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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 

Kinh tế toàn cầu năm 2017 tăng trưởng nhanh và đồng đều ở các khu vực, thương 

mại mở rộng, lạm phát thấp và ổn định. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam bứt 

phá mạnh mẽ về cuối năm: GDP tăng 6,81% vượt mục tiêu Quốc hội đề ra (6,7% ) 

và đạt mức cao nhất 10 năm qua. Lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân năm 

2017 tăng 3,53% dưới mức mục tiêu 4%. Tỷ giá và thị trường ngoại hối cơ bản ổn 

định, dự trữ ngoại hối tăng cao trên 53 tỷ USD, mặt bằng lãi suất ổn định và giảm 

nhẹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 400 tỷ USD với mức xuất siêu 2,91 

tỷ USD, thu hút vốn FDI đạt 35,88 tỷ USD. Hệ thống tài chính ngân hàng tiếp tục 

được củng cố và phát triển. Tín dụng tăng 18,17% so với năm 2016, huy động vốn 

tăng 15,01%, tổng phương tiện thanh toán tăng 14,91%, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được 

kiểm soát dưới 3%. Quá trình tái cơ cấu được thúc đẩy khi nhiều văn bản pháp lý về 

xử lý nợ xấu được ban hành và áp dụng vào thực tiễn.  

1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được đề ra trong năm 

2017 

Với phương châm hành động Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và quan điểm chỉ 

đạo điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm, trong năm 2017 toàn hệ thống 

Vietcombank đã nỗ lực thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra. 

1.1. Tổng tài sản tăng mạnh và Vốn chủ sở hữu tăng tốt hơn kế hoạch 2017 

 Tổng tài sản đạt 1.035.293 tỷ đồng, tăng 31,39% so với năm 2016. 

 Vốn chủ sở hữu đạt 52.558 tỷ đồng, tăng 9,16% so với năm 2016, trong đó lợi 

nhuận chưa phân phối đạt 8.715 tỷ đồng. 

1.2. Huy động vốn bám sát định hướng chỉ đạo, điều hành kinh doanh: Rút giảm huy 

động vốn lãi suất cạnh tranh; Gia tăng tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn và 

nguồn vốn ngoại tệ; Chú trọng phát triển khách hàng bán buôn mới 

 Huy động vốn từ nền kinh tế bao gồm cả phát hành GTCG đạt 726.734 tỷ đồng, 

tăng 20,97% so với năm 2016, vượt kế hoạch đã đặt ra trong năm 2017. Trong đó, 
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huy động vốn tăng đều ở cả TCKT (20,12%)  và cá nhân (19,9%).  

 Cơ cấu nguồn vốn huy động dịch chuyển phù hợp với định hướng phát triển của 

Vietcombank (tỷ trọng huy động vốn từ TCKT/cá nhân tương ứng là 

44,67%/55,33%).  

 Huy động vốn không kỳ hạn tăng 27,8% so với cuối 2016 (chiếm tỷ trọng 29,92% 

tổng nguồn vốn). 

 Huy động vốn ngoại tệ đạt 135.551 tỷ đồng, tăng 18,98% so với năm 2016, chiếm 

tỷ trọng 18,65% tổng huy động vốn từ nền kinh tế (có bao gồm giấy tờ có giá),vượt 

kế hoạch năm 2017. 

1.3. Tín dụng tăng trưởng tốt ngay từ các tháng đầu năm; Cơ cấu tín dụng chuyển 

dịch theo đúng định hướng: giảm dư nợ bán buôn hiệu quả thấp, mở rộng tín 

dụng bán lẻ, tăng tín dụng bán lẻ tại PGD  

 Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng tốt, đạt 543.434 tỷ đồng, tăng 17,93% so 

với cuối năm 2016, hoàn thành kế hoạch năm 2017 và nằm trong mức kiểm soát 

của NHNN. Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn được kiểm soát, tỉ trọng dư nợ trung dài 

hạn được giữ ở mức 44,18% tổng dư nợ. 

 Thực hiện định hướng gia tăng tỷ trọng tín dụng bán lẻ và giảm dần tín dụng bán 

buôn, tín dụng cho TCKT đã tăng trưởng chậm lại (6,19%) trong khi tín dụng thể 

nhân tăng mạnh ở mức 52,65%.  

