giảm tiếp thời gian tới (tuy nhiên có 
thể điều chỉnh tại một số thời điểm 
trong trường hợp nhu cầu vốn của 
một số ngân hàng tăng để đáp ứng 
giải ngân tín dụng), lãi suất cho vay 
ổn định hoặc giảm thêm.

Tỷ giá: đối mặt với áp lực tăng 
trước diễn biến của dịch bệnh 
Covid-19 trên toàn cầu cùng yếu tố 
tâm lý trong nước. Tuy nhiên, mức 
tăng sẽ không lớn do (i) cung - cầu 

ngoại tệ trong nước ổn định; (ii) 
NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá chủ 
động, đồng bộ với mức dự trữ ngoại 
hối lớn; (iii) triển vọng tăng trưởng 
kinh tế khả quan.

Tăng trưởng tín dụng: dù có khả 
năng phục hồi, nhưng tăng trưởng 
cả năm dự báo không quá lớn do 
diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
trên thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng 
đến các doanh nghiệp Việt Nam, 
nhất là lĩnh vực xuất khẩu, du lịch, 
hàng không,…v.v. 

Nợ xấu: tiếp tục chịu nhiều áp 
lực với tỷ lệ nợ xấu nội bảng cuối 
năm 2020 có thể tăng lên 4% (2019: 
1,89%). Năm 2021, nợ xấu có thể 
còn tăng do: (i) Tăng trưởng tín 
dụng ở mức thấp; (ii) Nguồn tiền trả 
nợ của Doanh nghiệp hạn chế do 
hoạt động động kinh doanh chưa 
thể phục hồi nhanh khi kinh tế tăng 
trưởng thấp; (iii) Thông tư 01 hết 
hiệu lực vào cuối năm khiến một số 
khoản nợ tiềm ẩn thành nợ xấu và 
một phần dư nợ ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 (khoảng 23% tổng dư nợ) 
có thể phải chuyển nhóm nợ.

Lợi nhuận ngành ngân hàng chịu 
nhiều áp lực do: (i) Tác động của 
hàng loạt các chính sách hỗ trợ (cho 
vay ưu đãi, cơ cấu nợ, miễn, giảm lãi, 
miễn giảm phí) sẽ thể hiện rõ nét 
hơn trong 6 tháng cuối năm; (ii) Rủi 
ro nợ xấu tăng lên; (iii) Tăng trưởng 
tín dụng chậm khiến thu nhập lãi 
khó cải thiện. Lợi nhuận ngành 
ngân hàng dự báo có thể giảm 30-
34 ngàn tỷ đồng, tương đương mức 
giảm 20-25% lợi nhuận so với kế 
hoạch ban đầu (theo tính toán của 
Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV). 
Tuy vậy, một kết quả khả quan vẫn 
được kỳ vọng đối với các ngân hàng 
có nền tảng vững chắc, cùng sự linh 
hoạt thích ứng trong chiến lược 
kinh doanh. 

Hoạt động TTKDTM: dự báo sẽ 
tiếp tục phát triển nhanh chóng 
do chủ trương tạo điều kiện thuận 
lợi từ phía Chính phủ/NHNN và xu 
hướng, nhu cầu sử dụng các sản 
phẩm số, thanh toán điện tử của 
khách hàng trở nên phổ biến hơn 
trong bối cảnh “bình thường mới” 
sau đại dịch. 

đảm bảo mục tiêu kinh doanh nửa 
đầu năm. 

Nợ xấu có nguy cơ tăng cao: Theo 
NHNN, ước đến cuối tháng 5, tỷ lệ 
nợ xấu nội bảng ở mức dưới 2%. 
Tuy nhiên, con số này chỉ phản ánh 
phần nào tình hình thực tế bởi: (i) 
giai đoạn quý 1, hoạt động ngân 
hàng chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi 
dịch Covid-19; (ii) các NHTM được 
phép cơ cấu lại nợ, giãn thời hạn, 
giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư 
01. Thực tế, nỗi lo nợ xấu đang bao 
trùm cả hệ thống ngân hàng. Nhiều 
TCTD đặt tỷ lệ nợ xấu mục tiêu năm 
2020 hết sức thận trọng, gấp đôi, 
thậm chí gấp 3-4 lần so với thực 
hiện cuối năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) của 
một số ngân hàng khá khả quan, 
nhưng vẫn sẽ chịu nhiều áp lực. Thời 
điểm này, mặc dù chưa có báo cáo 
tài chính 6 tháng/2020, tuy nhiên, 
kết quả kinh doanh của một số 
ngân hàng đã dần hé lộ. Tính đến 
30/6/2020, LNTT của nhiều ngân 
hàng vẫn tương đương hoặc tăng 
trưởng so với cùng kỳ các năm 
trước. Một số đã hoàn thành trên 
50% kế hoạch năm. Tuy vậy, đây 
chỉ là con số 6 tháng đầu năm (gồm 
kết quả quý 1 khi nền kinh tế chưa 
ảnh hưởng nhiều bởi Covid-19) 
và dự báo sẽ chịu áp lực lớn trong 
nửa cuối năm do tác động của dịch 
bệnh rõ nét hơn.

dự báo Tình hình ngành 
ngân hàng nửa cuối 
năm 2020

Chính sách tiền tệ: Theo định 
hướng của NHNN, 6 tháng cuối năm 
sẽ: (i) Tiếp tục kiên định các giải 
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giãn Thời hạn siếT 
vốn ngắn hạn cho vay 
Trung dài hạn

Diễn biến đáng chú ý nhất trên 
thị trường tài chính, tiền tệ tháng 
7/2020 là lãi suất huy động giảm 
mạnh. Mặt bằng lãi suất mới đã 
được thiết lập từ cuối tháng 6/2020 
sau khi NHNN giảm lãi suất điều 
hành, các NHTM đồng loạt giảm lãi 
suất cho vay. Sang tháng 7/2020, 
lãi suất huy động tiếp tục đà giảm 
mạnh. Hiện vẫn có NHTM niêm yết 
mức lãi suất huy động cao nhất lên 
đến 9,2%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, 
nhưng kèm điều kiện tiền gửi trên 
500 tỷ đồng. Cũng có NH áp dụng 
lãi suất 8,5%/năm nhưng tiền gửi 
tối thiểu phải 100 tỷ đồng. Do đó 

mức lãi suất cao này chỉ mang tính 
quảng cáo là chính. Thực tế, nhìn 
chung lãi suất huy động trên thị 
trường hiện dao động 3,5 - 4,25%/
năm với kỳ hạn dưới 6 tháng; 4,4 - 
6,7%/năm với kỳ hạn 6 đến dưới 12 
tháng; từ 5,5% đến 7,5%/năm với 
kỳ hạn 12, 13 tháng. So với tháng 
trước, lãi suất tiền gửi đã giảm 
khoảng 0,8% đến 1,5%/ năm tùy kỳ 
hạn. 

Sự sụt giảm của lãi sất tiết kiệm 
là tất yếu khi tín dụng tiếp tục tăng 
trưởng thấp (chỉ bằng 50% cùng 
kỳ năm 2019). Chỉ một số ít NHTM 
duy trì được tốc độ tăng trưởng tín 
dụng cao. Hều hết NHTM dư thừa 
thanh khoản nên đổ vốn vào trái 
phiếu chính phủ dù lãi suất thấp và 

cũng có xu hướng giảm. Đơn cử, tại 
phiên ngày 22/7, lãi suất trái phiếu 
chính phủ kỳ hạn một năm chỉ còn 
0,50%/năm; hai năm 0,85%/năm; kỳ 
hạn 5 năm 1,82%; kỳ hạn 7-10 năm 
là 3,35%...  

Phát biểu tại Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc Chính phủ với 
địa phương ngày 4/7, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các 
bộ, ngành kiểm soát giá, thúc đẩy 
phát triển, kích thích tăng trưởng, 
kiềm chế lạm phát nhưng không 
thắt chặt tiền tệ. Tín dụng năm nay 
phải tăng trưởng ít nhất 10%, Tỷ lệ 
nợ công có thể tăng thêm 2 - 3%... 
Chủ trương của Chính phủ là tăng 
giải ngân vốn đầu tư công, tạo lực 
đẩy cho doanh nghiệp khôi phục 
sản xuất kinh doanh. Với vai trò chủ 
lực cung ứng vốn cho nền kinh tế, 
ngành Ngân hàng xác định phải 
góp phần tăng giải ngân vốn đầu tư 
trung, dài hạn. Động thái mới nhất 
của NHNN theo chủ trương này là 
đưa ra dự thảo Thông tư sửa đổi, 
bổ sung một số Điều của Thông tư 

HÀ AN

Còn một quý nữa năm tài chính 2020 sẽ kết thúc. Thông thường đây là giai 
đoạn chạy nước rút của các đơn vị sản xuất kinh doanh, kể cả ngân hàng. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh “bình thường mới” mọi việc khó diễn ra theo chu kỳ 
bấy lâu. Dịch Covid đã, đang và sẽ còn tác động bất thường đến thị trường, 
đặt ra nhiều thách thức trong thực hiện các mục tiêu của năm 2020. 

ngân hàng gặp nhiều thách thức 

2020TRonG Thực hiện 
Mục Tiêu
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số 22/2019/TT-NHNN quy định về 
các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 
trong hoạt động mà các ngân hàng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
Nội dung chính của dự thảo là xem 
xét lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa 
nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng 
để cho vay trung dài hạn. 

Theo Cơ quan Thanh tra Giám 
sát Ngân hàng (NHNN) do áp lực 
của dịch Covid-19 đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh, lượng tiền gửi 
của khách hàng tại các ngân hàng 
dự kiến sẽ còn giảm. Do vậy, việc 
giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn 
hạn được sử dụng để cho vay trung 
dài hạn từ mức 40% về 37% kể từ 
ngày 01/10/2020 theo lộ trình tại 
Thông tư 22/2019/TT-NHNN có thể 
dẫn đến phương án cơ cấu nguồn 
vốn của các ngân hàng gặp khó 
khăn.  Để đảm bảo thực hiện các 
chính sách ưu đãi lãi suất, duy trì 
dư nợ trung dài hạn ổn định cho 
khách hàng, NHNN xem xét lùi lộ 
trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn 
vốn ngắn hạn được sử dụng để cho 
vay trung dài hạn theo hai phương 
án. Phương án 1, lùi thời hạn áp 
dụng tỷ lệ này thêm 6 tháng. Cụ 
thể, từ ngày 01/01/2020 đến hết 
ngày 31/3/2021: 40%; Từ 01/4/2021 
đến hết ngày 31/3/2022: 37%; 
Từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 
31/3/2023: 34%; Từ ngày 1/4/2023: 
30%. Phương án hai là lùi thời hạn 
áp dụng tỷ lệ này thêm 1 năm với 
lộ trình từ ngày 01/01/2020 đến 
hết ngày 30/9/2021: 40%; Từ ngày 
01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022: 
37%; Từ ngày 01/10/2022 đến hết 
ngày 30/9/2023: 34%; Từ ngày 
1/10/2023: 30%.

cần những chính sách 
dài hơi

Ngày 9/7 Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của 
Hội đồng Tư vấn chính sách tài 
chính, tiền tệ quốc gia. Tại cuộc họp 
này, Hội đồng Tư vấn chính sách tài 
chính, tiền tệ quốc gia thống nhất: 
kịch bản tăng trưởng từ 3-4%; Kiểm 
soát lạm phát dưới 4%. Xây dựng 
kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích 
kinh tế, trong đó có vấn đề tăng 

bội chi ngân sách, nợ công khoảng 
3- 4 % GDP; tăng trưởng tín dụng 
trên 10%, tiếp tục xem xét giảm lãi 
suất… để có thêm nguồn lực, chuẩn 
bị sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp, 
kiên quyết bảo vệ hệ thống doanh 
nghiệp, không để đứt gãy, mất năng 
lực sản xuất trong những ngành, 
lĩnh vực trọng yếu…

Như vậy, nhiệm vụ Chính phủ 
đặt ra đối với ngành Ngân hàng 
là tiếp tục giảm lãi suất, thúc đẩy 
tăng trưởng tín dụng nhưng đồng 
thời kiểm soát lạm phát dưới 4%... 
Tuy nhiên, theo đánh giá của giới 
chuyên môn, mặt bằng lãi suất hiện 
thấp nhất trong 10 năm qua. Việc 
tiếp tục giảm lãi suất huy động đầu 
vào trong thời gian tới cần phải cẩn 
trọng, phù hợp với tình hình thực 
tế. Vì 6 tháng đầu năm chỉ số giá 
tiêu dùng (CPI) bình quân đã tăng 
4,19%, trong khi lãi suất ở các kỳ 
hạn ngắn tại nhiều ngân hàng đang 
dưới 4%/năm. Nếu lãi suất huy động 
tiếp tục giảm khiến chênh lệch giữa 
lãi suất và lạm phát bị thu hẹp, thậm 
chí lãi suất huy động không còn 
thực dương sẽ khiến huy động vốn 
gặp khó khăn; và tỷ lệ tiền gửi ngắn 
hạn sẽ tăng mạnh. Trong khi đó, 

chúng ta lại đang cần vốn trung dài 
hạn để tăng đầu tư cho những dự 
án lớn, trọng điểm. Với các NHTM, 
dù rất muốn đẩy tín dụng tăng tốt 
hơn trong những tháng cuối năm 
nhưng sức hấp thụ vốn của nền 
kinh tế hiện vẫn chưa cải thiện. Nếu 
hạ chuẩn tín dụng các NHTM sẽ 
phải đối mặt với nguy cơ rủi ro nợ 
xấu tăng, gây hệ lụy lâu dài.

Dịch bệnh chưa kết thúc trong 
năm nay mà có thể kéo dài trong 
thời gian tới. Diễn biến cả về kinh tế 
lẫn địa chính trị thế giới sẽ rất khó 
lường. Việc giá vàng thế giới tăng 
phi mã, có thời điểm vượt 1.860 
USD/ounce vào ngày 22/7, khiến giá 
vàng trong nước lên mức trên 53 
triệu đồng/lượng cho thấy tâm lý lo 
ngại bất ổn của nhà đầu tư toàn thế 
giới. Do đó, nếu chúng ta chỉ trông 
chờ vốn tín dụng để vực dậy nền 
kinh tế sẽ không hiệu quả. Chuyên 
gia cho rằng dư địa của chính sách 
tiền tệ ngày càng hẹp trong khi 
chính sách tài khóa chưa mang lại 
tác động hiệu quả. Chúng ta cần 
những gói chính sách phục hồi phát 
triển kinh tế mang tính dài hạn, cho 
cả năm 2021, 2022, chứ không chỉ 
trong năm nay. 

39Tháng 7. 2020   Số 277   Đầu tư Phát triển



cấu phần Tài sản  
dự Trữ Thanh Toán 
ngoại Tệ

Về khái niệm, tài sản dự trữ thanh 
toán: là tài sản có khả năng chuyển 
đổi nhanh thành tiền với chi phí 
thấp hoặc các tài sản đáp ứng một 
số tiêu chí nhất định do Hội đồng 
ALCO quy định trong từng thời kỳ, 
nhằm đảm bảo khả năng thanh 
toán của BIDV đối với khách hàng. 

Tài sản dự trữ sơ cấp ngoại tệ 
gồm các khoản mục (i) Tiền mặt, 
vàng - có tính lỏng cao nhất, đáp 
ứng nhu cầu chi trả thường xuyên 
nhưng lại không sinh lời; (ii) Tiền 
gửi tại NHNN - dự trữ bắt buộc, bao 
gồm tiền gửi đáp ứng nhu cầu giao 
dịch, thanh toán bù trừ và tiền gửi 
duy trì dự trữ bắt buộc theo quy 
định, không được hưởng lãi suất, 
chỉ phần tiền gửi vượt dự trữ bắt 
buộc được hưởng mức rất thấp; (iii) 
Tiền gửi thanh toán tại các tổ chức 
tín dụng - Nostro để đáp ứng nhu 
cầu thanh toán liên ngân hàng và 
được hưởng lãi suất do ngân hàng 
nostro chi trả. Tài sản dự trữ sơ cấp 
có thể sử dụng ngay, không có kỳ 
hạn, không có lãi suất hoặc lãi suất 
rất thấp, do vậy, việc nắm giữ nhiều 
tài sản này không có lợi, việc quản lý 
thực chất là tính số dư tối thiểu cần 
duy trì.

Tài sản dự trữ thứ cấp ngoại tệ 
chủ yếu là Tiền gửi và cho vay các 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài khác ở trong nước 
và nước ngoài. Đây là cấu phần có 
lãi suất cao hơn tài sản dự trữ sơ 
cấp, được đầu tư để tạo thu nhập từ 
nguồn vốn nhàn rỗi tạm thời. 

mục Tiêu quản lý Tài 
sản dự Trữ Thanh Toán 
ngoại Tệ

Là nhóm tài sản có tính lỏng cao 
và có khả năng sinh lời, việc quản lý 
tài sản dự trữ thanh toán nói chung 
và tài sản ngoại tệ nói riêng hướng 
đến hai mục tiêu chính, qua đó thể 
hiện được tầm quan trọng nhân đôi 
của mình, 

Cụ thể, để kiểm soát rủi ro thanh 
khoản, ngân hàng xây dựng quy 
mô và cơ cấu các khoản mục tài sản 
dự trữ thanh toán phù hợp, đồng 
thời đảm bảo tuân thủ quy định của 
NHNN và Hội đồng ALCO về các tỷ 
lệ an toàn thanh khoản và dự trữ 
bắt buộc. 

Bên cạnh đó, việc cơ cấu các 
khoản mục tài sản dự trữ thanh 
toán cũng cần xây dựng, thực hiện 
phù hợp để gia tăng hiệu quả sinh 
lời. Các khoản mục không sinh lời 
hoặc sinh lời thấp (dự trữ sơ cấp) 

Quản lý tài sản dự trữ
Thanh Toán nGoại Tệ

THANH HươNG – PHươNG HuyềN

Quản lý thanh khoản luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Trong đó, quản lý tài 
sản dự trữ thanh toán là công cụ quan trọng giúp ngân hàng kiểm soát và 
giảm thiểu rủi ro thanh khoản hiệu quả. Các ngân hàng luôn phải đặt ra 
bài toán quản lý nhóm tài sản này sao cho vừa đáp ứng nhu cầu chi trả 
nhanh chóng cho khách hàng mà vẫn đem lại hiệu quả sinh lời cho mình. 
Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung đề cập đến nội dung quản 
lý tài sản dự trữ thanh toán ngoại tệ (USD), mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trên 
tổng tải sản dự trữ nhưng có nhiều biến động từ đầu năm đến nay.
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được kiểm soát đủ đảm bảo chi trả 
hàng ngày. Các khoản mục sinh lời 
cao hơn (dự trữ thứ cấp) được ưu 
tiên nâng quy mô và tỷ trọng để 
gia tăng khả năng sinh lời cho ngân 
hàng, tùy thuộc vào diễn biến lãi 
suất trên thị trường.

công Tác quản lý Tài 
sản dự Trữ Thanh Toán 
ngoại Tệ Tại bidv

Tại BIDV, Ban MIS.ALCO là đơn vị 
chịu trách nhiệm quản lý tài sản dự 
trữ thanh toán nói chung và đồng 
USD nói riêng với mục tiêu ưu tiên 
là đảm bảo thanh khoản cho ngân 
hàng, đáp ứng tỷ lệ dự trữ thanh 
khoả, duy trì đệm thanh khoản ở 
mức mục tiêu và đảm bảo hiệu quả 
thu lãi từ dự trữ thứ cấp. 

Tiền mặt USD luôn đảm bảo 
nhu cầu thanh toán toàn hệ thống. 
Những đợt cao điểm như Tết 
nguyên đán, lượng tiền mặt thường 
được duy trì ở mức cao hơn thông 
thường, sau đó sẽ được điều chỉnh 
giảm dần. Vào thời điểm việc nhập 
khẩu ngoại tệ gặp khó khăn như 
dịch Covid từ tháng 3 vừa qua, nhu 
cầu dự trữ tiền mặt có xu hướng 
tăng do đòi hỏi cần dự trữ ngoại tệ 
lớn hơn bình thường. 

Tiền gửi NHNN đảm bảo đủ số dư 
theo quy định của NHNN về duy trì 
tiền gửi dự trữ bắt buộc, kiểm soát 
phần dư thừa so quy định theo kế 
hoạch kinh doanh từng giai đoạn. 
Hiện tỷ lệ dự trữ bắt buộc được kiểm 
soát dư thừa không quá 1 ngày so 
với quy định.

Tiền gửi Nostro là kênh thanh 
toán ngoại tệ chính của BIDV. Về cơ 
bản, thanh toán luôn được đảm bảo 
thông suốt và đúng hạn mức. Vào 
dịp sát Tết nguyên đán các năm gần 
đây, BIDV luôn chủ động duy trì tiền 
gửi Nostro ở mức cao để đảm bảo 
thanh toán. Tuy nhiên, có những 
thời điểm lãi suất tiền gửi tại Nostro 
ở mức rất thấp, điển hình từ cuối 
tháng 3 và tháng 4 năm nay trở lại 
đây do ảnh hưởng của dịch bệnh, 
BIDV điều chỉnh giảm số dư tại đây, 
tăng đầu tư liên ngân hàng để gia 
tăng hiệu quả tài sản dự trữ khi đã 
đảm bảo thanh khoản.

Đầu tư liên ngân hàng được BIDV 
thực hiện khi có chênh lệch dòng 
tiền dôi dư tạm thời, chủ yếu là tiền 
gửi không kỳ hạn của khách hàng 
bán buôn về trong ngắn hạn được 
sử dụng đầu tư các kỳ hạn ngắn ON-
1M, hỗ trợ gia tăng thu nhập cho 
ngân hàng.

Với việc quản lý linh hoạt, bám 
sát dòng tiền, tối ưu hoá hiệu quả cơ 
cấu tài sản dự trữ thanh toán, thanh 
khoản ngoại tệ tại BIDV luôn được 
đảm bảo, các tỷ lệ dự trữ thanh 
toán/tổng nợ phải trả đảm bảo theo 
quy định của Hội đồng ALCO, từ đó 
gia tăng được hiệu quả nhất định 
cho sổ ngân hàng.

những khó khăn Trong 
công Tác quản lý

Hiện tại nguồn huy động vốn 
từ thị trường 1 chủ yếu là tiền gửi 
không kỳ hạn và thường xuyên biến 
động trồi sụt hàng ngày, đặc biệt 
trong các dịp Lễ, Tết, hoặc các đợt 
căng thẳng thanh khoản ngoại tệ 
trên thị trường quốc tế như trong 
đầu năm 2020 do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 (mức biến động 

hàng chục triệu USD). Do đó, đặt ra 
áp lực lớn đối với bộ phận quản lý 
thanh khoản tại Ban MIS.ALCO phải 
thường xuyên theo dõi biến động 
dòng ra/vào của các khách hàng 
trong ngày, cập nhật liên tục số dư 
tại các nostro cao để đảm bảo thanh 
toán kịp thời theo nhu cầu của 
khách hàng, hoặc thực hiện Swap 
đẩy VND nhận USD để hỗ trợ thanh 
khoản trong trường hợp nguồn 
VND dôi dư.

