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THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kính gửi: Quý cổ đông, đối tác và khách hàng, 

Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19. Tuy 

nhiên, thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

trong bối cảnh “bình thường mới” nên nền kinh tế Việt Nam vẫn có những “điểm sáng” và 

đạt được kết quả tăng trưởng dương 2,58%.  

Trong bối cảnh đó, SeABank chuyển hướng linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, đa dạng 

hóa nguồn thu, tích cực phát triển mạnh công nghệ số nhằm thích ứng kịp thời đại, từ đó đạt 

được những thành tựu nổi trội.  

Theo đó, lợi nhuận trước thuế Ngân hàng đạt 3.268 tỷ đồng, tăng trưởng 89% so với năm 

2020, hoàn thành 135% kế hoạch 2021; Tổng tài sản 211.663 tỷ đồng, tăng 17,5%; Hiệu 

suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình 

quân (ROE) lần lượt là 1,33% và 16,12%; Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm ở mức 1,65%; Hệ số 

an toàn vốn (CAR) đạt 11,68%, cao hơn mức 8% mà NHNN yêu cầu và đạt theo tiêu chuẩn 

tỷ lệ an toàn vốn của thế giới. 

Bên cạnh đó, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 14.785 tỷ đồng đồng thời chính 

thức niêm yết cổ phiếu SeABank với mã chứng khoán SSB trên HOSE trong quý I/2021 và 

có những phiên tăng trần liên tiếp, thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư. Kết thúc 

phiên ngày 31/12/2021, cổ phiếu SSB đóng cửa ở mức giá 45.600 đồng/cp, tăng gần gấp 3 

lần so với giá ngày niêm yết đầu tiên, đưa giá trị vốn hóa của Ngân hàng vượt 2,9 tỷ USD và 

nằm trong Top 10 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán. Điều này đã 

khẳng định nội lực và vị thế thương hiệu SeABank trên thị trường.  

Năm 2021, SeABank tiếp tục được Moody’s đánh giá tín nhiệm 3 năm liên tiếp mức B1 và 

năm 2021 là số ít ngân hàng được Moody’s nâng triển vọng phát triển lên mức Tích cực, 

đồng thời thuộc nhóm ngân hàng trọng yếu theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. Ngoài ra, SeABank cũng là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được The Banker (Anh) 

vinh danh là Ngân hàng của năm 2021, nằm trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc 

Việt Nam 2021 - Profit500 (Vietnam Report), đứng vị trí 63/1000 Doanh nghiệp nộp thuế 

thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2020 (xếp hạng của Bộ Tài chính), Nơi làm việc tốt 

nhất Châu Á 2021 (HR Asia) và nhiều giải thưởng danh giá khác. 

Nhờ quản trị hiệu quả cùng tốc độ tăng trưởng ổn định, thương hiệu SeABank thu hút được 

sự quan tâm lớn từ các tổ chức quốc tế, điển hình là việc Ngân hàng Phát triển châu Á 

(ADB), Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và 5 quỹ đầu tư quốc tế gồm Banque Internationale 

de Commerce-BRED, BlueOrchard Microfinance Fund, KASIKORNBANK PCL, Quỹ 

OPEC cho phát triển quốc tế (OPEC Fund), ResponsAbility Investments AG đã tin tưởng 

cấp và mở rộng các gói tín dụng với tổng trị giá lên tới 250 triệu USD cho SeABank. 

Thay mặt Ban Lãnh đạo Ngân hàng, tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cơ quan có thẩm 

quyền và Ngân hàng Nhà nước các cấp đã luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và hỗ trợ 

SeABank trong quá trình hoạt động. Đồng thời, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các 
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Quý vị khách hàng, cổ đông và đối tác đã đồng hành và ủng hộ SeABank trong năm vừa 

qua. Tôi cũng đặc biệt cảm ơn những cống hiến của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các 

cán bộ quản lý cùng toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) SeABank cho sự thành công của 

Ngân hàng. 

Bước sang 2022, nền kinh tế Việt Nam được dự báo có nhiều khả quan khi tỷ lệ tiêm chủng 

được phủ rộng, tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát không gây nhiều tác động đối với 

nền kinh tế. Tôi tin tưởng rằng với sự nhiệt huyết, tinh thần quyết tâm, hành động quyết liệt, 

bản lĩnh vững vàng, chủ động, tiên phong cùng nền tảng vững chắc về công nghệ, nhân sự, 

sản phẩm dịch vụ và hệ sinh thái đối tác chiến lược, SeABank sẽ vượt qua mọi thách thức, 

tận dụng cơ hội, đón thời cơ mới, để thực hiện sứ mệnh kết nối những giá trị cuộc sống đích 

thực cho khách hàng, đối tác, cho nhà đầu tư, cho CBNV, cho cộng đồng và cho Việt Nam.  

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Trân trọng, 

 

Lê Thu Thủy 

Tổng Giám đốc 
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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Sứ mệnh  

Phục vụ với sự tận tâm, nhiệt huyết để mang đến cuộc sống hạnh phúc hơn và một tương lai 

thịnh vượng cho cộng đồng. 

Tầm nhìn 

Trở thành ngân hàng được yêu thích nhất tại Việt Nam, cung cấp đầy đủ, đa dạng các sản 

phẩm và dịch vụ tài chính với trải nghiệm tốt nhất cho mọi đối tượng khách hàng. SeABank 

cam kết minh bạch thông tin và mang tới dịch vụ hoàn hảo cùng lợi ích cao nhất cho khách 

hàng, nhà đầu tư, đảm bảo sự phát triển bền vững của Ngân hàng  

Chiến lược phát triển 

Xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam là chiến 

lược phát triển cốt lõi của SeABank trong thời gian tới. Trong chiến lược phát triển ngân 

hàng bán lẻ, SeABank sẽ tập trung đặc biệt vào khách hàng cá nhân, đồng thời phát triển 

mảng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn. Các sản phẩm, dịch vụ của 

SeABank được thiết kế đa dạng phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của từng đối 

tượng và phân khúc khách hàng.  

Giá trị cốt lõi 

STT GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐỊNH NGHĨA 

1 VÌ CỘNG ĐỒNG Kết nối, mang giá trị lợi ích cho khách hàng và cộng đồng. 

    

2 LUÔN MINH BẠCH 
Luôn minh bạch để xứng đáng với nghề nghiệp trong mắt 

khách hàng. 

   

3 ĐỒNG CHÍ HƯỚNG 
Tinh thần làm việc trách nhiêṃ, đồng lòng, vì niềm tin của 

khách hàng. 

   

4 SAY KHÁT VỌNG 
Khát vọng công hiến và khẳng định giá trị, chinh phục thành 

công. 

   
5 MÃI VỮNG BỀN Mở rộng phát triển bền vững phục vụ cộng đồng. 
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I. THÔNG TIN CHUNG  

1.1. Thông tin khái quát  

Tên giao dịch 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần  

Đông Nam Á 

Tên tiếng Anh Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank 

Tên viết tắt SeABank 

Năm thành lập 1994 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

số 

GCN số 0200253985 do Sở KH&ĐT Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 14/01/2005, cấp đăng ký thay 

đổi lần thứ 33 ngày 06/01/2022. 

Vốn điều lệ 14.784.883.690.000 đồng 

Vốn chủ sở hữu 18.663.263.784.688 đồng 

Địa chỉ 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q.Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

Hotline 1900 555 587 

Số điện thoại 024.39448688 

Số fax 024.39448689 

Website www.seabank.com.vn 

Mã cổ phiếu SSB 

1.2. Quá trình hình thành và phát triển  

STT Thời gian Sự kiện 

1 3/1994 
Ngân hàng TMCP Hải Phòng (tiền thân của SeABank) được thành lập 

tại Hải Phòng 

2 9/2002 Đổi tên thành Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank. 

3 3/2005 Chính thức chuyển Hội sở từ Hải Phòng về 16 Láng Hạ, Ba Đình, Hà 

Nội, mở đầu cho việc phát triển mạnh mẽ về quy mô, mạng lưới giao 

http://www.seabank.com.vn/
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STT Thời gian Sự kiện 

dịch, tài sản, nguồn vốn, và các hoạt động ngân hàng khác. 

4 12/2006 

Ứng dụng thành công phần mềm quản trị lõi ngân hàng T24 Temenos 

hiện đại bậc nhất thế giới chỉ trong vòng 01 năm triển khai. Đây là cơ 

sở quan trọng để SeABank có thể ban hành các sản phẩm dịch vụ ngân 

hàng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp. 

5 8/2007 MobiFone trở thành cổ đông chiến lược trong nước của SeABank. 

6 3/2008 Chính thức phát hành thẻ ghi nợ nội địa S24+. 

7 8/2008 
Société Générale (Pháp) - Tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu 

Châu Âu trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của SeABank. 

8 6/2009 Chính thức triển khai theo mô hình ngân hàng bán lẻ. 

9 12/2009 Chuyển Hội sở về 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

10 1/2010 Công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. 

11 12/2010 
Phát hành thẻ quốc tế SeABank MasterCard sử dụng công nghệ Chip 

EMV có độ an toàn và bảo mật cao nhất. 

12 5/2011 

Khai trương Văn phòng Đại diện Tp. Hồ Chí Minh đánh dấu nỗ lực 

vươn lên không ngừng của SeABank theo chiến lược ngân hàng bán lẻ 

và phát triển mạng lưới hoạt động tại khu vực miền Nam. 

13 7/2011 

SeABank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam chấp 

nhận tất cả các loại thẻ quốc tế gồm Visa, MasterCard, CUP, 

American Express, JCB và Diners Club. 

16 1/2012 

Ra mắt Dịch vụ ngân hàng tự động (Autobank) đa dịch vụ nhất, được 

tích hợp đầy đủ các chức năng giao dịch ngân hàng cơ bản đạt tiêu 

chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 

17 2/2012 

SeABank được NHNN xếp hạng thuộc nhóm 1 và lựa chọn vào danh 

sách các ngân hàng thương mại cổ phần đủ điều kiện tham gia phục vụ 

các dự án ODA tại Việt Nam. 
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STT Thời gian Sự kiện 

18 4/2012 
Trở thành đại lý chính thức tại Việt Nam của công ty hàng đầu thế 

giới về dịch vụ chuyển tiền - Western Union. 

19 10/2012 

Chủ tịch nước trao tặng SeABank Huân chương Lao động hạng Ba vì 

đã có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp vào sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội từ năm 2007 đến năm 2011. 

20 8/2013 

SeABank và MobiFone - đối tác chiến lược trong nước của SeABank, 

ký thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy tối đa thế mạnh, tăng cường hiệu 

quả kinh doanh cũng như gia tăng lợi ích cho CBNV và khách hàng 

của cả hai bên. 

21 10/2013 

Chính phủ và NHNN trao tặng SeABank Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu 

phong trào thi đua năm 2012” và Cờ thi đua “Đơn vị đã có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Ngân hàng năm 2012”. 

22 1/2014 Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần PVI. 

23 1/2015 Ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Mercedes – Benz Việt Nam. 

24 3/2016 Ký kết hợp tác chiến lược với hệ thống 5 siêu thị Big C tại Hà Nội. 

25 4/2016 
Trở thành thành viên của cộng đồng Eurogiro - Liên minh giữa ngân 

hàng và tổ chức bưu điện tại các nước. 

26 8/2017 
Chuyển đổi mô hình hoạt động lấy khách hàng là trọng tâm với khát 

vọng trở thành Ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất. 

27 11/2017 
Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Nhì vì “Đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2017”. 

28 4/2018 

Công bố các giá trị cốt lõi làm tôn chỉ cho hoạt động kinh doanh bao 

gồm: Kết nối cộng đồng, Trách nhiệm đồng lòng, Minh bạch thông 

tin, Mở rộng bền vững, Khát vọng thành công. 

29 6/2018 

Tổ chức chuỗi giải chạy cộng đồng SeABank Run for The Future” gây 

quỹ học bổng Ươm mầm Ước mơ (ƯMƯM) tại Hà Nội, Đà Nẵng và 

Tp. Hồ Chí Minh. 

30 6/2018 Chính thức tiếp nhận Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) 
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STT Thời gian Sự kiện 

từ Tập đoàn VNPT. 

31 6/2018 
Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn Bưu 

chính viễn thông (VNPT). 

32 12/2018 
Tăng vốn điều lệ lên 7.688 tỷ đồng, trong đó phát hành hơn 23 triệu cổ 

phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV. 

33 7/2019 

SeABank ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực fintech, phát triển 

thành phố thông minh với Tập đoàn BRG, Tập đoàn VNPT và Tập 

đoàn Sumitomo. 

34 9/2019 Tăng vốn điều lệ lên 9.369 tỷ đồng. 

35 10/2019 

Moody's - môṭ trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế 

giới đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 cho 

SeABank. 

36 10/2019 

NHNN công nhận SeABank đạt chuẩn về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 

theo chuẩn mực quốc tế Basel II theo Quyết định 2263/QĐ-NHNN 

trước thời hạn. 

37 12/2019 
Hoàn thành việc mua lại trước thời hạn toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại 

VAMC. 

38 1/2020 

Thiết lập quan hệ hợp tác dài haṇ trong 20 năm triển khai mô hình 

bancassurance phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 

của Prudential Việt Nam. 

39 4/2020 
Ra mắt ứng dụng ngân hàng số SeAMobile - Trợ lý tài chính cá nhân 

có tính năng chăm sóc sức khỏe tài chính đầu tiên tại Việt Nam. 

40 7/2020 
Hoàn thành tuân thủ trụ cột Basel II trước thời hạn, SeABank là ngân 

hàng thứ 5 tại Việt Nam hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II. 

41 11/2020 
Được Chính phủ và Bộ Công Thương vinh danh Thương hiệu Quốc 

gia 2020. 

42 12/2020 Tăng vốn điều lệ lên 12.087 tỷ đồng  

43 03/2021 Niêm yết 1,2 tỷ cổ phiếu SSB trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ 
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STT Thời gian Sự kiện 

Chí Minh (HOSE). 

44 05/2021 
Moody’s nâng đánh giá triển vọng của SeABank từ Ổn định lên Tích 

cực, giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm mức B1. 

45 07/2021 
SeABank, Tập đoàn BRG và Vietnam Airlines ký kết thỏa thuận hợp 

tác chiến lược. 

46 09/2021 Tăng vốn điều lệ lên 13.425 tỷ đồng. 

47 10/2021 SeABank được HR Asia vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á. 

48 11/2021 
SeABank, Tập đoàn BRG và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký 

kết Thỏa thuận hợp tác. 

49 12/2021 Tăng vốn điều lệ lên 14.785 tỷ đồng. 

50 12/2021 
SeABank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được The Banker vinh 

doanh “Ngân hàng của năm 2021”. 

1.3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh  

Ngành nghề 

Dịch vụ trung gian tiền tệ, bao gồm:  

Dịch vụ huy động vốn; 

Dịch vụ cho vay; 

Dịch vụ chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; 

Dịch vụ bảo lãnh ngân hàng; 

Dịch vụ bao thanh toán trong nước, bao thanh toán quốc tế; 

Dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; 

Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; 

Dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật; 

Dịch vụ ngân hàng đại lý; 

Các dịch vụ khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Địa bàn kinh doanh: 174 điểm giao dịch tại 29 tỉnh thành phố trên cả nước.  

Trong đó, SeABank chi nhánh Sở Giao dịch và các khối kinh doanh thuộc Hội sở chiếm 

10% tổng doanh thu trở lên trong hai năm gần nhất. (SeABank Sở giao dịch - năm 2020: 
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chiếm 16%, năm 2021: chiếm 20%. Các khối kinh doanh thuộc Hội sở - năm 2020: chiếm 

43%, năm 2021: chiếm 44%). 

1.4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý  

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng Giám đốc/Giám đốc. 

 

 

1.5. Công ty con 

Hết tháng 12 năm 2021, SeABank có 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và 

Khai thác tài sản SeABank và Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF).  

 Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản SeABank (SeABank AMC): 

Tên doanh nghiệp : 
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác 

tài sản SeABank 

Giấy CNĐKKD số : 
0103099985 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 16/12/2008 

Trụ sở chính : 
Số 254C phố Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, 

Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Vốn Điều lệ đăng ký : 500.000.000.000 VND 

Vốn Điều lệ thực góp : 500.000.000.000 VND 
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Chủ sở hữu : Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

Tỷ lệ sở hữu : 100% 

Ngành nghề kinh doanh chính : Quản lý nợ và khai thác tài sản 

Ngày 03/12/2008, SeABank đã được NHNN chấp thuận thành lập Công ty Quản lý nợ và 

khai thác tài sản trực thuộc SeABank. Theo đó, SeABank AMC ra đời nhằm phục vụ nhu 

cầu quản lý nợ và khai thác tài sản của SeABank thông qua việc tiếp nhận, quản lý và thu 

hồi các khoản nợ phải thu, nợ khó đòi từ phía ngân hàng, đảm bảo kinh doanh an toàn và 

bền vững của ngân hàng. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu về xử lý nợ xấu của chính SeABank, 

SeABank AMC sẽ sử dụng các kỹ năng chuyên sâu của mình để phục vụ nhu cầu xử lý nợ 

và tài sản tồn đọng của các doanh nghiệp khác, giúp nguồn vốn trong nền kinh tế lưu chuyển 

minh bạch và thông thoáng hơn. 

 Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF): 

(SeABank mua lại theo Quyết định số 1112/QĐ-NHNN ngày 22/5/2018 của Ngân hàng Nhà 

nước) 

Tên doanh nghiệp : Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện 

Giấy CNĐKKD số : 0100796508 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 

01/10/2010 

Trụ sở chính  : Tầng 1 & 2, Số 3 Đặng Thái Thân, P. Phan Chu Trinh, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

VĐL đăng ký  : 1.050.000.000.000 VND 

VĐL thực góp  : 1.050.000.000.000 VND 

Chủ sở hữu  : Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

Tỷ lệ sở hữu  : 100% 

NNKD chính  : Tài chính tiêu dùng 

Thành lập vào 10/1998, PTF là một trong những tổ chức tín dụng phi ngân hàng đầu tiên tại 

Việt Nam, với 100% thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.  

Năm 2018, được sự chấp thuận của Thống đốc NHNN, VNPT đã chuyển giao toàn bộ vốn 

góp tại PTF cho SeABank.  

Sau khi chuyển giao và tiến hành tái cơ cấu, trong năm 2020, PTF đã tập trung xây dựng và 

cung cấp nhiều loại hình cho vay với thủ tục nhanh gọn; đa dạng hóa sản phẩm với lãi suất 

cho vay hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đa dạng từ khách hàng. Bên cạnh đó, PTF 

còn tập trung phát triển mạng lưới, mở rộng đối tác kinh doanh, đặc biệt ưu tiên đẩy mạnh 
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ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển sản phẩm dịch vụ, số hóa quy trình nhằm 

nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Để đảm bảo cơ chế vận hành an 

toàn và lành mạnh, PTF cũng đã tiến hành kiện toàn chất lượng đội ngũ nhân sự, xây dựng 

và hoàn thiện hệ thống quản trị.  

PTF đang nỗ lực từng ngày để trở thành công ty tài chính tiêu dùng dẫn đầu, hỗ trợ cải thiện 

chất lượng cuộc sống và ổn định an sinh cho người dân, đồng thời nâng cao trải nghiệm của 

khách hàng thuộc hệ sinh thái BRG - SeABank. 

1.6. Định hướng phát triển tới 2026 

Xây dựng và phát triển trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất là chiến lược phát 

triển cốt lõi của SeABank trong thời gian tới.  

- SeABank đặt mục tiêu đến 2026 có 5 triệu khách hàng, doanh thu ngoài lãi chiếm tỷ lệ 

hơn 38.68%, tỷ lệ giao dịch online chiếm 70%, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu 

chiếm 36%, tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn dưới mức 3%.  

- SeABank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu về sự đóng góp với cộng đồng và 

trở thành ngân hàng dẫn đầu về văn hóa tổ chức. 

1.7. Các rủi ro 

Rủi ro về tín dụng 

Rủi ro tín dụng được coi là rủi ro lớn nhất đối với các NHTM Việt Nam nói chung và 

SeABank nói riêng bởi các hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu của các NHTM Việt 

Nam. Để đối phó với các rủi ro tín dụng, SeABank đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau. 

Trước hết, việc quản lý rủi ro tín duṇg đươc̣ thưc̣ hiêṇ trong suốt quá trình xem xét, thẩm 

điṇh, phê duyêṭ, quản lý tín duṇg đảm bảo tuân thủ quy điṇh của pháp luâṭ, NHNN và của 

SeABank. Đồng thời, SeABank thưc̣ hiêṇ xây dưṇg và triển khai thực hiện chiến lược quản 

lý rủi ro tín dụng tối thiểu theo các nội dung sau: Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu, tỷ lệ cấp tín dụng 

xấu mục tiêu theo đối tượng khách hàng, ngành, lĩnh vực kinh tế; Nguyên tắc xác định chi 

phí bù đắp rủi ro tín dụng trong phương pháp tính lãi suất, định giá sản phẩm tín dụng 

(pricing) theo mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng; Nguyên tắc áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro tín dụng (bao gồm cả thẩm quyền phê duyệt các biện pháp giảm thiểu rủi 

ro tín dụng). 

SeABank quản lý rủi ro tín dụng thông qua các haṇ mức rủi ro tín duṇg đươc̣ ban hành cu ̣

thể thành văn bản riêng theo từng thời kỳ bao gồm các hạn mức sau: Haṇ mức cấp tín duṇg 

đối với đối tươṇg khách hàng, ngành, liñh vưc̣ kinh tế trên cơ sở khả năng trả nơ ̣của khách 

hàng, rủi ro tín duṇg của ngành, liñh vưc̣ kinh tế; Haṇ mức cấp tín duṇg theo sản phẩm, hình 

thức bảo đảm trên cơ sở rủi ro tín duṇg tương ứng của sản phẩm, hình thức bảo đảm. Haṇ 

mức rủi ro tín duṇg do Tổng Giám đốc ban hành, sửa đổi, bổ sung (bao gồm cả viêc̣ điều 

chỉnh haṇ mức rủi ro tín duṇg) đảm bảo tuân thủ khẩu vi ̣ rủi ro, chiến lươc̣ quản lý rủi ro và 

tổng tài sản có rủi ro phân bổ cho rủi ro tín duṇg, đầy đủ và cu ̣thể để kiểm soát rủi ro phát 

sinh từ hoaṭ đôṇg cấp tín duṇg, các bô ̣phâṇ, cá nhân tham gia vào hoaṭ đôṇg cấp tín duṇg và 

phải đươc̣ rà soát, đánh giá laị (điều chỉnh nếu cần thiết) tối thiểu môṭ năm môṭ lần hoăc̣ khi 
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có thay đổi lớn ảnh hưởng đến traṇg thái rủi ro theo quy điṇh nôị bô ̣ của SeABank. Danh 

mục các hạn mức rủi ro tín dụng sẽ đươc̣ phổ biến cho các cá nhân, bô ̣phâṇ có liên quan để 

thực hiện và giám sát.  

Rủi ro thị trường 

Rủi ro thị trường là rủi ro do biến đôṇg bất lơị của lãi suất, tỷ giá, giá vàng, giá chứng khoán 

và giá hàng hóa trên thi ̣ trường. Muc̣ tiêu chính trong viêc̣ quản lý rủi ro thi ̣ trường là nhằm 

giảm thiểu lỗ của SeABank do những biến đôṇg về giá của các tài sản mà SeABank hiêṇ có. 

Vì vậy, SeABank đã triển khai và áp dụng các biện pháp: Xây dưṇg chiến lược quản lý rủi ro 

thi ̣ trường nhằm thống nhất quản trị rủi ro thị trường trên toàn hệ thống, đảm bảo phù hợp với 

định hướng, chiến lược phát triển của Ngân hàng trong từng thời kỳ; Xây dựng và áp dụng các 

haṇ mức rủi ro thi ̣ trường đươc̣ ban hành cu ̣thể thành văn bản riêng theo từng thời kỳ đảm bảo 

tối thiểu bao gồm hạn mức rủi ro lãi suất, hạn mức rủi ro ngoại hối và hạn mức rủi ro giá hàng 

hóa. 

Các hạn mức rủi ro thị trường trên luôn tuân thủ khẩu vi ̣ rủi ro, chiến lươc̣ quản lý rủi ro và 

tổng tài sản có rủi ro phân bổ cho rủi ro thi ̣trường, được xây dựng đầy đủ và cu ̣thể để kiểm 

soát rủi ro phát sinh từ các hoaṭ đôṇg kinh doanh, bô ̣phâṇ tham gia vào các giao dic̣h có rủi ro 

thi ̣ trường, đươc̣ rà soát, đánh giá laị (điều chỉnh nếu cần thiết) tối thiểu môṭ năm môṭ lần hoăc̣ 

khi có thay đổi lớn ảnh hưởng đến traṇg thái rủi ro theo quy điṇh nôị bô ̣ của SeABank và 

đươc̣ phổ biến, truyền thông cho các cá nhân, bô ̣phâṇ có liên quan. 

Rủi ro ngoại hối 

Rủi ro về ngoại hối phát sinh khi có sự chênh lệch về kỳ hạn và giá trị của các loại tiền tệ 

của các khoản ngoại hối mà SeABank nắm giữ và vì thế có thể làm cho Ngân hàng phải 

gánh chịu thua lỗ khi tỷ giá ngoại hối biến động. Để phòng ngừa rủi ro này, SeABank đã 

triển khai xây dựng chính sách quản lý trạng thái ngoại tệ tập trung tại hội sở, ban hành khẩu 

vị rủi ro ngoại hối cụ thể hóa bằng những hạn mức nắm giữ trạng thái ngoại tệ với từng 

đồng tiền, đồng thời xác lập cơ chế kiểm soát và quy trình vận hành các giao dịch kinh 

doanh ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, chuẩn hóa và phân tách chức năng giữa 

các bộ phận kinh doanh, bộ phận quản trị rủi ro và bộ phận vận hành nhằm đảm bảo tính độc 

lập, kiểm soát chéo nhằm giảm thiểu rủi ro.  

Về công cụ kiểm soát rủi ro ngoại hối, SeABank đã áp dụng mô hình tính giá trị rủi ro 

(VaR) và triển khai hệ thống phần mềm giao dịch ngoại tệ nội bộ giữa hội sở và chi nhánh 

hướng đến quản lý trạng thái ngoại hối theo thời gian thực. Đây cũng là cơ sở cho phép đội 

ngũ kinh doanh/quản trị rủi ro của SeABank có thể quản lý trực tiếp danh mục theo giá trị 

thị trường và có thể ra quyết định an toàn và hiệu quả.  

Trong trường hợp thị trường có những biến động bất ngờ ngoài dự đoán, Ngân hàng sẽ áp 

dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro cụ thể bằng các giao dịch ở thị trường tiền tệ, thị 

trường vốn và các giao dịch có kỳ hạn bằng các công cụ tài chính phòng ngừa rủi ro 

(Futures, Swaps, Options). Đối với các giao dịch cụ thể, SeABank còn sử dụng nghiệp vụ 
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mua bán ngoại tệ để kiểm soát rủi ro ngoại hối của mình. Các biện pháp này được áp dụng 

rất linh động, nhạy bén và có một vai trò rất lớn bởi nó có thể giúp cho nhà quản lý giải 

quyết tình thế ngoại hối của mình trong một khoảng thời gian rất ngắn. 

Ngoài ra, SeABank triển khai xây dựng kho lưu trữ dữ liệu lịch sử của thị trường ngoại hối 

nhằm đưa ra định hướng, phân tích xu thế và mô hình hóa biến động của thị trường trong 

tương lai. Đây là một cơ sở dữ liệu hỗ trợ SeABank trong xây dựng tình huống căng thẳng 

của thị trường ngoại hối và giúp SeABank có định hướng về nguồn vốn an toàn cần thiết 

cho hoạt động của toàn hệ thống. Cuối cùng, SeABank luôn hướng tới xây dựng một đội 

ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có khả năng phân tích và dự báo tình hình biến động tỷ giá 

của các loại đồng tiền để đưa ra quyết định kịp thời trong việc mua, bán các hợp đồng ngoại 

tệ, duy trì một tỷ lệ cân xứng giữa tài sản nợ và tài sản có ngoại tệ, duy trì trạng thái ngoại 

hối ròng ở mức hợp lý. 

Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng 

Rủi ro về lãi suất trên sổ ngân hàng là rủi ro do biến đôṇg bất lơị của lãi suất đối với thu nhâp̣, 

giá tri ̣ tài sản, giá tri ̣ nơ ̣ phải trả và giá tri ̣ cam kết ngoaị bảng của SeABank phát sinh do: 

Chênh lêc̣h thời điểm ấn điṇh mức lãi suất mới hoăc̣ kỳ xác điṇh laị lãi suất; Thay đổi mối 

quan hê ̣giữa các mức lãi suất của các công cu ̣tài chính khác nhau nhưng có cùng thời điểm 

đáo haṇ; Thay đổi mối quan hê ̣giữa các mức lãi suất ở các kỳ haṇ khác nhau; Tác đôṇg từ các 

sản phẩm quyền choṇ lãi suất, các sản phẩm có yếu tố quyền choṇ lãi suất.  

Để phòng tránh loại rủi ro này, trước hết, SeABank xây dưṇg chiến lược quản lý rủi ro lãi suất 

trên sổ ngân hàng với các biện pháp cơ bản như: Thực hiện quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân 

hàng tối thiểu theo các chỉ số về trạng thái chênh lệch kỳ định lại lãi suất (repricing gap 

profile); Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng; Xây dựng hệ thống 

điều chuyển vốn nội bộ FTP cho phép tối ưu hóa việc sử dụng và phân bổ nguồn vốn trong 

toàn hệ thống; Xây dựng haṇ mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng do Tổng Giám đốc ban 

hành, sửa đổi, bổ sung (bao gồm cả viêc̣ điều chỉnh haṇ mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng) 

đảm bảo tối thiểu bao gồm: Hạn mức về chênh lệch giữa giá trị tài sản tài chính và nợ phải trả 

tài chính có lãi suất có cùng thời điểm ấn định mức lãi suất mới hoặc kỳ định lại lãi suất; Hạn 

mức về thay đổi của thu nhập lãi thuần do thay đổi của lãi suất và/hoặc hạn mức về thay đổi 

của giá trị kinh tế vốn chủ sở hữu do thay đổi của lãi suất theo chiến lược quản lý rủi ro lãi 

suất trên sổ ngân hàng. 

Ngoài ra, SeABank còn áp dụng nhiều biện pháp khác để giảm thiểu rủi ro này như: Chủ động 

áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt theo tín hiệu của thị trường, thu hẹp chênh lệch kỳ hạn 

bình quân Bên cạnh đó, Hội đồng Quản lý tài sản nợ - tài sản có của SeABank (ALCO) đã sử 

dụng các mô hình tài chính và công cụ khác nhau để giám sát và quản lý rủi ro lãi suất. Báo 

cáo về thị trường trong nước và quốc tế để đưa ra những nhận định về diễn biến, xu hướng 

biến đổi của lãi suất trên thị trường cho các cuộc họp hàng tháng của Hội đồng ALCO. 

SeABank trên cơ sở phân tích diễn biến của thị trường sẽ quyết định duy trì các mức lãi suất 
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chênh lệch thích hợp trong hoạt động huy động vốn và hoạt động cho vay để định hướng cho 

các hoạt động của mình.  

Rủi ro hoạt động 

Rủi ro hoạt động là rủi ro do các quy trình nôị bô ̣quy điṇh không đầy đủ hoăc̣ có sai sót, do 

yếu tố con người, do các lỗi, sư ̣cố của hê ̣thống hoăc̣ do các yếu tố bên ngoài làm tổn thất 

về tài chính, tác đôṇg tiêu cưc̣ phi tài chính đối với ngân hàng (bao gồm cả rủi ro pháp lý). 

Rủi ro hoạt động không bao gồm rủi ro chiến lược và rủi ro danh tiếng. Một số công cụ 

chính để quản lý rủi ro hoạt động đã triển khai tại SeABank như sau: Xây dựng chiến lược 

quản lý rủi ro hoaṭ đôṇg; Thường xuyên theo dõi, đánh giá, nhận dạng rủi ro hoạt động trong 

các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống, quy trình, hoạt động hiện tại hoặc mới, dự kiến sẽ triển 

khai; Nhận diện rủi ro hoạt động, thu thập và tạo ra kho dữ liệu rủi ro hoạt động hoàn thiện 

làm xương sống cho công tác quản lý rủi ro hoạt động; Xây dựng và thiết lập hệ thống báo 

cáo rủi ro hoạt động định kỳ tối thiểu 6 tháng hoặc đột xuất để làm cơ sở theo dõi, đánh giá 

và đề xuất cải tiến hệ thống quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng. 

Rủi ro thanh khoản 

Rủi ro thanh khoản là rủi ro do SeABank không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ 

khi đến hạn, hoặc SeABank có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn nhưng phải 

trả chi phí cao hơn mức chi phí bình quân của thị trường theo quy định nội bộ của SeABank. 

Rủi ro thanh khoản phát sinh chủ yếu từ xu hướng của các ngân hàng là huy động ngắn hạn 

và cho vay trung, dài hạn.  

