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ăm 2008 là năm nền kinh tế thế giới và
trong nước có nhiều biến động phức tạp,
khó lường, hệ thống ngân hàng gặp

không ít khó khăn. Được sự quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Chính
sách xã hội đã có bước phát triển đáng kể. Tốc
độ tăng trưởng dư nợ đạt cao nhất từ trước tới
nay (trên 17.500 tỷ đồng), đưa tổng dư nợ lên tới
52.511 tỷ đồng với trên 6 triệu 700 ngàn khách
hàng còn dư nợ. Riêng cho vay hộ nghèo đạt
27.456 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,3% tổng dư nợ
với trên 3,9 triệu hộ nghèo đang vay vốn. Đặc
biệt đã có trên 1,2 triệu học sinh, sinh viên vay
vốn với số dư nợ lên đến 9.741 tỷ đồng. Năm
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2008, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã tổ
chức thành công việc tổng kết 5 năm hoạt động,
được truyền hình trực tuyến tại 4 điểm cầu: Hà
Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí
Minh. Từ những thành tích đóng góp vào sự phát
triển nền kinh tế - xã hội, nhất là với công cuộc
xóa đói giảm nghèo, Ngân hàng Chính sách xã
hội đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương
Độc lập hạng Ba.

Đạt được kết quả trên đây, Ngân hàng
Chính sách xã hội Việt Nam đã vượt qua nhiều
khó khăn thử thách, với quyết tâm xây dựng tập
thể đoàn kết nhất trí, tích cực và chủ động phối
hợp với các cấp, các ngành liên quan, các tổ chức
hội, đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội
Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh triển khai có hiệu quả nhiệm vụ
chính trị do Đảng và Nhà nước giao phó. Đến
nay, mạng lưới Ngân hàng Chính sách xã hội đã
được mở rộng với 63 chi nhánh cấp tỉnh, 611
Phòng giao dịch, trên 8.000 điểm giao dịch cấp
xã và gần 185.000 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các
thôn, bản trong cả nước. Mục tiêu quốc gia xóa
đói giảm nghèo trên mọi miền đất nước, đặc biệt
ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, thông
qua 14 chương trình tín dụng ưu đãi, trong đó 10
chương trình do Chính phủ giao và 04 chương
trình dự án nước ngoài đã được Ngân hàng Chính
sách xã hội tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt
hiệu quả cao. Hoạt động tín dụng chính sách đã
góp phần ổn định xã hội, nâng cao đời sống của
nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở ở nông thôn.

Tuy đã có những chuyển biến tích cực,
nền kinh tế thế giới và nước ta vẫn đang phải đối
mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Phát huy
truyền thống phấn đấu, khắc phục khó khăn của 5
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năm qua, với quyết tâm và tính năng động, sáng
tạo trong giai đoạn mới, cán bộ viên chức Ngân
hàng Chính sách xã hội nhất định sẽ thực hiện
thành công nhiệm vụ năm 2009 và những năm
tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu
quốc gia giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%
vào năm 2010.

Thay mặt Ngân hàng Chính sách xã hội,
tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc
trước sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà
nước; sự hợp tác có hiệu quả của các Bộ, ban,
ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; các cấp uỷ
Đảng, chính quyền các cấp; sự ủng hộ và tin cậy
từ phía các nhà tài trợ qua từng giai đoạn phát
triển của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng tích
cực chung sức, chung lòng thực hiện mục tiêu
chung xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu vì lý tưởng
dân chủ, công bằng xã hội.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN GIÀU
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HOÄI ÑOÀNG HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒQUAÛN TRÒ

Ông Nguyễn Văn Giàu
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Xuân Hà
Thứ trưởng Bộ Tài chính

Uỷ viên
Mr. Tran Xuan Ha

Vice Minister - Ministry of Finance
Member

Ông Nguyễn Bích Đạt
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Uỷ viên

Vice Minister - Ministry of Planning
and Investment

Member

Ông Nguyễn Đồng Tiến
Phó Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam
Uỷ viên

Deputy Governor - 
State Bank of Vietnam

Member

Ông Lê Bạch Hồng
Thứ trưởng

Bộ Lao động Thương binh - Xã hội
Uỷ viên

Mr. Le Bach Hong
Vice Minister - Ministry of Labor, 
War Invalids and Social Affairs

Member

Ông Bùi Bá Bổng
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Uỷ viên

Vice Minister - Ministry of Agriculture
and Rural Development

Member

Ông Hà Hùng
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

Uỷ viên

Vice Chairman - Committee of
Ethnic Minorities

Member

Ông Lê Hoàng Minh
Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân Việt Nam - Uỷ viên

Vice Chairman - Vietnam Farmers
Association

Member

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Việt Nam - Uỷ viên

Vice Chairperson - Vietnam
Women’s Union

Member

Bà Hà Thị Hạnh
Tổng giám đốc 

Ngân hàng Chính sách xã hội 
Uỷ viên

General Director of VBSP 
Member

Ông Võ Đức Tiến
Trưởng ban Kiểm soát 

Ngân hàng Chính sách xã hội
Uỷ viên

Chief of Supervision Board under
Board of Directors of VBSP

Member
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BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁCBAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

Ông Nguyễn Văn Lý
Phó Tổng giám đốc

Ông Dương Quyết Thắng
Phó Tổng giám đốc

Ông Võ Minh Hiệp
Phó Tổng giám đốc

Bà Hà Thị Hạnh
Tổng giám đốc 
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MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY QUAÛN TRÒ, ÑIEÀU HAØNHMOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY QUAÛN TRÒ, ÑIEÀU HAØNH
The governance, management structure of VBSP

A. Bộ máy quản trị Ngân hàng
Chính sách xã hội

I. Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách
xã hội gồm 12 thành viên, trong đó 2 thành viên
chuyên trách gồm Tổng giám đốc, Trưởng ban
kiểm soát; 10 thành viên kiêm nhiệm là Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước và các Thứ trưởng
hoặc cấp tương đương, đương chức của các Bộ,
ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tại
Trung ương. 

Hội đồng quản trị có chức năng quản trị
Ngân hàng Chính sách xã hội, ban hành các văn

A. The governance structure 
of VBSP:

I. The Board of Directors
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II. Supporting teams of BOD

bản về chủ trương, chính sách, chiến lược phát
triển Ngân hàng Chính sách xã hội hàng năm và
5 năm, cơ chế tổ chức và hoạt động của Ngân
hàng Chính sách xã hội các cấp, Nghị quyết các
kỳ họp Hội đồng quản trị đột xuất, thường kỳ
hàng quý, hàng năm. 

Ngoài các nhiệm vụ trên, các thành viên
kiêm nhiệm Hội đồng quản trị còn trực tiếp chỉ
đạo hệ thống của mình tham gia quản lý, giám
sát hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

II. Bộ máy giúp việc cho Hội đồng
quản trị gồm: 

1. Ban Chuyên gia tư vấn: Có chức năng
tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện
chức năng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
Thành viên Ban Chuyên gia tư vấn Hội đồng
quản trị gồm các chuyên gia cao cấp do các Bộ,
ngành, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo
tham gia Hội đồng quản trị cử và một số chuyên
gia do Chủ tịch lựa chọn. 

2. Ban Kiểm soát: Có chức năng kiểm
tra, giám sát hoạt động của Ban đại diện Hội
đồng quản trị cấp tỉnh, huyện và bộ máy điều
hành của Ngân hàng Chính sách xã hội trong
việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật
của Chính phủ, điều lệ Ngân hàng Chính sách
xã hội và các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng
quản trị. 

3. Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp
tỉnh, huyện: Là đại diện của Hội đồng quản trị
Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương, có
chức năng giám sát việc thực hiện các văn bản
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chỉ đạo, Nghị quyết Hội đồng quản trị tại chi
nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và
Phòng giao dịch cấp huyện, phối hợp chỉ đạo
việc gắn tín dụng chính sách với kế hoạch xóa
đói giảm nghèo và dự án phát triển kinh tế - xã
hội tại địa phương để nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn. 

B. Bộ máy điều hành Ngân hàng
Chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội có hệ thống
màng lưới hoạt động từ Trung ương đến tỉnh,
thành phố, quận, huyện theo địa giới hành chính. 

Ðiều hành hoạt động của hệ thống Ngân
hàng Chính sách xã hội là Tổng giám đốc, giúp
việc cho Tổng giám đốc là một số Phó Tổng
giám đốc và các Phòng, Trung tâm chuyên môn
nghiệp vụ tại Hội sở chính. 

I. Tại Trung ương

Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã
hội đặt tại thủ đô Hà Nội, 01 Sở giao dịch, Trung
tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Ðào tạo.

II. Tại địa phương 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội
cấp tỉnh: Là đơn vị trực thuộc Hội sở chính, đại
diện pháp nhân theo uỷ quyền của Tổng giám
đốc trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động
của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.
Ðiều hành chi nhánh cấp tỉnh là Giám đốc, giúp
việc Giám đốc là một số Phó giám đốc và các
Phòng chức năng tại Hội sở tỉnh. Ðến 31 tháng

B.  The management board 
of VBSP

I. At the central level

II. At the local level
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12 năm 2008 có 63 chi nhánh Ngân hàng Chính
sách xã hội tỉnh, thành phố.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách
xã hội cấp huyện: Là đơn vị trực thuộc chi nhánh
Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, đặt tại các
quận, huyện, trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ
của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.
Ðiều hành Phòng giao dịch quận, huyện là Giám
đốc, giúp việc Giám đốc là Phó giám đốc và các
Tổ nghiệp vụ. Ðến 31 tháng 12 năm 2008 có 611
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội
cấp huyện.

Tổ tiết kiệm và vay vốn: Ngân hàng
Chính sách xã hội thực hiện phương thức cho
vay đến người vay thông qua các tổ chức nhận
uỷ thác. Tổ tiết kiệm và vay vốn của các tổ chức
nhận uỷ thác là cánh tay nối dài của Ngân hàng
Chính sách xã hội đảm bảo vốn tín dụng ưu đãi
của Chính phủ đến đúng người nghèo và các đối
tượng chính sách cần vay vốn. Ðến 31 tháng 12
năm 2008 có 184.399 Tổ tiết kiệm và vay vốn.
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Các chương trình tín
dụng chính sách xã hội

■■ Chương trình cho vay hộ nghèo

■■ Chương trình cho vay học sinh,
sinh viên

■■ Chương trình cho vay giải quyết
việc làm

■■ Chương trình cho vay xuất khẩu
lao động

■■ Chương trình cho vay hộ gia
đình sản xuất, kinh doanh tại
vùng khó khăn

■■ Chương trình cho vay trả chậm
nhà ở

■■ Chương trình cho vay nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn

■■ Chương trình cho vay hộ đồng
bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó
khăn

■■ Chương trình cho vay hộ đồng
bào dân tộc thiểu số định canh,
định cư giai đoạn 2007 - 2010 

■■ Chương trình cho vay hộ gia
đình, cơ sở doanh nghiệp sử
dụng lao động là người sau cai
nghiện

■■ Chương trình cho vay phát triển
ngành lâm nghiệp

■■ Chương trình cho vay doanh
nghiệp vừa và nhỏ (KFW)

■■ Chương trình cho vay dự án
UNILEVER

■■ Chương trình cho vay dự án
OPEC
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Social policy credit
programs

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■



VBSPVBSP
Báo cáo th��ng niên 2008 13

hằm tăng cường khả năng tiếp cận tín
dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ
đối với người nghèo và các đối tượng

chính sách khác, đồng thời tiết giảm chi phí giao
dịch của người vay, thực hiện dân chủ, công khai
việc sử dụng vốn tín dụng chính sách và tăng
cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương,
các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm tra,
giám sát và giúp đỡ người vay sử dụng vốn có
hiệu quả, từ tháng 8 năm 2005, Ngân hàng Chính
sách xã hội đã chính thức thành lập các Tổ giao
dịch lưu động tiến hành giao dịch tại các điểm
giao dịch xã (mỗi xã có 01 điểm giao dịch được
đặt tại trụ sở Uỷ ban nhân dân với những xã,
phường, thị trấn có khoảng cách trên 3 km tính từ
trụ sở Uỷ ban nhân dân xã đến Phòng giao dịch
Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện hoặc trụ
sở Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh).

