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QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN

Ngân hàng TMCP Nam Á chính thức hoạt 

động từ ngày 21/10/1992, là một trong những 

ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được 

thành lập sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng được 

ban hành vào năm 1990, trong bối cảnh nước ta 

đang tiến hành đổi mới kinh tế. Qua hơn 20 năm 

hoạt động, cơ sở vật chất, công nghệ khoa học 

kỹ thuật và mạng lưới hoạt động của Ngân hàng 

ngày càng mở rộng, đời sống cán bộ nhân viên 

ngày càng được cải thiện, uy tín của Ngân hàng 

ngày càng được nâng cao.

1992 Thành lập trong bối cảnh đất nước đang tiến hành đổi mới kinh tế

Ngày 21/12/1992, Ngân hàng Nam Á chính thức khai trương hoạt động sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng được ban hành 

vào năm 1990, trong bối cảnh nước ta đang tiến hành đổi mới kinh tế.

1993 Thành lập chi nhánh đầu tiên khu vực miền Bắc 

Khai trương Chi Nhánh Hà Nội. Đánh dấu bước chuyển mình lớn khi phát triển kênh phân phối ra địa bàn phía Bắc.

1994 Gia nhập thị trường liên Ngân hàng.

Ngân hàng Nam Á bắt đầu Kinh doanh Ngoại Tệ và được Ngân hàng Nhà Nước tiếp nhận là thành viên gia nhập thị 

trường liên Ngân hàng.

1995 Trở thành thành viên của thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc.

Ngân hàng Nam Á chính thức trở thành thành viên của thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc. Đồng thời là năm đầu tiên 

Ngân hàng Nam Á thực hiện tham gia Bảo Hiểm Xã Hội dành cho toàn thể CBNV Ngân hàng.

1996 Bắt đầu kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nam Á được cấp chứng nhận đủ điều kiện Kinh Doang Vàng. Kể từ cột mốc này ngành nghề kinh doanh của 

Ngân hàng Nam Á trở nên đa dạng hơn.

1997 Công Đoàn cơ sở Ngân hàng Nam Á ra đời

Thành lập Công Đoàn đầu tiên của Ngân hàng Nam Á. Nhiều chương trình bổ ích được tổ chức nhằm tạo môi trường 

làm việc thân thiện cho CBNV.

1998 Thành lập Chi Bộ Đảng.

Chi Bộ Đảng đầu tiên của Ngân Hàng Nam Á được thành lập. Các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ra đời giúp CBNV 

hiểu rõ hơn về đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

1999 Gia nhập Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam.

Ngân hàng Nam Á được Chủ tịch hội đồng hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chứng nhận là Hội viên của Hiệp Hội Ngân 

hàng Việt Nam. Cũng trong năm này, Ngân hàng Nam Á vinh dự nhận Bằng khen vì đã có thành tích tham gia mua công 

trái xây dựng Tổ Quốc năm 1999.

2000 Triển khai hệ thống Western Union

Ngân hàng Nam Á triển khai hệ thống Western Union nhằm giúp khách hàng nhận tiền chuyển từ bất cứ nơi nào trên 

thế giới về Việt Nam thông qua mạng lưới NAM A BANK một cách an toàn và nhanh chóng. Đặc biệt, Ngân hàng Nam Á 

vinh dự nhận Cúp thương hiệu Vàng.

2001 Được công nhận là Công Đoàn cơ sở vững mạnh

Sau 4 năm thành lập, Công Đoàn Ngân hàng Nam Á được công nhận là Công Đoàn Cơ sở vững mạnh với nhiều hoạt 

động bổ ích cho CBNV.

2002 Cột mốc 10 năm thành lập

Kỷ niệm 10 năm thành lập Ngân hàng Nam Á. Đồng thời, được Ngân hàng Thế Giới chọn thực hiện Dự án tài chính nông thôn 2.

2003 Tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Ngân hàng Nam Á: lên tới 70 Tỷ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà Nước lúc bấy giờ.

2004 Thành lập chi nhánh đầu tiên khu vực miền Trung

Khai trương Chi nhánh đầu tiên tại các Tỉnh miền Trung - Chi nhánh Nha Trang. Tiếp sau đó là các chi nhánh và PGD liên 

tiếp mở ra tại Đà Nẵng, Bình Định. Mạng lưới phân phối của Ngân hàng Nam Á ngày càng được mở rộng hơn.

2005 Khai trương Hội sở đầu tiên của Ngân hàng Nam Á

Ngân hàng Nam Á chính thức khai trương Hội sở 97 Bis, Hàm Nghi, TP.Hồ Chí Minh (đây là Hội sở đầu tiên thuộc sở hữu 

của Ngân hàng Nam Á). 

Ngân hàng Nam Á được cấp giấy công nhận là thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở.
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2006 Thành lập Công ty Quản Lý nợ và Khai thác tài sản (AMC)

Ngân hàng Nam Á vinh dự được Ngân hàng Nhà Nước xếp loại A theo đánh giá xếp loại của các NHTMCP tại Việt Nam, 

nhận Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam và nhận giấy chứng nhận thương hiệu nổi tiếng. Quyết định thành lập 

Công ty Quản Lý nợ và Khai thác tài sản (AMC) trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á. Khai trương Trung tâm đào tạo Core Banking.

2007 Kỷ niệm 15 năm thành lập Ngân hàng và liên tiếp nhận các giải thưởng

Ngân hàng Nam Á vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM trao tặng vì đã có nhiều đóng 

góp tích cực trong phong trào thi đua của TP. Cũng trong năm này, Ngân hàng Nam Á được Bộ Công Thương cấp chứng 

nhận đạt Giải thưởng “Thương mại dịch vụ 2007”, bằng khen Thương hiệu Vàng, nhãn hiệu nổi tiếng, Top 500 Doanh ng-

hiệp lớn nhất Việt Nam. Ban chấp hành liên đoàn Lao động TP.HCM tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nam 

Á vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền “Vì người Nghèo” năm 2007. 

2008 Đạt danh hiệu Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ được hài lòng nhất

Ngân hàng Nam Á được Báo Sài Gòn Tiếp thị chứng nhận Ngân hàng đạt danh hiệu Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ được hài 

lòng nhất năm 2008 do người tiêu dùng bình chọn. Ngân hàng Nam Á đồng hành tài trợ chương trình Hoa Hậu Hoàn Vũ 

2008 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

2009 Khởi công xây dựng Hội sở mới

Lễ khởi công xây dựng Trụ sở mới 201 – 203, Cách Mạng Tháng Tám, Tp.Hồ Chí Minh. Trụ sở mới khang trang, hiện đại 

sẽ giúp NAM A BANK khẳng định được thương hiệu cũng như tạo môi trường phục vụ tốt nhất cho khách hàng giao dịch.

2010 Triển khai Corebanking, phát hành thẻ ATM Nam Á

2011 Tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng

Đầu năm 2011, Ngân hàng Nam Á tăng vốn điều lệ lên đến 3,000 tỷ đồng..

Khai trương Hội sở mới.

Ngày 11/11/2011, Ngân hàng Nam Á tưng bừng Khai trương đi vào hoạt động Hội sở mới tại 201 - 203 Cách Mạng Tháng 

8, Quận 3 đánh dấu bước chuyển mình sau 19 năm thành lập. Cũng trong buổi khai trương này, Ngân hàng Nam Á đã vinh 

dự được UBND TP.HCM tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm góp phần 

tích cực trong phong trào thi đua của thành phố. Cũng trong năm 2011, Ngân hàng Nam Á triển khai sản phẩm Thẻ quốc 

tế Nam Á MasterCard. Khởi động chuỗi chương trình từ thiện “ Nhớ Cội Nguồn - Hướng Tương Lai” nhằm giúp đỡ các cụ 

già neo đơn, trẻ em nghèo hiếu học. 

2012 Kỷ niệm 20 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Tháng 10/2012, Ngân hàng Nam Á mừng sinh nhật 20 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng 

Ba do Chủ tịch nước trao tặng, Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Bằng khen của Ủy Ban Nhân dân Thành 

Phố Hồ Chí Minh. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và quyết tâm của Ngân hàng Nam Á trong suốt 20 năm qua.          

2013 1 trong 3 Ngân hàng được chứng nhận ISO/IEC 27001:2005 – tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý 

an toàn thông tin (ISMS)

Tháng 10/2013, Ngân hàng Nam Á là một trong ba Ngân hàng tại Việt Nam được cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2005. 

Đây là Chứng nhận tiêu chuẩn mang tính quốc tế được kiểm nghiệm bởi nhiều cơ quan tiêu chuẩn trên toàn thế giới và 

cuối cùng đã được thông qua bởi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO. Vì vậy, một hệ thống đạt chuẩn ISO/IEC 27001:2005 đồng 

nghĩa với việc mang lại an ninh thông tin dưới sự kiểm soát quản lý rõ ràng của tổ chức.

Năm 2014, NHNA đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước có giá trị như giải thưởng Doanh nghiệp 

mạnh và phát triển bền vững; Doanh nghiệp sao vàng; Top 100 Doanh nhân Tp.HCM tiêu biểu năm 2014...

NGÀNH NGHỀ VÀ
ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Huy động vốn, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình 

thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi.

Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ 

chức tín dụng khác.

Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá. 

Hùn vốn và liên doanh.

Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng.

Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, 

huy động vốn từ nước ngoài và dịch vụ ngân hàng 

khác trong quan hệ với nước ngoài khi được ngân 

hàng nhà nước cho phép.

Thực hiện hoạt động bao thanh toán. 

Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính.

Các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ két, két an toàn. 

Mua, bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

Ủy thác cho vay và nhận ủy thác cho vay.

Đại lý bảo hiểm.

Kinh doanh mua bán vàng miếng.

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 

chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: cho thuê 

một phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc 

sở hữu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á.