Để giảm thiểu rủi ro thanh khoản, SeABank đã và đang áp dụng các giải pháp sau: Theo dõi, 

cập nhật và thường xuyên đánh giá tất cả các sư ̣kiêṇ xảy ra trong và ngoài SeABank gây ra 

các ảnh hưởng troṇg yếu cho SeABank và cần phải đươc̣ xem xét trong mối liên hê ̣tính tới 

thanh khoản và nguy cơ rủi ro thanh khoản của SeABank; Xem xét quản lý rủi ro thanh 

khoản trong mối liên hê ̣với những rủi ro khác, bao gồm: Rủi ro tín duṇg, rủi ro thi ̣ trường, 

rủi ro hoaṭ đôṇg, rủi ro danh tiếng…; Duy trì đủ tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng 

nhu cầu thanh khoản trong điều kiện SeABank hoạt động bình thường và có diễn biến bất 

lợi về thanh khoản (bao gồm cả việc xác định tổn thất, chi phí khi tiếp cận thanh khoản trên 

thị trường); Xác định được chi phí đáp ứng nhu cầu thanh khoản và rủi ro thanh khoản trong 

việc định giá vốn nội bộ, đánh giá kết quả kinh doanh đối với các hoạt động kinh doanh 

trọng yếu (bao gồm cả nội bảng và ngoại bảng). 

Đồng thời, thực hiện chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản với các nội dung cơ bản như: 

Nguyên tắc quản lý thanh khoản; Chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn huy động, thời hạn vốn 

huy động để tăng sự ổn định nợ phải trả, hỗ trợ thanh khoản hàng ngày; Nguyên tắc thực 

hiện kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản. Xây dựng và áp dụng các haṇ mức rủi ro thanh 

khoản đươc̣ ban hành cu ̣ thể thành văn bản riêng theo từng thời kỳ, đảm bảo tuân thủ quy 

định của pháp luật, khẩu vi ̣ rủi ro, chiến lươc̣ quản lý rủi ro và tổng tài sản có rủi ro phân bổ 

cho rủi ro thanh khoản.  
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SeABank dựa trên cơ sở dữ liệu quá khứ và định hướng hoạt động để xem xét và tính toán 

chính xác nhu cầu thanh khoản ở từng thời điểm nhằm thực hiện dự trữ hợp lý, hạn chế lãng 

phí vốn, tăng lợi nhuận hoạt động, xây dựng danh mục đầu tư hợp lý. SeABank có cơ chế 

quản lý tài sản hiệu quả, cơ chế điều hành công khai, minh bạch và ổn định, tránh tạo ra 

những cú sốc rút tiền ào ạt. Bên cạnh đó, công tác dự báo nhu cầu rút tiền của khách hàng 

trong từng thời kỳ là rất quan trọng để có thể chủ động thu xếp nguồn vốn chi trả theo yêu 

cầu. 

SeABank cũng đã thành lập Hội đồng Quản lý Tài sản Nợ và Có (Hội đồng ALCO) để theo 

dõi và quản lý rủi ro thanh khoản, xây dựng và vận hành các chính sách, quy trình kiểm soát 

nội bộ và các kế hoạch dự phòng để kiểm soát rủi ro thanh khoản và đảm bảo an toàn vốn 

như đánh giá các dòng tiền dự kiến và các tài sản thế chấp có thể được sử dụng để bù đắp 

thiếu hụt thanh khoản. 

Rủi ro tập trung 

Rủi ro tập trung là rủi ro khi ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều đối với một số 

khách hàng; cho vay quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một ngành, lĩnh vực 

kinh tế, loại tiền tệ hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định, cùng một loại hình cho vay 

có rủi ro cao. 

SeABank thực hiện quản lý rủi ro tập trung đối với hoạt động cấp tín dụng và hoạt động 

giao dịch tự doanh theo quy định của NHNN. 

Đối với hoạt động cấp tín dụng, SeABank thiết lập các giới hạn tín dụng theo sản phẩm, 

ngành, khách hàng và người có liên quan của khách hàng để đảm bảo duy trì một danh mục 

cấp tín dụng đa dạng, không tập trung cao vào một nhóm sản phẩm, ngành hoặc khách hàng. 

Đối với hoạt động tự doanh, SeABank xác định hạn mức giao dịch theo đối tác giao dịch, 

sản phẩm và loại tiền tệ để đảm bảo mức độ đa dạng và mức độ tương tác phù hợp. 

Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng 

Các hoạt động ngoại bảng mang đến rủi ro của SeABank chủ yếu bao gồm các khoản cam 

kết cho vay và các hình thức bảo lãnh. SeABank dùng uy tín của mình để bảo đảm cho các 

giao dịch của khách hàng được phục vụ thuận lợi và thông suốt, đáp ứng các nhu cầu phát 

sinh của nhiều loại khách hàng. Do đó, các giao dịch cam kết và bảo lãnh nếu không được 

thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả bởi các bên tham gia sẽ là nguồn phát sinh rủi ro và 

trực tiếp tới khách hàng. SeABank đã và đang thực hiện chính sách bảo lãnh thận trọng 

trong đó phần lớn các khoản bảo lãnh đều có tài sản thế chấp. Ủy Ban Tín dụng (Hội sở/Khu 

vực), chuyên gia phê duyệt tín dụng có chức năng quyết định các hạn mức bảo lãnh cấp cho 

các cá nhân và doanh nghiệp trên cơ sở được thẩm định chặt chẽ và được xem xét như là 

một khoản cho vay. Do đó, SeABank đã áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng 

tương tự cho các hoạt động ngoại bảng. 

Rủi ro đặc thù khác 
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Rủi ro về ngành 

Với nền tảng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, SeABank đã dần tự động hóa các quy 

trình hoạt động, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng. Chính điều này đã giúp 

cho SeABank duy trì lượng khách hàng hiện tại cũng như tạo điều kiện cho SeABank tiếp 

cận khách hàng mới. 

Rủi ro hệ thống công nghệ thông tin 

Nhận thức được các rủi ro phải đối mặt, SeABank đã đầu tư nghiêm túc cho nguồn lực quản 

lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro trong lĩnh vực CNTT nói riêng. SeABank đã có lực 

lượng chuyên trách cho công tác bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) toàn hệ thống cũng như 

của khách hàng ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Hàng loạt giải pháp, hệ thống 

công nghệ bảo mật uy tín đã được triển khai, áp dụng một cách đồng bộ, tạo dựng hệ thống 

bảo đảm ATTT tổng thể, có chiều sâu. Bên cạnh đó, với đặc điểm Ngân hàng có mạng lưới 

rộng (nhiều phòng giao dịch, chi nhánh trên khắp cả nước), SeABank luôn chú trọng đẩy 

mạnh công tác hậu kiểm, giám sát, kiểm soát chéo về ATTT nhằm bảo đảm phát hiện sớm 

các rủi ro CNTT và kịp thời xử lý. Năm 2020, SeABank đã được cấp chứng chỉ PCI DSS 

3.2 về an toàn, bảo mật cho hệ thống thẻ thanh toán lần đầu tiên tại Việt Nam. 

Rủi ro về đợt chào bán 

Quá trình tổ chức chào bán cổ phiếu cũng như sau khi đợt chào bán kết thúc luôn tiềm ẩn 

những rủi ro nhất định như số lượng chứng khoán chào bán không đạt được như mục tiêu đề 

ra của phương án phát hành hoặc SeABank không thu được số tiền như đã dự kiến, ảnh 

hưởng đến việc thực hiện kế hoạch mở rộng huy động vốn của Ngân hàng. Thêm nữa, khi 

phát hành thêm cổ phiếu thì ngân hàng còn phải tính thêm đến rủi ro pha loãng với khả năng 

số lượng cổ phiếu lưu hành tăng trong khi lợi nhuận vẫn giữ nguyên hoặc không đạt mức kì 

vọng so với mức vốn điều lệ mới, nghĩa là thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm đi. 

Để vươn đến mục tiêu là một Ngân hàng TMCP tiêu biểu của Việt Nam, SeABank đã xây 

dựng một chiến lược bài bản và thận trọng. Tương ứng với chiến lược này là một lộ trình 

tăng vốn bài bản và chi tiết. Toàn bộ số lượng tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử 

dụng để nâng cấp và mở rộng kinh doanh, đầu tư nâng cấp công nghệ, nâng cao hệ số an 

toàn, trong đó phần lớn được sử dụng để đưa vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro nêu trên, những rủi ro khác mang tính bất khả kháng cũng có thể ảnh hưởng 

đến hoạt động của SeABank như: Thiên tai, địch họa, dịch bệnh hiểm nghèo, chiến tranh, 

khủng bố… Những rủi ro này tạo tâm lý bất an, gây thiệt hại, ảnh hưởng đến thu nhập của 

các cá nhân, tổ chức là khách hàng của SeABank. Do vậy, rủi ro này tùy theo từng thời điểm 

có thể gây những ảnh hưởng cục bộ, theo từng lĩnh vực nhất định. Để hạn chế các rủi ro này, 

SeABank áp dụng nhiều chính sách đồng bộ như cho vay phân tán, chủ động mua bảo 

hiểm… đồng thời yêu cầu khách hàng tùy theo lĩnh vực kinh doanh phải mua các bảo hiểm 

liên quan để dự phòng các sự cố không may xảy ra. 
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Rủi ro dịch bệnh bắt đầu từ cuối năm 2019 cụ thể là đại dịch Covid-19 đã lan ra nhiều quốc 

gia/vùng lãnh thổ. Đến nay trên thế giới, dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát và còn lây lan 

nhanh, diễn biến phức tạp tại châu Âu, Mỹ và nhiều nước châu Á, tác động tiêu cực đối với 

mọi hoạt động kinh tế xã hội toàn cầu và Việt nam, trong đó hầu hết các ngành, lĩnh vực 

kinh tế đều chịu tác động tiêu cực. 

NHNN cũng đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020, Thông tư 

03/2021/TT-NHNN ngày 02/04/2021 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miêñ, giảm lãi, phí, giữ 

nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. SeABank luôn 

tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính 

phủ, NHNN, Uỷ ban Nhân dân TP. Hà Nội… liên quan đến hoạt động chống dịch, dập dịch 

và hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch và phục hồi nền kinh tế. 

1.8. Đối tác chiến lược 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT) 

VNPT hiện nay là Tập đoàn bưu chính viễn thông hàng đầu tại Việt Nam hoạt động kinh 

doanh chủ yếu trong các lĩnh vực viễn thông đầu tư hạ tầng, các thiết bị viễn thông… Với hạ 

tầng mạng lưới viễn thông - CNTT hiện đại, tiên tiến, phủ sóng toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả 

nước và kết nối trực tiếp với hơn 240 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, VNPT là nhà 

cung cấp dịch vụ viễn thông - CNTT được 30 triệu thuê bao di dộng, gần 10 triệu thuê bao 

điện thoại cố định và hàng chục triệu người sử dụng internet tại Việt Nam tin dùng. 

BRG GROUP 

BRG Group là Tập đoàn kinh doanh đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính 

ngân hàng, bất động sản, sân gôn, khách sạn, du lịch giải trí, công thương và dịch vụ với các 

công ty thành viên và các đơn vị liên kết có uy tín tại Việt Nam và quốc tế, qua đó mang tới 

những dịch vụ tiện nghi giúp nâng tầm các tiêu chuẩn sống cho cộng đồng một cách nhất 

quán và minh bạch. Trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, hiện Tập đoàn BRG có 24 khách 

sạn đang hoạt động cũng như đang trong quá trình đầu tư xây dựng trong đó có 10 khách sạn 

mang thương hiệu quốc tế, hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới như Hilton, Four 

Seasons, Marriott, InterContinental Hotel Group... Đồng thời, BRG Group cũng là nhà phát 

triển sân gôn lớn nhất Việt Nam hiện sở hữu 4 câu lạc bộ gôn với 118 hố gôn đẳng cấp quốc 

tế gồm BRG Kings Island Golf Resort, BRG Legend Hill Golf Resort (Hà Nội), BRG Ruby 

Tree Golf Resort (Hải Phòng) và BRG Danang Golf Resort (Đà Nẵng). BRG Group có tổng 

nhân sự gần 21.000 người trên toàn quốc. 

PRUDENTIAL VIỆT NAM 

Prudential Việt Nam là một thành viên thuộc Tập đoàn Prudential - tập đoàn tài chính hàng 

đầu toàn cầu có trụ sở chính tại Vương quốc Anh. Prudential đã hoạt động tại Việt Nam 

trong hơn 20 năm và tập trung vào việc mở rộng thị trường bảo hiểm nhân thọ, thay đổi 
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nhận thức của con người về bảo hiểm. Hiện Prudential Việt Nam có hơn 200.000 chuyên gia 

tư vấn tài chính, hơn 360 văn phòng tổng đại lý và 1,5 triệu khách hàng.  

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM (VIETNAM POST) 

Vietnam Post là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết lập, quản lý, 

khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích, 

kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước… 

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ, Vietnam 

Post đã khẳng định được ưu thế vượt trội của mình về năng lực phục vụ, sẵn sàng đáp ứng 

các yêu cầu của khách hàng trên mọi miền của đất nước.  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  

Một trong 20 định chế tài chính lớn nhất thế giới với mạng lưới rộng lớn gồm 7.000 chi 

nhánh tại 76 quốc gia. Với danh mục sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và hiện đại, Tập 

đoàn Société Générale hiện có tới 32 triệu khách hàng.  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là tổ chức công đoàn cấp cao nhất ở Việt Nam. Tổng liên 

đoàn lao động Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện cho giới lao 

động Việt Nam tham gia với các cơ quan và tổ chức hữu quan khi giải quyết các vấn đề về 

lao động và xã hội trong phạm vi quốc gia; đại diện cho giới lao động Việt Nam trong quan 

hệ với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và các công đoàn quốc tế. 

VIETNAM AIRLINES (VNA) 

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) là thành viên thứ 10 của Liên 

minh hàng không toàn cầu - SkyTeam. Trong hơn 20 năm hoạt động, với tốc độ tăng trưởng 

trung bình năm luôn đạt mức hai con số, VNA đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một 

hãng hàng không có uy tín trong khu vực nhờ thế mạnh về đội bay hiện đại, đường bay rộng 

khắp và lịch nối chuyến thuận lợi.  

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 

Là một trong ba nhà cung cấp mạng thông tin di động lớn nhất Việt Nam, MobiFone nắm 

trên 30% thị phần, có gần 50 triệu thuê bao với gần 30.000 trạm 2G và 20.000 trạm 3G. 

MobiFone có mối quan hệ với hơn 400 đối tác di động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh 

thổ, cung cấp dịch vụ chuyển vùng quốc tế cho thuê bao.  

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM (PV GAS)  

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

(PVN), giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí Việt Nam với vị trí là nhà cung cấp 

khí khô duy nhất tại Việt Nam, nhà sản xuất và kinh doanh LPG số 1 tại Việt Nam.  

MERCEDES-BENZ VIỆT NAM 
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Công ty trách nhiệm hữu hạn Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất và kinh doanh các dòng xe du lịch tại thị trường Việt Nam. Trong quá trình hoạt 

động, Mercedes-Benz đã không ngừng đóng góp vào sự tăng trưởng của thị trường và trở 

thành một nhân tố chủ chốt của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.  

SUMITOMO CORPORATION VIỆT NAM 

Sumitomo Corporation là một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản được biết đến rộng 

rãi trên thị trường gần 100 năm qua. Là một doanh nghiệp đa ngành, Sumitomo chuyên về 

kinh doanh các loại sản phẩm đa dạng dùng cho nhiều lĩnh vực như thực phẩm, kim loại, tài 

nguyên, công nghệ thông tin, năng lượng, điện tử và hóa chất… Sumitomo Corporation Việt 

Nam là một phần trong mạng lưới toàn cầu do Sumitomo Corporation lập ra với ba văn 

phòng đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hoạt động tập trung trong lĩnh vực bất 

động sản, xây dựng và quản lý các khu công nghiệp phục vụ các doanh nghiệp Nhật và Hàn 

Quốc tại Việt Nam và các sản phẩm công nghiệp nặng. 

PVI HOLDINGS 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) - thành viên Tập đoàn Dầu khí 

Quốc gia Việt Nam (PVN) là doanh nghiệp dẫn đầu trong các lĩnh vực trọng yếu của thị 

trường bảo hiểm như Năng lượng, Hàng hải, Tài sản - Kỹ thuật... PVI là một trong những 

doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thực hiện cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán 

năm 2007 với mã chứng khoán PVI và sau đó tiếp tục thực hiện tái cấu trúc theo mô hình 

công ty mẹ - công ty con.  

HONDA VIỆT NAM 

Được thành lập vào năm 1996, Honda Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một 

trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và nhà sản xuất ô tô uy tín 

tại thị trường Việt Nam. Honda Việt Nam đã xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh mẽ 

tại thị trường Việt Nam và tạo được vị thế vững chắc bằng các sản phẩm chất lượng cao và 

dịch vụ hậu mãi hoàn hảo. 

CENTRAL GROUP VIỆT NAM 

Central Group Vietnam (CGV) là thành viên của Central Group (Thái Lan), được thành lập 

tại Việt Nam vào tháng 7/2011, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau gồm: Điện tử, thể 

thao, thời trang, trung tâm thương mại, khách sạn, thương mại điện tử cho đến siêu thị, đại 

siêu thị và hiện đang có hơn 17.000 nhân viên trên khắp cả nước. Big C là một thương hiệu 

của Central Group Việt Nam với hơn 9.000 cán bộ và nhân viên làm việc tại 36 trung tâm 

thương mại trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. 

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM 

Intimex Việt Nam là doanh nghiệp đứng đầu trong việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản 

như cà phê, hạt tiêu, cao su tại Việt Nam đồng thời sở hữu 13 siêu thị bán lẻ trên toàn quốc. 

Trong những năm trở lại đây, Intimex đã có sự phát triển vượt bậc trong hoạt động kinh  
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doanh xuất nhập khẩu, đặc biệt xuất khẩu của công ty luôn chiếm 70% kim ngạch xuất nhập 

khẩu với mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản, đặc biệt là cà phê và hạt tiêu. Bên cạnh 

hoạt động kinh doanh, Intimex rất chú trọng đến công tác phát triển thị trường kinh doanh. 

Hiện công ty đã đặt quan hệ làm ăn với hơn 100 quốc gia cũng như đang tiếp tục phát triển 

thêm các bạn hàng mới. 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là tập đoàn quốc doanh chuyên kinh doanh sản xuất, 

truyền tải, phân phối và mua bán điện năng. EVN đã phủ sóng tới hầu hết các tỉnh thành trên 

toàn quốc với tổng công suất hệ là 34.000 MW. Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN hiện có 3 tổng công ty phát điện thuộc lĩnh 

vực sản xuất điện năng, 5 tổng công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng.  

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI (HAPRO) 

Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, lấy xuất 

khẩu làm trọng tâm, qua gần 20 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là sau khi hoàn tất 

quá trình cổ phần hóa và trở thành thành viên của Tập đoàn BRG, thương hiệu Hapro đã và 

đang khẳng định là thương hiệu xuất khẩu mạnh có thị trường tại gần 80 quốc gia và vùng 

lãnh thổ với kim ngạch xuất khẩu hằng năm đạt hàng trăm triệu USD, tập trung vào các mặt 

hàng nông sản, thực phẩm chế biến và thủ công mỹ nghệ… 

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA (EVNNPT) 

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) hoạt động theo mô hình công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với sứ mệnh đảm 

bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an 

ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam. Hiện, quy mô hệ thống điện truyền tải của 

EVNNPT đứng thứ 3 trong các nước ASEAN và đứng thứ 8 trong 24 tổ chức truyền tải điện 

của châu Á về chiều dài đường dây, đứng thứ 4 các nước ASEAN và đứng thứ 11 trong 24 

tổ chức truyền tải điện của châu Á về dung lượng MBA. 

MICHINOKU BANK (NHẬT BẢN) 

Được thành lập từ năm 1921, Michinoku Bank là ngân hàng có bề dày kinh nghiệm hoạt 

động tại Nhật Bản. Ngân hàng này có hơn 1.200 CBNV với mạng lưới gần 100 điểm giao 

dịch tại Nhật Bản và 1 văn phòng đại diện tại Thượng Hải (Trung Quốc) với các dịch vụ đa 

dạng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.   

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI (THACO) 

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản 

xuất, lắp ráp và phân phối ô tô tại Việt Nam với 25 công ty, nhà máy trực thuộc. Hoạt động 

kinh doanh chính của THACO là sản xuất - lắp ráp - phân phối, cung ứng dịch vụ bảo trì sửa 

chữa và phụ tùng ô tô; sản xuất các linh kiện phụ tùng với tỷ lệ nội địa hóa gần 50%. Với hệ 

thống phân phối gồm 152 showroom, đại lý và xưởng dịch vụ trên toàn quốc, THACO đang 
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từng bước thực hiện chiến lược phát triển thành tập đoàn công nghiệp đa ngành mang tầm 

khu vực ASEAN.  

CÔNG TY TNHH POSCO VIỆT NAM 

Công ty TNHH Posco Việt Nam là thành viên của Tập đoàn POSCO (Hàn Quốc), có nhà 

máy cán nguội được xây dựng quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á. Hiện tại, Posco Việt Nam 

cung cấp một cách ổn định nguyên liệu có chất lượng không chỉ cho thị trường Việt Nam, 

mà còn xuất khẩu ra các nước khác trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái 

Lan, Indonesia, Malaysia… và nắm giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử kinh doanh thép 

của gia đình Posco tại khu vực Đông Nam Á.  

COCA-COLA VIỆT NAM 

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam 

đóng vai trò điều hành hoạt động, bao gồm sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm mang 

thương hiệu toàn cầu này trên thị trường Việt Nam. Coca-Cola đã có những đóng góp tích 

cực vào nền kinh tế và hỗ trợ phát triển xã hội bền vững thông qua các hoạt động đầu tư 

kinh doanh, chuỗi cung ứng, mạng lưới phân phối, nguồn nhân lực và các hoạt động cộng 

đồng.  

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN (AJC) 

Công ty CP Vàng bạc đá quý Asean (AJC) hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sản xuất, chế 

tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng, bạc, đá quý, hàng trang sức, mỹ nghệ và các loại hàng 

hoá khác… theo mô hình Công ty mẹ có nhiều Công ty con nằm tại nhiều tỉnh thành trong 

cả nước gồm 5 chi nhánh, 22 trung tâm, cửa hàng kinh doanh, phòng giao dịch và 5 đại lý 

mua bán vàng miếng AAA, với đội ngũ gần 400 cán bộ công nhân viên. AJC cũng là một 

trong những doanh nghiệp có hệ thống dây chuyền sản xuất vàng miếng hiện đại theo công 

nghệ của Italia, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng vàng 99,99% với nguồn nguyên liệu được 

nhập khẩu từ vàng nguyên liệu của Thụy Sỹ, công nghệ sản xuất vàng miếng AAA đã được 

cấp chứng chỉ ISO 2007. 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM (PV OIL) 

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) được đánh giá là một trong những doanh nghiệp dẫn 

đầu về khối lượng nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu trong nước, là đơn vị duy nhất thực 

hiện xuất khẩu dầu thô khai thác tại Việt Nam và bán dầu thô của PVN khai thác ở nước 

ngoài. Với hệ thống hơn 2.000 nhà phân phối trải rộng khắp cả nước cùng mạng lưới văn 

phòng đại diện ở nước ngoài, PV Oil đang ngày càng khẳng định vị thế lớn mạnh của một 

Tổng công ty chủ lực của PVN. 

DIEBOLD (HOA KỲ) 

Tập đoàn Diebold là doanh nghiệp hàng đầu thế giới có lịch sử hơn 150 năm và hiện có trên 

17.000 nhân viên hoạt động tại hơn 90 quốc gia trên thế giới về cung cấp các sản phẩm, giải 

pháp và dịch vụ trong lĩnh vực tài chính toàn cầu, ngân hàng, máy ATM cũng như tư vấn và  
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triển khai hệ thống phần mềm, các giải pháp an ninh tích hợp dành cho tòa nhà thông minh. 

Tại Việt Nam, Diebold là nhà cung cấp hệ thống ngân hàng tự phục vụ đầu tiên và duy nhất 

cho tới nay cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chính hãng. 

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM (NAPAS) 

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) thành lập vào năm 2004 với 

mục tiêu chính là xây dựng hệ thống chuyển mạch tài chính quốc gia nhằm kết nối các hệ 

thống thanh toán thẻ nói chung, hệ thống ATM/POS nói riêng của các ngân hàng Việt Nam. 

NAPAS hiện đang quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối liên thông hơn 

17.000 máy ATM, 270.000 máy POS, 300 doanh nghiệp thanh toán điện tử trong các lĩnh 

vực hàng không, viễn thông, khách sạn, du lịch; phục vụ hơn 100 triệu chủ thẻ của 46 ngân 

hàng thương mại trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH (BMSC) 

Với mức vốn điều lệ hiện tại là 500 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 

(BMSC) được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh gồm: Môi giới chứng khoán, 

tư vấn đầu tư, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán. Thông qua tiềm lực 

tài chính dồi dào, hệ thống công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào 

tạo trong và ngoài nước, BMSC đã trở thành đối tác tin cậy cho sự thành công của khách 

hàng đúng như phương châm của BMSC. 

HILTON HOTELS & RESORTS 

Với 5.000 khách sạn trên toàn thế giới, hoạt động trên khắp 103 quốc gia, Hilton cung cấp 

trải nghiệm đẳng cấp, hiện đại và đồng nhất cho khách hàng. Bên cạnh việc phát triển kinh 

doanh, Hilton tự hào đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng trong việc cải thiện cuộc 

sống của những người trẻ tuổi, thông qua 1.500 dự án dành cho cộng đồng - một phần của 

chiến dịch Tháng dịch vụ toàn cầu thường niên. Tại Việt Nam, Hilton đang quản lý vận 

hành 2 khách sạn cao cấp nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội, gồm khách sạn 5 sao Hilton 

Hanoi Opera và khách sạn 4 sao Hilton Garden Inn. 

JW MARRIOT HOTEL HANOI 

Khách sạn JW Marriott Hanoi - thuộc Tập đoàn Marriot International tự hào là một trong 

những khách sạn 5 sao có chất lượng dịch vụ cao cấp nhất khu vực Đông Nam Á. Khách sạn 

là địa điểm lý tưởng phục vụ cho các sự kiện và nghỉ dưỡng bậc nhất tại Việt Nam. Sự xuất 

hiện của hệ thống khách sạn Marriott International được kỳ vọng thổi một “làn gió” toàn cầu 

hoá vào thị trường bất động sản, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của sản phẩm nhà ở 

siêu sang mới, tăng sức nóng đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy kinh tế và tạo dựng vị thế 

khác biệt cho Việt Nam.  

INTERCONTINENTAL HANOI WESTLAKE 

Tọa lạc tại một vị trí lý tưởng chỉ cách khu phố cổ Hà Nội vài phút, khách sạn 

InterContinental Hanoi Westlake cung cấp một thiên đường trải nghiệm tại trung tâm thành 

phố nhộn nhịp. Với sự kết hợp tiện nghi giữa lòng Hồ Tây thanh bình, chỗ ở rộng rãi, sang 
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trọng và lòng hiếu khách chu đáo của người Việt Nam, khách sạn là nơi lưu trú hoàn hảo dù 

đi công tác hay nghỉ dưỡng.  

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh  

Kết thúc năm tài chính 2021, SeABank đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh được đặt 

ra tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và có mức tăng trưởng ấn 

tượng so với năm 2020, cụ thể:  

 Lợi nhuận trước thuế đạt 3.268 tỷ đồng tăng 89%, hoàn thành 135% kế hoạch 2021;  

 Tổng tài sản 211.663 tỷ đồng, tăng 17,2%, đạt 107% kế hoạch;  

 Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 127.588 tỷ đồng, tăng 17%;  

 Tổng huy động và phát hành giấy tờ có giá đạt 128.837 tỷ đồng tăng 7,06% so với thời 

điểm 31/12/2020. 

 Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hiệu quả ở mức 35,95%;  

 Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,65%.  

2.2. Tổ chức và nhân sự  

Danh sách Ban TGĐ 

STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ chuyên môn 

1 Bà Lê Thu Thủy Tổng Giám đốc 

Cử nhân Tài chính, Ngân hàng - 

Quản trị kinh doanh – Đại học 

George Mason, Virginia, Hoa Kỳ 

2 Ông Lê Quốc Long 
Phó Tổng Giám đốc 

Thường trực 

Cử nhân Tài chính kế toán - Đại học 

Tài chính kế toán Hà Nội 

3 Ông Vũ Đình Khoán Phó Tổng Giám đốc 
Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

4 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Phó Tổng Giám đốc 

Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

5 
Ông Nguyễn Ngọc 

Quỳnh 
Phó Tổng Giám đốc 

Cử nhân Kế toán - Học viện Ngân 

hàng 

6 
Ông Nguyễn Tuấn 

Cường 
Phó Tổng Giám đốc 

Kỹ sư Công nghệ thông tin - Đại học 

Bách Khoa Vienna – Cộng hòa Áo 

7 
Bà Trần Thị Thanh 

Thủy 
Phó Tổng Giám đốc 

- Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành 

Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc 

dân. 

- Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Ngân 

hàng 

8 
Ông Hoàng Mạnh 

Phú 
Phó Tổng Giám đốc 

Cử nhân Kinh tế - Học viện Ngân 

hàng 
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STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ chuyên môn 

9 Bà Đặng Thu Trang Phó Tổng Giám đốc 
Cử nhân Luật Kinh tế - Đại học Luật 

Hà Nội 

10 

Ông Vo Long Nhi 

(Andrew Vo) (bổ 

nhiệm mới trong 

năm) 

Phó Tổng Giám đốc 

Cử nhân ngành Tài chính – Đại học 

Simon Fraser University, British 

Columbia, Canada 

Kế toán trưởng 

STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn 

1 
Bà Nguyễn Thị Hoài 

Phương 
Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài chính 

2.3 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tên dự án Mục đích triển khai Tình hình triển khai 

A. Các dự án đang triển khai 

Thiết lập 

định hướng 

chiến lược 

tổng thể 

cùng mô 

hình kinh 

doanh tối 

ưu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với sứ mệnh: “Phục vụ với sự tận tâm nhiệt 

huyết để mang đến cuộc sống hạnh phúc hơn 

và một tương lai thịnh vượng cho cộng đồng” 

SeABank đã hoàn thiện xây dựng định hướng 

chiến lược tổng thể cùng mô hình kinh doanh 

tối ưu:  

1. Chiến lược “Hội tụ số”, bao gồm áp dụng 

các công nghệ mới, tối ưu hóa và tự động hóa 

quy trình trên nền tảng lấy khách hàng làm 

trọng tâm, trong năm 2020 và những năm tới 

SeABank sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nhiều 

dự án công nghệ: SeaMobile New - Trợ lý tài 

chính cá nhân tin cậy, Chatbot, eKYC, Smart-

form nhằm hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi 

trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng.  

2. Chiến lược kinh doanh theo chuỗi và hệ sinh 

thái nhằm gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng và 

chất lượng khách hàng.  

3. Chiến lược đẩy mạnh doanh thu phí thông 

qua các sản phẩm thu phí.  

4. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh theo phân 

khúc khách hàng cá nhân, tập trung vào hành 

Dự án bắt đầu được triển 

khai từ tháng 09/2019 và tầm 

nhìn chiến lược của dự án tới 

năm 2025 

Tổng mức đầu tư 50 triệu 

USD, trong đó: 

+ Phần tư vấn: 5 triệu USD. 

+ Phần triển khai: 45 triệu 

USD. 
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Tên dự án Mục đích triển khai Tình hình triển khai 

trình trải nghiệm của khách hàng, quản trị tốt 

hiệu quả vòng đời sản phẩm và đơn giản, tối 

ưu hóa chu trình vận hành sản phẩm. 

Dự án 

Basel III 

Basel III là phiên bản mới của tiêu chuẩn hoạt 

động ngân hàng toàn cầu, được ban hành vào 

năm 2010, nhằm cải tiến phiên bản Basel II, 

ngay sau khi xảy ra sự kiện khủng hoảng tài 

chính những năm 2007 - 2009 và được quốc tế 

khuyến nghị nên áp dụng từ ngày 1-1-2023.  

Basel III không chỉ đơn thuần là một tiêu 

chuẩn trong quản trị rủi ro, mà còn là sự khẳng 

định của một ngân hàng về chất lượng tài sản, 

khả năng chống chịu trước những rủi ro 

Lợi ích triển khai Basel III: 

- Nâng cao năng lực quản trị, lành mạnh hóa 

tình hình tài chính, minh bạch trong quản lý 

rủi ro đối với các đối tác và nhà đầu tư quốc 

tế, thúc đẩy hoạt động phát triển hơn, an 

toàn hơn.    

- Tối ưu RWA và vốn trên cơ sở quản trị rủi 

ro tốt hơn nhờ các phương pháp luận nâng 

cao, cho phép tính toán đo lường nhạy cảm 

với rủi ro và thị trường, ra quyết định cân 

đối được giữa rủi ro và cơ hội sinh lời của 

việc nắm giữ vốn.  

- Cải thiện thanh khoản, giúp ngân hàng có 

thể vượt qua trong tình huống khủng hoảng 

kinh tế, thông qua áp dụng chỉ số LCR, 

NSFR… 

Thời gian bắt đầu triển khai: 

tháng 11/2021 

Dự kiến thời gian hoàn 

thành: tối đa 08 tháng. 

Tổng mức đầu tư: SeABank 

tự triển khai bằng nguồn lực 

hiện có. 

Dự án 

chuyển đổi 

Báo cáo tài 

chính theo 

chuẩn mực 

Báo cáo tài 

chính Quốc 

tế (IFRS) 

Với bối cảnh xu thế toàn cầu hóa về hợp tác và 

phát triển kinh tế, các doanh nghiệp trên thế 

giới hiện nay ngoài việc áp dụng Chuẩn mực 

báo cáo tài chính quốc gia thì đều áp dụng cả 

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 

khi lập và trình bày báo cáo tài chính. 

