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Năm qua, cùng chung vui với những thành tựu của đất nước và của toàn 

ngành Ngân hàng, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm 

vụ, đặc biệt trong vai trò đầu mối liên kết hệ thống, hỗ trợ các QTDND phát 

triển an toàn, bền vững theo đúng tôn chỉ mục tiêu. Theo đó, bám sát định 

hướng của Chính phủ và sự chỉ đạo của Thống đốc NHNN, Ngân hàng Hợp tác 

đã chủ động điều hành hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt, tiếp tục mở 

rộng tín dụng theo định hướng an toàn, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm 

dịch vụ mới và triển khai mạnh mẽ đến các QTDND, tích cực hỗ trợ QTDND 

trên nhiều phương diện. Đồng thời, tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện và khắc phục những vẫn đề còn tồn 

tại. Việc thành lâp 5 chi nhánh mới cũng ghi dấu một bước chuyển mình mạnh 

mẽ của hệ thống, đáp ứng nhu cầu phát triển tất yếu và ngày một lớn mạnh 

của mô hình tín dụng hợp tác, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội tại 

địa bàn nông thôn.

Lời tựa
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Năm 2018, Ngân hàng Hợp tác sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu hỗ trợ hệ thống phát 

triển cả về quy mô và chất lượng hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò “Ngân hàng của các 

Quỹ tín dụng nhân dân”, duy trì đà tăng trưởng hiện tại và tìm kiếm động lực tăng trưởng 

mới. Bên cạnh đó, Ngân hàng Hợp tác cũng coi năm 2018 là năm bản lề trong việc đẩy 

mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu. Với tinh thần “Hợp 

tác cùng phát triển”, tin rằng Ngân hàng Hợp tác và QTDND cùng các thành viên, khách 

hàng sẽ luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ và cùng phát triển bền vững trong tương lai.

Ban lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
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Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Những năm gần đây, HTX có những tiến bộ nhưng 
chậm. Nhưng bên cạnh đó cũng có những điểm 

sáng đó là Ngân hàng Hợp tác và Hệ thống Quỹ tín 
dụng nhân dân (QTDND). Điều đó đã khẳng định sự 
đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc hình thành 
và phát triển loại hình TCTD hợp tác. Hệ thống QTDND 
đã khẳng định là một kênh dẫn vốn hiệu quả, là một 
công cụ xóa đói giảm nghèo hữu hiệu; chẳng những 
góp phần đẩy lùi cho vay nặng lãi mà còn đóng góp 
tích cực trong việc phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy 
quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp 
nông thôn… thành công đó có sự đóng góp rất lớn của 
Ngân hàng Hợp tác với vai trò đầu mối liên kết và hỗ 
trợ cho các QTDND. Hoạt động của Ngân hàng Hợp 
tác và hệ thống QTDND là rất đặc thù, nên để Ngân 
hàng Hợp tác hỗ trợ ngày một hiệu quả hơn, đặc biệt 
là phát triển QTDND an toàn, hiệu quả, bền vững cần 
có những cơ chế riêng, phù hợp…thị trường; cũng như 
tăng cường khả năng hỗ trợ hệ thống Qũy tín dụng 
nhân dân (QTDND).

Trong năm qua, Ngân hàng Hợp tác đã hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, góp phần cùng ngành Ngân hàng 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đáng 
ghi nhận là Ngân hàng Hợp tác đã thực hiện tốt về 
công tác điều hòa vốn, hỗ trợ tốt cho các QTDND. 
Ngân hàng cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò 
là ngân hàng đầu mối để thực hiện chức năng điều 
hòa vốn trong hệ thống QTDND, tập trung nguồn vốn 
để cho vay thành viên phát triển sản xuất, đặc biệt 
là chú trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn giúp bà 
con nông dân phát triển sản xuất… với tư cách là ngân 
hàng của tất cả các QTDND, với quyền hạn và trách 
nhiệm của mình, Ngân hàng Hợp tác tiếp tục có những 
nghiên cứu, đóng góp cho hoạt động điều hành chính 
sách tiền tệ, tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho các QTDND, 
đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả những chủ 
trương, chính sách của NHNN Việt Nam để đóng góp 
nhiều hơn nữa vào sự phát triển bền vững của nền 
kinh tế…

Khẳng định là 
một kênh dẫn 
vốn hiệu quả

Ông Cao Đức Phát - Ủy viên BCH Trung ương 
Đảng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban kinh 
tế Trung ương: 

Thực hiện tốt hơn 
nữa vai trò là ngân 
hàng đầu mối

Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc 
Ngân hàng nhà nước Việt Nam:
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Thời gian qua, Ngân hàng Hợp tác đã khẳng định 
được vai trò là “Ngân hàng Trung ương của các 

QTDND”. Toàn hệ thống đã nỗ lực vươn lên, chủ động 
triển khai các hoạt động bám sát yêu cầu thực tiễn, 
tích cực hỗ trợ các QTDND khắc phục những tồn tại, 
vượt qua khó khăn để phát triển, đóng góp vào thành 
công của ngành Ngân hàng; đồng thời đẩy mạnh quá 
trình tái cơ cấu nhằm đảm bảo phát triển bền vững của 
Ngân hàng Hợp tác.  Thời gian tới, Ngân hàng Hợp tác 
cần tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tăng cường 
năng lực khả năng quản trị điều hành, đa dạng hóa các 
hoạt động kinh doanh, đặc biệt là ứng dụng Công nghệ 
thông tin vào công tác hoạt động hơn nữa, tiếp tục có 
những sản phẩm dịch vụ tốt hơn nữa để hỗ trợ cho 
hệ thống QTDND. Đặc biệt, Ngân hàng Hợp tác phát 
triển đi đôi với quá trình đổi mới, tiếp tục tái cơ cấu và 
góp phần thực hiện liên kết chặt chẽ trong hệ thống Tổ 
chức tín dụng là Hợp tác xã.

Ngân hàng Hợp tác với vai trò liên kết hệ thống, 
đã tích cực hỗ trợ các QTDND hoạt động an 

toàn, bền vững và hiệu quả. Thời gian qua, Ngân 
hàng cũng đã tích cực phát triển công nghệ và dịch 
vụ ngân hàng hiện đại nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của 
hệ thống QTDND, ưu tiên nghiên cứu các sản phẩm 
dịch vụ để hỗ trợ các QTDND. Thời gian tới, Liên minh 
Hợp tác xã các cấp, khu vực Hợp tác xã Ngân hàng 
Hợp tác và gần 1.200 QTDND cần thắt chặt mối quan 
hệ hợp tác toàn diện hơn nữa qua đó  cùng thúc đẩy 
phát triển hệ thống Ngân hàng Hợp tác gắn bó hơn 
với sự nghiệp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Thực hiện liên kết 
chặt chẽ trong hệ 
thống TCTD là HTX

Ông Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc 
Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 

Thắt chặt mối 
quan hệ hợp tác 
toàn diện

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên Minh 
Hợp tác xã Việt Nam: 
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Ngân hàng Hợp tác
Phát huy vai trò “Ngân hàng 
của các QTDND”

Năm 2017, hòa mình vào công cuộc tái cơ cấu với xử 
lý nợ xấu (XLNX) để thúc đẩy tăng trưởng bền vững hơn 
của toàn ngành ngân hàng, đặc biệt ngay sau khi Thống 
đốc NHNN Việt Nam ban hành Chỉ thị số 06/CT-NHNN 
ngày 20/7/2017 về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 
về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD và Quyết định 
1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với XLNX giai đoạn 
2016 – 2020”, Ngân hàng Hợp tác đã xây dựng kế hoạch 
XLNX giai đoạn 2017 - 2020 và triển khai đến toàn bộ 
các chi nhánh trên toàn quốc với các mục tiêu cụ thể về 
giảm tỷ lệ nợ xấu cho từng năm…

Việc đưa vào hoạt động hệ thống Corebanking cùng 
việc đổi mới toàn diện cả về quy mô lẫn chiều sâu hoạt 
động, đã góp phần tích cực cho công tác XLNX của Ngân 
hàng Hợp tác trong năm qua cũng như giảm thiểu việc 
phát sinh nợ xấu mới. Đặc biệt, năng lực tài chính của 
Ngân hàng Hợp tác được nâng lên một bước. Điều này 

Có thể khẳng định quy mô và năng 
lực hoạt động, đặc biệt là vai trò 

“Ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân 
dân” của Ngân hàng hợp tác đã được 
nâng lên một bước với việc thành lập 
thêm 5 chi nhánh mới; đồng thời đưa 
vào hoạt động hệ thống Corebanking 
cùng việc đổi mới toàn diện cả về quy 
mô lẫn chiều sâu hoạt động, đặc biệt là 
năng lực tài chính.