 Dư nợ cho vay tại Phòng giao dịch đạt 81.352 tỷ đồng, tăng 58,3% so với năm 

2016, chiếm tỷ trọng 14,97% tổng dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank 

năm 2017. 

1.4. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ; Đẩy mạnh công tác xử lý thu hồi nợ 

xấu, nợ ngoại bảng  

 Chất lượng tín dụng được cải thiện đáng kể. Dư nợ nhóm 2 tại 31/12/2017 ở mức 

4.783 tỷ đồng, giảm 2.637 tỷ đồng so với cuối 2016 (giảm ~35,54%). Tỷ lệ nợ 

nhóm 2: 0,86%, giảm 0,7 điểm % so với 2016.  

 Dư nợ xấu nội bảng tại 31/12/2017 ở mức 6.208 tỷ đồng, giảm 714,4 tỷ đồng so với 

2016 (giảm ~10,32%). Tỷ lệ nợ xấu: 1,11%, giảm 0,34 điểm % so với cuối 2016, 

thấp hơn mức khống chế kế hoạch  (1,5%).  

 Dư quỹ dự phòng rủi ro 8.113 tỷ đồng, tỷ lệ quĩ DPRR/nợ xấu duy trì ở mức cao 

(~130,69%). 

 Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.180 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra.  

1.5. Hoạt động dịch vụ tăng trưởng khả quan trên các mảng kinh doanh ngoại tệ, tài 

trợ thương mại, dịch vụ thẻ, và dịch vụ ngân hàng hiện đại 



 

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 
  

5. BÁO CÁO CỦA BĐH                                                                                                                                 3 
 

 
 

 Doanh số thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại đạt 69,4 tỷ USD, tăng 28,4% so 

với năm 2016; thị phần cải thiện lên mức 16,34% từ mức 15,47% của năm 2016. 

Dịch vụ chuyển tiền kiều hối đạt 1,9 tỷ USD, tăng 14,9% so cùng kỳ. 

 Vị thế dẫn đầu thị trường kinh doanh và dịch vụ ngoại tệ tiếp tục được giữ vững. 

Doanh số mua bán ngoại tệ (không bao gồm giao dịch liên ngân hàng) đạt 45,1 tỷ 

USD, tăng 27,2% so cùng kỳ, đạt 120,3% kế hoạch 2017. 

 Hoạt động thẻ tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường: (i) Doanh số thanh toán 

thẻ tăng 31,67% so với cùng kỳ; (ii) Số lượng phát hành thẻ tín dụng quốc tế tăng 

1,35% so với cùng kỳ; (iii) Doanh số sử dụng thẻ tăng 24,18% so với cùng kỳ; (iv) 

Mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ tăng thêm 11.773 đơn vị. 

 Dịch vụ Online Banking và SMS chủ động có mức tăng trưởng khá, thực hiện kế 

hoạch tương ứng ở mức 123,8% và 135,5%. 

 Hoạt động vốn tín dụng quốc tế tiếp tục được chú trọng phát triển. Năm 2017, tổng 

giá trị các dự án ODA mới Vietcombank được giao làm ngân hàng phục vụ đạt 

790,65 triệu USD; trong bối cảnh nguồn vốn này đang thu hẹp thì Vietcombank 

vẫn tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng hàng đầu trong việc phục vụ các dự án vốn 

vay ODA. 

1.6. Tỷ suất sinh lời tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, lợi nhuận trước thuế vượt mức 

10.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2016 

 Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân ROAA và hiệu suất sinh lời của vốn 

chủ sở hữu bình quân ROAE: đạt tương ứng là 1,0% và 18,09%, tăng so với năm 

trước (Năm 2016, ROAA đạt 0,94%, ROAE đạt 14,78%). 

 Thu nhập thuần từ lãi tăng 18,37% so với năm 2016; thu nhập thuần từ hoạt động 

dịch vụ tăng 20,51% so với năm 2016.   

 Tỷ lệ chi phí quản lý/tổng thu nhập: ~40,35%. 

 Tỷ trọng thu ngoài lãi/tổng thu nhập: ~25,44%.  

 Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) duy trì ở mức 2,66%. 

 Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 11.341 tỷ đồng, tăng 32,21% so với năm 2016, 

vượt kế hoạch năm 2017. 

