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Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng tập thể cán 
bộ nhân viên Eximbank, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân 
thành và lời chúc sức khỏe đến Quý vị cổ đông, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, Quý khách hàng, các đối tác trong nước, 
nước ngoài đã hỗ trợ Eximbank trong năm vừa qua. Chúng tôi 
rất mong tiếp tục nhận được sự  hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ, 
góp ý chân tình của Quý vị để Eximbank ngày càng hoàn 
thiện và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trong năm qua, mặc dù môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban 

Điều hành Eximbank cùng toàn thể cán  bộ nhân viên toàn hệ thống đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó 

khăn, giữ vững, ổn định hoạt động kinh doanh với tổng tài sản đạt 161.094 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế 

hoạch; vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 101.380 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cuối năm 2013 và 

hoàn thành 101% kế hoạch; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 97.956 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2013 

và hoàn thành 100,7% kế hoạch; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,46%. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều 

kiện phát triển ngân hàng một cách bền vững, Eximbank đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro.

Tuy kết quả đạt được chưa như mong muốn, so với mặt bằng chung của ngành ngân hàng thì 

Eximbank cũng đạt được kết quả nhất định; Eximbank đã điều hành một cách linh hoạt nhằm phù hợp 

môi trường kinh doanh với các giải pháp như: tái cấu trúc mô hình tổ chức từ Hội sở đến chi nhánh, tinh 

gọn bộ máy hoạt động, tập trung nguồn lực cho đội ngũ bán hàng; nâng cao chất lượng hoạt động của 

các Phòng giao dịch nhằm tăng năng lực cạnh tranh; tăng cường công tác bán lẻ; nâng cao hoạt động 

dịch vụ thanh toán; đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, bán nợ cho VAMC…

Với những nỗ lực, phấn đấu trong thời gian qua, Eximbank đã được Tạp chí EuroMoney trao giải 

thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2014”; tạp chí The Banker – một tạp chí  hàng đầu trong lĩnh 

vực tài chính tiếp tục xếp hạng vào Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2014;…
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Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, Eximbank đã tiếp tục chung tay chia sẻ những 

khó khăn và góp phần mang lại niềm vui đến cho cộng đồng, xã hội như: tạo điều kiện cho các bệnh nhân 

nghèo Thành phố Hồ Chí Minh nhận thẻ bảo hiểm y tế để chữa bệnh miễn phí; ủng hộ chăm lo ngư dân, 

lực lượng cảnh sát biển Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc"; hỗ trợ học bổng vượt khó; hỗ 

trợ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình công tác xã hội; ủng hộ quỹ chăm sóc 

người cao tuổi Hồ Chí Minh; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường học, nhà trẻ cho các em vùng sâu, vùng xa.

Bước sang năm 2015, Eximbank định hướng tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh doanh, nâng cao 

năng lực tài chính, phát triển cơ sở hạ tầng – công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ quản trị 

cao cấp các chi nhánh, phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên, tập trung “nâng cao chất lượng phục vụ 

khách hàng” thông qua việc cải thiện chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ và chính sách chăm sóc khách 

hàng nhằm thực hiện mục tiêu đề ra là: tổng tài sản đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014; huy 

động vốn đạt 126.000 tỷ đồng, tăng 24% so năm 2014; dư nợ cấp tín dụng đạt 108.750 tỷ đồng, tăng 11% 

so năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%.

Với kết quả đạt được trong năm 2014,  cùng diễn biến tình hình kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam 

trong năm 2015 có những tín hiệu tích cực, trên cơ sở nền tảng nội lực, Eximbank sẽ tiếp tục củng cố và 

nâng cao vị thế trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng tập 

thể cán bộ nhân viên toàn hệ thống tiếp tục phấn đấu để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 

2015, góp phần vào sự phát triển chung của ngành ngân hàng cũng như nền kinh tế.
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TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 LÊ HÙNG DŨNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM HỮU PHÚ

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng tập thể cán bộ nhân viên Eximbank, chúng tôi xin gửi lời 

cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe đến Quý vị cổ đông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quý khách 

hàng, các đối tác trong nước, nước ngoài đã hỗ trợ Eximbank trong năm vừa qua. Chúng tôi rất mong tiếp 

tục nhận được sự  hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ, góp ý chân tình của Quý vị để Eximbank ngày càng hoàn 

thiện và phát triển bền vững trong thời gian tới.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH



I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG



I.1.Thông tin chung

Tên Đăng Ký Tiếng Việt

Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 

Tên Đăng Ký Tiếng Anh

Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Vietnam Eximbank)

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Lê Hùng Dũng

Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Hữu Phú

Địa chỉ đăng ký của Hội sở

Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11 + 16, Tòa nhà VINCOM CENTER

Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ văn phòng

Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11 + 16, Tòa nhà VINCOM CENTER

Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 38.210.056 - Fax: (84.8) 38.216.913

Website: http://www.eximbank.com.vn

Cơ quan quản lý

Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

Đơn vị kiểm toán

Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam

Địa chỉ:  Tầng 28, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày đăng ký đầu tiên

23/07/1992

Ngày đăng ký thay đổi lần thứ 24

14/11/2014

Cơ quan đăng ký ban đầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Giấy phép hoạt động kinh doanh

11/NH-GP ngày 06/04/1992

Số chứng nhận đăng ký thuế

0301179079

Thông tin cổ phiếu

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên cổ phiếu

Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mã cổ phiếu: EIB
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I.2. Quá trình hình thành và phát triển

I.2.1. Thành lập

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần 

đầu tiên được thành lập tại Việt Nam vào ngày 24/05/1989 theo Quyết định số 140/CT của Chủ tịch Hội 

đồng Bộ trưởng với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/01/1990 và nhận 

được Giấy phép hoạt động số 11/NH-GP ký ngày 06/04/1992 của Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt 

Nam cho phép Ngân hàng hoạt động trong 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng (tương đương 

12,5 triệu đô la Mỹ tại thời điểm thành lập ngân hàng) và có tên mới là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần 

Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (được gọi tắt là “Eximbank”).

I.2.2. Ngành nghề kinh doanh

Các hoạt động kinh doanh của Eximbank bao gồm các lĩnh vực chủ yếu: huy động vốn ngắn, 

trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận 

vốn ủy thác đầu tư; nhận vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; cho vay ngắn, trung và dài hạn; 

chiết khấu thương phiếu, công trái và giấy tờ có giá; kinh doanh ngoại hối; thanh toán quốc tế; đầu tư vào 

chứng khoán và các giấy tờ có giá; dịch vụ thanh toán và phát hành thẻ nội địa, thẻ quốc tế Visa, 

MasterCard, VisaDebit; dịch vụ ngân quỹ; dịch vụ tài chính trọn gói dành cho du học sinh; dịch vụ tư vấn tài 

chính; mua bán trái phiếu doanh nghiệp; các dịch vụ ngân hàng khác,...

I.2.3. Địa bàn hoạt động

Eximbank có trụ sở chính đặt tại Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, tòa nhà Vincom Center, số 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mạng lưới hoạt động của Eximbank 

đến cuối năm 2014 có 208 điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm:  44 Chi nhánh, 

163 Phòng giao dịch, 1 Quỹ tiết kiệm.

Hiện mạng lưới giao dịch Eximbank có mặt tại 22 tỉnh thành trên toàn quốc, bao gồm: Hà Nội, Hải 

Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Lâm Đồng, Đắk Lắk, 

Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Tiền Giang, Cần 

Thơ, Bạc Liêu và Kiên Giang.

I.2.4. Niêm yết

Eximbank được Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh chấp thuận cho niêm yết kể từ ngày 
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20/10/2009 theo Quyết định số 128/QĐ-SGDHCM

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng niêm yết: 1.235.522.904 cổ phần

Tổng giá trị niêm yết: 12.355.229.040.000 đồng (theo mệnh giá)

I.2.5. Những sự kiện nổi bật qua các năm hoạt động

Năm 1991, 1992: Được Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài Chính tín nhiệm giao thực hiện một phần chương 

trình tài trợ không hoàn lại của Thụy Điển dành cho các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu 

hàng hóa từ Thụy Điển.

Năm 1993: Tham gia hệ thống thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 1995: Tham gia tổ chức SWIFT (Tổ Chức Viễn Thông Tài Chính Liên Ngân Hàng Toàn Cầu); 

Được chọn là 1 trong 6 ngân hàng Việt Nam tham gia Dự án hiện đại hóa ngân hàng do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới – World Bank.

Năm 1997: Trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ quốc tế Mastercard.

Năm 1998: Trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ quốc tế Visa.

Năm 2003: Triển khai hệ thống thanh toán trực tuyến nội hàng toàn hệ thống.

Năm 2005: Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit.

Năm 2007: Ký kết hợp tác chiến lược với 17 đối tác trong nước và các đối tác đầu tư nước ngoài, đặc biệt là 

ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) của 

Nhật Bản.

Năm 2008: Eximbank tăng vốn điều lệ lên 7.220 tỷ đồng.

Năm 2009: Eximbank tăng vốn điều lệ lên 8.800 tỷ đồng, chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch 

Chứng Khoán TP.HCM.

Năm 2010: Eximbank tăng vốn điều lệ lên 10.560 tỷ đồng.

Năm 2011: Eximbank tăng vốn điều lệ lên 12.355 tỷ đồng;
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Eximbank được tạp chí The Banker chọn vào Top 1.000 ngân hàng hàng đầu thế giới và Top 25 

ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh nhất năm 2010.

Năm 2012: Được tạp chí AsiaMoney trao giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam năm 

2012”;

Eximbank tiếp tục được xếp hạng trong Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2012 do tạp 

chí The Banker bình chọn;

Eximbank chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. 

Năm 2013: Được Tạp chí Asian Banker trao giải thưởng “Ngân hàng được quản lý tốt nhất tại Việt 

Nam năm 2013”, Tạp chí EuroMoney trao giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2013”; tiếp tục 

được xếp hạng trong Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2013 do tạp chí The Banker bình chọn. 

Eximbank là một trong những ngân hàng đầu tiên gia nhập thành viên phát hành thẻ quốc tế 

mang thương hiệu JCB tại Việt Nam.

Năm 2014: Được Tạp chí The Banker xếp hạng vào Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 

2014, Eximbank vinh dự nhiều năm liên tiếp đứng trong bảng xếp hạng những ngân hàng hàng đầu thế 

giới; Tạp chí EuroMoney trao giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2014”.

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng “Thanh tóan quốc tế xuất sắc” do ngân hàng Bank of New 

York Mellon trao tặng.

Eximbank nhận giải thưởng Top 100 nhà quản lý Tài đức và Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu xuất 

sắc do Hội liên hiệp Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng.

Eximbank đạt giải “Báo cáo thường niên Tốt nhất năm 2014” do Sở Giao dịch chứng khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh phối hợp với báo Đầu tư chứng khoán bình chọn. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Báo cáo 

thường niên của Eximbank đạt giải cao trong các kỳ bình chọn.

Eximbank nhận giải thưởng “Doanh nghiệp mạnh và bền vững năm 2014” do Trung tâm văn hóa 

doanh nhân bình chọn.
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I.3. Mô hình tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý

BAN KIỂM SOÁT
(BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ)

BAN QUAÛN LYÙ CAÙC DÖÏ AÙN

COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG EXIMBANK

(BAN CHUYEÂN TRAÙCH)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CAÙC HOÄI ÑOÀNG UÛY BAN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kế Toán Trưởng

TRUNG TAÂM ÑAØO TAÏO

CAÙC HOÄI ÑOÀNG UÛY BAN

Phoøng Lieân Minh

Phoøng Keá Hoaïch
Phoøng Quaûn lyù voán

Phoøng Quan Heä Quoác Teá

Phoøng Tieáp Thò

Phoøng Quaûn Lyù Chaát Löôïng

Quaûn Lyù Ruûi Ro Thò Tröôøng
Quaûn Lyù Ruûi Ro Hoaït Ñoäng
Quaûn Lyù Ruûi Ro Tín Duïng
Phoøng Phaùp Cheá Tuaân Thuû
Phoøng Keá Toaùn Toång Hôïp

Khoái Phaùt Trieån Kinh Doanh

Khoái Giaùm Saùt Hoaït Ñoäng

Phoøng Phaân Tích Nôï Xaáu
Phoøng Xöû Lyù Taøi Saûn, CoÂng Nôï
Phoøng Xöû Lyù Tranh Chaáp
Toå xöû lyù nôï khu vöïc

Phoøng Môû Roäng vaø Hoã Trôï Maïng Löôùi

Phoøng Haønh Chaùnh Quaûn Trò

VP Ñaïi Dieän Eximbank taïi Haø Noäi

Phoøng Ngaân Quyõ

Phoøng Quaûn Lyù Nhaân Sự

Vaên Phoøng Khu Vöïc

Trung Taâm Xöû Lyù Nợ

Khoái Ngaân Quyõ - Haønh chaùnh

Khoái Nguoàn Nhaân Löïc

KHU VÖÏC

CHI NHAÙNH

PHOØNG/ ÑIỂM GIAO DỊCH

Khoái Khaùch Haøng Doanh Nghieäp

Trung Taâm Baùn Leû

Khoái Khaùch Haøng Caù Nhaân

Trung Taâm Theû

Khoái Kinh Doanh Tieàn teä

Trung Taâm Tín Duïng

Trung Taâm Thaåm Ñònh Giaù

Khoái Coâng Ngheä Thoâng Tin

Phoøng Khaùch Haøng Doanh Nghieäp
PhoøngThanh Toaùn Quoác Teá

Phoøng Quaûn Lyù Baùn Haøng

Phoøng Hoã Trôï Baùn Haøng

Phoøng Dòch VuÏ Khaùch Haøng Caù Nhaân

Phoøng Phaùt Trieån Kinh Doanh Theû

Phoøng Quaûn Lyù Hoaït Ñoäng Theû

Trung Taâm Kinh Doanh Vaøng
Phoøng Kinh Doanh Tieàn Teä
Phoøng Ñaàu Tö Taøi Chính
Phoøng Kinh Doanh Voán

Phoøng Thaåm Ñònh Tín Duïng
Phoøng Phaân Tích Tín Duïng
Boä Phaän Hoã Trôï Tín Duïng

Phoøng Thaåm Ñònh Giaù Taøi saûn
Boä phaän Thaåm Ñònh Giaù Khu Vöïc

Trung Taâm Quaûn Lyù Döõ Lieäu Haï taàng cô sôû
Trung Taâm Phaùt Trieån Baûo Trì Saûn phaåm Dòch vuï
Trung Taâm An toaøn Baûo maät Heä thoáng CNTT
Phoøng Ngaân Haøng Ñieän Tö

VĂN PHÒNG HĐQT

I.3.1 Mô hình tổ chức
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I.3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý 

Hội đồng Quản trị

Ông Lê Hùng Dũng Chủ tịch

Ông Hà Thanh Hùng Phó Chủ tịch thường trực

Ông Naoki Nishizawa Phó Chủ tịch

Ông Đặng Phước Dừa                                                   Phó Chủ tịch

Ông Phạm Hữu Phú                                                       Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Quang Thông Phó Chủ tịch 

Ông Hoàng Tuấn Khải Phó Chủ tịch

Ông Đặng Anh Mai Thành viên

Ông Lawrence Justin Wolfe Thành viên HĐQT độc lập

Ban Kiểm soát

Ông Đặng Hữu Tiến Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Hồng Long Phó Trưởng Ban kiểm soát

Ông Trần Lê Quyết                                                          Phó Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Phụng Thành viên

Ban Điều hành

Ông Phạm Hữu Phú Tổng Giám đốc

Ông Trần Tấn Lộc Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Ông Nguyễn Quốc Hương Phó Tổng Giám đốc

Ông Đào Hồng Châu Phó Tổng Giám đốc

Bà Đinh Thị Thu Thảo Phó Tổng Giám đốc

Ông Kenji Kuroki Phó Tổng Giám đốc

Bà Văn Thái Bảo Nhi      Phó Tổng Giám đốc

Ông Mitsuaki Shiogo             Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Anh Tú Phó Tổng Giám đốc

Bà Bùi Đỗ Bích Vân Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Hải Lâm Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Quang Triết Phó Tổng Giám đốc 
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I.3.3. Các công ty con và công ty liên kết

Eximbank có 1 công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản với vốn 

điều lệ đăng ký là 1.700 tỷ đồng, đặt tại địa chỉ tòa nhà 24B Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh. Vốn thực góp đến ngày 31/12/2014 là 955 tỷ đồng.

Trong năm 2014, Eximbank đã thanh lý toàn bộ khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Bất động sản    

E Xim (Eximland). Vì vậy, đến 31/12/2014 Eximbank chỉ còn 1 công ty liên kết là Công ty cổ phần chứng 

khoán Rồng Việt, đặt tại địa chỉ 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với 

lĩnh vực hoạt động chứng khoán, tỷ lệ sở hữu của Eximbank tại Công ty là 10,86%.

I.4. Định hướng phát triển

I.4.1. Tầm nhìn phát triển

Eximbank tận dụng các cơ hội thị trường để duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, củng cố và mở 

rộng nền tảng khách hàng, nâng tầm vị thế và xây dựng Eximbank trở thành ngân hàng thương mại cổ 

phần hiện đại, là nơi các cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các đối tác luôn yên tâm về hiệu quả đầu tư và 

an toàn vốn, là ngân hàng cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng chất lượng cao, là 

một thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, cho xã 

hội.

I.4.2. Mục tiêu và định hướng phát triển đến năm 2020

- Giai đoạn 2015 – 2020, Eximbank phấn đấu nằm trong tốp 5 ngân hàng thương mại cổ phần 

(không bao gồm các ngân hàng TMCP có vốn của nhà nước).

- Tận dụng thời cơ, cơ hội, sử dụng hiệu quả thế mạnh về nguồn vốn chủ sở hữu thông qua nghiệp 

vụ ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, hoạt động công ty con, công ty liên kết. Đồng thời, tận dụng 

các thế mạnh quan hệ rất tốt với các đối tác nước ngoài, đặc biệt đối tác chiến lược là ngân hàng 

Sumitomo Mitsui.

Ông Cao Xuân Lãnh Phó Tổng Giám đốc  

Ông Nguyễn Văn Hào Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thúc Vinh Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Hà Kế Toán Trưởng



- Phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp nhu cầu thị trường, tăng cơ cấu thu nhập từ dịch vụ trong 

tổng thu nhập của ngân hàng nhất là các dịch vụ thanh toán.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực tài trợ thương mại, tài trợ xuất nhập khẩu, kinh 

doanh vàng, ngoại hối, phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ trên cơ sở ứng dụng nền tảng công nghệ 

thông tin hiện đại, từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất, phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ thông qua việc xây dựng mô hình bán lẻ phù 

hợp, xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp hơn, xây dựng chính sách  sản phẩm phù hợp với nhu cầu 

của thị trường.

- Tăng cường tập trung bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ quyền con người, tuân thủ 

các quy định về lao động, việc làm và tham gia các chính sách xã hội khác trong quá trình hoạt động của 

Eximbank.

I.5. Các rủi ro

Eximbank nhận thức và kiểm soát các rủi ro chính có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

cũng như đối với việc thực hiện các mục tiêu chung của ngân hàng, bao gồm các loại rủi ro như rủi ro từ 

môi trường hoạt động kinh doanh, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động.

a)  Rủi ro từ môi trường hoạt động là rủi ro xuất phát từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. 

Kinh tế năm 2014 của nước ta nhìn chung có nhiều chuyển biến tích cực (tăng trưởng GDP năm 

2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013) tuy nhiên dưới áp lực của bất ổn kinh tế và chính trị thế giới 

cũng như khó khăn trước đây (áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao, sức ép nợ xấu còn 

nặng nề, chất lượng tín dụng chưa được như mong muốn, năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh 

nghiệp thấp) vẫn chưa được giải quyết triệt để, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước sẽ 

còn chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực và lâu dài đến cuối năm 2015. Những thử thách trên ảnh hưởng đến 

các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân đang thực hiện giao dịch với Eximbank. 

Năm 2015 cũng sẽ là một năm nhiều thách thức cho Eximbank nói riêng và hệ thống các tổ chức 

tín dụng Việt Nam nói chung khi Thông tư 36 chính thức có hiệu lực. Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện 

Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” của Chính phủ và cũng là năm hoàn 

thành giai đoạn 1 của quá trình triển khai áp dụng Basel II trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

b) Rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra đối với các khoản tín dụng của ngân hàng do 

khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của mình theo cam kết. Rủi ro này có thể do nguyên 
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nhân chủ quan hoặc khách quan. Rủi ro tín dụng được xem là rủi ro lớn nhất tác động thường xuyên tới 

hoạt động của Eximbank do hoạt động tín dụng tạo ra nguồn thu nhập cao nhất cho ngân hàng.

c) Rủi ro thị trường là rủi ro phát sinh từ biến động của thị trường gây ra tác động tiêu cực đối với 

thu nhập và (hoặc) vốn của Eximbank, bao gồm: 

 (i) Rủi ro lãi suất: do danh mục tài sản và thu nhập của Eximbank xuất phát chủ yếu từ hoạt động 

cho vay và đầu tư trái phiếu, các biến động lãi suất sẽ có tác động mạnh mẽ lên kết quả hoạt động của 

Eximbank. Rủi ro lãi suất có thể phát sinh do chênh lệch thời điểm ấn định lãi suất, thay đổi mối quan hệ 

giữa các mức lãi suất thị trường khác nhau, thay đổi mối quan hệ lãi suất giữa các kỳ hạn khác nhau hoặc 

các sản phẩm quyền chọn gắn theo lãi suất. 

(ii) Rủi ro tỷ giá là rủi ro phát sinh do những biến động của tỷ giá gây ra tác động tiêu cực đối với 

thu nhập và vốn của Eximbank. Rủi ro tỷ giá có thể phát sinh từ một số các hình thức sau: các giao dịch 

ngoại hối, các giao dịch phái sinh ngoại tệ (Hợp đồng tương lai, Hoán đổi tiền tệ và Quyền chọn).

(iii) Rủi ro giá đầu tư là rủi ro phát sinh do sự biến động của giá cổ phiếu, trái phiếu và những khoản 

đầu tư vốn và chứng khoán khác dẫn đến việc giảm giá trị các khoản đầu tư mà ngân hàng nắm giữ.

d) Rủi ro thanh khoản là rủi ro dẫn đến khả năng không thực hiện các nghĩa vụ chi trả cho khách 

hàng, nhu cầu thanh khoản tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ tài chính, hoặc Eximbank có khả năng thực 

hiện nghĩa vụ khi đến hạn nhưng phải chịu tổn thất lớn để thực hiện nghĩa vụ đó. Nguyên nhân dẫn đến 

rủi ro về thanh khoản có thể xuất phát từ sự chênh lệch giữa quy mô và kỳ hạn giữa các tài sản Nợ và tài sản 

Có trong các thời điểm. 

e) Rủi ro hoạt động là loại rủi ro xuất hiện gắn liền với hoạt động ngân hàng nhưng lại rất khó quản 

lý và ngăn chặn. Xuất phát từ yếu tố con người, sơ hở trong các quy trình tác nghiệp, sự yếu kém trong hệ 

thống thông tin, hệ thống kiểm soát nội bộ hoặc từ các yếu tố bên ngoài. Rủi ro hoạt động là rủi ro phức 

tạp nhất mà Eximbank phải đối mặt vì tính chất khó kiểm soát và đa dạng của nó. Để đối phó với rủi ro tác 

động, Eximbank đã xây dựng và ban hành các chính sách, cẩm nang nội bộ, xây dựng kế hoạch hoạt động 

liên tục nhằm đối phó với các sai phạm trong tác nghiệp và các sự cố ngoài ý muốn.



II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014



II.1. Tình hình hoạt động, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2014 

Trong năm qua, mặc dù kinh tế vĩ mô được ổn định theo hướng tích cực, nhưng môi trường kinh 

doanh ngành tài chính ngân hàng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như: áp lực cạnh tranh giữa 

các ngân hàng ngày càng cao; sự gia tăng của tỷ lệ nợ xấu, …. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực phấn đấu 

không ngừng, Eximbank cũng đạt được kết quả như sau: Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 

101.380 tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm 2013, hoàn thành 101% kế hoạch. Tổng cấp tín dụng cho tổ chức 

kinh tế và dân cư (bao gồm cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) đạt 97.956 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 

2013, hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra (97.300 tỷ đồng). Trong đó, tổng dư nợ cho vay tổ chức kinh tế 

và dân cư là 87.147 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2013, hoàn thành 97% kế hoạch. Quy mô tổng tài sản 

đạt 161.094 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2013, hoàn thành 95% kế hoạch.

Mặc dù trong năm 2014, tổng tài sản và lợi nhuận của Eximbank bị sụt giảm, nhưng điều đó phản 

ánh quyết tâm trong việc lành mạnh hóa cơ cấu tài chính và nâng cao chất lượng tài sản. Bên cạnh đó, 

Eximbank đã mạnh dạn trích lập dự phòng bằng nguồn lợi nhuận có được từ hoạt động kinh doanh, làm 

tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo cũng như thực hiện đúng cam kết phát triển ngân hàng theo 

hướng lành mạnh và bền vững. Vì vậy, kết quả lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 69 tỷ đồng, tỷ suất 

lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) đạt 0,03%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở 

hữu bình quân (ROE) đạt 0,39%.

