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I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 

Kinh tế toàn cầu năm 2018 tăng 3,7%, mức tương đương năm 2017. Các dấu 

hiệu tăng trưởng chậm đã xuất hiện như sản xuất, thương mại và đầu tư đều tăng 

thấp hơn, giá cả giảm sút, xung đột thương mại, chính trị diễn biến phức tạp tác 

động mạnh tới tâm lý thị trường. Chỉ số chứng khoán nhiều nước điều chỉnh khá 

mạnh trong năm 2018. Đa phần các ngân hàng trung ương tiến hành bình thường 

hóa chính sách tiền tệ, song vẫn rất thận trọng nâng lãi suất khi kinh tế có dấu 

hiệu giảm tốc.  

Trong bối cảnh trên, kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong năm 2018. GDP 

tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2008 đạt 7,08% vượt mục tiêu của Quốc hội. Lạm 

phát được kiểm soát, CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54%. Sản xuất công nghiệp 

và tiêu dùng duy trì đà tăng cao; giải ngân vốn FDI đạt mức kỷ lục trên 19 tỷ 

USD, tăng trưởng 9,1% so với 2017. Hoạt động xuất nhập khẩu khả quan, xuất 

siêu lập kỷ lục mới 6,8 tỷ USD. Tỷ giá và thị trường ngoại hối bình ổn trở lại vào 

cuối năm, dự trữ ngoại hối vượt mức 60 tỷ USD.  

Hệ thống tài chính ngân hàng tiếp tục được củng cố và phát triển. Mặt bằng 

lãi suất ổn định, góp phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tín dụng 

và huy động tăng trưởng khá: tín dụng tăng 13,92%, huy động vốn tăng 12,48%. 

Tiến trình tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng 

tài sản hệ thống ngân hàng cải thiện, xử lý nợ xấu đạt kết quả đáng kể, tỷ lệ nợ 

xấu nội bảng giảm xuống 1,89%. Các ngân hàng nỗ lực nâng cao năng lực quản 
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trị điều hành, có phương án quản trị vốn tự có đáp ứng chuẩn mực Basel II.  

1. Hoạt động kinh doanh tăng trưởng vượt bậc, hoàn thành xuất sắc kế 

hoạch đã đề ra trong năm 2018 

Trong năm 2018, quyết liệt triển khai Đề án phát triển VCB đến 2020 đã được 

Thống đốc NHNN phê duyệt, các tiểu Đề án và các Chương trình hành động cụ 

thể, gắn với phương châm hành động Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và quan 

điểm điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm, VCB đã hoàn thành vượt mức 

kế hoạch ĐHĐCĐ giao với những kết quả hết sức ấn tượng. 

1.1 Quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu tăng trưởng 

mạnh  

✓ Tổng tài sản đạt 1.074.027 tỷ đồng, tăng 16,1%1 so với năm 2017. 

✓ Vốn chủ sở hữu đạt 62.179 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2017, trong đó 

lợi nhuận chưa phân phối đạt 16.139 tỷ đồng (năm 2017 đạt 8.715 tỷ đồng). 

1.2 Huy động vốn bám sát định hướng chỉ đạo “Mua buôn”, tăng cường huy 

động vốn không kỳ hạn và ngoại tệ 

✓ Huy động vốn từ nền kinh tế (bao gồm phát hành GTCG) đạt 823.390 tỷ 

đồng, tăng 13,3% so với 2017. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn TCKT/cá 

nhân lần lượt là 20,8% và 7,5%.  

✓ Huy động vốn TCKT gia tăng tỷ trọng theo đúng định hướng của VCB.Tỷ 

trọng huy động vốn từ TCKT/cá nhân tương ứng 48,8%/51,2% (2017: 

45,8%/53,9%).  

✓ Huy động vốn KKH tăng 14,1% so với 2017, chiếm tỷ trọng 29,5% Huy 

động vốn từ nền kinh tế (2017: 29,3%). Huy động vốn ngoại tệ đạt 143.292 

tỷ đồng, tăng 11,2% so với 2017, chiếm tỷ trọng 17,4% Huy động vốn từ nền 

kinh tế (2017: 17,7%). 

