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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

-------------------------------- 

                                      Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010 

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2009 VÀ 
KẾ HOẠCH HOẠT ðỘNG NĂM 2010 

 

Kính gửi: QUÝ V Ị CỔ ðÔNG VPBANK 

Ban ñiều hành VPBank trân trọng báo cáo tình hình hoạt ñộng năm 2009 và kế hoạch 
hoạt ñộng năm 2010 như sau 

PHẦN I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO ẠT ðỘNG NĂM 2009 

I. TÌNH HÌNH CHUNG:  

Năm 2009, nền kinh tế nước ta tiếp tục bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế 
giới suy thoái, thu hẹp ñáng kể thị trường xuất khẩu, thị trường vốn, thị trường lao ñộng ... Tuy 
nhiên, nền kinh tế vẫn ñạt mức tăng trưởng 5,32%, vượt mục tiêu ñề ra và ñứng vào hàng các nền 
kinh tế có tốc ñộ tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Cân ñối kinh tế vĩ mô dần ñược ổn ñịnh 
hơn. Mặc dù nguồn vốn ñầu tư từ bên ngoài giảm sút nhưng ñầu tư trong nước ñã ñược khơi thông 
nên tính chung, vốn ñầu tư phát triển cả năm ñạt 704,2 nghìn tỷ ñồng, tăng 15,3% so với năm 
2008. Lạm phát ñược kiềm chế, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2009 tăng 6,52% so với cùng kỳ năm 
trước, chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm 2009 là 6,88%, thấp nhất trong 6 năm gần ñây.  

Trên thị trường tài chính: chính sách tiền tệ năm 2009 tương ñối ổn ñịnh với 2 lần ñiều 
chỉnh lãi suất cơ bản. Lãi suất huy ñộng và cho vay VND cùng ổn ñịnh nhờ sự ổn ñịnh của lãi suất 
cơ bản. Tháng 2, Chính phủ bắt ñầu triển khai gói kích cầu, trong ñó chính sách hỗ trợ lãi suất là 
một trọng tâm. Việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất là rất thiết thực ñối với DN, cũng là thiết 
thực ñối với ngân hàng. ðầu tư kinh tế ñược tăng trở lại và là giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cả 
NHTM và khách hàng vay. Cũng trong năm 2009,  Việt Nam bắt ñầu ñón nhận những ngân hàng 
100% vốn ngoại ñầu tiên và các ngân hàng này ñã nhanh chóng khai trương nhiều ñiểm giao dịch 
mới và hoạt ñộng khá hiệu quả làm cho cạnh tranh trên thị trường trở nên gay gắt hơn.  

Do nhận ñịnh tình hình khó khăn còn tiếp diễn trong năm 2009. VPBank xác ñịnh nhiệm 
vụ trọng tâm vẫn là cũng cố chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt các khoản vay mới, tích cực xử lý 
nợ xấu, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ mới nhằm 
gia tăng tiện ích cho khách hàng. Ngoài ra còn tăng cường hợp tác với các ñối tác như prudential, 
OAAG ñể tăng khả năng bán chéo sản phẩm nhằm gia tăng các khoản thu ngoài lãi.   

Năm 2009, thành công lớn nhất của VPBank ñó là duy trì ñược sự phát triển ổn ñịnh và mọi 
hoạt ñộng ñang dần ñược chuyên nghiệp hơn. Chất lượng phục vụ khách hàng và các sản phẩm 
dịch vụ tiện ích ngày càng ñược chú trọng hơn.  
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II. CÁC HOẠT ðỘNG CỤ THỂ  

1. Một số kết quả chính 

ðơn vị tính: Tỷ ñồng 

Một số chỉ tiêu chính 2008 2009 
Tăng trưởng so 

với 2008 

Tổng Tài sản 18.648 27.543 48% 

Huy ñộng vốn từ khách hàng 14.230 16.490 16% 

Dư nợ tín dụng 12.986 15.813 22% 

Tỷ lệ nợ xấu  (%) 3,41% 1,63%   

Vốn ñiều lệ 2.117 2.117 0% 

LN trước thuế hợp nhất 199 383 93% 

Số lượng cán bộ nhân viên 2.834 2.394  

Số lượng ñiểm giao dịch 134 130  
(* Các số liệu trên ñã ñược kiểm toán) 

 Tổng tài sản của VPBank ñến 31/12/2009 ñạt 27.543 tỷ ñồng, tăng 48% so với cuối năm 
trước. Huy ñộng vốn từ khách hàng ñạt 16.490 tăng 2.259 tỷ ñồng (tương ñương tăng 16%) so với 
cuối năm trước. Dư nợ tín dụng ñạt 15.813  tăng 2.827 tỷ ñồng (tương ñương tăng 22%) so với 
cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ ñã giảm ñáng kể và ở mức 1,63%, giảm 1,78% so 
với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn so với mức bình quân chung của toàn ngành (2,2%). 