Tổ giao dịch lưu động gồm 2 đến 3 cán
bộ do Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
nơi cho vay phân công, bao gồm: Cán bộ tín
dụng làm Tổ trưởng, Kế toán, Thủ quỹ (trường
hợp Tổ giao dịch có 2 người thì Tổ trưởng kiêm
Thủ quỹ). Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho
vay mở một sổ theo dõi hàng ngày về việc phân
công cán bộ tham gia Tổ giao dịch lưu động.
Việc thực hiện giao dịch tại xã được tiến hành ít
nhất một lần/tháng vào một ngày cố định trong
tháng có giao dịch (kể cả ngày lễ và chủ nhật),
và được công bố công khai trên biển hiệu điểm
giao dịch. Uỷ ban nhân dân xã bố trí nơi giao
dịch của Tổ giao dịch lưu động tại trụ sở Uỷ
ban nhân dân, đảm bảo an toàn cho công việc
giao dịch, thuận tiện cho người nghèo và các
đối tượng chính sách đến nhận tiền vay, trả nợ,
trả lãi,...

NN II

TOÅ GIAO DÒCH LÖU ÑOÄNG TAÏI XAÕTOÅ GIAO DÒCH LÖU ÑOÄNG TAÏI XAÕ
Mobile transaction units at communes
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Tại điểm giao dịch xã niêm yết công khai:
Các thông tin về chủ trương, chính sách tín dụng
ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các
đối tượng chính sách khác; lãi suất cho vay từng
chương trình; nội quy giao dịch, danh sách hộ vay
vốn, số dư nợ, thời hạn trả nợ, số lãi còn phải trả
của từng người vay theo kỳ giao dịch, số dư tiền
gửi tiết kiệm của từng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trong thời gian giao dịch tại xã, Tổ giao
dịch lưu động tiến hành nhận hồ sơ xin vay, giải
ngân, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm
qua Tổ tiết kiệm và vay vốn; chi trả tiền hoa hồng
cho Tổ tiết kiệm và vay vốn, tiền thù lao cho cán
bộ xã, phường tiến hành giao ban giữa Ngân hàng
Chính sách xã hội với đại diện lãnh đạo các tổ chức
hội và các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm
kiểm soát diễn biến, tình hình nợ vay, hoạt động
của Tổ tiết kiệm và vay vốn, rủi ro về tín dụng...

Ðược sự quan tâm, chỉ đạo của Ban đại
diện Hội đồng quản trị các cấp cùng sự tạo điều
kiện của Uỷ ban nhân dân cấp xã, đến 31 tháng
12 năm 2008, Ngân hàng Chính sách xã hội đã
thành lập và đi vào hoạt động được hơn 8.500 Tổ
giao dịch lưu động tại xã trên tổng số 10.914 xã,
phường trong cả nước.
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SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC HEÄ THOÁNGSÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC HEÄ THOÁNG
Organizational Chart

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Board of Directors (BOD) 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG 
BAN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO XÃ, PHƯỜNGBAN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO XÃ, PHƯỜNG

NGƯỜI VAYNGƯỜI VAY NGƯỜI VAYNGƯỜI VAY NGƯỜI VAYNGƯỜI VAY NGƯỜI VAYNGƯỜI VAY NGƯỜI VAYNGƯỜI VAY NGƯỜI VAYNGƯỜI VAY

TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐNTỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN

HỘI SỞ CHÍNHHỘI SỞ CHÍNH
Headquarters

BAN CHUYÊN GIA BAN CHUYÊN GIA 
TƯ VẤNTƯ VẤN

BAN KIỂM SOÁT BAN KIỂM SOÁT 
NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG 

CHÍNH SÁCH XÃ HỘICHÍNH SÁCH XÃ HỘI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, TRUNG TÂM CNTT, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, TRUNG TÂM CNTT, 
CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ, SỞ GIAO DỊCHCHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ, SỞ GIAO DỊCH

BAN ĐẠI DIỆN BAN ĐẠI DIỆN 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ

PHÒNG GIAO DỊCH QUẬN, HUYỆNPHÒNG GIAO DỊCH QUẬN, HUYỆN BAN ĐẠI DIỆN BAN ĐẠI DIỆN 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUẬN, HUYỆNHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUẬN, HUYỆN

Ghi chú:
Note:

Quan hệ chỉ đạo
Intruction line

Chế độ báo cáo
Reporting line

Phối hợp  
Coordination
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Organizational Chart of VBSP’s Headquarters
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TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Information Technology Center

TRUNG TÂM ĐÀO TẠOTRUNG TÂM ĐÀO TẠO
Training Center

VĂN PHÒNGVĂN PHÒNG
Administration Office

TÀI VỤTÀI VỤ
Finance Department

XÂY DỰNG CƠ BẢNXÂY DỰNG CƠ BẢN
Construction Department

HỢP TÁC QUỐC TẾ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
International Cooperation Department

KIỂM TRA KIỂM TOÁN NỘI BỘKIỂM TRA KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Internal Supervision Auditing Department

TÍN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ TÍN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ 
CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁCCÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC

Department of Credit to Disadvantaged students and other target groups

KẾ HOẠCH NGUỒN VỐNKẾ HOẠCH NGUỒN VỐN
Capital Resources and Planning Department

QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ RỦI ROQUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ RỦI RO
Risk Management Department

TÍN DỤNG NGƯỜI NGHÈO TÍN DỤNG NGƯỜI NGHÈO 
Department of Credit to the Poor

TỔNGTỔNG
GIÁMGIÁM
ĐỐCĐỐC

General
Director

CÁC CÁC 
PHÓPHÓ

TỔNGTỔNG
GIÁMGIÁM
ĐỐCĐỐC

Deputy
General
Directors

TRUNGTRUNG
TÂM TÂM 

VÀ CÁCVÀ CÁC
PHÒNGPHÒNG
NGHIỆPNGHIỆP

VỤVỤ
Centers and
Operational
Departments

KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNHKẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
Accounting and Finalcial Management Department

TỔ CHỨC CÁN BỘTỔ CHỨC CÁN BỘ
Personnel Department
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HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨCHÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

TIN HỌCTIN HỌC

KIỂM TRA KIỂM TOÁN NỘI BỘKIỂM TRA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KẾ TOÁN - NGÂN QUỸKẾ TOÁN - NGÂN QUỸ

KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ TÍN DỤNGKẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

GIÁMGIÁM
ĐỐCĐỐC

CÁC CÁC 
PHÓPHÓ

GIÁMGIÁM
ĐỐCĐỐC

CÁCCÁC
PHÒNGPHÒNG
NGHIỆPNGHIỆP

VỤVỤ

SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC 
CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ, SỞ GIAO DỊCHCHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ, SỞ GIAO DỊCH

Organizational Chart of Provincial and 
Municipal branches and the Transaction Center of VBSP
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ổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách
xã hội năm 2008 đạt 52.511 tỷ đồng
tăng 50,29% so với năm 2007 và tăng

gấp 7,5 lần so với năm 2002. Tốc độ tăng trưởng
dư nợ bình quân 6 năm (giai đoạn 2002 - 2008)
đạt 40%/năm. 

Kết cấu dư nợ từng chương trình cho vay
như sau:

QUAÙ TRÌNH HOAÏT ÑOÄNGQUAÙ TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG
Banking operations

TT AA

■■ Hộ nghèo.

■■ Học sinh, sinh viên.

■■ Giải quyết việc làm.

■■ Xuất khẩu lao động.

■■ Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn.

■■ Nhà trả chậm.

■■ Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

■■ Doanh nghiệp vừa và nhỏ (KFW).

■■ Phát triển ngành lâm nghiệp.

■■ Hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

■■ Khác.

Kết cấu dư nợKết cấu dư nợ
The Structure of outstanding loansThe Structure of outstanding loans

18,6%

6,7% 52,3%

1,5%

11,9% 1,0% 6,8% 0,3% 0,2% 0,4% 0,3%
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■■ Dư nợ cho vay hộ nghèo 27.456 tỷ đồng,
chiếm tỷ trọng 52,3%.

■■ Dư nợ cho vay học sinh, sinh viên 9.741 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 18,6%.

■■ Dư nợ cho vay giải quyết việc làm 3.532 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 6,7%.

■■ Dư nợ cho vay xuất khẩu lao động 796 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 1,5%.

■■ Dư nợ cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh
doanh tại vùng khó khăn 6.250 tỷ đồng, chiếm
tỷ trọng 11,9%.

■■ Dư nợ cho vay trả chậm nhà ở 556 tỷ đồng,
chiếm tỷ trọng 1%.

■■ Dư nợ cho vay nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn 3.544 tỷ đồng, chiếm tỷ
trọng 6,8%.

■■ Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
(KFW) 140 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,3%.

■■ Dư nợ cho vay dự án phát triển ngành lâm
nghiệp 119 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,2%.

■■ Dư nợ cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số
đặc biệt khó khăn 217 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
0,4%.

■■ Dư nợ cho vay dự án UNILEVER 2,5 tỷ đồng,
chiếm tỷ trọng 0,005%.

■■ Dư nợ cho vay hộ gia đình, cơ sở doanh
nghiệp sử dụng lao động là người sau cai
nghiện 0,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,002%.

■■ Dư nợ cho vay khác (nguồn vốn địa phương)
156 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,3%.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
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QUAÙ TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG QUAÙ TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG 
Banking operations 

guồn vốn của Ngân hàng Chính sách
xã hội trong các năm qua (2003 -
2008) tăng trưởng tốt, tốc độ tăng

trưởng bình quân là 40%/năm. Ðến 31 tháng 12
năm 2008 tổng nguồn vốn đạt 54.691 tỷ đồng,
tăng 52% so với năm 2007, cụ thể nguồn vốn
qua các năm như sau:

NN II

Ðơn vị: Tỷ đồng
Unit: VND billion

Sơ đồ tăng trưởng nguồn vốnSơ đồ tăng trưởng nguồn vốn
Chart of liabilities growthChart of liabilities growth

Cơ cấu nguồn vốn năm 2008 của
Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

1. Vốn do ngân sách Nhà nước
Trung ương cấp: 12.101 tỷ đồng, chiếm tỷ
trọng 22% trên tổng nguồn vốn, trong đó:

VBSP’s capital structure:

1. Capital from the State budget



VBSPVBSP
Báo cáo th��ng niên 2008 21

- Vốn điều lệ: 7.988 tỷ đồng, chiếm tỷ
trọng 14,6% trên tổng nguồn vốn.

- Vốn nhận từ các chương trình: 4.113 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 7,5% trên tổng nguồn
vốn, bao gồm vốn cho vay giải quyết việc làm,
vốn cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn, vốn cho vay làm nhà trả chậm vùng
Ðồng bằng sông Cửu Long và vốn cho vay phát
triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu
số đặc biệt khó khăn.

2.  Vốn vay lãi suất thấp: 21.261 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 39% trên tổng nguồn vốn,
trong đó:

- Vay Ngân hàng Nhà nước: 7.796 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 14% trên tổng nguồn vốn;

- Vay Kho bạc Nhà nước: 13.015 tỷ đồng,
chiếm tỷ trọng  24% trên tổng nguồn vốn;

- Vay và nhận uỷ thác đầu tư nước
ngoài: 450 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1% trên
tổng nguồn vốn.

3. Vốn huy động theo lãi suất thị
trường: 17.593 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32%
trên tổng nguồn vốn, trong đó:

- Nhận tiền gửi 2% của các tổ chức tín
dụng Nhà nước: 10.041 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
18% trên tổng nguồn vốn;

- Huy động thị trường: 7.553 tỷ đồng,
chiếm tỷ trọng 14% trên tổng nguồn vốn.

2. Capital from low interest rate sources:

3. Mobilized funds:
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4. Vốn nhận tài trợ, uỷ thác đầu tư từ
chính quyền địa phương: 1.528 tỷ đồng,
chiếm tỷ trọng 3% trên tổng nguồn vốn.

5. Các quỹ và vốn khác: 2.208 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 4% trên tổng nguồn vốn.

4. Funds entrusted by local governments:

5. Other liabilities: 

■■ Vốn do ngân sách Nhà nước Trung ương
cấp.
Capital from the State budget

■■ Vốn vay lãi suất thấp.
Capital from low interest rate sources

■■ Vốn huy động theo lãi suất thị trường.
Mobilized funds

■■ Vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tư từ chính
quyền địa phương.
Funds entrusted by local governments

■■ Các quỹ và vốn khác.
Other liabilities

Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn năm 2008Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn năm 2008
The structure of liabilitiesThe structure of liabilities

32%

4%

39%

22%3%
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au 5 năm hoạt động (2003 - 2008),
Ngân hàng Chính sách xã hội đã được
biết đến nhiều thông qua các diễn đàn,

hội nghị, mạng lưới và đã trở thành một điển
hình về tín dụng cho mục tiêu xóa đói giảm
nghèo và phát triển tại Việt Nam. Trong mạng
lưới MIX (Microfinance Information Exchange)
- Một trung tâm cung cấp thông tin hàng đầu về
tài chính vi mô trên thế giới, Ngân hàng Chính
sách xã hội đứng thứ ba trong số các tổ chức
cung cấp dịch vụ tài chính vi mô trên thế giới về
số khách hàng dư nợ. Vị thế đối ngoại của Ngân
hàng Chính sách xã hội tiếp tục được nâng cao
trong con mắt của các nhà tài trợ quốc tế và các
cơ quan Chính phủ, thể hiện qua việc Ngân hàng
Chính sách xã hội được mời tham gia Hội nghị
các nhà tài trợ quốc tế trong lĩnh vực tài chính

SS AA

HOAÏT ÑOÄNG ÑOÁI NGOAÏIHOAÏT ÑOÄNG ÑOÁI NGOAÏI
International Relations Activities
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ngân hàng tại Hà Nội (tháng 5 năm 2008); Báo
cáo của Ngân hàng thế giới trong Hội nghị tư
vấn các nhà tài trợ (tháng 12 năm 2008) đã có
một chương về Ngân hàng Chính sách xã hội với
nhiều đánh giá tích cực.