1.3 Tín dụng tăng trưởng tốt từ đầu năm, tuân thủ theo định hướng của 

NHNN, bám sát định hướng “Bán lẻ”, tái cấu trúc danh mục tín dụng, 

phát triển khách hàng tín dụng mới  

✓ Dư nợ tín dụng (bao gồm TPDN) đạt 639.370 tỷ đồng, tăng 14,6% so với 

                                                 
1
 Không bao gồm 109.851 tỷ đồng HĐV từ giao dịch của Sabeco. Nếu tính cả giao dịch Sabeco, tỉ lệ tăng trưởng 

tổng tài sản đạt 3,7%.  
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2017, đảm bảo mức trần NHNN giao. Tín dụng thể nhân tăng 32,7% so với 

2017, tỷ trọng tiếp tục tăng lên 36,9% vào cuối năm 2018 (2017: 31,9%).  

✓ Dư nợ cho vay tại Phòng giao dịch (PGD) đạt 117.028 tỷ đồng, tăng 43,9% 

so với cuối năm 2017 theo đó tỷ trọng dư nợ cho vay tại PGD trong dư nợ 

bán lẻ tăng từ 37% năm 2017 lên 40% vào cuối năm 2018. Dư nợ cho vay 

bình quân tại PGD đạt 100.226 tỷ đồng, tăng 44,9% so với 2017. 

1.4 Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, đẩy mạnh công tác thu hồi 

nợ xấu và nợ đã xử lý dự phòng rủi ro 

✓ Dư nợ nhóm 2 là 3.781 tỷ đồng, giảm 1.002 tỷ đồng so với 2017. Tỷ lệ nợ 

nhóm 2 được kiểm soát ở mức 0,59% (tỷ lệ nợ nhóm 2 năm 2017 là 0,86%). 

✓ Năm 2018 là năm đầu tiên VCB đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 1% kể từ khi cổ 

phần hóa. Dư nợ xấu cho vay khách hàng ở mức 6.223 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu 

được kiểm soát ở mức 0,97% tổng dư nợ. 

✓ Dư quỹ dự phòng rủi ro cho vay khách hàng ở mức 10.294 tỷ đồng. Tỷ lệ 

bao phủ nợ xấu nội bảng là ~165 %, là mức cao trong các ngân hàng tại Việt 

Nam.  

✓ Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 3.272 tỷ đồng, hoàn thành 116,8% kế hoạch 

HĐQT giao.  

1.5 Hoạt động dịch vụ tăng trưởng tốt và bám sát Đề án thu phí cũng như kế 

hoạch 2018 

✓ Doanh số thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại đạt 78,3 tỷ USD, tăng 21,5% 

so với 2017. Thị phần duy trì ở mức 16,31%. 

✓ Doanh số mua bán ngoại tệ (không bao gồm giao dịch liên ngân hàng) đạt 

46,5 tỷ USD, tăng 3,1% so với 2017. 

✓ Dịch vụ chuyển tiền kiều hối đạt 2,2 tỷ USD, tăng 17,1% so với 2017. 

✓ Hoạt động thẻ tiếp tục tăng trưởng khá: Doanh số thanh toán thẻ/doanh số sử 

dụng thẻ lần lượt đạt 118.315 tỷ đồng/38.608 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 

28,1%/22,2% so với 2017. Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ tăng thêm 11.286 

đơn vị, đạt 188,1% kế hoạch 2018.  

✓ Phát triển khách hàng Online Banking/SMS chủ động tăng tương ứng 
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52,2%/9,7% so với 2017. 

1.6 Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng vượt bậc, tỷ suất sinh lời cải thiện mạnh 

mẽ, chi phí quản lý được kiểm soát hiệu quả 

✓ Lợi nhuận trước thuế đạt 18.269 tỷ đồng, tăng 61,1% so với năm 2017, là 

mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua, đạt 137% kế hoạch 2018. 

Thu nhập từ thoái vốn năm 2018 ~1.562 tỷ đồng. 

✓ Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) đạt 2,94%, tăng gần 0,3% so với 2017.  