Nhận thức rõ IFRS là xu hướng và là lợi ích, 

SeABank chủ động thực hiện chiến lược 

chuyển đổi áp dụng sớm IFRS nhằm đưa ngân 

Dự án đang trong giai đoạn 

triển khai làm việc với các 

đơn vị tư vấn và giải pháp. 

Thời gian bắt đầu thực hiện 

dự án: tháng 4/2020. 

Dự kiến thời gian hoàn 

thành: tối đa 2,5 năm (đã 

được điều chỉnh) 
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Tên dự án Mục đích triển khai Tình hình triển khai 

hàng hướng tới những tiêu chuẩn quốc tế cao 

nhất, tiên phong trên thị trường trong việc xây 

dựng một giải pháp tự động hóa đồng bộ trên 

nền tảng công nghệ thông tin hiện đại nhất 

hiện nay, song song với việc chuyển đổi toàn 

diện về hệ thống, quy trình, chính sách, và 

nâng cao năng lực nội bộ theo các yêu cầu của 

IFRS. 

Lợi ích của việc triển khai áp dụng IFRS: 

- Tăng khả năng so sánh quy mô và kết quả 

kinh doanh vói các đối thủ quốc tế. 

- Tăng khả năng thu hút các nhà đầu tư nước 

ngoài. 

- Hỗ trợ quản lý rủi ro nhờ công cụ tính toán 

giá trị hợp lý của tài sản và công nợ của 

Ngân hàng. 

- Nâng cao khả năng đo lường và quản lý kết 

quả kinh doanh dựa trên các chỉ số đo lường 

hiệu quả chính. 

Sử dụng chung ngôn ngữ báo cáo tài chính 

toàn cầu kết hợp tính minh bạch được nâng cao 

sẽ mở rộng cánh cửa đưa SeABank nhanh 

chóng hội nhập quốc tế với những lợi ích kinh 

tế to lớn, nâng cao vị thế và tính cạnh tranh của 

ngân hàng trên thị trường; thay đổi tích cực hệ 

thống quản trị và kiểm soát rủi ro, phối hợp 

chặt chẽ chức năng rủi ro và tài chính; đồng 

thời tạo dựng cơ sở phân bổ hợp lý nguồn lực 

để tăng hiệu quả sử dụng vốn, tối đa hóa lợi 

nhuận cho ngân hàng. 

Tổng mức đầu tư: 23,5 tỷ 

đồng. 

Dự án hoàn 

thiện trung 

tâm dữ liệu 

dự phòng, 

phòng 

chống thảm 

họa của 

SeABank 

Triển khai trung tâm dữ liệu dự phòng, phòng 

chống thảm họa nhằm đảm bảo hoạt động kinh 

doanh liên tục của Ngân hàng; 

Đáp ứng tuân thủ các quy định, chính sách Nhà 

nước về hoạt động kinh doanh Ngân hàng. 

- Thời gian triển khai: từ 

tháng 12/2019 

- Tổng đầu tư phần cứng: 

133 tỷ 

- Tiến độ thực hiện: 

+  Đã hoàn thành thuê vị trí 

lắp đặt, triển khai hạ 

tầng Trung tâm dữ liệu dự 
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phòng. 

+ Đã hoàn thành triển khai 

hạ tầng, đường truyền mạng 

cho Trung tâm dữ liệu dự 

phòng. 

+ Đang thực hiện triển khai 

các hệ thống, ứng dụng 

tương tự trung tâm dữ liệu 

chính (Data Center- 25 Trần 

Hưng Đạo). 

- Thời gian hoàn thành dự 

kiến Quý III - IV năm 2021. 

Dự án Tự 

động hóa 

giao dịch 

quầy (giai 

đoạn I) 

Đẩy mạnh việc tự động hóa nhận diện thông 

tin khách hàng dựa trên AI (thông qua hình ảnh 

khuôn mặt, vân tay) để rút ngắn thời gian giao 

dịch, đem lại trải nghiệm mới cho khách hàng 

của SeABank. 

Thống nhất nội dung cũng như phương thức 

nhập liệu nhằm tạo tính đồng bộ, giảm thiểu tối 

đa rủi ro trong quá trình thực hiện các nghiệp 

vụ tại quầy của giao dịch viên.  

Giải phóng nhập liệu thủ công thông qua ứng 

dụng OCR bóc tách thông tin GTTT. Các 

thông tin khách hàng, thông tin do giao dịch 

viên nhập liệu sẽ được kéo thả và tự động điền 

vào các biểu mẫu giao dịch tương ứng để 

chuyển khách hàng ký. 

Đơn giản hóa quá trình thực hiện giao dịch: 

cho phép giao dịch viên đăng ký đồng thời 

nhiều dịch vụ kết hợp trên 1 màn hình duy nhất 

và thao tác trên 1 hệ thống duy nhất. 

Giúp minh bạch trong quá trình nhập liệu: 

Giúp khách hàng quan sát trực tiếp quá trình 

nhập liệu thông tin từ đó phản hồi điều chỉnh 

và xác nhận thông tin trước khi ký biểu mẫu 

đăng ký giao dịch. 

Thời gian triển khai: Tháng 

8/2020 

Tổng đầu tư: 3 tỷ  

Tháng 6/2021: Hoàn thiện 8 

chức năng và triển khai thí 

điểm tại Sở Giao dịch 

Tháng 8/2021: Triển khai thí 

điểm tại 5 điểm giao dịch 

tiếp theo. 

Dự kiến tháng 2/2022: Đánh 

giá triển khai dự án giai đoạn 

1. 

Dự án Xây 

dựng hệ 

thống phần 

Ứng dụng công nghệ AI để hỗ trợ kiểm soát 

chứng từ thay thế cho cách thức kiểm soát thủ 

công truyền thông nhằm hạn chế lỗi chứng từ 

Thời gian triển khai: tháng 

5/2021 

Tổng đầu tư: 6,4 tỷ đồng 
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mềm 

SeAOps 

của đơn vị kinh doanh. 

Tự động hóa luồng chứng từ end-to-end và 

khép kín luồng theo dõi chứng từ giúp giảm 

chi phí in ấn, giảm thiểu rủi ro trong quá trình 

kiểm soát. 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và giúp quản lý 

khách hàng sau cấp tín dụng chính xác, nhanh 

chóng thông qua tự động hóa tính toán và cập 

nhật dữ liệu khách hàng sau cấp tín dụng. 

Dự kiến tháng 12/2021: triển 

khai chính thức. 

 

B. Các dự án đã hoàn thành trong năm 2021. 

Dự án 

Basel II 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2019, NHNN đã phê duyệt chấp thuận 

cho SeABank triển khai áp dụng Thông tư 

41/2016/TT-NHNN trước thời hạn từ 

01/11/2019, theo đó tỷ lệ an toàn vốn của 

SeABank đã được tính toán tự động và kết quả 

luôn đạt trên 10%. 

Với việc hoàn thành triển khai toàn bộ 3 trụ cột 

của Basel II, SeABank sẽ tạo lập mối quan hệ 

gắn kết giữa rủi ro và lợi nhuận, nâng cao khả 

năng dự báo và lập kế hoạch cũng như hiệu 

quả giám sát cấp cao trong nội bộ, đồng thời 

tạo nền tảng để tiếp tục nâng cấp khi thực hiện 

các phương pháp đo lường theo các chuẩn tiên 

tiến, khẳng định được sự lành mạnh về tài 

chính. 

Dự án được bắt đầu triển 

khai vào năm 2017. Hiện tại, 

Dự án đã hoàn thiện và đang 

đi vào giai đoạn tổng kết để 

có thể áp dụng các tiêu 

chuẩn nâng cao của Basel II. 

Trong thời gian tới, 

SeABank sẽ tiếp tục nâng 

cấp hệ thống Basel II để tối 

đa hóa tỷ lệ CAR, đồng thời 

triển khai quy trình đánh giá 

nội bộ về mức độ đủ vốn - 

ICAAP. 

SeABank xây dựng hệ thống 

tính CAR theo yêu cầu của 

NHNN tại Thông tư 41 và 

báo cáo ICAAP (đánh giá 

nội bộ mức đủ vốn) tại 

Thông tư 13/2018/TT-

NHNN bằng nguồn lực nội 

bộ và trên các nền tảng hệ 

thống công nghệ thông tin 

sẵn có, do vậy SeABank 

không mất chi phí cho việc 

mua/thuê các giải pháp từ 

bên ngoài. Chi phí phát sinh 

cho dự án Basel II chủ yếu là 

chi phí nhân sự. 
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Dự án phát 

triển hệ 

thống 

Thanh toán 

điện tử liên 

ngân hàng 

Citad và 

Hệ thống 

Corebanki

ng tiền đi; 

tiền đến 

theo chuẩn 

IBPS 2.5 

 

Để theo kịp xu hướng và yêu cầu phát triển 

trong hoạt động thanh toán của nền kinh tế 

quốc gia và trên đường hội nhập quốc tế, 

NHNN đã xây dựng và bắt buộc ngành Ngân 

hàng phải nâng cấp, phát triển mới hệ thống 

Thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia. 

Trước tình hình đó, SeABank cũng tiếp nhận, 

lập dự án và triển khai phân tích, nâng cấp và 

phát triển hệ thống nhằm đáp ứng kịp tiến độ 

mà NHNN đề ra. 

Những lợi ích đem lại khi hoàn thành dự án: 

- SeABank là 1 trong 4 ngân hàng đầu tiên và 

là Ngân hàng TMCP duy nhất nâng cấp hệ 

thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng mới 

và là ngân hàng duy nhất được chọn thí điểm 

chuyển tiền thông luồng ngoại tệ. 

- Bổ sung đầy đủ các tính năng chuyển tiền đi, 

chuyển tiền đến liên ngân hàng tại SeABank 

theo yêu cầu hiện đại hóa kênh thanh toán điện 

tử liên ngân hàng từ NHNN. 

- Bổ sung đầy đủ hơn các dịch vụ chuyển tiền 

đi, chuyển tiền đến liên ngân hàng như: 

Chuyển tiền đến ngoại tệ, quyết toán theo lô 

Napas… giúp phục vụ đầy đủ, nhanh chóng 

hơn và đa dạng hơn cho khách hàng. 

- Hỗ trợ xử lý các giao dịch của Khối Nguồn 

vốn theo hướng tự động hóa giúp Khối nhanh 

chóng kiểm soát luồng tiền tại SeABank phục 

vụ kinh doanh. 

- Bổ sung thêm một số thông tin giao dịch, giúp 

thanh toán trong nước kiểm soát và hạch toán 

tiền về cho khách hàng được nhanh hơn khoảng 

70%, an toàn hơn. 

- Hoàn thành nâng cấp hệ 

thống Thanh toán điện tử 

liên ngân hàng vào tháng 

3/2020 - Citad. 

- Hoàn thành xây dựng và 

phát triển hệ thống xử lý tiền 

về đáp ứng theo chuẩn IBPS 

2.5 giai đoạn 1 vào tháng 

7/2020. 

- Hoàn thành các hạng mục 

chính của hệ thống 

Corebanking tiền đi. Test 

Giai đoạn 1 bắt đầu trong 

tháng 12/2020. 

- Tổng mức đầu tư: 3 tỷ 

đồng. 

Dự án Văn 

phòng điện 

tử 

Hỗ trợ trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp, 

quản lý trình và duyệt văn bản, quản lý công 

việc và các công tác hành chính khác nhằm 

hiện đại hóa phương thức quản trị truyền 

thống. 

Giúp thông tin được truyền tải tới toàn bộ 

Thời gian triển khai: Tháng 

6/2020 

Tổng đầu tư: 2,2 tỷ đồng 

Tháng 6/2021: Triển khai 

chính thức tại Khối Vận 

hành và Khối Công nghệ 
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CBNV một cách đồng nhất, thuận tiện và 

nhanh chóng và giảm thiểu, tiết kiệm chi phí 

văn phòng. 

Nâng cao hiệu quả quản lý của lãnh đạo cũng 

như tăng năng suất lao động của CBNV, cải 

thiện chất lượng công việc. 

Giúp khi ký duyệt văn bản nhanh chóng ngay 

khi không ngồi tại bàn làm việc, mọi lúc mọi 

nơi và không bị giới hạn bởi không gian, thời 

gian làm việc. 

Ngân hàng số . 

Tháng 7/2021: truyền thông 

đào tạo cho CBNV toàn 

hàng. 

 

Dự án 

Trung tâm 

giám sát an 

ninh (SOC)  

Cải thiện khả năng phát hiện sự cố bảo mật 

thông qua giám sát và phân tích liên tục hoạt 

động dữ liệu, đảm bảo phát hiện và ứng phó 

kịp thời các sự cố bảo mật, giúp Ngân hàng 

chủ động hơn trong việc đối phó với các mối 

đe dọa về an ninh mạng. 

Thời gian triển khai: 12/2020 

Tổng đầu tư: 18 tỷ đồng/3 

năm 

Tháng 6/2021: đưa vào hoạt 

động chính thức. 

Dự án 

SoftOTP 

Ứng dụng SoftOTP hỗ trợ chức năng chủ động 

lấy mã khóa bí mật dùng một lần (OTP) để 

khách hàng thực hiện xác thực các giao dịch 

của ngân hàng. Ứng dụng giúp đảm bảo bảo 

mật 2 lớp cho các ứng dụng của SeABank: 

SeAOffice, eBank khách hàng doanh nghiệp, 

chuyển đổi số.  

Dự án này tiết kiệm được khoảng 70 tỷ đồng 

tiền đầu tư mới và 5 USD/người dùng/tháng. 

Thời gian triển khai: 10/2020 

Tổng đầu tư: Tự phát triển 

Tháng 5/2021: đưa vào hoạt 

động chính thức. 

Dự án 

Vàng 

online  

Cung cấp dịch vụ, hỗ trợ mua /bán vàng miếng 

SJC từ xa thông qua ứng dụng ngân hàng số 

SeAMobile/SeANet của Ngân hàng. Đồng 

thời,  SeABank cũng tích hợp thêm chức năng 

gửi giữ hộ vàng trực tuyến song song dịch vụ 

gửi giữ hộ vàng truyền thống tại quầy với hệ 

thống kho quỹ, két sắt an toàn, bảo mật đạt tiêu 

chuẩn quy định của NHNN. 

Thời gian triển khai: 06/2021 

Tổng đầu tư: 850 triệu đồng 

Tháng 09/2021: đưa vào hoạt 

động chính thức. 

2.4. Tình hình tài chính 

Số liệu bảng chỉ số tài chính 
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Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 

1. Quy mô vốn 
  

Vốn điều lệ 12.087.442 14.784.884 

Tổng tài sản có 180.207.288 211.663.515 

Tỷ lệ an toàn vốn 11,5% 11,68% 

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 
  

Số dư huy động tiền gửi 113.276.597 109.784.637 

Số dư cho vay khách hàng 108.869.236 127.588.159 

Doanh số huy động tiền gửi 304.895.035 324.604.883 

Doanh số cho vay 95.057.206 156.446.599 

Doanh số thu nợ 84.801.809 137.727.676 

Nợ quá hạn 120.861 209.319 

Nợ xấu 2.022.474 2.104.609 

Thuế và các khoản phải nộp  186.013 302.044 

Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn/Tổng số 

dư bảo lãnh 
0% 0% 

Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ 0,16% 0,11% 

Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ 1,86% 1,65% 

3. Khả năng thanh khoản 
  

Khả năng thanh toán ngay 11,74% 21,20% 

Khả năng thanh toán 30 ngày 76,35% 70,50% 

2.4.1 Hoạt động kinh doanh của các công ty con  

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản SeABank (AMC): 

Trong những năm qua, SeABank AMC tập trung vào các hoạt động chính gồm: Kinh doanh, 

quản lý và khai thác tài sản theo hình thức tự doanh hoặc do SeABank ủy thác; Mua bán nợ; 

Hỗ trợ xử lý nợ xấu và đã có sự tăng trưởng ổn định.  

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021: 
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STT Chỉ tiêu 
Năm 2020 

(Tỷ đồng) 

Năm 2021 

(Tỷ đồng) 

Tăng 

trưởng 

(%) 

1 Tổng vốn kinh doanh 500 500 0% 

2 Tổng tài sản 632,1 604,7  -4,33% 

3 Lợi nhuận sau thuế 16,8  33,3  98,19% 

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF): 

Năm 2021 đánh dấu một năm phát triển vượt trội từ PTF với các con số kinh doanh ấn 

tượng:  

STT Chỉ tiêu 
Năm 2020 

(Tỷ đồng) 

Năm 2021 

(Tỷ đồng) 

Tăng trưởng 

(%) 

1 Tổng tài sản 521 3.083  491,75% 

2 Doanh Thu 44 170  286,36% 

3 Dư nợ 189 2.688  1322,22% 

4 Nhân sự 208 451  116,83% 

2.4.2. Quản trị rủi ro 

SeABank luôn coi quản trị rủi ro là một trong những trụ cột quan trọng, là điểm tựa giúp 

Ngân hàng thực hiện chiến lược phát triển bền vững.  

Hệ thống quản trị rủi ro tiên tiến và chủ động 

Việc hoàn thành Basel II sớm so với yêu cầu của NHNN để trở thành một trong những ngân 

hàng tiên phong trong việc hoàn thành triển khai Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn 

khẳng định khả năng, tiềm lực của SeABank đối với công tác quản trị rủi ro cũng như cho 

thấy khả năng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế của Ngân hàng. Trong cả năm 2021, tỷ lệ an toàn 

vốn (CAR) của SeABank luôn cao hơn mức yêu cầu tối thiểu của NHNN quy định tại 

Thông tư 41. Tại thời điểm 31/12/2021, tỷ lệ CAR hợp nhất của SeABank là 11,68%.  

Không chỉ dừng lại ở đó, SeABank tiếp tục từng bước thực hiện mục tiêu tiệm cận những 

chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế toàn diện hơn, bao gồm Basel II IRB, chuẩn mực kế toán 

IFRS 9 và Basel III để nâng cao năng lực quản trị rủi ro, sẵn sàng ứng phó với các cú sốc 

của thị trường, đồng thời cũng nâng cao sức cạnh tranh của SeABank. 

Rủi ro tín dụng 

Song song với việc tăng trưởng tín dụng, SeABank đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng 

cường kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng bao gồm: Nâng cấp hệ thống xếp hạng tín 

dụng nội bộ cho khách hàng doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín 

dụng, rà soát và điều chỉnh thường xuyên phân quyền phê duyệt tín dụng để đảm bảo theo 
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sát chất lượng phê duyệt tín dụng; Nâng cao chất lượng định giá và quản lý tài sản bảo đảm 

thông qua việc kiểm tra thực địa, giám sát từ xa; Nâng cao năng lực thu hồi nợ, đặc biệt với 

nhóm nợ mới quá hạn để hạn chế chuyển nhóm cao hơn. Bên cạnh đó, SeABank cũng đã xử 

lý hiệu quả nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,86% cuối năm 2020 xuống còn 1,65% vào cuối 

năm 2021 (số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất). Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư 

nợ xấu (tỷ lệ bao phủ nợ xấu) tại thời điểm cuối năm 2021 là 84,65%. 

Trong năm 2021, SeABank cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng 

bởi Covid-19 theo định hướng của NHNN (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, 

giảm lãi vay) và đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ đối với dư nợ quá hạn cũng 

như nợ được cơ cấu do ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng 

Năm vừa qua, bên cạnh việc hoàn thiện các quy trình vận hành trong khâu quản trị rủi ro thị 

trường, thanh khoản và rủi ro lãi suất sổ ngân hàng, SeABank đã xây dựng được văn hóa 

quản trị rủi ro đối với các đơn vị kinh doanh và vận hành. Văn hóa quản trị rủi ro không chỉ 

giúp các đơn vị kinh doanh đưa ra các quyết định cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận và rủi ro 

mà còn dự phòng trước những phương án ứng phó trong tình huống thị trường, pháp luật, 

vận hành… có biến động. Trong thời gian tới, khung quản trị rủi ro thị trường, thanh khoản 

và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng sẽ tiếp tục được đánh giá và cập nhật theo điều kiện và 

yêu cầu của thị trường nhằm đảm bảo công tác quản trị rủi ro đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế 

Basel III. 

Rủi ro hoạt động 

Do những ảnh hưởng mạnh mẽ từ dịch Covid-19, một trong những ưu tiên hàng đầu của 

SeABank trong năm 2021 là đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và an toàn về sức khỏe 

cho toàn thể CBNV và khách hàng SeABank. Nhờ sự sát sao chỉ đạo của Ủy ban phòng 

chống Covid-19, các đơn vị của SeABank vẫn duy trì hoạt động kể cả trong những giai đoạn 

cao điểm Chính phủ yêu cầu thực hiện phong tỏa, giãn cách. Toàn thể CBNV SeABank 

được tiêm vaccine và trang bị các công cụ phòng dịch đầy đủ. 

Bên cạnh đó, công tác quản trị rủi ro hoạt động tại SeABank trong năm 2021 tiếp tục được 

củng cố và tăng cường thông qua việc vận hành hiệu quả mô hình 3 tuyến bảo vệ và triển 

khai các công cụ quản lý rủi ro hoạt động đã được Ngân hàng ban hành theo Thông tư 13. 

Hoạt động phòng chống gian lận cũng được củng cố thông qua việc nâng cấp bộ công cụ 

nhận diện giao dịch thẻ tín dụng khống và tiếp tục quản lý hệ thống danh sách cảnh báo tín 

dụng gian lận, giả mạo. 

Xếp hạng tín nhiệm của Moody’s 

Năm 2021, SeABank tiếp tục được Moody’s đánh giá chỉ số xếp hạng tín nhiệm ở mức B1 

và nâng đánh giá triển vọng phát triển của SeABank từ Ổn định lên Tích cực, thể hiện đánh 

giá tốt của tổ chức này đối với hiệu quả hoạt động và tiềm năng của Ngân hàng. Đây là cơ 

sở quan trọng để khẳng định vị thế, tiềm lực, uy tín của SeABank với khách hàng, đối tác, 

đặc biệt là cộng đồng đầu tư nước ngoài. 
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2.5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  

2.5.1. Cơ cấu cổ đông 

Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.478.488.369 cổ phần. 

- Số cổ phần phổ thông: 1.478.488.369 cổ phiếu, trong đó: 

- Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

Cơ cấu cổ đông:  

STT Loại cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 

Số lượng cổ phần 

sở hữu 
Tỷ lệ nắm giữ 

1 Tổ chức 63 1.209.592.371 81,81% 

 - Trong nước 58 1.209.160.444 81,78% 

 - Nước ngoài 5 431.927 0,03% 

2 Cá nhân                   3.669  268.895.998 18,19% 

 - Trong nước 3.661 268.756.601 18,18% 

 - Nước ngoài 8 139.397 0,01% 

 Tổng cộng 3.732 1.478.488.369 100% 

 Trong đó:    

 - Cổ đông Nhà nước 0 0 0% 

 - Cổ đông khác 3.732 1.478.488.369 100% 

 Tổng cộng 3.732 1.478.488.369 100% 

 - Cổ đông lớn 1 86.591.636 5,86% 

 

- Cổ đông nắm giữ 

dưới 5% số cổ 

phiếu có quyền 

biểu quyết 

3.731 1.391.896.733 94,14% 

 Tổng cộng 3.732 1.478.488.369 100% 

Theo danh sách cổ đông tại ngày 31/12/2021 

2.5.2. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2021:  

Trong năm 2021, được sự chấp thuận của NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

SeABank đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 12.087.442.080.000 đồng lên 14.784.883.690.000 

đồng (tăng thêm 2.697.441.610.000 đồng). 
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STT 

Thời 

điểm tăng 

vốn 

Vốn điều lệ 

trước khi 

tăng (triệu 

đồng) 

Vốn tăng 

thêm     

(triệu đồng) 

Vốn điều lệ 

sau khi tăng 

(triệu đồng) 

Hình thức tăng vốn 

Vốn điều lệ tại thời điểm thành 

lập - Tháng 3/1994 
3.000 3.000 

Chào bán cho cổ đông sáng 

lập 

1 Năm 2001 3.000 47.010 50.010 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 

2 Năm 2002 50.010 19.990 70.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 

3 Năm 2003 70.000 15.000 85.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 

4 
Năm 2004 

- đợt 1 
85.000 35.000 120.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 

5 
Năm 2004 

- đợt 2 
120.000 30.000 150.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 

6 
Năm 2005 

- đợt 1 
150.000 50.000 200.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 

7 
Năm 2005 

- đợt 2 
200.000 50.000 250.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 
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STT 

Thời 

điểm tăng 

vốn 

Vốn điều lệ 

trước khi 

tăng (triệu 

đồng) 

Vốn tăng 

thêm     

(triệu đồng) 

Vốn điều lệ 

sau khi tăng 

(triệu đồng) 

Hình thức tăng vốn 

8 
Năm 2006 

- đợt 1 
250.000 100.000 350.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 

9 
Năm 2006 

- đợt 2 
350.000 150.000 500.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 

10 
Năm 2007 

- đợt 1 
500.000 500.000 1.000.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 

11 
Năm 2007 

- đợt 2 
1.000.000 500.000 1.500.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 

12 
Năm 2007 

- đợt 3 
1.500.000 500.000 2.000.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 

13 
Năm 2007 

- đợt 4 
2.000.000 550.000 2.550.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 

14 
Năm 2007 

- đợt 5 
2.550.000 450.000 3.000.000 

Chào bán cho cổ đông hiện 

hữu và tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện trở thành cổ đông 

của SeABank theo quy định 

của pháp luật và SeABank 
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STT 

Thời 

điểm tăng 

vốn 

Vốn điều lệ 

trước khi 

tăng (triệu 

đồng) 

Vốn tăng 

thêm     

(triệu đồng) 

Vốn điều lệ 

sau khi tăng 

(triệu đồng) 

Hình thức tăng vốn 

15 Năm 2008 3.000.000 1.068.545,45 4.068.545,45 

Chuyển đổi từ trái phiếu 

chuyển đổi, phát hành cho 

cổ đông chiến lược và chia 

cổ tức bằng cổ phiếu 

16 Năm 2009 4.068.545,45 1.000.000 5.068.545,45 
Chuyển đổi từ trái phiếu 

chuyển đổi  

17 Năm 2010 5.068.545,45 266.110,55 5.334.656 Chia cổ tức bằng cổ phiếu 

18 Năm 2013 5.334.656 131.169,89 5.465.825,89  Chia cổ tức bằng cổ phiếu 

19 

Năm 2018 5.465.825,89 2.222.174,11 7.688.000 Chi tiết: 

  

Chi tiết: 

 

 

  549.534,61  

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 

và phát hành cổ phiếu để 

tăng vốn cổ phần từ nguồn 

vốn chủ sở hữu 

                    

230.000,00  

- Phát hành theo chương 

trình lựa chọn cho CBNV 

(thưởng cho người lao 

động và phát hành cho 

CBNV) 

                

1.442.639,50  

- Chào bán chứng khoán 

cho cổ đông hiện hữu 

20 Năm 2019 7.688.000 1.681.000 9.369.000 
- Chào bán chứng khoán 

cho cổ đông hiện hữu 

21 

Năm 2020 9.369.000 2.718.422,08  12.087.442,08 Chi tiết: 

  

Chi tiết: 

 

 

1.311.660 - Trả cổ tức bằng cổ phiếu 

1.406.782,08 
- Chào bán chứng khoán 

cho cổ đông hiện hữu 

22 

Năm 2021 12.087.442,08 2.697.441,61 14.784.883,69 Chi tiết: 

  

Chi tiết: 

 

 

1.102.441,61 
- Phát hành cổ phiếu để trả 

cổ tức 

235.000,00 - Phát hành cổ phiếu theo 



 

 

42 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN SEABANK 2021 

STT 

Thời 

điểm tăng 

vốn 

Vốn điều lệ 

trước khi 

tăng (triệu 

đồng) 

Vốn tăng 

thêm     

(triệu đồng) 

Vốn điều lệ 

sau khi tăng 

(triệu đồng) 

Hình thức tăng vốn 

chương trình lựa chọn cho 

CBNV 

1.360.000,00 
- Chào bán chứng khoán 

RCC cho cổ đông hiện hữu 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh  

Năm 2021, nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch 

bệnh Covid-19, đặc biệt với các biến chủng mới như Delta và Omicron. Trong hoàn cảnh 

đó, SeABank đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, hoàn thành vượt mức hầu hết các 

chỉ tiêu kinh doanh và chỉ tiêu tài chính đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đặt ra. Cụ 

thể như sau: 

- Tổng tài sản đạt 211.663 tỷ đồng, tăng ròng 31.456 tỷ đồng, tương đương tăng 

trưởng 17,46% so với năm 2020 và hoàn thành 107% kế hoạch năm 2021; 

- Huy động tiền gửi của khách hàng đạt 128.838 tỷ đồng, tăng ròng 8.497 tỷ đồng, 

tương đương mức tăng 7,06% so với năm 2020 và hoàn thành 98% kế hoạch năm 

2021; 

- Dư nợ cấp tín dụng đạt 129.801 tỷ đồng, tăng ròng 15.404 tỷ đồng và hoàn thành 

101% kế hoạch năm 2021, đảm bảo phù hợp với quy định của NHNN; 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 3.268 tỷ đồng, tăng ròng 1.540 tỷ đồng, tương đương tăng 

trưởng 89,07% so với năm 2020 và hoàn thành 135% kế hoạch năm 2021; 

- Tỷ lệ nợ xấu của SeABank tại thời điểm 31/12/2021 là 1,65% và luôn được duy trì ở 

mức dưới 3% theo quy định của NHNN trong cả năm 2021. 

3.2. Tình hình hoạt động và tài chính  

3.2.1. Tăng trưởng tổng tài sản và chất lượng tài sản 

Tổng tài sản 

Tổng tài sản của SeABank năm 2021 đạt 211.663 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với năm 

2020 và hoàn thành 107% kế hoạch của cả năm 2021. Tổng tài sản của SeABank luôn được 

duy trì phù hợp với khả năng quản lý và sinh lời tối đa cho Ngân hàng. Tài sản của Ngân 

hàng có mức tăng trưởng tốt, được phân bổ hợp lý, luôn đảm bảo an toàn hoạt động. 

Vốn chủ sở hữu và Vốn điều lệ 



 

 

43 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN SEABANK 2021 

Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2021 đạt 18.663 tỷ đồng, tăng gần 4.993 tỷ đồng so với 

31/12/2020. Trong năm 2021, SeABank đã tiến hành trích lập các quỹ theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 

Trong năm 2021, SeABank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 12.087 tỷ đồng lên 

14.785 tỷ đồng (tăng 2.697 tỷ đồng), việc tăng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh 

doanh của Ngân hàng cũng như đáp ứng được chuẩn Basel II.  

SeABank đã hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II trước thời hạn nhằm nâng cao năng lực 

quản trị điều hành, chất lượng dư nợ tín dụng, cải thiện các chỉ số an toàn của Ngân hàng, 

triển khai đầy đủ các công cụ để kiểm soát và đáp ứng được các quy định về tỷ lệ an toàn 

vốn theo Thông tư 41. 

Tiền gửi của khách hàng/phát hành giấy tờ có giá 

Tổng tiền gửi huy động và phát hành giấy tờ có giá của khách hàng đạt 128.837 tỷ đồng, 

tăng trưởng 7,06% so với thời điểm 31/12/2020 tương ứng tăng trưởng ròng 8.496 tỷ đồng. 

Nguồn vốn huy động trong năm luôn được duy trì ở mức phù hợp, đảm bảo đáp ứng tốt 

nguồn vốn cho vay, khả năng thanh khoản của Ngân hàng, cơ cấu nguồn vốn tiếp tục được 

cải thiện theo hướng huy động bền vững cũng như đảm bảo giảm thiểu tối đa chi phí huy 

động cho Ngân hàng.  

Dư nợ cho vay khách hàng 

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 127.588 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng ròng 18.718 tỷ 

đồng, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch tăng trưởng tín dụng mà ngân hàng nhà nước đã 

giao trong năm 2021.  

SeABank tập trung phát triển các sản phẩm thế mạnh, đồng thời từng bước đa dạng hoạt 

động cho vay ở các lĩnh vực, ngành nghề. Xu hướng chuyển dịch rõ rệt từ các ngành kinh tế 

có hệ số rủi ro cao sang các ngành kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, cho 

vay phát triển làng nghề, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp, SeABank đã linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để hỗ trợ tối đa doanh 

nghiệp, người dân, cũng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay cho doanh nghiệp 

theo đúng chủ trương của NHNN. SeABank cũng tiên phong triển khai các gói tín duṇg 

hàng nghìn tỷ đồng với mức laĩ suất ưu đaĩ chỉ từ 6,5% đến 7,5% để các doanh nghiệp có 

thể tiếp cận dòng vốn vay dễ dàng hơn. 

Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao do chuẩn hóa lại hệ thống kiểm soát nội bộ, 

bổ sung các chốt kiểm soát, tập trung hóa được nhiều nghiệp vụ từ khâu thẩm định khách 

hàng, phê duyệt, giải ngân cho đến khi khách hàng trả nợ. 

Doanh thu hoạt động 
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Thu nhập lãi thuần năm 2021 đạt 5.186 tỷ đồng, tăng 69,4% so với năm 2020. Việc gia tăng 

khoản thu nhập lãi chủ yếu đến từ việc tăng trưởng tín dụng của SeABank.  

Bên cạnh lãi từ hoạt động cho vay khách hàng, SeABank còn đầu tư vào những khoản mục 

sinh lời khác và chứng khoán đầu tư là một trong những lựa chọn. Hoạt động đầu tư và kinh 

doanh chứng khoán luôn được SeABank đánh giá chi tiết, kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn trong 

hoạt động và tối đa khả năng sinh lời. 