Ông Đỗ Mạnh Hùng 
Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Hợp tác 

8



chẳng những gia tăng năng lực cạnh tranh mà còn nâng cao 
“sức đề kháng” cho Ngân hàng Hợp tác để đối phó lại những 
cú sốc từ thị trường; cũng như tăng cường khả năng hỗ trợ hệ 
thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND).

Có thể khẳng định năm qua Ngân hàng Hợp tác không chỉ 
làm tốt công tác điều hòa vốn, phối hợp và hỗ trợ các QTDND 
trong công tác huy động vốn mà còn luôn bám sát và hỗ trợ 
kịp thời nguồn vốn cho các QTDND để đảm bảo thanh khoản, 
mở rộng tín dụng. Không những vậy, Ngân hàng Hợp tác còn 
triển khai các sản phẩm cho vay đồng tài trợ, cho vay liên kết 
để hỗ trợ các QTDND mở rộng thị phần tín dụng, gia tăng giá 
trị thương hiệu về lâu dài.

Vai trò “Ngân hàng của các QTDND” còn được thể hiện qua 
công tác hỗ trợ các QTDND trong việc nâng cao chất lượng 
quản trị điều hành. Theo đó, Ngân hàng Hợp tác rất tích cực 
phát huy vai trò cầu nối các dự án, nâng cao năng lực cho 
QTDND. Một số Dự án hỗ trợ kỹ thuật đang được triển khai 
trong hệ thống QTDND như: Dự án hỗ trợ tái cơ cấu ngân 
hàng do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ; các 
Dự án phát triển khu vực tài chính vi mô Việt Nam do NHNN 
chủ trì gồm: Dự án Tăng cường năng lực hoạt động và giám 
sát tài chính vi mô TA8391, Dự án Hỗ trợ phát triển ngành tài 
chính vi mô TA8587, Dự án Chương trình phát triển tài chính 
vi mô – tiểu chương trình 2. Ngân hàng Hợp tác đã tiến hành 
triển khai Dự án Số hóa tài chính vi mô về cung cấp các hỗ trợ 
kỹ thuật để phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử với đối tác 
MicroSave do Quỹ Metlife của Mỹ tài trợ.

Đáng kể nhất năm 2017 là dự án “Đẩy mạnh hệ thống 
QTDND (STEP)” do Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada tài trợ với 
tổng nguồn vốn là 17,7 triệu CAD cho thời gian thực hiện đến 
tháng 3/2021 triển khai tại Ngân hàng Hợp tác và 75 QTDND 
ở 14 tỉnh, thành. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực của 
Ngân hàng Hợp tác và hệ thống QTDND. Hoạt động chính 
của dự án là hỗ trợ, tư vấn cho Ngân hàng Hợp tác và hệ 
thống QTDND trong quá trình nâng cao năng lực quản trị rủi 
ro, phát triển sản phẩm dịch vụ, hiện đại hóa hệ thống công 
nghệ thông tin. Khi dự án kết thúc, các phương án, công cụ sẽ 
được chuyển giao cho Ngân hàng Hợp tác, từ đó sẽ triển khai 
hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống QTDND.

Ngân hàng Hợp tác cũng tích cực nghiên cứu, chuyển giao 
các sản phẩm dịch vụ hiện đại để hỗ trợ hệ thống QTDND gia 
tăng tiện ích cho thành viên, nâng cao năng lực cạnh tranh 
trên thương trường. Song song với đó, Ngân hàng Hợp tác 
cũng rất chú trọng tới công tác đào tạo, tập huấn để nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ QTDND 
như đào tạo nghiệp vụ chuyển tiền cho khoảng 1.400 học viên 
là lãnh đạo và cán bộ của 557 QTDND trên phạm vi 47 tỉnh/
thành phố trong cả nước. Đặc biệt, đã kết nạp 438 QTDND 
đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, nghiệp vụ, nâng tổng 
số mạng lưới thanh toán của hệ thống lên tới 531 điểm, bao 
gồm 32 chi nhánh, 61 phòng giao dịch và 438 QTDND…

Với những QTDND gặp khó khăn trong hoạt động, một mặt 
Ngân hàng Hợp tác cho vay hỗ trợ khả năng chi trả, mặt khác 
tham mưu, phối hợp với chi nhánh NHNN, chính quyền địa 
phương có những biện pháp phục hồi. Nhờ có sự hỗ trợ kịp 
thời về mọi mặt của Ngân hàng Hợp tác, hệ thống QTDND 
năm qua tiếp tục phát triển an toàn hiệu quả, năng lực hoạt 
động đã được nâng cao hơn một bước, đóng góp tích cực vào 
công cuộc xóa đói giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay 
nặng lãi ở khu vực nông nghiệp – nông thôn theo đúng chủ 
trương của Đảng, Nhà nước và NHNN Việt Nam.

Những kết quả đã đạt được là nền tảng vững chắc để Ngân 
hàng Hợp tác cùng hệ thống QTDND tự tin bước vào năm 
2018, mặc dù theo đánh giá, năm nay sẽ là một năm đầy khó 
khăn thách thức do kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro khó 
lường, trong khi kinh tế trong nước cũng còn nhiều bất cập.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những thuận lợi và khó khăn 
đối với hoạt động của hệ thống TCTD hợp tác trong năm 
2018, Ngân hàng Hợp tác đặt mục tiêu sẽ tiếp tục thực hiện 
tốt hơn nữa vai trò ngân hàng đầu mối để thực hiện chức 
năng điều hòa vốn trong toàn hệ thống QTDND. Hỗ trợ kịp 
thời chi trả tiền gửi cho các QTDND khi cần thiết; tập trung 
cho vay vốn để cho vay mở rộng tín dụng đối với QTDND, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống; tập trung 
cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, sản xuất hàng xuất 
khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV sử dụng nhiều lao động, 
các dự án có hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với các DN, cá 
nhân nhằm tháo gỡ khó khăn giúp khách hàng khắc phục, 
duy trì sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù nhiều khó khăn và thách thức vẫn còn phía trước, 
song Ngân hàng Hợp tác sẽ tiếp tục phát huy những thành 
tích đã đạt được, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao. Trong đó cần tập trung tối đa hỗ trợ hệ 
thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả; cũng như phối 
hợp cùng các NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố đẩy mạnh việc 
tái cơ cấu các QTDND theo chủ trương của Thống đốc NHNN 
Việt Nam.
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TỔNG QUAN VỀ
NGÂN HÀNG 

HỢP TÁC
NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM tiền thân là Quỹ tín dụng nhân 
dân Trung ương được thành lập ngày 05/08/1995 và năm 2013 được 
chuyển đổi sang thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo giấy phép 
số 166/GP-NHNN ngày 04/06/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam.

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG HỢP TÁC;

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: CO-OPERATIVE BANK OF VIET NAM

Tên viết tắt bằng tiềng Anh: CO-OPBANK;

Tên giao dịch: NGÂN HÀNG HỢP TÁC hoặc CO-OPBANK;

Chủ tịch HĐQT: Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Tổng giám đốc: Ông ĐỖ MẠNH HÙNG

Vốn điều lệ: 3.000 tỷ đồng;

Thời hạn hoạt động: 99 năm

Trụ sở chính: Tầng 4 tòa Nhà N04 đường Hoàng Đạo Thuý, Phường 
Trung Hoà, Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Công ty kiểm toán: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Điện thoại: 024.3209 9999 

Fax: 024.3208 9988

Website: www.co-opbank.vn

Email: headoffice@co-opbank.vn
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Đầu mối về điều hoà vốn, thanh toán, cung ứng các 
dịch vụ cho các QTDND.

Trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tư vấn cho các QTDND 
thành viên về tổ chức, quản trị và điều hành.

Quản lý các quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND 
theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đào tạo hướng dẫn một số nghiệp vụ cho các QTDND.

Kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ ngân hàng: 
huy động vốn, cho vay, dịch vụ thanh toán, thẻ...

Xây dựng và phát triển Quỹ tín dụng nhân dân 

là một trong những giải pháp quan trọng để góp 

phần đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội ở khu vực nông nghiệp, nông 

thôn...;  đóng góp tích cực vào việc thực hiện 

mục tiêu thiên niên kỷ về chống đói nghèo; giữ 

vững vai trò là “Ngân hàng của tất cả các Quỹ 

tín dụng nhân dân” hoạt động theo hướng tăng 

trưởng - an toàn - hiệu quả - bền vững. 

Không ngừng đầu tư nguồn lực, xây 

dựng hệ thống quản trị ngân hàng và 

công nghệ  tiên tiến, hướng tới mục 

tiêu trở thành ngân hàng hiện đại, 

phục vụ hiệu quả hệ thống Quỹ tín 

dụng nhân dân.