 Kết thúc năm 2009, với sự chỉ ñạo của Ban Tổng Giám ñốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể 
cán bộ nhân viên, VPBank ñã thu ñược kết quả khá khả quan. Mọi mặt hoạt ñộng ñều tăng trưởng 
khá. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ñạt 382,6 tỷ ñồng (trong ñó ñã trích 33 tỷ ñồng giảm giá chứng 
khoán của những khoản ñã ñầu tư các năm trước tại công ty chứng khoán) bằng 193% so với năm 
2008, ñạt 115% so với kế hoạch ñược thông qua tại ñại hội cổ ñông năm 2009.  

  2. Hoạt ñộng huy ñộng vốn  
  Năm 2009, lãi suất huy ñộng ñã dần ổn ñịnh hơn nhờ sự ổn ñịnh của lãi suất cơ bản. Tuy 

nhiên do lãi suất thấp nên khó thu hút ñược nguồn vốn huy ñộng từ dân cư. Hơn nữa nguồn vốn 
cũng ñã chuyển dịch sang nhiều kênh ñầu tư hấp dẫn hơn như thị trường chứng khoán, bất ñộng 
sản, vàng,…Biến ñộng lãi suất không còn căng thẳng như năm 2008 nhưng cạnh tranh trong việc 
thu hút nguồn vốn vẫn diễn ra khá gay gắt. Bắt ñầu từ giữa năm thì việc cạnh tranh trong lĩnh vực 
huy ñộng vốn càng quyết liệt hơn. Các Ngân hàng ñua nhau mở ra các chương trình khuyến mại 
hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng.  

  Công tác huy ñộng vốn từ dân cư luôn ñược VPBank chú trọng ñể ñảm bảo ñáp ứng ñủ 
nguồn cho vay và khả năng chi trả. ðể phù hợp với diễn biến chung của thị trường, VPBank cũng 
ñã thực hiện nhiều ñợt khuyến mãi, thực hiện các chương trình bốc thăm trúng thưởng, tặng quà, 
nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian giao dịch, giao dịch thông trưa … ñể thu hút khách 
hàng vì vậy nguồn vốn huy ñộng từ khách hàng của VPBank vẫn giữ ñược ổn ñịnh và tăng ñều.  

  ðến 31/12/2009, tổng số dư huy ñộng vốn của VPBank là 24.128 tỷ ñồng, tăng 8.520 tỷ 
ñồng so với cuối năm 2008 (tương ñương tăng 55%). Trong ñó: Nguồn vốn huy ñộng từ khách 
hàng ñạt 16.489 tỷ ñồng tăng 16% so với năm trước. Nguồn vốn huy ñộng từ tổ chức tín dụng cuối 
năm 2009 ñạt 7.447 tỷ ñồng, tăng 485% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn huy ñộng khác ñạt 
162 tỷ ñồng tăng 61% so với năm trước.                                                                           
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ðơn vị: tri ệu ñồng 

31/12/2009 
Chỉ tiêu 31/12/2008 

Số dư Tỷ trọng 

So với 
31/12/2008 

Tổng huy ñộng vốn 15.608.926 24.128.125 100% 55% 
Trong ñó:         
   Huy ñộng từ khách hang 14.230.102 16.489.544 68% 16% 
   Huy ñộng từ TCTD khác 1.278.065 7.476.782 31% 485% 
   Huy ñộng khác 100.759 161.799 1% 61% 

 

