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MIỀN BẮC
Trụ sở chính 
và 73 chi nhánh

MIỀN NAM
53 chi nhánh

MIỀN TRUNG
29 chi nhánh

MẠNG LƯỚI TRONG NƯỚC

TRỤ SỞ CHÍNH
108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

155 CHI NHÁNH
trải dài trên 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. 

1 TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG PHÍA NAM

2 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
tại TP. HCM, TP. Đà Nẵng.

9 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
(Trung tâm Tài trợ Thương mại, Trung tâm Thẻ, 
Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường Đào 
tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực, 5 Trung tâm 
Quản lý Tiền mặt). 

958 PHÒNG GIAO DỊCH

MẠNG LƯỚI QUỐC TẾ

2 CHI NHÁNH TẠI ĐỨC;

1 NGÂN HÀNG CON Ở LÀO; 

1 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI MYANMAR.

Ngoài ra, VietinBank còn có quan hệ với 
TRÊN 1.000 NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ tại hơn 90 
quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
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GIỚI THIỆU TỔNG THỂ
VietinBank là ngân hàng hàng 
đầu của Việt Nam, cung cấp giải 
pháp tài chính tổng thể cạnh 
tranh, hiện đại, phù hợp với tiêu 
chuẩn quốc tế.

VietinBank nằm trong Top 2.000 
Doanh nghiệp lớn nhất thế giới 
của Forbes trong 8 năm liên tiếp 
và Top 300 Thương hiệu ngân 
hàng giá trị nhất thế giới theo 
xếp hạng của Brand Finance.

VietinBank là đối tác chiến lược 
của các doanh nghiệp FDI hàng 
đầu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Trung Quốc, Singapore… hoạt 
động trong mọi lĩnh vực, ngành 
nghề của nền kinh tế; là cầu nối 
hiệu quả cho các doanh nghiệp 
FDI tối ưu hóa mọi cơ hội kinh 
doanh thành công trên thị trường 
Việt Nam.

Tại thời điểm 30/7/2021:

Tên ngân hàng:
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VietinBank).

Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Swift code: ICBVVNVX.

Website: www.vietinbank.vn.

Mã cổ phiếu: CTG.

Tổng số cổ phần: 4.805.779.643 cổ phần (tính tới 30/7/2021).

Vốn điều lệ:
48.057 tỷ đồng  
(tương đương 2.095 triệu USD).

Vốn chủ sở hữu:
93.190 tỷ đồng 
(tương đương 4.064 triệu USD).

Tổng tài sản:
1.473.022 tỷ đồng 
(tương đương 64.239 triệu USD).

Tổng dư nợ tín dụng:
1.057.905 tỷ đồng 
(tương đương 46.136 triệu USD).

Tiền gửi khách hàng:
1.039.520 tỷ đồng 
(tương đương 45.334 triệu USD).

Nhân lực:
24.919 nhân viên.

Theo Báo cáo tài chính 30/6/2021
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VietinBank (khi �ó có tên gọi 
là Ngân hàng Công Thương) 
�ược thành lập trên cơ sở 
tách ra từ NHNN Việt Nam 
theo Nghị �ịnh số 53/HĐBT 
của Hội �ồng Bộ trưởng.

• Tháng 4/2008: Ra mắt thương 
hiệu mới VietinBank.

• Tháng 9/2008: Trung tâm Đào 
tạo nghiệp vụ �ược nâng cấp 
thành Trường Đào tạo và
Phát triển Nguồn Nhân lực 
VietinBank.

• Tháng 12/2008: Thực hiện 
thành công phiên �ấu giá 
phát hành cổ phiếu lần �ầu ra 
công chúng (IPO).

VietinBank là ngân hàng 
�ầu tiên tham gia với 
ngân hàng nước ngoài 
thành lập Ngân hàng liên 
doanh Indovina.

• Bán 10% vốn �iều lệ cho �ối 
tác chiến lược nước ngoài 
IFC, VietinBank là NHTMCP 
Nhà nước �ầu tiên có �ối 
tác chiến lược nước ngoài.

• Khai trương chi nhánh tại 
Frankfurt, Đức.

• Bán 19,73% cổ phần cho nhà 
�ầu tư chiến lược nước ngoài 
MUFG Bank (Nhật Bản), trở 
thành NHTMCP Nhà nước có 
cơ cấu cổ �ông mạnh nhất 
Việt Nam tại thời �iểm �ó.

• Thành lập Phòng Khách hàng 
FDI & Nguồn vốn Quốc tế tại 
Trụ sở chính, quản lý toàn diện 
hoạt �ộng kinh doanh FDI 
trong toàn hệ thống.

Nâng cấp từ chi 
nhánh thành
Ngân hàng TNHH 
Công Thương
Việt Nam tại Lào 
(ngân hàng con).

• Là ngân hàng �ầu tiên 
tại Việt Nam phát hành 
thành công 250 triệu 
USD trái phiếu quốc tế.

• Mở chi nhánh tại Thủ �ô 
Viêng Chăn, Lào.

Xây dựng và 
triển khai chiến 
lược FDI chiếm 
lĩnh thị trường.

Chuyển �ổi thành công hệ 
thống Core Banking 
(Sunshine), �ưa VietinBank 
trở thành ngân hàng sở 
hữu nền tảng công nghệ 
bậc nhất Ngành Ngân 
hàng, �ặc biệt là hệ 
thống thanh toán và quản 
lý dòng tiền.

