




Dấu ấn tHÁNG 7
Những hoạt động sôi nổi của BIDV nửa đầu chặng đường 2018 đã được toàn hệ thống tiếp nối và thổi 

vào tháng 7 này một sức sống mạnh mẽ, tiếp lửa cho hành trình chinh phục những mục tiêu nhiều thử thách 
của năm 2018.

7 tháng đầu năm, với nỗ lực cao độ, toàn hệ thống BIDV đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tương 
đối tốt các chỉ tiêu đề ra với những điểm nhấn trong công tác chuyển dịch cơ cấu, kiểm soát chất lượng tín dụng, 
gia tăng hiệu quả hoạt động... Để tiếp tục giữ vững đà phát triển đó nhằm hướng tới hoàn thành các mục tiêu kế 
hoạch của năm 2018, Ban lãnh đạo BIDV cũng đã xác định những trọng tâm công việc và giải pháp chủ đạo để 
vận hành hoạt động BIDV trong giai đoạn tăng tốc ở các tháng cuối năm này.

Cổ vũ cho hành trình đó, một ngày đầu tháng 7, tại Singapore, BIDV đã được vinh danh với 2 giải thưởng 
quan trọng trong hoạt động hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đó là giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất 
Việt Nam 2018” và giải thưởng “Giải pháp sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp sáng tạo tốt nhất Việt 
Nam 2018”. Để có sự vinh danh này, BIDV đã thuyết phục Hội đồng giám khảo bằng các chương trình hành 
động hiệu quả, các số liệu thống kê vượt trội từ năm 2015 đến nay. Bởi vậy, có thể khẳng định, 2 giải thưởng này 
tiếp tục là minh chứng cho vị thế của BIDV - ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam trong phân khúc doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.

Không chỉ hỗ trợ và phục vụ tốt các khách hàng doanh nghiệp, BIDV cũng ghi dấu ấn tích cực trong hoạt động 
ngân hàng bán lẻ. Tháng 7 này, trong không khí sôi nổi của ngày hội bóng đá toàn cầu, BIDV cũng đã mang đến 
niềm vui cho khách hàng cá nhân may mắn với giải thưởng đặc biệt: được trực tiếp tận hưởng không khí tuyệt vời 
của trận Bán kết Fifa World Cup 2018. Và với chương trình khuyến mại kỷ niệm “20 năm thẻ BIDV” đang được 
triển khai trong toàn hệ thống, sẽ còn có thêm nhiều khách hàng may mắn nữa được “hiện thực hóa ước mơ” đến 
những chân mới, đón nhận những món quà hấp dẫn như một lời cảm ơn chân thành từ BIDV.

Và không chỉ là những món quà, những phần thưởng, BIDV còn bày tỏ sự trân trọng, tri ân khách hàng bằng 
các sản phẩm dịch vụ tốt nhất, bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm trong quá trình giao dịch. Tinh thần đó đã được 
các thí sinh tham gia Hội thi dịch vụ BIDV chuyển tải trọn vẹn vào những phần thi đặc sắc. Những ngày tháng 
7 này, rất nhiều chi nhánh đã hoàn thành phần thi cơ sở, chọn được những “hạt giống” tốt nhất để tiếp tục bồi 
dưỡng, rèn luyện nhằm chuẩn bị tranh tài tại vòng thi khu vực. Và khu vực “nổ phát súng khai màn” cho vòng 
thi này là cụm động lực phía Bắc ngoài địa bàn Hà Nội cũng đã tạo được ấn tượng sâu sắc và những câu chuyện 
thú vị đầu tiên.

Cùng với các hoạt động chuyên môn sôi động, dấu ấn BIDV tiếp tục được cộng đồng ghi nhận với những hoạt 
động an sinh xã hội ý nghĩa. Tháng 7 tri ân các Anh hùng liệt sỹ, BIDV đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa đối với gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, thương bệnh binh,... Đó là tham gia đoàn công tác của Ban 
lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước để tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ dọc dải đất miền Trung; đó là hành trình 
về nguồn - tri ân của tuổi trẻ BIDV đến với những vùng “đất lửa anh hùng”; đó là nhận phụng dưỡng Mẹ Việt 
Nam anh hùng tại Đắk Lắk; đó là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu Thanh niên xung phong tại Thái Nguyên; đó 
là những phần quà tặng những người có công với cách mạng tại Quảng Ninh,... 

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới sự đồng hành tích cực trên nhiều lĩnh vực của BIDV để góp nên thành 
công của “Hành trình đỏ 2018”; là sự hỗ trợ kịp thời cho gia đình nạn nhân trong các đợt mưa lũ tại Tây Bắc, 
Bắc Trung bộ và lũ quét tại Tây Bắc; là những thiết bị y tế hiện đại được trao cho tỉnh Bến Tre; là những khoản 
kinh phí hỗ trợ con của bệnh nhân hiểm nghèo tại Hà Tĩnh,... 

Tất cả những dấu ấn thú vị, những câu chuyện ý nghĩa đó đã được Đầu tư Phát triển số 255 này chuyển tải 
và trân trọng gửi đến quý vị độc giả. Kính mời quý vị lật mở những trang kế tiếp, để cùng chia ngọt, sẻ bùi và cảm 
nhận tấm lòng ấm áp của BIDV đang ẩn trong mỗi con chữ, mỗi tấm hình tươi mới.
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22.   BIDV Nam Gia Lai - Nỗ lực và thành công

24.   Đối tác chiến lược của Binh đoàn 15

25.   Những con ong chuyên cần ở BIDV Nam Gia Lai

26.   BIDV Ngọc Khánh Hà Nội và dấu ấn 2 năm thần tốc

27.   10 năm ghi dấu hai “địa chỉ” công nghệ thông tin

28.   BSC được vinh danh Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất 
Việt Nam

29.   10 năm - Doanh thu của LVI tăng gấp hơn 41 lần

29.   BIC giảm 20% phí bảo hiểm BIC Tâm An

04.   BIDV 5 tháng cuối năm: Nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh 
doanh 2018

06.   BIDV được vinh danh Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2018

07.   BIDV ký thỏa thuận hợp tác với 04 Ngân hàng thuộc Tập 
đoàn Resona

08.   Tăng cường hợp tác giữa BIDV với UnionPay

08.   30% doanh số nộp thuế hải quan điện tử 24/7 qua “cổng 
thanh toán” BIDV

09.   Dấu ấn BIDV tại Tuần lễ Tài trợ thương mại 2018

10.   BIDV tiếp tục đồng hành với Diễn đàn cấp cao và Triển lãm 
quốc tế về Công nghiệp 4.0

12.   BIDV học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

14.   Trải nghiệm thú vị thi dịch vụ BIDV cấp chi nhánh

20.   BIDV khai trương các Phòng giao dịch

21.   BIDV Thành Đô trao giải thưởng Quả bóng vàng

 sự kIệN

 sảN PHẩm dịcH vụ

168

 NGHIÊN cứu TRao ĐổI

38.   Kinh tế Việt Nam và kỳ vọng thoát khỏi “vòng lặp” 
chu kỳ kinh tế

41.   Giải bài toán nhân lực để triển khai Basel có hiệu quả

44.   Chứng khoán 5 tháng cuối năm: Làn gió ngược có 
cản bước thị trường

46.   Sức khỏe thương hiệu: Cần cạnh tranh bằng trải 
nghiệm của khách hàng

48.   Triển khai Swift GPI: BIDV bước vào “kỷ nguyên công 
nghệ thanh toán mới”

50.   Cảnh giác với tội phạm công nghệ cao

52.   Thông tư số 14/2018/TT-NHNN: Hỗ trợ các tổ chức 
tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

32.   Bán hàng hiệu quả hơn với R.Sales Pro

33.   Hiện thực hóa ước mơ với Thẻ BIDV

34.   BIDV giảm giá ẩm thực ngày hè dành cho chủ thẻ

35.   Quẳng gánh lo đi mà vui sống với thẻ BIDV Visa 
Smile

36.   BIDV tiếp tục triển khai chương trình “Bạn đồng 
hành Tôi chọn” 2018

37.   Nhân đôi quà tặng khi liên kết tài khoản ví VTC Pay

37.   Tiếp tục “Đồng hành Vững bước” cùng khách hàng

30.   Lời giải cho bài toán hỗ trợ chuyển đổi số điện thoại 
khách hàng

31.   Chuyển động BIDV 
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68

66.   Tháng 7 về thăm “đất thép thành đồng”

68.   Về nơi cố đô

70.   Đảo Khỉ - điểm dừng chân của du khách thích khám phá

72.   Hương mùa Hè

73.   Bên dòng Thạch Hãn

73.   Hội thi dịch vụ 2018

74.   Chiếc giường bên cửa sổ

62.   “Ngôi nhà chung” của những trái tim nhiệt huyết

64.   Lớp học tạo động lực cho tôi tiếp bước

65.   Chuyện trên xe bus

54.   Tuổi trẻ BIDV với hành trình tháng 7 tri ân

56.   Chuyển động cùng Hành trình Đỏ 2018

58.   BIDV tài trợ xây dựng trường học tại Lào

58.   BIDV hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ quét tại Tây Bắc

59.   BIDV Đắk Lắk nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam  
Anh hùng

59.   Bàn giao thiết bị y tế trị giá 2 tỷ cho 7 xã ở Bến Tre

60.   BIDV hỗ trợ xây dựng nhà cho cựu Thanh niên  
xung phong

60.   BIDV Bắc Hà Nội tặng quà an sinh xã hội tại Hà Tĩnh

61.   Tuổi trẻ Ngân hàng trao tặng những phần quà ý nghĩa 
nhân ngày 27/7

61.   BIDV MetlLife tham gia hỗ trợ phụ nữ thanh niên 
nghèo hòa nhập kinh tế
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NhữNg kết quả bước 
đầu và trọNg tâm 5 
tháNg cuối Năm

Trong nửa đầu năm 2018, BIDV 
hoàn thành tương đối tốt các chỉ 
tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, cơ 
cấu hoạt động tiếp tục chuyển dịch 
theo đúng định hướng với mức tăng 
khá từ phân khúc khách hàng bán 
lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; kiểm 
soát chất lượng tín dụng theo đúng 
mục tiêu; các chỉ tiêu hiệu quả: thu 
dịch vụ ròng, thu nợ ngoại bảng, 
chênh lệch thu chi đạt khá và tạo 

Đi qua hơn 1 nửa chặng đường của năm 2018, vượt qua nhiều khó khăn 
thách thức, với quyết tâm và nỗ lực cao độ, BIDV đã có được những kết quả 
khả quan, tạo cơ sở để toàn hệ thống hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế 
hoạch kinh doanh năm 2018. Cùng với đó, Hội đồng quản trị, Ban điều 
hành BIDV cũng đã xác định những trọng tâm công việc và giải pháp chủ 
đạo để vận hành hoạt động BIDV bám sát định hướng...

tiền đề quan trọng trong việc thực 
hiện mục tiêu của năm 2018. 

Trong đó, tổng tài sản đến 15-
7-2018 đạt 1.218.230 tỷ đồng, tăng 
3,6% so với đầu năm.

Huy động vốn đến 15-7-2018 đạt 
993.370 tỷ đồng, tăng 6,3% so với 
đầu năm.

Dư nợ đến 15-7-2018 đạt 913.232 
tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm. 
Trong đó cho vay dân cư, tổ chức 
kinh tế đạt 886,227 tỷ đồng, tăng 
6,2% so với đầu năm. Tăng trưởng 
dư nợ tín dụng bán lẻ cao hơn 

tốc độ tăng trưởng chung của hệ 
thống, đạt 265.544 tỷ đồng, tăng 
11,3% so với đầu năm, chiếm 29,1% 
tổng dư nợ. Dư nợ ngắn hạn đạt 
532.453 tỷ đồng, tăng 9,8% so với 
đầu năm; dư nợ trung dài hạn đạt 
380.799 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 
41,7% tổng dư nợ.

Thu dịch vụ ròng đến 30-6-2018 
đạt 2.454 tỷ đồng, tăng 14% so với 
cùng kỳ năm trước, mức thu bình 
quân 01 tháng đạt 409 tỷ đồng, gấp 
1,14 lần so với mức thu bình quân/
tháng của năm 2017. Thu dịch vụ 
ròng không bao gồm phí bảo lãnh 
tăng trưởng tốt, đạt 20,4% so với 
cùng kỳ, gia tăng tỷ trọng trong 
tổng thu nhập của hệ thống...

Trong những tháng còn lại của 
năm 2018, để thực hiện các mục 
tiêu của Chính phủ tại Nghị quyết số 
01/NQ-CP, chỉ đạo của Ngân hàng 
Nhà nước tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN 

BIdv 5 THÁNG cuỐI Năm

Nỗ lực để hoàn thành
kế hoạch kinh doanh 2018

ANH HoàNG

Tiêu điểm
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và mục tiêu của Đại hội đồng cổ 
đông BIDV đề ra, Hội đồng quản trị 
yêu cầu các đơn vị tại Trụ sở chính 
và các đơn vị thành viên triển khai 
quyết liệt các giải pháp thực hiện 
nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực 
với phương châm hành động “Kỷ 
cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”.

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện 
đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp 
điều hành đã được xác định tại 
Nghị quyết số 08/NQ-BIDV ngày 
08/01/2018 (về việc Phê duyệt 
Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý 
nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của 
BIDV), Nghị quyết số 23/NQ-BIDV 
ngày 18/01/2018 (về việc Thông 
qua định hướng mục tiêu, chỉ tiêu 
kế hoạch kinh doanh năm 2018 của 
toàn hệ thống), Chương trình hành 
động số 560/Ctr-BIDV và các văn 
bản có liên quan. Hội đồng quản trị 
BIDV cũng yêu cầu các đơn vị tập 
trung triển khai thực hiện nhiệm vụ 
với tinh thần và nỗ lực cao nhất: các 
nội dung công việc nếu chưa thực 
hiện thì phải thực hiện ngay, nếu đã 
thực hiện thì phải thực hiện tốt hơn, 
nhanh hơn, quyết liệt hơn.

Thứ hai, phấn đấu với nỗ lực cao 
nhất hoàn thành toàn diện mục 
tiêu kế hoạch kinh doanh năm 
2018. Trong đó Quý III phấn đấu 
đạt 75-80% kế hoạch năm, tạo tiền 
đề tích cực hoàn thành mục tiêu kế 
hoạch kinh doanh năm, cụ thể: (i) 
Gia tăng dư nợ tín dụng hiệu quả, 
phấn đấu tăng trưởng tín dụng 
Quý III đạt 11,5%, tăng trưởng tín 
dụng năm 2018 theo định hướng kế 
hoạch của NHNN. (ii) Tăng trưởng 
huy động vốn với chi phí hợp lý, 
đáp ứng cho nhu cầu sử dụng vốn, 
mức tăng đến hết Quý III đạt 8,5%. 
(iii) Tỷ lệ nợ xấu gộp <2,5%. (iv) Nỗ 
lực gia tăng các nguồn thu phi lãi để 
đảm bảo hiệu quả chung: thu dịch 
vụ ròng Quý III phấn đấu đạt 3.650 
- 3.800 tỷ đồng, cả năm đạt 5.100 
tỷ đồng. (v) Phấn đấu thu nợ ngoại 
bảng đến hết Quý III đạt 2.600 - 
2.800 tỷ đồng và cả năm 2018 đạt 
3.600 - 3.700 tỷ đồng. (vi) Phấn đấu 
chênh lệch thu chi, lợi nhuận trước 
thuế Quý III hoàn thành tối thiểu 75-
80% kế hoạch năm, đảm bảo mục 

tiêu lợi nhuận hợp nhất năm 2018 
đạt tối thiểu 9.300 tỷ đồng.

cầN sự Nỗ lực của toàN 
hệ thốNg

Để thực hiện được các nhiệm 
vụ trọng tâm đó, Hội đồng quản trị 
cũng yêu cầu sự nỗ lực của toàn hệ 
thống, từ các đơn vị Trụ sở chính 
đến các chi nhánh, công ty trực 
thuộc.

Các đơn vị tại Trụ sở chính phải là 
đơn vị đi đầu, thể hiện rõ tinh thần 
đổi mới và quyết tâm hành động, 
xác định và coi Chi nhánh là “đối tác 
quan trọng” - là trung tâm để phục 
vụ, tăng cường tương tác giữa Trụ 
sở chính và Chi nhánh, kịp thời xử 
lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc 
trong hoạt động cho các đơn vị 
thành viên. Trụ sở chính cũng phải 
thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp 
việc, tiếp nối chỉ đạo, kiểm tra giám 
sát toàn hệ thống gắn với đổi mới 
phương thức quản lý, chỉ đạo điều 
hành bằng việc làm cụ thể; nâng 
cao năng lực dự báo, tham mưu, xây 
dựng kịch bản cho các vấn đề lớn, 
kế hoạch hành động rõ ràng, phân 
công cụ thể, minh bạch, thống nhất 
hành động, sâu sát thực tiễn, giải 
quyết kịp thời. Chủ động xây dựng 
và hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa 
cơ chế chính sách, văn bản chế độ, 
trong đó tập trung rà soát các chính 
sách, cơ chế tín dụng để phù hợp 
với tình hình thị trường và thực tiễn 
hoạt động của BIDV... Bên cạnh đó, 
các đơn vị tại Trụ sở chính cần tiếp 
tục thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm đã đề ra với hiệu quả cao nhất, 
cụ thể như: Xúc tiến đẩy nhanh tiến 
độ công tác bán chiến lược nhằm 
gia tăng vốn điều lệ cho BIDV, nâng 
cao năng lực tài chính; Thực hiện gia 
tăng tín dụng an toàn – hiệu quả, 
phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế vĩ 

mô, giải pháp điều hành chính sách 
tiền tệ, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu 
tín dụng, đa dạng hóa nền khách 
hàng; Điều hành cân đối vốn đồng 
bộ, linh hoạt, an toàn, hiệu quả,...

Tại các đơn vị thành viên, Giám 
đốc các đơn vị cần phải quán triệt, 
phổ biến và triển khai quyết liệt 
các văn bản chỉ đạo của HĐQT, Ban 
điều hành đến các Phòng/Bộ phận 
trực thuộc, cán bộ các cấp để tạo 
sự đồng thuận và tổ chức thực hiện 
có hiệu quả tại đơn vị; triển khai tốt 
nhiệm vụ kinh doanh để đảm bảo 
duy trì và tiến tới gia tăng thị phần, 
nâng cao vị thế và uy tín của BIDV 
trên địa bàn.

Về hoạt động huy động vốn, 
bám sát định hướng điều hành cân 
đối nguồn vốn - sử dụng vốn của 
Trụ sở chính, yêu cầu chi nhánh cơ 
cấu lại nguồn vốn theo hướng ưu 
tiên và giữ nền vốn ổn định, chi phí 
thấp; tích cực gia tăng nguồn vốn 
không kỳ hạn từ các khách hàng 
doanh nghiệp; nâng cao chất lượng 
dự báo, khả năng thực hiện các chỉ 
tiêu huy động vốn - cho vay theo 
từng đối tượng khách hàng...

Trong hoạt động tín dụng, cần 
tuân thủ điều hành giới hạn tín 
dụng của BIDV; mở rộng tín dụng có 
hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực 
sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát 
chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh 
vực tiềm ẩn rủi ro, thận trọng trong 
tăng trưởng tín dụng tiêu dùng...

Các chi nhánh cũng phải bám sát 
yêu cầu đặt ra của Hội đồng quản trị 
về đẩy mạnh phát triển dịch vụ BIDV 
đến năm 2025; tập trung đa dạng 
hóa sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là 
các dịch vụ phi tín dụng, các dịch vụ 
ngân hàng điện tử.

Về quản trị điều hành, các chi 
nhánh cần sáng tạo, linh hoạt, chủ 
động trong thực hiện nhiệm vụ 
kinh doanh, quán triệt trong nhận 
thức, quan điểm kinh doanh “lấy 
khách hàng là trọng tâm”, nâng cao 
chất lượng cung ứng dịch vụ ngân 
hàng; rà soát các thủ tục trong 
quan hệ giao dịch với khách hàng, 
đề xuất phương án cắt giảm thủ tục 
trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ phía 
khách hàng... 

“Hội đồng quản trị BIDV yêu cầu 
các đơn vị tại Trụ sở chính và các 

đơn vị thành viên triển khai quyết liệt 
các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trên 
tất cả các lĩnh vực với phương châm 
hành động “Kỷ cương - Trách nhiệm - 
Hiệu quả”.
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Ngày 12/07/2018, tại 
Singapore, Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BIDV) đã được 
vinh danh với 2 giải thưởng: 
“Best SME Bank Vietnam 
2018” (Ngân hàng SME 
tốt nhất Việt Nam 2018) và 
“Corporate Client Initiative 
of the Year” (Giải pháp sản 
phẩm dịch vụ khách hàng 
doanh nghiệp sáng tạo tốt 
nhất Việt Nam 2018).

2 giải thưởng này được trao 
cho BIDV bởi Asian Banking 
& Finance - tờ tạp chí uy tín 

trong giới tài chính Châu Á, đơn vị 
đã thực hiện bình chọn độc lập và 
trao giải thường niên trong nhiều 
năm qua… Lễ trao giải diễn ra 
trong khuôn khổ sự kiện “Vinh danh 
Ngân hàng và tổ chức tài chính tốt 
nhất khu vực” do Asian Banking & 
Finance tổ chức tại Trung tâm Hội 
nghị Shangri-la (Singapore) với sự 
tham dự của hàng trăm chuyên gia 
thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng 
trong khu vực cũng như thế giới, đại 
diện cho gần 70 định chế tài chính 
đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Để đi đến quyết định trao giải 
thưởng, Ban Giám khảo của chương 
trình gồm nhiều chuyên gia tài 
chính - ngân hàng uy tín của khu 
vực Đông Nam Á (đa phần đến từ 
nhóm BIG4 về kiểm toán, tư vấn tài 
chính) đều bị thuyết phục bởi các 
số liệu thống kê, chương trình hành 
động mà BIDV triển khai từ 2015 
đến nay. Bởi vậy, các giải thưởng 
này tiếp tục khẳng định vị thế 

của BIDV - ngân hàng dẫn đầu thị 
trường Việt Nam trong phân khúc 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). 

Trong những năm qua, BIDV chú 
trọng đẩy mạnh phát triển hoạt 
động đối với phân khúc khách hàng 
SME và đạt được những kết quả 
khả quan: đến cuối năm 2017, quy 
mô khách hàng SME của BIDV tăng 
trưởng 14% so với 2016, đạt hơn 
236.000 khách hàng (chiếm xấp xỉ 
39% lượng SME ở Việt Nam); quy 
mô tín dụng SME của BIDV trong 
năm 2017 tăng trưởng 31% với dư 
nợ trên 220.000 tỷ đồng (tương ứng 
khoảng 17% tổng dư nợ SME trong 
nền kinh tế), BIDV hiện đang dẫn 
đầu về quy mô tín dụng khách hàng 
SME trong hệ thống Ngân hàng 
thương mại tại Việt Nam…

Nổi bật với cam kết “Đồng hành 
cùng SME” trong các năm qua, BIDV 

đã hiện thực hóa cam kết bằng các 
chương trình hành động cụ thể 
thông qua nhiều sản phẩm, chương 
trình ưu đãi và các giải pháp hỗ 
trợ tích cực cho cộng đồng doanh 
nghiệp SME Việt Nam. Trong đó 
đáng chú ý là nỗ lực xây dựng quy 
trình cấp tín dụng riêng cho khách 
hàng SME /doanh nghiệp siêu nhỏ 
theo hướng đơn giản hóa về hồ 
sơ thủ tục nhưng vẫn đáp ứng yêu 
cầu về kiểm soát rủi ro, áp dụng 
quy trình giải ngân 01 cửa; Phát 
triển sản phẩm dịch vụ ứng dụng 
công nghệ; Triển khai dịch tư vấn 
tài chính doanh nghiệp để mở rộng 
nền khách hàng; Thu hút các nguồn 
vốn giá rẻ nhằm hỗ trợ SME... cùng 
nhiều gói tín dụng với cơ chế ưu 
đãi liên tục được triển khai nhằm 
đáp ứng nhu cầu vốn của các nhóm 
khách hàng SME. 

BIDV được vinh danh
NGâN HàNG smE TỐT NHấT vIệT Nam 2018
THANH BìNH

Đại diện Ban Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa BIDV nhận 2 giải thưởng 
 của Tạp chí Asian Banking & Finance
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Ngày 10/7/2018 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam (BIDV) và 04 Ngân hàng thuộc Tập 
đoàn Resona, Nhật Bản bao gồm Resona Bank Ltd., Saitama 
Resona Bank, Ltd., Kinki Osaka Bank Ltd. và Kansai Urban 
Banking Corporation đã ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) 
về việc phục vụ khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam. Đến nay 
đã có 33 ngân hàng Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác với 
BIDV trong lĩnh vực này.

BIdv ký thỏa thuận
hợp tác với 04 ngân hàng 
Thuộc Tập đoàn Resona 

Ngân hàng Resona Bank (Resona Bank Limited), thành 
lập ngày 25/6/1918, có trụ sở chính tại Osaka, Nhật Bản. 
Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Resona Bank tính đến 
31/03/2017 lần lượt là 279,3 tỷ USD và 12,3 tỷ USD với 
mạng lưới 340 chi nhánh tại Nhật Bản và các văn phòng 
đại diện tại Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan 
và Việt Nam. Resona Bank là ngân hàng lớn thứ 9 Nhật 
Bản và 98 trên thế giới (xét theo tổng tài sản tại ngày 
31/03/2017).

Ngân hàng Saitama Resona Bank (Saitama Resona 
Bank Limited), thành lập ngày 27/8/2002, có trụ sở chính 
tại Saitama, Nhật Bản. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu 
của Saitama Resona Bank tính đến 31/03/2017 lần lượt 
là 124,9 tỷ USD và 3,4 tỷ USD với mạng lưới 127 chi 
nhánh. Saitama Resona Bank là ngân hàng lớn thứ 15 
Nhật Bản và 180 trên thế giới (xét theo tổng tài sản tại 
ngày 31/03/2017).

Ngân hàng Kinki Osaka Bank (Kinki Osaka Bank Ltd), 
thành lập ngày 24/11/1950, là ngân hàng vùng có trụ sở 
chính tại Osaka, Nhật Bản. Tổng tài sản và vốn chủ sở 
hữu của Kinki Osaka Bank tính đến 31/03/2017 lần lượt là 
31,8 tỷ USD và 1,4 tỷ USD với mạng lưới 118 chi nhánh. 
Kinki Osaka Bank là ngân hàng lớn thứ 61 tại Nhật Bản 
và 531 trên thế giới (xét theo tổng tài sản tại ngày 
31/03/2017).

Ngân hàng Kansai Urban Banking Corporation 
(Kansai Urban Banking Corporation), thành lập ngày 
01/7/1922, có trụ sở chính tại Osaka, Nhật Bản. Tổng tài 
sản và vốn chủ sở hữu của Kansai Urban Banking 
Corporation tính đến 31/03/2017 lần lượt là 41,3 tỷ USD 
và 1,8 tỷ USD với mạng lưới 140 chi nhánh. Kansai Urban 
Banking Corporation là ngân hàng lớn thứ 50 Nhật Bản 
và 444 trên thế giới (xét theo tổng tài sản tại ngày 
31/03/2017).

Theo thỏa thuận hợp tác, BIDV 
và 04 ngân hàng thuộc Tập 
đoàn Resona sẽ hợp tác cung 

cấp các sản phẩm dịch vụ ngân 
hàng cho các doanh nghiệp Nhật 
Bản là khách hàng của các ngân 
hàng này có hoạt động đầu tư, kinh 
doanh tại Việt Nam. Hai bên sẽ phối 
hợp đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng về các sản phẩm dịch vụ tài 
chính - ngân hàng đa dạng bao 
gồm mở và quản lý tài khoản, tiền 

gửi, cấp tín dụng và bảo lãnh, thanh 
toán trong nước và quốc tế, kinh 
doanh ngoại tệ,... 

Ngoài ra, hai ngân hàng cũng sẽ 
phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông 
tin, tư vấn cho khách hàng về môi 
trường kinh doanh và đầu tư tại Việt 
Nam, các quy định của pháp luật 
Việt Nam đối với nhà đầu tư nước 
ngoài trong lĩnh vực tài chính ngân 
hàng, kết nối kinh doanh (business 
matching),…

Ông Quách Hùng Hiệp, Phó TGĐ BIDV và Ông Naoto Serizawa, Phó TGĐ Resona Bank ký kết Thỏa thuận hợp tác.

CẩM THU
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Ngày 3/7/2018, Tổng cục Hải quan 
tổ chức Hội nghị sơ kết triển 
khai Đề án nộp thuế điện tử và 

thông quan 24/7. Tham dự và trình bày 
tham luận tại hội nghị, BIDV khẳng định  
những đóng góp tích cực của mình đối 
với việc triển khai đề án này.

BIDV là một trong những ngân 
hàng đầu tiên ký kết thỏa thuận hợp 
tác tổ chức phối hợp thu ngân sách 
nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu, thu phí, lệ phí của 
cơ quan quản lý bằng phương thức 
điện tử và chính thức kết nối với Cổng 
thanh toán điện tử Hải quan từ tháng 
10/2017.

Qua 8 tháng triển khai cung cấp 
dịch vụ, với sự phối hợp chỉ đạo của 

V ừa qua, tại Hà Nội, Uỷ viên phụ 
trách HĐQT BIDV Bùi Quang 
Tiên đã chủ trì buổi làm việc 

với Đoàn công tác của Tổ chức thẻ 
quốc tế UnionPay (UPI) do ông 
Wang Li Xin - Phó Chủ tịch UPI làm 
trưởng đoàn.

UnionPay International (UPI) là tổ 

Tăng cường hợp Tác gIữa BIDV
với unionPay International

chức thẻ quốc tế vận hành thương 
hiệu thẻ UnionPay trên thị trường 
toàn cầu. Về phát hành thẻ, UPI đã 
phát hành 6 tỷ thẻ, chiếm 30% thị 
phần toàn cầu. Về mạng lưới chấp 
nhận thanh toán thẻ, UPI đã có 34 
triệu đơn vị chấp nhận thẻ và 2,2 
triệu ATM, chỉ xếp sau Tổ chức thẻ 

VISA và MasterCard. Tại thị trường 
Việt Nam, thẻ UnionPay được chấp 
nhận từ năm 2005, cho tới nay, hơn 
98% máy ATM và hơn 80% máy EDC 
POS của các ngân hàng Việt Nam 
chấp nhận thanh toán thẻ UnionPay. 
Hiện tại, BIDV đang là ngân hàng có 
doanh số chấp nhận thanh toán thẻ 
UPI lớn nhất tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao 
đổi các thông tin cơ bản về tình hình 
hoạt động của mình cũng như định 
hướng phát triển hoạt động ngân 
hàng bán lẻ, đặc biệt là lĩnh vực thẻ 
trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghệ 4.0. BIDV mong muốn hai 
bên sẽ tiếp tục hợp tác để mở rộng 
hệ thống chấp nhận thanh toán thẻ, 
phát triển công nghệ thanh toán QR, 
thẻ không tiếp xúc, thẻ phi vật chất; 
nghiên cứu phát hành thẻ mang 
thương hiệu BIDV - UnionPay, góp 
phần đẩy nhanh tiến độ thanh toán 
không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

BIDV tin tưởng với tiềm năng sẵn 
có, BIDV và UPI sẽ có cơ hội hợp tác 
hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. 

VăN NGUyêN

Tổng cục Hải quan và BIDV, chương trình 
Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 đã 
đi vào ổn định, đáp ứng được yêu cầu giao 
dịch nộp tiền của doanh nghiệp. Chương 
trình đã mang lại những lợi ích thiết thực: 
Thủ tục nộp thuế đơn giản, tiết kiệm thời 
gian và chi phí đi lại; doanh nghiệp được 
chủ động nộp thuế mọi lúc, mọi nơi; thông 
quan hàng hóa nhanh, rút ngắn thời gian 
hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu…

Tính đến hết tháng 6/2018, BIDV là một 
trong những ngân hàng có kết quả triển 
khai Dịch vụ Nộp thuế Hải quan điện tử 24/7 
cao nhất trong số 38 ngân hàng thương 
mại phối hợp thu ngân sách Nhà nước với 
Tổng cục Hải quan. Doanh số nộp thuế hải 
quan điện tử 24/7 qua BIDV đạt gần 1.600 

tỷ đồng (chiếm gần 30% tổng doanh số 
nộp thuế hải quan điện tử 24/7 qua các 
ngân hàng thương mại) với số lượng 
giao dịch đạt gần 10.500 món.  

BIDV tự hào đã đóng góp tích cực 
vào kết quả thu thuế, phí xuất nhập 
khẩu và cải cách hành chính của ngành 
Hải quan, nhận được sự tín nhiệm và 
phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Hải 
quan để mang lại các dịch vụ công với 
chất lượng cao. Dịch vụ Nộp thuế Hải 
quan điện tử 24/7 góp phần hỗ trợ 
người nộp thuế hoàn tất nghĩa vụ nộp 
thuế trong cả ngày nghỉ, lễ và tại bất 
cứ địa điểm nào có kết nối internet. 
Doanh nghiệp nộp thuế điện tử được 
BIDV xác nhận kết quả nộp thuế tức 
thời và được cơ quan hải quan hỗ trợ 
thông quan hàng hóa nhanh chóng. 
Khi đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế 
Hải quan điện tử 24/7 thông qua BIDV, 
doanh nghiệp còn có thể tra cứu, in 
toàn bộ lịch sử các giao dịch nộp thuế 
hải quan đã thành công và được hưởng 
nhiều ưu đãi khác đến từ BIDV. 

30% doaNH sỐ NộP THuế 
HảI quaN ĐIệN Tử 24/7 

qua “cổNG THaNH ToÁN” BIdv
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Các tham luận của các diễn giả 
BIDV đã nhận được sự đánh 
giá cao từ các chuyên gia 

ICC cũng như sự quan tâm của các 
thành viên tham dự, góp phần tạo 
dựng dấu ấn tốt đẹp về BIDV trong 
mắt bạn bè quốc tế.

Diễn ra từ ngày 18-22/6/2018 tại 
thành phố Viên, thủ đô của nước 
Áo, Tuần lễ Tài trợ thương mại 2018 
đã thu hút sự quan tâm tham gia 
của nhiều chuyên gia và lãnh đạo 
cao cấp từ các Định chế tài chính/tổ 
chức kinh tế hàng đầu khu vực Châu 
Âu và quốc tế. Các hội thảo trong 
Tuần lễ Tài trợ thương mại năm nay 
tập trung vào ba chủ đề: Bảo lãnh 
ngân hàng, Tín dụng chứng từ và 
các tình huống nghiệp vụ chuyên 
sâu trong thực tế liên quan đến bảo 
lãnh ngân hàng và L/C. Tại hội nghị, 
các chuyên gia trong lĩnh vực Bảo 
lãnh và Tín dụng chứng từ của ICC 
từ các nước Pháp, Áo, Anh, Bỉ, Mỹ… 
đã tập trung chia sẻ, trao đổi nhiều 
nội dung thiết thực liên quan đến 
các chủ đề này… Nhiều tình huống 
thực tế về bảo lãnh và tín dụng 
chứng từ phát sinh tại các nước 

dấu ấn BIdv 
TạI TuầN lễ TàI TRợ THƯơNG mạI 2   18

HoàI Ly - THANH HằNG 

như các tình huống tranh chấp liên 
quan đến lệnh dừng thanh toán của 
tòa án, các tình huống rủi ro, lừa 
đảo trong thanh toán… tại các thị 
trường đã được đưa ra thảo luận và 
chia sẻ các cách thức ứng xử để đại 
diện các nước tham gia có thể cùng 
học hỏi và rút kinh nghiệm khi gặp 
các trường hợp phát sinh tương tự. 
Các diễn giả cũng cập nhật các vấn 
đề thời sự như phòng chống rửa 
tiền và cấm vận trong hoạt động tài 
trợ thương mại, chiến tranh thương 
mại toàn cầu... 

Tại Tuần lễ Tài trợ thương mại 
năm nay, hai diễn giả đến từ Trung 
tâm Tác nghiệp và tài trợ thương 
mại BIDV đã có hai phần trình bày về 
tập quán Bảo lãnh ngân hàng và Tín 
dụng chứng từ tại Việt Nam. Hai bài 
thuyết trình tập trung giới thiệu các 
đặc điểm, tập quán, quy tắc áp dụng 
trong hoạt động Bảo lãnh ngân hàng 
và Tín dụng chứng từ tại Việt Nam 
trong mối quan hệ với các quy tắc 
và thông lệ quốc tế, cũng như trao 
đổi những tình huống thực tế tại 
Việt Nam. Nhiều ngân hàng, doanh 
nghiệp chia sẻ họ rất quan tâm và 

đang xúc tiến hoạt động thương mại 
với Việt Nam, do đó mong muốn 
tìm hiểu về thông lệ, tập quán kinh 
doanh cũng như thanh toán ngân 
hàng tại thị trường Việt Nam. Các 
tình huống thực tế về Bảo lãnh và 
Thư tín dụng được hai đại diện BIDV 
trao đổi được đánh giá là rất thiết 
thực và có tính ứng dụng cao, do 
không chỉ phát sinh tại thị trường 
Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia 
khác. Nhiều ngân hàng đã thể hiện 
sự quan tâm và mong muốn chia sẻ 
quan điểm với các tình huống thực 
tế BIDV đưa ra, đồng thời đề xuất cơ 
hội hợp tác và trao đổi kinh nghiệm 
xử lý giao dịch với BIDV (như Danske 
Bank, RBI, Deustch Bank...).

Tuần lễ Tài trợ thương mại 2018 
đã khép lại với ấn tượng tốt đẹp về 
một hội nghị mang tầm cỡ quốc 
tế được ICC Áo tổ chức rất chuyên 
nghiệp. Bên cạnh đó, hội nghị lần 
này cũng là một thành công của 
BIDV khi tạo được dấu ấn về một 
ngân hàng Việt Nam chuyên nghiệp 
và hiện đại, có chất lượng chuyên 
môn đạt tầm cỡ quốc tế trong mắt 
các chuyên gia và bạn bè quốc tế. 

Hai diễn giả BIDV là chị Đặng Hoài Ly và chị Đỗ Thanh Hằng chụp ảnh lưu niệm với đại diện ICC Áo.

Tuần lễ Tài trợ thương mại do Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Áo (ICC 
Áo) tổ chức hàng năm là sự kiện mang 
tính toàn cầu với sự quy tụ của các 
chuyên gia trong lĩnh vực tài trợ thương 
mại đến từ hơn 60 quốc gia trên thế 
giới. Năm 2018, được sự phê duyệt của 
Tổng Giám đốc BIDV, Trường Đào tạo 
cán bộ phối hợp với Trung tâm Tác 
nghiệp và Tài trợ thương mại cử 02 
diễn giả tham dự và có bài phát biểu 
tại diễn đàn này (BIDV là định chế tài 
chính Việt Nam duy nhất được ICC 
mời trình bày). 
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sự kiệN hàNg đầu về 
côNg Nghệ 

Đây là năm thứ 2 Diễn đàn và 
Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 
4.0 được tổ chức, sự kiện đã thu 
hút sự quan tâm của hơn 2.000 
đại biểu là các quan chức Chính 
phủ, các chuyên gia hàng đầu, 
các doanh nghiệp trong nước và 
quốc tế. Trong khuôn khổ sự kiện 
có Diễn đàn cấp cao do Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
chủ trì và 5 Hội thảo quốc tế theo 
chuyên đề Tầm nhìn phát triển 
kinh tế trong thời kỳ 4.0; Chiến lược 
chuẩn bị nguồn nhân lực tương 
lai cho CMCN 4.0; Giải pháp thay 
đổi mô hình sản xuất với Internet 
công nghiệp; Trí tuệ nhân tạo và 
chiến lược phát triển của mô hình 
ngân hàng thế hệ mới; Công nghệ 
bảo mật cấp cao cho các ĐCTC; 
Giải pháp quản lý hạ tầng cơ sở và 
quản lý năng lực cho thành phố 
thông minh… Sự chỉ đạo quyết liệt 
và tham gia tích cực của lãnh đạo 
Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương 
cũng như các Bộ ngành đã thể hiện 
sự quan tâm nghiêm túc của Việt 
Nam với những thời cơ và thách 
thức mà cách mạng công nghiệp 
4.0 mang lại.