Diễn biến huy ñộng vốn từ khách hàng qua các quý trong năm 2009 

Tỷ ñồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hoạt ñộng tín dụng 

  Những tháng ñầu năm 2009, với chủ trương kích cầu và ngăn chặn suy giảm kinh tế ñã tạo 
ñiều kiện ñể tín dụng tăng trưởng mạnh trở lại trong năm 2009. Tuy nhiên những tháng cuối năm, 
do huy ñộng vốn khó khăn nên ñể ñảm bảo khả năng thanh khoản, các ngân hàng ñã thắt chặt tín 
dụng, thậm chí là ngừng giải ngân. Trong thời gian này, VPBank cũng ñã có chủ trương ñảm bảo 
tăng trưởng tín dụng phù hợp với nguồn vốn huy ñộng và giảm tỷ lệ cho vay trung và dài hạn nên 
ñã rất kịp thời trong việc ñảm bảo an toàn tín dụng và thanh khoản cho hệ thống. ðồng thời, Phát 

triển tín dụng theo hướng tập trung vốn cho các nhu cầu vay vốn ñể sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ 
cho kinh doanh bất ñộng sản, cho vay chứng khoán và cho vay tiêu dùng, các tỷ lệ cho vay luôn nằm trong 

giới hạn an toàn và ñược phép. Vì vậy, trong năm 2009 dư nợ tăng 21,75% so với năm 2008, thấp 
hơn so với mức tăng bình quân chung toàn ngành 37,73%. Dư nợ ñến cuối năm 2009 ñạt 15.813  
tỷ ñồng, tăng 21,77% so với năm trước.   

  Chất lượng tín dụng ñược kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc khách hàng tốt, tích cực ñôn ñốc, 
nhắc nhở, kiểm tra sau cho vay ñể kiểm soát mục ñích sử dụng nguồn vay và khả năng trả nợ của 
khách hàng, hạn chế việc gia hạn và cơ cấu lại nợ.  Chất lượng nợ ñược cải thiện rõ rệt cụ thể là tỷ 
lệ nợ xấu giảm mạnh, nợ xấu từ mức 3,41% tại thời ñiểm cuối năm 2008 ñã giảm xuống còn 
1,63% vào thời ñiểm 31/12/2009 thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của toàn ngành 2,2%.  
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Diễn biến dư nợ tín dụng qua các quý trong năm 2009 
      Tỷ ñồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.  Tình hình phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 

  Năm 2009, sản phẩm dịch vụ của VPBank ñã thu ñược kết quả ñáng ghi nhận. Doanh thu 

từ dịch vụ của VPBank ñạt 72 tỷ ñồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái.  

  Trong năm VPBank ñã triển khai thành công trên toàn hệ thống dịch vụ Internet Banking - 

i2b. Với dịch vụ ngân hàng trực tuyến, VPBank ngày càng mang lại cho khách hàng nhiều tiện ích 

hơn. Dự kiến trong năm tới, i2b của VPBank sẽ ñược bổ sung thêm các tiện ích khác như: thanh 

toán trực tuyến khi mua hàng qua mạng; thanh toán các hóa ñơn tiền ñiện, nước, ñiện thoại; ñặt vé, 

tour trực tuyến; chuyển khoản ngoài hệ thống... Với những tiện ích này dự kiến sẽ ñóng góp vào 

nguồn thu từ dịch vụ khá lớn cho VPBank trong năm tới. Ngoài ra, trong năm 2009 VPBank cũng 

ñã phát triển một số sản phẩm khác như tài khoản tiết kiệm thông minh,…  

Sản phẩm thẻ của VPBank so với các NHTMCP khác là khá ña dạng và phong phú, phù hợp 
với từng nhóm khách hàng. Ngoài các sản phẩm thẻ Autolink, VPBank Platinum EMV dành riêng 
cho doanh nhân thành ñạt, VPBank MC2 EMV MasterCard dành riêng cho giới trẻ, và sản phẩm 
thẻ thanh toán qua mạng VPBank MasterCard E-card. Trong năm 2009, VPBank tiếp tục cho ra 
ñời sản phẩm thẻ ATM nhận diện dành riêng cho ñối tượng là sinh viên.    

  5. Hoạt ñộng Thanh toán quốc tế 
Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu ñã khiến cho hoạt ñộng thương 

mại quốc tế suy giảm nặng nề. Lượng xuất khẩu từ các nước phát triển cũng như các nước ñang 
phát triển giảm mạnh. ðây là hệ quả tất yếu khi hoạt ñộng kinh tế ở hầu hết các quốc gia trên thế 
giới ñều thu hẹp, ñặc biệt là tại Châu Á. Các Ngân hàng Việt Nam là ñối tượng ñầu tiên chịu ảnh 
hưởng từ sự suy giảm này, doanh số thanh toán quốc tế giảm. VPBank cũng không phải là ngoại 
lệ. Năm 2009, hoạt ñộng thanh toán quốc tế của VPBank sụt giảm cả về số lượng và doanh số.  