Các chỉ số an toàn hoạt động của Eximbank đều nằm trong giới hạn an toàn theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. Tính đến thời điểm 31/12/2014, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất đạt 13,62%, cao hơn quy 

định của Ngân hàng Nhà nước (9%).

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2013 Năm 2014 % tăng/giảm so 
năm 2013

1. Quy mô vốn

Tổng tài sản tỷ đồng         169.835          161.094 -5,1%

Vốn chủ sở hữu tỷ đồng             14.680              14.068 -4,2%

Trong đó: Vốn điều lệ tỷ đồng 12.355 12.355 0,0%

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) % 14,47 13,62
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Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2013 Năm 2014 % tăng/giảm so 
năm 2013

2. Kết quả hoạt động

Huy động vốn từ các 

tổ chức kinh tế và dân cư 

Doanh số huy động tiền gửi

Tổng dư nợ cấp tín dụng

Trong đó, dư nợ cho vay 

tổ chức kinh tế và dân cư

Doanh số cho vay

Doanh số thu nợ

Nợ quá hạn (nhóm 2-5)

Nợ xấu (nhóm 3-5)

Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ

Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ

Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn

/tổng số dư bảo lãnh

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

%

%

%

101.380

2.052.105

97.956

87.147

224.773

220.980            

2.680                

2.144  

3,08

2,46

0,04

22,7%

2,3%

10,7%

4,6%

-10,3%

-8,7%

-8,5%

29,8%

3. Tình hình tài chính

Thu nhập lãi thuần 

Thu nhập ngoài lãi thuần 

Thu nhập thuần từ hoạt động 

khác

Tổng thu nhập hoạt động kinh 

doanh 

Tổng chi phí hoạt động 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 

trước trích DPRR tín dụng 

Chi phí dự phòng rủi ro 

Lợi nhuận trước thuế 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế 

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

             2.710                    

493

(261)

                

2.942

           (2.049)              

894

                

(825)              

69                  

(13)

             56

    -1,0%

59,5%

-9,4%

-3,4%

-20,7%

174,9%

-91,7%

-92,3%

-91,5%

82.650

2.006.255

88.453

83.354

250.492

242.060             

2.929                

1.652 

3,51

1,98

0,06

             2.736                   

309

204

                

3.249

           (2.121)              

1.128

                

(300)              

828                  

(169)

             659
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4. Khả năng sinh lời

Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở 

hữu (ROE)

Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản 

(ROA)

5. Khả năng thanh khoản

Tỷ lệ khả năng thanh toán 

ngay (quy đổi VNĐ)

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn 

được sử dụng để cho vay trung 

dài hạn

6. Tỷ lệ chi trả cổ tức

%

%

%

%

%/năm

            4,3

0,4

17,43

18,67

4

Eximbank tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh doanh nhằm phù hợp với điều kiện của nền kinh tế 

thông qua việc thực hiện tái cấu trúc mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn bộ máy hoạt động, nâng cao 

năng suất lao động, tập trung nguồn lực cho đội ngũ bán hàng; nâng cao chất lượng hoạt động phòng 

giao dịch; tập trung đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng có hiệu quả đi đôi với công tác kiểm tra, kiểm soát 

chất lượng tín dụng chặt chẽ; đẩy mạnh tăng trưởng bán lẻ; triển khai phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ 

gia tăng tiện ích dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại; tiếp tục triển khai các dự án trọng tâm trong 

chương trình phát triển công nghệ thông tin; thành lập Hội đồng ngăn ngừa và xử lý nợ quá hạn, nợ xấu; 

nâng cao vai trò của Trung tâm xử lý nợ nhằm đảm bảo giải quyết nhanh chóng và phù hợp nhất đối với 

các khoản nợ cần xử lý;… Ngoài ra, Eximbank hoàn thiện bộ chỉ tiêu dành cho cán bộ bán hàng, cán bộ 

kinh doanh kết hợp cùng cơ chế thi đua khen thưởng kịp thời hàng tháng cũng đã góp phần khuyến 

khích phát triển hoạt động kinh doanh.

 Công tác phát triển thương hiệu đã góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu Eximbank 

đối với thị trường trong và ngoài nước, tiêu biểu: giải thưởng “Ngân Hàng Tốt Nhất Việt Nam” năm thứ hai 

liên tiếp của tạp chí Euromoney, giải thưởng “Doanh nghiệp mạnh, phát triển bền vững” của Trung tâm 

Văn hóa Doanh nhân tổ chức, giải thưởng Thanh toán quốc tế xuất sắc do Ngân hàng Bank of New York 

Mellon trao tặng....

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2013 Năm 2014 % tăng/giảm so 
năm 2013

            0,39

0,03

17,38

24,19

0
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ



Là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam được phân công 

kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc vào tháng 05/2014 và chính thức được bổ nhiệm chức danh 

Tổng Giám đốc vào tháng 10/2014. 

Ông đã gắn bó với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam từ năm 2008 đến 2012 với cương vị 

Phó Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị.

Được bổ nhiệm vào tháng 03/2007 và hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Thường trực Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Ông là Tiến sĩ Kinh tế ngành Tài chính – Tín dụng. Ông bắt đầu công tác tại Eximbank từ năm 1994 

và đã cống hiến cho sự phát triển của Ngân hàng trong suốt 21 năm qua. Ông từng đảm nhiệm các vị trí 

sau: Phó Phòng Kế toán Giao dịch, Phó Phòng, Trưởng Phòng Thẻ Tín dụng, Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Phó 

ban Dự án Phát triển, Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank.

Ông Ông Phạm Hữu Phú
Tổng Giám đốc

Ông Trần Tấn Lộc 
Phó Tổng Giám đốc Thường trực

II.2.1 Giới thiệu Ban Điều Hành
II.2 Tổ chức và Nhân sự
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Được bổ nhiệm vào tháng 4/2004, Thạc sĩ Kinh tế, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Ông đã gắn bó với Ngân hàng từ năm 1992 và đã cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của Ngân 

hàng trong suốt 23 năm qua. Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Phòng, Trưởng Phòng Kinh doanh Ngoại tệ.

Ông Đào Hồng Châu  
Phó Tổng Giám đốc

Được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc vào tháng 02/2006, bổ nhiệm Quyền Tổng Giám 

đốc tháng 9/2013 và bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc từ tháng 12/2013, từ tháng 5/2014 đến nay, là 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khu vực Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông là Thạc sĩ Kinh tế. Ông đã gắn bó với Ngân hàng từ năm 1993 và đã cống hiến rất nhiều cho sự 

phát triển của Ngân hàng trong suốt 21 năm qua. Ông từng đảm nhiệm các vị trí sau: Phó Phòng, Trưởng 

Phòng Tín dụng, Trưởng Phòng Tín dụng doanh nghiệp, Trưởng Phòng Quản lý tín dụng, Phó Tổng Giám 

đốc kiêm Giám đốc Sở giao dịch 1.

Ông Nguyễn Quốc Hương
Phó Tổng Giám đốc
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Được bổ nhiệm vào tháng 12/2007, Thạc sĩ Kinh tế, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Bà đã gắn bó với Ngân hàng trong suốt 24 năm qua và từng đảm nhiệm các vị trí sau: Phó Phòng, 

Trưởng Phòng Kế toán Giao dịch, Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở Giao 

dịch 1, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân.

Bà Đinh Thị Thu Thảo  
Phó Tổng Giám đốc 

Được bổ nhiệm vào tháng 07/2008, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập 

Khẩu Việt Nam kiêm Đồng Trưởng Phòng Liên Minh.

Ông làm việc cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation từ năm 1989. Trước đây ông 

từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Cao cấp Văn phòng Đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh của Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation từ năm 2005 đến 2006.

Ông Kenji Kuroki 
Phó Tổng Giám đốc
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Được bổ nhiệm vào tháng 05/2012, Thạc sĩ Kinh tế, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Bà đã gắn bó với Ngân hàng từ năm 1996 và đã cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của Ngân 

hàng trong suốt 19 năm qua. Bà từng đảm nhiệm các vị trí sau: Phó Phòng Tín dụng, Trưởng Phòng Tín 

dụng doanh nghiệp, Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp.

Bà Văn Thái  Bảo Nhi   
Phó Tổng Giám đốc

Được bổ nhiệm vào tháng 06/2012, Cử nhân Kinh tế, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Ông làm việc cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation từ năm 1986. Trước đây ông 

từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch công ty JRI America và Phó Chủ Tịch cấp cao nhóm hệ thống thông tin 

của khối SMBC châu Mỹ từ tháng 05/2005 -2/2012.

Ông Mitsuaki Shiogo  
Phó Tổng Giám đốc 
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Được bổ nhiệm vào tháng 08/2013, Thạc sĩ Kinh tế, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam kiêm Giám đốc Khu vực Eximbank miền Bắc.

Ông đã gắn bó với Ngân hàng từ năm 1995 và đã cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của Ngân 

hàng trong suốt 20 năm qua. Ông từng đảm nhiệm các vị trí sau: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp và Kinh 

doanh ngoại tệ Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Chi nhánh Long Biên, Giám đốc khu vực miền Bắc.

Ông Lê Anh Tú 
Phó Tổng Giám đốc

Được bổ nhiệm vào tháng 08/2013, Thạc sĩ Kinh tế, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam kiêm Giám đốc khu vực Eximbank miền Trung – Tây Nguyên.

Bà đã gắn bó với Ngân hàng từ năm 1993 và đã cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của Ngân 

hàng trong suốt 22 năm qua. Bà từng đảm nhiệm các vị trí sau: Trưởng Phòng Thanh toán quốc tế Chi 

nhánh Eximbank Đà Nẵng, Giám đốc Chi nhánh Eximbank Đà Nẵng, Giám đốc khu vực Eximbank miền 

Trung - Tây Nguyên.

Bà Bùi Đỗ Bích Vân 
Phó Tổng Giám đốc 
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Được bổ nhiệm vào tháng 09/2013, Cử nhân kinh tế, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Ông bắt đầu công tác tại Eximbank từ năm 1996 và đã cống hiến cho sự phát triển của Ngân hàng 

trong suốt 19 năm qua. Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Phòng Tín dụng cá nhân, Trưởng Phòng Tín dụng 

doanh nghiệp, Giám đốc Chi nhánh Eximbank Tân Sơn Nhất.

Ông Lê Hải Lâm   
Phó Tổng Giám đốc 

Được bổ nhiệm vào tháng 09/2013, Thạc sĩ kinh tế, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám 

đốc Tài chính Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Ông bắt đầu công tác tại Ngân hàng Eximbank từ năm 1993 và đã cống hiến cho sự phát triển của 

Ngân hàng trong suốt 22 năm qua. Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Phòng , Trưởng Phòng Kế toán tổng 

hợp, Kế toán trưởng Eximbank.

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ    
Phó Tổng Giám đốc
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Được bổ nhiệm vào tháng 09/2013, Thạc sĩ kinh tế, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Ông bắt đầu công tác tại Eximbank từ năm 1992 và đã cống hiến cho sự phát triển của Ngân hàng 

trong suốt 23 năm qua. Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Phòng, Trưởng Phòng Ngân quỹ, Giám đốc Quản lý 

nhân sự.

Ông Nguyễn Quang Triết  
Phó Tổng Giám đốc

Được tiếp nhận và bổ nhiệm vào tháng 12/2013, Thạc sĩ kinh tế, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc 

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Ông đã từng đảm nhiệm vị trí: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Cát Hoàng Long, Phó Phòng Kế 

hoạch đầu tư Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý 

Sài Gòn-SJC.

Ông Cao Xuân Lãnh 
Phó Tổng Giám đốc 
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Được bổ nhiệm vào tháng 11/2014, Thạc sĩ kinh tế, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Ông đã từng đảm nhiệm vị trí: Giám đốc Khối Điều hành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư Việt Tinh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long.

Ông Nguyễn Thúc Vinh 
Phó Tổng Giám đốc 

Được bổ nhiệm vào tháng 01/2014, Thạc sĩ kinh tế, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng 

TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam kiêm Giám đốc Khu vực Eximbank miền Đông Nam Bộ.

Ông bắt đầu công tác tại Eximbank từ năm 2007. Ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chi nhánh 

Đồng Nai, Giám đốc Khu vực miền Đông Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Hào
Phó Tổng Giám đốc



II.2.2. Thay đổi thành viên Ban Điều hành

1. Ông Phạm Hữu Phú: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc vào tháng 

05/2014 và kiêm nhiệm chính thức chức danh Tổng Giám đốc vào tháng 10/2014.

2. Ông Nguyễn Quốc Hương: thôi chức danh Tổng Giám đốc vào tháng 05/2014 và phân công 

đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh vào 

tháng 05/2014.

3. Ông Nguyễn Văn Hào: được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc vào tháng 01/2014.

4. Ông Nguyễn Thanh Nhung: thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt Hợp đồng lao 

động với Eximbank vào tháng 05/2014.

5. Ông Nguyễn Thúc Vinh: được tiếp nhận và bổ nhiệm vào tháng 11/2014.

II.2.3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Ban Điều hành

STT Họ tên Chức vụ Tỷ lệ 
sở hữu 
cổ phần 
(%)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc

Phó TGĐ Thường trực

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc 
kiêm Giám đốc tài chính

0,0033689

0,0057685

0,0016472

0,0000009

0,0042342

0,0023008

- bổ nhiệm Quyền TGĐ 
  ngày 12/05/2014 
- bổ nhiệm TGĐ tháng 
  10/2014 

Ghi chú

- từ nhiệm TGĐ 
ngày 12/05/2014

- bổ nhiệm Phó TGĐ 
ngày 12/05/2014

Ông Phạm Hữu Phú

Ông Trần Tấn Lộc

Ông Nguyễn Quốc Hương

Ông Đào Hồng Châu

Bà Đinh Thị Thu Thảo

Bà Văn Thái Bảo Nhi

Ông Kenji Kuroki

Ông Mitsuaki Shiogo

Bà Bùi Đỗ Bích Vân

Ông Lê Anh Tú

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

0,2008940
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II.2.4. Nhân sự và chính sách nhân sự

1. Nhân sự

Tổng số nhân sự của Eximbank tính đến ngày 31/12/2014 là 5.728 người, tăng 365 người so với 

đầu năm. Qua đó, Eximbank đã duy trì được một cơ cấu nhân sự trẻ, năng động, được đào tạo bài bản, với 

gần 80% có độ tuổi từ 18 đến 35 và trên 77% có trình độ Đại học và trên đại học.

4,70%

14,10%

Đại học Cao đẳng

Lao động phổ thôngTrung cấp

70,50% 78,80%

19,33%
1,87%

Tuổi từ 18 - 35 Tuổi từ 36 - 50

Tuổi trên 50

Cơ cấu nhân sự theo trình độ Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi

4,60%

STT Họ tên Chức vụ Tỷ lệ 
sở hữu 
cổ phần 
(%)

12

13

14

15

16

17

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng 

0,0001102

0,0000007

Ghi chú

bổ nhiệm 
ngày 24/11/2014

Ông Nguyễn Quang Triết

Ông Cao Xuân Lãnh

Ông Nguyễn Văn Hào

Ông Nguyễn Thúc Vinh

Ông Nguyễn Ngọc Hà

Ông Lê Hải Lâm

bổ nhiệm 
ngày 20/01/2014 
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2. Chính sách nhân sự

2.1. Chính sách quy hoạch cán bộ

Công tác quy hoạch cán bộ các cấp được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đặc biệt quan tâm 

nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, lực lượng cán bộ kế thừa phục vụ nhu cầu phát triển, mở rộng 

mạng lưới hoạt động cũng như để chủ động trong công tác cán bộ. Công tác quy hoạch tại Eximbank bám 

sát các quy định hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước (NHNN) về việc triển khai Quy hoạch Phát triển nhân 

lực ngành ngân hàng giai đoạn 2011 – 2020 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt theo 

Quyết định số 219/QĐ-NHNN ngày 09/02/2012

2.2. Chính sách đào tạo

Eximbank khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ nhân viên được nâng cao trình độ 

nghiệp vụ của mình để phục vụ cho công việc theo nhiều hình thức như: cử cán bộ nhân viên tham gia các 

lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước do Viện, Trường Đại học, đối tác chiến lược, Ngân hàng 

đại lý tổ chức; hỗ trợ học phí và tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên tham gia các khóa đào tạo sau đại học, 

văn bằng 2 liên quan đến chuyên môn; cử cán bộ tham gia các Hội thảo, các khóa đào tạo nâng cao nghiệp 

vụ để đáp ứng nhu cầu công việc.

Eximbank còn tự tổ chức thực hiện việc đào tạo và huấn luyện nâng cao các nghiệp vụ chuyên 

môn lẫn kỹ năng quản trị ngân hàng cho cán bộ nhân viên. 

Trong năm 2014, Trung tâm đào tạo Eximbank tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện được 144 

lớp đào tạo, với 4.355 lượt người học chiếm gần 76,5% tổng số cán bộ nhân viên của toàn hệ thống 

Eximbank.

2.3. Việc xây dựng tiêu chuẩn bổ nhiệm và chính sách bổ nhiệm cán bộ

Việc nâng cao điều kiện và tiêu chuẩn của các cán bộ chủ chốt tại Eximbank được Hội đồng quản 

trị và Ban Điều hành đặc biệt quan tâm. Tháng 05/2012, Hội đồng Quản trị Eximbank ban hành “Quy định 

tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản trị tại Eximbank” với các điều kiện và tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ chủ 

chốt được nâng cao như: 

- Cán bộ chủ chốt (chức danh từ Trưởng phòng trở lên) phải có bằng đại học đúng chuyên ngành 

phù hợp với vị trí công tác như: Kinh tế; Tài chính; Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Ngoại thương.

- Cán bộ chủ chốt phải có tối thiểu 05 năm công tác trong ngành ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 

năm tham gia cấp quản trị điều hành ở cấp Phó phòng trở lên.   
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Quy định trên nhằm khuyến khích động viên hoặc bắt buộc các cán bộ, nhân viên không ngừng 

tham gia học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời xây dựng đội ngũ cán 

bộ quản trị đủ phẩm chất và năng lực, bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của Ngân hàng hiện tại và 

trong tương lai. 

Bên cạnh đó, nhằm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và kinh doanh ngân hàng có trình độ cao, ý 

thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, Eximbank đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác 

tuyển dụng; có chính sách đề bạt, bổ nhiệm hợp lý thông qua việc ban hành “Quy chế bổ nhiệm, miễn 

nhiệm cán bộ quản lý” để làm cơ sở cho công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý.

Ngoài ra, nhằm đánh giá hiệu quả công việc, Eximbank đã hoàn thành việc xây dựng KPI cho các 

chức danh và đang triển khai thực hiện toàn hệ thống.

2.4. Chính sách lương, thưởng, kỷ luật

Eximbank áp dụng các chế độ đãi ngộ tương xứng gắn kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả 

làm việc bằng các hình thức như: tăng lương, thưởng tiền mặt, thưởng cấp xe… 

Trong năm 2014, Eximbank tiếp tục triển khai mở rộng chính sách thưởng hoàn thành vượt chỉ 

tiêu kinh doanh đối với lực lượng cán bộ bán hàng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương phù 

hợp cho từng đơn vị, từng chức danh, tạo động lực cho cán bộ nhân viên, các đơn vị phấn đấu, đẩy mạnh 

hoạt động kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

2.5. Các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

Trong năm 2014, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Eximbank đã tích cực thực hiện các hoạt động 

chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên như: các chương trình văn nghệ, hội thao, các cuộc thi 

nghiệp vụ,… qua đó đã tạo được không khí sôi nổi, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ nhân viên 

Eximbank.

Tiếp nối truyền thống từ ngày đầu thành lập đến nay, trong năm 2014, Eximbank đã tiếp tục tham 

gia, đóng góp các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội như: chương trình mua thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh 

nhân nghèo; chương trình “vượt lên số phận”; chương trình “chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ”; 

chương trình “ánh sáng niềm tin”; chương trình “vì học sinh Trường Sa thân yêu”; đóng góp xây dựng cầu, 

đường, trạm y tế, nhà tình nghĩa; ủng hộ các quỹ học bổng, quỹ xã hội từ thiện,…

II.3. Tình hình đầu tư vào công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản (Eximbank AMC)

II.3.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
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Một số chỉ tiêu tài chính của Eximbank AMC đến ngày 31/12/2014:

* Tổng tài sản: 979.083 triệu đồng.

* Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 955.000 triệu đồng.

* Lợi nhuận trước thuế:  12.127 triệu đồng.

* Lợi nhuận sau thuế:                          9.663 triệu đồng.

II.3.1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản (gọi tắt là Công ty) 

được thành lập theo Quyết định số 157/2010/EIB/QĐ-HĐQT ngày 21/04/2010 của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và Quyết định số 754/QĐ-NHNN ngày 01/04/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310280974 ngày 24/08/2010 do Sở Kế hoạch đầu tư cấp 

với vốn điều lệ đăng ký lần đầu là 300 tỷ đồng, thay đổi lần thứ hai ngày 08/09/2011, thay đổi lần thứ ba 

ngày 30/03/2012, thay đổi lần thứ chín ngày 02/04/2014 với vốn điều lệ đăng ký là 1.700 tỷ đồng. Đến 

ngày 31/12/2014, vốn điều lệ được cấp là 955 tỷ đồng.  

II.3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và hoạt động kinh doanh chính

Eximbank AMC thực hiện các chức năng sau:

- Tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (bao 

gồm: nợ có tài sản bảo đảm và nợ không có tài sản bảo đảm) và tài sản bảo đảm nợ vay (tài sản thế chấp, 

cầm cố; tài sản gán nợ; tài sản Tòa án giao ngân hàng) liên quan đến các khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn 

nhanh nhất; 

- Chủ động bán các tài sản đảm bảo nợ vay thuộc quyền định đoạt của Ngân hàng TMCP Xuất 

Nhập Khẩu Việt Nam theo giá thị trường theo hình thức như: tự bán công khai trên thị trường; bán qua 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; bán cho Công ty mua bán nợ của nhà nước; 

- Cơ cấu lại nợ tồn đọng bằng các biện pháp: giãn nợ, miễn giảm lãi suất, đầu tư thêm, chuyển đổi 

nợ thành vốn góp. Xử lý tài sản đảm bảo nợ vay bằng các biện pháp: cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tài sản để 

bán, cho thuê, khai thác kinh doanh, góp vốn, liên doanh bằng tài sản để thu hồi nợ. Thực hiện các hoạt 

động khác theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật; 

- Mua, bán nợ tồn đọng của các tổ chức tín dụng khác, của các công ty quản lý nợ và khai thác tài 

sản của Ngân hàng thương mại khác theo quy định của pháp luật.

II.3.2. Tóm tắt tình hình hoạt động, tài chính và kết quả kinh doanh của AMC



II.4. Số lượng cổ phần và cơ cấu cổ đông của Eximbank

II.4.1. Số lượng cổ phần

Tại thời điểm 31/12/2014, số lượng cổ phần: 1.235.522.904 cổ phần

Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 930.717.714 cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 1 Điều 56 – Luật Các tổ chức 

tín dụng 2010: 304.805.190 cổ phần

II.4.2. Cơ cấu cổ đông

STT Danh mục Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu cổ phần 
(%)

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên)

Cổ đông sở hữu dưới 5% vốn điều lệ 

286.574.338

948.948.566

23,19

76,81

Cổ đông tổ chức

-   Trong nước

-    Ngoài nước

Cổ đông cá nhân

-   Trong nước

1

-    Ngoài nước

761.502.689 

449.111.391 

312.391.298 

474.020.215 

471.302.123

2.718.092 

61,63

36,35 

25,28 

38,37

38,15

0,22

Cổ đông trong nước

2

3
Cổ đông ngoài nước

920.413.514 74,50

315.109.390 25,50

Cổ đông nhà nước

4 Cổ đông khác

169.653.821 13,73

1.065.869.083 86,27

Cổ đông sáng lập 0 0

Thông tin chi tiết cổ đông lớn

STT Tên tổ chức/cá nhân Ngành nghề 
hoạt động

Địa chỉ Số lượng 
cổ phiếu

Tỷ lệ (%)

01

Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương 
(Vietcombank)

Ngân hàng 198 Trần Quang Khải, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

101.245.131 8,1902

Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation

Ngân hàng 1-2 Marunouchi 
1-chome,Chiyado-ku, 
Tokyo 100-0005 Japan

185.329.207 15
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II.4.3. Tình hình thay đổi vốn cổ đông

Eximbank không tăng vốn điều lệ trong năm 2014.

II.4.4. Tình hình giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngày 06/12/2013 Eximbank đã có thông báo số 489A/2013/EIB/TGĐ về việc dự kiến mua lại 

11.000.000 cổ phiếu EIB làm cổ phiếu quỹ và ngày 17/01/2014 Eximbank đã báo cáo công văn số 

156/2014/EIB/TGĐ về việc đã mua 6.090.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân là 

12.853 đồng/cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh; và công văn số 157/2014/EIB/TGĐ về việc số lượng 

cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 1.229.432.904 cổ phiếu.

