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Quý độc giả thân mến,

Một mùa Xuân mới với bao hy vọng đang gõ cửa từng nhà. Vào thời 
khắc ý nghĩa này, chúng tôi trân trọng gửi đến các bạn bản tin đặc biệt 
nhất trong năm - Chung NIỀM TIN Tết Tân Sửu 2021.

Năm 2020, năm đầu tiên của thập kỷ mới đầy thử thách đã qua. 
Trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp vô 
vàn khó khăn, Vietcombank của chúng ta vẫn vững vàng vượt qua sóng 
gió, đạt những thành tựu bứt phá ấn tượng, trở thành Ngân hàng có 
quy mô lợi nhuận lớn nhất Việt Nam từ năm 2017 đến nay.

Bạn cũng như tôi, chắc hẳn đều vô cùng tự hào với những thành 
quả mà ngôi nhà thứ hai của chúng ta gặt hái được trong năm qua: 
Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, 
đảm bảo duy trì hoạt động toàn hệ thống; Tiên phong, chủ động trong 
hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân chịu tác động của đại 
dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ với 5 lần giảm lãi suất cho vay, tổng 
số tiền hỗ trợ lãi suất lên đến 3.700 tỷ đồng. Là doanh nghiệp niêm yết 
duy nhất của Việt Nam có tên trong Top 1.000 doanh nghiệp lớn nhất 
toàn cầu...

Đúng như Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành đã nói, chúng ta tự 
hào khi Vietcombank thực sự là “Nhà băng gánh đều hai vai”, vừa với 
trách nhiệm là ngân hàng thương mại, vừa với trách nhiệm doanh 
nghiệp Nhà nước thực hiện chính sách, góp phần cùng toàn ngành 
Ngân hàng đóng góp tích cực vào ổn định tình hình kinh tế - xã hội 
trong bối cảnh cả nước đồng lòng khắc phục “khó khăn kép” để hoàn 
thành “mục tiêu kép”.

Bạn thân mến, bước sang năm 2021, con đường phía trước còn 
rất chông gai và khó đoán định. Nhưng, với sự định hướng đúng đắn 
của Ban Lãnh đạo và sự chung sức đồng lòng của hơn 18.000 CBNV, 
Vietcombank của chúng ta tiếp tục quán triệt phương châm hành 
động: “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều 
hành: “Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo”, tập trung thực hiện 5 đột 
phá chiến lược và 3 trọng tâm, đảm bảo mục tiêu dẫn đầu chuyển đổi 
số trong hoạt động ngân hàng.

Nhân dịp Xuân mới, Ban Biên tập trân trọng cảm ơn Quý độc giả 
đã luôn đồng hành cùng Chung NIỀM TIN trong những năm qua. Kính 
chúc Quý độc giả An khang, Thịnh vượng!

Ban Biên tập

Ảnh bìa: Lê Xuân Bách
Người mẫu: Phương Linh
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Chúng ta chào đón năm mới 2021 và Xuân Tân Sửu trong không khí cả 
nước vui mừng, tự hào trước những kết quả ấn tượng của đất nước trong 
năm 2020. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, nỗ lực, quyết 
tâm vượt qua một năm đầy khó khăn, thách thức và thực hiện thành công 
“mục tiêu kép”, vừa phòng, chống tốt dịch COVID-19, vừa đảm bảo ổn định 
vĩ mô, an sinh xã hội và là một trong số ít các nền kinh tế đạt mức tăng 
trưởng dương. Đây là những thành tích quan trọng, thiết thực chào mừng 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện trọng đại 
của đất nước trong năm đầu tiên của thập niên mới, giai đoạn phát triển 
mới của đất nước.

Trong thành tựu chung đó, ngành Ngân hàng tự hào đã có những đóng góp quan trọng vào việc 
kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, tiếp 
tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Trong bối cảnh doanh nghiệp và 
người dân chịu tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ, ngành Ngân hàng là một 
trong những Bộ, ngành vào cuộc rất sớm, chủ động cùng các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng 
bộ các giải pháp ứng phó với tác động tiêu cực của dịch bệnh và kịp thời đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ 
doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh thông qua các biện pháp 
cơ cấu lại nợ, mở rộng tín dụng hiệu quả, miễn, giảm phí dịch vụ và lãi suất cho vay… Đây là những giải 
pháp rất thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. 