Địa bàn kinh doanh
Tính đến hết 2014 thì Ngân hàng Nam Á có 1 Hội sở, 

1 Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, 57 CN/PGD 

(17 CN và 40 PGD). 
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH 

QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH 

VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Cơ cấu bộ máy quản lý

CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC

Phòng Khách hàng
Cá nhân Phòng KDTT

Phòng Quản trị
nguồn vốn

Phòng KD Vàng &
Đầu tư tài chính

Phòng Khách hàng
Doanh nghiệp

Phòng Thanh toán
quốc tế

TT Dịch vụ
khách hàng

Phòng Ngân hàng
điện tử

TRUNG TÂM KINH DOANH/CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH

Phòng Kế toán

Phòng Quản trị
tài chính Trung tâm thanh toán

P.Tác nghiệp
dịch vụ KH & Kho quỹ

TT. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM THẺ

Phòng Nhân sự & Đào tạo

Phòng Kế hoạch

Phòng Thương hiệu

Phòng Hành chánh quản trị

P.Chính sách Tín dụng & Đầu tư

Phòng Pháp chế

Phòng Quản lý chất lượng

Phòng An ninh nội bộ

P.QLRR tín dụng

P.QLRR thị trường

P.Kiểm tra 
kiểm soát nội bộ

Ban Xử lý nợ

KHỐI KINH DOANH TRUNG TÂM
TÍN DỤNG

KHỐI VỐN
&

KDTT

KHỐI
TÀI CHÍNH

KHỐI QUẢN LÝ
RỦI RO

KHỐI VẬN DỤNG

PHÒNG KIỂM
TOÀN NỘI BỘ

VP Ban Tổng giám đốc

VĂN PHÒNG HĐQT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC ỦY BAN CÁC HỘI ĐỒNG

BAN KIỂM SOÁT

STT

01
Công ty TNHH MTV QLN& 
Khai thác tài sản NHTMCP 
Nam Á (AMC)

Tỷ lệ nắm giữ
của NHNA

Lĩnh vực
hoạt động

Quản lý 
tài sản

100%

Tên Doanh nghiệp

Các công ty con,

công ty liên kết:

Hoạt động chính của Công ty AMC là xử lý tài sản 

đảm bảo nợ vay bằng các biện pháp thích hợp, 

tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng và các 

tài sản đảm bảo nợ vay liên quan đến các khoản 

nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất, chủ động bán 

các tài sản đảm bảo nợ vay thuộc quyền định đoạt 

của Ngân hàng theo giá thị trường, mua bán nợ tồn 

đọng của các TCTD khác, các công ty quản lý nợ và 

khai thác tài sản của Ngân hàng thương mại theo 

quy định của pháp luật và thực hiện các hoạt động 

khác theo ủy quyền của Ngân hàng.
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ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN

Các Mục tiêu chủ Yếu

 Xây dựng Ngân hàng Nam Á trở thành Ngân hàng hiện 

đại và là một trong các ngân hàng thương mại hàng đầu 

cả nước, không ngừng đóng góp cho sự phát triển kinh tế 

của cộng đồng, xã hội.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Với định hướng trở thành Ngân hàng bán lẻ năng động, 

tập trung vào các dịch vụ ngân hàng. Trong thời gian tới, 

Ngân hàng Nam Á sẽ chú trọng đầu tư vào công nghệ để 

đa dạng hơn nữa sản phẩm/dịch vụ ngân hàng, phát triển 

các dòng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử,... Bên cạnh 

đó, Ngân hàng Nam Á sẽ mở rộng phát triển mạng lưới, 

mang đến sự thuận tiện cho khách hàng khi đến giao dịch 

trên toàn quốc. Tăng cường chất lượng, hiệu quả công việc 

kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ một cách kịp thời và 

hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế. Xây dựng kế hoạch 

đào tạo hợp lý, phù hợp với yêu cầu về nhân sự đúng với 

định hướng, chiến lược của Ngân hàng Nam Á. Nâng cao 

chất lượng về quảng bá thương hiệu, sản phẩm đi đôi với 

hiệu quả mang lại.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã 

hội và cộng đồng 

Ngân hàng Nam Á tiếp tục triển khai nhiều hơn nữa các 

chương trình vì cộng đồng từ Quỹ từ thiện “Nhớ cội nguồn 

– Hướng tương lai” được phát động năm 2011 với mong 

muốn có thể chia sẻ, góp một phần nhỏ vào việc giúp đỡ 

các cụ già neo đơn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi trên 

toàn quốc. Trong 3 năm qua, “Nhớ cội nguồn – Hướng 

tương lai” đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện cũng 

như các chương trình nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà 

hảo tâm cùng chung tay đóng góp cho xã hội. Trong năm 

2013, hàng loạt các chương trình như tổ chức triển lãm 

tranh gây quỹ từ thiện “Nhớ cội nguồn – Hướng tương lai” 

với mục đích quyên góp tiền xây dựng ngôi trường mầm 

non khang trang tại Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định giúp 

cho các em mẫu giáo có được nơi vui chơi và học tập; hỗ 

trợ người dân nghèo gặp thiên tai lũ lụt tại 3 tỉnh miền 

Trung bao gồm: Phú Yên, Quãng Ngãi, Bình Định. Gần đây 

nhất là chương trình “Tết yêu thương” mang những phần 

quà Tết đến cho người dân nghèo thuộc 12 tỉnh miền Tây 

cùng nhiều chương trình khác nữa đã diễn ra. Những hoạt 

động cộng đồng, từ thiện mà Ngân hàng Nam Á thực hiện 

trong hơn 20 năm qua, chúng tôi tự hào đó là yếu tố “đủ” để 

Ngân hàng Nam Á khẳng định thương hiệu bởi Ngân hàng 

Nam Á quan niệm rằng: kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận 

mà còn vì sự phát triển của đất nước, góp phần xây dựng 

xã hội ngày càng tốt đẹp.
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Rủi ro tín dụng: 
Là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động của ngân hàng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực 

hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. Ngân hàng Nam Á kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng bằng cách thiết lập hạn mức 

tín dụng tương ứng mức độ rủi ro mà ngân hàng có thể chấp nhận được đối với mỗi  đối tượng khách hàng, ngành nghề. 

Hạn mức tín dụng đối với mỗi khách hàng được thiết lập thông qua việc sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng trong đó 

mỗi khách hàng được xếp ở một mức độ rủi ro. 

Rủi ro lãi suất: 
Là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi 

của lãi suất thị trường. 

Rủi ro tiền tệ: 
Là rủi ro mà giá trị của các công cụ tài chính bị thay đổi xuất phát từ những thay đổi về tỷ giá. 

Rủi ro thanh khoản: 
Là rủi ro ngân hàng gặp khó khăn trong việc thực hiện những nghĩa vụ cho các công nợ tài chính. Rủi ro thanh khoản phát 

sinh khi ngân hàng có thể không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi những khoản công nợ này đến hạn ở những 

thời điểm bình thường hoặc khó khăn. 

CÁC RỦI RO

TÌNH HÌNH 

HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM
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Stt Chỉ tiêu
Kế hoạch

năm 2014
Kế hoạch

năm 2014

Thực hiện

năm 2014

Thực hiện năm 2014 so với

Thực hiện

năm 2013

Giá trị Tỷ lệ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Vốn điều lệ

Tổng tài sản hợp nhất

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ

Huy động vốn từ cá nhân và 

tổ chức kinh tế

Dư nợ tín dụng từ cá nhân và 

tổ chức kinh tế

Tỷ lệ nợ xấu từ cá nhân và 

tổ chức kinh tế

Tỷ lệ nợ nhóm 2 từ cá nhân và 

tổ chức kinh tế

Tỷ lệ thu ngoài cho vay/tổng 

thu nhập

Tỷ lệ thu dịch vụ/tổng thu nhập

Tỷ lệ thu dịch vụ ròng/lợi nhuận 

trước thuế

Hệ số an toàn vốn hợp nhất

ROA hợp nhất 

ROE hợp nhất

4,000

35,000

210

195

18,000

14,600

1%

6%

3,000

37,293

242

232

20,319

16,629

1.40%

1.87%

26.38%

2.53%

17.74%

10.66%

0.58%

5.78%

75.00%

106.55%

115.24%

118.97%

112.88%

113.90%

-1.10%

-0.63%

1.66%

-0.42%

-0.22%

8511

59

61

6610

5059

29.57%

32.24%

35.67%

48.22%

43.73%

-0.08%

1.52%

-16.19%

-2.29%

1.87%

-2.89%

-0.13%

1.59%

- -

Đvt: tỷ đồng, %.

≤ 2.5%

≤ 2.5%

≥ 9%

Có 7/10 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch, gồm: tổng tài sản hợp nhất (37,293 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế hợp nhất 

(242 tỷ đồng); huy động vốn từ cá nhân và tổ chức kinh tế (20,319 tỷ); dư nợ tín dụng từ cá nhân và tổ chức kinh tế 

(16,629); tỷ lệ nợ xấu từ cá nhân và tổ chức kinh tế (1.4%); tỷ lệ nợ nhóm 2 từ cá nhân và tổ chức kinh tế (1.87%); 

hệ số an toàn vốn hợp nhất (10.66%).

Có 1/10 chỉ tiêu đạt từ 80% kế hoạch: ROE hợp nhất (5.78%).

Có 2/10 chỉ tiêu đạt dưới 80% kế hoạch: vốn điều lệ (3,000 tỷ đồng); ROA hợp nhất (0.58%).

Nhận xét: Mức độ hoàn thành 10 chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2014:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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Danh sách Ban điều hành

Ông Trần Ngô Phúc Vũ
Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 23/08/1972

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

- Thạc sĩ Griggs University, Mỹ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực  Tài   

  chính – Ngân hàng:

- Từ 01/1997 - 11/1998 :

  Phó GĐ-Ngân hàng TMCP

  Đông Phương

- Từ 02/2011 – 31/03/2013: 

+Tổ trưởng Tổ tín dụng CN Lâm Đồng

   Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín

+GĐ Chi nhánh-Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín

+Đặc phái viên HĐQT-

   Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín

+GĐ CN Lâm Đồng-

   Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín

+GĐ Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên-

   Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín

- Từ 01/04/2013 đến nay : 

Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á.