1.7. Vietcombank tiếp tục là TCTD có mức vốn hóa lớn nhất thị trường, hệ số an toàn 

vốn trong giới hạn an toàn 

 Cổ phiếu Vietcombank tiếp tục có mức giá cao nhất ngành, liên tục nằm trong top 3 

doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất thị trường. Giai đoạn 2016 – 2017, giá 

chứng khoán sau điều chỉnh của Vietcombank tăng 56,49% trong khi chỉ số VNI 

tăng 48,03%.  
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 Hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức 11,63%, đáp ứng qui định của NHNN.  

2. Kết quả công tác điều hành năm 2017 

Với mục tiêu trở thành Ngân hàng số một tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng 

lớn nhất khu vực, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và 

được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020; trong năm 2017, 

Vietcombank đã và đang tiếp tục tạo ra những bước đi đột phá, cụ thể: 

2.1. Tích cực triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp 

phần phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN  

 Chủ động và đi đầu thị trường để chia sẻ, hỗ trợ khách hàng vay vốn thông qua việc 

giảm lãi suất cho vay và triển khai các chương trình lãi suất cạnh tranh.  

 Tích cực triển khai các chương trình cho vay đối với 05 lĩnh vực ưu tiên, các chính 

sách hỗ trợ tín dụng cho khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lụt tại các tỉnh 

Miền Trung, rét đậm rét hại tại các tỉnh miền núi Phía Bắc và sự cố môi trường 

biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế …. 

2.2. Điều hành công tác huy động vốn linh hoạt, hài hòa với với mục tiêu tăng 

trưởng tín dụng đồng thời tiết giảm chi phí vốn  

 Rút giảm các chương trình khuyến mại/ưu đãi lãi suất huy động vốn; giảm dần 

phạm vi huy động các khoản tiền gửi có lãi suất cạnh tranh cao so với mặt bằng thị 

trường. 

 Tăng cường phát triển, mở rộng tài khoản chuyên thu cho các đơn vị hành chính sự 

nghiệp, bảo hiểm, kho bạc. Tính đến cuối 2017, đã có 246 đơn vị KBNN mở tài 

khoản chuyên thu, tài khoản thanh toán VND tại Vietcombank. 

2.3. Củng cố danh mục tín dụng theo đúng định hướng chiến lược; Kiểm soát chặt 

chất lượng tín dụng 

 Tiếp tục tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp có tình hình tài chính lành 

mạnh, các khoản tín dụng có tài sản bảo đảm và có tính thanh khoản tốt; thay đổi 

cơ cấu tín dụng thông qua ưu tiên tăng trưởng tín dụng ngắn hạn, tín dụng bán lẻ và 

tín dụng tại các Phòng giao dịch. 

 Rút giảm dư nợ đối với doanh nghiệp có tình hình tài chính suy giảm, các doanh 

nghiệp có dư nợ lãi suất thấp và hiệu quả tổng thể không cao, các khách hàng là 

công ty cổ phần, công ty TNHH có tính chất sở hữu tư nhân, gia đình sở hữu mà có 

tỷ lệ tài sản bảo đảm thấp. 

 Hạn chế cho vay trung dài hạn cho các nhóm khách hàng không sử dụng kèm các 

dịch vụ ngân hàng. 

 Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tại Chi nhánh; 

đẩy mạnh công tác phân tích dự báo rủi ro tín dụng theo ngành, từ đó có định 
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hướng tín dụng phù hợp; quán triệt tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật 

và quy định của Vietcombank về cấp tín dụng. 

2.4. Kịp thời ghi nhận và xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh của các Đơn vị 

thành viên; Tích cực thu hồi nợ ngoại bảng 

 Ban lãnh đạo Vietcombank thường xuyên tổ chức đoàn công tác tại 7 vùng kinh tế 

để đôn đốc thực hiện kế hoạch của các Chi nhánh đồng thời ghi nhận và xử lý kịp 

thời khó khăn vướng mắc để thúc đẩy kinh doanh.  

 Phân công thành viên Ban lãnh đạo phụ trách để tăng cường đôn đốc chỉ đạo công 

tác xử lý thu hồi nợ đối với các Chi nhánh. 