Đồng thời, hệ thống ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, nâng cao kỷ luật 
thị trường để thực hiện tốt hơn vai trò chu chuyển vốn, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng cung ứng 
dịch vụ cho nền kinh tế, nhất là các dịch vụ ứng dụng các công nghệ, phương thức thanh toán hiện 
đại… Nhờ đó, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và thiên tai, ngành Ngân hàng vẫn cơ bản 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020 và đóng góp vào thành công chung 
của cả giai đoạn 2016-2020, đóng góp tích cực vào kết quả chung của đất nước.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tôi biểu dương và chúc 
mừng những thành tích mà hệ thống ngân hàng đã đạt được trong năm 2020 và cả giai đoạn 2016-
2020. Tôi tin tưởng rằng, với những thành quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua và bản lĩnh 
chính trị vững vàng, ngành Ngân hàng sẽ nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh 
thủ thời cơ, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tựu mới trong 
năm 2021, góp phần cùng cả nước tạo đà hoàn thành tốt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Nhân dịp năm mới, kính chúc các đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng 
và có nhiều đóng góp hơn cho sự nghiệp phát triển của Ngành và của đất nước.

Thân ái!
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Xuân Tân Sửu 2021
Kính gửi quý khách hàng, quý cổ đông Vietcombank
Thân mến gửi cán bộ, nhân viên hệ thống Vietcombank

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) trân trọng gửi tới quý khách hàng, quý cổ đông và toàn thể anh 
chị em cán bộ, nhân viên Vietcombank cùng gia đình lời chúc một năm mới sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công!

Năm 2020 là năm đầy khó khăn thách thức về mọi mặt đối với nền kinh tế nước ta: Đại 
dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu và thiên tai dị thường xảy ra trên diện rộng tại nước ta đã 
tác động tiêu cực tới nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp nói chung cũng như hoạt động của các ngân hàng thương mại. 
Bám sát các chủ trương của Đảng, định hướng điều hành của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân 
hàng Nhà nước, kiên định với mục tiêu chiến lược đã xác lập, Vietcombank đã vượt qua khó 
khăn thách thức, với nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm cao, tiếp nối một năm 2020 thành 
công với nhiều kết quả ấn tượng.

Chuyển dịch cơ cấu kinh doanh theo định hướng an toàn và hiệu quả, tiết giảm chi phí 
hoạt động, chủ động tiên phong giảm lãi suất, giảm phí, cơ cấu nợ hỗ trợ doanh nghiệp và 
người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và ảnh hưởng của bão lũ tại miền Trung 
thông qua 5 đợt giảm lãi suất với tổng số tiền lãi, phí hỗ trợ lên đến 3.700 tỷ đồng, mức chia 
sẻ tài chính lớn nhất từ trước đến nay.

Quy mô tín dụng tăng trưởng cao nhất trong các tổ chức tín dụng với mức tăng trưởng 
14%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp nhất trong các tổ chức tín dụng. Với hiệu quả 
kinh doanh vượt trội, Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng kinh doanh hiệu quả 
nhất và là doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước lớn nhất. Cổ phiếu Vietcombank đã vượt 
lên trở thành doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam (~ 17 tỷ đô la Mỹ).

Đổi mới đột phá trong hoạt động ngân hàng số, đưa vào vận hành thành công Hệ thống 
ngân hàng lõi mới - Core banking  Signature, ra mắt dịch vụ ngân hàng số hoàn toàn mới 
VCB Digibank, trở thành ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu trong năm 2020. Chuyển đổi 
toàn diện mô hình hoạt động ngân hàng bán lẻ hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán 
lẻ số 1 tại Việt Nam.

Đẩy mạnh Công tác an sinh xã hội, khẳng định hình ảnh một Ngân hàng Xanh vì cộng 
đồng với gần 400 tỉ đồng ủng hộ cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, hỗ trợ người dân ổn định 
cuộc sống sau thiên tai, dịch bệnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, y tế, xóa đói 
giảm nghèo... trên cả nước

Với các kết quả đó, thương hiệu Vietcombank tiếp tục được ghi nhận và đánh giá cao 
với nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín trong và ngoài nước trong năm 2020: Top 50 
công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 
1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu (theo Forbes), đứng đầu nhóm ngân hàng 

THƯ CHÚC TẾT
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tại Việt Nam trong bảng xếp hạng của The Banker; Top 2 ngân hàng có giá trị thương hiệu 
tăng trưởng cao nhất toàn cầu (theo Brand Finance) và là đơn vị có giá trị thương hiệu lớn 
nhất ngành ngân hàng tại Việt Nam (theo Forbes Việt Nam)…

Những thành quả to lớn trên là kết quả của định hướng chiến lược đồng bộ, nhất quán, 
sự nỗ lực, bản lĩnh, trí tuệ và đoàn kết đồng lòng của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank 
đến toàn thể cán bộ, người lao động toàn hệ thống; sự đồng hành, hợp tác ngày càng 
bền chặt của hàng triệu quý khách hàng, hàng vạn quý cổ đông tin tưởng, gắn bó với 
Vietcombank. Ban Lãnh đạo Vietcombank xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Quý khách 
hàng, Quý cổ đông và toàn thể cán bộ, người lao động trong hệ thống Vietcombank.