Trị giá L/C nhập khẩu mở lũy kế năm 2009 ñạt gần 38 triệu USD giảm 31% so với năm 
2008. Trị giá L/C xuất lũy kế năm 2009 ñạt 6,6 triệu USD giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Doanh số chuyển tiền TTR lũy kế năm 2009 ñạt hơn 127 triệu USD giảm 18% so với năm 2008. 
Mặc dù doanh số TTQT giảm mạnh nhưng tổng thu phí dịch vụ TTQT trong năm 2009 cũng ñạt 
12,6 tỷ ñồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 6. Cơ cấu tổ chức, nhân sự và mạng lưới hoạt ñộng 
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Trong năm bộ máy nhân sự của ngân hàng có nhiều thay ñổi lớn, ñặc biệt là bộ máy quản 
lý cấp cao và cấp trung, ñội ngũ cán bộ nhân viên cũng có biến ñộng lớn khi mà có khá nhiều cán 
bộ nhân viên nghỉ vịêc, tuy nhiên hoạt ñộng cũng ñã dần ñi vào ổn ñịnh và có sự phối hợp nhịp 
nhàng giữa các ñơn vị. Cơ cấu tổ chức hoạt ñộng theo mô hình khối ngày ñược hoàn thiện và nâng 
cao vai trò hỗ trợ cho các ñơn vị kinh doanh. 

Tính ñến 31/12/2009 tổng số nhân viên của VPBank là 2.394 người giảm 410 người so với 
cuối năm 2008. Số lượng nhân viên tuyển mới là 153 người và số lượng nhân viên nghỉ việc 509 
người, ñưa ra ngoài biên chế thành hợp ñồng khoán gọn với 54 người. ðầu năm 2009, VPBank ñã 
chú trọng ñến việc rà soát và ñánh giá lại ñội ngũ nhân viên. Kỷ luật và cho nghỉ việc những nhân 
viên làm sai quy trình, quy chế, dẫn ñến rủi ro cho Ngân hàng. Năng suất lao ñộng của nhân viên 
ñã ñược cải thiện và tăng dần về cuối năm. Chế ñộ phân bổ lương kinh doanh mới cho người lao 
ñộng bắt ñầu ñược thực hiện, gắn thu nhập với năng suất lao ñộng, và kết quả kinh doanh tạo ñộng 
lực làm việc cho toàn thể cán bộ nhân viên. 

* M ạng lưới hoạt ñộng 

 Mạng lưới giao dịch của VPBank khá lớn và có ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. 
Tính ñến cuối năm 2009 VPBank có 130 ñiểm giao dịch ñang hoạt ñộng. Trong những tháng ñầu 
năm, VP ñã ñánh giá và sắp xếp lại hệ thống chi nhánh, PGD ñảm bảo hoạt ñộng có hiệu quả. Cụ 
thể ñầu năm ñã sáp nhập 4 PGD gần nhau và hoạt ñộng kém hiệu quả. Trong những tháng cuối 
năm, Ngân hàng NHNN cũng ñã ñưa ra dự thảo sẽ thắt chặt lại việc mở rộng mạng lưới của các 
ngân hàng thương mại. Vì vậy trong tháng 12, VPBank cũng ñã ñược Ngân hàng Nhà nước cấp 
phép cho thành lập 5 PGD trên ñịa bàn Hà Nội và một số PGD trên ñịa bàn các tỉnh.  

7. Hoạt ñộng kinh doanh vốn và ñảm bảo thanh khoản. 

Mặc dù thị trường ngoại hối diễn biến khá phức tạp nhưng hoạt ñộng kinh doanh vốn và ñảm 
bảo thanh khoản của VPBank luôn giữ ñược sự ổn ñịnh, lãi suất huy ñộng của VPBank luôn ñược 
ñiều chỉnh linh hoạt theo thị trường. Trong năm 2009, VPBank ñã tích cực cũng cố và xây dựng lại 
mối quan hệ trên thị trường liên ngân hàng, tăng quy mô tài sản và luôn ñảm bảo ñược thanh 
khoản cho toàn hệ thống.   