Với vai trò là thành viên Hiệp hội các
Ngân hàng phục vụ người nghèo khu vực Châu
Á - Thái Bình Dương (BWTP), Ngân hàng
Chính sách xã hội đã phối hợp tổ chức thành
công Hội nghị tài chính vi mô Châu Á tại Hà Nội
(từ ngày 26 đến 29 tháng 8 năm 2008) với sự
tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ nhiều quốc
gia. Diễn đàn cũng giúp khẳng định hoạt động
của Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian
qua không chỉ thực hiện có kết quả cao các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về
lĩnh vực này mà còn có khả năng hội nhập với
cộng đồng quốc tế một cách chủ động, sáng tạo,
có uy tín.

Với vai trò là thành viên của Hiệp hội tín
dụng Nông nghiệp và Nông thôn khu vực Châu
Á - Thái Bình Dương (APRACA), Ngân hàng
Chính sách xã hội đã tham gia tích cực vào hoạt
động của APRACA tại Hội nghị thường niên
được tổ chức tại Hà Nội (tháng 3 năm 2008) và
cuộc họp Ban điều hành và các cuộc họp bên lề
của APRACA tại Nga (tháng 11 năm 2008).

Về các chương trình đào tạo nâng cao
năng lực cho cán bộ Ngân hàng Chính sách xã
hội tại nước ngoài, Ngân hàng Chính sách xã hội
đã cử đoàn cán bộ học tập và nghiên cứu kinh
nghiệm trồng rừng tại Trung Quốc, tổ chức các
chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan và Đài
Loan cho các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng
Chính sách xã hội, cử cán bộ tham gia khóa học
“Lãnh đạo và giới” tại Ôxtơ-rây-lia, “Phát triển
ngân hàng tài chính vi mô” tại Hoa Kỳ. Tổ chức
các đoàn đi thăm quan và học tập tại Philippines,
tham dự hội thảo công nghệ thông tin và tài
chính vi mô tại Ấn Độ. 

Bên cạnh các lớp học tập, trao đổi kinh
nghiệm tại nước ngoài, Ngân hàng Chính sách

PROJECT MANAGEMENT

I. Processing Project
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xã hội đã tiếp và giới thiệu về hoạt động, trao đổi
kinh nghiệm, tìm hướng hợp tác với rất nhiều
đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc với Ngân
hàng Chính sách xã hội.  

QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI

I. Các dự án đang thực hiện

1. Dự án phát triển ngành lâm nghiệp

Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế
giới (WB) đã xây dựng Dự án phát triển ngành
lâm nghiệp trong khuôn khổ chương trình phát
triển ngày lâm nghiệp trồng 5 triệu ha rừng giữa
Chính phủ và các đối tác, các nhà tài trợ. Dự án
gồm hai trọng tâm chính: (i) Phát triển trồng rừng
sản xuất ở 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam (Thừa
Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình
Định); và (ii) Quỹ bảo tồn thiên nhiên. Dự án dự
kiến tài trợ trồng khoảng 66.000 ha rừng thương
mại chủ yếu do các hộ gia đình quy mô vừa và
nhỏ thực hiện. Dự án phát triển ngành lâm nghiệp
do World Bank tài trợ trị giá lên đến 22,6 triệu
SDR. Mục tiêu của dự án là: (i) Đưa đất rừng sản
xuất chưa được sử dụng hợp lý và quản lý có hiệu
quả hơn và làm tăng sản xuất gỗ bền vững nhằm
đáp ứng nhu cầu của thị trường và của các hộ gia
đình; (ii) Thiết lập một khu vực trồng rừng tư
nhân dựa vào các hộ ở các tỉnh dự án; (iii) Duy trì
đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu; và
(iv) Cải thiện công tác bảo tồn tính đa dạng sinh
học của các khu rừng đặc dụng có tầm quan
trọng quốc tế. Tháng 1 năm 2008, dự án đã tổ
chức chuyến đi khảo sát kinh nghiệm trồng rừng
tại Trung Quốc. Đây là cơ hội để các bên tham
gia thực hiện dự án học hỏi kinh nghiệm, điều
chỉnh và áp dụng thích hợp vào các hoạt động
của dự án. Cũng trong năm 2008, dự án đã tổ
chức hội nghị tổng kết năm 2007 nhằm đánh giá
lại tình hình thực hiện dự án, đưa ra những điều
chỉnh phù hợp để giải quyết những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo
đạt được mục tiêu cuối cùng của dự án. Ban
Quản lý dự án đã cùng chuyên gia tư vấn hoàn
thành sản phẩm 1: Đề xuất chỉnh sửa cẩm nang
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tín dụng; sản phẩm 2: Đánh giá đào tạo; sản
phẩm 3: Đánh giá hệ thống quản lý dữ liệu, báo
cáo thống kê; sản phẩm 4: Đề xuất cho vay lâm
trường quốc doanh; sản phẩm 5: Đề xuất về cơ
cấu lãi suất cho vay dự án. Công tác giải ngân,
quản lý món vay, kiểm tra và đánh giá tình hình
thực hiện dự án cũng được thực hiện thường
xuyên và hiệu quả.  

2. Dự án đa dạng hóa thu nhập nông
thôn tỉnh Tuyên Quang

Dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn
tỉnh Tuyên Quang (RIDP) là dự án giữa nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ
phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD). Bộ Tài
chính - Đại diện cho Chính phủ Việt Nam ký kết
với Ngân hàng Chính sách xã hội hiệp định vay
phụ để cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay
một khoản vay phụ trị giá 1,43 triệu đô la Mỹ.
Mục tiêu của dự án là cải thiện tình hình kinh tế
- xã hội của các nhóm đối tượng dự án là hộ
nghèo và các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ; cơ sở
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cung cấp giống, vật tư tại các xã ở vùng II, III
trong địa bàn dự án bằng cách nâng cao năng lực
và vai trò của họ trong tiến trình ra quyết định,
tăng cường an ninh lương thực, đẩy mạnh đa
dạng hóa thu nhập ở vùng dự án, khuyến khích
sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên
nhiên. Dự án sử dụng phương thức cho vay mới
là cho vay bán buôn: Ngân hàng Chính sách xã
hội thực hiện cho vay trực tiếp tới Tổ tiết kiệm
và vay vốn, tổ cho vay lại thành viên trong tổ.
Đây là hình thức mới được thử nghiệm ở Ngân
hàng Chính sách xã hội và đã cho những kết quả
đáng ghi nhận, hiệu quả quản lý món vay của Tổ
tiết kiệm và vay vốn được nâng lên rõ rệt. Trong
năm 2008, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục
chuyển vốn thực hiện dự án. Tính đến 31 tháng
12 năm 2008, tổng dự nợ cho vay các thành viên
Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt hơn 37 tỷ đồng.

3. Dự án cho vay doanh nghiệp vừa
và nhỏ (KFW)

Bộ Tài chính cho Ngân hàng Chính sách
xã hội vay khoản vay bằng đồng Euro tương
đương 7 triệu Euro (7.000.000 EUR) từ nguồn
vay vốn của Cộng hoà Liên bang Đức thông qua
Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) để thiết lập Quỹ
tín dụng quay vòng nhằm cho vay đến các doanh
nghiệp vừa và nhỏ thuộc vùng dự án (Dự án
KfW). Tính đến cuối năm 2008, dự án đã cho
vay được 449 doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các
doanh nghiệp có thêm vốn mở rộng sản xuất
kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm mới. 

4. Dự án tài chính nông thôn cho
người nghèo (OPEC)

Dự án tài chính nông thôn dành cho người
nghèo vay vốn là dự án do Quỹ phát triển Quốc
tế của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (Quỹ
OPEC) cho Chính phủ Việt Nam vay vốn tín
dụng trị giá 10 triệu USD. Dự án nhằm thực hiện
2 mục tiêu chính: (i) Hỗ trợ chương trình tín dụng
xóa đói giảm nghèo của Việt Nam để tăng cường
địa vị kinh tế - xã hội của người nghèo ở các
vùng nông thôn tại 20 tỉnh, đặc biệt tập trung vào
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khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi các tỉnh
phía Bắc và miền Trung Việt Nam và (ii) Củng
cố, nâng cao năng lực của Ngân hàng phục vụ
người nghèo (nay là Ngân hàng Chính sách xã
hội) trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho
người nghèo. Toàn bộ số vốn này được Chính
phủ cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay lại và
Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay lại tới các
đối tượng theo quy định của dự án. Trong năm
2008, dự án tiếp tục cho vay tới các đối tượng
hưởng lợi và quản lý món vay hiệu quả. 

5. Dự án toàn dân tham gia quản lý
nguồn lực tỉnh Tuyên Quang 

Dự án toàn dân tham gia quản lý nguồn
lực tỉnh Tuyên Quang do Quỹ phát triển nông
nghiệp quốc tế (IFAD) cho Chính phủ Việt Nam
vay với tổng số vốn khoảng 3.724.000 đô la Mỹ.
Qua 15 năm thực hiện, vốn tín dụng ngân hàng
cho vay đã góp phần nâng cao thu nhập và đời
sống của những người dân tham gia dự án đặc
biệt là những hộ nông dân nghèo, dân tộc thiểu
số, những người dân mà trước đó chưa được tiếp
cận với tín dụng ngân hàng. Trong năm 2008, dự
án tiếp tục thực hiện giải ngân và thu hồi nợ, thu
lãi tiết kiệm từ khách hàng. Hiệu quả quản lý tín
dụng của dự án đã được ghi nhận.

6. Dự án khôi phục và quản lý rừng
bền vững KFW6

Dự án KfW6 là dự án khôi phục và quản
lý rừng bền vững ở các tỉnh Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên theo Hiệp
định tài chính ký giữa Ngân hàng Tái thiết Đức
và Chính phủ Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng
Chính sách xã hội sẽ được nhận một phần để
mở các tài khoản tiết kiệm tại Ngân hàng Chính
sách xã hội cho các hộ gia đình và cộng đồng
thôn, bản tham gia dự án. Mục đích của dự án
là khôi phục và quản lý rừng bền vững cho
khoảng 32.700 ha diện tích rừng tự nhiên hỗn
hợp. Mỗi hộ tham gia dự án sẽ nhận được
khoản hỗ trợ (không hoàn lại) qua tài khoản tại
Ngân hàng Chính sách xã hội. Trị giá tài trợ là
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3.712.710 EUR. Trong năm 2008, dự án tiếp
tục giải ngân và quản lý món vay hiệu quả, đạt
chất lượng tín dụng cao.