✓ Tỷ trọng thu ngoài lãi/tổng thu nhập đạt 27,67%.  

✓ Tỷ lệ chi phí quản lý/tổng thu nhập kiểm soát ở mức ~34,65%. 

✓ Chỉ số ROAA, ROAE: đạt tương ứng là 1,39% và 25,49%, tăng mạnh so với 

2017 và cao hơn mặt bằng chung.  

1.7 Quy mô vốn hóa lớn nhất trong các ngân hàng niêm yết 

✓ VCB tiếp tục có giá trị vốn hóa lớn nhất trong các ngân hàng niêm yết.  

✓ VCB hoàn thành phát hành ~3% Vốn điều lệ (tỷ lệ sau khi phát hành) cho 

nhà đầu tư nước ngoài GIC và cổ đông hiện hữu Mizuho, mang lại nguồn 

thặng dư vốn gần ~5.000 tỷ đồng.  

✓ Hệ số an toàn vốn CAR đạt 12,14%, tăng 0,51% so với 2017. 

2. Kết quả công tác điều hành năm 2018 

VCB đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành chủ động, linh 

hoạt điều chỉnh theo môi trường kinh doanh, 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. 

2.1 Nghiêm túc thực hiện các chính sách của Chính phủ và NHNN, đồng 

hành cùng doanh nghiệp vì mục tiêu chung phát triển kinh tế đất nước  

✓ Trên cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp về tiết giảm chi phí hoạt động, 

nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường công tác quản trị rủi ro, VCB đã 

và đang nỗ lực thực hiện các biện pháp hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn 
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cùng doanh nghiệp.  

✓ Giảm lãi suất cho vay đối với 05 đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo tại nghị quyết 

số 01/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/01/2018 và định hướng điều 

hành của Thống đốc NHNN, với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp. 

✓ Liên tục triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn cho phân khúc doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, triển khai chương trình ưu đãi và cam kết các mức lãi 

suất cố định 2 năm/3 năm/5 năm giúp doanh nghiệp quản trị chi phí, an tâm 

sản xuất kinh doanh với mức lãi suất cạnh tranh trên thị trường. 

2.2 Quyết liệt triển khai thực hiện Đề án phát triển VCB đến 2020, các 

Chương trình hành động và Tiểu đề án 

✓ Các Đề án, tiểu đề án, chương trình hành động các Khối tiếp tục được đẩy 

mạnh và triển khai mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của 

VCB trong năm 2018. 

✓ Các chi nhánh thuộc danh sách thực hiện Đề án phát triển chi nhánh đến 

2020 cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra: cải thiện thị phần tín dụng và huy 

động vốn, kiểm soát được chất lượng tín dụng, lợi nhuận gia tăng và phát 

triển hiệu quả khách hàng mục tiêu. 

2.3 Linh hoạt điều hành công tác huy động vốn phù hợp với tình hình thị 

trường, đảm bảo nguồn vốn cho tăng trưởng tín dụng theo đúng định 

hướng 

✓ Kiểm soát chặt các chương trình/nhóm khách hàng được phép huy động lãi 

suất cạnh tranh trên cơ sở đảm bảo lợi ích tổng thể của VCB.  

✓ Tích cực mở rộng tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu cho KBNN 

và BHXH. Đẩy mạnh hợp tác thu NSNN thông qua thỏa thuận thành công 

với một số tổ chức tín dụng để sử dụng tài khoản của KBNN tại VCB làm 

kênh ưu tiên cho giao dịch thu NSNN. Phối hợp chặt chẽ và mở rộng cung 

ứng dịch vụ thu/chi cho BHXH. 

✓ Tiếp tục triển khai chương trình để khuyến khích huy động vốn ngoại tệ, huy 

động vốn giá rẻ. 

✓ Điều chỉnh lãi suất thích hợp cho một số địa bàn đặc thù có quy mô huy động 
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vốn thấp, mức độ cạnh tranh huy động vốn cao. 