BIdv TIếP Tục ĐồNG HàNH vớI 

diễn đàn cấp cao 
và Triển lãm quốc tế 

về công nghiệpTRí NGHĩA

Trong các ngày 12 và 13/7/2018, Chính phủ và 
Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức Diễn đàn 
cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - 
Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn 
và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh 
cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư”. BIDV 
tiếp tục năm thứ 2 đồng hành cùng sự kiện quan 
trọng này với tư cách là Nhà tài trợ Kim cương.

Song song với hoạt động diễn 
đàn, Triển lãm công nghệ 4.0 được 
tổ chức với sự tham gia của 50 gian 
hàng là những tập đoàn công nghệ 
hàng đầu với những giải pháp hiện 
đại như hệ thống sản xuất tích hợp 
CIM, nhà máy thông minh, công 
nghệ nano, năng lượng tái tạo, công 

nghệ robot, nhà thông minh, công 
nghệ blockchain, xác định nguy cơ 
bảo mật, công nghệ xác thực… Đây 
là cơ hội để các doanh nghiệp trao 
đổi trực tiếp, học hỏi kinh nghiệm, 
tìm kiếm hợp tác, đầu tư.

Một trong những điểm nhấn của 
sự kiện là sự xuất hiện của Sophia - 
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người máy đầu tiên được cấp quyền 
công dân trên thế giới. Sophia có 
thể giao tiếp với con người bằng cả 
giọng nói và ánh mắt. Làn da mềm 
được làm từ silicon cao cấp, cùng 
với sự kết hợp của nhiều công nghệ 
tiên tiến cho phép robot thể hiện 
62 sắc thái biểu cảm khác nhau trên 
khuôn mặt. Tại Diễn đàn, Sophia đã 
có những trao đổi về những vấn đề 
xung quanh sự phát triển của công 
nghiệp 4.0 và những ý kiến góp ý 
cho những người làm chính sách 
của Việt Nam trong bối cảnh cuộc 
cách mạng công nghệ đang diễn ra 
và ảnh hưởng mạnh mẽ ở phạm vi 
toàn thế giới. 

thời cơ và thách thức 
của cách mạNg 4.0 với 
NgàNh NgâN hàNg

Trong phiên thảo luận với 
chuyên đề Bước tiến mới của ngành 
tài chính ngân hàng trong bối cảnh 
cuộc CM công nghệ lần thứ 4 Phó 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Nguyễn Kim Anh khẳng định ứng 
dụng được các nền tảng công nghệ 
của CMCN 4.0 sẽ tạo cơ hội cho 
ngân hàng đi đầu trong việc cung 
cấp sản phẩm dịch vụ mới hiện đại 
và cung cấp tài chính toàn diện mọi 

dịch kênh phân phối sản phẩm, 
dịch vụ ngân hàng truyền thống 
từ các chi nhánh, quầy giao dịch, 
ATM vật lý sang các kênh số hóa, 
giúp tương tác khách hàng nhiều 
và hiệu quả hơn mà còn có khả 
năng thay đổi mô hình kinh doanh, 
quy trình nghiệp vụ, cấu trúc sản 
phẩm, dịch vụ theo hướng số hóa, 
giúp các ngân hàng từng bước 
trở thành ngân hàng số, cung cấp 
tiện ích, trải nghiệm mới mẻ và 
đem lại lợi ích thiết thực cho khách 
hàng. Bên cạnh đó, với sự phát 
triển mạnh mẽ của cách mạng 
công nghiệp 4.0, các ngân hàng có 
nhiều cơ hội tiếp cận và mở rộng 
cung ứng các sản phẩm, dịch vụ 
ngân hàng phù hợp đến những 
người dân với chi phí hợp lý, góp 
phần đẩy mạnh phổ cập tài chính 
quốc gia. 

Tuy nhiên, đi đôi với cơ hội cũng 
là thách thức và rủi ro. Các chuyên 
gia khẳng định sự phát triển của 
các công nghệ mới đòi hỏi ngành 
ngân hàng phải có những sự thay 
đổi về mô hình quản lý, cấu trúc 
sản phẩm… Đặc biệt là thách thức 
không nhỏ trong việc hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý cho hoạt động 
ngân hàng thích ứng với bối cảnh 
cách mạng công nghiệp 4.0 cũng 
như phòng ngừa rủi ro an ninh 
mạng và bảo vệ bí mật thông tin 
khách hàng trong kỷ nguyên số. 

Các chuyên gia cũng cho rằng, 
ngành ngân hàng cần tập trung 
nguồn lực để nghiên cứu, hoàn 
thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi 
trường sinh thái tốt cho các tổ chức 
tín dụng và các công ty Fintech phát 
triển. Ngoài ra, cần chú trọng đầu tư, 
hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng về 
công nghệ thông tin để có thể hiện 
đại, tự động hóa hầu hết các quy 
trình nghiệp vụ ngân hàng, phát 
triển dịch vụ ngân hàng thông qua 
ứng dụng công nghệ số...

Những cơ hội và thách thức ấy, 
đặt ra cho các ngân hàng Việt Nam, 
trong đó có BIDV cần xây dựng tầm 
nhìn dài hạn và chiến lược phát triển 
để tận dụng được thời cơ và khắc 
chế các thách thức của cuộc cách 
mạng mới thành công. 

lúc, mọi nơi, mọi đối tượng. Theo 
Phó Thống đốc, một trong những 
kết quả nổi bật nhất của ngành 
Ngân hàng Việt Nam là việc triển 
khai thực tế các công nghệ số nền 
tảng như: điện toán đám mây, phân 
tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, các 
ứng dụng, giải pháp như xác thực 
sinh trắc học, trao đổi dữ liệu mở 
qua giao diện chương trình ứng 
dụng (open API)…nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động, gia tăng trải 
nghiệm khách hàng. 

Các công nghệ số, công nghệ 
mới gắn với cách mạng công 
nghiệp 4.0 không chỉ giúp chuyển 
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các nghị quyết, nhất là những vấn 
đề mới, kết hợp nghiên cứu tài liệu, 
tăng cường trao đổi, thảo luận, liên 
hệ thực tiễn với địa phương, đơn 
vị mình để nhận thức đầy đủ hơn 
nội dung các nghị quyết. Sau hội 
nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn 
thể phải nhanh chóng xây dựng kế 
hoạch, tổ chức tốt việc triển khai 
học tập, quán triệt, tuyên truyền, 
giới thiệu các nghị quyết cho cán 
bộ, đảng viên và nhân dân ở địa 
phương, đơn vị mình. Quá trình tổ 
chức học tập, tuyên truyền nghị 
quyết phải coi trọng tính thiết thực, 
hiệu quả, phù hợp từng đối tượng; 
kiên quyết khắc phục bệnh lười học 
nghị quyết, học tập hình thức, đối 
phó, tiếp tục đổi mới việc học tập 
nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá 
nhân chủ động tự nghiên cứu nghị 

Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ 
toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khóa XII) 
theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội đến các điểm cầu tại 
các Đảng ủy trực thuộc Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đã tổ chức chuyển tải trực 
tuyến nội dung Hội nghị này tới gần 400 điểm cầu tại các đảng ủy trực thuộc. 
Trong đó BIDV tổ chức 2 điểm cầu tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

THANH BìNH

BIDV học tập, quán triệt 
cÁc NGHị quyếT HộI NGHị TRuNG ƯơNG 7 

nghĩa quan trọng đối với sự phát 
triển bền vững đất nước, tác động 
to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời 
sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng 
cũng đề nghị, các đảng viên nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, chú ý 
lắng nghe báo cáo viên trình bày 
để nắm vững nội dung cơ bản của 

Phát biểu khai mạc hội nghị, 
đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thường trực 

Ban Bí thư nêu rõ: Các nghị quyết 
vừa được Ban Chấp hành Trung 
ương thông qua là sự cụ thể hóa các 
nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII 
của Đảng đã đề ra, đề cập tới những 
vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách 
trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý 
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quyết, trao đổi, thảo luận; Các cấp 
ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt 
của ban, bộ, ngành liên quan trực 
tiếp ba lĩnh vực: Cán bộ, tiền lương 
và bảo hiểm xã hội cần có thêm 
các hình thức thảo luận, hội thảo, 
tọa đàm chuyên sâu, phân tích kỹ 
tình hình, đánh giá những kết quả 
đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận 
thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của 
từng nghị quyết. Các cấp uỷ đảng 
cần dành thời gian thỏa đáng để 
cụ thể hóa nghị quyết các chương 
trình, kế hoạch hành động sát hợp 
với thực tiễn địa phương, đơn vị. 
Trong đó, cần xác định rõ việc cụ 
thể, gắn với trách nhiệm cá nhân 
trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện 
nghị quyết… 

Đồng chí Trần Quốc Vượng 
cũng lưu ý, trong quá trình tổ chức 
học tập, quán triệt, thực hiện Nghị 
quyết, cấp ủy các cấp cần quan tâm 

đánh giá, tổng hợp những đề xuất, 
kiến nghị, kể cả những ý kiến khác 
nhau trong nhận thức và tổ chức 
thực hiện nghị quyết, để có hình 
thức giải đáp kịp thời và báo cáo Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư. Kiên quyết đấu 
tranh với những ý kiến không mang 
tính xây dựng, những quan điểm 
sai trái, thù địch, cản trở việc nghiên 
cứu, học tập, tuyên truyền và tổ 
chức thực hiện các nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe đồng chí Phạm Minh Chính, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ 
chức Trung ương giới thiệu, quán 
triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về 
tập trung xây dựng đội ngũ cán 
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, 
đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 
ngang tầm nhiệm vụ”.

Chiều cùng ngày, đồng chí Đào 
Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- 
Thương binh và Xã hội, giới thiệu, 
quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW 
“về cải cách chính sách bảo hiểm xã 
hội”; đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết 
số 27-NQ/TW “về cải cách chính 
sách tiền lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức, lực lượng vũ trang 
và người lao động trong doanh 
nghiệp".

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng 
chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo 
Trung ương đề nghị các cấp ủy tiếp 
tục phát huy tinh thần, hiệu quả tại 

hội nghị lần này, thực hiện tốt theo 
hướng dẫn số 65-HD/BTGTƯ ngày 
28/5/2018, phát huy vai trò của báo 
chí, chủ động, tích cực ứng dụng 
công nghệ thông tin, đổi mới việc 
học tập, quán triệt nghị quyết của 
Đảng, bảo đảm thực chất, hiệu quả, 
lan tỏa mạnh trong đời sống xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung 
ương đề nghị cấp ủy các cấp thực 
hiện tốt chỉ đạo của đồng chí 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc 
Vượng trong phát biểu khai mạc, 
trước hết là kiên quyết khắc phục 
“bệnh” lười học nghị quyết, vì đây 
là một trong những biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị đã được 
nêu rõ trong Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII). "Lười" học nghị 
quyết còn là nguyên nhân dẫn đến 
một biểu hiện suy thoái khác là “Nói 
và viết không đúng với quan điểm, 
đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước”. Đồng 
chí Võ Văn Thưởng lưu ý, việc thực 
hiện các nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 7 phải gắn với thực hiện các 
nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 
Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị 
Trung ương 6 khóa XII; bảo đảm sự 
thống nhất về nhận thức và hành 
động, phát huy vai trò, trách nhiệm 
cá nhân, nhất là người đứng đầu.

BIDV đã quán triệt học tập nghị 
quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, 
các đồng chí bí thư cấp ủy các chi 
bộ trực thuộc. Theo đó, trên cơ sở 
những nội dung được học tập, quán 
triệt, các tổ chức đảng nghiên cứu 
tài liệu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XII. Cấp ủy, các tổ chức đảng 
trực thuộc chủ động xây dựng kế 
hoạch triển khai đến toàn thể cán 
bộ, đảng viên người lao động trong 
đơn vị; Lựa chọn, hướng dẫn những 
nội dung trong nghị quyết để cán 
bộ, đảng viên tham gia thảo luận 
đóng góp ý kiến vào nội dung của 
nghị quyết, chọn nội dung phù hợp 
xây dựng chương trình hành động 
thực hiện nghị quyết, lãnh đạo đơn 
vị thực hiện có chất lượng, hiệu 
quả. Trong thời gian tới, BIDV sẽ xây 
dựng chương trình hành động thực 
hiện nghị quyết. 

Quán triệt và thực hiện nghiêm 
túc chỉ đạo của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng, Đảng bộ BIDV đã 
tổ chức tiếp sóng “Hội nghị cán bộ 
toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XII” tại 2 điểm 
cầu TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 
với sự tham dự của các đồng chí Ủy 
viên Ban chấp hành Đảng bộ, Hội 
đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng 
ban Kiểm soát, Bí thư Đoàn thanh 
niên, Chủ tịch Công đoàn và Chi ủy 
viên thuộc các chi bộ trực thuộc...”
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BIdv Tiền Giang:  
BảN lĨNH và TàI NăNG  
NGâN HàNG TỎa sÁNG

Tham gia Hội thi dịch vụ BIDV vòng thi cấp cơ sở BIDV Tiền 
Giang có 3 đội thi đấu (Đội A, B và C với thành viên là các 

cán bộ của chi nhánh) và thi theo hình thức đối kháng trực tiếp 
trên sân khấu. 

Mở đầu hội thi, các đội lần lượt giới thiệu các sáng kiến, kinh 
nghiệm hay mà bản thân đã và đang triển khai, áp dụng tốt 
trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm dịch vụ tại BIDV. 
Ở phần thi lý thuyết, các đội lần lượt trả lời 15 câu hỏi với nội 
dung chủ yếu xoay quanh các kiến thức về các sản phẩm dịch 
vụ tại BIDV, ở phần xử lý tình huống, những vấn đề thực tiễn về 
kỹ năng bán hàng và kỹ năng chăm sóc khách hàng tại BIDV đã 
được tái dựng thành các tiểu phẩm sân khấu rất hài hước, vui 
nhộn cùng phương án xử lý vô cùng khéo léo. 

Trải qua 3 phần thi hấp dẫn, sôi nổi và kịch tính, chiến thắng 
chung cuộc vô cùng thuyết phục đã thuộc về đội A. Với phong 
cách trình bày tự tin, lôi cuốn; kiến thức nghiệp vụ vững vàng; 
tiểu phẩm tình huống độc đáo, mới lạ, đội A  không những đã 
chinh phục được những vị giám khảo khó tính mà còn gây dấu 
ấn rất đậm nét trong lòng khán giả.

Sau vòng thi cấp cơ sở, BIDV Tiền Giang sẽ lựa chọn các cán 
bộ xuất sắc, nổi trội để lập thành một đội, bước tiếp vào vòng 
thi cấp khu vực dự kiến được tổ chức tại Cần Thơ vào tháng 
8/2018.

PHươNG MAI

TRảI nghIệM Thú Vị 
thi dịch vụ BIdv cấp chi nhánh

Tiếp tục sự sôi nổi của một hội thi nghiệp vụ thu hút được sự quan tâm của các chi nhánh, 
Hội thi dịch vụ BIDV đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho những cán bộ trẻ ...

BIdv sở Giao dịch 3:  
NHỮNG lIÊN quâN mạNH mẼ
Ngày 22/6/2018, BIDV Sở Giao dịch 3 tổ chức thành công Hội 

thi Dịch vụ tại chi nhánh. Hội thi có bốn đội tham gia, trong 
đó các đội đều được liên kết từ nhiều phòng để tạo sự đa dạng về 
con người, vị trí công việc cũng như khả năng ứng biến trước các 
thử thách của ban giám khảo. Hội thi có hai phần thi chính: Thi lý 
thuyết (các đội trả lời câu hỏi do ban giám khảo đưa ra); Thi xử lý 
tình huống (trình bày các tình huống thực tế do các đội thi dàn 
dựng).

Hội thi đã tạo nên một bầu không khí rất sôi động và gay cấn 
ngay từ những phút đầu tiên, bởi những câu hỏi hóc búa, lồng 
ghép các quy định mới nhất của ngành Ngân hàng nói chung và 
BIDV nói riêng. 

Kết quả, “liên quân” Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Giao 
dịch Hồ Tây đạt giải nhất; “Liên quân” Phòng Khách hàng doanh 
nghiệp 2 và Phòng Giao dịch Đại Thanh đạt giải nhì; hai đội “liên 
quân” đồng giải khuyến khích là: Phòng Giao dịch Khách hàng 
Doanh nghiệp - Phòng Giao dịch Nguyễn Khang - Phòng Khách 
hàng doanh nghiệp 1 và Phòng Giao dịch khách hàng cá nhân - 
Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Huyên - Phòng Khách hàng doanh 
nghiệp 3. Hội thi còn trao giải Đội thi được yêu thích nhất do khán 
giả bình chọn. Giải thuộc về “liên quân” Phòng Giao dịch Khách 
hàng Doanh nghiệp - Phòng Giao dịch Nguyễn Khang - Phòng 
Khách hàng doanh nghiệp 1.

Ban Tổ chức Hội thi cũng đã chọn ra các cán bộ tham gia vòng 
thi khu vực sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới đây.

QUỳNH THơ
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Ngày 16/6/2018, BIDV Phú Yên cũng đã tổ chức thành công vòng 2 hội thi cấp cơ sở. 
Để chuẩn bị cho hội thi, các cán bộ BIDV Phú Yên ra sức trau dồi chuyên môn; nắm 

bắt quy trình, quy định; nắm vững các nghiệp vụ trong hoạt động bán sản phẩm là dịch 
vụ ngân hàng... 

Hội thi gồm 6 đội thi quy tụ 41 thí sinh là các cán bộ quản lý khách hàng và giao dịch 
viên. Các đội trải qua 2 phần thi lý thuyết và xử lý tình huống. Phần lý thuyết bao gồm phần 
thi khởi động với 10 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm chọn đáp án A,B,C,D và phần thi 
tăng tốc với 5 câu hỏi theo hình thức viết trả lời ngắn gọn. Trong phần xử lý tình huống, mỗi 
đội thi chuẩn bị sẵn 1 tiểu phẩm sân khấu thể hiện tình huống và cách xử lý tình huống của 
đội mình, các đội còn lại phản biện, nhận xét về tình huống của đội bạn nếu nhận thấy có sự 
mâu thuẫn, thiếu chính xác trong tình huống và phương án giải quyết đưa ra. 

Ban tổ chức cuộc thi đánh giá cao sự cố gắng của các đội và trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 
1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Đội đạt giải Nhất được chọn đi thi cấp khu vực Nam Trung 
bộ và Tây Nguyên sẽ diễn ra tại TP. Đà Nẵng vào ngày 18/8/2018.

Hội thi là đợt sinh hoạt ngoại khoá quan trọng của cán bộ BIDV Phú Yên; là sân chơi bổ 
ích, nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cũng như kinh 
nghiệm làm việc thực tế hằng ngày của các cán bộ, rèn luyện nâng cao những kỹ năng cần 
có của cán bộ quản lý khách hàng, cán bộ giao dịch khách hàng. Qua hội thi, BIDV Phú Yên 
cũng phát động phong trào sáng tạo các ý tưởng về sản phẩm mới để phục vụ khách hàng 
tốt hơn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của chi 
nhánh năm 2018, góp phần vào sự phát triển chung của hệ thống BIDV.   THANH HươNG

BIdv Bà Rịa vũng Tàu: 
GIỎI NGHIệP vụ 
GIàu cảm XÚc NGHệ THuẬT
Chiều 23/6/2018, Hội thi Dịch vụ chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu diễn 

ra với sự tranh tài của 5 đội thi đến từ các phòng nghiệp vụ. Nội 
dung hội thi năm nay tập trung chủ yếu vào kiến thức thực tiễn, quy 
định, quy trình nghiệp vụ chính sách sản phẩm liên quan hoạt động 
dịch vụ của BIDV, với hy vọng Hội thi đẩy mạnh phong trào học tập, tự 
đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngân hàng, tạo sự 
lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển dịch vụ.

Các đội thi phải trải qua phần thi lý thuyết và thi xử lý tình huống. 
Trong phần thi tình huống, các đội thi tại chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 
thể hiện kỹ năng giải quyết tình huống, phần diễn xuất tự nhiên, 
hóa thân vào vai diễn sinh động, thể hiện sự thông minh, dí dỏm, hài 
hước, đem lại những nụ cười sảng khoái cho cổ động viên. Thực tế 
này cho thấy cán bộ chi nhánh không những giỏi kinh doanh, giỏi 
nghiệp vụ mà còn giỏi lĩnh vực nghệ thuật. Giải Nhất của Hội thi dịch 
vụ BIDV Bà Rịa Vũng Tàu năm nay thuộc về Đội 5 với tổng số điểm là 
65,75 đầy thuyết phục. Đây cũng là ứng cử viên sáng giá của BIDV Bà 
Rịa Vũng Tàu tranh tài tại hội thi dịch vụ cấp khu vực sắp tới được tổ 
chức vào tháng 8/2018 tại TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương). 

TáC GIả???

BIdv Tây Ninh: 
lồNG GHéP ĐƯợc NHIều 
NộI duNG cHuyÊN môN
Hội thi Dịch vụ năm 2018 được BIDV tổ chức trong 

toàn hệ thống, tập thể cán bộ BIDV Tây Ninh đã 
hoàn thành tốt phần thi online. Bước vào phần thi xử 
lý tình hình huống, kỹ năng bán hàng và chăm sóc 
khách hàng, các đội thi tại chi nhánh chuẩn bị kỹ lưỡng, 
nghiêm túc với các tình huống, tiểu phẩm vừa mang 
tính vui tươi vừa lồng ghép được các nội dung liên quan 
các quy trình, quy định, chính sách của BIDV trong các 
giao dịch liên quan khách hàng. 

Với tinh thần thi đua nghiêm túc, sự chuẩn bị kỹ 
lưỡng của ban tổ chức, Hội thi Dịch vụ 2018 vòng thi tại 
BIDV Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Hội thi vừa giúp 
cán bộ nắm vững kiến thức liên quan nghiệp vụ vừa 
tạo điều kiện cho cán bộ giao lưu gắn kết, tạo không 
khí phấn khởi giúp mọi người phấn đấu hoàn thành kế 
hoạch kinh doanh năm 2018, đồng thời lựa chọn được 
các cá nhân có thành tích xuất sắc đại diện cho chi 
nhánh dự thi vòng thi khu vực. 

THANH LâM

BIdv Phú yên: 
RÈN NHIỀU KỸ 
NĂNG PHỤC VỤ 
KHÁCH TỐT HƠN
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Dự thi là thử thách...
Khác với thời tiết bên ngoài, 

không gian bên trong Hội trường 
lớn Khu điều dưỡng 295 nóng hơn 
bao giờ hết bởi gần 700 người mang 
theo nhiệt huyết, tinh thần, niềm tin 
của hàng trăm lãnh đạo, cán bộ từ 
18 chi nhánh BIDV tham dự Hội thi 
cấp khu vực đầu tiên: khu vực động 
lực phía Bắc ngoài địa bàn Hà Nội. 

Cuộc thi được chia làm 4 phần: 
Giới thiệu, Khởi động, Tăng tốc và 
Về đích với tổng số điểm sau 4 vòng 
thi là 100 điểm. 

vòNG kHu vực HộI THI dịcH vụ BIdv 2018:

Những bất ngờ thú vị đầu tiên
LINH Đào

Đồ Sơn (Hải Phòng) đón các thí sinh thuộc Cụm động lực phía Bắc ngoài 
địa bàn Hà Nội về tham dự vòng thi khu vực của Hội thi dịch vụ BIDV 
2018 bằng những cơn mưa nặng hạt. 2 ngày liên tục nào chuẩn bị, nào 
tổng duyệt, nào là Hội thi chính thức… là những thử thách không hề nhỏ 
đối với mỗi đội thi, mỗi thí sinh cũng những đoàn cổ động viên. Những 
thành viên BIDV không khỏi tự hào khi được người dân quận Đồ Sơn, Hải 
Phòng hỏi thăm với sự thán phục, ngưỡng mộ: “Em làm cho BIDV à? Về dự 
“Hội thi dịch vụ 2018” đúng không?”

Ngay từ phần thi đầu tiên là màn 
khởi động, Ban giám đã khảo không 
khỏi bất ngờ trước những ý tưởng, 
sáng kiến của các đội thi. Mỗi chi 
nhánh mang đến hội thi một nét 
đặc trưng riêng của văn hóa, của 
nhiệt huyết và sáng tạo. 

Trước sự tán thưởng của khán giả 
bằng những tràng pháo tay lớn cho 
phần thi của BIDV Hải Phòng, Chị 
Phan Thị Vân Anh - Phó giám đốc 
Chi nhánh cho biết: “Thí sinh tham 
dự cuộc thi này đã phải trải qua 
vòng thi thử tại chi nhánh, vô cùng 

cạnh tranh, đôi khi là “ăn thua” từng 
điểm để được dự thi vòng khu vực”. 
Thế mới biết, không chỉ đơn thuần 
là một sân chơi để tăng cường giao 
lưu, đoàn kết giữa các đơn vị trong 
hệ thống, mà quan trọng hơn, Hội 
thi Dịch vụ chính là minh chứng 
sinh động và tiêu biểu cho mục tiêu 
phát triển Văn hóa học hỏi sáng tạo 
tại BIDV. 

Hội thi chính là tiền đề để xây 
dựng và hình thành thói quen học 
hỏi thường xuyên, liên tục nhằm 
hoàn thiện bản thân mỗi cán bộ, 
thông qua đó nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực BIDV, góp phần 
quan trọng vào sự phát triển bền 
vững của toàn hệ thống.

Dự thi là viNh quaNg…
Những tiếng hò reo, cổ vũ, nào 

trống, nào bóng đập cổ vũ, nào 
thanh đập cổ động… của toàn thể 
Hội trường dành cho các đội dự thi 
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với tinh thần Fair Play, không chỉ 
cổ vũ đội nhà, mà đội nào có tiết 
mục hay, câu trả lời xuất sắc đều 
được cổ vũ nhiệt tình. Lãnh đạo, 
trưởng đoàn Chi nhánh đôi khi còn 
hồi hộp hơn cả thí sinh. Giám đốc 
Chi nhánh Quảng Ninh không chỉ 
theo dõi từ đầu đến cuối mà còn 
trực tiếp chạy lên sân khấu điều 
chỉnh đạo cụ cho thí sinh, khiến cả 
Hội trường lặng đi, sau đó là tiếng 
vỗ tay ủng hộ. Và giây phút vinh 
quang nhất của đội đạt giải nhất - 
BIDV Quảng Ninh cũng không thể 
thiếu sự đồng hành của Giám đốc, 
anh đã lên sân khấu, xếp mình vào 
đội hình của thí sinh, chỉ để đón 
nhận cái bắt tay của Trưởng Ban 
chỉ đạo, Trưởng Ban giám khảo và 
những tràng pháo tay ngưỡng mộ 
của khán giả mà không nhận bất 
cứ phần thưởng nào khác.

Sau 4 vòng thi căng thẳng, Ban 
Giám khảo đã chọn ra 12 đội thi có số 
điểm cao nhất từ 75,9 điểm đến 90,6 
điểm để trao 01 giải nhất, 01 gải nhì, 
03 giải ba và 07 giải khuyến khích.

Không chỉ chọn ra 12 giải 
thưởng theo cơ cấu, quy định của 
Hội thi, trước những sáng tạo bất 
ngờ của đội BIDV Đông Hải Phòng 
trong phần thi “Về đích”, Phó 
Tổng Giám đốc Trần Xuân Hoàng 
- Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi đã 
quyết định trao tặng chi nhánh 1 
giải phụ nhưng lại là giải thưởng 
đặc biệt với tên gọi: “Giải thưởng 
sáng tạo”. Cả Hội trường thêm một 
lần nữa đã vang lên tràng pháo tay 
rộn rã trước quyết định bất ngờ của 

Ban Tổ chức. Còn bất ngờ hơn vì 
không kịp chuẩn bị biển trao tặng, 
quà tặng của chi nhánh đạt giải 
Sáng tạo là cái bắt tay thật chặt của 
Chị Vũ Thị Hạnh - Phó Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Đại 
diện Công đoàn Ngân hàng trên 
địa bàn TP Hải Phòng và chị Bùi Thị 
Hòa - Giám đốc Ban quản lý hiệu 
quả hoạt động, thành viên ban 
giám khảo. Với thí sinh của Đông 
Hải Phòng, quà tặng lớn nhất chính 
là những tràng pháo tay thật lớn, 

những ánh mắt, nụ cười “Tâm phục, 
khẩu phục” của toàn bộ khán giả 
khi nhớ lại tiết mục đặc biệt trong 
phần thi Về đích.

và Dự thi để cập Nhật 
kiếN thức chuyêN 
môN…

Hội thi dịch vụ được tổ chức 
năm nay, bên cạnh việc khởi động 
phong trào học hỏi, nâng cao trình 
độ nghiệp vụ cho cán bộ, còn là 
đợt rà soát lại hệ thống văn bản 
quy định hiện hành. Bên cạnh đó, 
cuộc thi còn phát hiện và tôn vinh 
những cán bộ có trình độ nghiệp 
vụ, chuyên môn sâu, sáng tạo trong 
từng lĩnh vực hoạt động của ngân 
hàng, có khả năng phát triển tốt, để 
bồi dưỡng đào tạo nguồn cán bộ 
tương lai cho BIDV. 

Hội thi Khu vực động lực phía 
Bắc ngoài địa bàn Hà Nội đã kết 
thúc, những gì lắng đọng lại từ sau 
cuộc thi là những kinh nghiệm quý 
báu để các khu vực còn lại học tập. 
Từ những sáng kiến thực tế của 
Chi nhánh, các Ban chuyên môn tại 
Trụ sở chính thêm một lần nhìn lại 
sản phẩm, dịch vụ của chính mình. 
Những kiến nghị của Chi nhánh 
Quảng Ninh, Bắc Hải Dương, Cẩm 
Phả, Bắc Hưng Yên, Hải Phòng… đề 
nghị nhân rộng toàn hệ thống, biết 
đâu sẽ mở đầu cho một tâm thế 
mới của BIDV trong quá trình Hội 
nhập với Kỷ nguyên số, với công 
nghệ 4.0.

Ngoài kia, mưa đã tạnh và bầu 
trời đã quang, nắng hửng lên rồi…
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Những hình ảnh ấn tượng 
TạI vòNG THI kHu vực ĐộNG lực PHía Bắc

NGoàI Địa BàN Hà NộI
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Ngày 28/6/2018, BIDV Tây 
Ninh khai trương Phòng 
Giao dịch Phước Đông tại 

Khu liên hợp Công nghiệp - Đô 
thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời. 
Đây là phòng giao dịch thứ 2 của 
chi nhánh hoạt động trên địa bàn 
huyện Gò Dầu và là phòng giao dịch 
thứ 5 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Phòng Giao dịch Phước Đông 
đi vào hoạt động nhằm phục vụ 
nhu cầu của khách hàng trong khu 

Ngày 10/7/2018, BIDV Từ Sơn  
khai trương, đưa vào hoạt 
động Phòng Giao dịch Hoàn 

Sơn tại thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

Là Phòng giao dịch thứ 5 của 
BIDV Từ Sơn, Phòng Giao dịch Hoàn 
Sơn có cơ sở vật chất khang trang, 
hiện đại, cùng đội ngũ cán bộ nhân 
viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, với 
mục tiêu đáp ứng tối đa các nhu cầu 
dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại 
của khách hàng trên địa bàn. Khách 
hàng đến với phòng giao dịch mới 
sẽ được phục vụ, trải nghiệm: Dịch 
vụ tiền gửi, mở tài khoản, dịch vụ 

BIDV Thái Nguyên vừa khai 
trương hoạt động Phòng Giao 

dịch Gia Sàng tại số 708, đường 
Cách mạng Tháng Tám, tổ 13, 
phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên.

Đây là phòng giao dịch thứ 8 của 
BIDV Thái Nguyên và là phòng giao 
dịch thứ 2 được mở mới kể từ năm 
2017 trở lại đây. Phòng giao dịch này 
sẽ thực hiện đầy đủ các dịch vụ ngân 
hàng bán lẻ, như: Cho vay, huy động 
vốn, chuyển tiền, tài trợ thương mại, 
dịch vụ thẻ… đối với khách hàng 
cá nhân, hộ gia đình và thực hiện 
toàn bộ các dịch vụ đối với tổ chức, 
doanh nghiệp (trừ dịch vụ cho vay 
thực hiện tại trụ sở chi nhánh). 

Mở thêm phòng giao dịch sẽ góp 
phần giúp BIDV Thái Nguyên xây 
dựng hình ảnh ngân hàng thân thiện, 
hiện đại, mang đến cho khách hàng 
nhiều sản phẩm tiện ích, vượt trội; 
đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
sử dụng các dịch vụ tài chính ngân 
hàng của khách hàng trên địa bàn 
phường Gia Sàng và vùng lân cận.

thẻ, chuyển tiền, vay vốn, ngân 
hàng điện tử... đáp ứng tối đa nhu 

BIDV Từ sơn khai trương 
PHòNG GIao dịcH HoàN sơN

cầu của khách hàng trên địa bàn, 
bao gồm khách hàng cá nhân, 
khách hàng doanh nghiệp, hộ gia 
đình, khách hàng doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, Doanh nghiệp FDI.

Với lợi thế nằm trên trục giao 
thông tỉnh lộ 295, tiếp nối đường 
cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, ngay khu 
công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, 
trong tam giác 3 khu công nghiệp: 
VSIP, Đại Đồng – Hoàn Sơn và Tiên 
Sơn của tỉnh Bắc Ninh..., Phòng Giao 
dịch Hoàn Sơn có nhiều tiềm năng 
để phát triển hoạt động kinh doanh, 
đóng góp tích cực vào thành công 
của BIDV Từ Sơn và toàn  hệ thống 
BIDV.

Dịp này, Phòng Giao dịch Hoàn 
Sơn triển khai chương trình ưu đãi 
cho khách hàng đến giao dịch như: 
tặng quà, ưu đãi phí chuyển tiền, ưu 
đãi lãi suất cho vay... 

công nghiệp, các doanh nghiệp và 
cư dân khu vực lân cận 2 huyện Gò 
Dầu và Trảng Bàng. Với vị trí thuận 
tiện, sự ủng hộ của chính quyền địa 
phương và khách hàng cộng với 
thương hiệu BIDV và đội ngũ cán bộ 
năng động, Phòng giao dịch Phước 
Đông sẽ đóng góp tích cực cho sự 
phát triển kinh tế xã hội địa phương, 
góp phần hoàn thành kế hoạch kinh 
doanh chung của BIDV Tây Ninh. 

THANH LâM

BIdv Tây NINH có THÊm  
PHòNG GIao dịcH PHƯớc ĐôNG

BIdv THÁI NGuyÊN 
mở THÊm PHòNG 
GIao dịcH  
GIa sàNG
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BIdv NHà BÈ kHaI TRƯơNG PHòNG GIao dịcH PHƯớc kIỂN

Sáng ngày 02/07/2018, tại TP. 
Hồ Chí Minh, BIDV Nhà Bè tổ 
chức khai trương và đưa và hoạt 

động Phòng Giao dịch Phước Kiển tại 
địa chỉ 1135-1135A Lê Văn Lương, xã 
Phước Kiển, huyện Nhà Bè với sự hiện 
diện của chính quyền địa phương, 
Giám đốc các Chi nhánh BIDV lận cận 

cùng đông đảo khách hàng.
Chi nhánh Nhà Bè đi vào hoạt động 

vào ngày 01/07/2016, đặt trụ sở tại huyện 
Nhà Bè - mảnh đất phía nam thành phố và 
Phòng Giao dịch Phước Kiển là Phòng Giao 
dịch thứ hai của Chi nhánh. 

Với việc thành lập Phòng Giao dịch 
Phước Kiển, BIDV Nhà Bè hy vọng sẽ có 

thể mở rộng hoạt động kinh doanh 
tại một huyện còn nhiều khó khăn của 
thành phố, nâng cao tỉ lệ người dân 
sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng, 
đẩy mạnh hoạt động kinh doanh 
ngân hàng, nâng cao vị thể và khả 
năng nhận diện thương hiệu của BIDV 
trên địa bàn huyện.

Ngày 20/7/2018, BIDV Thành Đô đã tổ chức Lễ trao giải Quả 
bóng vàng cho khách hàng may mắn trúng giải khi gửi tiền 
tiết kiệm theo chương trình “Mừng sinh nhật, đón World Cup” 

của BIDV. Giải thưởng của chương trình là 40 triệu đã được trao cho 
khách hàng Bùi Văn Vỹ.

Tại lễ trao giải thưởng, anh Bùi Văn Vỹ vui mừng chia sẻ đã rất 
bất ngờ và phấn khởi khi là người may mắn trúng giải thưởng của 
chương trình. Qua thời gian gian giao dịch tại BIDV, anh cảm thấy 
rất hài lòng về chất lượng dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiện 
đại và sự tận tâm phục vụ của cán bộ ngân hàng. Anh vẫn sẽ tiếp 
tục gắn bó và giao dịch với ngân hàng trong thời gian tới.   
 Lệ THùy

BIdv THàNH Đô TRao GIảI THƯởNG
quả BóNG vàNG

Ngày 20/07/2018, tại Hà Nội, Tổng 
Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ 
chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 

tháng đầu năm 2018.
Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh 

giá kết quả hoạt động kinh doanh của BIC 
trong 6 tháng qua. Theo đó, mặc dù thị 
trường bảo hiểm phi nhân thọ nửa đầu 
năm 2018 tăng trưởng không đạt như kỳ 
vọng, nhưng hoạt động kinh doanh của 
BIC vẫn ghi nhận những kết quả rất toàn 
diện và tích cực: Tổng doanh thu phí bảo 
hiểm 6 tháng đầu năm 2018 đạt 987 tỷ 
đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ 
năm ngoái, hoàn thành 48% kế hoạch 
năm; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 
126 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với nửa 
đầu năm 2017, hoàn thành 66% kế hoạch 

6 THÁNG Đầu Năm, lợI NHuẬN HợP NHấT 
của BIc TăNG TRƯởNG 37%

năm, trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng 
BIC đạt 120 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, hoạt 
động bán lẻ nửa đầu năm 2018 của BIC 
cũng đạt được rất nhiều kết quả ấn tượng 
với sự tăng trưởng nhanh của các kênh 
phân phối bán lẻ như Bancassurance 
(tăng trưởng 54%) hay bảo hiểm trực 
tuyến (57%).

Tại thị trường hải ngoại, hoạt động 
kinh doanh của 02 liên doanh LVI (tại Lào) 
và CVI (tại Campuchia) nửa đầu năm 2018 
cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc 
biệt là LVI với doanh thu tăng trưởng 22% 
so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 
hơn 60% kế hoạch năm.