7. Dự án tăng cường dịch vụ tiết kiệm
cho người nghèo - Ford Foundation

Dự án tăng cường dịch vụ tiết kiệm cho
người nghèo thông qua nghiên cứu và thử nghiệm
các phương thức huy động mới của Ngân hàng
Chính sách xã hội do Quỹ Ford tài trợ nhằm giúp
Ngân hàng Chính sách xã hội tìm ra một mô hình
huy động tiết kiệm cho người nghèo ở vùng dự án
và để áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Việc triển
khai thực hiện các dịch vụ và sản phẩm tiết kiệm
này sẽ góp phần tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ
có thu nhập thấp có thể thoát nghèo bền vững và
bảo vệ họ tránh khỏi nguy cơ tái nghèo. Trong
năm 2008, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành việc
xây dựng tài liệu đào tạo dự án và tổ chức tập
huấn tại 3 tỉnh, thành phố thực hiện dự án là Hòa
Bình, Hải Phòng và Gia Lai. Hoạt động đào tạo
này nhằm giúp các tỉnh, thành phố triển khai dự
án hiệu quả, trở thành những mô hình thí điểm tốt
để có thể nhân rộng kết quả trên phạm vi toàn
quốc, đạt được mục tiêu dự án đề ra, đồng thời
cũng là cơ hội để các cán bộ tham gia thực hiện
dự án trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó
khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, cũng
như đóng góp ý kiến nhằm góp phần thực hiện
hiệu quả dự án. Ban Quản lý dự án cũng đã phối
hợp với các bên liên quan thiết kế tờ rơi không chỉ
phục vụ truyền thông hoạt động dự án mà còn góp
phần tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa tiết
kiệm nói chung, giúp người dân tạo ý thức tiết
kiệm và tiết kiệm hiệu quả. Về ứng dụng công
nghệ thông tin vào hoạt động của dự án, trong
năm 2008 dự án đã hoàn thiện chương trình phần
mềm quản lý giao dịch tiết kiệm Tổ tiết kiệm và
vay vốn do Trung tâm Công nghệ thông tin thực
hiện, góp phần tiết kiệm chi phí và đảm bảo hiệu
quả cao. Công tác kiểm tra và giám sát tình hình
thực hiện dự án cũng đã được tiến hành thường
xuyên với sự tham gia của các chuyên gia từ Ford
Foundation. 
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8. Dự án tăng cường năng lực cho
Ngân hàng Chính sách xã hội sau khi Việt
Nam gia nhập WTO

Căn cứ thoả thuận đồng tài trợ của
Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật Hậu gia nhập
WTO giữa Văn phòng Chính phủ nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Phát triển
Quốc tế Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Cơ
quan phát triển Quốc tế khối thịnh vượng chung
Ôxtơ-rây-lia, căn cứ quyết định của Ban chỉ đạo
Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật “Duy trì tăng
trưởng kinh tế và giảm nghèo thông qua việc
thực hiện cam kết gia nhập Tổ chức thương mại
thế giới” (sau đây được gọi là Chương trình Hỗ
trợ kỹ thuật Hậu gia nhập WTO), Ngân hàng
Chính sách xã hội đã nhận được khoản hỗ trợ kỹ
thuật của chương trình để thực hiện dự án
“Nâng cao năng lực cho Ngân hàng Chính sách
xã hội sau khi Việt Nam gia nhập WTO”, bao
gồm hai hoạt động chính: (i) Hỗ trợ Ngân hàng
Chính sách xã hội xây dựng chiến lược hoạt
động; (ii) Nâng cao nhận thức và hiểu biết của
cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội về WTO
và tác động đối với người nghèo. Tiếp theo các
hoạt động của năm 2007, trong năm 2008 dự án
đã tiếp tục hoàn chỉnh chiến lược phát triển của
Ngân hàng Chính sách xã hội, xây dựng  và
hoàn thiện bộ tài liệu tuyên truyền về tác động
của WTO đến các đối tượng dễ bị tổn thương
trong xã hội nói chung và đối với Ngân hàng
Chính sách xã hội nói riêng. Giúp cán bộ Ngân
hàng Chính sách xã hội nhận thức rõ hơn về các
nguy cơ và thách thức của việc gia nhập WTO
đối với hoạt động của ngân hàng. 

9. Dự án hỗ trợ kỹ thuật PRI-NLFC

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Ngân hàng
Chính sách xã hội do Viện nghiên cứu chính
sách Nhật Bản - Bộ Tài chính (RPI) tài trợ và
tổ chức Hỗ trợ dân sinh Nhật Bản NLFC (nay
là JFC) là cơ quan thực hiện dự án. Thông qua
dự án hợp tác kỹ thuật thì phía Nhật Bản cung
cấp và truyền đạt cho đội ngũ cán bộ và lãnh
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đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội (gồm
những cán bộ lãnh đạo, chủ chốt tại Hội sở
chính, chi nhánh và Phòng giao dịch cấp
huyện) những kinh nghiệm, kiến thức, bí quyết
cần thiết và phương  pháp thẩm định trong quá
trình cho vay doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp
mới khởi nghiệp và cho vay giáo dục. Đồng
thời, truyền đạt những kinh nghiệm về quản lý
món vay, quản lý điều hành chi nhánh, giúp
Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng bộ tài
liệu phân tích tín dụng, đào tạo “tiểu giáo viên”
cho Giám đốc các Phòng giao dịch về cách sử
dụng bộ tài liệu phân tích tín dụng thông qua
các cuộc hội thảo tổ chức tại Việt Nam và Nhật
Bản. Trong năm 2008, dự án đã hoàn thiện báo
cáo đánh giá cuối kỳ giai đoạn 2003 - 2008.
Trong báo cáo đánh giá cuối kỳ, NLFC đánh
giá cao hiệu quả hoạt động của dự án và khẳng
định về cơ bản dự án đã đạt được tất cả các
mục tiêu đề ra. 

II. Các dự án mới

Trong năm 2008, Ngân hàng Chính sách
xã hội đã thực hiện ký 5 thỏa thuận thực hiện dự
án mới: 

1. Dự án “Nâng cao nhận thức của
người nghèo về tín dụng chính sách của
Ngân hàng Chính sách xã hội sau khi Việt
Nam gia nhập BWTO và tăng cường khả
năng giám sát xã hội đối với hoạt động tín
dụng chính sách thông qua hoạt động
truyền thông truyền hình”

Tháng 4 năm 2008, Ngân hàng Chính
sách xã hội đã ký với Ban chỉ đạo Chương trình
BWTO về dự án “Nâng cao nhận thức của người
nghèo về tín dụng chính sách của Ngân hàng
Chính sách xã hội sau khi Việt Nam gia nhập
BWTO và tăng cường khả năng giám sát xã hội
đối với hoạt động tín dụng chính sách thông qua
hoạt động truyền thông truyền hình” trị giá
150.000 đô la Mỹ. Thông qua dự án này, Ngân
hàng Chính sách xã hội đã cộng tác với Công ty
Truyền hình Công nghệ cao - HTA, Đài Truyền

II. New project
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hình Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình Kỹ thuật
số (VTC) về việc sản xuất các chương trình
truyền hình giới thiệu về Ngân hàng Chính sách
xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội đã hoàn
thành 09 Video Clip giới thiệu về những hoạt
động chính của Ngân hàng Chính sách xã hội
liên quan đến chương trình cho vay hộ nghèo,
học sinh, sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi
trường. Các Video Clip đã được phát sóng trên
kênh VTV1, VTC1 thu hút sự chú ý của toàn xã
hội. Hoạt động truyền thông đã góp phần quan
trọng giới thiệu và quảng bá hình ảnh của Ngân
hàng Chính sách xã hội.

2. Dự án tài trợ từ Ford Foundation

Tháng 7 năm 2008, Ngân hàng Chính
sách xã hội đã ký với Quỹ Ford (Hoa Kỳ) thỏa
thuận thực hiện dự án “Nâng cao năng lực cho
Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua phát
triển kỹ năng quản lý, phát triển dịch vụ kiều hối
và nghiên cứu khả năng ứng dụng các chỉ số
đánh giá mức độ giảm nghèo của Ngân hàng
Chính sách xã hội (gọi tắt là dự án Ford II) trị
giá 252.000 đô la Mỹ. Đối với cấu phần đào tạo,
sau hai năm thực hiện dự án, toàn thể lãnh đạo
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội
các huyện nhận thức được những kỹ năng quản
lý cũng như cách thức áp dụng các công cụ quản
lý vào hoạt động của đơn vị mình để đảm bảo
hoạt động cấp cơ sở đạt hiệu quả cao nhất. Đồng
thời, những kiến thức do dự án cung cấp sẽ được
lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách
xã hội các huyện sử dụng hàng ngày, tạo ra sự
lan toả, thẩm thấu đến cán bộ cấp thấp hơn và
các đối tác liên quan, đồng thời tạo được một
văn hoá quản lý mới cho Ngân hàng Chính sách
xã hội. Đối với cấu phần phát triển dịch vụ kiều
hối tại xã, cấu phần này được thực hiện nhằm
tăng cường khả năng tiếp cận tới các dịch vụ
kiều hối tại các vùng nông thôn thông qua việc
thử nghiệm sản phẩm tại một tỉnh có mật độ
người đi xuất khẩu lao động cao, có địa hình đa
dạng. Việc thực hiện dịch vụ kiều hối kết hợp
với dịch vụ ngân hàng hiện có (cho vay, tiết
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kiệm), góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
của Ngân hàng Chính sách xã hội nói riêng và sự
nghiệp xóa đói giảm nghèo của Việt Nam nói
chung. Sau 2 năm thực hiện dự án, Ngân hàng
Chính sách xã hội sẽ thiết lập được quan hệ làm
đại lý cho Western Union - tổ chức cung cấp
dịch vụ chuyển tiền và áp dụng thử nghiệm
thành công tại tỉnh Thanh Hóa và bắt đầu áp
dụng trên phạm vi toàn quốc. Đối với cấu phần
nghiên cứu khả năng ứng dụng các chỉ số đánh
giá mức độ giảm nghèo của Ngân hàng Chính
sách xã hội, cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu
nào của cá nhân hay tổ chức để tìm ra câu trả lời
và xây dựng những chỉ tiêu để đánh giá đầy đủ
về hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi của
Chính phủ, cũng như hiệu quả đích thực của
đồng vốn với người nghèo. Vì vậy, dự án có mục
tiêu “Đánh giá hiệu quả giảm nghèo của chương
trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính
sách xã hội bằng phương pháp sử dụng chỉ số
đánh giá giảm nghèo liên tục (Progressive
Poverty Index)”. Trong năm 2008, dự án đã dự
thảo phương án cung cấp dịch vụ chuyển tiền
ngoại hối Western Union và triển khai một số
công tác chuẩn bị thực hiện dự án. 

3. Dự án nhà ở vay vốn ADB

Tháng 7 năm 2008, Ngân hàng Chính
sách xã hội đã ký thỏa thuận cơ chế tài chính dự
án nhà ở vay vốn ADB với Ban quản lý các dự
án tín dụng quốc tế - Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam trị giá giai đoạn I là 48 tỷ đồng. Ban quản
lý dự án đã dự thảo quy trình nghiệp vụ cho vay
và hướng dẫn hạch toán kế toán của dự án và
tham gia với các bên liên quan về việc hoàn
thiện cơ chế hoạt động của dự án. 

4. Dự án nhà ở an toàn Huế

Tháng 11 năm 2008, Ngân hàng Chính
sách xã hội đã hoàn thành việc đàm phán với tổ
chức diễn đàn phát triển Pháp về việc ký kết thỏa
thuận trực tiếp với chi nhánh Ngân hàng Chính
sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế dự án nhà ở an
toàn giai đoạn thử nghiệm trị giá 187.500 đô la



Mỹ. Mục tiêu chung của dự án là thiết lập một
chương trình cho vay bền vững và có thể tiếp
cận được nhằm hỗ trợ những hộ gia đình nghèo
sống tại vùng có nguy cơ bão lũ sửa chữa và làm
mới nhà ở theo tiêu chuẩn an toàn của dự án.

5. Dự án hợp tác với Tổng Công ty
viễn thông Quân đội (Viettel)

Tháng 12 năm 2008, Ngân hàng Chính
sách xã hội đã ký hợp đồng dự án cung cấp
thông tin tín dụng chính sách trên mạng điện
thoại di động với Viettel - Media - Tổng Công ty
viễn thông Quân đội (do Microsoft kết nối và hỗ
trợ) trị giá 100.000 đô la Mỹ. Theo đó, Công ty
Viettel và Ngân hàng Chính sách xã hội cam kết
sẽ hợp tác lâu dài, lựa chọn các dịch vụ và sản
phẩm thích hợp để cùng hợp tác và phát triển.
Chiến lược dài hạn của Ngân hàng Chính sách
xã hội là không chỉ sử dụng ngày càng nhiều ứng
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động mà còn
sử dụng các ứng dụng kỹ thuật số và truyền
thông để phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới
(thông qua hạ tầng di động, cố định và internet).
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HOAÏT ÑOÄNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN HOÃ TRÔÏHOAÏT ÑOÄNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN HOÃ TRÔÏ
TRONG CAÛI CAÙCH  THUÛ TUÏC VAY VOÁN VAØ TRONG CAÛI CAÙCH  THUÛ TUÏC VAY VOÁN VAØ 
GIAO DÒCH KHAÙCH HAØNGGIAO DÒCH KHAÙCH HAØNG
IT operation supports lending procedures and 
customer transactions

ăm 2008, cùng với sự phát triển và
trưởng thành của Ngân hàng Chính
sách xã hội, hoạt động công nghệ thông

tin đã thường xuyên theo sát hoạt động các
nghiệp vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội, tích
cực hỗ trợ triển khai các chủ trương của Ngân
hàng Chính sách xã hội trong cải cách các thủ
tục vay vốn và giao dịch với khách hàng, các
chương trình ứng dụng công nghệ thông tin đã
và đang từng bước góp phần giảm tải công việc
cho cán bộ nghiệp vụ tại cơ sở.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công tác chỉ đạo mang tính tổng thể
trong toàn hệ thống

- Tháng 3 năm 2008, lần đầu tiên hội nghị
tập huấn công tác tin học được tổ chức tập trung
cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và đã đạt được nhiều
kết quả khởi đầu cho một năm hoạt động chuyên
đề. Qua hội nghị này, những mặt làm được và
chưa làm được, những khó khăn, tồn tại trong
công tác tin học đã được thảo luận và đưa ra các
giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch,
nhiệm vụ đề ra. Từ kết quả thành công của hội
nghị, hoạt động công nghệ thông tin trong toàn
hệ thống đã có nhiều nét chuyển biến tích cực,
kết quả cho thấy từng bước đi đúng hướng, hiệu
quả cao.

- Theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày
07 tháng 1 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng
quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc

ACHIEVEMENTS

Comprehensive guidance on IT
operation in the bank-wide

NN II



ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng
Chính sách xã hội giúp Trung tâm có những định
hướng phát triển bền vững. Trên cơ sở đó Trung
tâm Công nghệ thông tin cũng dự thảo quy chế
hoạt động công nghệ thông tin tại chi nhánh tỉnh,
thành phố giúp Giám đốc các chi nhánh ban
hành quy chế hoạt động công nghệ thông tin tại
đơn vị. 

- Nhằm đưa ra các tiêu chí đánh giá xếp
loại về hoạt động công nghệ thông tin tại các chi
nhánh. Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban
hành quy định đánh giá và xếp loại về hoạt động
“Công nghệ thông tin” đối  với các chi nhánh
tỉnh, thành phố theo Quyết định số 1954/QĐ-
NHCS  ngày 17  tháng 7  năm 2008 của Tổng
giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hoạt động công nghệ thông tin đi đầu
trong công cuộc hiện đại hóa công nghệ và dịch
vụ ngân hàng, góp phần tăng năng suất, chất
lượng lao động của cán bộ nghiệp vụ. Đến nay,
hệ thống công nghệ thông tin đã được định
hướng và phát triển bền vững, tích cực hỗ trợ các
hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị trong hệ
thống Ngân hàng Chính sách xã hội.

Công tác triển khai đề án “Nâng cấp,
hiện đại hóa tin học ngân hàng”

- Ban dự án hiện đại hóa tin học trong
Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung mọi
nguồn lực, liên tục không ngừng thực hiện nhanh
đề án “Nâng cấp, hiện đại hóa tin học ngân
hàng”. Tham gia xây dựng dự án, tập trung vào
tư vấn về giải pháp công nghệ, mô hình kiến trúc
hệ thống, dự toán ngân sách cho các cấu phần
của dự án và giải pháp triển khai, lộ trình triển
khai dự án. Dự án đã hoàn thành một số công
việc theo lộ trình là thẩm định tài liệu thuộc dự
án nâng cấp hiện đại hóa tin học trong hệ thống
Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Do có những nguyên nhân khách quan
và chủ quan trong quá trình triển khai dự án,

Deploying the Project "Upgrading
and modernizing VBSP's information
technology".
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Trung tâm Công nghệ thông tin đã báo cáo Ban
Tổng giám đốc cho phép điều chỉnh kế hoạch
triển khai, thay đổi lộ trình và kết cấu dự án
nhằm thay thế phương pháp xây dựng dự toán
theo hướng có thể tiếp thu kinh nghiệm của các
ngân hàng bạn.

NHỮNG TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN
TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

- Các căn cứ pháp lý để xây dựng dự toán
cho gói thầu tư vấn, hỗ trợ triển khai dự án hiện
tại đang dựa hoàn toàn vào các văn bản pháp quy
như đã nêu trong thuyết minh kỹ thuật và dự
toán kinh phí do nhà tư vấn xây dựng là không
phù hợp với các dự án về mua sắm phần mềm
trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Nghiệp vụ của Ngân hàng Chính sách
xã hội mang tính đặc thù cao, các kiến thức về
một hệ thống ngân hàng nói chung khó có thể
đem ra áp dụng cho công tác tư vấn. Kinh
nghiệm của các nhà tư vấn trong nước đối với
một tổ chức tín dụng đặc thù như Ngân hàng
Chính sách xã hội là không có do ở Việt Nam
mô hình hệ thống như Ngân hàng Chính sách xã
hội là duy nhất.

- Tuy nhiên, khó khăn chủ yếu là do các
thành viên ban dự án còn thiếu kinh nghiệm triển
khai dự án, sự phối hợp giữa bộ phận tư vấn kỹ
thuật dự án và hội đồng đấu thầu dự án còn có
nhiều vướng mắc. Ban dự án còn lúng túng trong
việc xử lý các tình huống mới phát sinh.

Công tác phát triển phần mềm và
quản trị hệ thống ứng dụng

Trung tâm Công nghệ thông tin chủ động
nắm bắt những thay đổi về quy trình nghiệp vụ
mới ban hành để nâng cấp chương trình đáp ứng
được yêu cầu nghiệp vụ đề ra, liên tục cải tiến
chương trình, phát triển các ứng dụng mới nhằm
đáp ứng nhu cầu tin học hóa ngày càng cao trong
toàn hệ thống.

OBSTACLES AND CAUSES DURING
IMPLEMENTING THE PROJECT

Software development and application
system management.
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- Đối với các ứng dụng đang vận hành:

+ Chương trình kế toán giao dịch; thông
tin báo cáo và giao dịch lưu động: Nâng cấp
chương trình theo yêu cầu của các Phòng, Ban
nghiệp vụ như chuyển đổi tài khoản, quy định về
hệ thống thông tin báo cáo tín dụng, kế toán, quy
định về triển khai cho vay các chương trình tín
dụng mới… Ngoài ra, chương trình còn được
phát triển thêm các tiện ích để hỗ trợ quá trình
kiểm tra và chỉnh sửa số liệu để đảm bảo tính
đồng bộ của dữ liệu.

+ Bảo trì hệ thống thanh toán bao gồm
chương trình chuyển tiền điện tử nội, ngoại tỉnh
đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt và an
toàn vốn, tài sản trong thanh toán của Ngân hàng
Chính sách xã hội.

+ Quản trị Website của Ngân hàng Chính
sách xã hội và trang trao đổi thông tin trong nội
bộ đạt hiệu quả cao. Xây dựng và cấu hình lại
forum của Ngân hàng Chính sách xã hội tạo thêm
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một kênh để các chi nhánh cập nhật chương trình,
trao đổi kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

- Xây dựng các ứng dụng mới:

+ Thiết kế, xây dựng và triển khai chương
trình giao dịch xã trên Visual Foxpro thay cho
chương trình giao dịch xã cũ nhằm đáp ứng
nhiều hơn các tiện ích và tính năng của chương
trình, nhằm tăng hiệu quả sử dụng và nâng cao
năng suất lao động. 

+ Xây dựng chương trình tiết kiệm Ford,
hỗ trợ cho dự án Ford.

+ Xây dựng và triển khai chương trình hỗ
trợ lập và tổng hợp báo cáo kiểm tra kiểm toán
nội bộ trong toàn hệ thống.

+ Phối hợp cùng với các Phòng chuyên
môn nghiệp vụ tại Hội sở chính xây dựng
chương trình in Biên lai thu lãi (đã thí điểm tại
tỉnh Thái Bình, Lai Châu và thành phố Hà Nội)
và chương trình hỗ trợ đổi Sổ vay vốn (thí điểm
tại thành phố Hà Nội).

+ Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo
xây dựng chương trình tra cứu thông tin cho vay
học sinh, sinh viên. Theo phạm vi công việc
được phân định, Trung tâm Công nghệ thông tin
hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng cao
góp phần hoàn thành chương trình theo chỉ đạo
của Phó Thủ tướng Chính phủ.

+ Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý
nhân sự và tiền lương phục vụ cho việc quản lý
nhân sự và công tác tiền lương của Ngân hàng
Chính sách xã hội. Dự kiến sẽ đưa vào áp dụng
trong năm 2009.

Công tác vận hành, quản trị hệ thống
mạng và truyền thông

- Trong năm 2008 việc quản trị, vận
hành hệ thống mạng đã đáp ứng được yêu cầu
hoạt động của hệ thống tin học trong toàn quốc.

Operation and communication
network management
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Các sự cố về thiết bị được khắc phục nhanh, kịp
thời, đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn.

- Việc nhận và gửi dữ liệu báo cáo đúng
thời hạn đáp ứng được nhu cầu thông tin quản lý
của các Phòng, Ban tại Hội sở chính.

- Công tác chuyển phát văn bản qua
đường truyền Fastnet được thực hiện nhanh
chóng, đáp ứng được yêu cầu chuyển phát văn
bản nội bộ qua đường truyền tới các chi nhánh
và ngược lại.

- Phối hợp xây dựng phòng máy chủ của
Trung tâm khu vực miền Trung, thực hiện dịch
chuyển hệ thống tại khu vực miền Nam đảm
bảo hệ thống không bị gián đoạn, đáp ứng yêu
cầu hoạt động lâu dài của hệ thống trong thời
gian tới.

- Phối hợp với Phòng Xây dựng cơ bản
chuẩn bị cơ sở hạ tầng, xây dựng và đề xuất triển
khai thiết kế trung tâm dữ liệu cho địa điểm làm
việc mới của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm
đáp ứng tối đa yêu cầu phát triển, mở rộng hệ
thống tin học trong tương lai.

Công tác dịch vụ kỹ thuật, bảo hành,
bảo trì hệ thống thiết bị tin học

- Nguồn vốn Trung ương được ưu tiên
đầu tư nhằm đảm bảo nhu cầu thiết bị tối thiểu
phục vụ các hoạt động tác nghiệp tại Hội sở
chính, các chi nhánh cấp tỉnh và Phòng giao
dịch cấp huyện. Hiện tại, quy mô và số lượng
cơ cấu thiết bị được lựa chọn có tính đồng bộ
cao, phù hợp với mô hình hoạt động nghiệp vụ
của Ngân hàng Chính sách xã hội, đảm bảo tiết
kiệm hợp lý.

- Tính đến 31 tháng 12 năm 2008, toàn hệ
thống có 5.108 máy tính các loại, 4.667 máy in,
3.162 lưu điện, 736 switch, 1261 modem, 741
thiết bị lưu trữ. Do đặc thù hoạt động liên quan
đến phần cứng hệ thống nên Trung tâm Công
nghệ thông tin đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ trực

Completing technical services,
warranty and maintenance for IT equipment
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tiếp bảo trì hệ thống máy chủ, thiết bị mạng đáp
ứng kịp thời công tác chuyên môn nghiệp vụ và
chỉ đạo điều hành. Phối hợp với Công ty CFTD
(Nhà cung cấp máy chủ đề án chuyển tiền nội
bộ) hỗ trợ xử lý sự cố và bảo hành thiết bị tại 48
chi nhánh tỉnh. Các sự cố chủ yếu như hỏng
RAM, hỏng UPS và HDD, Mainboard; lỗi
Server phụ, card Raid, OS... Do hầu hết các thiết
bị đã hết thời gian bảo hành nên bị hao mòn linh
kiện, hỏng và lỗi.

- Để làm tốt công tác bảo dưỡng, sửa
chữa và thay thế các linh kiện thiết bị tin học
trong toàn hệ thống, Trung tâm Công nghệ thông
tin đã lên kế hoạch trình Tổng giám đốc cho
phép được đào tạo tập trung lớp kỹ thuật phần
cứng cho cán bộ tin học cấp tỉnh. Dự kiến năm
2009 triển khai thực hiện.

- Hệ thống máy chủ chuyển tiền đã hết
thời hạn bảo hành từ tháng 8 năm 2008. Trung
tâm Công nghệ thông tin đã xây dựng phương
án bảo trì trình Tổng giám đốc cho phép mua
một số máy chủ và linh kiện để bảo trì hệ
thống, nhưng do hãng IBM đã ngừng sản xuất
và cung cấp dòng sản phẩm mà Trung tâm
Công nghệ thông tin đã trình trong kế hoạch
mua sắm dự phòng. Do vậy, Trung tâm Công
nghệ thông tin tiếp tục đề xuất phương án
nghiên cứu cài đặt ứng dụng trên dòng máy chủ
khác tương đương và được Tổng giám đốc đồng
ý. Dự kiến đầu năm 2009 sẽ hoàn thành việc
triển khai.