✓ Triển khai các chương trình đồng hành cùng khách hàng có nguồn ngoại tệ 

lớn. Chú trọng đẩy bán các dịch vụ phi tín dụng, bán chéo sản phẩm để thu 

hút tiền gửi KKH và tiền gửi ngoại tệ.  

✓ Tập trung vào các giao dịch IPO lớn để phục vụ chuyển đổi ngoại tệ. Bám 

sát các doanh nghiệp có kế hoạch thoái vốn, các nhà đầu tư tiềm năng để tiếp 

cận cung cấp dịch vụ liên quan. 

2.4 Cơ cấu lại danh mục bán buôn, triển khai nhiều giải pháp tăng trưởng tín 

dụng bán lẻ, tín dụng qua Phòng giao dịch 

✓ Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ thông qua điều chỉnh chính sách lãi 

suất, sản phẩm... 

✓ Cơ cấu lại danh mục tín dụng bán buôn theo hướng rút giảm dư nợ của các 

nhóm khách hàng đặc thù. 

✓ Ban hành các chương trình lãi suất linh hoạt phù hợp với từng đối tượng 

khách hàng/khu vực trong giai đoạn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng. 

✓ Phát triển tín dụng vào khách hàng FDI lớn, rủi ro tín dụng thấp với ngành 

nghề định hướng mở rộng, có khả năng phát triển các dịch vụ tổng thể như 

HĐV ngoại tệ, TTQT, dịch vụ bán lẻ. 

2.5 Tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và đẩy mạnh thu hồi nợ xấu/ 

nợ đã xử lý DPRR  

✓ Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tại tất cả các chi nhánh; quán triệt tuân 

thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy định của VCB về cấp tín 

dụng. 

✓ Phân công thành viên Ban lãnh đạo phụ trách với một số Chi nhánh có nợ có 

vấn đề lớn của hệ thống; tăng cường giám sát chỉ đạo công tác xử lý thu hồi 

nợ đối với từng chi nhánh. 

2.6 Triển khai Đề án tăng thu dịch vụ   

✓ Rà soát các biểu phí; xây dựng cơ chế thẩm quyền ưu đãi phí căn cứ theo 

phân khúc, phân hạng khách hàng.  

✓ Nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử: Gia tăng hợp 
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tác với các đối tác, phát triển tiện ích, tích hợp các kênh bán, mở rộng kết 

nối với các nhà cung cấp dịch vụ về thanh toán hóa đơn, thanh toán QR Code. 

✓ Tăng thu phí thông qua phân phối các sản phẩm quỹ mở, các sản phẩm bảo 

hiểm Bancassurance nhân thọ/phi nhân thọ. 

✓ Triển khai chương trình hành động năm 2018 về thanh toán quốc tế - tài trợ 

thương mại để duy trì, mở rộng thị phần và gia tăng thu phí. 

✓ Thu kinh doanh ngoại tệ tiếp tục duy trì ổn định thông qua điều tiết linh hoạt 

tỷ giá, mở rộng cơ sở khách hàng có nguồn ngoại tệ chuyển đổi lớn. 

2.7 Chuyển dịch danh mục đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện 

thoái vốn đạt hiệu quả cao 

✓ Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn trên thị trường 2 thông qua mở rộng đầu tư 

giấy tờ có giá, trái phiếu của các Định chế tài chính. 

✓ Thoái vốn tại các tổ chức được thực hiện đúng kế hoạch, góp phần nâng cao 

lợi nhuận VCB. 

2.8 Kiện toàn mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới phù hợp với chiến lược 

kinh doanh  

✓ Tiếp tục mở rộng phát triển mạng lưới: Thành lập 05 Chi nhánh mới, 39 

Phòng giao dịch, VCB Lào được khai trương và đi vào hoạt động; được FED 

phê duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện tại New York (Mỹ); triển khai 

các công tác thành lập Chi nhánh tại Úc. 

✓ Kiện toàn mô hình tổ chức, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của một số 

Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính; sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Khối 

bán buôn theo Mô hình CTOM; thành lập Khối Quản trị nguồn nhân lực; xây 

dựng tiêu chí tách phòng chi nhánh và thực hiện cho các Chi nhánh đáp ứng 

đủ tiêu chí.  