NHIỆM VỤ

SỨ MỆNH

TẦM
NHÌN

Ngân Hàng Hợp Tác là một Tổ chức tín dụng hợp tác nhằm tương trợ và tăng cường hiệu quả 
cho hoạt động của hệ thống các Quỹ tín dụng nhân dân; Làm đầu mối và giữ vai trò điều hoà 
vốn cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng Hợp tác có Trụ sở chính tại Hà Nội và 32 Chi nhánh, 66  Phòng giao dịch và 1.182 Quỹ 
tín dụng nhân dân thành viên ở các xã, phường trong phạm vi toàn quốc.

Ngân hàng Hợp tác có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức trong nước và tổ chức quốc tế.

Có 02 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thông tin và Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng 
nghiệp vụ.

Là thành viên của Hiệp hội QTDND Việt Nam, Hiệp hội các Liên đoàn Hợp tác xã tín dụng Châu 
Á (ACCU).

Khẩu hiệu tổ chức:  HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

11

NGÂN HÀNG HỢP TÁC |  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2017



SƠ ĐỒ
TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ BAN

ĐIỀU HÀNH

PHÒNG BAN 
CHỨC NĂNG

Cơ sở 
Đào tạo Thanh Hóa

ĐẠI HỘI 
THÀNH VIÊN
NGÂN HÀNG 

HỢP TÁC 

PHÒNG 
KIỂM TOÁN 

NỘI BỘ

Cơ sở Đào tạo
Hưng Yên

BAN
KIỂM SOÁT

CÁC
CHI NHÁNH

Phòng Tín dụng
Doanh nghiệp

và Cá nhân 

Phòng Tín dụng
thành viên

Các phòng
giao dịch

Phòng Kế toán
ngân quỹ

Phòng
Hành chính
và Nhân sự

Phòng
Kiểm tra nội bộ

Tổ Tin học
chuyên trách

Trung tâm 
Công nghệ
Thông tin 

Phòng 
Core Banking

Phòng Hệ thống
và Truyền thông 

Phòng Kế toán
tổng hợp

Phòng An ninh
bảo mật mạng

 Phòng Phát triển 
ứng dụng

Trung tâm
Đào tạo và Bồi dưỡng

Nghiệp vụ
Phòng 

Kế toán Tài chính

Phòng
Thanh toán

Phòng Thẻ

Phòng Bảo toàn

Phòng
Kế hoạch nguồn vốn

Phòng Tín dụng
Doanh nghiệp

và Cá nhân 

Phòng 
Tín dụng thành viên

Phòng
Kiểm tra nội bộ

Phòng 
Quản lý rủi ro

Phòng Truyền thông
và Tiếp thị 

Phòng 
Quản lý tài sản

Phòng 
Công đoàn

Phòng 
Thư ký Pháp chế

Phòng 
Quan hệ Quốc tế
và Quản lý dự án

Văn phòng

 ĐƠN VỊ
SỰ NGHIỆP

12



HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ BAN

ĐIỀU HÀNH

PHÒNG BAN 
CHỨC NĂNG

Cơ sở 
Đào tạo Thanh Hóa

ĐẠI HỘI 
THÀNH VIÊN
NGÂN HÀNG 

HỢP TÁC 

PHÒNG 
KIỂM TOÁN 

NỘI BỘ

Cơ sở Đào tạo
Hưng Yên

BAN
KIỂM SOÁT

CÁC
CHI NHÁNH

Phòng Tín dụng
Doanh nghiệp

và Cá nhân 

Phòng Tín dụng
thành viên

Các phòng
giao dịch

Phòng Kế toán
ngân quỹ

Phòng
Hành chính
và Nhân sự

Phòng
Kiểm tra nội bộ

Tổ Tin học
chuyên trách

Trung tâm 
Công nghệ
Thông tin 

Phòng 
Core Banking

Phòng Hệ thống
và Truyền thông 

Phòng Kế toán
tổng hợp

Phòng An ninh
bảo mật mạng

 Phòng Phát triển 
ứng dụng

Trung tâm
Đào tạo và Bồi dưỡng

Nghiệp vụ
Phòng 

Kế toán Tài chính

Phòng
Thanh toán

Phòng Thẻ

Phòng Bảo toàn

Phòng
Kế hoạch nguồn vốn

Phòng Tín dụng
Doanh nghiệp

và Cá nhân 

Phòng 
Tín dụng thành viên

Phòng
Kiểm tra nội bộ

Phòng 
Quản lý rủi ro

Phòng Truyền thông
và Tiếp thị 

Phòng 
Quản lý tài sản

Phòng 
Công đoàn

Phòng 
Thư ký Pháp chế

Phòng 
Quan hệ Quốc tế
và Quản lý dự án

Văn phòng

 ĐƠN VỊ
SỰ NGHIỆP

13

NGÂN HÀNG HỢP TÁC |  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2017



Ông Nguyễn Quốc Cường 
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác

Ông Nguyễn Đức Dũng
Thành viên HĐQT

Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Hợp tác

Bà Đặng Mai Phương
Thành viên chuyên trách HĐQT

HỘI  ĐỒNG
QUẢN TRỊ

14



Ông Dư Quốc Bảo 
Thành viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT QTDND La Phù – Hà Nội

Ông Lê Hồng Lam
Thành viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT QTDND Diễn Hùng – Nghệ An

Ông Trần Minh Trung
Thành viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT QTDND Mỹ Phước – An Giang

Ông Đỗ Mạnh Hùng 
Thành viên HĐQT 

Tổng Giám đốc Ngân hàng Hợp tác 
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Ông Vũ Ngọc Khuynh
Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Hiền
Thành viên Ban kiểm soát

Chủ tịch HĐQT QTDND Tương Giang – Bắc Ninh

BAN
KIỂM SOÁT

Ông Đinh Xuân Thành
Thành viên Ban kiểm soát

Chủ tịch HĐQT QTDND Xuân Tiến – Nam Định
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Ông Lê Văn Hải 
Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Đào 
Thành viên Ban kiểm soát

Chủ tịch HĐQT QTDND Định Tường – Thanh Hóa

Ông Lê Ngọc Thông 
Thành viên Ban kiểm soát

Chủ tịch HĐQT QTDND Tân Hà – Lâm Đồng
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Ông Đỗ Mạnh Hùng 
Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Minh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Tám
Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Thạc Tâm
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Dũng
Phó Tổng giám đốc thường trực

1
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3

4

5

6

1
2

3

6
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Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN VN phát biểu tại Đại 
hội đại biểu thành viên NHHT năm 2017. 

Toàn cảnh đại hội đại biểu thành viên năm 2017.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Đào Minh Tú - Phó Thống 
đốc NHNN Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ 
tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và lãnh đạo một số 
đơn vị, vụ, cục chức năng của NHNN.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình 
hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 
2018 của Ngân hàng Hợp tác; báo cáo tình hình hoạt động 
Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) năm 2017; báo cáo hoạt 
động của Ban kiểm soát Ngân hàng Hợp tác năm 2017; 
báo cáo HĐQT…

Theo đó, năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ 
và Thống đốc NHNN Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác đã có 
những đổi mới trong công tác điều hành, thực hiện tốt vai 
trò đầu mối liên kết hệ thống góp phần hỗ trợ hệ thống 
QTDND phát triển an toàn.

Năm 2018, Ngân hàng Hợp tác tiếp tục đưa ra kế hoạch 
mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung cho vay các lĩnh 
vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và NHNN, đặc 
biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục triển khai 
hệ thống ngân hàng điện tử (CF-eBank) kết nối giao dịch 
điện tử các QTDND…

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân 
hàng Hợp tác nhiệm kỳ 2018 - 2021. Theo đó, ông Nguyễn 
Quốc Cường đã được đại hội bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT 
và ông Vũ Ngọc Khuynh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đào Minh Tú - Phó 
Thống đốc NHNN Việt Nam đã biểu dương những thành 
tựu mà Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành 
nhiệm kỳ I (2013 - 2018) và toàn thể cán bộ, nhân viên 
Ngân hàng Hợp tác đã đạt được kể từ khi chuyển đổi mô 
hình hoạt động đến nay. 

Phó Thống đốc Đào Minh Tú lưu ý một số nhiệm vụ 
trọng tâm lớn trong thời gian tới như: Tập trung nguồn 
lực triển khai có hiệu quả, đúng kế hoạch, lộ trình phương 
án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được 
NHNN phê duyệt tại Quyết định số  03/QĐ-NHNN ngày 
8/1/2018; Triển khai các giải pháp tăng cường quy mô, 
năng lực tài chính thông qua việc cấp bổ sung vốn điều lệ, 
tích lũy nội bộ, tìm kiếm nguồn vốn góp từ các TCTD và tổ 
chức kinh tế khác, kết nạp thêm thành viên từ các loại hình 
hợp tác xã khác… đồng thời khẳng định, NHNN sẽ tiếp tục 
hỗ trợ và tạo điều kiện cho hệ thống QTDND phát triển an 
toàn, bền vững. 