Cơ cấu tài sản dự trữ thanh toán 
ngoại tệ tại BIDV từ đầu năm đến 
nay tương đối bám sát cả hai mục 
tiêu. Tuy nhiên, với diễn biến lãi suất 
trên thị trường liên ngân hàng từ 
tháng 5 trở lại đây cùng dự báo xu 
hướng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức 
thấp như hiện tại và nguồn cung 
ngoại tệ dồi dào thì mức sinh lời từ 
tài sản dự trữ thanh toán là không 
cao. Do vậy đòi hỏi BIDV cần linh 
hoạt trong việc điều hành cân đối 
thanh khoản ngoại tệ để hỗ trợ nâng 
cao hiệu quả sử dụng nguồn USD 
đồng thời đảm bảo an toàn thanh 
khoản trong bối cảnh thị trường tiền 
tệ nhiều biến động. 
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Nghị định quy định về xác định 
bí mật nhà nước và độ mật 
của bí mật nhà nước; sao, 

chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước; giao, nhận tài liệu, vật chứa 
bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật 
chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu 
giữ; địa điểm tổ chức, phương án 
bảo vệ và sử dụng phương tiện, thiết 
bị tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp có 
nội dung bí mật nhà nước; chế độ 
báo cáo về công tác bảo vệ bí mật 
nhà nước và phân công người thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà 
nước. Theo đó, Nghị định có hiệu lực 
sẽ tác động lớn đến công tác bảo vệ 
bí mật nhà nước, việc sao chụp các 
văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước của các cơ quan, tổ chức nói 
chung và BIDV nói riêng.

về việc xác định bí mậT 
nhà nước và độ mậT 
của bí mậT nhà nước 

Điều 2 Nghị định quy định người 

soạn thảo, tạo ra thông tin thuộc 
danh mục bí mật nhà nước phải đề 
xuất người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức xác định bí mật nhà nước, độ 
mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, 
số lượng bản phát hành, được phép 
hoặc không được phép sao, chụp tài 
liệu, vật chứa bí mật nhà nước tại Tờ 
trình, Phiếu trình duyệt ký văn bản 
hoặc văn bản xác định độ mật của 
vật, địa điểm, lời nói, hoạt động chứa 
bí mật nhà nước và có trách nhiệm 
bảo vệ nội dung bí mật nhà nước 
trong quá trình soạn thảo, tạo ra. Tài 
liệu bí mật nhà nước phải thể hiện 
nơi nhận, số lượng bản phát hành, 
tên người soạn thảo, được phép 
hoặc không được phép sao, chụp 
ở mục nơi nhận của tài liệu. Trường 
hợp văn bản điện tử, người soạn 
thảo phải tạo dấu chỉ độ mật trên 
văn bản sau khi được người có thẩm 
quyền xác định bí mật nhà nước và 
độ mật của bí mật nhà nước; văn bản 
điện tử khi in ra để phát hành phải 

đóng dấu độ mật theo quy định. 
Đồng thời Nghị định cũng quy định 
trách nhiệm của Bộ Công an trong 
việc quy định mẫu dấu chỉ độ mật, 
mẫu văn bản xác định độ mật của bí 
mật nhà nước để áp dụng, thực hiện.

Bên cạnh đó người tiếp nhận 
thông tin thuộc danh mục bí mật 
nhà nước, nhưng chưa được xác 
định là bí mật nhà nước phải báo 
cáo người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức và chuyển đến đơn vị có chức 
năng xử lý. Người được giao xử lý 
phải có văn bản đề xuất người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức xác định bí 
mật nhà nước, độ mật của bí mật 
nhà nước, nơi nhận, số lượng bản 
phát hành, được phép hoặc không 
được phép sao, chụp tài liệu, vật 
chứa bí mật nhà nước. Thông tin 
tiếp nhận phải được bảo vệ trong 
quá trình tiếp nhận và xử lý.

về việc sao, chụp Tài 
liệu, vậT chứa bí mậT 
nhà nước

Theo quy định tại Điều 3 Nghị 
định thì việc sao tài liệu bí mật nhà 
nước là việc chép lại hoặc tạo ra bản 
khác theo đúng nội dung bản gốc 
hoặc bản chính của tài liệu. Chụp tài 
liệu, vật chứa bí mật nhà nước là việc 
ghi lại bằng hình ảnh tài liệu, vật chứa 
bí mật nhà nước. Theo đó, hình thức 
sao tài liệu bí mật nhà nước gồm sao 
y bản chính, sao lục và trích sao.

Bên cạnh đó, bản sao tài liệu bí 
mật nhà nước phải đóng dấu sao; 

Ngày 28/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2020/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018. 

Duy NGuyễN 

 tìm hiỂu
luật bảo Vệ bí mật nhà nƯớc 
 qua nGhị Định Số 26/2020/nĐ-cP

42 Đầu tư Phát triển   Số 277   Tháng 7. 2020

tiêu điểmNghiêN cứu trao đổi



bản chụp tài liệu, vật chứa bí mật 
nhà nước phải có văn bản ghi nhận 
việc chụp. Chỉ sao, chụp đúng số 
bản cho phép và tiêu hủy ngay 
bản dư thừa, bản hỏng. Phương 
tiện, thiết bị sử dụng để sao, chụp 
tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
không được kết nối với mạng 
Internet, mạng máy tính, mạng viễn 
thông, trừ trường hợp thực hiện 
theo quy định pháp luật về cơ yếu.

quy định về giao, nhận 
Tài liệu, vậT chứa bí 
mậT nhà nước

Theo quy định tại Điều 4 Nghị 
định, trước khi giao tài liệu, vật chứa 
bí mật nhà nước phải đăng ký vào 
“Sổ đăng ký bí mật nhà nước đi”. 
Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
phải làm bì hoặc đóng gói riêng. 
Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật 
nhà nước thuộc độ “Tuyệt mật” phải 
được bảo vệ bằng hai lớp phong 
bì: Bì trong ghi số, ký hiệu của tài 
liệu, vật chứa bí mật nhà nước, tên 
người nhận, đóng dấu “Tuyệt mật” 
và được niêm phong bằng dấu của 
cơ quan, tổ chức ở ngoài bì; trường 
hợp gửi đích danh người có trách 
nhiệm giải quyết thì đóng dấu “Chỉ 
người có tên mới được bóc bì”. Bì 
ngoài ghi như gửi tài liệu thường và 
đóng dấu ký hiệu chữ “A”;

Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
độ “Tối mật” và “Mật” được bảo vệ 
bằng một lớp bì, ngoài bì đóng dấu 
chữ “B” và chữ “C” tương ứng với độ 

mật của tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước bên trong;

Về quy định nhận tài liệu, vật 
chứa bí mật nhà nước, sau khi nhận, 
tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
phải đăng ký vào “Sổ đăng ký bí 
mật nhà nước đến”. Trường hợp 
tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
mà phong bì có dấu “Chỉ người có 
tên mới được bóc bì”, người nhận 
vào sổ theo ký hiệu ngoài bì, không 
được mở bì và phải chuyển ngay 
đến người có tên trên phong bì. Các 
mẫu Sổ trên sẽ thực hiện theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ Công an.

về quy định mang Tài 
liệu, vậT chứa bí mậT 
nhà nước ra khỏi nơi 
lưu giữ

Người mang tài liệu, vật chứa bí 
mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ 
phục vụ công tác trong nước, nước 
ngoài phải có văn bản xin phép 
người có thẩm quyền theo quy định. 
Khi kết thúc nhiệm vụ phải báo cáo 
người có thẩm quyền cho phép 
mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước ra khỏi nơi lưu giữ về việc quản 
lý, sử dụng bí mật nhà nước và nộp 
lại cơ quan, tổ chức. Tài liệu, vật chứa 
bí mật nhà nước mang ra khỏi nơi 
lưu giữ phải chứa, đựng, vận chuyển 
bằng phương tiện, thiết bị bảo đảm 
an toàn do người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà 
nước quy định và phải bảo vệ trong 
thời gian mang ra khỏi nơi lưu giữ.

địa điểm, phương án 
bảo vệ và phương Tiện, 
ThiếT bị sử dụng Tại hội 
nghị, hội Thảo, cuộc 
họp có nội dung bí mậT 
nhà nước

Điều 6 Nghị định quy định hội 
nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung 
bí mật nhà nước được tổ chức trong 
phòng họp kín tại trụ sở làm việc 
của cơ quan, tổ chức. Trường hợp tổ 
chức ở ngoài trụ sở làm việc, người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết 
định tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc 
họp có trách nhiệm đề nghị cơ quan 
Bộ Công an, Công an cấp tỉnh kiểm 
tra an ninh, an toàn trong và ngoài 
khu vực diễn ra hội nghị, hội thảo, 
cuộc họp.

Nghị định này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 
và thay thế Nghị định số 33/2002/
NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 
của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật 
nhà nước. Trên cơ sở đó, thời điểm 
hiện nay Nghị định cũng như Luật 
Bảo vệ bí mật nhà nước đã có 
hiệu lực thi hành, BIDV cần căn cứ 
danh mục bí mật nhà nước do Thủ 
tướng Chính phủ ban hành, đặc 
biệt danh mục bí mật nhà nước 
của ngành ngân hàng theo lĩnh 
vực hoạt động để chủ động ban 
hành văn bản hướng dẫn, triển 
khai quy định này đến hệ thống 
các chi nhánh, đơn vị trực thuộc 
của BIDV. 
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Về thăm Điện Biên - 
mảnh Đất anh hùng

Trên hành trình đến Điện Biên, 
Đoàn dâng hương tưởng niệm các 
Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung 
phong (TNXP) hy sinh trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ tại Khu di tích 
lịch sử quốc gia Ngã ba Cò Nòi 
(Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) và 
dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với 
các dân tộc Tây Bắc tại thành phố 
Sơn La; tham quan Khu di tích lịch 
sử Nhà tù Sơn La và cây đào Tô Hiệu. 

Trong hành trình đến Điện Biên, 
ai cũng bày tỏ mong muốn tham 
quan Sở chỉ huy Chiến dịch Điện 
Biên Phủ ở Mường Phăng, đồi D1, 
đồi A1, đồi Độc Lập, sân bay Mường 
Thanh, cứ điểm Bản Kéo... 

Thành phố Điện Biên Phủ cách 
thủ đô Hà Nội gần 500km và là địa 
danh không chỉ đi vào lịch sử Việt 

Về nguồn 
             ĐỂ TRI ÂNThảo Phước

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ  (27/7/1947-27/7/2020), 
từ ngày 19/7 đến 22/7/2020, Công đoàn BIDV tổ chức cho cán bộ và 
thân nhân của thương binh, liệt sĩ tại thành phố Sơn La và Điện Biên 
tham gia hành trình “Về nguồn”.     

Nam mà cả trong lịch sử chiến tranh 
thế giới hiện đại. Chiến thắng Điện 
Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu” đã gây tiếng vang 
lớn, cả thế giới biết đến địa danh 
nhỏ bé này của Việt Nam.

Nằm trên cánh đồng Mường 
Thanh bằng phẳng, chạy dọc theo 
thung lũng sông Nậm Rốn, thành 
phố Điện Biên Phủ lọt thỏm giữa 
lòng chảo rộng với nhiều dãy núi 
trùng điệp bao quanh. Điện Biên 
còn là nơi 21 dân tộc anh em cư 
trú với những phong tục tập quán 
đặc thù làm nên bản sắc văn hóa 
độc đáo của một vùng đất. Ngoài 
rượu sâu chít, măng đắng, thịt trâu 
sấy khô, thổ cẩm, ở đây còn có “đặc 
sản” quý, thấm đậm tình người, đó 
là lòng mến khách. Sự kết hợp giữa 
quần thể di tích lịch sử với bản sắc 
văn hóa dân tộc cùng thiên nhiên 

hùng vĩ đã biến nơi đây thành miền 
đất anh hùng, một điểm đến đầy 
thú vị và hấp dẫn.

Điểm đầu tiên trong quần thể di 
tích ở Điện Biên đoàn chúng tôi đặt 
chân đến là khu di tích Sở chỉ huy 
Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường 
Phăng, cách trung tâm thành phố 
khoảng 40km. Hai bên đường vẫn 
còn đó những cánh rừng nguyên 
sinh với bạt ngàn hoa trẩu trắng, 
khu di tích nguyên là nơi Dại tướng 
Võ Nguyên Giáp cùng Sở chỉ huy 
chiến dịch đưa ra những chỉ thị, 
mệnh lệnh tấn công dẫn đến thắng 
lợi vào ngày 7/5/1954. 

Nằm ở phía Đông thành phố 
(thuộc phường Mường Thanh), đồi 
A1 là điểm cao quan trọng nhất của 
tập đoàn cứ điểm do thực dân Pháp 
xây dựng. Điểm cao này tạo thành 
một bức bình phong che chắn và 
bảo vệ khu trung tâm Mường Thanh. 

Trong thời gian lưu lại Điện Biên, 
đoàn chúng tôi còn đến thắp hương 
tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã 
hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc tại Nghĩa trang Điện Biên Phủ, 
thăm tượng đài chiến thắng ở đồi 
D1 cùng các chứng tích lịch sử như 
cầu Mường Thanh, sân bay Mường 
Thanh... và thành Bản Thủ, một di 
tích đã có trên đất Điện Biên gần 
300 năm trước.

 Đứng trên đồi D1, ngay dưới 
chân tượng đài chiến thắng Điện 
Biên uy nghi, phóng tầm mắt bao 
quát cả một vùng rộng lớn lòng 
chảo Điện Biên với nhà cửa san sát. 
Những chứng tích xưa nay đã trở 
thành di tích lịch sử, khoác lên mình 
sức sống mới, góp phần to lớn vào 
công cuộc phát triển kinh tế - xã hội 
của Điện Biên, để Điện Biên hôm 
nay không chỉ được biết đến là địa 
danh lịch sử mà còn là vùng kinh tế 
trù phú, hội tụ những bản sắc văn 
hóa phong phú bậc nhất Tây Bắc. 

Tại Sơn La, đoàn “Về nguồn” đã tặng 20 phần quà 
(1 triệu đồng) cho gia đình chính sách, thương binh có 
hoàn cảnh khó khăn. Tại Điện Biên, đoàn cũng tặng 20 
phần quà (1 triệu đồng) cho gia đình chính sách, thương 
binh có hoàn cảnh khó khăn.

 Đoàn cán bộ BIDV do Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Phan Huy Hoàng làm Trưởng đoàn  
đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TNXP hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại  

Khu di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Châu, Sơn La)
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10 tuổi. Bao nhiêu năm đã trôi qua 
nhưng mỗi dịp đến ngày Thương 
binh Liệt sỹ 27/7, tôi vẫn rất xúc 
động và tự hào về người bố của 
mình. Cảm ơn Công đoàn BIDV đã 
tổ chức chuyến đi “Về nguồn” đầy 
ý nghĩa này. Đây là tình cảm tri ân, 
là nguồn động viên quý giá đối với 
những thương binh, người con liệt 
sỹ như chúng tôi”.

Chị Nguyễn Thị Minh Thu (BIDV 
Ba Đình), chị Hồng Anh (BIDV Thái 
Nguyên), chị Phương Anh (BIDV 
Yên Bái), anh  Đào Văn Thành (BIDV 
Hà Tĩnh); anh Vũ Minh Công (BIDV 
Thanh Hóa)…. đều là những người 
từng tham gia rất nhiều lần chương 
trình Về nguồn do Công đoàn BIDV 
tổ chức.

Trong dòng người đến thắp nén 
nhang cho các anh hùng liệt sĩ có rất 
nhiều chiến sĩ Điện Biên năm xưa. 

27/7- Điểm hẹn của 
những ân tình

Như một lời hẹn, 27/7 là dịp để các 
thương binh, thân nhân gia đình liệt 
sỹ, gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng 
gặp gỡ và giao lưu. Đã tham gia nhiều 
hành trình “Về nguồn’ nhưng trong 
mỗi lần chúng tôi đi là một lần mang 
những cảm xúc và ấn tượng khác 
nhau. Mỗi cuộc hành trình là một lần 
nhắc nhở, khắc sâu thêm lòng biết 
ơn, sự tôn kính của mỗi người đối với 
sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi 
trước. Trong đoàn cán bộ “Về nguồn” 
lần này, có những người chỉ biết bố 
của mình qua tấm ảnh nhỏ. Ngày mà 
bố của nhiều anh, chị trong đoàn ra 
chiến trường, họ mới chỉ lên 3, lên 4. 
Ký ức của họ về bố chỉ là câu chuyện 
qua lời kể của mẹ. 

Chị Minh Thu (BIDV Ba Đình) 
chia sẻ: “Bố tôi mất từ năm tôi lên 

Tổ chức chương trình “Về nguồn” cho đoàn cán bộ 
BIDV trở về vùng đất anh hùng Điện Biên thể hiện lòng 
biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và đoàn viên, 
người lao động BIDV đối với những người đã anh dũng 
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước. Mỗi một lần tri ân là một lần làm giàu 
thêm truyền thống, đạo lý tốt đẹp, bồi dưỡng cho thế hệ 
trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và sự tri ân 
những hy sinh, cống hiến của lớp lớp thế hệ cha anh đối 
với Tổ quốc. 

Các anh trở về đây để ôn lại những 
chiến công đã đi vào lịch sử và có 
những người trở thành huyền thoại, 
thắp nén tâm nhang viếng hương 
hồn những đồng đội đã khuất. Thân 
nhân liệt sĩ và du khách tới nơi này 
như được sống lại trong không khí 
lịch sử hào hùng của những đoàn 
quân hướng về Điện Biên với một 
niềm tin tất thắng. 

Đoàn dâng hoa ở Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc tại thành 
phố Sơn La

Đoàn cán bộ thương binh, thân nhân liệt sỹ  BIDV tại Mường 
Phăng- Điện Biên

 Đoàn thăm đền thờ Hoàng Công Chất (Điện Biên) Tăng quà cho các gia đình, thương binh có hoàn cảnh khó khăn 
tại Điện Biên
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Chương trình “Một triệu lá cờ 
Tổ quốc cùng ngư dân bám 
biển” do báo Người Lao động 

tổ chức vận động từ năm 2019. Đến 
nay, chương trình đã trao và ký kết 
trao tặng Cờ Tổ quốc cho 14/28 
tỉnh, thành có biển của Việt Nam 
(Bạc Liêu, Cà Mau, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Khánh Hòa, Nghệ An, Tiền 
Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Quảng 
Nam… ; tặng cờ Tổ quốc cho đồng 
bào sống dọc đường biên giới trên 
bộ tại 3 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, 
Quảng Nam; tặng cờ cho ngư dân 
sinh sống tại 8 đảo tiền tiêu…

Đại diện BIDV tham dự tại 
chương trình, bà Nguyễn Thị Thu 
Hương – UVHĐQT BIDV cho biết: 
“Với ý nghĩa to lớn của chương 
trình, trong thời gian qua, Ngân 

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày 
Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 
- 27/7/2020), Chi đoàn BIDV 

Đồng Khởi tổ chức hoạt động về 
nguồn tại xã Định Thủy, huyện Mỏ 
Cày Nam. Chi nhánh đã thăm hỏi, tặng 
quà các gia đình chính sách, người có 
công cách mạng tại địa bàn.

Xã Định Thủy được xem là cái “nôi” 

    BIDV ủNg hộ chươNg TRìNh 

“Một triệu lá cờ Tổ quốc
  cùng ngư dân bám biển”

Ngày 16/7/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, BIDV đã tham gia ủng 
hộ 1 tỷ đồng chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám 
biển” do Báo Người lao động tổ chức. Đây là tấm lòng đóng góp của gần 
2,5 vạn cán bộ BIDV chung tay cùng ngư dân vươn khơi bám biển, bảo 
vệ chủ quyền biên giới hải đảo của đất nước. 

vệ chủ quyền lãnh thổ và biển, đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc mà còn 
giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền 
thống, lịch sử đáng tự hào về chủ 
quyền biển đảo Việt Nam. Mong 
rằng chương trình tiếp tục nhận 
được sự tham gia của đông đảo các 
tổ chức, cá nhân trên cả nước để 
ngày càng có nhiều ngư dân trên 
khắp các vùng biển Việt Nam nhận 
được lá cờ Tổ quốc thiêng liêng và 
vững tâm ra khơi xa, bám biển”.

Thực hiện trách nhiệm xã hội Vì 
Cộng đồng, trong đó có các chương 
trình ủng hộ bảo vệ biên giới chủ 
quyền quốc gia, là một sứ mệnh 
BIDV dành nhiều tâm sức và nguồn 
lực thực hiện. Trong nhiều năm qua, 
BIDV cũng triển khai nhiều chính 
sách, chương trình tài trợ ASXH, 
tín dụng đầu tư tại những địa bàn 
trọng điểm về quốc phòng an ninh, 
góp phần quan trọng vào việc bảo 
vệ biên giới phên dậu của quốc 
gia, đồng thời xây dựng phòng 
tuyến, thế trận lòng dân ở khu vực 
biên giới trọng điểm Tây Bắc, Tây 
Nguyên và Tây Nam bộ. 

hàng BIDV đã kêu gọi và nhận được 
sự tham gia nhiệt tình của 2,5 vạn 
cán bộ trong toàn hệ thống. Thông 
qua chương trình, mỗi cán bộ ngân 
hàng BIDV không chỉ mong muốn 
được góp sức trong công tác bảo 

BIDV ĐồNg KhởI 
TặNg quà TạI xã ĐịNh Thủy

của phong trào Đồng Khởi lịch sử ở miền 
Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước. Đoàn đã trực tiếp gửi lời thăm hỏi 
ân cần, và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối 
với những hy sinh, mất mát của các gia 
đình chính sách và tri ân sự hy sinh xương 
máu của các thương bệnh binh, các anh 
hùng liệt sỹ trong những cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc. Đoàn đã trao tặng 05 

phần quà mỗi phần trị giá 500 ngàn 
đồng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, 
gia đình chính sách và có công với 
cách mạng.