1990

1988 2008

2009

2011

2012

2013

2014 2015 20192017

Chính thức niêm yết và giao 
dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch 
Chứng khoán TP. HCM (HOSE) 
với mã chứng khoán CTG.

• Chuyển dịch chiến lược 
FDI sang phát triển 
chiều sâu, khai thác hệ 
sinh thái khách hàng.

• Thành lập mảng Project 
Finance & Tư vấn cấu 
trúc tài chính Doanh 
nghiệp; mảng M&A.

Thành lập Japan Desk, 
China Desk, Korean Desk 
tại Trụ sở chính và kéo dài 
tới các chi nhánh �ể phục 
vụ khách hàng FDI theo 
phân khúc quốc gia.

2016

Tăng cường hợp tác khu 
vực và hội nhập quốc tế; 
giá trị thương hiệu 
VietinBank tăng trưởng 
liên tục.

2018
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MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG
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8

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

An toàn, hiệu quả và bền vững;

Sự  thành  công  của  khách  
hàng  là  sự  thành công của 
VietinBank.

TRIẾT LÝ 
KINH DOANH

Ngân hàng đa năng, hiện 
đại, hiệu quả hàng đầu tại 
Việt Nam; đến năm 2030 
thuộc Top 20 Ngân hàng 
mạnh nhất Khu vực Châu Á 
- Thái Bình Dương; đến 
năm 2045 là Ngân hàng 
mạnh nhất và uy tín nhất 
Việt Nam, hàng đầu Khu 
vực Châu Á - Thái Bình 
Dương và uy tín cao trên 
thế giới.

Là ngân hàng tiên phong 
trong phát triển đất 
nước trên cơ sở mang lại 
giá trị tối ưu cho khách 
hàng, cổ đông và người 
lao động.

8 VietinBank in Brief
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KHÁCH HÀNG 
LÀ TRUNG TÂM

CHUYỂN ĐỔI 
MẠNH MẼ 
MÔ HÌNH 
TĂNG TRƯỞNG

Chuyển �ổi số mạnh mẽ.

Nâng cao chất lượng nhân sự.

Nâng cao năng suất lao �ộng và hiệu quả vận hành.

Đa dạng hóa kênh phân phối và nâng cao hiệu quả mạng lưới.

PHÁT TRIỂN 
YẾU TỐ 
NỀN TẢNG

Phát triển các 
chuỗi liên kết, 
cung cấp giải 
pháp tài chính 
toàn diện.

Phát triển sản 
phẩm, dịch vụ
trên nền tảng công 
nghệ hiện �ại, �ặc 
biệt là lĩnh vực 
thanh toán. 

Nâng cao
trải nghiệm 
khách hàng.

Phát triển 
quy mô bền vững.

Chuyển dịch cơ cấu thu nhập, 
tăng thu dịch vụ.

Phát triển kinh doanh 
gắn với chiến lược phát triển vùng kinh tế.

Quản trị tài chính hiệu quả và nâng cao chất lượng tài sản.

Chủ �ộng triển khai các biện pháp nâng cao năng lực tài chính.
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Xếp hạng của VietinBank (tại tháng 3/2021)

Rating Agency Short-term Long-term Outlook

Fitch B BB- Stable

Moody’s NP Ba3 Positive

CI B BB- Stable

Xếp hạng Quốc gia

Rating Agency Short-term Long-term Outlook

Fitch B BB Stable

Moody’s NP Ba3 Positive

So sánh xếp hạng các ngân hàng 
Theo xếp hạng của Fitch (số liệu tháng 1/2021)

Nhà phát hành 
nợ dài hạn

Nhà phát hành 
nợ ngắn hạn

Sức mạnh 
độc lập Mức hỗ trợ

VietinBank
BB- 

Outlook
Positive

B BB- 3

Vietcombank
BB- 

Outlook
Positive

B BB- 3

BIDV N/A N/A N/A N/A

Techcombank N/A N/A N/A N/A

MBBank
BB+

Outlook
Positive

B B 4

XẾP HẠNG
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Công đoàn VietinBank

Khác

Cổ đông Nhà nước

Ngân hàng MUFG

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

14,66%

64,46%

1,15%

19,73%

67,19%

28,88%

3,93%

Cổ đông nước ngoài

Cổ đông trong nước - 
Cá nhân

Cổ đông trong nước - 
Tổ chức
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STT Tên Công ty
% sở 

hữu của 
VietinBank

Lĩnh vực 
kinh doanh

Công ty TNHH MTV 
Quản lý Quỹ 100% Quản lý Quỹ

Công ty Cổ phần 
Chứng khoán 76% Thị trường vốn

Công ty TNHH MTV Quản 
lý nợ và Khai thác tài sản 100% Quản lý tài sản

Tổng Công ty 
Cổ phần Bảo hiểm 73,4% Bảo hiểm 

phi nhân thọ

Công ty TNHH MTV 
Vàng bạc Đá quý 100%

Kinh doanh, 
sản xuất gia công 

chế tác 
vàng bạc đá quý

Công ty TNHH MTV 
Cho thuê Tài chính 100% Cho thuê tài chính

Công ty TNHH MTV 
Chuyển tiền Toàn cầu 100% Trung gian tiền tệ

Ngân hàng 
TNHH Công Thương 

Việt Nam tại Lào
100% Tài chính - 

Ngân hàng

Ngân hàng Indovina 50% Tài chính - 
Ngân hàng

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
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Khả năng 
tư vấn cho các 

công ty FDI giải pháp 
tài chính tổng thể. Vận hành nhanh 

và tiêu chuẩn.