Cơ cấu thu nhập trong lĩnh vực ngân hàng trong những năm gần đây bắt đầu có sự chuyển 

dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng truyền thống và 

nâng cao dần tỷ trọng thu nhập từ các hoạt động, dịch vụ ngân hàng hiện đại khác. Sự 

chuyển dịch cơ cấu này phù hợp với xu hướng chung của các ngân hàng hiện đại: Giảm đầu 

tư kinh doanh trong lĩnh vực rủi ro cao, tăng thu từ hoạt động phi tín dụng, có tính bền vững 

cao và ít rủi ro hơn. 

Ngoài thu nhập chính từ hoạt động thu lãi thì tỷ trọng thu nhập ngoài lãi cũng ngày càng 

được cải thiện. Thu thuần ngoài lãi năm 2021 đạt gần 1.850 tỷ đồng, chiếm 26,3% so với 

tổng thu thuần từ hoạt động kinh doanh. Thu nhập ngoài lãi của Ngân hàng tăng trưởng từ 

chiến lược đẩy mạnh ngân hàng số, kênh bancassurance, thu phí dịch vụ ngân hàng, thu 

thuần ngoại hối… 

Lợi nhuận trước thuế  

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SeABank đạt 3.268 tỷ đồng, tăng 89% so với năm 

2020 và hoàn thành 135% kế hoạch của năm 2021. Bên cạnh đó, chỉ số ROE năm 2021 của 

Ngân hàng đạt 16,12% và ROA là 1,33%. 

Lợi nhuận của SeABank tăng do trong năm 2021 Ngân hàng ngoài thu từ hoạt động tín dụng 

truyền thống, tập trung các sản phẩm cho vay biên độ sinh lời tốt, Ngân hàng còn chú trọng 

đến các sản phẩm phi tín dụng, tăng trưởng mạnh ở hoạt động cung cấp dịch vụ, đặc biệt 

phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng cùng các đối tác chiến lược, đồng thời tiết 

giảm tối đa chi phí quản lý trong năm. 

Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ an toàn vốn 

Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2021 là 1,65%, tỷ lệ nợ xấu luôn được duy trì ở mức dưới 

3% trong cả năm 2021.  

SeABank đã chính thức được NHNN công nhận đạt chuẩn về tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu theo 

chuẩn mực quốc tế Basel II theo Quyết định số 2263/QĐ-NHNN ngày 29/10/2019. Việc đáp 

ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Basel II cho thấy SeABank có đủ khả năng phòng ngừa các 

rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình 

hoạt động. Tại 31/12/2021, theo Thông tư 41, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất của SeABank là 

11,68%. 
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3.2.2. Chiến lược kinh doanh mới tạo bản lề cho sự tăng trưởng phân khúc Khách 

hàng cá nhân 

Năm 2021 là năm đánh dấu sự phát triển và chuyển mình của SeABank nói chung và phân 

khúc Khách hàng cá nhân (KHCN) nói riêng. Mặc dù đây là năm thứ 2 của làn sóng Covid-

19 với nhiều lần các thành phố lớn trở thành tâm dịch khiến việc phát triển kinh tế - xã hội 

nhiều lần bị ngăn trở, tuy nhiên với những định hướng chiến lược trọng tâm và những sáng 

kiến linh hoạt trong quá trình triển khai, SeABank vẫn đảm bảo được phát triển hiệu quả 

kinh doanh cũng như nâng cao về chất lượng dịch vụ tới khách hàng.  

Tăng trưởng huy động KHCN 

Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, mặt bằng lãi suất huy động 

giảm mạnh, SeABank vẫn cố gắng đưa tới khách hàng những sản phẩm huy động vốn phù 

hợp với từng phân khúc, những chính sách, chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất, đảm bảo 

quyền lợi cao nhất cho khách hàng. Đặc biệt với việc triển khai nhiều sản phẩm huy động 

mới như sản phẩm tiết kiệm gửi góp Vun đắp tương lai, sản phẩm tiết kiệm gửi góp Ươm 

mầm ước mơ, sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ không những tạo cho SeABank 

danh mục sản phẩm đa dạng, đầy đủ mà còn góp phần thu hút, gia tăng số lượng khách hàng 

mới cho Ngân hàng. 

Năm 2021 tiếp tục là năm SeABank đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm đầu tư phục vụ khách 

hàng, cụ thể doanh số sản phẩm Trái phiếu đạt hơn 11.800 tỷ đồng (bao gồm cả sản phẩm S-

Bond và Newbond), sản phẩm SeA-Invest đạt hơn 1.550 tỷ đồng, góp phần không nhỏ giúp 

tăng doanh thu phí dịch vụ của SeABank. Với việc cung cấp danh mục sản phẩm đầu tư đa 

dạng, SeABank đã giúp khách hàng mở rộng thêm các cơ hội đầu tư, gia tăng lợi nhuận hiệu 

quả trong điều kiện thị trường nhiều biến động.  

Trong năm qua, SeABank tiếp tục thực hiện chiến lược số hóa với những cải tiến, tinh chỉnh 

về quy định, quy trình, mẫu biểu huy động vốn, tăng tỷ lệ số hóa, rút ngắn thời gian giao 

dịch, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh và thu hút 

khách hàng tiền gửi hiệu quả. Các chương trình huy động với quy mô lớn được triển khai đã 

thu hút được số lượng khách hàng tham gia, điển hình với chương trình “Tết Như ý – Xuân 

phú quý” với tổng doanh số huy động tăng ròng 1.967 tỷ đồng; Số sổ tiết kiệm mở mới đạt 

81.901 sổ; Số khách hàng mới đạt 3.861 khách hàng; 7.405 thẻ tín dụng mở mới (trong đó 

có 821 thẻ hạng Platinum) và FYP Bảo hiểm nhân thọ bán qua SeABank đạt 396 tỷ đồng.  

Trước tác động của dịch Covid-19, chính sách điều hành giảm lãi suất của NHNN, các 

chương trình này đã góp phần giữ nguồn huy động từ khách hàng cá nhân với lũy kế huy 

động là 65.507 tỷ đồng.  

Tăng trưởng tín dụng KHCN  

Do ảnh hưởng của đại dịch, nguồn thu nhập của khách hàng sụt giảm gây ảnh hưởng tới 

nguồn trả nợ khi vay vốn ngân hàng. Theo đó SeABank tập trung triển khai quyết liệt các 

giải pháp, chính sách hỗ trợ khách hàng như: thực hiện cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho các 
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khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh nhỏ lẻ, tháo gỡ khó khăn đối với hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh theo quy định 

tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư 03/2021/TT-NHNN và Thông tư 14/2021/TT-

NHNN ban hành. Bên cạnh đó, Ngân hàng đã chủ động phát triển tín dụng trên các đối 

tượng khách hàng có thu nhập ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: Nhóm khách 

hàng hưu trí; Công chức, viên chức nhà nước. Đồng thời triển khai cho vay thông qua các 

chương trình hợp tác với đối tác chiến lược như: VNPost; VNPT; BRG Group; Central 

Group… 

Tiếp tục duy trì định hướng chú trọng tới các hoạt động an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng 

và thực hiện chủ trương đẩy lùi tín dụng đen, SeABank tiếp tục đồng hành cùng Hội Phụ nữ 

các cấp để triển khai cho vay tới các hội viên Hội Phụ nữ (SeAWomen) nhằm phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng và phát triển kinh tế gia đình. Ngoài các hoạt động kể trên, SeABank cũng tiếp 

tục thực hiện chiến lược số hóa các sản phẩm cho vay để đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút 

ngắn thời gian thẩm định cho vay, thực hiện giải ngân hoàn toàn qua kênh online nhưng vẫn 

đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, 

SeABank sẽ tiếp tục phát triển số hóa đa dạng các sản phẩm theo từng phân khúc khách 

hàng, đáp ứng theo nhu cầu và xu thế của thị trường với các sản phẩm như: Cho vay cầm cố 

tiền gửi online; Cho vay hạn mức thấu chi không tài sản bảo đảm online dành cho KHCN; 

Cho vay online không tài sản bảo đảm theo hạn mức thẻ tín dụng tại SeABank; Cho vay 

nhanh không tài sản bảo đảm qua ứng dụng của SeABank… 

Với những hoạt động đã triển khai, trong năm 2021, Ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng 

của sản phẩm tín dụng đạt 117% so với năm 2020, tổng số dư cuối kỳ đạt 27.266 tỷ đồng. 

Mảng tín dụng tiêu dùng tín chấp tăng trưởng 225% so với năm 2020 và 576% so với 2019. 

Sản phẩm thẻ và tài khoản 

SeABank có hệ thống sản phẩm thẻ đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu mọi phân khúc 

khách hàng và là thành viên của hai tổ chức thẻ có thị phần lớn nhất trên thị trường hiện nay 

là VISA và MasterCard. SeABank cũng là ngân hàng luôn đi đầu phát triển công nghệ với 

việc áp dụng các tính năng hiện đại nhất như Contactless, Samsung Pay, công nghệ bảo mật 

3D Secure, công nghệ bảo mật với chip đạt chuẩn EMV đã mang tới sự tiện dụng và hài 

lòng cho khách hàng.  

Là một trong những ngân hàng chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ nhằm số hóa sản 

phẩm, SeABank đã bắt đầu triển khai áp dụng mã PIN điện tử thay thế hình thức PIN giấy 

nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí giấy, in ấn. SeABank đồng thời cho 

triển khai Tổng đài tự động (CallBot) cho chương trình gia hạn thẻ tại SeABank và tiến tới 

mở rộng cho các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán nhằm nâng cao trải nghiệm và giữ 

chân khách hàng cũng như tiết kiệm chi phí và nhân sự vận hành. Bên cạnh đó, với sự hợp 

tác giữa SeABank và Tập đoàn BRG, SeABank đã chuyển đổi hình thức ưu đãi từ voucher 

giấy sang e-voucher dành cho chủ thẻ SeAGolf Platinum. Ngoài ra, SeABank đang phát 
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triển hệ thống số hóa các sản phẩm, quy trình phát hành thẻ bằng phương thức điện tử mang 

trải nghiệm mới cho khách hàng, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2022. 

Với hệ thống sản phẩm đa dạng, cá nhân hóa cho từng đối tượng khách hàng và các chính 

sách cấp tín dụng cạnh tranh, SeABank tiếp tục đạt được những kết quả tăng trưởng ấn 

tượng về số lượng và chất lượng thẻ. Trong năm 2021, SeABank cũng đã tiếp tục triển khai 

thành công các chiến dịch khai thác và phát hành thẻ tín dụng theo lô. Tổng số lượng thẻ ghi 

nợ quốc tế phát hành thành công là 68.156 thẻ, thẻ tín dụng phát hành thành công là 31.771 

thẻ, thẻ ghi nợ nội địa phát hành thành công là 48.303 thẻ. Tổng doanh thu phí thẻ là 

117.349 tỷ đồng. 

Song song với việc phát hành thẻ mới cho khách hàng, các chương trình ưu đãi chăm sóc 

dành riêng cho chủ thẻ của SeABank tiếp tục được mở rộng và phát triển. Các ưu đãi được 

cập nhật liên tục hàng tháng, chính sách trả góp 0% được mở rộng trên phạm vi toàn quốc 

với mong muốn mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất cho khách hàng cùng sự chăm sóc 

chuyên nghiệp. Cụ thể trong năm 2021, SeABank đã liên kết với 480 đối tác lớn với gần 

10.000 điểm ưu đãi và hơn 50 đối tác trả góp tên tuổi trên thị trường.  

Dịch vụ tài khoản trong năm 2021 cũng đã có nhiều bước tiến mới. Với việc đẩy mạnh sản 

phẩm tài khoản thanh toán (TKTT) số đẹp, triển khai thêm nhiều kho số mới ngắn gọn dễ 

nhớ, cho phép khách hàng chọn toàn bộ dãy số tài khoản và đẩy mạnh triển khai các chương 

trình truyền thông, khuyến mại đã thu hút về doanh thu phí hơn 13 tỷ đồng. Cùng với đó, 

việc cơ cấu và điều chỉnh lại danh mục phí của dịch vụ tài khoản đã mang lại tổng phí mảng 

dịch vụ tài khoản (chưa kể tới Dịch vụ TKTT số đẹp) tới gần 23,5 tỷ đồng. Dự kiến vào năm 

2022, mảng dịch vụ tài khoản sẽ tiếp tục đóng góp doanh thu phí lớn trong tổng doanh thu 

phí KHCN. 

Sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ 

Với mục tiêu đưa Bancassurance trở thành sản phẩm mũi nhọn, đóng góp lớn trong việc 

giúp Ngân hàng đẩy mạnh doanh thu phí, SeABank đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược 

20 năm với đối tác Prudential - đối tác đứng đầu thị trường kênh Bancas để triển khai cung 

cấp sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ đến khách hàng từ 10/03/2020. Đến nay, SeABank đã 

phục vụ thành công gần 35.000 khách hàng tham gia sản phẩm của Prudential và 18.000 

khách hàng tham gia sản phẩm của AIA trước đó. Tính đến tháng 12/2021, SeABank đã 

phát hành được 396 tỷ đồng giá trị hợp đồng bảo hiểm, tăng trưởng 165% so với cùng kỳ 

năm 2020, bên cạnh tỷ lệ tăng trưởng của thị trường là 105% (theo đánh giá số liệu của hệ 

thống bảo hiểm). 

Luôn hướng tới việc tối ưu hóa hành trình trải nghiệm khách hàng, trong năm 2021, 

SeABank đã trở thành một trong 2 đối tác của Prudential có chỉ số hài lòng của khách hàng 

đạt cao nhất. Nhằm đáp ứng công nghệ 4.0, SeABank đã mang đến cho khách hàng sản 

phẩm Bảo hiểm kỹ thuật số Pru - Bảo vệ 24/7 thông qua nền tảng ngân hàng số của 

SeABank, dịch vụ quản lý hợp đồng toàn diện trên SeAMobile, trở thành đối tác độc quyền 
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cung cấp POS cho toàn bộ hệ thống Prudential và đảm bảo cho khách hàng được trải nghiệm 

dịch vụ trọn gói về bảo hiểm khi giao dịch với SeABank. 

Với phương châm hoaṭ đôṇg lấy khách hàng làm troṇg tâm, SeABank tập trung cung cấp 

cho khách hàng các giải pháp tài chính tối ưu và Bancassurance là một trong những công cụ 

để bảo vệ khách hàng cùng gia đình của họ, cũng như để đầu tư an toàn nhưng vẫn hiệu quả 

cho tương lai. Với mục tiêu chăm sóc và giải quyết tức thời những vướng mắc mà khách 

hàng gặp phải, SeABank là ngân hàng đầu tiên và duy nhất hiện nay có kênh chăm sóc 

khách hàng 24/7 riêng biệt khi tham gia sản phẩm Bancassurance. SeABank cũng có các 

chính sách ưu đãi hấp dẫn đối với các khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ như: “Trả 

góp 0% đối với các khách hàng thanh toán phí bảo hiểm nhân thọ bằng thẻ tín dụng 

SeABank”; “Ưu đãi giảm lãi suất cho khách hàng vay vốn tại SeABank khi tham gia hợp 

đồng bảo hiểm nhân thọ”; “Phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ 

qua hệ thống SeABank”; “Tặng voucher cho khách hàng đang làm việc tại các doanh nghiệp 

khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ”... cùng các chương trình khuyến mãi “Quà tặng 

từ trái tim đến trái tim” trị giá hàng tỷ đồng. 

Sản phẩm Ngân hàng điện tử 

Dịch Covid-19 kéo dài trong năm 2021 tác động lớn đến người tiêu dùng đã dẫn đến sự 

chuyển hướng sang giao dịch tài chính online. Đáp ứng những thay đổi của thị trường, trong 

năm 2021, SeABank tăng tốc đầu tư cho công nghệ số, áp dụng các ứng dụng công nghệ 

hiện đại kết hợp với nâng cao năng lực lõi để phát triển dịch vụ ngân hàng số nhằm mang lại 

trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và cá nhân hoá cho khách hàng. 

SeABank không ngừng nâng cấp và cải tiến ứng dụng ngân hàng số SeAMobile/SeANet với 

nhiều tiện ích ưu việt, tiện lợi, độ an toàn cao như: nâng cấp sửa đổi tính năng đăng ký dịch 

vụ Ebank qua eKYC giúp khách hàng đăng ký Ebank dễ dàng và nhanh chóng; tính năng 

mua bán vàng và bảo hiểm online; tối ưu hóa giải pháp xác thực giao dịch với tính năng 

SoftOTP; cài đặt mã PIN thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng trực tuyến hoàn toàn miễn phí; nhận thông 

báo qua ứng dụng Notification... đồng thời bổ sung thêm các tính năng mới hấp dẫn người 

dùng như khuyến mại điện tử E-voucher, tùy chỉnh giao diện theo ý thích, tổng kết chi tiêu 

trong năm với SeAMobile...  

Đặc biệt, trong năm 2021, SeABank đã chuyển đổi nền tảng hoạt động của Ebank từ nền 

tảng vật lý sang nền tảng đám mây - Ebank Cloud giúp đáp ứng được khối lượng giao dịch 

lớn mà vẫn đảm bảo an toàn và bảo mật. Với những tiện ích này, Ebank của SeABank đã 

đáp ứng xu hướng thanh toán không tiền mặt hiện nay và đảo bảo các nhu cầu về tài chính 

trong cuộc sống một cách tiện lợi, nhanh chóng và hiện đại.  

Trong năm qua, SeABank cũng thực hiện kết nối thành công với ví điện tử Momo để mang 

đến nhiều tiện ích hơn cho khách hàng sử dụng dịch vụ của SeABank. Khách hàng có thể 

liên kết thẻ hoặc tài khoản thanh toán với ví Momo và được hưởng các ưu đãi riêng của 

Momo, giúp khách hàng thanh toán, mua sắm, đặt chỗ... vô cùng tiện lợi. Song song với 

việc cải tiến sản phẩm, liên tiếp các chương trình khuyến mại, thúc đẩy kinh doanh được 
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SeABank tổ chức xuyên suốt trong năm đã mang về kết quả bứt phá trong năm 2021 với gần 

100.000 users mở mới, đóng góp 30% trong tổng số lượng 306.000 users mới trong năm 

2021, nâng tổng số user Ebank lên gần 600.000.  

Với những hoạt động kể trên, SeABank đã gặt hái được những kết quả ấn tượng trong việc 

phát triển về số lượng và chất lượng dịch vụ ngân hàng số. Tỷ lệ user active tăng 3%, số 

lượng giao dịch thực hiện trên Ebank tăng hơn 170% và giá trị giao dịch tăng 239% đã giúp 

doanh thu phí năm 2021 tăng 130% so với năm 2020. Riêng dịch vụ tiết kiệm online có mức 

tăng trưởng vượt bậc, tăng hơn 500% so với năm 2020. Đây là kết quả khả quan, đánh dấu 

sự tăng trưởng nhanh chóng về dịch vụ Ngân hàng số của SeABank trên con đường hướng 

tới Ngân hàng số đích thực. 

Sự tăng trưởng nhanh chóng về cả số lượng và chất lượng trong năm qua là minh chứng rõ 

ràng thể hiện tính đúng đắn của SeABank trong quá trình chuyển đổi tập trung chiến lược số 

hóa và định hướng phát triển ngân hàng số. 

Chuyển tiền quốc tế/kiều hối 

Nhằm hướng tới mục tiêu vươn tầm thế giới, SeABank triển khai mạnh mẽ hoạt động dịch 

vụ kết nối người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài thông qua dịch vụ kiều hối và 

chuyển tiền quốc tế. Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược kinh doanh của 

SeABank. 

Năm 2021, SeABank đã số hóa dịch vụ kiều hối, chú trọng phát triển kênh tự động để tiết 

kiệm chi phí cũng như bắt kịp xu hướng hiện đại hóa ngân hàng. Với những thay đổi quan 

trọng này, kiều hối chi trả qua SeABank đạt doanh số gần 3.000 tỷ đồng, hệ thống báo có 

được triển khai đến tất cả các tài khoản ngân hàng/thẻ ATM/tiền mặt tại nhà… trong cả 

nước. 

Song song với dịch vụ kiều hối, chuyển tiền quốc tế cá nhân có bước chuyển biến nhảy vọt 

với lượng giao dịch năm 2021 gần 2000 tỷ đem lại doanh thu tăng 500% so với năm 2020. 

Dịch vụ chuyển tiền quốc tế được triển khai tại tất cả các điểm giao dịch trong hệ thống 

SeABank, tiếp cận với mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu, đưa SeABank trở thành một 

trong những ngân hàng tiên phong trong việc thúc đẩy và phát triển dịch vụ chuyển tiền 

quốc tế các nhân. 

Với những thành công đã đạt được trong năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022, dịch 

vụ kiều hối và chuyển tiền quốc tế sẽ là một trong những trụ cột mới về phí dịch vụ KHCN, 

đưa SeABank phát triển tạo vị thế trở thành Ngân hàng có dịch vụ tốt nhất Việt Nam, đồng 

thời tiếp cận với khách hàng và thị trường quốc tế.   

Tăng cường khai thác và phát triển khách hàng trong hệ sinh thái 

Với chiến lược tập trung phát triển và mở rộng các kênh bán thông qua đối tác chiến lược và 

hệ sinh thái, SeABank tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác cùng các đối tác trong Tập đoàn BRG 
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với chiến dịch mở tài khoản tại các chuỗi siêu thị BRG Mart, tạo ra hơn 7.000 lượt khách 

hàng tải ứng dụng SeAMobile và hơn 3.000 khách hàng thực hiện eKYC thành công.  

Cùng với đó, SeABank tiếp tục đẩy mạnh triển khai hoạt động mới với đối tác VietnamPost, 

ghi nhận doanh số giải ngân đạt 490 tỷ đồng, tăng 533% so với năm 2020, đồng thời mở 

rộng địa bàn triển khai từ 29 lên 36 tỉnh thành phố bao gồm cả tỉnh thành phố liền kề. Tổng 

doanh thu phí dịch vụ trong năm đạt 9 tỷ đồng, đặc biệt việc kết nối thành công hệ thống 

SeAPartner - hệ thống thu thập hồ sơ tài chính, thu hộ, chi hộ giữa SeABank và 

VietnamPost tạo cơ sở để VietnamPost trở thành cánh tay nối dài cung cấp dịch vụ tài chính 

đến vùng sâu vùng xa và những nơi không có điểm giao dịch của Ngân hàng. 

Việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cũng được SeABank đẩy mạnh triển khai 

qua kênh POS và QRCode với kết quả doanh số giao dịch ấn tượng. Theo đó, dòng tiền 

thanh toán qua POS SeABank năm 2021 đạt gần 3.000 tỷ đồng, qua QRCode đạt gần 50 tỷ 

đồng, từ đó gia tăng trải nghiệm khách hàng trong việc đa dạng kênh thanh toán. Trên tập 

khách hàng khai thác theo hệ sinh thái, doanh số thanh toán trên POS của các đối tác chiến 

lược PNJ, Prudentail, Tập đoàn BRG… cũng có bước tăng trưởng nhảy vọt đưa SeABank 

trở thành 1 trong 2 ngân hàng có mạng lưới POS hoạt động tốt nhất tại thị trường Việt Nam. 

Kết quả này được được NAPAS vinh danh thông qua giải thưởng “Top 2 Ngân hàng dẫn 

đầu về hiệu quả đầu tư và phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ qua POS”. 

Cũng trong năm 2021, mảng ngân hàng giao dịch luôn đồng hành và hỗ trợ cùng mảng phát 

triển kênh đối tác để triển khai các dịch vụ hợp tác. Trong đó tập trung cung cấp dịch vụ 

ngân hàng với cả những khách hàng ở địa bàn không có SeABank như: dịch vụ chuyển tiền, 

dịch vụ mở tài khoản, dịch vụ rút tiền, dịch vụ kiểm soát dòng tiền dành cho CBNV tại đối 

tác. Theo đó, SeABank là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc chú trọng mở 

rộng hợp tác toàn diện với các đối tác lớn và có tầm ảnh hưởng trong xã hội. 

Chuỗi hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ  

Thị trường tài chính ngân hàng vẫn luôn là một thị trường cạnh tranh và đòi hỏi sự liên tục 

phát triển để không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Để không bị bỏ 

lại phía sau, các ngân hàng đều cố gắng làm mới mình trong cung cách phục vụ khách hàng. 

Với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm” - không ngừng nâng cao trải nghiệm 

khách hàng là ưu tiên hàng đầu của SeABank.  

Dự án Nâng cao trải nghiệm khách hàng 

Từ cuối năm 2020, SeABank đã bắt đầu triển khai dự án Nâng cao trải nghiệm khách hàng 

dưới sự tư vấn của Công ty Tư vấn Quản trị Trải nghiệm khách hàng hàng đầu Việt Nam - 

CEM Partner. Dự án đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các CBNV qua các buổi đào tạo, 

các chương trình thi đua nâng cao trải nghiệm khách hàng, là bước khởi đầu thuận lợi trong 

việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp “Lấy khách hàng làm trọng tâm”. Đồng thời 

dự án cũng khởi động việc nâng cao trải nghiệm khách hàng tại 04 hành trình quan trọng, 

bao gồm: Thẻ Visa Platinum, Tiết kiệm tại quầy, Ebank, SeAHome 1.  
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Sau một năm triển khai, dự án đã xây dựng thành công khung chiến lược và tầm nhìn trải 

nghiệm khách hàng, xác định trải nghiệm có chủ đích sẽ mang đến trên mọi hành trình trải 

nghiệm khách hàng tại SeABank, đào tạo phủ sóng tư duy trải nghiệm khách hàng từ cán bộ 

đến quản lý, triển khai 20 sáng kiến cải tiến nâng cao trải nghiệm khách hàng, đo lường chỉ 

số trải nghiệm khách hàng nội bộ tại Hội sở. Toàn bộ các hoạt động trên là nền móng vững 

chắc để SeABank tiếp tục kiến tạo nên những trải nghiệm khách hàng khác biệt và xuất sắc 

trong năm 2022. 

Phát triển khách hàng theo phân khúc 

Năm 2021 ghi nhận dấu ấn mạnh mẽ của phân khúc khách hàng ưu tiên SeAPremium trên 

bản đồ thị trường khách hàng VIP tại Việt Nam với hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ mới 

được thiết kế chuyên biệt, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm phân khúc. SeABank đã khẳng 

định được vị thế của riêng mình khi là một trong số ít các ngân hàng mang đến các dịch vụ 

đặc quyền cao cấp nhất cho khách hàng VIP bao gồm: nghỉ dưỡng cao cấp trên toàn quốc, 

chơi golf miễn phí, thư giãn spa và tận hưởng ẩm thực tinh túy tại các nhà hàng sang trọng 

nhất Việt Nam. Đặc quyền SeAPremium nhận được phản hồi rất tích cực từ các khách hàng 

ưu tiên khi nhanh chóng gia tăng về số lượng khách hàng mới và gắn kết khách hàng hiện 

hữu.  

Bên cạnh đó, hàng loạt các sản phẩm chuyên biệt phân khúc đã được triển khai thành công 

và thu hút khách hàng. Năm 2020, khách hàng SeAPremium đã bắt đầu làm quen với dòng 

sản phẩm VIP bao gồm trái phiếu gia tăng tài sản, hạn mức IB cao tiện lợi, lãi suất vay 

SeAValue ưu đãi, thẻ tín dụng Platinum và thẻ SeAGolf nhiều quyền lợi hấp dẫn. Đến năm 

2021, khách hàng SeAPremium tiếp tục được trải nghiệm thêm gói sản phẩm Hộ chiếu 

SeAPremium với các quyền lợi cạnh tranh bậc nhất thị trường. Gói sản phẩm Hộ chiếu 

SeAPremium thu hút khá nhiều khách hàng ưu tiên hiện hữu và sử dụng mới, mở ra thế giới 

đặc quyền SeAPremium đầy hấp dẫn và độc đáo về thẻ nhận diện SeAPremium, tài khoản 

số đẹp và giao dịch online. Các sản phẩm thẻ tín dụng chuyên biệt phân khúc cao cấp đang 

trong giai đoạn nghiên cứu phát triển, sẵn sàng ra mắt trong thời gian tới, hứa hẹn trở thành 

tiêu điểm thị trường đầu năm 2022. Bên cạnh đó, dịch vụ bán vàng SJC tại SeABank cũng 

đã được triển khai tại 09 điểm giao dịch tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Cùng với dịch vụ 

mua bán vàng trực tiếp và trên ứng dụng SeANet/SeAMobile, khách hàng của SeABank còn 

có thể dễ dàng mua vàng trang sức, vàng thần tài của Công ty Vàng bạc đá quý Asean 

(AJC). Ngoài các sản phẩm ngân hàng truyền thống, các sản phẩm đầu tư gia tăng tài sản, 

SeABank cũng là ngân hàng đầu tiên trên thị trường khi hợp tác với Genetica mang đến giải 

pháp chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ khách hàng của SeABank thông qua dịch vụ xét 

nghiệm gen ưu việt trên thế giới. 

3.2.3. Mang lại giá trị vững bền cho doanh nghiệp 

Thích ứng với trạng thái “bình thường mới” hậu đại dịch Covid-19, đồng thời cố gắng hoàn 

thành mục tiêu phát triển vượt bậc và các chỉ tiêu kinh doanh của năm, Khối Khách hàng 
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doanh nghiệp (KHDN) SeABank đã vươn lên mọi khó khăn để mang lại một năm 2021 vô 

cùng đáng nhớ, đặc biệt và phi thường. 

Trong năm 2021, SeABank đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu trọng yếu phải kể đến như: 

Dư nợ tăng ròng đạt 101% (trong đó dư nợ ngắn hạn tăng ròng đạt 205%), huy động đạt và 

vượt từ 101% - 161%. Trong đó, nổi bật nhất là chỉ tiêu thu thuần phí dịch vụ hoàn thành 

xuất sắc 115%, NFX và TOI đạt gần 100%.      

Phát triển khách hàng  

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn thách thức bởi dịch bệnh, đòi hỏi các doanh nghiệp cần 

phải có sự ứng phó kịp thời vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo kết quả kinh doanh đã đề 

ra. Trước bối cảnh chung, SeABank đã có những thay đổi kịp thời trong định hướng kinh 

doanh trong giai đoạn mới như: Triển khai các hoạt động đào tạo online/e-learning am hiểu 

ngành/am hiểu KHDN; Tiếp tục tổ chức triển khai mô hình kinh doanh chuyên nghiệp theo 

ngành trọng tâm tại các địa bàn với chính sách lương kinh doanh bổ sung hấp dẫn cho các 

đơn vị kinh doanh; Xây dựng mô hình bán chuyên nghiệp với những sản phẩm chuyên biệt 

theo ngành…  

Với hệ thống quản trị thông tin dữ liệu khách hàng tiềm năng đã được xây dựng và vận hành 

từ năm 2019, SeABank tiếp tục thể hiện vị trí cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng quy mô 

nhanh, an toàn và hiệu quả trong năm 2021 với sự phát triển kinh doanh theo các ngành kinh 

tế tiềm năng trên thị trường, tạo tiền đề cho định hướng phát triển nhóm khách hàng xuất 

nhập khẩu trong năm 2022 với các giải pháp đồng bộ và toàn diện như: Cung cấp các tập 

data khách hàng chi tiết tới từng đơn vị kinh doanh; Các sản phẩm, chính sách chuyên biệt 

dành cho nhóm khách hàng xuất nhập khẩu; Các chương trình thi đua dành cho RM, hoa 

hồng dành cho các đối tác giới thiệu khách hàng xuất nhập khẩu; Chương trình telesales tập 

trung… 

Bên cạnh đó, năm 2021 SeABank cũng đã tăng cường mở rộng kênh phát triển khách hàng 

thông qua các đối tác và đạt được những thành tích xuất sắc, mở ra những hy vọng về sự 

phát triển bùng nổ trong tương lai. Cụ thể, sau 8 tháng triển khai chuỗi BRG xây dựng, 

Trung tâm Phát triển khách hàng ghi nhận 76/130 khách hàng được cấp hạn mức tín dụng 

với số dư nợ bình quân gần 230 tỷ đồng và số dư bảo lãnh gần 400 tỷ đồng. Một kết quả 

đáng mừng khác là ngay trong năm đầu tiên triển khai Thỏa thuận hợp tác với Honda, kết 

quả đạt được là gần 50% đại lý phân phối Honda được cấp hạn mức chỉ trong 9 tháng sau 

triển khai. Thành công tiếp nối thành công với kết quả 100% hội viên Hiệp hội nữ Doanh 

nhân Việt Nam (VAWE) được tiếp cận với 450 tỷ đồng hạn mức tín dụng đã được phê duyệt 

dành riêng cho doanh nghiệp hội viên và 559 tỷ đồng hạn mức tín dụng đang trong quá trình 

xin phê duyệt. Cũng trong năm 2021, SeABank đã ký thỏa thuận hợp tác với Hội đồng nữ 

Doanh nhân Việt Nam (VWEC) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) để triển khai chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nữ chủ tiếp cận các giải pháp tài 

chính ưu đãi, với mục tiêu để SeABank trở thành điểm đến tin cậy của doanh nghiệp nữ chủ. 

Các sản phẩm và chương trình ưu đãi  
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Tín dụng 

Với sự linh hoạt và thấu hiểu nhu cầu của thị trường, SeABank luôn đẩy mạnh phát triển các 

sản phẩm chuyên biệt theo từng ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, đưa ra 

các giải pháp tài chính phù hợp, giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh đó, từ năm 2021, 

SeABank đặt mục tiêu phát triển danh mục cho vay doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 

SeABank đã xây dựng chính sách riêng dành cho phân khúc KHDN do phụ nữ làm chủ. 

