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TÓM TẮT 
DỰ THẢO ĐỀ ÁN SÁP NHẬP NGÂN HÀNG HBB VÀO NGÂN HÀNG SHB 

 

  

I. Triển vọng ngành ngân hàng, thách thức và cơ hội của Habubank: 

Về cơ bản, trong năm 2012, các xu hướng, chủ trương và chính sách của ngành Ngân 

hàng, sẽ tiếp nối nhất quán với  năm 2011. Tuy năm 2012 được kỳ vọng sẽ có những cải thiện 

đáng kể một số chỉ tiêu tài chính vĩ mô, như: mức lạm phát, lãi suất, cân đối ngân sách, tổng vốn 

đầu tư ngân sách và tín dụng ngân hàng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cũng như sự gia 

tăng quy mô và vai trò đầu tư tư nhân trong tổng đầu tư toàn xã hội, nhưng ngành ngân hàng 

Việt Nam nói chung và Habubank nói riêng sẽ phải đối diện với nhiều thách thức và cơ hội, cụ 

thể: 

Những thách thức: 

- Nợ xấu có xu hướng tăng cao và chưa có lời giải : Với chính sách tiền tệ thắt chặt để 

kìm chế lạm phát và hạn chế sự phát triển nóng của thị trường bất động sản, TTCK, cùng 

với các ảnh hưởng bất lợi từ kinh tế thế giới và Việt Nam, hơn 50.000 doanh nghiệp làm 

ăn thua lỗ, báo dừng nộp thuế, trong đó 7000 doanh nghiệp phá sản trong năm 2011. 

Trong 3 tháng đầu năm 2012 , thêm 12.000 doanh nghiệp phá sản giải thể. Chỉ số sản 

xuất công nghiệp ở mức rất thấp, 4,1%,  chỉ số tồn kho công nghiệp chế biến, chế tạo 

tăng tới mức kỷ lục 35%. Tất cả những điều này đã và sẽ tiếp tục tác động trực tiếp tới 

nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại, đặc biệt nếu thị trường bất động sản không 

được cơ cấu lại nợ.  

- Phát triển tín dụng khó khăn : Mặc dù chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng dự kiến của NHNN 

cho năm 2012 bị nhiều Ngân hàng kêu là quá thấp, tuy nhiên, thực tế cho thấy các chỉ 

tiêu này không phải dễ dàng đạt được. Nhiều Ngân hàng hiện không cho vay ra được một 

mặt do mặt bằng lãi suất cao, trong khi sản xuất đình trệ, các DN có xu hướng co cụm để 

đảm bảo an toàn, thận trọng trong đầu tư mở rộng sản xuất, mặt khác, các Ngân hàng 

cũng không dám cho vay ra do sợ rủi ro khách hàng không trả được nợ.  

- Thanh khoản vẫn là một nguy cơ lớn của hệ thống Ngân hàng : Do lãi suất cao trên thị 

trường và niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng bị suy giảm, làm cho nguồn 

vốn trong các Ngân hàng chủ yếu là vốn ngắn hạn (dưới 1 tháng đối với VND và dưới 6 

tháng đối với ngoại tệ), trong khi dư nợ 30 – 40% trở lên là cho vay đầu tư trung dài hạn, 

nhiều ngân hàng bị rủi ro thanh khoản do lệch kỳ hạn, đặc biệt là các Ngân hàng nhỏ.  
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- Tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng sẽ giảm xuống : Nguồn thu chủ yếu của hệ thống 

các Ngân hàng Việt Nam vẫn là từ tín dụng. Với áp lực của Chính phủ trong việc giảm 

lãi suất đầu ra để hỗ trợ doanh nghiệp, trong 2012, biên lợi nhuận của các ngân hàng sẽ 

bị giảm xuống. Thêm vào đó, khi nợ xấu tăng lên, các ngân hàng sẽ phải tăng trích dự 

phòng rủi ro và hệ lụy tất yếu sẽ dẫn tới giảm mức lợi nhuận của các Ngân hàng.  

