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Thưa quý khách hàng, quý cổ đông và đối tác

Năm 2021, Thế giới tiếp tục phải đối mặt với 
dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn 
cầu, tác động tiêu cực đến các nền kinh 
tế thế giới, khu vực nói chung và Lào nói 
riêng. Tại Lào, tình hình dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, số ca nhiễm Covid-19 tăng 
cao trên toàn quốc, nhiều hoạt động kinh 
tế, thương mại, sản xuất, dịch vụ... bị đình 
trệ. Tuy nhiên, với những biện pháp phòng 
chống dịch hiệu quả và chính sách hỗ trợ 
phát triển kinh tế của Chính phủ Lào, kinh tế 
Lào vẫn đạt được những kết quả nhất định, 
duy trì tăng trưởng GDP ở mức gần 3%, các 
ngành sản xuất, công nghiệp dịch vụ tiếp 
tục có tăng trưởng.

Đối với hệ thống LaoVietBank, năm 2021 là 
năm có ý nghĩa quan trọng , là năm đầu tiên 
triển khai Chiến lược phát triển kinh doanh 
giai đoạn 2021-2025. Dù nền kinh tế đối 
mặt với nhiều khó khăn nhưng được sự lãnh 

đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, 
02 Ngân hàng mẹ BIDV và BCEL, sự đồng 
hành gắn bó của đối tác, khách hàng, sự 
nỗ lực của gần 500 cán bộ nhân viên toàn 
hệ thống với quyết tâm cao nhất để mang 
đến chất lượng dịch vụ vượt trội đến với 
khách hàng đồng thời đảm bảo vận hành 
kinh doanh ổn định. 

Thưa quý khách hàng, quý cổ đông và đối tác

LaoVietBank tập trung vào phát triển và 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào các 
hoạt động của Ngân hàng, trong bối cảnh 
dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhiều khó 
khăn, xác định kế hoạch hoạt động theo 
hướng kinh doanh thận trọng, tăng trưởng 
quy mô phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu 
quả. Chuyển dịch mạnh mẽ công tác dịch 
vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc khách 
hàng, gia tăng nền khách hàng, đồng thời 
đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ ngân 
hàng có hàm lượng công nghệ cao. Tập 
trung nguồn lực cho mục tiêu chuyển đổi 
ngân hàng số, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động, phát triển 
sản phẩm dịch vụ mang hàm lượng công 
nghệ cao, hướng tới mục tiêu là một trong 
những ngân hàng hiện đại, có nền tảng 
ngân hàng số đứng đầu tại thị trường Lào, 
tiếp tục giữ vững truyền thống và phát huy 
vai trò, góp phần là ngân hàng cầu nối giữa 
hai nền kinh tế Việt Nam – Lào. 

Trong điều kiện môi trường kinh doanh còn 
có khó khăn, thách thức, LaoVietBank đã 
nỗ lực không ngừng để khẳng định được 
vai trò, vị thế và bản lĩnh của một định chế 
tài chính hàng đầu tại Lào với bề dầy 23 
năm hoạt động. Hoạt động kinh doanh năm 
2021 của LVB được duy trì ổn định, đảm 
bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy 
định của Ngân hàng CHDCND Lào, tuân 
thủ pháp luật Lào. Hoạt động kinh doanh 
của LaoVietBank tiếp tục tăng trưởng trong 
năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 31 tỉ 
LAK; tổng tài sản tăng trưởng 16,5%; tổng 
huy động vốn tiếp tục tăng trưởng gần 17%, 

trong đó huy động vốn tổ chức kinh tế và 
dân cư tăng trưởng 17,4%; tổng dư nợ đạt 
7.362 tỷ LAK; chất lượng tín dụng được 
kiểm soát với tỷ lệ 2,89%.

LaoVietBank chú trọng quản lý an toàn thanh 
khoản để đảm bảo nền tảng tài chính vững 
mạnh, tập trung quản lý nợ xấu, tiên phong 
dẫn dắt số hóa nền tảng ngân hàng, theo 
đó phát triển và cung ứng các sản phẩm tài 
chính đa dạng trên ngân hàng điện tử. Các 
giải pháp này đã giúp khách hàng tiết kiệm 
thời gian, chi phí, đồng thời hỗ trợ giao dịch 
an toàn, tiện lợi trong mùa dịch. 

Tiếp nối truyền thống nhiều năm qua, bên 
cạnh những đóng góp tích cực cho nền 
kinh tế Lào thông qua các gói sản phẩm, 
giải pháp và chính sách hỗ trợ khách hàng 
vượt qua khó khăn do đại dịch, LaoVietBank 
vẫn dành nhiều nguồn lực và tâm sức để 
thực hiện các hoạt động tài trợ an sinh xã 
hội Vì cộng đồng. LaoVietBank đã ủng hộ 
nhiều chương trình phòng chống Covid-19 
cho Chính phủ và các địa phương của Lào; 
đồng hành cùng các chương trình hỗ trợ xã 
hội, y tế, phát triển cộng đồng.

Vị thế, uy tín của LaovietBank tiếp tục được 
Chính phủ, Ngân hàng CHDCND Lào và các 
tổ chức tài chính quốc tế ghi nhận, đánh giá 
cao. Năm 2021, LVB vinh dự là ngân hàng 
duy nhất tại Lào được nhận giải thưởng 
của Tạp chí Asian Banking & Finance, giải 
thưởng Laos Domestic Initiative of The Year 
(Ngân hàng nội địa tại Lào có nhiều sáng 
kiến năm 2021).

Thưa quý vị khách hàng, 

Để thực hiện được mục tiêu của mình, 
LaoVietBank xác định phương châm hành 
động của năm 2022 là “Kỷ cương - Trách 
nhiệm - Hiệu quả”. Theo đó, năm 2022, 
LaoVietBank sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai 
đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, gia tăng quy 
mô gắn với chuyển dịch nền khách hàng 
bền vững, kiểm soát chặt chẽ chất lượng 
tín dụng; Tập trung công tác huy động vốn 

đảm bảo an toàn, tăng trưởng phù hợp, điều 
hành cân đối vốn linh hoạt, nâng cao hiệu 
quả kinh doanh; Quyết liệt thu hồi nợ xấu, 
nợ ngoại bảng, lãi dự thu, lãi treo; Duy trì 
hiệu quả hoạt động ở mức phù hợp, trích 
lập DPRR; Đẩy mạnh phát triển nền khách 
hàng và phát triển dịch vụ. Triển khai đồng 
bộ các giải pháp chuyển đổi số ; Chú trọng 
các giải pháp nâng cao năng lực quản trị 
điều hành, năng suất chất lượng hiệu quả 
hoạt động; công tác xây dựng thể chế; Tiếp 
tục phát huy vai trò là cầu nối giữa hai nền 
kinh tế Việt Nam – Lào.

Thưa quý khách hàng, quý cổ đông và đối 
tác

Thay mặt Hội đồng quản trị LaoVietBank, tôi 
xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể 
Ban Lãnh đạo và gần 500 người lao động 
đang cống hiến hết mình tại LaoVietBank. 
Đặc biệt tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến 
Quý Khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng 
hành cùng LaoVietBank trong suốt thời gian 
qua và mong muốn tiếp tục hợp tác, đồng 
hành với Quý khách hàng trong thời gian tới 
để chúng ta cùng hướng đến tương lai bền 
vững, phồn vinh và thịnh vượng!

Chúc Quý vị ngày càng phát triển và thành 
công!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Quách Hùng Hiệp

Thông điệp của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 20216
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TỔNG NGUỒN VỐN

TỔNG DƯ NỢHUY ĐỘNG VỐN DC & TCKT

Tổng tài sản đạt trên 12.660.062 triệu 
LAK, tăng trưởng 16,1% so với năm 2020, 
tiếp tục là ngân hàng có quy mô tổng tài 
sản lớn thứ 3 tại Lào.

Quy mô huy động vốn đạt 11.269.521 
triệu LAK, tiếp tục đứng vị trí thứ 3 trong 
hệ thống ngân hàng tại Lào, tăng trưởng 
16,4% so với năm 2020 khẳng định được 
uy tín, thương hiệu cũng như sự tín nhiệm 
của khách hàng đối với LaoVietBank.

Quy mô dư nợ cho vay đạt 7.361.488 triệu 
LAK, đứng thứ 2 trong hệ thống ngân hàng 
Lào, tăng trưởng 2,9% so với năm 2020. 
Dư nợ cho vay tăng trưởng theo đúng định 
hướng của Chính phủ Lào, tập trung dòng 
vốn vào các lĩnh vực được Chính phủ Lào 
ưu tiên phát triển, xác định là động lực 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm 
năng lượng, nông nghiệp, thương mại và 
các doanh nghiệp SMEs.

Huy động vốn DC & TCKT đến 31/12/2021 
của LVB đạt 8.258.359 Triệu LAK, tăng 
trưởng 18,1% so với năm 2020
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Giải thưởng tiêu biểu

Giải thưởng 

“Laos Domestic Initiative of the Year 2021” 

do tạp chí Asian Banking and Finance 
trao tặng  (năm 2021)

LaoVietBank vinh dự được nhận giải tại chương 
trình Banking & Finance Retail Banking Awards 
2021 từ tạp chí quốc tế Asian Banking & Finance. 
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng 
nghiêm trọng đặc biệt đối với ngành kinh doanh 
của các ngân hàng Thương mại, tuy nhiên với 
sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng mẹ như BIDV. 
Với sự cố gắng không ngừng của LaoVietBank 
trong việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, 
nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và ngân 
hàng số.

Ghi nhận những nỗ lực phát triển trong việc 
cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. 
Tạp chí Asian Banking & Finance cũng đã công 
bố danh sách các ngân hàng đạt giải, trong đó 
BIDV đạt giải SME Bank of the Year – Vietnam 
và LaoVietBank được nhận giải Laos Domestic 
Initiative of the Year.

Nguồn thông tin: 

https://asianbankingandfinance.
net/co-written-partner/event-
news-news/get-know-winners-
asian-banking-finance-wholesale-
and-retail-banking-awards-2021
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Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt (LaoVietBank) là ngân 
hàng duy nhất trên đất nước Lào được vinh dự nhận giải 
thưởng Laos Domestic Initiative of the Year năm 2021.
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Thông tin khái quát 
về LaoVietBank

Ngày thành lập:
22/06/1999

Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/BOL do Ngân hàng CHDCND 
Lào cấp ngày 11/01/2021

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần gần nhất số 
1891/ĐKKD do Bộ Công thương CHDCND Lào cấp ngày 24/11/2020

T: (856) 21 251418 hoặc Hotline 1440
F: (856) 21 212197

Tên tiếng Lào:
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ ຈໍາກັດ

Tên tiếng Anh:
Lao - Viet Bank Co., Ltd

Vốn điều lệ:
791,357,560,000 LAK

Bằng chữ:
Bẩy trăm chín mươi mốt tỷ ba trăm năm mươi bẩy triệu năm trăm sáu 
mươi nghìn kíp

Địa chỉ trụ sở chính:
Số 44, đường Lan-xang, quận Chăn-Thạ-Bu-Ly, thành phố Viêng 
Chăn, CHDCND Lào

Tên tiếng Việt:
Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt

Tên viết tắt:
LAOVIETBANK / LaoVietBank / LVB / ທລວ

Website:
www.laovietbank.com.la

Facebook & Youtube:
LaoVietBank

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202114
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1999

2004

2012

2013

2015

2020

2021

Quá trình 
hình thành và phát triển Năm 1999: Trước yêu cầu nâng tầm quan hệ thương mại và đầu tư cho 

tương xứng với quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Chính 
phủ Việt Nam đã chọn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 
và Chính phủ Lào đã lựa chọn Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) là 2 
ngân hàng quốc doanh hàng đầu của 2 nước để thực hiện liên doanh góp 
vốn thành lập Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt với vốn điều lệ ban đầu 10 
triệu USD. Ngày 22/06/1999 tại Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào, 
Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chính thức khai trương hoạt động trước sự 
chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ hai nước, nhằm thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị được Đảng, Chính phủ 02 nước giao đó là làm cầu nối thanh toán, 
chuyển đổi cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại giữa 02 đồng tiền VND/
LAK và giải ngân các dự án hợp tác giữa hai nước. Ngoài ra, LaoVietBank 
còn cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại cho các khách hàng tại Lào.

Năm 2004: Tăng vốn điều lệ lên 15 triệu USD.

Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 37,5 triệu USD và triển khai thành công hệ 
thống ngân hàng lõi Corebanking hiện đại, là cơ sở nâng cao quản trị điều 
hành và phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ứng dụng công nghệ cao

Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 70 triệu USD.

Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 100 triệu USD

Năm 2020: Hoạt động kinh doanh của LaoVietBank đã đạt được những kết 
quả vững chắc, quy mô hoạt động tiếp tục nằm trong top 3 NHTM lớn nhất 
tại Lào và đứng đầu các NHTM Việt Nam hoạt động tại Lào. 

Năm 2021: Dịch chuyển nền khách hàng, đẩy mạnh phát triển ngân 
hàng bán lẻ theo phương châm: “Kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, chất lượng, 
hiệu quả”. 
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Sứ mệnh, Tầm nhìn, 
Giá trị cốt lõi

 – Kết nối hai nền kinh tế, thương mại Lào - Việt Nam: 
Trở thành Ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp các 
giải pháp ngân hàng, tài chính, cho các các chủ thể 
có quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam – Lào, Lào – 
Việt Nam.

 – Đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của Việt Nam và Lào: LaoVietBank trở 
thành một tổ chức kinh tế lớn mạnh, kinh doanh đa 
quốc gia, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh 
tế của hai nước Việt Nam và Lào.

 – Khách hàng là trung tâm, là mục tiêu hoạt động 
kinh doanh;

 – Nền tảng công nghệ hiện đại;

 – Nhân sự tận tâm, chuyên nghiệp.

 – Thực hiện trách nhiệm xã hội vì cộng đồng

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Ngành nghề 
và lĩnh vực kinh doanh

Dịch vụ tài khoản

Dịch vụ Huy động vốn

Dịch vụ cho vay (Ngắn, trung và dài hạn)

Dịch vụ bảo lãnh

Dịch vụ chiết khấu chứng từ

Dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại

Dịch vụ chuyển tiền

Dịch vụ thẻ

Dịch vụ nhờ thu

Dịch vụ mua bán ngoại tệ

Dịch vụ bảo lãnh thanh toán

Các dịch vụ khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…
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Sản phẩm chính và nổi bật 

Năm 2021, LaoVietBank cho ra 
mắt phiên bản Ngân hàng số 
LVB DigiBank dành cho các đối 
tượng khách hàng cá nhân và 
khách hàng tổ chức. Sản phẩm 
được nâng cấp,  phát triển toàn 
diện, ưu việt hơn so với phiên 
bản LaoVietBank Digital Banking 
trước đó. 