Trong nửa cuối năm 2018, BIC sẽ tiếp 
tục thực hiện các giải pháp đã phát huy 

hiệu quả trong các tháng đầu năm để 
phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2018, cụ thể: Tổng doanh 
thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ đạt 
2.040 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 
190 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BIC cũng sẽ tập 
trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong 
hoạt động kinh doanh của từng công ty 
thành viên; hoàn thành việc đánh giá hệ 
thống công nghệ thông tin hiện tại để 
xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống 
công nghệ thông tin trong giai đoạn mới; 
đẩy mạnh hoạt động bán chéo sản phẩm, 
phân phối bảo hiểm qua ngân hàng 
(Bancassurance); triển khai KPI cho toàn 
hệ thống, tăng cường đào tạo cán bộ, 
nâng cao năng suất lao động.

MạNH HảI 
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tăNg trưởNg gắN với 
chất lượNg, hiệu quả

Được tách từ BIDV Gia Lai, chi 
nhánh Nam Gia Lai chính thức đi 
vào hoạt động từ ngày 1/7/2013, 
phụ trách địa bàn phía Tây Nam 
TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa và các 
huyện Chư Sê, Chư Pưh, Krông Pa, 
Phú Thiện, Chư Prông, Đức Cơ, Ia 
Grai. Ngoài trụ sở chính, chi nhánh 
có thêm 5 phòng giao dịch: Pleiku, 
Thành Công, Chư Sê, Đức Cơ, Ia Grai.

Chặng đường phát triển mới 
chỉ 5 năm, song đủ để BIDV Nam 
Gia Lai ghi dấu ở top 5 ngân hàng 
thương mại trên địa bàn có quy mô 
hoạt động lớn, có bước tăng trưởng 
mạnh mẽ trong bối cảnh cạnh tranh 
khốc liệt. Tại thời điểm năm 2013, 
tổng quy mô tín dụng và huy động 

vốn ban đầu của chi nhánh là 3.546 
tỷ đồng (trong đó, tổng dư nợ là 
3.006 tỷ đồng, huy động vốn là 540 
tỷ đồng), nền khách hàng tương đối 
mỏng với gần 23.000 khách hàng,...
Đến 31/5/2018, tổng quy mô tín 
dụng và huy động vốn tăng gấp 
3,3 lần, đạt gần 12.000 tỷ đồng, trở 
thành chi nhánh BIDV có quy mô 
hoạt động lớn thứ 2 khu vực Tây 
Nguyên (trong đó tổng dư nợ đạt 
8.182 tỷ đồng và chiếm trên 10% thị 
phần toàn tỉnh; huy động vốn đạt 
3.524 tỷ đồng và chiếm trên 11% thị 
phần toàn tỉnh). 

Đến cuối năm 2017, lợi nhuận 
trước thuế của chi nhánh đạt 185 
tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 
giai đoạn 2013-2017 đạt 26%/năm; 
năng suất lao động bình quân đạt 

1,55 tỷ đồng/người. Nếu so với chi 
nhánh gốc trước thời điểm chia 
tách, lợi nhuận trước thuế mà BIDV 
Nam Gia Lai thực hiện năm 2017 là 
tương đương, năng suất lao động 
bình quân đầu người tăng gấp 2 lần 
so với trước khi tách chi nhánh. BIDV 
Nam Gia Lai được ghi nhận là một 
trong 30 chi nhánh chủ lực của toàn 
hệ thống BIDV.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 
quy mô hoạt động, tăng nền khách 
hàng, chi nhánh đã triển khai đồng 
bộ các giải pháp kinh doanh, tăng 
cường khai thác và đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nhu cầu của khối khách 
hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh 
nghiệp tại các địa bàn được phân 
công quản lý, đặc biệt là khối các 
công ty, đơn vị thuộc Binh đoàn 15. 
Công tác điều hành tăng trưởng có 
trọng tâm, trọng điểm, tập trung gia 
tăng tín dụng đối với khách hàng tốt. 

tiếp tục bứt phá trêN 
thị trườNg báN lẻ

Mục tiêu hàng đầu và xuyên 
suốt mà BIDV Nam Gia Lai đặt ra là 

LâM QUốC VINH

Chỉ sau 5 năm đi vào hoạt động, BIDV Nam Gia Lai đã từng 
bước vươn lên để khẳng định vai trò, vị thế của mình. Chi 
nhánh lọt top 5 ngân hàng thương mại dẫn đầu tỉnh Gia Lai.

Trụ sở chính BIDV Nam Gia Lai

BIDV nam gia lai 
Nỗ lực và thành công
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hoạt động ngân hàng bán lẻ. Trên 
cơ sở nền khách hàng và địa bàn 
hoạt động, chi nhánh hướng trọng 
tâm là phát triển các sản phẩm 
phục vụ nhu cầu đời sống, hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các 
thành phần kinh tế và dân cư trên 
địa bàn. Thông qua việc tích cực 
triển khai hàng loạt sản phẩm-
dịch vụ, đơn vị đã đẩy nhanh tăng 
trưởng bán lẻ, mang lại hiệu quả 
thiết thực cho khách hàng cũng 
như gia tăng tỷ trọng nguồn thu ở 
lĩnh vực này.

Trong số các sản phẩm-dịch vụ 
bán lẻ đã ghi dấu ấn của BIDV Nam 
Gia Lai suốt 5 năm qua, đáng chú 
ý nhất là dịch vụ chi hộ lương qua 
tài khoản. Dịch vụ này đã triển khai 
thành công tại gần 400 tổ chức với 
gần 18.000 tài khoản nhận lương 
qua ngân hàng thuộc nhóm khách 
hàng khối công an, giáo dục, đơn 
vị hành chính sự nghiệp, cán bộ 
hưu trí. Đây cũng chính là đối tượng 
khách hàng tiềm năng, có nền tảng 
để chi nhánh triển khai chéo các sản 
phẩm ngân hàng hiện đại hoặc các 

gói tín dụng phục vụ tiêu dùng.
Ở lĩnh vực tiền gửi khách hàng 

cá nhân, chi nhánh đã phát huy tối 
đa nền giá trị thương hiệu BIDV vốn 
đã ngày càng gần gũi, thân thiện, 
uy tín, là điều kiện thuận lợi để 
đơn vị triển khai các chính sách gia 
tăng huy động vốn, đặc biệt là tiền 
gửi dân cư chiếm tỷ trọng khá cao 
trong tổng nguồn vốn. Bên cạnh 
đó, không thể không nhắc đến các 
sản phẩm tín dụng thế mạnh phục 
vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, 
tiêu dùng của người dân như: Cho 
vay kinh tế trang trại với các ngành 
trồng, chăm sóc cà phê, hồ tiêu, cao 
su; cho vay nhu cầu nhà ở, ô tô; cho 
vay tín chấp trừ lương hằng tháng 
đối với nhóm khách hàng nhận 
lương qua BIDV Nam Gia Lai.

Cho đến cuối năm 2017, tổng số 
khách hàng bán lẻ của chi nhánh 
đạt gần 61.000, tăng gấp 3 lần so với 
thời điểm tháng 7/2013, chiếm tới 
97% tổng nền khách hàng. Nổi bật 
hơn hết là tổng quy mô bán lẻ đạt 
gần 6.000 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần 
so với thời điểm mới thành lập chi 

nhánh, chiếm tới 51% tổng quy mô 
hoạt động của đơn vị. Kết quả này 
liên quan đến tổng thu nhập ròng 
bán lẻ đạt 131 tỷ đồng (bình quân 
1,1 tỷ đồng/người), chiếm tới 51% 
tổng thu nhập ròng toàn chi nhánh. 

Đây cũng là minh chứng rõ 
nét cho việc phát triển đúng định 
hướng, có giải pháp nhanh nhạy tạo 
bước đột phá trên thị trường, cũng 
như đưa ra những sản phẩm dịch vụ 
thế mạnh đáp ứng kịp thời nhu cầu 
của khách hàng. Ghi nhận những 
kết quả nổi bật trong lĩnh vực bán lẻ 
năm vừa qua, BIDV Nam Gia Lai đã 
vinh dự được Trụ sở chính BIDV công 
nhận là một trong 11 chi nhánh xếp 
hạng đặc biệt toàn hệ thống.

 Trải qua chặng đường 5 năm với 
những bước tiến đáng ghi nhận, 
BIDV Nam Gia Lai đã xây dựng cho 
mình định hướng hoạt động đến 
năm 2020. Theo đó, ưu tiên hàng 
đầu vẫn là tăng trưởng quy mô ở 
mức hợp lý, đồng thời kiểm soát, 
duy trì chất lượng hoạt động. Chi 
nhánh phấn đấu đến năm 2020: 
Huy động vốn đạt từ 4.500 tỷ đồng 
đến 5.000 tỷ đồng (chiếm 11,5% thị 
phần); dư nợ tín dụng đạt từ 12.000 
tỷ đồng đến 13.000 tỷ đồng (chiếm 
11% thị phần); dư nợ tín dụng bán 
lẻ đạt trên 5.000 tỷ đồng (chiếm trên 
40% tổng dư nợ). 

Mặt khác, chi nhánh cũng không 
ngừng nâng cao chất lượng và đa 
dạng hóa loại hình sản phẩm, mở 
rộng thị trường kinh doanh gắn với 
công tác quản trị điều hành doanh 
nghiệp, chú trọng nâng cao văn 
hóa doanh nghiệp cũng như trình 
độ nguồn nhân lực. Đồng thời, tăng 
cường áp dụng khoa học công nghệ 
nhằm nâng cao hơn nữa năng suất 
lao động. 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BIDV Nam Gia Lai 
luôn xác định vai trò của doanh nghiệp trong hoạt động 
vì cộng đồng, đặc biệt là trong công tác tài trợ, phát triển 
ngành giáo dục. Hằng năm, chi nhánh dành khoảng 500 
suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, đạt thành 
tích cao trong học tập. Tổng chi phí trao học bổng giai 
đoạn 2013-2018 là trên 1,6 tỷ đồng. Từ năm 2015 đến 2017, 
chi nhánh đã tài trợ xây dựng 3 trường học tại các huyện 
Chư Sê, Ia Grai, Đức Cơ với tổng kinh phí 4,4 tỷ đồng.

Tập thể cán bộ BIDV Nam Gia Lai
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điện; làm mới và sửa chữa 1.500 km 
đường giao thông; xây cầu, cống, 
hồ đập thuỷ lợi, hệ thống nước sạch 
nhằm phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh gắn với nhu cầu đầu tư 
phát triển của địa phương...

Được Bộ Quốc phòng chọn là 
đơn vị điểm thực hiện phong trào 
“Quân đội chung sức xây dựng 
nông thôn mới”, Binh đoàn và các 
đơn vị trực thuộc đã chi hàng trăm 
tỷ đồng: Xây dựng hạ tầng, các thiết 
chế phục vụ văn hóa xã hội; hỗ trợ 
hộ nghèo phát triển chăn nuôi; Xây 
tặng các gia đình chính sách, hộ gia 
đình dân tộc thiểu số đặc biệt khó 
khăn hàng trăm ngôi nhà. 

Binh đoàn 15 được Đảng, Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ 
đổi mới, 3 tập thể và 2 cá nhân trực 
thuộc Binh đoàn được phong tặng 
danh hiệu Anh hùng Lao động.

Để có được những thành quả 
trên, một trong những yếu tố không 
thể thiếu đó là nguồn vốn cho sản 
xuất kinh doanh. BIDV tỉnh Gia Lai 
(chi nhánh gốc trước đây) và BIDV 
Nam Gia Lai hiện nay với trên 60% 
vốn vay tín dụng cho binh đoàn. 
Đến nay, sự phối hợp giữa BIDV 

BIDV naM gIa laI
Đối tác chiến lược
của Binh đoàn 15  

 Thiếu tướng ĐẶNG ANH DŨNG (*)

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Binh đoàn 15 đã hoàn 
thành tốt chức năng của “Đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, 
khẳng định hiệu quả của một đơn vị kinh tế - quốc phòng trên địa bàn 
chiến lược Tây Nguyên. Trong thành công đó, có sự giúp đỡ to lớn của 
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đối tác  kinh doanh - trong đó 
có BIDV Nam Gia Lai.

Cán bộ công nhân viên Binh đoàn 15 khai thác mủ cao su

40.000 tấn/năm…; tạo việc làm cho 
trên 17.000 lao động, trong đó có 
trên 8.000 lao động là người dân tộc 
thiểu số có mức lương bình quân 
trên 6 triệu đồng/người/tháng. 

Binh đoàn 15 không chỉ làm 
tốt vai trò sản xuất kinh doanh mà 
còn có những đóng góp thiết thực 
nhằm phát triển hạ tầng ngay tại 
địa bàn đứng chân. Trong những 
năm qua, Binh đoàn đã đầu tư làm 
mới 450 km đường điện trung hạ 
thế, 95 trạm biến áp, trạm thủy 

Đóng quân trên Tây Nguyên 
quán triệt nhiệm vụ của một 
đơn vị kinh tế - quốc phòng, 

Binh đoàn 15 từng bước khơi dậy 
tiềm năng kinh tế của địa bàn, cải 
biến những vùng đất hoang hóa 
trở thành khu vực trù phú chuyên 
canh cây công-nông nghiệp mang 
giá trị kinh tế. Hiện nay, Binh đoàn 
đang quản lý, sản xuất kinh doanh 
hơn 40.000 ha cao su, 300 ha cà 
phê, 70 ha lúa nước; 6 nhà máy chế 
biến mủ cao su với tổng công suất 
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Nam Gia Lai và Binh đoàn 15 đã đạt 
nhiều kết quả tốt đẹp. Hai bên là đối 
tác chiến lược tin cậy và đồng hành 
phát triển. Nguồn vốn từ ngân hàng 
cung cấp đã được binh đoàn sử 
dụng ngày càng hiệu quả.

BIDV Nam Gia Lai đã tài trợ cho 
Binh đoàn 15 và các đơn vị thành 
viên các khoản tín dụng đáp ứng 
nhu cầu sản xuất kinh doanh ổn 
định, giải ngân kịp thời để các dự 
án triển khai đúng tiến độ và đạt 
hiệu quả. Bên cạnh việc tài trợ vốn, 
BIDV Nam Gia Lai còn tham gia tư 
vấn cho binh đoàn các giải pháp 
quản trị doanh nghiệp, quản trị tài 
chính dựa trên nền tảng công nghệ 
thông tin hiện đại. Đồng thời, là đơn 
vị cung cấp các dịch vụ ngân hàng 
tiện ích như: Tiền gửi tiết kiệm, dịch 

vụ thẻ ATM, tín dụng tiêu dùng,… 
giúp cán bộ công nhân viên Binh 
đoàn 15 và nhân dân trên địa bàn 
thực hiện các giao dịch an toàn, 
nhanh chóng và tiện lợi.

 Hiện nay, tất cả các đơn vị thành 
viên của Binh đoàn 15 đều mở tài 
khoản và thực hiện giao dịch thanh 
toán tại BIDV Nam Gia Lai. Ngược lại, 
Binh đoàn 15 hỗ trợ ngân hàng tiếp 
cận để thu hút khách hàng là đối 
tác bạn hàng của Binh đoàn 15 và 
cá đơn vị thành viên để thuận tiện 
trong quá trình thanh toán, đồng 
thời liên kết quan hệ khép kín giữa 
các đơn vị. BIDV Nam Gia Lai thường 
xuyên hỗ trợ, tư vấn cho Binh đoàn 
15 và các đơn vị thành viên sử dụng 
các sản phẩm tiền gửi linh hoạt, 
đảm bảo tính cạnh tranh với các tổ 

chức tín dụng khác. Phía ngân hàng 
cũng dành nhiều gói ưu đãi vốn để 
cán bộ công nhân viên, người lao 
động vay phát triển kinh tế hộ gia 
đình.

Kỷ niệm 5 năm thành lập BIDV 
Nam Gia Lai cũng là dịp để khẳng 
định, thắt chặt hơn nữa mối quan 
hệ hợp tác chiến lược giữa 2 đơn 
vị. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện các nội 
dung thỏa thuận hợp tác, sử dụng 
các nguồn vốn ngày càng hiệu 
quả trong sản xuất kinh doanh, tạo 
nhiều việc làm cho người lao động, 
nhất là đồng bào dân tộc thiểu số 
ở địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng 
xa, tiếp tục làm tốt công tác an sinh 
xã hội.

(*) Tư lệnh Binh đoàn 15. 

V ới nhiệm vụ được giao là giao 
nhận, bảo quản, vận chuyển 
tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ 

có giá, Phòng QL&DVKQ với đội ngũ 
cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ tốt 
luôn chuyên cần, nhiệt huyết trong 
mọi công việc... Phòng QL&DVKQ 
không ngừng nỗ lực vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách để vươn lên 
trong công tác. Mỗi ngày, các cán 
bộ của phòng kiểm đếm, đóng 
gói và giao nhận tiền mặt, tài sản...
với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng 
mà không để xảy ra sai sót ở bất kì 
nghiệp vụ hay quy trình nào. Đây là 
công việc đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân 
viên phải tập trung cao độ, sự cẩn 
trọng, kĩ lưỡng, tỉ mỉ. 

Công tác bảo quản tiền mặt, tài 
sản với các quy trình khắt khe như 
việc sắp xếp, bảo quản tiền mặt, 

NHỮNG coN oNG cHuyÊN cầN
ở BIdv Nam GIa laI

Từ ngày BIDV Nam Gia Lai đi vào hoạt động đến 
nay, Phòng Quản lý và Dịch vụ kho quỹ (QL&DVKQ) 
của chi nhánh luôn được đánh giá hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ và có những đóng góp tích cực để làm 
nên thành công chung của chi nhánh.

NGUyễN THị CHíN

tài sản tại quầy giao dịch và trong 
kho đòi hỏi phải gọn gàng, ngăn 
nắp, khoa học... đều được Phòng 
QL&DVKQ đảm bảo tốt. Công tác 
quản lý, bàn giao luôn chặt chẽ và 
được bảo mật nghiêm ngặt. Việc sử 
dụng và bảo quản chìa khóa kho 
tiền, két sắt, ra vào kho theo đúng 
quy trình của BIDV; an toàn tuyệt 
đối trong canh gác, bảo vệ kho tiền 
và quầy giao dịch. 

Việc vận chuyển và xử lý sự cố 
trong quá trình vận chuyển hàng 
cũng luôn được đánh giá là an 
toàn tuyệt đối. Trong điều kiện các 
phòng giao dịch cách trụ sở chi 
nhánh hàng chục, thậm chí hàng 
trăm cây số, địa hình rừng núi Tây 
Nguyên hiểm trở, an ninh chính trị 
tiềm ẩn nhiều rủi ro,... song cán bộ, 
nhân viên và lực lượng bảo vệ, hỗ 

trợ đã không quản ngại khó khăn 
nguy hiểm vận chuyển hàng nghìn 
chuyến hàng đặc biệt an toàn 
tuyệt đối. 

Phòng QL&DVKQ luôn được lãnh 
đạo chi nhánh ghi nhận và đánh 
giá cao trong kiểm tra, kiểm kê xử lý 
thừa. Những năm qua, Phòng đã trả 
lại hàng chục món tiền mặt có trị giá 
lên đến hàng trăm triệu đồng, với 
những cá nhân điển hình như chị 
Trương Thị Thúy Hoa,Nguyễn Thị 
Chín, Phan Thị Thanh Vân, Trần Thị 
Lệ Dung…

Tất cả những kết quả đó là 
những dấu ấn tiêu biểu của Phòng 
QL&DVKQ BIDV Nam Gia Lai phần 
nào đã phản ánh sự quyết tâm của 
một tập thể có trình độ, tính chuyên 
nghiệp cao, làm việc khoa học và 
hiệu quả, năng động, sáng tạo... 
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HoàNG THị HằNG 

BIDV Ngọc Khánh Hà Nội chính 
thức được thành lập vào ngày 
01/08/2016 và đặt trụ sở chính tại 
số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống 
Đa, Hà Nội. Đây được xem là vị trí 
đắc địa của Thủ đô, là nơi hội tụ 
của rất nhiều chi nhánh các ngân 
hàng khác nhau ở Hà Nội. Việc một 
chi nhánh non trẻ như BIDV Ngọc 
Khánh Hà Nội trụ vững và phát triển 
mạnh mẽ ở vị trí đắc địa này thực sự 
là một điều đáng tự hào. 

Ngay khi mới thành lập, với mục 
tiêu ổn định, phát triển bền vững, 
chi nhánh đã nhanh chóng kiện 
toàn đội ngũ nhân sự để hoạt động 
một cách chuyên nghiệp theo đúng 
tinh thần và tác phong của BIDV. 
Nhờ vậy, những hợp đồng tín dụng 
“bom tấn” liên tục đến với BIDV 
Ngọc Khánh Hà Nội và những khách 
hàng VIP luôn coi chi nhánh là nơi 
để họ trao gửi niềm tin. 

Năm 2017 với sự chỉ đạo sát sao 
của lãnh đạo chi nhánh và sự nỗ lực 
không ngừng nghỉ của đội ngũ cán 
bộ nhân viên, BIDV Ngọc Khánh Hà 
Nội đã được Ban lãnh đạo BIDV ghi 
nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
với tổng dư nợ tín dụng đạt 2.240 
tỷ đồng, huy động vốn dân cư đạt 
4.190 tỷ đồng, tăng trưởng dịch vụ 
thu nhập ròng kinh doanh vốn và 
tiền tệ trên 500%.

Cũng trong năm 2017, BIDV 
Ngọc Khánh Hà Nội được đánh giá 
là một trong những chi nhánh xuất 
sắc trong việc phát triển dịch vụ bán 
bảo hiểm nhân thọ (phối hợp với 
BIDV MetLife) với doanh số thu về là 
1,2 tỷ đồng/năm, được Trụ sở chính 
thưởng 2 chuyến đi học tập và khảo 
sát chương trình bán bảo hiểm 
MetLife tại Mỹ và Bắc Kinh. BIDV 
Ngọc Khánh Hà Nội cũng là một 
trong những chi nhánh đạt doanh 
thu phí bảo hiểm BIC Bancas trên 
700 triệu đồng và được Tổng công 
ty bảo hiểm BIC tài trợ 1 chuyến đi 
khảo sát và học tập kinh nghiệm 
triển khai bán bảo hiểm Bancas tại 
Hàn Quốc...

Tiếp bước những thành công 
trong năm 2016, 2017, nửa năm đầu 
2018, BIDV Ngọc Khánh Hà Nội tiếp 
tục tạo nên những con số ấn tượng: 

BIdv NGọc kHÁNH Hà NộI và dấu ấN 

2 năm thần tốc
Là một trong những đơn vị thuộc hàng “em út” trong ngôi nhà BIDV, chi 
nhánh Ngọc Khánh Hà Nội đã có những bước đi thần tốc và bền vững, góp 
phần khẳng định chỗ đứng và thương hiệu hàng đầu của BIDV trong lòng 
người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Số dư huy động vốn cuối kỳ đạt 
4.665 tỷ đồng và hoàn thành 153% 
kế hoạch tăng trưởng được giao; 
dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 3.433 tỷ 
đồng hoàn thành 107% kế hoạch 
tín dụng được giao... Đặc biệt, tháng 
5/2018, chi nhánh lọt top 2 “Dư nợ 
lõi tăng ròng trong tháng”; tháng 6 
năm 2018, chi nhánh được lọt top 
3 “Top chi nhánh tăng ròng bán lẻ 
mạnh nhất trong tháng theo từng 
khu vực”...

Không chỉ phát triển mạnh về 
hiệu quả kinh doanh, BIDV Ngọc 
Khánh Hà Nội còn là một trong 
những lá cờ đầu về các phong trào 
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 
và hoạt động xã hội. Các hoạt động 
của Công đoàn, Đoàn thanh niên 
của chi nhánh được Trụ sở chính 
đánh giá cao và là một trong những 
đơn vị điểm của hệ thống BIDV với 

nhiều danh hiệu đã được trao. Ngay 
từ những ngày đầu tháng 4/2018 
Đoàn thanh niên BIDV Ngọc Khánh 
Hà Nội được trao danh hiệu “Tập 
thể Thần tốc trong phong trào 
Kaizen”của Đoàn thanh niên BIDV.

Là một trong những chi nhánh 
trẻ, tập thể BIDV Ngọc Khánh Hà 
Nội luôn xác định phải đoàn kết, 
quyết tâm và luôn không ngừng 
đổi mới, sáng tạo để đạt hiệu quả 
cao nhất. 2 năm, đối với một chi 
nhánh ngân hàng còn là quá ít, 
nhưng với những thành quả đã đạt 
được, BIDV Ngọc Khánh Hà Nội tin 
tưởng sẽ tiếp tục có những bước 
phát triển không ngừng trong thời 
gian tới, để xứng đáng với thương 
hiệu BIDV, xứng đáng với niềm 
tin tưởng tuyệt đối của quý khách 
hàng gần xa, với niềm tin yêu của 
bạn bè và đồng nghiệp .  

Tập thể BIDV Ngọc Khánh Hà Nội
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BIdv NGọc kHÁNH Hà NộI và dấu ấN 

2 năm thần tốc

THANH THảo

Ngày đầu thành lập, hai 
phòng CNTT này có 11 
người: 6 cán bộ khu vực 

miền Nam, 5 cán bộ miền Trung. 
Đến nay, nhân sự cả hai phòng đã 
tăng thành 39 cán bộ, trong đó có 9 
cán bộ nữ. 

Tại thời điểm thành lập, Phòng 
CNTT khu vực Miền Nam quản lý 50 
BDS và 4 đơn vị thuộc Hội sở chính 
trong địa bàn từ Ninh Thuận trở 
vào và các tỉnh thuộc Tây Nguyên; 
Phòng CNTT khu vực Miền Trung 
trực tiếp quản lý, theo dõi và hỗ trợ 
hoạt động của 24 BDS và 4 đơn vị 
thuộc Hội sở chính từ Quảng Bình 
đến Khánh Hòa và các tỉnh Gia Lai, 
Kon Tum. Năm 2015, BIDV thực hiện 
sáp nhập Ngân hàng MHB (với 44 

Được thành lập ngày 01/7/2008 và chính thức đi vào 
hoạt động từ ngày 1/8/2008, Phòng Công nghệ thông tin 
(CNTT) khu vực miền Nam và Phòng CNTT khu vực miền 
Trung là 2 cánh tay nối dài của Trung tâm CNTT BIDV  
tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Sau một thập kỷ phát 
triển, đến nay hai phòng CNTT khu vực này là bộ phận 
đầu mối hỗ trợ toàn bộ chi nhánh BIDV khắp 3 miền Bắc 
Trung Nam. 

chi nhánh, 187 phòng giao dịch) 
làm gia tăng số lượng điểm giao 
dịch, đặc biệt là ở Đồng bằng sông 
Cửu Long. Đến nay, số lượng chi 
nhánh thuộc phạm vi hỗ trợ trực 
tiếp của hai phòng đã tăng lên đáng 
kể: Phòng CNTT khu vực Miền Nam 
quản lý 100 BDS cùng 13 đơn vị Hội 
sở chính; Phòng CNTT khu vực Miền 
Trung quản lý 47 BDS và 2 đơn vị 
Hội sở chính.

Hai phòng khu vực này còn 
đảm nhiệm hỗ trợ cho các đơn vị, 
văn phòng đại diện của BIDV ở 
nước ngoài như: Ngân hàng Đầu 
tư và phát triển Campuchia (BIDC), 
Chi nhánh BIDC tại TP. Hồ Chí 
Minh, Chi nhánh BIDV Yangon tại 
Myanmar...

Trong nghiên cứu khoa học, các 
cán bộ trẻ của hai phòng này luôn 
tìm tòi các giải pháp, nghiên cứu 
để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn 
và đạt được những thành tích đáng 
ghi nhận. Đề tài nghiên cứu khoa 
học năm 2017 của Phòng CNTT khu 
vực Miền Trung đạt giải Ba cuộc thi 
Sáng tạo trẻ BIDV.

Với những nỗ lực trong hoạt 
động, tính tới nay, 2 phòng đã có 
hai lượt cán bộ được nhận bằng 
khen của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước, 8 lượt cán bộ được bình 
chọn là lãnh đạo, cán bộ tiêu biểu, 
60 lượt cán bộ được nhận giấy khen 
của Tổng Giám đốc BIDV, cùng rất 
nhiều cán bộ được ghi nhận thành 
tích lao động xuất sắc của Trung 
tâm CNTT. 

Không chỉ đầy nhiệt huyết trong công việc, cán bộ tại 
hai phòng CNTT khu vực còn tích cực tham gia các hoạt 
động an sinh xã hội như hiến máu tình nguyện, tổ chức 
các chuyến đi từ thiện tới mái ấm tình thương của trẻ em 
trên các địa bàn lân cận, đóng góp ủng hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó, nạn nhân 
chất độc da cam.

ghi dấu hai “địa chỉ” 
côNG NGHệ THôNG TIN 
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Mới đây tại London, Vương 
quốc Anh, CFI.co - kênh 
thông tin tài chính kinh 

tế uy tín của nước Anh - đã vinh 
danh Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BSC) là “Nhà 
môi giới chứng khoán tốt nhất Việt 
Nam 2018”.

Đây là năm thứ hai BSC nhận 
được giải thưởng này. Giải thưởng 
ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của 
BSC trong hoạt động tư vấn đầu tư 
cho khách hàng cá nhân và khách 
hàng tổ chức. Doanh thu của BSC 
năm 2017 tăng 45% so với năm 
2016. Số tài khoản chứng khoán 
tăng trưởng cao, đạt 116.151 tài 
khoản so với mức 80.000 tài khoản 
vào cuối năm 2015.

TạI loNdoN, aNH:

Bsc được vinh danh 
NHà môI GIớI cHứNG kHoÁN 
TỐT NHấT vIệT Nam

HoàNG NGâN

Chất lượng dịch vụ của BSC 
không ngừng được cải thiện. Báo 
cáo phân tích của BSC được các tổ 
chức đánh giá cao. Các cá nhân và 
các nhóm phân tích thuộc BSC đã 
được vinh danh dưới nhiều hạng 
mục như: Nhà hoạch định chiến 
lược xuất sắc nhất, Nhà kinh tế học 
xuất sắc nhất, Nhà phân tích các cổ 
phiếu vốn hóa nhỏ xuất sắc nhất, 
Nhà phân tích xuất sắc nhất với 
các cổ phiếu thuộc nhóm ngành 
bảo hiểm,...

Bên cạnh đó, sự thành công của 
thương vụ IPO Công ty Lọc hóa dầu 
Bình Sơn do BSC tư vấn đã gây tiếng 
vang lớn trên thị trường tài chính 
Việt Nam. Thương vụ này góp phần 
khẳng định thương hiệu, uy tín và 
chất lượng dịch vụ mà BSC cung 
cấp cho khách hàng.

Trước đó, BSC cũng vinh dự nhận 
được các giải thưởng do các tổ chức 
quốc tế uy tín trao tặng như: Nhà 
thu xếp chứng khoán nợ tốt nhất 
Việt Nam do Tạp chí Finance Asia 
và Alpha South East Asia bình chọn; 
Nhà tư vấn phát hành trái phiếu 
tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Alpha 
South East Asia bình chọn; Công ty 
Đầu tư Tốt nhất Việt Nam năm 2016 
& 2017 do Tạp chí World Finance 
bình chọn,...

Xét về thị phần môi giới, BSC 
luôn nằm trong Top 10 các công ty 
chứng khoán có thị phần cao nhất 
trên cả hai sàn HNX và HSX. Đặc 
biệt, thị phần môi giới trái phiếu 
chính phủ của BSC nhiều năm liền 
giữ vị trí số một trên sàn HNX.

Ngày 11/7/2018 tại Trụ sở chính 
BIDV 35 Hàng Vôi Hà Nội, lễ 
mở thầu gói thầu “Dự án Tư 

vấn xây dựng Khung quản trị dữ liệu 
toàn hàng” đã diễn ra thành công tốt 
đẹp. Tham dự lễ mở thầu có các nhà 
thầu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư 
vấn tài chính ngân hàng tại Việt Nam 
bao gồm Công ty TNHH Ernst &Young 
Việt Nam, Công ty TNHH Deloite Việt 
Nam và Công ty TNHH PWC Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ bà Trần Thị 
Thúy Liên - Phó giám đốc Ban QLDA 

mở THầu dự ÁN TƯ vấN Xây dựNG 
kHuNG quảN TRị  dỮ lIệu ToàN HàNG

đã cảm ơn sự quan tâm của các nhà thầu 
đối với dự án trọng điểm của BIDV và cũng 
hi vọng rằng  hồ sơ dự thầu của các nhà 
thầu sẽ hoàn toàn đáp ứng được các yêu 
cầu của hồ sơ mời thầu, trên cơ sở các hồ 
sơ dự thầu đủ điều kiện, BIDV sẽ tiến hành 
lựa chọn được nhà thầu phù hợp nhất. 
Buổi lễ mở thầu đã diễn ra đúng trình tự 
và đảm bảo đầy đủ các thủ tục mở thầu 
theo quy định. 

Sau buổi lễ, Tổ Chuyên gia đấu thầu 
của BIDV đã bắt tay ngay vào giai đoạn 
chấm thầu để đảm bảo tiến độ của dự án 

diễn ra theo đúng kế hoạch đã phê 
duyệt. Dự kiến kết quả chấm thầu 
sẽ được công bố vào khoảng tháng 
8/2018. Dự án được triển khai sẽ giúp 
BIDV xây dựng thành công Khung 
quản trị dữ liệu toàn hàng đảm bảo sự 
tổng hòa và tính nhất quán của dữ liệu 
trong toàn hệ thống BIDV, tăng cường 
năng lực quản trị vận hành, chất lượng 
dữ liệu các hệ thống MIS, MPA, QLRR 
đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành 
và tuân thủ triệt để các quy định theo 
thông lệ quốc tế (Basel II).  HUy HòA  
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Tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), 
Công ty Liên doanh Bảo hiểm 
Lào – Việt (LVI) vừa tổ chức lễ 

kỷ niệm 10 năm thành lập.
Thực hiện bước đi chiến lược của 

BIDV và BIC nhằm khép kín chuỗi 
cung ứng dịch vụ tài chính, ngân 
hàng, bảo hiểm cho khách hàng 
tại thị trường Lào, ngày 21/6/2008, 
BIC, BCEL và Ngân hàng Liên doanh 
Lào - Việt (LVB) đã hợp tác thành 
lập Công ty Liên doanh Bảo hiểm 
Lào - Việt (LVI). Qua 10 năm hoạt 
động, với mục tiêu và chiến lược rõ 
ràng, phong cách làm việc chuyên 
nghiệp cùng sự nỗ lực, cố gắng 
không ngừng, LVI đã đạt được 

doanh thu của lvI 
tăng gấp hơn 41 lần

nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
Sau 10 năm, quy mô doanh thu 

của LVI đã tăng gấp hơn 41 lần, lợi 
nhuận liên tục được duy trì ở mức 
cao từ năm 2012 tới nay. LVI đang 
vững vàng ở vị trí thứ 2 về thị phần 
doanh thu phí bảo hiểm và là một 
trong những công ty bảo hiểm có tỷ 
suất sinh lời cao nhất tại thị trường 
Lào. Bên cạnh các kết quả kinh 
doanh, LVI cũng ghi dấu ấn tại thị 
trường bảo hiểm Lào với mạng lưới 
phân phối sản phẩm lớn nhất, bao 
gồm 3 chi nhánh, 12 phòng giao 
dịch, hơn 120 điểm bán chéo sản 
phẩm Bancassurance, 85 cán bộ và 
hơn 300 đại lý trên toàn quốc. Đối 
với hệ thống BIC, LVI cũng là ngôi 
sao sáng tại thị trường hải ngoại, 
hằng năm đóng góp 10-15% vào 

tổng lợi nhuận của công ty mẹ.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ông 

Trần Hoài An, Ủy viên Hội đồng 
Quản trị kiêm Tổng Giám đốc BIC, 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị LVI đánh 
giá cao những kết quả mà LVI đã 
đạt được sau 10 năm hoạt động. 
Nhận định thị trường bảo hiểm Lào 
có nhiều tiềm năng và đang phát 
triển sôi động, ông An đặt ra những 
mục tiêu cho LVI trong thời gian tới: 
Xây dựng LVI trở thành công ty bảo 
hiểm hiện đại, phù hợp chuẩn mực 
quốc tế với chất lượng dịch vụ và 
hiệu quả kinh doanh hàng đầu tại 
thị trường Lào, luôn là công ty bảo 
hiểm có tỷ suất sinh lời cao nhất và 
là công ty bảo hiểm đầu tiên được 
các tổ chức uy tín định hạng tín 
nhiệm tại Lào.  

Năm

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu tận hưởng các dịch vụ 
y tế hiện đại, cao cấp của 

khách hàng, từ tháng 7/2018, Tổng 
Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) chính 
thức cung cấp sản phẩm Bảo hiểm 
sức khỏe và tai nạn cá nhân – BIC 
Tâm An. Đặc biệt, nhân dịp ra mắt, 
BIC dành tặng chương trình ưu đãi 
giảm 20% phí bảo hiểm cho 500 
khách hàng đầu tiên tham gia BIC 
Tâm An trong thời gian từ ngày 
16/7/2018 đến 15/8/2018.

BIC Tâm An là sản phẩm bảo 
hiểm sức khỏe toàn diện dành cho 
các khách hàng cá nhân, các hộ gia 
đình có nhu cầu trên toàn quốc. 
Khách hàng tham gia sẽ được chi 
trả bảo hiểm trong trường hợp tử 
vong hoặc thương tật vĩnh viễn do 
tại nạn; chi trả các chi phí y tế do 
tai nạn; trợ cấp trong thời gian điều 
trị nội trú do tai nạn; chi phí phẫu 
thuật, điều trị nội trú do ốm đau, 
bệnh tật; chi phí điều trị ngoại trú 
do ốm đau, bệnh tật. Bên cạnh đó, 

BIc GIảm 20% PHí Bảo HIỂm BIc Tâm aN 

tùy theo nhu cầu, khách hàng có 
thể tham gia thêm các quyền lợi bổ 
sung thai sản và điều trị răng. Tổng 
mức chi trả bảo hiểm của BIC Tâm 
An lên tới 1 tỷ đồng.

BIC Tâm An được thiết kế gồm 
5 chương trình bảo hiểm với các 
quyền lợi linh hoạt, đáp ứng mọi 
nhu cầu và khả năng thanh toán 

của khách hàng. Đặc biệt, khách 
hàng không cần kiểm tra sức khỏe 
trước khi tham gia bảo hiểm, đồng 
thời được hưởng dịch vụ bảo lãnh 
viện phí tại hơn 80 bệnh viện, cơ sở 
y tế tiên tiến và hiện đại hàng đầu 
tại các tỉnh/thành phố có liên kết 
với BIC. 
 MạNH HảI 
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T ại BIDV hiện nay, số điện 
thoại (SĐT) khách hàng 
đang được quản lý trên 

02 hệ thống: Phân hệ CIF (SIBS), 
phân hệ thẻ (Cadencie) và là cơ sở 
để đăng ký, sử dụng, duy trì các 
dịch vụ của khách hàng. Trong 
đó, phân hệ CIF SIBS có khoảng 
2,7 triệu khách hàng có thuê bao 
11 số, phân hệ thẻ Cadencie có 
khoảng 105.000 khách hàng có 
thuê bao 11 số. Hiện SĐT khách 
hàng đang được sử dụng cho 10 
chương trình ngân hàng điện tử 
của BIDV gồm: BSMS, BIDV Online, 
BIDV SmartBanking, Thanh toán 
hóa đơn, Bankplus, Đăng ký trực 
tuyến, BUNO, Smart OTP, BIDV 
Samsung Pay, BIDV Pay+. Do đó, 
việc chuyển đổi này sẽ ảnh hưởng 
rất lớn thông tin SĐT lưu trữ trong 
hệ thống và các sản phẩm dịch vụ 
liên quan của hơn 2,7 triệu khách 
hàng tại BIDV.

