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Năm 2006, năm đầu tiên của Chiến lược phát triển 5 năm 2006-2010, kinh tế Việt Nam 
tiếp tục có sự ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt xấp xỉ 8,2%, vốn đầu tư nước ngoài vượt 
mốc 10 tỷ USD, xuất khẩu đạt trên 39,6 tỷ USD. Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 
của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 
lần thứ 14 đã mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc phát triển và hội nhập kinh tế 
quốc tế, thu hút dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong những năm tiếp theo.  
 
Năm 2006 cũng được coi là một năm thành công đối với ngành ngân hàng, chính sách 
tiền tệ được điều hành linh hoạt đạt mục tiêu cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và kiềm 
chế lạm phát ở mức hợp lý. Trước sức ép hội nhập, các ngân hàng thương mại trong nước 
đã có sự tích cực chuẩn bị để thích ứng với môi trường cạnh tranh mới, đó là sự cải thiện 
năng lực tài chính, chuẩn bị cổ phần hoá các ngân hàng thương mại quốc doanh, hợp tác 
với các nhà đầu tư chiến lược, tăng vốn điều lệ các ngân hàng thương mại cổ phần, nâng 
cao chất lượng và đa dạng hoá dịch vụ, mở rộng nhanh mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa 
công nghệ …  
 
Trong môi trường cạnh tranh đầy thử thách, với quyết tâm đổi mới và phát triển, 
NHCTVN tiếp tục đạt được những thành công cơ bản trong lộ trình cải cách, chuẩn bị 
những điều kiện cần thiết cho cổ phần hoá và hội nhập kinh tế. Các chỉ tiêu cơ bản đều 
hoàn thành vượt cao so với kế hoạch do Liên bộ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh  Xã hội) và HĐQT đề ra, các 
mặt hoạt động kinh doanh đều tăng trưởng so với năm trước, phát triển đúng định hướng 
chiến lược của NHCTVN.  
 
Tổng tài sản của NHCTVN đến 31/12/2006 đạt 138.264 tỷ, tăng gần 19% so với năm 
2005, nguồn vốn huy động tăng 17%, cho vay và đầu tư tăng 21%. Chất lượng và cơ cấu 
danh mục tín dụng và đầu tư được cải thiện và đổi mới theo hướng đảm bảo các tỷ lệ an 
toàn vốn và hiệu quả hơn. Tỉ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,38% tổng dư nợ so với mức 3% 
vào cuối năm 2005. Tháng 6/2006, NHCTVN đã thực hiện thành  công Dự án hiện đại 
hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán, kết nối trực tuyến (online) từ trụ sở chính đến tất 
cả các chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiếm khắp cả nước. Lợi nhuận trước thuế đạt 



778 tỷ, tăng 48% so với năm 2005, riêng thu từ dịch vụ đạt 350 tỷ, tăng 32% so với năm 
trước. 
 
Theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2007 đã được Quốc hội thông qua, tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam có thể đạt mức 8,2 – 8,5%, thị trường tài chính được mở rộng và 
phát triển, thị trường chứng khoán tiếp tục sôi động. Cạnh tranh trong hoạt động ngân 
hàng tại Việt Nam ngày càng gay gắt hơn nhất là trong bối cảnh từ 1/4/2007 thực hiện 
cam kết khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ mở cửa lĩnh vực ngân hàng cho phép ngân hàng 
100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các ngân hàng trong nước tiếp tục chia xẻ 
thị trường. 
 
Định hướng của năm 2007 là tiếp tục cơ cấu lại toàn diện hoạt động của NHCTVN, thực 
hiện 4 hoá: Hiện đại hoá; Cổ phần hoá; Chuẩn hoá các nghiệp vụ, quản trị ngân hàng, 
nhân sự cán bộ; Công khai minh bạch hoá, lành mạnh tài chính. Các mục tiêu chính của 
NHCTVN trong năm 2007 là tăng trưởng nguồn vốn huy động 15% theo hướng đa dạng 
hoá nguồn vốn, đầu tư và cho vay nền kinh tế tăng 13% với chất lượng tín dụng được 
đảm bảo, quản lý rủi ro tốt, tỉ lệ nợ xấu dưới 5%, lợi nhuận và trích lập dự phòng rủi ro 
cao hơn năm trước, thu dịch vụ đạt 450 tỷ.  
 
Trong điều kiện đó, một mục tiêu lớn trong năm 2007 là thực hiện cổ phần hoá 
NHCTVN trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. Cổ phần hoá là tiền đề để 
NHCTVN tiếp tục phát triển, hội nhập nhằm đổi mới cơ chế quản trị điều hành, thu hút 
thêm nguồn lực mà trước hết là các nguồn lực về vốn, trình độ quản lý và công nghệ ngân 
hàng tiên tiến trên thế giới, tăng cường sự kiểm soát của các cổ đông, khách hàng và công 
chúng đối với ngân hàng, từ đó hoạt động kinh doanh sẽ minh bạch, lành mạnh, hiệu quả 
hơn. NHCTVN phấn đấu đầu năm 2008 sẽ thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng lần 
đầu (IPO) trên thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế. 
 
Nhân dịp này, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên NHCTVN xin được bày tỏ 
lòng biết ơn sâu sắc tới sự chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, Ngân hàng Nhà 
nước và các bộ ngành hữu quan, sự tin tưởng và hợp tác chặt chẽ của khách hàng và đối 
tác trong và ngoài nước đã góp phần vào sự thành công của NHCTVN trong năm 2006 
vừa qua. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ 
trợ và hợp tác có hiệu quả của Quý vị. 
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