Gói sản phẩm, 
dịch vụ hàm lượng công 
nghệ cao, phù hợp 

Value Chain của ngành và 
khách hàng với giá 

cạnh tranh.

Desk Hàn Quốc, 
Trung Quốc, 

Nhật Bản hiểu 

phương và các 
thủ tục pháp lý.

Business 
Matching trên 

cơ sở tối ưu hóa 
lợi ích hệ sinh 

thái khách hàng.

Hạ tầng 
công nghệ thông 

tin và Hệ thống 
Core Banking bảo 

KHÁCH HÀNG
LÀ TRỌNG TÂM

VIETINBANK THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG FDI
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GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU CỦA VIETINBANK

VietinBank là ngân hàng Việt Nam 
duy nhất 2 lần liên tiếp lọt vào 
Top 300 Thương hiệu ngân hàng 
giá trị nhất thế giới của Brand 
Finance. Vị trí này tiếp tục khẳng 
định vị thế và sức mạnh thương 
hiệu VietinBank. 

Đồng thời, theo Forbes Việt Nam, 
VietinBank cũng 5 năm liên tiếp 
nằm trong Top 50 Thương hiệu dẫn 
đầu Việt Nam năm 2020.

TOP 300 THƯƠNG HIỆU  
NGÂN HÀNG GIÁ TRỊ NHẤT 

THẾ GIỚI
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TOP 10 DOANH NGHIỆP 
BỀN VỮNG VIỆT NAM

Lần thứ 9 liên tiếp, VietinBank 
vào danh sách Forbes Global 
2.000 (Top 2.000 Doanh nghiệp 
lớn nhất thế giới) do Tạp chí 
uy tín Forbes của Mỹ công bố. 
Forbes xác định VietinBank đạt 
doanh thu 4,1 tỷ USD và tài sản 
đạt 53,5 tỷ USD. 

Lần thứ 6 liên tiếp VietinBank là doanh 
nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt Thương 
hiệu Quốc gia. Đây là danh hiệu uy tín và 
cao quý được Thủ tướng Chính phủ giao 
cho Hội đồng Thương hiệu Quốc gia, Ban 
Thư ký Thương hiệu Quốc gia phối hợp với 
Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) 
tổ chức. Chương trình Thương hiệu Quốc 
gia là chương trình duy nhất của Chính phủ 
Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh Quốc 
gia qua thương hiệu sản phẩm, dịch vụ 
thông qua 3 tiêu chí: Chất lượng, Đổi mới 
sáng tạo và Năng lực tiên phong.

TOP 2.000 DOANH NGHIỆP 
LỚN NHẤT THẾ GIỚI THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

VIỆT NAM

VietinBank được vinh danh 
Top 10 Doanh nghiệp bền vững 
năm 2020 ở lĩnh vực Thương mại 
- Dịch vụ. Giải thưởng do Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng 
Doanh nghiệp vì sự phát triển bền 
vững Việt Nam (VBCSD), Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ 
Lao động Thương binh & Xã hội tổ 
chức, với 127 chỉ số ở 4 lĩnh vực: Chỉ 
số kết quả phát triển bền vững, chỉ 
số quản trị, chỉ số môi trường và chỉ 
số lao động.

Theo công bố của Công ty Cổ phần Báo 
cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) 
và Báo VietNamNet, VietinBank tiếp tục 
nằm trong Top 10 Ngân hàng thương 
mại Việt Nam uy tín năm 2020. Đồng 
thời, VietinBank cũng tiếp tục vào Top 50 
Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 
(Top 50 Vietnam The Best) và Bảng xếp 
hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp 
lớn Việt Nam. 

TOP 10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
VIỆT NAM UY TÍN     
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GIẢI THƯỞNG CỦA VIETINBANK 
TRONG CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Lần thứ 5 liên tiếp, VietinBank đã vinh 
dự đạt Giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ 
tốt nhất Việt Nam” của Tạp chí Global 
Banking & Finance Review cùng nhiều 
giải thưởng uy tín khác: Ngân hàng bán 
lẻ tiêu biểu, Ngân hàng có sản phẩm, 
dịch vụ sáng tạo tiêu biểu với Dịch vụ 
Tài khoản thanh toán theo yêu cầu của 
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) 
phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế 
IDG trao tặng.

VINH DANH 
NHIỀU GIẢI THƯỞNG BÁN LẺ

VietinBank được Tạp chí Global Finance 
vinh danh Giải thưởng “Đơn vị cung cấp 
dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” 
3 năm liên tiếp, khẳng định thành công 
của ngân hàng trong đổi mới, cải tiến 
không ngừng hoạt động ngoại hối, nâng 
cao vị thế của VietinBank trên thị trường.

Đồng thời, năm 2020, The Asian Banker 
đã vinh danh VietinBank là “Đơn vị cung 
cấp dịch vụ phái sinh lãi suất của năm 
tại Việt Nam”.