Để giải quyết vấn đề dữ liệu, 
phương án nhanh chóng, đơn giản 
và triệt để nhất là BIDV chủ động 
thay đổi thông tin SĐT trên cơ sở 
nguyên tắc chuyển đổi mã mạng. 
Tuy nhiên, vì SĐT là thông tin mang 
tính pháp lý trong các giao dịch, 
được người dùng cam kết bằng 
văn bản khi mở tài khoản và đăng 
ký các dịch vụ tại ngân hàng; do đó 
việc BIDV chủ động hỗ trợ khách 
hàng cần phải có sự đồng thuận 
bằng văn bản với đầy đủ cơ sở 
pháp lý. Vì hiện vẫn chưa có văn 

lờI gIảI cho BàI Toán hỗ TRợ 
chuyển đổi số điện thoại khách hàng 
Theo Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 15/09/2018, 
các thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển đổi thành 10 số. Việc này sẽ tác 
động đến nhiều hoạt động liên quan của chủ sở hữu thuê bao, trong đó có 
việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Trước thực tế này, BIDV đã 
nghiên cứu những giải pháp để hỗ trợ, đảm bảo mọi hoạt động của khách 
hàng diễn ra thông suốt...

HươNG THảo

bản pháp lý nào của cơ quan có 
thẩm quyền hướng dẫn về vấn đề 
này, nên để hỗ trợ khách hàng và 
chi nhánh trong quá trình tiếp nhận 
yêu cầu của khách hàng và cập 
nhật SĐT trong hệ thống và các ứng 
dụng liên quan, Trụ sở chính BIDV 
đang nghiên cứu, đề xuất một số 
giải pháp:

Một là: Xây dựng chương trình 
cập nhật mã mạng của SĐT 11 số 
tự động vào các hệ thống và ứng 
dụng liên quan trên cơ sở danh 
sách CIF đã xác định. Chương trình 
sẽ hỗ trợ chi nhánh cập nhật SĐT 
khi tiếp nhận yêu cầu khách hàng 
tại quầy, có thể thực hiện với từng 
khách hàng riêng lẻ hoặc xử lý theo 
lô. Như vậy, thay vì phải tác nghiệp 
thủ công trên từng hệ thống và 
dịch vụ riêng lẻ, chi nhánh chỉ cần 

Thực hiện phương châm “Trở thành đối tác kinh 
doanh tin cậy của Chi nhánh, các Khối khách hàng”, với 
vai trò là đơn vị đầu mối quản lý phân hệ CIF, Ban MIS.
ALCO đã chủ động nghiên cứu và thực hiện các phương 
án chuẩn hóa, làm giàu thông tin khách hàng trong hệ 
thống, đảm bảo nguồn thông tin đầy đủ, chính xác làm 
cơ sở để các Ban Khách hàng, Chi nhánh triển khai các 
sản phẩm dịch vụ của BIDV. 

Với kế hoạch chuyển đổi thuê bao di động 11 số của 
Bộ Thông tin và truyền thông, Ban MIS.ALCO đã kịp thời 
đánh giá tác động, ảnh hưởng của thay đổi này đối với 
hệ thống dữ liệu thông tin khách hàng của BIDV, từ đó đề 
xuất các giải pháp hỗ trợ khách hàng và Chi nhánh. Ban 
đang khẩn trương xây dựng chương trình để có thể triển 
khai từ đầu tháng 9/2018 và sẽ có thông tin, hướng dẫn 
chi tiết đến chi nhánh trong thời gian tới.

chỉnh sửa SĐT một lần duy nhất 
để cập nhật vào tất cả hệ thống 
SIBS, Cadencie và các ứng dụng 
liên quan, đảm bảo thông tin được 
xử lý đồng bộ, chính xác, thống 
nhất; đồng thời tiết giảm thời gian, 
nguồn lực trong thực hiện tác 
nghiệp, nâng cao năng suất lao 
động tại chi nhánh.

Hai là: xây dựng chương trình 
tiếp nhận đề nghị thay đổi SĐT qua 
website BIDV và chương trình tiếp 
nhận yêu cầu qua tổng đài nhắn 
tin của BIDV để hỗ trợ khách hàng. 
Theo đó, khách hàng chỉ cần truy 
cập vào website BIDV để khai báo 
thông tin hoặc nhắn tin đến tổng 
đài của BIDV theo định dạng quy 
định để gửi yêu cầu cập nhật SĐT 
tới ngân hàng; sau khi tiếp nhận yêu 
cầu và xác thực khách hàng qua 02 
yếu tố (thông tin khách hàng khai 
báo và mã xác thực OTP gửi đến 
SĐT), chương trình sẽ xử lý cập nhật 
tự động SĐT khách hàng vào các hệ 
thống và chương trình ứng dụng 
mà khách hàng đã đăng ký sử dụng 
SĐT này. 
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Trong quý II/2018, BIDV có một số  
thay đổi về nhân sự quản lý cấp trung và 

phát triển mạng lưới, cụ thể:

cHuyỂN 
ĐộNG 

I. CHUYỂN ĐỘNG NHÂN SỰ
 Ông Lê Trung Thành (Phó Tổng 

Giám đốc BIDV) được giao kiêm nhiệm 
Giám đốc CN Đồng bằng Sông Cửu 
Long (đổi tên từ CN Tây Nam) từ ngày 
01/04/2018;

 Ông Nguyễn Hoàng Thức (Giám 
đốc CN Tây Nam) được điểu động, bổ 
nhiệm Giám đốc CN Tây Đô từ ngày 
01/4/2018;

 Ông Nguyễn Xuân Hòa (Giám đốc 
Trung tâm Công nghệ thông tin) được 
điều động, bổ nhiệm Giám đốc Ban 
Công nghệ từ ngày 01/07/2018;

 Ông Nguyễn Thanh Long (Giám 
đốc Ban Công nghệ) được điều động, 
bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công 
nghệ thông tin từ ngày 01/07/2018;

 Ông Phạm Ngọc Lâm (Phó Giám 
đốc CN Trà Vinh) được bổ nhiệm Giám 
đốc CN Trà Vinh từ ngày 01/07/2018.

II. CHUYỂN ĐỘNG MẠNG LƯỚI
* Chi nhánh đổi tên và chuyển địa 
điểm:

 Chi nhánh Mỹ Đình được đổi tên từ 
BIDV Tây Hà Nội;

 Chi nhánh Đồng bằng Sông Cửu 
Long được đổi tên và chuyển đến 
địa chỉ mới: Số 53-53A đường Võ 
Văn Tần, phường Tân An, Quận Ninh 
Kiều, TP Cần Thơ (Tên cũ: Chi nhánh 
Tây Nam; địa chỉ cũ: số 26-28 Nguyễn 
An Ninh, P Tân An, Q Ninh Kiều, TP 
Cần Thơ);

 Chi nhánh Quận 9 Sài Gòn được 
đổi tên và chuyển đến địa chỉ mới: 
Tòa nhà số 97-99 Đỗ Xuân Hợp, 
Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ 
Chí Minh (Tên cũ: Chi nhánh Cát Lái 
Sài Gòn; địa chỉ cũ: Số 182-184-186 Lê 
Văn Việt, P Tăng Nhơn Phú B, Q 9, TP 
Hồ Chí Minh).

* Phòng giao dịch mới khai trương:
 PGD Hoàn Sơn (CN Từ Sơn) khai 

trương hoạt động tại địa chỉ: thôn 
Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh;

 PGD Sầm Sơn (CN Thanh Hóa) khai 
trương hoạt động tại địa chỉ: lô 04 Lê 
Lợi, phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa;

 PGD Tuy An (CN Phú Yên) khai 
trương hoạt động tại địa chỉ: số 95 Lê 
Thành Phương, thị trấn Chí Thạnh, 
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;

 PGD Phù Yên (CN Sơn La) khai 
trương hoạt động tại địa chỉ: khối 2, 
thị trần Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh 
Sơn La;

 PGD Yên Châu, (CN Sơn La) khai 
trương hoạt động tại địa chỉ: tiểu khu 
1, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, 
tỉnh Sơn La;

 PGD Gia Sàng (CN Thái Nguyên) 
khai trương hoạt động tại địa chỉ: 
số 708, đường Cách mạng tháng 8, 
phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên;

 PGD Tân Phú Trung (CN Củ Chi) 
khai trương hoạt động tại địa chỉ: số 
269 quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh;

 PGD Trần Đại Nghĩa (CN Bình 
Hưng) khai trương hoạt động tại địa 
chỉ: số B4/23A đường Trần Đại Nghĩa, 
Ấp 2 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, 
TP. Hồ Chí Minh;

 PGD Phước Đông (CN Tây Ninh) 
khai trương hoạt động tại địa chỉ: số 
236 tổ 5, ấp Phước Đức, đường 782, xã 
Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 
Ninh;

* Phòng giao dịch chuyển địa điểm:
 PGD Hạ Long (CN Nam Định) 

chuyển về địa chỉ mới: số 34 đường 
Phù Nghĩa, phường Hạ Long, TP Nam 
Định (Địa chỉ cũ: số 1A đường Phù 
Nghĩa, P Hạ Long, TP Nam Định, Nam 
Định);

 PGD Bạch Đằng (CN Bình Thạnh) 
chuyển về địa chỉ mới: số 47 Mạc Thị 

Bưởi, Phường Bến Nghé, Q1, TP Hồ Chí 
Minh (Địa chỉ cũ: số 81và 85/3 đường Hồ 
Tùng Mậu, P Bến Nghé, Q 1, Tp Hồ Chí 
Minh);

 PGD Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí 
Minh (CN Thủ Đức) chuyển về địa chỉ 
số 13 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, 
Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (Địa chỉ 
cũ: số 56 Hoàng Diệu 2, P Linh Chiểu, Q 
Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh);

* Phòng giao dịch đổi tên và chuyển địa 
điểm:

 PGD Ngoại giao đoàn (CN Tây Hồ) 
đổi tên và chuyển đến địa chỉ mới: N02 
T3 khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân 
Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Tên cũ: PGD 
Đội Cấn; địa chỉ cũ: số 177, phố Đội Cấn, 
phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội);

 PGD Lê Nin (CN Nghệ An) đổi tên 
và chuyển đến địa chỉ mới: Tòa nhà A2 
Handico 30, Xóm 20, xã Nghi Phú, TP 
Vinh, Nghệ An (Tên cũ: PGD Quán Bánh; 
địa chỉ cũ: số 299 đường Nguyễn Trãi, P 
Quán bàu, TP. Vinh, Nghệ An);

 PGD Phước Hải (CN Nha Trang) đổi tên 
và chuyển đến địa chỉ mới: 1A Chung cư 
CT1 Phước Hải Nha Trang, phường Phước 
Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa (Tên giao 
dịch cũ: PGD Hai Bà Trưng; địa chỉ cũ: số 
14 Hai Bà Trưng, P Vạn Thạnh, Tp Nha 
Trang, Khánh Hòa);

 PGD Mỹ Hoàng (CN Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa) đổi tên và chuyển đến địa chỉ mới: 
số 31, Khu phố Mỹ Hoàng - H5, phường 
Tân Phong, Q7, TP Hồ Chí Minh (Tên giao 
dịch cũ: PGD Nguyễn Thị Thập; địa chỉ cũ: 
số D2-16, Lô H5, Phố Mỹ Hoàng, KĐTM 
Phú Mỹ Hưng, P Tân Phong, Q7, TP. Hồ 
Chí Minh);

 PGD Võ Văn Ngân (CN Quận 9 Sài 
Gòn) đổi tên và chuyển đến địa chỉ mới: 
tại địa chỉ Số 135 Võ Văn Ngân, phường 
Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí 
Minh (Tên cũ: PGD Linh Tây; địa chỉ cũ: 
Siêu thị điện máy 30/4, Số 01 Dương Văn 
Cam, P Linh Tây, Q Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
Minh).

THùy DươNG - TRUNG KIêN
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Minh Đức

Ứng dụng R.Sales Pro trong 
nội bộ của BIDV dành cho 
cán bộ khách hàng cá nhân 

tại chi nhánh, cung cấp bộ công 
cụ hỗ trợ bán hàng gồm toàn bộ 
các thông tin về sản phẩm dịch vụ, 
chương trình khuyến mại, cơ chế 
động lực, ấn phẩm truyền thông, 
biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ. 
Chương trình cũng cung cấp toàn 
bộ thông tin về khách hàng (thông 
tin cơ bản, thông tin sử dụng sản 
phẩm dịch vụ) để cán bộ chi nhánh 
có thể khai thác phục vụ tiếp thị bán 
hàng ngoài điểm giao dịch của chi 
nhánh.

Với tính năng hỗ trợ bán hàng, 
R.Sales Pro cung cấp thông tin về 
sản phẩm dịch vụ, thông tin về 
chương trinh khuyến mại, thông 
tin về cơ chế động lực, ấn phẩm 
marketing, biểu mẫu đăng ký sản 
phẩm dịch vụ cho khách hàng. Với 
tính năng tính toán lãi suất, R.Sales 
Pro cung cấp thông tin lãi suất tiền 
gửi của BIDV theo các kỳ hạn, tính 
toán lãi suất tiền gửi, tiền vay theo 
yêu cầu.

R.Sales Pro cũng có tính năng vấn 
thông tin khách hàng để hỗ trợ cán 
bộ bán hàng tra cứu thông tin về 
khách hàng cá nhân như: Thông tin 
cơ bản, thông tin về sản phẩm dịch 
vụ khách hàng đang sử dụng, gợi ý 

Bán hàng hiệu quả hơn với

R.Sales Pro

sử dụng sản phẩm dịch vụ, thông 
tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ 
khách hàng đang sử dụng; Thông 
tin về khách hàng doanh nghiệp: 
Thông tin cơ bản của doanh nghiệp, 
số lượng cán bộ đổ lương tại BIDV 
của doanh nghiệp, số lượng cán 
bộ của doanh nghiệp sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ của BIDV.

Với tính năng hướng dẫn sau bán 
hàng, R.Sales Pro cung cấp các tài 
liệu hướng dẫn sau bán hàng như 
tài liệu hướng dẫn sử dụng, video 
hướng dẫn bán hàng.

Ứng dụng R.Sales Pro là ứng 
dụng nội bộ nên chỉ được tìm kiếm 
trên kho ứng dụng riêng của BIDV 
(App Center) mà không được đưa 
vào chợ ứng dụng của các hệ điều 
hành IOS, Android như các ứng 
dụng khác dành cho khách hàng 
(như ứng dụng BIDV Smartbanking, 
BIDV LifeStyle). Người sử dụng 
phải cài đặt App Center thông qua 
đường dẫn do Trung tâm Công 
nghệ thông tin cung cấp, cài đặt 
App Center vào thiết bị di động 
cá nhân, sau đó sử dụng user  và 
password email BIDV để đăng nhập 
App Center và tìm kiếm ứng dụng 
R.Sales Pro. Ứng dụng R.Sales Pro 
được triển khai cùng hệ thống bảo 
mật dữ liệu khách hàng Mobile Iron.

Đối với BIDV, lợi ích mà việc tích 
hợp phần mềm hỗ trợ bán hàng vào 
Smartphone, ipad, tablet... mang 
lại chính là cải thiện tình trạng kinh 
doanh. Thay vì làm việc trên những 
thiết bị to lớn mà chậm chạp, thiết 
bị di động giúp cán bộ kinh doanh 
tư vấn khách hàng về sản phẩm, 
vấn tin thông tin khách hàng. Kết 
quả triển khai chương trình tăng 
khả năng tương tác và giao diện 
cẩm nang trực quan, giúp cán bộ 
chi nhánh chuyên nghiệp hơn trong 
chào bán sản phẩm tới khách hàng, 
thu hút lượng khách sử dụng dịch 
vụ và đạt lợi nhuận cao hơn. 

Từ ngày 15/6/2018, R.Sale Pro (ứng dụng hỗ trợ bán  
hàng trên thiết bị di động) được BIDV đưa vào triển khai mở  
rộng tại tất cả các chi nhánh trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh 
nhằm hỗ trợ các chi nhánh trong bán hàng, đặc biệt là trong bán hàng 
ngoài điểm giao dịch của chi nhánh (tiếp thị tại địa điểm làm việc/giao 
dịch của đơn vị đối tác, doanh nghiệp).

Tiêu điểm
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Phan anh

Tận hưởng không khí 
World Cup 2018 

Từ ngày 02/04 - 27/05/2018, BIDV 
đã triển khai chương trình khuyến 
mại “Chào Russia, Bóng vàng dẫn lối 
cùng thẻ BIDV VISA” với giải thưởng 
đặc biệt là 1 chuyến du lịch Nga trọn 
gói 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người 
cùng cặp vé xem Bán kết Fifa World 
Cup 2018, tổng trị giá giải thưởng 
gần 500.000.000 đồng.

Người may mắn nhận được giải 
thưởng này là Chị Lê Thanh Mai 
- chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV 
Visa Precious - khách hàng của 
Chi nhánh BIDV Đống Đa. Ngày 
25/06/2018, tại trụ sở Chi nhánh 
Đống Đa, BIDV đã tổ chức lễ trao 
giải đặc biệt này. Chia sẻ niềm vui 
tại lễ trao giải, chị Mai cho biết: “Là 
khách hàng lâu năm của BIDV, tôi đã 
tin tưởng sử dụng dịch vụ thẻ và rất 
nhiều dịch vụ cá nhân khác của BIDV. 
Trước đây tôi không nghĩ sẽ có cơ 
hội đi Nga và xem Worldcup, nhưng 
chương trình khuyến mại thẻ của 
BIDV đã mang đến cho tôi may mắn 
bất ngờ này”. Bên cạnh đó, chị Mai 
cũng cho biết, các dịch vụ của BIDV 
rất đa dạng, hiện đại, thuận tiện 
khi sử dụng trong nước và cả khi 
đi công tác, du lịch nước ngoài. Và 
chắc chắn, chị sẽ tiếp tục gắn bó lâu 
dài với BIDV. 

Hiện thực hóa giải thưởng và giấc 
mơ của rất nhiều người hâm mộ 
bóng đá Việt Nam, Chị Lê Thanh Mai 
và người thân đã có mặt tại sân vận 
động Luzhniki - Moscow, Nga để 
tận hưởng không khí tuyệt vời của 
trận bán kết Fifa World Cup 2018 
giữa đội tuyển Croatia và Anh ngày 
11/07/2018 vừa qua. Và với giải 

Hiện thực hóa ước mơ 
              với thẻ BiDv 
Với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng 
sử dụng thẻ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV) mang đến cho bạn nhiều cơ hội để nhận quà tặng hấp dẫn 
và hiện thực hóa nhiều ước mơ trong đời...

thưởng của BIDV, chị Mai đã được 
chứng kiến giây phút tuyệt vời  của 
các cầu thủ Croatia khi họ ghi tên 
mình vào trận Chung kết Fifa World 
Cup 2018 

ThựC hiện ướC mơ với 
Thẻ Bidv

Để có cơ hội trở thành khách 
hàng may mắn và nhận được những 
phần quà đặc biệt từ BIDV như chị 
Mai, bạn hãy nhanh tay tham gia 
chương trình khuyến mại “20 năm 
thẻ BIDV - Cùng bạn thực hiện ước 
mơ” được Ngân hàng này triển khai 
từ 30/06 đến  02/10/2018. Tham gia 
chương trình này, bạn sẽ có cơ hội 
nhận được nhiều giải thưởng thú vị 
và quà tặng hấp dẫn với tổng giá trị 
đến hơn 5 tỷ đồng.

Theo đó, khi phát hành mới thẻ 
tín dụng quốc tế BIDV và phát sinh 
giao dịch chi tiêu hợp lệ, chủ thẻ 
sẽ được tặng tiền vào tài khoản lên 
đến 2.000.000VND. Đối với thẻ ghi 

nợ quốc tế, khách hàng cũng có cơ 
hội nhận những phần quà lên đến 
300.000VND. Với thẻ BIDV, khách 
hàng không chỉ thỏa sức mua sắm 
tại hệ thống các điểm ưu đãi vàng 
trên toàn quốc với mức giảm giá 
hấp dẫn mà còn có cơ hội nhận các 
phần quà tặng trị giá tới 5.000.000 
VND khi đạt được doanh số chi tiêu 
cao và sớm nhất. Bên cạnh đó, nếu 
đi công tác hay du lịch nước ngoài, 
chủ thẻ BIDV cũng có cơ hội được 
hoàn tiền lên đến 5% cho các dịch 
vụ sử dụng thẻ trong chuyến đi. 

Với thẻ ghi nợ nội địa BIDV, khách 
hàng sẽ được hoàn toàn miễn phí 
phát hành và phí thường niên năm 
đầu,  linh hoạt rút tiền, thanh toán 
tại hàng chục nghìn điểm ATM/
POS trên toàn quốc. Thêm vào đó, là 
hàng vạn cơ hội nhận quà tặng giá 
trị tới 80.000 VND trong thời gian 
khuyến mại.

Ngoài các ưu đãi nêu trên, BIDV 
sẽ tổ chức các chương trình quay 
số may mắn để tìm ra chủ nhân của 
các giải thưởng đặc biệt, bao gồm: 
01 chuyến du lịch Mỹ có tổng trị giá 
100 triệu đồng; 01 chuyến du lịch 
Nhật Bản có tổng trị giá 70 triệu 
đồng;  03 Tủ lạnh Hitachi Inverter; 
09 SmartTV Samsung 43 inch...

Để biết thêm chi tiết về chương 
trình, bạn có thể truy cập website 
bidv.com.vn, liên hệ tổng đài chăm 
sóc khách hàng 19009247 của BIDV 
hoặc tới các điểm giao dịch BIDV 
trên toàn quốc.

33Tháng 7. 2018   Số 255   Đầu tư Phát triển



 hoàng Yến group
Vào thứ 4, thứ 5, thứ 6 hàng tuần 

(từ ngày 11/07 đến 30/09/2018 
hoặc cho đến khi hết ngân sách, 
tùy theo điều kiện nào đến trước), 
BIDV tặng trực tiếp 50% trên giá trị 
hóa đơn thanh toán sau VAT và phí 
phục vụ ngay tại nhà hàng (tặng tối 
đa 500.000 đồng/chủ thẻ). Chương 
trình áp dụng với hóa đơn thanh 
toán từ 1.000.000 đồng trở lên với 
chủ thẻ quốc tế BIDV, không bao 
gồm thẻ ghi nợ doanh nghiệp, thẻ 
tín dụng doanh nghiệp, thẻ tín 
dụng BIDV Visa Infinite, thẻ quốc tế 
BIDV MU và thẻ Thu phí viên.

nhà hàng Sen
Vào thứ 3, thứ 7, Chủ nhật hàng 

tuần (từ 03/07/2018 đến 30/09/2018 
hoặc cho đến khi hết ngân sách, tùy 
theo điều kiện nào đến trước), BIDV 
hoàn tiền 10% trên giá trị hóa đơn 
thanh toán cuối cùng tại hệ thống 

Từ nay đến 30/09/2018, BIDV triển khai chương trình ưu đãi ẩm thực 
dành cho chủ thẻ với mức giảm giá lên đến 50% tại các chuỗi nhà hàng 
nổi tiếng toàn quốc như Hoàng Yến, Sen, SumoBBQ, Daruma và chuỗi 
nhà hàng The Pizza Company. 

hoàng ngân 

nhà hàng Sen khi khách hàng thanh 
toán hóa đơn từ 1.000.000 đồng trở 
lên và thanh toán bằng thẻ quốc 
tế BIDV (không bao gồm thẻ quốc 
tế doanh nghiệp, thẻ quốc tế BIDV 
MU và thẻ Thu phí viên). Mỗi khách 
hàng được hoàn tối đa 500.000 
đồng/hóa đơn, tối đa 1.000.000 
đồng trong suốt thời gian diễn ra 
chương trình khuyến mại.

Sumo BBQ
Vào thứ 3, thứ 7, Chủ nhật hàng 

tuần (từ 03/07/2018 đến 30/09/2018 
hoặc cho đến khi hết ngân sách, tùy 
theo điều kiện nào đến trước), BIDV 
giảm trực tiếp 30% trên giá trị hóa 
đơn thanh toán (trước VAT và phí 
phục vụ,  giảm tối đa 500.000 đồng/
hóa đơn) dành cho chủ thẻ quốc 
tế BIDV hạng Bạch Kim (Platinum, 
Premier) của Thẻ quốc tế BIDV, 
không bao gồm thẻ ghi nợ doanh 
nghiệp, thẻ tín dụng doanh nghiệp, 

thẻ tín dụng BIDV Visa Infinite, thẻ 
quốc tế BIDV MU và thẻ Thu phí 
viên. Chương trình áp dụng với hóa 
đơn thanh toán (trước VAT và phí 
phục vụ) từ 1.000.000 đồng trở lên.

daruma
Thứ 3, thứ 7, Chủ nhật hàng tuần 

từ 03/07/2018 đến 30/09/2018 
hoặc cho đến khi hết ngân sách, tùy 
theo điều kiện nào đến trước, BIDV 
giảm trực tiếp 30% trên giá trị hóa 
đơn thanh toán (trước VAT và phí 
phục vụ) cho chủ thẻ khi dùng bữa 
và thanh toán hóa đơn bằng thẻ 
quốc tế BIDV (không bao gồm thẻ 
ghi nợ doanh nghiệp, thẻ tín dụng 
doanh nghiệp, thẻ tín dụng BIDV 
Visa Infinite, thẻ quốc tế BIDV MU và 
thẻ Thu phí viên) tại hệ thống nhà 
hàng Daruma - Hà Nội. Mức giảm tối 
đa 500.000 đồng/hóa đơn, áp dụng 
với hóa đơn thanh toán (trước VAT 
và phí phục vụ) từ 1.000.000 đồng 
trở lên.

The pizza CompanY
Vào các ngày thứ 6, thứ 7, Chủ 

nhật hàng tuần (từ ngày 06/07/2018 
đến hết ngày 30/09/2018 hoặc khi 
hết ngân sách triển khai chương 
trình, tùy điều kiện nào đến trước), 
BIDV giảm trực tiếp 50% cho Pizza 
trong menu chính từ size M trở lên 
(giảm tối đa 500.000 đồng/hóa đơn 
cho chủ thẻ hạng Bạch Kim, tối đa 
300.000đồng/hóa đơn cho chủ thẻ 
quốc tế hạng khác). Chương trình 
áp dụng với hóa đơn thanh toán từ 
300.000 đồng trở lên và dành cho 
các chủ thẻ quốc tế BIDV, không 
bao gồm thẻ ghi nợ doanh nghiệp, 
thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ tín 
dụng BIDV Visa Infinite, thẻ quốc tế 
BIDV MU và thẻ Thu phí viên. 

giảm giá ẩm thực ngày hè 
dành cho chủ thẻ
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Cuối tháng trước, Lan và nhóm 
bạn lớp cấp 3 có dịp họp lớp 
sau 20 năm ra trường. Mọi 

người vui mừng tíu tít hỏi thăm 
nhau. Riêng Lan chợt thoáng buồn 
khi hỏi tới Nam, thằng bạn ngồi 
cùng bàn nhưng vắng mặt. Chẳng 
là Nam thi trượt đại học, tha hương 
khắp nơi rồi lập gia đình và hiện 
mới có một bé gái 3 tuổi. Vợ chồng 
Nam đều làm công nhân ở một 
xưởng may, thu nhập bấp bênh nên 
cuộc sống còn nhiều khó khăn. Lan 
muốn giúp bạn và đã kêu gọi bạn 
bè ủng hộ, mỗi người một chút. Sau 
buổi họp lớp cô cùng các bạn đã 
tới thăm để trao món quà đó tới vợ 
chồng Nam. Chứng kiến cuộc sống 
của vợ chồng bạn, Lan lại càng thấy 
thương cảm vô cùng. Về nhà, Lan 
vẫn thấy day dứt và ám ảnh mãi về 
căn nhà lụp xụp, thân hình tiều tụy 
của cậu bạn và cảnh đứa con gái 
khóc ngằn ngặt vì nhà nóng bức. 
Chợt trong đầu Lan lóe lên chút hy 
vọng khi cô nghĩ tới thẻ BIDV Visa 
Smile –sản phẩm thẻ tín dụng mới 
mà ngân hàng BIDV đang triển khai, 
vô cùng hữu ích cho những người 
có thu nhập trung bình và nhu cầu 
vốn tiêu dùng thực sự. Lan nghĩ nếu 
giúp Nam mở thẻ Visa Smile với hạn 
mức tín dụng chừng 30 triệu thôi 
là cậu ấy cũng đã có thể có tiền để 

quẳng gánh lo đi 
mà vui sống 
với thẻ BiDv visa smile

Mấy ngày hôm nay Lan cảm thấy rất 
vui vì vừa có thêm được một khách 
hàng phát hành thẻ nhưng quan trọng 
hơn cả là nhờ chiếc thẻ tín dụng 
BIDV Visa Smile cô đã mang tới 
cơ hội thay đổi cuộc sống cho chính 
người bạn của mình. 

Mai Lan

cơi nới lại căn nhà cho đỡ cái nắng 
nóng những ngày hè oi bức và bớt 
dột nát khi mùa mưa tới. Số tiền 
trả dần hàng tháng thấp và lãi suất 
cũng rất dễ chịu. 

Ngay ngày hôm sau, Lan hẹn 
gặp vợ chồng bạn để chia sẻ về 
ý định của mình. Thật may lương 
của vợ chồng Nam được cơ quan 
trả qua ngân hàng BIDV với mức 
5 triệu đồng/người/tháng nên đã 
đủ điều kiện để làm thẻ. Lan chủ 
động nhận hồ sơ từ bạn và hướng 
dẫn điền các thông tin vào đăng 
ký phát hành thẻ. Hồ sơ của Nam 
nhanh chóng được chuyển tới chi 
nhánh BIDV để phê duyệt tín dụng 
và chiếc thẻ tín dụng BIDV visa 
Smile với hạn mức tín dụng 25 triệu 
đồng như dự tính ban đầu của Lan 
đã được trao cho Nam một tuần 
sau đó. Lan không quên dặn bạn 
sử dụng thẻ rút tiền để sửa sang lại 
căn nhà cũng như phải dành dụm 
để trả gốc và lãi hàng tháng. Số 
tiền không nhiều nhưng bạn cần 

lên kế hoạch cụ thể để đảm bảo 
việc trả nợ đúng hạn. 

Một tháng sau, Lan nhận được 
điện thoại của Nam. Nam hồ hởi và 
mời cô tới nhà chơi. Đến nhà Nam, 
Lan ngạc nhiên lắm vì cô không 
còn thấy căn nhà lụp xụp hôm nào 
mà thay vào đó là một căn nhà 
khang trang hơn, nền tôn cao hơn, 
tường nhà được quét lại vôi sáng 
sủa hơn. Khu bếp được sửa sang lại, 
chiếc giường ọp ẹp cũng đã được 
thay mới. Vợ chồng Nam cảm động 
nói: “Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà gia 
đình mình mới có ngày hôm nay. 
Thú thực mình cũng có ý định sửa 
sang nhà lâu rồi cho vợ con đỡ khổ 
nhưng chưa có đủ tiền. May nhờ 
cậu, nhờ chiếc thẻ nhỏ bé này mà 
cuộc sống gia đình mình đã sang 
một trang mới. Số tiền trả gốc và lãi 
hàng tháng không quá cao nên bọn 
mình cũng tích cóp dành dụm trả 
dần”. Chào bạn ra về sau buổi trò 
chuyện, trong lòng Lan lâng lâng 
một niềm vui khó tả! 
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Từ ngày 16/07/2018 đến 
30/09/2018, BIDV triển khai 
chương trình khuyến mại 

“Chuyển trọn yêu thương” tới 
khách hàng sử dụng chuyển tiền 
quốc tế đi Philippines, Ấn Độ, 
Nga, Thái Lan và Mỹ qua kênh 
Western Union (WU) với nhiều ưu 
đãi hấp dẫn. 

Cụ thể, BIDV dành tặng gần 
2.000 phần quà tặng là vỏ hộ 
chiếu sành điệu khi khách hàng 
thực hiện giao dịch chuyển 
tiền quốc tế đi có giá trị từ 200 
USD (hoặc tương đương) và 
chuyển đi tới một trong các nước 
Philippines, Ấn độ, Nga, Thái lan 
và Mỹ qua kênh WU. Đồng thời 
khách hàng có cơ hội nhận thêm 
thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng 

BiDv tiếp tục triển khai chương trình

Bạn đồng hành tôi chọn 2018
Từ 01/7/2018 đến hết ngày 

31/12/2018, BIDV tiếp tục triển 
khai chương trình Bạn đồng 

hành Tôi chọn 2018 (Đợt 2) với tổng 
giá trị quà tặng lên tới hơn 1,9 tỷ 
đồng. Chương trình dành riêng cho 
các khách hàng cá nhân mới đăng ký 
sử dụng sản phẩm dịch vụ tại BIDV. 

Khi đăng ký một trong hai gói 
dịch vụ thân thiện hoặc gắn kết, 
khách hàng sẽ có cơ hội được 
hưởng các ưu đãi hấp dẫn sau:

- Miễn phí phát hành, phí thường 
niên thẻ.

- Miễn phí 2 tháng dịch vụ tin 
nhắn BSMS.

- Tặng ngay 20.000đ cho 70.000 
khách hàng đầu tiên khi đăng ký  
thành công gói dịch vụ thân thiện.

- Tặng ngay 50.000đ cho 10.000 
khách hàng đầu tiên khi đăng ký  
thành công gói dịch vụ gắn kết.

- Đặc biệt hơn nữa, BIDV dành 

chuyển tiền quốc tế đi qua kênh Wu
chuyển trọn yêu thương   

khi tham gia chương trình trên mạng 
xã hội do WU tổ chức và trao giải. 

Chương trình trên mạng xã hội 
do WU tổ chức cụ thể như sau: 
Khách hàng chụp ảnh selfie cùng 
vỏ hộ chiếu và kèm vật liệu quảng 
cáo dịch vụ WU ( tối thiểu 01 vật 
liệu như tờ rơi, tentcard, hộp đèn 
hoặc sticker) và đăng ảnh selfie 
trên facebook ở chế độ công khai, 
kèm 02 hashtag #Wusendmoney và 
#Wusendlove.

Dịch vụ chuyển tiền Western 
Union (WU) là dịch vụ gửi tiền nhanh 
chóng thông qua mạng lưới điểm 
giao dịch rộng khắp trong và ngoài 
nước. Trên nền tảng công nghệ hiện 
đại, đội ngũ nhân sự được đào tạo 
chuyên nghiệp, dịch vụ WU tại BIDV 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng về 
tính chính xác, tin cậy, nhanh chóng 
và nhiều ưu đãi. Với dịch vụ chuyển 
tiền WU tại BIDV, thật đơn giản để 
khách hàng chuyển trọn yêu thương 
tới người thân ở phương xa.

tặng 100MB dữ liệu vào điện thoại 
di động cho 10.000 khách hàng đầu 
tiên đăng ký sử dụng gói dịch vụ 
trong đợt 2

Ngoài khuyến mại khi đăng ký các 
gói sản phẩm trên, khách hàng vẫn 
được tham gia các chương trình 
khuyến mại của các sản phẩm dịch 
vụ trong gói (nếu có)

Các gói sản phẩm tiếp tục được 
triển khai bao gồm:

- Gói  dịch vụ thân thiện: Bao 
gồm các dịch vụ cơ bản như thẻ 
ghi nợ nội địa hoặc quốc tế, dịch vụ 
tin nhắn biến động số dư tài khoản 
BSMS, dịch vụ BIDV Online/ BIDV 
SmartBanking/Buno.

- Gói dịch vụ gắn kết: Ngoài các 
sản phẩm của gói cơ bản, khách 
hàng đăng ký thêm một trong các 
sản phẩm Tiền vay hoặc thẻ tín 
dụng, Tiền gửi tiết kiệm (tối thiểu 10 
triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên).
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Từ nay đến 31/12/2018, BIDV 
triển khai chương trình khuyến 
mại lớn nhất trong năm nhân 

đôi (x2) ưu đãi tới khách hàng sử 
dụng ví điện tử VTC pay liên kết tài 
khoản BIDV. 

Khách hàng được miễn 100% phí 
nạp tiền vào tài khoản ví VTC Pay từ 
tài khoản BIDV liên kết, được tặng 
50.000 đồng hoặc Giftcode game Hot 
trị giá 200.000đ từ VTC pay. 

1. Để nhận ngay 50.000đ miễn phí, 
khách hàng thực hiện các bước như 
sau:

+ Bước 1: Đăng ký mới ví điện tử 
VTC Pay 

+ Bước 2: Thực hiện liên kết ví điện 
tử VTC Pay với tài khoản BIDV

+ Bước 3: Nạp tiền vào ví điện 
tử VTC Pay từ tài khoản vừa liên kết 
trong thời gian diễn ra chương trình.

* Cách nhận 50.000đ miễn phí:
+ VTC Pay sẽ tiến hành kiểm tra và 

trao giải đối với các khách hàng đủ 
điều kiện nhận thưởng

+ Giải thưởng sẽ được VTC Pay 
chuyển vào ví điện tử VTC Pay của 
khách hàng trong vòng 48h làm việc 
(không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) 
và thông báo cho khách hàng qua 
thông báo trên ứng dụng VTC Pay

+ Mỗi khách hàng chỉ được nhận 

nhân đôi quà tặng khi liên kết tài khoản

ví vtc pay

tiếp tục “đồng hành  vững Bước” 
cùng khách hàng 

Nhằm tiếp tục hỗ trợ khách 
hàng cá nhân tiếp cận nguồn 
vốn ưu đãi, tiếp nối thành 

công của gói tín dụng 20.000 tỷ đồng 
(triển khai từ ngày 11/05/2018), BIDV 
mở rộng quy mô triển khai Gói vay 
kinh doanh « Đồng hành vững bước » 
từ 20.000 tỷ đồng lên 50.000 tỷ đồng 

từ ngày 01/07/2018/ đến 30/09/2018 với 
nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn 
linh hoạt các gói vay khác nhau, lãi suất 
siêu ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm, giúp giảm áp 
lực trả lãi trong ngắn hạn. Chương trình áp 
dụng với các khoản vay giải ngân mới từ 
ngày 01/07/2018.

Khách hàng vay sản xuất kinh 
doanh trong thời gian này sẽ đồng 
thời được tham gia nhiều chương 
trình ưu đãi hấp dẫn từ các sản phẩm 
dịch vụ khác như ngân hàng điện tử, 
bảo hiểm… để quản lý hiệu quả tài 
khoản cá nhân. 

Chỉ trong 06 tháng đầu năm 2018, 
BIDV đã triển khai thành công 04 gói 
Tín dụng vay sản xuất kinh doanh với 
tổng quy mô 65.000 tỷ đồng và được 
đông đảo khách hàng tin tưởng, đồng 
hành. Mạnh hải 

thưởng tối đa 1 lần trong suốt thời 
gian khuyến mại.

2. Để nhận Giftcode game Đột 
Kích/Audition trị giá 200.000đ, 
khách hàng thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Đăng nhập ví điện tử 
VTC Pay hoặc qua app VTC Pay

+ Bước 2: Thực hiện liên kết ví 
điện tử VTC Pay với tài khoản BIDV

+ Bước 3: Nạp tiền vào ví điện 
tử VTC Pay từ tài khoản vừa liên kết 
trong thời gian diễn ra chương trình

* Cách nhận Giftcode game:
+ Khách hàng sau khi nhận 

giftcode qua email sẽ đăng nhập 
vào game, nhập code vào mục 
“giftcode” để nhận giải.