Cũng tại Đại hội, 34 QTDND đã vinh dự được trao chứng 
nhận QTDND tiêu biểu – Thực hiện tốt mối liên kết hệ 
thống năm 2017. Đồng thời, Ngân hàng Hợp tác cũng đã 
trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Ngân hàng Hợp 
tác” cho các Đại biểu đã có nhiều đóng góp cho sự phát 
triển của Ngân hàng Hợp tác trong thời gian qua.

Ngày 23, 24/4/2018, tại Nghệ An, Ngân hàng Hợp tác 
đã tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên Ngân hàng 

Hợp tác năm 2017.

ĐẠI  HỘI  ĐẠI  BIỂU 
THÀNH VIÊN NGÂN 
HÀNG HỢP TÁC 
NĂM 2017
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Ngay sau khi Thống đốc NHNN ban hành Chỉ thị số 
06/CT–NHNN về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH 

về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD cũng như Quyết 
định 1058/QĐ của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề 
án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai 
đoạn 2016 – 2020, trong các ngày 29/7 và ngày 3/8/2017, 
Ngân hàng Hợp tác đã tổ chức 2 Hội nghị tại miền Bắc và 
miền Nam nhằm quán triệt tới các toàn hệ thống Ngân 
hàng Hợp tác, thể hiện quyết tâm của Ngân hàng Hợp 
tác cùng ngành Ngân hàng trong việc xử lý nợ xấu.

Theo đó, Ngân hàng Hợp tác đã xây dựng kế hoạch xử lý 
nợ xấu giai đoạn 2017 - 2020 và triển khai đến toàn bộ 
các chi nhánh trên toàn quốc. Ngân hàng Hợp tác cũng 
đã đưa ra các mục tiêu cụ thể về giảm nợ xấu so với tổng 
dư nợ theo đúng định hướng của Thống đốc NHNN tại 
Chỉ thị số 06/CT–NHNN: Đến cuối năm 2017 giảm 1% nợ 
xấu; Cuối năm 2018 giảm 1,5% nợ xấu; Cuối năm 2019 
giảm 1,5% nợ xấu; Cuối năm 2020 giảm tỷ lệ nợ xấu về 
mức dưới 3% so với tổng dư nợ.

Hội nghị xử lý nợ xấu tại khu vực phía Bắc ở Hà Nội

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Hợp tác.

TÍCH CỰC 
XỬ LÝ NỢ XẤU
VÀ TÁI  CƠ CẤU
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Ông Nguyễn Thạc Tâm - Phó Tổng giám đốc Ngân 
hàng Hợp tác đã chia sẻ nhiều thông tin với Đoàn 
ACCUM tại buổi làm việc. 

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Ngân hàng 
Hợp tác xã Việt Nam và Liên đoàn Quỹ tín dụng Thế 

Giới (WOCCU), Liên đoàn Quỹ tín dụng Châu Á (ACCU) và 
các Liên đoàn Quỹ tín dụng thành viên, Ngân hàng Hợp 
tác đã đón tiếp các Đoàn đại biểu của các Liên đoàn sang 
thăm, làm việc và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển hệ 
thống QTDND.

MỞ RỘNG
HỢP TÁC QUỐC TẾ
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Đoàn đại biểu NACUFOK thăm và làm việc tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Đoàn đại biểu NACUFOK chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác 
và Chi nhánh Bắc Ninh tại chi nhánh.

Đoàn đại biểu NACUFOK tới thăm và làm việc tại QTDND Vạn An (Bắc Ninh)
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Toàn cảnh lễ ký kết Biên bản ghi nhớ để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Ngân hàng Hợp tác và 
Liên đoàn Quỹ tín dụng Nga.

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Ngân hàng Hợp tác trao đổi các 
thành viên trong đoàn của Đoàn đại biểu Liên đoàn Quỹ tín dụng Nga.

Đoàn đại biểu Liên đoàn Quỹ tín dụng Nga chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác tại chi nhánh Hai Bà Trưng.

Đoàn đại biểu Liên đoàn Qũy tín dụng Nga chụp ảnh lưu niệm tại Quỹ tín 
dụng nhân dân Vạn Phúc (Hà Nội).
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Trong ngày 22/11/2017 và các ngày 5, 
15/12/2017, Ngân hàng Hợp tác cùng với DID 

(Developpememt International Desjardins) đã tổ 
chức Hội thảo khởi động dự án “Đẩy mạnh hệ 
thống Quỹ tín dụng Nhân dân - STEP” tại ba miền: 

Bắc (Hà Nội) - Trung (Nghệ An) - Nam (Cần Thơ). 

Toàn cảnh lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Hợp tác và DID.

Ông Nguyễn Đồng Tiến – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam 
phát biểu tại Hội thảo.

TRIỂN KHAI  DỰ ÁN 
“ĐẨY MẠNH HỆ THỐNG 

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN 
DÂN -  STEP”
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Ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc NHHT phát biểu tại Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo được tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo khởi động dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân - STEP” 
tổ chức tại Cần Thơ.
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Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển hợp tác xã 
kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới” do Ban kinh tế Trung ương 
chủ trì và biên tập, ngày 29/9/2017, Đoàn đại biểu 
cấp cao Ban kinh tế Trung ương do đồng chí Cao 
Đức Phát - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương 
Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban kinh tế 
Trung ương kiêm Tổ trưởng tổ Biên tập làm trưởng 
đoàn đã thăm và làm việc và dự buổi Tọa đàm tại 
Ngân hàng Hợp tác.Đồng chí Cao Đức Phát thăm Khu truyền thống Ngân hàng Hợp tác.

Đồng chí Cao Đức Phát - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban kinh tế 
Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Ngân hàng Hợp tác giới thiệu với Đồng chí Cao Đức Phát về hai nhà sáng lập mô hình tại Khu truyền thống. 

Quang cảnh buổi làm việc

LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ 
NHÀ NƯỚC THĂM VÀ 
LÀM VIỆC TẠI  NGÂN 

HÀNG HỢP TÁC
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Để tổng hợp tư liệu chuẩn bị cho cuộc làm 
việc với Thủ tướng Chính phủ (dự kiến đầu 

tháng 3/2018), đồng thời thảo luận tìm kiếm 
các giải pháp huy động vốn Ngân hàng Hợp tác 
và hệ thống QTDND cho vay phát triển các loại 
hình Hợp tác xã, ngày 27/2/2018, Đoàn đại biểu 
cấp cao Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam do ông 
Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên Minh Hợp tác 
xã Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm và 
làm việc tại Ngân hàng Hợp tác.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu 
tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát 
biểu tại buổi làm việc.

Đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ngân hàng Hợp tác.

LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ 
NHÀ NƯỚC THĂM VÀ 
LÀM VIỆC TẠI  NGÂN 

HÀNG HỢP TÁC
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Ngày 26/02/2018 tại Thanh Hóa, Công đoàn Ngân 
hàng Hợp tác đã tổ chức thành công Đại hội Đại 

biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023). 

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Đồng Tiến 
- Phó Thống đốc NHNN Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn 
Ngân hàng Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đồng Tiến - 
Phó Thống đốc NHNN Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn 
NHVN đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, 
những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn 
Ngân hàng Hợp tác trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, thể 
hiện sự nỗ lực của toàn hệ thống và đặc biệt là sự chỉ 
đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Ban Lãnh đạo 
Ngân hàng Hợp tác để Ngân hàng Hợp tác ngày càng 
phát triển, xứng đáng là “Ngân hàng của các Qũy tín 
dụng nhân dân”, qua đó hỗ trợ tối đa cho các Qũy tín 
dụng nhân dân phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững. 
Tin tưởng với sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác, sự chỉ đạo 
trực tiếp của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng với 

Ông Nguyễn Đồng Tiến – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Đồng Tiến – Phó Thống đốc NHNN trao tặng Cờ thi đua của 
Công đoàn NHVN cho Ngân hàng Hợp tác.

BCH Công đoàn Ngân hàng Hợp tác Khóa IV nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt.

