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Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018 VÀ 

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017 

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, 

Ngành trong lĩnh vực Tài chính-Kế toán; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và kết quả thẩm định Báo 

cáo tài chính của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; 

Trên cơ sở phương án tăng vốn năm 2018 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam (VietinBank) chưa được các cơ quan chức năng thông qua, VietinBank cần kiểm soát 

tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng và các chỉ tiêu khác về quy mô để đảm bảo các chỉ tiêu an 

toàn vốn tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), do đó, Hội 

đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 

và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 để phù hợp với tiến độ tăng vốn, đảm bảo hiệu 

quả hoạt động kinh doanh. 

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 

Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 

Tổng tài sản Có Tăng trưởng 6%-8% 

Dư nợ tín dụng Tăng trưởng 8%-9% 

Nguồn vốn huy động tổ chức kinh tế và dân cư Tăng trưởng 9%-10% 

Tỷ lệ nợ xấu (nội bảng) <3% 

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ (tỷ VNĐ)* 6.200 

Các tỷ lệ đảm bảo an toàn Tuân thủ quy định của NHNN 

* Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước tính ở mức 6.700 tỷ VNĐ 
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2.  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 

STT Chỉ tiêu 
Số tiền  

(triệu đồng) 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (riêng lẻ) 6.717.522 

2 Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(1) x 5%)] 335.876 

3 Trích quỹ dự phòng tài chính (10%) [(1) x 10%] 671.752 

4 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.674.873 

5 
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 

= (1) – (2) – (3) – (4) ** 
4.035.021 

** Việc phân phối lợi nhuận còn lại của VietinBank sau khi trích lập các quỹ năm 2017 sẽ được thực hiện 

theo phê duyệt bằng văn bản của NHNN. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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