✓ Xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất tốt 

tại Trụ sở chính và Chi nhánh; thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ, luân 

chuyển một số cán bộ tại trụ sở chính làm công tác khách hàng về Chi 

nhánh…  

✓ Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều đổi mới mạnh mẽ, nhiều sáng kiến 
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được áp dụng triển khai vào thực tế. Tổ chức thành công cuộc thi "Đổi mới 

- Sáng tạo để phát triển và hội nhập” ở quy mô toàn hệ thống, qua đó đã lựa 

chọn được nhiều sáng kiến có giá trị ứng dụng và hiệu quả cao. 

2.9 Hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động 

và tăng cường công tác quản trị rủi ro  

✓ Xây dựng và ban hành các quy định, quy chế nội bộ quan trọng về Quy định 

giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của VCB, quy trình tín dụng 

bán buôn, cơ chế thẩm quyền ưu đãi phí đối với khách hàng bán buôn, Quy 

định về quản trị rủi ro thanh khoản… 

✓ Hoàn thiện các quy chế nội bộ như Quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí 

công tác và nghỉ bắt buộc đối với cán bộ VCB; Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực VCB… 

2.10  Triển khai đồng bộ và hiệu quả các dự án nâng cao năng lực quản trị và 

hoạt động 

Tích cực triển khai các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động, một 

số dự án từng bước được áp dụng vào công tác quản trị điều hành hoạt động 

kinh doanh:  

✓ Chương trình Basel II: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công nhận VCB là 

ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam theo Thông tư 

41 sớm 01 năm so với yêu cầu. 

✓ Chương trình CTOM: tiếp tục triển khai 17 sáng kiến và đã hoàn thành 7 

sáng kiến. Từ tháng 6/2018, chính thức triển khai Mô hình CTOM tại Trụ sở 

chính và các chi nhánh. 

✓ Các dự án thuộc Khối Bán lẻ: Khối Bán lẻ tích cực thực hiện các dự án 

chuyển đổi của Khối, bao gồm RTOM, CRM bán lẻ và RLOS; đồng thời 

trong năm 2018, Khối Bán lẻ chủ động triển khai một số hạng mục chuyển 

đổi mô hình bán lẻ.  

✓ Đề án phát triển CNTT đến năm 2020: Tích cực thực hiện Đề án với 54 dự 

án CNTT nhằm hỗ trợ nghiệp vụ và xây dựng, nâng cấp hạ tầng, từng bước 

hiện đại hóa hệ thống CNTT theo lộ trình chiến lược phát triển VCB đến 

năm 2020. 14 dự án trọng điểm được tập trung triển khai như dự án đầu tư 
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đổi mới hệ thống CoreBanking, Trade Finance, ERP, MPA, SOA... 

2.11  Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và tuân thủ 

✓ Thực hiện kiểm tra 100% các chi nhánh trong toàn hệ thống VCB, 04 

Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, 02 Công ty con và kiểm tra kiểm 

toán 22 chuyên đề trên phạm vi toàn hàng. 

✓ Kiểm tra rủi ro tác nghiệp tại chi nhánh, ngăn chặn cảnh báo kịp thời những 

rủi ro tiềm ẩn, đề xuất giải pháp khắc phục, kiến nghị xử lý những vi phạm 

tại các đơn vị. 

2.12  Thực hiện thành công phương án tăng vốn điều lệ  

✓ Triển khai thành công phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn cấp 1 trong bối 

cảnh thị trường rất khó khăn, góp phần khẳng định uy tín, vị thế và nâng cao 

năng lực cạnh tranh của VCB. 