2.5. Thoái vốn tại một số TCTD và đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn nhằm nâng cao 

năng lực tài chính  

 Thực hiện thành công phương án tăng vốn cấp II để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối 

thiểu theo quy định của NHNN và cải thiện khả năng đáp ứng tiêu chuẩn Basel II 

của Vietcombank. 

 Được Chính phủ và NHNN phê chuẩn phương án tăng vốn cấp I với quy mô tương 

đương 10% vốn điều lệ và khẩn trương triển khai công tác tăng vốn trong năm 

2018.  

 Thoái vốn theo lộ trình tại một số định chế tài chính (CFC, SGB, OCB)với kết quả 

khả quan.  

2.6. Kiện toàn quy trình, quy chế nội bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ 

 Ban hành mới nhiều quy trình, quy chế nội bộ như: Quy định cho vay đối với 

khách hàng; Quy định về thẩm quyền phê duyệt tín dụng… Kiện toàn các quy 

trình, quy chế nội bộ như Chính sách bảo đảm tín dụng; quy trình tín dụng dành 

cho khách hàng bán buôn, khách hàng SMEs…  

 Ban hành và áp dụng đồng bộ một loạt các cơ chế quản trị quan trọng như: Quy chế 

sắp xếp lại lao động trong hệ thống, Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền 

quản lý Trưởng PGD và số lượng cán bộ tín dụng tại PGD; Triển khai xây 

dựng/sửa đổi các Quy trình/Quy chế: Quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí công 

tác đối với cán bộ trong hệ thống Vietcombank … 

 Thực hiện nhiều dự án, chương trình quản lý chất lượng dịch vụ, chất lượng phục 

vụ và chăm sóc khách hàng: Dự án Xây dựng và đo lường Cam kết chất lượng dịch 

vụ nội bộ SLA, dự án Khách hàng bí mật, khảo sát chuyên sâu ý kiến của khách 

hàng CSI, rà soát ban hành Bộ tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ khách hàng…. 

2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán trên toàn hệ thống 

 Hoàn thành các kế hoạch kiểm tra, kiểm toán năm 2017 đồng thời thực hiện một số 
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cuộc kiểm toán đột xuất tại các Chi nhánh và kiểm toán theo chuyên đề, tập trung 

vào các đơn vị và quy trình hoạt động tiềm ẩn rủi ro; kiểm toán các công ty con, 

kiểm toán các Phòng/Ban tại TSC đặc biệt là các phòng thuộc khối quản trị rủi ro. 

2.8. Mô hình tổ chức và nhân sự được cơ cấu lại phù hợp với chiến lược trung và dài 

hạn, đẩy mạnh phát triển mạng lưới Chi nhánh và Phòng giao dịch  

 Chuẩn hóa mô hình tổ chức, bổ sung chức năng nhiệm vụ các Phòng, Ban, Trung 

tâm tại Trụ sở chính, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn; thành lập các Bộ phận Quản 

lý bán vùng tại khu vực miền Trung và miền Nam; chuẩn hóa chức năng của Chi 

nhánh, tập trung vào công tác bán hàng và quản trị rủi ro. 

 Sắp xếp lại và tinh giản lao động; thực hiện công tác luân chuyển cán bộ từ Trụ sở 

chính về Chi nhánh; đề bạt, bổ nhiệm và điều động nhân sự để đáp ứng sự thay đổi 

của mô hình tổ chức, môi trường kinh doanh và cải thiện năng suất lao động. 

 Tiếp tục mở rộng mạng lưới trong và ngoài nước: mở rộng mạng lưới Chi nhánh và 

Phòng giao dịch; thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt; thành lập Công ty Kiều hối; 

chuẩn bị thành lập Ngân hàng con tại Lào và Chi nhánh tại Úc. Sắp xếp lại mạng 

lưới PGD tại khu vực Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. 

2.9. Kết quả triển khai Đề án phát triển VCB đến năm 2020 

 Đề án, tiểu đề án, chương trình hành động Khối được xây dựng và triển khai mạnh 

mẽ 

 Trong năm 2017, trên cơ sở Đề án phát triển của VCB đến năm 2020, căn cứ 

Nghị quyết 42, Đề án cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch 

hành động của Ngành Ngân hàng, VCB đã xây dựng và được NHNN phê duyệt 

Phương án cơ cấu lại VCB đến năm 2020 gắn với xử lý nợ xấu với các giải pháp 

cụ thể nhằm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động, năng lực tài chính và năng 

lực quản trị, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. 