Chính sách này mang đến một gói tài chính tổng thể dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

do phụ nữ làm chủ, đa dạng các dịch vụ tài chính tín dụng và phi tài chính, cơ chế riêng ưu 

đãi về lãi suất, phí và góp phần định vị SeABank trở thành ngân hàng được lựa chọn cho các 

doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. 

Luôn đồng hành cùng khách hàng ngay từ đầu năm 2020 khi dịch Covid-19 mới bùng phát, 

sang năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, SeABank đã tích cực chủ động triển 

khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là KHDN bị ảnh hưởng bởi dịch 

covid-19. SeABank đã tích cực, chủ động triển khai kịp thời chỉ đạo của NHNN liên quan 

đến cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, đồng thời đẩy mạnh cải tiến quy trình, thủ 

tục và hình thức tiếp nhận hồ sơ nhằm hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như đáp ứng 

kịp thời nhu cầu của các khách hàng đang sinh sống, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các 

địa phương/khu vực cách ly, phong tỏa, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. 

Xuất nhập khẩu 

Trong nhiều năm trở lại đây, L/C trả chậm được phép trả ngay (L/C UPAS) là sản phẩm mũi 

nhọn của các tổ chức tín dụng nhằm thu hút đối tượng khách hàng xuất nhập khẩu. Không 

nằm ngoài xu thế chung của thị trường, SeABank cũng liên tục đẩy mạnh triển khai bán sản 

phẩm L/C UPAS và đạt được nhưng kết quả tăng trưởng đầy ấn tượng trong năm 2021. Bất 

chấp những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động thương mại trong và 

ngoài nước, 11 tháng đầu năm 2021 vẫn ghi nhận số lượng giao dịch L/C UPAS tại 

SeABank tăng gần 50% so với cả năm 2020, kéo theo doanh số phát hành L/C UPAS tăng 

trưởng lên đến 121%. Doanh thu phí từ sản phẩm cũng tăng 85%, đóng góp đến 10% trên 

tổng doanh thu phí toàn hàng của tất cả các dịch vụ KHDN. Mạng lưới ngân hàng đại lý hợp 

tác về L/C UPAS cũng được SeABank liên tục chú trọng phát triển. Đến nay, SeABank đã 

thiết lập thỏa thuận tài trợ L/C UPAS với gần 30 ngân hàng tài trợ. Đặc biệt trong năm qua, 

việc các ngân hàng lớn như ADB, IFC cấp hạn mức bảo lãnh tài trợ thương mại cho 

SeABank đã mở ra cơ hội để SeABank tiếp cận với nguồn tài trợ L/C UPAS từ nhiều ngân 

hàng nước ngoài uy tín trên toàn thế giới.  

Bên cạnh đó, SeABank cũng liên tục cải tiến sản phẩm theo hướng tối ưu hóa thời gian giao 

dịch, giảm chi phí sử dụng sản phẩm, cơ chế thanh toán trước hạn L/C UPAS linh hoạt… 

nhằm góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của sản phẩm L/C UPAS.  

Dự án số hóa  
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Năm 2021, SeABank đã thực hiện phát triển eKYC dành cho KHDN, dự án cải thiện 

Internet Banking và ra mắt ứng dụng SeAMobile Biz tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ 

về ngân hàng số dành cho KHDN năm 2022 và các năm tiếp theo. 

SeABank chính thức ra mắt ứng dụng SeAMobile Biz và phiên bản SeANet mới giúp doanh 

nghiệp thực hiện giao dịch và kiểm soát dòng tiền đơn giản mọi lúc mọi nơi và đặc biệt hoàn 

toàn miễn phí. Doanh nghiệp có thể dễ dàng thao tác, trải nghiệm xuyên suốt và đồng nhất 

trên mọi thiết bị, máy tính, điện thoại hay máy tính bảng app SeAMobile Biz với tính năng 

mới cực kỳ ưu việt bao gồm các tính năng chính (giai đoạn đầu) là: Quản lý tài khoản, 

chuyển tiền, quản lý giao dịch thẻ và mua bán ngoại tệ.  

3.2.4. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phân mảng KHDN lớn 

Năm 2021, trong cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo niềm tin và sự hài lòng cho 

khách hàng, SeABank luôn chủ động xây dựng cải tiến điều chỉnh các sản phẩm - dịch vụ 

dành cho KHDN hiện hữu nhằm đem lại sản phẩm linh hoạt về chính sách cũng như cạnh 

tranh về chất lượng dịch vụ, mang lại những giải pháp tài chính tối ưu cho doanh nghiệp và 

chuỗi hệ sinh thái xung quanh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như sản phẩm tài trợ 

theo chuỗi giá trị cho các dự án bất động sản, sản phẩm tài trợ dự án điện mặt trời, sản phẩm 

tài trợ UPAS L/C trên thị trường liên ngân hàng... Từ đó, thể hiện sự linh hoạt và thấu hiểu 

của SeABank đối với nhu cầu của thị trường và nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ nhiều 

khách hàng đang có quan hệ giao dịch với SeABank. 

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, SeABank đã kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ 

khách hàng bị ảnh hưởng, góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn 

định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. SeABank cung cấp đa dạng các kênh giao 

dịch, đặc biệt chú trọng các kênh giao dịch điện tử, đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu thanh toán 

và quản lý dòng tiền của doanh nghiệp. Theo đó trong năm 2021, SeABank đã đưa ra giải 

pháp giao dịch chứng từ điện tử, tối giản giao dịch giấy bằng phương thức ký số trên chứng 

từ điện tử. Đây có thể coi là đột phá mới khi toàn bộ quá trình giao dịch với khách hàng đem 

lại sự an toàn, bảo mâṭ vượt trội cho khách hàng mà vẫn đảm bảo tính thuâṇ tiện, nhanh 

chóng và chính xác để hỗ trợ khách hàng trong giao dịch, đầu tư cũng như quản lý tài chính 

hiệu quả. 

Thực hiện Dự án hiện đại hóa thu Ngân sách Nhà nước theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC 

của Bộ Tài chính, SeABank chính thức trở thành 1 trong 10 ngân hàng thương mại thực hiện 

phối hợp thu ngân sách Nhà nước với Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải 

quan, cung cấp cho các doanh nghiệp một dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, đảm bảo thu 

đúng, đủ, kịp thời ngân sách Nhà nước, để có thể nhanh chóng thực hiện thủ tục thông quan 

hàng hóa, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. 

Một số khách hàng chuỗi tiêu biểu 

Chuỗi Honda 
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SeABank và Honda Việt Nam ký kết hợp tác lần đầu ngày 01/01/2021 mảng tài trợ Nhà 

phân phối ô tô - Dealer. Đến nay, hai bên đã đồng thuận mở rộng phạm vi hợp tác toàn diện, 

gia tăng hiệu quả hợp tác.  

Ngày 14/12/2021, hai Bên ký kết Biên bản ghi nhớ 2022 (MOU 2022) hợp tác mảng Khách 

hàng mua xe ô tô – Endusers. 

Ngày 28/12/2021, hai Bên ký gia hạn lần 2 Biên bản ghi nhớ (MOU 2022) hợp tác mảng tài 

trợ Nhà phân phối ô tô – Dealers. 

Với mục tiêu hợp tác phát triển bền vững, SeABank và Honda Việt Nam có tiềm năng phối 

hợp triển khai nhiều chương trình giúp gia tăng lợi ích cho cả hai bên như Tổ chức triển lãm 

xe Honda tại các sân golf mà SeABank đang triển khai (Legend Hill, King’s Island), triển 

khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi lãi suất cùng Honda và các Dealers, End-users, 

quảng bá hình ảnh Honda tại các điểm giao dịch và các chương trình của SeABank. Hiệu 

quả của chương trình bước đầu tiếp cận 14/46 đại lý trên toàn quốc, hạn mức tín dụng đạt 

hơn 1.000 tỷ đồng.  

Chuỗi Vietnam Airlines 

SeABank và Vietnam Airlines sở hữu mối quan hệ lâu dài, trong đó SeABank đã cung cấp 

nhiều sản phẩm như tín dụng, tiền gửi, quản lý dòng tiền, thẻ đồng thương hiệu… cho 

Vietnam Airlines. Tiếp tục phát huy và đưa mức độ hợp tác lên tầm cao mới, hai Bên đã 

thống nhất việc SeABank sẽ tham gia sâu rộng hơn mọi mắt xích trong chuỗi giá trị của 

Vietnam Airlines.  

Ngày 03/7/2021, Vietnam Airlines, Tập đoàn BRG, SeABank chính thức ký kết thỏa thuận 

hợp tác chiến lược nhằm cùng nhau phát triển trong nhiều lĩnh vực để nâng cao trải nghiệm 

khách hàng và đóng góp chung vào sự bền vững của nền kinh tế - xã hội đất nước. Thỏa 

thuận hợp tác nhằm gia tăng hiệu quả và tầm ảnh hưởng thông qua việc sử dụng dịch vụ, sản 

phẩm ba bên trong hoạt động của các kênh phân phối trên phạm vi toàn quốc, phối hợp 

tuyên truyền quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị thương hiệu Vietnam Airlines - Tập đoàn 

BRG - SeABank  trên các phương tiện truyền thông.  

Chuỗi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Nhằm tăng cường phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là góp phần 

từng bước xóa tình trạng “tín dụng đen” trong các khu công nghiệp và khu nhà trọ công 

nhân, ngày 13/11/2021, SeABank và Tập đoàn BRG đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện 

với Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam. 

Hợp tác 3 bên hướng tới mục tiêu phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển 

kinh tế xã hội của đất nước và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho đoàn viên, người lao động đồng 

thời phát huy thế mạnh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn BRG và 

SeABank. 
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Với mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng doanh nghiệp lớn, SeABank sẽ không ngừng 

hoàn hiện sản phẩm, chú trọng khai thác khách hàng chuỗi, triển khai các dự án và nâng cao 

năng lực cho đội ngũ cán bộ kinh doanh đảm bảo mang tới sự tin cậy hài lòng cho các đối 

tác khách hàng. 

3.2.5. Tập trung vào các danh mục đầu tư then chốt 

Danh mục đầu tư tại SeABank năm 2021 tiếp tục được cơ cấu với tỷ trọng hợp lý nhằm sử 

dụng vốn hiệu quả hơn. SeABank tiếp tục triển khai sản phẩm đầu tư trái phiếu doanh 

nghiệp SeA-Invest dành cho khách hàng cá nhân, qua đó đa dạng hóa các kênh sản phẩm, 

góp phần thu hút thêm nhiều khách hàng mới cho SeABank. 

Năm 2022, SeABank tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, thoái vốn các khoản đầu tư không 

trọng yếu nhằm sử dụng vốn hiệu quả hơn, tập trung đầu tư vào các ngành nghề sản xuất 

kinh doanh, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, hạn chế đầu tư vào bất động sản, phát 

triển đa dạng hơn sản phẩm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp SeAInvest và phát triển thêm sản 

phẩm mới phù hợp với khẩu vị của từng phân khúc khách hàng. 

3.2.6. Phát huy vai trò văn hóa tuân thủ 

Nhận định văn hóa tuân thủ là một cấu phần của văn hóa tổ chức vững mạnh, SeABank 

không ngừng nỗ lực nâng cao văn hóa tuân thủ nhằm đảm bảo sự minh bạch trong hoạt 

động, ngăn ngừa rủi ro đạo đức nghề nghiệp và phòng chống gian lận thông qua việc thiết 

lập các chương trình hành động tuân thủ và Ban hành bộ Chuẩn mực tuân thủ “5T” với tinh 

thần “nói KHÔNG với vi phạm và gian lận” theo 05 tiêu chí Tự giác - Trung thực - Tỉnh táo 

- Tố giác - Truyền thông, kiện toàn bộ Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực mới.  

Đồng thời, SeABank đã hoàn thiện khung tuân thủ phù hợp với hoạt động kinh doanh của 

Ngân hàng và triển khai áp dụng KPI tuân thủ đối với từng vị trí, từng đơn vị vận hành trực 

tiếp trên toàn hệ thống nhằm đánh giá chính xác mức độ tuân thủ và định hướng hành động 

tuân thủ toàn hàng. Sự lan tỏa văn hóa tuân thủ trên toàn hệ thống được kỳ vọng sẽ chắp 

cánh cho SeABank trở thành Ngân hàng dẫn đầu về văn hóa tổ chức. 

Phát huy vai trò 3 phòng tuyến bảo vệ  

SeABank đã xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ đáp ứng quy định tại Thông tư số 13, đồng 

thời, không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường phát huy vai trò của 

3 tuyển bảo vệ trong hoạt động kiểm soát tuân thủ. Năm 2021, trước tình hình diễn biến 

phức tạp dịch bệnh Covid-19, vai trò của 03 tuyến bảo vệ được phát huy tối đa bằng các 

hoạt động kiểm tra, giám sát dưới nhiều hình thức để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. 

Bên cạnh nỗ lực phát hiện ngăn chặn các hành vi giả mạo, lừa đảo, tố giác tội phạm, 

SeABank luôn kịp thời thực hiện cảnh báo đa kênh tới CBNV và khách hàng về nguy cơ rủi 

ro, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng nhằm giúp CBNV, khách 

hàng nhân diện, cảnh giác, phòng tránh được nguy cơ thất thoát tài sản. 

Chuyển đổi số trong hoạt động kiểm soát tuân thủ 



 

 

57 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN SEABANK 2021 

SeABank áp dụng các biện pháp kiểm soát tuân thủ chủ động trên nền tảng công nghệ số 

như ứng dụng công nghệ Bigdata, AI vào hệ thống giám sát, cảnh báo, phát hiện sớm sai 

phạm và ngăn ngừa rủi ro cho Ngân hàng. SeABank đã làm việc với các đối tác MIU 

FINANCIAL TECHNLOGY PTY. LIMITED và TESS INNOVATION SDN BHD để xây 

dựng phần mềm hỗ trợ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và tuân thủ đạo luật 

FATCA. 

Năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm với rất nhiều khó khăn, thách thức đối với hệ thống ngân 

hàng do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và xu hướng tội phạm công 

nghệ cao, các hình thức lừa đảo, giả mạo ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, SeABank luôn cam 

kết phát triển và quản trị hệ thống kiểm soát tuân thủ toàn diện và thông suốt trên toàn ngân 

hàng, với năng lực thực hiện liên tục công tác đánh giá và giám sát tuân thủ, nâng cao hiệu 

quả các chốt kiểm soát, cải tiến quy trình và nghiệp vụ. Đây là mục tiêu trọng yếu của 

SeABank nhằm duy trì một môi trường kiểm soát, văn hóa tuân thủ lành mạnh, góp phần 

đảm bảo tăng trưởng bền vững, lâu dài và không ngừng của hoạt động kinh doanh để trở 

thành một trong các ngân hàng đầu của Việt Nam, vươn tầm ra khu vực châu Á cũng như 

toàn cầu.  

3.2.7. Duy trì cơ chế quản lý thu nợ, quản trị nợ chủ động 

Trong năm 2021, SeABank tiếp tục duy trì cơ chế phân công quản lý thu nợ nhằm quản trị 

xuyên suốt công tác quản lý nợ, thu hồi nợ từ trong hạn đến quá hạn và khi phát sinh thành 

nợ xấu, nợ có vấn đề. Đồng thời, SeABank đã thực hiện quản trị nợ chủ động thông qua mô 

hình cảnh báo nợ sớm (EWS) để nhận dạng và phân loại khách hàng từ trong hạn theo mức 

độ rủi ro (xanh - vàng - đỏ) nhằm áp dụng kịch bản quản lý khoản vay và thu hồi nợ phù 

hợp. Đối với nhóm khách hàng cá nhân chưa có dấu hiệu rủi ro (xanh) hoặc mức độ rủi ro 

trung bình (vàng), SeABank triển khai nhắc nợ tự động bằng Callbot và thực hiện gọi điện 

nhắc nợ đối với các khách hàng có mức độ rủi ro cao (đỏ). 

Thông qua công tác quản trị nợ, SeABank kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, khả năng tài 

chính và nguyện vọng của khách hàng để xem xét, hỗ trợ giải quyết bằng các giải pháp phù 

hợp do pháp luật và Ngân hàng quy định. Nhờ đó, khách hàng có điều kiện giải quyết khoản 

nợ quá hạn, nợ xấu, nợ có vấn đề tại SeABank. 
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Kết thúc năm 2021, SeABank duy trì 

tỷ lệ nhóm nợ với các chỉ số ấn 

tượng: 98,25% khách hàng/khoản 

vay thuộc nhóm 1, 1,75% khách 

hàng/khoản vay thuộc nhóm 2 - 5. 

 

 

3.2.8. Đổi mới công tác vận hành, linh hoạt phòng chống dịch 

Trong năm qua, khi đứng trước dịch bệnh xâm nhập và gia tăng nhanh chóng trên khắp cả 

nước, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngân hàng, SeABank đã nhanh chóng sáng 

tạo, không ngừng đổi mới công tác vận hành để phù hợp với hoàn cảnh mới, đảm bảo “Vận 

hành không ngừng - Kinh doanh xuyên suốt”. 

Không ngừng cải tiến, số hóa các quy trình nghiệp vụ 

Các nghiệp vụ vận hành chính liên tục được cải tiến, thay đổi cả về quy trình lẫn hệ thống 

xử lý nhằm tăng năng suất, hiệu quả. Trong năm qua, SeABank đã triển khai đo lường chỉ số 

FTR, thời gian xử lý giao dịch (TAT) đối với một số nghiệp vụ vận hành tập trung, nhằm cải 

tiến các quy trình, hệ thống vận hành từ đó tối ưu hóa thời gian xử lý yêu cầu của khách 

hàng, tạo lợi thế cạnh tranh cho SeABank trên thị trường.  

Mặc dù đại dịch diễn biến khôn lường và số lượng giao dịch không ngừng tăng, nhưng thời 

gian xử lý các nghiệp vụ vận hành vẫn được rút ngắn đáng kể. Đến cuối năm 2021, tổng 

TAT trung bình của các quy trình vận hành chính đã giảm 36% so với mức đầu năm. Các 

kết quả đo lường đã cho thấy rõ sự cải tiến trong chất lượng dịch vụ của SeABank và thể 

hiện tác động rõ ràng của việc cải tiến/số hóa các quy trình vận hành. 
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Dự án Tự động hóa giao dịch tại quầy - SeATeller mặc dù mới triển khai thí điểm nhưng 

TAT cho các nghiệp vụ tại quầy giao dịch đã giảm được tới 49%. Dự án Văn phòng điện tử 

- SeAOffice tuy mới chính thức triển khai từ 01/06/2021 nhưng đã thực hiện số hóa được 

285 quy trình/tính năng; trình ký số 787 loại văn bản, mẫu biểu. Dự án số hóa Quản lý phát 

hành thẻ vật lý - Card Portal mang đến trải nghiệm mới về công tác quản lý thẻ: Tiện ích 

hơn, thông minh hơn, quản lý xuyên suốt vòng đời của thẻ từ khi phát hành cho đến khi hủy. 

Vận hành linh hoạt, chung tay đẩy lùi Covid-19 

SeABank đã kịp thời xây dựng các kịch bản, các phương án để ứng phó với từng diễn biến 

dịch cụ thể trên từng địa bàn như sắp xếp lại phạm vi phục vụ của các cụm hỗ trợ tín dụng, 

cụm kho quỹ tập trung, di chuyển địa điểm cụm sang chi nhánh, điều chỉnh tuyến đường tiếp 

quỹ, bố trí cán bộ hỗ trợ ngồi trực tiếp tại đơn vị kinh doanh… nhằm đảm bảo phục vụ 

nhanh nhất các yêu cầu từ đơn vị kinh doanh.  

Trong giai đoạn cao điểm của dịch, SeABank đã bố trí làm việc “3 tại chỗ” cho các đơn vị 

vận hành đồng hành tại chi nhánh cũng như chuẩn bị sẵn phương án tương tự cho các đơn vị 

tại Hội sở. Bên cạnh đó, SeABank đã triển khai lắp đặt tấm chắn mica tại các điểm giao 

dịch, cung cấp trang thiết bị phòng chống dịch, phun khử khuẩn đối với các đơn vị có phát 

sinh F0, F1. Đặc biệt là tổ chức, triển khai công tác xét nghiệm, tiêm phòng vaccine cho 

CBNV. Gần 100% cán bộ đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và hiện nay đang tiếp tục bao phủ 

tiêm mũi 3 cho CBNV. 

Dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế 

Dịch vụ thanh toán trong nước 

Năm 2021, năm thứ hai của đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều ảnh hưởng to lớn tới nền kinh 

tế. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội cho thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh mẽ, đặc 

biệt là xu thế chuyển một phần từ kênh thanh toán truyền thống sang kênh thanh toán trực 

tuyến. Nắm bắt cơ hội này, với mục tiêu trở thành Ngân hàng dẫn đầu về chất lượng dịch vụ, 

top đầu ngân hàng về giao dịch điện tử E-banking, SeABank liên tục chú trọng nghiên cứu 

phát triển, ứng dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu và nâng tầm dịch vụ. Bên cạnh việc phát 

triển công nghệ, SeABank mở rộng dịch vụ với các đối tác nhằm đáp ứng nhiều hơn nhu cầu 

cho khách hàng như: VNPost Payoo, Prudential, Momo, Tiktok, Supermarket, Inpay… 

Năm 2021, SeABank đã triển khai thành công và ngày càng mở rộng Dịch vụ thuế hải quan 

24/7 hoàn toàn mới tại khắp các điểm kinh doanh của SeABank, mở rộng kết nối với nhiều 

đơn vị, Kho bạc Nhà nước để phục vụ khách hàng được hiệu quả hơn, qua đó cung cấp đa 

dạng hơn dịch vụ hỗ trợ nộp ngân sách Nhà nước hướng tới nâng cao trải nghiệm khách 

hàng. 

Với việc nỗ lực cải tiến không ngừng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng về sản 

phẩm, dịch vụ thanh toán, gia tăng tỷ lệ tự động trong xử lý giao dịch, năm 2021, số lượng 

giao dịch thanh toán qua kênh truyền thống và kênh điện tử đạt 25,8 triệu giao dịch, tăng 
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48,6% so với năm 2020 và tỷ lệ tăng trưởng cao này chủ yếu đến từ giao địch điện tử và 

kiều hối. 

Mặc dù đa số thời gian trong năm 2021, SeABank đã thực hiện giảm 50% phí dịch vụ thanh 

toán nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước đại dịch Covid-19, nhưng doanh thu từ 

phí chuyển tiền, thanh toán điện tử và kiều hối đạt được khá ấn tượng với 41,6 tỷ đồng, 

tương đương tăng trưởng 12,1% so với năm 2020. Cuối năm 2021, SeABank đưa vào triển 

khai hệ thống thanh toán lương - SeAPay Web mới với nhiều tính năng, tiện ích ưu việt hơn, 

kỳ vọng cung cấp dịch vụ hiệu quả tới khách hàng. 

Trong thời gian tới, SeABank tiếp tục không ngừng cải tiến hệ thống công nghệ theo xu 

hướng số hóa, cải tiến hệ thống như hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng theo hướng 

tự động, hệ thống chuyển tiền theo lô, hệ thống chuyển tiền nhanh; đồng thời tiếp tục mở 

rộng dịch vụ hợp tác với các đối tác thanh toán điện tử nhằm phát triển, mở rộng hệ sinh thái 

thanh toán và tạo tiền đề thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên thị trường Việt Nam. 

   

Nguồn: Báo cáo hoạt động dịch vụ thanh toán trong nước 2021 

Dịch vụ thanh toán quốc tế 

Song song với hoạt động thanh toán trong nước, hoạt động thanh toán quốc tế của SeABank 

vẫn được chú trọng phát triển và nâng cao về chất lượng. Năm 2021, số lượng giao dịch 

thanh toán quốc tế đạt 22.427 giao dịch, tuy chỉ tăng 19% so với 2020 nhưng doanh số và 

doanh thu phí lại có tốc độ tăng ấn tượng, đạt 42.468 tỷ đồng doanh số và doanh thu phí đạt 

48,01 tỷ đồng tăng 106% so với 2020. 

Góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng của hoạt động thanh toán quốc tế là dịch vụ tài trợ 

thương mại. Dựa trên kết quả giao dịch tài trợ thương mại SeABank đã thực hiện, SeABank 

được IFC lựa chọn là ngân hàng tham gia Chương trình tài trợ hạn mức giao dịch nhằm 

cung cấp hỗ trợ tài chính, cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt 



 

 

61 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN SEABANK 2021 

động xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh trên thị trường, đặc 

biệt là tài trợ cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. 

Ngoài việc hợp tác với ADB, IFC cùng các đối tác thường xuyên trong giao dịch tài trợ 

thương mại như Wells Fargo, ICBC, Vietcombank, VPBank, MB Bank, Techcombank thì 

năm 2021 còn mở rộng thêm các đối tác mới như JPMorgan Chase, Tiên Phong Bank, HD 

Bank, MSB… SeABank đã đem đến cho khách hàng nhiều lựa chọn cạnh tranh hơn với các 

sản phẩm tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu như L/C nội địa, L/C trả chậm được phép trả 

ngay (LC UPAS), L/C Refinancing, Trade Loan. SeABank cũng được ADB tài trợ tham gia 

khóa học đào tạo chuyên sâu hàng năm về tài trợ thương mại trong khuôn khổ chương trình 

“Đào tạo tài trợ thương mại toàn cầu của ADB” giúp nâng cao trình độ chuyên môn của cán 

bộ nghiệp vụ và bắt kịp các xu hướng thương mại toàn cầu mới. 

 

Nguồn: Báo cáo hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế 2021 

Phát triển dịch vụ thẻ năm 2021 

Hoạt động quản lý phát hành thẻ năm 2021 
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Trong năm 2021, SeABank đã phát hành 159.535 thẻ, bao gồm 35.028 thẻ tín dụng quốc tế, 

75.552 thẻ ghi nợ quốc tế và 48.955 thẻ ghi nợ nội địa. SeABank đã nâng tổng số thẻ lũy kế 

lên 1.260.562 thẻ, trong đó 167.498 thẻ tín dụng quốc tế, 300.054 thẻ ghi nợ quốc tế và 

793.010 thẻ ghi nợ nội địa. 

CƠ CẤU LOẠI THẺ PHÁT HÀNH TẠI SEABANK 

 

Năm 2021, SeABank nâng cấp và chuyển đổi toàn bộ ATM và POS để chấp nhận chuẩn 

chip mới của Việt Nam. SeABank đã hoàn thành chuyển đổi trước thời hạn quy định của 

NHNN tại Thông tư 41.  

+ Mạng lưới ATM: Tính đến 31/12/2021, toàn hệ thống có 325 ATM đang hoạt động, trong 

đó triển khai mở mới trong năm 2021 là 11 ATM. Doanh thu phí ATM trong năm 2021 đạt 

14,1 tỷ đồng.  

+ Mạng lưới POS: Tính đến 31/12/2021, số lượng POS lũy kế toàn hàng là 1.241 máy, trong 

đó triển khai mở mới là 403 POS. Doanh thu phí POS đạt được trong năm 2021 là 28,3 tỷ 

đồng, tăng 47,4% so với năm 2020. 

Trong năm 2021, SeABank triển khai thành công 239 POS trải dài trên 54 tỉnh thành cả 

nước cho đối tác chiến lược Prudential nhằm phục vụ cho dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm. 

SeABank cũng đã triển khai mở mới 67 POS cho BRG Retail (BRG bán lẻ), nâng tổng số 

POS phục vụ cho Tập đoàn BRG đạt đến 280 POS. Doanh số thanh toán được tăng trưởng 

mạnh mẽ trên POS của các đối tác chiến lược PNJ, Prudentail, Tập đoàn BRG… đã đưa 

SeABank trở thành 1 trong 2 ngân hàng có mạng lưới POS hoạt động tốt nhất tại thị trường 

Việt Nam và được NAPAS trao tặng 02 giải thưởng về POS: “Top 2 Ngân hàng dẫn đầu về 

hiệu quả đầu tư và phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ qua POS” và “Top 2 Ngân 

hàng dẫn đầu về chuyển dịch cơ cấu thanh toán thẻ”. 

Chuyển đổi số hóa hoạt động thẻ 

Với định hướng là một ngân hàng bán lẻ hiện đại, trong năm 2021, bên cạnh những sản 

phẩm thẻ vật lý truyền thống, SeABank đã khởi động đầu tư vào 02 dự án số hóa hoạt động 

thẻ trọng điểm: Phát hành thẻ phi vật lý (Virtual Card/thẻ vô hình) và Cấp, đổi mã PIN điện 

tử (e-PIN), dự kiến sẽ triển khai ngay trong Quý I năm 2022.  
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SeABank cũng là một trong các ngân hàng tiên phong tại thị trường Việt Nam áp dụng công 

nghệ mới nhất về xác thực và bảo vệ giao dịch trực tuyến cho giao dịch của chủ thẻ. 

SeABank đã hoàn thành và triển khai phương thức bảo mật 3DS 1.0 và 2.0 cho toàn bộ thẻ 

quốc tế SeAVisa và SeAMasterCard, các chủ thẻ quốc tế của SeABank khi thanh toán trực 

tuyến sẽ được bảo vệ ở mức độ cao nhất, đồng thời có lợi thế trong trường hợp phát sinh tra 

soát, đòi bồi hoàn cho các giao dịch gian lận tại các đơn vị chấp nhận thẻ chưa có 3DS hoặc 

phiên bản 3DS thấp hơn. SeABank cũng đã hoàn thành nâng cấp hệ thống cá thể hóa thẻ 

theo tiêu chuẩn CVN18 - Tiêu chuẩn bảo mật của tổ chức thẻ quốc tế nhằm tăng cường tính 

bảo mật thông tin thẻ, đề phòng các rủi ro liên quan tới đánh cắp thông tin trong quá trình sử 

dụng thẻ. 

Hoạt động chăm sóc khách hàng năm 2021 

Hoạt động chăm sóc khách hàng được triển khai sáng tạo, đồng nhất mang lại trải nghiệm 

tốt cho khách hàng trên tất cả các kênh giao dịch, đồng thời đáp ứng linh hoạt, phù hợp 

trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.  

Năm 2021, SeABank chính thức kiện toàn và đưa vào vận hành hệ thống hỗ trợ khách hàng 

qua kênh Video Call, thu hút trung bình mỗi tháng với hơn 2.000 lượt tương tác hỗ trợ mở 

tài khoản thanh toán online và nâng hạn mức giao dịch của tài khoản mở trực tuyến của 

khách hàng. Phạm vi dịch vụ hỗ trợ qua Video Call sẽ tiếp tục được mở rộng trong các năm 

tiếp theo, phù hợp lộ trình chuyển dịch ngân hàng số, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng dịch 

vụ, nhu cầu cần hỗ trợ của khách hàng thông qua kênh tương tác trực tuyến sinh động. 

SeABank luôn quan tâm lắng nghe và ghi nhận ý kiến đánh giá từ khách hàng, kênh hỗ trợ 

khách hàng 24/7 ngày càng trở thành kênh tương tác được khách hàng quan tâm khi số 

lượng yêu cầu hỗ trợ liên tục có sự tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 20%. Đặc biệt, số 

lượng yêu cầu tiếp nhận từ khách hàng qua kênh 24/7 trong năm 2021 đã tăng 76,6% so với 

năm 2018.  

Bên cạnh việc mở rộng các dịch vụ mới hỗ trợ khách hàng, SeABank đã ứng dụng công 

nghệ trí tuệ nhân tạo trong các mảng hoạt động hỗ trợ nội bộ. Năm 2021, SeABank triển 

khai thành công mô hình “Trợ lý ảo Chatbot giao dịch quầy”. Theo đó, Chatbot có thể xử lý 

tức thời ngay cùng một thời điểm toàn bộ các câu hỏi nghiệp vụ phát sinh từ tất cả các đơn 

vị kinh doanh trên toàn hệ thống. Vì vậy, “Trợ lý ảo Chatbot giao dịch quầy” đã hỗ trợ đắc 

lực cho hoạt động vận hành nghiệp vụ tại đơn vị.  

Đồng thời, tháng 12/2021, SeABank đã mở rộng triển khai thí điểm dự án Tự động hóa giao 

dịch tại quầy - SeATeller thêm 25 điểm giao dịch. Công nghệ nhận diện khách hàng tự động 

qua khuôn mặt, vân tay và việc tích hợp mẫu biểu giao dịch đã góp phần giảm thiểu thời 

gian tác nghiệp phục vụ khách hàng, mang lại trải nghiệm nhanh chóng và thuận tiện khi 

khách hàng tới giao dịch tại quầy. 
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3.2.9. Đột phá công nghệ Ngân hàng số 

Năm 2021 là một năm đột phá trong công nghệ khi SeABank liên tục đưa ra các sản phẩm 

mới, ứng dụng mới phục vụ khách hàng và hoạt động nội bộ của Ngân hàng.  

Để nâng cao trải nghiệm cho các khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng số, SeABank đã 

liên tục xây dựng và phát triển bổ sung các tính năng giao dịch trực tuyến mới. Ngân hàng 

số của SeABank - SeAMobile là ứng dụng tài chính duy nhất có tính năng như một trợ lý tài 

chính cá nhân với các ưu điểm: đăng ký tài khoản eBank 100% online từ xa qua công nghệ 

định danh điện tử eKYC, quản lý tài chính cá nhân theo mô hình 6 lọ với sức mạnh của trí 

tuệ nhân tạo, tự động hóa các giao dịch, dễ sử dụng và tùy biến giao diện theo sở thích, cá 

nhân hóa trải nghiệm. Với việc áp dụng công nghệ hiện đại eKYC và OCR hỗ trợ khách 

hàng có thể mở tài khoản trực tuyến, SeABank đã thu hút được hơn 31.000 khách hàng mở 

mới tài khoản thông qua hình thức trực tuyến. Những chức năng nổi bật này giúp 

SeAMobile không chỉ một ứng dụng ngân hàng điện tử đơn thuần mà còn cung cấp cho 

khách hàng những dịch vụ tài chính tiện lợi, nhánh chóng và an toàn trong thời kỳ đại dịch 

Covid-19. 