+ Giftcode được tặng là Giftcode 
game do VTC phát hành. Giftcode 
không được quy đổi thành tiền mặt. 
Lưu ý: Giftcode có thời hạn sử dụng 
đến ngày 31/12/2018.

+ Mỗi khách hàng chỉ được nhận 
thưởng tối đa 1 lần trong suốt thời 
gian khuyến mại.

+ Khách hàng chưa từng thực 
hiện liên kết với tài khoản BIDV 
trước đó trước đó và ví được mở 
trước ngày 16/07/2018.

* Để liên kết ví điện tử VTC 
Pay, khách hàng cần đăng ký 
dịch vụ BIDV Online hoặc BIDV 

SmartBanking bằng một trong các 
cách sau:

Cách 1: Tải ứng dụng BIDV 
SmartBanking và đăng ký ngay trên 
ứng dụng (đối với khách hàng đã có 
BIDV Online hoặc BDIV Bankplus)

Cách 2: Đăng ký trực tuyến 
tại https://ebank.bidv.com.vn/
DKNHDT/(đối với khách hàng đã có 
tài khoản thanh toán tại BIDV)

Cách 3: Khách hàng chưa có tài 
khoản thanh toán tại BIDV có thể 
đến phòng giao dịch BIDV gần nhất 
để đăng ký dịch vụ.
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những dấu hiệu 
kháC BiệT 

Vị thế kinh tế được khẳng định 
khá vững chắc: Đến năm 2017, quy 
mô kinh tế Việt Nam đã đạt khoảng 
240 tỷ USD, gấp 8.360 lần năm 1986, 
đứng thứ 6 trong khu vực Đông 
Nam Á và 50 nền kinh tế quy mô 
nhất thế giới; GDP bình quân/người 
đạt mức 2.400 USD, tăng gấp 28 lần 
mức 86 USD năm 1988 (mức thấp 
nhất thế giới); hội nhập sâu rộng với 
thế giới qua việc ký hơn 160 FTAs 
song phương và đa phương; lạm 
phát được kiểm soát ở mức thấp 1 
con số... 

Giảm phụ thuộc vào vốn, chất 
lượng tăng trưởng được chú trọng: 
Tăng trưởng tín dụng từ mức tăng 
“nóng” giai đoạn 2006 - 2010 (trung 
bình 34%) đã giảm xuống mức ổn 
định hơn (14,3%/năm giai đoạn 2011-
2017); tỷ lệ vốn đầu tư/GDP nhất từ 
năm 1986. Cùng với đó, hiệu quả, 
chất lượng ngày càng cao hơn nhờ 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công 
nghệ; hệ số ICOR (hệ số sử dụng vốn) 
bình quân 5,3 lần; năng suất lao động 
tăng 5,1% và đóng góp bình quân 
của TFP (năng suất các nhân tố tổng 
hợp) vào tăng trưởng (31%) - mức 
cao nhất từ năm 1986.

Các động lực tăng trưởng có 
nhiều bước tiến theo chiều sâu: (i) 

kinh tế việt nam
và kỳ vọng thoát khỏi 
“vòng lặp” chu kỳ kinh tế

Thu Trang 

Các năm trước đây, ở cuối mỗi giai đoạn 10 năm, kinh tế Việt Nam đã 
có những dấu hiệu của khủng hoảng do ảnh hưởng từ môi trường quốc 
tế cũng như rủi ro nội tại nền kinh tế. Song sự chuyển biến về chất, sự 
vững vàng trong từng cấu phần kinh tế tạo nên sự khác biệt giữa thời kỳ 
hiện tại 2018-2019 so với các thời kỳ bất ổn trước đó (1979, 1989, 1999, 
2009), đồng thời, là cơ sở để ngăn chặn mầm mống bất ổn và kỳ vọng 
thoát khỏi “vòng lặp” của chu kỳ khủng hoảng kinh tế 10 năm. 

Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp (FDI) 
giai đoạn 2011-2017 đạt 92,8 tỷ 
USD, gấp 18,9 lần giai đoạn 1991-
1995; tỷ lệ giải ngân/thu hút FDI đạt 
60,5%; tỷ lệ nội địa hóa của doanh 
nghiệp FDI đạt tới 57%; (ii) Cán cân 
thương mại bắt đầu có thặng dư 
sau 2 thập kỷ thâm hụt liên tiếp; 
(iii) Công nghiệp chế biến, chế tạo 
có năng suất lao động cao nhất 
và đóng góp cao nhất trong tăng 
trưởng năng suất lao động chung 
(37,5%); bù đắp sự sụt giảm của 
các ngành khai thác tài nguyên; (iv) 
Sự phát triển của hệ thống doanh 
nghiệp, đặc biệt khu vực ngoài Nhà 
nước đóng góp ngày càng lớn vào 
thu ngân sách và GDP (đóng góp 
48%GDP và 46% thu Ngân sách Nhà 
nước giai đoạn 2011-2017. 

Thị trường tài chính đang có 
những bước chuyển biến tích cực: 
Nếu tại các thời điểm sụt giảm 

2007-2008 và 2011-2013, chỉ số 
CDS (chỉ số hoán vị rủi ro tín dụng) 
đối với kỳ hạn 5 năm đều ở mức 
cao kỷ lục (hơn 400 điểm) thì năm 
2017 đến giai đoạn 2017-2018, khi 
thị trường duy trì mức 900 - 1000 
điểm, CDS lại đang thấp kỷ lục 
(121 điểm) và tiếp tục xu hướng 
giảm, khẳng định niềm tin đầu tư 
tăng dần và rủi ro đang giảm. Với 
mức P/E 18,3 lần, thị trường chứng 
khoán Việt Nam khẳng định là 
một trong thị trường hấp dẫn so 
với khu vực và các thị trường cận 
biên. Vì thế, nhà đầu tư nước ngoài 
duy trì vị thế mua ròng trong năm 
2017 - 6T/2018 vào khoảng 68.500 
tỷ đồng - đây là mức mua ròng cao 
nhất từ khi thành lập thị trường 
năm 2000. 

Các cân đối vĩ mô được cải thiện 
tốt: (i) Thanh khoản hệ thống ngân 
hàng ổn định; lạm phát được kiểm 
soát ở mức thấp; lãi suất cho vay 
giảm chỉ bằng 40% năm 2011-2013 
(chỉ khoảng 7-10%/năm); (ii) Nợ 
xấu/tổng dư nợ đã giảm từ mức 
10% năm 2012 về 2,18% tháng 
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6/2018; dòng tín dụng tập trung 
vào các lĩnh vực có triển vọng tốt; 
(iii) Dự trữ ngoại hối tăng kỷ lục (gần 
60 tỷ USD tương đương 3,5 nhập 
khẩu, tạo thành đệm đỡ khá an toàn 
cho nền kinh tế; tỷ giá USD/VND ổn 
định, mức tăng không vượt quá 2%/
năm; cán cân thương mại và cán 
cân vãng lai từng bước chuyển sang 
trạng thái dương. 

Không thực hiện bất kỳ gói kích 
thích kinh tế nào mà tập trung, 
quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế 
và đã đạt được kết quả đáng ghi 
nhận: Tốc độ xử lý nợ xấu đã tăng 
khoảng 30-50% so với giai đoạn 
trước; 10 Ngân hàng thương mại thí 
điểm áp dụng Basel 2 đến năm 2020 
đưa hoạt động ngân hàng minh 
bạch hơn, sát với thông lệ quốc tế; 
tỷ lệ Doanh nghiệp Nhà nước có 
doanh thu cao hơn và lãi sau cổ 
phần hóa đạt 80%, tỷ lệ trả cổ tức 
sau cổ phần hóa đạt tới 82-91%); 
Tổng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn 
nộp về ngân sách năm 2017 đạt gần 
145.000 tỷ đồng, gấp 5,4 lần năm 
2016 và gấp 2,4 lần mục tiêu Quốc 

hội (60.000 tỷ đồng); Kiên quyết xử 
lý các dự án thua lỗ; giảm tỷ trọng 
đầu tư của khu vực nhà nước đồng 
thời khuyến khích sự tham gia của 
khu vực ngoài nhà nước; thâm hụt 
Ngân sách Nhà nước/GDP năm 2017 
đã giảm về mức 2,3% - mức thấp 
nhất kể từ năm 2000. 

Niềm tin được không ngừng 
được củng cố với sự “đột phá” về 
thể chế và cải thiện môi trường 
kinh doanh và đổi mới sáng tạo: 
Việt Nam liên tục thăng hạng trong 
Doing Business của WorldBank, đặc 
biệt năm 2018 đã tăng 24 bậc so với 
năm 2009 (từ 92/181 lên 68/190) - 
mức tăng bậc cao nhất kể từ năm 
2014; trong đó “tiếp cận tín dụng và 
cấp phép xây dựng” cải thiện vượt 
bậc (thấp hơn trung bình ASEAN-6 
và ASEAN-4), chỉ số cạnh tranh GCI 
cũng tăng 20 bậc từ 75/144 năm 
2012-13 lên 55/137 năm 2017-18; 
chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 
năm 2017 đạt cao nhất từ trước đến 
nay, xếp thứ 3 khu vực ASEAN và 
đứng đầu trong nhóm các nước thu 
nhập trung bình; Moody’s & Fitch đã 

nâng xếp hạng Việt Nam từ mức ổn 
định lên mức tích cực (năm 2017).

những ChuYển Biến 
TíCh CựC Trong nửa 
đầu kỳ kế hoạCh 2016-
6T/2018

Tăng trưởng ở mức cao tiếp nối 
đà tăng ấn tượng năm 2017: Tăng 
trưởng GDP 6T/2018 đạt mức cao 
nhất so cùng kỳ kể từ năm 2011 
(ở mức 7,08% so với cùng kỳ năm 
2017), với sự tăng trưởng vượt trội 
của ngành công nghiệp chế biến, 
chế tạo và các ngành dịch vụ bán 
buôn, bán lẻ, nông nghiệp. Bình 
quân giai đoạn 2016-6T/2018 đạt 
6,62% (cao hơn mức 6,28% của 
6T/2013-2015 và 5,38% giai đoạn 
2011-6T/2013); 

Lạm phát được kiểm soát ở 
mức thấp (3,13% giai đoạn 2016-
6T/2018, thấp hơn nhiều so với 
mức 12,5% giai đoạn 2011-6/2013). 
Đây là nền tảng quan trọng tạo đà 
cho nền kinh tế có thể tăng trưởng 
nhanh và bền vững cho nửa sau của 
Kế hoạch 2016 – 2020; 

Sức cầu trong nước tiếp tục được 
cải thiện, tăng trưởng tổng mức bán 
lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng giai đoạn 2016-6T/2018 
luôn đạt trên 10%, tương đương giai 
đoạn 6T/2013-2015; 

Xuất khẩu và đầu tư tăng 
trưởng tích cực: Cán cân thương 
mại thặng dư 2,3 tỷ USD trong giai 
đoạn này so với mức thâm hụt 0,1-4 
tỷ USD của 2 giai đoạn trước. 

Dịch vụ, nhất là du lịch có mức 
tăng trưởng cao với lượng khách 
quốc tế tăng bình quân khoảng 
28%/năm giai đoạn 2016-6T/2018, 
cao hơn mức khoảng 20% của các 
giai đoạn trước.

TháCh ThứC Còn ở phía 
TrướC 

Tuy nhiên, bên cạnh những tín 
hiệu khả quan như đã phân tích, 
nền kinh tế vĩ mô vẫn còn khá nhiều 
thách thức có thể ảnh hưởng đến sự 
tăng trưởng ổn định và bền vững.

Các chỉ tiêu chất lượng còn chậm 
cải thiện do mô hình tăng trưởng 
vẫn theo chiều rộng: (i) Năng suất 
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lao động vẫn thấp so với khu vực và 
thế giới: Việt nam vẫn thuộc nhóm 
có năng suất lao động thấp nhất khu 
vực (thấp hơn Lào) và khoảng cách 
tuyệt đối ngày càng có xu hướng 
tăng lên. Theo Tổ chức Lao động 
Quốc tế (ILO), đến cuối năm 2017, 
năng suất lao động Việt Nam (tính 
theo PPP 2011) thấp hơn 6,9 đến 
14 lần năng suất lao động của Hàn 
Quốc, Nhật Bản và Singapore; thấp 
hơn Thái Lan, Indonesia và Malaysia 
từ 2,6-5,4 lần. (ii) Hệ số ICOR còn cao 
so với tiêu chuẩn World Bank (3-4 
lần); đóng góp của TFP trong tăng 
trưởng chỉ ở mức trung bình thấp 
(khoảng 30%), cách xa so với mức 
trung bình trong khu vực (45-55%); 
(iii) Mức độ thịnh vượng có khoảng 
cách xa so với thế giới: Việt Nam cần 
40-70 năm để đạt và vượt qua mức 
của các nước Trung Quốc, Thái Lan, 
Singapore, Nhật Bản. 

Tái cơ cấu nền kinh tế chưa có 
chuyển biến nhiều về chất và còn 
nhiều khó khăn: Tái cơ cấu Doanh 
nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-
2015 đạt 93% kế hoạch về số lượng 
nhưng chất lượng còn thấp; tỷ lệ 
nợ công/GDP và nợ chính phủ/GDP 
năm 2017 còn ở mức cao (lần lượt 
62,6% và 51,8% cao hơn mức khuyến 
cáo của World Bank là dưới 60%; chi 
thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng 
lớn (khoảng 71% tổng chi Ngân sách 
Nhà nước năm 2017-18), chi đầu tư 
phát triển đang bị lấn át (chỉ chiếm 
15-17%). (Theo Bộ Tài chính)

Cân đối vĩ mô chưa thực sự bền 
vững: Áp lực lạm phát đang tăng 
dần; Độ mở kinh tế lớn trong khi 
chất lượng xuất khẩu và đầu tư chưa 
được cải thiện tương xứng, tác động 
lan tỏa của khu vực FDI và khu vực 
trong nước còn thấp; Tỷ lệ tín dụng/
GDP đang ở mức cao, nguy cơ rủi ro 
và nợ xấu.

Môi trường kinh doanh cần tiếp 
tục được cải thiện: Một số chỉ số còn 
đứng cuối trong bảng xếp hạng của 
World Bank như khởi sự kinh doanh 
- thứ 123/137; giải quyết phá sản 
doanh nghiệp - thứ 129/137; một số 
trụ cột xếp thứ hạng thấp như thể 
chế và chất lượng cơ sở hạ tầng; hiệu 
quả thị trường hàng hóa; giáo dục và 

đào tạo bậc cao; mức độ tinh vi trong 
kinh doanh xếp hạng; tính sẵn sàng 
về công nghệ; khu vực tư nhân vẫn 
gặp nhiều rào cản khi tiếp cận vốn, 
lao động, cơ sở hạ tầng, logistics…

Kinh tế thế giới biến động khó 
lường: Xu hướng bảo hộ thương 
mại; chiến tranh thương mại; nợ 
công của Châu Âu và Trung Quốc; 
việc bãi bỏ quy định tài chính toàn 
cầu; giảm thuế; tăng lãi suất của 
Fed; rủi ro địa chính trị...

Cần QuYếT liệT hành 
động 

Với vấn đề chu kỳ tăng trưởng 
kinh tế, cần có nghiên cứu, đánh 
giá tổng thể, khoa học, từ đó khẳng 
định chu kỳ kinh tế nhiều khả năng 
sẽ không lặp lại; kết hợp các biện 
pháp tuyên truyền kịp thời, phù 
hợp, đúng hướng, đảm bảo ổn định 
tâm lý xã hội.

Với thúc đẩy tăng trưởng, nâng 
cao hiệu quả, sức cạnh tranh của 
nền kinh tế, phát triển bền vững: 

Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của giai đoạn 2016-6T/2018 
so với giai đoạn 2011-6T/2013 và 6T/2013-2015

(i) Thành lập Ủy ban năng suất 
quốc gia và khởi tạo Chiến dịch 
quốc gia về tăng năng suất (theo 
kinh nghiệm Nhật Bản) thúc đẩy 
tăng năng suất lao động, nâng cao 
hiệu quả và sức cạnh tranh của các 
doanh nghiệp, các ngành và nền 
kinh tế; (ii) Các doanh nghiệp Việt 
phát huy vai trò là trung tâm đổi 
mới sáng tạo, phát triển khoa học 
công nghệ, nâng cao năng suất 
lao động; (iii) Chủ động nâng cao 
hiệu quả hội nhập trong cách mạng 
công nghiệp 4.0, chuyển đổi thành 
công mô hình tăng trưởng theo 
chiều sâu; chủ động ngăn ngừa, 
ứng phó với biến động thế giới. 

Có thể khẳng định rằng, niềm 
tin đang tăng lên trong từng người 
dân và doanh nghiệp song nền kinh 
tế sẽ không rơi vào vòng xoáy “quá 
nóng” của giai đoạn bất ổn trước 
đó bởi việc kiểm soát dòng tín dụng 
đang phù hợp với nhịp tăng của kinh 
tế. Nhịp điều chỉnh hiện nay của thị 
trường chứng khoán và việc lùi thời 
hạn thông qua Luật đặc khu chính 
là giải pháp cấp thiết, hữu hiệu kiềm 
chế “kỳ vọng thái quá”. Hướng về 
tương lai bền vững hơn, sự quyết liệt 
hơn trong từng hành động của các 
cấp, các ngành, địa phương là điểm 
tựa quan trọng để kéo dài chu kỳ 
tăng trưởng của thị trường bất động 
sản, thị trường chứng khoán và nền 
kinh tế Việt Nam. 
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Bài Toán khó
Kinh nghiệm từ các tổ chức tín 

dụng trên thế giới cho thấy, để triển 
khai thành công Basel II đòi hỏi 
ngân hàng phải bố trí đội ngũ nhân 
lực lớn để nghiên cứu và triển khai 
thực hiện. Trong bối cảnh BIDV thắt 
chặt định biên lao động, tinh gọn 
quy mô nhân sự, tập trung nâng cao 
năng suất lao động thì đây là áp lực 
rất lớn đối với bộ phận tổ chức nhân 
sự của BIDV, để vừa đảm bảo nhu 
cầu nhân sự cho hoạt động kinh 
doanh, vừa đáp ứng khối lượng lớn 
nhân sự cho triển khai Basel.

Hiệp ước Basel là nội dung mới 
tại Việt Nam, do đó thị trường lao 
động thiếu hụt nguồn nhân lực am 
hiểu về vấn đề này, dẫn đến khó 
khăn trong tuyển dụng, đặc biệt là 
việc tuyển dụng các chuyên gia vừa 
am hiểu tài chính ngân hàng, vừa có 
chuyên môn về toán tài chính, công 
nghệ thông tin, vừa thông thạo 
Tiếng Anh.

Nhận thức về tầm quan trọng 
của việc triển khai Basel II từ lãnh 
đạo cấp trung trở xuống còn yếu 
dẫn đến sự thiếu quan tâm, thiếu 
sâu sát, gây khó khăn cho bộ phận 
chuyên trách triển khai Basel trong 
quá trình phối hợp thực hiện, ảnh 
hưởng đến tiến độ triển khai.

Nhân sự triển khai Basel tại BIDV 
không chỉ vừa phải hoàn thành 

giải bài toán nhân lực 
để triển khai Basel có hiệu quả
Định hướng thực hiện Basel II trong hệ thống ngân hàng đã được Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) xác định là một trong những trọng tâm của 
ngành từ 10 năm trước. Năm 2014, BIDV là một trong 10 ngân hàng 
thương mại được chọn thí điểm áp dụng Basel II. Điều này thể hiện sự tin 
tưởng của NHNN đối với BIDV nhưng đồng thời tạo ra nhiều áp lực cho 
BIDV do các quy định trong hiệp ước Basel rất phức tạp và khoảng cách còn 
khá xa giữa thực trạng quản trị, điều hành của các ngân hàng thương mại 
tại Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng so với yêu cầu của Basel. Một 
trong những khó khăn, thách thức đó là nguồn nhân lực để triển khai.

Đinh huy hoàng 

các công việc của hoạt động kinh 
doanh ngày càng cạnh tranh gay 
gắt còn vừa phải tiên phong nghiên 
cứu, đối mặt khó khăn trong hành 
trình đi tìm cái mới.

đi Tìm giải pháp
Là đơn vị đầu mối quản lý lao 

động tại BIDV, Ban Tổ chức cán bộ 
cũng đã tham mưu, đề xuất ban 
lãnh đạo triển khai thực hiện nhiều 
giải pháp khắc phục, nhằm đáp ứng 
kịp thời nhu cầu nhân sự. 

Thứ nhất, phối hợp với Ban Quản 
lý dự án triển khai Basel (Ban QLDA 
PMO) xác định các dự án, công việc 
trọng tâm, chủ chốt để ưu tiên tập 
trung nguồn nhân lực, triển khai 
thực hiện trước.

Thứ hai, ưu tiên bổ sung nhân 

sự cho những đơn vị đầu mối triển 
khai nhiều dự án liên quan Basel 
II và kịp thời tổ chức tuyển dụng 
cho các đơn vị. Từ năm 2015 đến 
nay, BIDV tổ chức 3 đợt tuyển dụng 
riêng nhân sự triển khai dự án Basel 
cho các đơn vị có liên quan. Kết quả 
đã tuyển dụng được hơn 60 cán bộ 
từ nguồn nội bộ và ngoài hệ thống 
để tập trung triển khai các dự án 
Basel II.

Thứ ba, xây dựng cơ chế đãi ngộ 
đối với cán bộ chuyên trách thực 
hiện dự án Basel II để tạo động lực 
và thu hút nguồn nhân sự có chất 
lượng.

Thứ tư, thường xuyên tổ chức 
truyền thông, đào tạo để cán bộ 
trong hệ thống hiểu rõ vai trò quan 
trọng trong áp dụng Basel II vào 
hoạt động kinh doanh tại BIDV, từ 
đó nâng cao ý thức tìm hiểu, học hỏi 
và phối hợp triển khai thực hiện.

Thứ năm, để triển khai Basel 
thành công, không thể dựa hoàn 
toàn vào các chuyên gia, tư vấn mà 
phải tự xây dựng đội ngũ cán bộ 
chuyên môn giỏi để học hỏi, tiếp 
thu, vận hành và phát triển kết quả 
đạt được từ những dự án do các 
chuyên gia, tư vấn trong và ngoài 
nước hỗ trợ. Đẩy mạnh đào tạo về 
Basel II trong toàn hệ thống ngay từ 
bây giờ.

Ngoài ra, BIDV cũng cần tập 
trung, chú trọng hơn nữa cho 
nguồn nhân lực triển khai Basel II để 
đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của 
NHNN cũng như thể hiện vai trò đi 
đầu áp dụng các thông lệ tiên tiến 
của quốc tế. 

Xây dựng, duy trì, phát triển nguồn nhân lực đáp 
ứng về số lượng và chất lượng trong từng giai đoạn, giải 
quyết tốt vấn đề chế độ chính sách, cơ hội nghề nghiệp 
cho các thành viên thực hiện Basel II có ý nghĩa quyết 
định đến việc triển khai thành công Basel.
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khi Tỷ giá Trung Tâm 
không ngừng ChuYển 
động

Ngày 2/7, tỷ giá trung tâm được 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công 
bố ở mức 22.635 đồng/USD, tỷ giá 
niêm yết của các NHTM đã quanh 
mức 23.000 đồng/ USD. Tỷ giá trên 
thị trường tự do được giao dịch 
cao hơn mức niêm yết của NHTM. 
Việc tỷ giá vượt ngưỡng cản 23.000 
đồng/USD của đã có tác động tâm 
lý đến thị trường. Tỷ giá trung tâm 
liên tục được điều chỉnh hàng ngày 
và từ trung tuần tháng 7/2018 xu 
hướng tăng rõ rệt hơn với mức đỉnh 
vào ngày 19/7 đứng ở 22.662 đồng/
USD. Ngày 20/7, NHNN niêm yết tỷ 

Tâm điểm của thị trường tháng 7 vừa qua là tỷ giá niêm yết của các 
Ngân hàng thương mại (NHTM) đã vượt qua mốc 23.000 đồng/USD. 
Vàng cũng tăng bởi diễn biến địa, chính trị thế giới có nhiều biến động. 
Thời gian tới điều hành chính sách tiền tệ gặp nhiều sức ép khi muốn 
đạt được những mục tiêu của năm. 

thị trường tài chính ngân hàng tháng 7

ngân hà

giá trung tâm ở mức 22.660 đồng. 
Với biên độ +/-3% đang được áp 
dụng, tỷ giá trần NHTM được áp 
dụng ngày 20/7 là 23.340 đồng/
USD và tỷ giá sàn là 21.980 đồng/
USD. Giá niêm yết của các NHTM 
cao nhất đã ở mức mua vào 23.030 
đồng/USD, bán ra 23.130 đồng/
USD.

Thực ra, chỉ cần tỷ giá trung tâm 
ở mức 22.330 đồng/USD thì với biên 
độ +/- 3%, các NHTM đã có thể giao 
dịch trong khoảng 21.660 - 23.000 
đồng/USD. Song trong năm 2017, 
ngay cả khi tỷ giá trung tâm ở mức 
22.655 đồng/USD thì tỷ giá niêm 
yết của các NHTM chưa vượt qua 
ngưỡng 23.000 đồng/USD. Chính vì 

thế tháng 7/2018 khi “đô lên 23” đã 
có tác động bất lợi lên tâm lý nhà 
đầu tư, doanh nghiệp và cả người 
dân với sự cộng hưởng của nhiều 
yếu tố khác. Đầu tiên phải kể đến 
sắc đỏ bao trùm thị trường chứng 
khoán khiến VN - Index trở về mức 
thấp nhất kể từ đầu năm. Trên thị 
trường thế giới là tác động từ cuộc 
chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc 
đến thương mại toàn cầu. Chỉ số US 
Dollar Index (DXY), đo lường biến 
động đồng bạc xanh với 6 đồng 
tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, 
SEK, CHF) liên tục có biến động 
trong thời gian qua. Thêm vào đó 
việc thực hiện lộ trình điều chỉnh lãi 
suất của Fed đã khiến Ngân hàng 
Trung ương các nước cũng có điều 
chỉnh chính sách càng khiến cho thị 
trường thế giới có những biến động 
khó lường.

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính 
phủ với các địa phương ngày 2/7 
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng 

Tiêu điểm
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thị trường tài chính ngân hàng tháng 7
khẳng định NHNN luôn chủ động 
các phương án để điều hành tỷ giá 
và sẵn sàng can thiệp thị trường. Và 
thực tế từ trung tuần tháng 7/2018 
NHNN đã bắt đầu bán ra ngoại tệ 
nhằm đáp ứng nhu cầu và hạn chế 
biến động mạnh của tỷ giá VND/
USD. NHNN bán, nhưng rất ít NHTM 
đăng ký mua vì mức giá bán của cơ 
quan quản lý so với giá giao dịch 
trên thị trường liên ngân hàng chưa 
có lợi. Lãnh đạo một số NHTM cũng 
nhìn nhận tỷ giá đang bị tác động 
bởi các yếu tố từ bên ngoài, còn 
cung cầu trên thị trường chưa phải 
là tháng cao điểm, nên không có gì 
phải lo lắng.

Ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng 
Vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho 
biết: Trong thời gian tới, NHNN sẽ 
tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị 
trường trong và ngoài nước, lưu 
tâm đến lộ trình và tác động của 
việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ 
liên bang Mỹ (Fed) và tác động của 
việc này, quan hệ thương mại giữa 
Mỹ và Trung Quốc, động thái của 
Ngân hàng trung ương Châu Âu và 
Ngân hàng trung ương Nhật Bản 
cũng như tình hình cung cầu ngoại 
tệ trong nước để điều hành tỷ giá 
trung tâm linh hoạt, phù hợp...

NHNN tiếp tục sử dụng đồng 
bộ các biện pháp và công cụ chính 
sách tiền tệ khác, sẵn sàng bán 
ngoại tệ can thiệp thị trường. Nếu 

cần thiết, NHNN sẽ bán ngoại tệ với 
tỷ giá thấp hơn tỷ giá bán niêm yết 
hiện nay để bình ổn thị trường, góp 
phần ổn định kinh tế vĩ mô.

SứC ép Trong điều hành 
Chính SáCh Tiền Tệ

Chiều ngày 18/7, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã dự phiên họp 
định kỳ của Hội đồng Tư vấn chính 
sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Thủ 
tướng nhấn mạnh yêu cầu không để 
tình trạng bị động, bất ngờ xảy ra 
đối với điều hành chính sách tiền tệ; 
không để mất đà tăng trưởng. Nhà 
nước sẵn sàng can thiệp những lĩnh 
vực cần thiết để bảo đảm đất nước 
phát triển ổn định. Đến nay, chưa 
đặt vấn đề điều chỉnh bất cứ chỉ tiêu 
nào, kể cả chỉ tiêu lạm phát.

Sự kiên định của Chính phủ buộc 
NHNN phải linh hoạt hơn trong điều 
hành chính sách tiền tệ để đạt được 
mục tiêu ổn định lãi suất, kiểm soát 
lạm phát ở mức 4%. Điều hành tỷ 
giá sẽ là bài toán khó cho dù mức 
dự trữ ngoại hối không ngừng tăng 
mạnh trong thời gian gần đây, đạt 

63,5 tỷ USD và có sự hỗ trợ không 
nhỏ từ thặng dự thương mại cộng 
với vốn đầu tư nước ngoài vẫn tăng 
khá. Tuy nhiên trong bối cảnh thế 
giới có nhiều biến động như hiện 
nay rất khó có thể lường đón diễn 
biến tiền tệ thế giới.

Để giữ ổn định thị trường NHNN 
có văn bản đề nghị các tổ chức tín 
dụng (TCTD) để tiếp tục triển khai 
có hiệu quả các giải pháp về lãi suất, 
tín dụng tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN 
ngày 10/1/2018 và các quy định của 
NHNN về lãi suất cho vay đối với 
một số lĩnh vực ưu tiên, NHNN yêu 
cầu các TCTD kiểm soát tốc độ tăng 
trưởng tín dụng phù hợp với khả 
năng huy động vốn và chỉ tiêu tăng 
trưởng tín dụng đã được NHNN 
thông báo; đảm bảo tăng trưởng 
tín dụng an toàn, hiệu quả; tạo điều 
kiện thuận lợi trong việc tiếp cận 
vốn tín dụng của doanh nghiệp và 
người dân, đặc biệt là đối với doanh 
nghiệp được đánh giá có tình hình 
tài chính minh bạch, lành mạnh. Các 
TCTD chuyển dịch cơ cấu tín dụng 
theo hướng chú trọng vào các lĩnh 
vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, đặc 
biệt là nhu cầu vốn đối với lĩnh vực 
ưu tiên. 

TS. Nguyễn Quốc Hùng - Vụ 
trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh 
tế NHNN - cho biết: Đến thời điểm 
cuối tháng 7/2018, tăng trưởng 
tín dụng (TTTD) toàn hệ thống đạt 
khoảng 7%. Trong đó TTTD đối với 
lĩnh vực nông nghiệp nông thôn 
cũng gần 7%. Dư nợ tín dụng lĩnh 
vực nông nghiệp nông thôn chiếm 
tỷ lệ 20%/tổng dư nợ; công nghiệp 
xây dựng tăng hơn 7%, chủ yếu 
tập trung chế tạo chế biến; cho 
vay DNNV tính đến thời điểm này 
khoảng 3%. Dư nợ tín dụng đối với 
lĩnh vực bất động sản tiếp tục duy 
trì ở mức thấp… Ông Hùng nhận 
định, đến cuối năm 2018, tăng 
trưởng tín dụng có thể đạt 14-15% 
hoặc có thể cao hơn nhưng tối đa 
chỉ ở mức 17%. NHNN tiếp tục yêu 
cầu các tổ chức tín dụng đảm bảo 
chất lượng tín dụng, đưa vốn vào 
đúng nơi sản xuất, kiểm soát vốn 
vào các lĩnh vực rủi ro như BOT, 
chứng khoán, bất động sản... 

NHNN tiếp tục yêu cầu các tổ 
chức tín dụng đảm bảo chất 

lượng tín dụng, đưa vốn vào đúng nơi 
sản xuất, kiểm soát vốn vào các lĩnh 
vực rủi ro như BOT, chứng khoán, bất 
động sản...”
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Bất chấp rủi ro bên ngoài từ 
chiến tranh thương mại Mỹ 
- Trung, kinh tế Việt Nam đạt 

mức tăng trưởng ấn tượng nhất từ 
năm 2011 trong nửa đầu năm 2018. 
Trên thị trường chứng khoán, mức 
P/E của VNIndex giảm xuống còn 
khoảng 16x, tương đương với mức 
trung bình giữa năm 2017 sau hơn 3 
tháng liên tiếp điều chỉnh sâu. 

Tuy nhiên, thị trường chứng 
khoán Việt Nam vẫn phải đối mặt 

Quỳnh chi

với nhiều rủi ro từ các yếu tố bên 
ngoài (FED tăng lãi suất, chiến tranh 
thương mại, giảm giá đồng Nhân 
dân tệ) có thể gây thêm áp lực 
làm mất giá tiền Đồng và sự rút ra 
nhanh chóng của dòng tiền “nóng” 
(từ các quỹ đầu cơ). Giới phân tích 
nhận định, chính sách tiền tệ sẽ chặt 
chẽ hơn trong nửa cuối 2018, khiến 
dòng vốn cho các lĩnh vực rủi ro 
như thị trường chứng khoán và bất 
động sản sẽ giảm dần.

Chứng khoán việT nam 
vẫn Chưa đượC nâng 
hạng

Sau kỳ phân loại thị trường chứng 
khoán của MSCI, Việt Nam vẫn chưa 
lọt vào danh sách xem xét được 
nâng hạng từ thị trường cận biên 
(Frontier Market) lên thị trường mới 
nổi (Emerging Market). Argentina 
được thông báo được nâng hạng, 
trong khi Kuwait được đưa vào danh 
sách xem xét nâng hạng.

Thị trường Việt Nam đã hoàn 
toàn đáp ứng đầy đủ các khoản 
mục định lượng, nhưng các khoản 
mục định tính vẫn là rào cản lớn cần 
phải vượt qua. Nếu như Kuwait chỉ 
có 5/17 tiêu chí “cần phải cải thiện” 
thì Việt Nam còn tới 9 tiêu chí: giới 
hạn sở hữu của NĐTNN, room còn 
lại cho NĐTNN, quyền bình đẳng 
với NĐTNN, mức độ tự do hóa thị 
trường ngoại hối, đầy đủ thông tin 
bằng tiếng Anh, thanh toán và bù 
trừ chứng khoán, khả năng chuyển 
nhượng, cho vay chứng khoán và 
bán khống. 

chứng khoán 5 tháng cuối năm: 

làn gió ngược 
có cản bước thị trường
Hiện tại có 4 làn gió ngược cản đường thị trường chứng khoán toàn cầu: 
giá dầu tăng, đồng USD mạnh lên, áp lực lên giá và lương nhân công tại 
các quốc gia phát triển, và những động thái khó lường của tổng thống Mỹ 
Donald Trump. Thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo không nằm 
ngoài xu thế chung, và có thể tiếp tục xu hướng giảm điểm.
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Trong suốt giai đoạn 2015-2018, 
Việt Nam chỉ cải thiện được 1 tiêu 
chí về “đăng ký đầu tư và mở tài 
khoản”. Như vậy hành trình thăng 
hạng của Việt Nam vẫn còn khá dài. 

Về mặt tính cực, tỷ trọng cổ 
phiếu Việt Nam trong danh mục 
MSCI Frontier Markets 100 Index 
sẽ tăng từ 17,4% lên 21,5% (hoặc 
27,5% trong trường hợp Kuwait 
được nâng hạng). Số lượng cổ 
phiếu Việt Nam theo đó cũng sẽ 
tăng từ 17 lên 30. Tuy nhiên, chỉ có 
quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF 
của Blackrock với NAV là 565 triệu 
USD đang mô phỏng chỉ số MSCI 
Frontier Market là đáng kể. Theo 
VDSC, kể cả khi tỷ trọng tăng lên 
27,5%, quỹ đầu tư theo chỉ số MSCI 
Frontier cũng chỉ phân bổ thêm 
khoảng (27,5%-17,4%) x 565 = 57 
triệu USD vào thị trường Việt Nam, 
một con số không đáng kể. Tuy 
nhiên, VN-Index gần đây đã trở nên 
tương quan hơn với chỉ số MSCI 
Emerging Index. Điều này rất có thể 
do kỳ vọng của các nhà đầu tư về 

việc thị trường Việt Nam được đưa 
vào danh mục này.

Cổ phiếu nào Sẽ hấp 
dẫn nhà đầu Tư?

Theo thống kê của CTCK Rồng 
Việt (VDSC), xu hướng tăng của các 
thị trường chứng khoán toàn cầu 
đã kéo dài 9 năm, và đây là một 
chu kỳ dài. Về mặt tích cực, lãi suất 
thực âm đang xuất hiện ở hầu hết 
các nền kinh tế phát triển, và định 

giá chung đã trở nên hợp lý hơn 
sau những đợt điều chỉnh gần đây, 
dù vẫn chưa phải là “rẻ”. Chỉ số P/
CF của MSCI World và S&P 500 hiện 
tại ở mức 11,4 và 14,1 lần, cao hơn 
mức trung bình 10 năm lần lượt 8,9 
và 9,6 lần.

Tuy nhiên, cổ phiếu Việt Nam 
vẫn chưa đủ hấp dẫn. Thị trường 
được hỗ trợ bởi tăng trưởng RoE 
(19% trong 2018F so với 15% trong 
năm 2017) và biên Ebitda cao (26%), 
nhưng nên nhớ P/E đã tăng trong 7 
năm qua.

Theo các chuyên gia chứng 
khoán, quý 3 là thời gian củng cố 
của VNIndex. CTCK VDSC đưa ra 
khả năng chỉ số VN-Index sẽ kiểm 
định lại vùng 900 điểm, dao động 
từ 900 đến 1000 điểm. Thậm chí, 
một cú giảm xuống dưới dưới 900 
sẽ đưa chỉ số đến mức 840, giới hạn 
dưới của xu hướng tăng trong hai 
năm qua. Thị trường có thể sẽ vượt 
mức 1027-1040 nhưng điều đó chỉ 
có thể xảy ra trong một môi trường 
rủi ro (risk on). Nhìn chung, xu 
hướng giảm của VN Index trong vài 
tháng tới là điều được nhiều người 
dự đoán.

Cùng với mùa kết quả kinh 
doanh quý 2 đang đến, các chuyên 
gia chứng khoán nhận định cơ hội 
mua với mức giá hấp dẫn sẽ đến 
trong các đợt điều chỉnh mạnh của 
thị trường. Tuy nhiên, xu hướng 
tăng sẽ không diễn ra ở tất cả các 
cổ phiếu hay nhóm ngành. Thay 
vào đó, dòng tiền thông minh sẽ lựa 
chọn các công ty có kết quả kinh 
doanh tốt và mức độ sử dụng đòn 
bẩy thấp.

Nếu bạn tin rằng vẫn còn những 
“trái ngọt” từ thị trường cổ phiếu, 
hãy tập trung vào các ngành công 
nghiệp và ngành có chu kỳ dài. Nếu 
bạn nghĩ thời kỳ hưng thịnh đó đã 
qua, hãy chuyển sang các cổ phiếu 
mang tính chất phòng thủ, như tiện 
ích cộng đồng, viễn thông và dược 
phẩm. Ba ngành này đã và đang 
giảm mạnh trong các quý gần đây. 
Mức độ phân tán gia tăng khi nhà 
đầu tư bán đi cổ phiếu thua lỗ và 
mua vào các dòng cổ phiếu đang 
thịnh hành. 
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tín nhiệm và trung thành với một 
thương hiệu.