 Quán triệt và triển khai đồng bộ các tiểu Đề án (gồm Đề án CNTT, Dịch vụ, Đầu 

tư, Nguồn nhân lực) và các Chương trình hành động của các Khối (Bán buôn, 

Bán lẻ, Vốn và Tài chính). 

 Các tiểu đề án, chương trình hành động của các khối đã bám sát mục tiêu và được 

triển khai đúng tiến độ, đạt được những kết quả quan trọng ban đầu và đóng góp 

vào kết quả kinh doanh năm 2017, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của 

Vietcombank trong thời gian tới. 

 Đề án phát triển Chi nhánh 

 Ban hành và triển khai Đề án phát triển Chi nhánh đến 2020 cho 49 Chi nhánh có 

quy mô nhỏ, thị phần tại địa bàn chưa tương xứng với tiềm năng. 

 Năm 2017, các Chi nhánh thuộc diện thực hiện Đề án phát triển Chi nhánh đã đạt 
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và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thị phần huy động vốn & tín 

dụng, việc phát triển khách hàng mục tiêu… đều có bước phát triển đáng kể. 

2.10. Đẩy mạnh triển khai các dự án chuyển đổi nâng cao năng lực quản trị  

 Trong năm 2017, các dự án nâng cao năng lực quản trị được triển khai tích cực, 

từng bước áp dụng vào hoạt động kinh doanh: (i) Chương trình Basel II: Triển khai 

24/37 sáng kiến với mục tiêu đảm bảo là ngân hàng tiên phong trong việc tuân thủ 

các quy định và mốc thời gian theo yêu cầu của NHNN. Đến nay, phần lớn sáng 

kiến triển khai đã có kết quả ứng dụng trong hoạt động quản trị - kinh doanh; (ii) 

Chương trình CTOM: Triển khai 22/24 sáng kiến, trong đó đang triển khai giai 

đoạn 1 tại một số Chi nhánh cho 6 sáng kiến cốt lõi (về chuyển đổi mô hình tổ 

chức, mô hình bán, mô hình phê duyệt tín dụng). Dự án CLOS đã hoàn thành công 

tác lựa chọn nhà thầu và chính thức khởi động vào tháng 9/2017; (iii) Dự án đầu tư 

đổi mới hệ thống Corebanking: Tiếp tục quyết liệt triển khai các cấu phần của dự 

án, đồng thời huy động một lực lượng đáng kể nhân lực cho triển khai dự án… 

2.11. Tăng cường các hoạt động hợp tác kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật với Mizuho  

 Vietcombank và Mizuho khẳng định cam kết tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chiến 

lược lâu dài giữa hai ngân hàng thông qua việc tiếp tục ký kết các Hợp đồng Hợp 

tác Chiến lược bao gồm Hợp đồng sửa đổi của Hợp đồng Mua cổ phần năm 2011 

và Hợp đồng Hỗ trợ Kỹ thuật mới (thay thế bản đã ký). 

 Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của Mizuho tiếp tục đi vào chiều sâu, bám sát thực 

tiễn hoạt động và đề án phát triển của Vietcombank. Năm 2017, Vietcombank phối 

hợp với Mizuho thực hiện 16 phiên hỗ trợ kỹ thuật trong các mảng sau: Mô hình 

chi nhánh hiện đại; Tăng thu ngoài lãi; Phòng chống Rửa tiền; Chuyển đổi mô hình 

kiểm toán khi tham gia Basel II; Quản lý nợ; Chức năng nghiên cứu thị trường cho 

công ty chứng khoán;…  

 Ngoài tổ chức các phiên hỗ trợ kỹ thuật chính thức, Mizuho đã chia sẻ các tài liệu 

nghiên cứu chuyên sâu, quy trình nội bộ của Mizuho với các Phòng/ Ban/ Trung 

tâm liên quan tại Vietcombank bao gồm: Tài liệu về quản trị chất lượng dữ liệu; 

Phân bổ chi phí; Quy trình phê duyệt tín dụng; Tài liệu liên quan đến phân cấp 

thẩm quyền phê duyệt đối với nhóm khách hàng (DoA)… 

2.12. Tích cực trong công tác an sinh - xã hội vì cộng đồng; Góp phần khẳng định và 

nâng cao uy tín thương hiệu của Vietcombank 

 Tài trợ các chương trình an sinh xã hội năm 2017 với giá trị thực hiện ~132,5 tỷ 

đồng, bao gồm các chương trình xây dựng trường THCS Diễn Hạnh, Diễn Châu; 