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
NGOẠI HỐI TỐT NHẤT

Lần thứ 2 đạt Giải thưởng danh giá “Ngân 
hàng SME phát triển nhanh nhất Việt Nam” 
của Global Banking & Finance Review, 
VietinBank đã khẳng định định hướng phát 
triển đúng đắn, khả năng cung ứng cũng 
như chất lượng và lợi ích vượt trội của các 
sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Bên cạnh đó, năm 2020, Global Banking 
& Finance Review cũng trao Giải thưởng 
“Trung tâm Dịch vụ khách hàng dẫn 
đầu Việt Nam” lần thứ 3 liên tiếp cho 
VietinBank, minh chứng cho sự nỗ lực 
không ngừng nâng cao chất lượng dịch 
vụ chăm sóc khách hàng của ngân hàng.

NGÂN HÀNG SME PHÁT TRIỂN 
NHANH NHẤT VIỆT NAM 2020
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Năm 2020 chứng kiến những thành 
công liên tiếp của VietinBank trong 
lĩnh vực ngân hàng số và chuyển đổi 
số. VietinBank vinh dự được Tạp chí 
The Asian Banker trao Giải thưởng 
“Ứng dụng công nghệ ngân hàng 
trên điện thoại tốt nhất” dành cho 
VietinBank iPay Mobile, tự hào là ngân 
hàng Việt Nam duy nhất được vinh 
danh trong hạng mục giải thưởng 
này cùng với nhiều tên tuổi các 
ngân hàng lớn và tổ chức khác trong 
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, VietinBank iPay Mobile 
cũng vinh dự là sản phẩm ngân hàng 
duy nhất lọt Top 10 Sao Khuê 2020, 
đồng thời VietinBank eFAST lần thứ 2 
đạt Danh hiệu Sao Khuê. 

Năm 2020, The Asian Banker cũng trao 
Giải thưởng “Triển khai nền tảng API 
và Ngân hàng mở tốt nhất Việt Nam” 
dành cho VietinBank. VietinBank cũng 
được Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao Giải 
thưởng “Top 10 Sản phẩm Tin dùng” 
cho Hệ thống Smart Digital Branch - 
Chi nhánh số hóa thông minh (SDB). 
Các thành công trên đã chứng minh sự 
chuyển mình mạnh mẽ trong đầu tư về 
công nghệ, đem đến sản phẩm, dịch vụ 
tài chính hiện đại cùng trải nghiệm mới 
mẻ tới khách hàng của VietinBank.

THÀNH CÔNG 
TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH TỐT NHẤT 
KHU VỰC ĐÔNG Á 

VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - 
Thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế 
giới - World Bank Group đã trao Giải 
thưởng “Ngân hàng phát hành tốt nhất 
Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương” 
cho VietinBank. Đây là lần thứ 2 liên tiếp 
VietinBank nhận được giải thưởng danh 
giá này từ IFC. Giải thưởng công nhận 
đóng góp của VietinBank trong Chương 
trình Tài trợ thương mại toàn cầu (Global 
Trade Finance Program - GTFP) của IFC.

GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 

Bên cạnh đó, VietinBank cũng vinh dự 
được trao tặng 3 Giải thưởng Sao Khuê 
năm 2021 cho các hạng mục: Ứng dụng 
Ngân hàng số VietinBank iPay Mobile 
(iPay Mobile), Dịch vụ Ngân hàng điện 
tử dành cho khách hàng doanh nghiệp 
(KHDN) - VietinBank eFAST (VietinBank 
eFAST) và Dịch vụ kết nối ERP dành cho 
KHDN - VietinBank ERP-Connect (Dịch 
vụ kết nối ERP). Trong đó, VietinBank iPay 
Mobile tiếp tục lọt vào Top 10 Sao Khuê 2 
năm liên tiếp (2020, 2021).
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NỔI BẬT
Tổng tài sản (triệu USD)

Vốn chủ sở hữu (triệu USD)

Tổng dư nợ tín dụng và tiền gửi khách hàng (triệu USD)

64.239

30/6/2021 

4.064 

30/6/2021 

46.136 45.334
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SO SÁNH VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC (*)
Tổng tài sản (triệu USD)

Vốn điều lệ (triệu USD)

(*) Số liệu theo Báo cáo tài chính thời điểm 30/6/2021
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SẢN PHẨM, 
DỊCH VỤ
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TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN VỐN
Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA) 
Tài khoản hỗ trợ giao dịch thu/chi của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam liên 
quan tới hoạt động đầu tư trực tiếp về Việt Nam.

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) 
Tài khoản hỗ trợ giao dịch thu/chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp 
của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. 

TÀI KHOẢN THANH TOÁN, KÝ QUỸ VÀ ĐẦU TƯ 
TIỀN GỬI
Tài khoản thanh toán 
 • Gửi/rút tiền mặt.
 • Hỗ trợ giao dịch thanh toán chuyển khoản tới các đối tác trong/ngoài nước.

Tiền gửi ký quỹ 
Hỗ trợ chứng minh năng lực tài chính thông qua xác nhận khoản tiền đã ký 
quỹ tại VietinBank.

Tiền gửi có kỳ hạn thông thường
 • Hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn kỳ hạn gửi tiền, hình thức trả lãi.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch sử dụng vốn.
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Tiền gửi đầu tư có kỳ hạn tự động 
 • Hỗ trợ điều chuyển tiền tự động từ tài khoản thanh toán để gửi tiền gửi 

có kỳ hạn.
 • Tối đa hóa lợi ích từ dòng tiền nhàn rỗi.