Sử dụng LVB DigiBank, khách 
hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ 
ngân hàng số hiện đại với nhiều 
tính năng vượt trội. Giao dịch 
ngân hàng được thực hiện nhanh 
chóng, đơn giản, phục vụ khách 
hàng online 24/7 với đa dạng các 
dịch vụ ngân hàng: thanh toán 
hóa đơn (điện, nước, điện thoại 
bảo hiểm ..); chuyển tiền liên ngân 
hàng trong nước và quốc tế; quản 
lý tài chính toàn diện; mua bán 
ngoại tệ; gửi tiền tiết kiệm với lãi 
suất ưu đãi cộng thêm tới 0.2%/
năm.

Điểm đặc biệt và đem lại sự thuận 
tiện cho khách hàng khi sử dụng 
LVB DigiBank là khách hàng chỉ 
cần đăng ký 1 lần được cấp 1 
user mật khẩu duy nhất để thực 
hiện giao dịch ngân hàng mọi 
lúc mọi nơi trên các thiết bị kết 
nối internet (điện thoại, máy tính 
bảng, máy tính để bàn, máy tính 
xách tay). Để nâng cao hơn mức 
độ an toàn bảo mật và  giao dịch 
nhanh chóng LVB DigiBank sử 
dụng phương thức xác thực bằng 
Smart OTP. Đây là tính năng xác 
thực tiên tiến trên thế giới, lần đầu 
tiên được LaoVietBank tích hợp 

1. Công nghệ Ngân hàng số LVB DigiBank
vào LVB DigiBank, khách hàng không cần 
cài đặt thêm ứng dụng SmartOTP riêng.

LVB DigiBank còn có ưu điểm vượt trội về 
mức phí dịch vụ ưu đãi. Khách hàng được 
MIỄN HOÀN TOÀN các loại phí đăng ký, phí 
thường niên, phí duy trì, phí quản lý và sử 
dụng. Nhiều dịch vụ ngân hàng thực hiện 
trên LVB DigiBank được MIỄN PHÍ như 
chuyển tiền nội bộ, thanh toán hóa đơn... 
Ngoài ra, khách hàng còn được hoàn tiền 
(chiết khấu) với nhiều dịch vụ như nạp thẻ 
điện thoại tới 5%, thanh toán hóa đơn điện, 
nước, điện thoại, bảo hiểm, thanh toán bằng 
LVB QR Pay.

LaoVietBank cũng ứng dụng eKYC trong 
xác thực và định danh khách hàng trong 
đăng ký và sử dụng dịch vụ LVB DigiBank. 
Đem tới sự thuận tiện nhất cho khách hàng 
bằng việc tích hợp LVB DigiBank với các 
kênh giao dịch thương mại điện tử, mạng 
xã hội, nhà cung cấp dịch vụ; Thực hiện 
cơ cấu lại, xắp xếp lại các tính năng, nâng 
cấp giao diện ứng dụng LVB DigiBank nhằm 
đem đến trải nghiệm mới cho khách hàng, 
có những lợi ích tích cực đối với sức khỏe 
người dùng, tối ưu hiệu năng, thời lượng pin 
và tăng độ bền của thiết bị; Mở rộng kết nối 
thanh toán LVB QR với các đối tác ở nước 
ngoài; Hợp tác bán hàng với Bảo hiểm các 
đơn vị bán hàng online tại Lào; Thu hộ phí 
cho các trường học, công ty tài chính tiêu 
dùng, thuế, đối tác triển khai Mobile Money; 
Thực hiện nâng cấp các tính năng của LVB 
DigiBank nhằm tạo được sự tin cậy của 
khách hàng trong bối cảnh cuộc chạy đua 
khốc liệt trong sự cạnh tranh về chất lượng 
và sự đan dạng hóa về dịch vụ của các 
ngân hàng. Với những ưu điểm vượt trội và 
sự tối ưu hóa trong tính năng sử dụng, LVB 
DigiBank được xác định là sản phẩm công 
nghệ chủ lực của LaoVietBank trong hành 
trình khẳng định thương hiệu LaoVietBank 
là ngân hàng số tiên tiến nhất trên đất nước 
Lào. 

2. Công nghệ ADM

Lần đầu tiên tại Lào, khách hàng 
có thể sử dụng vân tay để rút tiền 
trên máy giao dịch tự động. 

LaoVietBank là Ngân hàng đầu tiên tại Lào 
chính thức triển khai công nghệ rút tiền 
bằng Vân tay trên máy ADM (Automated 
Deposit Machine - Máy giao dịch tự động 
đa năng)

Máy ADM hay còn gọi là Máy giao dịch tự 
động đa năng của LaoVietBank, một dịch vụ 
tiên tiến, hiện đại đầu tiên tại Lào. Với công 
nghệ tiên tiến, độ an toàn rất cao, khách 
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Sản phẩm chính và nổi bật 
tiếp theo →

Từ 01/01/2021, LaoVietBank triển khai gói 
cho vay vốn lưu động ưu đãi dành cho các 
doanh nghiệp và cá nhân sản xuất kinh do-
anh. Với lãi suất chỉ từ 6.5%, đây được xem 
là mức lãi suất thấp nhất hiện nay đối với 
sản phẩm cho vay thương mại.

Mục tiêu của gói tín dụng là nhằm chia sẻ 
khó khăn với doanh nghiệp và người dân 
của Lào, đặc biệt trong tình hình kinh tế 
nhiều khó khăn do dịch bệnh, tạo nguồn 
vốn chi phí thấp để thúc đẩy hoạt động kinh 
doanh, sản xuất hàng hóa trong nước Lào 
theo chỉ đạo của Chính phủ Lào.

Theo đó, doanh nghiệp và cá nhân sản xuất 
kinh doanh sẽ được LaoVietBank hỗ trợ vốn 
lưu động với mức lãi suất hấp dẫn. Với kỳ 
hạn vay từ 4 tháng trở xuống lãi suất cho 
vay chỉ ở mức 6.5%; từ trên 4 – 6 tháng 
được áp dụng lãi suất 7 %/năm và với các 
kỳ hạn cao hơn từ 6 - 12 tháng,  khách hàng 
được hưởng mức lãi suất ưu đãi 8 %/năm. 

Đối tượng áp dụng của gói tín dụng này là 
các khách hàng mới của LaoVietBank gồm 
khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, có 
quan hệ tín dụng với LaoVietBank  dưới 6 
tháng. Trường hợp khách hàng quay trở lại 
sau khi gián đoạn giao dịch với LaoVietBank 

trên 6 tháng thì cần không có nợ xấu , nợ 
ngoại bảng tại LaoVietBank hoặc các tổ 
chức tín dụng khác trong vòng 2 năm gần 
nhất.

Bên cạnh gói  cho vay hỗ trợ sản xuất kinh 
doanh, LaoVietBank còn triên  khai gói tín 
dụng tiêu dùng với lãi suất từ 7%, kỳ hạn 
vay linh hoạt, phù hợp nhu cầu tài chính 
của từng khách hàng. Đây cũng là một nỗ 
lực của LaoVietBank trong việc chia sẻ khó 
khăn và khuyến khích người dân sử dụng 
các dịch vụ tài chính ngân hàng để thúc đẩy 
tiêu dùng. Khách hàng cá nhân được đáp 
ứng nhu cầu tài chính để tiêu dùng mua xe ô 
tô, mua nhà, mua đất, xây sửa nhà một cách 
dễ dàng, nhanh chóng.

Bên cạnh các gói cho vay thương mại ưu 
đãi, LaoVietBank cũng tích cực triển khai 
các gói tín dụng hưởng ứng chính sách của 
Chính phủ Lào nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt 
qua khó khăn của đại dịch Covid19. Các 
gói tín dụng bao gồm: cho vay khách hàng 
SMEs với mức lãi suất 3%/năm theo chính 
sách của Chính phủ; cho vay ngắn hạn với 
lãi suất 5,5 %/năm theo chính sách của 
Ngân hang trung ương Lào...

3. Các gói tín dụng của LaoVietBank

         Gói cho vay ưu đãi thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng

hàng chỉ cần đăng ký Vân tay tại quầy giao 
dịch của LaoVietBank để được sử dụng dịch 
vụ hoàn hảo này. LaoVietBank luôn luôn 
đảm bảo an toàn cao nhất cho các giao dịch 
của khách hàng, toàn bộ quá trình giao dịch 
được xử lý tự động khép kín và được mã 
hóa an toàn. Các giao dịch rút tiền bằng vân 
tay với giá trị lớn hơn 50,000 Lak sẽ được 
bảo mật và xác thực bởi Hệ thống xác thực 
mã OTP. Chỉ cần chưa đến 1 phút, với vài 
thao tác đơn giản bằng việc quét vân tay, 
khách hàng có thể rút tiền mặt một cách dễ 
dàng từ máy ADM của LaoVietBank.

Không chỉ có chức năng rút tiền như máy 
ATM (Automated Teller Machine), khách 
hàng còn có thể nộp tiền và thu đổi ngoại 
tệ lấy tiền mặt hoặc nộp vào tài khoản bằng 
cách sử dụng thẻ ATM hoặc không cần sử 
dụng thẻ (sử dụng số Chứng minh thư, Quét 
Hộ chiếu) trên máy ADM. 

Hiện nay, LaoVietBank đã cung cấp dịch vụ 
ADM tại 08 địa điểm gồm: Phòng giao dịch 
Trụ sở chính LaoVietBank, các phòng giao 
dịch tại Thủ đô Viêng Chăn như: Phòng giao 
dịch Chợ sáng, Sykhai, Lao Itec, Donnoun; 
Các Chi nhánh Champasak, Xiengkhoang. 

Các giao dịch thực hiện trên máy ADM

Rút tiền mặt bằng vân tay; 

Rút tiền mặt bằng việc Scan QR Code; 

Nộp tiền mặt (LAK, USD, VND, THB) 
bằng Thẻ hoặc số Chứng minh Thư 
hoặc Quét Hộ chiếu (Passport)

Thu đổi ngoại tệ (USD, VND, THB) lấy 
tiền mặt hoặc nộp vào tài khoản bằng 
số Chứng minh Thư hoặc Quét Hộ chiếu 
(Passport)

Các giao dịch Rút tiền, chuyển khoản, 
thanh toán khác bằng thẻ tương tự như 
trên máy ATM thông thường;

Với định hướng số hóa sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng, LaoVietBank đã, đang và sẽ 
không ngừng hoàn thiện nâng cấp hệ thống 
sản phẩm, dịch vụ với hàm lượng công nghệ 
cao. Trong thời gian tới, LaoVietBank sẽ tiếp 
tục ra mắt các sản phẩm dịch vụ tiện ích 
đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách 
hàng.
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Thông tin về 
mô hình quản trị, 
tổ chức kinh doanh 
và bộ máy quản lý

BỘ MÁY QUẢN LÝ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC CHI NHÁNH

KHỐI  KINH DOANH 
- DỊCH VỤ

KHỐI QUẢN LÝ
RỦI RO

KHỐI  TÁC NGHIỆP 
- HỖ TRỢ

Phòng QHKHDN

Phòng QHKHCN

Phòng QLĐT&KDTT

Phòng TTQT

Phòng TTKQ

Phòng DVKH HSC

Phòng Thẻ

Phòng Kế toán tổng hợp Phòng Kinh doanh dịch vụ Phòng giao dịch

Các PGD/ĐGD
trực thuộc Hội sở chính

Phòng QTTD

Phòng TCKT

Phòng KTKSNB 

Phòng CNTT

Văn Phòng

Phòng TCCB

Tổ PTTH&QHCC

Tổ Ngân hàng số

Tổ CS&PTKH

Phòng KHTH

Phòng Pháp chế

Phòng XLN & QLTS

MÔ HÌNH TỔ CHỨC TẠI CHI NHÁNH

ທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC

Công ty TNHH 
Souk Houng Heang

MÔ HÌNH TỔ CHỨC TẠI HỘI SỞ CHÍNH

Hội đồng TDTW Hội đồng ALCO

BAN ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY BAN QLĐH

ỦY BAN QLRR

ỦY BAN KTNB

Phòng QLRR

HỘI NGHỊ CỔ ĐÔNG

ທະນາຄານ ຮ່ວມທລຸະກິດລາວ -ຫວຽດ ຈໍາກັດ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202126
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Các Chi nhánh
và các đơn vị trực thuộc 

Trụ Sở Chính và các Phòng giao dịch
STT Đơn vị Địa chỉ

1 Trụ Sở Chính Số 44 Đại lộ Lanexang, Bản Hat Sa Đy, Quận Chăn Thạ Bu Ly, Thủ 
đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

2 Phòng Giao dịch 
Chợ sáng

Tầng 1 tòa nhà Shopping mall 1, Quận Chăn Thạ Bu Ly, Thủ đô 
Viêng Chăn, CHDCND Lào

3 Phòng Giao dịch 
Sy khay

Bản Sy khay, huyện Si Khột Tạ Bong , Thủ đô Viêng Chăn, CH-
DCND Lào.

4 Phòng Giao dịch 
Don Noun

Bản Xaysavang, huyện Saythany, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND 
Lào.

5 Phòng Giao dịch 
Salakham

Bản Salakham, huyện Hạt Xai Phong, Thủ đô Viêng Chăn, CH-
DCND Lào.

6 Phòng Giao dịch 
Dong Dok

Bản Dong Dok, tổ 2, huyện Say Tha Ni, Thủ đô Viêng Chăn, CH-
DCND Lào.

7 Phòng Giao dịch 
Lào - Itec Tầng 1 tòa nhà Itec mới, Thủ đô Viêngchăn, CHDCND Lào.

8 Phòng Giao dịch 
Wattay

Bản Na Kham, Huyện Sỉ Khốt Tạ Boong, Thủ đô Viêng Chăn, CH-
DCND Lào.

9 Điểm Giao dịch 
Naxay

Unitel Tower, Đường Nỏng Bon, Huyện Xay Sệt Thả, Thủ đô Viêng 
Chăn CHDCND Lào.

Chi Nhánh07

Phòng Giao Dịch14

Điểm Giao Dịch02
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Các chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc
STT Đơn vị Địa chỉ

1 Chi nhánh 
Luông Pha Bang

Số 04, bản Phôn Pheng, thành phố Luông Pha Bang, tỉnh Luông 
Pha Bang, CHDCND Lào

Điểm Giao dịch 
số 1

Đường Số 13N, bản Xàng Khọng, Thành phố Luông Pha Bang, 
tỉnh Luông Pha Bang, CHDCND Lào.