Đến ngày 31/12/2014, số lượng cổ phiếu quỹ: 6.090.000 cổ phiếu.

II.4.5. Các chứng khoán khác: không có
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Báo cáo thường niên 201440

III.1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2014, mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, 

Eximbank vẫn tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng các chỉ tiêu trọng yếu như: dư nợ cho vay khách hàng 

tăng trưởng 4,6%; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 22,7% so với năm 2013; tỷ lệ nợ xấu 

được kiểm soát ở mức khá thấp so với toàn ngành. Nhằm tạo đà phát triển bền vững cho hoạt động tín 

dụng trong năm 2015, Eximbank đã mạnh dạn trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nên lợi nhuận sau trích 

lập dự phòng rủi ro tín dụng đạt mức 69 tỷ đồng.

Về công tác quản trị điều hành, Eximbank tiếp tục thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ và toàn diện từ 

Hội sở đến chi nhánh, tăng cường lực lượng bán hàng, củng cố và gia tăng nền tảng khách hàng, xây dựng 

các mô hình quản lý tập trung, chú trọng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, ngân hàng điện tử, nâng 

cấp chất lượng hoạt động của các phòng giao dịch, không ngừng cải tiến sản phẩm dịch vụ và xây dựng 

các sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường công tác quản lý rủi 

ro, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu… từng bước khắc phục 

những hạn chế, tồn tại để ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống, tạo nền 

tảng phát triển an toàn và bền vững cho những năm tiếp theo.

III.1.1. Dịch vụ ngân hàng cá nhân

Huy động vốn cá nhân

Đến 31/12/2014, số dư huy động vốn cá nhân đạt 65.829 tỷ đồng, tăng 20% so đầu năm, với quy 

mô khách hàng chiếm đến 96% tổng lượng khách hàng, đạt gần 900.000 khách hàng cá nhân, tăng 18% 

so với đầu năm.

Trong năm 2014, Eximbank thực hiện cơ cấu nguồn vốn huy động theo hướng tích cực tăng tỷ 

trọng nguồn vốn trung dài hạn, đảm bảo tính ổn định của nguồn vốn huy động và đáp ứng nhu cầu cho 

vay trung dài hạn.

Để đạt được các kết quả tích cực trong 2014, Eximbank đã luôn chủ động, kịp thời trong các chính 

sách huy động vốn, phù hợp chính sách của Ngân hàng Nhà nước và với xu hướng thị trường. Bên cạnh 

đó, Eximbank đã không ngừng nỗ lực, đưa ra các giải pháp chăm sóc khách hàng tốt hơn, nâng cao sự hài 

lòng và tin tưởng của khách hàng, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hoá kết hợp 

công nghệ hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Các sản phẩm huy động Eximbank cung cấp đến các khách hàng cá nhân: Tiết kiệm Online, Tiết 

kiệm gửi góp, Tiết kiệm Phúc Bảo An, Tiết kiệm cho con yêu, Tiết kiệm Trường Phát Lộc, Tiết kiệm tích luỹ 
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tiền lương,... cùng với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, thiết thực, giá trị cao, kết hợp với  nhiều 

tiện ích như: gửi tiền một nơi, rút tiền nhiều nơi, đăng ký trích chuyển lãi tự động, hoặc trích chuyển tiền tự 

động... và dịch vụ Eximbank VIP với những ưu đãi vượt trội được Eximbank ưu tiên phục vụ.

Tín dụng cá nhân

Năm 2014, Eximbank tiếp tục chú trọng và đầu tư chuyển hướng vào thị phần tín dụng bán lẻ cá 

nhân rất mạnh mẽ và xem đây là thị phần trọng tâm trong năm. Với chính sách thận trọng và tập trung vào 

nhóm khách hàng cá nhân có nguồn thu nhập ổn định, cải tiến sản phẩm dịch vụ phù hợp thị trường, 

Eximbank đã đẩy mạnh cho vay vào nhóm sản phẩm chính yếu và ổn định như cho vay mua nhà, vay mua 

phương tiện vận tải (ô tô), sản xuất kinh doanh,…. Đến 31/12/2014, tổng dư nợ cá nhân đạt 30.426 tỷ 

đồng, tăng 5% so với 2013, chiếm tỷ trọng 35% trên tổng dư nợ toàn hệ thống.

Với chủ trương chuyển hướng tăng cường phát triển tín dụng bán lẻ, Trung tâm bán lẻ đã được 

thành lập vào tháng 8/2013 trực thuộc Tổng Giám Đốc, nhằm tập trung và tăng cường vai trò của Hội Sở 

trong công tác bán lẻ, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong toàn hệ thống 

Eximbank.

Cơ cấu dư nợ theo sản phẩm (%)

25,3% 31,4%

38,8% 2,6%

2,0%

Nhà Xe ôtô

Du học Khác

Sản xuất kinh doanh

65%

35%

Tỷ trọng dư nợ cá nhân so với hệ thống 
năm 2014 (%)

Doanh nghiệp Cá nhân
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Hoạt động phát hành và thanh toán thẻ

Trong năm 2014, tổng số lượng thẻ phát hành đạt 170.000 thẻ, nâng tổng số lượng thẻ đã phát 

hành lên 1,5 triệu thẻ, tăng 13% so với năm 2013. Doanh số sử dụng thẻ đạt 17.500 tỷ đồng, tăng 13% so 

với năm 2013. 

Mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ của Eximbank đạt 3.000 đơn vị với gần 6.000 máy POS và 260 máy 

ATM phân bố tại các địa bàn trọng điểm trên toàn quốc. Tổng doanh số thanh toán trong năm 2014 qua 

các kênh thanh toán POS và ATM đạt kết quả khá khả quan với 12.600 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ năm 

trước.

Hiện tại, Eximbank đã kết nối liên thông hệ thống ATM, POS với tất cả các ngân hàng trong 2 liên 

minh thẻ lớn tại Việt Nam (Smartlink, Banknet) và đa dạng hóa các loại hình kinh doanh của điểm chấp 

nhận thanh toán thẻ, đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ của khách hàng.

Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu chăm sóc khách hàng tốt hơn nữa, Eximbank đã triển khai nhiều 

chương trình ưu đãi, khuyến mãi với nhiều hình thức và nội dung phong phú đa dạng. Trong năm 2014, 

Eximbank đã triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ, gia tăng tiện ích và các chương trình chăm sóc khách 

hàng, nổi bật như sản phẩm Thẻ tín dụng MasterCard Passbook, Thẻ tín dụng Visa VioletCard, dịch vụ 

thanh toán thẻ mPOS qua điện thoại di động, mở rộng mạng lưới cổng thanh toán trực tuyến chấp nhận 

thẻ của Eximbank và gia tăng tiện ích thẻ trên Internet Banking,...

Dịch vụ

*Dịch vụ chi trả kiều hối: 

Năm 2014, Eximbank tập trung xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển dịch vụ kiều hối. Đẩy 

mạnh hợp tác với nhiều đối tác kiều hối tại các thị trường kiều hối trọng điểm và các công ty kiều hối lớn 

trong nước, phát triển đa dạng kênh chi trả để gia tăng tiện ích và mở rộng mạng lưới chi trả kiều hối, tăng 

cường huy động sự hỗ trợ của các đối tác kiều hối để quảng bá hình ảnh dịch vụ của Eximbank trên thị 

trường nước ngoài.

Thị trường kiều hối chuyển về tập trung chủ yếu tại các thị trường truyền thống như Mỹ, Đức, 

Singapore, Úc, Nhật.

Nhằm mở rộng thị trường giao dịch, trong năm qua Eximbank đã hợp tác triển khai dịch vụ với các 

đối tác kiều hối mới tại thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga và Đông Âu, tạo điều kiện cho khách hàng 

nhận tiền từ người thân ở nước ngoài chuyển về một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng đã mở rộng các kênh chi trả kiều hối mới, khách hàng nhận tiền 
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chuyển về qua Eximbank có thể lựa chọn hình thức nhận tiền thuận lợi nhất cho mình, gồm: nhận tại quầy 

giao dịch, nhận chuyển vào tài khoản, nhận tại nhà hoặc nhận qua các đại lý của Eximbank.

*Dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài: 

Tổng doanh số chuyển tiền đi nước ngoài của khách hàng cá nhân năm 2014 tăng 32% so với năm 

2013 và đạt 107% kế hoạch năm 2014. Trong đó, doanh số chuyển tiền du học chiếm 74% tổng doanh số 

chuyển tiền đi nước ngoài, tăng 20% so với năm 2013. Thị trường chuyển tiền nhiều nhất là thị trường Mỹ, 

kế đến là Úc, Canada, Anh,…

Trong năm, Eximbank cũng đã triển khai thêm kênh chuyển tiền nhanh từ Việt Nam ra nước ngoài 

qua MoneyGram để đáp ứng nhu cầu chuyển tiền nhanh chóng cho khách hàng.

*Ngoài ra, Eximbank còn cung cấp đa đạng dịch vụ khác dành cho khách hàng cá nhân: Dịch vụ 

vân tay, Dịch vụ chuyển, nhận tiền trong nước, Thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, truyền hình 

cáp, Internet, vé máy bay, Dịch vụ giữ hộ vàng.

III.1.2. Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp

Huy động vốn khách hàng doanh nghiệp

Năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm hỗ trợ 

cho hoạt động ngân hàng và nền kinh tế, cụ thể Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện điều chỉnh giảm trần 

lãi suất huy động cả tiền đồng và đô la Mỹ khoảng 0,5%/năm – 1,5%/năm theo từng kỳ hạn và từng loại 

tiền tệ khác nhau. 

Nhằm gia tăng tính thanh khoản ngày càng bền vững và hiệu quả, Eximbank tập trung tăng 

trưởng nguồn huy động vốn, thay đổi cơ cấu huy động vốn của từng kỳ hạn một cách hợp lý và gia tăng số 

dư dòng tiền thanh toán của khách hàng. Vì vậy, huy động vốn từ các tổ chức kinh tế trong năm qua có sự 

tăng trưởng tốt với mức tăng trưởng 28% vào cuối năm 2014. 

Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

Thực hiện mục tiêu phát triển đa dạng và gia tăng tỷ trọng thu nhập dịch vụ trong cơ cấu tổng thu 

nhập, trong năm qua, Eximbank đã đạt được mức tăng trưởng thu nhập dịch vụ khoảng 20% và doanh số 

giao dịch cũng tăng mạnh đáng kể; cải tiến các dịch vụ quản lý dòng tiền, tập trung gia tăng nền tảng 

khách hàng sử dụng các dịch vụ thế mạnh của Eximbank như thu hộ tại quầy, thu hộ tại địa điểm chỉ định, 

thanh toán tự động qua hệ thống Internet banking, thanh toán theo lô dựa trên danh sách khách hàng 

cung cấp, cải tiến các loại dịch vụ liên quan đến tài khoản chuyên dụng giao dịch chứng khoán….
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Bên cạnh đó, với phương châm ngày càng hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ, để đáp ứng tốt nhất 

nhu cầu khách hàng nhưng đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và Ngân hàng Nhà nước, Eximbank 

thường xuyên rà soát các sản phẩm dịch vụ hiện có, đồng thời cập nhật, xây dựng, triển khai các sản phẩm 

dịch vụ mới như: dịch vụ ký quỹ thành lập doanh nghiệp, cải tiến tài khoản thanh toán, tài khoản vốn đầu 

tư gián tiếp và trực tiếp…; liên kết và hợp tác với các đối tác khác như: các ngân hàng, các tập đoàn, tổng 

công ty lớn trong và ngoài nước nhằm đa dạng sản phẩm dịch vụ, gia tăng doanh số giao dịch và dòng 

tiền.

Hoạt động tín dụng doanh nghiệp

Hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực với kết quả dư 

nợ tăng trưởng khoảng 5%, cơ cấu dư nợ theo ngành được phân bổ hợp lý và chất lượng tín dụng ngày 

một cải thiện.

Với thế mạnh là ngân hàng chuyên hỗ trợ lĩnh vực xuất nhập khẩu, Eximbank đã triển khai các 

chương trình cho vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này tiếp cận dễ dàng nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để 

thực hiện các đơn hàng xuất nhập khẩu nhanh chóng, thuận tiện với chi phí hợp lý.

Chú trọng phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua việc rà soát các chương 

trình cho vay doanh nghiệp nhỏ, triển khai thêm sản phẩm cho vay với thủ tục đơn giản, xây dựng quy 

trình xử lý hồ sơ nhanh chóng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng. Vì vậy, trong năm qua 

đã gia tăng thêm tỷ trọng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng cho vay khách hàng doanh 

nghiệp. 

Bên cạnh đó, thực hiện theo chủ trương và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Ủy ban 

Nhân dân Thành phố Hồ Chí minh, Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí minh, Eximbank đã tích cực 

tham gia triển khai nhiều gói tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn với lãi suất ưu 

đãi. Điển hình như chương trình cho vay kết nối Ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh, cho vay doanh nghiệp bình ổn thị trường và các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa hoặc tham gia 

hệ thống phân phối của doanh nghiệp bình ổn, cho vay chương trình tạm trữ lúa gạo quốc gia và các 

chương trình hỗ trợ tín dụng nông nghiệp nông thôn. 

Trong điều kiện hoạt động lĩnh vực ngân hàng ngày càng cạnh tranh quyết liệt, việc chăm sóc 

những khách hàng nền tảng, truyền thống hết sức cần thiết đặc biệt là đối tượng doanh nghiệp. 

Eximbank đã xây dựng đội ngũ quan hệ khách hàng (RM) chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao nhằm 

hỗ trợ và tư vấn giải pháp tài chính cho khách hàng hiệu quả, kịp thời. Đội ngũ quan hệ khách hàng ngày 
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càng được đào tạo hoàn thiện về kiến thức lẫn kỹ năng sẽ là đội ngũ tiên phong trong việc chăm sóc và 

phát triển nền tảng khách hàng cũng như phát triển hoạt động doanh nghiệp trong thời gian tới.

Hoạt động thanh toán quốc tế

Eximbank là một trong những ngân hàng có thị phần khá lớn trong hoạt động thanh toán quốc 

tế, có lợi thế về mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp thế giới, gần 900 ngân hàng đại lý trải rộng trên 80 

quốc gia, cùng với chất lượng dịch vụ tốt và đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, mang lại sự hài 

lòng cho khách hàng trên toàn hệ thống đã góp phần tăng trưởng doanh số thanh toán xuất nhập khẩu 

trong năm 2014, đạt 5,86 tỷ USD, tăng khoảng 19% so với năm 2013, trong đó doanh số thanh toán xuất 

khẩu đạt 2,65 tỷ USD, tăng 18,63% và nhập khẩu đạt 3,21 tỷ USD, tăng 18,53% so với cùng kỳ.

III.1.3. Kinh doanh vốn

Năm 2014, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá theo hướng thúc đẩy tăng 

trường kinh tế. Theo đó, lãi suất được điều hành theo hướng giảm dần, tỷ giá ổn định, tăng trưởng tín 

dụng song song với xử lý nợ xấu, cơ cấu lại một số ngân hàng yếu kém, đảm bảo giữ vững an toàn hệ 

thống ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng toàn ngành mặc dù đạt mục tiêu đề ra nhưng vẫn chênh lệch khá 

nhiều so với tăng trưởng huy động vốn nên tình trạng dư thừa thanh khoản tiếp tục diễn ra trong hệ 

thống ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp. 

Không nằm ngoài xu hướng chung của ngành, mặc dù lợi nhuận và một số chỉ tiêu không như kỳ 

vọng, nhưng với chính sách hoạt động thận trọng theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, Eximbank 

đã có những bước đổi mới và hoàn thiện đáng kể trong hoạt động quản lý và kinh doanh vốn:

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống mua bán vốn nội bộ theo hướng quản lý rủi ro tập trung tại hội sở, 

tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy hoạt động kinh doanh cho mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc, giúp 

công tác quản lý vốn hệ thống được thông suốt và minh bạch.

- Nắm bắt và khai thác tốt các cơ hội của thị trường, duy trì cân đối vốn phù hợp cung cầu vốn, đảm 

bảo hài hòa giữa thanh khoản, an toàn và hiệu quả kinh doanh vốn cho toàn hệ thống Eximbank.

- Cùng với giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm thứ hai liên tiếp do tạp chí Euromoney 

bình chọn, Eximbank tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính Việt Nam cũng như thị 

trường tài chính khu vực Châu Á. Bên cạnh việc củng cố các mối quan hệ quốc tế hiện hữu, Eximbank 

không ngừng mở rộng quan hệ với các đối tác mới, đặc biệt là trong huy động vốn với mục tiêu không chỉ 

đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh mà còn tạo động lực phát triển lớn mạnh trong tương lai.
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Số liệu giao dịch trong năm 2014

Doanh số

VNĐ
(tỷ đồng) 557.174

USD 
(triệu usd)

Chỉ tiêu 2013 2014 Tăng giảm so với 2013

III.1.4. Kinh doanh ngoại tệ

Tận dụng lợi thế sẵn có trong hoạt động xuất nhập khẩu, năm 2014 tiếp tục là một năm Eximbank 

cho thấy sự linh hoạt, đa dạng đối với các sản phẩm ngoại hối cung cấp cho khách hàng. Sự chủ động tiếp 

cận và nâng cao chất lượng dịch vụ, áp dụng linh hoạt các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối được chú trọng 

trong toàn hệ thống nhằm mục tiêu đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ thanh toán của khách hàng. 

Năm 2014 cũng là năm đánh dấu những cải tiến mang tính hiện đại và phát triển mạnh mẽ trong 

công tác quản trị hệ thống giao dịch nội bộ kinh doanh ngoại tệ. Hệ thống giao dịch trực tuyến được 

nghiên cứu, phát triển hoàn thiện và đưa vào sử dụng giúp nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm 

thiểu rủi ro cho toàn hệ thống. Quá trình đào tạo thường xuyên kết hợp với sự kế thừa giúp nghiệp vụ 

chuyên môn của đội ngũ cán bộ kinh doanh không ngừng được nâng cao và hoàn thiện theo chuẩn mực 

quốc tế và phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam.

Tổng doanh số mua bán ngoại tệ trong năm 2014 tăng trưởng gần 50% so năm 2013, đạt hơn 

130% kế hoạch đề ra, đã cho thấy sức cạnh tranh trong giao dịch ngoại tệ của Eximbank ngày càng được 

gia tăng, đây là kết quả để tạo đà cho sự phát triển trong năm 2015 và những năm tiếp theo. 

Chỉ tiêu 2014 % Tăng trưởng so với 2013 % Kế hoạch 2014

Doanh số mua / bán ngoại tệ 57 + 50 % + 130 %

Đơn vị tính: tỷ USD

461.808 -17,2%

14.455 14.622 +1,2%
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III.1.5. Kinh doanh vàng

Thị trường vàng Việt Nam đã đi vào hoạt động ổn định dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước. 

Chỉ các đơn vị có đủ điều kiện và được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép mới được kinh doanh vàng 

miếng. Là đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng, trong năm 2014, 

Eximbank tập trung đẩy mạnh hoạt động bán lẻ vàng với phương châm đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua 

bán của khách hàng tại các địa bàn Eximbank có điểm giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách 

hàng.

Kết quả đạt được trong năm 2014: doanh số bán lẻ vàng tăng 14% so với năm 2013, đạt 5,1 triệu lượng.

III.1.6. Đầu tư tài chính

Năm 2014 mặc dù tình hình kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn tuy nhiên thị trường chứng 

khoán đã có mức tăng trưởng khá tốt, đặc biệt thị trường trái phiếu đã có sự phát triển vượt bậc và tính 

thanh khoản cao, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư trái phiếu của các tổ chức tín dụng nói chung và của 

Eximbank nói riêng. 

Đối với hoạt động đầu tư trái phiếu, Eximbank tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp kinh doanh 

hiệu quả, có uy tín trên thị trường với tỷ suất sinh lợi tốt. Do đó, mặc dù lãi suất trong năm 2014 liên tục 

giảm nhưng danh mục trái phiếu vẫn hiệu quả và đem lại một phần lợi nhuận không nhỏ cho Eximbank.

Số dư danh mục trái phiếu cuối kỳ đạt 14.082 tỷ đồng (không bao gồm tín phiếu và trái phiếu 

VAMC) có mức tăng  trưởng đáng kể (25,3%) so với cuối năm 2013.

III.1.7. Phát triển nền tảng khách hàng

Nền tảng khách hàng của Eximbank tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá nhờ những nỗ lực 

không ngừng trong việc xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ, cải 

tiến sản phẩm dịch vụ. Tổng số lượng khách hàng của Eximbank đến cuối năm 2014 đạt gần 939 nghìn 

khách hàng, tăng 18% so với năm 2013. Trong đó: 

Khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng 96%, tăng 18,2% so với đầu năm (tương đương 138 nghìn 

khách hàng).

Khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 4%, tăng 14,2% so với đầu năm (tương đương 5 nghìn 

khách hàng).

III.2. Tình hình tài chính

III.2.1. Tình hình tài sản
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Năm 2014, mặc dù tổng tài sản giảm nhẹ 5% so với năm 2013 nhưng cơ cấu nguồn vốn và sử dụng 

vốn của Eximbank đã được cải thiện theo chiều hướng tốt: tăng vốn huy động từ thị trường 1; giảm vốn 

huy động từ thị trường 2; dư nợ cho vay tăng; nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,46% trên tổng dư nợ.

Tiền gửi của khách hàng đã tăng mạnh. Số dư huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư vào ngày 

31/12/2014 đạt 101.380 tỷ đồng so với con số 82.650 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tăng 18.730 tỷ đồng, 

tương đương 22,7%. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác giảm từ 65.766 tỷ đồng xuống 41.043 tỷ 

đồng. Việc thay thế nguồn vốn vay liên ngân hàng bằng vốn huy động làm cơ cấu vốn ổn định, bền chắc 

hơn, là cơ sở cho việc tăng trưởng cho vay trung, dài hạn và tăng nền tảng khách hàng.

Dư nợ cho vay tính đến hết năm 2014 tăng 4,6% so với cuối năm 2013, từ mức 83.354 tỷ đồng lên 

87.147 tỷ đồng cùng với việc tăng trưởng tốt vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư nên tỷ lệ cho 

vay trên huy động đã được đưa về mức 86%, hướng tới nâng cao các tiêu chuẩn an toàn vốn. Eximbank 

cũng đã tập trung vào công tác bán lẻ với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và năng động nhằm tăng dư 

nợ và đạt được lợi nhuận cao hơn, ít rủi ro hơn.

Trong năm 2014, Eximbank đa dạng hoá danh mục đầu tư với nhiều mục đích khác nhau. Trong 

đó, đầu tư vào trái phiếu Chính phủ vừa đảm bảo mục tiêu sinh lợi, vừa đảm bảo khả năng dự trữ thanh 

khoản theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; đầu tư vào trái phiếu Tổ chức Tín dụng và trái phiếu doanh 

nghiệp nhằm mục đích sinh lãi.

Eximbank tiếp tục hướng đến mục tiêu an toàn, tăng cường năng lực tài chính, quản lý nguồn vốn 

và sử dụng vốn hiệu quả, góp phần tăng trưởng và phát triển bền vững.

III.2.2. Chất lượng tín dụng

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2014 của Eximbank là 2,46%, tăng 0,47% so với đầu năm 2014. Nợ xấu của 

Eximbank tăng chủ yếu là các khách hàng đã gặp khó khăn trong những năm trước, Eximbank thực hiện 

cơ cấu nợ cho khách hàng để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn trên cơ sở tuân thủ các quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động của khách hàng hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, 

Eximbank thực hiện phân nhóm nợ để phản ánh đúng chất lượng tín dụng của Eximbank.

III.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

III.3.1. Phát triển mạng lưới

Trong năm 2014, Eximbank đưa vào hoạt động thêm 02 Chi nhánh (Kiên Giang, Bình Phước) và 01 

Phòng Giao Dịch ( Nam Phước trực thuộc Chi nhánh Quảng Nam), đồng thời chấm dứt hoạt động 01 Điểm 

giao dịch (Điểm giao dịch Tăng Bạt Hổ trực thuộc Chi nhánh Đống Đa). Tính đến ngày 31/12/2014, mạng 
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lưới hoạt động của Eximbank là 208 điểm giao dịch (gồm có: 44 Chi nhánh, 163 Phòng giao dịch, 01 Quỹ 

tiết kiệm).

Thời điểm
Mạng lưới

Năm 
2009

Năm 
2010

Năm 
2011

Năm 
2012

Năm 
2013

Năm 
2014

SGD/Chi nhánh 38 40 41 42 42 44

Phòng giao dịch/QTK/
Điểm giao dịch

102 143 161 164 164 164

Tổng cộng 140 183 202 206 206 208

III.3.2. Quản trị rủi ro

Nhận biết được rủi ro có thể phát sinh từ những thay đổi và thách thức trong môi trường kinh tế 

ngày nay, trong năm 2014 Eximbank tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện mô hình về quản trị 

rủi ro ở tất cả các cấp độ quản lý từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đến Ban Điều hành và các Khối trên cả 

ba khía cạnh: cơ cấu tổ chức, chính sách, quy trình, quy định nội bộ và nhân sự thực thi phù hợp với quy 

mô, định hướng hoạt động kinh doanh và chuẩn bị cho công tác triển khai Basel II tại Ngân hàng.