Tài khoản tạm khóa 
 • Đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân hàng/các bên liên 

quan.
 • Đáp ứng các yêu cầu của pháp luật Việt Nam đối với một số lĩnh vực, 

ngành nghề kinh doanh phải mở tài khoản đồng sở hữu.

QUẢN LÝ DÒNG TIỀN 
Chuyển tiền trong nước và quốc tế 
Nhanh chóng, chính xác, giao dịch thuận tiện tại bất kỳ điểm giao dịch/kênh 
thanh toán hiện đại (Internet Banking, Mobile Banking…).

Quản lý các khoản phải chi 
Cung cấp dịch vụ thanh toán thông qua kết nối hệ thống với những nhà 
cung cấp dịch vụ, Kho bạc Nhà nước, cơ quan bảo hiểm xã hội… 

Các dịch vụ chi hộ cơ bản 
 • Chi lương. 
 • Thanh toán hóa đơn. 
 • Chi nộp Ngân sách Nhà nước. 
 • Chi nộp bảo hiểm xã hội. 
 • Chi nộp kinh phí Công đoàn. 
 • Chi hộ khác cho các doanh nghiệp có nhu cầu đặc thù (quầy giao dịch/

Internet Banking/Trích tự động/eTax/Hải quan 24/7).

Quản lý các khoản phải thu
Hỗ trợ giao dịch chuyển tiền của khách hàng về tài khoản nhanh chóng, 
thuận tiện và chính xác. 

Các dịch vụ thu hộ cơ bản 
 • Thu hộ thông qua tài khoản ảo. 
 • Thu hộ học phí, thu hộ viện phí. 
 • Thu hộ nhà cung cấp (điện, nước, viễn thông…). 
 • Thu hộ xổ số, thu hộ hàng không. 
 • Thu hộ công ty tài chính.
 • Thu hộ khác cho các doanh nghiệp có nhu cầu đặc thù.
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Quản lý thanh khoản 
 • Quản lý nguồn thu/chi từ các đơn vị thành viên. 
 • Tối ưu nhu cầu quản lý dòng tiền. 
 • Đảm bảo sinh lời và có hiệu quả cao nhất, tiết kiệm chi phí quản lý. 
 • Dễ dàng thu thập số liệu phục vụ công tác kế toán dịch vụ bao gồm: 

 + Quản lý vốn tập trung. 

 + Quản lý hạn mức thấu chi. 

 + Điều tiền tự động. 

 + Sao kê định dạng MT940. 

 + Đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tự động. 

Tài trợ chuỗi cung ứng
 • Platform đồng bộ và hiện đại.
 • Quy trình thuận tiện, tự động hóa. 
 • Thanh toán nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tự động.
 • Giá phí cạnh tranh.

Kết nối trực tuyến và dịch vụ truyền dữ liệu (ERP) 
Cập nhật tức thời (real time) các giao dịch phát sinh trên tài khoản thông 
qua kết nối giữa hệ thống Core Banking của VietinBank và hệ thống ERP của 
khách hàng.
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TÀI TRỢ TÀI CHÍNH 
DOANH NGHIỆP:

CHO VAY VỐN LƯU ĐỘNG 
Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên để thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

BAO THANH TOÁN 
Doanh nghiệp được cấp một khoản tín dụng ngắn hạn dựa trên việc chuyển 
nhượng cho VietinBank toàn bộ quyền và lợi ích của các khoản phải thu phát 
sinh từ các hợp đồng mua bán trả chậm (trừ mua bán theo hình thức L/C 
trả chậm).

CHO VAY THẤU CHI
 • Doanh nghiệp được chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán khi có 

nhu cầu.
 • Điều khoản trả nợ linh hoạt giúp tiết kiệm tối đa chi phí tài chính.

L/C NỘI ĐỊA
VietinBank là ngân hàng phục vụ đồng thời Bên bán và Bên mua (đều tại thị 
trường Việt Nam với loại tiền giao dịch L/C là VND).
 • Dịch vụ cung ứng đa dạng: Phát hành L/C, chiết khấu bộ chứng từ theo 

L/C, thông báo L/C…
 • Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với lãi suất cạnh tranh, hưởng 

thời gian trả chậm dài hơn.
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BẢO LÃNH
 • Đáp ứng đa dạng các sản phẩm bảo lãnh:

 + Bảo lãnh dự thầu.

 + Bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

 + Bảo lãnh đảm bảo chất lượng. 

 + Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước. 

 + Bảo lãnh đối ứng. 

 + Bảo lãnh thanh toán. 

 + Bảo lãnh vay vốn.
 • Hỗ trợ trọn gói dịch vụ từ tư vấn, phát hành bảo lãnh, thông báo và hỗ 

trợ đòi tiền theo bảo lãnh, tái bảo lãnh.
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TƯ VẤN DỰ ÁN

 
Hệ sinh thái VietinBank cung cấp các dịch vụ đầu tư tài chính trọn gói từ tư 
vấn tài chính doanh nghiệp, ngân hàng lưu ký, chứng chỉ quỹ tới quản lý danh 
mục đầu tư cho doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân.

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Cung cấp các giải pháp tư vấn doanh nghiệp đa dạng bao gồm nhưng 
không giới hạn các nghiệp vụ tư vấn như sau:
 • Tư vấn phát hành trái phiếu.
 • Tư vấn phát hành cổ phiếu.
 • Tư vấn cổ phần hóa.
 • Tư vấn niêm yết chứng khoán.
 • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.
 • Tư vấn mua bán sáp nhập M&A/LBO.
 • Thu xếp vốn.
 • Dịch vụ ký quỹ.