Xây dựng trường mầm non Lạng Khê, Con Cuông; Xây nhà cho người nghèo tại 

các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Tuyên Quang...; và hỗ trợ khắc phục thiên tai các 

tỉnh khu vực Tây Bắc, một số khu vực thuộc tỉnh miền Trung và Tây Nguyên … 
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II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 

Kinh tế thế giới 2018 dự báo trưởng khả quan và đạt mức 3,9% (IMF); lạm phát 

vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị và nguy cơ chiến tranh 

thương mại có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, thị trường tài chính thế giới có 

thể chịu tác động bởi xu hướng đẩy nhanh quá trình bình thường hóa chính sách 

tiền tệ ở các nền kinh tế chủ chốt (Mỹ, Anh, EU…).  

Kinh tế Việt Nam trong đà tăng trưởng tích cực, khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 

GDP 6,7% trong khi lạm phát trong tầm kiểm soát dưới mục tiêu 4%. Hoạt động 

xuất nhập khẩu dự báo vẫn khả quan, đầu tư FDI thuận lợi.  Quá trình cơ cấu lại 

nền kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt; 

định hướng tín dụng tập trung vào khu vực sản xuất hạn chế vào các lĩnh vực rủi ro 

cao. Chính phủ và NHNN chỉ đạo giảm lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngành 

ngân hàng đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng 

cường ứng dụng công nghệ, phù hợp với xu hướng phát triển tài chính hiện đại. 

Tiếp tục phương châm hành động Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và quan 

điểm điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm, toàn hệ thống Vietcombank 

nỗ lực đẩy mạnh các mảng hoạt động, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức 

các chỉ tiêu kế hoạch. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính: 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 

(1). Tổng tài sản  Tăng ~14% 

(2). Huy động vốn từ nền kinh tế Tăng ~15% 

(3). Tín dụng Tăng ~15% 

(4). Tỉ lệ Nợ xấu < 1,5% 

(5). Lợi nhuận trước thuế 13.000 tỷ đồng 

 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 

1. Tập trung triển khai Ba trụ cột trọng tâm trong hoạt động kinh doanh năm 

2018: Dịch vụ, Bán lẻ, Kinh doanh vốn và đầu tư 

1.1. Đối với hoạt động dịch vụ:    

 Đẩy mạnh phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng nguồn thu 

phí, nâng tỷ trọng thu dịch vụ (bao gồm phí và kinh doanh ngoại tệ) trong tổng thu 

nhập hoạt động: 

 Khối Bán buôn: (i) Xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới nhiều tiềm 
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năng như dịch vụ quản lý dòng tiền, dịch vụ liên quan tới thị trường nợ, sản 

phẩm cho vay hợp vốn, dịch vụ lưu ký chứng khoán; (ii) Xây dựng hệ thống 

kiểm soát việc thu phí, cơ chế thẩm quyền phê duyệt và cài đặt việc miễn/giảm 

phí.  

 Khối Bán lẻ: (i) Đưa ra các sản phẩm trọn gói bán gộp/bán kèm với các khách 

hàng cá nhân là chủ doanh nghiệp; (ii) Triển khai các giải pháp thu phí tự động, 

quản lý thu phí, thu phí theo gói dịch vụ. 

 Mở rộng và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử:  

 Phát triển các kênh bán hàng theo hướng chuyển dần lượng giao dịch sang kênh 

điện tử. 

 Phát triển các dịch vụ hợp tác với đối tác thứ ba; đề xuất mở rộng mô hình hợp 

tác Fintech trong các lĩnh vực tiềm năng.  

 Mở rộng mạng lưới đối tác chấp nhận thanh toán thẻ/DVNHĐT của 

Vietcombank.  

 Xây dựng và triển khai dự án chuyển đổi ngân hàng số, nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ 4.0 để phát triển dịch vụ ngân hàng thông minh. 

