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10. SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

9.4. Các hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả trong quản trị công ty 

10.1. Số lượng nhân viên

 Trong năm 2010, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 

cổ đông lớn và người có liên quan thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, cổ 

đông lớn không có giao dịch cổ phiếu ACB. 

Số lượt và khối luợng giao dịch cổ phiếu ACB của người có liên quan với thành 

viên Hội đồng quản trị (01 người) là:

Xác định rõ vai trò của Hội đồng quản trị trong quản lý rủi ro. Các thành viên Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát đã  tìm hiểu các danh mục rủi ro (tín dụng và đầu 

tư) và thận trọng đặt câu hỏi để đảm bảo việc quản lý rủi ro có hiệu quả.

Thiết lập Ủy ban Nhân sự trên cơ sở Hội đồng Nhân sự và lương thưởng với một 

số điều chỉnh về chức năng nhiệm vụ và cấp thẩm quyền bổ nhiệm nhân sự.

Thiết lập Ủy ban Quản lý rủi ro với nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể. 

Xem xét việc thực hiện chiến lược Ngân hàng theo định kỳ và điều chỉnh lại, nếu 

cần. Tăng cường vai trò của Ban kiểm soát trong việc giám sát việc tuân thủ các 

quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng trong quản trị điều hành. 

Tính đến 31/12/2010, tổng số nhân viên của ACB là 7.324 người.

Số lượt Khối lượng cổ phiếu

Mua 02 15.000

Bán   0            0

Cộng 02 15.000

TỔ CHỨC NHÂN SỰ & THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 



10.2. Mức thu nhập bình quân

10.3. Chính sách đào tạo

10.4. Chính sách khen thưởng 

 2008    8.668.000 đ/tháng

 2009    9.900.000 đ/tháng

2010                11.000.000 đ/tháng

Tính bình quân, mỗi nhân viên được 17 tháng lương/năm.

Trong năm 2010 để bảo đảm cho chương trình tái cấu trúc nguồn nhân lực tiếp 

tục đạt hiệu quả cao, ACB đã thực hiện tái đào tạo cho nhân viên chuyển đổi 

công việc tại các kênh phân phối nhằm giúp nâng cao năng suất làm việc và 

định biên nhân sự tại kênh phân phối được hợp lý và hiệu quả hơn.

Song hành cùng việc tái cấu trúc nguồn nhân lực, ACB cũng hiệu chỉnh các 

chương trình đào tạo và biên soạn lại giáo trình theo từng chức danh, kết hợp 

nhiều phương thức giảng dạy khác nhau phù hợp với yêu cầu về kiến thức, kỹ 

năng quản lý, nghiệp vụ chuyên môn theo vị trí đảm nhận. 

Tiếp tục nỗ lực không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ khách 

hàng, ACB đã triển khai tập huấn kỹ năng phục vụ khách hàng với niềm đam mê 

cho tất cả nhân viên và quản lý tại tất cả các đơn vị nhằm bảo đảm khách hàng 

ở mọi điểm giao dịch đều nhận được sự phục vụ ân cần và tốt nhất. 

Bên cạnh hoạt động tự học qua hình thức e-learning, hệ thống e-learning được 

mở rộng chức năng và áp dụng cho việc tổ chức thi, kiểm tra kiến thức nghiệp 

vụ của nhân viên trong toàn hệ thống, hội thi nhân viên giỏi cũng như phục vụ 

cho hoạt động thi tuyển dụng, chuyển đổi công việc một cách hiệu quả, tiết 

kiệm chi phí và thời gian thực hiện. 

 ACB luôn xây dựng và duy trì chính sách khen thưởng hấp dẫn dành cho nhân 

viên gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách 

hàng: lương kinh doanh, lương hiệu suất công việc, lương tháng 13, lương hoàn 

thành công việc, khen thưởng nhân viên xuất sắc, nhân viên giỏi nghiệp vụ và 

phục vụ tốt khách hàng, nhân viên có sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng 

phục vụ khách hàng, nhân viên bán hàng xuất sắc, ...
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10.5. Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội

10.6. Chế độ khác

11.1. Cơ cấu cổ đông trong nước

11.2. Chi tiết về từng cổ đông lớn

 Tất cả nhân viên chính thức của ACB đều được hưởng các chế độ phụ cấp và bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật 

hiện hành. Liên tục nhiều năm liền ACB được nhận bằng khen của Bảo hiểm xã 

hội Việt nam về việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, tùy theo 

công việc đảm nhận, nhân viên còn nhận được phụ cấp khác: phụ cấp độc hại, 

phụ cấp rủi ro tiền mặt, phụ cấp đi lại, phụ cấp kiêm nhiệm, … 

 Ngoài việc thực hiện chính sách phúc lợi cho người lao động theo quy định 

của pháp luật, ACB còn áp dụng các chương trình phúc lợi riêng cho nhân viên: 

thưởng nhân dịp các ngày lễ lớn (Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, 30/4, 01/5, 

02/9, kỷ niệm thành lập Ngân hàng), bảo hiểm tai nạn, chương trình chăm sóc 

sức khỏe toàn diện “ACB Care”, câu lạc bộ sức khỏe, hỗ trợ bữa ăn trưa, cấp phát 

trang phục làm việc, nón bảo hiểm, nghỉ mát hằng năm, mua trả góp căn hộ, cho 

vay lãi suất ưu đãi, v.v.

 Không có cổ đông lớn trong nước sở hữu từ 5% vốn cổ phần.

11. DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG
(THEO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY 18/3/2011)

TỔ CHỨC NHÂN SỰ & THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ cổ phần

Pháp nhân 309 189.134.232 20%

Thể nhân 33.959 468.487.007 50%

Cộng 34.268 657.621.239 70%