NGÂN HÀNG LƯU KÝ
VietinBank cung cấp dịch vụ lưu ký chính thức từ năm 2011, với hệ thống công 
nghệ hiện đại, kết nối trực tuyến với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 
(VSD) sẽ đảm bảo các giao dịch lưu ký chứng khoán theo đúng quy định của 
pháp luật. 
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NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Quản lý, giám sát và cung cấp dịch vụ quản trị các quỹ đầu tư trong nước 
và quốc tế. 

ỦY THÁC ĐẦU TƯ
Quản lý các danh mục đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu, các công cụ nợ trên 
thị trường tiền tệ, góp vốn vào các doanh nghiệp, dự án trên cơ sở ủy thác 
của khách hàng với triết lý đầu tư bảo toàn vốn, hiệu quả. 

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
Phối hợp cùng khách hàng xây dựng định hướng, chiến lược đầu tư phù hợp 
và quản lý danh mục đảm bảo theo đúng khẩu vị của doanh nghiệp. 

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ
Cung cấp các dịch vụ quản lý hiệu quả tài khoản của nhà đầu tư, bao gồm:
 • Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA).
 • Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA).
 • Tài khoản tạm khóa (Escrow Account).
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TÀI TRỢ DỰ ÁN

LỢI ÍCH
 • Thu xếp các khoản vay đồng tài trợ cho các dự án quy mô lớn/siêu lớn 

với các ngân hàng trong và ngoài nước.
 • Lãi suất cho vay cạnh tranh.
 • Thời gian cho vay linh hoạt đến 15 năm.
 • Dòng tiền trả nợ phù hợp với dòng tiền của dự án và dòng tiền doanh 

nghiệp.
 • Loại tiền cho vay đa dạng: VND, USD và các loại ngoại tệ khác.
 • Hình thức cho vay phong phú.
 • Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện.
 • Tư vấn phương án tài chính và dòng tiền tương lai của dự án, hỗ trợ các 

thông tin cần thiết liên quan đến dự án đầu tư.
 • Cung cấp các dịch vụ quản lý cho khoản tài trợ dự án.

CÁC LĨNH VỰC TÀI TRỢ
 • Năng lượng: Than, dầu mỏ, khí đốt, điện khí, điện rác…
 • Năng lượng tái tạo: Điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối…
 • Bất động sản: Nhà ở, chung cư cao tầng, văn phòng cho thuê, khu công 

nghiệp, khách sạn, resort…
 • Cơ sở hạ tầng.
 • Sản xuất.
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 • Các lĩnh vực khác.

CẤU TRÚC TÀI TRỢ DỰ ÁN
Cấu trúc sử dụng các công cụ tài chính điển hình

Trái phiếu/cho vay/hợp vốn/bảo lãnh để cung cấp khoản tín dụng cho 
dự án đầu tư:

Công ty
Dự án

Đại lý 
bảo hiểm

/nhà tài trợ 

Dự án

Bả
o 

hi
ểm

Đ
ầu

 tư

Góp vốn
Tài trợ 
Dự án

(Trái phiếu
/Cho vay
/Bảo lãnh

/L/C)

 • Diễn giải các bước thực hiện.

 + Nhà tài trợ thành lập Công ty Dự án.

 + Công ty Dự án ký hợp đồng với các bên liên quan đến dự án.

 + Công ty Dự án nhận các khoản cấp tín dụng từ ngân hàng để đầu tư 
dự án.

 + Công ty Dự án sử dụng nguồn thu từ dự án để trả nợ.



30 VietinBank in Brief

Cấu trúc mua bán sát nhập (M&A) và mua bán sát nhập có sử dụng đòn bẩy 
tài chính (LBO)

Cấu trúc cho phép Công ty dự án với số vốn hạn chế sử dụng các công 
cụ đòn bẩy tài chính từ VietinBank hoặc các tổ chức cấp tín dụng khác để 
mua tài sản. Cấu trúc cơ bản như sau:

Bên muaCông ty Dự án

Công ty sở hữu tài 
sản/tài sản

Bên bán

Mua/sở hữu

Mua cổ phần

• Tư vấn/tài trợ
• Tài khoản tạm khóa
• Bảo lãnh

Bán cổ phần

 • Diễn giải các bước thực hiện.

 + Bên bán thành lập Công ty Dự án.

 + Bên bán ký hợp đồng bán cổ phần Công ty Dự án cho Bên Mua.

 + Công ty Dự án nhận các khoản cấp tín dụng từ ngân hàng để mua tài 
sản là dự án đã đi vào hoạt động.

 + Công ty Dự án sử dụng nguồn thu từ dự án để trả nợ ngân hàng.
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Tài trợ tín dụng xuất khẩu (ECA)
 • Cơ quan tín dụng xuất khẩu (ECA) là tổ chức trung gian giữa Chính phủ 

và nhà xuất khẩu để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thông qua cung cấp 
bảo hiểm tín dụng và/hoặc bảo lãnh tài chính. 
 • Cấu trúc tài trợ cơ bản của tín dụng xuất khẩu như sau:

 • Diễn giải các bước thực hiện.

 + Công ty Dự án thành lập dự án và ký kết hợp đồng với các bên liên 
quan để thực hiện đầu tư dự án có nhu cầu vay vốn theo hình thức ECA.