* 50% người tiêu dùng tin rằng 
sự thành công của một thương hiệu 
mạnh là lợi thế đối với việc đưa ra 
thị trường thêm sản phẩm mới

 Quản Trị Trải nghiệm 
kháCh hàng 

Trước đây, đa phần khách hàng 
chỉ giao tiếp với doanh nghiệp qua 
kênh offline - tức là kênh vật lý, sờ 
thấy, nhìn thấy, nghe thấy,…. Giờ 
trên hành trình trải nghiệm của 
họ đối với một thương hiệu, do sự 
phát triển của internet, công nghệ 
và mạng xã hội, trải nghiệm đó đã 
thay đổi, lúc online lúc offline; mà 
online thì được cho là rất khó kiểm 
soát. Vậy quản trị trải nghiệm khách 
hàng, BIDV cần làm tốt ở cả kênh 
offline và online. 

Từ hình ảnh thương hiệu
Quản trị hình ảnh thương hiệu - 

là cấp độ đầu tiên và đơn giản nhất 
để đạt trải nghiệm mong muốn của 
khách hàng. Khách hàng sẽ dễ dàng, 
thuận tiện khi nhận ra ngân hàng 
nếu điểm giao dịch đạt chuẩn nhận 
diện thương hiệu, có mặt tiền nổi 
bật. Hay khi bước vào không gian 
giao dịch bên trong, hình ảnh quảng 
cáo rõ ràng, vật dụng đồ đạc có sự 
sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, không 

sức khỏe thương hiệu
cần cạnh tranh
Bằng trải nghiệm của khách hàng

Khi các sản phẩm dịch vụ ngân hàng là tương đồng, mạng lưới 
được mở rộng, thị trường không thiếu các ngân hàng cung cấp dịch 
vụ tài chính với chi phí hấp dẫn thì cơ hội khác biệt lớn nhất cho các 
ngân hàng chính là sự cạnh tranh bằng trải nghiệm của khách hàng. 
Nghĩa là nếu khách hàng cảm thấy thỏa mãn với sản phẩm, dịch 
vụ của ngân hàng sau khi trải nghiệm thì có nghĩa là ngân hàng đã 
thành công. Vậy, trải nghiệm khách hàng là gì và BIDV làm thế nào để 
đo lường và quản trị được yếu tố này để góp phần nâng cao năng lực 
cạnh tranh và sức khỏe thương hiệu. 

hành vi của khách hàng từ cấp độ 
thấp nhất đến cao nhất như sau: 
Biết đến thương hiệu - Sử dụng 
dịch vụ sản phẩm dịch vụ - Sẵn 
sàng trả giá cao - Giới thiệu cho 
khách hàng khác. Đây chính là các 
yếu tố giúp đo lường sức khỏe 
thương hiệu, xác định một doanh 
nghiệp có sức khỏe thương hiệu 
tốt hay không.

Theo kết quả nghiên cứu đo 
lường thị trường khách hàng cá 
nhân của Nielsen:

* 72% khách hàng nói họ chấp 
nhận trả 20% cao hơn so với thương 
hiệu khác khi họ chọn mua thương 
hiệu mà họ yêu thích. 50% khách 
hàng chấp nhận trả 25% cao hơn và 
40% khách hàng chịu trả đến 30% 
cao hơn.

* 25% khách hàng nói giá không 
là vấn đề đối với họ một khi họ đã 

Trải nghiệm kháCh 
hàng là gì? 

Theo một chuyên gia tư vấn và 
đào tạo trải nghiệm khách hàng 
thì: “Trải nghiệm khách hàng là 
nhận thức của khách hàng về một 
một thương hiệu thông qua tất 
cả các tương tác của khách hàng 
với thương hiệu đó”. Đối với dịch 
vụ ngân hàng, tương tác là tất cả 
các tiếp xúc, tiếp cận khách hàng 
có với thương hiệu thông qua các 
kênh: Phòng giao dịch; Sản phẩm 
dịch vụ; Ấn phẩm truyền thông 
quảng cáo; Kênh truyền thông như 
website, biển tấm lớn/nhỏ, TVC…; 
Nhân viên... Còn nhận thức, hiểu 
đơn giản là khách hàng nghĩ và 
cảm nhận về sản phẩm, con người, 
và thương hiệu của Ngân hàng 
như thế nào sau các tương tác nói 
trên. Điều này góp phần chi phối 

ngọc Minh
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gian thoáng đãng, sạch sẽ, có mùi 
thơm riêng, hoa tươi, phục vụ nước 
uống, ghế ngồi chờ thoải mái… là 
các yếu tố dễ chiếm lĩnh cảm tình 
của khách hàng. Theo BIDV Ba Đình, 
từ khi chi nhánh triển khai lắp đặt 
hệ thống logo thương hiệu đèn LED 
trên cao, nóc trụ sở các điểm giao 
dịch, số lượng khách hàng tới giao 
dịch có sự cải thiện rõ ràng. Khách 
hàng chia sẻ chính hình ảnh quảng 
cáo tại trụ sở giúp họ định vị được 
các địa điểm giao dịch tốt hơn. Như 
vậy, có một bộ Cẩm nang nhận 
diện Không gian giao dịch đẹp thôi 
chưa đủ, để có được cảm tình của 
khách hàng, các chi nhánh cần tuân 
thủ, chủ động khai thác, ứng dụng 
và quan tâm đến việc duy trì, bảo 
dưỡng để hình ảnh thương hiệu 
luôn chuẩn nhận diện, mới, đẹp, thu 
hút và hấp dẫn khách hàng. 

Hình ảnh và các thông điệp, ấn 
phẩm quảng cáo không còn là nội 
dung mà các ngân hàng có thể sáng 
tạo tùy tiện khi nhu cầu, thẩm mỹ 
của khách hàng đã có sự thay đổi, 
không chỉ cần đúng mà còn phải 
đẹp và hấp dẫn. Muốn chiếm lĩnh 
cảm tình của khách hàng, BIDV cần 
triển khai các chiến dịch, hình ảnh 
và thông điệp chạm tới cảm xúc 
của khách hàng hơn. Một hình ảnh 
ngân hàng năng động, tham vọng 

tuy nhiên thân thiện, trẻ trung, phù 
hợp xu thế hiện đại hơn. Các chi 
nhánh cũng phải có sự giám sát, 
đảm bảo các ấn phẩm quảng cáo 
còn thời hạn sử dụng, không căng 
treo chồng chéo bên ngoài mặt tiền 
hay trưng bày lộn xộn không đúng 
vị trí. 

Đến chất lượng sản phẩm và dịch 
vụ khách hàng 

Khách hàng có nhiều sự tiện lợi 
nên họ trở nên ít kiên trì, không 
thích trì hoãn, không thích chờ 
đợi… so với trước đây. Chẳng hạn, 
nhấp vào vào app smart banking 
hay website của Ngân hàng vài giây 
mà không động tĩnh gì là họ thoát 
rồi. Rồi văn hóa so sánh ngày càng 
mạnh hơn vì có quá nhiều lựa chọn 
cạnh nhau và liên tục tiếp cận họ... 
Điều đó cũng có nghĩa rằng ai tiết 
kiệm thời gian cho họ, mang lại sự 
tiện lợi, dễ dàng cho họ, mang lại 
cho họ những giá trị khác biệt so với 
các thương hiệu khác nhiều hơn sẽ 
có lợi thế. 

Vậy để có trải nghiệm khách 
hàng tốt, BIDV cần phải thay đổi tác 
phong làm việc, giao dịch khách 
hàng. Sự thấu hiểu, tân tâm và 
chuyên nghiệp… mà mỗi nhân 
viên, giao dịch viên ngân hàng dành 
cho khách hàng chính là những điều 
không thể tự động hóa, không thể 

số hóa hay di động hóa được. Đó là 
những yếu tố tạo nên khác biệt giữa 
BIDV và các ngân hàng khác. Đơn 
giản từ những hành động cúi chào 
- thưa gửi gọi tên khách hàng - xin 
lỗi khi để khách hàng chờ lâu - cảm 
ơn, hẹn gặp lại khi kết thúc giao 
dịch. Hay ánh mắt nhìn - nụ cười, 
thao tác chính xác, chuyên nghiệp 
- sự nhiệt tình trong quá trình tư 
vấn khách hàng… tất cả đều có thể 
để lại những ấn tượng khó quên 
trong hành trình trải nghiệm của 
khách hàng với ngân hàng. Khi nhìn 
sang một ngân hàng cổ phần nhỏ - 
TPBank, sự tận tâm, ân cần, sẵn sàng 
phục vụ khi đã quá giờ giao dịch 
trưa đã để lại cảm tình và ấn tượng 
khó quên đối với mỗi khách hàng 
khi nhắc đến thương hiệu nhà bank 
này. 

Và các kênh tương tác online 
Khách hàng giao tiếp online qua 

nhiều hình thức như app, web, ATM, 
mạng xã hội, diễn đàn… Ngân hàng 
khó nắm được họ nói về mình lúc 
nào và ở đâu. 

Một nền tảng công nghệ tốt là 
điều không thể thiếu để đảm bảo 
các kênh tương tác online thỏa mãn 
nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh 
đó, chúng ta cần làm tốt công tác 
phòng ngừa khủng khoảng truyền 
thông. Khủng hoảng truyền thông 
có thể đến từ bất kỳ tình huống nào, 
xảy ra ở bất kỳ đâu. Nếu nhân viên 
không giữ gìn hình ảnh của mình 
trong giao dịch với khách hàng, đạo 
đức trong kinh doanh hay tuân thủ 
các quy định của ngân hàng, đương 
nhiên điều đó cũng có ảnh hưởng 
không nhỏ tới hình ảnh thương 
hiệu của doanh nghiệp. 

Quản trị trải nghiệm của khách 
hàng có thể hiểu là sự duy trì vị thế 
của thương hiệu trong thị trường. 
Một thương hiệu có thể nổi tiếng 
trong thời gian này nhưng cũng 
có thể không còn được tin tưởng 
trong những thời gian sau. Quản 
trị trải nghiệm khách hàng sẽ giúp 
nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng 
sức khỏe thương hiệu và làm cho 
thương hiệu trở nên ổn định, không 
làm mất đi giá trị của chúng dù phải 
thay đổi môi trường kinh doanh. 
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Chuẩn mựC mới Trong 
giao dịCh Thanh Toán 
QuốC Tế 

Swift GPI là giải pháp kỹ thuật 
dựa trên sự tiến bộ và ứng dụng 
công nghệ thông tin. Dịch vụ này 
giúp cải tiến các quy tắc kinh doanh 
liên ngân hàng, định dạng thống 
nhất mã điện thanh toán trên toàn 
bộ giao dịch và cung cấp cơ sở dữ 
liệu đám mây bảo mật. 

Ra đời như một cuộc cách mạng 
hóa các giao dịch quốc tế, bởi vậy 

   BiDv Bước vào 
“kỷ nguyên công nghệ 
  thanh toán mới”

triển khai swift gPi:

Là ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham gia Swift GPI (Sáng 
kiến đổi mới thanh toán toàn cầu) thông qua API (giao diện 
lập trình ứng dụng), BIDV đang giúp khách hàng BIDV trải 
nghiệm và hưởng dụng nhiều tiện ích từ các dịch vụ thanh 
toán xuyên biên giới nâng cao...

Trung TâM Thanh Toán

Swift GPI đặt ra không ít thách thức 
trong quá trình triển khai. Các ngân 
hàng tham gia phải không ngừng 
cải tiến các chương trình, quy trình 
thanh toán nội bộ để đáp ứng được 
các tiêu chuẩn kỹ thuật và nguyên 
tắc dịch vụ chuẩn của Swift GPI. Tuy 
nhiên, với những ưu thế nổi trội, 
Swift GPI hiện đang được nhiều 
ngân hàng trên thế giới lựa chọn 
tham gia.

Tính đến tháng 5/2018, có hơn 
165 định chế tài chính trên toàn cầu 

đăng ký tham gia Swift GPI, trong đó 
có 50 ngân hàng đưa vào triển khai 
trong thực tế, hơn 110 ngân hàng 
trong quá trình xây dựng hệ thống 
nội bộ. Đa số các ngân hàng lớn có 
quan hệ đại lý với BIDV đều nằm 
trong danh sách này như JPMorgan 
Chase, Well’s Fargo, Standard 
Chartered Bank, Deutsche Bank…

Số lượng giao dịch ứng dụng 
dịch vụ GPI đang gia tăng ngoạn 
mục, với 25% lượng điện Swift với 
doanh số “khủng” 100 tỷ USD thanh 
toán mỗi ngày trên toàn cầu. 

Thời gian xử lý các giao dịch có 
ứng dụng Swift GPI trở nên vô cùng 
nhanh chóng, chỉ còn được tính 
bằng phút, thậm chí bằng giây. Hệ 
thống SWIFT đã ghi nhận gần 50% 
số lượng giao dịch được ghi có cho 
người hưởng với thời gian dưới 30 
phút, hơn 90% giao dịch được xử 
lý thành công trong vòng 24 giờ. 
Các chi phí liên quan đến việc vấn 
tin, tra soát cũng giảm chỉ còn bằng 
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một nửa so với trước đây.
Với những con số biết nói trên, 

Swift GPI được kỳ vọng sẽ trở thành 
chuẩn mực mới cho tất cả các giao 
dịch quốc tế vào cuối năm 2020.

Không dừng ở đó, với tầm nhìn 
dài hạn đồng thời tuân theo lộ 
trình xây dựng Swift GPI do tổ chức 
SWIFT đưa ra, ngoài dịch vụ chuyển 
tiền ghi có gCCT (GPI Customer 
Credit Transfer) đã được triển khai, 
trong năm 2018 có 3 dịch vụ mới sẽ 
được đưa vào ứng dụng và tiếp tục 
phát triển các dịch vụ gia tăng trong 
những năm tiếp theo. Cụ thể như: 

- GPI Universal Tracking: Cho 
phép theo dõi thông tin của cả 
những giao dịch được xử lý bởi các 
ngân hàng chưa tham gia GPI.

- GPI Cover Payment (mã dịch vụ 
gCOV): Các điện cover (MT202) đảm 
bảo nguồn thanh toán cho các điện 
MT103 (mã dịch vụ gCCT) được theo 
dõi quá trình và trạng thái xử lý.

- GPI Stop and Recall (mã dịch 
vụ gSRP): Xử lý dừng và hoàn trả 
các giao dịch gCCT đang được 
chuyển tiếp.

- GPI International Payments 
Assistant (mã dịch vụ gIPA): Công 
cụ giúp khách hàng có thể tự kiểm 
tra đảm bảo chỉ dẫn thanh toán trên 
điện là chính xác, giúp gia tăng tỷ 
lệ thanh toán tự động (STP), giảm 
thiểu tối đa tỷ lệ tra soát, hoàn trả.

- GPI for Corporates (mã dịch vụ 
g4C): Cho phép mở rộng theo dõi 
thông tin giao dịch giữa ngân hàng 
và khách hàng doanh nghiệp.

- GPI Financial Institution 
Transfer (mã dịch vụ gFIT): Cho 
phép theo dõi thông tin giao dịch 
điều vốn giá trị cao giữa các định 
chế tài chính.

- GPI Case Resolution Service 
(mã dịch vụ gCASE): Cho phép 
cung cấp thông tin hồ sơ giao dịch 
chuyển tiền giữa các ngân hàng.

- Proof of Value: Dịch vụ dự báo 
trước giao dịch ghi có cho người 
hưởng hoặc chuyển tiếp yêu cầu 
thanh toán đến đối tượng phải trả.

- Áp dụng Công nghệ Sổ cái Phân 
tán (Distributed Ledger Technology 
– DLT): Giúp các giao dịch thanh 
toán quốc tế được thực hiện và hạch 

toán theo thời gian thực, giảm tối 
đa thời gian và tăng tính minh bạch 
trong xử lý giao dịch.

Bidv ghi danh Trên Bản 
đồ Thanh Toán mới

Nắm bắt xu hướng chung, thấy 
được những lợi ích của Swift GPI, 
BIDV đã xác định triển khai dịch vụ 
này là thực sự cần thiết, phù hợp 
với chiến lược phát triển của BIDV. 
Ngày 18/12/2017, BIDV đã đăng ký 
tham gia Swift GPI - bước khởi đầu 
chính thức đưa BIDV đặt chân tới “kỷ 
nguyên công nghệ thanh toán mới” 
của thế giới. 

Ngày 16/03/2018, BIDV tổ chức 
buổi khởi động dự án với sự tham 
gia của chuyên gia cao cấp thuộc 
dự án Swift GPI khu vực Châu Á. Tại 
đây, các chuyên gia SWIFT đã chia sẻ 
tình hình, lợi ích mang lại khi triển 
khai GPI của các ngân hàng trên thế 
giới. Đặc biệt, các chuyên gia nhấn 
mạnh từng cấu phần cũng như 
những yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ 
mà BIDV cần đáp ứng, cũng cam kết 
sẽ tích cực hỗ trợ, giải đáp kịp thời 
các vướng mắc khó khăn trong quá 
trình triển khai, đảm bảo BIDV triển 
khai GPI theo đúng kế hoạch đặt ra 
vào cuối năm 2018.

Về giải pháp kết nối, trao đổi 
thông tin dữ liệu tra cứu Tracker 
GPI, BIDV là ngân hàng tiên phong 
lựa chọn phương án kết nối API 
(Application Programming Interface 
- giao diện lập trình ứng dụng). Đây 
là giải pháp hiện đại do Swift cung 
cấp, cho phép Ngân hàng tham gia 
GPI kết nối trực tiếp với Tracker GPI 
để gửi, nhận và vấn tin dữ liệu, thay 
vì phải trao đổi thông qua các điện 
xác nhận MT199gpi/MT299gpi. Dù 
là lựa chọn mang tính thách thức 
về kỹ thuật và tài chính nhưng kết 
nối API là phương án có tốc độ xử lý 
siêu tốc, cập nhật giao dịch tức thời 
nhất và là tiền đề chuyển tiếp thông 
tin giao dịch tới khách hàng nhanh 
chóng qua các kênh phân phối 
dịch vụ ngân hàng điện tử (BSMS, 
Internet Banking, eBank...). Các 
chuyên gia của SWIFT cũng đánh 
giá rất cao sự nhanh nhạy, chủ động 
về công nghệ của BIDV khi nhìn 

thấy tính ưu việt của kết nối API và 
quyết định lựa chọn kết nối này khi 
tham gia Swift GPI.

Dù chỉ đang ở bước khởi đầu 
nhưng có thể thấy trong tương lai 
không xa, Swift GPI sẽ mang tới 
những lợi ích vượt trội cho BIDV. 
Bằng sự gia tăng tốc độ thanh toán, 
minh bạch luồng xử lý điện chuyển 
tiền, không ngừng phát triển các 
dịch vụ gia tăng và áp dụng các 
công nghệ mới vào dịch vụ thanh 
toán, Swift GPI sẽ giúp BIDV giảm 
chi phí tác nghiệp, tối ưu hóa nguồn 
vốn của ngân hàng, đa dạng hóa 
sản phẩm dịch vụ áp dụng công 
nghệ cao, tăng sự hài lòng của 
khách hàng và mở rộng quy mô 
khách hàng. 

Với Swift GPI, BIDV đã cùng hơn 
165 ngân hàng thương mại hàng 
đầu ghi tên mình trên bản đồ thanh 
toán mới của thế giới. Thành tích 
vượt trội này đã khẳng định vị thế 
tiên phong của BIDV - “Ngân hàng 
cung cấp dịch vụ thanh toán tốt 
nhất Việt Nam” trong kỷ nguyên số 
Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Swift GPI là 1 chuỗi các sáng kiến được đề xuất và 
thực thi liên tục, liên tục hoàn thiện. Ngay từ năm 2015, 
SWIFT đưa ra lộ trình triển khai Swift GPI gồm 3 giai đoạn 
chính: 

 Giai đoạn 1: Chuyển tiền Có của khách hàng (gCCT): 
tập trung vào thanh toán giữa doanh nghiệp và 
doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp phát triển kinh 
doanh quốc tế, cải thiện mối quan hệ với nhà cung 
cấp và đạt được hiệu quả cao hơn về ngân sách... 
 Giai đoạn 2: Chuyển đổi kỹ thuật số thanh toán xuyên 
biên giới, bằng cách cho phép các ngân hàng: Dịch vụ 
làm giàu dữ liệu thanh toán, Dịch vụ dừng và thu hồi 
lệnh thanh toán (Stop and Recall), Dịch vụ hỗ trợ 
thanh toán quốc tế... 
 Giai đoạn 3: Triển khai công nghệ sáng tạo: khai thác 
tiềm năng sử dụng các công nghệ mới như công nghệ 
phân phối phân tán (sổ cái) trong quá trình thanh 
toán qua biên giới, đối chiếu tài khoản Nostro theo thời 
gian thực...
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Ngày nay cùng với sự phát 
triển bùng nổ của thương 
mại điện tử, internet, mobile, 

mạng xã hội…các dịch vụ ngân 
hàng điện tử như Internetbanking, 
Mobilebanking, SMS banking… 
đang dần được đông đảo khách 
hàng biết đến, yêu thích và sử dụng 
như một phần thiết yếu của cuộc 
sống bởi nó giúp họ có thể dễ dàng 
thực hiện các giao dịch chuyển tiền, 
gửi tiết kiệm, vay vốn… một cách 
thuận tiện mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm 
chi phí và thời gian. Tuy nhiên, ngoài 
yếu tố thuận tiện, vấn đề cần được 
quan tâm hơn cả là ngân hàng cũng 
như khách hàng cần trang bị công 
nghệ và kiến thức cơ bản để phòng 
tránh tội phạm công nghệ cao. 

an Toàn Cho CáC giao 
dịCh ngân hàng điện Tử

Để tiếp cận và lấy cắp thông tin 
khách hàng trong giao dịch ngân 

cảnh giác 
với tội phạm công nghệ cao

Mai Lan

hàng điện tử, đối tượng thường: 
Giả mạo người thân gửi tin nhắn 
qua mạng xã hội thông báo có tiền 
chuyển từ nước ngoài về hoặc cần 
sự hỗ trợ về tài chính và yêu cầu 
cung cấp thông tin bảo mật cá nhân 
để nhận tiền thông qua trang web 
giả mạo; Giả mạo màn hình ứng 
dụng, màn hình đăng nhập bằng 
cách gửi email/SMS từ một địa chỉ 
email/số điện thoại mạo danh ngân 
hàng tới khách hàng trong đó chứa 
đường link giả mạo nhằm lừa khách 
hàng tiết lộ các thông tin bảo mật 
sử dụng dịch vụ. Thậm chí chúng 
còn giả mạo cán bộ ngân hàng gọi 
điện/nhắn tin thông báo có khoản 
tiền chuyển vào tài khoản khách 
hàng và yêu cầu khách hàng cung 
cấp thông tin đăng nhập, mã OTP 
để nhận tiền hoặc nhận khuyến 
mãi/quà tặng/trúng thưởng; Thông 
báo tài khoản ebanking của khách 
hàng bị xâm nhập trái phép hoặc 

sắp hết hiệu lực và yêu cầu khách 
hàng cung cấp thông tin cá nhân để 
xác nhận lại thông qua đường link 
độc hại hoặc trang web giả mạo.

Trước những thủ đoạn vô cùng 
tinh vi như vậy, khách hàng cần 
lưu ý:

- Không sử dụng số chứng minh 
nhân dân, hộ chiếu hay số điện 
thoại để đặt mật khẩu. Sử dụng mật 
khẩu đủ mạnh gồm từ 8 ký tự trở 
lên bao gồm các ký tự chữ kết hợp 
ký tự số và những ký hiệu đặc biệt. 
Thời đại công nghệ số, cái gì cũng 
cần mật khẩu như điện thoại, máy 
tính cá nhân, email, tài khoản ngân 
hàng… Việc phải nhớ quá nhiều 
loại mật khẩu thực sự cũng là vấn 
đề với nhiều người tuy nhiên chúng 
ta không còn sự lựa chọn nào khác 
nếu muốn bảo vệ chính mình trong 
các giao dịch điện tử đó.

- Tuyệt đối không trả lời các 
email có nội dung là ngân hàng yêu 
cầu người dùng cung cấp lại thông 
tin tài khoản vì các ngân hàng sẽ 
không bao giờ làm như thế; Cẩn 
trọng với các file đính kèm trong 
những email có nguồn gốc không 
rõ ràng, tuyệt đối không nhấp chuột 
vào file đính kèm để tránh bị hack 
thông tin.

- Hạn chế chia sẻ thông tin cá 

Tiêu điểm
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nhân trên tài khoản mạng xã hội 
vì kẻ gian có thể tập trung thông 
tin để chiếm tài khoản ngân hàng. 
Tuyệt đối cẩn thận các đường link 
hiện diện trên các diễn đàn, các 
trang mạng xã hội.

- Luôn để điện thoại di động, 
máy tính cá nhân ở chế độ khóa 
màn hình khi không dùng và 
thường xuyên đổi mật khẩu vì kẻ 
gian có thể lợi dụng dùng điện 
thoại, máy tính để xâm nhập tài 
khoản ngân hàng… 

- Giao dịch qua mạng có độ rủi 
ro rất cao vì vậy quý khách chỉ nên 
đăng ký kích hoạt dịch vụ khi có nhu 
cầu giao dịch, Ưu tiên sử dụng máy 
tính của cá nhân để thực hiện giao 
dịch và chỉ giao dịch tại các website 
có uy tín, an toàn, đọc kỹ các điều 
kiện, điều khoản; Trường hợp phát 
hiện thẻ bị mất cắp thất lạc hoặc 
có nghi ngờ bị lợi dụng, chủ thẻ có 
thể chủ động gọi tới tổng đài chăm 
sóc khách hàng của ngân hàng phát 
hành để yêu cầu khóa kịp thời.

Tự Bảo vệ mình TrướC 
nguY Cơ gian lận Thẻ

Cùng với các dịch vụ ngân hàng 
điện tử, thẻ cũng là một sản phẩm 
rất hữu ích và phổ biến tại Việt 
Nam những năm gần đây. Số lượng 

người dùng thẻ để chi tiêu, mua 
sắm thay thế cho tiền mặt ngày 
càng gia tăng. Tuy nhiên nhiều 
người vẫn chưa chú ý đến những 
cảnh báo an toàn của ngân hàng 
trong quá trình sử dụng thẻ dẫn tới 
các tình huống thẻ bị lợi dụng, mất 
tiền. Dưới đây là những thông tin 
hữu ích không chỉ người dùng thẻ 
nên quan tâm mà ngay cả những 
đơn vị cung cấp dịch vụ chấp nhận 
thẻ cũng nên biết nhằm giúp khách 
hàng yên tâm hơn trong việc dùng 
thẻ thanh toán tại đơn vị của mình:

- Không để lộ thông tin thẻ: 
không tiết lộ mật khẩu hay cho 
người khác mượn thẻ ngân hàng 
đồng thời nên định kỳ đổi mật khẩu. 
Để tránh rủi ro bị người khác nhìn 
thấy thông tin thẻ, đặc biệt là mã 
CVV (3 số cuối ở mặt sau thẻ), chủ 
thẻ nên chủ động ghi nhớ rồi dùng 
giấy dán lên.

- Cẩn thận khi rút tiền tại máy 
ATM: chú ý quan sát khu vực đặt 
máy, khe đọc thẻ, khu vực bàn phím 
trước khi giao dịch. Nếu cảm thấy 
ATM có các thiết bị lạ và/hoặc khác 
lạ so với thông thường và/hoặc 
không an toàn, khách hàng không 
nên thực hiện giao dịch, chuyển đến 
địa điểm khác. Khi nhập mã PIN, quý 
khách nên che bàn phím. Để đảm 

bảo giao dịch rút tiền an toàn, Quý 
khách không nên lựa chọn giao dịch 
tại các ATM có địa điểm vắng vẻ, ít 
người qua lại; Cẩn trọng trong khi 
có người chủ động bắt chuyện tại 
máy ATM. Quý khách cũng không 
nên giao dịch quá lâu tại máy ATM. 
Hãy rời ngay khỏi máy khi hoàn 
tất giao dịch. Trường hợp cần đếm 
tiền, Quý khách vui lòng lựa chọn 
địa điểm an toàn khác, cách xa máy. 
Phải nhận hóa đơn máy in ra kể cả 
khi khách hàng không rút được tiền. 
Trường hợp có phát sinh sự cố với 
thẻ BIDV khi đang thao tác tại máy 
ATM (máy “nuốt” thẻ, báo nợ khi 
giao dịch chưa kết thúc...), liên hệ 
ngay BIDV theo số 19009247 để 
được hỗ trợ khẩn cấp. Nếu thực hiện 
giao dịch tại ngân hàng khác, khách 
hàng liên hệ ngay theo số điện thoại 
khẩn dán trên máy ATM của ngân 
hàng chủ quản.

- Giữ thẻ trong tầm mắt khi 
giao dịch tại POS: Đảm bảo tất cả 
các giao dịch bằng thẻ tại POS phải 
được tiến hành trước mắt khách 
hàng để chắc chắn người khác 
không thể sao chép thông tin thẻ 
dẫn đến lợi dụng thực hiện các giao 
dịch gian lận. Kiểm tra để đảm bảo 
nhận lại đúng thẻ, kiểm tra kỹ nội 
dung, tổng số tiền trên hóa đơn 
giao dịch trước khi ký chấp nhận 
thanh toán. Luôn kiểm tra hóa đơn 
sau khi thực hiện giao dịch để chắc 
chắn rằng thông tin trên hóa đơn là 
chính xác. Giữ lại tất cả những hóa 
đơn này để đối chiếu với đợt sao kê 
giao dịch thẻ liền kề…

- Sử dụng dịch vụ báo giao dịch 
tự động: Theo các chuyên gia để 
đảm bảo an toàn trong các giao 
dịch thẻ, chủ thẻ nên sử dụng dịch 
vụ báo giao dịch tự động để đảm 
bảo mỗi khi phát sinh giao dịch từ 
thẻ, chủ thẻ đều nắm được thông 
tin và có biện pháp xử lý kịp thời. 
Trường hợp không may xảy ra rủi 
ro mất tiền trong tài khoản thẻ mà 
chưa rõ nguyên nhân, chủ thẻ nên 
bình tĩnh liên hệ ngân hàng phát 
hành đề nghị khóa thẻ đồng thời 
phối hợp với các bên liên quan cung 
cấp chứng từ (nếu có) để được hỗ 
trợ và hướng dẫn giải quyết. 
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Tại Điều 2 Thông tư quy định 
đối tượng áp dụng bao gồm 
các ngân hàng thương mại, 

ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín 
dụng phi ngân hàng (trừ công ty cho 
thuê tài chính, công ty tài chính bao 
thanh toán), tổ chức tài chính vi mô, 
quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

thông tư số 14/2018/tt-nhnn

hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay
phát triển nông nghiệp, nông thôn
Ngày 29/5/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 
Thông tư số 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều 
hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát 
triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-
CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn. 

Duy nguyễn

Thông tư có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 13/7/2018 và thay thế 
Thông tư số 20/2010/TT-NHNN 
ngày 29/9/2010 của Ngân hàng 
Nhà nước về hướng dẫn thực hiện 
các biện pháp điều hành công cụ 
chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức 
tín dụng cho vay phát triển nông 
nghiệp, nông thôn.

CáC Biện pháp hỗ Trợ 
Tổ ChứC Tín dụng 

Thông tư quy định cụ thể các biện 
pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay 
phát triển nông nghiệp, nông thôn 
gồm: (i) Tái cấp vốn hỗ trợ tổ chức 
tín dụng cho vay phát triển nông 
nghiệp, nông thôn theo các quy định 
về việc tái cấp vốn đối với tổ chức tín 
dụng và (ii) Hỗ trợ qua công cụ dự 
trữ bắt buộc và (iii) các biện pháp hỗ 
trợ khác theo quyết định của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước.

về Biện pháp hỗ Trợ 
Qua Công Cụ dự Trữ 
BắT BuộC

Điều 3 Thông tư quy định cụ 
thể biện pháp hỗ trợ qua công cụ 

Tiêu điểm
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dự trữ bắt buộc là việc áp dụng tỷ 
lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ đối với 
tiền gửi bằng đồng Việt Nam thấp 
hơn so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc 
do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
quy định đối với từng loại hình tổ 
chức tín dụng trong từng thời kỳ. 
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ quy 
định trên đây được áp dụng trong 
thời gian 06 tháng. Đồng thời đối 
với tổ chức tín dụng có tỷ trọng 
tín dụng nông nghiệp, nông thôn 
bình quân đạt mức từ 40% trở lên 
nhưng không có nhu cầu áp dụng 
tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ quy 
định này thì không áp dụng các 
quy định về dự trữ bắt buộc tại 
Thông tư này.

áp dụng Tỷ lệ dự Trữ 
BắT BuộC hỗ Trợ đối với 
Tiền gửi Bằng đồng việT 
nam

Khoản 2 Điều 3 Thông tư quy 
định cụ thể việc áp dụng tỷ lệ dự 
trữ bắt buộc hỗ trợ đối với tiền 
gửi bằng đồng Việt Nam thấp hơn 
so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiêu 

chí quy định bao gồm: (i) Đối với 
tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư 
nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn trên tổng dư 
nợ tín dụng bình quân (sau đây 
gọi tắt là tỷ trọng tín dụng nông 
nghiệp, nông thôn bình quân) từ 
70% trở lên: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 
hỗ trợ theo đề nghị của tổ chức tín 
dụng nhưng không thấp hơn một 
phần hai mươi (1/20) tỷ lệ dự trữ 
bắt buộc tương ứng với từng loại 
tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước 
quy định đối với loại hình tổ chức 
tín dụng đó (ii) Đối với tổ chức tín 
dụng có tỷ trọng tín dụng nông 
nghiệp, nông thôn bình quân từ 
40% đến dưới 70%: Tỷ lệ dự trữ bắt 
buộc hỗ trợ theo đề nghị của tổ 
chức tín dụng nhưng không thấp 
hơn một phần năm (1/5) tỷ lệ dự 
trữ bắt buộc tương ứng với từng 
loại tiền gửi do Ngân hàng Nhà 
nước quy định đối với loại hình tổ 
chức tín dụng đó.

về việC Thông Báo áp 
dụng Tỷ lệ dự Trữ BắT 
BuộC hỗ Trợ

Điều 4 Thông tư quy định, Tổ 
chức tín dụng xác định tỷ trọng 
tín dụng nông nghiệp, nông thôn 
bình quân theo quy định Thông tư 
này, trường hợp đáp ứng tiêu chí 
áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ 
quy định thì gửi 01 văn bản đề nghị 
áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ 
qua đường bưu điện hoặc trực tiếp 
đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín 
dụng các ngành kinh tế), trong đó 

nêu rõ mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ 
trợ. Ngân hàng Nhà nước sẽ xem 
xét, thông báo cho tổ chức tín dụng 
về mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ 
áp dụng hoặc thông báo không 
chấp thuận áp dụng mức tỷ lệ dự 
trữ bắt buộc hỗ trợ theo đề nghị 
của tổ chức tín dụng và nêu rõ lý do 
không chấp thuận.

về QuYền và TráCh 
nhiệm Của Tổ ChứC Tín 
dụng

Điều 5 Thông tư có quy định, 
khi có nhu cầu vốn cho vay phát 
triển nông nghiệp, nông thôn, tổ 
chức tín dụng đề nghị Ngân hàng 
Nhà nước xem xét cho vay tái cấp 
vốn theo các quy định hiện hành. 
Trường hợp đáp ứng tiêu chí và 
có nhu cầu áp dụng tỷ lệ dự trữ 
bắt buộc hỗ trợ theo quy định tại 
Thông tư này, tổ chức tín dụng có 
văn bản đề nghị gửi Ngân hàng 
Nhà nước.

Thông tư cũng quy định trách 
nhiệm của tổ chức tín dụng trong 
việc thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp 
thời số liệu về tín dụng đối với lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước. 
Chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
hợp pháp và hợp lệ số liệu báo cáo 
về tổng dư nợ tín dụng và dư nợ tín 
dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn để làm căn cứ áp dụng 
biện pháp hỗ trợ cho vay phát triển 
nông nghiệp, nông thôn tại Thông 
tư này và các quy định pháp luật 
liên quan.

về QuY định ChuYển 
Tiếp

Điều 7 Thông tư có quy định việc 
chuyển tiếp như sau: Tổ chức tín 
dụng đang áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt 
buộc theo quy định tại Thông tư số 
20/2010/TT-NHNN ngày 29 tháng 9 
năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước 
về hướng dẫn thực hiện các biện 
pháp điều hành công cụ chính sách 
tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng 
cho vay phát triển nông nghiệp, 
nông thôn tiếp tục được áp dụng 
tỷ lệ dự trữ bắt buộc này đến hết 
tháng 7 năm 2018. 
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Từ xúC Cảm rưng rưng 
mỗi dịp Tháng 7 về

Và trên khắp dải đất hình chữ S 
thì có lẽ khúc ruột miền Trung là 
nơi từng phải chứng kiến nhiều đau 
thương mất mát nhất trong chiến 
tranh. Nơi đó có Ngã ba Đồng Lộc 
- ghi dấu 10 cô gái “xanh mãi tuổi 
20” đã kiên cường chiến đấu hy sinh 
thân mình cho tuyến đường huyết 
mạch nối liền hậu phương - tiền 
tuyến; có Thành cổ Quảng Trị – nơi 
hàng vạn người con cả nước đã hội 
tụ về cùng quyết tử cho tổ quốc 
quyết sinh; và nơi đó còn có những 
bức thư gửi mãi đến mai sau của 
những người chồng, người con vẫn 
luôn đau đáu về một ngày thống 
nhất để được trở về. Đâu đây vẫn 
còn vang vọng lời thơ “Đò xuôi 
Thạch Hãn” của tác giả Lê Bá Dương 
viết cho đồng đội mình:

Hàng năm cứ mỗi tháng 7 về, mỗi người con đất Việt lại hướng lòng 
mình về dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, bởi đây là dịp để 
người dân cả nước được tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh xương 
máu cho hòa bình của đất nước.

Thúy hằng

“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”

Bài thơ chỉ vẻn vẹn 04 câu nhưng 
thấm đẫm nghĩa tình đồng đội, đã 
chạm đến nỗi đau tận cùng của sự 
hy sinh, mất mát trong chiến tranh, 
làm rung động lòng người. Các anh 
đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, 
khi những ước mơ hoài bão hãy còn 
dang dở, khi niềm mong vào một 
ngày toàn vẹn đất nước đã sắp trở 
thành hiện thực… Tất cả đã đi vào 
lịch sử dân tộc, trở thành trang sử 
vàng chói lọi để thế hệ hôm nay và 
mai sau còn mãi tự hào.

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ 
hơn 40 năm nhưng còn để lại 
trong lòng dân tộc ta biết bao đau 
thương, mất mát. Và lớp trẻ chúng 
ta hôm nay mỗi khi được xem lại 

các tư liệu, phóng sự về chiến tranh, 
được nghe nhân chứng lịch sử kể 
về những câu chuyện thời chiến, về 
những hy sinh hiển hách của cha 
anh đi trước thì lại càng thêm tự hào 
tiếp bước cha anh để sống, lao động 
và học tập thật tốt, xây dựng và bảo 
vệ tổ quốc ngày càng giàu mạnh 
hơn, đàng hoàng hơn như lời Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn.