2 Chi nhánh Xiêng 
Khoảng

Đường 76, bản Phôn Sạ Vẳn Xay, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, 
CHDCND Lào.

Phòng Giao dịch 
Phonsavanh Bản Nam Ngam, Huyện Paek, Tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào.

3 Chi nhánh 
Oudomxay

Đường 13 bắc, Bản Vang Hay, huyện Xay, tỉnh Oudomxay, 
CHDCND Lào.

4 Chi nhánh Khăm 
Muộn

Số 001, bản Sẳn Ty Súc, huyện Thà Khẹc, Tỉnh Khăm Muộn, 
CHDCND Lào.

PGD KM3 Bản Nỏng Bua Khăm, Huyện Thà Khẹc, Tỉnh Khăm Muộn, 
CHDCND Lào.

Phòng Giao dịch 
Bolikhamxay

Đường 13 nam, Bản Phôn Xay Nửa, Huyện Pạk Săn, Tỉnh Bo Li 
Khăm Xay, CHDCND Lào.

5 Chi nhánh Sạ 
Vẳn Nạ Khệt

Đường Tha Hae, bản Xai Ya Moung Khun, thành phố Kay Sỏn 
Phôm Vi Hản, tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, CHDCND Lào.

Phòng Giao dịch 
Seno

Đường 9 Bản Xai Ya Moung Khun, huyện Ou Thoum Phone, tỉnh 
Sạ Vẳn Nạ Khệt, CHDCND Lào.

Phòng Giao dịch 
Kaisone

Số 178 Đường Si Sạ Vàng Vông, bản Lắt Tạ Nạ Lăng Sý, thành 
phố Kay Sỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, CHDCND Lào.

6 Chi nhánh Chăm 
Pa Sắc

Đường 13 Nam, bản Phôn Sạ Ạt, cây số thứ 02, thành phố Pạc Sê, 
tính Chăm Pa Sắc, CHDCND Lào.

Phòng giao dịch 
Douangdy

Douangdy Plaza, đường số 46, bản Phat Tha Na Lak Mueang 
thành phố Pạc Sê, Tỉnh Chăm Pa Sắc, CHDCND Lào.

Phòng giao dịch 
KM8

Ban Nong Boua Thong, huyện Ba Chieng Cha Leun souk, tỉnh 
Chăm Pa Sắc, CHDCND Lào.

7 Chi nhánh 
Attapue

Đường 1I, Bản Lak Sam, huyện Sạ Mắc Khi Xay, tỉnh Attapue, 
CHDCND Lào.

Các Chi nhánh
và các đơn vị trực thuộc 

tiếp theo →
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Hội đồng quản trị

• Năm sinh: 1969
• Trình độ: Tiến sỹ kinh tế.
• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 

1991.
• Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng 

giám đốc BIDV từ tháng 10/2010.
• Hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch 

HĐQT Ngân hàng Liên doanh Lào-
Việt kiêm Phó Tổng giám đốc BIDV.

• Từng giữ các chức vụ: Giám đốc 
Sở Giao dịch 3, Phó Giám đốc 
BIDV Sở Giao dịch 1.

Ông Quách Hùng Hiệp
Chủ tịch HĐQT

Ông Kongsak SOUPHONESY
Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Đức Vũ
Ủy viên

• Năm sinh: 1977
• Trình độ: Đại học Tài chính - Ngân 

hàng.
• Bắt đầu làm việc tại BCEL từ năm 

2000.
• Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng 

giám đốc BCEL từ tháng 5/2021.
• Hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng 

giám đốc BCEL.
• Từng giữ các chức vụ: Giám đốc 

Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ 
BCEL HO, Giám đốc chi nhánh Lu-
angnamtha BCEL.

• Năm sinh: 1978
• Trình độ: Thạc sỹ Tài chính - Ngân 

hàng.
• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 

2005.
• Được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám 

đốc Ngân hàng Liên doanh Lào-
Việt từ 01/2021.

• Từng giữ các chức vụ: Phó Giám 
đốc Trung tâm phê duyệt tín dụng 
và đầu tư BIDV HO, Phó Giám đốc 
Chi nhánh BIDV Đống Đa.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) là cơ quan 
quản trị LVB, có toàn quyền nhân danh 
LVB để quyết định, thực hiện các quyền, 
nghĩa vụ của LVB không thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT 
còn có nhiệm vụ xác định và xây dựng các 
kế hoạch và chính sách như chính sách 
quản lý kinh doanh, chiến lược kinh doanh 
và các kế hoạch phát triển chung của LVB.
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• Năm sinh: 1976
• Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh.
• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 

2000.
• Hiện đang giữ chức vụ Giám đốc 

BIDV Chi nhánh Hồng Hà kiêm Ủy 
viên HĐQT Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt.

• Từng giữ các chức vụ: Tổng giám 
đốc Ngân hàng Liên doanh Lào-
Việt, Phó Giám đốc Ban Quản lý 
rủi ro BIDV HO.

• Năm sinh: 1976
• Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh.
• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 

1998.
• Được bổ nhiệm chức vụ Ủy viên 

HĐQT từ tháng 01/2013.
• Hiện đang giữ chức vụ Giám đốc 

BIDV Sở giao dịch I kiêm Ủy viên 
HĐQT Ngân hàng Liên doanh Lào-
Việt

• Từng giữ các chức vụ: Tổng giám 
đốc Ngân hàng Liên doanh Lào-
Việt, Giám đốc Chi nhánh BIDV 
Yên Bái.

• Năm sinh: 1982
• Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh.
• Bắt đầu làm việc tại BCEL từ năm 

2006.
• Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng 

giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt từ tháng 01/2022. 

• Hiện đang giữ chức vụ Ủy viên 
HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 
Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt.

• Từng giữ các chức vụ: Giám đốc 
Ban khách hàng lớn BCEL HO, 
Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên 
doanh Bảo hiểm Lào - Việt.

• Năm sinh: 1960 
• Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
• Bắt đầu làm việc tại BCEL năm 1990 

và được BCEL cử sang công tác tại 
Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt từ 
năm 1999

• Từng giữ chức vụ Ủy viên HĐQT 
Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt đến 
10/10/2016.

• Từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch 
HĐQT Ngân hàng Liên doanh Lào-
Việt từ tháng 2 năm 2005 đến ngày 
31/07/2020   

• Từng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 
Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt từ 
tháng 12 năm 2005 đến 31/07/2020 

Hội đồng quản trị tiếp theo →

Ông Đoàn Việt Nam
Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Bình
Ủy viên

Ông Somsay NHOTSAVANH
Ủy viên

Ông Bouvanh SYMALYVONG
Ủy viên HĐQT độc lập
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• Năm sinh: 1978
• Trình độ: Thạc sỹ Tài chính - Ngân 

hàng.
• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 

2005.
• Được bổ nhiệm chức vụ Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt từ 01/2021.

• Từng giữ các chức vụ: Phó Giám 
đốc Trung tâm phê duyệt tín dụng 
và đầu tư BIDV HO, Phó Giám đốc 
Chi nhánh BIDV Đống Đa.

Ông Nguyễn Đức Vũ
Tổng Giám đốc

Ông Somsay NHOTSAVANH
Phó Tổng Giám đốc

Ông Viengvilay SENGKHAMYONG
Phó Tổng Giám đốc

• Năm sinh: 1982
• Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh.
• Bắt đầu làm việc tại BCEL từ năm 

2006.
• Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt từ tháng 01/2022. 

• Hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt.

• Từng giữ các chức vụ: Giám đốc 
Ban khách hàng lớn BCEL HO, 
Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên 
doanh Bảo hiểm Lào - Việt.

• Năm sinh: 1980
• Trình độ: Đại học Quan hệ quốc tế, 

Hà Nội.
• Bắt đầu làm việc tại Ngân hàng 

Liên doanh Lào-Việt từ năm 2007.
• Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt từ tháng 04/2016

• Hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt.

• Từng giữ các chức vụ: Trưởng 
phòng và Phó trưởng phòng Quan 
hệ khách hàng Ngân hàng Liên 
doanh Lào-Việt.

Ban Điều hành chịu trách nhiệm quản lý 
công việc hàng ngày của LVB theo Điều 
Lệ của LVB. Ban Điều hành chịu sự giám 
sát của HĐQT.
Ban Điều hành có các hội đồng là Hội đồng 
Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có, Hội đồng 
Rủi ro, Hội đồng Quản lý vốn,...

Ban điều hành
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• Năm sinh: 1978
• Trình độ: Đại học Công nghệ thông 

tin.
• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 

2001.
• Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt từ tháng 01/2021.

• Hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng 
giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt.

• Từng giữ các chức vụ: Phó Giám 
đốc Trung tâm Thẻ BIDV, Trưởng 
phòng Trung tâm Thẻ BIDV.

• Năm sinh: 1969
• Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh.
• Bắt đầu làm việc tại BCEL từ năm 

1996.
• Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt từ tháng 11/2016 

• Hiện đang giữ chức vụ Ủy viên 
HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 
Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt.

• Từng giữ các chức vụ: Giám đốc 
Ban khách hàng lớn BCEL HO, 
Giám đốc Chi nhánh Bolykhamxay.

• Hết nhiệm kỳ chức vụ Phó TGĐ 
kể từ ngày 10/01/2022, Ủy viên 
HĐQT LVB kể từ ngày 21/02/2022.

• Năm sinh: 1982
• Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh.
• Bắt đầu làm việc tại Ngân hàng 

Liên doanh Lào-Việt từ 2005 - 
2012 và tại BIDV từ năm 2012.

• Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt từ tháng 08/2016 

• Hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng 
giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt.

• Từng giữ chức vụ: Phó Giám đốc 
BIDV Chương Dương; Trưởng 
phòng Kế hoạch Nguồn vốn và 
Kinh doanh tiền tệ Ngân hàng Liên 
doanh Lào-Việt. 

• Hết nhiệm kỳ chức vụ Phó TGĐ kể 
từ ngày 15/01/2022.

• Năm sinh: 1977
• Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh.
• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 

2000.
• Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt từ tháng  01/2018.

• Hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng 
giám đốc Ngân hàng Liên doanh 
Lào-Việt.

• Từng giữ các chức vụ: Phó Giám 
đốc Ban Quản lý đầu tư BIDV, Phó 
Giám đốc BIDV Kỳ Anh.

Ban điều hành tiếp theo →

Ông Nguyễn Bá Phong
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Việt Hưng
Phó Tổng Giám đốc

Ông Sipaseuth KHOUANGSAVANH
Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Quốc Công
Phó Tổng Giám đốc



THÔNG ĐIỆP

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Chỉ số hoạt động cơ bản

Một số ghi nhận và giải thưởng tiêu biểu

08

10

14

2021
Tình hình tài chính

Tổ chức và nhân sự

Cơ cấu cổ đông

Thực hiện trách nhiệm xã hội Vì cộng 
đồng

HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH
NĂM 2021

42

44

46

48



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 202142 43

Tình hình tài chính
      THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Đơn vị tính: Triệu LAK
Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021

Thu nhập lãi ròng 226,811 194,681

Thu nhập ròng dịch vụ và kinh doanh ngoại tệ   58,518 69,950

Thu hoạt động khác 26,931 48,114

Chi phí nhân sự 67,071 72,757

Chi phí hành chính quản trị 43,923 47,010

Chi phí về khấu hao và chi khác 30,109 28,933

Chi phí DPRR 120,082 126,867

LN trước thuế 40,057 28,831

Vốn điều lệ và các quỹ 1,037,345 1,060,657

Tiền và tương đương tiền 1,651,236 2,529,629

Trong bối cảnh dịch vẫn hoành hành và diễn 
biến phức tạp, khó lường, việc đồng bộ hóa 
các giải pháp với nội dung thiết thực nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn là 
cần thiết không chỉ cho các doanh nghiệp, 
mà còn cho người lao đông, cũng như toàn 
bộ đời sống và sự phát triển kinh tế-xã hội ở 
các địa phương và cả quốc gia.

Năm 2021, kinh tế Lào và thế giới tiếp 
tục chịu tác động nghiêm trọng bởi dịch 
COVID-19. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện 
nay, khi làn sóng dịch thứ tư bùng phát ở 
nhiều địa phương trên cả nước, rất nhiều 
nhà máy trong các khu công nghiệp, và vận 

tải hiện đang đối diện nguy cơ đứt gãy và 
bị gián đoạn hàng loạt các chuỗi cung ứng 
hàng hóa và liên kết sản xuất trong nước, 
kéo theo tăng áp lực bảo đảm an sinh xã 
hội. Trong 09 tháng đầu năm 2021 Sản 
xuất, thương mại đình trệ ở tất cả các ngành 
nghề: lĩnh vực dịch vụ lưu trú và nhà hàng 
giảm; vận tải - kho bãi giảm; bán buôn - bán 
lẻ; nhiều nhà máy phải đóng cửa hoạt động 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cùng với các chính sách hỗ trợ kịp thời của 
Chính phủ Lào, Ngân hàng nhà nước (BOL) 
đã đưa ra chính sách hỗ trợ các doanh ng-
hiệp bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 yêu 

cầu các NHTM áp dụng các chính sách hỗ 
trợ khách hàng như:

(i) Cơ cấu lại nợ khách hàng bị ảnh hưởng từ 
dịch bệnh Covid-19: cơ cấu lại thời hạn hợp 
đồng tín dụng hoặc thời hạn trả nợ gốc và 
lãi, xem xét điều chỉnh lãi suất phù hợp với 
khả năng thanh toán nợ của khách hàng.

(ii) Cung cấp khoản vay mới cho khách hàng 
bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid - 19. 

Ngay từ khi đại dịch bùng phát tại Lào, Ngân 
hàng Liên doanh Lào – Việt (LaoVietBank) 
đã nhanh chóng thực hiện các chính sách 
miễn giảm lãi, gia hạn nợ cho một số khách 
hàng chịu ảnh hưởng của đại dịch thuộc đối 
tượng áp dụng chính sách theo quy định 
của BOL bao gồm khách hàng thuộc các 
ngành ưu tiên của Chính phủ Lào như: Nông 
nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ... 
để cùng khách hàng khắc phục khó khăn.