 

- Áp lực phải nâng cao năng lực tài chính: Nghị định 141/2006/NĐ-CP khi Chính phủ đặt 

ra lộ trình tăng vốn pháp định lên mức 3.000 tỷ đồng vào năm 2010. Bên cạnh đó, lộ 

trình tăng vốn pháp định lên mức 5.000 tỷ đồng vào năm 2012 và mức 10.000 tỷ đồng 

vào năm 2015 cũng trong quá trình xem xét áp dụng. Cùng với quá trình này, NHNN 

cũng liên tục đưa ra những quy định buộc các ngân hàng phải nâng cao tiêu chuẩn an 

toàn hoạt động và khả năng thanh khoản như quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về trích 

lập dự phòng chung và dự phòng cụ thể, ban hành thông tư 13 và thông tư 19 năm 2010 

đề ra các tiêu chuẩn về CAR, tỷ lệ cấp tín dụng...  

- Áp lực tái cơ cấu của NHNN: Nhiều bất cập của hệ thống ngân hàng được bộc lộ trong 

thời gian qua, thanh khoản yếu kém cùng với tình hình nợ xấu cao có nguy cơ gây rủi ro 

đến an toàn hệ thống khiến việc tái cơ cấu, cải tổ toàn bộ hệ thống tài chính, trong đó 

quan trọng nhất là hệ thống ngân hàng đã trở thành vấn đề cấp bách và khó có thể trì 

hoãn lâu hơn nữa. NHNN cũng đã có sẵn hành lang pháp lý dành cho các hoạt động hợp 

nhất, sáp nhập, mua lại, phá sản  ngân hàng thông qua việc ban hành các thông tư 

04/2010/TT-NHNN và Thông tư 34/2011/TT-NHNN về trình tự, thủ tục mua bán, hợp 

nhất, sáp nhập, thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của TCTD. Đầu tháng 3, đề án “Cơ 

cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015” đã chính thức được phê duyệt. Đề án 

đã có  lộ trình cụ thể đối với các TCTD là đối tượng theo phân loại của NHNN.  

 

Và cơ hội: 

- Thuận lợi về tài chính: Thị trường ngoại hối chuyển biến tích cực, tỷ giá dần ổn định, 

trạng thái ngoại hối của hệ thống ngân hàng, dự trữ ngoại tệ và cán cân thanh toán quốc 

tế được cải thiện. Các tổ chức quốc tế vẫn đánh giá Việt Nam là một thị trường đầu tư có 

tiềm năng lớn, nhiều cơ hội phát triển. 

- Phân chia lại thị phần cho các Ngân hàng có tiềm năng: Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế 

sẽ diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội cho các Ngân hàng có tiềm 

lực tài chính vững mạnh và năng lực cạnh tranh cao chiếm lĩnh thị phần. Việc sáp nhập 

các Ngân hàng để nâng cao năng lực tài chính và mở rộng mạng lưới là một xu thế trong 

tình hình hiện nay. 

- Thêm cơ sở kỳ vọng nợ xấu sẽ giảm bớt: Tình hình nợ xấu sẽ được cải thiện đến thời 

điểm cuối năm 2012 do ba nguyên nhân chính sau. Thứ nhất, hầu hết các NH đều tăng 

cường công tác quản lý rủi ro, đặc biệt là quy trình liên quan đến hoạt động tín dụng,  

Thứ hai, theo đề án “cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015”, NHNN sẽ nới 

lỏng chính sách tiền tệ và có thể nhà nước sẽ xem xét mua lại một số loại công trình, bất 

động sản thế chấp vay ngân hàng sắp hoàn thành hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bán 

được để phục vụ cho mục đích an sinh xã hội và hoạt động của cơ quan nhà nước. Việc 
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làm này tạo điều kiện cho các ngân hàng có cơ hội thu hồi vốn và góp phần làm tỷ lệ nợ 

xấu giảm xuống. Thứ ba, mặt bằng lãi suất đang giảm dần, kéo theo rủi ro tín dụng cũng 

như rủi ro của doanh nghiệp giảm xuống và doanh nghiệp có cơ hội cải thiện kết quả 

kinh doanh để trả nợ. Thêm vào đó, khi lãi suất huy động giảm, một phần dòng vốn sẽ 

tìm kiếm các kênh sinh lời khác như bất động sản, chứng khoán và góp phần giúp thị 

trường này ấm lên, từ đó góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu. 