Cũng trong dịp này, đoàn đã 
tặng trường THCS Đồng Khởi 5 triệu 
đồng để nhà trường có thêm điều 
kiện chăm lo công tác giáo dục cho 
thế hệ tương lai, động viên các em 
tiếp tục cố gắng, vươn lên đạt thành 
tích cao trong học tập xứng đáng 
truyền thống quê hương Đồng Khởi 
anh hùng.

Phan Tạo

Quỳnh hoa 
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Đại diện BIDV Mỹ Tho và chính 
quyền địa phương đã trực tiếp 
trao tặng 500 bồn chứa nước, thể 

tích 1.000 lít/bồn cho các hộ dân trên địa 
bàn các xã thuộc huyện Châu Thành (Phú 
Phong, Bàn Long, Hữu Đạo, Điềm Hy, Long 
Định, Nhị Bình, Tam Hiệp); các xã thuộc 
huyện Tân Phước (Thị trấn Mỹ Phước, 
Phước Lập, Phú Mỹ, Tân lập 1, Tân lập 2). 
Số bồn nước trao tặng trị giá 750 triệu 
đồng, do Hội sở chính BIDV tài trợ. Đây là 
hoạt động được BIDV phát động với mong 
muốn gắn kết khách hàng chung tay hỗ 
trợ đồng bào các tỉnh Đồng bằng sông 
Cửu Long đang chịu tác động của hạn hán, 
ngập mặn gây ảnh hưởng đến cuộc sống 
sinh hoạt hằng ngày. 

Tiếp theo, ngày 14/7/2020, BIDV Mỹ Tho 
phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền 
Giang cùng chính quyền địa phương xã 
Đông Hòa, huyện Châu Thành tổ chức bàn 
giao nhà tình nghĩa cho bà Bùi Thị Lùn, 
cư ngụ ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu 
Thành. Bà Bùi Thị Lùn thuộc gia đình chính 
sách, đang thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn 
Bông và là gia đình thuộc diện hộ nghèo 
của xã. Bà Lùn bị mất sức lao động, không 
có đất canh tác, lại thường xuyên đau ốm, 
đi lại khó khăn. 

Căn nhà được bàn giao cho bà Bùi Thị 
Lùn có kết cấu bán kiên cố, diện tích 46 
m2 nền gạch men, mái tôn. Tổng kinh phí 
xây dựng 95 triệu đồng, trong đó, BIDV 
Mỹ Tho hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn 
lại do gia đình đóng góp. Tại buổi bàn 
giao nhà, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền 

Đối diện với những thách thức lớn 
do đại dịch Covid-19, BIDV Bình 
Tân thực hiện nhiều chương trình 

an sinh xã hội nhằm chia sẻ những khó 
khăn và hỗ trợ người dân khắc phục phần 
nào những thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

BIDV Bình Tân cùng khách hàng vừa 
triển khai loạt chương trình ASXH hỗ 
trợ người dân nghèo và các địa phương 
chịu tác động do dịch Covid-9. Theo đó, 
BIDV Bình Tân và hơn 20 doanh nghiệp 

BIDV Mỹ Tho TRao Nhà TìNh Nghĩa 

nhân ngày 27/7

Giang, BIDV Mỹ Tho, UBND xã Đông Hòa 
đã trao nhiều phần quà cho bà Bùi Thị 
Lùn. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỉ 
niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 
(27/7), góp phần giúp các hộ nghèo có 
nơi ở ổn định, từng bước giảm tỷ lệ hộ 
nghèo trên địa bàn xã.

Thực hiện trách nhiệm xã hội vì cộng 
đồng là một sứ mệnh quan trọng được 
BIDV dành nhiều thời gian, nguồn lực 
và tâm sức thực hiện. Trong nhiều năm 

qua, với vai trò là một ngân hàng thương 
mại nhà nước, bên cạnh việc thực thi các 
nhiệm vụ chính sách tiền tệ quốc gia, phục 
vụ phát triển kinh tế, BIDV dành hàng 
nghìn tỷ đồng thực hiện các chương trình 
an sinh xã hội tập trung vào các lĩnh vực 
giáo dục, y tế, xây nhà ở cho người nghèo, 
cứu trợ thiên tai, tặng quà tết cho đồng 
bào nghèo và nhiều hoạt động ý nghĩa 
thiết thực khác. 

nguyễn Thị Mộng châu 

BIDV BìNh TÂN VớI hàNh TRìNh 
chIa sẻ yêu ThươNg

là khách hàng và đối tác thân thiết đã dành 
tặng người dân tại quận Bình Tân và 2 xã 
Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) 
300 phần quà với tổng trị giá 150 triệu 
đồng. Chi nhánh cũng trao tặng và bàn 
giao máy lọc nước nhiễm mặn cho bà con 
xã Bình Hoà, huyện Giồng Trôm tỉnh Bến 
Tre trị giá 100 triệu đồng và 30 phần quà là 
nhu yếu phẩm hỗ trợ người nghèo tại địa 
phương ứng phó dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ về chương trình ASXH này, Giám 

đốc BIDV Bình Tân Nguyễn Ngọc Tiến 
nói: “BIDV Bình Tân luôn chú trọng thực 
hiện trách nhiệm xã hội vì cộng đồng 
bằng việc trích một phần từ chi phí hoạt 
động để hỗ trợ cho các địa phương khó 
khăn, người dân nghèo khắp cả nước. 
Hoạt động lần này của BIDV Bình Tân nói 
riêng cùng những hành động thiết thực 
mà các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức 
xã hội và người dân đã và đang lan tỏa 
mạnh mẽ trong cộng đồng nói chung sẽ 
giúp đẩy lùi dịch bệnh; khắc phục hậu 
quả hạn mặn và nhanh chóng đưa hoạt 
động sản xuất kinh doanh cũng như đời 
sống người dân địa phương khôi phục và 
ổn định trở lại. nguyễn Đức Toàn

Ngày 7,8 và 10/7/2020, BIDV Mỹ Tho phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc các xã trên địa bàn tổ chức trao tặng bồn chứa nước cho 
người dân chịu ảnh hưởng hạn hán, ngập mặn tỉnh Tiền Giang
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giỌt hỒng Đất VÕ Bình 
ĐỊnh 

Bình Định luôn hưởng ứng tích 
cực phong trào hiến máu tình 
nguyện hơn 26 năm qua và phong 
trào này ngày càng phát triển, 
lan tỏa sâu rộng. Hành trình Ðỏ 
tại Bình Định diễn ra từ ngày 9/7 
đến 12/7/2020 với quy mô lớn, rộng 
khắp và thu hút hơn 1.650 đoàn viên, 
thanh niên, lực lượng vũ trang, các 
cán bộ công nhân viên chức, người 
lao động và người dân tham gia. Cả 
tỉnh đã tiếp nhận 1.355 đơn vị máu 
đạt 119% so với chỉ tiêu được giao 
năm nay là 1.200 đơn vị. Hành trình 
Ðỏ năm 2020 tại đất võ đã thực hiện 
thành công sứ mệnh tuyên truyền, 
tổ chức hiến máu, khắc phục tình 
trạng thiếu máu vào mùa hè và nâng 
cao nhận thức về bệnh tan máu bẩm 
sinh của người dân toàn tỉnh. 

 Năm nay, bên cạnh các hoạt 
động như diễu hành tuyên truyền, 

giọt hồng đất võ 
KẾT NỐI DÒNg MÁu VIỆT 2020

Hành trình Đỏ lần thứ 8 (năm 2020) bắt đầu từ ngày 6/6/2020 tại Kiên Giang và tiếp tục diễn 
ra tại các tỉnh thành trong cả nước, sẽ kết thúc vào ngày 2/8/2020  tại Hà Nội. Bình Định là tỉnh 
tham gia hưởng ứng nhiệt tình chương trình trong 7 năm qua với sự đồng hành của BIDV - đơn vị 

tài trợ năm thứ 7 liên tiếp cho chương trình đặc biệt ý nghĩa này.

cổ động trên các trục đường chính 
tại địa bàn thành phố Quy Nhơn; 
Gala chủ đề «Giọt máu hồng đất võ 
- Kết nối dòng máu Việt 2020» tôn 
vinh các tập thể, cá nhân và gia đình 
hiến máu tình nguyện tiêu biểu, 
nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn 
về hiến máu cứu người ban tổ chức 
hành trình đỏ còn vận động người 
dân ở từng khu phố, phường xã 

góp phần nâng cao nhận thức cộng 
đồng về hiến máu nhân đạo. Hành 
trình Đỏ vận động hiến máu nhằm 
bổ sung nguồn máu cho các bệnh 
viện để cứu chữa bệnh nhân, thể 
hiện tinh thần đoàn kết, tương thân 
tương ái của các tầng lớp nhân dân, 
về ý nghĩa “một giọt máu cho đi, 
một cuộc đời tươi xanh ở lại”.

thấY hÀnh tRình ĐỎ LÀ 
cảm nhẬn Về BiDV!

Chương trình có được thành 
công, ngoài đóng góp trực tiếp của 
các đơn vị tổ chức như: Viện Huyết 
học Trung ương, các đoàn thể, 
bệnh viện; tình nguyện viên của 
các trường, đoàn xã; người dân và 
Câu lạc bộ 25 (tập hợp những người 
trong độ tuổi 25, mỗi người hiến 
máu ít nhất 25 lần, vận động thành 
công ít nhất 25 người tham gia….), 
không thể không nhắc đến BIDV, 
đơn vị tài trợ 7 năm liên tiếp cho 

Phan Thị Lộc
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Hướng tới kỷ niệm 73 năm 
Ngày Thương binh Liệt sỹ 
(27/7/1947 - 27/7/2020), Chi 

đoàn BIDV Đồng Khởi tổ chức về 
nguồn tại xã Định Thủy, huyện Mỏ 
Cày Nam. Hoạt động thăm hỏi, tặng 
quà các gia đình chính sách, người có 
công cách mạng của chi đoàn nhằm 
tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của 
các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc 
lập dân tộc.

Định Thủy được xem là cái nôi của 
phong trào Đồng Khởi lịch sử ở miền 
Nam trong kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, đoàn đã trực tiếp gửi lời 
thăm hỏi ân cần và bày tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất 

chiến dịch nhân đạo, nhằm phát 
huy trách nhiệm vì cộng đồng với 
chương trình đặc biệt ý nghĩa này.

Ngoài tài trợ kinh phí tổ chức, 
BIDV còn đồng hành với Hành trình 
Đỏ 2020 hàng loạt hoạt động phối 
hợp tổ chức: Tuyên truyền quảng bá 
đến công chúng tại mỗi tỉnh/thành 
phố, nằm trong lộ trình thực hiện 
Hành trình Đỏ; Tuyên truyền đến 
khách hàng, đối tác và cán bộ nhân 
viên thông qua các chi nhánh BIDV 
trên toàn quốc. Mỗi năm, hàng ngàn 
lượt cán bộ BIDV khắp nơi trực tiếp 
tham gia hiến máu, liên tục vận động 
người thân, khách hàng, đối tác…
tham gia hiến máu thể hiện tấm lòng 
hướng tới cộng đồng. Mỗi cán bộ 
BIDV tham gia với mong muốn sẻ 
chia những giọt máu nghĩa tình.

Bên cạnh ngày hội hiến máu 
của Hành trình Đỏ, cán bộ BIDV 
trên cả nước còn tích cực tham gia 
chương trình hiến máu nhân đạo, 
tình nguyện tại những chương trình 
hiến máu nhân đạo khác như: Chủ 
nhật đỏ, Lễ hội xuân hồng… BIDV 
cũng thường xuyên triển khai nhiều 
chương trình an sinh xã hội ở các 
lĩnh vực khác như: Tài trợ cho các 
bệnh viện, trạm y tế trang thiết bị 
khám chữa bệnh và xe cứu thương 
cho các bệnh viện; tài trợ mổ dị tật 

một nghĩa cử cao đẹp “hiến máu 
cứu người”. Thông qua đồng hành 
với chương trình trong phối hợp tổ 
chức, tuyên truyền đến công chúng, 
khách hàng, đối tác…nhiều cán bộ 
BIDV Bình Định đã trực tiếp hiến 
máu. Những nghĩa cử này góp phần 
xây dựng, vun đắp văn hóa doanh 
nghiệp, vì cộng đồng, thể hiện tinh 
thần sẻ chia dòng máu nghĩa tình. 

Tại nơi tiếp nhận hiến máu, BIDV 
Bình Định phối hợp hỗ trợ người 
hiến máu và triển khai bán hàng, 
đội ngũ bán lẻ tiếp xúc gặp gỡ giới 
thiệu, quảng bá về các sản phẩm 
của BIDV, trong đó BIDV pay+. Đây 
là một dịch vụ mới tích hợp cùng 
chiếc thẻ ATM để phát huy các tính 
năng mới, an toàn như chuyển tiền, 
rút tiền thuận lợi, bắt kịp công nghệ 
thời 4.0 và giới thiệu đẩy mạnh dịch 
vụ khác. Qua 3 ngày, BIDV Bình Định 
đã thực hiện thành công trên 200 
sản phẩm, dịch vụ, chủ yếu là Pay+, 
smartbanking, VNtopup…

Cảm ơn Hành trình Đỏ, chương 
trình hiến máu nhân đạo nhân văn 
sâu sắc, mang tính xã hội hóa cao, 
sức lan tỏa lớn trong cộng đồng xã 
hội. Mong rằng, mỗi năm cứ đến 
tháng 7, chúng tôi lại tiếp tục được 
đóng góp thật nhiều cho chiến dịch 
ý nghĩa này. 

tim bẩm sinh cho trẻ em…; Tài trợ 
xây hàng ngàn ngôi nhà đại đoàn 
kết...; Xây trường tiểu học, trường 
chuyên biệt hy vọng; Tặng máy tính, 
sách vở, các sân bóng đá mi ni tại 
các tỉnh thành…

tiẾP LỬa BẰng PaY+  
Trong buổi Gala ngày 10/7/2020, 

BIDV Bình Định đã trao tặng 20 suất 
quà trị giá 500.000 đồng/suất cho 
20 bệnh nhân mắc bệnh tan máu 
bẩm sinh trên địa bàn, nhằm thể 
hiện tấm lòng chia sẻ và phần nào 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hành trình Đỏ đã kết nối hàng 
triệu tấm lòng nhân ở khắp các 
tỉnh, thành phố cùng thực hiện 

Về Mỏ cày NaM, Thắp lêN gIÁ TRị TRuyềN ThỐNg
quà, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn 
đồng.

Cũng trong dịp này, đoàn BIDV 
Đồng Khởi tặng Trường THCS Đồng 
Khởi 5 triệu đồng để cùng nhà trường 
chăm lo công tác giáo dục cho thế hệ 
tương lai, động viên các em tiếp tục 
cố gắng, vươn lên đạt thành tích cao 
trong học tập.

Hoạt động về nguồn đã khơi dậy 
niềm tự hào dân tộc, làm sáng lên 
giá trị truyền thống “Uống nước nhớ 
nguồn”, giá trị nhân văn và giá trị đạo 
đức của các thế hệ đoàn viên, thanh 
niên Việt Nam nói chung và thanh 
niên BIDV Đồng Khởi nói riêng.

Phan Tạo

mát của các gia đình chính sách và tri ân sự 
hy sinh xương máu của các thương bệnh 
binh, anh hùng liệt sỹ. Đoàn đã trao tặng 
các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính 
sách và có công với cách mạng 5 phần 
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Hà Giang - nơi có nghĩa trang 
Vị Xuyên in dấu bao chiến 
tích hào hùng của cha ông ta 

trong cuộc đấu tranh bảo vệ vùng 
biên giới thiêng liêng của Tổ Quốc, 
nơi có cột cờ cực bắc Lũng Cú là 
biểu tượng thiêng liêng, tự hào về 
chủ quyền đất nước.

tRi ân các anh hùng 
Liệt sỹ tại nghĩa tRang 
VỊ XuYên

Đặt chân lên mảnh đất Hà Giang 
khi trời đã về chiều, ánh hoàng 
hôn bắt đầu buông xuống nơi 
cao nguyên đá càng làm cho mỗi 
thành viên của đoàn thêm xúc 
động, bồi hồi. Điểm đến đầu tiên 
trong hành trình của đoàn là nghĩa 
trang quốc gia Vị Xuyên – nơi yên 

Thuý hằng Sau 06 giờ đồng hồ vượt qua những cung đường  
uốn lượn đặc trưng của vùng miền núi Tây Bắc, những chiếc ô tô đã 

đưa đoàn chúng tôi với hơn 100 cán bộ đoàn chủ chốt của toàn hệ 
thống BIDV đến với Hà Giang – mảnh đất nơi địa đầu Tổ Quốc.

Tuổi trẻ BIDV 
hàNh TRìNh Về NơI Địa ĐẦu TỔ quỐc

nghỉ của hơn 1.700 liệt sỹ. Được 
khởi công xây dựng từ năm 1990, 
nơi đây đã trở thành “ngôi nhà 
chung” của các liệt sỹ đã anh dũng 
chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến 
khốc liệt bảo vệ biên giới phía bắc 
năm 1979 và các liệt sỹ thuộc 32 
tỉnh, thành từ Bình Trị Thiên trở 
ra. Các Anh tuy không cùng tên, 
không cùng quê quán nhưng ở nơi 
đây các anh được yên nghỉ cùng 
với đồng đội của mình. Những hy 
sinh to lớn của các Anh đã hòa vào 
lòng đất, cho hôm nay đá đã đơm 
hoa trên đất mẹ Hà Giang.

Mỗi chúng tôi đều rưng rưng xúc 
cảm khi được tận tay đặt lên từng 
ngôi mộ một ngọn nến, thắp một 
nén hương thể hiện cho lòng biết ơn 
sâu sắc, luôn ghi nhớ công lao to lớn 

của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì 
hòa bình hôm nay của Tổ quốc.

Mỗi ngọn nến được thắp lên như 
một lời hứa, một sự quyết tâm của 
tuổi trẻ trước anh linh các anh hùng 
liệt sỹ. Nguyện hứa rằng chúng em 
hôm nay sẽ tiếp bước cha anh, cùng 
ra sức cống hiến trí tuệ, sức lực cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc trong thời kỳ mới.

công tRình thanh niên 
– XâY Dựng Điểm tRường 
mầm non tại Xã Lũng cú

Sau gần 07 giờ đồng hồ từ thành 
phố Hà Giang, trải qua con đường 
200km với những khúc cua uốn 
lượn, đoàn đã có mặt tại thôn Xéo 
Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, 
tỉnh Hà Giang. Thôn có 50 hộ dân 
với 256 nhân khẩu, trong đó đến 
80% là hộ nghèo và cận nghèo. Ở 
đây đoàn đã thăm hỏi, tặng quà 
cho các gia đình thương binh, chính 
sách trên địa bàn xã và đặc biệt là đã 
cùng với chính quyền địa phương 
tham gia lễ khởi công xây dựng 
điểm trường mầm non của thôn Xéo 
Lủng. Đây là công trình thanh niên 
cấp đoàn khối DNTW do Đoàn thanh 
niên BIDV thực hiện với tổng số tiền 
quyên góp ủng hộ là 475 triệu đồng.

Nhìn nụ cười ánh lên trên môi 
các em nhỏ, chúng tôi càng thêm tự 
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cho chủ quyền của Tổ quốc, côt cờ 
sẽ mãi trường tồn cùng với niềm 
tin và tình yêu nước của cả dân tộc 
Việt Nam, quyết tâm chiến đấu đến 
cùng vì độc lập tự do, vì hòa bình và 
thống nhất đất nước.

Hành trình “tháng 7 tri ân” của 
tuổi trẻ BIDV đã để lại trong mỗi 
chúng tôi những ký ức thật đẹp. 
Hành trình khép lại và hứa hẹn sẽ 
mở ra thật nhiều hành trình, nhiều 
phong trào hoạt động có ý nghĩa của 
các cơ sở đoàn trong toàn hệ thống 
BIDV. Mỗi hành trình đi qua như 
một lời nhắn nhủ đến các đoàn viên 
thanh niên BIDV về truyền thống 
uống nước nhớ nguồn, về lòng tự 
hào dân tộc và yêu chuộng hòa bình 
của đất nước Việt Nam ta… 

hào về hành trình ý nghĩa hôm nay. 
Thay vì những mái lán đơn sơ, yếu 
ớt với lo lắng có thế đổ ngã bất cứ 
lúc nào trước sự tàn khốc của thiên 
tai thì chỉ một thời gian ngắn nữa 
thôi, các em sẽ có được một điểm 
trường khang trang để cùng học 
tập, rèn luyện. Món quà không chỉ 
là động viên về vật chất mà hơn hết 
đó còn là tấm lòng của hơn 11.000 
đoàn viên thanh niên nói riêng và 
gần 2 vạn cán bộ trong toàn hệ 
thống BIDV cùng mong muốn các 
em có điều kiện được học tập, được 
chăm sóc tốt hơn, là sự động viên 
về tinh thần để tiếp thêm cho các 
em niềm tin, niềm hy vọng về tương 
lai phía trước, cùng ra sức phấn đấu 
trong học tập mai sau trở thành 
người có ích cho xã hội.

Cùng nghiêm trang 
trong nghi lễ Chào Cờ 
tại Cột Cờ lũng Cú

Nằm cách điểm cực Bắc của nước 
ta khoảng 2km, cột cờ Lũng Cú nằm 
trên đỉnh núi Lũng Cú hay còn có 
một tên gọi khác là “núi Rồng” với 
độ cao khoảng 1.470 mét so với 
mực nước biển.

Trải qua 839 bậc thang với 3 
chặng, đoàn chúng tôi đã lên đến 
cột cờ, thỏa lòng mong ước bấy lâu 
nay đã thành hiện thực. Từ trên cao 

phóng tầm mắt nhìn xuống, Lũng 
Cú trông như một bức tranh thủy 
mặc mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban 
tặng cho vùng đất này. Riêng với tôi 
thì đây quả thực là một trải nghiệm 
thật tuyệt vời và đáng nhớ để thêm 
tự hào, thêm yêu non sông, đất 
nước Việt Nam ta.

Trong màu áo xanh thanh niên, 
cùng với các chiến sỹ của đồn biên 
phòng Lũng Cú, toàn đoàn đã thực 
hiện nghi lễ chào cờ ngay tại cột cờ 
cực Bắc thiêng liêng này. Giây phút 
được đứng dưới cờ và cất lên những 
giai điệu hùng tráng của bài quốc 
ca, mỗi cán bộ đoàn BIDV lại càng 
thêm biết ơn công lao của Bác Hồ, 
của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh 
vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. 
Càng thôi thúc và tiếp sức mạnh 
cho mỗi chúng tôi thêm nỗ lực phấn 
đấu trong công tác và rèn luyện, 
đóng góp sức mình vào sự phát 
triển của BIDV nói riêng và của đất 
nước nói chung.