 Cải tiến chất lượng dịch vụ TTQT – TTTM: 

 Hỗ trợ Chi nhánh trong công tác bán hàng: chú trọng theo dõi, hỗ trợ, tạo điều 

kiện, kịp thời có giải pháp cho các khu vực trọng điểm về TTQT-TTTM; hình 

thành lực lượng chuyên trách bán hàng sản phẩm TTQT-TTTM (Trade Sales) từ 

Trụ sở chính đến Chi nhánh. 

 Đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu của từng đối tượng khách hàng; đặt trọng 

tâm vào nhóm KH FDI; sử dụng linh hoạt các gói phí cạnh tranh kết hợp cho vay 

để tiếp cận và giành khách hàng có hoạt động thanh toán quốc tế từ các đối thủ. 

 Chú trọng tối ưu hóa quy trình, cải thiện chất lượng dịch vụ; xây dựng cẩm nang 

bán hàng từ tín dụng đến dịch vụ, từ bán buôn đến phối kết hợp bán lẻ cho đối 

tượng khách hàng FDI. 

 Mở rộng nguồn thu từ hoạt động khác:  

 Cung cấp các sản phẩm chuỗi trọn gói. 

 Khai thác nguồn thu từ hoạt động ngân quỹ, chuyển tiền và Bancassurance. 

1.2. Đối với hoạt động bán lẻ: 

 Triển khai chuyển đổi mô hình hoạt động bán lẻ (RTOM): 

 Phân đoạn khách hàng và xây dựng chính sách cho từng phân đoạn khách hàng 

mục tiêu từ sản phẩm, marketing, cách thức bán hàng... 
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 Phát triển các kênh bán mới gồm kênh bán trực tiếp, kênh điện tử, kênh bán hàng 

qua đối tác thứ ba; nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động marketing.  

 Cải tiến quy trình tín dụng dành cho khách hàng bán lẻ và tối đa việc số hóa các 

sản phẩm dịch vụ bán lẻ. Rà soát danh mục, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục các sản 

phẩm tín dụng thể nhân, thẻ.  

 Chính sách, sản phẩm, chất lượng dịch vụ:  

 Xây dựng các sản phẩm đặc thù cho các vùng/khu vực, các sản phẩm bán cho 

nhân viên/khách hàng của KHDN. 

 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua các chương trình Khách hàng 

bí mật; đào tạo, đo lường và giám sát thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng dịch 

vụ; thí điểm công tác nhắc nợ tập trung tại VCC.  

 Trang bị các phương tiện và chương trình hỗ trợ cho cán bộ bán hàng, nâng cao 

chất lượng dịch vụ.  

 Nâng cao hiệu quả bán hàng và marketing chuyên nghiệp. 

1.3. Đối với hoạt động kinh doanh vốn và đầu tư: 

 Nâng cao hiệu quả sinh lời của hoạt động đầu tư. Giữ vững và cải thiện thị phần 

của Vietcombank trong các lĩnh vực giao dịch trái phiếu chính phủ, kinh doanh 

ngoại tệ...  

 Gia tăng tỉ trọng đóng góp của hoạt động đầu tư trong tổng thu nhập hoạt động của 

Vietcombank.  

 Phát triển các sản phẩm kinh doanh ngoại tệ mới, sản phẩm cấu trúc, đáp ứng nhu 

cầu của khách hàng. 

2. Đẩy mạnh tín dụng bán lẻ và huy động vốn giá rẻ; Đa dạng hóa danh mục và 

rút giảm dư nợ đối với doanh nghiệp hiệu quả thấp; Tăng cường bán tín dụng 

gắn với sử dụng các dịch vụ ngân hàng 

 Rà soát các khách hàng mục tiêu, các khách hàng Vietcombank có thị phần thấp để 

có giải pháp nâng cao thị phần và hiệu quả kinh doanh từ khách hàng.  

 Cơ cấu lại danh mục tín dụng theo hướng: rút giảm dư nợ doanh nghiệp có tình 

hình tài chính suy giảm, khách hàng có lãi suất thấp và hiệu quả tổng thể không 

cao, các nhóm khách hàng có tính chất tư nhân, gia đình với tỷ lệ tài sản bảo đảm 

thấp. 

 Kiểm soát tốc độ tăng trưởng dư nợ trung dài hạn, đặc biệt đối với khách hàng chỉ 

vay trung dài hạn; phát triển khách hàng theo chuỗi, tăng cường bán chéo; tăng 

cường bán tín dụng gắn với sử dụng các dịch vụ ngân hàng đối với nhóm khách 
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hàng hiệu quả. 