 

II. Lý do và sự cần thiết đối với việc xây dựng phương án sáp nhập: 

2.1. Thách thức và sự cần thiết:   

(i)   Các khoản vay từ nhóm khách hàng Vinashin đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh 

doanh ngân hàng, nhất là với chi phí vốn ngày càng cao, thì hệ quả là kết quả tài chính 

và chất lượng tài sản có từ  năm 2011 và đến nay bị suy giảm rất nhiều. Với tình hình 

như vậy thì ngân hàng cần có ngay các giải pháp tích cực để giải quyết tình trạng này 

một cách có hiệu quả. Một trong những giải pháp tích cực nhất là thực hiện kế hoạch tái 

cơ cấu hoạt động một cách toàn diện thông qua hoạt động sáp nhập với TCTD khác, 

điều này cũng phù hợp với chủ trương, định hướng của NHNN; 

(ii)   Một trong những vấn đề trọng yếu trong thời gian vừa qua là do HBB thiếu kế hoạch 

mở rộng hoạt động và phát triển kinh doanh đủ tham vọng nên HBB đã phải gánh 

những hậu quả đáng tiếc cho Ngân hàng gồm: không có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ 

khi thị trường khủng hoảng; không có khả năng thích nghi tốt khi tình hình có những 

dấu hiệu bất lợi đối với thị trường/ sản phẩm truyền thống của Ngân hàng;  

(iii) Với quy mô và khả năng hiện tại thì HBB sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển 

thị trường và có thể yếu thế trong quá trình cạnh tranh khi các đối thủ cạnh tranh cũng 

đang đẩy mạnh hoạt động hợp nhất/sáp nhập để vươn tới tầm khu vực. Việc xây dựng 

phương án sáp nhập phù hợp với xu hướng phát triển sẽ giúp HBB tham gia tiến trình 

này một cách chủ động, có khả năng vượt qua khó khăn và nâng cao khả năng cạnh 

tranh khi nền kinh tế mở cửa ngày càng sâu rộng hơn. 

(iv) Ngân hàng cũng phải chịu áp lực tái cơ cấu để nâng cao năng lực tài chính, cải thiện 

hiệu quả hoạt động, tăng trưởng về quy mô và thị phần theo chủ trương chung của 

ngành ngân hàng. 

2.2. Cơ hội và thuận lợi:  

(i) Xu thế sáp nhập với các TCTD khác nhằm mở rộng quy mô và danh tiếng của ngân 

hàng trên thị trường đang được đẩy mạnh nhanh chóng và được sự ủng hộ của NHNN;  

(ii) Việc sáp nhập cũng tạo cơ hội tốt cho ngân hàng thực hiện quá trình tái cơ cấu một 

cách toàn diện nhằm tạo ra một diện mạo mới cho Ngân hàng sẵn sàng để phát triển sau 

giai đoạn kinh tế khủng hoảng.  

(iii) Habubank có hệ thống quy trình quy chế hoạt động tương đối hoàn thiện và có đội ngũ 

cán bộ quản lý nòng cốt có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn;  

(iv) Habubank có hệ thống gọn nhẹ - linh hoạt nên dễ dàng trong việc tái cấu trúc hoạt động 

để vượt qua khó khăn, đặc biệt có sự đoàn kết và nhất trí cao về chiến lược tái cấu trúc 

từ HĐQT, BĐH đến toàn thể CBCNV;  
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(v) Quan điểm quản trị rủi ro với chính sách và quy trình quản trị rủi ro, đặc biệt là thanh 

khoản và tín dụng đã ngày càng nhuần nhuyễn, là điểm mạnh hỗ trợ Habubank vượt 

qua giai đoạn khó khăn này.   

2.3. Lợi ích từ việc triển khai đề án sáp nhập: 

 

Như đã phân tích ở trên về các yếu tố khách quan và sự cần thiết, việc sáp nhập sẽ mang lại 

những lợi ích to lớn với bản thân HBB nói riêng và 2 NH sáp nhập nói chung do sẽ đạt được 

những lợi ích quan trọng như sau: 

 

(i) Sẽ giúp 2 Ngân hàng sáp nhập tiến tới trở thành một định chế tài chính vững mạnh và 

thương hiệu cũng mạnh hơn. 