Trong lộ trình tự động hóa các hoạt động nghiệp vụ, SeABank đã triển khai nhiều công nghệ 

mới vào hệ thống “Kiểm soát sau xử lý tín dụng - SeAOps” giúp giảm thiểu sai sót trong 

quá trình tác nghiệp, tăng hiệu quả công việc cho các bộ phận xử lý tín dụng. Các chức năng 

kiểm soát sau chứng từ giúp quản lý luồng chứng từ tự động, tăng năng suất lao động nhờ áp 

dụng công nghệ OCR để bóc tách chứng từ, tự động kết nối với hệ thống T24, LOS. Chức 

năng giám sát sau giải ngân giúp tự động tính toán và cập nhật, quản lý dữ liệu khách hàng 

sau cấp tín dụng. Đồng thời, cùng với việc ứng dụng OCR, AI giúp bộ phận xử lý nghiệp vụ 

tín dụng tự động nhập liệu, tích hợp dữ liệu có sẵn từ các hệ thống CNTT, quản lý hồ sơ, 

hợp đồng nhanh chóng, chính xác.  

Nhằm giúp Ngân hàng tối ưu và tiết kiệm thời gian, nguồn lực thực hiện các chiến dịch 

chăm sóc khách hàng, SeABank đã triển khai thành công hệ thống Callbot tự động thực hiện 

cuộc gọi với khách hàng tới hạn tất toán hạn thẻ tín dụng/đến hạn sổ tiết kiệm, gợi ý khách 

hàng gia hạn hiệu lực thẻ/sổ tiết kiệm giúp khách hàng có trải nghiệm tốt hơn đối với các 

sản phẩm, dịch vụ của SeABank. 

Để tăng cường đảm bảo an ninh bảo mật cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, 

SeABank cũng đã đưa Trung tâm Vận hành An ninh mạng (SOC) đi vào hoạt động. Hệ 

thống SOC giúp Ngân hàng có thể quản lý, giám sát và nhanh chóng khắc phục toàn bộ các 

cảnh báo, lỗ hổng bảo mật trong toàn bộ hệ thống CNTT. Từ khi đưa vào vận hành trong 

tháng 09/2021, hệ thống này đã phát hiện và xử lý gần 15.000 cảnh báo, rủi ro về an ninh 

thông tin. 

Để đóng góp vào sự phát triển chung của Ngân hàng và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phục 

vụ kinh doanh, trong năm 2022, SeABank sẽ tập trung sử dụng dữ liệu và công nghệ để 

nâng cao chất lượng, cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện có nhằm cung cấp các sản phẩm 

mới bên cạnh những sản phẩm cốt lõi của Ngân hàng.  
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Đồng thời, với chiến lược hỗ trợ kinh doanh tối đa, SeABank cam kết đẩy mạnh việc xây 

dựng, phát triển các ứng dụng CNTT giúp thay đổi phương thức kinh doanh, xây dựng các 

ứng dụng di động trợ giúp đắc lực dành cho nhân viên kinh doanh SeABank như mở mới tài 

khoản, hỗ trợ nhắc nợ, thẩm định khách hàng, hỗ trợ tín dụng… Ngoài ra, SeABank cũng sẽ 

đưa công nghệ AI vào các công cụ bán hàng, giúp đưa ra đề xuất sản phẩm dịch vụ thích 

hợp “robo-advisor” cho từng khách hàng, giúp cá nhân hóa sản phẩm phù hợp với từng 

khách hàng.  

Không chỉ chú trọng vào việc mở rộng kinh doanh, SeABank đồng thời ưu tiên tăng cường 

áp dụng công nghệ Machine Learning, Stream Analytic & BI để thu thập, phân tích dữ liệu 

chuyên sâu về khách hàng giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, xây dựng và 

phát triển rất nhiều các sản phẩm số hóa giúp tối ưu hoạt động vận hành, nâng cao năng suất 

lao động cho các đơn vị nghiệp vụ trong ngân hàng như hệ thống LOS, SeAOps, Ticketing, 

Tự động hóa. 

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

Xây dựng Chiến lược Nhân sự 2020 – 2025 

Với mục tiêu trở thành Ngân hàng được yêu thích nhất tại Việt Nam, SeABank phối hợp với 

đối tác tư vấn hàng đầu Talentnet xây dựng chiến lược nhân sự giai đoạn 2020-2025 với các 

giải pháp tổng thể gồm: Nâng cao hiệu quả hệ thống đãi ngộ tổng thể, Nâng cao hiệu quả 

quản lý hiệu suất làm việc, Phát triển năng lực nhân sự và Nâng cao trải nghiệm của nhân 

viên. 

Chiến lược nhân sự được đặt ra với định hướng: 

- Xây dựng khung năng lực và lộ trình phát triển nghề nghiệp nahwfm xây dựng đội ngũ 

nhân sự có kỹ năng, sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi và trao cho CBNV cơ hội, động 

lực để phát huy tối đa năng lực và gắn kết với tổ chức; 

- Nền tảng hoạt động minh bạch cùng đạo đức kinh doanh chuẩn mực, thúc đẩy CBNV 

có trách nhiệm và chịu trách nhiệm về kết quả của hành động trong công việc; 

- Hình thành văn hóa tổ chức trên nền tảng hợp tác trao đổi, đam mê công việc, hướng tới 

hiệu quả và khát vọng thành công; 

- Tinh thần đồng đội làm nên sự thành công của cá nhân và Ngân hàng. 

3.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai   

Trong thời gian tới, SeABank tiếp tục thực thi các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh, cải thiện hiệu quả vận hành và tiết giảm chi phí, đồng thời triển khai các dự án 

có đối tác tư vấn nước ngoài để tăng cường năng lực quản trị nội bộ các mảng như quản lý 

rủi ro, công nghệ thông tin, quản trị nhân lực. Mục tiêu kinh doanh của SeABank trong 

năm 2022 như sau: 

- Tập trung và đẩy mạnh thu phí dịch vụ và các khoản thu ngoài lãi; 
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- Cải thiện biên độ sinh lời phân khúc/sản phẩm, tập trung phát triển sản phẩm mới/sản 

phẩm đặc thù có hiệu quả và có khả năng sinh lời cao phù hợp với nhu cầu khách 

hàng; 

- Tối ưu hóa chi phí hoạt động, tập trung đầu tư các dự án công nghệ trọng điểm, các tiện 

ích tích hợp trên nền tảng công nghệ, hướng tới nền tảng digital banking và chiến lược Hội 

tụ số; 

- Đa dạng hóa sản phẩm cho vay, phát triển các sản phẩm cho vay tín chấp; 

- Tăng chất lượng tài sản và quản trị chặt chẽ nợ xấu; xử lý triệt để nợ xấu cần xử lý; 

- Tăng trưởng dư nợ tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo định hướng 

của SeABank và phù hợp với quy định của NHNN, đồng thời tập trung phát triển sản 

phẩm có margin sinh lợi cao và các sản phẩm mới dư nợ tín chấp KHCN; 

- Bám sát tình hình tăng trưởng tín dụng để điều chỉnh kế hoạch huy động vốn phù hợp. 

Thực hiện chính sách huy động dựa trên nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo cân đối được 

nhu cầu giải ngân, đảm bảo thanh khoản và thu hẹp dần chênh lệch kỳ hạn giữa cho 

vay và huy động. 

Song song với các mục tiêu trên tại các thị trường đang khai thác, SeABank cũng sẽ mở 

thêm chi nhánh, phòng giao dịch tại những địa bàn có tiềm năng kinh doanh. Hiện tại 

SeABank đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận mở mới 06 điểm giao dịch 

trong năm 2022 gồm 03 chi nhánh tại Bắc Giang, Nam Định, Bình Phước và 03 phòng giao 

dịch tại Vĩnh Phúc, An Giang, Tiền Giang. 

Kế hoạch tăng vốn điều lệ 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của SeABank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 

16.598 tỷ đồng với 04 cấu phần: trả cổ tức bằng cổ phiếu (110.244.161 cổ phiếu), phát hành 

cổ phiếu cho người lao động (23.500.000 cổ phiếu), phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện 

hữu (136.000.0000 cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ (181.311.631 cổ phiếu).  

Ngày 22/6/2021, NHNN đã có công văn số 4430/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc 

SeABank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 2.697.441.610.000 đồng bằng hình thức trả cổ tức 

bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho người lao động và phát hành cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu. 

Quý III/2021, SeABank đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 9,1206% và 

phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nâng mức vốn điều lệ từ 

12.087,44 tỷ đồng lên 13.424,88 tỷ đồng. 

Tháng 11/2021, SeABank đã thực hiện chào bán 136 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ 

đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ lên 14.784,88 tỷ đồng. 

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/07/2021, Hội đồng Quản trị SeABank đã 

ban hành Nghị quyết số 1472/2021/NQ-HĐQT ngày 15/12/2021 về việc triển khai phương 

án chào bán 181.311.631 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thay thế phương án chào bán cổ 
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phiếu riêng lẻ. Dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán mức vốn điều lệ mới của SeABank 

là 16.598 tỷ đồng. 

SeABank sẽ tiếp tục tăng vốn theo kế hoạch tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, nhằm 

nâng cao năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đáp ứng nhu cầu hoạt động 

kinh doanh ngân hàng và gia tăng lợi ích cho các cổ đông. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 

4.1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động của Ngân hàng  

- Tập trung huy động CASA (không kỳ hạn) để giảm giá vốn huy động: Tỷ trọng 

huy động vốn CASA trong tổng vốn huy động tăng trưởng vượt bậc trong năm 2021. 

Chỉ số CASA tại thời điểm cuối năm 2021 đạt 8,9%. Điều này cho thấy, Ngân hàng 

đã triển khai và thực hiện tốt mục tiêu và chiến lược đã đề ra. 

- Tập trung và đẩy mạnh thu phí dịch vụ và các khoản thu thuần ngoài lãi: thu 

thuần bảo hiểm, phí, ngoại hối, đầu tư: Thu nhập ngoài lãi của SeABank trong 

năm 2021 đạt 1.850 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng thu thuần từ hoạt động kinh doanh. 

Đây là thành quả từ chiến lược đẩy mạnh các sản phẩm/dịch vụ ngân hàng số, 

bancassurance, thu phí dịch vụ, thu thuần ngoại hối…  

- Tập trung khai thác các sản phẩm/khách hàng có biên độ và khả năng sinh lời 

cao kết hợp với quản trị rủi ro chặt chẽ: Năm 2021, SeABank tập trung phát triển 

sản phẩm mới/sản phẩm đặc thù có biên độ và có khả năng sinh lời cao, phù hợp với 

nhu cầu từng nhóm khách hàng. Bên cạnh đó, SeABank cũng chú trọng vào việc 

quản trị rủi ro chặt chẽ đối với các sản phẩm cho vay, đặc biệt là cho vay tín chấp 

thông qua việc ban hành các quyết định cụ thể về kiểm soát, giảm thiểu rủi ro tín 

dụng, bám sát các quy định của pháp luật và SeABank.  

- Tối ưu hóa chi phí hoạt động: Trong năm 2021, Ngân hàng tiếp tục kiểm soát chặt 

chẽ Chi phí hoạt động và giữ chỉ số CIR (chi phí trên tổng thu nhập thuần) của toàn 

hệ thống giảm mạnh xuống 36%.  

- Tập trung đầu tư các dự án công nghệ trọng điểm hướng tới chiến lược Hội tụ 

số: SeABank tiếp tục đầu tư và phát triển các dự án nâng cấp cơ sở hạng tầng công 

nghệ thông tin, nâng cao bảo mật dữ liệu đồng thời tích hợp các nền tảng công nghệ 

vào các sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm và an toàn cho khách hàng. 

- Chú trọng tập trung nguồn lực và triển khai có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ 

xấu, hạn chế nợ xấu phát sinh mới trong năm, đảm bảo tín dụng an toàn, hiệu 

quả: Ngoài các mục tiêu tăng trưởng cũng như giám sát chặt chẽ các rủi ro, chi phí 

có thể phát sinh, SeABank cũng luôn chú trọng đến việc cái thiện chất lượng tài sản, 

quản lý và xử lý triệt để các khoản nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2021 đã giảm 

0,21%, từ 1,86% vào cuối năm 2020 xuống 1,65% cho thấy hiệu quả của việc kiểm 

soát tốt chất lượng tín dụng của SeABank. 
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Đánh giá một số mảng hoạt động khác trong năm 2021. 

- Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ: SeABank tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện 

các chuẩn mực tiên tiến về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm tạo nền tảng thực 

hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng 2030. SeABank đã 

trở thành ngân hàng thứ 5 hoàn thành đủ cả 3 trụ cột theo Basel II trước thời hạn vào 

tháng 6/2020 đồng thời tiếp tục được Moody’s đánh giá chỉ số xếp hạng tín nhiệm ở 

mức B1, nâng triển vọng phát triển từ Ổn định lên Tích cực. Đây là sự ghi nhận dành 

cho những nỗ lực của Ngân hàng trong việc quản trị chất lượng tài sản, kết hợp hài 

hòa giữa tăng trưởng và quản trị rủi ro. 

- Vận hành hiệu quả: Năm 2021, SeABank thực hiện cấu trúc lại toàn diện mảng 

Vận hành theo hướng tập trung chuyên môn hoá dịch vụ vận hành, nâng tầm quản trị 

dịch vụ toàn hệ thống, nỗ lực cải tiến và số hóa quy trình vận hành, nhằm đem lại 

trải nghiệm xuất sắc cho các khách hàng bên ngoài và nội bộ. 

- Phát triển nguồn nhân lực: Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 

SeABank nỗ lực duy trì và tinh gọn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện hữu. 

Tính đến cuối năm 2021, tổng số CBNV trên toàn hệ thống của SeABank là 4.501 

nhân sự. 

- Trách nhiệm với cộng động - xã hội: Trên cơ sở giá trị cốt lõi “Vì cộng đồng”, 

năm 2021 SeABank tiếp tục duy trì các hoạt động hướng tới cộng đồng - xã hội 

thông qua các chương trình như ủng hộ về trang thiết bị, tiền mặt cho lực lượng 

tuyến đầu chống dịch Covid-19; phát triển giáo dục, ủng hộ người nghèo, ủng hộ 

đồng bào gặp thiên tai, thu gom và phân loại rác… 

4.2. Đánh giá của HĐQT trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Năm 2021, HĐQT đánh giá cao những kết quả hoạt động của SeABank và những nỗ lực 

hoạt động Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành Ngân 

hàng: 

- Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của SeABank, các thành viên Ban Tổng 

Giám đốc rất bám sát các mục tiêu, định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ đề ra và 

các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị trong năm 2021, cụ thể: SeABank đã hoàn thành 

xuất sắc các chỉ tiêu tăng trưởng tổng tài sản và lợi nhuận bên cạnh việc đảm bảo tỷ 

lệ nợ xấu ở mức hợp lý. Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt 3.268 tỷ 

đồng, tăng trưởng 89,1% và hoàn thành 135% kế hoạch năm; 

- Trong bối dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với thời gian giãn cách xã hội kéo 

dài, liên tục và sự canh tranh ngày càng cao, Tổng Giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo, 

điều hành và liên tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động điều hành Ngân hàng; đồng 

thời ban hành các chính sách quản trị rủi ro hoạt động và rủi ro kinh doanh do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 tới ngân hàng cũng như khách hàng. 
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- Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất 

lượng với việc bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động đầu tư của 

Ngân hàng; 

- Tổng Giám đốc đã thực hiện phân công, phân cấp thẩm quyền rõ ràng, minh bạch, 

chặt chẽ và hiệu quả cho các Phó Tổng Giám đốc; tạo hành lang pháp lý rõ ràng, 

minh bạch cho việc phối hợp giữa các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong việc 

điều hành hoạt động của Ngân hàng, và phối hợp nhịp nhàng giữa Ban Tổng Giám 

đốc với các khối, đơn vị trong toàn hệ thống. 

- Đảm bảo các hoạt động của Ngân hàng tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều 

lệ của SeABank. 

4.3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT 

- Tiếp tục hoàn thiện và chỉ đạo triển khai các định hướng, chiến lược, kế hoạch kinh 

doanh giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng 2030 một cách hiệu quả, an toàn và phù 

hợp với thực tế hoạt động của SeABank và chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, 

NHNN; 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác cơ cấu lại theo Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai 

đoạn 2021 - 2025 của Ngân hàng, hướng tới phát triển SeABank thành một ngân 

hàng lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, đáp ứng các chuẩn mực 

về an toàn hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và tiệm cận với thông lệ 

quốc tế; 

- Tiếp tục chỉ đạo phát triển, hoàn thiện chiến lược kinh doanh với trọng tâm hướng 

đến việc trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu được yêu thích nhất Việt Nam; 

- Chỉ đạo bám sát mục tiêu tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu được NHNN 

giao và nhu cầu thực tế của Ngân hàng và điều chỉnh tùy vào diễn biến, tình hình 

thực tế; Tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực được ưu 

tiên theo chủ trương của Chính phủ, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; Tiếp 

tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, chỉ đạo rà soát, 

sửa đổi quy chế, quy trình, chính sách tín dụng phù hợp với quy định mới của 

NHNN trong hoạt động cho vay và đảm bảo đơn giản hóa thủ tục vay vốn; 

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kiểm soát và xử lý nợ xấu, ngăn ngừa, hạn 

chế tối đa nợ xấu phát sinh mới, duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức an toàn (dưới 

3%);  

- Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không tiền mặt và an ninh bảo 

mật trong chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt của Ngân hàng theo đúng chủ 

trương và chiến lược của Chính phủ và NHNN thông qua việc đẩy mạnh công tác 

giám sát và chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống công 

nghệ thông tin, hệ thống công nghệ số của SeABank, ưu tiên chỉ đạo triển khai các 
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dự án công nghệ số và vận hành tập trung để hỗ trợ hoạt động kinh doanh theo chiến 

lược Hội tụ số của Ngân hàng. 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị công ty theo hướng công khai, minh bạch theo 

quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn tiên tiến, nhằm mang lại những lợi ích lâu 

dài cho cổ đông cũng như tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tiếp cận và có thể đầu tư vào 

Ngân hàng trong tương lai; 

- Tăng cường hoạt động của các ủy ban trực thuộc HĐQT cũng như hoạt động giám 

sát cấp cao theo các quy định của pháp luật và SeABank; 

- Tăng cường giám sát và đưa ra các hỗ trợ kịp thời, hiệu quả đối với Ban Tổng Giám 

đốc nhằm khai thác, tận dụng tối đa các thời cơ, lợi thế kinh doanh của SeABank; 

- Tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động vì cộng đồng - xã hội, phát triển bền vững 

và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đề cao tính sáng tạo và đào tạo nâng cao kỹ năng 

nghiệp vụ nhân sự, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp với chiến lược 

kinh doanh mới; 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động khác của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 như kiện 

toàn nhân sự của HĐQT theo hướng bổ sung thêm thành viên HĐQT là người nước 

ngoài, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở thị trường nước 

ngoài; triển khai việc tổ chức họp trực tuyến, lấy ý kiến thông qua hệ thống văn 

phòng điện tử… 

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2022 

 Tăng trưởng tổng tài sản: dự kiến tăng trưởng 10%, đạt 232.830 tỷ đồng vào cuối năm 

2022. 

 Tăng trưởng nguồn huy động khách hàng: tăng trưởng ròng 22.000 tỷ đồng tương ứng 

tăng trưởng 17,08% so với năm 2021. 

 Tăng trưởng dư nợ tín dụng: tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng tương ứng tăng 18,49% so 

với năm 2021. Tăng trưởng dư nợ tín dụng đảm bảo phù hợp với quy định của NHNN 

trong từng thời kỳ.  

 Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng: dự kiến đạt 4.866,6 tỷ đồng, tăng trưởng 48,89% so 

với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng, kế hoạch đạt 3.893,6 tỷ đồng.   

 Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định nhỏ hơn 3%. 

Đơn vị: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 
Cuối kỳ Tăng trưởng so với 2021 

2021 2022 Tăng ròng  % 

1 Tổng tài sản 211.663  232.830 21.166 10% 
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TT Chỉ tiêu 
Cuối kỳ Tăng trưởng so với 2021 

2021 2022 Tăng ròng  % 

2 
Huy động tiền gửi của 

khách hàng 
128.838 150.838 22.000 17,08% 

3 Dư nợ cho vay khách hàng 127.588 153.801 24.000 18,49% 

4 Lợi nhuận trước thuế 3.268,6 4.866,6 1598,1 48,89% 

5 Lợi nhuận sau thuế 2.606,5 3.893,6 1287,1 48,38% 

6 Tỷ lệ nợ xấu 1,65% <3%   

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

5.1. Hội đồng quản trị  

Hội đồng Quản trị của SeABank bao gồm 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập: 

TT Họ và tên Chức danh 
Số lượng cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ cổ phiếu 

sở hữu 

1 Lê Văn Tần Chủ tịch HĐQT  54.560  0.0037% 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 

Phó Chủ tịch Thường trực 

HĐQT 
26.206.773    1,7725%    

3 Lê Thu Thủy 
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc 
39.844.827 2,6950% 

4 
Khúc Thị 

Quỳnh Lâm 
Phó Chủ tịch HĐQT 31.584 0,0021% 

5 
Hoàng Minh 

Tân 
Thành viên HĐQT 71.824 0,0049% 

6 Bùi Trung Kiên Thành viên HĐQT 33.039 0,0022%    

7 Ngô Thị Nhài Thành viên độc lập HĐQT 10.910    0,0007%    

8 
Faussier Loic 

Michel Marc 
Thành viên độc lập HĐQT - - 

Theo danh sách cổ đông tại ngày 31/12/2021 

STT Họ và tên Chức danh 
Chức danh nắm giữ tại các tổ chức 

khác 

1 Lê Văn Tần Chủ tịch HĐQT Không có 
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STT Họ và tên Chức danh 
Chức danh nắm giữ tại các tổ chức 

khác 

2 Nguyễn Thị Nga 
Phó Chủ tịch Thường 

trực HĐQT 

- Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH 

Thương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị 

Big C Thăng Long 

 - Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH 

Khách sạn Nhà hát 

- Chủ tịch HĐTV- Công ty TNHH Phát 

Triển và Đầu Tư Phú Mỹ 

- Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Tập 

đoàn BRG 

- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội 

3 Lê Thu Thủy 
Phó Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc 

Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên - 

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu 

điện. 

4 
Khúc Thị Quỳnh 

Lâm 
Phó Chủ tịch HĐQT 

- Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Vận 

tải và Thuê tàu 

- Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Dược - 

Vật tư y tế Nghệ An 

- Thành viên HĐQT - Công ty CP Dịch 

vụ - XNK Nông sản Hà Nội 

- Chủ tịch HĐQT - Công ty CP ĐT và 

KD BĐS Smart key 

5 Hoàng Minh Tân Thành viên HĐQT 

- Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Du 

lịch Dịch vụ Thủy sản Đồ Sơn 

- Chủ tịch HĐQT - Công ty CP xi măng 

Mỹ Đức 

6 Bùi Trung Kiên Thành viên HĐQT 

- Chủ tịch Công ty - Công ty TNHH 

MTV Đầu tư xây dựng và thương mại 

Đức Thịnh 

- Chủ tịch HĐQT - CTCP Ô tô công 

nghiệp Trường Sơn 
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STT Họ và tên Chức danh 
Chức danh nắm giữ tại các tổ chức 

khác 

7 Ngô Thị Nhài 
Thành viên độc lập 

HĐQT 

Kế toán trưởng - Công ty CP Dược - Vật 

tư y tế Nghệ An 

8 
Faussier Loic 

Michel Marc 

Thành viên độc lập 

HĐQT 

- Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH 

VNInvest Partners 

- Chủ tịch Công ty, Giám đốc - Công ty 

TNHH Tài chính Lotus 

Hoạt động của HĐQT năm 2021 

HĐQT SeABank đã tiến hành tổ chức thành công các phiên họp trực tiếp cũng như lấy ý 

kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, tuân thủ theo 

quy định của pháp luật và SeABank. Các phiên họp, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT 

được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo thành phần dự họp/biểu quyết theo đúng 

quy định. SeABank đã công bố thông tin về các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT tại Báo 

cáo tình hình quản trị công ty năm 2021. 

Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2021 

Hiện nay, HĐQT SeABank có 02 thành viên độc lập bao gồm: Bà Ngô Thị Nhài đồng thời 

là thành viên Ủy Ban Quản lý Rủi ro trực thuộc HĐQT; và Ông Faussier Loic Michel Marc 

được bổ nhiệm bổ sung trong năm 2021. Các thành viên độc lập HĐQT đã đảm bảo thực 

hiện đầy đủ nhiệm vụ, chức năng của mình, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tích cực, 

chủ động và kịp thời trong các phiên họp/lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT. 

Năm 2021, thành viên độc lập đánh giá HĐQT SeABank đã hoạt động một cách hiệu quả, 

minh bạch và trách nhiệm trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và SeABank. Đồng 

thời, HĐQT cũng đã hoàn thành hầu hết các kế hoạch, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2021 đề ra. 

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021 

SeABank đã thành lập 02 Ủy ban giúp việc trực thuộc HĐQT theo quy định của Luật các Tổ 

chức tín dụng, cụ thể bao gồm:  

Ủy ban Quản lý rủi ro (QLRR):  

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên diện rộng trong năm 2021, tác động tiêu cực 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các 

tỉnh, thành phố áp dụng thực hiện giãn cách xã hội. Ủy ban QLRR ro đã họp/lấy ý kiến các 

thành viên Ủy ban để tham mưu cho HĐQT và Ngân hàng một số nội dung để kịp thời thích 

ứng với tình hình thực tế của Ngân hàng như xây dựng và ban hành các quy định nội bộ liên 

quan đến việc cơ cấu nợ, miễn giảm lãi giữ nguyên nhóm nợ; tham mưu một số giải pháp về 
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cách thức/phương pháp tiếp cận khách hàng, thu thập hồ sơ giải ngân... trong giai đoạn dịch 

bệnh Covid-19; tham mưu ban hành Chỉ thị 17384/2021/CT-TGĐ về kiểm soát cấp tín dụng 

cho khách hàng được cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng đảm bảo việc thận trọng, thẩm định 

kỹ càng trước khi cấp tín dụng cho các khách hàng này; tham mưu điều chỉnh/sửa đổi một 

số thủ tục, quy trình cấp tín dụng, quản lý sau cấp tín dụng có phát sinh vướng mắc trong 

quá trình vận hành để phù hợp với thực tế. 

Trong năm 2021, Ủy ban Quản lý Rủi ro cũng đã tham mưu cho HĐQT ban hành Chính 

sách giao dịch với người có liên quan của SeABank theo Quy định 1469/2021/QĐ-HĐQT 

về giao dịch với người có liên quan của SeABank với mục đích hạn chế rủi ro trong quản trị 

doanh nghiệp nhằm tránh các quyết định gây xung đột lợi ích, ảnh hưởng đến quyền và lợi 

ích của SeABank trong các giao dịch với người có liên quan theo đúng quy định của pháp 

luật. Ngoài ra, Ủy ban đã tham mưu ban hành Quyết định 7902/2021/QĐ-TGĐ về việc “Kế 

hoạch duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và Ứng phó với các trường hợp khẩn cấp” nhằm 

xây dựng kế hoạch cho các đơn vị SeABank ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, đảm bảo 

công tác duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và các hoạt động khôi phục sự cố gián đoạn 

tại các đơn vị nghiệp vụ, các đơn vị kinh doanh tại SeABank. 

Để phù hợp với chuẩn mực quốc tế và quy định của NHNN, Ủy ban QLRR đã tham mưu bổ 

sung thêm khẩu vị rủi ro liên quan đến RAROC theo Quyết định 1160/2021/QĐ-HĐQT và 

chỉ đạo sẽ tiếp tục kết với với các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng khẩu vị rủi ro tại 

SeABank cho giai đoạn 2022-2025 để phù hợp với định hướng tăng trưởng kinh doanh của 

SeABank trong thời gian tới. Đồng thời, nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổ chức Tài chính Quốc 

tế (IFC) và chuẩn bị cho việc đáp ứng Thông tư của NHNN hướng dẫn thực hiện quản lý rủi 

ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, Ủy ban cũng tham gia 

xây dựng Quy định và kế hoạch thực hiện hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội 

(ESG) tại SeABank, trong đó cụ thể hóa các bước đánh giá rủi ro MTXH để thuận tiện triển 

khai vào thực tiễn kinh doanh sau khi ban hành. 

Nhằm nâng cao năng lực tài chính và trình độ quản trị theo chuẩn quốc tế, trong năm 2021, 

Ủy ban QLRR đã tham mưu hoặc tham gia có ý kiến đối với các đơn vị có liên quan trong 

việc triển khai nghiên cứu Basel III làm cơ sở để hoàn thành toàn bộ các tiêu chí của Basel 

III vào năm 2022, triển khai nghiên cứu áp dụng cấu phần IFRS 9 theo phân công trách 

nhiệm của Ban Dự án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), cập nhật xây 

dựng các chính sách và quy trình quản trị và bảo trì mô hình. 

Ủy ban Nhân sự (UBNS):  

Trong năm 2021, UBNS tham gia xem xét các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các trường 

hợp cán bộ quản lý, người điều hành của Ngân hàng để tham mưu cho HĐQT như tuyển 

dụng, bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản trị & Phát triển Nguồn Nhân lực, các Giám đốc Khu 

vực, Giám đốc một số chi nhánh… 

 UBNS đã hoạt động tích cực và hiệu quả trong việc tham mưu cho HĐQT và Ngân hàng 

ban hành và áp dụng các định hướng, chính sách và chương trình, dự án về các chủ đề 

chính, bao gồm: 
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- Dự án KPIs đối với các khối Hội sở được triển khai với sự tư vấn của Mercer 

Singapore nhằm nâng cao hiệu suất và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.  

- Chính sách đãi ngộ tổng thể (Total Rewards) tiếp tục được triển khai với mục tiêu 

xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh; thúc đẩy các đơn vị, CBNV hướng tới hiệu 

quả, bao gồm: 

 +  Điều chỉnh lương hàng năm (đối với CBNV vào tháng 3/2021 và cán bộ quản lý 

vào tháng 6/2021), chính sách thưởng theo hiệu quả công việc và thưởng 

Extraodinary Prize (ghi nhận đóng góp của cá nhân vào hiệu quả chung của đơn 

vị, ngân hàng và gia tăng mức độ cạnh tranh thu nhập của CBNV trên thị 

trường). 

 Chính sách phát hành cổ phiếu lựa chọn cho CBNV - SEAESOP: Cơ hội cho các 

SeABanker tham gia đầu tư mua cổ phiếu, gắn lợi ích của CBNV với lợi ích của 

cổ đông, thúc đẩy tạo giá trị gia tăng cho Ngân hàng. 

 Chính sách vay CBNV Staff Privilege: Điều chỉnh chính sách vay CBNV Staff 

Privilege với việc tăng hạn mức và lãi suất ưu đãi hấp dẫn, cạnh tranh. Chính 

sách ưu đãi cho nhóm nhân tài và cốt lõi theo khung quy hoạch nhân tài của 

Ngân hàng. 

 Chính sách bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện PVI mở rộng: Nâng cao 

quyền lợi bảo hiểm sức khỏe: tăng hạn mức bồi thường; tăng độ tuổi được tham 

gia bảo hiểm cho người thân CBNV (từ 65 lên 75 tuổi)… 

 Chính sách khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV: Năm 2021, SeABank 

tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV tại Bệnh viên Trung ương Quân đội 

108 với danh mục khám mở rộng, chuyên sâu. 

5.2. Ban Kiểm soát (BKS) 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Số lượng cổ 

phiếu sở 

hữu 

Tỷ lệ cổ phiếu sở 

hữu 

1.  Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh Trưởng BKS 31.824 0,002% 

2.  Bà Nguyễn Thị Phượng Thành viên BKS 31.824 0,002% 

3.  

Ông Vũ Quốc Việt 

(Thành viên BKS mới, gia 

nhập từ nhiệm kỳ mới từ 

ngày 23/04/2021) 

Thành viên BKS 0 0,000% 

4.  
Bà Đoàn Thị Thanh 

Hương (Từ nhiệm Trưởng 
Trưởng BKS  0 0,000% 
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STT Thành viên BKS Chức vụ 

Số lượng cổ 

phiếu sở 

hữu 

Tỷ lệ cổ phiếu sở 

hữu 

BKS từ ngày 12/04/2021 

và từ nhiệm thành viên 

BKS từ ngày 23/04/2021) 

(đã từ nhiệm) 

Theo danh sách cổ đông tại ngày 31/12/2021 

Hoạt động của BKS năm 2021 

STT Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1. 
Bà Đoàn Thị Thanh 

Hương 
3 100% 100% 

Bà Hương từ 

nhiệm thành 

viên BKS từ 

ngày 

23/04/2021   

2. 
Bà Vũ Thị Ngọc 

Quỳnh 
11 100% 100% 

 

3. 
Bà Nguyễn Thị 

Phượng 
11 100% 100% 

 

4. Ông Vũ Quốc Việt 8 100% 100% 

Ông Việt được 

bầu làm Thành 

viên BKS từ 

ngày 23/04/2021 

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ 

đông: 

- BKS giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ Ngân hàng trong 

công tác quản trị, điều hành ngân hàng thông qua công tác kiểm toán nội bộ, kiểm tra từ 

xa đối với các lĩnh vực nghiệp vụ/đơn vị trên toàn hệ thống.  