 Hoàn thiện các dòng sản phẩm tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống; phát triển dòng 

sản phẩm kinh doanh; xây dựng dòng sản phẩm chuỗi hợp tác giữa Bán buôn – Bán 

lẻ; triển khai hợp tác có chọn lọc với các dự án bất động sản, hãng sản xuất kinh 

doanh chuỗi nhằm đẩy mạnh cho vay bán lẻ. 

 Chú trọng nguồn vốn huy động giá rẻ: Huy động vốn không kỳ hạn thông qua công 

cụ quản lý vốn tập trung, cung cấp các dịch vụ thanh toán; hạn chế tối đa huy động 

vốn doanh nghiệp giá cao. Huy động vốn ngoại tệ thông qua chương trình Đồng 

hành cùng doanh nghiệp xuất khẩu (các doanh nghiệp có nguồn USD lớn). 

3. Triển khai chuyển đổi mô hình tín dụng bán buôn  

 Tại Trụ sở chính: triển khai mô hình bán và quy trình bán cho từng phân khúc 

khách hàng; đầu tư hệ thống CRM hỗ trợ công tác bán hàng và chăm sóc khách 

hàng; đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1 và lập kế hoạch áp dụng chuyển đổi 

mô hình cho các Chi nhánh còn lại trong hệ thống; chuyển đổi mô hình CRC để 

giảm tải cho RM. 

 Tại Chi nhánh: truyền thông chương trình dự án chuyển đổi tới tất cả các bộ phận 

có liên quan tại Chi nhánh; tích cực ứng dụng kết quả dự án để thay đổi về chất 

hoạt động kinh doanh. 

4. Quyết liệt triển khai các Đề án phát triển/Chương trình hành động/Dự án 

chuyển đổi theo tiến độ 

 Đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình/dự án: Basel II, Dự án chuyển đổi 

mô hình hoạt động bán lẻ nhằm đáp ứng các yêu cầu quản trị theo chuẩn mực quốc 

tế và mục tiêu số 1 về bán lẻ. 

 Ưu tiên đầu tư và triển khai các dự án thuộc Đề án phát triển CNTT đến năm 2020. 

 Tập trung triển khai đúng tiến độ các dự án Corebanking, dự án TF, dự án CLOS, 

dự án ALM/FTP, dự án MPA… 

 Nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án, hoàn thiện và ban hành các quy định 

hướng dẫn quản lý dự án, tăng cường công tác truyền thông và quản lý thay đổi của 

các dự án. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đẩy mạnh công tác xử lý thu hồi nợ 

xấu, nợ đã xử lý DPRR 

 Tiếp tục thực hiện chuyển đổi hoạt động kiểm tra toán nội bộ theo định hướng của 

Ban Điều hành, phù hợp thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu Basel II. Khẩn trương 

triển khai dự án đầu tư hệ thống phần mềm quản lý hoạt động kiểm tra, kiểm toán 
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nội bộ. 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị và quy trình hoạt động của Vietcombank, 

đặc biệt là các đơn vị và quy trình có độ rủi ro cao, rủi ro có tính hệ thống để kịp 

thời cảnh báo, phát hiện, và hạn chế các rủi ro; tăng cường giám sát, theo dõi từ xa 

đối với các hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kiến nghị kiểm tra, kiểm 

toán.  

 Xây dựng phương án xử lý thu hồi nợ đối với từng khoản nợ và phân công cụ thể 

trách nhiệm thu hồi nợ đối với từng thành viên Ban Giám đốc chi nhánh, lãnh đạo 

phòng và cán bộ.  

6. Các công tác khác  

 Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, góp phần nâng 

cao hình ảnh và uy tín thương hiệu Vietcombank. 

 Chú trọng xây dựng văn hóa học tập, tự đào tạo nâng cao trình độ; sử dụng kết quả 

đào tạo, khảo thí, thi tay nghề trong công tác nhân sự. 

 Triển khai phong trào thi đua bán hàng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

55 năm thành lập Vietcombank. 

 Tích cực triển khai công tác an sinh xã hội, ưu tiên các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ 

trợ khắc phục giảm nhẹ thiên tai... 

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

 