đến hành Trình Tri ân 
CáC anh hùng liệT Sỹ

Hướng tới lễ kỷ niệm 71 năm 
ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 
- 27/7/2018), 68 năm ngày truyền 
thống lực lượng Thanh niên xung 
phong (15/7/1950 - 15/7/2018), 50 
năm ngày chiến thắng Ngã Ba Đồng 
Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018), trong 
03 ngày từ 13 - 15/07/2018, Đoàn 
Thanh niên BIDV đã tổ chức hành 
trình tri ân, về với các địa chỉ đỏ tại 
03 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị với chủ đề “Tuổi trẻ BIDV tri ân 
các anh hùng liệt sỹ”.

Hoạt động có sự tham gia của 
gần 80 đoàn viên thanh niên ưu tú 

tuổi trẻ BiDv
với hành trình tháng 7 tri ân
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hạnh phúc. Với tinh thần xung kích, 
sự quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, hơn 400 tấn vật liệu đã được vận 
chuyển từ “đất liền” lên với Thôn 
Trấm và kết quả là con đường dài 
hơn 1,2 km đã gấp rút được hoàn 
thành chỉ sau 5 ngày kể từ khi khởi 
công. Một mùa mưa lũ đã lại sắp tới 
gần, giờ đây con đường hàng ngày 
tới trường các em đã không còn 
“nắng bụi mưa lầy” nữa mà thay vào 
đó là đường bê tông sạch sẽ. Món 
quà mà Đoàn thanh niên BIDV đem 
đến cho các em hôm nay không chỉ 
là động viên về vật chất mà hơn cả 
đó là sự ủng hộ 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 để 
mai sau lớn lên trở thành người có 
ích cho xã hội.

Hành trình “tháng 7 tri ân” của 
tuổi trẻ BIDV đã để lại trong lòng 
mỗi chúng tôi những ký ức thật đẹp 
và ý nghĩa, hứa hẹn sẽ trở thành 
hoạt động được tổ chức thường 
niên trong các năm tiếp theo. Mỗi 
hành trình đi qua là một bài học sâu 
sắc để dặn dò mỗi đoàn viên thanh 
niên BIDV về truyền thống uống 
nước nhớ nguồn vô cùng quý báu 
của dân tộc Việt Nam ta… 

sự nghiệp xây dựng và phát triển 
đất nước.

đóng góp 300 Triệu 
đồng làm đường Tới 
Trường 

Bên dòng Thạch Hãn ghi dấu lịch 
sử, các đoàn viên thanh niên BIDV 
đã góp kinh phí 300 triệu đồng để 
chung tay cùng với lực lượng thanh 
niên tình nguyện địa phương làm 
đường tới trường cho các em nhỏ 
tại Thôn Trấm, xã Triệu Thượng, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 
Cùng với việc tài trợ kinh phí làm 
đường, tại buổi lễ khởi động chiến 
dịch thanh niên tình nguyện hè 
2018, đại diện đoàn thanh niên BIDV 
đã trao 20 suất quà cho các gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn tại Thôn 
Trấm với tổng giá trị 10 triệu đồng. 

Nằm cách xa trung tâm gần 
1 tiếng đồng hồ di chuyển bằng 
thuyền với bốn bề xung quanh là 
sông nước, người dân ở đây chủ 
yếu phải tự cấp tự túc bằng những 
gì tự nuôi trồng được, kinh tế vẫn 
còn nhiều vất vả. Nhìn ánh mắt các 
em nhỏ trong buổi lễ khởi động 
chiến dịch tình nguyện hè, hẳn ai ai 
trong chúng tôi cũng dấy lên cảm 
xúc nghẹn ngào xen lẫn niềm vui và 

đại diện cho tuổi trẻ toàn hệ thống 
BIDV. Trong số đó không ít đoàn 
viên lần đầu được đến với miền 
Trung – mảnh đất một thời mưa 
bom bão đạn. Được đặt chân lên 
mảnh đất linh thiêng này, lần theo 
những dòng chữ tạc vào bia mộ, 
nơi có những nấm mộ chưa được 
biết tên và xúc động hơn là khi được 
nghe kể về những chiến tích hào 
hùng, về những hy sinh của các 
anh hùng liệt sỹ nơi đây… không 
ai trong chúng tôi kìm được nước 
mắt. Những ngấn lệ rưng rưng hòa 
cùng với màn mưa trong buổi chiều 
hè miền trung oi ả, tôi tự nhủ “Phải 
chăng đất trời cũng như đang hòa 
chung với xúc cảm của lòng người?”. 

Cùng dâng lên các Anh, các Chị 
những vòng hoa tươi thắm, những 
nén nhang với lòng biết ơn vô hạn, 
trước anh linh của các anh hùng liệt 
sỹ, các bậc tiền nhân cách mạng, 
đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Bí 
thư Đoàn thanh niên BIDV - thay 
mặt đoàn viên thanh niên BIDV 
nguyện hứa sẽ ra sức học tập, nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, 
phẩm chất cách mạng, nỗ lực vượt 
qua mọi khó khăn để tiếp bước cha 
anh đi trước, góp phần nhỏ bé vào 

BiDv cùng ngành ngân hàng tưởng niệm 
các anh hùng liệt sỹ tại miền trung

niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn, 
Nghĩa trang Đường 9… Tổng Giám đốc BIDV Phan Đức 
Tú đã đại diện BIDV tham gia chương trình ý nghĩa này.

Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại các 
di tích Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc, Di tích 
Truông Bồn… Đồng thời, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà 
nước cũng đại diện ngành Ngân hàng trao tặng Quỹ 
Đền ơn đáp nghĩa tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị, mỗi tỉnh 300 triệu đồng.

Bên cạnh việc tham gia chương trình của Ngân 
hàng Nhà nước, các đơn vị BIDV trong cả nước cũng 
đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 
71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ như: dâng hương tại 
nhiều Nghĩa trang liệt sỹ, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt 
Nam anh hùng, tặng quà cho những người có công với 
cách mạng, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu Thanh niên 
xung phong... hoàng Đức

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt 
sỹ  (27/7/1947 - 27/7/2018), vừa qua, Đoàn cán bộ 
ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Lê Minh Hưng dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng 
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Thể hiện trách nhiệm xã hội, thực hiện 
cam kết của ngân hàng, từ điểm khởi đầu 
tại Cà Mau ngày 13/6/2018, BIDV đã 
đồng hành cùng chiến dịch Hành trình 
đỏ đi qua 26 tỉnh thành phố trên toàn 
quốc với thông điệp “BIDV - Chung tay 
kết nối dòng máu Việt”. Chương trình 
do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến 
máu tình nguyện chủ trì, giao Viện Huyết 
học – Truyền máu Trung ương phối hợp 
tổ chức. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, BIDV 
tham gia đồng hành cùng chương trình.Minh hoàng

chuyển động
cùng 

hành trình đỏ 
2018
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Tại mỗi địa điểm Hành trình Đỏ 
đi qua, cán bộ đoàn viên Công 
đoàn, Đoàn thanh niên BIDV 

đã tích cực hỗ trợ chương trình, tạo 
dựng nét đẹp văn hóa hiến máu 
cứu người; cùng Ban tổ chức tuyên 
truyền rộng rãi các bệnh di truyền 
về máu, đặc biệt là bệnh tan máu 
bẩm sinh. Qua đó, góp phần nâng 
cao nhận thức của các tầng lớp 
nhân dân, lực lượng cán bộ, công 
chức, công nhân viên về hiến máu 
tình nguyện và an toàn truyền máu. 

Không chỉ thực hiện tài trợ 
chi phí tổ chức chương trình, hỗ 
trợ Ban tổ chức công tác truyền 
thông, hưởng ứng ngày Hội, BIDV 
đã tuyên truyền vận động gần 600 

khách hàng cán bộ, khách hàng 
tình nguyện tham gia, hiến tặng 
550/42.000 đơn vị máu, gửi tặng 
gần 150 phần quà trị giá 500.000đ/
phần quà chia sẻ những khó khăn 
đối với các bệnh nhân mắc bệnh 
máu. Đây là sự chia sẻ, là những nỗ 
lực, tâm sức và đóng góp với mong 
muốn chung tay vì lợi ích cộng 
đồng, cho một xã hội tốt đẹp hơn 
của ngân hàng.

Bạn Nguyễn Thị Lan Phương 
(Phó bí thư Đoàn Thanh niên BIDV) 
hào hứng: “Đây là lần thứ 2 em tham 
gia ngày hội hiến máu. Em thấy 
chương trình đúng nghĩa là một 
ngày hội để những tấm lòng cao 
cả gặp nhau, cùng sẻ chia những 

giọt máu đào để giúp đỡ những 
mảnh đời bất hạnh. Qua chương 
trình, em cũng có cơ hội  cập nhật 
kiến thức về các bệnh di truyền 
về máu, bênh tan máu bẩm sinh. 
Cần có nhiều hơn những sự quan 
tâm và giúp đỡ của cộng đồng để 
những hoàn cảnh khó khăn bất 
hạnh có thêm nghị lực vươn lên 
trong cuộc sống. Em hy vọng, với 
sự đồng hành của BIDV, chương 
trình sẽ có sức lan tỏa rộng lớn 
trong cộng đồng, mọi người trong 
chúng ta cùng nhiệt tình hưởng 
ứng tham gia phong trào hiến 
máu tình nguyện đảm bảo nguồn 
máu dự trữ trong điều trị bệnh cho 
mọi người khi cần thiết”. 
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BIDV tàI trợ xây Dựng trường học tạI Lào

Ngày 25/06/2018, tại huyện 
Dakcheung, tỉnh Sekong, CHDCND 
Lào, BIDV phối hợp với Sở Giáo 

dục tỉnh Sekong tổ chức khởi công xây 
dựng Trường Phổ thông Trung học 
Dakcheung dành tặng con em các bộ tộc 
Lào của địa phương.

Dự án xây dựng trường Phổ thông 
Trung học Dakcheung có tổng kinh phí 
thực hiện 1.000.000 USD, do BIDV tài 
trợ xây dựng; với quy mô 02 tầng gồm 
06 phòng học và 6 phòng thí nghiệm, 
phòng chức năng, thư viện, hội trường 
cùng khu thể thao... cung cấp môi trường 
học tập và giảng dạy tiên tiến, hiện đại 
cho các thầy cô và học sinh của trường. 

 Là ngân hàng thương mại Việt Nam 
đầu tiên có mặt tại Lào, sau hơn 19 năm 
hoạt động, đến nay, BIDV đã trở thành 
một cái tên quen thuộc, gần gũi với 
người dân đất nước Lào. Bên cạnh việc 

hoàn thành xuất sắc vai trò là cầu nối 
hiệu quả giữa hai nền kinh tế, BIDV đã có 
những đóng góp trách nhiệm, tích cực 
và có ý nghĩa với sự phát triển kinh tế xã 

hội tại Lào. Từ đó, đóng góp hiệu quả 
vào việc vun đắp cho mối quan hệ hữu 
nghị đặc biệt giữa hai đất nước Lào và 
Việt Nam. 

BIDV hỗ trợ khắc phục hậu quả Lũ quét tạI tây Bắc

Bà Nguyễn Thị Trung Tâm - Phó Giám đốc BIDV Hà Giang  
- trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Cháng Văn Liền,  

thôn Tham Còn, xã Cao Bồ.

Ông Phan Quang Hưng - Phó Giám đốc BIDV Lai Châu 
- trao biển tượng trưng  250 triệu đồng cho đại diện  Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu.

Để chia sẻ một phần thiệt hại của đồng bào Tây Bắc 
trong trận mưa lũ lịch sử ngày 24-25/6/2018, Công 
đoàn BIDV vận động cán bộ nhân viên trong toàn 

hệ thống, quyên góp và hỗ trợ khẩn cấp hơn 300 triệu 
đồng cho gia đình có người thân bị thiệt mạng, mất tích 
do mưa lũ, mỗi gia đình là 10 triệu đồng. 

Để triển khai ngay hoạt động tình nghĩa này, BIDV đã 
giao các chi nhánh trên địa bàn hai tỉnh trên phối hợp 
với sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh nhằm 
trực tiếp chuyển số tiền hỗ trợ tới gia đình các nạn 

nhân. Ngay trong chiều 27/6, BIDV Lai Châu trao cho 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu 250 
triệu đồng để hỗ trợ gia đình các nạn nhân vượt qua 
mất mát do mưa lũ những ngày qua. 

Ngày 28/6, đại diện BIDV Hà Giang đến thăm hỏi và trao 
tiền hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tử vong do mưa lũ 
tại huyện Vị Xuyên và Quản Bạ. Bên cạnh đó, BIDV cũng vận 
động toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện quyên góp, ủng 
hộ đồng bào vùng bị thiệt hại bởi thiên tai theo chủ trương 
của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. NguyễN PhaN
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Công đoàn cơ sở BIDV Đắk Lắk vừa tổ chức “Lễ nhận 
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị 
Thới”.

Mẹ Nguyễn Thị Thới sinh năm 1930, hiện cư trú tại 
thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Mẹ 
có chồng và 1 người con hy sinh trong cuộc chiến tranh 
chống Mỹ cứu nước. Chủ tịch nước đã ký quyết định 
phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng với mẹ 
Nguyễn Thị Thới ngày 1/9/2017. 

Với việc nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời mẹ 
Nguyễn Thị Thới, bên cạnh việc tặng quà, thăm hỏi động 
viên về mặt tinh thần, hằng tháng, Công đoàn cơ sở BIDV 
Đắk Lắk trích từ Quỹ Xã hội từ thiện 1,5 triệu đồng/tháng để 
hỗ trợ mẹ Thới có cuộc sống ổn định và bớt khó khăn hơn.

Ngoài mẹ Nguyễn Thị Thới, Công đoàn cơ sở BIDV Đắk 
Lắk đang nhận chăm sóc và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam 
Anh hùng Đào Thị Lục (sinh năm 1921) từ năm 2015 đến 
nay. Mẹ Đào Thị Lục hiện đang cư trú tại thôn 4 xã Eatu, 
TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là những việc làm ý nghĩa, phát huy truyền thống 
“uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” mà cả hệ 
thống đang duy trì.  huỳNh Phúc MiNh 

BIDV Đắk Lắk 
nhận phụng Dưỡng
Mẹ VIệt naM anh hùng

Ngày 22/6/2018, tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách (tỉnh 
Bến Tre), BIDV Bến Tre  bàn giao thiết bị y tế do BIDV tài 
trợ cho các xã: Phú Phụng, Vĩnh Bình, Sơn Định, Long 

Thới, Phú Sơn, Vĩnh Hoà, Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách. 
Các thiết bị y tế do BIDV tài trợ gồm 7 máy siêu âm xách tay trắng 
đen, 1 đầu dò và 7 máy điện tim, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. 

Tại chương trình bàn giao, ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Trung 
tâm Y tế huyện Chợ Lách bày tỏ lời cảm ơn BIDV đã chung tay 
cùng ngành y tế địa phương nhằm cải thiện và nâng cao điều 
kiện chăm sóc sức khoẻ người dân các xã trong huyện.

KiêM Ái

Bàn gIao thIẾt BỊ y tẾ 
trỊ gIÁ 2 tỶ cho 7 xÃ Ở BẾn trE 

Vừa qua, hưởng ứng phong trào 
“Giọt máu tình nghĩa”, đông đảo 
cán bộ nhân viên BIDV Phú Tài đã 

tham gia hiến máu nhân đạo tại Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Bình Định. Cùng ngày, 
Đoàn thanh niên của Chi nhánh cũng đã 
nhiệt tình tham gia chương trình “Chia 
sẻ yêu thương”, tổ chức gội đầu miễn 

cÁn Bộ BIDV phú tàI tích cực thaM gIa
công tÁc an sInh xÃ hộI

phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó 
khăn do Phòng công tác xã hội của Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Bình Định tổ chức.

Đây là những hành động thiết thực 
nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương 
ái, chia sẻ cộng đồng, đề cao nghĩa cử cao 
đẹp của cán bộ công nhân viên và đoàn 
thanh niên BIDV Phú Tài.” Ái LiNh

BIDV hỗ trợ gIa đình nạn nhân thIệt Mạng
Do Mưa Lũ tạI tây Bắc, Bắc trung Bộ 

Để chia sẻ một phần những thiệt hại của đồng 
bào tại các Tây Bắc, Bắc Trung Bộ trong trận 
mưa lũ ngày 20-22/7/2018 vừa qua, Công đoàn 

BIDV đã vận động cán bộ công nhân viên trong hệ 
thống quyên góp và hỗ trợ khẩn cấp hơn 300 triệu 
đồng cho đồng bào các  tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa, Sơn 
La, Phú Thọ, Lào Cai, Hòa Bình.

Trước mắt, BIDV hỗ trợ các gia đình có người thân 
bị thiệt mạng, mất tích bởi mưa lũ mức: 10 triệu đồng/
nạn nhân. Để triển khai ngay các hoạt động tình nghĩa 
này, BIDV đã giao các chi nhánh trên địa bàn phối hợp 
với đơn vị chức năng của Tỉnh trực tiếp chuyển số tiền 
hỗ trợ tới gia đình các nạn nhân.

LiNh Đào

59Tháng 7. 2018   Số 255   Đầu tư Phát triển



BIDV hỗ trợ xây Dựng nhà 
cho cựu thanh nIên xung phong

Ngày 13-7-2018, tại tỉnh 
Thái Nguyên, BIDV 
đã phối hợp tổ chức 

chương trình khánh thành và 
bàn giao nhà nhân đạo cho cựu 
Thanh niên xung phong Hoàng 
Thị Hiệp.

Bà Hoàng Thị Hiệp sinh năm 
1950 sống tại xóm Hóa, xã Bảo 
Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái 
Nguyên. Bà Hiệp là cựu Thanh 
niên xung phong có hoàn cảnh 
rất khó khăn, bà sống một mình 
trong căn nhà cấp 4 cũ nát, 
thủng dột nhiều chỗ. Trước hoàn 
cảnh của đó, Hội Chữ thập đỏ, 
Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình 

Nguyễn Văn Trỗi), Phan Hữu Thông 
(học lớp 7 Trường THCS Hồng Tân), 
Phan Hữu Thái và Phan Hữu Thường 
(học tại Trường mầm non Tân Lộc).

Với mong muốn chia sẻ với gia 
đình chị Vinh, tạo điều kiện cho các 
cháu được tiếp tục học hành. Đoàn 
thanh niên BIDV Bắc Hà Nội đã phát 
động đợt quyên góp trong nội bộ 
chi nhánh và nhận được sự hưởng 
ứng rất nhiệt tình từ các đoàn viên 
và tập thể cán bộ.

Tại Hà Tĩnh, Đoàn thanh niên 
BIDV Bắc Hà Nội đã phối hợp với 
Ban giám hiệu của 3 trường nơi các 
con của chị Vinh đang theo học 
để tiến hành trao tiền học phí. Số 
tiền chi nhánh hỗ trợ học phí và 
chi phí học tập cho cháu Thương 
đến hết cấp III là 10 triệu đồng, hỗ 
trợ học phí và chi phí học tập cho 
cháu Thông đến hết cấp II là 10 triệu 
đồng, hỗ trợ chi phí học tập cho 
hai cháu Thường và Thái là 10 triệu 
đồng. 

Ngoài việc hỗ trợ trả trước chi phí 
học tập cho các cháu với tổng số 
tiền là 30 triệu đồng, chi nhánh còn 
hỗ trợ lương thực, quần áo cho các 
cháu với giá trị 4 triệu đồng.

 MạNh cườNg

Ngày 17/07/2018, Đoàn thanh 
niên BIDV Bắc Hà Nội đã đến 
thôn Tân Thượng, xã Tân 

Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh để trao 
tặng học phí và hỗ trợ chi phí sinh 
hoạt cho 4 cháu nhỏ là con của chị 
Phan Thị Vinh - bệnh nhân ung thư 
giai đoạn cuối. 

Gia đình chị Phan Thị Vinh có 
hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi 

chồng chị Vinh mất vào tháng 
8/2017 do đột quỵ, hơn một tháng 
sau chị phát hiện bị ung thư giai 
đoạn cuối. Gia đình đã phải bán đi 
con bò duy nhất với giá 20 triệu để 
phẫu thuật cho chị. Hiện chị đang 
tiến hành các đợt xạ trị tại bệnh viên 
ung bưới TP. Hồ Chí Minh. Chị Vinh 
có 4 người con là cháu Phan Hoài 
Thương (học lớp 10 Trường THPT 

đã vận động xây dựng nhà cho gia 
đình bà. Ngôi nhà được khởi công 
ngày 26-6-2018 với thiết kế 4 gian 
cấp 4 diện tích 65m2, mái khung sắt, 
lợp tôn lạnh, nền lát gạch hoa, cửa 
nhôm kính. Tổng kinh phí xây dựng 
là 94,5 triệu đồng. Trong đó, BIDV 
Nam Thái Nguyên hỗ trợ 20 triệu 
đồng; Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 20 
triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ 
trợ 10 triệu đồng; các cơ quan, tập 
thể khác hỗ trợ tổng cộng 10 triệu 
đồng; số tiền còn lại do anh em họ 
hàng giúp đỡ...

Cũng tại buổi lễ, đại diện cơ 
quan, đơn vị, nhà hảo tâm, chính 
quyền địa phương đã tặng gia 

đình nhiều vật dụng thiết yếu, 
động viên bà Hiệp ổn định 
cuộc sống. Đức hoàNg

BIDV Bắc hà nộI 
tặng quà an sInh xÃ hộI tạI hà tĩnh
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Dự án “Trao quyền tăng 
cường hòa nhập kinh tế 
cho phụ nữ và thanh niên 

nghèo” được Quỹ MetLife triển khai 
tại 3 quốc gia: Việt Nam, Bangladesh 
và Mexico từ tháng 1/2017 đến 
tháng 8/2020. Tại Việt Nam, dự án 
được triển khai tại 8 xã thuộc tỉnh 
Kon Tum (5 xã tại huyện Kon Plông 
và 3 xã thuộc huyện Kon Rẫy). Người 
hưởng lợi của dự án đều thuộc 
các dân tộc thiểu số như Ba Na, Xê 
Đăng, Mơ Nâm, K’dông, H’re... Theo 
tổng kết của dự án, đến nay đã có 
2.800 phụ nữ và thanh niên nghèo 
tham gia dự án này. Trong đó, tổng 
số hộ gia đình hưởng lợi là 2.645 hộ 
nghèo và cực nghèo, số hộ nghèo 
cùng cực được hưởng lợi là 400 hộ.

Một trong những mục tiêu của 

BIDV MEtLIfE thaM gIa hỗ trợ phụ nữ
thanh nIên nghèo hòa nhập kInh tẾ
Được sự tài trợ của Quỹ MetLife, dự án “Trao quyền tăng cường hòa nhập 
kinh tế cho phụ nữ và thanh niên nghèo” đã được triển khai tại Kon Tum và 
mang đến nhiều cơ hội phát triển cho người dân nơi đây. Là đại diện Quỹ 
MetLife, vừa qua BIDV MetLife đã tổ chức Đoàn công tác phối hợp với các tổ 
chức Plan International (các tổ chức tiếp nhận tài trợ của Quỹ MetLife) khảo 
sát thực tế các hộ gia đình được hưởng lợi từ dự án.

các dịch vụ bảo hiểm xã hội, trợ cấp 
hưu trí cho các hộ dân.

Trong chuyến công tác này, BIDV 
MetLife đã tới xã Măng Bút (thuộc 
huyện Kon Plông) và xã Đắc Kôi 
(thuộc huyện Kon Rẫy). Tại đây, đại 
diện của BIDV MetLife và các cán bộ 
dự án đã làm việc với ban quản lý 
dự án xã để tổng kết tình hình hoạt 
động dự án trên địa bàn xã. Đoàn 
đã thăm hỏi các hộ gia đình nghèo, 
cũng như gặp gỡ và tham gia hoạt 
động cùng Nhóm Tiết kiệm và Tín 
dụng thôn bản (VSL) tại hai xã. 

Nhóm Tiết kiệm và Tín dụng thôn 
bản được thành lập với mục tiêu 
khuyến khích sự tham gia của các hộ 
nghèo nói riêng và cộng đồng nói 
chung xây dựng khả năng tài chính 
của cộng đồng dân cư trong huy 
động các khoản tiết kiệm, sử dụng 
số vốn tiết kiệm để tạo nên quỹ cho 
vay và quỹ xã hội. Quỹ này dành 
hỗ trợ các thành viên trong trường 
hợp khẩn cấp. Thông qua các Nhóm 
Tiết kiệm và Tín dụng thôn bản, các 
thành viên sẽ được nâng cao kiến 
thức về quản lý tài chính hộ gia đình, 
tiến tới có thói quen tiết kiệm, đồng 
thời giúp người nghèo có cơ hội tiếp 
cận với các nguồn vốn để đầu tư 
phát triển kinh tế.

dự án là cung cấp các chương trình 
giáo dục toàn diện về kỹ năng quản 
lý tài chính cho phụ nữ và thanh 
niên (thuộc độ tuổi từ 18 đến 34) có 
hoàn cảnh kinh tế khó khăn phát 
triển các mô hình sinh kế, nâng cao 
năng lực, kỹ năng kinh doanh từ 
đó cải thiện đời sống dân nghèo. 
Dự án cũng đặt trọng tâm vào triển 
khai các phương pháp hòa nhập 
tài chính - kết nối ngân hàng, bảo 
hiểm, tiếp cận dịch vụ tín dụng và 

Ngày 14/7/2018, nhân kỷ 
niệm 71 năm Ngày Thương 
binh liệt sỹ (27/7/1947 – 

27/7/2018), các chi đoàn thanh 
niên Khối Tác nghiệp BIDV, Đoàn 
thanh niên BIDV Cẩm Phả đã phối 
hợp với Đoàn thanh niên Vụ thanh 
toán Ngân hàng Nhà nước tổ chức 
chương trình tri ân các anh hùng, 
liệt sỹ, người có công với cách 
mạng trên địa bàn 8 phường tại 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh.

Tại lễ tri ân, các đơn vị đã ân 
cần thăm hỏi, động viên và dành 
tặng 80 phần quà (mỗi phần quà 
trị giá 1 triệu đồng) và quà lưu 
niệm của BIDV tới các thương 

tuổI trẻ ngân hàng trao tặng
những phần quà ý nghĩa nhân ngày 27/7

Kính trân trọng và ghi nhận sự đồng 
hành của BIDV, đồng thời mong 
rằng hoạt động có ý nghĩa này của 
BIDV sẽ được lan tỏa rộng rãi, nhiều 
đơn vị cùng chung tay với thành 
phố làm tốt hơn nữa công tác đền 
ơn đáp nghĩa.  ThaNh huyềN

 

bệnh binh, gia đình liệt sỹ - những 
người có công với cách mạng. Đại 
diện của BIDV và Vụ Thanh toán 
NHNN đã nhấn mạnh hoạt động 
gặp mặt các thương bệnh binh, 
gia đình liệt sĩ vào dịp kỷ niệm 
Ngày 27/7 hằng năm thể hiện 
truyền thống “Uống nước nhớ 
nguồn”, ghi nhớ công ơn của các 
thế hệ đi trước đối với đất nước. 
Tiếp nối truyền thống cha ông, 
thế hệ trẻ BIDV sẽ có những hành 
động thiết thực, tích cực hơn nữa 
vào công tác an sinh xã hội song 
song với việc phát triển đất nước 
trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ 
tịch UBND TP Cẩm Phả Phạm Văn 
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lãnh đạo rất quan tâm. Phát huy 
vai trò “Tuổi trẻ sáng tạo”, các 
Đoàn viên BIDV Nam Gia Lai luôn 
tích cực tham gia nghiên cứu, đề 
xuất các sáng kiến cải tiến nghiệp 
vụ có ứng dụng thiết thực trong 
công việc chuyên môn, góp phần 
nâng cao năng suất lao động của 
cán bộ nhân viên Chi nhánh, đồng 
thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
khách hàng. 

Trong 5 năm qua, các Đoàn 
viên của cơ sở BIDV Nam Gia Lai 
đã đóng góp 37 sáng kiến cải tiến 
nghiệp vụ được Hội đồng khoa 
học cơ sở công nhận, trong đó có 
13 sáng kiến được Hội đồng khoa 
học BIDV công nhận là Sáng kiến 
tiêu biểu cấp cơ sở và 2 Đoàn viên 
được Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh 
tặng giấy khen tuyên dương trong 
phong trào “Sáng tạo trẻ” do Đoàn 
khối phát động.

MiNh NguyệT

“ngôi nhà chung”
của những tráI tIm nhIệt huyết

Ngày 01/07/2018 vừa qua, BIDV Nam Gia Lai tròn 5 tuổi, cũng là 5 
năm Đoàn cơ sở BIDV Nam Gia Lai được thành lập và trưởng thành. 
Là một chi nhánh trẻ với gần 70% cán bộ là Đoàn viên thanh niên, 
Đoàn cơ sở BIDV Nam Gia Lai đóng vai trò quan trọng trong việc kết 
nối, định hướng đoàn viên và hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh 
của chi nhánh. 5 năm qua, những người trẻ đầy nhiệt huyết của BIDV 
Nam Gia Lai đã sát cánh cùng nhau tạo nên một cơ sở Đoàn vững 
mạnh, đạt nhiều thành tích, góp phần vào chặng đường 5 năm phát 
triển và lớn mạnh đầy tự hào của Chi nhánh Nam Gia Lai. 

sở BIDV Nam Gia Lai đã giúp chúng 
tôi xích lại gần nhau, hiểu nhau 
nhiều hơn, để từ đó xây dựng và 
phát triển một Đoàn cơ sở vững 
mạnh, đạt nhiều thành tích như 
ngày hôm nay. Những chia sẻ kinh 
nghiệm về nghiệp vụ, những câu 
chuyện xoay quanh công việc, tình 
huống ứng xử với khách hàng đã 
giúp chúng tôi thấu hiểu hơn về 
công việc của từng vị trí nghiệp vụ 
trong Chi nhánh, từ đó phối hợp tốt 
hơn trong công việc hàng ngày giữa 
các phòng ban. 

Sáng tạo
Tại BIDV Nam Gia Lai, công tác 

nghiên cứu khoa học được Ban 

Đoàn kết 
Thành quả lớn nhất của Đoàn 

cơ sở BIDV Nam Gia Lai sau 5 năm 
qua có lẽ chính là tinh thần đoàn kết 
của toàn thể các Đoàn viên. Với mỗi 
chúng tôi, Đoàn cơ sở BIDV Nam Gia 
Lai không chỉ là một tổ chức Đoàn 
đơn thuần, mà còn là nơi để chúng 
tôi giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ, rèn 
luyện, hoàn thiện và thể hiện bản 
thân. Chúng tôi đã luôn cùng nhau 
sát cánh trong các Hội thi do Đoàn, 
Công đoàn, BIDV, Đảng ủy các cấp 
tổ chức với mục tiêu cốt yếu không 
phải là thắng thua, mà quan trọng 
là chúng tôi đã cùng nhau cố gắng 
hết mình. 

Những hoạt động của Đoàn cơ 
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Sau 5 năm ra đời và phát 
triển, Đoàn cơ sở BIDV Nam 

Gia Lai đã thực sự trở thành “nhà 
chung” của những con người trẻ đầy 
hoài bão, sáng tạo, mang trong mình 
trái tim thiện nguyện và tinh thần 
xung kích. Năm 2017 vừa qua, 
Đoàn cơ sở BIDV Nam Gia Lai đã 
vinh dự được Trung ương Đoàn tặng 
Bằng khen, đánh dấu chặng đường 
5 năm phấn đấu không ngừng của 
những người trẻ nhiệt huyết”.

Xung kích
Chiếm tỉ lệ lớn trong lực lượng 

cán bộ chi nhánh, Đoàn viên thanh 
niên BIDV Nam Gia Lai luôn đóng 
vai trò nòng cốt trong các hoạt 
động thể thao, văn nghệ,cũng như  
các Hội thi do chi nhánh và các tổ 
chức Đảng, Công đoàn, Đoàn cấp 
trên phát động. Có thể kể đến Hội 
thi Tín dụng, Hội thi dịch vụ, Hội 
thi phong cách và không gian giao 
dịch, các Hội thao nội bộ của chi 
nhánh; các Hội diễn văn nghệ, Hội 
thao khu vực do BIDV tổ chức; các 
Hội thi giao lưu do Đoàn khối, Đảng 
ủy khối Doanh nghiệp tổ chức,...  
Đây cũng chính là những cơ hội để 
đoàn viên thanh niên chi nhánh thắt 
chặt tinh thần đồng đội, rèn luyện 
khả năng làm việc nhóm, phát huy 
sự sáng tạo và thể hiện cũng như 
khám phá chính bản thân mình. 

Chi nhánh Nam Gia Lai cũng là 

một đơn vị có nhiều thành tích nổi 
bật về hoạt động thể thao, văn hóa 
- văn nghệ, luôn tạo điều kiện thuận 
lợi để cán bộ nhân viên có cơ hội 
rèn luyện và tham gia thi đấu. Đặc 
biệt, chỉ sau 5 năm thành lập, Chi 
nhánh Nam Gia Lai đã có 2 lần liên 
tiếp giành Giải Nhất toàn đoàn tại 
Hội thao BIDV khu vực Tây Nguyên. 
Thành tích này cũng phần nào thể 
hiện sức trẻ và tinh thần đoàn kết 
của cán bộ nhân viên Chi nhánh 
Nam Gia Lai nói chung và Đoàn viên 
BIDV Nam Gia Lai nói riêng - lực 
lượng đông đảo góp phần làm nên 
chiến thắng đầy tự hào này.

tình nguyện
Bên cạnh tinh thần đoàn kết, 

sáng tạo và xung kích trong mọi 
hoạt động, Đoàn cơ sở BIDV Nam 
Gia Lai cũng đặc biệt chú trọng 
đến hoạt động thiện nguyện, chia 
sẻ, hướng về cộng đồng. Các đợt 
phát động Hiến máu tình nguyện, 
quyên góp “Áo ấm mùa đông”, các 
chuyến đi từ thiện đến các xã khó 
khăn vùng sâu vùng xa, làng phong, 
trung tâm bảo trợ xã hội,… luôn 
nhận được sự hưởng ứng, tham gia 
tích cực của đông đảo Đoàn viên. 

Đoàn viên thanh niên chi nhánh 
luôn quan niệm “Của cho không 
bằng cách cho”, vì vậy trong mỗi 
chuyến đi đó, thứ mà Đoàn cơ sở 
mang đến cho các em nhỏ mồ côi, 
người già neo đơn, đồng bào các 
xã khó khăn hay những bệnh nhân 
phong không chỉ đơn thuần là những 
bộ quần áo, những túi gạo, thùng 
mì tôm hay bánh kẹo mà là cả tấm 
lòng quan tâm, chia sẻ, đồng cảm... 
Các thành viên trong Đoàn cơ sở chi 
nhánh đã cùng nhau lên kế hoạch tổ 
chức những trò chơi, những tiết mục 
văn nghệ giao lưu, tiêu biểu Ngày 
hội “Tết yêu thương” trong dịp Tết 
Nguyên đán 2018 vừa qua với những 
gian hàng trò chơi và những cuộc thi 
dân gian thú vị như một món quà 
tinh thần dành tặng những số phận 
kém may mắn hơn mình. Những ánh 
mắt lấp lánh niềm vui của họ chính là 
món quà quý báu không gì so sánh 
được mà mỗi Đoàn viên cảm nhận 
được sau mỗi chuyến đi. 
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Tôi còn nhớ như in ngày đầu bỡ 
ngỡ bước chân vào Hội trường 
quy mô, rộng lớn của Trường 

Đạo tạo BIDV để dự khai giảng lớp 
Lãnh đạo Ngân hàng tương lai khoá 
7 của BIDV. Chúng tôi cũng thực 
sự choáng ngợp với những buổi 
học đầu tiên cùng cảm giác mình 
quá nhỏ bé. Tôi cũng cảm giác lo 
lắng không biết mình học tốt được 
không, có theo kịp lớp, kịp bài giảng 
của thầy cô, hoàn thành trọng trách 
của cơ quan giao phó…

Đan xen vào đó là nỗi nhớ nhà xa 
con, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp 
thân quen. 93 thành viên chúng 
tôi hội tụ về đây từ các tỉnh thành 
trong cả nước, lúc đầu, mọi người 
nhìn nhau thấy “anh quen quen, chị 
quen quen...cũng như chưa quen 
bao giờ”. Sau đó là những câu chào 
hỏi, giới thiệu “anh/ chị/ em công 
tác chi nhánh nào? đang quản lý 
phòng nào?….”. Và sau đó, quanh 
chúng tôi là sự quan tâm trìu mến, 

hằNg Nga

Lớp học 
tạo động lực 
cho tôI tIếp Bước 

nhắc nhở thăm hỏi nhau, chia sẻ với 
nhau hằng ngày…

Tất cả điều đó làm xua tan nỗi vất 
vả của chương trình học khá nặng 
những ngày đầu về kiến thức vĩ 
mô, vi mô, những định hướng phát 
triển BIDV nói chung và từng chi 
nhánh nói riêng... Tuy vậy, chúng tôi 
vẫn thấy ấm áp với những lời phát 
biểu dẫn dắt của của Anh Nguyễn 
Thiên Hoàng (Phó Tổng Giám đốc), 
Anh Cấn Văn Lực (Chuyên gia Kinh 
tế trưởng, Giám đốc Trường Đào 
tạo), Anh Nguyễn Xuân Quang (Phó 
Giám đốc Trường đào tạo)…Những 
lời động viên đó đã giúp chúng tôi 
nhân lên niềm tự hào và vinh dự 
khi được là thành viên của lớp học 
này... Những điều này đã tạo động 
lực cho chúng tôi tiếp bước, tạm 
gác lại việc nhà, việc cơ quan tại nơi 
mình đang công tác để dồn tâm trí 
học tập, nghiên cứu.. Chúng tôi đã 
học hỏi các chi nhánh bạn từ những 
kinh nghiệm, những sẻ chia; tự nâng 

cấp mình từ những phần mềm giúp 
đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian 
giao dịch, giúp tăng năng suất lao 
động đến những nội dung vĩ mô 
hơn...để qua đó vận dụng hữu ích và 
phát triển ở cấp phòng, chi nhánh 
mình…

Và bên cạnh những kiến thức 
được thu nạp, chúng tôi cũng đã 
bắt đầu trở nên hiểu, gắn bó với 
nhau hơn... Mới đây thôi, Lớp chúng 
tôi được tạo điều kiện  để tổ chức 
chương trình giao lưu học tập tại 
chi nhánh Vĩnh Phúc kết hợp hoạt 
động ngoại khóa tại Tam Đảo. Tại 
buổi team building, chúng tôi như 
xích lại gần nhau hơn; qua các trò 
chơi tập thể, tiết mục nhảy múa, 
càng thấy được sự cháy hết mình, 
nhiệt huyết của các thành viên, của 
đồng đội, dù chúng tôi thuộc nhiều 
thế hệ, lứa tuổi khác biệt, chỉ mới 
biết nhau nhưng vẫn tìm được điểm 
chung để cùng nhau vượt qua thử 
thách, hoàn thành nhiệm vụ...