LaoVietBank cũng đã triển nhiều giải pháp 
vốn dành cho doanh nghiệp và cá nhân, 
với nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt, 
cam kết về thời gian phê duyệt nhanh, quy 
trình thực hiện thủ tục, hồ sơ đơn giản, 

giúp khách hàng giải ngân nhanh chóng 
để có ngay nguồn tài chính, phục hồi hoạt 
động kinh doanh, sản xuất của mình, đáp 
ứng toàn diện các nhu cầu vốn kinh doanh 
của khách hàng. Cụ thể: từ đầu năm 2021 
LaoVietBank cung cấp sản phẩm cho vay 
sản xuất kinh doanh đối với các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ với mức lãi suất 6 %/
năm, cho vay tiêu dùng 6.51%/năm, cho 
vay tín chấp lương đối với cán bộ công ty 
ở mức 7.5%/năm, các sản phẩm cho vay 
khác với mức lãi suất phù hợp với tình hình 
kinh tế hiện tại của đất nước Lào.

Thực hiện hỗ trợ khash hàng khó khăn do 
dịch bệnh, triển khai QĐ 238/BOL, tính 
đến 31/12/2021, LVB đã thực hiện cơ cấu 
thời hạn trả nợ cho hơn 1000 khách hàng 
đáp ứng các điều kiện, với tổng dư nợ trên 
200 triệu USD; giảm lãi suất cho khách 
1%/năm, miễn giảm phí tín dụng…ước tính 
giảm thu nhập trên 1 triệu USD trong năm 
2021, thể hiện sự nỗ lực, hỗ trợ tối đa của 
LaoVietBank đã thực hiện đồng hành cùng 
các nhà doanh nghiệp.

TIẾP TỤC TÍCH CỰC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TRONG 
DỊCH COVID – 19 TOÀN CẦU
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Tổ chức và Nhân sự

Tổng số cán bộ nhân viên của toàn hệ 
thống LVB đến thời điểm 31/12/2021 là 
420 cán bộ đạt 97,67%, tăng 10 cán bộ so 
năm 31/12/2020, chiếm 2,44%. 

Tỷ trọng cán bộ người Lào hiện nay có 376 
cán bộ/Tổng số cán bộ, chiếm  89.52 % 
trong đó: 

+ Tỷ lệ cán bộ người Lào biết và sử dụng 
được tiếng Việt có 229/Tổng số cán bộ 
Lào, tỷ lệ 54.52% 

+ Trình độ từ Đại học ≤ có 396 cán bộ/
Tổng số cán bộ, chiếm 94.29%; + Trình độ từ Cao đẳng ≥ có 24 cán bộ/

Tổng số cán bộ, chiếm 5.71 %; 

Các cán bộ cấp quản lý, lãnh đạo (từ PTP 
CN hoặc tương đương trở lên) có 118 cán 
bộ, trong đó có 86 cán bộ Lào được tín 
nhiệm và giao đảm nhận các chức vụ chủ 
chốt chiếm 72.88 %/ Tổng số cán bộ cấp 
quản lý, lãnh đạo.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Năm 2021, LaoVietBank lần đầu tiên tổ chức 
đào tạo cán bộ nhân viên toàn hệ thống 
thông qua Hội nghị bán lẻ.  Thông qua Hội 
nghị,  LaoVietBank đã quán triệt toàn bộ 
cán bộ nhân viên trong hệ thống về phương 
châm hành động, định hướng chiến lược, 
định hướng dịch chuyển và phát triển nền 
khách hàng, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, 
nâng cao chất lượng phục vụ; Truyền thông 
thay đổi nhận thức của cán bộ về công 
tác chăm sóc khách hàng để hướng tới sự 
chuyên nghiệp , hiệu quả.

LaoVietBank chủ động và linh hoạt trong 
việc tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ 
nhân viên thông qua hình thức đào tạo tập 
trung và trực tuyến bằng hình thức Video 

Conference. LaoVietBank đã tổ chức được 
08 khóa đào tạo với 556 học viên tham gia, 
bao gồm: các khóa đào tạo về quy trình 
nghiệp vụ, đào tạo kiến thức pháp luật, 
công tác lễ tân tiếp khách, đào tạo nghiệp 
vụ chuyên môn ngân hàng cho những cán 
bộ mới; đào tạo ngoại ngữ Tiếng Việt, Tiếng 
Trung Quốc và Tiếng Lào; Tổ chức các khóa 
thực tập cho cán bộ chi nhánh tại các đơn vị 
Trụ sở chính để  đào tạo nghiệp vụ chuyên 
môn; Tổ chức các khóa đào tạo bằng hình 
thức E-Learning cho 16 cán bộ do Viện 
nghiên cứu và đào tạo BIDV hỗ trợ, gồm  3 
chương trình: Đào tạo sản phẩm tín dụng và 
tài trợ thương mại cơ bản cho khách hàng 
doanh nghiệp, Sản phẩm chuyển tiền quốc 
tế; Nghiên cứu tâm lý khách hàng

Từng bước kiện toàn công tác tổ chức và 
một số nhân sự, đổi mới phương thức quản 
trị điều hành: 

+ Triển khai công tác quy hoạch nhân sự 
các cấp toàn hệ thống công khai, minh 
bạch, nhằm đảm bảo công tác định hướng, 
bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, rà soát, 
đánh giá chức năng nhiệm vụ của 1 số 
Phòng/Tổ để chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi. 

376    CÁN BỘ NGƯỜI LÀO

44    CÁN BỘ NGƯỜI VIỆT

420   CÁN BỘ

94.29 %  TRÌNH ĐỘ 
                                        TỪ ĐẠI HỌC
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65%

102.876.483 39.567.878 15.827.151

25% 10%

Souk Houng Heang

Cơ cấu cổ đông

CỔ ĐÔNG THỨ NHẤT (01)

a) Tên: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
b) Quốc tịch: Việt Nam 
c) Địa chỉ trụ sở chính BIDV: Số 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn kiếm, Thành phố Hà Nội, nước 
CHXHCN Việt Nam.
d) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam góp 65% vốn điều lệ, 
tương ứng 514,382,414,000 LAK hoặc 102,876,483 cổ phần.

CỔ ĐÔNG THỨ HAI (02)
a) Tên: Ngân hàng Ngoại thương Lào Đại chúng (BCEL)
b) Quốc tịch: Lào.
c) Địa chỉ trụ sở chính BCEL: Số 1, đường Pangkham, huyện Chanthabouly, Thủ đô Viêng 
Chăn, nước CHDCND Lào.
d) Ngân hàng Ngoại thương Lào Đại chúng góp 25% vốn điều lệ, tương ứng  
197,839,390,000 LAK hoặc 39,567,878 cổ phần.

CỔ ĐÔNG THỨ BA (03)
a) Tên:  Công ty TNHH Souk Houng Heang
b) Quốc tịch: Lào.
c) Địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH Souk Houng Heang: bản Xangkhou, huyện Xaytha-
ny, Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.
d) Công ty TNHH Souk Houng Heang góp 10% vốn điều lệ, tương đương 79,135,756,000 
LAK hoặc tương ứng 15,827,151 cổ phần.

• Toàn bộ cổ phần của Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt là cổ phần phổ thông, tổng số cổ 
phần phổ thông của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt là 158,271,512 cổ phần. Bằng chữ: 
Một trăm năm mươi tám triệu hai trăm bảy mươi mốt nghìn năm trăm mười hai cổ phần.

• Thông tin cổ đông: Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt gồm 03 (ba) cổ đông góp vốn 
như sau:

cổ phần cổ phần cổ phần
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Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp đã gây những ảnh hưởng tiêu cực đến 
đời sống kinh tế xã hội của người dân Lào. 
Số ca nhiễm Covid-19 tại Lào tăng cao trên 
toàn quốc, nhiều hoạt động kinh tế, thương 
mại, sản xuất, dịch vụ... bị đình trệ.

Với trách nhiệm là một trong những 
định chế tài chính lớn tại Lào, trong năm 
2021, bên cạnh hoạt động kinh doanh, 
LaoVietBank đã dành nhiều nguồn lực, tâm 
sức thực hiện các chương trình an sinh xã 
hội, chung tay đồng hành cùng Chính phủ 
và nhân dân Lào trong cuộc chiến chống 
lại đại dịch Covid-19. LaoVietBank đã  thực 
hiện ủng hộ tiền mặt, nước khoáng, nhu 
yếu phẩm và các thiết bị y tế để giúp đỡ 
các lực lượng thực hiện các biện pháp 

phòng chống Covid tại các tỉnh của Lào; 
Hỗ trợ sinh viên lưu trú trong ký túc xá, 
người dân trong các khu cách ly..... tại các 
trường học Khoa học tự nhiên, Trường Đại 
học Quốc gia Lào...; Thực hiện quyên tặng 
các vật phẩm, thực phẩm cho các chùa 
tại tỉnh Attapeu, Luangprabang trong thời 
gian giãn cách xã hội bởi Covid-19..

LaoVietBank là Ngân hàng đi đầu trong 
công tác chung tay cùng ngành y, hỗ trợ 
cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch đẩy lùi 
dịch Covid 19 theo đúng chủ trương của 
Chính phủ trong giai đoạn dịch bệnh diễn 
biến phức tạp, thông qua các hoạt động 
tài trợ, quyên góp vật tư, trang bị phòng 
cho Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát 
và giải quyết dịch Covid-19 của Lào để hỗ 

Thực hiện trách nhiệm xã hội 
Vì cộng đồng
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tịch Kaysone tại Savanakhet v.v... 

LaoVietBank cũng thường xuyên ghi dấu 
ấn thương hiệu là Ngân hàng của tình hữu 
nghị Việt Nam – Lào với các chương trình 
tặng quà bà con Việt Nam nghèo sinh sống 
tại Lào vào các dịp Lễ Tết, hỗ trợ hoạt động 
hội người Việt Nam tại Lào, hỗ trợ hội phật 
giáo Việt Nam tại Lào, tham gia ủng hộ bà 
con tại các tỉnh Việt Nam gặp lũ lụt theo 
các chương trình kêu gọi của Đại sứ quán 
v.v... 

 Đối với nội bộ hệ thống LaoVietBank: trong 
bối cảnh dịch bệnh Covid, LaoVietBank 
luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định của 
Chính Phủ, địa phương về công tác phòng 
chống dịch bệnh:

+ Thành lập Ban chỉ đạo ứng phó dịch 
Covid -19 từ Hội sở chính đến từng chi 
nhánh; xây dựng kịch bản và triển khai kế 
hoạch hoạt động liên tục theo các phương 

án đảm bảo an toàn việc phòng chống dịch 
bệnh cho khách hàng và cán bộ nhân viên 
cụ thể:

+ Thường xuyên khử khuẩn hệ thống 
Phòng giao dịch, điểm giao dịch để đảm 
bảo phòng chống Covid-19 được triển khai 
thực hiện trên toàn hệ thống, thực hiện chia 
ca và luân phiên làm việc, bố trí tấm ngăn 
nhựa, đo nhiệt độ, yêu cầu khách hàng 
và cán bộ luôn đeo khẩu trang và thường 
xuyên rửa tay , đảm bảo các nguyên tắc 
phòng dịch trong cộng đồng..

+ Tổ chức tiêm vacxin cho cán bộ nhân viên 
và người thân cán bộ LaoVietBank, đảm 
bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động, 
tỷ lệ cán bộ mắc covid rất thấp, hỗ trợ tối 
đa cán bộ không may nhiễm bệnh, thể hiện 
rõ truyền thống, văn hoá LaoVietBank luôn 
quan tâm đến đời sống, quyền lợi của cán 
bộ.

Thực hiện trách nhiệm xã hội 
Vì cộng đồng tiếp theo →

trợ Lào trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19.

Là Ngân hàng được thành lập từ chủ trương 
lớn của hai Đảng, Nhà nước Lào và Việt 
Nam, LaoVietBank cũng là ngân hàng có 
đóng góp tích cực vào công cuộc phòng 
chống đại dịch Covid-19 của Chính phủ và 
nhân dân Việt Nam, LaoVietBank đã ủng 
hộ quyên góp thông qua Đại sứ quán Việt 
Nam tại Lào đóng góp vào Quỹ vaccine 
phòng Covid-19 của Việt Nam.

Bên cạnh tích cực tham gia hoạt động 
phòng chống Covid-19, LaoVietBank cũng 

tiếp tục triển khai các chương trình ASXH 
đã thường xuyên thực hiện nhiều năm qua 
như: ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai 
lũ lụt tại các tỉnh Attpue; Xaynhabouly; 
Savanhnakhet; Đóng góp vào các chương 
trình an sinh xã hội nâng cao điều kiện đời 
sống dân sinh như tài trợ các thiết bị, máy 
tính cho một số Bộ ngành của Lào, hỗ trợ 
xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại tỉnh 
Phongsaly, tài trợ bằng vật chất như quần 
áo, lương thực,... cho dân nghèo các tỉnh 
tại Lào... LaoVietBank cũng tích cực đóng 
góp cho các công trình văn hóa lịch sử như 
tu sửa , tôn tạo nghĩa trang, tượng đài Chủ 



THÔNG ĐIỆP

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Chỉ số hoạt động cơ bản

Một số ghi nhận và giải thưởng tiêu biểu

08

10

14

2021
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Tình hình kết quả 
hoạt động kinh doanh 2021

Đánh giá các hoạt động kinh doanh chính  
trong năm 2021

giá biến động mạnh, để hạn chế rủi ro liên 
quan đến ngoại tệ, LaoVietBank  chuyển 
hướng tập trung cho vay đồng nội tệ, hạn 
chế cho vay ngoại tệ, chỉ thực hiện cho vay 
bằng ngoại tệ với những khách hàng đáp 
ứng được các quy định về nguồn thu trả nợ 
và mục đích sử dụng ngoại tệ theo quy đinh 
BOL.

Đầu tư trái phiếu

Nguồn vốn huy động có sự tăng trưởng 
tốt bằng đồng LAK và USD, trong khi dư 
nợ giảm (trong đó có một phần nguyên 
nhân do thu nợ từ nguồn trái phiếu), 
LaoVietBank đã điều chuyển nguồn vốn 
dư được LaoVietBank đầu tư vào trái phiếu 
Chính phủ, đảm bảo an toàn và hiệu quả tối 
đa, đồng thời thể hiện sự đồng hành của 
LaoVietBank trong các hoạt động huy động 
nguồn lực xã hội của Chính phủ Lào cho 
các chương trình phát triển kinh tế. Dư nợ 
đầu tư trái phiếu chính phủ đã tăng mạnh từ 
mức 680 tỉ LAK năm 2020 lên 1386 tỉ LAK 
năm 2021 . 

Kết quả kinh doanh

+ Chênh lệch thu chi trước DPRR đạt 13,76 
triệu USD quy đổi, đạt 109,1% kế hoạch kinh 
doanh năm 2021.

+ Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống đạt 
2,8 triệu USD quy đổi, đạt 113,9% kế hoạch 
kinh doanh 2021.