Nhận lá cờ do đại diện đồn biên 
phòng Lũng Cú trao tặng và được 
trò chuyện cùng các chiến sỹ biên 
phòng, chúng tôi được biết lá cờ 
trên cột cờ Lũng Cú có chiều dài 54 
mét với ý nghĩa tượng trưng cho 54 
dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng. 
Đứng hiên ngang trên đỉnh núi rồng 
như một biểu tượng thiêng liêng 

51Tháng 7. 2020   Số 277   Đầu tư Phát triển



“xanh nơi công sở” 
ở BIDV phÚ TàI

Lớp học Tình thương khóm 
Nguyễn Du là một lớp học 
rất đặc biệt. Các em học sinh 

không có giấy tờ tùy thân, là con gia 
đình nghèo. Hàng ngày lớp học chỉ 
diễn ra trong một buổi sáng, từ 7h 
đến 10h. Còn buổi chiều, các em đi 
bán vé số hay đi làm thuê mướn phụ 
giúp gia đình.

Từng nhiều lần đến tổ chức các 
hoạt động thăm tặng quà cho các 
em học sinh của lớp, đặc biệt là vào 
dịp trước Tết nguyên 
đán Kỷ Hợi 2020, nhìn 
thấy những đứa trẻ 
mặt mày nhem nhuốc, 
trang phục đến trường 
của mỗi bạn một kiểu 
và có cả những chiếc áo 
trắng cũ mèm và ngả 
màu, các CBNV của Chi 
nhánh BIDV An Giang 
đã cùng nghĩ về những 
bộ đồng phục, những 
chiếc áo trắng mới tinh 
dành tặng các em học 
sinh của lớp.

Trong lúc chuẩn bị cho một cuộc 
vận động kinh phí nội bộ trong toàn 
Chi nhánh, BIDV An Giang nhận được 
tin vui đến từ Giải chạy “Tết ấm cho 
người nghèo”. Chi nhánh đã giải nhì 
cuộc thi “Check-in ấn tượng cùng 
BIDV” – một trong chuỗi hoạt động 
hưởng ứng giải chạy. Giải thưởng đã 
giúp giải quyết khó khăn về kinh phí 
tổ chức hoạt động ý nghĩa này. 

Sau một thời gian giãn cách xã 
hội do đại dịch COVID-19, với nguồn 
kinh phí từ giải thưởng và vận động 
từ Ban Lãnh đạo, CBNV chi nhánh, 

Ngày 15/7/2020, BIDV An Giang tổ chức trao tặng đồng phục học 
sinh và cây xanh cho Lớp học Tình thương khóm Nguyễn Du (TP. 
Long Xuyên, An Giang). Kinh phí thực hiện hoạt động được trích từ 
nguồn tiền thưởng của chi nhánh tại Giải chạy “Tết ấm cho người 
nghèo 2019” và đóng góp của tập thể BIDV An Giang.

Món quà đặc biệt 
TỪ gIẢI chạy TẾT ẤM cho NgưỜI NghÈo

TÙng TRẦn

hoạt động trao tặng đồng phục 
học sinh được khởi động trở lại và 
những món quà đã nhanh chóng 
được trao tặng đến tay các bạn học 
sinh của lớp học. Mỗi phần quà gồm 
01 bộ đồng phục đi học (áo sơ mi 
trắng, quần tây cho học sinh nam 
và áo trắng, váy cho học sinh nữ), 01 
bộ đồ thun thể thao để học thể dục, 
01 áo cờ đỏ sao vàng. 

Nhìn các em học sinh trong 
những chiếc áo trắng tinh tươm 
thơm mùi vải mới cùng những nụ 
cười hồn nhiên vui tươi, tôi và các 

bạn khác cũng thấy vui và hạnh 
phúc. Chúng tôi thực sự xúc động 
với lời bộc bạch của một em học 
sinh của lớp “Em vui lắm. Em đã có 
áo mới đến lớp, lớp học cũng đã có 
thêm cây xanh để bầu không khí 
trong lành. Em sẽ cố gắng chăm 
ngoan, học tốt để không phụ lòng 
những người đã yêu thương lớp học 
nhỏ của mình”.

Sau khi chia tay các em, trở về với 
công việc quen thuộc, xem những 
hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã 
hội, chúng tôi rất vui vì không nghĩ 
rằng chỉ với những phần quà nhỏ 
nhưng chúng tôi đã mang được 
nhiều niềm vui đến các em học sinh 
như thế. Và thực sự, chúng tôi lại 
càng vui hơn vì những bước chạy 
và hoạt động bên lề của Giải chạy 
Tết ấm cho người nghèo không chỉ 
giúp xây dựng được lối sống lành 
mạnh cho mỗi người trong chúng 
tôi, tạo dựng phong trào rèn luyện 
thể dục thể thao trong cộng đồng, 
mà còn trao đi tình yêu thương và 
lan tỏa những điều tốt đẹp, những 
giá trị nhân văn trong cuộc sống. 
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Ngày hội 

việc được đặt 1 chậu cây xanh lớn. Các loại 
cây được lựa chọn chủ yếu như kim tiền, 
kim ngân, trầu bà, đại phú gia, lưỡi hổ… 
Những chậu cây xanh, tươi mát đã giúp xua 
tan bớt phần nào căng thẳng, áp lực trong 

công việc cũng như làm dịu đi sự vội 
vàng, bực dọc của những khách hàng 
khó tính. Chị Nguyễn Thùy Dương, 
khách hàng Vip của Phòng Giao dịch 
khách hàng BIDV Phú Tài nói: “Từ khi 
có cây xanh, chị thích đến ngân hàng 
BIDV hơn, vì cảm thấy tươi mới, thoải 
mái”. Cây xanh trong văn phòng làm 
việc không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà 
còn giúp tinh thần của cán bộ nhân 
viên sảng khoái, năng suất làm việc 
cũng cao hơn. 

hương Lan

“xanh nơi công sở” 
ở BIDV phÚ TàI

Hai tháng gần đây, đoàn thanh niên 
BIDV Phú Tài đã chung tay cùng 
công đoàn cơ sở tham gia nhiều 

hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường 
như: Ra quân dọn dẹp bãi biển Quy Nhơn 
cùng đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Bình 
Định, bài trừ việc sử dụng chai nhựa đựng 
nước và trồng hoa tại khuôn viên chi nhánh.  

Bên cạnh đó, nhằm giúp văn phòng cải 
thiện chất lượng không khí, 50 chậu cây 
xanh mini đã được đặt tại nơi giao dịch 
trực tiếp với khách hàng, mỗi phòng làm 

Tiếp nối giá trị tốt đẹp của BIDV, 
với mong muốn trở thành cầu 
nối gắn kết các thành viên 

trong đại gia đình BIDV Bà Rịa - 
Vũng Tàu, đầu tháng 7 vừa qua, Ban 
chấp hành Công đoàn BIDV Bà Rịa – 
Vũng Tàu tổ chức Ngày Hội gia đình 
dành cho toàn thể cán bộ nhân viên 
của chi nhánh.

Với thông điệp “Khuấy động mùa 
hè - Kết nối yêu thương”, ngày hội 
năm nay được tổ chức tại Ocenami 
Long Hai - Villas & Beach Clup - một 
điểm đến giải trí cách trung tâm 
thành phố Vũng Tàu gần 40km, với 
lối kiến trúc hiện đại, tinh tế, kết cấu 
độc đáo, cùng với nắng vàng, làn 

Những giây phút cùng các con, bên vợ, bên chồng, cùng đồng nghiệp quây 
quần, sẻ chia ấm áp... chính là thời khắc toàn thể cán bộ BIDV Bà Rịa - 
Vũng Tàu chúng tôi cùng đoàn tụ bên nhau, chung vui trong Ngày Hội 
gia đình. Chi nhánh luôn có những cách gắn kết đặc biệt như thế, để mỗi 
lần nhắc tới, ai cũng cảm thấy ấm áp, khó quên!

cùng thưởng thức những món ăn 
ngon, rồi tất cả cùng khuấy động 
sân khấu, với rất nhiều tiết mục đặc 
sắc, vui nhộn, hài hước. 

Đó chính là những giây phút cả 
nhà cùng đạp xe dạo biển, đón bình 
minh trong không khí trong lành; 
cùng nhau check in và lưu lại những 
tấm hình kỷ niệm, đáng nhớ và thân 
thương. 

Ngày Hội gia đình “Khuấy động 
mùa hè - Kết nối yêu thương” kết 
thúc nhưng dư âm, ý nghĩa của 
chương trình sẽ theo bước chân mỗi 
người về với tổ ấm yêu thương. Đây 
chính là nền tảng tuyệt vời cho mỗi 
gia đình để có thể sống trọn cuộc 
đời hạnh phúc cũng như tiếp tục 
cống hiến hết mình cho công việc, 
để cùng vun đắp dựng xây mái nhà 
chung BIDV. 

Những giây phút hiếm hoi của cán bộ 
BIDV Bà Rịa Vũng Tàu và con cái. 

nước biển xanh mát, bãi cát trải dài 
mượt mà... Khung cảnh đó đã khiến 
không khí của ngày hội thêm sôi 
động, náo nhiệt với nhiều hoạt động 
tập thể diễn ra sôi nổi, hào hứng.

Đó chính là thời khắc mỗi gia đình 
BIDVer cùng nhau check in tạo khối 
BIDV Family’s Tree, cùng cất vang bài 
hát truyền thống BIDV, cùng khoác 
lên chiếc áo xanh màu BIDV, gắn kết 
tạo hình BIDV, chơi các trò chơi tập 
thể. Trẻ em thì được thi vẽ tranh, chơi 
đủ các trò chơi dân gian. 

Đó chính là khoảnh khắc ấm áp 
khi tất cả quây quần bên nhau, ngay 
khu vực Swimming Pool, dưới ánh 
đèn sân khấu rực rỡ đủ màu sắc, để 

ở BIDV  Bà Rịa - VũNg Tàu 
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ATK Định Hóa, Thái Nguyên 
là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cùng các đồng chí lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước Việt Nam sống và 
làm việc trong giai đoạn 1947-1954 
để lãnh đạo cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp. Huyện Định 
Hóa cùng các huyện Đại Từ, Phú 
Lương (tỉnh Thái Nguyên), Chợ 
Đồn (tỉnh Bắc Kạn), Sơn Dương, 
Yên Sơn, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên 
Quang) được Trung ương Đảng 
chọn làm An toàn khu Trung ương. 
Trong đó, Định Hoá là trung tâm 
thủ đô kháng chiến, hội tụ cả 3 yếu 
tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa, có 
địa hình hiểm trở “Tiến khả dĩ công, 
thoái khả dĩ thủ”.

Vượt 140km, đoàn đến thăm 
khu di tích lịch sử Lán Tỉn Keo nằm 
trên đồi Tỉn Keo thuộc xã Phú Đình, 
trung tâm của ATK Định Hóa. Tỉn 
Keo theo tiếng người dân tộc Tày 
có nghĩa là chân đèo, nơi đây 
vào ngày 6/12/1953, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chủ trì cuộc 
họp bàn kế hoạch tác chiến 
Đông Xuân (1953-1954) và 
chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Đoàn vào thăm những 
căn lán nhỏ đơn sơ, giản 
dị sát vách núi, nơi Bác đã 
từng ở, làm việc và chỉ đạo 
cuộc kháng chiến. Bên cạnh 
khu lán nghỉ vẫn còn cây rau 
ngót rừng mà Bác vẫn thường 
ra hái, nấu bữa ăn hằng ngày. 
Chúng tôi được nghe kể những 
câu chuyện về Bác, về lời Bác căn 
dặn các đồng chí khi làm nhiệm 
vụ khi xưa “Phải tìm nơi gần rừng 
núi, gần sông suối, gần dân, không 
gần đường”. Chúng tôi càng cảm 
nhận sâu sắc bài học gần dân của 
Bác, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó 
khăn nào vẫn luôn gần gũi, gắn bó 
mật thiết và lấy dân làm gốc.

Điểm dừng chân tiếp theo 
của đoàn là Nhà tưởng niệm Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tại Đèo De. Nhà 
tưởng niệm được xây dựng vào 
dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh 
của Bác, nằm trên một ngọn đồi 
tựa lưng vào dãy núi Hồng hùng 
vỹ, là nơi hành hương về nguồn 
của các thế hệ người Việt Nam và 

du khách quốc tế. Tại đây, 
đoàn đã làm lễ dâng hương 
tưởng niệm Bác. Trong 
không gian trang trọng giữa 
thủ đô gió ngàn, âm thanh 
của tiếng chuông, tiếng 

khánh ngân vang như muốn 
nhắc nhở mỗi chúng tôi tiếp 

tục học tập, làm theo tư tưởng, 
đạo đức cách mạng và phong 
cách của Người. 

Chúng tôi di chuyển tiếp hơn 
một cây số đường mòn, băng qua 
các con suối nhỏ, đến tham quan 
thác Khuôn Tát thuộc khu di tích 
lịch sử ATK Định Hóa. Thác Khuôn 
Tát nằm giữa núi rừng hoang vu 
và khá yên tĩnh, xung quanh thác 
có nhiều cây cổ thụ. Thác bao 
gồm bảy tầng, nước từ trên cao 
đổ xuống tung bọt trắng xoá, phía 
dưới tạo thành dòng suối. Nơi đây 
được xếp hạng danh thắng cấp 
quốc gia vào năm 2002. Hành trình 
“trèo đèo vượt suối” và hòa mình 
vào suối nguồn cách mạng giữa 
thiên nhiên hùng vĩ khiến chúng 
tôi có cảm giác vừa tự hào, vừa 
thích thú. 

Phước Minh 

ĐẢNg VIêN BITc 
về nguồn

aTK Định hóa
Sáng 20/6/2020, các đảng viên 3 miền  

Bắc - Trung - Nam thuộc BITC cùng hội tụ  
và xuất phát từ Thủ đô Hà Nội về thăm  

thủ đô kháng chiến An toàn khu  
(ATK) Định Hóa.

Chi bộ 1 chụp hình lưu niệm tại Lán Tỉn Keo, ATK Định 
Hóa, Thái Nguyên.

Các Đảng viên BITC tại ATK Định Hóa

54 Đầu tư Phát triển   Số 277   Tháng 7. 2020

Chia sẻ



Năm 2020, chi nhánh Nghệ 
An đã phát động chương 
trình thi đua “Ngôi sao kinh 

doanh”. Với kinh nghiệm, đam mê 
của mình, Hoàng Khánh Minh đã 
giành được rất nhiều ngôi sao từ 
chương trình này. Năm tháng và 
kinh nghiệm trong nghề giúp anh 
đúc rút được nhiều điều tốt đẹp để 
hướng đến thành công, trong đó 
đầu tiên là kinh nghiệm chăm sóc 
khách hàng, xây dựng cho mình 
một kế hoạch hành động và đam 
mê với công việc.

PGD Ga Vinh là PGD hỗn hợp 
có quy mô hơn 1.400 tỷ đồng, lợi 
nhuận bình quân đầu người đạt 1,8 
tỷ đồng, thu hút rất nhiều khách 
hàng doanh nghiệp (KHDN) và 
khách hàng cá nhân (KHCN) trên 
địa bàn đến giao dịch. Để đạt được 
kết quả đó, lãnh đạo phòng và cán 
bộ nhân viên đều hành động theo 
phương châm “Tất cả vì sự phát 
triển của tổ chức”. Với vai trò của 
lãnh đạo phòng, Hoàng Khánh Minh 
luôn nhiệt tình lắng nghe, tiếp nhận 
cái mới và phản biện một cách cởi 
mở để cùng tập thể tìm ra hướng 

Thắp lửa đam mê 
Hoàng Khánh Minh là đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ của chi 
nhánh BIDV Nghệ An. Qua hơn 10 năm công tác tại BIDV, trải qua 
nhiều vị trí công việc, hiện tại Minh đang là Phó Giám đốc Phòng Giao 
dịch (PGD) Ga Vinh.

An Phước 

giải quyết tốt nhất vấn đề đặt ra.
Minh luôn cho rằng, anh may 

mắn được công tác tại BIDV Nghệ 
An, nơi nuôi dưỡng tinh thần đoàn 
kết, sự sáng tạo và phong trào thi 
đua. Minh và ban lãnh đạo chi nhánh 
luôn quan tâm, sát sao trong công 
tác điều hành, đặc biệt là sát sao với 
khối phòng giao dịch. Anh cho rằng, 
các phòng ban trong chi nhánh phải 
luôn có sự phối hợp nhịp nhàng để 
nâng cao chất lượng dịch vụ đối với 
khách hàng. Điều đó góp phần làm 
nên thành công cho PGD Ga Vinh nói 
riêng và BIDV Nghệ An nói chung.

Theo Hoàng Khánh Minh, yếu 
tố con người đóng góp 1 phần 
quan trọng trong sự phát triển bền 
vững của tổ chức. Hiểu được điều 
đó, Minh cũng như đội ngũ cán 
bộ PGD Ga Vinh luôn sẵn sàng các 
nhiệm vụ kinh doanh được giao, 
bản thân phải thực sự chuẩn bị đầy 
đủ hành trang cần thiết như kiến 
thức nghiệp vụ đa dạng, kỹ năng 
cần thiết cho công tác bán hàng. 
Minh đã rèn luyện cho mình một 
thói quen không ngừng học tập, 
dành thời gian để nghiên cứu các 

công văn, nghiệp vụ mới để tích lũy 
khối lượng kiến thức đa dạng, phục 
vụ cho công việc. Minh cũng là 
người chịu khó trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm với các bạn đồng nghiệp 
hoặc tham gia các chương trình đào 
tạo E learning do Viện Nghiên cứu 
và đào tạo BIDV tổ chức.

Bên cạnh chuyên môn nghiệp 
vụ, kỹ năng bán hàng Minh cho 
rằng, cán bộ trẻ phải rèn luyện về 
tinh thần, thái độ làm việc tốt, xác 
định mình là lực lượng tiên phong 
trong bán hàng, phải mạnh dạn, 
nhiệt tình, năng nổ, với tinh thần 
không sợ thất bại trong triển khai 
hoạt động kinh doanh. “Khát vọng 
là động lực thúc đẩy nhanh mọi 
thứ, thôi thúc tôi làm việc, giúp tôi 
tích cực hơn, học tập và rèn luyện 
nhiều hơn để cảm thấy mình có giá 
trị hơn. Tôi luôn tâm đắc với câu hỏi 
câu mà giám đốc chi nhánh từng 
hỏi chúng tôi “sau 5 năm, 10 năm 
nữa các bạn trẻ sẽ ở đâu, sẽ như thế 
nào?”, Hoàng Khánh Minh nói.

Được phân giao chăm sóc nền 
khách hàng quan trọng và phụ 
trách những KHDN có uy tín, Minh 
luôn cố gắng mang lại cho khách sự 
tin tưởng cao nhất bằng lòng chân 
thành, nghệ thuật làm cho khách 
thấy được lợi ích tốt nhất mà chỉ 
có BIDV mang lại. Sự tin tưởng của 
khách hàng đối với Minh và BIDV 
được xây dựng bằng một quá trình 
tích lũy lâu dài. Vì thế, Minh cũng 
như cán bộ của PGD Ga Vinh được  
khách hàng xem như những người 
bạn thân thiết. 

Anh Hoàng Khánh Minh
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Hội nghị có sự hiện diện của 
đồng chí Hoàng Thị Minh 
Thu – Phó Bí thư Đoàn Khối 

Doanh nghiệp Trung ương, đồng 
chí Trần Phương – Phó Tổng Giám 
đốc BIDV cùng 130 đồng chí cán bộ 
đoàn chủ chốt tại các cơ sở đoàn 
trực thuộc đến từ 03 địa bàn kinh tế 
trọng điểm của cả nước (Hà Nội, Đà 
Nẵng, TP Hồ Chí Minh). 

những Dấu ấn ĐẬm 
nét tRong nỬa chặng 
Đường Đầu của nhiệm 
kỳ

Với vai trò là lực lượng xung kích, 
năng động, sáng tạo trong triển 
khai các phong trào, hoạt động, 
trong giai đoạn 2017 – 2020, Đoàn 
Thanh niên BIDV đã đạt nhiều 
thành tích xuất sắc nổi bật, góp 
phần hoàn thành hiệu quả các chỉ 
tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội 
Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
Theo đó, cả 8/8 chỉ tiêu của nhiệm 
kỳ đều hoàn thành vượt mức 50%, 
đặc biệt có 2 chỉ tiêu đã gần đạt 
mức đề ra cả nhiệm kỳ của Nghị 
quyết với tỷ lệ thực hiện trên 95%. 
Cụ thể, Đoàn Thanh niên BIDV đã 

Đoàn Thanh nIên BIDV
Những dấu ấn tuổi trẻ 
nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2022

Vũ hiền

Ngày 23/7/2020, Hội nghị 
sơ kết giữa nhiệm kỳ thực 

hiện Nghị quyết Đại hội 
Đoàn BIDV lần thứ III, 

nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã 
được tổ chức thành công tại 

Hà Nội. Hội nghị đã thực 
hiện đánh giá kết quả hoạt 

động Đoàn thanh niên BIDV 
trong những năm đầu nhiệm 
kỳ; đề ra các mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp công tác đoàn 

và phong trào thanh niên 
BIDV giai đoạn 2020-2022 

nhằm thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội Đoàn 

BIDV lần thứ III, nhiệm kỳ 
2017-2022.

thực hiện được 631/650 công trình 
thanh niên (đạt 97,08% chỉ tiêu cả 
nhiệm kỳ); có 580/600 ý tưởng, sáng 
kiến, đề tài NCKH được áp dụng vào 
hoạt động chuyên môn (đạt 95% 
chỉ tiêu cả nhiệm kỳ); vận động hiến 
máu được 3.750/5.000 đơn vị máu 
(đạt 80% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ); ủng 
hộ các hoạt động an sinh xã hội với 
số tiền 19/30 tỷ đồng (đạt 63% chỉ 
tiêu cả nhiệm kỳ); giới thiệu 466/850 
đoàn viên ưu tú đứng trong hàng 
ngũ của Đảng (đạt 54,82% chỉ tiêu 
cả nhiệm kỳ); 100% đoàn viên thanh 
niên tham gia nghiên cứu, học tập, 
quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng, của Đoàn; 100% cơ 
sở Đoàn triển khai việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; 100% Ủy viên 

Ban Chấp hành Đoàn các cấp được 
tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công 
tác Đoàn.