2.13 Công tác an sinh xã hội vì cộng đồng 

✓ Tích cực trong công tác an sinh - xã hội vì cộng đồng, đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế xã hội. Năm 2018, VCB đã tham gia tài trợ các chương trình an 

sinh xã hội với giá trị khoảng 180 tỷ đồng, tập trung vào công tác giáo dục, 

y tế, xây nhà cho người nghèo...  
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II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 

Kinh tế thế giới năm 2019 ẩn chứa nhiều rủi ro thách thức hơn. Dấu hiệu 

giảm tốc tăng trưởng xuất hiện ở cả các nền kinh tế phát triển và mới nổi. IMF 

điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 xuống mức 3,3% 

thấp hơn năm 2018 và dự báo 3,5% trước đó. Bên cạnh đó, tình hình thế giới và 

khu vực vẫn diễn biến phức tạp, rủi ro về thiên tai, dịch bệnh hiện hữu… 

Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch năm 

năm (2015 – 2020) với phương châm hành động "Kỷ cương, Liêm chính, Hành 

động, Sáng tạo, Bứt phá, Hiệu quả". Mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2019 

đạt khoảng 6,6-6,8% có tính khả thi cao. Dự báo lạm phát được kiểm soát dưới 

mục tiêu 4%, hoạt động xuất nhập khẩu khả quan, đầu tư FDI thuận lợi. Chính 

sách tiền tệ, chính sách tài khóa được điều hành linh hoạt, hạ mặt bằng lãi suất, 

kiểm soát tín dụng hợp lý, tập trung vào khu vực sản xuất hạn chế vào các lĩnh 

vực rủi ro cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc tế kém khả quan, các rủi ro quốc 

tế khó lường, kinh tế Việt Nam có thể bị tác động tiêu cực nếu các rủi ro vượt ra 

ngoài các kịch bản dự kiến. 

Ngành ngân hàng tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao chất lượng hoạt động, phát 

triển ngân hàng số, ứng dụng công nghệ, phù hợp với xu hướng phát triển tài chính 

hiện đại. Với phương châm hành động Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và 

quan điểm điều hành Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm, toàn hệ thống VCB 

nỗ lực đẩy mạnh các mảng hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 

2019. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính như sau: 

 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 

1. Tổng tài sản  Tăng 12% 

2. Huy động vốn từ nền kinh tế(*) Tăng 11-13% 

3. Tín dụng Tăng 15%  

4. Tỷ lệ nợ xấu < 1,0% 

5. Lợi nhuận trước thuế tăng 12% 

 
(*) Phù hợp với mục đích sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh 
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019 

1. Tiếp tục triển khai ba trụ cột kinh doanh năm 2019: Bán lẻ, Dịch vụ, 

Đầu tư (kinh doanh vốn) 

1.1. Hoạt động bán lẻ 

✓ Tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ vào các sản phẩm chuẩn, các lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh... có lãi suất đầu ra cao. Hạn chế cho vay cầm cố giấy tờ có giá, 

cho vay lĩnh vực có mức NIM thấp.  

✓ Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ và tín dụng thông qua PGD đồng thời 

tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng tại PGD. 

✓ Phát triển khách hàng cá nhân, đặc biệt là phân khúc khách hàng Priority. 

1.2. Hoạt động dịch vụ 

✓ Tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng (trọng tâm là thu dịch vụ) trên tổng thu 

nhập và coi đây là trụ cột trọng tâm trong năm 2019.  

✓ Sử dụng chính sách giá, lãi suất linh hoạt, ưu đãi để gia tăng thu dịch vụ trên 

cơ sở cân đối thu nhập tổng thể, chú trọng tăng mạnh nguồn thu dịch vụ từ 

các sản phẩm thẻ, tài trợ thương mại, ngân hàng điện tử, bảo hiểm… 

✓ Rà soát, điều chỉnh các biểu phí (bao gồm bán buôn, bán lẻ, thanh toán...), 

đảm bảo vừa cạnh tranh vừa tăng hiệu quả thu dịch vụ. Rà soát điều chỉnh tỷ 

lệ chia sẻ phí, chi phí trả các tổ chức thẻ quốc tế. 

✓ Nỗ lực giữ và gia tăng thị phần thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại: mở 

rộng cơ sở khách hàng có giao dịch với khu chế xuất/doanh nghiệp trong 

chuỗi giá trị của khách hàng FDI lớn; các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng 

đầu tư vào Việt Nam; các khách hàng thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại 

tiềm năng.  