+ Thu phí dịch vụ và kinh doanh ngoại tệ 
ròng đạt 6,0 triệu USD quy đổi, đạt 116,8% 
kế hoạch kinh doanh  2021. 

Công tác phát triển khách hàng

Trong năm 2021, LaoVietBank đã thực 
hiện chuyển dịch mạnh mẽ công tác dịch 
vụ, gia tăng nền khách hàng, đồng thời đẩy 
mạnh phát triển sản phẩm có hàm lượng 
công nghệ cao. LaoVietBank đã hoàn thành 
được các chỉ tiêu đã đặt ra trong kế hoạch 
kinh doanh năm 2021 

Công tác quản trị điều hành, cơ cấu tổ 
chức và nhân sự

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, toàn 
hệ thống từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương, xác định quyết tâm đổi mới, tư duy 
hệ thống, bám sát đề án tái cơ cấu, kiên 
định mục tiêu dịch chuyển và phát triển nền 

khách hàng dù chấp nhận giảm quy mô, 
từng bước hướng tới hiệu quả thực chất, đổi 
mới phương thức quản trị điều hành, bám 
sát phương châm “Kỷ cương, kỷ luật, đổi 
mới, chất lượng, hiệu quả.

Nghiêm túc tuân thủ các quy định của Chính 
Phủ, địa phương về công tác phòng chống 
dịch bệnh; đồng thời hỗ trợ các khách hàng 
khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Lần đầu tiên toàn hệ thống phối hợp cùng 
Công ty liên doanh Bảo hiểm LaoViet - LVI 
tổ chức thành công Hội nghị bán lẻ toàn hệ 
thống, quán triệt phương châm hành động, 
định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2025 
về đề án tái cơ cấu, dịch chuyển và phát 
triển nền khách hàng, đẩy mạnh phát triển 
dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy 
mạnh hợp tác và hỗ trợ LVI trong hoạt động 
kinh doanh ngân hàng-bảo hiểm…

Năm 2021, LaoVietBank  vinh dự là ngân 
hàng duy nhất tại Lào được nhận giải 
thưởng của Tạp chí Asian Banking & Fi-
nance, giải thưởng Laos Domestic Initiative 
of The Year.

Từng bước kiện toàn công tác tổ chức và 
1 số nhân sự, đổi mới phương thức quản 
trị điều hành: Sau nhiều năm, hệ thống đã 
xây dựng và triển khai công tác quy hoạch 
nhân sự các cấp toàn hệ thống công khai, 
minh bạch, nhằm đảm bảo công tác định 
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Nhìn lại năm 2021, tình hình nền kinh tế Lào 
nói chung và hoạt động kinh doanh của 
LaoVietBank nói riêng có nhiều khó khăn 
và thử thách, nhưng với định hướng hoạt 
động đúng đắn, nỗ lực quyết tâm của cả 
hệ thống, tình hình kết quả kinh doah của 
LaoVietBank đã đạt được những thành tựu 
đáng ghi nhận, nổi bật trên một số chỉ tiêu 
chính như sau:   

Tổng tài sản: Tổng tài sản đạt trên 1,13 
tỷ USD, đạt 110,5% kế hoạch năm 2021. 

Nguồn vốn Tổng nguồn vốn tại thời 
điểm 31/12/2021, đạt trên 1.009,0 tỷ USD, 
đạt 107,2% kế hoạch năm 2021. 

Công tác nguồn vốn được điều hành linh 
hoạt, giữ vững thị phần, phù hợp với diễn 

biến của thị trường, tăng trưởng phù hợp, 
từng bước tự chủ về nguồn vốn, nâng cao 
hiệu quả kinh doanh. 

Tín dụng 

Công tác tín dụng của LaoVietBank 
năm 2021 thực hiện theo định hướng dịch 
chuyển và cơ cấu lại nền khách hàng ,  đẩy 
mạnh tín dụng bán lẻ và khách hàng SMEs, 
giảm dư nợ khách hàng/nhóm khách hàng 
lớn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng 
tăng trưởng mới, quyết liệt trong công tác 
thu hồi nợ xấu, nợ tiềm ẩn, nợ ngoại bảng. 
Tổng dư nợ đạt trên 659 triệu USD quy đổi, 
hoàn thành 104,5% KHKD 2021. 

Kinh doanh ngoại tệ Trước tình hình 
nguồn ngoại tệ ngày càng khan hiếm, tỷ 
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hướng, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, 
báo cáo Hội đồng quản trị, BIDV phê duyệt 
quy hoạch; rà soát, đánh giá chức năng 
nhiệm vụ của 1 số Phòng/Tổ để chỉnh sửa, 
bổ sung, thay đổi nhằm phát huy tối đa hiệu 
quả hoạt động của mỗi bộ phận như:  Phòng 
Kế hoạch tổng hợp; Phòng Xử lý nợ và Quản 
lý tài sản; Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng 
Pháp chế. Rà soát, đánh giá lại toàn bộ nền 
khách hàng tín dụng tại Trụ sở chính , từ 
đó có phương án xử lý, chuyển giao quản lý 
nhằm tập trung nguồn lực, thời gian để xử 
lý đồng thời tăng cường công tác tiếp thị và 
phát triển khách hàng.

Quyết định thành lập và đưa vào vận hành 
Tổ Contact Center, có chức năng tương tự 
Trung tâm Chăm sóc khác hàng, thực hiện 
nhiệm vụ giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ các 
khách hàng, đồng thời triển khai kênh bán 

hàng telesale trên nền khách hàng hiện 
hữu, bán hàng qua kênh mạng xã hội.

Công tác xây dựng thể chế: Rà soát toàn bộ 
hệ thống văn bản, quy trình, nghiệp vụ; tập 
trung nghiên cứu, chỉnh sửa và ban hành 
mới nhằm xây dựng hệ thống quy trình bài 
bản, cập nhật, phù hợp hơn với thực tế và 
hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành, 
thay thế các văn bản hướng dẫn không còn 
phù hợp. Trong năm 2021, LaoVietBank đã 
ban hành, bổ sung, chỉnh sửa cập nhật 47 
văn bản, bao gồm: 8 Quy chế thuộc thẩm 
quyền của HĐQT; các Quy định, quy trình 
nghiệp vụ thuộc thẩm quyền BĐH trong 
các hoạt động nghiệp vụ: tín dụng, Tài trợ 
thương mại, tiền gửi, chuyển tiền, Thanh 
toán quốc tế, xử lý nợ, thu chi tài chính…

Triển khai một số các dự án Công nghệ 

Tình hình kết quả 
hoạt động kinh doanh 2021

tiếp theo →

Kết quả các chỉ tiêu kinh doanh chính đến thời 
điểm 31/12/2021

Đơn vị: 1.000.000 USD quy đổi

TT Chỉ tiêu TH 2020

KHKD 2021 
theo NQ 

1244 ngày 
22/12/21

Số thực hiện 31/12/2021

Gía trị %HTKH 
2021

So với 
31/12/2020

I Quy mô                        
1 Tổng Tài sản 1.170,8 1.025,4 1.133,5 110,5% 96,8%
2 Tổng dư nợ 793,1 630,8 659,1 104,5% 83,1%
3 Tổng nguồn vốn 1.033,30 941,1 1.009,0 107,2% 97,6%
4 HĐV  DC & TCKT 756,5 682,2 739,4 108,4% 97,7%
5 HDV dân cư 456,6 415,9 422,8 101,7% 92,6%
II Hiệu quả      
1 Chênh lệch thu chi 16,98 12,62 13,76 109,1% 81,1%
2 LN trước thuế 4,00 2,43 2,77 114,0% 69,2%
3 Thu DV&KDNT 5,99 5,14 6,01 116,9% 100,3%
4 Thu  nợ ngoại bảng 2,99 3,83 4,21 109,9% 140,8%
5 Nợ XLRR chuyển ngoại 

bảng
13,63 14,30 14,36 100,4% 105,4%

6 ROE 3,00% 2,00% 2,21% 110,5% 73,7%
III Cơ cấu      
1 TDH/TDN 48,50% 51,40% 54,74% 106,5% 112,9%
2 Tỷ lệ dư nợ bán lẻ 22,70% 23,40% 22,33% 95,4% 98,4%
3 Tỷ lệ nợ xấu 2,90% 3% 2,89% 96,3% 99,7%
4 Tỷ lệ nợ nhóm 2 6,80% 7% 6,67% 95,3% 98,1%

* Ghi chú: Tỷ giá qui đổi tại thời điểm 31/12/2021: USD/LAK 11.169, LAK/THB 346.65.
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thông tin trọng điểm, gắn với công tác chuyển đổi số: 32 hạng mục/dự án Công nghệ thông 
tin  trong đó gồm 20 hạng mục Dự án/phần mềm/Sản phẩm dịch vụ được đẩy nhanh và bám 
sát kế hoạch đề ra: Dự án Thẻ, eKYC, API, nâng cấp LVB DigiBank… 

Đổi mới hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu, hình ảnh; thực hiện tốt trách nhiệm 
với cộng đồng: Xây dựng kế hoạch, đa dạng các hình thức quảng cáo, quảng bá thương hiệu 
phong phú, hiện đại, hiệu quả.
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Các rủi ro bên ngoài
và rủi ro bên trong

Dự kiến trong năm 2022, trên hoàn cảnh 
của nền kinh tế thế giới tiếp tục biến động 
khó lường. Kinh tế của Lào sẽ phải đối mặt 
với những rủi ro, thách thức từ cả bên ngoài 
và bên trong, trong đó chủ yếu là lạm phát 
là rủi ro lớn nhất đối với kinh tế của Lào, còn 
đại dịch COVID-19 vẫn là rủi ro lớn đối với 
kinh tế thế giới.

Rủi ro, thách thức từ bên ngoài:  Hiện nay, 
Toàn thế giới đang lo ngại về căng thẳng 
địa chính trị tại một số nước, khu vực, đặc 
biệt là căng thẳng giữa Nga - Ukraina và 
phương Tây; Lạm phát toàn cầu nói chung, 
nói riêng tại Lào lạm phát đang có xu 
hướng tăng bất cập, lượng ngoại hối của 
Lào ở mức thấp ảnh hưởng đến ngành kinh 
tế toàn nước bị giảm rụt; Sự cạnh tranh về 
nền kinh tế giữa các nước kinh tế lớn như 
Trung Quốc và Mỹ vẫn kéo dài đã tạo ảnh 
hưởng đến sự phát triển nền kinh tế của 

Lào do vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chủ 
yếu là từ Trung Quốc giảm rụt.

Rủi ro từ nội tại: Trong năm 2021 Tình hình 
đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp 
các nước trên thế giới. Nền kinh tế cần 
phải chịu áp lức do nhiều yếu tố. Tuy nhiên, 
Chính phủ CHDCND Lào đã đưa ra các 
biện pháp để đối phó sự suy thoái của nền 
kinh tế, đồng thời cũng không thể an tâm 
được về tình hình đại dịch Covid-19. Ngoài 
ra, sản xuất công nghiệp; hoạt động xuất 
nhập khẩu, tình hình sản xuất – kinh doanh 
của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều khía 
cạnh. Hoạt động bán lẻ - tiêu dùng chưa 
thực sự khởi sắc do thu nhập của người dân 
giảm, còn nợ xấu tại các NHTM có xu hướng 
tăng; Nợ xấu tại các NHTM có xu hướng 
tăng và Thu - chi ngân sách tiếp tục đối 
diện với nhiều thách thức, cơ cấu thu NSNN 
thiếu bền vững.

RỦI RO LÃI SUẤT TRÊN 
SỔ NGÂN HÀNG

Rủi ro lãi suất sổ ngân hàng là rủi ro phát 
sinh do biến động bất lợi của lãi suất đối 
với thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải 
trả và giá trị cam kết ngoại bảng của ngân 
hàng thương mại. Năm 2021 LVB đã kết 
thúc việc triển khai dự án tư vấn triển khai 
Basel 2 tại LaoVietBank; tháng 01/2022 
HĐQT LVB đã phê duyệt lộ trình triển khai 
Basel 2 tại LaoVietBank, hiện nay LaoViet-
Bank đang từng bước triển khai dự án Ba-
sel 2 theo kế hoạch và quy định của BOL, 
trong đó bao gồm rủi ro lãi suất trên sổ 
ngân hàng với 2 dự án triển khai đảm bảo 
theo một số tiêu chuẩn của Basel như: 
phân tích, đánh giá, giám sát và triển khai 
các công cụ đánh giá RRLSTSNH như khe 
hở tái định giá, phân tích NII, EVE, … dự 
kiến thời gian triển khai và kết thúc dự án 
quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng 
theo kế hoạch đến tháng 01/2024.

RỦI RO TÍN DỤNG HỆ 
THỐNG

RỦI RO TÍN DỤNG HỆ THỐNG

Để đảm bảo rui ro tín dụng hệ thống, LVB 
đã thực hiện đầy dủ theo Quyết định số 
296/BOL của Ngân hàng CHDCND Lào 
về Giới hạn cấp tín dụng của Ngân hàng 
Thương mại. LVB đã quan tâm đến công 
tác quản lý rủi ro tín dụng. Do vậy, Trong 
toàn hệ thống LVB từ Hội sở chính (HSC) 
đến các chi nhánh, cơ cấu tổ chức được 
thiết lập phù hợp, phân định rõ chức năng 
nhiệm vụ quyền hạn của các bộ phận/các 
cá nhân liên quan theo mục tiêu quản trị 
rủi ro tín dụng. Hệ thống văn bản chế độ 
trong họat động cấp tín dụng và quản lý 
rủi ro tín dụng, chính sách quản lý rủi ro 
toàn Ngân hàng được ban hành đầy đủ, 
thường xuyên được rà soát cập nhật đáp 
ứng quy định của NHNN.

RỦI RO THỊ TRƯỜNG

Rủi ro thị trường là rủi ro do biến động bất 
lợi của lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán và 
giá hàng hóa trên thị trường. Để quản lý rủi 
ro thị trường, LVB tuân thủ đầy đủ các quy 
định của Ngân hàng Nhà nước Lào như: việc 
xác định tỷ giá nằm trong biên độ, duy trì/
giữ trạng thái ngoại tệ  theo quy định BOL 
quy định.

Bên cạnh đó, tại LVB đã theo dõi sát sao 
biến động tỷ giá và trạng thái ngoại tệ hàng 
ngày đảm bảo tránh rủi ro có thể phát sinh 
bất lợi cho ngân hàng.