Trong 3 năm qua, bám sát tình 
hình hoạt động kinh doanh và định 
hướng phát triển của BIDV, công 
tác Đoàn và phong trào thanh 
niên được triển khai toàn diện trên 
các mặt công tác. Nội dung, hình 
thức công tác tuyên truyền giáo 
dục được đổi mới theo hướng gần 
gũi, thân thiện, hiện đại, tận dụng 
khai thác các kênh truyền thông 
nội bộ trên nền tảng số (facebook, 
workplace…) phù hợp với tuổi 
trẻ, từng bước xây dựng hình mẫu 
thanh niên có “bản lĩnh, trí tuệ, khát 
vọng vì sự phát triển bền vững của 
BIDV”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và hội nhập quốc tế.

Với đặc thù hoạt động đoàn 
trong doanh nghiệp, Đoàn Thanh 
niên BIDV xác định các phong trào, 
hoạt động chủ yếu tập trung vào 
loại hình tình nguyện tại chỗ, từ các 
công việc hàng ngày gắn với nội 
dung đẩy mạnh và thực hiện có hiệu 
quả công tác chuyên môn, nghiệp 
vụ. Với 120 cơ sở đoàn trực thuộc 
và 6.235 đoàn viên tại 03 thành 
phố lớn, Đoàn Thanh niên BIDV đã 
thực hiện tốt vai trò tập hợp, tuyên 

nhung hiền
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Đoàn Thanh nIên BIDV
Những dấu ấn tuổi trẻ 
nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2022

truyền, vận động đoàn viên thi đua 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên 
môn được giao; kết hợp hài hòa các 
phong trào của Trung Ương Đoàn, 
Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung 
Ương với các phong trào do Đoàn 
BIDV phát động như phong trào 
tuổi trẻ sáng tạo, phong trào thanh 
niên tình nguyện vì cuộc sống cộng 
đồng, phong trào tuổi trẻ xung kích 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xung 
kích bảo vệ môi trường và ứng phó 
biến đổi khí hậu… Các phong trào 
đã thể hiện sức trẻ, trách nhiệm của 
tập thể, của từng cá nhân đoàn viên 
cho sứ mệnh của BIDV cũng như sự 
phát triển chung của toàn xã hội, 
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của hệ 
thống, quảng bá thương hiệu, hình 
ảnh đồng thời phát huy văn hóa 
doanh nghiệp của BIDV.

Giai đoạn 2017 - 2020, với tinh 
thần đoàn kết, sáng tạo, công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên 
BIDV đã khẳng định vị thế, uy tín 
và đóng góp không nhỏ trong việc 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
chính trị của Đảng ủy, Ban lãnh đạo 
BIDV; tạo ra những chuyển biến tích 
cực, toàn diện trên các mặt công tác 
đoàn. Những kết quả đó tiếp tục là 
nền tảng quan trọng thúc đẩy sự 
phát triển của tổ chức Đoàn Thanh 
niên BIDV trong thời gian tới.

tiẾP tục nỗ Lực thực 
hiện thắng Lợi mục tiêu 
cả nhiệm kỳ  

Bước sang nửa cuối nhiệm kỳ, 
Đoàn Thanh niên BIDV xác định 

mục tiêu công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên giai đoạn 2020-
2022 là nâng cao chất lượng tổ 
chức Đoàn; xây dựng thế hệ đoàn 
viên thanh niên BIDV giàu lòng yêu 
nước, yêu ngành, yêu nghề, có bản 
lĩnh chính trị, ý thức chấp hành 
pháp luật, có đạo đức cách mạng 
và lối sống đẹp, có kiến thức, có kỹ 
năng, có ước mơ, hoài bão, khát 
vọng, xung kích trong hoạt động 
kinh doanh, góp phần xây dựng 
BIDV phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Phó Tổng Giám đốc Trần Phương 
đã ghi nhận và biểu dương những 
nỗ lực của đoàn viên thanh niên 
nửa nhiệm kỳ qua trong việc hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên 
môn, các hoạt động an sinh xã 
hội vì cộng đồng, kết hợp hài hòa 
các phong trào của Trung ương 
Đoàn, của Đoàn Khối DNTW với 
các phong trào riêng có của BIDV 
với những con số rất ấn tượng. 
Đồng thời, để công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên giai đoạn 
2020-2022 phát huy cao độ tinh 
thần xung kích, sáng tạo, Phó 
Tổng Giám đốc yêu cầu hoạt động 
Đoàn Thanh niên tập trung vào 6 
trọng tâm. Cụ thể: (1) Bám sát định 
hướng chiến lược của BIDV, nỗ lực 
cùng các hệ thống hoàn thành 
tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 
kinh doanh trên cả 5 phương 
diện: quy mô, cơ cấu, chất lượng, 
hiệu quả và nền khách hàng; (2) 
Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng cho đoàn viên 
thanh niên, đặc biệt là việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh nhằm 
xây dựng lớp thanh niên có bản 
lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, dám đi 
đầu vượt qua khó khăn, thách thức 
trong bối cảnh mới; (3) Nghiên 
cứu, tham mưu xây dựng các mô 
hình/cách thức triển khai phong 
trào tình nguyện tại chỗ gắn với 
công tác chuyên môn nghiệp vụ, 
phong trào sáng tạo và nghiên 
cứu khoa học, góp phần vào quá 
trình hình thành văn hóa học hỏi, 
sáng tạo tại BIDV; (4) Hoạt động 
tình nguyện vì cộng đồng đẩy 
mạnh thực hiện theo hướng chủ 
động - quy mô - thiết thực - hiệu 
quả; (5) Chủ động và triển khai 
kịp thời công tác bồi dưỡng năng 
lực cho cán bộ Đoàn, công tác 
quy hoạch và giới thiệu nhân sự 
theo yêu cầu thực tiễn của tổ chức 
Đoàn; (6) Tích cực hơn nữa trong 
việc đăng ký đảm nhận các công 
trình, phần việc khó với Đoàn Khối 
DNTW để khẳng định vai trò, trách 
nhiệm của một tổ chức Đoàn lớn 
mạnh trong Khối DNTW.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí 
Hoàng Thị Minh Thu – Phó Bí thư 
Đoàn khối DNTW cũng đề nghị Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn 
Thanh niên BIDV xem xét điều 
chỉnh các chỉ tiêu mục tiêu của Nghị 
quyết để có thêm động lực triển 
khai các hoạt động, đồng thời cần 
đưa các hoạt động an sinh xã hội, 
tình nguyện theo chiều sâu, đẩy 
mạnh tính hiệu quả và lan tỏa trong 
toàn hệ thống, tới từng đoàn viên. 

Hội nghị khép lại để mở ra một 
giai đoạn mới với những nhiệm vụ 
mới mà ở đó tinh thần “đâu cần – 
thanh niên có, đâu khó – có thanh 
niên” luôn rực cháy. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, các cán bộ đoàn chủ 
chốt đã tham gia chương trình về nguồn tại Hà Giang, 
tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang 
Vị Xuyên nhân dịp 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, thực 
hiện nghi thức chào cờ trang nghiêm tại cột cờ Lũng Cú 
– điểm địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc và khởi công xây 
dựng điểm trường mầm non thôn Sèo Lủng, xã Lũng Cú, 
huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Đoàn Thanh niên BIDV nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2017 – 2022
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Luôn cố gắng VÀ nỗ Lực 
Tính đến tháng 7 này mình đã có 

21 năm gắn bó với BIDV, trong đó 
hơn 10 năm làm ở bộ phận GDKH 
và hiện nay mình đang là Trưởng 
phòng phòng GDKH của chi nhánh. 

Ngay từ khi bước vào vào ngành 
ngân hàng, mình luôn tâm niệm cần 
phải nỗ lực cố gắng trong công việc. 
Tình yêu nghề đã rèn luyện cho mình 
đức tính cẩn thận, chu đáo, có trách 
nhiệm từ những công việc nhỏ nhất.  

Trong 21 năm tuổi nghề mình 
đã có rất nhiều đề tài, sáng kiến, cải 
tiến được công nhận tại chi nhánh. 
Nếu tính từ năm 2015 đến nay mình 
có 06 đề tài được Tổng giám đốc 
BIDV công nhận sáng kiến cấp cơ 
sở và liên tục 5 năm liền là chiến sĩ 
thi đua cấp cơ sở, năm 2017 là chiến 
sĩ thi đua ngành ngân hàng. Trong 
đó, năm 2016 có 1 đề tài được công 
nhận là sáng kiến tiêu biểu cấp cơ sở, 
năm 2018 có 1 đề tài đạt giải 3 sáng 
kiến tiêu biểu cấp hệ thống do Hội 
đồng khoa học BIDV công nhận, năm 
2019 có 1 đề tài cấp hệ thống. Hầu 
hết các đề tài của mình đều trong 
lĩnh vực công nghệ, nhằm cải tiến, 
rút ngắn thời gian tác nghiệp, tăng 
năng suất lao động. Năm 2019 là 
năm rất đáng nhớ trong cuộc đời của 
mình vì tháng bảy mình vừa được 
vinh danh tại Ngày hội sáng tạo lần 
thứ nhất thì tháng tám mình lại được 
vinh danh một lần nữa tại Hội nghị 
biểu dương công nhân viên chức lao 
động điển hình tiên tiến ngành Ngân 
hàng giai đoạn 2015 – 2020. 

Là đại biểu duy nhất của chi 
nhánh được bầu tham dự Hội 
nghị điển hình tiên tiến BIDV lần 
thứ V mình cảm thấy rất vinh dự 
và xúc động vì những nỗ lực của 
bản thân đã được Ban lãnh đạo 
chi nhánh và các đồng nghiệp ghi 
nhận. Được gặp gỡ, giao lưu với 
các đồng nghiệp, mình thấy bản 
thân trưởng thành lên rất nhiều, 
càng thêm yêu BIDV- nơi đã tạo 
điều kiện cho người lao động 
được cống hiến, được đam mê, 
được thể hiện khả năng của mình. 
Theo dõi qua Workplace, mình đã 
được làm với rất nhiều tấm gương 
tiêu biểu của các anh chị em đồng 

nghiệp và biết được các hoạt động 
sôi nổi, đặc biệt là sân chơi “ Quán 
sách BIDV”.

Quán sách BiDV LÀ một 
sân chơi thú VỊ

Mình là một BIDVer rất nhiệt tình 
theo dõi và tham gia các nhóm trên 

BIDV – Workplace để trao 
đổi nghiệp vụ và cập nhật 
những thông tin mới về 
BIDV và ngành ngân hàng. 
Nên khi Quán sách BIDV 
được tạo ra mình cảm thấy 
rất thích thú. Tuy chưa có 
điều kiện đọc hết các cuốn 
sách được giới thiệu trên 
Quán sách BIDV nhưng 
thông qua những bài viết 
giới thiệu sách, chia sẻ cảm 
nhận khi đọc sách của các 
đồng nghiệp mình cảm 
thấy văn hóa đọc, văn hóa 
học hỏi – sáng tạo đang 
được lan tỏa trong toàn hệ 
thống BIDV.  Nhà mình đã 
duy trì đặt tạp chí Khoa học 
và khám phá cho các con 
đọc nhiều năm nay. Hàng 
ngày, mình vẫn dành ít 
nhất 1 tiếng đồng hồ trước 

khi ngủ để đọc nhưng những năm 
gần đây, sách đọc, ebook, internet 
phát triển thì mình lại lười đọc sách 
giấy, chỉ đọc tài liệu hoặc những 
cuốn sách cần thiết cho công việc 
chuyên môn. Quán sách BIDV ra đời 
đã nhắc nhở và giúp mình lấy lại thói 
quen đọc sách ngày nào. 

Hiện nay, mình đang đọc cuốn 
“Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống” 
của tác giả Trần Đình Hoành. Cuốn 
sách cung cấp cho người đọc nhiều 
cách nhìn nhận tích cực đối với các 
vấn đề trong cuộc sống và công việc. 
Những bài viết trong sách được viết 
với giọng văn rất đơn giản, dễ đọc 
và dễ hiểu nhưng chứa đựng những 

Chị Phạm Lê hoan 
luôN gIữ NgọN lửa say Mê VớI Nghề

Phước Thảo

Hơn 20 năm gắn bó với ngôi nhà BIDV, chị Phạm Lê Hoan- 
Trưởng phòng Giao dịch khách hàng BIDV Lâm Đồng vẫn giữ 

được ngọn lửa say mê với nghề. Với các sáng kiến được áp dụng có 
hiệu quả tại chi nhánh và nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp 

ngành, cấp cơ sở, chị Hoan là tấm gương tiêu biểu của chi nhánh 
BIDV Lâm Đồng.

Chị Phạm Thị Lê Hoan
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triết lý rất sâu sắc, tinh túy và chân 
thật về cuộc sống. Nó đem đến cho 
chúng ta cái nhìn tích cực về mọi vấn 
đề và giúp khám phá sức mạnh tiềm 
ẩn ở bản thân để vượt qua những 
khó khăn trong cuộc sống. Mỗi bài 
viết trong sách khi đọc qua ta sẽ thu 
nhận một giá trị cụ thể, có bài tập để 
thực hành và kiểm chứng hiệu ứng 
lập tức. Mình đã đọc cuốn sách này 
nhiều lần. Mỗi khi gặp áp lực trong 
công việc hay cuộc sống mình sẽ tìm 
một bài phù hợp với cảm xúc lúc đó 
để đọc và điều chỉnh bản thân. 

Dù BẬn ĐẾn mấY Vẫn 
DuY tRì những Bữa cơm 
tRong gia Đình

Do tính chất công việc, phần lớn 
thời gian trong ngày của mình là làm 
việc và tiếp xúc với khách hàng tại 
quầy giao dịch. Thời gian làm việc 
của mình một ngày thường dài hơn 
8 tiếng và khi kết thúc ngày làm việc 
bước ra khỏi cửa thì đường phố đã 
lên đèn. Dù bận rộn, vất vả nhưng 
mình không ngại vì đó là công việc 
mình yêu thích. Đa phần người Đà 
Lạt dù nắng hay mưa, nhà xa hay 
gần thì buổi trưa vẫn về ăn cơm ở 
nhà. Chính vì vậy, trong ngày, thời 
gian bận rộn nhất của mình là vào 
buổi sáng vì phải nấu ăn sáng cho 
cả nhà và chuẩn bị sẵn đồ ăn cho 
cả ngày. Gia đình mình đến nay vẫn 
duy trì được các bữa ăn trong ngày 
dù bữa tối có hơi muộn một chút. 

Nhưng đó là thời điểm mọi người 
cùng nhau kết nối, nói chuyện, thể 
hiện sự quan tâm, chăm sóc nhau. 

Trước kia, vai trò của người phụ 
nữ chỉ là làm vợ làm mẹ trong gia 
đình thì nay vai trò này đã có nhiều 
thay đổi đáng kể. Người phụ nữ có 
thể giữ các vai trò khác nhau trong 
nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội... Và khả năng đảm 
trách công việc của người phụ nữ 
không thua kém đàn ông. Phụ nữ 
hiện nay luôn khẳng định “bản lĩnh 
phái đẹp”, chủ động học hỏi, trang 
bị kỹ năng sống, trau dồi kiến thức 
để tự tin khẳng định mình. Song phụ 
nữ vẫn là người làm chính công việc 
nhà, từ việc bếp núc tới việc dạy dỗ 
con cái, chăm lo đời sống tinh thần 
cho các thành viên trong gia đình. 

Với mình, phẩm chất “đảm đang” 
của người phụ nữ là quan trọng 
nhất. Nhưng phụ nữ đảm đang 
trong xã hội hiện đại không phải 
là người gánh vác, lo toan mọi vấn 
đề liên quan đến công việc nội trợ, 
hy sinh tất cả vì chồng vì con mà 

là người biết hài hòa, cân bằng các 
yếu tố trong cuộc sống như xã hội, 
công việc, gia đình, chăm sóc bản 
thân. Sứ mạng của người phụ nữ 
đã vượt xa khỏi căn bếp từ lâu rồi. 
Họ có thể là người không biết nấu 
quá nhiều món ngon, nhưng luôn 
biết cách chăm sóc nuôi dạy con 
cái, sắp xếp nhà cửa gọn gàng ngăn 
nắp, chăm lo sức khỏe, tinh thần 
cho những thành viên trong gia 
đình qua những bữa ăn đầy đủ dinh 
dưỡng, tạo được một không khí hài 
hòa ấm áp trong gia đình.

Thời nào cũng vậy, thiên chức 
của người phụ nữ là làm vợ, làm 
mẹ. Mặc dù trong xã hội hiện đại 
phụ nữ có thể tham gia nhiều công 
việc xã hội nhưng không phải vì thế 
mà quên đi vai trò của mình trong 
gia đình. Trong cuộc sống hiện đại, 
người phụ nữ có nhiều lựa chọn cho 
bữa ăn gia đình. Có thể thuê người 
giúp việc, có thể order từ bên ngoài, 
có thể ăn ngoài hàng quán, có thể 
trông cậy vào ông bà nội ngoại tùy 
thời điểm nhưng người phụ nữ vẫn 
cần phải biết nội trợ, không giỏi 
nhưng chí ít cũng phải biết nấu một 
bữa ăn đủ dinh dưỡng, biết làm 
những việc vặt trong nhà để giữ 
hạnh phúc và giữ lửa cho gia đình. 
Theo mình, dù thời nào thì nữ công 
gia chánh vẫn là đức tính hấp dẫn 
nam giới, giúp họ thêm yêu mến, 
trân trọng mình, là nét đẹp người 
phụ nữ cần có. 

“Phụ nữ đảm đang trong xã hội 
hiện đại không phải là người 

gánh vác, lo toan mọi vấn đề liên quan 
đến công việc nội trợ, hy sinh tất cả vì 
chồng vì con mà là người biết hài hòa, 
cân bằng các yếu tố trong cuộc sống 
như xã hội, công việc, gia đình, chăm 
sóc bản thân”.

Ngày 5/7, tại Nghệ An,  BIDV  đã 
trao tặng tỉnh Nghệ An 10,5 tỷ 
đồng hỗ trợ xây dựng 150 căn 

nhà ở cho người nghèo. Tiếp đó, ngày 
18/7 tại Hà Giang, BIDV đã trao tặng tỉnh 

BIDV TàI TRỢ xÂy Nhà 
TạI NghỆ aN, hà gIaNg

Mới đây, trong khuôn khổ chuyến công tác tại các Nghệ An và Hà 
Giang của lãnh đạo NHNN, BIDV đã vinh dự tháp tùng và trao 
tặng ASXH cho 2 tỉnh trị giá 12.9 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 190 
căn nhà ở cho người nghèo.

Hà Giang 2,4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 40 căn 
nhà ở cho người nghèo, đặc biệt là đồng 
bào dân tộc ở vùng cao của tỉnh Hà Giang. 

Lãnh đạo Nghệ An và Hà Giang cam 
kết sẽ chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người 

nghèo kịp thời, hiệu quả, đúng đối 
tượng, mong muốn ngành ngân hàng 
nói chung, BIDV nói riêng tiếp tục có 
nhiều chương trình hỗ trợ ý nghĩa cho 
địa phương. 

Trong những năm qua, hỗ trợ 
xây dựng nhà ở cho người nghèo là 
một trong những lĩnh vực được BIDV 
ưu tiên thực hiện. Từ sự hỗ trợ của 
BIDV đã có hàng chục nghìn gia đình 
nghèo có được mái ấm để an cư lạc 
nghiệp, góp phần cùng địa phương 
từng bước xóa bỏ tình trạng nhà tạm, 
nhà ở dột nát, khắc phục tình trạng 
khó khăn về nhà ở cho người nghèo.
 Tuệ Minh
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5 cán bộ  phòng MIS – BITC 
hoàn thành đào tạo và thi 
chứng chỉ Advanced Data 

Science with IBM Specialization vào 
tháng 6/2020.  Đây là một bộ chứng 
chỉ về khai phá, xử lý dữ liệu lớn trực 
quan hóa và thuật toán Marchine 
learning và Deeplearning. Khóa 
học giúp người học tìm hiểu kiến 
thức về các thuật toán Marchine 
learning và Deep learning, từ đó có 
thể đưa ra quyết định về kiến trúc, 

cán bộ BITc
ĐạT ĐưỢc chứNg chỉ 
cao NhẤT của IBM 

Trung tâm Công nghệ thông tin BIDV (BITC)  vừa có thêm 5 cán bộ đạt được 
chứng chỉ Advanced Data Science with IBM.  Đây là chứng chỉ cao nhất của 
IBM trong lĩnh vực Data Science. Chứng chỉ này cho thấy trình độ công nghệ 
cao của cán bộ BITC. 

hoàng Thủy 

khung, công nghệ cũng nhưng 
quản lý hiệu suất khả năng mở rộng 
của hệ thống trong nghiên cứu 
về dữ liệu. Cả 5 cán bộ đã xuất sắc 
thi đạt chứng chỉ Advanced Data 
Science with IBM.  Chứng chỉ này 
nằm trong hệ thống các chứng chỉ 
về Data Science, Machine Learning 
and Artificial Intelligence của IBM.  
Đây cũng là chứng chỉ cao cấp nhất 
trong hệ thống chứng chỉ về Data 
Science do IBM cấp. 

Hoàn thành chứng chỉ, học viên 
phải trải qua đào tạo Advanced 
Data Science trực tuyến do Cousera 
tổ chức. Khóa học được thiết kế 
bởi giám đốc đào tạo của IBM 
và chuyên gia Tom Hanlon. Tom 
Hanlon là Giám đốc đào tạo của 
IBM tại Skymind, nơi ông xây 
dựng và cung cấp các khóa học về 
DeepLearning4J. Ngoài ra còn có 
rất nhiều các chuyên gia khác của 
IBM phụ trách các mảng khác nhau 
trong quá trình đào tạo như: Nikolay 
Manchev, chuyên gia về Data 
Scientist , Romeo Kienzler - Chief 
Data Scientist, Max Pumperla kỹ sư 
về Deep Learning. 

 Khóa học hướng dẫn phương 
pháp khai thác nền tảng dữ liệu, 
ứng dụng các công nghệ phân tích 
dữ liệu hiện đại xây dựng bài toán 
nghiệp vụ: Phân tích giá trị khách 
hàng, phân đoạn khách hàng, bán 
chéo, bán thêm… Bản chất là áp 
dụng các phương pháp khoa học 
về dữ liệu (Data Science), trong đó 
nội dung chủ yếu là áp dụng công 
nghệ Machine Learning nhằm nâng 
mức độ trưởng thành kho dữ liệu 
từ tầng mô tả (Description) sang 
tầng Forecast và hướng tới hỗ trợ ra 
quyết định (Prescription).  

5 cán bộ đạt được chứng chỉ trên 
đã bổ sung thêm nguồn nhân lực 
chất lượng cao trong lĩnh vực Data 
Science của BIDV. Đây cũng là tiền 
đề cho việc thực hiện các chiến lược 
dài hạn của ngân hàng, từng bước 
hiện thực hóa việc áp dụng kiến 
thức, kỹ năng và dữ liệu toàn hàng, 
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 
doanh và đáp ứng chiến lược triển 
khai số hóa BIDV giai đoạn 2019 
-2025, tầm nhìn 2030. 