Về mặt cơ cấu tổ chức, ở cấp độ Hội đồng quản trị, Eximbank có sự bổ sung nhân sự cho Ủy ban 

Quản lý rủi ro bao gồm các thành viên nước ngoài thông thạo các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế kết 

hợp với các thành viên người Việt Nam có sự thấu hiểu các đặc trưng rủi ro của thị trường Việt Nam.

Ở cấp độ Ban Điều hành, ngân hàng tiếp tục xây dựng, củng cố và tăng cường phạm vi hoạt động 

của các bộ phận quản lý rủi ro theo mô hình quản lý độc lập đã được SMBC tư vấn, bao gồm các phòng: 

Quản lý rủi ro tín dụng, Quản lý rủi ro thị trường, Quản lý rủi ro hoạt động.

Giữa hai cấp độ quản trị rủi ro luôn có sự trao đổi thông tin liên tục, kịp thời nhằm đảm bảo các 

thông tin rủi ro được nhận biết đầy đủ bởi tất cả các cá nhân có trách nhiệm. Đồng thời các bộ phận thuộc 

cấp độ Ban điều hành thường xuyên tham mưu cho Ủy ban Quản lý rủi ro về những điều chỉnh cần thiết 

trong chính sách, quy trình quản lý rủi ro, khẩu vị rủi ro.

Công tác quản trị rủi ro tại Eximbank được thực hiện với các loại rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, 

rủi ro thị trường và rủi ro tác nghiệp.

Tình hình phát triển mạng lưới Eximbank giai đoạn 2009 - 2014:
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III.3.2.1 Quản lý rủi ro tín dụng 

Trong năm 2014, Eximbank thực hiện quản lý rủi ro tín dụng tập trung thông qua việc bổ nhiệm 

các Giám đốc khu vực, thành lập văn phòng khu vực nhằm hỗ trợ công tác thẩm định, phê duyệt cấp tín 

dụng cho các đơn vị trong toàn hệ thống.

Hoạt động giám sát tín dụng được tăng cường, Eximbank thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc thực 

hiện các điều kiện cấp tín dụng trước khi giải ngân, các khoản cấp tín dụng, tài sản bảo đảm được đánh giá 

lại thường xuyên nhằm đánh giá kịp thời chất lượng tín dụng của Eximbank.

Eximbank tập trung quản lý rủi ro tập trung trong hoạt động tín dụng; việc cấp tín dụng đối với 

các nhóm khách hàng được thẩm định và phê duyệt thận trọng. Eximbank xác lập các giới hạn tín dụng 

theo ngành kinh tế, các đối tượng khách hàng và thực hiện đánh giá kiểm soát thường xuyên.

Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng là công cụ cơ bản để hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng. Năm 

2013, Eximbank đã đưa hệ thống này vào vận hành để hỗ trợ công tác phê duyệt cấp tín dụng và quản lý 

rủi ro tín dụng. Eximbank tiếp tục đánh giá và điều chỉnh lại hệ thống Xếp hạng tín dụng để đảm bảo khả 

năng phân hạng khả năng trả nợ của khách hàng và được sử dụng như một công cụ chính thức trong hoạt 

động quản lý rủi ro của Eximbank.

III.3.2.2 Quản lý rủi ro thanh khoản

Thanh khoản là yếu tố quan trọng đối với các tổ chức tài chính. Hầu hết các thất bại của các tổ 

chức tài chính đã xảy ra phần lớn là do không đảm bảo khả năng thanh khoản của nó. Để ngăn ngừa và xử 

lý các vấn đề về rủi ro thanh khoản, Eximbank đã xây dựng một hệ thống các quy định, quy trình nội bộ 

đầy đủ, thận trọng về quản lý rủi ro thanh khoản bắt kịp với tiêu chuẩn chung của toàn ngành, tuân thủ 

các quy định về quản lý khả năng chi trả, quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng 

Nhà nước và phù hợp hoạt động đặc thù của Eximbank. Mô hình đánh giá sức chịu đựng (Stress-test) được 

Eximbank áp dụng nhằm phỏng đoán các trường hợp Ngân hàng đối mặt với các vấn đề về rủi ro thanh 

khoản theo đó đưa ra các phương án xử lý dự phòng tối ưu nhất.

III.3.2.3 Quản lý rủi ro thị trường

(i) Quản lý rủi ro lãi suất: Để kịp thời ứng phó, xử lý với rủi ro lãi suất, Eximbank đã nghiên cứu, xây 

dựng triển khai mô hình quản lý rủi ro lãi suất: Chênh lệch kỳ hạn định lại giá của tài sản Có – tài sản Nợ (kỹ 

thuật GAP lãi suất), tỷ lệ nhạy cảm lãi suất (ISR), đánh giá rủi ro lãi suất theo phương pháp tính giá trị ròng 

đối với các hạng mục nhạy lãi (NPV). Eximbank sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng nâng cao hệ thống quy 

định nội bộ trong đó có Quy định quản lý rủi ro lãi suất nhằm đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của 



Ngân hàng, tuân thủ các quy định có liên quan của Ngân hàng Nhà nước cũng như từng bước tiếp cận 

thông lệ quốc tế trong tương lai là Hiệp ước quốc tế Basel II.

(ii) Quản lý rủi ro tỷ giá: Để quản lý rủi ro tỷ giá, Eximbank nghiên cứu xây dựng, ban hành các quy 

định về chính sách, hạn mức giao dịch, các công cụ đo lường và kiểm soát rủi ro ngoại hối, đồng thời đưa 

ra các sản phẩm phái sinh với mục đích ngăn chặn và phòng ngừa các phát sinh từ rủi ro tỷ giá.

(iii) Quản lý rủi ro giá đầu tư: Để quản lý rủi ro giá đầu tư, Eximbank đã triển khai các phương pháp 

đo lường, đánh giá danh mục đầu tư theo giá thị trường, thiết lập các giới hạn rủi ro giá đầu tư (hạn mức 

đầu tư chứng khoán, hạn mức dừng lỗ, mức trích lập dự phòng rủi ro…) phù hợp với mục tiêu và chiến 

lược kinh doanh của ngân hàng trong từng thời kỳ.

III.3.2.4 Quản lý rủi ro hoạt động hay tác nghiệp

(i) Quản lý rủi ro liên quan đến gian lận nội bộ: 

-  Eximbank đã ban hành các quy định nội bộ và điều kiện để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, cán bộ 

tín dụng trong khâu bổ nhiệm cán bộ, việc bổ nhiệm này chỉ được tập trung tại Hội sở, Chi nhánh, Khu vực 

không có thẩm quyền;

- Eximbank luôn xem xét đánh giá năng lực cán bộ của từng chi nhánh, phòng giao dịch để giao 

thẩm quyền phê duyệt tín dụng, thẩm quyền định giá phù hợp; 

- Tách bạch chức năng của cán bộ bán hàng và cán bộ thẩm định khoản vay theo quy trình tín 

dụng;

- Ban hành các quy định mới để quản trị rủi ro, nâng cao vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ… 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được các Tổ Kiểm tra Kiểm soát nội bộ tại chi nhánh thực 

hiện thường xuyên nhằm hạn chế rủi ro như: nghiệp vụ tín dụng, thanh toán quốc tế, kế toán, ngân quỹ, 

thẻ; 

(ii) Quản lý rủi ro liên quan đến việc gián đoạn hoạt động và lỗi hệ thống công nghệ thông tin: 

Eximbank đã xúc tiến xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng tại Bình Dương và kế hoạch hoạt động liên tục 

khi có xảy ra sự cố như ứng phó về thanh khoản; ứng phó sự cố công nghệ thông tin; xử lý khủng hoảng 

thông tin;

(iii) Quản lý rủi ro liên quan đến sản phẩm dịch vụ: Eximbank đã ban hành các quy định, hướng 

dẫn quy trình thực hiện cho từng sản phẩm dịch vụ cụ thể, chú trọng công tác đào tạo nhân viên mới, đảm 

bảo kiểm tra, kiểm soát chéo trong các nghiệp vụ, xây dựng và quản lý các hạn mức phê duyệt trên các hệ 

thống giao dịch phù hợp với mô hình mới của hoạt động kinh doanh và giới hạn rủi ro; phát huy vai trò của 

hệ thống kiểm soát nội bộ;

Báo cáo thường niên 2014 51



Báo cáo thường niên 201452

(iv) Rủi ro liên quan đến gian lận bên ngoài: Eximbank luôn chú trọng công tác thẩm định khách 

hàng, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ đối với từng sản phẩm, cập nhật thông tin liên quan đến các rủi 

ro để cảnh báo hệ thống;

(v) Quản lý rủi ro liên quan đến công tác rửa tiền: Eximbank đã triển khai hệ thống phòng, chống 

rửa tiền để giám sát, phòng ngừa các giao dịch gian lận, giao dịch đáng ngờ;

Trong thời gian tới Eximbank sẽ xây dựng chính sách quản lý rủi ro hoạt động tiến tới hoàn thiện 

việc xây dựng phương pháp để đánh giá và xếp hạng chi nhánh; Xây dựng các công cụ để thu thập, phân 

tích và quản lý các tổn thất có liên quan đến rủi ro hoạt động; Tự đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát; Đưa ra 

chỉ số rủi ro chính (Key risk indicator - KRI) để nhận diện các thay đổi tiềm ẩn của môi trường nội bộ và bên 

ngoài.

III.3.3. Hệ thống công nghệ thông tin

Với mục tiêu xây dựng một ngân hàng hiện đại đa năng trên nền tảng công nghệ tiến tiến, hệ 

thống công nghệ thông tin Eximbank trong năm 2014 được tiếp tục hoàn thiện và phát triển với những 

thành quả đã đạt được như sau:

(1) Hệ thống công nghệ thông tin Eximbank được trang bị các thiết bị hiện đại, thường xuyên 

được nâng cấp đáp ứng yêu cầu phục vụ kinh doanh của Ngân hàng. Trong năm 2014, Eximbank tiếp tục 

đẩy mạnh triển khai các dự án trọng tâm trong Chương trình phát triển công nghệ thông tin nhằm đáp 

ứng yêu cầu của chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến 2020, cụ thể như 

sau:

- Dự án thay thế Korebank: đã triển khai xong công tác tổ chức đấu thầu dự án. Việc lựa chọn giải 

pháp Corebanking hàng đầu thế giới là cơ hội để Eximbank tận dụng thế mạnh của giải pháp 

Corebanking để triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại, tạo sự khác biệt về sản phẩm dịch vụ, rút ngắn 

thời gian triển khai sản phẩm ra thị trường, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, nâng cao vị trí cạnh tranh. 

Ngoài ra, việc triển khai hệ thống Corebanking mới sẽ xây dựng nền tảng vững chắc, là cơ hội để tái cấu 

trúc hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi mô hình hệ thống công nghệ thông tin hiện tại sang mô 

hình hệ thống công nghệ thông tin mới với nền tảng kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin mạnh mẽ, bền 

vững để hướng tới mục tiêu tạo sự đột phá về công nghệ, đáp ứng tốt và là động lực hỗ trợ cho yêu cầu 

phát triển kinh doanh của ngân hàng; 

- Eximbank và Công ty Schneider Electric IT Việt Nam đã tiến hành ký kết hợp đồng triển khai xây 

dựng một Trung tâm dữ liệu hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà 

nước.



 (2) Các hệ thống trọng yếu của Ngân hàng đang vận hành ổn định, đối với những hệ thống được 

phát triển gần đây như hệ thống Thẻ, Internet Banking, Mobile Banking, Xác thực,… được phát triển trên 

nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ, uyển chuyển, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh của Ngân hàng;

(3) Với chiến lược kinh doanh tập trung đẩy mạnh vào bán lẻ, Eximbank đã thành lập Phòng Ngân 

hàng điện tử để đẩy mạnh phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ trên các kênh giao dịch trực tuyến, 

từng bước đưa các dịch vụ này trở thành dịch vụ thế mạnh hàng đầu của Eximbank. Sau hơn 1 năm triển 

khai hoạt động, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ eBanking tăng đáng kể, cụ thể: Tổng số lượng 

khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử tăng 19% so với năm 2013; Tổng thu nhập ròng của 

các dịch vụ ngân hàng điện tử tăng 10% so với năm 2013.

(4) Eximbank đã chính thức thành lập Trung tâm An toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin 

trực thuộc Khối công nghệ thông tin là bộ phận chuyên trách về an ninh, an toàn thông tin nhằm tăng 

cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới;

 (5) Tiếp tục rà soát và thiết lập chính sách bảo mật đối với các hệ thống giao dịch như: thuê đơn vị 

tư vấn độc lập đánh giá lỗ hổng, điểm yếu kỹ thuật của hệ thống Internet Banking và Mobile Banking để 

đảm bảo an toàn bảo mật, tạo sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ eBanking của Eximbank;

(6) Eximbank đã xây dựng Chiến lược phát triển công nghệ thông tin từ năm 2015 đến năm 2020 

với các mục tiêu phát triển chính như sau:

- Triển khai thành công hệ thống Corebanking mới và hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu 

hiện đại đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Hoàn thiện việc chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin hiện 

tại sang kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin mới, xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ thông 

tin vững mạnh là tiền đề cho sự phát triển đột phá về công nghệ và dịch vụ công nghệ thông tin.

- Với định hướng tiếp tục phát triển hệ thống công nghệ thông tin vững mạnh hỗ trợ chiến lược 

kinh doanh bán lẻ thông qua khác biệt hóa và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng cường mức độ ứng 

dụng công nghệ ngân hàng, củng cố quan hệ khách hàng thông qua khai thác phân tích dữ liệu, ứng 

dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa chi phí kinh doanh. Trên cơ sở nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, 

hoàn thiện hệ thống ứng dụng theo các hướng: phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh, các hệ thống 

phục vụ quản trị điều hành, hệ thống quản trị rủi ro và tuân thủ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 

ngân hàng điện tử, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng, gia tăng số lượng khách hàng hiện hữu sử dụng 

dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank.

- Nhanh chóng kiện toàn hệ thống an toàn bảo mật về mặt kỹ thuật, tăng cường hoạt động quản 

trị rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực an toàn bảo mật, bảo vệ an toàn hạ tầng công nghệ trước các nguy cơ 
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rủi ro từ các cuộc tấn công của  tội phạm công nghệ cao.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa quy trình nội bộ liên quan đến hệ thống công nghệ thông 

tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động quản lý hệ 

thống công nghệ thông tin của Eximbank.

Những thành tựu đạt được của hệ thống công nghệ thông tin trong năm 2014 là tiền đề tiếp tục 

thực hiện chiến lược phát triển công nghệ thông tin từ năm 2015 đến năm 2020 và góp phần vào hoạt 

động kinh doanh theo chiến lược chung của toàn Ngân hàng.

III.3.4. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Trong nền kinh tế thị trường việc cạnh tranh bằng sản phẩm, dịch vụ chỉ là một mặt của vấn đề. 

Vấn đề quan trọng, cốt lõi của hoạt động cạnh tranh có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động của ngân hàng 

đó là cạnh tranh con người, cạnh tranh bằng trí tuệ. Do đó, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực luôn là vấn 

đề được Eximbank quan tâm.

Hoạt động đào tạo của Eximbank nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng – nghiệp 

vụ của cán bộ nhân viên, cập nhật những kiến thức mới về ngân hàng hiện đại, những kinh nghiệm về 

quản trị điều hành của quốc tế để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với lĩnh vực hoạt động ngân hàng. 

Có nhiều cấp độ đào tạo ở Eximbank như: Đào tạo cán bộ quản lý các cấp, đào tạo nhân viên 

nghiệp vụ, đào tạo nhân viên mới.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng khuyến khích và động viên cán bộ nhân viên tự đào tạo, cử đi đào 

tạo nhằm nâng cao trình độ kỹ năng – nghiệp vụ theo nhiều hình thức như: cử cán bộ nhân viên tham gia 

các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước do các Viện, Trường, đối tác chiến lược tổ chức. Hỗ 

trợ một phần học phí và tạo điều kiện về mặt thời gian cho cán bộ nhân viên tham gia các khóa đào tạo sau 

đại học, văn bằng 2 liên quan đến chuyên môn.

Trong năm 2014, hoạt động đào tạo của Eximbank tập trung vào 02 lĩnh vực chính là: Đào tạo 

Giám đốc Chi nhánh dự bị, Giám đốc Phòng Giao dịch dự bị và đào tạo cán bộ bán hàng. Ngoài ra, việc tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cũng rất được quan tâm. Kết quả đào tạo: Eximbank 

đã tổ chức được 144 lớp đào tạo với 4.355 lượt người tham gia chiếm tỷ trọng 76,5% cán bộ nhân viên 

được đào tạo. 

Trong thời gian tới, hoạt động đào tạo của Eximbank sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu đào tạo Giám 

đốc Chi nhánh, Phòng Giao dịch dự bị, đào tạo cán bộ lãnh đạo phòng nghiệp vụ Chi nhánh, đào tạo cán 

bộ bán hàng chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ kỹ năng - nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, tạo nguồn 
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cán bộ kế thừa. Bên cạnh đó, còn tận dụng sự hỗ trợ của SMBC trong hoạt động đào tạo nhằm học hỏi, 

nắm bắt những kỹ năng – nghiệp vụ của ngân hàng hiện đại để phục vụ cho hoạt động và phát triển của 

Eximbank trong tương lai.

III.3.5. Hợp tác với cổ đông chiến lược nước ngoài

Với cam kết đầu tư lâu dài vào thị trường Việt Nam, trong năm 2014, SMBC đã luôn đồng hành và 

hỗ trợ Eximbank về nguồn vốn, hỗ trợ về giáo dục đào tạo, giúp tăng năng lực quản trị rủi ro, quản trị 

doanh nghiệp. Nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, SMBC và Eximbank đã thiết lập các cơ chế kết nối 

doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, giới thiệu đối tác và cung ứng dịch vụ tài chính cho khách hàng của 

nhau. 

Kiên định với mục tiêu hỗ trợ Eximbank mở rộng thị phần ngân hàng bán lẻ và đẩy mạnh hơn nữa 

mảng ngân hàng bán sỉ, SMBC đã biệt phái cũng như cử nhiều cán bộ qua công tác tại Eximbank để cùng 

Eximbank phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, nghiên cứu cải tiến các sản phẩm cho vay tiêu dùng 

chủ lực, dịch vụ quản lý tiền mặt, cũng như đẩy mạnh các sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu - thế mạnh 

truyền thống của Eximbank.

III.3.6. Quan hệ quốc tế

Trong năm 2014, hoạt động quan hệ quốc tế của Eximbank được triển khai theo hướng chủ động 

rà soát và tăng cường hợp tác với các đối tác lâu năm, đồng thời không ngừng tìm kiếm, đề xuất và xúc 

tiến hợp tác với các đối tác mới tại nhiều thị trường khác nhau, đặc biệt là những thị trường mới nổi. Tính 

đến cuối năm 2014, Eximbank đã có quan hệ với gần 900 mã Swift của các ngân hàng/chi nhánh ngân 

hàng tại gần 80 quốc gia trên toàn thế giới. 

Với mạng lưới quan hệ đại lý rộng lớn và nhờ vào chính sách đúng đắn và hợp lý như trên, năm 

2014, Eximbank đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ các đối tác về mặt hạn mức, nghiệp vụ, đào tạo..., góp 

phần tăng năng lực tài chính cũng như khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Eximbank nhằm đáp 

ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Ngoài ra, với thế mạnh là một ngân hàng xuất nhập khẩu, trong những năm gần đây, ngày càng 

nhiều ngân hàng trong và ngoài nước tiếp cận và đề nghị Eximbank đóng vai trò là ngân hàng xác nhận 

cho các giao dịch thương mại của họ, khẳng định uy tín và vị thế ngày càng gia tăng trong các hoạt động 

thanh toán quốc tế của Eximbank.

Bên cạnh việc tăng cường hợp tác với các đối tác là những ngân hàng, tổ chức quốc tế, Eximbank 

cũng hết sức chú trọng đến công tác quảng bá thương hiệu trên thị trường quốc tế thông qua việc tham 
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dự các giải thưởng của các tạp chí, tổ chức uy tín trên thế giới. Năm 2014, Eximbank rất vinh dự lần thứ hai 

liên tiếp được tạp chí Euromoney, lá cờ đầu của công ty truyền thông tài chính Euromoney Institutional 

Investor PLC có trụ sở tại London trao tặng giải thưởng Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam. Kết quả này có ý 

nghĩa khích lệ rất lớn, giúp Eximbank ngày càng vững vàng và tự tin mang thương hiệu của mình vươn xa 

hơn.

III.4. Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Năm 2015, dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục gặp khó khăn, mục tiêu của Quốc hội đặt ra là: 

tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; thực 

hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, 

nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014. Theo đó, một số chỉ 

tiêu chủ yếu như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) 

khoảng 5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu 

khoảng 5%, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP.

Ngân hàng Nhà nước xác định mục tiêu và các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ năm 2015 

theo hướng điều hành chủ động và linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn 

định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn thanh khoản của các tổ chức 

tín dụng; điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ; điều hành tín dụng theo 

hướng mở rộng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Cụ thể: 

- Tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%.

- Dư nợ tín dụng tăng khoảng 13%-15% và sẽ điều chỉnh phù hợp tuỳ theo tình hình thực tế.

- Triển khai giải pháp điều hành tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất 

lượng tín dụng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng 

phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục triển khai các chương trình gắn kết tín dụng ngân hàng 

với chính sách ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay đối với các 

lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

- Gắn xử lý nợ xấu với tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình của Đề án cơ 

cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xuất phát từ định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước và kết 

quả hoạt động của Eximbank năm 2014; trên cơ sở đánh giá nền tảng nội lực cũng như những lợi thế của 

mình, tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế, Ban điều hành đã 
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xác định mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 như sau: 

* Kế hoạch nguồn vốn – sử dụng vốn

Chỉ tiêu Kế hoạch 2015 Tăng so với năm 2014

Huy động vốn 

Dư nợ cấp tín dụng

126.000

108.750 

24%

11%

* Kế hoạch phát triển dịch vụ (doanh số thanh toán quốc tế, doanh số kiều hối, doanh số mua bán 

ngoại tệ, số lượng thẻ, doanh số thanh toán thẻ, doanh số sử dụng thẻ) tăng từ  20% - 30% so với năm 

2014.

* Kế hoạch lợi nhuận

- Lợi nhuận trước thuế: đạt 1.000 tỷ đồng.

- Cổ tức dự kiến: 4,8%.

Đơn vị tính: tỷ đồng



IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
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IV.1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của ngân hàng

Trong năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách 

tiền tệ để điều tiết tiền tệ phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng 

trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo thanh khoản của tổ chức tín dụng và nền kinh tế  theo đúng chỉ đạo 

của Chính Phủ. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm, tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. 

Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt 

là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; mặt bằng lãi suất huy động giảm 1,5-2%/năm, lãi 

suất cho vay giảm khoảng 2%/năm, đưa mặt bằng lãi suất thấp hơn mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006, 

huy động vốn tăng 15,15%, thị trường ngoại hối về cơ bản ổn định, quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD 

tiếp tục được thực hiện theo đúng Đề án đã được phê duyệt, các giải pháp xử lý nợ xấu đã được triển khai 

quyết liệt,…. Chính sách tiền tệ đã có sự phối hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác, đặc biệt 

là phối hợp với chính sách tài khóa, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô 

và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý.

Đối với Eximbank, đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, tích cực chia sẻ 

khó khăn với khách hàng vay vốn, thông qua việc giảm lãi suất cho vay, đưa ra nhiều gói tín dụng nhằm hỗ 

trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, 

…. Bên cạnh đó, Eximbank tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiện toàn mô hình tổ chức, cơ 

cấu nguồn vốn huy động theo hướng ổn định và bền vững hơn, kiểm soát tín dụng một cách chặt chẽ, 

quyết liệt trong công tác xử lý nợ xấu, hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy trình, quy chế các lĩnh vực 

hoạt động nhằm đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo thanh khoản và an toàn hoạt 

động. 

Tổng tài sản: đạt 161.094 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch.

Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư: đạt 101.380 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch

Tổng dư nợ cấp tín dụng: đạt 97.956 tỷ đồng, hoàn thành 100,7% kế hoạch. 

Trong đó: dư nợ cho vay: đạt 87.147 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch.

Nợ xấu: 2.144 tỷ đồng, chiếm 2,46% trên tổng dư nợ cho vay

Lợi nhuận trước thuế: đạt 69 tỷ đồng, hoàn thành 3,8% kế hoạch. 

ROA: 0,03%

ROE: 0,39%



IV.2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Điều hành

Kết quả hoạt động năm 2014 là kết quả đáng ghi nhận của Ban Điều hành trong việc thực hiện 

những chỉ đạo từ Hội đồng quản trị, Eximbank đã hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản, nhưng quan trọng 

hơn là giữ được nền tảng khách hàng và hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững.