- Giám sát thông qua việc hoạt động kiểm toán nội bộ đối với hệ thống Ngân hàng và các 

công ty con của Ngân hàng (bao gồm: Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF), 

Công ty Quản lý nợ và Khai thác Tài sản SeABank (SeABank AMC), bao gồm đánh giá 

hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá cải tiến quy trình.  

- Giám sát các giao dịch của người có liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ 

SeABank, quy định nội bộ về quản trị công ty của SeABank và chính sách về giao dịch 

với người có liên quan của Ngân hàng. 
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- Giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua và các kế 

hoạch cụ thể do HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo đối với các đơn vị trong Ngân 

hàng nhằm đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị điều hành được sát sao, hướng tới mục tiêu 

chung của Ngân hàng. 

- BKS thực hiện giám sát hoạt động quản trị điều hành thông qua giám sát Bảng tổng kết 

tài sản và việc chấp hành các quy định của NHNN liên quan đến hệ số an toàn vốn, trích 

lập dự phòng rủi ro, giám sát việc chấp hành các quy định nội bộ của SeABank về chi 

tiêu nội bộ, huy động vốn, sử dụng vốn, giao dịch ngân quỹ, chất lượng tín dụng... 

- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 của Ngân hàng. 

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác: 

- BKS và Kiểm toán Nội bộ đã kịp thời thông báo, làm việc với HĐQT, Tổng Giám đốc 

và các thành viên Ban Điều hành để có các quyết định, chỉ đạo quyết liệt nhằm ngăn 

ngừa và xử lý một số vấn đề trong hoạt động, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống 

kiểm soát nội bộ, hoàn thiện các quy định, cải tiến quy trình, sản phẩm, quản trị rủi ro 

trong kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị điều hành của hệ thống. 

- HĐQT, Ban Điều hành và các đơn vị đã khắc phục các khuyến nghị của BKS và Kiểm 

toán Nội bộ, tạo điều kiện để BKS thực hiện nhiệm vụ. 

Hoạt động khác của BKS:  

- Trong năm 2021, BKS có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức: Bầu thay đổi Trưởng BKS, bổ 

sung thành viên BKS mới. Trưởng BKS đã lên kế hoạch cụ thể và phân công công việc 

cho các thành viên BKS. 

- Ngoài ra trong kỳ BKS cũng thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan Thanh tra 

giám sát NHNN, Cục Phòng chống rửa tiền: 

 Báo cáo liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền theo yêu cầu của NHNN. 

 Giám sát việc thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-

2020 của SeABank. 

 Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của NHNN, cơ quan Thanh tra giám sát Ngân 

hàng. 

- Theo dõi, lập danh sách người có liên quan và rà soát các giao dịch đối với người có 

liên quan của Ngân hàng theo quy định của pháp luật, Điều lệ SeABank, quy định nội 

bộ về quản trị công ty của SeABank và chính sách về giao dịch với người có liên quan 

của Ngân hang. 

5.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc và Ban kiểm soát 

Các giao dịch của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đã được công 

bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty trên website chính thức của SeABank. 
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Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 

TT Nội dung 
Năm 2021 

(Triệu đồng) 

I Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban 

Kiểm soát 
13.256 

II Tiền lương, thưởng và phúc lợi khác của Tổng Giám đốc 

và người quản lý khác 
35.511 

VI. CÁC SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU NĂM 2021  

SeABank 2021 - Bứt phá phi thường 

Năm 2021, trước những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, SeABank đã linh hoạt điều 

chỉnh phương án kinh doanh phù hợp với bối cảnh, bứt phá và đạt được nhiều thành tựu phi 

thường, đồng thời thực hiện sứ mệnh lan toả yêu thương tới toàn bộ CBNV và cộng đồng. 

1. Niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE   

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động của SeABank bằng việc niêm yết 

hơn 1,2 tỷ cổ phiếu SeABank mã chứng khoán SSB trên sàn HOSE. Cổ phiếu SSB đã thu 

hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và có những phiên tăng trần liên tiếp, đưa SeABank nằm 

trong Top 10 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán. 

2. Chuyển trụ sở mới 

Cuối năm 2021 SeABank chuyển Hội sở chính từ 25 Trần Hưng Đạo về BRG Tower (198 

Trần Quang Khải, Q.Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội) - Tòa nhà văn phòng làm việc hạng S với 

nhiều tiện ích và đẳng cấp. Đây là kế hoạch phát triển dài hạn của Ngân hàng nhằm nâng 

cao chất lượng môi trường làm việc, mang đến không gian hiện đại, chuyên nghiệp và tân 

tiến cho CBNV, khẳng định là một trong những môi trường làm việc tốt nhất châu Á.  

3. Kết quả kinh doanh ngoạn mục 

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của SeABank tăng gần 32.000 tỷ đồng so với năm 

2020, đạt 211.663 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch kinh doanh. Về lợi nhuận trước thuế, 

SeABank xuất sắc hoàn thành 135% kế hoạch đặt ra, đưa con số lợi nhuận của Ngân hàng 

lên hơn 3.268 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, tổng thu thuần 

ngoài lãi đạt 1.801 tỷ đồng, hoàn thành 139% kế hoạch 2021. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập 

(CIR) đạt 36,2% và tỷ lệ nợ xấu (NPL) tiếp tục giảm ở mức 1,65%.   

4. Tăng vốn điều lệ   

Tháng 12/2021, SeABank chính thức được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 

14.785 tỷ đồng.  Việc tăng vốn điều lệ là một dấu mốc quan trọng trong kế hoạch và định 

hướng phát triển của Ngân hàng nhằm nâng cao tiềm lực tài chính và củng cố an toàn vốn, 

từ đó tạo tiền đề để SeABank đầu tư toàn diện về nhiểu mặt như cơ sở vật chất, hệ thống, 

công nghệ, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng; đồng thời đa dạng hóa 

sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc. 
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5. Ứng dụng CNTT vào kinh doanh và hoạt động 

Để thuận tiện cho các CBNV làm việc tại nhà, những ứng dụng mới linh hoạt như 

SeAOffice được đưa vào sử dụng trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, nhằm tối ưu hóa quy 

trình giao dịch và trải nghiệm khách hàng, SeABank triển khai phát triển dự án SeATeller 

giúp giao dịch viên nhận diện khách hàng; đưa công nghệ tân tiến vào hệ thống kiểm soát 

sau xử lý tín dụng (SeAOps) và phát triển ngân hàng số dành riêng cho khách hàng doanh 

nghiệp (SeAMobile Biz). 

Với mục tiêu gia tăng trải nghiệm cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số 

SeAMobile/SeANet, SeABank đã lựa chọn công nghệ tốt nhất, tiên tiến nhất hiện nay là 

điện toán đám mây (cloud) của Google Cloud. Việc hợp tác với Google Cloud là một trong 

những bước tiến quan trọng giúp SeABank khai thác sức mạnh dựa trên cơ sở hạ tầng và 

năng lực trí tuệ nhân tạo của Google Cloud để đổi mới ở tốc độ nhanh hơn và quy mô lớn 

hơn, từ đó tối ưu hóa năng lực triển khai sản phẩm, dịch vụ, hệ thống và nâng cao trải 

nghiệm cho khách hàng. 

6. Mở rộng quan hệ hợp tác 

Tháng 6/2021, SeABank chính thức được Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cấp khoản vay 

cao cấp trị giá 150 triệu USD nhằm hỗ trợ mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, đặc biệt các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Chỉ sau 6 tháng hợp tác và ghi nhận 

những hiệu quả triển khai từ SeABank, IFC và 5 quỹ tài chính quốc tế đã quyết định tài trợ 

bổ sung thêm 70 triệu USD, nâng tổng gói tài trợ tín dụng và thương mại cho SeABank lên 

220 triệu USD vào cuối năm 2021.  

Bên cạnh đó, Sau gần 8 tháng ký kết hợp tác, ADB đã quyết định nâng hạn mức bảo lãnh 

thực hiện các giao dịch thương mại với tổng giá trị giao dịch tại một thời điểm lên đến 30 

triêụ USD cho SeABank. Tháng 7/2021, Vietnam Airlines, Tập đoàn BRG và SeABank 

chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm cùng nhau phát triển trong nhiều lĩnh 

vực để nâng cao trải nghiệm khách hàng và đóng góp chung vào sự bền vững của nền kinh 

tế - xã hội đất nước. 

Nhằm tăng cường phúc lợi, nâng cao lợi ích cho đoàn viên công đoàn, người lao động và 

đóng góp chung vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội đất nước Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam cùng Tập đoàn BRG và SeABank chính thức ký kết thỏa thuận 

hợp tác. 

Cùng với đó SeABank đã ký kết hợp tác chiến lược với 4 đối tác lớn trong các lĩnh vực tư 

vấn chiến lược nhân sự, phát triển năng lực lãnh đạo, gia tăng trải nghiệm khách hàng gồm: 

Talentnet-Mercer, Crestcom Việt Nam, iChange Center và CEM Partner. Đây là những 

bước đi chiến lược quan trọng giúp SeABank phát huy thế mạnh nội tại, nâng cao năng lực 

cạnh tranh trên thị trường tài chính - ngân hàng. 

SeABank cũng liên tục ký kết với nhiều doanh nghiệp, tổ chức lớn nhằm cùng nhau phát 

triển trong nhiều lĩnh vực như: Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost); FPT Smart Cloud; Công ty Honda Việt 
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Nam; Tổng Công ty Cổ phẩn Bảo hiểm Bưu điện (PTI); Đơn vị xét nghiệm gene sở hữu 

công nghệ lõi độc quyền dành cho người châu Á - Genetica… 

7. Những giải thưởng danh giá  

SeABank được xướng tên trong danh sách 25 Thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam do 

Forbes Việt Nam công bố. Đặc biệt, SeABank vinh dự là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam 

được Tạp chí uy tín The Banker (Anh Quốc) vinh danh Ngân hàng của năm 2021 (Bank of 

the Year 2021) và được HR Asia trao giải “Môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 2021” 

Cùng với đó, SeABank cũng được nhiều tổ chức uy tín vinh danh trao giải thưởng, tiêu biểu 

như: Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021 (Tạp chí World Business Outlook), Doanh 

nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2021 (The International Business Magazine)…  

8. Thay đổi hình thức tổ chức nhiều hoạt động nội bộ    

Để phù hợp với tình hình thực tế, những hoạt động mang tính chất gắn kết tại SeABank đã 

được thay đổi sang hình thức online suốt 2 năm qua, nhưng vẫn đảm bảo tính gắn kết, vui vẻ 

và nhiệt huyết của tất cả CBNV. Với nhiều cuộc thi hấp dẫn như: Sáng tạo clip “Hoà vang 

khúc hát SeABank”, cuộc thi viết “Thư gửi SeABank” hay đặc biệt hơn là các cuộc thi được 

tổ chức trên sóng livestream như: “Ai hiểu SeABank nhất”, Hội thao online SeA-eSports với 

6 môn thi đấu, thu hút gần 650 CBNV tham gia, Cuộc thi I Love SeABank tìm hiểu về văn 

hóa SeABank cũng được đổi mới với nhiều vòng thi online và livestream hấp dẫn.  

9. Lan tỏa yêu thương 

Tháng 6/2021 Quỹ SeABank phòng chống Covid-19 chính thức được thành lập. Chỉ sau 6 

tháng, Quỹ đã hỗ trợ tiêm vaccine sớm và miễn phí cho hơn 4.000 CBNV và người thân; 

tặng nhu yếu phẩm và rau xanh cho gần 650 SeABanker tại Tp.Hồ Chí Minh trong những 

tuần đầu của giãn cách xã hội; giúp đỡ gần 3.000 CBNV SeABank và các công ty thành viên 

chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19 với tổng số tiền gần 4,3 tỷ đồng  

Cũng trong năm 2021, lần đầu tiên chương trình “Day of Love - Ngày của Yêu thương 7/9” 

được phát động trên toàn hàng và nhận được tổng số tiền quyên góp hơn 1 tỷ đồng và hỗ trợ 

cho trên 600 CBNV SeABank và các công ty thành viên tại các tỉnh đang phải thực hiện 3 

tại chỗ. Đây sẽ là hoạt động thường niên của SeABanker trên toàn hệ thống cùng chung tay 

ủng hộ và thực hiện những hành động ý nghĩa vì cộng đồng. 

SeABank cũng đã phối hợp cùng Tập đoàn BRG thành lập Quỹ An sinh “Sức sống mới” 

đồng hành cùng Chính phủ, các tổ chức, cơ quan tại các tỉnh thành địa phương, thực hiện 

nhiều hoạt động an sinh xã hội trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng số tiền gần 200 tỷ 

đồng, trong đó SeABank đóng góp gần 90 tỷ đồng. Đồng thời, những chương trình thiện 

nguyện thường niên của SeABank như Xuân Yêu thương, Tuần lễ công dân, SeABanker Vì 

trẻ thơ vẫn được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp. 

VII. THÀNH TÍCH VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU  

Giải thưởng 
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TT Tên giải thưởng trong nước Tên giải thưởng quốc tế Đơn vị trao tặng 

  TRONG NƯỚC     

1 
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất 

Việt Nam 2019 - VNR500 
  

Công ty CP Báo cáo 

Đánh giá Việt Nam - 

Vietnam Report 

2 
Top 500 Doanh nghiệp tăng 

trưởng nhanh nhất Việt Nam  
  

Công ty CP Báo cáo 

Đánh giá Việt Nam - 

Vietnam Report 

3 

Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận 

xuất sắc Việt Nam 2021 - 

Profit500 

  
Công ty CP Báo cáo 

Đánh giá Việt Nam  

4 
Top 50 Doanh nghiệp tăng 

trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 
  

Công ty CP Báo cáo 

Đánh giá Việt Nam - 

Vietnam Report 

5 Sao Vàng Đất Việt 2021  

Trung ương Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt 

Nam phối hợp 

với Trung ương Hội 

Doanh nhân trẻ Việt 

Nam 

6 
Top 25 Thương hiệu tài chính 

dẫn đầu việt nam 2021 
  

Tạp chí Forbes Việt 

Nam 

7 
Top 30 Thương hiệu ngân hàng 

Việt Nam năm 2021 
  

Công ty cổ phần 

Mibrand Việt Nam  

8 Giải thưởng Tin & dùng 2021   
Tạp chí Kinh tế Việt 

Nam  

9 
Thương hiệu xanh trong cách 

mạng công nghiệp 4.0 
  

Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam  

10 

Chiến sĩ thi đua ngành Ngân 

hàng dành cho Ms. Lê Thu 

Thủy 

  
Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam  

11 
Thương hiệu mạnh Việt Nam 

2021 
  

Tạp chí Kinh tế Việt 

Nam 

12 
Thương hiệu tiêu biểu châu Á- 

Thái Bình Dương   

Tạp Chí Kinh tế Châu 

Á – Thái Bình Dương 

13 

Cờ thi đua Đã có thành tích 

xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi 

đua ngành ngân hàng năm 2020 

  
Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam  

14 
TBI - Nhà cung cấp chất lượng 

xuát sắc  
  

Viện doanh nghiệp Việt 

Nam 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_%C6%B0%C6%A1ng_H%E1%BB%99i_li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_Thanh_ni%C3%AAn_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_%C6%B0%C6%A1ng_H%E1%BB%99i_li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_Thanh_ni%C3%AAn_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_%C6%B0%C6%A1ng_H%E1%BB%99i_li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_Thanh_ni%C3%AAn_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
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15 

Đơn vị dẫn đầu trong phong 

trào thi đua 2020 dành cho 

SeABank Đà Nẵng 

  UBND TP Đà Nẵng 

16 

Bằng khen cho 04 tập thể Đã có 

thành tích xuất sắc góp phần 

hoàn thành Nhiệm vụ Ngân 

hàng năm 2019-2020 

SeABank- Chi nhánh Sở Giao 

dịch 

SeABank- Chi nhánh Hải An 

SeABank- Chi nhánh Nghệ An 

SeABank- Chi nhánh Hà Tĩnh 

  
Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam  

  QUỐC TẾ     

1 Ngân hàng của năm 2021 Bank of Year 2021 The Banker 

2 

Top 50 công ty đổi mới sáng 

tạo nhất nên theo dõi trong năm 

2022 

Top 50 Most Innovative 

Companies to Watch 2022 
The CEO Views 

3 
Doanh nghiệp chuyển đổi số tốt 

nhất Việt Nam 2021 

Best Digital Transformation 

Business Vietnam 2021  
Finance Derivative  

4 
Doanh nghiệp chuyển đổi số 

xuất sắc 2021 

Excellence in Digital 

Transformation 2021  

The Intenatinal 

Bussiness Magazines 

5 

Ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất 

Việt Nam trong việc lấy khách 

hàng làm trọng tâm 

Most Customer-Centric 

Retail Bank in Viet Nam 
The Global Economics 

6 
Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 

2021 

Best Digital Bank Vietnam 

2021 

Tạp chi World 

Business Outlook 

7 
Ngân hàng số sáng tạo của năm 

2020  

Innovative Digital Bank of 

the Year 2020 
The European 

8 

Ứng dụng Mobile Banking tốt 

nhất Việt Nam 2020 - 

SeAMobile 

Best New Mobile Banking 

Product - SeAMobile - 

Vietnam 2020 

International Finance 

Publications 

9 
Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 

2021 

Best companies to work for 

in 2021 
Tạp chí HR Asia 

10 
50 Công ty Phát triển nhanh 

nhất 2021 

50 Fastest Growing 

Companies of the year 
The Silicon Review 

11 
Doanh nghiệp xuất sắc nhất -  

Đỉnh cao của thành công 2020 

Excellent Business Award - 

Peak of Success Award 2020 

Tổ chức Liên đoàn 

Doanh nghiệp Thế giới 

12 Doanh nghiệp truyền cảm hứng Inspirational company 
Tổ chức Liên đoàn 

Doanh nghiệp Thế giới 
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TT Tên giải thưởng trong nước Tên giải thưởng quốc tế Đơn vị trao tặng 

13 

Doanh nghiệp đi đầu trong việc 

vận hành một cách sáng tạo, 

hiểu biết và có hệ thống 

World business leader for 

being a successful leader 

who works in an innovative, 

knowledgeable and 

systematic manner 

Tổ chức Liên đoàn 

Doanh nghiệp Thế giới 

14 

Lãnh đạo đi đầu trong việc vận 

hành một cách sáng tạo, hiểu 

biết và có hệ thống 

World leader businessperson 

for being a successful leader 

who works in an innovative, 

knowledgeable and 

systematic manner 

Tổ chức Liên đoàn 

Doanh nghiệp Thế giới 

15 
CEO truyền cảm hứng nhất năm 

2021  

Most Inspirational CEO of 

the year 2021 
The European 

“Phủ sóng” thương hiệu SeABank 

SeABank xây dựng tầm nhìn để trở thành Ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất bởi khách 

hàng và đối tác, thông qua việc cung cấp đầy đủ, đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính 

với trải nghiệm tốt nhất cho mọi đối tượng khách hàng chính là định hướng phát triển 

thương hiệu mà SeABank đang hướng tới và thực hiện xuyên suốt giai đoạn từ năm 2021 

đến năm 2025. 

Trên nền tảng kỹ thuật số tiên tiến cùng sự tận tâm chuyên nghiệp, SeABank tự hào được hỗ 

trợ khách hàng trong việc đơn giản hóa quản lý và chi tiêu tài chính, từ đó đơn giản hóa 

cuộc sống với những hỗ trợ tối đa về việc quản lý chi tiêu, lên kế hoạch, đặt mục tiêu tài 

chính… giúp khách hàng tiết kiệm tiền bạc, mang lại các dịch vụ lợi ích cho không chỉ 

khách hàng mà còn cả gia đình và người thân. Các lợi ích lý tính như trên mà SeABank 

mang lại khách hàng có thể đánh giá ngay lập tức khi tham gia sử dụng các sản phẩm dịch 

vụ và giao dịch tại SeABank. SeABank mong muốn mang tới cho khách hàng các trải 

nghiệm tốt và tích cực nhất khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính, để khách hàng cảm 

thấy thích thú, yêu mến và và ưu tiên lựa chọn sử dụng SeABank. 

SeABank xác định công nghệ là một trong những yếu tố then chốt góp phần đa dạng hóa sản 

phẩm dịch vụ, tăng tốc độ xử lý giao dịch và tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường và tự 

hào là một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam chú trọng đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại 

nhất. Đồng thời Ngân hàng cũng tích cực trong việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, 

công nghệ mới đột phá nhằm mang lại trải nghiệm cao nhất cho khách hàng theo hướng số 

hóa như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, tự động hóa giao dịch tại quầy, xác 

thực khách hàng từ xa, ứng dụng trợ lý ảo chăm sóc khách hàng... Năm 2021 trước diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19, SeABank đã có những thành tích phát triển vượt bậc, 

thích ứng với thay đổi của thời đại. Việc đẩy mạnh số hóa sản phẩm dịch vụ cũng như số 

hóa quy trình nghiệp vụ, áp dụng trí tuệ nhân tạo đã giúp SeABank duy trì tốt hiệu quả kinh 

doanh với việc hoàn thành vượt 105% kế hoạch lợi nhuận 2021 chỉ sau 9 tháng với số tiền 
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gần 90 tỉ đồng. Chiến lược hội tụ số một lần nữa được khẳng định là chiến lược cốt lõi và 

quan trọng trong mục tiêu phát triển của SeABank các năm tiếp theo. 

Chú trọng tăng trưởng đồng thời về cả quy mô sản phẩm và chất lượng dịch vụ, SeABank 

đảm bảo sự linh hoạt về chính sách giá phù hợp với các ưu tiên về đảm bảo chất lượng dịch 

vụ dành cho tất cả các sản phẩm dịch vụ được cung cấp. Mở rộng gia tăng chuỗi tiện ích 

riêng biệt dành riêng cho khách hàng, SeABank liên tục kết nối, mở rộng và duy trì hệ sinh 

thái các đối tác, khách hàng thuộc đa ngành nghề lĩnh vực để tăng thêm nữa nhiều tiện ích 

cho khách hàng khi lựa chọn SeABank. Ứng dụng hệ sinh thái tiên phong, SeABank tiếp tục 

thúc đẩy hợp tác chiến lược và toàn diện với các Tập đoàn, Tổng công ty với hệ sinh thái 

hơn 30 triệu khách hàng tiềm năng bao gồm Tập đoàn BRG, Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). Bên cạnh đó, 

SeABank cũng có hợp tác chiến lược về kinh doanh với các doanh nghiệp lớn như 

Prudential Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas), Tổng Công ty Hàng không 

Việt Nam (Vietnam Airlines), Central Retail, Coca – Cola Việt Nam, Tổng Công ty Viễn 

thông MobiFone, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (HanoiTourist)… Đây chính là nền tảng 

quan trọng để SeABank phủ rộng thương hiệu, mở rộng thị phần, tăng cường bán chéo sản 

phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng mới.  

Năm 2021, nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu trên thị trường, SeABank đã được phủ 

rộng mạnh mẽ hình ảnh tới khách hàng và đối tác thông qua việc đẩy mạnh quảng cáo tại hệ 

thống biển bảng ngoài trời ở hầu khắp các tỉnh thành lớn trong cả nước: Hà Nội, Tp. Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Nghệ An… Khách hàng có thể dễ dàng bắt gặp các hình 

ảnh thương hiệu SeABank có mặt tại hệ thống siêu thị (BRG Mart, Hapro food), hệ thống 

các sân golf đẳng cấp quốc tế (BRG Kings Island Golf Resort, BRG Legend Hill Golf 

Resort, BRG Ruby Tree Golf Resort, BRG Danang Golf Resort), khách sạn hạng sang 

(Intercontinental Hà Nội, Hilton Hanoi Opera, Sheraton Đà Nẵng, Sheraton Nha Trang, 

Century Huế…), các showroom bán hàng (Honda, Gốm Chu Đậu…) hay các công trình, dự 

án Bất động sản (Four Seasons, BRG Grand Plaza, Le Grand Jardin, BRG Legend, BRG 

Residence, Khách sạn Westin…). Bên cạnh việc mở thêm các điểm giao dịch tại các tỉnh 

thành mới (Thái Bình, Hà Nam, Quảng Nam, Long An), SeABank cũng đảm bảo việc duy 

trì hình ảnh tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc, giúp thương hiệu SeABank dễ dàng 

tiếp cận, được chấp nhận và yêu thích bởi các đối tượng khách hàng mục tiêu. Bên cạnh đó, 

thương hiệu SeABank cũng thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình, báo giấy, báo 

điện tử và mạng xã hội với các nội dung đa dạng, tích cực, góp phần tạo dựng hình ảnh 

SeABank trong tâm trí khách hàng. 

Lấy khách hàng là trọng tâm, SeABank hướng tới là Ngân hàng số 1 về chăm sóc sức khỏe 

tài chính khách hàng, được khách hàng yêu mến, tin tưởng và ưu tiên lựa chọn, đồng thời là 

ngân hàng tiên phong đi đầu trong các hoạt động vì cộng đồng, văn hóa tổ chức và góp phần 

vào sự phát triển bền vững. SeABank chính là cầu nối mang tới cho khách hàng các giá trị 

không chỉ về kinh tế mà còn các giá trị về văn hóa, kết nối hoạt động cộng đồng, kết nối với 

các đối tác và thương hiệu khác để mang tới giá trị tốt hơn cho sức khỏe và cuộc sống của 

khách hàng.  
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Tại SeABank, các hoạt động nâng cao giá trị nhân văn, hướng tới phát triển bền vững được 

triển khai xuyên suốt. Các hoạt động xã hội như ủng hộ chi phí và vật tư y tế phòng và 

chống dịch Covid-19, trao tặng các nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn, trao tặng 

học bổng cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn… cùng với các hoạt động bảo vệ môi 

trường như thu gom phân loại rác, tuần lễ công dân bảo vệ môi trường được SeABank tổ 

chức xuyên suốt năm 2021 nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khách hàng, đối tác 

và cộng đồng. Các hoạt động này cũng góp phần khẳng định SeABank với vai trò là một 

doanh nghiệp có sự quan tâm chú trọng tới các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng và 

hướng tới tương lai tươi sáng. 

Năm 2021, với kết quả kinh doanh ấn tượng, tăng trưởng vượt trội trong bối cảnh khó khăn 

chung của nền kinh tế, SeABank đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trong nhóm 

các ngân hàng TMCP tại Việt Nam và được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận và 

vinh danh. 

Các giải thưởng tiêu biểu ghi nhận nhiều hạng mục về sản phẩm, chất lượng dịch vụ của 

SeABank như “Thương hiệu Quốc gia năm 2020” lĩnh vực dịch vụ tài chính - ngân hàng 

(Bộ Công Thương), Ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất Việt Nam trong việc lấy khách hàng 

làm trọng tâm (The Global Economics), Ngân hàng số sáng tạo của năm 2020 (The 

European), Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2021 (The Intenatinal Bussiness 

Magazine)…  

Thương hiệu SeABank cũng đồng thời liên tục thăng hạng trong Top 500 Doanh nghiệp lớn 

nhất Việt Nam – VNR500, Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam – Profit500, 

Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – FAST500 (Vietnam Report), 

Thương hiệu mạnh Việt Nam (Tạp chí Kinh tế Việt Nam), Doanh nghiệp xuất sắc nhất -  

Đỉnh cao của thành công 2020 (Word Confederation of Businesses), Top 30 Thương hiệu 

ngân hàng Việt Nam năm 2021 – Mibrand… cùng nhiều giải thưởng từ nhiều tổ chức uy tín 

khác.  

Đặc biệt, SeABank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được The Banker vinh danh Ngân 

hàng của năm 2021. Đồng thời SeABank còn là ngân hàng thứ 5 tại Việt Nam hoàn thành cả 

3 trụ cột Basel II trước thời hạn, được Moody’s - 1 trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín 

nhất thế giới công bố báo cáo cập nhật kết quả xếp hạng trong đó đánh giá triển vọng phát 

triển từ mức Ổn định lên Tích cực, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của SeABank 

ở mức B1 năm thứ 3 liên tiếp.  

Các thành tích kể trên là điểm tựa cho phép SeABank dẫn đầu trên thị trường trong việc đáp 

ứng với những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, giúp SeABank quản trị và điều hành hoạt động 

kinh doanh một cách chủ động, minh bạch, an toàn và bền vững. Trong thời gian tới, 

SeABank cũng đang tích cực triển khai dự án Basel III góp phần tạo dựng một nền tảng 

quản trị rủi ro vững chắc trong sự phát triển hiệu quả của Ngân hàng SeABank trên thị 

trường quốc tế. 
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VIII. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

8.1 Chính sách liên quan đến người lao động  

Hoạt động đào tạo 

Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các hoạt động đào tạo tại 

SeABank vẫn được triển khai mạnh mẽ và thường xuyên trên toàn hệ thống. Các chương 

trình đào tạo được thiết kế đều gắn liền với lộ trình phát triển nghề nghiệp và theo năng lực 

của từng nhóm chức danh.  

Các điểm nhấn trong hoạt động đào tạo: 

 60.049 lượt người tham gia đào tạo (trong đó 780 lượt tập trung, 39.136 lượt online,  

20.133 lượt E-learning); 5.375 người tham gia đào tạo với 627 ngày đào tạo; 1.177 

khóa đào tạo, 100% khối Hội sở và đơn vị kinh doanh được đào tạo; 100% CBNV 

tân tuyển được tổ chức đào tạo; 93% CBNV được tham gia đào tạo trên toàn hệ 

thống. Hầu hết các chỉ số đào tạo đều tăng so với cùng kỳ năm 2020, chỉ số tăng cao 

nhất là số lượt học online lên tới 400%. 

 Các chương trình, khóa đào tạo không chỉ tăng về lượng mà còn về nội dung, chất 

lượng, sát với năng lực chức danh công việc. Trong đó, SeABank đã xây dựng 31 

khóa học mới, phát triển 54 giảng viên nội bộ mới, hợp tác với 13 đối tác đào tạo 

(trong đó có 6 đối tác mới), bình quân điểm đánh giá khóa học đạt 9,1/10 điểm.  

 Đặc biệt trong năm 2021, SeABank đã đầu tư và hoàn thành xây dựng hệ thống LMS 

mới “iLearn by SeA” trên nền tảng cloud, hỗ trợ đa thiết bị và đa nền tảng, với 

nhiều tính năng mới gia tăng trải nghiệm cho người dùng. 

  Riêng đào tạo dành cho cấp quản lý lãnh đạo, năm 2021 SeABank tiếp tục tập trung 

vào 2 trụ cột chính: 

a. Phát triển năng lực lãnh đạo quản lý và phát triển đội ngũ quản lý kế cận; 

b. Đẩy mạnh và lan tỏa văn hóa Coaching & Mentoring  

Ngoài các chương trình đào tạo theo năng lực dành cho cán bộ quản lý định kỳ, từ 

Trưởng nhóm tới Quản lý cấp trung, cấp cao như SeAManagers, SeALeaders Talk, 

SeAFactors, SeACoach…SeABank đã phát triển thêm các chương trình mới như: 

SeAShark, Up yourself, SeAHipo, SeAUp, Quản trị nhân sự dành cho Quản lý cấp 

trung... Cụ thể, Chương trình đào tạo Quản lý cấp trung SeAManagers mùa thứ 5 đã 

được chuẩn hóa, phát triển và triển khai, đây cũng là chương trình đào tạo thường 

niên đánh dấu thương hiệu nhân sự của SeABank trên thị trường Ngân hàng. 

Chương trình đào tạo dành cho các nhân tố SeABank - SeAFactors và Chương trình 

đào tạo kỹ năng huấn luyện - SeACoach tiếp tục được triển khai cho 13 SeACoach; 

25 SeAFactors, với 171 giờ coach với chuyên gia, 228 giờ coach nội bộ, 8 buổi 

SeAFactors lan tỏa tới 720 người. Chương trình đào tạo Quản trị nhân sự đã triển 

khai 9 lớp với 272 Quản lý cấp trung tham gia. 

Với sự đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo đặc biệt dành cho đội ngũ Quản lý lãnh đạo, 

cho thấy sự quan tâm của Ban lãnh đạo Ngân hàng cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ 
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nhân sự kế cận, các vị trí quản lý then chốt và các dự án, chương trình chiến lược trọng 

điểm, góp phần đảm bảo nguồn nhân sự có chất lượng cao, sẵn sàng cho các mục tiêu phát 

triển dài hạn của SeABank. 

Hoạt động phát triển nguồn nhân lực 

Tuyển dụng 

Tính đến 31/12/2021, tổng số CBNV trên toàn hệ thống của SeABank là 4.501 nhân sự. 

Trong bối cảnh ảnh hưởng của bốn lần bùng dịch Covid-19, SeABank đã không ngừng nỗ 

lực duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện hữu mà còn gia tăng số lượng nhân 

sự lên đến 14%. Số lượng nhân sự chi tiết qua 5 năm gần nhất như sau: 

 

Bên cạnh việc tăng cường đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, năng lực làm việc tại 

các đơn vị trên toàn hệ thống, SeABank cũng tích cực triển khai chuỗi các chương trình: 

Thực tập sinh tiềm năng, Khởi nghiệp cùng SeABank, Talkshow định hướng nghề nghiệp 

trực tuyến trên trang fanpage SeABank - Tuyển dụng… nhằm thu hút nhân tài, phát hiện bồi 

dưỡng đội ngũ nhân sự trẻ, tiềm năng với lộ trình phát triển của Ngân hàng.  