DANH SáCH CáC CáN Bộ HoàN THàNH 
CHứNg CHỉ: 

1. Hoàng Tiến Thủy – Phòng MIS, Trung tâm CNTT
2. Nguyễn Văn Đức – Phòng MIS, Trung tâm CNTT
3. Phạm Văn Quang – Phòng MIS, Trung tâm CNTT
4. Nguyễn Phú Huy – Phòng MIS, Trung tâm CNTT
5. Vũ Minh Tuấn – Phòng MIS, Trung tâm CNTT
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Tháng Tám mùa thu năm ấy 
Dòng người như thác vỡ bờ

Giáo mác, tầm vông nhất tề đứng dậy
Phá tan xiềng xích giành độc lập, tự do

Từ Cà Mau đến Chi Lăng – Trà Cổ …
Rầm rập phố phường, rùng rùng xóm thợ

Sức dân như triều dâng thác đổ
Đập tan mọi uy quyền, áp bức, bất công

Thương nhớ anh Trần Anh Tuấn

Anh đi rồi, rừng núi nhớ anh.
Phố cà phê đắng trời sương trắng,
Nước Biển Hồ buồn nên phẳng lặng,
Nắng trên đồi như cũng mong manh!

Anh đi rồi, sao còn những khi,
Lần gặp nhau, ly bia uống vội,
Lòng Gia Lai trong tình Hà Nội,
Có bao giờ nghĩ đến chia ly?

Anh đi rồi, BIDV
Thiếu một trái tim hồng sắc đỏ,
Vắng mãi người anh khi gian khó
Vạch nền phát triển, rộng đường đi.

Anh đi rồi, thật vậy sao anh?
Mười - Bảy - Tháng - Ba còn đây hình bóng.
Vườn cà phê cỏ cây xanh lắm,
Trên đồi hoa thắm nắng mênh mông!

Anh đi rồi, các em nhớ quá.
Một năm tròn phố núi không anh.
Xin gửi tấm lòng qua mây gió
Về cõi trời xa, xanh mãi xanh!

gia Lai 16/7/2020 -  LâM Quốc Vinh

lịch sử sang trang
(Chào mừng Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2-9)

Mùa thu vang dậy non sông
Đất nước ba miền trống giong, cờ mở
Chào mừng nước Việt Nam- dân chủ - cộng hòa
“Rũ bùn, đứng dậy sáng lòa”(1)

Cách mạng Tháng Tám mùa thu
Cuộc đời ơi, chưa bao giờ đẹp thế!
Hạnh phúc, ấm no … thoát đói nghèo nô lệ
Đất nước hào hùng – lịch sử sang trang./.

(1) Thơ của Nguyễn Đình Thi
                          Lê Xuân ĐạM

Anh đi rồi !
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Nhằm phát huy sự sáng tạo, khơi dậy và phát triển kỹ năng viết của trẻ, giúp các em 
thể hiện ước mơ, mong muốn và được nói lên những cảm nghĩ về tình yêu thương 
dành cho bố/mẹ, người thân là ĐV-NLĐ đang công tác trong ngành ngân hàng, 

ừ ngày 20/6/2020 đến hết ngày 31/10/2020, Công đoàn ngành Ngân hàng 
Việt Nam đã phát động cuộc thi viết “Ngân hàng trong em” dành cho con  

cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành. 

Sau một tháng phát động (từ ngày 20/6 đến ngày 20/7/2020), Công đoàn BIDV  
đã nhận được sự tham gia tích cực của các bạn nhỏ là con em của ĐV-NLĐ BIDV 

trong toàn hệ thống. Qua các hình thức thể hiện phong phú, các BIDV nhí đã nói lên 
được những suy nghĩ, cảm nhận, tình cảm của mình đối với công việc của bố mẹ. 
Sau những con chữ, bài viết là cả một tình yêu thương, sự cảm thông, sẻ chia và  

lòng biết ơn vô bờ bến đối với bố mẹ, đối với ngôi nhà chung BIDV- nơi đã mang lại  
hạnh phúc và sự yên bình cho mỗi gia đình.

Bản tin Đầu tư và Phát triển xin giới thiệu một số bài viết của các bạn nhỏ  
- những công dân nhí của BIDV. (Tiêu đề các bài viết do Ban biên tập đặt)

là người đã truyền
cho mình ước mơ Mẹ Dũng thân! 

Vậy là hai tháng đã trôi qua kể từ 
ngày Dũng theo gia đình chuyển vào 
Nam học tập. Mình rất nhớ cậu! Chắc 
cậu đã quen và dần bắt nhịp với 
cuộc sống mới ở trong đó rồi chứ?

Thư trước, cậu đã chia sẻ về ước 
mơ, dự định về nghề nghiệp trong 
tương lai. Mình rất xúc động và cảm 
phục về mơ ước của cậu đấy. Chúc 
cậu sẽ chăm chỉ học tập để sớm 
hiện thực hóa ước mơ - trở thành 
bác sĩ nhé.

Còn mình? Trước đây, mình cũng 
có rất nhiều mong ước: có lúc mình 
muốn sau này trở thành một thầy 
giáo, một cảnh sát công an… Nhưng 
đến giờ, mình lại muốn trở thành 
một cán bộ ngân hàng trong tương 
lai. Dũng có biết vì sao không? Người 
truyền lửa và thắp sáng ước mơ đó 
cho mình không ai khác chính là mẹ 
mình - người mình luôn yêu kính 
nhất trong cuộc đời này.

Hiện nay, mẹ mình đang công 
tác tại Ngân hàng BIDV chi nhánh 
Bắc Giang. Dù đã bước sang tuổi 
39, nhưng trong mắt mình, mẹ 
luôn trẻ và xinh đẹp nhất – và quả 
thực, mẹ trẻ đẹp rất nhiều so với 
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tuổi của mẹ. Có lẽ, bởi mẹ luôn lạc 
quan, vui vẻ. Dù bộn bề công việc, 
áp lực rất nhiều nhưng ánh mắt 
mẹ luôn rạng ngời và nụ cười luôn 
nở trên môi. Không chỉ riêng mình 
mà rất nhiều người khác cũng đặc 
biệt ấn tượng với đồng phục mà 
mẹ và các đồng nghiệp mang 
trên mình – Trang trọng, 
lịch sự, kín đáo nhưng 
cũng không kém phần 
tinh tế.

Hàng ngày, với công 
việc giao dịch viên tại cơ 
quan, mẹ thường xuyên tiếp 
xúc và giải quyết yêu cầu của 
rất nhiều khách hàng. Làm bạn 
với máy tính, xử lý những con số, 
công thức - đòi hỏi độ chính xác 
cao tuyệt đối; không được phép 
sai sót dù là nhỏ nhất nên mẹ làm 
việc rất khoa học, cẩn thận và tỉ mỉ. 
Nhờ vậy, hàng năm tổng kết, mẹ 
luôn là một trong số những nhân 
viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ. Anh em mình có thể học tập, 
làm việc một cách nghiêm túc, 
cẩn thận với kết quả đáng tự hào 
có lẽ cũng một phần là nhờ được 
mẹ rèn luyện và kèm cặp ngay từ 
những bước chập chững đầu tiên 
vào lớp Một. 

Tính chất công việc vất vả và 
thường về nhà muộn nhưng mẹ vẫn 
luôn quan tâm, chăm lo chu đáo 
cho gia đình. Trong những bữa cơm 
ấm cúng quây quần, mẹ thường 
kể cho cả nhà nghe về một ngày ở 
ngân hàng, về những đồng nghiệp 
tốt bụng, những câu chuyện đầy hài 
hước khi gặp những vị khách “vui 
tính”; hay niềm vui khi giúp đỡ cho 
đơn vị hay cá nhân gặp khó khăn về 
tài chính... Mình thực sự cảm nhận 
được sự nhiệt huyết và được truyền 
lửa bởi tinh thần lạc quan, yêu nghề 
của mẹ cũng như các bác, các cô 
chú đồng nghiệp khác… 

Còn nhớ nhiều đêm muộn, khi 
hai anh em mình đã say giấc, mẹ 
vẫn cố gắng làm nốt công việc còn 
tồn đọng… Gồng mình với những 
khó khăn, vượt lên trên những trở 
ngại, mẹ luôn làm tốt mọi công 
việc. Mình cảm nhận được những 
vất vả, nhọc nhằn in hằn trên bàn 

tay mẹ. Mình thương mẹ vô cùng 
và chỉ muốn nói thật to: “Mẹ ơi, con 
yêu mẹ nhiều lắm!” Mẹ đã hi sinh 
quá nhiều cho gia đình, đặc biệt 
cho các con… 

Mỗi khi anh em mình mắc lỗi, 
mẹ thường nghiêm khắc chỉ bảo, 
răn dạy. Nghiêm khắc nhưng cũng 
rất bao dung, nhân ái. Vì thế, mỗi 
khi gặp chuyện vui hay buồn, 
thành công hay thất bại, địa chỉ 
mình tìm đến đầu tiên chính là mẹ. 
Gần đây nhất, khi không được chọn 
vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp 
thành phố, mình đã rất tuyệt vọng, 
chán nản, buông xuôi… Không 
trách mắng, giận hờn. Chính mẹ 
đã luôn ở bên động viên, chia sẻ, 
khích lệ và kéo mình lên khỏi cái 
hố không đáy đó. Và giờ đây, mình 
lại tràn đầy động lực, quyết tâm cố 
gắng phấn đấu và tin tưởng vào 
tương lai phía trước…

Vào kỳ nghỉ hè, mẹ cũng rất tâm 
lý khi sắp xếp, dành thời gian chuẩn 
bị những chuyến đi du lịch cho đại 
gia đình ngay khi hai anh em mình 
thi xong! Nhờ những chuyến đi ấy, 
mọi mệt mỏi, căng thẳng dường 
như được xua tan và sợi dây gắn bó, 
yêu thương, đoàn kết của các thành 
viên trong gia đình càng thêm bền 
chặt. Khoe với bạn vừa rồi mẹ đã 
tổ chức sinh nhật cho bố trên đồi 
nhà ông bà nội, cảnh đẹp không 
khí trong lành, lũ “sĩ tử” chúng mình 
thoải mái hơn sau một năm học 
hành vất vả; và có thêm nhiều động 

lực, hứng khởi để chuẩn bị bước vào 
một năm học mới đầy hứa hẹn…

Luôn nhiệt tình, tận tâm, trách 
nhiệm cao trong công việc; cởi 
mở, thân thiện với mọi người xung 
quanh… nên không chỉ được cấp 
trên, đồng nghiệp tin yêu, quý 
mến, nể phục; mẹ còn nhận được 
tình cảm đó từ ông bà, cô bác, họ 
hàng hai bên cùng bạn bè, hàng 
xóm. Có thể nói, ở vị trí  nào (trong 
gia đình hay ngoài xã hội) mẹ 
đều làm tròn vai. Mẹ chính là tấm 
gương sáng cho hai anh em mình 
học tập và noi theo. 

Trở thành một cán bộ ngân hàng 
là niềm vinh dự cho bản thân, đồng 
thời công việc ấy có thể giúp ích 
rất nhiều cho gia đình, xã hội và 
đất nước. Công việc của mẹ đúng 
là một công việc đáng quý, đáng 
mơ ước! Thế đấy, mẹ đã truyền cho 
mình ước mơ để trở thành một 
người trung thực và có ích. Mình tự 
nhủ sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, 
học tập thật tốt để sau này có thể 
trở thành một cán bộ ngân hàng 
như mẹ.

Thôi, cũng đã khuya rồi, mình 
dừng bút nhé. Chúc bạn và gia đình 
luôn mạnh khỏe và mong sớm gặp 
lại bạn trong ngày gần nhất.

Thân mến,

Họ tên: Nguyễn Đức Quốc Khánh
Ngày sinh: 2/9/2007
Họ tên mẹ: Hoàng Thị Thu Hương – 
BIDV Bắc Giang 
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Chào các bạn, mình tên là 
Nguyễn Diễm Quỳnh, học 
sinh lớp 2P trường tiểu học 

Lê Lợi thành phố Vinh. Trong giờ 
học tiếng Việt, khi được hỏi về nghề 
nghiệp của người thân trong gia 
đình, ai cũng khoe công việc của 
bố mẹ mình. Bạn Tuấn Kiệt kể về 
bố làm bác sỹ, bạn Thùy Linh kể về 
mẹ làm giáo viên…, còn mình, tự 
hào kể về bố mẹ làm ngân hàng. 
Các bạn rất thích thú về những câu 
chuyện về nghề ngân hàng của bố 
mẹ mình, sau đây mình sẽ chia sẻ 
cùng các bạn nhé.

Gia đình mình có 4 người làm 
nghề ngân hàng: Bác Long, o Hiếu 
(anh trai và em gái của bố) và bố mẹ 
mình. Ông bà nội mình rất tự hào 
khi có các con trưởng thành và được 
làm việc trong nghề ngân hàng. Bà 
nội bảo công việc ấy yêu cầu phải 
có nhiều kiến thức, nhanh nhẹn, linh 
hoạt và đặc biệt là cẩn thận. Mình 
thì có những cảm nhận riêng qua 
những gì nhìn thấy, nghe thấy từ 
công việc của bố và mẹ. 

Khi mình còn nhỏ, mẹ đã làm 
giao dịch viên ở ngân hàng BIDV. 
Mẹ thường bảo mỗi sớm mai được 
khoác chiếc áo đồng phục, đi dưới 
hàng cây xanh mướt, không khí 

trong lành để đến cơ quan thật là 
hạnh phúc, đặc biệt hôm nào có 
khách hàng gửi tiết kiệm thì mẹ rất 
vui. Công việc mẹ rất bận rộn, vừa 
giao dịch khách hàng, vừa thu chi 
tiền mặt, vừa nhập thông tin trên 
máy, vừa tranh thủ thời gian đọc 
văn bản tài liệu…..Thỉnh thoảng 
các bác gần nhà còn đưa điện thoại, 
hóa đơn điện nước sang để nhờ mẹ 
hỗ trợ thanh toán, lúc đó mình thấy 
mẹ thật là quan trọng. Khi mình 6 
tuổi, mẹ đã chuyển sang bộ phận 
kế hoạch tài chính. Mẹ nói công 
việc này không tiếp xúc khách hàng 
nhưng phải làm việc với nhiều số 
liệu, đòi hỏi kỹ năng thu thập, xử lý 
thông tin. Những ngày cuối năm, 
mẹ thường đi làm về rất muộn. 
Mình còn nhớ vào ngày 31/12 năm 
trước, bố, em gái và mình đến đón 
mẹ ở cơ quan lúc 21h. Dưới trời 
mưa bay lất phất và se lạnh, cả nhà 
cùng xem bắn pháo hoa, mẹ dù 
mệt mỏi nhưng vẫn trong trang 
phục ấy, nụ cười ấy, ánh mắt mẹ 
chan chứa niềm vui. Mình chưa bao 
giờ thấy mẹ kêu ca, phàn nàn với 
công việc, chỉ thấy mẹ rất yêu nghề 
và tâm huyết với công việc.

Bố mình cũng làm ở ngân hàng. 
Mẹ nói công việc của bố rất áp lực 

như tìm kiếm khách hàng, thẩm 
định khách hàng, cho vay, thu hồi 
tiền ngân hàng đã cho vay…. Bố 
cũng thường đi làm về rất muộn, 
vì bố bảo ban ngày đi tiếp cận 
khách hàng, cuối ngày phải hoàn 
thiện các báo cáo, tờ trình. Có 
nhiều hôm trời rất nắng mình chờ 
bố ở cổng trường để đón nhưng 
không thấy đâu, bố đến rất vội 
vàng và lo lắng “bố xin lỗi bố đi 
khách hàng bận quá nên đến đón 
con muộn”, lâu dần rồi mình cũng 
quen, vì mình biết công việc của 
bố là như thế. Và vui nhất là khi cả 
nhà được bố mời đi chiêu đãi vì 
bố được nhận thưởng hoàn thành 
kế hoạch KPIs. Mình chợt nhận ra 
ngành ngân hàng cũng như bao 
ngành khác, có vượt qua khó khăn, 
thử thách thì mới đón nhận được 
thành công.

Khi dần lớn lên, mình càng cảm 
nhận được nhiều hơn những điều 
nghề ngân hàng mang lại cho 
cuộc sống, gia đình mình. Chào 
ngày mới là quảng cáo BIDV trên ti 
-vi với thông điệp “Chia sẻ cơ hội, 
hợp tác thành công”. Trên quãng 
đường mình đi học có sự xuất hiện 
rất nhiều điểm giao dịch, cây rút 
tiền, poster quảng cáo về ngân 

“Mình muốn làm 
       banker ”
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Cơn mưa chiều mùa hạ
Mây giăng kín bầu trời
Con mong mưa ngừng rơi
Mẹ đi làm về muộn.

Việc ngân hàng bận rộn
Mẹ thẩm định, cho vay
Nhận tiền gửi trao tay
Thanh toán lương, làm thẻ…

Đôi lần hờn dỗi mẹ
Không đón con mỗi ngày
Bố chẳng được khéo tay
Phải trở thành đầu bếp

Những đêm đông giá rét
Mẹ quyết toán, làm đêm
Nghe lá rụng bên thềm
Thương mẹ về trở gió.

Xoa mái đầu bé nhỏ
Mẹ ôm con mỉm cười:
Mẹ giúp cho bao người
Có tiền làm nhà đẹp

Đi nước ngoài du học
Mở cửa hàng kinh doanh
Chăm hoa trái trĩu cành
Ngát hương thơm trang trại

Xây công trình, nhà máy
Làm mới những con đường
Ngói đỏ thắm mái trường
Em nhỏ vui ngày hội

Ngân hàng là cầu nối
Nhận tiền gửi bao người
Trao đồng vốn muôn nơi
Để dựng xây đất nước.

Mẹ ơi, con hiểu được
Công việc của mẹ rồi
Mai này lớn nên người
Tiếp bước theo chân mẹ

Con hiến dâng sức trẻ
Làm nhịp cầu trung gian
Thêm tự hào - ngân hàng
Cùng quê hương đổi mới.

Người dự thi: Nguyễn Khánh Toàn, 
sinh ngày 06/09/2008
Họ và tên mẹ: Võ Thị Thu Trang – 
BIDV Bình Phước.

hàng. Thỉnh thoảng, mình còn 
thấy tên các ngân hàng xuất hiện 
trên các băng rôn, phướn đỏ treo 
khắp thành phố, mẹ bảo đó là các 
chương trình ngân hàng phối hợp 
cùng tỉnh Nghệ An. Mình rất ấn 
tượng khi thấy hình ảnh các cô, các 
chú ngân hàng trao quà cho các 
bạn học sinh vùng sâu, vùng xa; 
xây dựng nhà tình nghĩa cho người 
nghèo; trao quà cho các bệnh 
viện hỗ trợ chống dịch Covid-19. 
Đặc biệt gần đây khi xem chuỗi 
phóng sự “ Nước ngọt cho cuộc 
sống xanh”, mình thật sự xúc động 
trước hình ảnh các cô, các chú BIDV 
không quản ngại đường xá xa xôi, 
đã trực tiếp vận chuyển để tận tay 
trao tặng từng bồn nước tới bà con 
nông dân các tỉnh miền Tây công 
bố tình trạng khẩn cấp do hạn mặn.

Không những thế, mình và các 
bạn nhỏ trong đại gia đình ngân 
hàng còn luôn đón nhận được tình 
cảm, yêu thương từ các bác, các 
cô, các chú. Vào những dịp quốc 
tế thiếu nhi 1/6, hay Tết trung thu, 
các bạn được tham gia các trò chơi 
và nhận quà. Mình còn cảm nhận 
được sự quan tâm khi trong gia đình 

mình ông bà hay bố mẹ bị ốm, các 
bạn đồng nghiệp của bố mẹ thường 
đến động viên, thăm hỏi. Còn nhớ 
có lần mình bị gãy chân phải nằm 
một chỗ, các bác tặng cho mình rất 
nhiều sách, trong đó có 1 quyển 
sách mang tên 25 bí quyết giúp bạn 
tự tin, rất hay và bổ ích. Bên cạnh 
đó, có những kỷ vật của BIDV gắn 
liền với mình như ba lô, bút viết, áo 
mưa và 1 sổ tiết kiệm nhỏ xinh được 
tích lũy từ tiền lì xì….

Còn rất nhiều kỷ niệm gắn với 
công việc ngân hàng của gia đình 
mình. Với mình, các bác, các cô, các 
chú trong nghề ngân hàng cũng 
như bao công việc khác, đang  góp 
phần để phát triển kinh tế xã hội đất 
nước Việt Nam. Nghề ngân hàng 
còn là môi trường rèn luyện giúp 
chúng ta phát triển tri thức, phẩm 
chất đạo đức, học hỏi và sáng tạo 
để phù hợp với những thay đổi của 
cuộc cuộc sống. Nếu được hỏi sau 
này bạn thích làm gì, mình sẽ trả lời: 
“Mình muốn làm banker”.

Thương mẹ

Họ và tên tác giả: NGUYỄN DIỄM QUỲNH
Ngày sinh: 06/07/2012
Họ và tên mẹ: Đặng Thị Hoài An – BIDV Nghệ An
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sáng tự nhiên để có bức 
ảnh đẹp nhất. Thời gian 
chụp đầu buổi sáng 
hoặc cuối buổi chiều 
là rất lý tưởng để có 
bức ảnh đẹp, đủ sáng 

mà người chụp không 
bị chói mắt do quá nắng 

hoặc mờ tối do không đủ 
sáng. Hãy chọn chỗ đứng để 

ánh sáng chiếu trực tiếp vào 
người cần chụp, hạn chế chụp 
ngược sáng nếu không bạn sẽ có 
những bức ảnh người thì đen và 
cảnh thì sáng rực.

Bạn hãy từ bỏ thói quen lấy điện 
thoại ra là bấm chụp ngay tức khắc, 
điều đó chỉ làm cho tấm hình của 
bạn thiếu nét mà thôi. Hãy ngắm 
kỹ đối tượng cần chụp, chạm vào 
chủ thể muốn làm nổi bật thì đối 
tượng sẽ được máy lấy nét giúp 
bạn tạo ra những bức ảnh sắc nét 
và rõ ràng hơn. 