Sinh ngày: 23/1/1980

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng: 

-Từ 2002 – 2003: 

Giám đốc phân xưởng đường túi, Công ty Thành Thành Công

Từ 10/2003 – 2011:

+ Nhân viên tín dụng -

Phó Phòng Tín dụng Sacombank – Khánh Hòa

+ Trợ lý Giám đốc Sacombank Khánh Hòa

+ Phó Giám đốc Sacombank Khánh Hòa 

+ Giám đốc Sacombank Khánh Hòa

+ GĐKV kiêm Trưởng văn phòng đại diện KVMT&TN – MHB

+ TV HĐQT của công ty CP Đường Ninh Hòa

- 07/2014 đến nay:  

Phó Tổng Giám đốc NHNA.

Bà Lương Thị Cẩm Tú

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

Sinh ngày: 07/12/1973

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

 Thạc sĩ Ngành Quản trị kinh doanh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng:

- Từ 10/1995 – 01/2003: 

+ Cán bộ tín dụng-Ngân hàng TMCP Đại Nam

+ Cán bộ tín dụng-Ngân hàng TMCP Phương Nam

- 16/04/2003 – 19/12/2013:

+ Chuyên viên - Phòng Kế hoạch & Đầu tư - Hội sở - 

Ngân hàng TMCP Nam Á

+ Giám đốc Chi nhánh Quang Trung - 

Ngân hàng TMCP Nam Á.

+ Phó Tổng Giám đốc  thường trực kiêm Giám đốc Khối

Ngân hàng bán lẻ, kiêm Trưởng Phòng Marketing sản phẩm 

và dịch vụ, kiêm Trưởng Phòng quan hệ công chúng

Ngân hàng TMCP Nam Á.

- 20/12/2013 đến nay:

Tổng Giám đốc thường trực kiêm Trưởng Phòng quan hệ 

công chúng Ngân hàng TMCP Nam Á.

Ông Trần Ngọc Tâm

Phó Tổng Giám đốc thường trực
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Sinh ngày: 24/03/1961

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

Cử nhân, ngành Tài Chính Tín dụng - Đại học Ngân hàng TP.HCM

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Có 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng:

- Từ 02/1986 – 03/2010:

+ Làm việc tại Phòng Tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Quận 10. 

+ Làm việc tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh 10. 

+ Làm việc tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP. HCM (HDBank)

- Từ 22/03/2010 – 31/07/2013:

+ Giám đốc Khối Quản lý rủi ro - Hội sở - 

Ngân hàng TMCP Nam Á

+ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản lý rủi ro 

Ngân hàng Nam Á.

- Từ 01/08/2013 đến nay :  

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản lý rủi ro kiêm phụ 

trách điều hành Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ Ngân 

hàng Nam Á.

Bà Lý Thị Hiền

Phó Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 16/12/1975

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

Cử nhân Đại học Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Doanh nghiệp 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Có 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng: 

- Từ 1993 – 2000:

Học nước ngoài, kinh doanh tự do

- Từ 07/2008 – 01/2014: 

+ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang

+ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàn Cầu 

+ Phó Giám đốc Khối Kiêm Phụ trách Khối Vốn và 

Kinh doanh Tiền tệ NHNA

- 01/2014 đến nay: 

Phó Tổng Giám đốc Kiêm Giám đốc Khối Vốn và Kinh do-

anh Tiền Tệ Ngân hàng Nam Á.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy

Phó Tổng Giám đốc thường trực

Sinh ngày: 03/05/1966

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

Đại học Ngân hàng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng:

- Từ 01/1988 – 12/1992: 

+ Nhân viên Kế toán-Hợp tác xã mua bán Thủ Thiêm

+ Kế toán tín dụng HTX TD An Đông

+ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng CN An Đông –

 Ngân hàng Nam Á

- Từ 09/1994 – 10/2013:

+ Trưởng Phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng Hội sở 

 Ngân hàng Nam Á

+ Kiểm soát viên Phòng Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nam Á

+ Trưởng Phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng Hội sở 

 Ngân hàng Nam Á 

+ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành 

 Ngân hàng Nam Á.

+ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành,

 Giám đốc Khối Tài chính Ngân hàng Nam Á. 

+ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành

 Ngân hàng Nam Á.

- Từ 10/2013 đến nay : 

+ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành,

Giám đốc Khối Tài chính Ngân hàng Nam Á.

Bà Võ Thị Tuyết Nga

Phó Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 27/07/1973

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

Cử nhân, ngành Quản trị Kinh doanh - Đại Học Kinh tế 

Tp. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng:

- Từ 01/1996 – 01/2000

+ Phụ trách Kinh doanh Xuất nhập Thủy sản-

Công ty Thương Mại Việt Thành

+ Cán bộ Tín dụng-Ngân hàng Đầu tư và phát triển 

Việt Nam CN Lâm Đồng

+ Phụ trách Kinh doanh Xuất nhập Thủy sản-

Công ty Thương Mại Việt Thành

- Từ 02/2000 – 19/09/2011:

+ Kiểm tra viên - Phòng kiểm tra Nội bộ - Hội sở - 

Ngân hàng TMCP Nam Á

+ Giám đốc - Chi nhánh Ngã Bảy - Ngân hàng TMCP Nam Á.

+Trưởng Phòng - Phòng Tín dụng - Hội sở - 

Ngân hàng TMCP Nam Á

+ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Quang 

Trung  Ngân hàng Nam Á

- 20/09/2011 đến nay:  

+ Phó Tổng Giám đốc phụ trách xử lý nợ Ngân hàng Nam Á

Ông Nguyễn Danh Thiết

Phó Tổng Giám đốc
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Sinh ngày: 03/09/1980

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

Cử nhân, ngành Kế toán - Đại Học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng:

- Từ 10/2002 – 03/2003: 

Nhân viên-Cty TNHH TM& DV Đại Việt

- Từ 03/03/2003 – 14/02/2011: 

+ Chuyên viên - Ban Kiểm Tra Nội Bộ - Hội sở - 

Ngân hàng TMCP Nam Á

+ Kế toán trưởng - Chi nhánh Quy Nhơn - 

Ngân hàng TMCP Nam Á

+ Chuyên viên - Ban Tifa - Hội sở - Ngân hàng TMCP Nam Á

+Kế toán trưởng - Phòng Kế toán - Hội sở - 

Ngân hàng TMCP Nam Á

+ Trưởng Ban - Ban Nghiệp vụ Công nghệ Ngân Hàng - 

Hội sở - Ngân hàng TMCP Nam Á

+ Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ - Ban Kiểm Toán Nội bộ - 

Hội sở - Ngân hàng TMCP Nam Á

-15/02/2011  đến nay : 

Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán Hội sở - Ngân 

hàng TMCP Nam Á.

Bà Trần Thị Bảo Trâm

Kế toán trưởng

Những thay đổi trong 

ban điều hành

Danh sách cán bộ tuyển dụng năm 2014

Danh sách cán bộ điều động, bổ nhiệm năm 2014

Stt

01 07/2014 07/2014

Danh sách cán bộ thôi việc năm 2014: Không có
Sinh ngày: 12/04/1980

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

 - Thạc sĩ, ngành Quản lý hệ thống công nghệ thông tin

 - Thạc sĩ, ngành Quản trị tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng:

- Từ 09/2006 – 10/2009:

+ Trợ lý TGĐ, GĐ Hiện đại hóa ngân hàng, GĐ CNTT – 

Ngân hàng TMCP HDBank.

+ GĐ Khách hàng Doanh nghiệp – Ngân hàng VietBank. 

- Từ 15/10/2009 -14/09/2013:

+ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Hỗ Trợ, 

kiêm Giám đốc Cty AMC Ngân hàng Nam Á

+ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 

kiêm Giám đốc Cty AMC Ngân hàng Nam Á.

+ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

- 15/09/2013:

+ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á.

Ông Nguyễn Bình Phương

Phó Tổng Giám đốc
01/2014

Stt

01
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1203
SỐ LƯỢNG CBNV

đến 31/12/2014
Số lượng cán bộ, nhân 

viên Tóm tắt chính sách và 

thay đổi trong chính sách 

đối với người lao động.

Chính sách tuyển dụng:

 quy định trong toàn hệ thống.

tiêu chuẩn quy định và bố trí đúng việc để phát 

huy năng lực, sở trường của người lao động.

làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng 

hoặccác ứng viên được đào tạo chuyên môn sâu 

ở các trường Đại học có uy tín tại nước ngoài theo 

địnhướng nguồn nhân lực của Ngân hàng Nam Á.

Chính sách đào tạo: 

Ngân hàng Nam Á luôn tạo điều kiện để người lao 

động có cơ hội đào tạo, phát triển nhằm xây dựng 

đội ngũ CBNV tinh thông về nghiệp vụ, có đạo đức 

nghề nghiệp, nhiệt tâm phục vụ khách hàng với 

phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Nam Á sẽ được tham gia chương trình đào tạo 

hội nhập nhằm giúp người lao động hiểu rõ lịch 

sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nam 

Á, hiểu rõ môi trường làm việc, các sản phẩm của 

Ngân hàng Nam Á và được đào tạo, huấn luyện 

về nghiệp vụ để nắm bắt và hòa nhập nhanh 

nhất với công việc tại Ngân hàng Nam Á.

hàng Nam Á thường xuyên tổ chức các khóa đào 

tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ 

chuyên sâu cho các CBNV trong quá trình làm 

việc để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nghiệp 

vụ phục vụ tốt cho công việc tại Ngân hàng Nam 

Á. Kết quả đạt được của CBNV sau mỗi khóa học 

sẽ là một trong những cơ sở xem xét đề bạt, 

thăng tiến CBNV.