Công tác đào tạo nâng cao kỹ năng
vận hành các ứng dụng tại chi nhánh

Công tác đào tạo cán bộ là then chốt cho
sự phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Năm 2008, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã
hội các tỉnh, thành phố đã tổ chức tốt việc tập
huấn nghiệp vụ tin học và triển khai các phần
mềm, các bản nâng cấp phần mềm tới các Phòng
giao dịch, hướng dẫn giải đáp các vướng mắc
cho cán bộ Phòng giao dịch.

Strengthening skills on running
applications in  branches.

PLANS AND ORIENTATIONS 
IN THE NEXT YEARS                                  
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NHIỆM VỤ NHỮNG NĂM TỚI

1. Tiếp tục chuẩn hóa các chương trình kế
toán giao dịch; thông tin báo cáo và giao dịch
lưu động về mặt chương trình và dữ liệu. Thiết
kế, nâng cấp và chỉnh sửa các chương trình phần
mềm để đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ
phát sinh.

+ Nghiên cứu khả năng chuyển đổi hệ
thống kế toán giao dịch và thông tin báo cáo sang
VISUAL FOXPRO; triển khai chương trình ứng
dụng trên Visual Foxpro trên toàn quốc nhằm
nâng cao hiệu suất của chương trình hiện có.

+ Năm 2009, phối hợp với các Phòng, Ban
tại Hội sở chính để triển khai chủ trương củng cố
Tổ tiết kiệm và vay vốn và đổi Sổ vay vốn trên
toàn quốc, triển khai chương trình tiết kiệm tổ.

2. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống
MailServer của Ngân hàng Chính sách xã hội,
đồng thời với việc triển khai các quy trình làm
việc trong Ngân hàng Chính sách xã hội có ứng
dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Chính
phủ. Tập trung theo hướng nghiên cứu xây dựng
hệ thống phần mềm quản lý văn bản có tích hợp
hệ thống thư điện tử. Mở rộng, triển khai các dịch
vụ sản phẩm mới trên mạng WAN, triển khai các
ứng dụng trên mạng.

Năm 2009, triển khai thử nghiệm, thay
thế phương thức truyền thông cũ Dialup bằng
đường MegaWan, và cấu hình giải pháp VPN
nhằm nâng cao tính năng và hiệu suất của hệ
thống mạng tại chi nhánh, đáp ứng trong hoạt
động nghiệp vụ tại chỗ. 

3. Nghiên cứu phương thức chuyển phát
công văn bằng đường thư điện tử ngoài đường
truyền Fastnet; nâng cấp Website và chương
trình phần mềm tra cứu thông tin cho vay học
sinh, sinh viên; xây dựng phương án xây dựng
giải pháp an ninh mạng đáp ứng nhu cầu bảo mật
thông tin hiện có trong khi chuẩn bị cho đề án
hiện đại hóa.
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4. Song song với nhiệm vụ công tác, hoạt
động công nghệ thông tin của Ngân hàng Chính
sách xã hội trong năm 2009 và những năm tiếp
theo là Ban dự án hiện đại hóa ngân hàng tập
trung được mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây
dựng và triển khai thành công Đề án “Nâng cấp,
hiện đại hóa tin học ngân hàng” tạo bước đột
phá về công nghệ, phương thức và phong cách
phục vụ mới, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong
hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Chính sách
xã hội.

5. Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết
bị tin học cho toàn hệ thống đáp ứng nhu cầu hoạt
động trong giai đoạn mới. Năm 2009, quy mô
hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội đã
được mở rộng đòi hỏi phải trang bị bổ sung nhiều
chủng loại máy móc thiết bị gồm:

+ Máy chủ: Hệ thống máy PC giả chủ tại
các Phòng giao dịch và Hội sở tỉnh đã bước đầu
quá tải cần được thay thế bằng máy chủ nhỏ. Cần
nghiên cứu tính năng sử dụng đáp ứng nhu cầu xử
lý ở các mức độ khác nhau để đề xuất trang bị
theo hướng tiết kiệm hợp lý. Việc trang bị này
không ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án
hiện đại hóa đảm bảo tránh lãng phí trong sử dụng
thiết bị.

+ Máy tính cá nhân (PC): Trang bị bổ sung
nhu cầu sử dụng tăng thêm và thay thế máy cũ,
cấu hình thấp.

+ Máy in: Khối lượng giao dịch ngày càng
tăng, nhu cầu in chứng từ và biên lai rất lớn, cần
phải trang bị đủ số lượng và chủng loại phù hợp
với nhu cầu hoạt động của các đơn vị.

6. Triển khai kế hoạch đào tạo kiến thức
công nghệ thông tin cho người sử dụng và nâng
cao trình độ đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin
tại Trung tâm và chi nhánh tỉnh, thành phố theo
các chuyên đề quản trị cơ sở dữ liệu, mạng và
truyền thông, dịch vụ thiết bị kỹ thuật, đảm bảo
đủ năng lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ
mới, vận hành và bảo trì hệ thống.
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Training activities and science study in 2008 - 
Continue on  a right and firm track

rung tâm Đào tạo là đơn vị sự nghiệp
của Ngân hàng Chính sách xã hội với
chức năng tham mưu cho Hội đồng

quản trị và Ban Tổng giám đốc về công tác đào
tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với định
hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển của hệ
thống Ngân hàng Chính sách xã hội.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác
đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội, đào tạo kỹ
năng quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và kỹ
năng làm việc cho đội ngũ cán bộ tác nghiệp các
cấp, chỉ 2 năm sau ngày thành lập Trung tâm,
hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của
Ngân hàng Chính sách xã hội đã có những bước
đi vững chắc và đúng hướng.

VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Đối tượng đào tạo được xác định là cán bộ
quản lý, cán bộ nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách
xã hội (bao gồm cả cán bộ mới tiếp nhận và tuyển
dụng), cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác, cán bộ
làm nhiệm vụ tác nghiệp ở cấp xã và Ban quản lý
Tổ tiết kiệm và vay vốn. Với nội dung cần tập
trung đào tạo là đào tạo kỹ năng làm việc, các quy
trình nghiệp vụ và trình tự tác nghiệp cụ thể...
đảm bảo phù hợp cho từng đối tượng.

Đào tạo kỹ năng làm việc cho cán bộ
lãnh đạo quản lý

Nhằm củng cố và nâng cao một bước kỹ

TRAINING  ACTIVITIES

Training on working skills for
management staff

TT TT
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năng quản lý điều hành cho lãnh đạo tại cấp tỉnh
và huyện, năm 2008 Trung tâm Đào tạo đã mở
được 05 lớp đào tạo gồm 344 học viên là Giám
đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó Phòng chuyên
môn nghiệp vụ tại chi nhánh cấp tỉnh và Sở giao
dịch; 02 lớp với 150 lượt học viên là cán bộ lãnh
đạo quản lý cấp huyện. Nội dung đào tạo bao
gồm: Kỹ năng giảng dạy, kỹ năng giao tiếp ứng
xử, kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Thông qua các
phương pháp truyền đạt mới của giảng viên, đã
giúp học viên củng cố thêm những kiến thức về
cơ sở lý luận trong lãnh đạo, quản lý điều hành
tại chi nhánh và Phòng giao dịch… 

Đào tạo cán bộ mới tuyển dụng

Quan tâm và tạo điều kiện cho số cán bộ
mới được tuyển dụng, được tiếp cận với nghiệp
vụ chuyên môn ngay từ ban đầu một cách trực
tiếp, bài bản và có hệ thống, thông qua các khóa
đào tạo nghiệp vụ, giúp họ bắt kịp ngay với yêu
cầu công việc, là một chủ trương đúng đắn và
thực sự cần thiết, điều này đặc biệt có ý nghĩa
đối với một đơn vị được thành lập chưa lâu như
Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong năm 2008,
Trung tâm Đào tạo đã phối hợp với các Cơ sở
Đào tạo tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thị
xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; thành phố Tuy Hòa,
tỉnh Phú Yên và chi nhánh tỉnh Tiền Giang, Đắk
Lắk để tổ chức thành công 03 khóa đào tạo, với
tổng số 674 học viên gồm:

Đợt 1: 03 lớp tại Thanh Hóa, Nghệ An và
Phú Yên: 270 học viên.

Đợt  2:  04 lớp tại Thanh Hóa, Nghệ An,
Phú Yên và Tiền Giang : 248 học viên.

Đợt 3: 02 lớp tại Tiền Giang và Đắk Lắk:
156 học viên.

Giáo trình đào tạo cho học viên mới tuyển
dụng được Trung tâm Đào tạo biên soạn và trực
tiếp giảng dạy, đã bám sát yêu cầu của công tác
chuyên môn và những kỹ năng cần thiết nhất đối
với một cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội.
Trong quá trình đào tạo, các học viên được kết

Training for newly recruited staff 
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hợp một cách có hệ thống giữa lý thuyết với thực
hành tại cơ sở, đồng thời từng bước làm quen
với những công việc tác nghiệp, vì vậy kết thúc
khóa đào tạo, khi về nhận công tác tại đơn vị
mới, 100% số cán bộ mới tuyển dụng đều bắt kịp
ngay với yêu cầu công việc và thành thạo trong
tác nghiệp. Đào tạo cán bộ mới tiếp nhận thật sự
là chủ trương đúng đắn và thiết thực của Ban
Tổng giám đốc, nhằm gắn tuyển dụng cán bộ với
đào tạo cán bộ, khắc phục kịp thời tình trạng
Ngân hàng Chính sách xã hội đang còn thiếu và
yếu về số lượng và chất lượng cán bộ tại cơ sở.

Trong quá trình tổ chức đào tạo, nhiều
phương pháp, hình thức đào tạo mới tiên tiến đã
được Trung tâm đưa vào áp dụng như: Phương
thức đào tạo lấy người học làm trung tâm, lấy
việc trao đổi thảo luận giữa giảng viên với học
viên thay cho việc truyền đạt một chiều, học qua
trải nghiệm thực tế tại cơ sở, học qua mô hình
mẫu (Phòng giao dịch kiểu mẫu), học qua băng
hình (Video Clip về giao dịch lưu động)… qua
đó đã giúp các học viên trong quá trình học tập
có nhiều hình ảnh trực quan sinh động phục vụ
công tác học tập và giảng dạy. 

Đào tạo cán bộ tác nghiệp  tại cơ sở,
cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác và Tổ tiết
kiệm và vay vốn

Với phương châm công tác đào tạo cần
phải được tổ chức thường xuyên và đa dạng về
hình thức tổ chức. Trung tâm Đào tạo đã tham
mưu cho Ban Tổng giám đốc ban hành các văn
bản chỉ đạo và hướng dẫn về nội dung, tài liệu và
phương thức đào tạo cho các chi nhánh tỉnh và
Cơ sở Đào tạo để triển khai thực hiện. Thông
qua việc giao chỉ tiêu và định hướng đào tạo đối
với từng đối tượng, năm 2008, ngoài các khóa
đào tạo do Trung ương đào tạo trực tiếp, hàng
loạt các khóa đào tạo, lớp đào tạo do các chi
nhánh, cơ sở đào tạo được mở cho các đối tượng
là cán bộ hội, đoàn thể, Ban quản lý Tổ tiết kiệm
và vay vốn và cán bộ Ban xoá đói giảm nghèo
cấp xã. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Training for functioning staff at
branches, staff of entrusted mass
organizations and Saving and Credit
Groups
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đào tạo năm 2008, toàn hệ thống đã tổ chức được
1.177 lượt người là cán bộ trong hệ thống Ngân
hàng Chính sách xã hội, trên 40 ngàn lượt cán bộ
thuộc 4 tổ chức hội các cấp làm nhiệm vụ ủy
thác, trên 10 ngàn lượt cán bộ chuyên trách Ban
xoá đói giảm nghèo cấp xã và gần 350 ngàn lượt
cán bộ Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn ở
các thôn, bản trong cả nước. Trong đó, các lớp
đào tạo do giảng viên cấp tỉnh trực tiếp đào tạo:
30.106 lượt cán bộ, còn lại do giảng viên thuộc
cấp huyện.