Trong năm qua, với điều kiện môi trường kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, Ban Điều hành 

Eximbank đã tập trung nỗ lực đưa toàn hệ thống vượt qua khó khăn, giữ vững và ổn định hoạt động kinh 

doanh thể hiện qua một số kết quả hoạt động như: các chỉ tiêu vốn huy động, dư nợ cho vay đều tăng so 

với năm 2013; cơ cấu tổng nguồn vốn ngày càng ổn định vững chắc, nâng tỷ trọng huy động vốn từ thị 

trường 1 trong tổng tài sản từ 49% năm 2013 lên 63% vào cuối năm 2014; giảm tỷ lệ vốn huy động trên thị 

trường liên ngân hàng từ 39% năm 2013 xuống 25% năm 2014; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng thông 

qua tiếp cận các dự án lớn, phát huy truyền thống cho vay doanh nghiệp; củng cố và gia tăng nền tảng 

khách hàng trên cơ sở tăng trưởng dư nợ cho vay bán lẻ thông qua việc xây dựng các sản phẩm và đội ngũ 

bán hàng chuyên nghiệp; đẩy mạnh công tác xử lý nợ, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; các hoạt động dịch 

vụ ngân hàng cũng đạt được mức tăng trưởng khá tốt trên 20% so năm 2013; chuyển đổi mô hình kinh 

doanh nhằm phù hợp với điều kiện của nền kinh tế với các giải pháp như: tái cấu trúc mô hình tổ chức từ 

Hội sở đến chi nhánh, tinh gọn bộ máy hoạt động, tập trung nguồn lực cho đội ngũ bán hàng; nâng cao 

chất lượng hoạt động của các Phòng giao dịch nhằm tăng năng lực cạnh tranh mở rộng thị phần… dần 

khắc phục những yếu kém còn tồn tại để có những bước đi ngày càng vững chắc.

IV.3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị đã thống nhất với Ban Điều hành về chủ trương kế hoạch kinh doanh năm 2015 

với một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính: tổng tài sản đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 

2014; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 126.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2014; dư nợ cấp 

tín dụng đạt 108.750 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2014; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; lợi nhuận trước thuế đạt 

1.000 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Eximbank xác định năm 2015 với định hướng sẽ tiếp tục hoàn 

thiện mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, phát triển cơ sở hạ tầng – công nghệ, nâng cao 

chất lượng đội ngũ quản trị cao cấp và đội ngũ nhân viên, tập trung “nâng cao chất lượng phục vụ khách 

hàng” thông qua việc cải thiện chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ và chính sách chăm sóc khách hàng 

nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. Eximbank cần phải thực hiện các giải pháp sau: 

- Xây dựng chính sách thích hợp về sản phẩm, lãi suất để các đơn vị có điều kiện tăng trưởng dư nợ 

ngay từ đầu năm; chú trọng đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân.
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- Đẩy mạnh hoạt động thanh toán dịch vụ, thông qua một số hoạt động như sau: Phát triển sản 

phẩm dịch vụ mới; gia tăng thu nhập từ các hoạt động dịch vụ chủ yếu như: thanh toán quốc tế, thẻ,…

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Công ty AMC nhằm khai thác triệt để và có hiệu quả các tài 

sản cấn trừ nợ; bán tài sản cấn trừ nợ để thu hồi vốn.

- Đẩy mạnh phát triển công nghệ, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm dịch vụ mang tính công 

nghệ cao, đột phá và đặc trưng của Eximbank.

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án thay đổi core-bank, dự án trung tâm dữ liệu hiện đại đáp ứng 

các chuẩn mực quốc tế.

- Phát triển mạng lưới hoạt động phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước, cơ cấu lại mạng 

lưới hoạt động hiện tại để tăng hiệu quả hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động kinh doanh trên cơ sở tăng cường sự hiện 

diện của Eximbank tại các địa bàn kinh tế trọng điểm trong nước.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách khen thưởng, đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên nhằm 

gắn liền quyền lợi của cán bộ nhân viên với kết quả kinh doanh đạt được.

- Tăng cường đào tạo, đặc biệt là đào tạo lãnh đạo và cán bộ bán hàng.

- Thành lập Khối Vận hành nhằm chuẩn hoá các quy trình vận hành ngân hàng theo chuẩn mực 

trong nước và quốc tế.

- Tái cấu trúc mô hình tổ chức từ Hội sở đến chi nhánh theo định hướng tinh gọn bộ máy hoạt 

động, nâng cao năng suất lao động, điều chuyển nhân sự tăng cường cho đội ngũ bán hàng.
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V. QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG



Ông Lê Hùng Dũng
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

V.1. Hội đồng Quản trị

V.1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị gồm 9 thành viên: 1 Chủ tịch, 6 Phó chủ tịch và 2 thành viên.

Ông Lê Hùng Dũng sinh năm 1954 tại Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Ông từng học tại Đại học Ngoại 

ngữ Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ Praha Tiệp Khắc và tốt nghiệp Cao cấp chính trị tại Trường Cán bộ Thành 

phố Hồ Chí Minh (Học viện Hành chính – Chính trị phía Nam), trung cấp chính trị ngành Lý luận chính trị và 

công tác thành vận tại Trường Đoàn Trung ương Hà Nội. Từ năm 1986 đến 2003 ông đã từng đảm nhiệm 

các vị trí: Phó Giám đốc Nhà hàng Festival (Trung tâm Du lịch Thanh Niên Việt Nam); Giám đốc Trung tâm 

Du lịch Thanh Niên Việt Nam, Chủ tịch Công ty TNHH 1 thành viên Du lịch Thanh Niên Việt Nam. 

Từ tháng 08/2003 đến tháng 04/2014, ông đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 

thành viên Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC. Từ tháng 04/2010, ông giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị Eximbank đến nay.
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Ông Naoki Nishizawa sinh năm 1957, quốc tịch Nhật Bản, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học 

Harvard, Hoa Kỳ; Cử nhân Luật Đại học Kyoto, Nhật Bản. Ông là đại diện đối tác chiến lược Ngân hàng 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank. Ông từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Phòng 

ngân hàng doanh nghiệp Tokyo V-VI, SMBC, Tokyo, Nhật Bản; Phó Giám đốc cấp cao và Phó Giám đốc Điều 

hành Khối ngân hàng Nhật Bản - Châu Á, Phó Giám đốc Điều hành Phòng Kế hoạch, Ngân hàng 

Manufacturers Bank, Los Angeles, Hoa Kỳ; Phó Giám đốc Điều hành Phòng Kế hoạch, SMBC, Tokyo, Nhật 

Bản. 

Hiện nay ông đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank.

Ông Naoki Nishizawa 
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Hà Thanh Hùng  
Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội đồng Quản trị

Ông Hà Thanh Hùng sinh năm 1955 tại Tiền Giang, là Kỹ sư Điện tử, Cử nhân Kinh tế. Ông từng là 

Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kế hoạch 

kinh doanh Công ty Imex Co., Phó Tổng giám đốc kinh doanh công ty Tenimex, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 

Tổng giám đốc công ty cổ phần TIE, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty điện tử Samsung Vina, thành 

viên Hội đồng Quản trị Eximbank. 

Hiện nay, ông là Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Eximbank, đồng thời là Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị Công ty cổ phần Sóng Việt.
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Ông Phạm Hữu Phú sinh năm 1959 tại Thừa Thiên Huế, là Cử nhân kinh tế. Ông từng là Chủ tịch 

Công ty CP Đầu tư tài chính Sài Gòn Á Châu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn Thương tín, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, hiện nay Ông đang 

là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Eximbank.

Ông Phạm Hữu Phú
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Đặng Phước Dừa  
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Đặng Phước Dừa sinh năm 1960 tại An Giang, là Cử nhân Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh Đại học quốc gia Hà Nội. Ông từng là Phó Giám đốc Công ty sản xuất kinh doanh TH 

Công an Tỉnh An Giang, Giám đốc Xí nghiệp Phục vụ Đời sống – LISCO Công an Tỉnh An Giang, Giám đốc 

Công ty XNK Tài nguyên – Corimex – Viện Khoa học Việt Nam, Giám đốc Công ty XNK Tài nguyên – Vật tư kỹ 

thuật - Viện Khoa học Việt Nam, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư  Kỹ thuật – Viện Khoa học Công 

nghệ Việt Nam, Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á, Thành viên Hội đồng Quản trị 

Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Vật tư Kỹ thuật, Phó Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á, Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á. 

Hiện nay Ông đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt tín.
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Ông Hoàng Tuấn Khải 
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Hoàng Tuấn Khải sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ông đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương chuyên 

ngành Kinh tế Ngoại thương và học quản lý Kinh tế tại Hà Lan. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc 

Công ty XNK Tổng hợp I, Giám đốc Công ty XNK Tổng hợp I. 

Hiện ông đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công 

ty TNHH Phát triển Đệ Nhất; đồng thời là đại diện phần vốn góp của Eximbank và là thành viên Hội đồng 

Quản trị Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.

Ông Nguyễn Quang Thông 
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Quang Thông sinh năm 1963 tại Kiên Giang, là Cử nhân Kinh tế. Ông từng giữ các 

chức vụ: thành viên Ban Kiểm soát Eximbank, thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank. 

Hiện ông đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank, đồng thời là Phó Chủ Tịch Hội đồng 

Quản trị Công ty bảo hiểm Bảo Long, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bất động sản Eximland, Phó Chủ 

Tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vinatexland, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Quản lý Quỹ đầu tư 

Chứng khoán Việt Long.
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Ông Đặng Anh Mai
Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Đặng Anh Mai sinh năm 1966, ông đã tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học Duke – Hoa Kỳ. Ông từng 

giữ các chức vụ: Chuyên viên Vụ hợp tác Quốc tế Ngân hàng Nhà nước; Phó trưởng Phòng Vụ hợp tác 

Quốc tế Ngân hàng Nhà nước; Trưởng Phòng Vụ Hợp tác Quốc tế Ngân hàng Nhà nước; Chuyên gia World 

Bank tại Hoa Kỳ; Trưởng Phòng Vụ Hợp tác Quốc tế Ngân hàng Nhà nước; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc 

tế Ngân hàng Nhà nước. 

Hiện nay ông đang là thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank.

Ông Lawrence Justin Wolfe 
Thành viên HĐQT độc lập

Ông Lawrence Justin Wolfe sinh năm 1946, quốc tịch Mỹ. Ông là người có hơn 40 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng giữ các chức vụ quan trọng như: Giám đốc chi nhánh 

Chase Manhattan Bank, Thái Lan; Giám đốc ngân hàng bán lẻ quốc tế Chase Manhattan Bank, New York; 

Giám đốc tín dụng và tiếp thị Chase Manhattan Bank, chi nhánh Osaka; Trưởng phòng Tín dụng Ngân 

hàng Deutsche Bank chi nhánh Taipei; Giám đôć  Ngân hàng Doanh nghiệp Deutsche Bank, chi nhánh 

Singapore; Tổng Giám đốc Deutsche Bank, chi nhánh Jakarta, Indonesia; Tổng Giaḿ  đôć  Deutsche Bank, 

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đôć  phát triển kinh doanh Công ty Chưń g khoań  Đông Á; Giám 

đốc Khôí  Ngân haǹ g Giao dic̣ h Techcombank. 

Hiện nay ông đang là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Eximbank.
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V.1.2. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị 

gồm Ông Phạm Hữu Phú, Ông Đặng Phước Dừa và Ông Lê Hùng Dũng (Ông Lê Hùng Dũng được bầu lại 

với tư cách cá nhân, không đại diện phần vốn góp của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC).

V.1.3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT

STT Họ tên Chức vụ
Số lượng cổ 

phần của 
cá nhân

Đại diện 
của cổ đông 

tổ chức 

1 Ông 
Lê Hùng Dũng

Chủ tịch 
HĐQT

2 Ông 
Hà Thanh Hùng 

Phó Chủ 
tịch HĐQT

2.341.609

3 Ông 
Naoki Nishizawa

Sumitomo 
Mitsui Banking 
Corporation 

5 Ông Nguyễn 
Quang Thông

Ông 
Hoàng Tuấn Khải

8 Ông 
Đặng Anh Mai

Thành viên
 HĐQT

9 Ông Lawrence 
Justin Wolfe

Thành viên
 HĐQT
độc lập

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phần của 
cá nhân (%)

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phần của 
tổ chức (%)

Số lượng cổ 
phần của 

tổ chức

0 0

0,1895237

Phó Chủ 
tịch HĐQT

185.329.207 15,00006240 0

4 Ông 
Phạm Hữu Phú

Phó CT HĐQT
kiêm TGĐ

2.482.092 0,2008940

Phó Chủ 
tịch HĐQT

152.714 0,0123603

6 Phó Chủ 
tịch HĐQT

67.392 0,0054545 Cty CP XNK
 TH 1 Việt Nam 12.870.000 1,0416642

Ông 
Đặng Phước Dừa

7 Phó Chủ 
tịch HĐQT

95.097 0,0076969

0 0

0 0
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V.1.4. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hoạt động quản trị, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông đối 

với Ban điều hành và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đã được Hội đồng Quản trị định hướng theo 5 

Chương trình chiến lược của Hội đồng Quản trị, triển ngay từ đầu Nhiệm kỳ V, đến nay đã đạt được một số 

kết quả như sau:

1. Chương trình 1: Phát triển tín dụng gắn chặt với quản lý rủi ro 

Hội đồng Quản trị luôn chú trọng phát triển tín dụng bền vững, tuân thủ chặt chẽ các quy định 

hiện hành; thẩm quyền cấp tín dụng trong nội bộ cũng được phân chia hợp lý theo từng cấp với sự giám 

sát chặt chẽ, vừa đảm bảo tăng trưởng tín dụng nhưng cũng giảm thiểu, hạn chế đến mức có thể khả năng 

các rủi ro. Với chủ trương minh bạch, tuân thủ pháp luật trong tất cả hoạt động. Trên tinh thần đó, các 

khoản nợ quá hạn, nợ xấu đều được báo cáo cho cơ quan quản lý – Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng 

Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành hàng tuần báo cáo cho Hội đồng Xử lý Rủi ro và Ngăn chặn Nợ quá hạn 

xem xét xử lý thông qua các biện pháp cấn trừ nợ, xiết nợ miễn giảm lãi, bán nợ cho VAMC... để lành mạnh 

hóa chất lượng tín dụng của Ngân hàng, không che giấu nợ quá hạn, nợ xấu, vì vậy bảng cân đối của 

Eximbank luôn trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực chất hoạt động kinh doanh và quản lý nợ xấu 

phát sinh trong quá trình kinh doanh.

2. Chương trình 2: Phát triển nền tảng cơ sở hạ tầng và mạng lưới hoạt động 

Công tác xây dựng và phát triển mạng lưới đến nay của Eximbank có 208 điểm giao dịch trải đều ở 

22 tỉnh thành trong cả nước bao gồm 44 Chi nhánh, 163 Phòng giao dịch và 01 Quỹ tiết kiệm; Trong khuôn 

khổ Chương trình, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thuê các tư vấn quốc tế, thiết kế công trình Hội sở 

Eximbank – Eximbank Tower tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1 với hệ số xây dựng tốt nhất. Công ty được 

Hội đồng tuyển chọn của Eximbank gồm các đại diện chủ chốt của Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, 

Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Thành phố HCM chọn thiết kế chính là công ty nổi tiếng của 

Nhật Bản và thế giới: Nikken Sekkei, công ty quản lý dự án là Turner (Mỹ), đã quản lý xây dựng thi công các 

công trình nổi tiếng thế giới và Việt Nam với sự an toàn gần như tuyệt đối. Trong khi chờ thủ tục triển khai 

công trình Eximbank Tower, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành giảm thuê, tăng sở hữu mặt bằng 

các chi chánh, phòng giao dịch. Đến nay, hệ thống các điểm giao dịch Eximbank được xây dựng, thuê 

mướn ở những vị trí kinh doanh tốt, đắc địa, thu hút nhiều khách hàng.

Nhằm bổ sung cho mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch hiện tại, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo 

Ban Điều hành liên tục phát triển các hệ thống giao dịch qua công nghệ thông tin để cung ứng dịch vụ 

trực tiếp đến khách hàng như Internet Banking và Mobile Banking…và đây là một trong những xu thế 

mới của kinh doanh ngân hàng hiện đại.



3. Chương trình 3: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chính sách cán bộ

Các công tác nhân sự như tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, phát triển nghề nghiệp… luôn được 

chú trọng, tuân thủ các quy chế, quy trình và quy định pháp luật trong toàn hệ thống Eximbank; mạnh 

dạn tái cơ cấu bộ máy nhân sự từ đầu năm 2013 theo định hướng tăng số lượng cán bộ bán hàng trực tiếp, 

tinh giảm số lượng cán bộ hành chính trung gian, tiếp nhận, mở rộng nguồn nhân lực giỏi từ các đơn vị 

khác… nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện hiệu quả hoạt động cho toàn ngân hàng; áp dụng triệt để 

chế độ lương, thưởng xứng đáng, hưởng trên thành quả lao động nhằm tạo công bằng trong đãi ngộ, các 

chính sách kích cầu nội bộ, vay vốn ưu đãi mua nhà cho cán bộ - nhân viên… nhờ đó đã khuyến khích tinh 

thần làm việc hăng say hơn nữa của lực lượng lao động Ngân hàng.

Với chủ trương nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào sự 

thành công của Ngân hàng. Hội đồng quản trị chủ trương tạo mọi điều kiện nâng cao chất lượng của cán 

bộ nhân viên toàn hệ thống thông qua việc đào tạo tại Ngân hàng, hợp tác với các đơn vị đào tạo có uy tín 

giảng dạy các lớp bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, đặc biệt chú trọng đào tạo đội 

ngũ Giám đốc chi nhánh, Giám đốc phòng giao dịch dự bị để chuẩn bị tốt nguồn nhân lực kế thừa. Đồng 

thời, tranh thủ sự hỗ trợ về đào tạo của cổ đông chiến lược nước ngoài Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Trung tâm đào tạo.

Đến nay, Eximbank đã xây dựng được một lực lượng cán bộ chủ chốt có năng lực, chuyên môn, 

kinh nghiệm cao, lành nghề, là nguồn lực và nền tảng quý báu cho Ngân hàng phát triển.

4. Chương trình 4: Phát triển hệ thống công nghệ thông tin

Với mục tiêu xây dựng một ngân hàng hiện đại đa năng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đáp 

ứng chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng, trong 5 năm thực hiện chương trình phát triển công 

nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị (2010-2015), Eximbank đã đạt được các thành quả như sau:

4.1. Công tác quản trị hệ thống: Xây dựng mô hình quản trị công nghệ thông tin đáp ứng yêu 

cầu phát triển và chuẩn mực quốc tế, Eximbank đã thành lập Ủy ban chỉ đạo về công nghệ thông tin, Ủy 

ban Hiện đại hóa Công nghệ Ngân hàng,…; từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thành lập Phòng Ngân 

hàng điện tử để đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử; xây dựng và chuẩn hóa các quy trình 

nội bộ liên quan đến Hệ thống Thông tin để nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác quản lý 

hàng ngày đối với Hệ thống thông tin Eximbank. 

4.2. Phát triển các hệ thống Công nghệ thông tin: 

Tiếp tục triển khai dự án thay thế Korebank để xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc, là cơ hội 

để tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi mô hình hệ thống công nghệ thông tin hiện tại 
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sang mô hình hệ thống công nghệ thông tin mới, tạo sự khác biệt về sản phẩm dịch vụ, rút ngắn thời gian 

triển khai sản phẩm ra thị trường, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, nâng cao vị thế cạnh tranh; triển khai 

xây dựng Trung tâm dữ liệu hiện đại, đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước và đạt tiêu chuẩn quốc 

tế.

5. Chương trình 5: Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu, từ thiện xã hội vì cộng đồng

Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu luôn được Eximbank chú trọng, dành một nguồn lực 

đáng kể đầu tư vào công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu thông qua nhiều hoạt động như tài trợ các 

chương trình, sự kiện lớn, thường xuyên quảng cáo các sản phẩm dịch vụ mới,…. Thực hiện  đấu thầu và 

thuê tư vấn thiết kế điều chỉnh logo của Ngân hàng, chuẩn hóa nhận diện thương hiệu bao gồm đồng 

phục, màu sắc chủ đạo trong thiết kế, ấn phẩm kinh doanh … Nhờ đó đến nay thương hiệu Eximbank đã 

tạo được nhận diện tốt đối với khách hàng và công chúng, uy tín và giá trị thương hiệu của Eximbank được 

đưa lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, luôn chủ trương thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng, ủng hộ các 

chương trình từ thiện xã hội, góp phần xây dựng một hình ảnh nhân văn, vì xã hội cho Ngân hàng 

Eximbank. 

V.1.5. Hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28/4/2014 đã tiến hành bầu bổ sung 03 thành 

viên Hội đồng Quản trị. Sau đó Hội đồng Quản trị đã họp phân công chức danh các thành viên và đã tiến 

hành rà soát thành phần nhân sự, chức năng hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc Hội đồng 

Quản trị để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh ngày càng tốt hơn. Hiện nay, các Hội đồng Ủy ban trực thuộc 

Hội đồng Quản trị gồm có: 

Hội đồng tín dụng trung ương: Hội đồng tín dụng Trung ương tổ chức các cuộc họp để xử lý kịp 

thời những hồ sơ tín dụng vượt thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng tín dụng Hội sở nhằm giải quyết 

nhanh nhu cầu của khách hàng.

Hội đồng đầu tư tài chính: phân tích, đánh giá, tham mưu cho Hội đồng Quản trị về các chính 

sách, quy định về đầu tư tài chính. Đề xuất với Hội đồng Quản trị xử lý một số công việc và ra quyết định 

liên quan đến đầu tư trái phiếu mới, tái cơ cấu lại các khoản đầu tư cổ phiếu đã thực hiện trước đây theo 

hướng hiệu quả hơn, xem xét tăng cường hợp tác với các đối tác đầu tư nhằm mang lại lợi ích gia tăng,...

Hội đồng đầu tư và thanh lý tài sản cố định: phân tích, đánh giá, tham mưu cho Hội đồng Quản trị 

về các khoản đầu tư, thanh lý tài sản cố định của Eximbank.

Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn: tổ chức họp định kỳ hàng tuần để triển khai các 

quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ đó xem xét và đề ra chủ trương để các đơn vị kinh doanh cùng triển 
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khai rà soát và xử lý nợ quá hạn, nợ xấu nhằm đảm bảo tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức thấp nhất và tuân thủ theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. Giải quyết các hồ sơ cơ cấu nợ, mua tài sản cấn trừ nợ, miễn giảm lãi 

vượt thẩm quyền của Hội đồng tín dụng, khu vực; bán nợ cho VAMC; khởi kiện, tố giác ra cơ quan pháp luật 

các vụ việc; thảo luận và quy định các chủ trương, chính sách để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ.

Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật: nghiên cứu, nắm bắt tình hình hoạt động, chất lượng cán 

bộ, kịp thời tư vấn cho Hội đồng Quản trị khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

Ủy ban chiến lược phát triển: các thành viên thường xuyên nghiên cứu, nắm bắt thông tin để có 

những thảo luận, tư vấn về chiến lược cho Hội đồng Quản trị trong công tác chỉ đạo.

Ủy ban nhân sự: tư vấn cho Hội đồng Quản trị về các nội dung về chính sách nhân sự trong hệ 

thống; quy hoạch cán bộ các cấp nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, lực lượng cán bộ kế thừa phục vụ 

nhu cầu phát triển và mở rộng mạng lưới hoạt động; sắp xếp bộ máy hoạt động một cách hiệu quả; tư vấn 

cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành 

viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 – 2015); tham mưu xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của các Hội 

đồng, Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị.

Ủy ban quản lý rủi ro: đã tổ chức họp hàng tháng với một số nội dung thảo luận về  cơ cấu, phân 

loại nợ; đánh giá danh mục tín dụng đối với trái phiếu doanh nghiệp, cho vay bất động sản, cho vay trung 

dài hạn...; kế hoạch triển khai Dự thảo Thông tư Quản lý rủi ro của Ngân hàng Nhà nước; kế hoạch triển khai 

công văn 1601 về Basel II của Ngân hàng Nhà nước; kiểm soát hạn mức rủi ro tín dụng; kiểm soát cấp tín 

dụng nhóm khách hàng; đánh giá tác động của Thông tư 36/2014/TT-NHNN.

 Ủy ban Liên minh: đã tổ chức họp theo định kỳ để chỉ đạo Phòng Liên Minh và các khối nghiệp vụ 

đẩy mạnh các chương trình liên kết và hợp tác kinh doanh giữa SMBC và Eximbank. Với cam kết đầu tư lâu 

dài vào thị trường Việt Nam, trong năm 2014, SMBC đã luôn đồng hành và hỗ trợ Eximbank về nguồn vốn, 

hỗ trợ về giáo dục đào tạo, giúp tăng năng lực quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp. Nhằm phát huy thế 

mạnh của mỗi bên, SMBC và Eximbank đã thiết lập các cơ chế kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, 

giới thiệu đối tác và cung ứng dịch vụ tài chính cho khách hàng của nhau. Ngoài ra, SMBC cũng biệt phái 

và cử nhiều cán bộ qua công tác tại Eximbank để cùng Eximbank phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, 

nghiên cứu cải tiến các sản phẩm đẩy mạnh các sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu - thế mạnh truyền thống 

của Eximbank.