(ii) 2 Ngân hàng sáp nhập có cơ hội để cùng điều hành một doanh nghiệp có quy mô lớn 

hơn và có sức cạnh tranh tốt hơn sau giai đoạn sáp nhập. 

(iii) Mở rộng khả năng phát triển dịch vụ, đặc biệt là hoạt động bán lẻ do mạng lưới phân 

phối dịch vụ, thị phần lớn hơn. 

(iv) Bổ sung lợi thế về quy mô trong phát triển kinh doanh, trong quản lý chi phí. 

(v) Những điểm mạnh của NH nhận sáp nhập sẽ hỗ trợ cho HBB và ngược lại HBB có 

nhiều điểm mạnh để hỗ trợ NH nhận sáp nhập. 

(vi) Ngoài ra còn nhận được sự hỗ trợ và quan tâm của NHNN trong quá trình sáp nhập do 

việc sáp nhập nằm trong chương trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt 

Nam. 

2.4. Giới thiệu về HBB: 

 

Tên TCTD:   Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội  

Tên viết tắt:   HBB 

Giấy phép thành lập:  00020/NH-GP do NHNN cấp ngày 06/06/1992 

Trụ sở chính:   15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội  

Điện thoại:   (04) 38460135 

FAX:    (04) 38235693 

Website:   www.habubank.com.vn  

Vốn điều lệ:   4.050.000.000.000 đồng  

Lĩnh vực kinh doanh: Được hoạt động kinh doanh đầy đủ hoạt động kinh doanh ngân 

hàng theo Luật các TCTD do NHNN cấp phép. 

Mạng lưới: 1 Hội sở chính, 1 sở giao dịch, 19 chi nhánh, 50 phòng giao dịch 

dịch và 10 quỹ tiết kiệm  

Công ty con: C/ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội do Ngân 

hàng sở hữu cổ phần chi phối  

 

 

III. Giới thiệu đối tác nhận sáp nhập (SHB): 

 

3.1. Giới thiệu chung: 

Tên TCTD:   Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 

Tên viết tắt:   SHB 

Giấy phép thành lập:  0041-NH/GP do NHNN cấp ngày 13/11/1993 

Trụ sở chính:   77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại:   (04) 39423388 

FAX:    (04) 39410944 

Website:   www.shb.com.vn 

http://www.shb.com.vn/
http://www.shb.com.vn/
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Vốn điều lệ:   4.815.795.470.000 đồng 

Lĩnh vực kinh doanh:  Được hoạt động kinh doanh đầy đủ hoạt động kinh doanh ngân 

hàng theo Luật các TCTD do NHNN cấp phép. 

Mạng lưới:  1 Hội sở chính, 1 sở giao dịch, 26 chi nhánh, 115 phòng giao dịch 

dịch và 10 quỹ tiết kiệm 

Công ty con:  C/ty quản lý tài sản AMC – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 

do Ngân hàng sở hữu 100% vốn điều lệ 

 

3.2. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của SHB: 

 (i) Điểm mạnh: 

-   Có nền tảng mạnh mẽ có thể hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; 

-  Có định hướng phát triển rõ ràng qua từng giai đoạn phù hợp với năng lực của Ngân 

hàng; 

- Có mạng lưới rộng khắp, đặc biệt đã mở chi nhánh tại Lào và Campuchia, điều này cũng 

tạo nên hình ảnh ngân hàng tầm khu vực. 

-  Đội ngũ lãnh đạo có năng lực và cam kết lâu dài vì sự phát triển bền vững của Ngân 

hàng; 

-  Nhận diện thương hiệu tốt; 

(ii) Điểm yếu: 

- Quy mô hoạt động ở mức trung bình và chưa có bề dày hoạt động; 

- Cơ cấu quản trị doanh nghiệp chưa bắt kịp với tốc độ phát triển của ngân hàng; 

- Cơ cấu bảng cân đối kế toán vẫn tập trung nhiều vào hoạt động tín dụng; 

- Chi phí hoạt động cao so với tổng nguồn thu của ngân hàng. 