Tôi tin rằng, với sự kết nối từ 
Trường Đào tạo cán bộ BIDV, các 
thầy, cô,... sẽ giúp chúng tôi ngày 
càng thân thiết dưới ngôi nhà 
chung BIDV. Hy vọng chúng tôi sẽ 
co thêm nhiều chuyến học tập kết 
hợp teambuilding để qua đó chúng 
tôi càng thêm gắn kết và hỗ trợ 
nhau hơn trong công việc và góp 
phần phát triển chi nhánh tại nơi 
mình công tác cũng như tham gia 
các dự án của toàn hệ thống. 
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Một buổi sáng, tôi bước lên 
xe bus, khá ngỡ ngàng 
khi bắt gặp cảnh một bà 

mẹ trẻ đang cho hai em bé sinh đôi 
bú. Hai bé gái, cỡ chừng 7-8 tháng 
tuổi, mỗi bé bám lấy một bên bầu 
sữa mẹ. Khi một bác gái bước đến 
ngồi ghế sát bên cạnh, đứa bé bỗng 
khóc to làm bác bối rối. Nhưng rồi 
như một phản xạ tự nhiên, bác quay 
sang nựng em: “Đây bác dịch ra 
cho em thoải mái tung hoành nhé” 
thì em bé lại ngoan ngoãn nín. Sau 
đó cả 2 bé dần cảm thấy dễ chịu, 
sau khi có vẻ no bụng, bắt đầu 
đùa nghịch với mẹ... Không ít hành 
khách trên xe cũng thấy vui lây, khẽ 
mỉm cười khi nhìn ngắm nhìn cảnh 
tượng đáng yêu ấy. Đến lúc người 

mẹ chuẩn bị xuống xe, cậu thanh 
niên phụ xe ngượng nghịu ra xách 
đồ giúp chị vì 2 tay chị đã bế 2 đứa 
trẻ. Cậu cẩn thận xuống hẳn xe, đưa 
đồ cho người mẹ rồi mới quay lại 
xe... Những việc làm tưởng rất nhỏ 
và bình thường nhưng lại khiến 
lòng người thấy ấm áp đến lạ.

Lần khác, tôi tình cờ ngồi đồi 
diện hai ông bà chừng ngoài 70 
tuổi, có lẽ là một cặp vợ chồng. Điều 
thu hút sự chú ý của tôi là ông bà 
nắm tay nhau trong suốt thời gian 
ngồi trên xe, mỗi khi xe nghiêng khi 
qua khúc cua, dường như cái nắm 
tay càng siết chặt hơn. Thi thoảng, 
cụ ông lại đưa mắt sang nhìn cụ bà 
với ánh mắt đong đầy yêu thương, 
và khuôn mặt của cụ bà khi ấy thật 

nhẹ nhõm, hạnh phúc. Cảnh tượng 
đó giống như một thước phim đen 
trắng về câu chuyện tình lãng mạn 
cổ điển vậy. Tôi thầm mong về sau 
vợ chồng mình vẫn giữ được tình 
cảm như cặp đôi đáng ngưỡng mộ 
này. Hạnh phúc nào ở đâu xa, chỉ 
dung dị vậy thôi nhưng thật đáng 
trân quý biết bao!

Cứ thế những chuyến xe bus dần 
thân thuộc, trở thành một phần 
trong cuộc sống của tôi. Đôi lúc tôi 
cũng gặp phải một vài cảnh không 
đẹp lắm như thanh niên không 
chủ động nhường chỗ cho người 
già, cảnh chen lấn xô đẩy,… nhưng 
không nhiều và cũng không để lại 
nhiều ấn tượng trong tôi. Những 
con người, những câu chuyện trên 
xe bus như một phần thu nhỏ của 
xã hội rộng lớn ngoài kia, với muôn 
vàn sắc thái, song có lẽ với một bộ 
nhớ đã tương đối đầy, tôi chỉ muốn 
lưu lại những miền ký ức, những 
hình ảnh đẹp đẽ mà thôi. Những trải 
nghiệm ấy giúp tôi có thêm những 
khoảng tĩnh trong cuộc sống, để 
được sống chậm, và tận hưởng sự 
yêu thương trong cuộc đời này. 

trên xE Bus
Chuyện

Ngại những khói bụi, ồn ào trên đường vào giờ tan tầm, tôi đã quyết định 
chuyển sang đi làm bằng xe bus thay vì đi xe máy. Với quãng đường “khứ 
hồi” ngót hai chục cây số, thời gian di chuyển trên xe bus của tôi tương đối 

dài, song không hề mệt mỏi và buồn tẻ. Ngoài việc có thể ung dung ngắm nhìn 
đường phố, thì những con người, những câu chuyện xảy ra trên xe cũng đã 

khiến cho quãng thời gian ấy trở nên khá thú vị đối với tôi.

NguyễN Thị TìNh

65Tháng 7. 2018   Số 255   Đầu tư Phát triển



Chi được xem là một trong những 
điểm quan trọng của vùng “tam 
giác sắt”, là nơi địch tập trung đánh 
phá quyết liệt. Trong chiến tranh, 
nơi đây phải hứng chịu một khối 
lượng lớn bom, mìn. Xác định Củ Chi 
là căn cứ quan trọng của Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 
Nam, Mỹ đã trút xuống đây 240.000 
tấn bom đạn, tổ chức trên 5.000 trận 
hành quân. Vì thế, Củ Chi trở thành 
nơi khô cằn, nơi mà “muốn thấy đất 
phải gạt bom mìn”… 

Chiến tranh đi qua, Củ Chi đã 
có 18.000 người trực tiếp tham gia 
kháng chiến, hơn 10.500 liệt sĩ, gần 
800 Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng 
ngàn thương binh, trong đó có gần 
100 người trực tiếp nhiễm chất độc 
màu da cam. Từ trong gian khó, 
người dân Củ Chi đã làm nên những 
chiến thắng lừng lẫy để nơi đây được 
mệnh danh là Đất thép thành đồng. 

Từ địa đạo Củ Chi, chỉ cần đi qua 
một đoạn đường hầm, chúng ta 
sẽ hiểu được vì sao nước Việt Nam 
nhỏ bé lại chiến thắng kẻ thù là một 
cường quốc giàu có vào bậc nhất! Vì 
sao Củ Chi là mảnh đất nghèo khó 
lại có thể đương đầu suốt mấy mươi 
năm với đội quân được trang bị vũ 

MạNh QuâN

thÁng      về thăm 
“đất thép thành đồng”

Được đánh giá là 1 trong 10 công 
trình ngầm hấp dẫn nhất trên thế 
giới, địa đạo Củ Chi là nơi ghi 
dấu những chiến công lẫy lừng 
của dân tộc Việt Nam với ý chí 
kiên cường và tài thao lược thông 
thái trong cuộc chiến chống giặc 
ngoại xâm. 

củ chi - Đất anh hùng
Củ Chi nằm ở hữu ngạn, gần 

hướng thượng nguồn sông Sài Gòn. 
Dòng sông hiền hòa này như một 
chứng nhân lịch sử. Dòng sông 
ngày đêm xuôi ngược như kể tiếp 
những câu chuyện về mảnh đất Củ 
Chi anh hùng. Giáp với các tỉnh Bình 
Dương, Tây Ninh, Long An và huyện 
Hóc Môn của TPHCM, trước đây, Củ 
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khí hiện đại và vì sao nhân dân Củ 
Chi lại có những chiến thắng oanh 
liệt như thế! Cảm xúc đầu tiên khi 
xuống địa đạo là sự bất ngờ, thú vị 
và niềm tự hào dân tộc, cảm phục 
nhân dân vùng đất Củ Chi anh 
hùng. Những người dân nơi đây đã 
cùng với nhân dân cả nước viết nên 
bản anh hùng ca bất diệt với những 
chiến công lừng lẫy. Đầu năm 1966-
1971, địch đánh phá ác liệt trên đất 
Củ Chi, nhất là 6 xã phía Bắc vùng 
giải phóng bị Mỹ biến thành vùng 
trắng. Với tinh thần bám đất bám 
làng bảo vệ quê hương, những hầm 
chông, chiếc bẫy… đã được bố trí 
khắp nơi để bảo vệ những người 
chiến sĩ đang ngày đêm tay súng, 
tay cuốc. Giặc đánh phá ban ngày, 
họ cày cuốc ban đêm. Cày, cuốc để 
du kích ăn no, đánh thắng và cày, 
cuốc để đào hầm, công sự, địa đạo 
chiến đấu… 

củ chi - kiến trúc 
Độc Đáo

Địa đạo Củ Chi là một công trình 
kiến trúc độc đáo nằm sâu trong 
lòng đất, có nhiều tầng, nhiều 
ngõ ngách. Đây là nơi ăn, chốn ở 
và hội họp của cán bộ cách mạng. 
Hệ thống địa đạo dài hơn 250 km, 
nằm ở gần phía cuối đường mòn 
Hồ Chí Minh lịch sử và có 3 tầng 
khác nhau. Tầng trên cách mặt đất 
khoảng 3m, tầng giữa cách 6m, 
tầng dưới cùng sâu tới hơn 12m là 
nơi trú ẩn, sinh sống, cứu thương, 
hội họp, kho chứa vũ khí v.v… Khu 
di tích liên hoàn này từng là căn cứ 
của Khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 
Sài Gòn - Gia Định. 

Không nguy nga tráng lệ như 
những kỳ quan thiên nhiên, nhưng 
địa đạo Củ Chi mang một nét độc 
đáo riêng. Ngoài hệ thống thông 
hơi của những căn hầm gần mặt 
đất, còn có hệ thống thông hơi 
được thiết kế khoa học và độc đáo 
dành cho những căn hầm sâu trong 
lòng đất. Những ống tre được đặt 
nằm nghiêng từ trên mặt đất xuống 
những căn hầm. Bằng cách này, có 
thể lấy được nhiều không khí hơn 
và tránh được sự theo dõi của kẻ 
thù. Những chỗ thông hơi được xây 

rừng tre bạt ngàn xanh tốt. Những 
rừng tre này đã gắn bó sâu sắc với 
quê hương và con người Củ Chi. Tre 
che chở cho chiến sĩ, tre làm vũ khí 
chiến đấu, măng tre trở thành lương 
thực… Và mỗi tấc đất ở vùng địa 
đạo cũng được bảo vệ bởi những 
rừng tre. Khi bom rơi, pháo nổ, 
những thân tre dầy và lớp rễ đan 
chặt vào nhau đã bảo vệ cho địa 
đạo không bị sụp lún. 

Trong chiến thắng oanh liệt của 
dân tộc, có biết bao chiến sĩ đã hy 
sinh. Để tưởng nhớ công ơn những 
người đã ngã xuống, khu tưởng 
niệm Đền Dến Dược được xây dựng. 
Công trình Đền Bến Dược không chỉ 
là nơi thờ cúng, tỏ lòng biết ơn, mà 
còn là một công trình của trái tim. 
Từ vùng đất ở miền Nam, những 
người dân Củ Chi đã góp phần lớn 
lao cho chiến thắng oanh liệt của Tổ 
quốc. Một lần đến Củ Chi, ấn tượng 
về mảnh đất anh hùng này sẽ theo 
chúng ta đến suốt cuộc đời. Đây là 
nơi chúng ta được tiếp thêm lòng 
tự hào dân tộc và hiểu thêm về sức 
mạnh tiềm ẩn con người Việt Nam. 
Với tầm vóc của mình, địa đạo Củ 
chi đã đi vào lịch sử anh hùng của 
dân tộc Việt Nam như một huyền 
thoại của thế kỷ XX và trở thành một 
địa danh nổi tiếng, xứng danh là 
quê hương đất thép, thành đồng. 

Địa đạo Củ Chi là một di tích lịch sử cách mạng nổi 
tiếng, thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, cách TP. Hồ 
Chí Minh 70km về phía Tây Bắc. Địa đạo Củ Chi thể hiện 
ý chí kiên cường, trí thông minh, niềm tự hào của người 
dân Củ Chi, là biểu tượng của Chủ nghĩa Anh hùng Cách 
mạng của dân tộc Việt Nam. Củ Chi đã được tặng danh 
hiệu “Đất thép thành đồng”. 

dựng dựa trên cơ sở của những tổ 
mối trong rừng tạp. Chỗ thông hơi 
cũng được ngụy trang có hình dạng 
giống như tổ mối và được thông với 
nhiều độ sâu khác nhau trong địa 
đạo. Với hệ thống thông hơi này, 
những sinh hoạt trong căn hầm vẫn 
duy trì và diễn ra sôi động. Không 
chỉ sáng tạo ra chỗ thông hơi, trong 
quá trình chiến đấu, các chiến sĩ 
cách mạng còn tạo ra những cách để 
tránh sự tìm kiếm và phá hoại của kẻ 
thù qua chỗ thông hơi. Bằng chứng 
là, sau nhiều cuộc càn quét, tấn 
công như “dùng nước phá địa đạo”, 
“đội quân chuột cống”… kẻ thù vẫn 
không đánh phá được địa đạo. 

Đến Khu di tích địa đạo Bến Đình, 
chúng ta sẽ được chứng kiến và tìm 
hiểu về cuộc sống của những người 
cách mạng xưa. Khu di tích này 
cũng có một công trình dưới lòng 
đất, nhưng không quy mô như ở địa 
đạo Bến Dược. Tuy nhiên, địa đạo 
Bến Đình vẫn có những nét độc đáo 
riêng. Cách Bến Dược hơn 10 km, 
khu địa đạo Bến Đình - xã Nhuận 
Đức, huyện Củ Chi - có diện tích hơn 
16 ha, tái hiện khá đầy đủ những 
hoạt động của chiến sĩ cách mạng 
xưa kia. Đến đây, du khách có thể 
hình dung được sự ác liệt của chiến 
tranh. Mặc dù trong hoàn cảnh như 
vậy, những người cách mạng vẫn 
lạc quan chiến đấu, sáng tạo những 
loại vũ khí phục vụ cho chiến tranh. 
Để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho 
du khách vẫn là bếp Hoàng Cầm. 
Khó có thể hình dung người chiến 
sĩ cách mạng đã sinh hoạt và nấu 
nướng như thế nào với điều kiện 
trong lòng đất. Có đến đây mới tự 
hào về sự sáng tạo và tinh thần của 
dân tộc Việt. Sau bếp lửa bập bùng 
trong lòng đất là hệ thống đường 
hầm chứa khói. Sau nhiều tầng hầm, 
khói bay lên mặt đất, thành một làn 
sương mỏng là đà mà rất khó có thể 
phát hiện được. Ngày nay, du khách 
đến đây không chỉ được tham quan 
cách nấu bếp Hoàng Cầm, mà còn 
được thưởng thức những sản phẩm 
được chế biến từ căn bếp ấy… 

Đến đây, chúng ta cảm nhận 
được một trong những nét đặc 
trưng nhất của Củ Chi là những 
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“Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được
Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”

(Huế - tình yêu của tôi)
Từ khi còn bé tôi đã rất thích 

nghe bài hát này, và cho đến bây 
giờ nó vẫn luôn đọng lại trong 
tôi mỗi khi nhớ về mảnh đất quê 
hương, nơi tôi sinh ra và lớn lên. 
Huế, vùng đất thơ mộng, trầm tư 
nhưng cũng đầy nắng gió.

Khi nhắc đến Huế, ắt hẳn ai cũng 
nghĩ đến lăng tẩm đền đài, đến 
dòng sông thơ mộng. Với tôi, khi 
nhắc đến Huế là nhắc đến những 
kỷ niệm tuyệt vời của tuổi thơ được 

Về nơi 
Mai LaN

này. Tôi, một người dân cố đô mà 
không khỏi động lòng trước vẻ đẹp 
ấy. Khi bạn vui hay những lúc bạn 
buồn, chỉ cần đứng giữa cây cầu này 
và ngắm dòng sông êm đềm, ngắm 
những tà áo dài phấp phới ngang 
qua, tôi nghĩ mọi nỗi buồn sẽ được 
xua tan theo làn gió, những niềm 
vui sẽ được hoà quyện cùng đất trời. 
Nơi đây là niềm tự hào của người 
dân Huế, trong đó có tôi.
“Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương”

Cùng với sông Hương, núi Ngự 
Bình là quà tặng vô giá thứ hai của 
tạo hoá, quyện vào nhau tạo nên 
vẻ sơn thủy hữu tình của Huế. Từ 

cùng bạn bè rong chơi vào những 
ngày hè, những kỷ niệm khi cắp 
sách đến trường, về gia đinh yêu 
thương và về tình yêu thuở học trò 
đầy thơ mộng.
“Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Em qua không kịp tội lắm anh ơi
Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn”

Khi đứng trước cầu Tràng Tiền 
bắc ngang sông Hương, tôi nghĩ 
không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp êm 
đềm, mềm mại pha lẫn trầm tư nơi 
đây. Hòa quyện cùng vẻ đẹp của 
cầu Tràng Tiền là dòng nước xanh 
ngắt của sông Hương, những ai đến 
Huế đều phải dừng chân ghé lại nơi 

Cố đôCố đô
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lâu, ngọn núi xinh đẹp này cùng 
với dòng Hương trong xanh đã trở 
thành biểu tượng của thiên nhiên 
Huế, vì vậy người ta quen gọi Huế là 
xứ sở của sông Hương núi Ngự.

Một thắng cảnh nữa không thể 
không nhắc đến đó là chùa Thiên 
Mụ, nằm cách trung tâm thành phố 
Huế khoảng 5 km trên đồi Hà Kề tả 
ngạn sông Hương, thuộc xã Hương 
Long, được xây vào năm 1601 dưới 
thời chúa Nguyễn Hoàng. Tháp 
Phước Duyên được vua Triệu Trị cho 
xây vào năm 1844, tháp hình bát 
giác gồm 7 tầng, cao 21m. Nhưng 
đẹp nhất vẫn là phong cảnh đồi núi 
bên kia dòng Hương Giang, nhìn từ 
Thiên Mụ vào buổi hoàng hôn...

Khi nói đến Huế, người ta không 
chỉ nói đến danh lam thắng cảnh, 
mà ẩm thực cũng khá nổi tiếng với 
các món ăn dân dã, đậm đà bản sắc 
dân tộc. Ở Huế có hàng trăm món 
ăn, tạm chia thành ba loại: ăn dân 
dã, ăn chay và ăn ngự thiện. Những 
món ăn dân dã được chế biến từ 
các nguyên vật liệu dễ tìm, chế biến 
đơn giản chứ không quá cầu kỳ như 
các món ăn phục vụ tầng lớp quý 
tộc. Món ăn dân dã thì nhiều nhưng 

cơm hến, bún bò giò heo, thịt luộc 
- tôm chua, bánh khoái, bánh bèo, 
nậm, ướt, bột lọc, bánh canh cá 
lóc… được người Huế thích hơn cả. 
Món dân dã nhưng khó quên nhất 
và rẻ nhất phải kể đến cơm hến. 
Có vị thực khách đã ca cẩm rằng 
cơm hến rẻ đến vô lý. Một tô cơm 
hến kể tất tần tật là 16 vị mà giá chỉ 
có từ 2000 đến 3000 đồng. Nào là 
hến, nước hến, ruốc, tương ớt, nước 
mắm, tỏi, bì lợn rang phồng, đậu 
phộng rang, muối, vừng, mì chính, 
các loại rau sống, bắp chuối thái 
nhỏ, tất cả trộn với cơm nguội (hoặc 
bún) thành một tổ hợp lộn xộn 
nhưng ngon đến không ngờ. 

Ăn chay trước đây thường dành 
cho các vị tu sĩ Phật giáo. Các món 
ăn chay được chế biến từ thực vật 
tươi sống, phơi khô hoặc lên men 
như tương, chao, dưa chua... Gọi là 
ăn chay nhưng từ những nguyên 
liệu đơn giản, kiêng kỵ động vật, 
những người đầu bếp giỏi vẫn có 
thể chế biến thành những món 
ăn sang trọng hoặc theo kiểu ngự 

thiện. Món chay cũng có đủ các 
món như chả quế, chả cuốn, nem 
chua, thịt heo quay, gà xé bóp... 
nhưng nguyên liệu thì 100% thực 
vật. Có thể nói, ăn chay đã trở thành 
một đặc sản của Huế. Nghệ thuật 
chế biến các món ăn chay ở Huế 
trở thành một đỉnh cao là điều dễ 
lý giải. Huế đã từng là “thủ phủ” 
của Phật giáo Việt Nam. Các chúa 
Nguyễn lấy Phật giáo làm Quốc giáo 
và cả Hoàng tộc nhà Nguyễn đều 
theo đạo Phật. Không những chỉ có 
nhà chùa ăn chay mà cả một tầng 
lớp quý tộc biết ăn chay và ngay cả 
các gia đinh Phật tử mỗi tháng ít 
nhất cũng có hai ngày ăn chay cho 
nên các món chay ở Huế vừa phong 
phú vừa ngon và sang trọng.

 Ngự thiện là những món ăn 
quý phái nhất của vua chúa, những 
bữa cơm thường nhật trong Hoàng 
cung, những bữa yến tiệc chiêu đãi 
sứ thần, khách quý. Hương Giang là 
nơi có nhiều loại hình dịch vụ này 
nhất. Ngoài thưởng thức các chương 
trình nghệ thuật, tham quan di sản 
văn hóa còn có chương trình khám 
phá nghệ thuật sống của người 
Huế trong mỗi tour được thiết kế 
một buổi dạ nhạc tiệc ở sân điện 
Cần Chánh. Thực khách vừa thưởng 
thức trong ánh sáng đèn nến, đèn 
lồng mờ ảo của một đêm Hoàng 
Cung vừa thưởng thức một chương 
trình tấu nhạc dân ca và nhạc truyền 
thống. Bữa cơm Huế, dẫu là bữa cơm 
cung đinh hay dân dã, được bài trí 
hài hòa, đẹp mắt. Các món ăn được 
cơ cấu khoa học, hợp lý. Những món 
ăn khó tiêu như thịt, chả, cá được 
ăn ghép với rau sống, chuối chát, 
trái vả, dưa chua tạo cảm giác ngon 
miệng, vừa dễ ăn vừa dễ tiêu. Mùa 
nắng nóng thì có nhiều món ăn mát, 
bổ. Mùa lạnh thì tăng thêm các món 
ăn nóng và gia vị thích hợp như tiêu, 
ớt, hồi, gừng, tỏi.

Ai đã từng đến Huế chắc chắn 
khi đọc đến đây sẽ mỉm cười và gật 
đầu tán thành với tôi rằng Huế quả 
là đẹp và thơ mộng lắm. Huế chào 
đón và chờ đợi bước chân bạn. Hãy 
thử một lần ghé thăm thành phố 
xinh đẹp này, chắc chắn bạn cũng 
sẽ yêu nó như tôi. 
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đảo khỉ
của Du khÁch 

thích khÁM phÁ

Nghe tên Đảo Khỉ đã lâu nhưng phải khi 
đến thành phố Nha Trang lần thứ 3 vào 
mùa hè năm nay chúng tôi mới sắp xếp 
được lịch trình để đi khám phá hòn đảo 
với hình mũi lao, phóng thẳng ra biển 
này. Đặc biệt hơn nữa,  cù lao nhỏ này 

còn là vương quốc của hơn 1000 chú khỉ 
đang được bảo tồn và sinh sống tự nhiên.

hươNg chi 

     Điểm dừng chân 
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Từ trung tâm của Thành phố 
Nha Trang, chúng tôi bắt taxi 
với chi phí 400 ngàn đồng 

cho cả lượt đi và lượt về để đi đến 
bến tàu du lịch Long Phú (Vĩnh 
Lương, Nha Trang). Sau khi mua vé 
ra đảo, chưa kịp lo lắng phải chờ 
đợi lâu, chị bán vé đã nhanh nhảu 
nói chúng tôi ngồi chờ không quá 
10 phút là sẽ có tàu ra đảo ngay. 
Được biết, hàng ngày có hàng trăm 
du khách ra thăm quan và vui chơi 
ở đảo nên thường xuyên có tàu ra 
và về. Nhiều du khách bị lôi cuốn 
ở đảo từ sáng đến tận chiều, với 
những du khách có quỹ thời gian 
hạn hẹp cũng chơi ở đó ít nhất là 
nửa ngày. 

Đảo Khỉ được ví như viên ngọc 
nổi lên giữa vịnh Nha Phu bình yên, 
quanh năm dạt dào sóng vỗ. Ngồi 
trên tàu 15 phút để ra đảo, dưới 
những làn gió mát cùng những 
tiếng sóng vỗ ì ọp vào mạn tàu 
mang hơi mằn mặn cùng màu xanh 
biếc của biển cả bao la, chúng tôi 
dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp 
không nơi đâu có được của vịnh 
Nha Phu. Cảm giác như đây là lần 
đầu tiên được đặt chân và khám 
phá thành phố biển Nha Trang ùa 
về với chúng tôi. Tất cả chúng tôi 
đều không cảm thấy một chút tiếc 
nuối khi trong lộ trình của mình có 
điểm đến là nơi này!

Bước chân đến đảo, chúng tôi đã 
được thỏa mãn ngay mong muốn 
được biết hòn đảo này có nhiều khỉ 
đến mức nào, hình dáng, khuôn 
mặt, sự thông minh lém lỉnh của 
đàn khỉ ra sao, loài khỉ sinh sống 
thế nào, chúng có gia đình không, 
chúng chăm con như thế nào, 
chúng chơi đùa, ăn uống, sinh hoạt 
ra sao...

Biết khỉ thích ăn chuối nên 
chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một nải 
chuối rất to cùng mấy gói bim bim. 
Không chỉ chúng tôi, hầu hết ai 
đến đây cũng chuẩn bị khá nhiều 
đồ ăn dành cho đàn khỉ. Quả đúng 
như vậy, đồ ăn đã giúp chúng tôi 
dễ dàng gần gũi với đàn khỉ nhanh 
nhất. Hàng chục con khỉ rất láu cá 
và lém lỉnh đã vây quanh chúng 
tôi, vui đùa và thỉnh thoảng còn 

là những “kỵ sĩ” khỉ. Với hơn 200m 
đường đua ngắn ngủi nhưng đầy 
kịch tính và hấp dẫn khi khó có thể 
đoán được chú chó nào về đích đầu 
tiên.

Khỉ thi bơi cũng là một show diễn 
thú vị. Các “vận động viên” bơi lội 
trong các bộ trang phục bikini sắc 
màu tham gia thi đấu theo luật chơi 
đặc biệt chỉ có tại Đảo Khỉ. Ai cũng 
phá lên cười khi được biết luật thi 
cho phép các vận động viên khỉ có 
thể sử dụng các chiêu trò “ăn gian” 
như lặn xuống kéo chân đối thủ để 
về đích sớm hơn.

Chúng tôi đã không bỏ qua xiếc 
hải cẩu diễn ra vào 10h30, 13h30, 
15h30 hàng ngày. Với khuôn mặt 
cực kỳ hiền lành, đáng yêu và thân 
thiện, các chú hải cẩu là nhân vật 
chính trong show diễn cùng các 
màn thể hiện sự thông minh, tài 
năng. 

Lặn biển khám phá đại dương 
đã góp phần để chuyến đi thăm 
Đảo Khỉ của chúng tôi thêm ý 
nghĩa và trọn vẹn hơn. Khi đằm 
mình dưới đáy đại dương, chúng 
tôi thấy được một vẻ đẹp quyến rũ, 
huyền ảo và rất khác. Bình thường 
nghe đến lặn biển, ai trong chúng 
tôi cũng cảm thấy ái ngại nhưng ở 
Đảo Khỉ, các huấn luyện viên luôn 
đi theo hướng dẫn chi tiết về cách 
hít thở, cách giữ thăng bằng, cách 
giao tiếp dưới nước để cảm nhận 
hết, khám phá được hết những vẻ 
đẹp diệu kỳ, huyền ảo nơi đáy đại 
dương xanh bao la. Vì vậy chúng 
tôi đã rất hài lòng và khoái chí với 
trò chơi mạo hiểm nhưng cũng rất 
thú vị này.

Sau khi được xem các show diễn 
và đi một vòng quanh đảo, mặc dù 
trời đã về chiều và không còn nhiều 
thời gian nhưng chúng tôi vẫn 
không thể bỏ qua cơ hội được trải 
nghiệm với các trò chơi mặc dù lấy 
đi nhiều năng lượng nhưng vô cùng 
thích thú ở công viên phao nổi trên 
biển rộng 2000m2, với 48 game vận 
động liên hoàn như cầu thăng bằng, 
leo vách núi, cầu trượt, đu xà,….

Nếu có dịp đến Nha Trang, hãy 
khám phá Đảo Khỉ dù chỉ một lần 
bạn nhé ! 

biết selfie cùng chúng tôi nữa. 
Chúng nhìn chằm chằm vào chúng 
tôi và giơ tay cầm đồ ăn một cách 
rất đáng yêu. Anh bạn tôi rất ấn 
tượng với mấy chú khỉ mẹ địu con 
như những chú kangaroo trên đảo. 
Còn đứa cháu gái của tôi, bình 
thường rất thích khỉ nhưng đến đây 
lại cuống cuồng sợ hãi vì có quá 
nhiều khỉ, đi đến đâu khỉ theo chân 
đến đấy, thỉnh thoảng còn bị một 
con khỉ bất ngờ nhảy lên giật mấy 
miếng bim bim trên tay.  

Đi một vòng xung quanh đảo 
khỉ, ngoài vẻ đẹp yên bình cùng 
không khí mát lành nơi đây chúng 
tôi còn bị thu hút bởi các chương 
trình biểu diễn của các nghệ sĩ khỉ. 
Với các tình tiết vui nhộn, hấp dẫn, 
các chương trình biểu diễn này đã 
góp phần níu chân mỗi du khách 
khi đến đây. Trước tiên là chương 
trình biểu diễn xiếc khỉ được diễn ra 
hàng ngày vào 9h30, 10h30, 15h15. 
Có thể gọi đây là “Live show khỉ và 
những người bạn”. Chúng tôi đã rất 
bất ngờ, phải bật cười thành tiếng 
và vỗ đến đỏ cả tay chỉ vì các cử chỉ, 
điệu bộ, sự thông minh, lém lỉnh 
có lúc “láu cá, lì lợm” của các “nghệ 
sĩ” khỉ.

Sau chương trình xiếc là màn đua 
tốc độ duy nhất tại Nha Trang: “Đua 
chó”. Trên lưng những chú chó đua 
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MiNh Thu

Là một người con được sinh 
ra và gắn bó ở Hà Nội, những 
hình ảnh, mùi hương mang 

hơi thở chốn này dần trở thành 
những mảnh ký ức sâu đậm trong 
tôi. Không biết có phải vì chút tình 
riêng đó hay không mà tôi luôn thấy 
những gánh hàng hoa sen rong ruổi 
trên các con phố Hà Nội đẹp đến kỳ 
lạ. Nói đến hoa sen, người ta thường 
nhắc đến Sen Hồ Tây - thứ sen màu 
hồng tươi đậm đà, thơm dịu nhẹ mà 
không để ý rằng Hà Nội còn nhiều 
đầm sen đẹp với các giống sen quý 
vô cùng đặc sắc.

Rong ruổi trên quãng đường 
hơn 20 km trong một buổi sáng 
sớm tháng 6 âm lịch - thời điểm 
chính vụ sen, tôi đến thăm đầm của 
anh Hạnh tại thôn Ninh Xá, Thường 

Tín - một người đàn ông có tâm 
và đam mê với sen. Không giống 
các khu đầm khác chỉ trồng từ một 
đến hai giống sen, đầm sen của 
anh có tới 12 giống quý hiếm trên 
khắp vùng miền như sen Hồ Tây, 
sen cung đình Huế, sen cánh đơn 
Nam Bộ, sen Quan Âm, sen trắng 
cánh đơn, sen trắng cánh kép, sen 
Quan Âm trắng, sen trắng viền 
hồng... Nghe anh trải lòng, để có 
được đầm sen rộng hơn 8.000m2 
như hiện giờ là thành quả suốt 4 
năm không ngừng cố gắng của cả 
hai vợ chồng. Cứ ở đâu có giống 
sen quý, anh lại lặn lội đến tận nơi 
để xin giống, học hỏi cách chăm 
sóc, bảo tồn, nhân giống, thậm chí 
quên ăn quên ngủ. Đến nay, công 
sức của vợ chồng anh đã được đền 

hương 
  mùa hè

đáp phần nào bởi một khuôn viên 
rộng, thoáng đãng, và tràn đầy sắc 
hương dịu mát của các giống sen 
lạ mắt.

Ấn tượng nhất đối với tôi đó là 
sen Quan Âm, thứ sen quý của Huế 
trước đây vốn chỉ được trồng trong 
chậu tại cung vương phủ chúa, lúc 
nở căng có thể to bằng hai bàn tay 
xòe rộng, màu hồng đậm, tươi tắn. 
Trong không khí buổi sáng tinh mơ 
trong lành, mát mẻ, hương sen đầu 
hè ngọt mát, thanh khiết như xua 
tan bao âu lo muộn phiền, giúp ta 
quẳng gánh lo đi mà vui sống, hòa 
mình với thiên nhiên. Màu hồng 
xen lẫn màu trắng của hoa sen, 
màu xanh tươi của lá, màu xám của 
đầm lầy, tất cả hòa quyện vào nhau 
như những mảng màu của cuộc 
sống: có những gam tươi sáng, và 
cũng pha lẫn cả những mảng tối. Vì 
vậy mà ta càng phải nâng niu, hiểu 
được giá trị của những sắc màu tươi 
sáng, đồng thời tận dụng màu xám 
làm nền để vẽ tiếp lên đó những 
màu sắc rực rỡ, tạo điểm nhấn tuyệt 
vời cho cuộc sống này thêm phần 
thú vị!
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“Đò lên Thạch Hãn ơi...  chèo nhẹ 
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm,  
Có tuổi hai mươi thành sóng nước,  
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm... “
           (Bài thơ bên sông của CCB Lê Bá Dương)

Thạch Hãn ơi! Tôi đang muốn hỏi sông: 
- Dưới đáy nước bao anh hùng nằm đó? 
Có bao người vẫn còn đang yên nghỉ?  
Hòa vào sông trong sóng nước hiền hòa.  
 
Lửa chiến tranh giờ cũng đã lùi xa 
Mắt Mẹ già vẫn ngày đêm trông ngóng 
Trong đêm thâu Mẹ lặng nghe tiếng sóng 
Tưởng bước con về với Mẹ chiều nay. 
 
Mẹ vẫn ngồi lặng lẽ mặc gió lay 
Mắt đã mờ, tai không còn nghe rõ 
Như ngọn đèn dầu khi mờ, khi tỏ 
Vẫn lắt lay gắng gượng đợi con về...  
 
Dòng Thạch Hãn nối đôi bờ miền quê 
Vẫn êm đềm chảy xuôi về với biển 
Đò có lên hãy chở tình thương mến 
Để Mẹ già bớt mỏi mắt chờ mong.  
 
Và chiều nay dáng Mẹ ngồi bên sông 
Nụ cười hiền đón con về bên Mẹ 
Từng nhành hoa trong tay Mẹ lặng lẽ 
Thả xuống dòng gửi tới những người con... 

PhạM aNh Tài 

 

hộI thI DỊch Vụ 

     2018
Hân hoan ta lại về đây

Hội thi dịch vụ đến ngày diễn ra
Anh em đồng nghiệp gần xa

Chia thành các đội, để mà đua tranh

Trình bày, lý thuyết, kỹ năng 
Phần thi nào chẳng kém phần cam go
Vượt qua (vòng) Chi nhánh, điểm “to”
 Khu vực tiến đến, Hà Nội dừng chân.

Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên cần
Ngày đêm ôn luyện, quyết giành điểm cao

Thơ ca, diễn kịch sá nào
Tình huống giải quyết, ngọt ngào Khách-Ta

Lại thêm ý tưởng gọi là
Cải tiến sản phẩm, vươn xa tầm nhìn

Nhân đây gửi đến  nhà mình (BIDV)
Lời chào sức khỏe, đậm tình mến thương

Chúc Ban Giám khảo hài lòng
Chúc cho các Đội xung phong hết mình

Thi đua, học tập vững tin
Kỹ năng, nghiệp vụ không ngừng đi lên.

Võ Thị Thùy DiễM

Bên Dòng 

thạch hãn 

73Tháng 7. 2018   Số 255   Đầu tư Phát triển



Trong tháng 7/2018, 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: Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ, Trung tâm 
thẻ, Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Văn phòng Đảng 
ủy, Ban Khách hàng DNNVV, Văn phòng Công đoàn, Ban 
Kế hoạch chiến lược, Ban Tổ chức cán bộ, Trung tâm CNTT, 
Ban Mis.Alco, Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Ban Kinh doanh 
vốn và tiền tệ, BIC, BSL…

  Các chi nhánh: Thành Đô, Bến Tre, Nam Bình Dương, Bình 
Định, Nam Gia Lai, Đông Hà Nội, Bắc Hà Nội, Ngọc Khánh Hà 

Nội, Phú Mỹ, Tây Ninh, Đắc Lắc, Hà Giang, Nhà Bè…
  Các cộng tác viên: Thúy Hằng, Thúy Diễm, Mai Lan, Tiến 

Thủy, Anh Tài, Lệ Hằng, Thanh Bình, Kiều Vân, Nguyễn Duy, 
Phan Lộc, Thùy Hương, Kiêm Ái, Phước Thảo, Trung Kiên, 
Hương Lan, Ngọc Phương, Đức Lợi, Kim Yến, Huy Phong, 
Trương Hà, Minh Nguyệt, Thanh Lam, Mạnh Cường  …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 255

Có hai bệnh nhân nặng được xếp chung một 
phòng trong bệnh viện. Người đàn ông ở 
chiếc giường kê sát cửa sổ được phép ngồi dậy 

khoảng 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Người đàn ông còn 
lại ở chiếc giường kế bên, và phải nằm cả ngày bất 
động trên giường.

Họ nhanh chóng làm bạn và vui vẻ chuyện trò với 
nhau. Mỗi buổi chiều, người đàn ông bên cửa sổ lại ngồi 
dậy. Ông nhìn ra phía bầu trời cao xanh vời vợi, nơi cuộc 
sống vẫn hối hả tiếp diễn qua khung cửa nhỏ. Rồi ông 
say sưa kể cho bạn mình những gì ông nhìn thấy.

Qua ô cửa sổ, họ lại thả hồn mình vào cuộc sống tươi 
đẹp. Bầu trời như rộng mở. Khung cửa sổ nhìn xuống 
một công viên xanh mát với chiếc hồ có những con 
thiên nga lướt mình trên mặt nước. Trên bờ, hai đứa trẻ 
đang nô đùa và cùng nhau xây một lâu đài cát. Dưới gốc 
cây gần đó là chiếc ghế đá, nơi hẹn hò của các cặp tình 
nhân. Xa xa là những hàng cây rậm rạp và đường chân 
trời trải dài ngút tầm mắt.

Mỗi khi nghe người bạn cùng phòng miêu tả, người 
đàn ông trên chiếc giường kế bên lại khép mắt lại để 
tưởng tượng về một bức tranh cuộc sống rộn ràng.

Một ngày nọ, khi y tá mang nước sinh hoạt đến như 
thường lệ, họ bỗng phát hiện người đàn ông trên chiếc 
giường gần cửa sổ đã qua đời. Ông ra đi trong một giấc 
ngủ yên bình. 

Bên cửa sổ
chiếc giường

Người còn lại, khi không còn được kể về những 
câu chuyện tuyệt vời bên ngoài cửa sổ, gắng gượng sức 

mình để ngước nhìn ra bầu trời bên kia khung cửa. 
Nhưng thật bất ngờ, tất cả những gì ông có thể thấy 

chỉ là một bức tường trống trơn.
Quá sững sờ, ông hỏi lại người y tá, rằng những gì ông 

đang thấy khác quá xa với những điều mà người bạn 
cùng phòng trước kia vẫn kể lại cho ông. Đến lúc này, y tá 
mới tiết lộ rằng người bệnh nhân vừa mới qua đời ấy vốn 
bị mù lòa… Nghe xong, người đàn ông thấy lòng mình 
trĩu nặng…

Cuộc sống là vậy, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì 
điều duy nhất còn lại là những gì bạn đã cho đi, đã cống 
hiến, đã đem đến hạnh phúc và hy vọng cho mọi người 
xung quanh. Đó là món quà diệu kỳ và ý nghĩa nhất mà 
tiền bạc hay vật chất cũng không thể nào mua được.

(Sưu tầm)

74 Đầu tư Phát triển   Số 255   Tháng 7. 2018

văn hóa