Chính sách thăng tiến và phát triển nghề nghiệp:

Tại Ngân hàng Nam Á, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công 

bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch quy 

hoạch sử dụng nguồn nhân lực với một quy trình rõ ràng.

dài từ những cán bộ, nhân viên có tâm huyết, đủ trình 

độ, năng lực lãnh đạo, có thành tích trong lao động 

được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao và đưa vào nguồn 

cán bộ quy hoạch dài hạn cho Ngân hàng. Những cán 

bộ thuộc diện quy hoạch sẽ được bồi dưỡng, đào tạo, 

bổ sung kiến thức chuyên môn để điều hành các hoạt 

động của Ngân hàng trong những năm tiếp theo.

định kỳ hàng tháng, quý, qua đó đánh giá mục tiêu công 

việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân 

đồng thời cũng là cơ sở nhằm quy hoạch nguồn nhân sự 

phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Ngân hàng.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ:

Ngân hàng Nam Á luôn chú trọng tới việc xây dựng hệ 

thống lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho người lao động 

phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, bảo 

đảm tính linh hoạt, công bằng, tương xứng mức độ cống 

hiến và cạnh tranh trên thị trường lao động. 

Lương và phụ cấp lương:

hưởng theo ngạch bậc phù hợp với chức trách công 

việc đảm nhiệm tại Ngân hàng Nam Á. 

được hưởng căn cứ vào hiệu quả kinh doanh chung của 

từng đơn vị, của Ngân hàng Nam Á và đánh giá kết quả 

thực hiện công việc của cá nhân.

Phụ cấp lương: là các khoản bổ sung thường xuyên được 

tính thêm trong thu nhập tùy theo tính chất và điều kiện 

thực hiện công việc của người lao động, bao gồm: phụ cấp 

trách nhiệm, phụ cấp hiệu quả, phụ cấp chức vụ, phụ cấp 

khuyến khích (áp dụng cho CBNV có thêm bằng Cử nhân, 

bằng Thạc sỹ, bằng Tiến sỹ theo ngành nghề chuyên môn 

ngân hàng), phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại, phụ cấp 

kiêm nhiệm, phụ cấp thu hút đãi ngộ, phụ cấp đi lại…

thành tích vượt trội trong công tác được Ban Lãnh đạo 

Ngân hàng Nam Á xét nâng bậc lương. 

Thưởng:

động viên, khuyến khích CBNV toàn hệ thống hỗ trợ nỗ 

lực cống hiến và phấn đấu hết mình trên mọi vị trí công 

tác để xây dựng Ngân hàng Nam Á ngày càng phát triển 

và lớn mạnh. Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất 

sắc sẽ được tôn vinh và khen thuởng xứng đáng, kịp thời 

theo những quy định thống nhất, công bằng và công 

khai, kết hợp khen thưởng tinh thần và khen thưởng vật 

chất (giấy khen, tiền mặt, hiện kim, tham quan du lịch 

trong hoặc ngoài nước).

quả hoạt động, kinh doanh. 

Phúc lợi, đãi ngộ:

chính thức với Ngân hàng Nam Á đều được hưởng các 

chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với 

Luật lao động, ngoài ra CBNV Ngân hàng Nam Á còn 

được chế độ bảo hiểm tai nạn.

chức khám sức khỏe cho CBNV định kỳ hàng năm. 

Á được đài thọ chi phí để may đồng phục.

tại Ngân hàng Nam Á được hưởng 12 ngày nghỉ phép/

năm và cứ mỗi 5 năm thâm niên làm việc tại Ngân hàng 

Nam Á thì CBNV được hưởng thêm 01 ngày phép/năm.

làm việc trên toàn hệ thống đi tham quan, nghỉ mát 

với số tiền 1.700.000 đồng/CBNV. Ngân hàng Nam Á 

thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh 

thần của người lao động, chi thăm hỏi CBNV ốm đau, 

thăm viếng nguời quá cố (tứ thân phụ mẫu), mừng kết 

hôn của CBNV, tặng quà cho CBNV Nữ nhân ngày Quốc 

tế Phụ nữ, tặng quà và tổ chức các hoạt động vui chơi 

cho con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, …, tạo sân 

chơi lành mạnh, thân thiện và vui tươi cho các CBNV 

qua các hoạt động kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất 

nước, kỷ niệm ngày thành lập Ngân hàng Nam Á, ngày 

thành lập Đoàn Thanh Niên… do Công đoàn và Đoàn 

Thanh niên Ngân hàng Nam Á tổ chức.

kiện theo quy định của Ngân hàng Nam Á để tiêu dùng, 

mua xe gắn máy, xe ôtô, nhà ở… với mức vay và thời 

gian vay theo quy định của Ngân hàng Nam Á.

đài thọ tiền ăn trưa theo giá cả thị trường, được quan 

tâm chúc mừng và có quà tặng nhân ngày sinh nhật, 

được quyền mua cổ phần ưu đãi theo quy định của 

Ngân hàng Nam Á.

Quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm:

hàng năm và có tiềm năng phát triển sẽ được đưa 

vào diện Quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đề bạt, bổ 

nhiệm vào các chức vụ quản lý khi có nhu cầu.

bộ từ nguồn nội bộ.

Môi trường làm việc: 

Với mục tiêu, xây dựng Ngân hàng Nam Á thành một trong 

những Ngân hàng TMCP vững mạnh xứng đáng với sự tin 

tưởng của Quý Cổ đông, Quý khách hàng, Ngân hàng Nam 

Á đã luôn quan tâm xây dựng nét văn hóa riêng, một đội 

ngũ nhân viên sáng tạo, nhiệt huyết với nghề và bản lĩnh 

vững vàng trong cuộc sống. Đến với Ngân hàng Nam Á, 

người lao động sẽ cảm nhận được sự thân thiện, đoàn kết 

và một môi trường làm việc chuyên nghiệp.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

Hoạt động của Công ty AMC

Hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty AMC

STT

1

2

3

4

5

%

530

1,869

-32

2,762

29,761

250

3,796

85

3,296

35,450

280

-1927

-117

-534

-5689

112.00%

-50.76%

137.65%

-16.20%

-16.05%

Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

TÌNH HÌNH
TÀI CHÍNH

Doanh thu

28,782

1,583

71

183

135

37,293

2,378

73

242

187

29.57%

50.22%

2.82%

32.24%

38.52%

Ghi chú

3,000

28,782

13.55%

151,141

21,306

15,140

171

49.42%

1.58%

1.27%

31.34%

3.13

15.63

3,000

37,293

10.66%

132,921

37,200

233

55.55%

--

29,101

2.53%

1.08%

19.13%

1.9

14.69
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, 

THAY ĐỔI 

CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cổ phần: 

Cơ cấu cổ đông:

Tổng số cổ phần

đang lưu hành

Tổng số cổ phần tự do 

chuyển nhượng

Tổng số cổ phần hạn chế 

chuyển nhượng

300,000,000 218,966,543 81,033,457

STT

1

2

3

4

5

6

7

 -     Pháp nhân:

 -     Cá nhân:

1

1

2,166

2,161

7

2,168

0

0

0

0

14.26

5

80.74

78.45

21.55

100

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Các chứng khoán khác: không có

BÁO CÁO VÀ 

ĐÁNH GIÁ 

CỦA BAN 

GIÁM ĐỐC 

2014
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Đánh giá kết quả hoạt động 

kinh doanh năm 2014

1. Tổng tài sản
Tổng tài sản đến 31/12/2014 đạt 37.293 tỷ đồng, tăng 8.511 

tỷ (+29,6%) so đầu năm, đạt 106,6% kế hoạch năm, tương 

ứng thực hiện được 137,2% kế hoạch tăng trưởng 2014.

2. Huy động vốn
Đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn huy động là 33.481 tỷ 

đồng, tăng 8.428 tỷ đồng (+33,6%) so đầu năm, chiếm tỷ 

trọng 89,8% tổng tài sản. Trong đó: Tiền gửi và vay từ các 

TCTD là 13.162 tỷ chiếm 39,3% tổng huy động và Huy động 

từ TCKT & DC đạt 20.319 tỷ đồng (chiếm 60,7%), tăng 6.640 

tỷ đồng (+48,5%) so đầu năm, đạt 113% kế hoạch năm 2014.

Về cơ cấu huy động từ TCKT&DC như sau: 

6.579 tỷ (+51%) so đầu năm, chiếm tỷ trọng 95,8%; Còn 

lại USD, EUR và các ngoại tệ khác quy VNĐ là 846 tỷ, tăng 

61 tỷ so đầu năm (+7,7%), chiếm tỷ trọng 4,2%.

đạt 11.440 tỷ, tăng 1.962 tỷ (+20,7%) so đầu năm, chiếm 

tỷ trọng 56%; Huy động từ khách hàng Doanh nghiệp 

đạt 8.879 tỷ đồng, tăng 4.678tỷ (+111,3%) so đầu năm, 

chiếm tỷ trọng 44%.  

tỷ, tăng 5.441 tỷ (+41%) so đầu năm, chiếm tỷ trọng 

cao nhất trong tổng nguồn vốn huy động từ TCKT và 

DC (91,6%); Tiền gửi không kỳ hạn là 1.518 tỷ (chiếm tỷ 

trọng 7,5%), tăng 1.035 tỷ so đầu năm. Một phần nhỏ 

khác là tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng đạt 186 

triệu đồng (chiếm tỷ trọng 0,91%).