 

IV. Những ảnh hưởng tích cực có thể có từ việc sáp nhập: 

 

Việc sáp nhập tạo ra một định chế tài chính có khả năng tồn tại và phát triển: 

 

(i) Có vốn điều lệ khoảng gần 9.000 tỷ đồng và quy mô tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng, 

hoạt động khắp các tỉnh thành lớn trong cả nước. 

(ii) Có số lượng khoảng 500.000 khách hàng; 

(iii) Có khoảng 5.000 nhân viên 

(iv) Có các công ty con, có khả năng cung cấp các hoạt động hỗ trợ, gia tăng lợi ích cho 

khách hàng và tăng thu nhập ngoài lãi cho Ngân hàng gồm: 

- Công ty chứng khoán 

- Công ty quản lý tài sản của Ngân hàng; 

(v) Có địa bàn hoạt động trong khu vực Đông Dương với các chi nhánh tại Lào và 

Campuchia; 

(vi) Có sự hậu thuẫn mạnh mẽ và có các khách hàng hoạt động trong những lĩnh vực cốt lõi 

cho sự phát triển của nền kinh tế như: than, khoáng sản, cây công nghiệp (cao su), phát 

triển hạ tầng và một lực lượng đông đảo các khách hàng SME hoạt động trong các 

ngành kinh tế khác nhau; 

(vii) Có khả năng cung cấp các dịch vụ hiệu quả và an toàn cho một khối lượng lớn các 

khách hàng cá nhân thành thị gần gũi với văn hóa và thói quen tiêu dùng của họ nhằm 

góp phần mang lại cho các khách hàng này có cuộc sống tiện nghi và tốt đẹp hơn. 
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V. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của cổ đông HBB sau khi sáp nhập vào SHB: 
 

- Các chủ sở hữu cổ phiếu của HBB sau khi sáp nhập vào SHB sẽ được hoán đổi cổ phiếu 

theo tỷ lệ 1 cổ phần HBB bằng 0,75 cổ phần SHB. 

- Tổng số cổ phần mà cổ đông HBB nhận khi hoán đổi sẽ được làm tròn theo nguyên tắc 

làm tròn xuống số nguyên gần nhất 

 

VI. Tóm tắt lộ trình triển khai: 

 

Giải đoạn 1: CHUẨN BỊ 

• Ban nghiên cứu dự thảo Phương án Sáp nhập; Hợp đồng Sáp nhập; điều lệ ngân hàng sau 

sáp nhập; Nhân sự ngân hàng sau sáp nhập  

• Thông qua ĐHĐCĐ các bên các hồ sơ tài liệu liên quan;  

• Thực hiện các công tác kiểm kê, kiểm toán và các công tác phục vụ quá trình sáp nhập  

• Xây dựng Bộ hồ sơ Sáp nhập trình NHNN để có chấp thuận nguyên tắc về việc sáp nhập  

 

Giải đoạn 2: TRIỂN KHAI CÁC THỦ TỤC SÁP NHẬP 

 

• Hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của NHNN  

• Nộp hồ sơ xin phép phát hành lên UBCKNN  

• Nhận giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chứng  

• Hoàn thiện Hồ sơ sáp nhập  

• Nộp Bộ hồ sơ Sáp nhập trình NHNN để có chấp thuận cuối cùng về việc sáp nhập  

 

Giải đoạn 3: HOÀN TẤT GIAO DỊCH SÁP NHẬP 

 

• Chính thức Sáp nhập, đăng ký kinh doanh Ngân hàng NHSN (mạng lưới và công ty con)  

• Chuyển giao và đăng ký tài sản  cho NHSN  

• Chấm dứt hoạt động, đóng mã số thuế HBB  

• Thực hiện chương trình sau sáp nhập  

 

VII. Dự kiến nhân sự, mạng lưới và thông tin chung về ngân hàng sau khi sáp nhập: 

 

(i) Thống kê các đơn vị trong quá trình chuyển đổi 

 

Loại hình tổ chức Số lượng trước khi sáp nhập NHSN 

SHB HBB 

Hội sở chính 1 1 1 

Sở giao dịch 0 1 0 

Chi nhánh 26 19 47 

Phòng giao dịch 115 50 165 

Điểm giao dịch (bao 

gồm cả ATM) 