Áp dụng tỷ lệ chụp 1/3
Trước đây nếu bạn hay chụp bức 

ảnh mà người/vật muốn chụp đều 
căn giữa bức ảnh thì nay hãy thay đổi 
nhé, như vậy không đem lại bức ảnh 
đẹp đâu. Muốn bức ảnh có sức hút, 
sự cân đối và chiều sâu thì không thể 
không áp dụng quy tắc 1/3 cho bức 
ảnh được. Hãy nhìn trên khung hình 
được chia làm 9 phần đều nhau bởi 2 
đường kẻ dọc và 2 đường kẻ ngang 

Để có những bức ảnh 
  “vạn người mê”

Nhu cầu chụp ảnh  
khi đi du lịch là tất yếu. Tuy 
nhiên không phải ai cũng biết 
cách để có những bức ảnh đẹp 
với chính chiếc điện thoại di 
động của mình. Hãy cùng 
điểm qua vài mẹo nhỏ để có 

bức ảnh ưng ý.

lựa chọn chế độ lựa 
chọn phù hợp

Mỗi camera điện thoại hiện nay 
đều hỗ trợ nhiều chế độ chụp ảnh 
khác nhau tuy nhiên bạn không cần 
bận tâm quá nhiều chỉ cần quan 
tâm đến hai chế độ chính: Chế độ 
chụp thường (Normal Mode) áp 
dụng cho những bức ảnh chụp 
cảnh/chụp tổng thể/chụp nhóm 
người mà cần lấy nét đều nhau để 
có một bức ảnh rõ ràng tất cả đối 
tượng và chế độ chụp chân dung 
(Portrait Mode) dùng cho những 
bức ảnh muốn làm nổi bật đối 
tượng còn phần nền sẽ được làm 
nhòe đi. Lúc này bạn kéo thanh 
trượt hiển thị trên màn hình chế độ 
hoặc chấm vào đối tượng trên màn 
hình để chọn việc làm nhòe phần 
nền ít/nhiều theo ý muốn.

điều chỉnh Ánh sÁng và 
lấy nét

Để có một bức hình đẹp thì 
ánh sáng là điều không thể bỏ 
qua. Các smartphone hiện nay đa 

số đã có chế độ tự lấy sáng phù 
hợp tuy nhiên bạn cũng có thể tự 
điều chỉnh vô cùng đơn giản bằng 
cách chạm vào màn hình lúc này 
thanh kéo sáng sẽ xuất hiện cho 
bạn điều chỉnh tăng/giảm để đạt 
được mức sáng như bạn mong 
muốn. Bạn cũng nên tận dụng ánh 
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trên màn hình, tiếp đó hãy căn 
cho chủ thể chụp được đưa 
vào vị trí 4 giao điểm của các 
đường cắt nhau để dễ dàng 
hướng ánh mắt của người 
xem vào chủ đề của bức ảnh. 
Đồng thời, cách chụp tỷ lệ 1/3 
còn giúp cho bức hình trở nên 
cân đối hơn, thuận mắt người 
xem hơn.

Cũng lưu ý hơn để thuận 
mắt nhìn thì chỉnh đối tượng 
ở 1/3 phía bên phải sẽ đẹp 
hơn 1/3 phía bên trái hoặc ở 
1/3 phía bên dưới sẽ đẹp hơn 
1/3 phía bên trên nhé.

hạn chế sử dụng chế độ 
Zoom trên mÁy ảnh

Gần như tất cả camera máy ảnh 
đều hỗ trợ chế độ zoom (phóng 
to) giúp các bạn có thể chụp ảnh 
mà không cần tiếp cận gần đối 
tượng. Mặc dù được quảng cáo về 
độ zoom có thể lên đến 10 hay 20 
lần nhưng thực sự bức ảnh nhận 
được sẽ không nét vì nó chỉ đơn 
thuần là phóng to ảnh bằng cách 
nội suy điểm ảnh nên làm cho các 
đối tượng xuất hiện gần hơn nhưng 
lại làm mất đi sự cân bằng, độ trung 
thực của bức ảnh do vậy hãy hạn 
chế sử dụng tính năng này trên điện 
thoại.

Hãy tiến lại gần nếu đối tượng 
cần chụp quá nhỏ hoặc lùi ra xa 
nếu đối tượng lớn hơn khung cảnh 
tổng thể. Điều này có thể hơi mệt 
khi bạn phải thực hiện nhưng chắc 
chắn bạn sẽ có một bức ảnh ưng ý 
hơn đấy.

giữ điện thoại không bị 
rung

Một mẹo rất đơn giản để có ảnh 
đẹp mà không phải ai cũng để ý là 
giữ điện thoại không bị rung khi 
chụp. Khi nhấn nút chụp, điện thoại 
sẽ bị rung chút ít khiến cho tấm 
hình mờ đi nên hãy cố giữ vững 
điện thoại càng ổn định càng tốt. 
Điều này đặc biệt cần thiết nhất là 
chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng 
yếu (khi chụp vào chiều tối, chụp 
trong hang động, nơi có nhiều 
bóng râm...). Ngoài ra cần lưu ý là 

các loại điện thoại thường có một 
khoảng chờ nhất định khoảng 01-03 
giây từ khi bạn bấm nút chụp đến 
khi bức ảnh thực sự được chụp vì 
vậy bạn vẫn phải giữ điện thoại một 
lúc cho đến khi chắc chắn là ảnh đã 
được chụp xong.

tìm hiểu một vài công 
cụ chỉnh sửa ảnh

Kể cả thực hiện tốt tất cả các 
mẹo trên rồi nhưng không phải 
lúc nào bạn cũng có được một bức 
ảnh đẹp, và lúc này khâu “hậu kỳ” 
là cần thiết. Thật may mắn hiện nay 
các phần mềm chỉnh sửa ảnh trên 
điện thoại vô cùng đa dạng và quan 
trọng nhất là dễ sử dụng; chỉ một 
chỉnh sửa nhỏ cũng sẽ giúp cho bức 
hình của bạn tăng tính nghệ thuật, 

làm nổi bật nét đẹp cũng như sửa 
những chi tiết còn chưa vừa ý.

Xin giới thiệu với mọi người hai 
phần mềm chỉnh ảnh nhanh, dễ sử 
dụng nhất hiện nay là SnapSeed và 
Picsart; cả ai phần mềm đều có sẵn 
trên AppStore/GoogleStore và hoàn 
toàn miễn phí. Giao diện sử dụng 
trực quan, có menu tiếng Việt nên 
sử dụng vài lần là bạn có thể quen. 
Hai ứng dụng này chuyên về chỉnh 
sửa ảnh như tăng chỉnh độ sáng, 
màu ảnh sống động rực rỡ hơn; loại 
bỏ chi tiết thừa, thêm chữ...

Nếu muốn các tấm ảnh trông “ảo 
diệu” hơn thì ngoài sử dụng bộ lọc 
(Filtter) có sẵn trong hai ứng dụng 
trên bạn hãy tải thêm vài bộ lọc khác 
(phần mềm B612 hoặc Ulike) đang 
được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

chọn chế độ tải ảnh 
lên mạng

Hiện nay chủ yếu ngoài lưu 
giữ ảnh làm kỷ niệm thì nhu cầu 
chia sẻ lên mạng xã  hội facebook, 
Instagram,Zalo...cũng được mọi 
người quan tâm. Nếu chỉ làm các 
bước trên mà không lưu ý bước 
cuối cùng này cũng chưa chắc bạn 
đã có tấm ảnh đẹp như bè bạn đâu 
nhé, bạn sẽ thấy ảnh của mình mờ, 
không nét căng như của mọi người 
hay up đúng không nào. Hãy lưu ý 
trong phần Cài đặt (Setting) của các 
ứng dụng trên hãy vào phần Hình 
ảnh (Photos) và lựa chọn “Tải ảnh 

lên theo chế độ HD” thì ảnh 
tải nên mới đẹp và nét nhé 
vì chế độ này không phải 
là mặc định của phần mềm 
đâu mà bạn bắt buộc phải 
tự chọn nếu muốn hình của 
mình lung linh hơn

Để có một bức ảnh đẹp 
chia sẻ với bạn bè, đồng 
nghiệp quả cũng không dễ 
đúng không nào. Tuy nhiên 
tôi chắc rằng chỉ sau vài lần 
áp dụng bạn sẽ quen thôi 
và lúc này có được tấm ảnh 
“vạn người mê” hoàn toàn có 
thể. Hãy đừng ngần ngại lưu 
lại những khoảnh khắc của 
mình và đồng nghiệp và chia 
sẻ cùng mọi người nhé.
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Mũi Đại Lãnh (còn gọi là 
Mũi Điện) tọa lạc trên một 
ghềnh đá nằm nhô ra biển 

thuộc dãy núi Trường Sơn, cách 
trung tâm thành phố Tuy Hòa 35km. 
Nơi đây từng được xem là cực Đông 
của Tổ quốc, đón ánh bình minh 
đầu tiên trên dải đất hình chữ S. 
Bất kỳ du khách nào khi tới đây đều 
không thể bỏ lỡ trải nghiệm ngắm 
bình minh trên biển.

Thức dậy từ 3h00’ sáng, cùng 
với những người bạn, đồng nghiệp 
tại BIDV Phú Yên, chúng tôi chia 
làm bốn đội Xanh lá, Xanh Dương, 
Đỏ và Vàng để tham gia cuộc thi 
“Chạy đón mặt trời – Đua cùng ánh 
dương” - chinh phục hành trình hơn 

“chạy đón
mặt trời” 

trên Mũi Đại Lãnh

Lần đầu tiên đến với Phú Yên, tôi cùng đồng 
nghiệp tại Ban Truyền thông và Thương hiệu 
có những trải nghiệm thú vị khi đón ánh bình 

minh trên biển tại Mũi Đại Lãnh, một trong 
những điểm du lịch nổi tiếng của xứ Hoa 

vàng trên cỏ xanh. 

Hồng HạnH

100 bậc thang dọc vách núi lên Mũi 
Điện. Cung đường tuy không quá 
dài, nhưng cũng đủ để thử thách 
các thành viên trong đoàn. Sau 
khoảng hơn 30 phút leo núi, chúng 
tôi đã có mặt tại cột mốc Mũi Đại 
Lãnh đúng giờ để kịp ngắm ánh 
bình minh. Lúc này khoảng 4h sáng, 
trời vẫn còn tối và không gian vẫn 
chìm trong tĩnh lặng.

Tôi chọn cho mình một mỏm 
đá để ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh 
và hít một hơi thật sâu, cảm nhận 
hương biển, hương núi tinh khôi 
trong buổi sớm mai. Trước mặt 
sóng vỗ từng nhịp êm đềm, bên kia 
là vách đá sừng sững, những cơn 
gió mát lạnh thổi qua, một cảm giác 

thật bình yên đến lạ. 4h30 sáng, 
ánh mặt trời dần hé lên, từ một 
màu vàng cam trên nền trời xanh, 
rồi chuyển dần sang màu đỏ. Được 
ngắm nhìn những tia nắng mới 
vươn mình giữa trời cao, nhô lên 
trên mặt biển chính là phần thưởng 
lớn nhất cho mỗi thành viên trong 
đoàn. Khung cảnh bình minh trên 
biển đẹp đến nao lòng. Bởi thế, mỗi 
người đều tự tìm cho mình một 
góc riêng để lưu giữ khoảnh khắc 
ấy. Sau khi ngắm ánh bình minh 
trên biển, chúng tôi cùng các bạn, 
đồng nghiệp tại BIDV Phú Yên nhau 
chụp ảnh kỷ niệm bên cột mốc Mũi 
Điện trước khi tiếp tục di chuyển 
lên ngọn hải đăng ngắm toàn cảnh 
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Trước đây, Mũi Đại Lãnh (Phú Yên) được coi là điểm 
cực Đông của nước ta. Tuy nhiên, khi Mũi Đôi (Khánh 
Hòa) được khám phá, người ta đã dựa vào tọa độ để 
công nhận rằng, đây mới chính xác là điểm cực Đông 
của Tổ quốc trên đất liền. Theo số liệu đo đạc, Mũi Đôi 
đón ánh bình minh sớm hơn ở Mũi Đại Lãnh 4 giây. 
Cùng với điểm cực Bắc nằm ở xã Lũng Cú, cao nguyên 
đá Đồng Văn, Hà Giang; điểm cực Tây ở A Pa Chải, xã Sín 
Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; điểm cực Nam 
mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển - Cà Mau); Mũi Đôi hiên 
ngang cùng sóng gió thuộc điểm cực Đông, được xem là 
4 điểm cực địa đầu của Tổ quốc.

biển từ trên cao.
Hải đăng Đại Lãnh được người 

Pháp xây dựng vào năm 1890, là 
một trong 8 ngọn hải đăng có niên 
đại trên 100 năm đang hoạt động 
tại Việt Nam. Hải đăng cao 110 m 
tính từ mực nước biển và là một 
trong 45 đèn biển cấp quốc gia với 
tín hiệu ánh sáng có thể phát đi xa 
27 hải lý. Mặc dù đã thấm mệt sau 
chặng đường bộ lên đến Mũi Đại 
Lãnh nhưng tôi tiếp tục vượt qua 
108 bậc thang xoắn ốc bằng gỗ để 
lên đỉnh của ngọn Hải Đăng. Chạm 
đến bậc thứ 108, bước ra ngoài lan 
can và phóng tầm mắt về phía xa, 
khung cảnh thiên nhiên hiện lên 
thật kỳ vĩ - đất trời giao thoa, mây 
núi và biển xanh thật đẹp. Mặt 
biển xanh trong như vỗ về, ôm ấp 
mây trời lãng đãng. Ánh nắng vàng 
chiếu rọi sáng rực khắp không gian. 
Lại hít một hơi thật sâu cảm nhận 
không khí trong lành ở trên cao, tôi 
như được tiếp thêm năng lượng để 
tiếp tục hành trình của mình.

Trên đường trở ra, khi đi bộ dọc 
con đường mòn ven biển, thêm một 
lần nữa, tôi lại đắm chìm trước cảnh 
sắc non nước mây trời của biển Bãi 
Môn, nằm ngay dưới Mũi Đại Lãnh. 
Một màu xanh thăm thẳm của biển 

trời, cùng màu nắng vàng ươm hòa 
quyện màu cát trắng trải dài, uốn 
lượn, tạo nên bức tranh thiên nhiên 
đẹp say lòng người. Một vẻ đẹp 
hoang sơ, trữ tình, tươi mới và tràn 
đầy sức sống. 

Đi qua dải cát trắng của Bãi 
Môn, chúng tôi kết thúc hành trình 
“Chạy đón mặt trời – Đua cùng ánh 
dương”. Tạm biệt Mũi Đại Lãnh. 
Nhất định tôi sẽ còn quay trở lại, để 
được ngắm bình mình trên biển và 
hòa mình vào thiên nhiên đẹp diệu 
kỳ nơi đây.  
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thÁc dambri
Nằm tại TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng, thác Dambri là một trong top 
những ngọn thác cao và đẹp nhất 
Lâm Đồng, cách trung tâm thành 
phố Đà Lạt khoảng hơn 100 km. Với 
khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, 
ngọn thác đổ xuống từ độ cao hơn 
90 m làm cho bất kỳ du khách nào 
ghé tới cũng vô cùng thích thú.

Đặc biệt, tại thác còn có thang 
máy lên xuống để bạn có thể xuống 
thác tham quan xung quanh. Giá vé 
vào tham quan tại đây là 180.000 
đồng/người đã bao gồm tất cả các 
dịch vụ từ vé vào cổng đến máng 
trượt tham quan hay thang máy.

thÁc pongour
Cách trung tâm huyện Đức Trọng 

khoảng 20 km và TP. Đà Lạt khoảng 
50 km, thác Pongour hay còn được 
gọi với cái tên Thác Bảy Tầng hay 
thác Thiên Thai, là một trong những 
điểm đến ấn tượng ở tỉnh Lâm Đồng 
nói chung và Đà Lạt nói riêng. Cung 
đường phổ biến và gần nhất dẫn 
tới thác Pongour đó là đi dọc theo 
Quốc lộ 20 theo hướng đi Đà Lạt - 
Sài Gòn, sau đó rẽ tay phải khoảng 
độ 8 km tính từ khu vực xóm Trung 
(núi Chai). Đường tới thác Pongour 
khá thuận lợi với các cung đường 
đẹp và bằng phẳng nhưng du khách 
lưu ý có những đoạn đổ đèo, ôm 
cua nguy hiểm. Đi ô tô hoặc xe máy 
là hai lựa chọn thuận lợi và phổ 
biến nhất dành cho du khách khi 
ghé thăm thác Pongour. Mặc dù 
cách khá xa thành phố nhưng thác 
Pongour là một điểm đến không thể 
bỏ lỡ của du khách khi ghé thăm xứ 
sở mộng mơ này.

thÁc prEnn
Nằm trên đường cao tốc Liên 

Khương - Prenn, Phường 3, TP. Đà 
Lạt, Lâm Đồng, trong số những dòng 
thác ở Tây Nguyên, thác Prenn mang 
một màu sắc rất riêng. Nếu Đà Lạt có 
một Dambri hùng vĩ, một Pongour 
mạnh mẽ hiên ngang, thì Prenn lại 

những“dải lụa bạc”
giữa núi rừng tây nguyên
Tây Nguyên hùng vĩ với miền đất đỏ bazan, với bạt ngàn cao su và cà phê 
luôn có sức thu hút du khách. Thế nhưng báu vật của miền đất Tây Nguyên 
mê hoặc lòng người hơn cả có lẽ là những dòng tháp tựa như những dải lụa 
bạc mềm mại, tuyệt đẹp

ngân Hoàng

là thác nước mang một nét duyên 
ngầm từ sự dịu dàng, cảm giác 
thanh bình êm đềm đem đến cho 
du khách. Thác Prenn sở hữu độ cao 
gần 10 m, rộng chừng 20 m, nên nơi 
đây không có một tiếng ào ào thác 
đổ dứt khoát, mà là âm thanh dịu êm 
róc rách nhẹ nhàng đổ xuống. 

Khung cảnh thiên nhiên là sự 
kết hợp khéo léo của tiếng thác 
đổ chậm nhẹ, tiếng chim hót líu 
lo, tiếng gió thổi lay nhẹ cành lá 
tán thông khiến người ta có được 
một cảm giác sảng khoái và an yên 
nhất có thể. Du khách có thể tự do 
men theo các con đường mòn, các 
con đường có bậc đá để đến thăm 
vườn thú, vườn hoa lan hay vườn 
thông thoáng đãng. Những bức ảnh 
check-in đậm chất hoang sơ của 
núi rừng bạt ngàn khiến du khách 
không khỏi thích thú khi đến đây. 

thÁc voi
Thuộc thị trấn Nam Ban, huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, thác Voi 
nằm cách Đà Lạt chừng 25km, có 
chiều rộng khoảng 40m, chiều cao 
hơn 30m. Bên thác có những tảng 
đá như hình chú voi con nên mới có 
tên gọi là thác Voi. 

Khi đến thác Voi, đặc biệt mọi 

Thác Prenn 

Thác Voi

Thác Pongour 

Thác Dambri
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người không thể bỏ qua địa điểm 
Hang Dơi nằm ở giữa thác. Từ thác 
Voi đi xuống Hang Dơi phải vượt 
qua 145 bậc tam cấp khá vòng vèo, 
có khi là những bậc đá gắn liền vào 
vách núi, khi là các bậc của cầu gỗ. 
Đường đi khá trơn trượt và vài chỗ 
có đất đỏ, thanh nắm tay bằng sắt 
có những chỗ đứt đoạn nên du 
khách phải rất cẩn thận khi đến thác.

thÁc pa sỸ
Nằm trong khu du lịch sinh thái 

Quốc gia Măng Đen, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum, không quá 
hùng vĩ hay cao vút như những 
ngọn thác khác tại Tây Nguyên 
nhưng Pa Sỹ lại mang một điểm đặc 
biệt riêng có. Ngọn thác được hình 
thành từ 3 dòng suối lớn nhất tại 
Măng Đen chụm lại một dòng. Đây 
là vùng đất gắn với truyền thuyết 
“bảy hồ, ba thác” của người dân 
trong vùng. Cái tên Pa Sỹ cũng là do 
người Kinh đọc chệch đi từ tên gốc 
Pau Suh của đồng bào bản địa nghĩa 
là 3 nguồn suối chụm lại 1 dòng.

Ở độ cao khoảng 1.500 m so với 
mực nước biển, cái lạnh nhè nhẹ và 
không khí trong lành của đại ngàn 
nguyên sơ của Măng Đen, được 
ví như một “Đà Lạt” của Kon Tum, 
mang lại cảm giác sảng khoái, thư 
thái vô cùng. Con đường tới thác 
là lối đi giữa rừng nguyên sinh, cây 
xanh tỏa mát quanh năm. Những 
tháng Tây Nguyên vào mùa mưa, 
nước trong những khe nhỏ chảy 
róc rách về suối, nước đổ nhiều hơn 
càng vang vọng âm thanh của núi 
rừng. Đứng tại cây cầu vắt ngang hồ 
nước, ngước lên nhìn dòng thác cao 
tới 40 m đang tung bọt trắng xóa, 
không ai không ấn tượng và thấy 
mình nhỏ bé trước không gian cao 
rộng, hoang sơ, hùng vĩ xung quanh.

thÁc krông kmar
Thuộc thị trấn Krông Kmar, 

huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, 
thác Krông Kmar là một trong các 
ngọn thác Tây Nguyên mang vẻ đẹp 
hoang sơ nhưng đầy thơ mộng. Bắt 
nguồn từ đỉnh cao nhất của dãy Cư 
Yang Sin, ngọn thác đổ xuống chân 
núi, tạo thành những bậc thác nối 

tiếp nhau, trong khung cảnh hoang 
sơ, thơ mộng khiến du khách đến 
đây đều ngẩn ngơ. 

Nếu yêu thích khám phá mạo 
hiểm, bạn có thể leo ngược dòng 
thác khám phá phong cảnh núi 
rừng với hồ nước rộng xanh mát. 
Ðến với thác Krông Kmar, bạn còn 
có thể cưỡi voi của đồng bào Ê Ðê, 
thưởng thức hương vị khó quên của 
rượu cần Tây Nguyên.

thÁc dray nur
Nằm ở địa phận buôn Kuốp, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cách 
thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 
30 km theo hướng về Thành phố 
Hồ Chí Minh, thác Dray Nur có chiều 
dài 250 m, nối liền địa bàn hai tỉnh 
Đắk Lắk và Đắk Nông. Vẻ đẹp thơ 
mộng và bí ẩn của ngọn thác hùng 
vĩ nhất Tây Nguyên này đã khiến 
bao du khách yêu thích khám phá 
thiên nhiên không khỏi ngỡ ngàng 
khi đến với thành phố cao nguyên 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.  