3. Cho vay 

Tính đến 31/12/2014, cho vay khách hàng cá nhân và TCKT 

đạt 16.629 tỷ đồng, chiếm 44,6% tổng tài sản, tăng 5.059 tỷ 

đồng (+43,7%) so đầu năm, đạt 114% kế hoạch năm, tương 

ứng thực hiện được 167% kế hoạch tăng trưởng năm. Cơ 

cấu cho vay như sau:

− Theo loại tiền: Cho vay bằng VND đạt 16.418 tỷ đồng, 

tăng 5.368 tỷ (+48,6%) so đầu năm chiếm tỷ trọng chủ yếu 

với tỷ lệ 98,7%; Cho vay bằng USD, Vàng lần lượt là 190 tỷ và 

22 tỷ, chiếm tỷ trọng lần lượt 1,1% và 0,1%.

− Theo đối tượng khách hàng: Cho vay khách hàng cá nhân 

đạt 3.675 tỷ, tăng 651 tỷ (+21,5%) so đầu năm, chiếm tỷ 

trọng 22,1%. Dư nợ khách hàng Doanh nghiệp đạt 12.955 

tỷ đồng, tăng 4.409 tỷ (+51,6%) so đầu năm, chiếm tỷ trọng 

77,9% . 

− Theo kỳ hạn: Cho vay ngắn hạn đạt 8.671 tỷ, chiếm tỷ 

trọng 52%, tăng 864 tỷ (+11,1%) so đầu năm; Cho vay trung 

& dài hạn đạt 7.958 tỷ, chiếm tỷ trọng 48%, tăng 4.195 tỷ 

(+111,5%) so với đầu năm. 

− Theo lĩnh vực cho vay: Cho vay vốn sản xuất kinh doanh, 

kinh doanh dịch vụ, đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện 

vận tải phục vụ kinh doanh chiếm tỷ trọng 58%, đạt 9.705 

tỷ đồng; Cho vay đầu tư Dự án, XDCB và liên quan đến 

bất động sản chiếm 33%, đạt 5.434 tỷ đồng, tăng 535 tỷ 

(+10,9%) so với đầu năm; Cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng 

9% đạt 1.490 tỷ đồng, giảm 169 tỷ (-10,2%) so với đầu năm;

Đến 31/12/2014, nợ nhóm 2 của NHNA là 311,1 tỷ, tỷ lệ 

nợ nhóm 2 là 1,87%, tăng 1,52% so đầu năm; Và nợ xấu 

là 232,8 tỷ, với tỷ lệ nợ xấu là 1,40%, giảm 0,08% so đầu năm.

Nhìn chung tỷ lệ nợ xấu giảm so với đầu năm, NHNA đã 

thực hiện tốt công tác ngăn chặn và xử lý nợ quá hạn, 

tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ nợ xấu cao như: 

PGD Giảng Võ, PGD Hà Đông, PGD Đồng Tâm và đơn vị 

có tỷ lệ nợ nhóm 2 cao là CN Hà Nội.

− Thu hồi quá hạn & nợ xấu và lãi tồn đọng:  
+ Doanh số thu nợ xấu lũy kế năm 2014 là 98,3 tỷ.

+ Doanh số thu lãi tồn đọng lũy kế năm 2014 đạt 16,9 tỷ.

4. Về hoạt động đầu tư tài chính &

kinh doanh ngoại tệ, vàng:
Trong năm 2014, hoạt động tài chính bị hạn chế do tác 

động của chính sách ngân hàng và nhà nước. Số dư từ 

hoạt động đầu tư tài chính đến ngày 31/12/2014 là 3.147 

tỷ đồng giảm 52,9% so với đầu năm. Về hoạt động kinh do-

anh vàng, ngoại tệ đã mang về thu nhập thuần cho ngân 

hàng là 8,4 tỷ đồng (trong đó, kinh doanh ngoại tệ đạt 5,3 

tỷ đồng, kinh doanh vàng đạt 3,1 tỷ đồng).

5. Hoạt động dịch vụ, thanh toán quốc tế và Thẻ:
Trong năm 2014, hoạt động dịch vụ và thanh toán quốc tế 

đã đạt một số thành công nhất định. Thu nhập từ dịch vụ 

đạt trên 64 tỷ đồng, chiếm 2,5% trong tổng thu hoạt động; 

doanh số thanh toán quốc tế đạt 49,4 triệu USD, bằng 99% 

kế hoạch cả năm.

Về hoạt động kinh doanh thẻ, dư nợ thẻ trong năm 2014 

đạt 73,7 tỷ đồng, tăng 48 tỷ (+187%) so đầu năm; Thu lãi 

cho vay tín dụng từ hoạt động thẻ đạt 8,8 tỷ. Nợ quá hạn 

Thẻ đến 31/12/2014 là 391 triệu đồng (chiếm 0,53% dư nợ 

thẻ). Tổng số thẻ lưu hành đến 31/12/2014 là 49.696 thẻ, 

tăng 14.512 thẻ so đầu năm trong đó: Thẻ Credit đạt 3.810 

thẻ, đạt 111,3%KH tiến độ, tăng 3.053 thẻ so đầu năm; thẻ 

Debit là 37.074 thẻ, đạt 79% KH tiến độ, tăng 11.025 thẻ; và 

thẻ Prepaid là 8.812 thẻ tăng 434 thẻ so đầu năm.

6.Kết quả kinh doanh:

+/- so

2013
TT

+/-  % so

2013

1

2

-

- Chi DPRR

676.373

492.963

416.430

76.533

183.410

783.697

541.251

463.619

77.632

242.446

107.324

48.288

47.189

1.099

59.036

15,9%

9,8%

11,3%

1,4%

32,2%

Về thu nhập thuần:
− Tổng thu nhập thuần năm 2014 là 783,7 tỷ đồng, tăng 

15,9% so cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 107,3 tỷ đồng. 

Trong đó khoản thu nhập thuần từ lãi đạt 682 tỷ đồng tăng 

69% so cùng kỳ và thu thuần từ dịch vụ đạt 42 tỷ đồng tăng 

50% so cùng kỳ. Hoạt động từ kinh doanh ngoại hối cũng 

có lợi nhuận so năm trước. Riêng lợi nhuận từ các nghiệp 

vụ đầu tư chứng khoán giảm so cùng kỳ.

Về chi phí hoạt động và DPRR:
− Tổng chi phí hoạt động và DPRR là 541,3 tỷ đồng, so cùng 

kỳ tăng 9,8%, tương ứng tăng 48,3 tỷ đồng. Trong đó chi hoạt 

động tăng 47,2 tỷ(+11,3%) và chi DPRR tăng 1,1 tỷ (+1,4%).

Lợi nhuận trước thuế:
− Với tốc độ tăng trưởng thu nhập là 16% cao hơn so tốc 

độ tăng chi phí hoạt động là 10%, nên đã tạo ra tốc độ tăng 

của lợi nhuận là 32%, đạt 242,4 tỷ đồng LNTT, bằng 115% 

kế hoạch năm.

7. Công tác phát triển mạng lưới:
Trong năm 2014, Ngân hàng Nam Á đã khai trương mới 

tổng cộng 6 điểm giao dịch, gồm 4 Chi nhánh và 2 Phòng 

giao dịch, nâng tổng số lên 59 điểm giao dịch trên toàn hệ 

thống, hiện diện trên 11/62 tỉnh thành trên cả nước.

Song song với việc khai trương điểm giao dịch mới nhằm 

tăng thị phần, NHNA cũng nghiên cứu tìm kiếm mặt bằng 

kinh doanh tốt, vị trí thuận lợi hơn và đã di dời thành công, 

khai trương tổng cộng 8 điểm giao dịch, gồm: 2 Chi nhánh 

và 6 Phòng giao dịch. Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh 

của NHNA và thực hiện chủ trương thống nhất chuẩn nhận 

diện thương hiệu trên toàn hệ thống; trong năm NHNA đã 

từng bước và tích cực triển khai nâng cấp thay đổi chuẩn 

thương hiệu cho hơn 14 điểm giao dịch trên cả nước.

8. Thúc đẩy kinh doanh và phát triển

thương hiệu:
Công tác thúc đẩy kinh doanh:
Hoạt động thúc đẩy bán hàng đang từng bước chuyên 

nghiệp hóa và cũng đạt được những kết quả khả quan, nổi 

bật với các chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp 

Xuất Nhập Khẩu, chương trình Gói ưu đãi lãi suất dành 

cho khách hàng Doanh nghiệp vay mới….. Ngoài ra các 

chương trình thúc đẩy bán hàng như Best Seller, Đường 

đua xanh, Huy động tốt - Thu nhập cao… đã mang lại hiệu 

quả tích cực cho hoạt động của ngân hàng trong năm qua.

Đồng thời thực hiện mục tiêu gia tăng hiệu quả kinh doanh 

cho các đơn vị và hiệu suất bán hàng cho đội ngũ kinh 

doanh, trong năm NHNA đã thành lập bộ phận thúc đẩy 

bán hàng (SSP) thuộc Trung tâm dịch vụ khách hàng, đây là 

bước chuẩn bị tích cực để phát triển sản phẩm dịch vụ và 

phục vụ khách hàng tốt hơn.

Công tác phát triển sản phẩm dịch vụ: 
Về đẩy mạnh sản phẩm tăng trưởng tín dụng, NHNA đã 

triển khai nhiều sản phẩm cho khách hàng cá nhân như: 

Vay linh hoạt, vay siêu tốc, vay tín chấp…. Đối với khách 

hàng doanh nghiệp có các sản phẩm nổi bật như: Vay tái tài 

trợ, vay VNĐ lãi suất USD, vay tài trợ kinh doanh xăng dầu…. 

Trong công tác huy động, NHNA đã tích cực phát triển 

nhiều sản phẩm mới nhằm tăng nguồn vốn huy động như: 

Tiền gửi rút vốn linh hoạt, tiết kiệm Hưng Thịnh,… đặc biệt 

với sản phẩm Tiền gửi Vốn chuyên dùng, Tài khoản Ký quỹ 

dành cho khách hàng doanh nghiệp đã tạo thêm kênh tiết 

kiệm và đầu tư hiệu quả cho khách hàng.