ĐẠI  HỘI  ĐẠI  BIỂU CÔNG 
ĐOÀN NGÂN HÀNG HỢP 
TÁC LẦN THỨ IV 
(NHIỆM KỲ 2018-2023)

sự hỗ trợ của các đơn vị trong toàn hệ thống thì Ban 
chấp hành Công đoàn Ngân hàng Hợp tác khóa mới sẽ 
kế thừa những bài học kinh nghiệm quý để đưa Nghị 
quyết của Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội đã thống nhất bầu ra BCH Công đoàn Ngân hàng 
Hợp tác Khóa IV nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 11 ĐVCĐ, 
bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự 
đại hội Công đoàn cấp trên.
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Ngày 01/12/2017, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 
đã tổ chức Lễ khai trương Ngân hàng Hợp tác xã chi 
nhánh Yên Bái tại số 70, đường Nguyễn Thái Học, 
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Khai trương hoạt động Chi nhánh 
Yên Bái

 Lễ cắt băng khai trương Chi nhánh Yên Bái.

Chi nhánh Yên Bái nhận hoa chúc mừng từ các Lãnh đạo.

NGÂN HÀNG HỢP TÁC TỔ 
CHỨC KHAI  TRƯƠNG HOẠT 

ĐỘNG CÁC CHI  NHÁNH

Được sự chấp thuận của Thống đốc NHNN Việt 
Nam cho phép thành lập 5 Chi nhánh gồm: Yên 

Bái, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Gia Lai và Tây Ninh, vừa qua 
Ngân hàng Hợp tác đã tổ chức Lễ khai trương hoạt 
động các Chi nhánh trên. Dưới đây là ghi nhận tại Lễ 
khai trương hoạt động các Chi nhánh:
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Ngày 06/12/2017, tại Trụ sở Ngân hàng Hợp tác chi nhánh 
Hà Tĩnh, số 176, đường Xuân Diệu, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh, Ngân hàng Hợp tác Việt Nam đã tổ chức Lễ khai 
trương hoạt động Chi nhánh Hà Tĩnh.

Khai trương hoạt động 
Chi nhánh Hà Tĩnh

Lễ cắt băng khai trương Chi nhánh Hà Tĩnh.

Ông Lê Đình Sơn - Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh thăm và 
động viên Chi nhánh. 

Ông Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng Chi nhánh Hà Tĩnh.

Ngày 07/12/2017 Ngân hàng Hợp tác đã tổ chức Lễ khai 
trương Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Bắc Giang tại địa chỉ 
số 246, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hoàng Văn 
Thụ, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Khai trương hoạt động Chi nhánh 
Bắc Giang

Lễ cắt băng khai trương Chi nhánh Bắc Giang. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bắc Giang phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Xuân 
Oánh – Giám đốc 
NHNN Chi nhánh 
Tỉnh Bắc Giang tặng 
hoa chúc mừng Chi 
nhánh Bắc Giang.
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Ngày 18/01/2018 tại Tây Ninh, Ngân hàng Hợp tác chính 
thức khai trương đưa vào hoạt động Chi nhánh Tây Ninh 
tại địa chỉ 569, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 6, 
phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Ngày 25/01/2018, Ngân hàng Hợp tác đã tổ chức Lễ khai trương Ngân hàng Hợp 
tác chi nhánh Gia Lai tại số 118, đường Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là chi nhánh thứ 32 của Ngân hàng Hợp tác, phụ 
trách địa bàn 11 QTDND trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. 

Khai trương hoạt động 
Chi nhánh Tây Ninh

Khai trương hoạt động 
Chi nhánh Gia Lai

Ông Nguyễn Tiến Phúc - Giám đốc NHNN Tây Ninh, bà Ký Hồng Ngọc - Phó chủ tịch Liên minh HTX Tây Ninh và Ban lãnh đạo NHHT cắt băng khai trương Chi nhánh.

Ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao lẵng 
hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Chi nhánh Tây Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, NHNN Gia Lai và Kon Tum và lãnh đạo 
NHHT cắt băng khai trương chi nhánh Gia Lai.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao tặng 
lẵng hoa chúc mừng khai trương chi nhánh Gia Lai.
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CÔNG TÁC
HỖ TRỢ HỆ THỐNG 

QTDND
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Năm 2017, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều 
khó khăn và thách thức nhưng nhờ sự bám sát 

chỉ đạo của Chính phủ và Thống đốc NHNN Việt Nam, 
Ngân hàng Hợp tác đã có những đổi mới trong công 
tác điều hành, thực hiện tốt vai trò đầu mối liên kết 
hệ thống, đặc biệt là đảm đương tốt trọng trách “Ngân 
hàng của các QTDND”. 

Bên cạnh công tác điều hoà vốn, Ngân hàng Hợp tác đã 
hỗ trợ Hệ thống QTDND như: Cho vay xử lý khó khăn tạm 
thời về thanh khoản, triển khai các chính sách hỗ trợ các 
QTDND khắc phục khó khăn theo đề án củng cố, chấn 
chỉnh hoạt động đã được NHNN phê duyệt, hỗ trợ chi trả 
tiền gửi đối với các QTDND có dấu hiệu mất an toàn, Phát 
triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng. Là đầu mối tiếp nhận 
và triển khai các Dự án Tín dụng quốc tế với nguồn vốn 
trung và dài hạn, lãi suất hợp lý hỗ trợ các QTDND nâng 
cao năng lực tài chính, mở rộng triển khai các Dự án Hỗ 
trợ kỹ thuật giúp nâng cao năng lực chuyên môn, khoa 
hoạc công nghệ cho các QTDND, Hỗ trợ đào tạo cho các 
QTDND về nghiệp vụ…

Theo đó, đến 31/12/2017, tình hình hoạt 
động của hệ thống QTDND cụ thể như sau: 

Số lượng QTDND: 1182 quỹ

Tổng số thành viên QTDND:  trên 1,6 triệu 
thành viên

Tổng nguốn vốn: 100.798 tỷ đồng, 
tăng 10,68% so với 2016; trong đó: 

Vốn điều lệ: 4.359 tỷ đồng, tăng 11,44 tỷ 
đồng.

Vốn huy động: 86.300 tỷ đồng, tăng 
11,70%.

Vốn vay Ngân hàng Hợp tác: 5.821 tỷ 
đồng, tăng 19,62%.

Tổng dư nợ cho vay thành viên: 79.367 
tỷ đồng, tăng 12,31%, trong đó:

Nợ xấu toàn hệ thống: 725 tỷ đồng, 
chiếm 0,91% tổng dư nợ. 

Tiền gửi tại Ngân hàng Hợp tác: 12.803 tỷ 
đồng, tăng 5,67%.

CÔNG TÁC ĐIỀU HÒA VỐN 
VÀ HỖ TRƠ CÁC QŨY 
TÍN DỤNG NHÂN DÂN
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Với mục tiêu chủ yếu là liên kết bảo đảm an toàn 
trong hoạt động của hệ thống QTDND, NHHT 

đã tích cực hỗ trợ vốn cho các QTDND nhằm tăng 
cường hoạt động cho vay hỗ trợ thành viên. Năm 
2017, những QTDND làm ăn hiệu quả, có nhu cầu 
bổ sung nguồn vốn để hoạt động, NHHT sẵn sàng 
điều chỉnh mức cho vay mở rộng tín dụng vượt mức 
quy định tại Quy chế điều hòa vốn nhằm hỗ trợ hoạt 
động của quỹ.

Đối với các QTDND yếu kém gặp khó khăn trong việc chi 
trả tiền gửi, được sự chỉ đạo của NHNN, NHHT đã cho các 

QTDND này vay nhằm mục đích hỗ trợ nguồn vốn, giúp các 
QTDND có thể tái cơ cấu khôi phục hoạt động bình thường. 

Cho vay mở rộng tín dụng

Cho vay xử lý khó khăn tạm thời về 
thanh khoản 

Khách hàng giao dịch tại QTDND thị trấn Hồ (Bắc Giang).

Về hỗ trợ thanh khoản 
đối với các QTDND, năm 
2017, doanh số cho vay 
hỗ trợ thanh khoản của 
NHHT cho các QTDND là 
365 tỷ đồng.
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Mạng lưới thanh toán của NHHT được mở rộng 

tới 531 điểm, gồm:

32 chi nhánh

61 Phòng giao dịch

438 QTDND.

Số liệu giao dịch của các QTDND qua hệ thống 
Ngân hàng điện tử CF-eBank: 

Giao dịch chuyển 
tiền đến đạt 28.506 

món, tăng

Doanh số chuyển 
tiền đến là 1.987 

tỷ đồng, tăng  

Doanh số chuyển 
đi là 11.015 tỷ 

đồng, tăng

Giao dịch chuyển 
tiền đi là 246.654 

món, tăng 

Dịch vụ thanh toán

Hệ thống thanh toán Ngân hàng điện tử đáp ứng nhu cầu chuyển 
tiền ngày càng tăng của QTDND và khách hàng.