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm 2008, công tác nghiên cứu khoa học
được Tổng giám đốc quan tâm chỉ đạo trực tiếp,
với việc ban hành Quyết định thành lập Hội đồng
khoa học Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
và ban hành các quy chế, quy định trong quá
trình hoạt động, như quy chế tổ chức và hoạt
động của Hội đồng khoa học, quy chế tổ chức và

SCIENCE STUDY MANAGEMENT
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hoạt động của thường trực Hội đồng khoa học
Ngân hàng Chính sách xã hội, quy định về chỉ
tiêu cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong hệ
thống Ngân hàng Chính sách xã hội… đã tạo tiền
đề cơ sở cho công tác quản lý và nghiên cứu khoa
học đi vào hoạt động một cách trọng tâm, thiết
thực và có định hướng rõ ràng. Các chi nhánh đã
mạnh dạn, chủ động xây dựng, đăng ký nhiều đề
tài sáng kiến áp dụng vào hoạt động thực tiễn.
Trong năm đã có 32 đề tài cấp Trung ương và địa
phương được gửi và đăng ký về thường trực Hội
đồng khoa học. Nội dung và mục tiêu nghiên cứu
của các đề tài đều tập trung vào các vấn đề thực
tiễn đặt ra tại cơ sở. Trong số 32 đề tài sáng kiến
đã đăng ký, Hội đồng khoa học đã lựa chọn 05 đề
tài cấp chi nhánh và 03 đề tài cấp Trung ương có
nội dung thiết thực nhất và có nhiều sáng kiến
mới để tổ chức xây dựng và bảo vệ trong năm
2009, số còn lại đều được ghi nhận như những
sáng kiến cải tiến tại cơ sở.

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Bám sát định hướng nhiệm vụ của Ngân
hàng Chính sách xã hội, sự chỉ đạo của Hội đồng
quản trị và Ban Tổng giám đốc, nhiệm vụ của
công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học những
năm tiếp theo:

- Tập trung hoàn thiện một bước về cơ sở
vật chất, giáo trình giảng dạy, xây dựng đội ngũ
giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm nhiệm.
Đẩy mạnh công tác đào tạo cho cán bộ nghiệp vụ
Ngân hàng Chính sách xã hội, cán bộ hội, đoàn
thể nhận ủy thác, cán bộ làm nhiệm vụ tác
nghiệp ở cấp xã và cán bộ Ban quản lý Tổ tiết
kiệm và vay vốn. Nội dung tập trung đào tạo là
những kỹ năng về chuyên môn, các quy trình
nghiệp vụ và trình tự tác nghiệp cụ thể... 

- Củng cố hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ
sở vật chất của Trung tâm Ðào tạo và các Cơ sở
Đào tạo khu vực, theo hướng chuyên môn hóa và
tạo sự chủ động trong hoạt động, đảm bảo đủ số
lượng cán bộ quản lý và giảng viên đáp ứng

EXPERIENCES AND SOLUTIONS
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được nhu cầu đào tạo. Từng bước nâng cao chất
lượng đội ngũ giảng viên chuyên trách tại Trung
tâm Đào tạo và các Cơ sở Đào tạo, tiến tới tiêu
chuẩn hóa về chất lượng đối với đội ngũ giảng
viên chuyên trách.

- Tăng cường sự chỉ đạo trong hoạt động
đào tạo của Trung tâm Đào tạo và các chi nhánh
tỉnh, Cơ sở Đào tạo và  Phòng giao dịch cấp
huyện. Chuyển giao công nghệ giảng dạy bao
gồm kỹ năng, giáo trình, giáo án, thiết bị giảng
dạy cho cán bộ giảng dạy cấp huyện.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm
nhiệm, cùng với việc ban hành kèm theo các tiêu
chuẩn về trình độ, quyền lợi, chế độ đãi ngộ đối
với các giảng viên kiêm nhiệm. Đảm bảo cơ cấu
đủ số lượng giảng viên kiêm nhiệm tại các chi
nhánh để có thể đáp ứng được yêu cầu về đào tạo
tại các khu vực, các vùng miền, địa phương.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa
học, khuyến khích hoạt động nghiên cứu, đăng
ký xây dựng các đề án, đề tài khoa học nhằm cải
tiến công tác quản lý điều hành, nâng cao hiệu
quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng Chính
sách xã hội. Gắn công tác thi đua khen thưởng
với những sáng kiến mới trong các đề tài khoa
học được ghi nhận hàng năm. Triển khai thực
hiện các đề tài nghiên cứu khoa học năm đã
được Hội đồng khoa học phê duyệt và chỉ đạo
các chi nhánh địa phương thực hiện các đề tài
nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật
nghiệp vụ đã được Trung ương phê duyệt.

Chỉ sau 2 năm thành lập và đi vào hoạt
động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổng
giám đốc, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa
học năm 2008 của Ngân hàng Chính sách xã hội
đã đem lại những kết quả nhất định và có bước
đi đúng hướng của ngành, làm cơ sở vững chắc
cho các bước tiếp theo trong giai đoạn tới.
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BAÙO CAÙO TAØI CHÍNHBAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Financial Statements

áo cáo tài chính được trình bày bằng
đồng Việt Nam, áp dụng chế độ kế
toán do Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán
Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp
nhận chung tại Việt Nam, quy chế quản lý tài
chính ban hành theo Quyết định số 180/2002/QÐ-
TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng
Chính phủ và Thông tư số 24/2005/TT-BTC
ngày 1 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính về
hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính
đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
kèm theo Quyết định số 180/2002/QÐ-TTg ngày
19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm tài chính của Ngân hàng Chính sách
xã hội bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào
ngày 31 tháng 12 dương lịch.

BB FF
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MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHỦ YẾU

1. Thu nhập:

Thu nhập của Ngân hàng Chính sách xã
hội là toàn bộ các khoản thực thu phát sinh trong
hoạt động nghiệp vụ và hoạt động khác.

2. Chi phí:

Chi phí là các khoản chi phí hợp lý 
trong kỳ.

3. Chuyển đổi ngoại tệ:

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ
được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá
tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các tài sản
và công nợ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên
độ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ
giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố
tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh
giá lại các khoản này được hạch toán vào kết quả
hoạt động.

4. Tài sản cố định và khấu hao:

Tài sản cố định được trình bày theo
nguyên giá trừ giá trị hao mòn luỹ kế. Khấu hao
tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng
dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp
với Quyết định số 206/2003/QÐ-BTC ngày 12
tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. Tín dụng:

Dư nợ tín dụng được tính bằng giá trị các
khoản nợ gốc chưa thanh toán vào cuối năm tài
chính trừ dự phòng phải thu khó đòi. Lãi được
tính trên cơ sở thực thu. Quỹ dự phòng rủi ro tín
dụng được tính theo tỷ lệ chung là 0,02% trên số
dư nợ bình quân năm và được sử dụng để bù đắp
tổn thất do nguyên nhân khách quan phát sinh
trong quá trình cho vay hộ nghèo và các đối
tượng chính sách. 

KEY PRINCIPLES

1. Income

2. Expense

3. Conversion of Foreign Currencies

4. Fixed assets and depreciation of
fixed assets

5. Credit
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TÀI SẢN CÓ/ASSETS 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008

Tiền mặt tại quỹ/Cash in hand 18,217 29,681 43,592

Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
Deposits at the State Bank of Vietnam 79,071 34,738 34,613

Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước
Deposits at domestic credit institutions 403,075 333,808 748,744 

Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
Loans to domestic economic entities and individuals 22,723,394 33,150,153 50,318,994 

Cho vay bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư
Trust funds lending 1,091,985 1,491,901 1,935,030

Nợ cho vay được khoanh/Frozen loans 236,154 200,777 139,312

Tài sản/Assets 409,364 463,973 1,106,152

Tài sản có khác/Other assets 445,929 350,556 369,676

Tổng tài sản có/Total assets 25,407,189 36,055,587 54,696,113

TÀI SẢN NỢ/LIABILITIES

Vốn vay Ngân hàng Nhà nước
Borrowings from the State Bank of Vietnam 1,621,239 4,821,373 7,795,618 

Các khoản nợ các tổ chức tín dụng khác
Borrowings from other credit institutions 12,533,665 16,946,387 29,710,720 

Tiền gửi của khách hàng/Deposits of clients 1,682,140 1,999,170 986,735 

Vốn tài trợ uỷ thác đầu tư/Trust funds 1,203,492 1,656,160 2,102,710

Tài sản nợ khác/Other liabilities 338,039 596,294 990,248 

Cộng nợ/Liabilities subtotal 17,378,575 26,019,384 41,586,031

VỐN VÀ CÁC QUỸ/EQUITY AND RESERVES

Vốn điều lệ/Charter capital 4,788,000 5,988,000 7,988,000

Vốn khác/Others capital 3,114,129 3,803,691 4,761,911 

Các quỹ/Reserves 77,872 75,563 144,724 

Cộng vốn và các quỹ/Total equity and reserves 7,980,001 9,867,254 12,894,635

Lợi nhuận chưa phân phối/Undistributed profit 48,613 168,949 215,447

Tổng tài sản nợ/Total liabilities 25,407,189 36,055,587 54,696,113

Nguồn số liệu/Souce:
- Năm 2006 và 2007: Báo cáo tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước. 
- Năm 2008: Báo cáo tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt. 
- The year of 2006 and 2007: Audited Financial Reports by the State Audit of Vietnam;
- The year of 2008: Audited Financial Reports by the Chairman of Board of Directors of VBSP.

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙNBAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Balance Sheet

Ðơn vị: Triệu đồng
Unit: VND million
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CHỈ TIÊU/TARGETS 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008

A. THU NHẬP/INCOME 2,295,466 2,902,543 4,320,352

Thu từ lãi cho vay
Interest income from lending activities 1,186,889 1,903,795 2,954,724

Thu khác về hoạt động tín dụng
Other income from credit activities 7,918 15,697 22,463 

Thu lãi tiền gửi
Interest income from deposits 29,637 35,705 44,584

Thu dịch vụ thanh toán
Income from payment activities 346 659 830

Thu từ dịch vụ ngân quỹ/Income from treasury activities 2 3 3

Thu từ hoạt động khác/Income from other activities 10,860 18,694 27,165

Thu cấp bù chênh lệch lãi suất và 
phí do ngân sách cấp
Subsidy from State budget for minus interest spread 
and operational cost

1,057,362 922,675 1,261,285

Các khoản thu nhập khác/Other incomes 2,452 5,315 9,298

B. CHI PHÍ/EXPENSES 2,246,853 2,782,207 4,104,905

Chi về huy động vốn/Funds mobilization expenses 1,049,874 1,187,769 1,645,416

Chi dịch vụ thanh toán và ngân quỹ/Expenses
associated with payment and treasury activities 11,114 14,856 18,374 

Chi trả phí dịch vụ uỷ thác cho vay/Fees paid for
entrusted lending services 331,209 422,047 614,455 

Chi về tài sản/Asset expenses 261,806 305,115 249,965

Chi cho nhân viên/Staff expenses 433,054 641,783 988,229

Chi hoạt động quản lý, công vụ
Managerial and operation expenses 140,068 174,495 212,775

Chi trích lập dự phòng/Provisions 15,321 30,198 370,094

Chi phí khác/Other expenses 4,407 5,944 5,597

C. CHÊNH LỆCH THU CHI
PROFIT (INCOME - EXPENSE) 48,613 120,336 215,447

KKẾẾT QUT QUẢẢ TAØI CHÍNHTAØI CHÍNH
Financial performance

Nguồn số liệu/Souce:
- Năm 2006 và 2007: Báo cáo tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước. 
- Năm 2008: Báo cáo tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt. 
- The year of 2006 and 2007: Audited Financial Reports by the State Audit of Vietnam;
- The year of 2008: Audited Financial Reports by the Chairman of Board of Directors of VBSP.