Cuối năm 2021, LVB đã thuê tư vấn EY để 
đánh giá việc xây dựng tuân thủ Basel 2 và 
dự án này sẽ bắt đầu triển khai từ 06/2022-
2023 để LVB thực hiện tuân thủ theo Chủ 
trương của Ngân hàng Nhà nước Lào.

RỦI RO THANH KHOẢN

Rủi ro thanh khoản là rủi ro phát sinh khi 
ngân hàng không có khả năng thực hiện 
các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn hoặc 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 ngân hàng thương mại. 

LVB đang triển khai các nội dung để quản lý 
rủi ro thanh khoản theo quy định hiện hành, 
đồng thời nghiên cứu áp dụng thông lệ tiên 
tiến phù hợp. Hệ thống văn bản được ban 
hành đồng bộ bao gồm chính sách, quy 
định, các văn bản hướng dẫn. LVB cũng 
thực hiện theo dõi, kiểm soát rủi ro và báo 
cáo theo đúng quy định của NHNN và đáp 
ứng yêu cầu quản trị nội bộ. 

Bên cạnh việc bảo đảm các chỉ tiêu, tỷ lệ an 
toàn thanh khoản, LVB còn xây dựng các chỉ 
tiêu quản lý rủi ro thanh khoản nội bộ, bộ chỉ 
tiêu nhận dạng căng thẳng thanh khoản, …. 

LVB luôn bám sát các diễn biến của thị 
trường, nhu cầu thanh toán của khách hàng, 
dòng tiền ra vào của khách hàng và dự kiến 

RỦI RO KINH TẾ
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các tình huống bất lợi để chuẩn bị sẵn các 
kịch bản điều hành cân đối vốn phù hợp.

RỦI RO LUẬT PHÁP

Hiện nay, Lào đã ban hành hệ thống pháp 
luật, chính sách kinh tế đã được xây dựng 
tương đối đồng bộ, cơ bản phù hợp với cơ 
chế thị trường và đáp ứng được ở mức độ 
nhất định yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển 
kinh tế thị trường để thoát khỏi nước kém 
phát triển. Những năm gần đây, Quốc hội 
QHDCND Lào đã thông qua nhiều luật quan 
trọng nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho 
môi trường kinh doanh và hoạt động của 
các TCTD tại Lào, gồm: Luật Ngân hàng 
Nhà nước CHDCND Lào số 47/QH ngày 
19/06/2018; Luật Doanh nghiệp số 46/
QH ngày 23/12/2013; Luật Khuyến khích 
đầu tư số 14/QH ngày 17/11/2016; Sửa đổi 
điều 12 của Luật Khuyến khích đầu tư số 
80/QH, ngày 04/12/2019; Luật Ngân hàng 
thương mại số 56/QH, ngày 17/12/2018; 
Luật tài sản (chứng khoán) số 79/QH, ngày 
03/12/2019; Luật thi hành án số 12/QH, ngày 
17/11/2021; Luật Quản lý thuế số 66/QH, 
ngày 17/06/2019; Luật Đất đai số 70/QH, 
21/06/2019; Luật Khuyến khích doanh ng-
hiệp vừa và nhỏ số 11/QH ngày 21/12/2011. 
Các quy định mới được ban hành được 
đánh giá là phù hợp so với thực tiễn biến 
đổi của môi trường kinh doanh hiện tại và 
đã tạo ra những chuyển biến căn bản trong 
hoạt động của các doanh nghiệp nói chung 
và LVB nói riêng.

Luật Ngân hàng thương mại số 56/QH, ngày 
17/12/2018 đã bổ sung mới ( Điều 49 việc 
quản lý rủi ro): đã nêu việc quản lý rủi ro 
phải có quy định, cơ chế và trình tự quản lý 
rủi ro chi tiết, bao gồm cả hệ thống theo dõi 
kiểm tra hiểu quả của Ban điều hành để đạt 
được mục đích sau: 

1) Xác định, đo lường, đánh giá, theo dõi, 
báo cáo và quản lý hoặc giảm thiểu 
vấn đề rủi ro quan trọng kịp thời chủ 
yếu là rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, 
rủi ro vận hành.

2) Đánh gía sự đầy đủ của vốn và tình trạng 
của hoạt động kinh doanh.

Trình tự quản lý rủi ro bao gồm cả việc xây 
dựng và đánh giá kế hoạch để chuẩn bị cho 
tình huống khủng hoảng mà nghĩ đến tình 
hình thực thế của ngân hàng thương mại. 
Trình tự đó phải phù hợp với tình hình rủi 
ro và mức độ quan trọng của ngân hàng 
thương mại đối với hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước CHDCND Lào là người 
đưa ra quy định về việc quản lý rủi ro của 
ngân hàng thương mại.

Luật Đất đai số 70/QH, 21/06/2019  đã bổ 
sung mới ( Mục 3 ) là mục mới trong luật 
đất đai để quản lý việc đăng ký đất, thủ 
tục để xây dựng khu căn hộ, chung cư và 
làm cơ sở cho Nhà đầu tư đang quan tâm 
trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư khu căn 
hộ, chung cư.

Luật Tài sản 2019 đã củng cố cơ sở pháp 
lý để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 
tiến hành các hoạt động kinh doanh, huy 
động vốn trên thị trường chứng khoán. 
Trong đó, Luật quy định chặt chẽ hơn về 
điều kiện, trình tự thủ tục chào bán, phát 
hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp 
nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn, minh 
bạch hơn cho hoạt động của thị trường 
vốn, qua đó bảo vệ tốt hơn các quyền lợi 

hợp pháp của nhà đầu tư, đặc biệt là các 
nhà đầu tư cá nhân,...

Luật Khuyến khích Đầu tư 2016 được đánh 
giá là cơ sở và các biện pháp để khuyến 
khích đầu tư trong nước và nước ngoài, đảm 
bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống 
pháp luật về đầu tư kinh doanh, góp phần 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để đầu tư 
trên lĩnh vực nhà nước đã ưu tiên.

Liên quan tới việc giải quyết các tranh chấp 
trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương 
mại QH CHDCND Lào đã chỉnh sửa Luật Tổ 
chức thi hành án số 12/QH, ngày 17/11/2021 
để làm cơ sở cách thức thực hiện xử lý và 
cách thức thực hiện việc giải quyết khiếu 
nai trong việc vay vốn và xử lý tài sản. Luật 
thi hành án số 12/QH, ngày 17/11/2021 có 
43 Điều sửa đổi và bổ sung thêm mới 70 
Điều có một số nội dung mới về việc thực 
hiện thi hành án như sau:

– Bổ sung mới (điều 15) về Loại hình thực 
hiện thi hành án có 02 loại như: thực hiện tự 
nghuyện và thực hiện bắt buộc.

– Bổ sung mới (điều 26) Việc định giá tài 
sản gồm có: (1) định giá theo đồng ý của 
hai bên đương sự; (2) định giá bởi chuyên 
gia hoặc pháp nhân theo đề nghị của hai 
bên đương sự (Tổ chức thi hành án ra quyết 
định cho phép chuyên gia hoặc pháp nhân 
thực hiện việc định giá tài sản); (3) Định giá 
bởi Ban định giá tài sản: trường hợp hai bên 
đương sự không đồng ý giá trị tài sản được 
hoặc không đông ý cho chuyên gia, pháp 
nhân định giá, tổ chức thi hành án sẽ thành 

Các rủi ro bên ngoài
và rủi ro bên trong tiếp theo →
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lập Ban thực hiện định giá tài sản.

– Bổ sung mới (điều 35) Việc bán tài sản: (1) 
trước khi Tổ thực hiện định giá tài sản xuống 
định giá tài sản, Phòng thi hành án phải mời 
chủ tài sản lên nhận biết và để tự chào bán 
tài sản trong vòng 30 ngày. (2) Sau định 
giá tài sản, Phòng thi hành án thông báo 
cho chủ tài sản nhận biết giá định giá và 
cho chủ tài sản tự chào bán trong vòng 45 
ngày. (3) Sau hết thời hạn tự chào bán tài 
sản của chủ tài sản nhưng chưa có người 
liên hệ mua, phòng thi hành án thực hiện 
thông báo chào bán tài sản rộng rãi trong 
thời hạn 30 ngày.

• Đối với những chính sách để giải quyết 
vấn đề tác động của đại dịch COVID-19: 

– Ngày 19/05/2020 NHNN đã ra quyết định 
số 318/bol về việc chính sách tín dụng để 
thúc đẩy việc sản xuất và giải quyết tác 
động của đại dịch COVID-19: NHNN có 
chính sách cho ngân hàng thương mại 
tham dự có chính sách ưu đãi về lãi suất 
thấp trong vòng 06 năm, có thể xem xét 
ân hạn thời gian trả nợ gốc 03 năm đầu 
theo việc xem xét phù hợp của Ngân hàng 
thương mại. 

– Ngày 13/05/2021 NHNN đã ra quyết định 
bổ sung về việc thực hiện chính sách tín 
dụng để giải quyết vấn đề tác động đại dịch 
COVID-19: cho ngân hàng thương mại, tổ 
chức tài chính vi mô được nhận tiên gửi và 
không nhận tiền gửi gia hạn thời gian thanh 
toán nợ gốc và lãi suất cho khách hàng tiền 
vay trong thời hạn 03 tháng.

Với đặc thù là một nền kinh tế đang phát 
triển và đang trong quá trình phát triển đất 

nước để đưa nước CHDCND Lào thoát khỏi 
vị trí nước kém phát triển trong năm 2025 
theo chính sách của Chính phủ. Mặc dù Lào 
đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp 
luật để điều chỉnh trong lĩnh vực tài chính – 
ngân hàng nhưng có thể đánh giá, hệ thống 
pháp luật về ngân hàng tại Lào vẫn đang 
trong quá trình hoàn thiện để dần đáp ứng 
các chuẩn mực quốc tế. Do vậy, Chính Phủ 
cũng như NHNN sẽ tiếp tục ban hành và/
hoặc thay đổi các quy định pháp luật liên 
quan tới hoạt động của các ngân hàng 
thương mại nói chung và LVB nói riêng. Ảnh 
hưởng của những thay đổi về chính sách và 
pháp luật trong tương lai là không thể dự 
đoán trước và nằm ngoài tầm kiểm soát của 
LVB, vì vậy đây vẫn có thể coi là một trong 
các rủi ro tiềm tàng đối với các nhà đầu tư 
liên quan đến vấn đề thay đổi quy định pháp 
luật từ phía các cơ quan quản lý Nhà nước 
có thẩm quyền.

 

RỦI RO HỆ THỐNG CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN

Hệ thống CNTT có thể tiềm ẩn một số rủi 
ro nhất định đối với hoạt động kinh doanh 
ngân hàng. Các rủi ro có thể đến từ việc 
LVB phải kết nối các đối tác để triển khai 
dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, sử dụng 
các phần mềm thuê ngoài phát triển, dịch 
vụ hỗ trợ công nghệ, đường truyền; từ việc 
quản trị vận hành không tuân thủ chặt chẽ 
quy trình theo dõi, kiểm soát, bảo mật an 
ninh, an toàn hệ thống hay từ các rủi ro do 

thiên tai, hỏa hoạn; rủi ro từ việc tấn công 
mạng (hacker),...

Để phòng ngừa và hạn chế các rủi ro hệ 
thống CNTT, trong những năm qua LVB đầu 
tư trang thiết bị, nâng cấp hệ thống CNTT 
như: Tăng cường hệ thống Firewall Forti-
net để bảo vệ cho tất cả các vùng mạng 
tại Trụ sở chính, các vùng mạng này đều 
trang bị 02 thiết bị chạy HA để đảm bảo dự 
phòng. Các thiết bị này đều đã được trang 
bị các tính năng: IPS, antivirus, web filter-
ing, application control, Anti-botnet, VPN… 
để kiểm soát các truy cập. Việc đảm bảo 
an toàn bảo mật cho các hệ thống được 
đặc biệt quan tâm chú trọng, các thiết bị 
được rà soát cập nhật, bảo trì thường xuy-
ên, không có sự cố bảo mật ảnh hưởng 
đến hoạt động của ngân hàng, trang bị bổ 
sung license Microsoft Windows và Office, 
cập nhật toàn bộ các máy tính trên toàn hệ 
thống lên Windows 10 đảm bảo an toàn, ổn 
định cho hoạt động của hệ thống. Thường 
xuyên cập nhật nâng cấp phiên bản mới 
nhất hệ thống McaAfee, phiên bản Fire-
wall Fortinet. LVB đã hoàn thành triển khai 
giải pháp kiểm soát máy trạm dựa trên hệ 
thống McAffee, APT của LaoVietBank, triển 
khai chương trình Customer Security Pro-
gramme (CSP) cho hệ thống Swift, nhằm hỗ 
trợ bảo vệ, ngăn chặn, phát hiện gian lận 
giao dịch trong hệ thống Swift. Định kỳ thuê 
ngoài đánh giá bảo mật, rà soát khắc phục 
điểm yếu cho hệ thống DigiBank, Open API, 
nhằm hỗ trợ bảo vệ, ngăn chặn rủi ro giao 
dịch trực tuyến.

LVB cũng là một trong những ngân hàng 
đầu tiên tại Lào có Trung tâm dự phòng đạt 
chuẩn, dự phòng đầy đủ cho các hệ thống 

quan trọng. Công tác quản trị và vận hành 
các hệ thống CNTT, đặc biệt là công tác 
an ninh bảo mật, an toàn thông tin tại LVB 
được quan tâm, chú trọng và giám sát. Định 
kỳ đều có báo cáo rà soát hệ thống an toàn 
bảo mật. Các phương án, kịch bản xử lý dự 
phòng rủi ro trong các trường hợp phát sinh 
sự cố CNTT cũng được triển khai xây dựng 
và tổ chức diễn tập định kỳ.

  

RỦI RO HOẠT ĐỘNG

Rủi ro hoạt động (RRHĐ) là rủi ro do các quy 
trình nội bộ quy định không đầy đủ hoặc có 
sai sót, do yếu tố con người, do các lỗi, sự 
cố của hệ thống hoặc do các yếu tố bên 
ngoài. RRHĐ có thể xảy ra trong mọi hoạt 
động của ngân hàng và rất khó lường. LVB 
đang tiến hành xây dựng, ban hành đầy đủ, 
đồng bộ hệ thống văn bản chế độ đảm bảo 
quản lý rủi ro hoạt động. 