Năm 2017, hệ thống thanh toán chuyển tiền nội bộ 
được duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả, phục vụ 

tốt cho công tác điều hành vốn trong hệ thống NHHT và 
công tác điều hòa vốn giữa NHHT với QTDND; đồng thời 
cung ứng dịch vụ chuyển tiền đáp ứng nhu cầu thanh 
toán của QTDND thành viên và khách hàng.  Kết quả 
giao dịch chuyển tiền đi là 724.620 món với doanh số 
chuyển đi là 184.451 tỷ đồng, giao dịch chuyển tiền đến 
497.476 món với doanh số chuyển tiền đến là 175.625 
tỷ đồng.

PHÁT TRIỂN CÁC 
SẢN PHẨM DỊCH VỤ 
PHỤC VỤ CHO CÁC 
QTDND

42%

23%

45%

60%

so với năm 
trước,

so với năm 
trước,

so với năm 
trước,

so với năm 
trước,
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NHHT đã tích cực giải ngân các dự án tín dụng 
như: JBIC, JICA, RDF II&III, ADB 2968, ADB 1802, 

ADB 1990, ADB 2513, VnSAT, AFD. Tổng dư nợ đến 
31/12/2017 của tất cả các Dự án trên là 1.339 tỷ đồng.

Trụ sở chính thực hiện khai thác triệt để một số Dự án 
hỗ trợ kỹ thuật đang triển khai từ các nhà tài trợ như: 
JICA, ADB...

Đặc biệt năm 2017, NHHT đã phối hợp tích cực với đối 
tác DID chuẩn bị các công việc cuối cùng để hoàn tất 
Văn kiện dự án trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt 
dự án Đẩy mạnh hệ thống QTDND, STEP do chính phủ 

Canada tài trợ. Đến 1/11/2017, Thủ tướng đã ký quyết 
định phê duyệt dự án và đến 20/11/2017, NHHT đã 
được giao làm chủ dự án này với tổng nguồn vốn tài 
trợ là 17,7 triệu đô la Canada trong 4 năm (từ 2017 đến 
2021). Dự án giúp NHHT thực hiện tốt hơn vai trò là tổ 
chức đầu mối đối với hệ thống QTDND. 

Năm 2017, NHHT đã triển khai thêm Dự án số hóa tài 
chính vi mô (năm 2017-2018), theo đó NHHT phối hợp 
với Microsave triển khai số hóa quy trình cho vay từ xa 
thông qua phần mềm RLOS nằm hỗ trợ công tác cho 
vay được thuận tiện, an toàn và bảo mật, đồng thời 
giám sát khoản vay chặt chẽ hơn.

Hội thảo khởi động dự án STEP.

PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN 
TÍN DỤNG VÀ HỖ TRỢ KỸ 
THUẬT PHỤC VỤ QUỸ TÍN 
DỤNG NHÂN DÂN

Cho vay Hợp vốn

Nhằm giúp các QTDND nâng cao sức cạnh tranh 
với các TCTD trên địa bàn và đáp ứng nhu cầu vốn 

đầu tư sản xuất kinh doanh ngày một tăng của người 
dân, năm 2017, Ngân hàng Hợp tác tại các chi nhánh 
trong toàn hệ thống đã và đang tích cực phối hợp với 
các QTDND trên địa bàn triển khai thực hiện hình thức 
cho vay hợp vốn. 

Việc triển khai thực hiện hình thức cho vay Hợp vốn 
là rất thiết thực và đem lại nhiều tiện ích, đặc biệt là 
cho các thành viên, khách hàng vay vốn và đây là bước 
ngoặt đem lại sức bật quan trọng trong quá trình hoạt 
động kinh doanh tiền tệ của hệ thống QTDND. Các 
QTDND thông qua cho vay Hợp vốn có khả năng đáp 
ứng cơ bản các nhu cầu vay vốn đầu tư cho các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh với mức vay nhiều hơn của 
thành viên. Chính sách này giúp nâng cao vị thế, uy tín 
của QTDND đối với thành viên, tạo sự gắn kết chặt chẽ 
hơn giữa các QTDND với Ngân hàng Hợp tác tại các Chi 
nhánh. Đồng thời, qua đó giúp cho việc phát hiện, xử 
lý kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt 
động của các QTDND được thường xuyên và thuận lợi 
hơn; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán 
bộ tín dụng của các Quỹ không ngừng được nâng cao, 
góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động 
của các QTDND.
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Hội thảo khởi động dự án STEP.

Khóa đào tạo nghiệp vụ cho 5 chi nhánh mới của Ngân hàng Hợp tác.

Công tác đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh tập trung vào 
nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhằm 

đáp ứng được yêu cầu công việc khi chuyển đổi từ QTDTW 
sang Ngân hàng HTX. Bên cạnh đó, còn hướng tới hỗ trợ, 
cung ứng các dịch vụ đào tạo cho các QTDND.

Các hoạt động đào tạo chủ yếu tập trung vào nghiệp vụ 
chuyên môn, các khóa đào tạo về kỹ năng làm việc, kỹ 
năng mềm vẫn đang trong quá trình nghiên cứu chưa 
được triển khai.

Thời gian qua, Trung tâm đào tạo NHHT đã tích cực mở 
rộng quan hệ để xây dựng các mô hình liên kết đào tạo 
với các Trường đại học khối kinh tế, Học viện Ngân hàng, 
Trường đào tạo & bồi dưỡng cán bộ-NHNN, Trường đại 
học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm đào tạo cũng đã chú trọng vào việc quảng bá 
hình ảnh của Ngân hàng Hợp tác tới đối tượng là sinh viên 
các trường khối kinh tế tại Hà Nội nhằm mục đích thu hút 
được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được sự 
phát triển mạnh mẽ của Ngân hàng trong tương lai.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ dự án tài chính số cho NHHT. 

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO
CHO HỆ THỐNG 
QTDND 
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CÔNG TÁC
QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH
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Việc mở rộng tăng trưởng tín dụng của NHHT được thực 
hiện theo đúng chỉ tiêu NHNN giao và theo đúng định 

hướng ưu tiên cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông 
thôn, trong đó tập trung cho vay đối với các hộ gia đình, 
CBCNV là giáo viên nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, 
dịch vụ, phục vụ đời sống tại khu vực nông thôn. Ngoài 
việc cho vay trực tiếp đối với khách hàng, NHHT cũng tích 
cực triển khai cho vay và giải ngân thông qua các QTDND 
theo hình thức cho vay liên kết, cho vay đồng tài trợ. Đến 
31/12/2017, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn toàn hệ 
thống là 11.913 tỷ đồng chiếm 57,83% tổng dư nợ. 

Năm 2017, việc kiểm tra kiểm toán nội bộ được thực 
hiện nghiêm túc, đánh giá đúng tình hình hoạt động 

của các Chi nhánh trên các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, 
đồng thời phát hiện những vấn đề còn tồn tại để có biện 
pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo cho 
hoạt động an toàn, đúng pháp luật. 

Kết quả từng lần kiểm tra đều được lập thành văn bản 
giữa cán bộ kiểm tra nội bộ và phòng nghiệp vụ. Qua 
kiểm tra tại chỗ phát hiện kịp thời các sai sót để kiến nghị 
giúp bộ phận nghiệp vụ sửa chữa, khắc phục để hoạt 
động an toàn, hiệu quả hơn.

NHHT đã thực hiện tốt chức năng kiểm soát, phê duyệt 
hồ sơ thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, giúp nâng cao 
chất lượng công tác thẩm định tài sản bảo đảm, quản lý 
một cách tập trung hoạt động thẩm định tài sản bảo đảm 
trong toàn hệ thống. 

NHHT cho vay vốn với hộ chăn nuôi.

CÔNG TÁC TÍN DỤNG 
ĐỐI  VỚI  CHO VAY 

KHÁCH HÀNG LÀ DOANH 
NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN

CÔNG TÁC KIỂM TRA, 
KIỂM TOÁN NỘI  BỘ
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Hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT của NHHT 
được vận hành an toàn, Trung tâm dữ 

liệu hoạt động ổn định, đảm bảo an ninh, 
bảo mật cho toàn hệ thống mạng nội bộ 
NHHT cũng như các kết nối tới NHNN, 
QTDND và các đối tác khác, đảm bảo sự 
hoạt động ổn định của hệ thống dữ liệu 
tập trung, các phần mềm giao dịch, hệ 
thống các dịch vụ cũng như hệ thống các 
phần mềm thông tin báo cáo.

