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Kính thưa Quý vị đại biểu và các đồng nghiệp thân quý! 

Thay mặt hơn 30.000 cán bộ nhân viên của Tập đoàn SOVICO cùng các 

đối tác chiến lược là Ngân hàng HDBank, hãng hàng không Vietjet, Công ty 

CP địa ốc Phú Long, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến toàn thể Hội nghị.  

HDBank, Vietjet, Phú Long… đều hoạt động kinh doanh với tinh thần 

doanh nghiệp tiên phong, đổi mới sáng tạo, mang tới những giá trị mới tốt đẹp 

cho hàng triệu khách hàng vì cuộc sống hạnh phúc no ấm của người dân, đóng 

góp cho ngân sách, phát triển kinh tế địa phương, văn minh hội nhập, phát triển 

bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng.  

Kính thưa quý vị! 

Phát huy thế mạnh cùng sự phát triển bền vững, HDBank không chỉ góp 

phần ổn định kinh tế vĩ mô mà còn tích cực hưởng ứng chủ trương của Nhà 

nước và Chính phủ.  

Báo cáo với Hội nghị, tôi xin điểm lại các chương trình nổi bật mà 

HDBank đã triển khai trong năm qua: 

Thứ nhất, HDBank thực hiện hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh và người dân: 

Thực hiện theo Nghị định số 31 của Chính phủ và Thông tư số 03 của 

Ngân hàng Nhà nước, HDBank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ 

ngân sách nhà nước tại hệ thống ngân hàng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và 

hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, tạo nền tảng để phục hồi và 

tăng trưởng kinh tế sau đại dịch Covid-19.  

Trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, HDBank đã triển khai 

nhiều giải pháp hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Cụ thể, khách 

hàng cá nhân và doanh nghiệp với các gói tiếp vốn có tổng trị giá hơn 49.000 

tỷ đồng (xấp xỉ hơn 18.000 khách hàng).  

Kết hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, HD SAISON thuộc 

HDBank dành 10.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất thấp giúp công nhân, người 

lao động làm việc các khu công nghiệp, chế xuất thông qua hình thức cho vay 

qua ứng dụng và mở thẻ tín dụng. Đặc biệt, công nhân sẽ được hưởng lãi suất 



2 

 

vay giảm 50% so với lãi suất hiện hành. Ước tính, hơn 1 triệu công nhân, người 

lao động tại 9 tỉnh thành gồm Đồng Nai, Nghệ An, Bình Dương, Long An, Bắc 

Giang, Bắc Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Ninh Bình đã được tiếp cận nguồn 

vốn vay. Dự kiến, các gói vay ưu đãi sẽ được triển khai tới người lao động tại 
nhiều tỉnh, thành khác. 

Thông qua mạng lưới hơn 24.000 điểm giới thiệu dịch vụ và danh mục 

sản phẩm cho vay đa dạng, HD SAISON đáp ứng nhanh nhu cầu tài chính tiêu 

dùng cá nhân cho nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân có thu nhập 

trung bình và thấp, lao động tự do, có nhu cầu vay vốn cao nhưng chưa đáp ứng 

được điều kiện vay từ ngân hàng. 

Bắt đầu triển khai từ tháng 10/2022, chương trình cho vay ưu đãi góp 

phần đẩy lùi tín dụng đen, giúp công nhân, người lao động cải thiện đời sống 

và tiện nghi sinh hoạt, an tâm làm việc. 

Thứ hai, hạng mục tài trợ cho các dự án nhà ở xã hội: nhiều năm nay 

HDBank đã triển khai các dự án nổi bật tại Bình Định, TP.HCM… Các dự án 

trên có thời hạn cho vay linh hoạt với tổng hạn mức được cấp là 1.100 tỷ đồng.  

Để hỗ trợ người dân lao động, công nhân trong năm 2022 và 2023 sắp 

tới, tập đoàn Sovico, HDBank, Vietjet… đã triển khai nhiều chính sách, chương 

trình như các gói vay ưu đãi, các chương trình mua vé máy bay trả góp “Bay 

trước - Trả sau” dành cho người lao động, công nhân… 

Thực thi chiến lược tài chính toàn diện, tại Lễ phát động Tháng cao điểm 

“Vì người nghèo” tại TP.HCM mới đây, HDBank trao tặng kinh phí xây dựng 

nhiều căn nhà tình thương, nâng tổng số căn nhà tình thương, tình nghĩa được 

HDBank tài trợ xây dựng lên hơn 600 căn. Bên cạnh đó, HDBank triển khai tài 

trợ vốn cho các dự án nhà ở xã hội tại một số tỉnh thành trong chương trình tài 

trợ 50.000 căn nhà ở xã hội.  

Chương trình mua vé máy bay trả góp “Bay trước - Trả sau” do Vietjet 

kết hợp cùng MOVI cũng tạo điều kiện giúp công nhân, người lao động mua 

được vé máy bay trong dịp Lễ, Tết để sum họp, đoàn viên hay trở lại làm việc 

với các thủ tục trực tuyến nhanh chóng chỉ trong vòng 3 phút.  

Kính thưa quý vị! 

Với tinh thần tự lực, tự cường, năng lực sáng tạo của các doanh nghiệp 

Việt Nam, HDBank sẽ tiếp tục chung tay lan tỏa các giá trị tốt đẹp tới cộng 

đồng xã hội. Chúng tôi rất mong được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các 
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cơ quan ban ngành tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để phát triển tốt 

hơn, đóng góp cho xã hội và nền kinh tế bền vững.  

Cùng với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, chúng tôi cam kết thực hiện 

chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, 

chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, tập trung, hiệu quả, 

đồng thời hưởng ứng lời đề nghị, kêu gọi của Thủ tướng tới các ngân hàng 

thương mại với 2 định hướng chính bao gồm: 

Thứ nhất, nỗ lực tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm lãi suất, chi phí cho 

vay, chia sẻ khó khăn, rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng và nền 

kinh tế trong bối cảnh rất khó khăn, thách thức hiện nay. 

Thứ hai, chủ động, tích cực hơn nữa trong tham gia các chính sách, 

chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước, đặc 

biệt là tín dụng phát triển nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. 

Cuối cùng, chúng tôi mong muốn tiếp tục tham gia vào các chương trình 

lớn, đặc biệt là chuyển đổi số quốc gia, phát triển nhà ở xã hội bằng tinh thần 

sẵn sàng cống hiến với điều kiện là nguồn vốn, kinh nghiệm quản trị, quan hệ 
quốc tế và tài chính sẵn có.  

Chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc! 

Chúc cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển cùng sự lớn 

mạnh của đất nước! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 