Phát triển thương hiệu:
Công tác quảng bá thương hiệu đã được triển khai thông 

qua nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó 

đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như khai trương các điểm 

giao dịch của ngân hàng,… bên cạnh đó công tác phát 

triển thương hiệu được đẩy mạnh thông qua các hình thức 

quảng bá giới thiệu sản phẩm mới của NHNA với khách hàng.

NHNA đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước có 

giá trị như giải thưởng Doanh nghiệp mạnh và phát triển 

bền vững; Doanh nghiệp sao vàng; Top 100 Doanh nhân 

Tp.HCM tiêu biểu năm 2014.....

9. Công tác quản lý rủi ro:
Công tác quản lý rủi ro toàn ngân hàng trong năm thực 

hiện tốt, thường xuyên kiểm tra kiểm soát thực tế, song 

song giám sát từ xa các mặt nghiệp vụ của đơn vị kinh 

doanh nhằm sớm phát hiện và đưa ra cảnh báo về các giao 

dịch, các nghiệp vụ có nguy cơ gây rủi ro cho hoạt động 

của ngân hàng. 

Trong năm NHNA đã tổ chức 41 đợt kiểm tra các mặt 

nghiệp vụ tại 36 đơn vị kinh doanh, 09 đợt kiểm tra đột 

xuất kho quỹ tại 8 đơn vị, đồng thời có những cảnh báo 

và các biện pháp khắc phục cho các đơn vị. Thường xuyên 

tổ chức các buổi hội thảo cho trưởng đơn vị, kiểm soát 

viên, chuyên viên về các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ 

nhằm phòng ngừa và hạn chế tối đa các sai sót xảy ra, cũng 
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như nắm bắt cập nhật kịp thời các quy định về các nghiệp vụ 

của ngân hàng.

10. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng:
Xác định rõ công nghệ ngân hàng là một trong những yếu 

tố nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo lợi thế cạnh 

tranh. Trong năm qua, song song việc đẩy mạnh hoạt động 

kinh doanh, NHNA đã tập trung nguồn lực cho công nghệ 

ngân hàng, tiếp tục nâng cao vai trò CNTT đảm bảo sự phát 

triển lớn mạnh của ngân hàng. 

Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin đã được phát triển 

vào sản phẩm dịch vụ ngân hàng như Tiết kiệm online; Sản 

phẩm thấu chi…. NHNA cũng đã phát triển các ứng dụng 

liên kết giao dịch cho khách hàng với các đối tác cung ứng 

dịch vụ thương mại điện tử như Payoo, Viettel, VNPay, VTC…

NHNA xác định công nghệ ngân hàng cần được phát triển 

và đẩy mạnh hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của khách hàng cũng như tạo ra các ưu thế cạnh tranh.

Định Hướng
Hoạt Động Năm 2015

Một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2015

Căn cứ mục tiêu, chủ trương, định hướng của Chính phủ, ngành Ngân hàng, NHNA đặt ra 1 số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu 

năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu khác: năm 2015, phát triển thêm 9 điểm giao dịch, gồm 5 Chi nhánh và 4 Phòng giao dịch để nâng tổng số điểm 

giao dịch vào cuối 2015 là 69 điểm hiện diện tại 17/64 tỉnh, thành trên cả nước.

Đvt: tỷ đồng, %

+/- %Stt

1

2

3

4

5

6

7

37.293

20.319

16.629

242

1,87%

1,40%

B

40.000

23.500

21.000

360

 3%

 3%

B

7,3%

15,7%

26,3%

48,8%

-

-

-
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1. Đẩy mạnh kinh doanh và phát triển thương hiệu

Thúc đẩy kinh doanh, phát triển Sản phẩm dịch vụ:

 - Xây dựng và triển khai chương trình thi đua thúc đẩy kinh doanh (SSP). Tổ chức các hội thảo nâng cao kỹ năng quản lý,    

kỹ năng bán hàng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng.

 - Xây dựng chính sách khách hàng thân thiết, sinh nhật khách hàng, xây dựng các chương trình mới và thúc đẩy bán hàng 

nội bộ. Nghiên cứu chương trình kích thích huy động vốn và tăng giao dịch tài khoản vãng lai, đồng thời nghiên cứu phát 

triển sản phẩm gói ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến và đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới có chọn lọc phù hợp với nhu cầu thị trường, song song 

triển khai xây dựng các chương trình khuyến mãi thiết thực, đánh đúng thị hiếu của khách hàng nhằm mang lại hiệu 

quả cao cho chương trình.

- Chú trọng phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng theo từng ngành nghề đặc thù tại địa phương. Phát triển sản phẩm cho 

vay phân tán.

 - Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, mở rộng hợp tác với các đối tác như Viettel,  Payoo nhằm 

phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ mới. Cải tiến các sản phẩm tín dụng, liên kết các đơn vị hãng xe, các công ty bảo 

hiểm,... triển khai bán chéo sản phẩm, song song đẩy mạnh triển khai chương trình cho vay bất động sản gói hỗ trợ 

30.000 tỷ của chính phủ.

Phát triển thương hiệu:

 - Tiếp tục phát huy công tác quảng bá thương hiệu đã thực hiện trong thời gian qua, đẩy mạnh công tác chuẩn nhận diện 

thương hiệu tại các đơn vị kinh doanh trong năm 2015.

 - Phát huy thế mạnh kênh truyền thông nội bộ, đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao Văn hóa doanh nghiệp Nam Á 

Bank xem đây là nhiệm vụ lâu dài có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngân hàng trong giai đoạn hội nhập 

như hiện nay.

 - Tiếp tục triển khai tốt các chương trình mang tính truyền thống của Nam Á Bank như chương trình từ thiện, cứu trợ, tài 

trợ,…. đặc biệt tham gia tài trợ chương trình Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2015. Nghiên cứu tìm hiểu và tham gia các giải 

thưởng trong nước và Quốc Tế phù hợp với định hướng hoạt động và nâng cao uy tín của ngân hàng.

2. Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn vốn:

- Điều hành đảm bảo an toàn thanh khoản và khả năng thanh toán trên toàn hàng; đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ 

dự trữ bắt buộc theo đúng quy định của NHNN.

- Tập trung tăng trưởng nguồn vốn huy động từ CN&TCKT qua các chính sách như: khuyến mại thu hút khách hàng, các 

chương trình huy động linh hoạt, các chương trình thi đua khen thưởng gia tăng huy động…. 

- Đẩy mạnh các chính sách nội bộ nhằm thúc đẩy tăng trưởng vốn huy động nhất là nguồn vốn huy động từ cá nhân.

- Nghiên cứu, dự báo tình hình kinh tế xã hội và bám sát thị trường tiền tệ để kịp thời điều tiết cơ cấu nguồn vốn hoạt 

động an toàn, hiệu quả.

- Thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư tài chính linh động, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

3. Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro:

 - Đẩy mạnh công tác quản lý nợ, thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình tín dụng  tại các đơn vị trên toàn hệ thống để 

có những cảnh báo và xử lý kịp thời. 

- Nâng cao công tác xử lý và thu hồi nợ.

- Tăng cường quản lý rủi ro hoạt động tại tất cả các đơn vị bằng các chương trình hành động cụ thể như: gia tăng giám 

sát từ xa, kiểm tra định kỳ các mặt nghiệp vụ của các đơn vị kinh doanh.

- Dự báo tốc độ tăng trưởng nhằm đưa ra các chính sách kiểm soát kịp thời, đảm bảo hoạt động ngân hàng, cũng như 

các chính sách ngăn chặn rủi ro.

4. Đổi mới vận hành và cải tiến giao dịch:

- Tiếp tục xây dựng và cải tiến chuẩn vận hành mới với tiêu chí “Ngân hàng đẹp, dịch vụ tốt”.

- Triển khai, điều chỉnh mô hình giao dịch chuyên nghiệp trên toàn hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, chú 

trọng cải tiến giao dịch. 

5. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng: 

- Triển khai nâng cấp hệ thống CNTT và hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, đảm bảo vận hành hệ thống CNTT ổn định 

an toàn và bảo mật. 

- Tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị hệ thống, ngân hàng điện tử ebanking, đáp ứng nhu cầu 

phát triển ngân hàng và đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng. 

Định hướng hoạt động kinh doanh trọng tâm năm 2015

- Tiến hành chuyển đổi hệ thống ISMS sang tiêu chuẩn ISO 

27001:2013 về an toàn bảo mật thông tin cho toàn ngân hàng, 

cũng như nâng cao chất lượng vận hành hệ thống công 

nghệ thông tin.

- Nghiên cứu và phát triển các dự án công nghệ nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, 

dịch vụ đáp ứng kịp thời các nhu cầu khách hàng.

6. Nâng cao quản trị nguồn nhân lực

- Điều chỉnh phù hợp và triển khai hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

KPI cho toàn hàng, phân bổ KPI đến từng CBNV để tạo cơ sở 

đo lường và giám sát hiệu quả kinh doanh của từng CBNV. 

- Xây dựng chính sách khen thưởng, đãi ngộ nhân sự nhằm 

làm đòn bẩy nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc.

- Chú trọng đào tạo cán bộ nhân viên nhằm xây dựng và 

phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn. 

- Có thực hiện đánh giá chất lượng CBNV qua các chính 

sách cụ thể theo từng vị trí công việc và chức danh.

7. Hoạt động khác

- Nâng cao năng lực tài chính và đảm bảo sức cạnh tranh 

cho ngân hàng thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng.

- Thực hiện niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Nam Á trên sàn 

chứng khoán nhằm tạo điều kiện, cơ hội kinh doanh tốt hơn 

cho các nhà đầu tư, cũng như gia tăng quyền lợi cho các 

cổ đông Ngân hàng Nam Á.

Khép lại năm 2014 với nỗ lực của toàn 

thể CBNV Ngân hàng Nam Á, sự quyết 

tâm cao của Ban Tổng giám đốc, Ban 

Điều hành và định hướng chiến lược 

từ Hội đồng quản trị, Ngân hàng Nam Á 

đã hoàn thành thắng lợi cơ bản các 

chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu đã đề ra. 