Trong năm 2021, LVB đã chủ động nắm bắt 
diễn biến tình hình để xây dựng, triển khai 
kế hoạch duy trì hoạt động liên tục ứng phó 
với dịch bệnh COVID-19 và ứng phó với 
thiên tai, trên cơ sở tuân thủ các chính sách 
điều hành của Chính phủ, NHNN và các cơ 
quan chức năng. Với việc chuẩn bị chu đáo, 
sẵn sàng ứng phó trong các tình huống, 
hoạt động của toàn

hệ thống trong năm 2021 được bảo đảm 
thông suốt, đáp ứng nhu cầu khách hàng, 
sức khỏe cán bộ nhân viên ổn định.

Các rủi ro bên ngoài
và rủi ro bên trong tiếp theo →
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Định hướng phát triển 
giai đoạn 2021 - 2025

- Truyền thông, quán triệt trong toàn hệ 
thống phương châm “Kỷ cương - Trách 
nhiệm - Hiệu quả”. Xây dựng chương trình 
hành động trong đó từng bước siết chặt kỷ 
cương, kỷ luật, nâng cao ý thức tuân thủ, 
trách nhiệm, đề cao tính chủ động, sáng 
tạo, sát sao và quyết liệt trong chỉ đạo điều 
hành của các cấp quản lý.

- Đẩy mạnh phát triển dư nợ tín dụng mới 
đảm bảo chất lượng tốt, đảm bảo không 
phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn mới. Trong 
đó tăng trưởng dư nợ vay bằng đồng nội 
tệ LAK là trọng tâm, không cho vay bằng 
ngoại tệ với khách hàng không có nguồn 
thu ngoại tệ để trả nợ; dư nợ vay ưu tiên cho 
các ngành nghề Lào có thế mạnh như năng 
lượng, nông nghiệp công nghệ cao, khoáng 
sản, thương mại; tận dụng quan hệ của 
BIDV tham gia các dự án đồng tài trợ cho 
các dự án lớn hoặc/và cho vay phần vốn 
trong nước cho các dự án lớn của nhà đầu 
tư FDI đến từ Đông Bắc Á; linh hoạt cho vay 
theo kỳ hạn phù hợp với cơ cấu nguồn vốn, 
đặc trưng, tập quán vay vốn tại thị trường, 
đảm bảo kiểm soát tốt rủi ro lãi suất.

- Tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát 
chất lượng tín dụng, triển khai hoạt động 
tín dụng một cách an toàn, hiệu quả, phù 
hợp với diễn biến kinh tế xã hội. Giảm tối 
đa dư nợ của các khách hàng doanh nghiệp 
lớn; chuyển dịch hoạt động tín dụng sang 
các khách hàng SMEs, khách hàng bán lẻ; 
khuyến khích tín dụng trung dài hạn phù 
hợp với cơ cấu nguồn vốn; tăng trưởng cho 
vay ngắn hạn đối với các khách hàng tốt có 
hoạt động kinh doanh ổn định.

- Áp dụng các biện pháp kiểm soát dư nợ 
hiện hữu không để phát sinh nợ xấu, nợ quá 
hạn bao gồm các giải pháp hỗ trợ khách 
hàng như cơ cấu nợ, ưu đãi lãi suất và phí 
dịch vụ.

-  Đẩy mạnh công tác thu hồi  nợ ngoại 
bảng; tập trung nguồn lực tối đa cho công 

tác xử lý nợ xấu, nợ quá hạn và lãi dự thu 
quá hạn theo lộ trình phù hợp với nguồn lực 
tài chính trong từng năm, vừa đảm bảo Kế 
hoạch lợi nhuận tối thiểu vừa đảm bảo xử lý 
tối đa nợ xấu, nợ quá hạn và giảm dần lãi dự 
thu quá hạn.           

- Tăng trưởng huy động vốn gắn với nhu 
cầu sử dụng vốn mà then chốt là nhu cầu 
cho vay khách hàng, không chủ trương theo 
đuổi quy mô huy động vốn. Tăng cường 
công tác thu thập thông tin, phân tích đánh 
giá thị trường làm cơ sở cho công tác điều 
hành cân đối vốn được chủ động, linh hoạt, 
hiệu quả.

- Đảm bảo duy trì và tăng trưởng ổn định 
nền khách hàng, thị phần tiền gửi TCKT&DC 
giữ vững vị trí thứ 3 tại thị trường Lào. Tăng 
trưởng huy động vốn hướng tới việc mở 

rộng nền khách hàng; duy trì ổn định, kiểm 
soát tăng trưởng tiền gửi nhóm khách hàng 
lớn để có biện pháp dự phòng đảm bảo an 
toàn; tăng trưởng tiền gửi dân cư, tiền gửi 
có kỳ hạn đến mức độ đảm bảo an toàn tối 
ưu, phần còn lại ưu tiên cho tăng trưởng 
tiền gửi chi phí thấp.

- Về cơ cấu tiền tệ tập trung chủ yếu cho 
huy động vốn bằng LAK, kiểm soát huy 
động USD với mức chi phí phù hợp, chỉ 
huy động vốn THB theo nhu cầu cho vay 
thực tế.

- Chuyển dịch mạnh mẽ công tác dịch vụ; 
gia tăng nền khách hàng, đồng thời đẩy 
mạnh phát triển sản phẩm có hàm lượng 
công nghệ thông tin cao. Đẩy mạnh phát 
triển ngân hàng số, nâng cao chất lượng 
dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng.

- Duy trì hiệu quả kinh doanh phù hợp từng 
bước phản ánh đúng năng lực tài chính 
thực tế của LVB. Nâng cao hiệu quả sử 
dụng tài sản, tiết giảm tối đa chi phí hoạt 
động, đồng thời, duy trì thu nhập ổn định 
cho người lao động.  

-  Từng bước sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ 
chức, mạng lưới hoạt động. Bổ sung đội ngũ 
nhân sự, tăng cường công tác đào tạo cán 
bộ để nâng cao năng suất lao động, phát 
huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ. 

- Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc 
phục các điểm yếu, phát huy các điểm 
mạnh để tận dụng các cơ hội và vượt qua 
các thách thức tiềm ẩn. 
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Đẩy mạnh tăng trưởng 
tín dụng, gia tăng quy mô 
gắn với chuyển dịch nền 
khách hàng bền vững, 
kiểm soát chặt chẽ chất 
lượng tín dụng

- Gia tăng dư nợ ngay từ đầu năm, đảm bảo 
phù hợp với tăng trưởng và sức hấp thụ của 
nền kinh tế, ưu tiên phát triển tín dụng đối 
với các lĩnh vực, ngành nghề, đối tượng 
được xác định là động lực thúc đẩy phát 
triển kinh tế và lợi thế phát triển.

- Linh hoạt triển khai các gói tín dụng ưu đãi 
lãi suất phù hợp với điều kiện thị trường và 
cân đối vốn đảm bảo sự cạnh tranh, thu hút 
khách hàng, tăng trưởng tín dụng nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn.

- Triển khai đẩy mạnh tín dụng an toàn, hiệu 
quả, ưu tiên tăng trưởng tín dụng ngắn hạn 
đối với khách hàng tốt, khuyến khích tín 
dụng trung-dài hạn.

- Tìm kiếm, tiếp thị khách hàng tín dụng tốt 
của các ngân hàng chuyển sang quan hệ tín 
dụng với LaoVietBank.

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch nền khách 
hàng, giảm dư nợ của khách hàng, nhóm 
khách hàng lớn hoạt động trong lĩnh vực rủi 
ro cao sang khách hàng bán lẻ và SMEs

- Đẩy mạnh phát triển tín dụng bán lẻ, trong 
đó tập trung đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng, 
mua đất, xây nhà, ô tô, vay lương…Kết hợp 
với các khách hàng doanh nghiệp triển 
khai các gói sản phẩm bán hàng theo lô; 
đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tổ 
chức, đơn vị trong việc cho vay khách hàng 
cá nhân

- Tiếp tục chính sách hạn chế cho vay đối 
với những khách hàng hoạt động trong lĩnh 
vực xây lắp, kinh doanh bất động sản. Việc 
cho vay khách hàng mới thuộc lĩnh vực có 

hệ số rủi ro cao này phải báo cáo và được 
sự phê duyệt của Trụ sở chính

- Đẩy mạnh cho vay đồng LAK đồng thời 
đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng tốt để cho 
vay bằng ngoại tệ, giảm áp lực hiệu quả sử 
dụng vốn.

- Nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng, 
kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, nợ quá hạn phát 
sinh mới. Nâng cao chất lượng tài sản đảm 
bảo

- Cải cách mạnh mẽ thủ tục, quy trình cấp 
tín dụng, đặc biệt là tín dụng bán lẻ

Tập trung công tác huy 
động vốn đảm bảo an 
toàn, tăng trưởng phù 
hợp, điều hành cân đối 
vốn linh hoạt, nâng cao 
hiệu quả kinh doanh

- Điều hành lãi suất huy động vốn theo sát 
diễn biến thị trường, tuân thủ quy định của 
BOL

- Chính sách LSPT được theo dõi sát để 
đánh giá, kiểm soát phù hợp với nhu cầu 
tăng trưởng từng thời kỳ, không áp dụng đại 
trà, chỉ thực hiện đối với khách hàng thực sự 
quan trọng cần duy trì hoặc áp dụng chính 
sách cạnh tranh.

- Kiên định mục tiêu duy trì thị phần và gia 

Định hướng 
Kế hoạch nhiệm vụ  
năm 2022

Với những hệ lụy của tình hình dịch bệnh và 
điều kiện kinh tế vĩ mô, năm 2022 được dự 
báo tiếp tục còn nhiều khó khăn và thách 
thức. Để đạt được những mục tiêu của giai 
đoạn 2021 - 2025, LaoVietBank đề ra định 
hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 
bám sát các định hướng chiến lược, mục 
tiêu hiệu quả, kế hoạch xử lý, thu hồi nợ 
xấu…theo Đề án tái cơ cấu 2021-2025 với 
phương châm hành động “Kỷ cương, Trách 
nhiệm, Hiệu quả”. Tập trung, nỗ lực các nội 
dung:

(i) Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, gia tăng 
quy mô gắn với chuyển dịch nền khách 
hàng bền vững, kiểm soát chặt chẽ chất 
lượng tín dụng

(ii) Tập trung công tác huy động vốn đảm 
bảo an toàn, tăng trưởng phù hợp, điều 
hành cân đối vốn linh hoạt, nâng cao hiệu 
quả kinh doanh.

(iii) Quyết liệt thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng, 
lãi dự thu, lãi treo

(iv) Duy trì hiệu quả hoạt động ở mức phù 
hợp, tập trung nguồn lực xử lý lãi dự thu, 
trích lập DPRR.

(v) Đẩy mạnh phát triển nền khách hàng và 
phát triển dịch vụ. Gia tăng nguồn thu từ 
dịch vụ

(vi) Triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển 
đổi số và tiến độ triển khai các dự án CNTT 
trọng điểm, đẩy mạnh quy mô, giá trị giao 
dịch từ các dịch vụ ngân hàng số

(vii) Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đề 
cao tính trách nhiệm của từng các cấp quản 
lý, điều hành và cán bộ nhân viên trong toàn 
hệ thống; chú trọng các giải pháp nâng cao 
năng lực quản trị điều hành; công tác xây 
dựng thể chế

Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 của LaoVietBank

GIẢI PHÁP CHUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 
NĂM 2022

01

02
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- Đẩy mạnh hợp tác với trung tâm dịch vụ 
mua bán nợ và thu hộ nợ của BOL và với các 
ngân hàng khác.

- Giao chỉ tiêu xử lý, thu hồi nợ đến từng cán 
bộ xử lý nợ, trả lương, thưởng căn cứ vào 
kết quả hoàn thành kế hoạch. Tiếp tục các 
cơ chế động lực, đồng thời, áp dụng chế tài 
nghiêm khắc đối với các đơn vị, cá nhân, 
tập thể thiếu trách nhiệm trong công tác xử 
lý, thu hồi nợ.

Duy trì hiệu quả hoạt động 
ở mức phù hợp, tập trung 
nguồn lực xử lý lãi dự thu, 
trích lập DPRR

- Căn cứ thực trạng hoạt động kinh doanh 
của toàn hệ thống, trong giai đoạn thực hiện 
đề án Tái cơ cấu, toàn hệ thống duy trì hiệu 
quả hoạt động ở mức phù hợp, tập trung xử 
lý lãi dự thu, trích lập DPRR, xử lý rủi ro…

Đẩy mạnh phát triển nền 
khách hàng và phát triển 
dịch vụ. Gia tăng nguồn 
thu từ dịch vụ

- Đẩy mạnh gia tăng nền khách hàng cá 
nhân trên cơ sở đẩy mạnh bán chéo sản 
phẩm dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp 
gia tăng hàm lượng công nghệ trong sản 
phẩm dịch vụ, triển khai cơ chế, chính sách 
ưu đãi với khách hàng 

- Phát triển khách hàng có thu nhập cao/
quan trọng gắn với chính sách ưu tiên nhằm 
gia tăng sự hài lòng, gắn bó lâu dài của 
khách hàng với LVB.

- Phát triển khách hàng SMEs, FDI, doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập 
khẩu,...trên cơ sở mở rộng nền khách hàng 
hiện có; Tận dụng quan hệ với các Bộ, cơ 
quan nhà nước, sở ban ngành địa phương 
...đẩy mạnh triển khai các sản phẩm dịch vụ 
thế mạnh của LVB như cho vay lương, mua 
nhà, ô tô..

- Phát triển nền khách hàng mang lại thu 
nhập thuần cao như kinh doanh thương mại, 
văn phòng, hưu trí; phát triển khách hàng 
doanh nghiệp  lớn có tình hình tài chính lành 
mạnh, có lợi thế kinh doanh, giảm dần quan 
hệ với khách hàng  doanh nghiệp lớn yếu 
kém, năng lực quản trị thấp hoạt động trong 
các ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao... 
Đồng thời, tập trung phát triển khách hàng 
tại các địa bàn kinh tế trọng điểm.

- Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, 
phục vụ khách hàng

Định hướng 
Kế hoạch nhiệm vụ  
năm 2022 tiếp theo →

tăng quy mô huy động vốn  đồng USD trên 
thị trường 1.

- Thực hiện phân khúc khách hàng theo 
từng địa bàn, ngành nghề,.... để có biện 
pháp tiếp cận phù hợp. Tiếp tục xác định 
nhóm khách hàng thu nhập cao/quan trọng 
là phân khúc khách hàng mục tiêu phát 
triển. Gia tăng tỷ lệ huy động vốn  KKH bình 
quân

- Đẩy mạnh việc phát triển các tiện ích Ngân 
hàng hiện đại để gia tăng nguồn vốn. Triển 
khai các sản phẩm huy động vốn mới phù 
hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Đa dạng hóa và linh hoạt trong việc thực 
hiện các chính sách chăm sóc khách hàng. 
Triển khai chính sách chăm sóc cụ thể phù 
hợp với từng phân khúc khách hàng.