8. Hoạt ñộng của công ty trực thuộc 

 VPBank AMC: Trong năm 2009 công ty Quản lý tài sản VPBank AMC tiếp tục triển khai 
các dự án bất ñộng sản hiện tại (Fideco, Bình Tân-Sakico, 362 Phố Huế, Dự án Hòa Bình – ðầm 
sen, Võ Văn Tần…), phối hợp với các chi nhánh VPBank triển khai các văn phòng trụ sở, thẩm tra 
hồ sơ thiết kế, hồ sơ thanh quyết toán XDCB tại các Chi nhánh…ðặc biệt, trong năm 2009, AMC 
ñã tiến hành cung cấp dịch vụ quản lý tài sản ñảm bảo cho các chi nhánh VPbank. Hoạt ñộng này 
cũng ñã mang lại nguồn thu ñáng kể cho công ty. Tính ñến 31/12/2009 lợi nhuận trước thuế của 
AMC ñạt 84,5 tỷ ñồng  

Công ty Chứng khoán: Năm 2009 ñã ñể lại những dấu ấn quan trọng trong lịch sử 9 năm 
phát triển của TTCK. Những kỷ lục mới, cột mốc quan trọng ñã lần lượt ñược thiết lập: VN-Index 
ñã rơi xuống mức ñáy 235,5 ñiểm, HNX-Index lùi xuống mức thấp nhất trong lịch sử là 78,06 
ñiểm. Tuy nhiên, bước sang tháng 3-2009, các nhà ñầu tư (NðT) ñã lấy lại ñược niềm tin khi 
TTCK có một tháng tăng ñiểm ấn tượng. VN-Index không chỉ khởi sắc về ñiểm số mà khối lượng 
giao dịch cũng tăng mạnh. Trước tình hình thị trường chứng khoán năm 2009, với sự nỗ lực của 
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Ban lãnh ñạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên, hoạt ñộng kinh doanh của Công ty chứng khoán 
VPBank ñã thu ñược một số kết quả như sau: Số lượng tài khoản ñạt 5.554 tài khoản tăng 1.187 tài 
khoản so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận thu ñược ñến cuối năm 2009 là -9 tỷ ñồng. Lợi nhuận 
âm là do trích 33 tỷ ñồng dự phòng giảm giá chứng khoán từ danh mục ñầu tư trước ñây.  

     

PHẦN II: PH ƯƠNG HƯỚNG HOẠT ðỘNG KINH DOANH N ĂM 2010 

Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế thế giới sau khủng hoảng, nền kinh tế Việt Nam sang 

năm 2010 có thể sẽ khởi sắc hơn và tốc ñộ tăng trưởng cao hơn, dự báo ở mức khoảng 6.5% so với 

mức 5,2% năm 2009. Hoạt ñộng xuất khẩu có thể ñược phục hồi và tăng trưởng, cùng với việc giá 

dầu duy trì ở mức cao sẽ giúp làm giảm thâm hụt thương mại và giảm áp lực lên tỷ giá và lạm phát 

trong nước. Sự tăng trưởng ñầu tư vào cơ sở hạ tầng và sự khôi phục của khu vực kinh tế tư nhân 

sẽ tạo ñộng lực cho sự khôi phục của nền kinh tế. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có những khó khăn cho 

các doanh nghiệp khi không còn sự trợ giúp từ Chính phủ qua các gói hỗ trợ kích thích kinh tế, 

một số tập ñoàn lớn vẫn còn rất khó khăn sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ ñến tiến trình phục hồi của 

nền kinh tế và hoạt ñộng tín dụng ngân hàng.  

Từ những nhận ñịnh về tình hình thị trường và căn cứ vào tình hình thực tế tại VPbank, Ban 

ðiều hành ñặt ra 1 số mục tiêu và ñịnh hướng kinh doanh chủ ñạo trên toàn hệ thống. 

1. Một số mục tiêu kinh doanh chính 
  

ðơn vị tính: Tỷ ñồng 

1 Tổng tài sản 47,000 

2 Huy ñộng vốn từ khách hang 27,000 

3 Dư nợ tín dụng 23,000 

4 Tỷ lệ nợ 3-5 Dưới 2% 

5 Lợi nhuận hợp nhất 650 

6 Tỷ lệ cổ tức dự kiến 14% 

2. ðịnh hướng kinh doanh năm 2010 

1. Tăng cường và củng cố bộ máy quản trị nội bộ và hỗ trợ phát triển kinh doanh, tạo nền tảng 

cho việc mở rộng và phát triển ngân hàng an toàn và bền vững.  

2. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Nâng cao ñộ hài lòng của khách hàng thông qua 

các tiện ích của sản phẩm, mạng lưới phân phối và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Xây dựng 

và hoàn thiện văn hoá bán hang; Củng cố, hoàn thiện hoạt ñộng của Trung tâm dịch vụ khách hàng 

theo hướng là ñầu mối xử lý các khiếu nại và phản ánh của Khánh hàng, ñầu mối trong việc tổ 

chức cung cấp thông tin cho khách hàng, là ñầu mối nghiên cứu về khách hàng. 