Với những kết quả đạt được trong 

năm 2014 sẽ là động lực và niềm 

tin để Ngân hàng Nam Á quyết tâm 

hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ 

kế hoạch năm 2015. Toàn thể CBNV 

Ngân hàng Nam Á tiếp tục nổ lực, 

hành động, phát huy những ý tưởng 

và cách làm mới để đạt kết quả khả 

quan hơn và thành công hơn, phấn 

đấu để đưa con tàu Ngân hàng Nam Á 

vươn xa và trở thành một trong các 

ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp 

tại Việt Nam.



34 35

Àaánh giaá cuãa Höåi àöìng Quaãn trõ/Baáo caáo thûúâng niïn 2014 Baáo caáo thûúâng niïn 2014/Àaánh giaá cuãa Höåi àöìng Quaãn trõ

ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kết quả quản trị hoạt động 

Ngân hàng năm 2014

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên lần thứ 22

Các chỉ tiêu hoạt động ngân hàng:

Trong năm 2014, Ngân hàng Nam Á đã tích cực thực hiện 

hoàn thành các chỉ tiêu sau:

- Tổng tài sản: Đến 31/12/2014, tổng tài  sản của

Ngân hàng Nam Á là 37.293 tỷ đồng, đạt 106,5% so với 

kế hoạch năm 2014.

- Huy động vốn từ cá nhân và tổ chức kinh tế: 20.319 tỷ đồng, 

đạt 112,9%  so với kế hoạch năm 2014.

- Dư nợ tín dụng từ cá nhân, tổ chức kinh tế: 16.629 tỷ đồng, 

đạt 113,9% so với kế hoạch năm 2014.

- Tỷ lệ nợ nhóm 2: 1,87%, thấp hơn 0,63 điểm phần trăm so 

với chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

- Tỷ lệ nợ xấu: 1,40% thấp hơn 1,1 điểm phần trăm so với 

chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

- Kết quả kinh doanh: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 

242 tỷ đồng, đạt 115,25% kế hoạch năm 2014.

Mở rộng mạng lưới:

Trong năm 2014, ngoài việc củng cố mạng lưới hoạt động 

hiện có, Ngân hàng Nam Á đã thành lập mới thêm 4 Chi 

nhánh và 2 Phòng Giao dịch, nâng tổng số lên 59 điểm 

giao dịch, hiện diện trên 11/64 tỉnh thành.

Thực hiện thành công việc chuyển địa điểm của 8 điểm 
giao dịch, gồm: 2 Chi nhánh và 6 Phòng giao dịch. Thay đổi 

chuẩn thương hiệu cho hơn 14 điểm giao dịch trên cả nước.

Tổng số mạng lưới tính đến 31/12/2014 có 59 điểm giao 

dịch là: 1 Hội sở, 17 Chi nhánh, 40 Phòng Giao dịch và một 

công ty AMC .

Đầu tư mua sắm tài sản, xây dựng cơ sở vật chất và 

trang thiết bị:

Mặt bằng trụ sở các Chi nhánh, Phòng Giao dịch mới khai 

trương sau khi mua hoặc thuê đều đã được sửa chữa nâng 

cấp khang trang và đưa vào sử dụng hiệu quả, tạo sự thuận 

lợi trong giao dịch, tạo điều kiện phục vụ khách hàng tốt 

hơn, đồng thời tăng uy tín của Ngân hàng Nam Á đối với 

khách hàng và các đối tác trong, ngoài nước. Tính đến ngày 

31/12/2014, tổng mức đầu tư, mua sắm tài sản cố định, xây 

dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật vẫn đảm bảo 

không vượt quá 50% vốn tự có theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

2. Đánh giá kết quả hoạt động quản trị:

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị luôn giám sát và 

chỉ đạo chặt chẽ Ban Điều hành thực hiện tốt các chủ 

trương do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Thường xuyên rà soát, theo dõi và đẩy mạnh các hoạt động 

tín dụng nhưng không ngoài chủ trương tăng trưởng tín 

dụng an toàn, bền vững. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro toàn ngân hàng, 

thường xuyên kiểm tra kiểm soát thực tế, giám sát từ xa 

các mặt nghiệp vụ của đơn vị kinh doanh nhằm đảm bảo 

cho hoạt động của ngân hàng an toàn và hiệu quả.

- Điều hành hoạt động của Ngân hàng Nam Á theo đúng 

các quy định của Ngân hàng Nhà nước, chấp hành tốt các 

tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

- Hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung một số quy chế, quy trình 

trong hoạt động của Ngân hàng Nam Á cho phù hợp với 

các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

- Thực hiện kiện toàn mô hình tổ chức, sắp xếp luân chuyển, 

điều động nhân sự nội bộ theo hướng trẻ hóa đội ngũ, 

phù hợp với năng lực và chuyên môn cá nhân và nâng cao 

hiệu quả kinh doanh, quản trị, điều hành.

- Bên cạnh đó, công tác quảng bá thương hiệu của NHNA 

được thực hiện chuyên nghiệp hơn, góp phần nâng cao 

vị thế và uy tín Ngân hàng Nam Á trong ngành; đảm bảo 

mục tiêu gia tăng sự nhận biết từ cộng đồng.

- Hoạt động công nghệ thông tin được vận hành ổn định, 

xuyên suốt, an toàn và bảo mật cao trên toàn hệ thống.

- Hội đồng quản trị không ngừng nâng cao năng lực quản 

trị điều hành, luôn duy trì chế độ họp định kỳ để nắm bắt 

tình hình hoạt động, qua đó thường xuyên trao đổi thông 

tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo, đưa 

ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt 

động kinh doanh của Ngân hàng. 

Ngày 06/01/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn 

bản số 63/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận cho Ngân 

hàng Nam Á tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ 

đồng. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục 

thực hiện xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến 

sẽ hoàn tất việc tăng vốn vào cuối Quý II/2015.

Đến 31/12/2014, 

tổng tài sản của 

Ngân hàng Nam Á là

37.293 tỷ đồng

đạt 106,5%
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Định hướng công tác quản trị 

năm 2015 

Qua dự báo và đặt mục tiêu trong năm 2015 là ổn định 

kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế hợp lý, kiểm soát lạm 

phát và để đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch theo phương 

hướng hoạt động kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị 

đã thống nhất với Ban Điều hành về dự kiến kế hoạch kinh 

doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 

chính như sau:

-  Tổng tài sản: 40.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2014.

-  Huy động từ TCKT & Cá nhân: 23.500 tỷ đồng, tăng 15,7% 

so với năm 2014.

-  Dư nợ cho vay TCKT & Cá nhân: 21.000 tỷ đồng, 

tăng 26,3% so với năm 2014.

- Lợi nhuận trước thuế : 360 tỷ đồng, tăng 48,8% so với năm 2014.

- Tỷ lệ nợ nhóm 2: ≤ 3%

- Tỷ lệ nợ xấu: ≤ 3%

Theo đó các chương trình cho định hướng triển khai trong 
năm 2015 được thực hiện như sau:
1. Tăng năng lực tài chính thông qua việc tập trung tăng 

vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng vào cuối Quý II/ 2015. 

2. Xây dựng và triển khai chương trình thi đua thúc đẩy 

kinh doanh; nghiên cứu cải tiến và đưa ra các sản phẩm 

dịch vụ mới có chọn lọc phù hợp với nhu cầu thị trường.

3. Tiếp tục phát huy công tác quảng bá thương hiệu, đẩy 

mạnh công tác chuẩn nhận diện thương hiệu tại các 

đơn vị kinh doanh trong năm 2015.

4. Đảm bảo chất lượng kiểm tra, kiểm soát, quản lý rủi ro 

chặt chẽ các mặt hoạt động ngân hàng, chấp hành 

đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà 

nước, Điều lệ và quy chế nội bộ của Ngân hàng Nam Á.

5. Tiếp tục rà soát và hoàn chỉnh các quy chế, quy trình 

nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh thống 

nhất, hiệu quả và phù hợp với các quy định của Nhà 

nước, Ngân hàng Nhà nước.

6. Chú trọng công tác phát triển mạng lưới, các mặt bằng 

điểm giao dịch tiếp tục được cải tiến, điều chỉnh đến các 

vị trí thu hút khách hàng. Trong năm 2015, Ngân hàng 

Nam Á đặt mục tiêu phát triển mạng lưới năm 2015 

thêm 9 điểm giao dịch, gồm 5 Chi nhánh và 4 Phòng 

giao dịch để nâng tổng số điểm giao dịch vào cuối 2015 

là 69 điểm hiện diện tại 17/62 tỉnh, thành trên cả nước.

7. Tăng cường giám sát chặt chẽ chất lượng nguồn vốn và 

sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản và khả năng 

thanh toán trên toàn hàng. 

8. Tích cực thu hồi triệt để nợ quá hạn, nợ chở xử lý, tận thu 

lãi ngoại bảng, lãi tồn đọng để tăng thu nhập cho Ngân 

hàng, đồng thời bằng mọi biện pháp giảm thiểu tối đa 

phát sinh nợ quá hạn mới.

9. Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, xây dựng và 

cải tiến chuẩn vận hành; triển khai mô hình giao dịch 

một cửa trên toàn hệ thống, các chương trình cải tiến 

giao dịch mới nhằm tạo sự thuận lợi trong giao dịch 

cho khách hàng.

10. Bố trí, đào tạo đội ngũ CBNV đáp ứng nhu cầu phát 

triển và mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động của 

Ngân hàng Nam Á trong tương lai. Triển khai hệ thống 

chỉ tiêu đánh giá KPI cho toàn hàng; xây dựng chính 

sách khen thưởng, đãi ngộ nhân sự nhằm làm đòn bẩy 

nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc.

11. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các tỷ lệ bảo 

đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước. 

12. Tăng cường công tác quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro kỳ hạn, 

rủi ro tác nghiệp, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, kiểm 

tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân 

hàng. 

13. Công tác tuyển dụng luôn được ngân hàng chú trọng 

cao, đảm bảo nhân sự được tuyển chọn đạt chất lượng 

tốt đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, 

mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Nam Á trong 

tương lai. Rà soát đánh giá lại tiêu chuẩn cán bộ lãnh 

đạo và nhân viên các cấp để củng cố, sắp xếp lại cơ 

cấu quản lý phù hợp với quy mô hoạt động ngân hàng.

14. Tiếp tục nâng cao vai trò CNTT, tập trung đầu tư hệ 

thống hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị hệ thống, 

ngân hàng điện tử ebanking, đáp ứng nhu cầu phát 

triển ngân hàng và đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất 

đến khách hàng.

37
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Hội đồng quản trị

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

 Ủy ban Nhân sự và các thành viên của Ủy ban:

+ Thành viên Hội đồng quản trị      : Trưởng ban

+ Tổng Giám đốc     : Phó trưởng ban 

+ Các Phó Tổng Giám đốc    : Thành viên

+ Các Giám đốc Khối     : Thành viên

+ Trưởng phòng Nhân sự và đào tạo   : Thành viên kiêm Thư ký

+ Các thành viên khác do Trưởng ban mời tham gia.

 Ủy ban Quản lý rủi ro và các thành viên của Ủy ban:

+ Thành viên Hội đồng quản trị    : Chủ tịch Ủy ban

+ Tổng Giám đốc     : Phó Chủ tịch Ủy ban

+ Các Phó Tổng Giám đốc    : Thành viên

+ Giám đốc Khối Quản lý rủi ro    : Thành viên

+ Trưởng P. Quản lý rủi ro thị trường   : Thành viên

+ Kế toán trưởng     : Thành viên

+ Thành viên thường trực    : Thành viên

+ Thành viên khác

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Stt

01

02

03

04

05

06

8 100%

100%

87.5%

100%

100%

100%

8

7

8

8

8

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban tổng giám đốc

- Giám sát việc quản lý điều hành, kinh doanh của Ngân hàng. Giám sát việc chi lương theo hiệu quả kinh doanh năm 2014. 

- Giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm mới tài sản, sửa chữa phát triển mạng lưới.

- Giám sát việc cho vay và đi vay, huy động từ các thị trường trong nước.

- Triển khai các biện pháp quản lý điều hành.

- Giám sát việc triển khai về phát triển hệ thống thẻ.

- Giám sát đối với an toàn, bảo mật công nghệ thông tin, đảm bảo tính hoạt động liên tục của hệ thống.    

- Giám sát thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát tính tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động điều hành.

- Giám sát việc triển khai các nghị quyết từ Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc thực hiện triệt để và có hiệu quả.

- Giám sát tình hình tài chính, các khoản chi phí không để xảy ra thiệt hại cho Ngân hàng. 

- Giám sát về rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá.

- Giám sát việc phát triển các sản phẩm dịch vụ.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hoạt động của Ủy Ban Nhân sự năm 2014

Qua một năm hoạt động, Ủy ban Nhân sự Ngân hàng Nam Á đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban và đạt 

một số kết quả cụ thể như sau: 

- Tham mưu xây dựng định biên nhân sự các Đơn vị thuộc kênh phân phối, xác định số lượng Cán bộ nhân viên cần thiết 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của Ngân hàng Nam Á. 

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về việc điều chỉnh mức lương của Cán bộ nhân viên để phù hợp với quy định của pháp luật 

và Nhà nước về mức lương tối thiểu cho người lao động. 

- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong nội quy lao động để phù hợp với 

quy định về pháp luật lao động và tình hình hoạt động của Ngân hàng Nam Á.  

- Tổ chức xây dựng Quy định 5S và Thang điểm đánh giá 5S nhằm chuẩn hoá công tác sắp xếp hồ sơ, bảo đảm Xanh – Sạch – Đẹp tại 

các đơn vị trên toàn hệ thống.  

- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về công tác tuyển dụng, bổ sung nhân sự chủ chốt .

- Tham mưu đề xuất chính sách thi đua  khen thưởng đối với cá nhân, tập thể đạt thành tích của Ngân hàng Nam Á.  

- Tổ chức công tác giám sát Cán bộ nhân viên thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, có thưởng, phạt nghiêm minh nhằm thúc 

đẩy phát triển kinh doanh.

- Tham mưu điều chỉnh cơ cấu nhân sự kinh doanh theo định hướng giảm nhân sự Khối hỗ trợ tăng cường cho công tác 

kinh doanh, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng lao động của CBNV.

- Giám sát sự tuân thủ của Ngân hàng Nam Á đối với các quy định của Pháp luật Việt Nam đối với người sử dụng lao động 

và người lao động năm 2014.

- Hàng quý, Uỷ Ban Nhân sự họp thường kỳ vào ngày đầu tháng thứ 2 của quý để tổng kết công tác và đề ra kế hoạch hoạt 

động của quý tiếp theo.

Hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro năm 2014

Trong năm 2014, Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR) đã chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc như sau:

- Đánh giá, phân tích và quyết định mức độ rủi ro chung của Ngân hàng đối với từng mảng nghiệp vụ kinh doanh cũng 

như tổng thể hoạt động của Ngân hàng Nam Á theo từng thời kỳ nhằm ngăn chặn các rủi ro có khả năng phát sinh.

- Giám sát việc thực thi chính sách quản trị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Nam Á, có kiến nghị bổ sung kịp thời. 

- Tham mưu, đề xuất ý kiến Hội đồng Quản trị trong việc ban hành các chính sách quản  lý rủi ro, đúng quy định Ngân hàng 

Nhà nước hiện hành, đồng thời đảm bảo các hoạt động Ngân hàng an toàn.

- Các thành viên trong Ủy ban Quản lý rủi ro thực hiện chế độ họp thường xuyên định kỳ hàng quý và đột xuất . Nội dung 

các cuộc họp nhằm:

+ Ghi nhận đánh giá của từng thành viên về tình hình thực thi chính sách của Ngân hàng Nam Á, các nhận định rủi 

ro của nền kinh tế, của ngành.

+ Triển khai các chính sách Quản lý rủi ro được các cấp thẩm quyền các ban ngành ban hành mới.

+ Các đề xuất, tham mưu thực thi chính sách Quản lý rủi ro các Đơn vị Kinh doanh nói riêng và Ngân hàng Nam Á 

nói chung.

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Stt

01

02

03

04

05

06
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Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt

01

02

03

26.756

Thành viên chuyên trách

Thành viên chuyên trách

23.906

50.903

Hoạt động của Ban kiểm soát: 

- Định kỳ hàng tháng, trong lĩnh vực được phân công, các thành viên Ban Kiểm soát trực tiếp tham gia đóng góp, đề xuất  

ý kiến vào báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát để thông báo cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

- Thông qua các Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh tháng, Ban Kiểm soát đều có nhận xét đánh giá hoạt 

động của Kiểm toán nội bộ và có ý kiến về hệ thống kiểm soát nội bộ (theo Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 ) và 

các kiến nghị (nếu có) đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nam 

Á, về việc thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng Nam Á, việc chấp hành các điều luật, các 

tỷ lệ bảo đảm an toàn cho hoạt động ngân hàng luôn đảm bảo đúng quy định.

- Chỉ đạo thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Trong năm 2014 đã kiểm toán tại chỗ 100% kế hoạch kiểm toán cuộc 

đối với các đơn vị, qua đó rút ra những vấn đề cần cải tiến chung cho toàn hệ thống. Nội dung của Kiểm toán nội bộ đã 

tập trung hơn vào các vấn đề rủi ro trong các quy trình nghiệp vụ, cơ chế kiểm soát, giám sát, các khoản mục, nội dung 

trọng yếu trong báo cáo tài chính, đánh  giá tính thích hợp và sự tuân thủ của hệ thống kiểm soát nội bộ và kiến nghị cải 

tiến. Những hoạt động được coi là có rủi ro cao sẽ được ưu tiên tập trung nhiều nguồn lực, thời gian để kiểm toán, được 

kiểm toán trước và được kiểm toán thường xuyên hơn các hoạt động có rủi ro thấp hơn. Việc thực hiện kiểm toán nội bộ 

thường xuyên hàng tháng tại hội sở và các chi nhánh thông qua hệ thống dữ liệu tập trung online các mặt hoạt động 

nghiệp vụ trọng yếu được kịp thời phát hiện sai sót, kiến nghị chỉnh sửa và kiểm tra việc chỉnh sửa. Mặt khác các thông 

tin từ công việc kiểm toán thường xuyên còn được sử dụng để lập, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán theo từng cuộc, hoặc 

tiến hành kiểm toán đột xuất khi cần thiết.

- Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng và toàn năm 2014, bao gồm các báo cáo tài chính của ngân hàng, kết quả hoạt 

động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc 

lập Công ty kiểm toán Ernst & Young thực hiện.

- Thực hiện lưu giữ và cập nhật thay đổi danh sách các cổ đông lớn, và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc theo đúng quy định.

- Giám sát Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Nam Á được thiết kế, cài đặt, tổ chức thực hiện ngay trong mọi quy  

trình nghiệp vụ tại tất cả các đơn vị, bộ phận. Các chính sách kiểm soát rủi ro, quản lý rủi ro được lồng ghép vào các quy 

trình nghiệp vụ, phân định trách nhiệm rõ ràng để nâng cao trách nhiệm.

Về cơ cấu tổ chức hiện tại đảm bảo phân tách chức năng kinh doanh và chức năng quản lý rủi ro; lấy khách hàng làm trung 

tâm, chú trọng phát triển sản phẩm dịch vụ mới, hoạt động kinh doanh mới, phát triển khách hàng.
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