-Nâng cao chất lượng công tác thu thập và 
phân tích thông tin thị trường, công tác dự 

báo làm cơ sở cho công tác điều hành cân 
đối vốn, đản bảo an toàn, chủ động, linh 
hoạt và bám sát thị trường

Quyết liệt thu hồi nợ xấu, 
nợ ngoại bảng, lãi dự thu, 
lãi treo

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý/thu hồi 
nợ cụ thể đối với từng khách hàng trên cơ 
sở phân loại khách hàng theo khả năng trả 
nợ của khách hàng, thực trạng hoạt động 
sản xuất kinh doanh, khả năng thu hồi nợ từ 
phát mại tài sản,…

- Đối với các khách hàng nợ tiềm ẩn rủi ro, 
nợ xấu: (i) Tăng cường giám sát, quản lý, 
thu hồi nợ; (ii) Đánh giá tình hình tài chính, 
khả năng trả nợ để trình HĐQT xem xét việc 
thực hiện cơ cấu nợ cho khách hàng; (iii) 
Rà soát, bổ sung tối đa tài sản đảm bảo; 
(iv) Làm việc trực tiếp để đôn đốc khách 
hàng trả nợ, thực hiện khởi kiện trường hợp 
khách hàng tiếp tục thiếu thiện chí hợp tác.

- Căn cứ tình hình thực tế của từng khách 
hàng, trong từng thời điểm, LVB chủ động: 
(i) áp mức lãi suất phù hợp để tạo điều kiện, 
khuyến khích khách hàng gặp khó khăn trả 
nợ vay; (ii) Từng bước hạch toán các khoản 
lãi dự thu bản chất là lãi treo để phản ánh 
đúng khả năng thu hồi, năng lực tài chính 
thực, giảm thuế thu nhập phải nộp cho các 
khoản chưa phải là thu nhập thực của Ngân 
hàng.

- Tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để có 
nguồn xử lý rủi ro, đồng thời, đẩy nhanh tiến 
độ xử lý rủi ro với những khoản vay đủ điều 
kiện xử lý rủi ro.

03
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05
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Định hướng 
Kế hoạch nhiệm vụ  
năm 2022 tiếp theo →

Triển khai đồng bộ các 
giải pháp chuyển đổi số 
và tiến độ triển khai các 
dự án CNTT trọng điểm, 
đẩy mạnh quy mô, giá trị 
giao dịch từ các dịch vụ 
ngân hàng số

- Xác định sản phẩm ngân hàng số, dịch vụ 
thanh toán không dùng tiền mặt, cho vay 
khách hàng cá nhân,... là các sản phẩm mục 
tiêu, tập trung nguồn lực phát triển khách 
hàng, gia tăng tiện ích cho sản phẩm, nâng 
cao chất lượng sản phẩm.

- Phát triển sản phẩm dễ sử dụng, nhiều 
tiện ích, giàu tính công nghệ, hiện đại, đa 
dạng, phù hợp với từng phân khúc khách 
hàng. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đi 
đầu thị trường trong thiết kế các sản phẩm 
đặc thù phù hợp với nhu cầu, thị hiếu khách 
hàng, chú trọng ứng dụng công nghệ cao 
trong sản phẩm. 

- Tiếp tục mở rộng kết nối thanh toán với 
các đối tác nước ngoài như VNPAY, mạng 
lưới QRPAY của Thái Lan, Aliay, Wechat,... 
Đồng thời, tiếp tục mở rộng liên kết thanh 
toán bảo hiểm, xổ số, vé máy bay,...

- Phát triển ngân hàng số đối với dịch vụ 
thanh toán quốc tế, tín dụng,..  triển khai 
tính năng eKYC, dịch vụ ngân hàng mở 
(API), nâng cấp giao diện Digibank, kết nối 

chuyển tiền online 24/7, tra soát giao dịch 
online, OTT alert,.....

- Đẩy nhanh tiến độ số hóa hoạt động thẻ 
thay thể thẻ vật lý thông qua ứng dụng trên 
điện thoại.

- Tiếp tục triển khai  và gia tăng cơ chế 
động lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng về quy 
mô, hiệu quả trong công tác phát triển sản 
phẩm dịch vụ.

- Rà soát lại quy trình, quy định nghiệp vụ, 
phục vụ khách hàng hướng tới rút gọn và 
đơn giản hóa tối đa thủ tục nhằm tạo điều 
kiện cho khách hàng tiếp cận, sử dụng dịch 
vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, dễ 
dàng, thuận tiện.

- Triển khai kế hoạch Công nghệ thông tin 
2022, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến 

độ các dự án Công nghệ thông tin  trọng 
điểm, phục vụ phát triển ngân hàng số. Tìm 
kiếm, đào tạo đội ngũ cán bộ Công nghệ 
thông tin ; rà soát, sắp xếp mô hình tổ chức, 
nhân lực mảng Công nghệ thông tin  phục 
vụ hiệu quả hơn cho hoạt động kinh doanh.

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, 
kỷ luật, đề cao tính trách 
nhiệm của từng các cấp 
quản lý, điều hành và cán 
bộ nhân viên trong toàn hệ 
thống; chú trọng các giải 
pháp nâng cao năng lực 
quản trị điều hành; công 
tác xây dựng thể chế 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra 
toàn hệ thống năm 2022 đảm bảo hiệu quả 
và bao trùm các mặt rủi ro cao trong hệ 
thống; trong đó tập trung kiểm tra giám sát 
hoạt động tín dụng và các mảng nghiệp vụ 
trọng yếu

- Quán triệt và nghiêm túc triển khai, ban 
hành kịp thời các văn bản chỉ đạo hướng 
dẫn các đơn vị thực hiện chấn chỉnh, khắc 
phục và xử lý sau thanh kiểm tra và kiểm 
toán; thường xuyên đôn đốc, giám sát và 
phúc tra kết quả khắc phục, chỉnh sửa theo 
các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán tại 
các đơn vị trong hệ thống. Chú trọng nâng 
cao hiệu quả thực chất công tác khắc phục, 
chỉnh sửa sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 
bảm bảo đúng quy định của pháp luật, ngăn 
ngừa các sai phạm tượng tự xảy ra.

- Đẩy mạnh công tác cảnh báo và xử lý 
trách nhiệm sau kiểm tra. Áp dụng những 
hình thức xử lý và hoặc kỷ luật phù hợp với 
mức độ sai sót, vi phạm phát hiện qua công 
tác kiểm tra đảm bảo nguyên tắc răn đe.

- Kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện hệ 
thống văn bản chế độ kiểm tra, giám sát, 
kiểm toán nội bộ hoạt động.

- Từng bước kiện toàn mô hình tổ chức của 
LaoVietBank hướng tới mô hình ngân hàng 

hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng 
các yêu cầu về quản trị kinh doanh và các 
tiêu chuẩn về an toàn hoạt động theo Basel 
II.

- Sắp xếp lại mô hình tổ chức nhân sự theo 
hướng gọn nhẹ, trong đó hạn chế nhân sự 
tại bộ phận hỗ trợ, tập trung tối đa nguồn 
lực nhân sự cho bộ phận kinh doanh; sắp 
xếp lại nhân sự phòng giao dịch , triển khai 
công tác tín dụng tại một số phòng giao dịch 
theo định hướng đẩy mạnh tín dụng bán lẻ 

- Nâng cao điều kiện, tiêu chuẩn đối với các 
chức danh chủ chốt. Lựa chọn, bố trí cán 
bộ hợp lý dựa trên năng lực, phẩm chất và 
đạo đức nghề nghiệp. Tập trung phát triển 
đội ngũ cán bộ quản lý và kinh doanh ngân 
hàng có trình độ cao, có ý thức tuân thủ 
pháp luật, có đạo đức, có tinh thần trách 
nhiệm nghề nghiệp tốt.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện kế 
hoạch kinh doanh, kiểm tra giám sát các 
mảng hoạt động trọng yếu tại các đơn vị 
gắn với cơ chế đánh giá, chế tài thưởng 
phạt cụ thể.

- Hoàn thiện, chỉnh sửa văn bản, quy trình 
nghiệp vụ liên quan đến các mảng nghiệp 
vụ, văn bản chế độ tuân thủ quy định của 
BOL, thông lệ quản trị rủi ro.

07

06
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Báo cáo
kiểm toán độc lập
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Báo cáo
kiểm toán độc lập tiếp theo →
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Income 
Statement

Statement Of 
Comprehensive Income

Notes 2021
LAKm

2020
LAKm

Interest income calculated using the 
effective interest method
Interest expense calculated using the 
effective interest method

 663,935 
 

(348,487)

683,497 

(366,994)
Net interest and similar income 7  315,448 316,503 
Fees and commission income 
Fees and commission expense

 51,101 
 (1,014)

45,542 
(823)

Net fees and commission income
Net gain from dealing in foreign  
currencies
Other operating income

8

9
10

 50,087 

13,072 
48,330 

44,719 

9,509 
30,001 

Total operating income
Credit loss expense 16

 426,937 
 (241,006)

400,732 
(210,232)

NET OPERATING INCOME 190,500 226,152
Personnel expenses 
Depreciation and amortization 
Other operating expenses

11
19,20

12

 (72,757)
 (28,933)
 (55,685)

(67,071)
(30,109)
(54,691)

TOTAL OPERATING EXPENSES  (157,375) (151,871)
PROFIT BEFORE TAX
Current profit tax expense
Deferred profit tax (expense)/income

24.2
24.4

 28,556
 (5,585)

56

38,629 
(7,332)

             (8,236)
NET PROFIT FOR THE YEAR 23,027              23,061 

Notes 2021
LAKm

2020
LAKm

NET PROFIT FOR THE YEAR 23,027 23,061 
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Net change in fair value of available-for- 
sale financial assets
Income tax related to net change in 
fair value of available-for-sale financial 
assets

(264)
 

53 

(322)

64 
OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR 
THE YEAR, NET OF TAX

27.2 (211) (258)

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR 
THE YEAR, NET OF TAX

22,816 22,803 

Prepared by: Verified by: Approved by:

                                                                                                                                                         
Ms. Chintana THANSAMAY
Deputy Head of Finance and 
Accounting Department

Vientiane, Lao PDR 
20 May 2022

Mr. Le Tu The
Chief Accountant

Mr. Nguyen Duc Vu 
General Director

for the year ended 31 December 2021 for the year ended 31 December 2021

Prepared by: Verified by: Approved by:

                                                                                                                                                         
Ms. Chintana THANSAMAY
Deputy Head of Finance and 
Accounting Department

Vientiane, Lao PDR 
20 May 2022

Mr. Le Tu The
Chief Accountant

Mr. Nguyen Duc Vu 
General Director
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Statement Of 
Financial Position

Notes 31/12/2021
LAKm

31/12/2020
LAKm

ASSETS
Cash and balances with the BOL   
Due from banks 
Loans to customers 
Financial investments – available-for-sale 
Financial investments – held-to-maturity 
Investment in a joint venture  
Tangible fixed assets and right-of-use assets  
Intangible assets  
Deferred tax assets 
Other assets 

13
14
15
17.1
17.2
18
19
20

24.4
21

1,369,268 
 1,262,448 
  8,140,287  

 3,342 
 1,417,371 

 1,190 
282,306
 43,968 

87,917
 72,768 

1,221,652 
525,488 

7,994,002 
3,606 

691,319 
857 

305,413 
46,705 
64,287 
22,359 

TOTAL ASSETS 12,680,865 10,875,688
LIABILITIES
Due to other banks
Due to customers
Tax payable
Deferred tax liabilities
Other liabilities

22
23

24.1
24.4
25

 3,289,421 
 8,214,273 

 756 
83,784

 82,240 

2,689,309 
7,083,298 

4,727 
60,263 
50,516 

TOTAL LIABILITIES 11,670,474 9,888,113  
EQUITY
Paid-up capital
Statutory reserves 
Available-for-sales reserve 
Retained earnings

26
27.1
27.2

791,358 
 109,966 

 289 
108,778

791,358 
105,316 

500 
             90,401 

TOTAL EQUITY 1,010,391            987,575 
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY   12,680,865          10,875,688 

Prepared by: Verified by: Approved by:

                                                                                                                                                         
Ms. Chintana THANSAMAY
Deputy Head of Finance and 
Accounting Department

Vientiane, Lao PDR 
20 May 2022

Mr. Le Tu The
Chief Accountant

Mr. Nguyen Duc Vu 
General Director

as at 31 December 2021
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Statement Of 
Cash Flows

Notes 2021
LAKm

2020
LAKm

OPERATING ACTIVITIES
Profit before tax 28,556 38,629
Adjustments for:

Depreciation and amortization charges  
Credit losses expense
Interest income
Interest expense

Change in operating assets:
Net change in due from banks
Net change in loans and advances to customers
Net change in financial assets held to maturity
Net change in other assets

Change in operating liabilities:
Net change in due to other banks 
Net change in due to customers 
Net change in other liabilities

Interest received
Interest paid
Profit tax paid during the year

19,20
16
7
7

24.2

28,933
241,006

(663,935)
348,487

-
(5,859)

(170,886)
(663,415)
(73,096)

-
300,622

1,416,904
55,295

384,570
(334,926)

(9,550)

30,109
210,232

(683,497)
366,994

-
45,529

(333,574)
(306,502)

(17,162)

-
(155,956)

737,891
26,707

401,831
(350,000)

(4,578)
Net cash flows from operating activities 882,705 6,653
INVESTING ACTIVITIES
Purchase and construction of fixed assets  
Advances for fixed asset purchases and construction 
in progress  
Investment in joint venture  
Dividends received  10

(4,256)

(51)
(333)

328

(3,395)

(290)
(340)

477
Net cash flows used in investing activities (4,312) (3,548)

Notes 2021
LAKm

2020
LAKm

FINANCING ACTIVITIES
Net cash flows from financing activities  - -
Net change in cash and cash equivalents   878,393 3,105
Cash and cash equivalents at the beginning of 
the year  

 1,651,236 1,648,131

Cash and cash equivalents at the end of the year  28 2,529,629 1,651,236

Prepared by: Verified by: Approved by:

                                                                                                                                                         
Ms. Chintana THANSAMAY
Deputy Head of Finance and 
Accounting Department

Vientiane, Lao PDR 
20 May 2022

Mr. Le Tu The
Chief Accountant

Mr. Nguyen Duc Vu 
General Director

for the year ended 31 December 2021 for the year ended 31 December 2021
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