 + Cơ quan tín dụng xuất khẩu ECA đồng ý cung cấp khoản vay ECA cho 
Dự án/Công ty Dự án với điều kiện được ngân hàng trong nước cấp bảo 
lãnh thanh toán ECA.

 + VietinBank cấp bảo lãnh ECA cho Dự án/Công ty Dự án mà đơn vị thụ 
hưởng là Tổ chức cung cấp ECA.

 + Công ty Dự án sử dụng nguồn thu từ Dự án để trả các khoản nợ.

(*) Trong trường hợp Công ty Dự án phát sinh nhu cầu vay vốn thì VietinBank 
có thể xem xét cấp tín dụng độc lập cho Dự án.

Dự án

Công ty Dự án

Tổ chức cung cấp 
ECA

Nhà cung
cấp thiết bị

Đ
ầu

 tư
Cấp bảo lãnh

tín dụngHợp đồng thiết bị

Bảo lãnh ECA
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Cấu trúc tài trợ dự án bắc cầu 
 • Cung cấp khoản tín dụng ngắn hạn tạm thời để thực hiện dự án trước khi 

tiếp cận được nguồn vốn dài hạn:

 • Diễn giải các bước thực hiện.

 + Cổ đông/nhà tài trợ ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn trong thời gian 
đầu tư xây dựng dự án.

 + Công ty Dự án ký hợp đồng tín dụng với tổ chức Tín dụng Quốc tế, 
khoản tín dụng được bảo lãnh bởi VietinBank.

 + Công ty Dự án sử dụng nguồn thu từ dự án để trả các khoản nợ.

Các cấu trúc khác
Thực hiện theo các nhu cầu của dự án cụ thể.

Tổ chức Tín dụng 
Quốc tế

Công ty Dự ánCổ đông
/nhà tài trợ

Dự án 1

Dự án 2

Tổ chức Tín dụng 
Quốc tế

Tổng thầu

Nhà tài trợ khác

VietinBank

Cho vay USD

Hoàn trả khoản vay 
trước khi vận hành

dự án

Hoàn trả khoản cho vay bắc cầu trước khi
dự án vận hành

Cho vay

• Bảo lãnh
   vay vốn
• Standby L/C

Giai đoạn 1: Cho vay bắc cầu (Trước khi vận hành) Giai đoạn 2: Tài trợ dự án (Sau khi vận hành)

Bảo lãnh
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TÀI TRỢ CHUỖI 
CUNG ỨNG

 • Sản phẩm tài trợ chuỗi cung ứng thực hiện trên hệ thống Core Banking 
hiện đại thông qua việc VietinBank ứng trước các khoản phải thu trước 
hạn cho Bên bán. (Khoản phải thu được Bên mua chấp thuận thanh toán 
vô điều kiện, không hủy ngang khi đến hạn thanh toán).
 • Đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp trong nhóm ngành bán lẻ, sản 

xuất, nông nghiệp có chuỗi cung ứng với phương thức giao hàng trả chậm 
và Người bán có nhu cầu ứng tiền trước phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh.
 • Ưu điểm nổi bật:

 + Platform đồng bộ và hiện đại.

 + Thiết kế giải pháp đặc thù cho từng khách hàng.

 + Mức phí cạnh tranh.
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TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI 
VÀ THANH TOÁN 
QUỐC TẾ
Sản phẩm, dịch vụ thông thường: Chiết khấu bộ chứng từ, thông báo L/C/
sửa đổi L/C xuất khẩu, xác nhận L/C, xử lý bộ chứng từ xuất khẩu, chuyển 
nhượng L/C... Sản phẩm, dịch vụ đặc thù: 

TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU
Chiết khấu L/C 
VietinBank hợp tác ngân hàng đại lý chiết khấu L/C xuất khẩu trả chậm, lãi 
suất chiết khấu cạnh tranh và đảm bảo rủi ro không thanh toán của ngân 
hàng phát hành.

Bao thanh toán xuất khẩu song phương 
 • Khai thác mối quan hệ đại lý với các ngân hàng là thành viên của Hiệp 

hội Bao thanh toán Quốc tế. 

 • Loại trừ rủi ro không thanh toán của Bên nhập khẩu thông qua ứng trước 
các khoản phải thu và chuyển việc thu nợ cho ngân hàng.
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TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI NHẬP KHẨU
UPAS L/C 
 • Khách hàng được phát hành L/C trả chậm nhưng không phải thay đổi 

điều khoản thanh toán với đối tác, đối tác xuất khẩu/bên bán hàng được 
thanh toán trả ngay/vào ngày thỏa thuận trong hợp đồng với khách hàng.
 • Được áp dụng mức phí dịch vụ UPAS L/C cạnh tranh trên cơ sở mức lãi 

suất hợp lý của ngân hàng tài trợ dành cho VietinBank.
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KINH DOANH NGOẠI TỆ 
VÀ CÁC SẢN PHẨM 
PHÁI SINH
 

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ GIAO NGAY
Hỗ trợ giao dịch mua/bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao 
dịch và kết thúc thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo.

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ HOÁN ĐỔI
 • Hỗ trợ xác lập giao dịch ngoại tệ hoán đổi, thủ tục nhanh chóng, đơn giản.
 • Là các giao dịch đồng thời mua và bán ngoại tệ (chỉ có 2 đồng tiền được 

sử dụng trong giao dịch), kỳ hạn thanh toán của 2 giao dịch khác nhau và 
tỷ giá của 2 giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng). 