 Hội đồng đào tạo: phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo trong 

và ngoài nước, cử đại diện làm việc với các đối tác liên doanh, liên kết trong việc thực hiện và phát triển 

công tác đào tạo của Eximbank; tham mưu chương trình đào tạo Giám đốc chi nhánh và Trưởng phòng 
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giao dịch trong hệ thống, chế độ tài chính cho các hoạt động đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên, và 

đánh giá chất lượng đào tạo; tham gia thảo luận về chương trình đào tạo do SMBCLS thiết kế cho 

Eximbank.

Ủy ban phát triển và hoạch định mạng lưới hoạt động: tư vấn cho Hội đồng Quản trị về việc 

hoạch định các chính sách cũng như cơ cấu lại mạng lưới hoạt động cho phù hợp với điều kiện kinh doanh 

của Eximbank trong từng thời kỳ. 

Ủy ban hiện đại hóa công nghệ ngân hàng: tham mưu cho Hội đồng Quản trị về chiến lược phát 

triển công nghệ; xây dựng chiến lược phát triển công nghệ, thiết lập và triển khai các dự án hiện đại hóa 

công nghệ, tuân thủ theo chiến lược phát triển trung và dài hạn của Eximbank. Hoạt động của Ủy ban 

hiện đại hóa công nghệ ngân hàng nhằm đảm bảo chiến lược phát triển công nghệ được triển khai đúng 

lộ trình, đảm bảo được các yếu tố về hoạt động bền vững, ổn định của hệ thống công nghệ ngân hàng, hỗ 

trợ nhanh chóng, hiệu quả cho công tác kinh doanh và quản trị điều hành. 

Ủy ban đã phối hợp cùng khối Công nghệ thông tin, Trung tâm thẻ đánh giá hiện trạng ứng dụng 

công nghệ thông tin, rà soát các công tác đầu tư các dự án liên quan đến hiện đại hóa để chuẩn bị báo cáo 

tổng thể cho Hội đồng Quản trị. Đặc biệt là hỗ trợ Ban điều hành, Ban chuyên trách dự án dự án trọng điểm 

của Ngân hàng là dự án corebanking và Trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, Ủy ban Hiện đại hóa công nghệ ngân 

hàng hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc thẩm định các dự án về Công nghệ thông tin, nêu các định hướng 

về công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ quản lý và kinh doanh; hỗ trợ Ban điều hành trong việc xây dựng 

kế hoạch công nghệ thông tin năm 2015.
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V.2. Ban Kiểm soát

V.2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

Ông Đặng Hữu Tiến
Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Đặng Hữu Tiến sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ông đã 

tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) Đại học 

Columbia, Cao học kinh tế Đại học Thương mại, Cử nhân kinh tế 

Kế hoạch, Cử nhân kinh tế Ngoại thương. 

Từ năm 1998 đến 2010, Ông là thành viên Ban Kiểm 

soát chuyên trách của Eximbank. Ông là người có nhiều kinh 

nghiệm về lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, kế toán kiểm toán, kiểm tra 

kiểm soát. Chức vụ hiện nay của Ông tại Eximbank là Trưởng 

Ban Kiểm soát. 

Ông Nguyễn Hồng Long
Thành Viên Chuyên trách BKS

Ông Nguyễn Hồng Long sinh năm 1964 tại Hòa Bình 

(Hà Nội), Ông đã tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) 

Đại học Nam Columbia Hoa Kỳ, Cao học kinh tế Đại học Thương 

mại, Cử nhân kinh tế Kế hoạch, hiện đang là Nghiên cứu sinh 

tiến sĩ (DBA) của ĐH Nam Columbia. Ông là chuyên gia tài chính 

có nhiều kinh nghiệm về tài chính ngân hàng và quản trị doanh 

nghiệp, đã từng là giảng viên chính các Chương trình Đào tạo 

Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính - CFO, Giám đốc điều hành - 

CEO; Trưởng Phòng Nghiên cứu Kinh tế Viện Nghiên cứu tin học và Kinh tế ứng dụng Thành phố Hồ Chí 

Minh; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Standard; Trước khi trúng cử vào Ban Kiểm soát của Ngân 

hàng Eximbank (04/2010), Ông là Thành viên Thường trực của Ủy Ban Chiến lược phát triển Eximbank, 

đồng thời là thành viên Ban tư vấn của Ngân hàng Eximbank. Chức vụ hiện nay của Ông tại Eximbank là 

Thành viên chuyên trách – Phó Trưởng Ban Kiểm soát.
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Bà Nguyễn Thị Phụng 
Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Phụng sinh năm 1954 tại Tiền Giang, là 

cử nhân Tài chính Ngân hàng. Tháng 07/2010 Bà trúng cử thành 

viên Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ 2010 – 2015. Bà là người 

có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, đặc biệt ở 

lĩnh vực tiền tệ tín dụng, kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản trị 

ngân hàng, Bà đã từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ 

tịch Công đoàn Eximbank suốt giai đoạn 2000 – 2010; Thành 

viên Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân 

hàng Việt Á (2008 – 2011). 

Chức vụ hiện nay của bà ở Eximbank là thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát.

Ông Trần Lê Quyết
Thành Viên Chuyên trách BKS

Ông Trần Lê Quyết sinh năm 1981 tại Quảng Bình, là cử 

nhân kinh tế (chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán). Tháng 

04/2014 Ông trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Eximbank 

nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ông là người có rất nhiều kinh nghiệm 

trong ngành ngân hàng, đặc biệt ở lĩnh vực tín dụng, quản lý rủi 

ro và quản trị ngân hàng. Ông đã có trên 10 năm kinh nghiệm 

trong công tác tín dụng, đã từng giữ vị trí Phó Phòng Quản lý rủi 

ro tín dụng Hội sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh - Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh 

Tiền Giang. Chức vụ hiện nay của Ông tại Eximbank là Thành viên chuyên trách – Phó Trưởng Ban Kiểm 

soát.



V.2.2. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đã bầu bổ sung một thành viên Ban 

Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 đối với Ông Trần Lê Quyết và đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Do 

đó, cơ cấu Ban Kiểm soát Eximbank (BKS) được thay đổi (từ 3 lên 4 thành viên) gồm: 01 Trưởng ban, 02 Phó 

Trưởng ban và 01 Thành viên chuyên trách, cụ thể:

STT Họ tên Chức vụ Diễn giải

1 Ông Đặng Hữu Tiến Trưởng ban Tái đắc cử nhiệm kỳ 2010 - 2015

2 Ông Nguyễn Hồng Long TV chuyên trách (Phó Trưởng BKS) 

3 Ông Trần Lê Quyết

4 Bà Nguyễn Thị Phụng Thành viên chuyên trách

TV chuyên trách (Phó Trưởng BKS) 

Tái đắc cử nhiệm kỳ 2010 - 2015

Tái đắc cử nhiệm kỳ 2010 - 2015

Tái đắc cử nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ban Kiểm soát có bộ phận giúp việc là Ban Kiểm toán nội bộ (năm 2014 bộ phận này có 68 người). 

V.2.3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Ban Kiểm soát

STT Họ tên Chức vụ
Tên cổ đông 

là tổ chức

1 Ông 
Đặng Hữu Tiến

Trưởng ban

2 Ông 
Nguyễn Hồng Long

Phó 
Trưởng Ban

3 Ông 
Trần Lê Quyết

Ngân hàng TMCP
Ngoại thương 

Việt Nam 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phần của 
cá nhân (%)

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phần của 
tổ chức (%)

0,0068182

0,0000013

8,1945167
Ông Trần Lê Quyết được 
Vietcombank ủy quyền 
đại diện 12.362.043 CP  
(trong tổng số 101.245.131CP) 
của Vietcombank tại Eximbank

0

4
Bà 

Nguyễn Thị Phụng Thành viên 0,0111444

Phó 
Trưởng Ban

Ghi chú
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V.2.4. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát hoạt động của Ngân hàng nhằm đánh giá chính xác hoạt động 

kinh doanh, thực trạng tài chính của Ngân hàng, thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá việc chấp 

hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ của ngân hàng và nghị quyết, quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của mình;  tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban giữa Hội 

đồng Quản trị – Ban kiểm soát – Ban điều hành, giao ban hàng tháng, hội nghị sơ kết/tổng kết. 

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã họp 21 phiên (trong đó có 17 phiên họp mở rộng với Trưởng 

Ban Kiểm toán nội bộ) để thảo luận, triển khai và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, 

các Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách đã trực tiếp tham gia và chủ trì 51 phiên họp với các Đoàn 

Kiểm toán và các đơn vị được kiểm toán để thảo luận, xem xét, kết luận và chỉ đạo công tác kiểm toán nội 

bộ ở từng đơn vị theo kế hoạch một cách độc lập – khách quan (đảm bảo phản ánh đúng/trung thực thực 

trạng về tình hình hoạt động của các đơn vị được kiểm toán), cũng như các vấn đề cần giải quyết với các 

Đoàn Kiểm toán nội bộ.

Ban Kiểm soát sử dụng bộ máy Kiểm toán nội bộ để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ định kỳ và 

đột xuất theo định hướng rủi ro, kết hợp kiểm toán trực tiếp và từ xa qua hệ thống thông tin nội bộ (thông 

qua hệ thống thông tin nội bộ, Ban Kiểm soát thực hiện công tác giám sát từ xa các hoạt động kinh doanh 

trọng yếu tại các bộ phận trong hệ thống Eximbank). Đối tượng kiểm toán là các Chi nhánh, Phòng giao 

dịch, công ty con, các Khối, Trung tâm, Phòng/Ban tại Hội sở. Chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội 

bộ ngày càng được củng cố và nâng cao, nội dung kiểm toán nội bộ chủ yếu tập trung vào quy trình 

nghiệp vụ và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động, 

đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước và của Eximbank. 

Trong năm tài chính 2014, Ban Kiểm soát đã cử 51 Đoàn công tác (do các thành viên BKS trực tiếp 

chỉ đạo và chủ trì các cuộc họp làm việc với Đoàn Kiểm toán và đơn vị được kiểm toán) đến các đơn vị trực 

thuộc để thực hiện kiểm toán nội bộ theo kế hoạch và đột xuất, cụ thể: 11 đợt tại Hội sở (trong đó công 

nghệ thông tin: rà soát 06 đợt, kiểm toán 01 đợt), 38 đợt tại các Chi nhánh Eximbank (141 phòng giao dịch 

trực thuộc) và 02 đợt kiểm toán tại Cty AMC Eximbank, Trung Tâm Xử Lý nợ Eximbank; 02 đợt (song song 

với Kiểm toán độc lập) thực hiện thẩm định, rà soát Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài chính 6 

tháng đầu năm 2014 của ngân hàng. Bên cạnh đó, trong năm 2014, Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ còn 

thực hiện các đợt kiểm toán theo đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam.
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STT
Người thực hiện 

giao dịch
Quan hệ với 

cổ đông nội bộ/
cổ đông lớn

Số cổ phiếu Tỷ lệ/
Vốn điều lệ 

(%)

Số cổ phiếu Tỷ lệ/
Vốn điều lệ 

(%)

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển đổi, 
thưởng…)

Công ty 
cổ phần 
Sóng Việt  

Ông 
Hà Thanh Hùng
là Chủ tịch HĐQT 
công ty CP 
Sóng Việt

2.341.929 0,1895  1.941.019 0,1571

Đã bán 400.910 CP 
(theo báo cáo số 
01-2014/HĐQT 
ngày 22/01/2014 
của Công ty CP 
Sóng Việt)

Ông 
Lê Đức Anh

Em ruột của 
Ông Lê Anh Tú – 
Phó TGĐ 
Eximbank

0

V.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng 

Giám đốc 

V.3.1. Thu nhập, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua tổng mức thù lao, lương, phụ cấp 

trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 1,5% lợi nhuận sau thuế.

V.3.2. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu Eximbank và các giao dịch khác của những người liên 

quan của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

1

2

Thông qua công tác kiểm tra, kiểm toán các Đoàn công tác đã đưa ra tổng cộng 7.042 khuyến 

nghị để các đơn vị được kiểm toán khắc phục/chỉnh sửa/bổ sung các sai sót nhằm hạn chế rủi ro trong 

hoạt động. Trong đó, có 66 khuyến nghị đối với Hội sở, liên quan đến quy trình, quy chế nhằm góp phần 

ngăn ngừa rủi ro, đảm bảo chặt chẽ hơn trong hoạt động. 

Các khuyến nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát, Ban Kiểm 

toán nội bộ về xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân có hành vi cố ý làm trái, vi phạm các chính sách 

tín dụng, quản trị nội bộ của Eximbank và của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2014. Các kiến nghị này đã 

được HĐQT và Ban Điều hành tiếp nhận, xử lý, chấn chỉnh và hiện nay lãnh đạo ngân hàng đang tiếp tục 

thực hiện. 

0 0 0

Đã mua: 74.900 cp từ 
ngày 06/3/2014 đến 
ngày 15/5/2014;
Đã bán: 74.900 cp từ 
ngày 03/6/2014 đến 
ngày 03/7/2014 
(theo thông báo 
ngày 02/7/2014 của 
Ông Lê Đức Anh) 



STT
Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với 
cổ đông nội bộ/
cổ đông lớn

Số cổ phiếu Tỷ lệ/
Vốn điều lệ 
(%)

Số cổ phiếu Tỷ lệ/
Vốn điều lệ 
(%)

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển đổi, 
thưởng…)

VOF 
Investment 
Ltd.

Cổ đông lớn 

V.3.3. Các hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả trong quản trị ngân hàng 

Hoạt động tín dụng: Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng phù hợp với chủ trương, chính sách 

của Ngân hàng Nhà nước, nâng cao chất lượng tín dụng, rà soát cơ cấu danh mục tín dụng theo hướng tập 

trung vào các ngành nghề có hiệu quả, an toàn; giảm bớt các ngành nghề có độ rủi ro cao (bất động sản, 

chứng khoán…); tập trung vào các lĩnh vực truyền thống xuất nhập khẩu, cho vay các doanh nghiệp 

thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ,… đẩy mạnh cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay 

tiêu dùng cá nhân nhằm phân tán rủi ro, nâng cao hiệu quả tín dụng.

Hoạt động thanh toán quốc tế: Đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế là thế mạnh của 

Eximbank trong những năm vừa qua. Thành lập Trung tâm thanh toán quốc tế theo mô hình tập trung 

nhằm nâng cao chất lượng xử lý giao dịch, chuyên môn hóa trong tác nghiệp từ đó nâng cao năng suất lao 

động, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh tập trung bán sản phẩm, tăng doanh số; 

xây dựng các gói sản phẩm thanh toán quốc tế trọn gói từ việc tài trợ vốn, mở L/C, thanh toán L/C, mua 

bán ngoại tệ,...

Hoạt động bán lẻ: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán lẻ thông qua việc xây dựng những giải pháp 

đột phá trong công tác bán lẻ, rà soát lại các sản phẩm cho vay cá nhân, bám sát những biến động của thị 

trường, nhu cầu khách hàng để đưa ra chính sách, sản phẩm phù hợp; mở rộng thị phần bán lẻ theo 

hướng tăng cường liên kết, hợp tác với các chủ đầu tư dự án bất động sản, các đơn vị, các tổ chức,... theo 

hướng hợp tác sâu rộng; xây dựng mô hình bán lẻ phù hợp, xây dựng một đội ngũ bán hàng chất lượng và 

chuyên nghiệp, xây dựng chính sách thi đua, khen thưởng thích đáng dành cho cán bộ bán hàng. 

3
62.062.517 5,023 60.962.517 4,934

Đã bán 60.000 cp và 
không còn là cổ đông 
lớn của Eximbank 
(theo báo cáo ngày 
27/11/2014 của VOF) 
và sau đó VOF đã tiếp 
tục bán 1.040.000 cp 
(theo báo cáo ngày 
10/12/2014 của VOF)
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Về quản trị rủi ro: Quản trị rủi ro là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự 

phát triển bền vững của Eximbank. Tiếp tục củng cố các hội đồng, ủy ban như:  Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy 

ban Alco, tăng cường giám sát của Khối Giám sát hoạt động, sự phối hợp giữa các đơn vị, tăng cường hoạt 

động của Ban Kiểm soát Eximbank. Xác lập các giới hạn nhằm kiểm tra kiểm soát rủi ro một cách tập trung; 

Triển khai thực hiện tái cấu trúc mô hình tổ chức từ Hội sở đến chi nhánh phù hợp với môi trường kinh 

doanh và quy mô hoạt động trong giai đoạn mới, nhằm thực hiện thành công đề án tái cấu trúc đã được 

Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh doanh linh hoạt, đảm bảo an toàn và hiệu 

quả.

Phát triển mạng lưới và nhận dạng thương hiệu: Tiếp tục chú trọng chất lượng phát triển mạng 

lưới giao dịch và đa dạng hóa kênh phân phối để nhanh chóng nâng thị phần của Eximbank trên thị 

trường, từng bước mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, để từng bước 

thâm nhập và cạnh tranh cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên thị trường khu vực ASEAN và quốc 

tế; khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng trụ sở chính của Hội sở tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm – Quận 1, tòa 

nhà 55 Nguyễn Chí Thanh – Quận 5; Nhanh chóng triển khai xây dựng trụ sở các chi nhánh.

Về công nghệ thông tin:  Tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đặc biệt 

là dự án thay đổi core-bank, dự án trung tâm dữ liệu; triển khai hệ thống MIS và hệ thống quản lý hoạt 

động thanh toán quốc tế tập trung; đồng thời nâng cấp dịch vụ ngân hàng điện tử để tăng khả năng cạnh 

tranh, đảm bảo các công nghệ về thanh toán, đáp ứng yêu cầu của một hệ thống hạ tầng công nghệ 

thông tin theo đúng tiêu chuẩn.

Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

tiếp tục được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngân 

hàng. Trọng tâm của công tác phát triển nguồn nhân lực là công tác tuyển dụng đào tạo và sử dụng nhân 

sự một cách hiệu quả cùng với cơ hội thăng tiến và chính sách đãi ngộ thích đáng, chú trọng tiến trình 

nghề nghiệp của cán bộ nhân viên, cân bằng nguồn nhân lực theo độ tuổi, giới tính, thời gian công tác, 

tạo môi trường hợp tác có khả năng phát triển, đặc biệt là tự do phát huy năng lực sở trường cá nhân.

Về công tác quản trị điều hành: Xây dựng và hoàn thiện các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị 

nhằm nâng cao công tác tham mưu cho Hội đồng quản trị; cải cách phương thức quản trị điều hành trong 

toàn hệ thống ngân hàng, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc mô hình tổ chức; tập trung chỉ đạo quản trị theo 

hướng chiến lược thống nhất, kiểm soát tập trung nhưng phân cấp ra quyết định. Tăng cường năng lực 

điều hành hệ thống của các cấp quản trị Hội sở; cải thiện mô hình tổ chức bộ máy, phương thức quản trị 

phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và tốc độ phát triển của Eximbank.
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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VI.3.Ý kiến đánh giá của kiểm toán nội bộ

Năm 2014, căn cứ kế hoạch kiểm toán nội bộ được duyệt, Ban Kiểm toán nội bộ đã tiến hành kiểm 

toán các khối, trung tâm, phòng ban Hội sở, công ty con, các chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống 

Eximbank theo phương pháp chọn mẫu và định hướng rủi ro, ưu tiên tập trung nguồn lực để kiểm toán 

các đơn vị được đánh giá có mức độ rủi ro cao hơn các đơn vị khác.

Trách nhiệm của Ban Kiểm toán nội bộ là đưa ra ý kiến về:

- Báo cáo tài chính năm 2014 của Eximbank

- Tính hoàn thiện của hệ thống kiểm soát nội bộ

- Tính tuân thủ của các đơn vị

Phạm vi kiểm toán trong năm 2014:

- Các khối, phòng/ban/trung tâm Hội sở

- Các chi nhánh

- Các phòng giao dịch

Căn cứ quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 01/08/2006 của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm 

toán nội bộ Eximbank được thành lập theo Quyết định số 99/EIB/HĐQT-07 ngày 03/05/2007 và hoạt động 

theo Quy chế Kiểm toán nội bộ được ban hành theo QĐ số 35/EIB/HĐQT-07 ngày 07/03/2007 của HĐQT 

Eximbank. 

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 06/08/2012, Hội đồng Quản trị Eximbank đã ban hành Quyết định số 

285/2012/EIB/QĐ-HĐQT “Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ” thay thế Quy chế 

Kiểm toán nội bộ cũ (ban hành theo QĐ số 35/EIB/HĐQT-07).

Do đó, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nội bộ Eximbank được thực hiện theo Quy định về tổ 

chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ, có hiệu lực từ ngày 06/08/2012.

Ngoài ra, Ban Kiểm toán nội bộ còn phải tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các tiêu chí đạo đức 

nghề nghiệp. Mục đích của việc đưa ra ý kiến của Ban Kiểm toán nội bộ là cung cấp sự đảm bảo cần thiết 

cho người đọc báo cáo tài chính, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát khi đánh giá tính hiệu quả của hệ 

thống kiểm soát nội bộ. Đồng thời, các khuyến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ được nêu ra để các đơn vị 

hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, khắc phục chỉnh sửa các sai sót.
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Ý kiến của Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2014, đã theo dõi các 

chỉ số rủi ro theo quy định, xác nhận rằng: các báo cáo tài chính năm 2014 của Eximbank được lập theo 

đúng quy định hiện hành, lập đúng biểu mẫu kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ–NHNN ngày 

18/04/2007 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành về chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín 

dụng và Thông tư số 52/2012/TT–BTC ngày 05/04/2012 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về việc công 

bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Xét trên mọi phương diện trọng yếu, số liệu phản ánh trên các báo cáo tài chính năm 2014 của 

Eximbank đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, hợp lý và đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty kiểm toán 

Ernst & Young.

Các chỉ số tài chính của Eximbank đang trong giới hạn cho phép theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam.

Kiểm toán nội bộ nhận thấy hệ thống kiểm soát nội bộ của Eximbank được thiết lập đầy đủ các 

nghiệp vụ, ở tất cả các khối, phòng/ban/trung tâm, các chi nhánh, phòng giao dịch đảm bảo tính tuân thủ 

và kiểm soát được rủi ro trong quá trình hoạt động. Các rủi ro trong hoạt động đều được nhận dạng và 

đánh giá đầy đủ, từ đó kịp thời đưa ra các chính sách quản trị rủi ro phù hợp với tình hình thực tế. 

Đặc biệt, trong năm 2014 trước các diễn biến khó khăn chung của kinh tế Việt Nam và môi trường 

kinh doanh không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong nước. Trên cơ sở 

quy định của ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Eximbank đã chú trọng đến việc phân tích và đánh giá các 

loại rủi ro trọng yếu như: rủi ro tín dụng (chú trọng thực trạng chất lượng tín dụng), rủi ro hoạt động, rủi ro 

thị trường (chú trọng rủi ro thanh khoản), rủi ro pháp lý, rủi ro do các chính sách quy định liên quan đến 

hoạt động ngân hàng. Qua đó, lãnh đạo Eximbank đã đưa ra nhiều quyết sách phù hợp, chuyển biến từng 

bước thận trọng trong chính sách kinh doanh để ngân hàng duy trì, giữ vững sự ổn định và có điều kiện 

phát triển nhịp nhàng cùng với đà phát triển chung của hệ thống ngân hàng Việt Nam. 

Bên cạnh đó, các hoạt động giám sát thường xuyên được chú trọng ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ, 

một mặt đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhưng một mặt vẫn đảm bảo an toàn trong hoạt động. Các thủ 

tục kiểm soát bao gồm công tác quản trị rủi ro thể hiện đầy đủ ở các quy trình tác nghiệp và không ngừng 

được cải tiến phù hợp với mục tiêu quản trị rủi ro và tiến trình phát triển của Eximbank.

Tổng hợp ý kiến từ các cuộc kiểm toán trong năm 2014 vừa qua, Ban Kiểm toán nội bộ đánh giá: 

hệ thống kiểm soát nội bộ của Eximbank là phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mặc 
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dù chịu tác động trực tiếp khó khăn chung của kinh tế Việt Nam cũng như những hệ quả tích tụ qua các 

năm; năm 2014 Eximbank chỉ đạt hiệu quả kinh doanh ở mức thấp hơn so với những năm trước đây (do 

thực hiện thoái lãi dự thu đối với nợ cơ cấu, nợ bán cho VAMC, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định 

chung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); tuy nhiên Eximbank vẫn đảm bảo các chỉ số an toàn trong 

hoạt động, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ thực trạng chất lượng tín dụng nhằm tạo tiền đề phát triển bền 

vững trong những năm tiếp theo.
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NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2014
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CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

Tháng 03/2014, Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank vinh dự nhận giải thưởng 

“Thanh tóan quốc tế xuất sắc” do ngân hàng Bank of New York Mellon trao tặng. Giải thưởng này chính là 

sự ghi nhận của một định chế tài chính nước ngoài lâu đời và uy tín về chất lượng điện thanh toán tự động 

của Eximbank. 