Năm 2017, NHHT đã hoàn thành việc xây 
dựng hệ thống Corebanking tập trung bao 
gồm đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ.  Đồng 
thời cũng đã cơ bản hoàn thành nâng 
cấp hệ thống giao dịch thẻ, cung cấp cho 
khách hàng 02 dịch vụ mới: đổi PIN và cho 
phép khách hàng chuyển tiền liên ngân 
hàng qua ATM của liên minh NAPAS.

Họp hội nghị trực tuyến toàn hệ thống NHHT.

ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN

NHHT đã ban hành đầy đủ các quy chế, quy định hướng 
dẫn về quy trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ; quy 
chế quy trình đã được thiết kế đầy đủ các chốt kiểm soát 
cũng như các cơ chế phân cấp phân quyền đầy đủ minh 
bạch, đảm bảo các nghiệp vụ phát sinh được kiểm soát 
chặt chẽ, từ đó kiểm soát được các rủi ro có thể xảy ra 
trong quá trình hoạt động. 

NHHT cũng đã thực hiện kiểm toán đối với một số Chi 
nhánh nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định trong 
hoạt động, kịp thời phát hiện các vấn đề còn tồn tại, qua 
đó đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.
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Năm 2017, NHHT tiếp tục duy trì và phát hành thẻ 
ghi nợ nội địa cho khách hàng của 32 Chi nhánh, 

63 Phòng giao dịch và 38 QTDND liên kết. Tổng số thẻ 
đã phát hành của NHHT là 11.873 thẻ. 

Thẻ ghi nợ nội địa của NHHT hiện nay đã đáp ứng 
được hầu hết các yêu cầu giao dịch của khách hàng 
và được chấp nhận rộng rãi tại tất cả các thiết bị đầu 
cuối ATM/POS của NHHT và các Ngân hàng trong Liên 
minh Napas…

Việc triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng 24h/7 đã 
đáp ứng kịp thời việc hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc, yêu 

SẢN PHẨM 
DỊCH VỤ THẺ

cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng. Tất cả các 
thắc mắc, khiếu nại đều được xử lý nhanh chóng và 
nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng.

Năm 2017 NHHT đã triển khai sản phẩm cho vay 
theo hạn mức thấu chi trên thẻ ghi nợ nội địa và thu 
được những kết quả khả quan…

Số lượng giao dịch thẻ NHHT thực hiện trên hệ 

thống NHHT đạt 43.426 giao dịch với số tiền giao 

dịch 682,7 tỷ đồng, tăng 95,81% so với cùng kỳ 

năm trước.

Số lượng giao dịch thẻ NHHT thực hiện tại liên minh 

đạt 26.521 giao dịch với số tiền giao dịch 43,8 tỷ 

đồng, tăng 14,53% so với cùng kỳ năm trước.

95.81%

14.53%
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Ngày 24/8/2017 Thống đốc NHNN có văn bản số 
6736/NHNN - TTGSNH chấp thuận cho NHHT 

thành lập 05 chi nhánh mới: Yên Bái, Bắc Giang, Hà 
Tĩnh, Tây Ninh và Gia Lai. Theo đó, NHHT đã hoàn 
thiện thủ tục thành lập 5 Chi nhánh và đã tổ chức khai 
trương đưa vào hoạt động 5 Chi nhánh: Yên Bái, Hà 
Tĩnh, Bắc Giang, Tây Ninh và Gia Lai.  

Năm 2017, NHHT đã hoàn thiện thủ tục để chuyển 
Trụ sở Chi nhánh Bình Thuận đến địa chỉ mới; Làm 
thủ tục thay đổi tên, địa điểm PGD Cà Mau và PGD 
Sóc Trăng - Chi nhánh Sóc Trăng; PGD Thanh Hà - Chi 
nhánh Hải Dương; PGD số 1 - Chi nhánh Lâm Đồng, 
PGD số 3 - Chi nhánh Nghệ An; PGD số 3 và số 4 - Chi 
nhánh Phú Thọ, PGD số 1 - Chi nhánh Vĩnh Phúc để 
tạo điều kiện cho các Chi nhánh, PGD ổn định hoạt 
động, nâng cao uy tín thương hiệu.

Năm 2017, NHHT tập trung bám sát định hướng 
tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và của ngành 

Ngân hàng. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị báo chí 
trong và ngoài ngành tuyên truyền, quảng bá việc 
triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của NHHT 
đối với hệ thống QTDND, những kết quả NHHT và hệ 
thống QTDND đã đạt được và những khó khăn vướng 
mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển 
nông nghiệp nông thôn.

PHÁT TRIỂN 
MẠNG LƯỚI

TRUYỀN THÔNG VÀ 
XÂY DỰNG THƯƠNG 
HIỆU
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- Thiết kế và sản xuất bộ tờ rơi quảng bá về sản 
phẩm dịch vụ mới và tính năng mới của sản phẩm 
thẻ Ghi nợ nội địa.

- Tổ chức biên tập và sản xuất các ấn phẩm truyền 
thông như: bản tin nội bộ, báo cáo thường niên; 
liên tục đăng tài các tin bài về các chủ trương đường 
lối chính sách và hoạt động của ngành ngân hàng 
và các hoạt động của NHHT cập nhật trên website 
của NHHT tại địa chỉ: www.co-opbank.vn.

- Phối hợp tổ chức Hội thảo, tọa đàm và các chương 
trình truyền thông có ý nghĩa xã hội quan trọng 
như: Hội thảo về “Phát triển nguồn nhân lực của Tổ 
chức tín dụng hợp tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
mới” phối hợp với Tạp chí Ngân hàng; chương trình: 
“Nâng cao nhận thức, niềm tin công chúng về hệ 
thống Ngân hàng” phối hợp với VTV2 và Vụ truyền 
thông NHNN… 

- Triển khai sản xuất một số bộ vật phẩm quảng cáo 
để phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu của 
NHHT, quảng bá hình ảnh thương hiệu.

- Hỗ trợ việc thiết kế và hoàn thiện hệ thống biển 
hiệu nhận diện thương hiệu tại 5 Chi nhánh mới 
thành lập và tại một số Chi nhánh, phòng giao dịch 
trên toàn quốc.
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KẾT QUẢ 
KINH DOANH 
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5,67%

12,28%

76,45%

5,60%

82,43%

17,57%

Cơ cấu nguồn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu

NGUỒN VỐN

c

2,838,354 10.49%

63,480 1.76%

1,263 0.04%

60,519 10.62%

686,804 5.67%

3,785,314 19.84%

-1,392,411 -45.41%

29,906,189

3,671,350

3,026,116

630,150

12,802,535

3,966,047

22,864,582

1,673,621

27,067,835

3,607,870

3,024,853

569,631

12,115,731

3,943,537

6,096,000

22,510

3,076,000

0.57%

101.85%3,020,000

332,893 -1,276,065 -79.31%1,608,958

1,340,728 -116,346 -7.98%1,457,074

19,079,268

3,066,032

Nguồn vốn khác 1,314,665 1,696,636 381,971 29,05 %

47

NGÂN HÀNG HỢP TÁC |  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2017



Cho vay

 cho vay QTDND

 cho vay DN, cá nhân

- N

- T

N

m m

2,838,354 10.49%

2,405,777 13.22%

954,801 19.62%

1,450,976 10.89%

73,434

-306,542 -31.28%

356,628 6.16%

297,477 161.66%

26,293 10.14%

127,789 12.10%

-69,068 -11.42%

29,906,189

20,600,394

5,820,628

14,779,766

315,412

1.53%

673,540

6,145,561

481,496

285,534

1,183,913

535,751

27,067,835

18,194,617

4,865,827

13,328,790

241,978

1.33%

980,082

5,788,933

184,019

259,241

1,056,124

604,819

SỬ DỤNG VỐN

19,89%

80,11%55,99%

17,35%

26.66%

Nguồn vốn huy động Vốn vay
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N

c

Cho vay

2.25%

1.61%
0.95%
3.96%
1.79%

68.88%

20.55%

71.75%

28.25%

Cơ cấu sử dụng vốn

57.17%

42.83%

Cơ cấu dư nợ 
theo đối tượng cho vay

Cơ cấu dư nợ 
theo thời hạn cho vay

KẾT QUẢ 
KINH DOANH

2,232.63

2,066.77

165.86
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HOẠT ĐỘNG
ĐOÀN THỂ, XÃ HỘI
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Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp 
nghĩa”, bao năm qua, NHHT vẫn luôn tích cực không 

ngừng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp, 
giúp đỡ cho các đồng bào vùng sâu, vùng xa gặp lũ lụt, 
những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các thương 
bệnh binh, gia đình chính sách có công với đất nước… 

NHHT ủng hộ đồng bào vùng Tây Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt.

NHHT gặp mặt tặng quà hỗ trợ xây nhà cho các gia đình chính 
sách người có công tỉnh Hà Nam.

Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN (ngoài cùng bên trái), ông Nguyễn 
Đức Dũng - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Hợp tác 
(ngoài cùng bên phải) và các thành viên đoàn công tác trao 200 triệu đồng 
cho cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Y Tý - Lào Cai.

NHHT gặp mặt tặng quà hỗ trợ xây nhà cho các gia đình chính 
sách người có công tỉnh Hà Nam.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng giám đốc- Chủ tịch 
Công đoàn Ngân hàng Hợp tác trao tặng quà cho bà 
con nghèo. 

CÔNG TÁC
AN SINH 

XÃ HỘI
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Trong những năm qua, ngoài việc cố gắng phấn đấu hoàn 
thành nhiệm vụ được giao trong công việc, tập thể ban lãnh 

đạo và các cán bộ công nhân viên của Ngân hàng Hợp tác cũng 
không quên tích cực tham gia tổ chức các hoạt động liên quan 
tới thể thao, tham gia các phong trào thi đấu thể thao do cơ 
quan NHNN tổ chức. Mục đích nhằm rèn luyện sức khỏe, tạo 
điều kiện nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo hứng khởi cho các 
cán bộ có tinh thần làm việc hăng say hơn.

Ảnh 1,2: Giải bóng đá Đoàn thanh niên Ngân hàng Hợp tác tại sân bóng An Khánh.
Ảnh 3: Ngân hàng Hợp tác đã phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức giải bóng đá mini cúp tứ hùng nhân dịp chào mừng 73 năm 
ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017).
Ảnh 4: Giao lưu thể thao chào mừng đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Ảnh 5: NHHT tham gia giao lưu bóng đá với NHNN CN Phú Thọ và Hiệp hội QTDND VN.

GIAO LƯU 
THI  ĐẤU 

THỂ THAO

1

2

4

3

5
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Ảnh 1,2: NHHT tổ chức sinh nhật cho các cán bộ công nhân viên.
Ảnh 3,4,5: NHHT tổ chức trung thu cho con em cán bộ công nhân viên.

Bên cạnh những hoạt động an sinh xã hội, giao lưu thi 
đấu thể thao, ban lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác cũng 

quan tâm chăm lo đến đời sống của các cán bộ công 
nhân viên như: Tổ chức sinh nhật tập thể hàng tháng, tổ 
chức chương trình trung thu – tết thiếu nhi cho các con 

em của cán bộ Ngân hàng Hợp tác. 

VĂN HÓA 
ĐOÀN THỂ

1

2

4

3

5
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Tổng đài: [+84-24] 3209 9999
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Lễ tân khu B

Lễ tân khu C

VĂN PHÒNG

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

PHÒNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

PHÒNG TÍN DỤNG THÀNH VIÊN

PHÒNG KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN

PHÒNG QLTS & XDCB

PHÒNG QHQT & QLDA

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TIẾP THỊ

PHÒNG THẺ

PHÒNG THANH TOÁN

PHÒNG KIỂM TRA NỘI BỘ

PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

PHÒNG THƯ KÝ & PHÁP CHẾ

TRUNG TÂM CNTT

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

PHÒNG BẢO TOÀN

Danh sách các phòng, Trung tâm tại 
Trụ sở chính Ngân hàng Hợp tác

Chi nhánh Ngân hàng 
Hợp tác trên toàn quốc

PHỤ LỤC

16.  Chi nhánh Kiên Giang
100  Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang
Tel: 0297.3942099 | Fax: 0297.3942049

     

89-91 Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang
Tel: 0296.3840866 | Fax: 0296.3844543

1. Chi nhánh An Giang

7. Chi nhánh Đồng Nai
150A Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai
Tel: 0251.3826320 | Fax: 0251.3826321

5. Chi nhánh Bình Thuận
Đại lộ Tông Đức Thắng, P. Phú Thuỷ. Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
Tel: 0252.3830867 | Fax: 0252.3831128

4.  Chi nhánh Bình Định
Tổ 37, Khu vực 7, P. Đống Đa, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
Tel: 0256.3812779 I Fax: 0256.3821026

6. Chi nhánh Đăk Lăk
68,70 Lê Hồng Phong, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Tel: 0262.3859680 |Fax: 0262.3856740

 

9. Chi nhánh Hà Nam
25 Lê Hoàn, P. Minh Khai, Tp. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: 0226.3616588 | Fax: 0226.3616599

14.  Chi nhánh Hải Phòng
24 Bến Bính, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
Tel: 0225.3842250 | Fax: 0225.3842251

13.  Chi nhánh Hải Dương
185 Nguyễn Lương Bằng, P.Thanh Bình, Tp.Hải Dương, Hải Dương
Tel: 0220.3892069 | Fax: 0220.3892071

15. Chi nhánh Hưng Yên
Số 2 Nguyễn Lương Bằng, P.Lam Sơn, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên
Tel: 0221.3865726 | Fax: 0221.3550214

3. Chi nhánh Bắc Ninh 
353 Trần Hưng Đạo, P. Đại Phúc, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Tel: 0222.3824274 | Fax: 0222.3810420

10.  Chi nhánh Hà Tây
Khu hành chính mới, P. Hà Cầu, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội
Tel: 024.33554771 | Fax: 024.33517612

12. Chi nhánh Hai Bà Trưng
57 Võ Văn Dũng, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 024.39741611 | Fax: 024.39748547

  

11. Chi nhánh Hà Tĩnh 
Số 176 đường Xuân Diệu, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 0239.3880580 | Fax: 0239.3880579

8. Chi nhánh Gia Lai
Số 118 đường Phan Đình Phùng, P. Tây Sơn, 
TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Tel: 0269.3888068 | Fax: 0269.3888069

2. Chi nhánh Bắc Giang
Số 246 đường Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hoàng Văn Thụ, 
TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Tel: 0204.3525111 | Fax: 0204.3827111

30. Chi nhánh Trà Vinh 
9-10 Điện Biên Phủ, P. 6, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh
Tel: 0294.866090 | Fax: 0294.863555

25. Chi nhánh Sóc Trăng
32 Nguyễn Hùng Phước, P.1, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Tel: 0299.3812415 | Fax: 0299.3826703

18. Chi nhánh Long An
10 Nguyễn Huệ, Tp. Tân An, Long An
Tel: 0272.3825053 | Fax: 0272.3827422

29. Chi nhánh Tp. HCM
27-29-31 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 028.39144278 | Fax: 028.39144282

17.  Chi nhánh Lâm Đồng
56 Khu Hoà Bình, P. 1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: 0263.3827857 | Fax: 0263.3829075

23. Chi nhánh Quảng Bình
209 Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: 0232.3824373 | Fax: 0232.3828067

20. Chi nhánh Nghệ An
4 Dương Vân Nga, P. Hưng Phúc, Tp. Vinh, Nghệ An
Tel: 0238.3566997 | Fax: 0238.3566997

28. Chi nhánh Thanh Hoá
25 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá
Tel: 0237.3757491 | Fax: 0237.3757490

21. Chi nhánh Ninh Bình
Phố 10, P. Đông Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình
Tel: 0299.3872390 | Fax: 0299.3872390

19.  Chi nhánh Nam Định
8  Trần Thánh Tông, P. Thống Nhất, Tp. Nam Định, Nam Định
Tel: 0228.3649908 | Fax: 0228.3649906

27. Chi nhánh Thái Bình
75 Phố Trần Phú, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình, Thái Bình
Tel: 0227.3847168 | Fax: 0227.3836274

22. Chi nhánh Phú Thọ
1959B Đại lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Tel: 0210.3847503 | Fax: 0210.3843911

31. Chi nhánh Vĩnh Phúc
6 Lý Bôn, P. Ngô Quyền, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Tel: 0211.3861762 | Fax: 0211.3841591

24. Chi nhánh Sở Giao dịch
Tòa nhà 15T đường Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa,
Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Tel: 024.39741610 | Fax: 024.39741609

32. Chi nhánh Yên Bái
Số 70 đường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Tel: 0216.3875666 | Fax: 0216.3868718

26. Chi nhánh Tây Ninh
Nhà số 569 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 6, phường 3, 
TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Tel: 0276.3510777 – 0276.3522888 | Fax: 0276.3516555
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“Tăng thêm Tiện ích,

thêm
 nhiều Niềm vui”

Chi tiết tại: www.co-opbank.com.vn 
HOTLINE: 1900 545 554

Giao dịch tại hơn 17.400 ATM 
trên toàn quốc.

Thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại 
hơn 263.000 POS trên toàn quốc.

Trả lương qua thẻ.

Thấu chi tài khoản.

Thẻ ghi nợ nội địa 
NGÂN HÀNG HỢP TÁC
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