Khi nhìn từ xa, thác Dray Nur như 
một bức tường nước khổng lồ, đẹp 
hùng vĩ nhưng thật thơ mộng với 
hàng ngàn tia nước trắng xóa. Thiên 
nhiên đã khéo dựng một vách đá 
cao chắn một bên vách núi, một 
nhánh thác nhỏ đổ từ độ cao hơn 
20 m xuống tạo thành phòng tắm 
lộ thiên hoàn mỹ. Sau những bụi 
đường mệt mỏi, được ngâm mình 
trong một “phòng tắm” thiên nhiên 
như vậy thì còn gì tuyệt bằng.

Một cảm giác thú vị khác cho 
những ai đến với thác Dray Nur là 
được đi trên chiếc cầu treo cao và 

dài, khi đứng trên đây bạn có thể 
chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh sắc của 
núi rừng sông nước và thác Dray Nur 
tuyệt đẹp giữa tiếng chim muông.

thÁc gia long
Thuộc cụm thác Dray Nur - Dray 

Sap - Gia Long, thác Gia Long là một 
trong những thác nước đẹp trên 
dòng Sêrêpôk, thuộc địa phận ranh 
giới giữa hai tỉnh Đắc Nông và Đắk 
Lắk. Thác Gia Long còn có có tên gọi 
khác là Dray Sap Thượng. Nguồn 
gốc của tên thác được bắt nguồn từ 
một lần vua Bảo Đại đặt chân đến 
nơi đây du ngoạn. Cảm hứng trước 
vẻ đẹp thiên nhiên của thác nên đã 
lấy tên vua Gia Long - vị vua đầu 
tiên của triều nhà Nguyễn để đặt 
tên cho thác nước này.

Ngọn tháp này thu hút du khách 
bởi vẻ đẹp thuần khiết và hoang 
sơ hiếm có. Trên hành trình khám 
phá thác Gia Long, bạn ngỡ như 
đang đi lạc vào một “thế giới bị lãng 
quên” với khung cảnh thiên nhiên 
rộng mênh mông hùng vĩ. Từ đỉnh 
tháp cao hơn chục mét, dòng thác 
nước ngày đêm chảy ào ào tung bọt 
trắng xoá. Tiếng thác nước cùng với 
tiếng chim ríu rít trong không gian 
những cánh rừng nguyên sinh bạt 
ngàn xanh mát xung quanh làm bạn 
tưởng như đang ở trong một xứ sở 
thần tiên diệu kì.

thÁc liêng nung
Thuộc địa phận xã Đắk Nia, thị 

xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, thác 
Liêng Nung hay còn gọi là thác Diệu 
Thanh là một trong các ngọn thác 
Tây Nguyên mang vẻ đẹp thơ mộng 
mà du khách không nên bỏ lỡ. Với 
chiều cao hơn 30 m, đứng từ xa nhìn 
lại ngọn thác hiện lên như một dải 
lụa trắng nổi bật giữa núi rừng thiên 
nhiên. Dòng nước đổ xuống những 
phiến đá, bắn lên những hạt nước li 
ti hòa với ánh nắng tạo nên những 
dải cầu vồng “tí hon” đẹp lung linh 
không thể rời mắt. Cả núi rừng 
dường như nghiêng mình trước 
Liêng Nung, không còn một âm 
thanh nào khác, chỉ còn một màn 
độc tấu đầy kiêu hãnh, mạnh mẽ 
vọng vang. 

Thác Krông Kmar
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đất nước có hình con 
thỏ

Campuchia với diện tích hơn 180 
ngàn km2, có hình con Thỏ, ba mặt 
Đông, Tây và Bắc là đất liền, còn lại 
phía Nam tiếp xúc với biển. Bờ biển 
Campuchia trải dài, nằm giữa hai 
điểm tiếp giáp biên giới Vietnam 
(Kiên Giang) và Thailand (Trap). 
Biển đảo Campuchia khá nổi tiếng 
bởi nét hoang sơ vốn có. Các tỉnh, 
thành phố ven biển của Campuchia 
gồm: Sihanoukville, Kampot, Kep và 
Koh Kong. Hệ sinh thái núi rừng của 
các tỉnh, thành phố ven, giáp biển 
cũng khá phong phú và đa dạng.

Vùng ven, giáp biển Campuchia 
cũng có hệ sinh thái rừng núi khá 
phong phú. Có thể kể đến vùng núi 
cao Bokor hay các vùng rừng núi 
thấp giáp biển khác Ngày nay, nhiều 
khách đến tham quan, nghỉ mát tại 
khu du lịch trên núi Bokor nổi tiếng 

hoặc các trang trại giữa triền núi 
hay trong thung lũng... Những trang 
trại này chuyên trồng tiêu, xoài, sầu 
riêng...phục vụ xuất khẩu. Khách 
đến có thể tham quan và thưởng 
thức đặc sản.

thành phố sầm uất si-
hanoukvillE 

Sihanoukville nằm trên tuyến 
Vành đai và Con đường, vài năm 
trở lại đây, hàng loạt casino đã 
được giới đầu tư Trung Quốc đưa 
vào hoạt động. Khách đến đây đa 
phần cũng là người Trung Quốc. Do 
lượng người rất đông đến du lịch, 
đầu tư... nên các dịch vụ nhà hàng, 
khách sạn, giải trí cũng nở rộ. Quan 
điểm của chính quyền là xây dựng 
Sihanoukville thành Macau thứ 2 đã 
biến thành phố này thành nơi sầm 
uất và khách cũng chủ yếu là người 
Trung Quốc. 

Tuy nhiên, hơn 9 tháng trở lại 
đây, kể từ khi Chính phủ Campuchia 
siết chặt quản lý hoạt động game 
casino online cũng như hoạt động 
đầu tư xây dựng hạ tầng... và do tác 
động của Covid-19, Sihanoukville 
đã trở lại yên bình với khách du lịch 
quốc nội và một bộ phận người 
nước ngoài còn sinh sống, làm việc 
tại Campuchia. Giới đầu tư và người 
Trung Quốc vắng hẳn.

Ngoài các bãi biển dọc theo bờ 
biển đẹp, yên tĩnh như Ochheuteal 
hay Otres, các đảo ngoài khơi thuộc 
Sihanoukville như Koh Rong, Koh 
Rong Saloem hay Song Sar... đều 
có các bãi biển tự nhiên đậm nét 
hoang sơ rất đẹp và lãng mạn. Các 
tour nghỉ đưỡng ngoài đảo khá 
đông, khách đến từ nhiều quốc gia. 
Mặc dù hiện nay các bãi biển này 
giảm hẳn khách nước ngoài nhưng 
khách nội địa vẫn khá đông.

Xuân CHiến 

Tuỳ theo điều kiện về thời gian, chúng ta có thể 
sắp xếp tour ngắn hoặc dài ngày để khám phá các 
thành phố ven biển của Campuchia. Với chúng 

tôi, 2 ngày cuối tuần là dịp thích hợp nhất. 

trải nghiệm biển
ở caMpuchia
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du lịch trải nghiệm tại 
kampot

Kampot là tỉnh có biển nhưng 
địa điểm du lịch nổi tiếng lại là núi 
Bokor (Vietnam gọi là Tà Lơng). 
Bokor là điểm đến nổi bật nhất với 
các tour du lịch trải nghiệm, chụp 
ảnh, casino và sinh thái trên núi để 
tham quan hoặc cắm trại và nghỉ 
dưỡng. Du lịch của tỉnh Kampot chủ 
yếu phục vụ khách nội địa và khách 
Tây với các tour đi thăm trang trại, 
du khách thưởng thức đặc sản trong 
vùng núi rừng ven, giáp biển.

kEp với tiềm năng du 
lịch biển 

Kep trước đây có tên là Le Cap 
do người Pháp đặt. Nhận thấy tiềm 
năng du lịch biển đặc biệt, Chính 
phủ Campuchia đã tách Kep ra 
khỏi tỉnh Kampot. Thành phố Kep 
nhỏ bé nhưng với các đảo nhỏ và 

 Nhiều người mê du 
lịch bày tỏ hy vọng, 

với việc quy hoạch cũng 
như tập trung cao về 
nguồn lực con người và 
tài chính như hiện nay, 
khi đại dịch qua đi, 
Campuchia sẽ thu hút 
được lượng lớn khách du 
lịch so với trước đây”. 

tâm sâu sắc, không chỉ để phát 
triển du lịch. 

Loại trừ những vấn đề thời sự 
nóng, chúng ta có thể trải nghiệm 
tour đảo Koh Kong, sông nước Ta 
Tai hoặc vào trong rừng theo hệ 
thống thác nhiều tầng để thấy 
được sự hùng vĩ của tự nhiên khi 
thực hiện tour xuyên tỉnh từ trung 
tâm Koh Kong đi Pursat. Trên tuyến 
đường rừng núi này có thể đến dãy 
Cardamom huyền bí để trekking (đi 
bộ dài ngày), cắm trại hoặc nghiên 
cứu lịch sử cổ đại Campuchia. 
Ngoài ra, giới chơi xe có thể 
off-road núi đồi vùng giáp biên 
giữa Kiriroom (Kampong Speu) và 
Cardamom (Koh Kong) hoặc trèo 
đèo, lội suối khi nghỉ dưỡng tại các 
resort trong rừng. 

bãi biển cát trắng mịn màng thơ 
mộng đã thu hút được rất nhiều 
khách đến. Ngoài khơi Kep, đảo Koh 
Tonsay (Thỏ) còn rất hoang sơ, là 
nơi rất nhiều người muốn đến để 
hoà quyện vào sự hoang dã của núi, 
rừng trên đảo.

off – road tại koh kong
Phía Nam, Tây Nam của Koh 

Kong là biển còn Tây và Tây Bắc là 
biên giới với Thái Lan. Koh Kong có 
thế mạnh về du lịch sông, núi rừng 
với nhiều địa điểm sông nước, rừng 
núi mà nổi tiếng nhất là Ta Tai và 
Cardamom.

Ngoài đảo lớn nhất Campuchia 
thuộc Koh Kong vốn nổi tiếng thì 
hiện nay các địa điểm như Sân bay 
quốc tế, Quân cảng Ream và hệ 
thống thủy điện theo thác nhiều 
tầng trên các sông Preat, Russie 
Chrum... đã được Campuchia quan 
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4. hải đăng loW, som-
ErsEt, anh

Bạn sẽ tìm thấy nhiều điều hoàn 
toàn khác biệt ở ngọn hải đăng 
hấp dẫn này. Không phải tất cả các 
ngọn hải đăng đều được đặt ở một 
vị trí đẹp và cao ráo, riêng ngọn đèn 
biển Low (Thấp) nằm trên bãi biển 
thuộc thị trấn Burnham-on-Sea ở 
Somerset thì lại khác. Mặc dù không 
đẹp như những ngọn hải đăng 
khác, nhưng nó lại rất cuốn hút. Low 
nằm trên bãi biển đầy cát của vịnh 
Bridgewater, có hình vuông, được 
xây vào năm 1832 và được ghi vào 
danh sách cấu trúc Di sản bậc II. 
Hiện nay, Low là ngọn hải đăng duy 
nhất còn hoạt động trên vùng biển 
Burnham.

Ngọn đèn biển nhỏ xinh làm 
từ gỗ này trở thành một tụ điểm 
chụp hình ưa thích của những du 
khách nhờ 9 cái “chân gỗ” xinh xắn.

5.  hải đăng vịnh capE 
byron, nEW south 

WalEs, australia
Nằm ở New South Wales, ngọn 

đèn biển Cape Byron là ngọn hải 
đăng xa xôi nhất ở phía đông 
Australia. Hải đăng Cape Byron cao 
22,5 m, mang trong mình phong 

Hải đăng có nhiệm vụ chính là chiếu 
sáng trên biển và hướng dẫn các con 

tàu đi đúng hướng. Giờ đây, đa số hải 
đăng đã được thay thế bằng các công cụ 
dẫn đường hiện đại như GPS nhưng 
chúng vẫn là biểu tượng khó thay thế 

khi nhắc đến mỗi vùng biển

THu PHương

NhữNg NgọN hải đăNg 

đẹp nhất 
thế giới

1.  hải đăng lindau, 
đỨc

Hải đăng Lindau nằm trên hồ 
Constance, Lindau, cực Nam của 
nước Đức. Nó được hoàn thành vào 
năm 1856 theo phong cách Trung 
Cổ. Công trình cao khoảng 33 m này 
đặc biệt hơn những ngọn hải đăng 
khác bởi gắn chiếc đồng hồ khổng 
lồ mà người dân có thể nhìn thấy 
từ thành phố. Ngọn hải đăng được 
chuyển sang chạy bằng điện từ năm 
1936, và có cơ chế tự động vào đầu 
những năm 1990.

Ngọn hải đăng hiện được mở cửa 
cho du khách tham quan, cung cấp 
thông tin về môi trường tự nhiên tại 
địa phương và ngành vận tải biển 
của thành phố. 

2. hải đăng hErculEs, 
tÂy ban nha 

Ngọn hải đăng Hercules nằm 
trên đỉnh một mỏm đá cao 57 m 
nhô ra Đại Tây Dương, ở lối vào cảng 
La Coruña ở Galicia, miền tây bắc 
Tây Ban Nha. Ngọn hải đăng này đã 
được sử dụng từ cuối thế kỷ I sau 
Công nguyên, là ngọn hải đăng lâu 
đời nhất thế giới còn tồn tại nguyên 
vẹn cho đến ngày nay, vẫn được sử 
dụng cho các tín hiệu hàng hải. Hải 
đăng Hercules đã được UNESCO 
công nhận là di sản thế giới.

3. hải đăng fanad, irE-
land

Ngọn tháp tuyệt đẹp này nằm 
ở một địa thế hết sức thơ mộng tại 
hạt Donegal, Ireland. Sau khi một 
con tàu lớn bị chìm vào năm 1804, 
cư dân bán đảo Fanad đã yêu cầu 
xây một ngọn hải đăng trên đất liền. 
Năm 1818, ngọn hải đăng cao hơn 

27 m đã được hoàn thành và thắp 
sáng. Năm 1909, một ngọn đèn mới 
được lắp đặt, chạy bằng vòng xoay 
của đồng hồ nên cứ 15 giây, đèn lại 
chớp 6 lần. Hệ thống này hoạt động 
tới năm 1975, khi đèn điện thay 
thế. Không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp 
của ngọn hải đăng này, Donegal 
còn được bình chọn là một trong 
những điểm đến tuyệt vời nhất 
hành tinh năm 2017.

5

3

4

1

2
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cách thiết kế hoài cổ và tuyệt đẹp 
của thời kỳ thực dân khi được xây 
vào năm 1899 và hiện tại được Quỹ 
Bảo tồn Cape Byron duy trì. Đứng 
trên ngọn hải đăng này bạn sẽ được 
ngắm toàn cảnh biển đẹp lộng lẫy, 
xem cá voi và cá heo. Khu nhà phía 
dưới được tân trang lại và cho thuê 
ngay bên cạnh ngọn hải đăng. Khi 
không xem cá voi hoặc ngừng chụp 
những bức ảnh đẹp từ cảnh biển, 
bạn có thể ngồi nhâm nhi ly nước 
trong quán cà phê hải đăng.

đối diện với pháo đài Firkas ở cảng 
cũ của thị trấn Chania ở Hy Lạp. Hải 
đăng từng bị phá hủy trong thời kỳ 
đô hộ của Thổ Nhĩ Kỳ và được xây 
dựng lại vào từ năm 1824 đến 1832, 
trên chính nền đất cũ. Đây là một 
trong những ngọn hải đăng lâu đời 
nhất không chỉ ở Hy Lạp mà trên 
toàn bộ Địa Trung Hải. Mặc dù ngọn 
hải đăng không còn hoạt động, nó 
vẫn là một điểm nhấn cho du khách 
với kiến trúc tráng lệ, tạo ra một 
cảnh quan đẹp như tranh vẽ vào 
ban đêm. Mặc dù không được phép 
vào bên trong ngọn hải đăng, du 
khách vẫn có thể đi bộ dọc theo bến 
cảng và leo lên cầu thang bên ngoài 
để có tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển 
đảo Crete.

8. hải đăng tourlitis, 
hy lạp

Có lẽ đây là ngọn hải đăng có địa 
thế độc đáo nhất khi nằm trên đỉnh 
một ngọn tháp đá hẹp, thò ra giữa 
biển Aegean ngoài khơi đảo Andros 
của Hy Lạp, tựa như khung cảnh cắt 
ra từ bộ phim hoạt hình Nàng tiên 
cá của Walt Disney. Được xây dựng 

vào năm 1897, ngọn hải đăng này 
đã bị phá hủy trong Thế chiến II và 
được xây dựng lại trên đá vào đầu 
những năm 1990 và giữ lại những 
đường nét thiết kế tuyệt đẹp như 
ban đầu. Ngoài ra, còn có một cầu 
thang bằng đá chạm khắc uốn lượn 
nối liền với hải đăng Tourlitis. 

6. hải đăng bỜ biển 
kovalam, ấn độ

Hải đăng Vizhinjam, hay còn 
được biết đến với cái tên hải 
đăng bãi biển Kovalam, nằm trên 
mỏm đá nhô với hàng dừa xanh 
thơ mộng, bên dưới là bãi cát 
vàng của bờ biển Kerala miền nam 
Ấn Độ. Ngọn hải đăng được làm 
bằng đá và sơn màu đỏ, trắng, 
bên cảnh quan tráng lệ của đại 
dương. Để đến được với ngọn hải 
đăng này, bạn cần phải leo qua 
144 bậc và cầu thang, do đó trẻ em 
và người lớn tuổi được khuyên là 
không nên đến đây. Nếu bạn không 
ngại leo cao và không đến đây vào 
mùa mưa, bạn sẽ được ngắm cảnh 
hoàng hôn tuyệt đẹp khi mặt trời 
lặn xuống vùng biển xanh ngắt của 
hòn đảo Poovar và cả thánh đường 
Hồi giáo Beemapalli cũng sẽ được 
thu vào trong tầm mắt.

7. hải đăng chania, hy 
lạp

Ngọn hải đăng Chania được xây 
dựng theo phong cách Ai Cập từ 
những năm cuối thế kỷ XVI, nằm 

9. hải đăng kJEungsk-
JaEr, na uy

Ngọn hải đăng bát giác duy nhất 
của Na Uy cao 20,7 m có thời gian 
hoạt động rất đặc biệt. Từ ngày 16/5 
đến ngày 21/7 hằng năm, nơi đây 
được coi là vùng “đêm trắng” bởi vì 
người ta vẫn có thể nhìn thấy mặt 
trời vào lúc nửa đêm. Vậy nên, ngọn 
hải đăng sẽ được “nghỉ ngơi” vào 
khoảng thời gian này. Vào thời gian 
còn lại trong năm, hải đăng hoạt 
động bình thường, với ánh sáng 
nhấp nháy 6 giây một lần mang sắc 
đỏ, trắng và xanh lục đầy huyền bí. 

10. hải đăng lEs 
EclairEurs, ar-

gEntina
Nằm trong kênh Beagle, ngoài 

khơi thị trấn Ushuaia trên mũi phía 
nam của Argentina và khá gần Nam 
Cực, ngọn hải đăng này được đưa 
vào phục vụ năm 1920 và được 
trang trí bằng các vệt sọc đỏ, trắng. 
Les Eclaireurs nằm trên một hòn 
đảo nhỏ được bao quanh bởi những 
đỉnh núi tuyết Tierra del Fuego 
tuyệt đẹp. Du khách không thể 
trực tiếp vào trong ngọn hải đăng, 
chỉ có thể tham quan từ xa qua các 
tour du lịch bằng thuyền. Không chỉ 
nổi tiếng vì địa thế độc đáo mà hải 
đăng Les Eclaireurs còn là nơi “nghỉ 
dưỡng” thường xuyên của những 
loài chim cánh cụt và hải sư. 
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Một họa sĩ suốt đời mơ ước một bức 
tranh ĐẸP NHẤT TRẦN GIAN.  Ông 
đến hỏi vị giáo sư để biết điều gì đẹp 

nhất. Vị giáo sư trả lời: “Tôi nghĩ điều đẹp nhất 
trần gian là NIỀM TIN, vì niềm tin nâng cao giá 
trị con người”.

Người họa sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với 
một cô gái và được trả lời: “TÌNH YÊU’ là điều 
đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay 
đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười 
cho kẻ đang than khóc, làm cho điều bé nhỏ 
trở nên cao quý, cuộc sống sẽ nhàm chán biết 
bao nếu không có tình yêu”.

Cuối cùng, người họa sĩ gặp một người lính 
mới trở về từ mặt trận, khi dược hỏi, người lính 
trả lời: “HÒA BÌNH là cái đẹp nhất trần gian, ở 
đâu có hòa bình, ở đó có cái đẹp.”

Khi trở về nhà, người họa sĩ nhận ra NIỀM 
TIN  trong ánh mắt các con, TÌNH YÊU trong cái 
hôn của người vợ. Chính những điều đó khiến 
tâm hồn ông ngập tràn HẠNH PHÚC và BÌNH 

AN. Bây giờ thì ông đã hiểu thế nào là điều 
đẹp nhất trần gian. Sau khi tác phẩm của mình 
hoàn thành, người họa sĩ đặt tên cho bức tranh 
của mình là: “GIA ĐÌNH”.

- Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, 
nâng đỡ

- Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng trở 
thành mỹ vị

- Đó là nơi tiền bạc không quý bằng tình yêu
- Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên 

niềm vui và hạnh phúc
(Sưu tầm)

Trong tháng 7/2020, 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 hệ thống BIDV và trên khắp các 
tỉnh thành:

 Các đơn vị: Trung tâm thẻ, Trung tâm CNTT, Ban Phát 
triển Ngân hàng bán lẻ, Văn phòng Công đoàn, Ban Khách 
hàng DNNVV, Ban Kế hoạch chiến lược, Ban Tổ chức nhân 
sự, Ban Mis.Alco, BIC, BSL, Viện Đào tạo và nghiên cứu, 
BIDC…

 Các chi nhánh: Bình Định, Đông Sài Gòn, Mỹ Tho, Bình 

Tân, Đồng Khởi, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Tài, Lâm 
Đồng, An Giang, Nghệ An, Bắc Giang, Bình Phước, …

 Các cộng tác viên: Mai Lan, Tiến Thủy, Kiều Vân, Nguyễn 
Duy, Phan Lộc, Mạnh Hải, Phước Thảo, Tấn On, Quốc Khánh, 
Diễm Quỳnh, Khánh Toàn, Lê Hoan, Minh Khánh, Xuân 
Chiến, Hoàng Ngân, Phương Thảo, Hồng Hạnh,…và nhiều 
Cộng tác viên khác. 
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 277

Bức tranh 
         đẹp nhất
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