3. Tập trung phát triển nhóm sản phẩm tài khoản, thẻ thanh toán và các sản phẩm huy ñộng vốn. 

Nghiên cứu triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới có hàm lượng công nghệ cao và có sự 

khác biệt. 

4. Tăng cường huy ñộng tổ chức kinh tế bền vững với chi phí hợp lý. Phát triển cơ sở khách 

hàng doanh nghiệp. Thực hiện phân ñoạn khách hàng và cá biệt hoá trong xây dựng các chính sách 

kinh doanh, chính sách khách hàng với từng phân nhóm khách hàng riêng biệt. 
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5. Phát triển tín dụng một cách có chọn lọc, tập trung củng cố các khách hàng truyền thống. 

Phát triển sản phẩm tín dụng cho cả 2 nhóm ñối tượng là khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. 

Cung cấp tín dụng ñi ñôi với việc bán chéo sản phẩm và dịch vụ khác, nhằm ña dạng hoá nguồn 

thu. Tăng nguồn thu từ các hoạt ñộng dịch vụ ñặc biệt là thu thanh toán quốc tế. 

6. Xác ñịnh hệ thống các chi nhánh và phòng giao dịch là kênh phân phối và bán chính các sản 

phẩm, dịch vụ ngân hàng. Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các phòng giao dịch. Các phòng giao 

dịch ñược ñánh giá tính hiệu quả dựa trên các tiêu chí riêng, ñược ñánh giá riêng với các chi 

nhánh. 

7. Tái ñịnh vị lại thương hiệu, thiết kế lại một số chi nhánh và phòng giao dịch theo tiêu chuẩn 

mới, lấy nhiệm vụ phục vụ khách hàng làm trọng tâm. 

8. Tăng cường và hoàn thiện chức năng kiểm soát rủi ro bao gồm: Tăng cường chất lượng phân 

tích và kiểm soát rủi ro tín dụng; hệ thống giám sát và quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, 

rủi ro vận hành trên toàn hệ thống ñảm bảo an toàn hệ thống. 

9. Xây dựng chính sách quy hoạch cán bộ. ðào tạo ñội ngũ cán bộ nguồn cũng như ñội ngũ 

chuyên viên khách hàng các kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, ñàm phán ... theo nhu cầu của 

các ñơn vị kinh doanh. Cơ cấu, luân chuyển bố trí sắp xếp ñội ngũ cán bộ nhân viên nhằm ñảm bảo 

nâng cao hiệu suất hoạt ñộng và năng suất lao ñộng. ðảm bảo cung cấp ñủ nguồn nhân lực cả về 

số lượng và chất lượng cho các ñơn vị. Xây dựng quy trình tuyển chọn các cán bộ có kinh nghiệm 

từ các chi nhánh ñể tập trung nguồn lực cho ñội ngũ cán bộ nghiệp vụ, chức năng ở Hội sở. 

10. Xây dựng và triển khai quy trình quản lý chất lượng ISO, dần dần triển khai ISO trên toàn hệ 

thống với tất cả các nghiệp vụ. Xây dựng chương trình quy hoạch lại và nâng cao chất lượng các 

quy trình kinh doanh và quy trình quản lý theo hướng phục vụ khách hàng làm trọng tâm. 

Trong năm tới, VPBank tiếp túc ñẩy mạnh các mặt hoạt ñộng, tăng cường và củng cố bộ máy 

quản trị nội bộ và hỗ trợ phát triển kinh doanh, nâng cao vai trò hỗ trợ của các trung tâm, phòng 

ban chức năng tại hội sở tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển ngân hàng một cách an toàn 
và bền vững, ñồng thời sẵn sàng ñón bắt các cơ hội thị trường ñể tạo ra các bước phát triển vượt 

bậc. Vpbank sẽ bắt ñầu chuyển mình từ 1 ngân hàng bán lẻ, thành 1 ngân hàng TMCP ña năng 

ñịnh hướng bán lẻ, bên cạnh việc ñẩy mạnh tài trợ xuất khẩu, kinh doanh trên thị trường tiền tệ, thị 

trường vốn và kinh doanh ngoại hối. 
 Trân trọng! 
 TM. BAN T ỔNG GIÁM ðÔC 
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