Tháng 7/2014, Eximbank đạt giải “Báo cáo thường niên Tốt nhất năm 2014” do Sở Giao dịch chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với báo Đầu tư chứng khoán bình chọn. Đây là năm thứ 4 liên tiếp 

Báo cáo thường niên của Eximbank đạt giải cao trong các kỳ bình chọn.

Tháng 8/2014, Tạp chí EuroMoney tạp chí tiếng Anh có uy tín trong lĩnh vực tài chính quốc tế (trực 

thuộc tổ chức Euromoney Institutional Investor PLC – nguyệt san uy tín hàng đầu có trụ sở chính đặt tại 

Anh) tiếp tục trao giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2014” cho Ngân hàng TMCP Xuất nhập 

khẩu Việt Nam (Eximbank).  Đây là năm thứ 2 liên tiếp Eximbank nhận được giải thưởng này từ tạp chí 

EuroMoney.

Tháng 8/2014, Eximbank được tạp chí The Banker – một tạp chí  hàng đầu trong lĩnh vực tài chính  

tiếp tục xếp hạng vào Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2014, Eximbank vinh dự nhiều năm liên 

tiếp đứng trong bảng xếp hạng những ngân hàng hàng đầu thế giới. Với việc được xếp hạng nêu trên, đã 

minh chứng cho sự lớn mạnh vượt bậc của Eximbank trong giai đoạn hội nhập phát triển kinh tế thế giới.

Tháng 08/2014,  Eximbank nhận giải thưởng Top 100 nhà quản lý Tài đức và Top 100 Doanh 

nghiệp tiêu biểu xuất sắc do Hội liên hiệp Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng.

Tháng 10/2014, Eximbank nhận giải thưởng “Doanh nghiệp mạnh và bền vững năm 2014” do 

Trung tâm văn hóa doanh  nhân bình chọn.

HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG

Ngoài việc tập trung phát triển kinh doanh và thương hiệu, Eximbank còn thể hiện sự quan tâm và 

chia sẻ đến cộng đồng, qua đó nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu Eximbank đến với mọi tầng lớp 

trong xã hội, đồng thời giúp cho thương hiệu Eximbank nổi trội hơn so với các ngân hàng khác, thông qua 

các hình thức:

- Tài trợ giáo dục cho các Quỹ học bổng, Hội khuyến học, xây trường học, … 

-Tài trợ y tế cho người nghèo thông qua hình thức hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng trạm y tế và 

kiện toàn mạng lưới y tế.
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- Tài trợ xây nhà, xây cầu, tri ân, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống thiên tai và tài trợ nhiều chương 

trình khác.

- Ủng hộ các chiến sỹ tại hải đảo qua chương trình "Hướng về biển đảo quê hương, nhà giàn DK1”, 

tài trợ học bổng cho các con em chiến sỹ qua chương trình “ Chăm lo hậu phương, vững lòng biển đảo”.

- Phối hợp tham gia cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng môi trường Xanh - Sạch - 

Đẹp.

Qua một năm thực hiện các chương trình từ thiện, các chương trình vì cộng đồng xã hội, 

Eximbank đã chung tay chia sẻ những khó khăn và góp phần mang lại niềm vui đến cho cộng đồng, xã 

hội, điển hình như:

- Tạo điều kiện cho các bệnh nhân nghèo Tp. HCM nhận thẻ bảo hiểm y tế để chữa bệnh miễn phí.

- Ủng hộ chăm lo ngư dân, lực lượng cảnh sát biển Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ 

quốc".

- Hỗ trợ học bổng vượt khó-Trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 1.000 suất học 

bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học khắp mọi miền đất nước tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thành 

phố Hồ Chí Minh…

- Hỗ trợ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 03 chương trình công tác xã hội.

- Ủng hộ quỹ chăm sóc người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường học, nhà trẻ cho các em vùng sâu, vùng xa.

Việc thực hiện tài trợ các chương trình từ thiện, cộng đồng xã hội đã tạo được tiếng vang cho 

thương hiệu, đồng thời hình ảnh Eximbank trở nên thân thiện và đi vào lòng người. Các kết quả đóng góp 

trên của Eximbank đã được cộng đồng, các đoàn thể, xã hội ghi nhận và đánh giá cao. 



MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG



Báo cáo thường niên 2014 165

VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN EXIMBANK HAØ NOÄI

CHI NHAÙNH EXIMBANK HAØ NOÄI

CHI NHAÙNH EXIMBANK THUÛ ÑOÂ

CHI NHAÙNH EXIMBANK LONG BIEÂN

CHI NHAÙNH EXIMBANK BA ÑÌNH

 Phoøng Giao dòch Haøng Boâng

(Taàng 1-5) Toøa nhaø 91 Phoá Nguyeãn Thaùi Hoïc, TP. Haø Noäi 189 Haøng Boâng, Q.Hoaøn Kieám, Haø Noäi

Tel: (04) 85853 153                    Fax: (04) 39336 081   Tel: (04) 3928 9945                 Fax: (04) 3928 9943

 Phoøng Giao dòch Trung Yeân
19 Traàn Höng Ñaïo, Quaän Hoaøn Kieám, TP.Haø Noäi S143 Trung Kính, P.Trung Hoøa, Q.Caàu Giaáy, Tp.Haø Noäi
Tel: (04) 3824 2306                   Fax: (04) 3826 7798 Tel: (04) 3786 8516                 Fax: (04) 3786 8517  

Phoøng Giao Dòch Nguyeãn Du Phoøng Giao dòch Trung Hoøa
Taàng 1+2 toøa nhaø 76, Mai Haéc Ñeá, Q.HBT, TP.Haø Noäi Loâ NV Nguyeãn Thò Ñònh, KÑT Trung Hoøa-Nhaân Chính, HN
Tel: (04) 62783 128                 Fax: (04) 62783 125 Tel: (04) 6251 1795                 Fax: (04) 6251 1749

Phoøng Giao Dòch Baïch Mai Phoøng Giao dòch Cöûa Ñoâng

Soá 1, Ñöôøng Thaønh, P. Cöûa Ñoâng, Q.Hoaøn Kieám, TP.HN
Tel: (04) 36274 980                  Fax: (04) 36276 724 Tel: (04) 3923 3681                 Fax: (04) 3923 3680

Phoøng Giao Dòch Haøng Than Phoøng Giao dòch Thaêng Long
Soá 18 Phoá Haøng Than, Quaän Ba Ñình, TP.Haø Noäi Trung taââm coâng ngheä, KCN Thaêng Long, Ñoâng Anh, HN
Tel: (04) 39274 349                  Fax: (04) 39274 350 Tel: (04) 3959 0175                 Fax: (04) 39590 177 

Phoøng Giao dòch Xuaân Dieäu

96 Yeân Phuï, P. Yeân Phuï,  Quaän Taây Hoà, TP.Haø Noäi (Tầng 1 + 5) Toøa nhaø 257 Giaûi Phoùng, Q.Ñoáng Ña,Haø 
Tel: (04) 37190 692                  Fax: (04) 37190 693 Noäi

Tel: (04) 3627 4490                 Fax: (04) 36274 495

Phoøng Giao dòch Taây Hoà

509B Laïc Long Quaân, Quaän Taây Hoà, TP.Haø Noäi Phoøng Giao dòch Traàn Khaùt Chaân
Tel: (04) 37588 035                  Fax: (04) 37588 025 439 Traàn Khaùt Chaâân, Q. Hai Baø Tröng ,Thaønh phoá Haø 

Noäi

Tel: (04) 35334 628                 Fax: (04) 35334 638Phoøng Giao dòch Nguyeãn Chí Thanh

Toøa nhaø M3-M4, số 91A Nguyeãn Chí Thanh, TP.Haø Noäi

Tel: (04) 6275 2400                  Fax: (04) 62752 404 Phoøng Giao dòch Nguyeãn Phong Saéc

(Tầng 1) Toøa nhaø Sannam, Q.Caàu Giaáy,Thaønh phoá Haø 

NoäiPhoøng Giao dòch Lyù Thöôøng Kieät
Tel: (04) 37951 803                 Fax: (04) 37951 804 Toøa nhaø Vietnamtourism, 30 Lyù Thöôøng Kieät, TP.Haø Noäi

Tel: (04) 3938 6994                  Fax: (04) 39386 995

558 Nguyeãn Vaên Cöø, P. Gia Thuïy, Q.Long Bieân, Haø NoäiPhoøng Giao dòch Baø Trieäu
Tel: (04) 3877 9108                  Fax: (04) 3877 9111Taàng 1-4 toøa nhaø 2C Thaùi Phieân,Q.Hai Baø Tröng, Haø Noäi

Tel: (04) 3278 0015                  Fax: (04) 3278 0007

Phoøng Giao dòch Vieät Höng

567 Ngoâ Gia Tự, P.Ñöùc Giang, Q.Long Bieân, Tp.Haø Noäi 
Tel: (04) 36527 188                 Fax: (04) 36527 187(Taàng 1 +2) Toøa nhaø HAREC, soá 4A Laùng Ha, Haø Noäi

Tel: (04) 3776 3998                 Fax: (04) 3776 3989

Phoøng Giao dòch Ñoàng Xuaân

67 Haøng Boà, P.Haøng Boà, Q.Hoaøn Kieám, Tp.Haø NoäiPhoøng Giao Dòch Myõ Ñình
Tel: (04) 3929 0250                 Fax: (04) 39290 25460 Laùng Haï, P.Laùng Haï, Q.Ñoáng Ña, Tp.Haø Noäi

Tel: (04) 3794 0146                  Fax: (04) 3794 0145

(Taàng 2+3) Toøa nhaø soá 134 Phoá Baïch Mai, Tp.Haø Noäi

KHU VỰC MIỀN BẮC
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Phoøng Giao dòch Nguyeãn Thaùi Hoïc Phoøng Giao Dòch Toâ Hieäu

(Taàng 1 - 2) Toøa nhaø soá 91 Phoá Nguyeãn Thaùi Hoïc, HN 172 Toâ Hieäu, Leâ Chaân, TP. Haûi Phoøng

Tel: (04) 37478 940                 Fax: (04) 37478 941 Tel: (031) 3611 996                 Fax: (031) 3611 995

Phoøng Giao dòch Loø Ñuùc KCN Nomura Haûi Phoøng

Taàng 1, 73 Loø Ñuùc, Q. Hai Baø Tröng, TP.Haø Noäi Coång phuï KCN Nomura, X.Taân Tieán, H.An Dương, HP

Tel: (04) 39728517                  Fax: (04) 39728 516 Tel: (0313) 3291929               Fax: (0313) 3291 899

 

(Taàng 1 + 2) Toøa nhaø soá 292 Taây Sôn,, Haø Noäi 14-16 Traàn Höng Ñaïo, Tp. Haï Long, Tænh Quaûng Ninh

ÑT: (04) 35737 732               Fax: (04).35737 738 Tel: (033)  3518 585                Fax: (033) 3518 586

Phoøng Giao dòch Kim Lieân Phoøng Giao Dòch Caåm Phaû

206 phoá Xaõ Ñaøn, Toå 27, P.Phöông Lieân, TP.Haø Noäi 114 Traàn Phuù, toå 30b, TX Caåm Phaû, Quaûng Ninh

Tel: (04) 3573 7736               Fax: (04) 3573 8201 Tel: (033)  3962 828                Fax: (033) 3962 829

Phoøng Giao Dòch Traàn Ñaêng Ninh Phoøng Giao Dòch Moùng Caùi

6C Toå 24, P.Nghóa Ñoâ, Q.Caàu Giaáy, TP.Haø Noäi 01 Huøng Vöông, P.Hoøa Laïc, Tp. Moùng Caùi, Quaûng Ninh

Tel: (04) 37931 873              Fax: (04) 37931 630 Tel: (033) 3779 979                 Fax: (033) 3779 777

Phoøng Giao Dòch Haø Ñoâng Phoøng Giao Dòch Quaûng Yeân

24 Quang Trung, Q. Haø Ñoâng, TP.Haø Noäi 66 Leâ Lôïi, TT.Quaûng Yeân, H.Yeân Höng, tænh Quaûng Ninh

Tel: (04) 63250 172              Fax: (04) 63250 180 Tel: (033) 3559 188                 Fax: (033) 3559 299

Phoøng Giao Dòch Ñoàng Taâm Phoøng Giao Dòch Uoâng Bí

10B2 Traàn Ñaïi Nghóa, Q. Hai Baø Tröng, TP. Haø Noäi 434 Quang Trung, Thò xaõ Uoâng Bí, Quaûng Ninh

Tel: (04) 36284 715              Fax: (04) 36284 701 Tel: (033) 3567 679                 Fax: (033) 3567 689 

Phoøng Giao Dòch Haï Long

444 Hoøang Hoa Thaùm, Quaän Taây Hoà, TP. Haø Noäi (Taàng treät) Toøa nhaø Böu ñieän, TP.Haï Long, Quûang Ninh

ÑT: (04) 37557 841               Fax: (04) 37557 535 Tel: (033) 3815 585                 Fax: (033) 3815 586  

Quyõ Tieát Kieäm Nguyeãn Cô Thaïch  

Toøa nhaø 136 Hoàng Quoác Vieät, Q.Caàu Giaáy, TP. Haø Noäi 182 Nguyeãn Vaên Cừ, TP. Vinh, Tænh Ngheä An 

Tel: (04) 32121 047                Fax: (04) 32121 044  Tel: (038) 3585 717                 Fax: (038) 3585 722

 Phoøng Giao Dòch Nam Vinh

32 Traàn Phuù, P. Löông Khaùnh Thieän, Q.Ngoâ Quyeàn, HP 343 Leâ Duaãn, P.Trung Ñoâ, Tp. Vinh , tænh Ngheä An 

Tel: (031) 3757 578               Fax: (031) 375 7571 Tel: (038) 3552 838                 Fax: (038) 3552 468

Phoøng Giao Dòch Traàn Nguyeân Haõn Phoøng Giao Dòch Baéc Vinh

274 Traàn Nguyeân Haõn, Q.Leâ Chaân, TP. Haûi Phoøng 150 Nguyeãn Traõi, TP. Vinh, tænh Ngheä An 

Tel: (031) 3786 963               Fax: (031) 3786 965 Tel: (038) 3513 537                 Fax: (038) 3513 536

Phoøng Giao Dòch Thuûy Nguyeân Phoøng Giao Dòch Thanh Chöông

Maët tieàn ñöôøng TL359, thoân Phuø Lieãn, H.Thuûy Nguyeân, HP Khoái 4, TT Thanh Chöông, H.Thanh Chöông, T.Ngheä An 

Tel: (031) 3653 596               Fax: (031) 3653 586 Tel: (038) 6933 888                  Fax: (038) 6932 555

CHI NHAÙNH ÑOÁNG ÑA CHI NHAÙNH EXIMBANK QUAÛNG NINH

CHI NHAÙNH EXIMBANK CAÀU GIAÁY

CHI NHAÙNH EXIMBANK VINH

CHI NHAÙNH EXIMBANK HAÛI PHOØNG
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Phoøng Giao Dòch Dieãn Chaâu Phoøng Giao Dòch Caàu Keânh Baéc

Kioât Soá 2, TTTM Dieãn Chaâu, H.Dieãn Chaâu, tænh Ngheä An 385 Nguyeãn Vaên Cöø, P.Höng Bình, TP.Vinh, tænh Ngheä An 

Tel: (038) 377 6776                 Fax: (038) 360 2602 Tel: (038) 357 5556                  Fax: (038) 357 5557   

Phoøng Giao Dòch Ñoâ Löông

Khoái 3, TT.Ñoâ Löông, huyeän Ñoâ Löông, tænh Ngheä An 

Tel: (038) 871 8668                 Fax: (038) 871 8568

CHI NHAÙNH EXIMBANK QUAÛNG NGAÕI 

CHI NHAÙNH EXIMBANK ÑAØ NAÜNG CHI NHAÙNH EXIMBANK QUAÛNG NAM

CHI NHAÙNH EXIMBANK HUEÁ

CHI NHAÙNH EXIMBANK NHA TRANG

CHI NHAÙNH EXIMBANK HUØNG VÖÔNG

Phoøng Giao Dòch Hoaø Cöôøng

35A -35B Huøng Vöông, TP.Quaûng Ngaõi, T.Quaûng Ngaõi 205 Phan Chaâu Trinh, Q. Haûi Chaâu, Ñaø Naüng

Tel: (055) 3713 318                   Fax: (055) 3713 319 Tel: (0511) 3621 701              Fax: (0511) 3621 703

Phoøng Giao Dòch Traàn Phuù Phoøng Giao Dòch Thuaän Phöôùc

136 Ñaïi loä Huøng Vöông, P.Traàn Phuù, TP.Quaûng Ngaõi 180-182 Ñoáng Ña, P.Thuaän Phöôùc, Q.Haûi Chaâu, Ñaø Naüng

Tel: (055) 3714 173                   Fax: (055) 3714 172 Tel: (0511) 3573 222              Fax: (0511) 3573 224

  

 48 Traàn Phuù, Q.Haûi Chaâu, TP. Ñaø Naüng 226-228 Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (0511) 3830 889                Fax: (0511) 3826 674 Tel: (0510) 6252 246              Fax: (0510) 6252 247

Phoøng Giao Dòch Haûi Chaâu Phoøng Giao Dòch Hoäi An

484 Hoaøng Dieäu, Q.Haûi Chaâu - TP.Ñaø Naüng 22 Traàn Höng Ñaïo, P.Caåm Phoâ, Tp.Hoäi An, Quảng Nam 

Tel: (0511) 3552 710                Fax: (0511) 3552 709 Tel: (0510) 3926 555              Fax: (0510) 3926 558

Phoøng Giao Dòch Thanh Kheâ Phoøng Giao Dòch Nam Phöôùc

203 OÂng Ích Khieâm, Q.Haûi Chaâu, Tp.Ñaø Naüng QL 1A, Phoá Long Xuyeân, TT. Nam Phöôùc, Quảng Nam 

Tel: (0511) 3751 736                Fax: (0511) 3751 735 Tel: (0510) 3777 368              Fax: (0510) 3776 368

Phoøng Giao Dòch Haøm Nghi  

90 Haøm Nghi, Quaän Thanh Kheâ, TP.Ñaø Naüng 205 Traàn Höng Ñaïo, P.Phuù Hoøa, TP.Hueá

Tel: (0511) 3653892                 Fax: (0511) 3653 891 Tel: (054) 3588 678                 Fax: (054) 3588 603

Phoøng Giao Dòch Sôn Traø  

794-796 Ngoâ Quyeàn, Q.Sôn Traø, Tp. Ñaø Naüng 63 Yersin, P.Phöông Saøi, TP. Nha Trang

Tel: (0511) 3937 066                Fax: (0511) 3937 067 Tel: (058) 3811 888                 Fax: (058) 3826 715

Phoøng Giao dòch Quang Trung

151-153 Nguyeãn Vaên Linh, Q.Thanh Kheâ, Tp.Ñaø Naüng 61A Quang Trung, P. Loä Thoï, TP Nha Trang

Tel: (0511) 3565 347                Fax: (0511) 3866 596 Tel: (058) 3528 075                 Fax: (058) 3528 068

Phoøng Giao Dòch Ñieän Bieân Phuû Phoøng Giao dòch Dieân Khaùnh

433 Ñieän Bieân Phuû, Q.Thanh Kheâ, Tp.Ñaø Naüng 246 Laïc Long Quaân, TT.Dieân Khaùnh, TP. Nha Trang

Tel: (0511) 3720 474                Fax: (0511) 3720 473 Tel: (058) 3895 595                 Fax: (058) 3895 596

Phoøng Giao Dòch Chôï Coàn Phoøng Giao dòch Leâ Hoàng Phong

336-338 Huøng Vöông, Q.Thanh Kheâ Tp Ñaø naüng 584 Leâ Hoàng Phong, Tp.Nha Trang

Tel: (0511) 3826 637                Fax: (0511) 3826 638 Tel: (058) 3889 919                 Fax: (058) 3888 299

KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
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CHI NHAÙNH EXIMBANK BUOÂN MA THUOÄT

CHI NHAÙNH EXIMBANK ÑAØ LAÏT

Phoøng Giao Dòch Nguyeãn Taát Thaønh

114-116 Phan Boäi Chaâu, TP. BMT, tænh Ñaéc Laéc 316 Nguyeãn Taát Thaønh, TP.Buoân Ma Thuoätt, tænh Ñaéc Laéc

Tel: (0500) 6250 414              Fax: (0500) 6250 411 Tel: (0500) 3975858                 Fax: (0500) 3975856

Phoøng Giao Dòch Buoân Hoà

327 Huøng Vöông, TX Buoân Hoà, tænh Ñaéc Laéc 2D-2D/1-2E Nguyeãn Vaên Troãi, P.1, TP.Ñaø Laït, Laâm Ñoàng

Tel: (0500) 3571506/7/9          Fax: (0500) 3571 508 Tel: (063) 3522 111                  Fax: (063) 3522 115

Phoøng Giao Dòch Chôï Buoân Ma Thuoät Phoøng Giao Dòch Ñöùc Troïng

Ki oát soá C21 Chôï Buoân Ma Thuoät, P.Thoáng Nhaát, BMT 25 Thoáng Nhaát, TT.Lieân Nghóa, H.Ñöùc Troïng, Laâm Ñoàng

Tel: (0500) 3936 668          Fax: (0500)  3936 667 Tel: (063) 3651 111                  Fax: (063) 3651 115

Phoøng Giao Dòch Phan Chu Trinh Phoøng Giao Dòch Baûo Loäc

240 Phan Chu Trinh, Tp.Buoân Ma Thuoät, tænh Ñaéc Laéc 11 Ñeà Thaùm, phöôøng 1, thò xaõ Baûo Loäc, tænh Laâm Ñoàng

Tel: (0500) 3977227                 Fax: (0500) 3977226 Tel: (063) 6260 090                  Fax: (063) 6260 095

Phoøng Giao Dòch Leâ Duẩn Phoøng Giao Dòch Chi Laêng

420 Leâ Duaån, Tp Buoân Ma Thuoät, tænh Ñaéc Laéc Loâ A7 Khu quy hoạch Sương Mai, Tp Ñaø Laït, Laâm Ñoàng

Tel: (0500) 3934848                 Fax: (0500) 3934747 Tel: (063)  3565 153                 Fax: (063) 3565 155

CHI NHAÙNH EXIMBANK ÑOÀNG NAI CHI NHAÙNH EXIMBANK BÌNH DÖÔNG

CHI NHAÙNH EXIMBANK BAØ RÒA - VUÕNG TAØU 

223 Haø Huy Giaùp, P.Quyeát Thaéng, Tp.Bieân Hoøa, Ñoàng Nai 244 ÑL Bình Döông, TX.Thuû Daàu 1, Bình Döông

Tel: (0613) 3915 185              Fax: (0613). 3915 187 Tel: (0650) 3872 468               Fax: (0650) 3872 460

Phoøng Giao dòch Long Thaønh Phoøng Giao dòch Bình Döông Canary 

Ñöôøng Leâ Duaån (QL 51A)Toå 19, H.Long Thaønh, Ñoàng Nai 231 Yersin, P.Hieäp Thaønh, TX.Thuû Daàu Moät, T.Bình Döông

ÑT: (0613) 3501 777               Fax: (0613) 3501 780 Tel: (0650) 3872467               Fax : (0650) 3872 464

Phoøng Giao dòch Traûng Bom Phoøng Giao dòch Dĩ An

118 Aáp An Chu, huyeän Traûng Bom, Ñoàng Nai 3/21 Traàn Höng Ñaïo, huyeän Dyõ An, tænh Bình Döông

ÑT: (0613) 8971 678               Fax: (0613) 8971 677 Tel: (0650) 3736 965              Fax : (0650) 3736 967

Phoøng Giao dòch Long Khaùnh Phoøng Giao dòch Myõ Phöôùc 

245 Huøng Vöông, KP5, TX Long Khaùnh, Ñoàng Nai C4-OÂ16 khu I Ñöôøng DA1-1 Rupby Land, Bình Döông

ÑT: (0613) 3647 990               Fax: (0613) 3647 456 Tel: (0650) 3556 245             Fax : (0650) 3556 246

Phoøng Giao dòch Taân Tieán Phoøng Giao dòch Taân Phöôùc Khaùnh

113 Phaïm Vaên Thuaän, P.Taân Tieán, TP.Bieân Hoøa, Ñoàng Nai 08 Loâ E, KTM Taân Phöôùc Khaùnh, Taân Uyeân, Bình Döông

ÑT: (0613) 3940 898               Fax: (0613) 3940 866 Tel: (0650) 3659 001             Fax : (0650) 3659 003

Phoøng Giao dòch Gia Kieäm Phoøng Giao dòch Laùi Thieâu

5/E1 Quoác Loä 20, huyeän Thoáng Nhaát, tænh Ñoàng Nai 544A Nguyeãn Traõi, TT.Laùi Thieâu, Thuaän An, Bình Döông

ÑT: (0613) 8911 678                Fax: (0613) 8911 444 Tel: (0650) 3636 036             Fax : (0650) 3636 037