19 58 77 

Quỹ tiết kiệm 0 10 10 

Tổng cộng 161 139 300 

Công ty con 1 1 2 
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(ii) Cơ cấu nhân sự dự kiến của NHSN ngay khi sáp nhập 

 

Cấp nhân sự Số lượng trước khi sáp nhập NHSN 

SHB HBB 

HĐQT 6 6 7 

BKS 6 3 5 

BĐH 7 6 10 

CBNV 2.840 1.846 4.686 

 

(iii)Các thông tin chung về ngân hàng sau khi sáp nhập: 

 

Tên TCTD sau sáp nhập Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 

Tên TCTD bằng Tiếng Anh Sai Gon Ha Noi Commercial Joint Stock Bank 

Tên viết tắt SHB 

Trụ sở chính 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại (84-4) 3942 3388 

Fax (84-4) 3941 0944 

Vốn điều lệ 8.865.795.470.000 đồng 

Tổng số cổ phần lưu hành 886.579.547 cổ phần 

Mệnh giá 10.000 đồng 

Mạng lưới kinh doanh Phụ lục kèm theo Đề án 

 

VIII. Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính ba năm sau khi sáp nhập: 

 

Như đã trình bày ở phần trên, việc sáp nhập sẽ mang lại những điều kiện thuận lợi mà mỗi ngân 

hàng riêng lẻ khó có thể đạt được. Tuy nhiên, sáp nhập mới chỉ là bước đầu tiên. Mục tiêu cao 

nhất của việc sáp nhập là phải xây dựng cho được một tổ chức tín dụng phát triển bền vững. Để 

đạt được mục tiêu này, ngân hàng sáp nhập (NHSN) phải xây dựng và triển khai một kế hoạch 

hành động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các bên và từng bước khắc phục các tồn tại, 

hạn chế của các ngân hàng khi còn hoạt động riêng lẻ. 

 

1. Các chỉ tiêu an toàn và chỉ số về hoạt động dự kiến trong 3 năm tới: 
 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

1. Quy mô vốn    

- VĐL 8.865.795 8.865.795 8.865.795 

- Tổng TS có 123.724.405 149.255.044 180.532.877 

- Tỷ lệ an toàn vốn 13,22% 10,44% 10,78% 

2. Kết quả HĐKD    

- Nguồn vốn huy động 84.037.295 104.630.105 130.487.742 

- Dư nợ cho vay 51.029.194 63.100.156 78.188.858 

3. Hệ số sử dụng vốn    

- ROE 14,90% 18,55% 19,91% 

- ROA 1,16% 1,21% 1,14% 

- Tỷ lệ NQH 10,00% 6,00% 6,00% 

- Tỷ lệ nợ xấu 3,2% 2,4% 2,4% 

4. Khả năng thanh khoản    

- Khả năng thanh toán ngay 0,6% 0,5% 0,5% 

- Khả năng thanh toán 

chung 

11,83% 11,68% 11,53% 
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IX. Xây dựng kế hoạch hành động: 

 

Để đạt được kế hoạch đề ra, NHSN sẽ từng bước triển khai, xây dựng chương trình hành động 

cụ thể, chi tiết theo định hướng như sau: 

 

(i) Đa dạng hóa kênh phân phối và thực hiện phân phối có hiệu quả; 

(ii) Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ: 

(iii) Tăng cường hoạt động tiếp thị và thực hiện tốt chính sách khách hàng; 

(iv) Tăng trưởng tín dụng đi đôi với chính sách quản lý rủi ro hiệu quả; 

(v) Nâng cao tỷ trọng nguồn thu từ dịch vụ trong tổng thu hoạt động kinh doanh; 

(vi) Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả; 

(vii) Chủ động tham gia thị trường tài chính khu vực và thế giới; 

 

Để Ngân hàng tiếp tục phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì 

việc sáp nhập để tạo thành một định chế tài chính vững mạnh hơn là một yêu cầu tất yếu 

khách quan. Kính đề nghị quý vị cổ đông xem xét và thông qua phương án. 

 

Trân trọng cảm ơn! 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HABUBANK  

 

 

 