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ KỲ HẠN
Hỗ trợ giao dịch mua/bán ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định và việc 
thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai, phòng 
ngừa rủi ro tỷ giá. 
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GIAO DỊCH NGOẠI TỆ QUYỀN CHỌN
 • Dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả Bên mua quyền và Bên bán quyền: 

 + Bên mua quyền có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán 
ngoại tệ xác định ở một mức tỷ giá xác định trong một khoảng thời gian 
thỏa thuận trước. 

 + Nếu Bên mua quyền lựa chọn thực hiện quyền của mình, Bên bán 
quyền có nghĩa vụ bán hoặc mua lượng ngoại tệ trong hợp đồng 
theo tỷ giá đã thỏa thuận trước.

HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT
 • Hỗ trợ các bên tham gia cam kết định kỳ thanh toán cho nhau khoản tiền 

lãi tính theo một loại lãi suất thả nổi/cố định cùng một đồng tiền trên cùng 
một khoản tiền gốc danh nghĩa nhất định.
 • Khách hàng chỉ phải thanh toán phần chênh lệch lãi suất với những giao 

dịch không có trao đổi khoản vốn gốc.

HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ CHÉO
 • Dịch vụ hỗ trợ các bên thỏa thuận định kỳ trao đổi khoản tiền lãi bằng  

2 đồng tiền khác nhau tính trên khoản vốn gốc danh nghĩa. 
 • Việc trao đổi vốn gốc đầu kỳ và/hoặc giảm dần/tăng dần trong kỳ do 2 

bên thỏa thuận thực hiện/không thực hiện nhưng 2 bên cam kết trao đổi 
khoản vốn gốc vào cuối kỳ theo tỷ giá đã được thỏa thuận từ ngày hợp 
đồng có hiệu lực.
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NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 
EFAST

 • Giúp khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi thông 
qua kết nối Internet. Các tiện ích: 

+ Báo cáo quản trị: Truy xuất thông tin tài khoản trực tuyến; báo cáo quản trị 
đa dạng, tùy biến cao.

+ Tài trợ Thương mại: Hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ Tài trợ 
Thương mại như: Vấn tin Tài trợ Thương mại; Supply chain finance; FX online…

+ Dịch vụ chứng khoán: Hỗ trợ dịch vụ quản lý và đầu tư chứng khoán.

+ Loyalty: Cập nhật các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng 
doanh nghiệp.

+ Quản lý dòng tiền: Thực hiện giao dịch thanh toán; quản lý khoản phải thu; 
quản lý khoản phải trả; tín dụng; đầu tư; quản lý thanh khoản một cách có 
hệ thống, hiệu quả.

Sơ đồ thanh toán thuế/Bảo hiểm Xã hội qua kênh ngân hàng điện tử 
VietinBank eFAST

Doanh nghiệp

Tổng Cục Thuế

Kho Bạc Nhà nước

Tổng cục Hải quan

Bảo hiểm Xã hội
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DỊCH VỤ CHI LƯƠNG, 
THẺ VÀ ATM

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA
Khách hàng thực hiện giao dịch trong phạm vi số dư khả dụng trên tài khoản 
thanh toán. 

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ
Khách hàng thực hiện giao dịch trong phạm vi hạn mức tín dụng thẻ 
được cấp. 

CHI LƯƠNG 
 • Định kỳ hằng tháng, hệ thống công nghệ hiện đại của VietinBank tự 

động chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp vào từng tài khoản của 
cán bộ, nhân viên căn cứ trên ủy nhiệm chi và danh sách lương doanh 
nghiệp cung cấp.
 • Lợi ích: Tiết kiệm thời gian kiểm đếm tiền mặt; hạn chế rủi ro; tiết kiệm tối 

đa chi phí, giảm tải công việc cho bộ phận Kế toán; gia tăng tiện ích dành 
cho cán bộ, nhân viên.
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Thông tin liên lạc

Phòng Khách hàng FDI & Nguồn vốn Quốc tế
Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Địa chỉ: 
Tòa nhà VietinBank
34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Japan Desk
E: japandesk@vietinbank.vn
T: 0243 942 2124

Korea Desk
E: koreadesk@vietinbank.vn
T: 0243 2181 217

Chinese Desk
E: chinesedesk@vietinbank.vn
T: 0243 6321 791

Ấn phẩm này được dùng để cung cấp thông tin liên quan đến đầu tư, giới thiệu sản phẩm 
hoặc tham khảo trong quá trình đàm phán, thuyết trình và hội nghị, hội thảo. Các thông 
tin trong ấn phẩm không mang tính tư vấn, chào hàng, đề xuất hợp đồng hay mời chào. 
VietinBank biên soạn ấn phẩm này dựa trên thông tin tài chính và các thông tin liên quan 
được công bố, và lập giả định dựa trên các thông tin trên. Do đó, VietinBank không chịu 
trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, dữ liệu trong ấn phẩm này.

Ấn phẩm này là tài sản của VietinBank. Không được phép in ấn, tái bản, phát hành với bất 
kỳ mục đích gì và dưới bất kỳ hình thức gì khi chưa có sự cho phép của VietinBank. Chỉ dẫn 
nguồn thông tin tham khảo khi sử dụng thông tin từ ấn phẩm này.
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