Ðơn vị: Triệu đồng
Unit: VND million
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HỘI SỞ CHÍNHHỘI SỞ CHÍNH
VBSP Headquarters

SỞ GIAO DỊCHSỞ GIAO DỊCH
VBSP Transaction Center

Website: www.vbsp.org.vn và www.vbsp.vn
Email: vbp@fpt.vn

Địa chỉ: 
Toà nhà CC5 Bán đảo Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-36417240

Fax: 84-4-36417241

Địa chỉ: 
Toà nhà CC5 Bán đảo Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-36417180

Fax: 84-4-36417194

Address:
Building CC5 Ban dao Linh Dam, Hoang Liet,
Hoang Mai, Hanoi, Vietnam
Tel: 84-4-36417240
Fax: 84-4-36417241

Address: 
Building CC5 Ban dao Linh Dam, 
Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam
Tel: 84-4-36417180
Fax: 84-4-36417194

ÑÒA CHÆ LIEÂN LAÏCÑÒA CHÆ LIEÂN LAÏC
Contact Addresses 
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CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘCCÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC
List of Branches

MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU PHÍA BẮC NORTHERN UPLANDS

1. CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ 1. PHU THO BRANCH

Địa chỉ: Số 1688 Đại lộ Hùng Vương, TP. Việt Trì
Address: No. 1688 Hung Vuong Boulevard, Viet Tri
City

Điện thoại: 0210.3813.344 Tel: 0210.3813.344

Fax: 0210.3856.565 Fax: 0210.3856.565

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 12 Number of Transaction Offices: 12

2. CHI NHÁNH TỈNH VĨNH PHÚC 2. VINH PHUC BRANCH 

Địa chỉ: Phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên Address: Dong Da Ward, Vinh Yen City

Điện thoại: 0211.3843.872 Tel: 0211.3843.872

Fax: 0211.3843.875 Fax: 0211.3843.875

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 7 Number of Transaction Offices: 7

3. CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG 3. BAC GIANG BRANCH

Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Thị Lưu, TP. Bắc Giang
Address: No. 05 Nguyen Thi Luu Street, Bac Giang
City

Điện thoại: 0240.3823.598 Tel: 0240.3823.598

Fax: 0240.3823.598 Fax: 0240.3823.598

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 9 Number of Transaction Offices: 9
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MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU PHÍA BẮC NORTHERN UPLANDS

4. CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Du, TP. Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.3822.526 0241.3822.526

Fax: 0241.3824.105 0241.3824.105

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 7

5. CHI NHÁNH TỈNH HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 01 Cù Chính Lan, TP. Hoà Bình

Điện thoại: 0218.3896.903 0218.3896.903

Fax: 0218.3851.642 0218.3851.642

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 10

6. CHI NHÁNH TỈNH SƠN LA

Địa chỉ: Số 11 Tô Hiệu, TP. Sơn La

Điện thoại: 022.3850.520 022.3850.520

Fax: 022.3858.934

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 10

7. CHI NHÁNH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230.3831.566 0230.3831.566

Fax: 0230.3825.762 0230.3825.762

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 8

8. CHI NHÁNH TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Phường Quyết Thắng, TP. Lai Châu

Điện thoại: 0231.3877.226 0231.3877.226

Fax: 0231.3976.995 0231.3976.995

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 5
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9. CHI NHÁNH TỈNH LÀO CAI

Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Công Trứ, TP. Lào Cai

Điện thoại: 020.3822.762 020.3822.762

Fax: 020.3821.746 020.3821.746

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 9

10. CHI NHÁNH TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 15 Đường Điện Biên, TP. Yên Bái

Điện thoại: 029.3852.111 029.3852.111

Fax: 029.3852.111 029.3852.111

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 8

11. CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Phố Vũ Mùi, TX. Tuyên Quang

Điện thoại: 027.3817.661 027.3817.661

Fax: 027.3810.703 027.3810.703

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 5

12. CHI NHÁNH TỈNH HÀ GIANG

Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, TX. Hà Giang

Điện thoại: 0219.3860.450 0219.3860.450

Fax: 0219.3807.237 0219.3807.237

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 10

13. CHI NHÁNH TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Ba Sơn, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: 025.3812.163 025.3812.163

Fax: 025.3812.164 025.3812.164

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 10
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14. CHI NHÁNH TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Đường Gia Cung, TX. Cao Bằng

Điện thoại: 026.3851.651 026.3851.651

Fax: 026.3854.610 026.3854.610

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 12

15. CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Phường Đức Xuân, TX. Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3.873.493 0281.3.873.493

Fax: 0281.3873.693 0281.3873.693

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 7

16. CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 01 Đội Cấn, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3655.240 0280.3655.240

Fax: 0280.3757.245 0280.3757.245

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 8

17. CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 172 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long

Điện thoại: 033.3518.996 033.3518.996

Fax: 033.3824.817 033.3824.817

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 14
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18. CHI NHÁNH TP. HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 10 Quang Trung, Quận Hà Đông

Điện thoại: 04.33522.050 04.33522.050

Fax: 04.33820.842 04.33820.842

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 27

19. CHI NHÁNH TP. HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 96 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền

Điện thoại: 031.3628.189 031.3628.189

Fax: 031.3764.717 031.3764.717

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 13

20. CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 81 Bạch Đằng, TP. Hải Dương

Điện thoại: 0320.3240.095 0320.3240.095

Fax: 0320.3845.344 0320.3845.344

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 11

21. CHI NHÁNH TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 45 Trưng Trắc, TP. Hưng Yên

Điện thoại: 0321.3866.546 0321.3866.546

Fax: 0321.3866.548 0321.3866.548

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 9

22. CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 140 Lê Lợi, TP. Thái Bình

Điện thoại: 036.3837.616 036.3837.616

Fax: 036.3846.940 036.3846.940

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 7
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23. CHI NHÁNH TỈNH HÀ NAM

Địa chỉ: Số 104 Nguyễn Viết Xuân, TP. Phủ Lý

Điện thoại: 0351.3840.282 0351.3840.282

Fax: 0351.3850.306 0351.3850.306

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 5

24. CHI NHÁNH TỈNH NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 56 Hà Huy Tập, TP Nam Định

Điện thoại: 0350.3845.172 0350.3845.172

Fax: 0350.3868.812 0350.3868.812

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 9

25. CHI NHÁNH TỈNH NINH BÌNH

Địa chỉ: Số 10 Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình

Điện thoại: 030.3883.294 030.3883.294

Fax: 030.3873.689 030.3873.689

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 7
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26. CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA

Địa chỉ: Số 123 Dương Đình Nghệ, TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3710.791 037.3710.791

Fax: 037.3752.940 037.3752.940

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 26

27. CHI NHÁNH TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 125 Lê Hồng Phong, TP. Vinh

Điện thoại: 038.3597.432 038.3597.432

Fax: 038.3830.772 038.3830.772

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 19

28. CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH

Địa chỉ: Đường 70m, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 039.3853.936 039.3853.936

Fax: 039.3856.139 039.3856.139

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 11

29. CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 58 Quang Trung, TP. Đồng Hới

Điện thoại: 052.3829.564 052.3829.564

Fax: 052.3829.564 052.3829.564

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 6

30. CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 183 Hùng Vương, TX. Đông Hà

Điện thoại: 053.3550.816 053.3550.816

Fax: 053.3550.816 053.3550.816

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 8
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31. CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Huệ, TP. Huế

Điện thoại: 054.3829.629 054.3829.629

Fax: 054.3827.940 054.3827.940

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 8

DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG CENTRAL COAST

32. CHI NHÁNH TP. ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 600 Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3786.555 0511.3786.555

Fax: 0511.3786.557 0511.3786.557

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 5

33. CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: Số 17 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ

Điện thoại: 0510.3812.382 0510.3812.382

Fax: 0510.3812.382 0510.3812.382

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 17

34. CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Số 504 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3819.911 055.3819.911

Fax: 055.3818.502 055.3818.502

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 13
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35. CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Số 469 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn

Điện thoại: 056.3821.617 056.3821.617

Fax: 056.3827.770 056.3827.770

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 10

36. CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 34 Lê Lợi, TP. Tuy Hòa

Điện thoại: 057.3824.347 057.3824.347

Fax: 057.3824.347 057.3824.347

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 8

37. CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Số 195 Hoàng Văn Thụ, TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3818.798 058.3818.798

Fax: 058.3826.140 058.3826.140

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 7

38. CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN

Địa chỉ: Số 264 Thống Nhất, TP. Phan Rang Tháp
Chàm

Điện thoại: 068.3836.272 068.3836.272

Fax: 068.3825.255 068.3825.255

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 5

39. CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Số 320 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết

Điện thoại: 062.3721.658 062.3721.658

Fax: 062.3721.658 062.3721.658

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 9
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40. CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 81 và 83 Quang Trung, TP. Buôn Ma
Thuột

Điện thoại: 0500.3843.004 0500.3843.004

Fax: 0500.3850.098 0500.3850.098

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 13

41. CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, TX. Gia Nghĩa

Điện thoại: 0501.3545.364 0501.3545.364

Fax: 0501.3544.673 0501.3544.673

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 7

42. CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI

Địa chỉ: Số 06 Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku

Điện thoại: 059.3821.590 059.3821.590

Fax: 059.3827.604 059.3827.604

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 15

43. CHI NHÁNH TỈNH KON TUM

Địa chỉ: Số 198B Bà Triệu, TX. Kon Tum

Điện thoại: 060.3913.497 060.3913.497

Fax: 060.3869.286 060.3869.286

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 8

44. CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Số 41 Hùng Vương, TP. Đà Lạt

Điện thoại: 063.3811.423 063.3811.423

Fax: 063.3811.434 063.3811.434

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 11
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45. CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 271 Nguyễn Tri Phương, Phường 5,
Quận 10

Điện thoại: 08.39572.193 08.39572.193

Fax: 08.39572.194 08.39572.194

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 19

46. CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu phố 3, Quốc lộ 1, TP. Biên Hòa

Điện thoại: 061.3823.079 061.3823.079

Fax: 061.3823.070 061.3823.070

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 10

47. CHI NHÁNH TỈNH BÀ RỊA  - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 05 Trường Chinh, TP. Bà Rịa

Điện thoại: 064.3716.340 064.3716.340

Fax: 064.3825.183 064.3825.183

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 6

48. CHI NHÁNH TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ: Số 298 Đường CM Tháng 8, TP. Tây Ninh

Điện thoại: 066.3812.569 066.3812.569

Fax: 066.3814.949 066.3814.949

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 8

49. CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 99 Đoàn Trần Nghiệp, TX. Thủ Dầu Một

Điện thoại: 0650.3826.798 0650.3826.798

Fax: 0650.3859.573 0650.3859.573

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 6
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50. CHI NHÁNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, TX. Đồng Xoài 

Điện thoại: 0651.3886.063 0651.3886.063

Fax: 0651.3881.099 0651.3881.099

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 7

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MEKONG RIVER DELTA

51. CHI NHÁNH TỈNH LONG AN

Địa chỉ: Số 16 Đường 5A, TP. Tân An

Điện thoại: 072.3838.607 072.3838.607

Fax: 072.3822.015 072.3822.015

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 13

52. CHI NHÁNH TỈNH TIỀN GIANG

Địa chỉ: Số 91 Trưng Trắc, TP. Mỹ Tho

Điện thoại: 073.3887.763 073.3887.763

Fax: 073.3882.690 073.3882.690

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 8

53. CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 13 Nguyễn Huệ, TP. Cao Lãnh

Điện thoại: 067.3859.909 067.3859.909

Fax: 067.3852.985 067.3852.985

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 10

54. CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ: Số 1B Đường Hoàng Thái Hiếu, TP. Vĩnh
Long

Điện thoại: 070.3833.934 070.3833.934

Fax: 070.3833.085 070.3833.085

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 6
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55. CHI NHÁNH TP. CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 156 Trần Hưng Đạo, Quận Ninh Kiều

Điện thoại: 0710.3828.951 0710.3828.951

Fax: 0710.3828.950 0710.3828.950

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 7

56. CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ: Đường Tây Sông Hậu, TX. Vị Thanh

Điện thoại: 0711.3870.582 0711.3870.582

Fax: 0711.3870.261 0711.3870.261

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 6

57. CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE

Địa chỉ: Số 176A4 Đoàn Hoàng Minh, TP. Bến Tre

Điện thoại: 075.3816.259 075.3816.259

Fax: 075.3826.203 075.3826.203

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 7

58. CHI NHÁNH TỈNH TRÀ VINH

Địa chỉ: Số 21 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TX. Trà
Vinh

Điện thoại: 074.3862.566 074.3862.566

Fax: 074.3862.496 074.3862.496

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 7

59. CHI NHÁNH TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: Số 09 Đường Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên

Điện thoại: 076.3943.277 076.3943.277

Fax: 076.3943.277 076.3943.277

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 10
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60. CHI NHÁNH TỈNH KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 12 Hàm Nghi, TP. Rạch Giá

Điện thoại: 077.3879.345 077.3879.345

Fax: 077.3879.678 077.3879.678

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 13

61. CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ: Số 114 Đồng Khởi, TP. Sóc Trăng

Điện thoại: 079.3612.263 079.3612.263

Fax: 079.3612.263 079.3612.263

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 9

62. CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 48 Lý Thường Kiệt, TX. Bạc Liêu

Điện thoại: 0781.3853.265 0781.3853.265

Fax: 0781.3953.262 0781.3953.262

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 6

63. CHI NHÁNH TỈNH CÀ MAU

Địa chỉ: Số 34 Lý Bôn, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0780.3836.049 0780.3836.049

Fax: 0780.3822.561 0780.3822.561

Số Phòng giao dịch trực thuộc: 8