Chính sách lương, thưởng và phúc lợi 

Song song với việc đảm bảo các phúc lợi, đãi ngộ theo đúng quy định của Luật Lao động và 

Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách đãi ngộ (Total Rewards) của SeABank được xây dựng 

trên cơ sở chiến lược kinh doanh và chiến lược nhân sự với mục tiêu trở thành ngân hàng 

bán lẻ dẫn đầu và được yêu thích nhất, nhằm mang đến cho SeABanker những chính sách 

đãi ngộ cạnh tranh, xứng đáng với đóng góp và cống hiến của mỗi cá nhân đối với sự phát 

triển của SeABank. 
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Điều chỉnh lương định kỳ: Cấu trúc lương 3P của SeABank được xây dựng với sự tham gia 

tư vấn của Talentnet - Mercer dựa trên các nguyên tắc cạnh tranh với thị trường và công 

bằng trong nội bộ, phù hợp với chiến lược kinh doanh và chiến lược con người của Ngân 

hàng. Hàng năm, SeABank đều tiến hành các đợt điều chỉnh lương định kỳ và điều chỉnh 

lương theo các đợt nâng bậc/bổ nhiệm tập trung với các nguyên tắc xem xét trọng tâm vào 

vị trí đảm nhiệm, hiệu quả làm việc và thâm niên công tác của từng cá nhân để có chính 

sách lương cạnh tranh với thị trường và công bằng nội bộ; 

Chính sách thưởng 

Hệ thống chính sách thưởng của SeABank được cấu trúc bao gồm nhiều chính sách thưởng 

khác nhau dựa trên năng lực làm việc, kết quả làm việc, thành tích và đóng góp, cống hiến 

của từng cá nhân cho sự phát triển của Ngân hàng. SeABank đảm bảo CBNV có thành tích 

tốt sẽ được khen thưởng xứng đáng và kịp thời với hệ thống các chính sách thưởng đa dạng 

và gắn kết trực tiếp với kết quả, hiểu quả làm việc: 

- Thưởng thi đua kinh doanh đối với các CBNV có thành tích xuất sắc theo các 

chương trình thi đua, thúc đẩy kinh doanh của Ngân hàng; 

- Chính sách lương kinh doanh bổ sung đối với lực lượng bán với sự tư vấn của đối tác 

Mercer Singapore và Talentnet nhằm thúc đẩy kết quả kinh doanh của lực lượng bán 

theo chiến lược phát triển của Ngân hàng, đảm bảo thu nhập cạnh tranh với thị 

trường; 

- Chính sách thưởng hiệu quả công việc dựa trên hiệu quả làm việc của từng đơn vị, cá 

nhân và mức độ đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của Ngân hàng;  

- Các chính sách thưởng thành tích đặc biệt cho các cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất 

sắc các nhiệm vụ, chương trình, dự án được phân công, giao phó; thưởng ý tưởng và 

giải pháp sáng tạo…; 

- Các chính sách phúc lợi: Hệ thống chính sách phúc lợi của SeABank ngày càng được 

mở rộng và nâng cao nhằm mang lại giá trị đãi ngộ tốt nhất cho CBNV; đồng thời 

tạo được sự khác biệt về chính sách theo thâm niên, kết quả làm việc, thúc đẩy văn 

hóa hướng đến hiệu quả, thu hút và giữ chân nhân tài; 

- Chính sách bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện PVICare cho CBNV và người 

thân với phạm vi và quyền lợi bảo hiểm được mở rộng, nâng cao hàng năm; 

- Hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho CBNV được thực hiện hàng năm với danh 

mục khám mở rộng tại các bệnh viện chất lượng, uy tín (năm 2021 tại Bệnh viện 

Trung ương Quân đội 108); 

- Chính sách vay vốn ưu đãi dành cho CBNV SeAStaff Privileged; 

- Chính sách về chế độ nghỉ phép năm mở rộng số ngày nghỉ phép năm; 



 

 

89 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN SEABANK 2021 

- Các chương trình/hoạt động kết nối và gắn kết đồng nghiệp (Team Building, 

SeAFamily, các cuộc thi nội bộ…); 

- Các chương trình tri ân CBNV và gia đình (SeATet, Bé SeABank vẽ tranh cuộc 

sống…). 

8.2 Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Kịp thời hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Năm 2021 chứng kiến sự bùng phát nghiêm trọng của dịch Covid-19, với tôn chỉ hoạt động 

“Vì cộng đồng”, SeABank luôn chủ động và tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm ủng 

hộ, hỗ trợ các cơ quan ban ngành, người dân trong công tác phòng chống dịch. Trong công 

tác hỗ trợ chính quyền và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên khắp cả nước, 

SeABank và Tập đoàn BRG cùng các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn BRG đã tài trợ, ủng 

hộ tổng cộng gần 200 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức khác nhau.  

Theo đó, SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 Quốc gia; ủng hộ 5 

tỷ đồng tương đương 2.000 máy tính học trực tuyến cho học sinh nghèo vùng dịch; ủng hộ 

Tp.Hà Nội 5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; ủng hộ 2 tỷ đồng tương 

đương 133 tấn gạo cho người nghèo; ủng hộ 600 triệu đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19 

của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và gần 1,2 tỷ đồng mua vật tư, thiết bị y tế, nhu yếu 

phẩm để triên khai hoạt động hỗ trợ công nhân, người lao động trên cả nước. 

Mặt khác, SeABank phối hợp với Tập đoàn BRG và các công ty thành viên cũng tích cực 

chủ động triển khai ủng hộ các tỉnh/thành phố lớn như Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 

Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bắc Giang… thiết bị y tế phục vụ 

quá trình điều trị Covid-19 với tổng ngân sách gần 150 tỷ đồng.  

Những giải pháp kịp thời của SeABank đã góp một phần chung tay cùng các cấp chính 

quyền và người dân cả nước trong cuộc chiến phòng chống đại dịch, đồng thời khẳng định 

vai trò doanh nghiệp trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, ổn định đời 

sống toàn xã hội.  

Ưu tiên phát triển giáo dục 

Trẻ em là tương lai của đất nước, là nhân tài của dân tộc và việc ươm mầm những hạt giống 

nhỏ sẽ góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế sau này. Nhận thức được tầm quan trọng của 

việc phát triển hạt giống, SeABank thành lập Quỹ Ươm mầm Ước mơ, trao tặng các suất 

học bổng khuyến học 1 triệu đồng/tháng kéo dài trọn đời phổ thông cho các em học sinh 

nghèo hiếu học. 

Bước sang năm thứ 7 đồng hành cùng trẻ em trên khắp 27 tỉnh thành cả nước, Quỹ Ươm 

mầm Ước mơ hiện đã hỗ trợ tổng cộng 164 em học sinh tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, 

Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Định, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Bình 

Dương, Đồng Nai, Cà Mau… Gieo hạt mầm để nhận được quả ngọt, năm 2021 là năm đặc 

biệt khi Quỹ Ươm mầm Ước mơ đã đồng hành và chứng kiến 09 em học sinh tốt nghiệp đại 
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học, mở rộng một cánh cửa mới chào đón các em đến với những cơ hội phát triển phía trước 

và cùng với đó mỗi em được nhận một suất học bổng khởi nghiệp trị giá 10 triệu đồng. 

Ngân sách Quỹ Ươm mầm Ước mơ tiếp tục đồng hành hỗ trợ em học sinh nghèo đạt thành 

tích cao trong học tập năm 2021 là gần 1,9 tỷ đồng; 

Bên cạnh đó, SeABank cũng đồng hành ủng hộ 110 triệu đồng cho Quỹ học bổng Ngân 

hàng năm 2021 nhằm giúp đỡ các sinh viên nghèo đạt kết quả cao trong học tập được rèn 

luyện tại các trường Đại học, Học viên, Cao đẳng cùng ngành nghề, chuyên môn… 

Ủng hộ người nghèo 

Năm 2021, chương trình từ thiện thường niên “Xuân Yêu thương” của SeABank tiếp tục 

được diễn ra từ Bắc vào Nam thông qua các hình thức: Tặng quà cho trẻ em, trẻ mồ côi, 

người già, người khuyết tật, người vô gia cư; Tặng quà cho các em học sinh có kết quả học 

tập tốt; Tặng quà hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… với ngân sách lên 

tới gần 300 triệu đồng. 

Trong năm 2021, Quỹ One Day One Smile liên tục bám sát chủ trương, chỉ đạo của Ngân 

hàng Nhà nước cũng như hưởng ứng lời kêu gọi của nhiều cơ quan, đơn vị khác và thực 

hiện nhiều chương trình an sinh xã hội ở khắp nơi trên cả nước như: Tài trợ Chương trình 

thiện nguyện “Tôi yêu đồng bào tôi” tại Sơn La; Tài trợ chương trình “Tết vì người nghèo 

và nạn nhân chất độc da cam” tại Nha Trang; Hỗ trợ các gia đình gặp biến cố không may 

mắn trong cuộc sống, trẻ em chống chọi với bệnh hiểm nghèo tại Đà Nẵng, Quảng Ninh với 

ngân sách gần 130 triệu đồng; Quỹ SeALove tiếp tục hỗ trợ hợp đồng bảo hiểm các năm tiếp 

theo cho các cá nhân được Quỹ đồng hành với ngân sách gần 100 triệu đồng.  

8.3. Trách nhiệm đối với môi trường 

Bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên  

Trong quá trình hoạt động, SeABank luôn đi tiên phong trong việc bảo vệ môi trường, phát 

triển bền vững cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội. 

- Theo đó, số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 

môi trường tại SeABank: không bị xử phạt. 

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 

môi trường: 0 VND. 

 Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Nước thải sinh hoạt không tái sử 

dụng do không có bể gom nước thải. 

Tiết kiệm nước sạch: 

SeABank đã áp dụng các giải pháp chống thất thoát nước như: Tăng cường tuần tra, kiểm 

tra nhằm kịp thời phát hiện rò rỉ, thất thoát nước, sửa chữa đường ống hư hỏng, thay thế các 

trang thiết bị vệ sinh xuống cấp… Chính nhờ vậy, mặc dù nhân sự Hội sở tăng lên nhưng 

chỉ số tiêu thụ nước sinh hoạt đã giảm xuống đáng kể. 
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Nước sinh hoạt của Văn phòng được gom vào bể phốt và được đưa vào trạm xử lý nước thải 

40m3/ngày-đêm đặt dưới tầng hầm B2. Sau đó được thải ra hệ thống thu gom của nước thải 

sinh hoạt nước thải của thành phố Hà Nội. Hệ thống xử lý nước thải của SeABank đáp ứng 

tiêu chuẩn xả thải ra môi trường theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B.  

Theo định kì, SeABank kết hợp với Công ty TNHH Du Lịch và Thương mại Hoàn Kiếm 

thực hiện xin cấp phép xả thải ra môi trường. Giấy phép xả thải gần nhất là Số 331/GP-

UBND hiệu lực từ 12/8/2019 đến 12/8/2022 (3 năm). Hàng quý, SeABank tiến hành quan 

trắc nước thải ra và lập hồ sơ báo cáo định kỳ gửi Sở tài nguyên môi trường Thành phố Hà 

Nội. 

 

Đơn vị: m3/tháng 

 

Tiết kiệm năng lượng 

SeABank cũng sâu sát, quan tâm đến việc tiết kiệm năng lượng điện. Khi nhân sự tăng lên, 

kéo theo gia tăng trang thiết bị máy tính, công cụ làm việc, thiết bị phụ tải tiêu thụ điện, 

SeABank đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hành việc tiết kiệm, tránh để lãng phí tài 

nguyên cụ thể như lắp đặt bộ hẹn giờ bật/tắt tự động hệ thống chiếu sáng công cộng, hạn chế 

phụ tải tiêu thụ điện tại các khung giờ cao điểm hàng ngày, chuyển đổi chiếu sáng sử dụng 

đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang sang đèn led. Vì vậy ngay tại Hội sở, dù các thiết bị tiêu thụ 

điện nhiều lên nhưng mức tiêu thụ điện dần ổn định ở mức 180.000 KWh/tháng. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN SEABANK 2021 
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Năm 2022 tới đây, SeABank tiếp tục triển khai những sáng kiến tiết kiệm năng lượng như 

thay thế bộ khởi động động cơ trực tiếp bằng khởi động mềm/biến tần cho bơm và quạt, 

chuyển đổi toàn bộ đèn chiếu sáng huỳnh quang sang đèn Led cho hiệu suất cao hơn, hệ 

thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời… 

Quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường ở các tòa nhà thuộc SeABank bao gồm phân loại chất thải, 

thúc đẩy các sáng kiến về tái sử dụng và tái chế chất thải. SeABank đã trang bị thùng rác 

phân loại: hữu cơ, giấy, nhựa, chất thải độc hại tại Hội sở. SeABank đã có quy định về phân 

rác trong Sổ tay tòa nhà văn phòng. SeABank phát động trên toàn hệ thống về bảo vệ môi 

trường, sử dụng sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường, phân loại rác thải trong chương 

trình Let’s Go Green With SeABank, SeAGreen, SeAHero Point Card.   

Phát triển văn hóa thân thiện với môi trường 

Xây dựng tinh thần bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững, từ năm 2018 

SeABank phát động và triển khai chuỗi hoạt động vì môi trường “Let’s Go Green with 

SeABank” với nhiều hoạt động thiết thực. 

Hoạt động thu gom phân loại rác để tái sử dụng được SeABank triển khai định kỳ hàng tuần 

tại các điểm giao dịch của SeABank tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh, thu hút được sự tham 

gia của đông đảo CBNV. SeABank đồng thời thực hiện việc tuyên truyền thường xuyên để 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể CBNV thông qua cách phân loại và xử lý 

rác thải, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm giấy… Chính CBNV sau đó dần trở thành 

những đại sứ vì môi trường lan truyền các thông điệp tích cực vì cuộc sống xanh tới người 

thân, bạn bè. 

Hoạt động trồng cây - trồng rừng là một phần quan trọng của chuỗi hoạt động này. Bên cạnh 

việc ủng hộ các quỹ hoạt động vì môi trường, SeABank đã thành lập quỹ vì môi trường 
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mang tên SeAGreen. Thành lập từ năm 2021 với mục đích là tăng cường các hoạt động nâng 

cao nhận thức và hành động vì môi trường, SeAGreen hoạt động dưới hình thức kêu gọi 

quyên giúp sự ủng hộ của những tấm lòng nhân ái từ CBNV và khách hàng để đóng góp 

triển khai cho các hoạt động vì môi trường hướng tới phát triển bền vững. Toàn bộ số tiền 

quyên góp được sẽ được sử dụng để triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường như: như 

trồng cây gây rừng, tuyên truyền ý thức, thu gom và xử lý rác tái chế, và triển khai các chuỗi 

chương trình vì môi trường tại các đơn vị của SeABank và địa phương trên toàn quốc.  

Nhiều hoạt động thiết thực khác cũng được SeABank triển khai tại các điểm giao dịch tại 

các địa phương trên toàn quốc như: trang bị thêm cây xanh trong văn phòng, tặng khách 

hàng các quà tặng thân thiện với môi trường, tuần lễ công dân vì môi trường… và nhận 

được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng và người dân trên địa bàn. 

8.4 Hoạt động thị trường vốn xanh 

Phù hợp với xu thế chung của nền kinh tế nhằm góp phần thực hiện mục tiêu trong Chiến 

lược quốc gia về tăng trưởng xanh cũng như hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh thuộc các 

ngành, lĩnh vực thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu mang lại lợi ích về 

môi trường (nông nghiệp xanh, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch…), 

trong giai đoạn 2021 - 2025, SeABank định hướng thúc đẩy hoạt động cấp tín dụng cho lĩnh 

vực xanh, đồng thời đặt nền tảng để triển khai thực hiện quản lý các rủi ro về môi trường và 

xã hội trong giai đoạn tiếp theo.  

Trong năm 2021, SeABank đã ban hành Chính sách cấp tín dụng xanh tại SeABank trên cơ 

sở triển khai các quy định liên quan đến ngân hàng - tài chính - tín dụng xanh, đảm bảo tuân 

thủ pháp luật và các quy định, chính sách về bảo vệ môi trường. Ưu tiên dành nguồn lực cấp 

tín dụng cho các lĩnh vực xanh như nông nghiệp xanh, lâm nghiệp bền vững, năng lượng tái 

tạo, năng lượng sạch, quản lý nước bền vững tại khu vực đô thị và nông thôn và các lĩnh vực 

xanh khác. SeABank cũng đã hợp tác với đối tác quốc tế để xây dựng và triển khai Chương 

trình phát triển bền vững cùng Tín dụng xanh SeABank với nguồn vốn sẵn sàng lên đến 100 

triệu USD cho các nhu cầu vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh 

doanh, phương án vay vốn thuộc lĩnh vực được cấp tín dụng xanh triển khai ở tất cả các 

phân khúc khách hàng. 

SeABank cam kết sẽ tiếp tục tìm kiếm, tài trợ vào các công trình xanh, các dự án sử dụng tài 

nguyên hiệu quả theo định hướng tư vấn từ tổ chức quốc tế cấp tín dụng xanh để giúp giảm 

phát thải khí nhà kính cũng như thiết lập một hệ thống đồng bộ quản lý các rủi ro về môi 

trường, xã hội và quản trị phù hợp với các yêu cầu của tổ chức, tăng cường năng lực đánh 

giá và quản trị rủi ro môi trường và xã hội (ESMC), hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của 

Ngân hàng cũng như giúp mở rộng danh mục tài trợ dự án xanh. 
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IX. VĂN HÓA TỔ CHỨC 

9.1. Văn hóa tổ chức tiếp tục phát triển mạnh mẽ 

Văn hoá tổ chức là một trong những yếu tố quan trọng nhất thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 

của một doanh nghiệp. Nếu như cơ sở vật chất, trang thiết bị là “phần xác", thì văn hoá tổ 

chức chính là “linh hồn" của doanh nghiệp. Hiểu được điều này, SeABank luôn chú trọng 

phát triển văn hóa, từng bước trở thành Ngân hàng dẫn đầu về Văn hóa tổ chức.  

Năm 2021 là một năm đầy biến động. Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục hoành hành, thậm chí 

diễn biến phức tạp hơn so với năm trước. Đợt bùng phát dịch lần thứ 4 khiến cho kinh tế cả 

nước bị đình trệ. Tuy nhiên, không vì thế mà các hoạt động văn hoá tổ chức của SeABank bị 

bỏ qua trong năm 2021. Trước tình hình căng thẳng, các hoạt động về văn hoá tổ chức và 

truyền thông nội bộ cũng phải “thích nghi”, thay đổi kịp thời để trấn an, nâng cao tinh thần 

và gắn kết nhân viên trong khoảng thời gian khó khăn này. 

Lan toả yêu thương tới cộng đồng với những hoạt động thiện nguyện 

Tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng cũng là lúc SeABank lan toả mạnh mẽ tinh thần 

tương thân tương ái của CBNV thông qua các hoạt động thiện nguyện, thể hiện hình ảnh “Vì 

cộng đồng" mà Ngân hàng luôn đề cao và hướng tới từ những ngày đầu thành lập. 

Đầu năm 2021, SeABank triển khai chương trình Xuân Yêu thương với thông điệp Tết sẻ 

chia cùng SeABank, mong muốn mang tới một cái Tết sum vầy, ấm áp tới những người dân, 

hộ gia đình, những trung tâm bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn. 

Chương trình Tuần lễ công dân 2021 - SeABankers lan toả yêu thương với 3 hoạt động 

chính: Hướng về tâm dịch, Hiến máu cứu người, Sẻ chia điều tử tế đã được tổ chức thành 

công cả 2 hình thức online và offline, với sự tham gia của toàn thể CBNV với hàng ngàn 

suất quà được trao tận tay những người dân tại địa phương tâm dịch, hàng trăm đơn vị máu 

được tiếp nhận để cứu chữa người bệnh kịp thời và rất nhiều câu chuyện ý nghĩa được các 

nhân viên chia sẻ để lan toả những nguồn năng lượng tích cực, những tình cảm thương yêu 

tới cộng đồng. Ngoài ra, chương trình SeABankers Vì trẻ thơ 2021 cùng chủ đề “Hơi ấm 

trao tay - Tình thương lan toả” cũng được các đơn vị SeABank trên toàn quốc triển khai 

rộng rãi tại địa bàn, lan toả yêu thương tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Gắn kết, nâng cao tinh thần CBNV 

Trong năm 2021, với tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, việc tổ chức một số hoạt 

động offline để nhân viên tại các đơn vị trên toàn có cơ hội giao lưu gắn kết còn hạn chế. Vì 

vậy, SeABank đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động gắn kết nội bộ dưới nhiều hình thức 

khác nhau, đặc biệt là hình thức trực tuyến để CBNV có thể tham gia mọi lúc, mọi nơi. 

Chương trình “SeABankers - Gửi lời yêu thương" bao gồm hoạt động gửi thiệp ecard cho 

CBNV tại địa phương tâm dịch và hoạt động online, chụp ảnh động viên các CBNV tại khu 

vực Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông 

đảo CBNV, phát huy được tinh thần đoàn kết, đồng chí hướng của CBNV SeABank. Hoạt 
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động này đã góp phần gắn kết CBNV tại các vùng miền, cùng động viên nhau vượt qua 

khoảng thời gian khó khăn do dịch bệnh mang lại. 

Cũng trong khoảng thời gian này, hoạt động truyền thông về phòng chống dịch Covid-19 

cũng được đẩy mạnh bao gồm những bài viết truyền thông, những minigame tương tác trên 

mạng xã hội, cuộc thi online “Ở nhà vẫn vui", các điểm tin trên các kênh SeASound, 

SeANews, chuỗi talkshow “Alo! SeABank nghe đây" để giúp CBNV có thêm kiến thức và 

luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tự tin vượt qua bệnh dịch. 

Vào những dịp đặc biệt, hàng loạt các hoạt động, cuộc thi online được diễn ra sôi nổi, góp 

phần nâng cao tinh thần của các SeABanker như: Chương trình Extraordinary Women được 

tổ chức nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chương trình “Dịu dàng nàng SeA" triển khai nhân 

ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, cuộc thi “Vì chúng ta là một nhà" được phát động nhân ngày 

Gia đình Việt Nam 28/6, cuộc thi nội bộ nhân dịp Tết Nguyên đán “Chuẩn cơm SeABankers 

nấu"... Tất cả các cuộc thi, chương trình đều nhận được sự quan tâm của các CBNV trên 

toàn hệ thống, thu hút được nhiều bài dự thi, nhiều lượt tương tác trên nền tảng mạng xã hội. 

Đầu năm 2021, nhân ngày kỷ niệm 27 năm thành lập, bài hát SeABank “Kết tay đan yêu 

thương" đã được phát hành và thu hút được sự chú ý của không chỉ CBNV mà còn của công 

chúng. Lần đầu tiên, SeABank có một bài hát riêng, một bài hát ý nghĩa thể hiện những giá 

trị cốt lõi, những hình ảnh SeABank luôn hướng tới cùng thông điệp “SeABank là nhà” đã 

in sâu trong tâm trí. Từ đó, cuộc thi “Hoà vang khúc hát SeABank" được triển khai và nhận 

được sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị trên toàn quốc. Bài hát được các đơn vị thể hiện 

dưới nhiều phiên bản khác nhau, để lại dấu ấn sâu đậm và góp phần lan toả rộng rãi ý nghĩa 

cũng như tinh thần của “Kết tay đan yêu thương". 

Ngoài ra, SeABank cũng tổ chức nhiều hoạt động mang tính chất tập thể. Đặc biệt phải kể 

đến, SeABank lần đầu tiên tổ chức thành công Hội thao SeA-eSports 2021, thu hút được 

hàng trăm VĐV tham dự trên toàn quốc. Thông qua cuộc thi, các CBNV đã thể hiện một 

tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết, lạc quan trước diễn biến căng thẳng của dịch bệnh, thể 

hiện tinh thần đoàn kết, đồng chí hướng của SeABank. 

Quan tâm tới đời sống của CBNV và gia đình CBNV 

Không chỉ những con người đang cống hiến cho sự phát triển của Ngân hàng, SeABank 

cũng luôn hướng tới những giá trị gia đình mang ý nghĩa tốt đẹp. 

Năm 2021, SeABank tiếp tục tổ chức những cuộc thi đầy ý nghĩa dành cho các gia đình. 

Cuộc thi “Bé SeABank vẽ tranh cuộc sống" hay “Viết thư cho Ông già Noel" dành cho các 

SeABanker nhí năm vừa qua đã thu hút được số lượng lớn bài dự thi đáng yêu và ngộ 

nghĩnh. 100 bức tranh và 200 bức thư dự thi đã cho thấy sự quan tâm của đông đảo các bé 

SeABank đối với các cuộc thi hơn hẳn những năm trước. Những dòng thư, những nét vẽ của 

các bé chứa đựng những tâm tư tình cảm, những câu chuyện đầy ý nghĩa, những tình yêu 

thương các con muốn lan toả tới cha mẹ, tới bạn bè, tới người thân, và tới cộng đồng. Ngoài 

ra, cuộc thi “Gia đình SeABank – Sáng tạo đêm rằm” cũng được các gia đình SeABank 
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hưởng ứng nhiệt tình. 70 bài dự thi cũng là 70 tác phẩm đầy tính sáng tạo, với những thông 

điệp ý nghĩa gửi gắm tới những người thân yêu. 

Ngoài các cuộc thi với những giải thưởng hấp dẫn, SeABank cũng chuẩn bị những món quà 

tặng cho CBNV và gia đình vào những ngày đặc biệt. 

Nhân ngày lễ Giáng sinh, những con thú bông, những hộp sáp màu cùng những tấm thiệp 

đầy màu sắc được gửi đến tận tay CBNV và các con, mong muốn các con có thêm nhiều kỷ 

niệm đẹp, nhiều niềm vui bên người thân và gia đình. 

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, khi thời khắc chuyển giao năm mới đang gõ cửa, cũng là lúc 

những bộ quà SeATết mang theo những lời chúc, nét văn hoá tốt đẹp của SeABank được 

trao tay các cha mẹ thân sinh và gia đình các SeABanker. Năm 2022, SeATết mang đến 

món quà “Bữa cơm sum vầy, đong đầy hạnh phúc" với bộ bát đĩa cao cấp Gốm Chu Đậu 

hoạ tiết hoa đào và hoa mai biểu tượng đặc trưng cho ngày Tết. Đặc biệt, mỗi CBNV nhận 

được 02 bộ SeATết như lời tri ân của SeABank gửi tới tứ thân phụ mẫu của các SeABanker. 

Hơn nữa, trong những ngày đầu năm mới, SeABank đã triển khai lì xì đầu năm cho con của 

CBNV với những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới các con, mong các con sẽ có một năm mới 

tràn ngập niềm vui. 

Năm 2021 vừa qua, SeABank được HR Asia, tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại Châu Á, 

công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021”. Một trong những yếu tố giúp cho 

SeABank vinh dự được công nhận chính là sự thành công trong việc phát triển văn hóa tổ 

chức, gắn kết nhân viên, đội ngũ ban lãnh đạo một cách xuất sắc, có chính sách nhân sự 

vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi 

nhằm tăng cường sự gắn kết của các CBNV. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch làm gián đoạn 

hoạt động kinh doanh trên toàn cầu và tại Việt Nam, SeABank vẫn duy trì tốt yếu tố này. 

SeABank luôn quan tâm tới không chỉ CBNV và còn cho gia đình, người thân của các 

SeABanker. Những tình cảm, sự quan tâm ấy tuy nhỏ nhưng cũng góp phần tạo động lực, 

nuôi dưỡng tình yêu của CBNV dành cho Ngân hàng, tạo nền móng vững chắc cho những 

ngày tháng cống hiến không ngừng nghỉ của nhân viên Ngân hàng áo đỏ. 

9.2. Hạnh phúc với những chỉ số gắn kết CBNV 

Sự gắn kết và hài lòng của CBNV luôn là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra nền móng 

vững chắc, góp phần phát triển tổ chức trong dài hạn. Nó chính là những thước đo của một 

“chỉ số hạnh phúc”. Và khi người lao động cảm thấy hạnh phúc thì sự gắn bó với nơi làm 

việc sẽ được đảm bảo vững chắc hơn bao giờ hết. Đây chính là đòn bẩy, là nền tảng cho sự 

phát triển bền vững và thịnh vượng. Hướng tới trở thành Top 3 ngân hàng dẫn đầu về Văn 

hóa tổ chức, SeABank đã và đang triển khai rất nhiều chính sách, chương trình phúc lợi giúp 

gắn kết CBNV với nhau và gắn kết CBNV với Ngân hàng. 

Để đánh giá và ghi nhận chuẩn xác nhất mức độ hài lòng của CBNV về môi trường, văn 

hóa, các hoạt động phong trào tại Ngân hàng, SeABank đã tiến hành thực hiện khảo sát ẩn 

danh để CBNV có thể thoải mái thể hiện ý kiến của mình về tổ chức về chỉ số đo lường gắn 
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kết của nhân viên (chỉ số thể hiện sự cam kết về mặt cảm xúc của CBNV dành cho tổ chức). 

Kết quả khảo sát đạt được là rất khả quan so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trên 

thị trường khi chỉ số gắn kết của SeABanker lên tới 55% (Theo nghiên cứu của Anphabe 

năm 2021, khảo sát trên 26.000 người lao động đang làm việc tại các Công ty ở Việt Nam, 

chỉ có 13,8% CBNV thực sự có ý định gắn kết lâu dài với tổ chức và 46,9% CBNV gắn kết 

với doanh nghiệp).  

Ngoài ra, có đến 89,36% CBNV được khảo sát cho rằng họ sẽ gắn bó với SeABank ít nhất 

trong hai năm tiếp theo. Để có được con số 55% CBNV SeABank gắn kết đó là tổng quan 

của rất nhiều yếu tố khác nhau, những cố gắng và nỗ lực của Ngân hàng trong việc tạo lập 

một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở - nơi mà mỗi CBNV được thấy 

mình là một thành viên trong đại gia đình SeABank. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các chương trình hỗ trợ khách hàng, hỗ 

trợ CBNV và gia đình, các gói hỗ trợ cộng đồng phòng chống Covid-19 đã được triển khai. 

Điều đó lý giải vì sao giá trị cốt lõi “Vì cộng đồng” của SeABank luôn được đánh giá cao và 

thấm nhuần trong tâm trí mỗi SeABanker.  

Cùng với đó, đời sống tinh thần của các CBNV cũng rất được quan tâm bằng việc thường 

xuyên tổ chức các cuộc thi nội bộ để các cá nhân, đơn vị trên toàn hàng có cơ hội được thể 

hiện tài năng, kiến thức, sự sáng tạo. Các cấp lãnh đạo luôn quan tâm đến đời sống của 

CBNV cả trong công việc lẫn cuộc sống, để mỗi SeABanker đều cảm thấy SeABank là nhà, 

nơi họ được sẻ chia tâm tư, nguyện vọng, được yêu thương. 

Minh chứng cho mọi nỗ lực đó, năm 2021 chỉ số hài lòng của CBNV SeABank đạt 87,48%, 

đây là kết quả khá tốt khi so sánh với đơn vị nằm trong Top 3/100 nhà tuyển dụng được yêu 

thích nhất năm 2020 theo danh sách CareerBuilder Việt Nam. (Theo kết quả khảo sát nội bộ 

của doanh nghiệp này năm 2020, chỉ số hài lòng của người lao động tại đây đạt 91,9%). 

Chỉ số hài lòng của CBNV được tổng hợp từ kết quả khảo sát trên 7 khía cạnh với kết quả 

như sau: 

Nội dung Chỉ số hài lòng Nội dung Chỉ số hài lòng 

Lương thưởng 83.8% Khen thưởng công bằng 85.0% 

Hình ảnh tổ chức 91.2% Quan hệ đồng nghiệp 91.8% 

Khả năng tự chủ 90.6% Hỗ trợ từ cấp trên 90.2% 

Khả năng thăng tiến 88.7%   

Kết quả trên cho thấy SeABank đã và đang xây dựng được một môi trường làm việc tốt với 

chế độ phúc lợi phù hợp, mang tới cho các CBNV môi trường làm việc tích cực, cởi mở, lộ 

trình thăng tiến rõ ràng. Tin chắc với những “chỉ số hạnh phúc” nổi bật nêu trên, năng suất 

và hiệu quả làm việc của các SeABanker sẽ được nâng lên rõ rệt. 
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Bên cạnh đó, theo đánh giá của HR Asia sau khi khảo sát CBNV Ngân hàng, SeABank là 

một trong số ít các ngân hàng đạt mọi tiêu chí xét duyệt và duy trì tốt các yếu tố liên quan 

đến môi trường làm việc và quyền lợi của CBNV gồm: môi trường làm việc linh hoạt, 

không cứng nhắc; cơ sở vật chất tiện ích, đáp ứng sự sáng tạo; chính sách khuyến khích, 

động viên CBNV đa dạng; lãnh đạo lắng nghe, tin tưởng và bảo vệ ý kiến nhân viên; ngân 

hàng đặt yếu tố con người lên trên lợi nhuận; ngân hàng có các quỹ an sinh và hoạt động vì 

cộng đồng… 

Năm 2021, những kết quả mà hệ thống SeABank đạt được là rất quan trọng và to lớn. Đó là 

sự kết tinh của những nỗ lực lao động, sáng tạo của toàn thể tập thể CBNV, người lao động; 

của những định hướng đúng đắn, linh hoạt, nhạy bén, quyết liệt và trách nhiệm của Ban lãnh 

đạo. Khó khăn và thách thức vẫn còn đó, xong cơ hội cũng rất nhiều nếu chúng ta biết nắm 

bắt đặc biệt là tập thể SeABankers đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu với tinh thần và 

quyết tâm cao nhất của “Bản lĩnh và ý chí SeABanker”, để cùng nhau lập nên những kỳ tích 

mới, đưa SeABank lên một tầm cao mới, biến tương lai trở thành ngày hôm nay.  
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