✓ Tập trung hoàn thiện và phát triển sản phẩm, dịch vụ bán buôn có tính cạnh 

tranh, bổ sung các sản phẩm tư vấn, các sản phẩm định vị thị trường của 

VCB… Phát triển sản phẩm bán buôn gắn liền với các chỉ tiêu kinh doanh; 
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có các giải pháp đặc thù cho từng nhóm sản phẩm/khách hàng. 

✓ Đa dạng hóa sản phẩm bán lẻ, triển khai một số sản phẩm, thu dịch vụ mới… 

✓ Nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời ban hành các cơ chế động lực cho 

cán bộ để thúc đẩy tăng thu phí dịch vụ. 

1.3. Hoạt động kinh doanh vốn và đầu tư 

✓ Tăng cường đầu tư trái phiếu và giấy tờ có giá của Định chế tài chính; tập 

trung đầu tư danh mục giấy tờ có giá kỳ hạn ngắn.  

✓ Chú trọng tăng trưởng hoạt động kinh doanh ngoại tệ; tăng cường lợi nhuận 

kinh doanh ngoại tệ của các hoạt động chuyển đổi kinh doanh ngoại tệ năm 

2019. 

✓ Đẩy mạnh triển khai các sản phẩm phái sinh lãi suất và phái sinh hàng hóa. 

✓ Quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty con, công ty 

liên kết và danh mục đầu tư dài hạn khác. 

2. Huy động vốn gắn với sử dụng vốn, chú trọng nguồn vốn chi phí thấp 

✓ Chú trọng tăng trưởng nguồn tiền gửi giá rẻ; duy trì tỷ trọng tiền gửi KKH 

và ngoại tệ ở mức tối thiểu tương ứng là 30% và 20%, cải thiện tỷ trọng HĐV 

bán buôn trong tổng HĐV của chi nhánh. 

✓ Tăng cường quan hệ với các khách hàng là Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh 

nghiệp lớn, các quỹ quản lý vốn tập trung, các Bộ/Ngành có nguồn vốn lớn 

để thiết lập, duy trì, gia tăng thị phần tiền gửi tại VCB.  

✓ Điều chỉnh lãi suất huy động vốn linh hoạt cho một số địa bàn đặc thù có 

quy mô huy động vốn thấp, mức độ cạnh tranh huy động vốn cao. 

3. Tăng trưởng tín dụng cao từ đầu năm, gắn liền hiệu quả tài chính và 

chất lượng 

✓ Chú trọng tăng trưởng tín dụng cao ngay từ đầu năm, đặc biệt là tín dụng 

ngắn hạn, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ tín dụng trung dài hạn. Áp dụng điều kiện 

thương mại đối với các khoản cấp tín dụng từ năm 2019. 

✓ Tiếp tục tái cấu trúc danh mục tín dụng bán buôn: giảm dần dư nợ khách 

hàng có lãi suất cho vay thấp, hiệu quả tổng thể không cao, dư nợ không có 
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TSBĐ hoặc tỷ lệ TSBĐ thấp, tình hình tài chính suy giảm; kiểm soát và giảm 

dần dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. 

 

✓ Phân bổ tỷ trọng dư nợ theo định hướng tín dụng ngành, tăng tỷ trọng tín 

dụng FDI và các lĩnh vực sản xuất. 

4. Đẩy mạnh triển khai các Đề án, Chương trình hành động Khối và các 

Dự án chuyển đổi; thực hiện chiến lược đi đầu về ngân hàng số 

✓ Xác định 2019 là năm chuyển đổi ngân hàng số của VCB: Đẩy nhanh triển 

khai chuyển đổi ngân hàng số, ứng dụng công nghệ để phát triển dịch vụ 

ngân hàng thông minh và đứng đầu về chuyển đổi ngân hàng số. 

✓ Tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình/dự án 

thuộc Đề án phát triển CNTT đến năm 2020. 

✓ Tiếp tục nâng cấp hạ tầng CNTT, đảm bảo đáp ứng đủ tài nguyên cho các 

dự án được triển khai theo lộ trình đã được phê duyệt. 

✓ Tập trung triển khai các dự án thuộc khối Bán lẻ nhằm đáp ứng các yêu cầu 

quản trị theo chuẩn mực quốc tế, mục tiêu số 1 về bán lẻ. 