Phoøng Giao dòch Bieân Hoøa

881 Phaïm Vaên Thuaän, P.Tam Hieäp, Tp.Bieân Hoøa, ÑN 43 Traàn Höng Ñaïo, P.1, Tp.Vuõng Taøu, tænh BR-VT

ÑT: (0613)  915 999                Fax: (061) 3915 888 Tel: (064) 3513 674                 Fax: (064) 3513 677

KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ



Phoøng Giao dòch Baø Ròa Phoøng Giao dòch Phöôùc Tænh

112-114 Baïch Ñaèng, P.Phöôùc Trung, TX.Baø Ròa, BR-VT 286 (T17) - toå 8 aáp Taân Phöôùc, Long Ñieàn, BR-VT

Tel: (064) 3717 531                 Fax: (064) 3717 536 Tel: (064) 3673 738                  Fax : (064) 3673 737

Phoøng Giao dòch Taân Thaønh Phoøng Giao dòch Ngaõi Giao

27 Quoác loä 51, TT Phuù Myõ, H.Tâaân Thaønh, tænh BR-VT 270 Huøng Vöông, TT. Ngaõi Giao, H.Chaâu Ñöùc, tænh BR-VT

Tel: (064) 3876 974                Fax : (064) 3876 976 Tel: (064) 6252 473                  Fax : (064) 6252 477

Phoøng Giao dòch Nguyeãn An Ninh

513 Nguyeãn An Ninh, TP.Vuõng Tænh BR-VT

Tel: (064) 3584 433                Fax : (064) 3584 435 

CHI NHAÙNH BÌNH PHÖÔÙC

TTTM ITC Ñoàng Xoaøi, 1029 Phuù Rieàng Ñoû, Bình Phöôùc

Tel: (0651) 3887 878                 Fax: (0651) 3838 929

KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI NHAÙNH TP. HOÀ CHÍ MINH

CHI NHAÙNH EXIMBANK SAØI GOØN

Phoøng giao dòch Haøng Xanh

Toøa nhaø 229 Ñoàng khôûi, P. Beán Ngheù, Q.1, Tp.HCM 155A-155B Ñieän Bieân Phuû, Quaän Bình Thaïnh, TPHCM

Tel: (08) 38210 055                   Fax: (08) 38296 063 Tel: (08) 54221 074                   Fax: (08) 54221 075

Phoøng giao dòch Trung Sôn Phoøng giao dòch Vaên Thaùnh

2-4-6 Ñöôøng 9A, KDC Trung Sôn, H.Bình Chaùnh, TP.HCM 85 Ñöôøng D2 Vaên Thaùnh Baéc, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM

Tel: (08) 54319 019                   Fax: (08) 54319 018 Tel: (08) 35121 033                   Fax: (08) 35122 400

Phoøng giao dòch Tao Ñaøn

(T.treät)Toøa nhaø VietDragon Tower - 141 Nguyeãn Du, Q1 Toøaa nhaø 136 - 138 Leâ Thò Hoàng Gaám, Quaän 1, TP.HCM

Tel: (08) 38270 800                   Fax: (08) 38270 804 Tel: (08) 39143 152       Fax: (08) 39143 150 

Phoøng giao dòch Leâ Lôïi Phoøng giao dòch Voõ Vaên Taàn

08 Leâ Lôïi, P.Beán Ngheù, Q.1, Tp.HCM 365 Voõ Vaên Taàn, Phöôøng 5, Quaän 3, TP. HCM

Tel: (08) 38222 162                   Fax: (08) 38220 373 Tel: (08) 3818 1345                 Fax: (08) 3818 1346

Phoøng giao dòch Minh Khai Phoøng Giao dòch Ña Kao

Toøa nhaø soá 179EF Caùch Maïng Thaùng 8, P.5, Q.3, Tp.HCM 23A-B Nguyeãn Ñình Chieåu, P.Ña Kao, Q.1, Tp.HCM

Tel: (08) 38329 877                   Fax: (08) 38329 876 Tel: (08) 39110 163                 Fax: (08) 39110 161

Phoøng giao dòch Tröông Ñònh Phoøng Giao dòch Nguyeãn Coâng Tröù

Toøa nhaø soá 24B Tröông Ñònh, P.6, Q.3, Tp.HCM 130 Nguyeãn Coâng Tröù, P.Nguyeãn Thaùi Bình, Q.1, Tp.HCM

Tel: (08) 39330 046                   Fax: (08) 39330 047 Tel: (08)  38215 212                Fax: (08) 38215 214

Phoøng giao dòch Beán Thaønh Phoøng Giao dòch Tröôøng Sôn 

36-38 Ngoâ Ñöùc Keá, P.Beán Ngheù, Q.1, Tp.HCM 39B Tröôøng Sôn, phöôøng 2, quaän Taân Bình, Tp.HCM

Tel: (08) 38271 011                   Fax: (08) 38271 012 Tel: (08) 35470 768                 Fax: (08) 35470 872

Phoøng giao dòch Thanh Ña Phoøng Giao Dòch Phan Xích Long

629-631 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P.26, Bình Thaïnh, TP.HCM Toøa nhaø Haø Phan,05 Phan Xích Long, Q. PN, TP.HCM

Tel: (08) 54453 380                   Fax: (08) 54453 384 Tel: (08) 39959 498                 Fax: (08) 39959 493

Phoøng giao dòch Buøi Thò Xuaân Phoøng Giao Dòch Thảo Ñiền

Toøa nhaø 122A-B-C Buøi Thò Xuaân, Q.1, Tp.HCM 14R-14S Quoác Höông, Thaûo Ñieàn, quaän 2, Tp.HCM

Tel: (08) 54043 380                   Fax: (08) 54043 381 Tel: (08) 35194 215                 Fax: (08) 35194 216
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Phoøng Giao Dòch Beán Chöông Döông Phoøng Giao Dòch Hoà Vaên Hueâ

327 Beán Chöông Döông, P. Caàu Kho, Q.1, TP.HCM 164 Hoà Vaên Hueâ, Phöôøng 9, Q.Phuù Nhuaän, TP.HCM

Tel: (08) 38364 495                 Fax: (08) 38364 675 Tel: (08) 39971 208               Fax: (08) 39973 758

 Phoøng Giao dòch Goø Vaáp

141 Nguyeãn Chí Thanh, Quaän 5, TP.HCM 126 Nguyeãn Oanh, P.7, Q.Goø Vaáp, TP.HCM

Tel: (08) 39575 287                 Fax: (08) 39575 290 Tel: (08) 39896 483               Fax: (08) 39896 485

Phoøng Giao Dòch Quaän 6 Phoøng Giao dòch Phan Ñình Phuøng

41 Haäu Giang, Phöôøng 2, Quaän 6, TP.HCM 130 Phan Ñình Phuøng, P.2, Q.Phuù Nhuaän, TP.HCM

Tel: (08) 39691 638                 Fax: (08) 39606 947 Tel: (08) 3995 6925               Fax: (08) 39956 929

Phoøng Giao Dòch Kim Bieân Phoøng Giao dòch Nguyeãn Thaùi Sôn

161 Haûi Thöôïng Laõn OÂng, P.13, Q.5, TP.HCM 250 Nguyeãn Thaùi Sôn, P.4, Quaän Goø Vaáp, TP.HCM

Tel: (08) 3854 7388               Fax: (08) 3854 7381 Tel: (08) 39940 257                 Fax: (08) 39940 259

Phoøng Giao Dòch Phuù Thoï Phoøng Giao dòch Beán Ngheù

286 Lyù Thöôøng Kieät, P.14, Q.10, Tp.HCM 11A -11B Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.1, Tp.HCM

Tel: (08) 3866 9620               Fax: (08) 3866 9622 Tel: (08) 39105 433                 Fax: (08) 39105 594  

Phoøng Giao Dòch Hoàng Baøng

258 Hoàng Baøng, Phöôøng 15, Quaän 5, Tp.HCM 78 Nguyeãn Traõi, Phöôøng 3, Quaän 5, TP.HCM

Tel: (08) 39560 814               Fax: (08) 38556 333 Tel: (08) 3924 5802                 Fax: (08) 3924 5812

Phoøng Giao Dòch Höng Ñaïo Phoøng Giao dòch Kyø Hoøa

466 Traàn Höng Ñaïo, Phöôøng 2, Quaän 5, TP.HCM 773 Leâ Hoàng Phong noái daøi, P.12, Quaän 10, TP. HCM

Tel: (08) 39244 885               Fax: (08) 39244 889 Tel: (08) 38680398                  Fax: (08) 38680 397

Phoøng Giao Dòch An Ñoâng Phoøng Giao Dich Buøi Hữu Nghĩa

265 Traàn Phuù, Phöôøng 8, Quaän 5, TP.HCM 81 Buøi Höõu Nghóa, P.5, Q.5, Tp.HCM

Tel: (08) 3924 5863               Fax: (08) 3838 2553 ÑT: (08) 39244 782                 Fax: (08) 39244 783

Phoøng Giao Dòch Quaän 8 Phoøng Giao dòch Hoaø Höng

390-392 Phaïm Huøng, Phöôøng 5, Quaän 8, TP.HCM 138 Toâ Hieán Thaønh, Phöôøng 15, Quaän 10, Tp HCM

Tel: (08) 38523 290               Fax: (08) 38523 295   Tel: (08) 39797 972                 Fax: (08) 39797 971

Phoøng Giao Dòch Lyù Thaùi Toå

291 Lyù Thaùi Toå, P.9, Q.10, TP.HCM 65-65A Ñöôøng 3 thaùng 2 Phöôøng 12, Q.10, TP.HCM

Tel: (08) 39274 710               Fax: (08) 39274 715 Tel: (08) 39295 959                 Fax: (08) 39295 858

Phoøng Giao Dòch Nhaät Taûo Phoøng Giao dòch Ba Thaùng Hai

410 Nguyeãn Tri Phöông, P.4, Q.10, TP.HCM 530 Ñöôøng 3 Thaùng 2, phöôøng 14, quaän 10, Tp.HCM

Tel: (08) 39274 601               Fax: (08) 39274 605  ÑT: (08) 38687 490                 Fax: (08) 38687 492

Phoøng Giao dòch Vaïn Haïnh

48-50 Nguyeãn Höõu Caàu, P.Taân Ñònh, Quaän1, TP.HCM 373 Sö Vaïn Haïnh (Noái daøi), P.12, Quaän 10, TP.HCM

Tel: (08) 38205 305               Fax: (08) 38205 301 Tel: (08) 3868 0020                 Fax: (08) 3865 9212

CHI NHAÙNH EXIMBANK CHÔÏ LÔÙN

CHI NHAÙNH EXIMBANK HOØA BÌNH

CHI NHAÙNH EXIMBANK QUAÄN 10

CHI NHAÙNH EXIMBANK TAÂN ÑÒNH
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Phoøng Giao Dòch Baøn Côø Phoøng Giao Dòch Nguyeãn Thò Thaäp

619 Nguyeãn Ñình Chieåu, Phöôøng 2, Q.3, TP.HCM 527 Nguyeãn Thò Thaäp, P.Taân phong, Q.7,TP.HCM

Tel: (08) 3833 3424                 Fax: (08) 3833 3427 Tel: (08) 37752 829                   Fax: (08) 37752 831

Phoøng Giao Dòch Leâ Vaên Syõï Phoøng Giao Dòch Phuù Myõ

213 Leâ Vaên Syõ, Phöôøng 14, Q.3, TP.HCM 07 Loâ O Hoaøng Quoác Vieät, KDC Phuù Myõ, P.Phuù Myõ, Q.7

Tel: (08) 35264 448                 Fax: (08) 35264 449 Tel: (08) 37734 393                   Fax: (08) 37734 394

Phoøng Giao Dòch Thaønh Thaùi

61 Thaønh Thaùi, Phöôøng 14, Quaän 10, Tp.HCM 19 Coäng Hoøa, P.12, Q.Taân Bình, Tp.HCM

Tel: (08) 38651 675                 Fax: (08) 38651 677 Tel: (08) 38121 617                  Fax: (08) 38122 161

Phoøng Giao Dòch Minh Phuïng Phoøng Giao Dòch Voõ Thaønh Trang

90 Minh Phụng, Phöôøng 5, Quaän 6, TP.HCM 509 Tröôøng Chinh, P.14, Q.Taân Bình, TP.HCM

Tel: (08) 39699 790                   Fax: (08) 39699 792 Tel: (08) 38123 619                 Fax: (08) 38123 657

Phoøng Giao Dòch An Söông

31-33-27/1 AÂu Cô, Phöôøng 14, Quaän 11, TP.HCM 379-381 Tröôøng Chinh, P.Taân Thôùi Nhaát, Q. 12TP.HCM

Tel: (08) 39744 300                   Fax: (08) 38652 892 Tel: (08) 35921 905                 Fax: (08) 35921 908

Phoøng Giao Dòch Taân Bình Phoøng Giao Dòch Trung Chaùnh

1115 CMT8, Phöôøng 7, Quaän Taân Bình, TP. HCM 150/3 Nguyeãn Anh Thuû, Huyeän Hoác Moân, TP.HCM

Tel: (08) 39708 639                   Fax: (08) 39708 641 Tel: (08) 37181 495                Fax: (08) 37181 494

Phoøng Giao Dòch Baéc Haûi Phoøng Giao Dòch Phaïm Vaên Hai

02 Bis Cöûu Long, CX.Baéc Haûi, P.15, Quaän 10, TP.HCM 156 Phaïm Vaên Hai, P.03, Q.Taân Bình, TP.HCM

Tel: (08) 39708 907                   Fax: (08) 39708 905 Tel: (08) 39919 824                 Fax: (08) 39919 825

Phoøng Giao Dòch AÂu Cô Phoøng Giao Dòch Nguyeãn Sôn

334 - 336 AÂu Cô, Phöôøng 10, Quaän Taân Bình, TP.HCM 230-232 Nguyeãn Sôn, Quaän Taân Phuù, TP.HCM

Tel: (08) 39750 671                   Fax: (08) 39750 672 Tel: (08) 39721 840                 Fax: (08) 39721 841

Phoøng Giao Dòch Phuù Laâm

616 Hoàng Baøng, Phöôøng 16, Quaän 11, TP.HCM Toøa nhaø soá 21 Kỳ Ñoàng, P.9, Q.3, Tp.HCM

Tel: (08) 22293 660                   Fax: (08) 62641 709 Tel: (08) 39300 653                 Fax: (08) 39300 516

Phoøng Giao Dòch Ñaàm Sen

377A Minh Phuïng, P.10, Q.11, Tp.HCM Cao oác H2 ñöôøng Hoaøng Dieäu,P.8, Quaän 4, Tp HCM

Tel: (08) 38581 660                   Fax: (08) 38582 595 Tel: (08) 3941 4947                 Fax: (08) 3941 4948

448A Huyønh Taán Phaùt, P.Bình Thuaän, Quaän 7, TP.HCM 42 Voõõ Vaên Taàn, P.6, Quaän 3, TP. HCM

Tel: (08) 37733 063                   Fax: (08) 37733 053 Tel: (08) 39303 861                 Fax: (08) 39303 862

Phoøng Giao Dòch Phuù Xuaân Phoøng Giao Dòch Lyù Töï Troïng

6/8 Khu phoá 5, TT.Nhaø Beø, H.Nhaø Beø, TP. HCM 232 Lyù Töï Troïngä, P.Beán Thaønh, Q.1, Tp.HCM

Tel: (08) 38738 790                   Fax: (08) 38738 805 Tel: (08) 38246 822                 Fax: (08) 38246 832

CHI NHAÙNH EXIMBANK COÄNG HOØA 

CHI NHAÙNH EXIMBANK QUAÄN 11

CHI NHAÙNH EXIMBANK QUAÄN 3

CHI NHAÙNH EXIMBANK QUAÄN 4

CHI NHAÙNH EXIMBANK QUAÄN 7 Phoøng Giao Dòch Khaùnh Hoäi
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Phoøng Giao Dòch Thò Ngheø Phoøng Giao dòch Linh Xuaân

117-117A XVNT, P.17, Q.Bình Thaïnh, TP.HCM 76 QL 1 K, KP 3, P.Linh Xuaân, Q.Thuû Ñöùc, Tp.HCM

Tel: (08) 35146 806                 Fax: (08) 35146 804 Tel: (08) 37246 200                  Fax: (08) 37246 204

Vinamik Tower - soá 10 Taân Traøo, P.Taân Phuù, Q.7, Tp.HCM 110-112-114 Chôï Lôùn, P.11, Q.6, Tp.HCM 

Tel: (08) 5413 5588                 Fax: (08) 5413 5589 Tel: (08) 3755 4314                 Fax: (08) 3755 4318

Phoøng Giao Dòch Phaïm Theá Hieån Phoøng Giao Dòch Bình Trò Ñoâng

721 Phaïm Theá Hieån, P.04, Quaän 8, TP.HCM 211-213 Vaønh Ñai Trong, Q.Bình Taân, Tp.HCM

Tel: (08) 38521 153                  Fax: (08) 38521 156 Tel: (08) 3817 0493                 Fax: (08) 3817 0498

Phoøng Giao Dòch Taân Phong Phoøng Giao Dòch Taân Phuù

1469 Nguyeãn Vaên Linh, KP Myõ Toaøn 1-H3, Q.7, TP.HCM 611-611A  Luõy Baùn Bích, Q.Taân Phuù, Tp.HCM

Tel: (08) 54123 765                  Fax: (08) 54123 769 Tel: (08) 39761 881                 Fax: (08) 39761 886

Phoøng Giao Dòch Bình Chaùnh

147A Voõ Vaên Ngaân, P.Linh Chieåu, Q.Thuû Ñöùc, TP.HCM A29/25 Quoá loä 50, H. Bình Chaùnh, TP. HCM

Tel: (08) 37225 450                 Fax: (08) 37225 448 Tel: (08) 37581 771                 Fax: (08) 37581 007 

Phoøng Giao Dòch Phöôùc Long Phoøng Giao Dòch Goø Daàu

497 Ñoã Xuaân Hôïp, P.Phöôùc Long B, Q.9, Tp.HCM 54 Goø Daàu, Phöôøng Taân Quí, Quaän Taân Phuù, Tp.HCM

Tel: (08) 36400 869                  Fax: (08) 36400 898 Tel: (08) 35594 200                 Fax: (08) 35594 204

Phoøng Giao Dòch Quaän 9 

35 Leâ Vaên Vieät, Phöôøng Hieäp Phuù, Quaän 9, TP.HCM 307 Nguyeãn Vaên Troãi, P.01, Q.Taân Bình, TP.HCM

Tel: (08) 37360 864                  Fax: (08) 37360 872 Tel: (08) 38456 370                 Fax: (08) 38456 372

Phoøng Giao Dòch Tam Bình

141 Quoác loä 1A, P.Tam Bình, Q.Thuû Ñöùc, TP.HCM 10 Kinh Döông Vöông, Phöôøng 13, Quaän 6, TP.HCM  

Tel: (08) 37294 100                  Fax: (08) 37294 065 Tel: (08) 37527 073                 Fax: (08) 37527 076

Phoøng Giao Dòch Leâ Vaên Ninh Phoøng Giao Dòch An Laïc

12 Leâ Vaên Ninh, Phöôøng Linh Taây, Q.Thuû Ñöùc, TP.HCM 478-476 Kinh Döông Vöông, Q.Bình Taân, TP.HCM

Tel: (08) 38979 479                  Fax: (08) 38979 582 Tel: (08) 37527 991                 Fax: (08) 37527 992

Phoøng Giao Dòch Quaän 2

08 Traàn Naõo, aáp Bình Khaùnh 2, P.Bình An, Q.2, TP.HCM

Tel: (08) 37402 961                  Fax: (08) 37402 965

CHI NHAÙNH EXIMBANK PHUÙ MYÕ HÖNG CHI NHAÙNH EXIMBANK BÌNH PHUÙ

CHI NHAÙNH EXIMBANK THUÛ ÑÖÙC

CHI NHAÙNH EXIMBANK TAÂN SÔN NHAÁT

CHI NHAÙNH EXIMBANK BÌNH TAÂN

KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ

CHI NHAÙNH EXIMBANK AN GIANG Phoøng Giao Dòch Long Xuyeân

70-72 Hai Baø Tröng, TP. Long Xuyeân, Tænh An Giang 3/4 Toân Ñöùc Thaéng, Tp.Long Xuyeân, tænh An Giang

Tel: (076) 394 0880                  Fax: (076) 394 0884 Tel: (076) 394 1881                  Fax: (076) 394 1884

Phoøng Giao Dòch Chaâu Ñoác Phoøng Giao Dòch Phuù Taân

56-58-60 Nguyeãn Vaên Thoaïi, TX Chaâu Ñoác, tænh An Giang aáp Trung Hoøa, xaõ Taân Trung, H. Phuù Taân, An Giang

Tel: (076) 356 5881                  Fax: (076) 356 5884 Tel: (076) 3588 881                 Fax: (076) 3588 884
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Phoøng Giao Dòch Chaâu Phuù

21 Traàn Khaùnh Dö, Caùi Daàu, Chaâu Phuù,tænh An Giang     70 Huøng Vöông, phöôøng 2, thò xaõ Taân An, tænh Long An

Tel: (076)3684 881                  Fax: (076) 3684 884 Tel: (072) 3526 526                   Fax: (072) 3526 527

Phoøng Giao Dòch Taân Chaâu

46 Thoaïi Ngoïc Haàu, Tx.Taân Chaâu, tænh An Giang         08 Phan Ñình Phuøng, Q.Ninh Kieàu, TP. Caàn Thô

Tel: (076) 3536 881                 Fax: (076) 3536 884 Tel: (0710) 3821 915              Fax: (0710) 3821 916  

Phoøng Giao Dòch Caùi Raêng

77-79 Leâ Lôïi, Phöôøng 1, TP. Myõ Tho, Tænh Tieàn Giang 171 Quoác loä 1A, Q.Caùi Raêng, TP.Caàn Thô

Tel: (073) 397 6977                  Fax: (073) 397 6981 Tel: (0710) 3914 779              Fax: (0710) 3914 778

Phoøng Giao Dòch Cai Laäy Phoøng Giao Dòch Höng Lôïi

41 Ñöôøng 30/4, khu 2, Huyeän Cai Laäy, tænh Tieàn Giang 221A Ñöôøng 3/2, Q.Ninh Kieàu, Tp.Caàn Thô

Tel: (073) 3710 991                  Fax: (073) 3710 995 Tel: (0710) 3783 018              Fax: (0710) 3783 019

Phoøng Giao Dòch AÁp Baéc Phoøng Giao Dòch An Hoøa

366 AÁp Baéc, P.5, TP. Myõ Tho, tænh Tieàn Giang 177D Nguyeãn Vaên Cöø, P.An Hoøa, Q.Ninh Kieàu, Tp.Caàn Thô

Tel: (073) 3977 700                  Fax: (073) 3977 701 Tel: (0710) 3896562               Fax: (0710) 3896 563

Phoøng Giao Dòch An Phuù

Loâ P+R Traàn Vaên Kheùo, Q.Ninh Kieàu, Tp. Caàn Thô 87 Ñöôøng 30/4, P.Xuaân Khaùnh, Q.Ninh Kieàu, Tp.Caàn Thô

Tel: (0710) 3763 053                Fax: (0710) 3763 052 Tel: (0710) 3733 449              Fax: (0710) 373 3448

Phoøng Giao dòch OÂ Moân Phoøng Giao Dòch Bình Thuûy

292-293 Quoác loä 91, Q.OÂ Moân, Tp.Caàn Thô, TP.Caàn Thô 308 CMT 8, Q. Bình Thuûy, Tp.Caàn Thô

Tel: (0710) 3817 280                Fax: (0710) 3817 281 Tel: (0710) 3880 446              Fax: (0710) 3880 449

Phoøng Giao dòch Thoát Noát

568 Quoác Loä 91 (KV Long Thaïnh A), Q.Thoát Noát, Caàn Thô 477 Traàn Phuù, Phöôøng 7, TP. Baïc Lieâu, tænh Baïc Lieâu

Tel: (0710) 3611 161                Fax: (0710) 3611 181 Tel: (0781) 6252 274              Fax: (0781) 6252 275

Phoøng Giao Dòch An Nghieäp

174 ñöôøng Traàn Höng Ñaïo, Quaän Ninh Kieàu, Tp.Caàn Thô 02-04 Phaïm Hoàng Thaùi, Tp.Raïch Giaù, tænh Kieân Giang

Tel: (0710) 3733 124                Fax: (0710) 3733 125 Tel: (077) 3777 716                 Fax: (077) 3777 717

Phoøng Giao Dòch Traø Noùc

37 Leâ Hoàng Phong, Q.Bình Thuûy, Tp.Caàn Thô

Tel: (0710) 3881 870                Fax: (0710) 3881 872

CHI NHAÙNH EXIMBANK LONG AN

CHI NHAÙNH EXIMBANK CAÀN THÔ 

CHI NHAÙNH EXIMBANK MYÕ THO

CHI NHAÙNH EXIMBANK TAÂY ÑOÂ

CHI NHAÙNH EXIMBANK BAÏC LIEÂU

CHI NHAÙNH EXIMBANK KIEÂN GIANG




