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Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) được thành lập theo Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg
ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Quỹ HTPT
(01/01/2000-30/06/2006). Điều lệ tổ chức hoạt động và cơ chế tài chính của VDB thực hiện theo
quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

     

Ngân hàng phát triển Việt Nam với tổng tài sản gần 105.000 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu
gần 6.300 tỷ đồng. Hoạt động của VDB được tổ chức với mạng lưới Chi nhánh và Sở Giao dịch
rộng khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, tập trung tài trợ cho các dự án phát triển và các
doanh nghiệp xuất khẩu thuộc các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và công nghiệp trọng điểm, nông
nghiệp nông thôn và vùng miền khó khăn theo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Các hoạt động chính là: cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, bảo lãnh doanh nghiệp vừa
và nhỏ, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng
xuất khẩu.

   

VDB đang tiếp tục triển khai toàn diện các mặt hoạt động với mục tiêu chiến lược là trở thành
một ngân hàng chuyên nghiệp của Chính phủ trong lĩnh vực đầu tư phát triển và xuất khẩu, đáp
ứng tốt nhất nhu cầu của các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững; với bộ
máy tinh gọn và năng lực quản lý tiên tiến trên nền tảng công nghệ hiện đại, tài chính minh
bạch, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về an toàn vốn và tín dụng. Phương châm chiến lược
trong hoạt động của VDB trong giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020 là: An toàn
hiệu quả - Hội nhập quốc tế - Phát triển bền vững. Trong giai đoạn 2006-2010, VDB  dự  kiến  c
ung
 
ứng vốn đầu tư cho nền kinh tế trên 170.000 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội
giai đoạn 2006-2010.
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