✓ Nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án, tăng cường công tác truyền 

thông và quản lý thay đổi của các dự án. 

5. Chú trọng thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý DPRR 

✓ Rà soát từng khoản nợ có khả năng thu hồi được trong 2019; phân công 

nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban giám đốc, Lãnh đạo phòng và cán 

bộ tại Chi nhánh trong công tác thu hồi nợ. 

6. Triển khai tăng vốn điều lệ để đảm bảo đáp ứng chuẩn mực Basel  

✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để có ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền về phương án tăng vốn điều lệ và triển khai: 

o Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.  

o Phát hành thêm cổ phiếu mới qua các hình thức phù hợp. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát 

✓ Tổ chức kiểm tra, kiểm toán theo kế hoạch được duyệt và thực hiện kiểm tra 
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đột xuất. 

✓ Tăng cường kiểm tra, giám sát các chi nhánh và quy trình hoạt động tiềm ẩn 

rủi ro cao, rủi ro có tính hệ thống để phát hiện sớm, cảnh báo và ngăn ngừa 

kịp thời.  

✓ Giám sát kết quả thực hiện kiến nghị kiểm tra, kiểm toán và giám sát từ xa 

đối với các chi nhánh/công ty con trong hệ thống VCB. 

8. Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị rủi ro và chính sách quy trình  

✓ Hoàn thiện các chính sách về rủi ro; rà soát các quy định về thẩm quyền phê 

duyệt tín dụng; hoàn thiện các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng; ban hành 

quy định chính thức về quy trình cảnh báo sớm rủi ro tín dụng; sửa đổi, bổ 

sung chính sách phân loại nợ sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng theo mô 

hình xác suất vỡ nợ (PD) … 

✓ Rà soát, sửa đổi, ban hành mới các chính sách, quy trình tác nghiệp nội bộ 

của VCB tương ứng với những thay đổi của quy định pháp luật, phù hợp với 

hệ thống corebanking và các hệ thống mới. 

9. Phát triển nguồn nhân lực theo chiến lược trở thành ngân hàng đứng 

đầu về chất lượng nguồn nhân lực 

✓ Rà soát tổng thể công tác tuyển dụng; hoàn thiện hệ thống mô tả công việc 

(JD), KPIs, hệ thống bậc lương.  

✓ Xây dựng và ban hành khung năng lực đối với các vị trí thuộc các lĩnh vực 

nghiệp vụ; bộ tiêu chí cán bộ tài năng; cơ chế tài trợ học bổng cho sinh viên 

các trường đại học có thành tích cao và cơ chế tuyển thẳng đối với sinh viên 

đại học xuất sắc. 

✓ Nâng tỷ trọng lao động bán hàng so với hiện nay; tuyển lao động mới từ 

nguồn sinh viên mới tốt nghiệp và cán bộ có kinh nghiệm từ thị trường (bao 

gồm cả các vị trí quản lý). 

✓ Thực hiện nâng cao chất lượng công tác đào tạo trên cơ sở Trường đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực VCB. 

✓ Tổ chức thi tay nghề nghiệp vụ và tổ chức tổng kết công tác thi tay nghề để 
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có chính sách đối với các cán bộ đạt kết quả thi cao. 

✓ Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở 

chính.  

 

✓ Nghiên cứu cơ chế tăng tiền lương, thu nhập lao động cộng tác viên đảm bảo 

cạnh tranh với thị trường. 

10. Các nội dung khác 

✓ Tập trung thực hiện các dự án xây dựng cơ bản trọng điểm. 

✓ Thực hiện tốt các hoạt động truyền thông; cải thiện hiệu quả hoạt động quảng 

cáo thương hiệu và sản phẩm dịch vụ; quảng bá hình ảnh và thương hiệu 

VCB. 

✓ Triển khai, thực hiện công tác an sinh xã hội nhằm chia sẻ khó khăn với các 

địa phương, hỗ trợ khắc phục giảm nhẹ các hậu quả thiên tai, ưu tiên các lĩnh 

vực giáo dục, y tế... 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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