Thưa toàn thể anh chị em đồng nghiệp,

Trước thềm năm mới và mở đầu giai đoạn phát triển mới 2021-2025, với những xu 
thế mới trong phát triển kinh tế xã hội và hoạt động ngân hàng sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn 
nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Toàn hệ thống Vietcombank tiếp tục nỗ lực, 
đoàn kết đồng lòng vượt qua các khó khăn, thách thức, đón bắt các cơ hội, tập trung mọi 
nguồn lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất đưa Vietcombank chinh phục hành trình 
“Vươn ra biển lớn”, tiếp tục tăng trưởng kinh doanh cao, đón đầu xu thế mới trong công 
nghệ ngân hàng, thực hiện thành công tầm nhìn và mục tiêu chiến lược đến năm 2025 đã 
đề ra: xây dựng Vietcombank trở thành Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân 
hàng lớn nhất khu vực Châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế 
giới, một trong 1000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, có đóng góp lớn vào sự 
phát triển của Việt  Nam.

Một lần nữa, Ban Lãnh đạo Vietcombank xin trân trọng gửi tới Quý Khách hàng, 
Quý cổ đông và toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank cùng gia đình một năm mới 
Sức Khỏe - Hạnh Phúc - An Khang và Thịnh Vượng. 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng
Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT

Nghiêm Xuân Thành

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW
Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc

Phạm Quang Dũng
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Từ “Người thong dong biết chạy” 
đến “Nhà băng gánh đều hai vai”

Vietcombank

NHÂN BUỔI GẶP GỠ ĐẠI DIỆN BÁO CHÍ, THÔNG 
TIN VỀ ĐỢT GIẢM LÃI SUẤT THỨ 5 TRONG 
NĂM 2020 CỦA VIETCOMBANK NHẰM CHIA SẺ 
KHÓ KHĂN VỚI KHÁCH HÀNG TRƯỚC HAI THỬ 
THÁCH CỰC ĐẠI CỦA NĂM MANG TÊN “ĐẠI DỊCH 
COVID-19” VÀ “BÃO LŨ - THIÊN TAI”, CHÚNG TÔI 
ĐÃ CÓ BUỔI TRÒ CHUYỆN VỚI ÔNG NGHIÊM 
XUÂN THÀNH - CHỦ TỊCH HĐQT VIETCOMBANK 
ĐÔI NÉT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
NĂM 2020 VÀ DỰ BÁO CHO NĂM 2021.

Thưa ông, tôi rất thú vị 
với cụm từ “Người thong 
dong đã bắt đầu chạy” để 
miêu tả về cú bứt tốc của 
Vietcombank trong giai 
đoạn từ 2014-2017. Sau 
khi tự tạo cột mốc và tự 
phá vỡ các cột mốc đó ở 
ngay các năm sau, năm 
2019, Vietcombank lại 
dựng lên một một kỳ tích 
với mức lợi nhuận 1 tỷ USD 
để bước vào Câu lạc bộ 200 
ngân hàng có lợi nhuận 
lớn nhất toàn cầu. Nhưng 
năm 2020, có người cho 
rằng hai thử thách cực 
đại mang tên “đại dịch 
COVID-19” và “bão lũ - 
thiên tai” sẽ chặn đà tiến 
của Vietcombank, ông nghĩ 
thế nào?

Trước khi đi vào trả lời 
câu hỏi, tôi thông tin thế 
này. Đúng là trong năm 
2020, đại dịch COVID-19 đã 
gây ra những bất ổn chưa 
từng có đối với nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam 
chúng ta lại có thêm cả khó khăn do thiên tai 
lũ lụt dị thường, trăm năm có một. Hệ thống 
Vietcombank đương nhiên sẽ chịu tác động lớn 
nếu không muốn nói là rất lớn. 

Trước bối cảnh đó, Vietcombank đã điều 
chỉnh linh hoạt định hướng điều hành và kiên 
định với những bước tiến vững chắc, vẫn là 
điểm sáng trong toàn ngành Ngân hàng khi nhìn 
vào các chỉ số cuối năm 2020, rất ấn tượng: Tín 
dụng tăng trưởng tới 14%. Đây là năm đầu tiên 
Vietcombank có quy mô tăng trưởng tín dụng 
lớn nhất toàn ngành. Cùng với đó, chất lượng 
quản trị được nâng cao vững chắc, nợ xấu giảm 
chỉ còn 0,6%, trở thành ngân hàng có chất 
lượng tín dụng tốt nhất với tỉ lệ dự phòng bao 
nợ xấu cao nhất trong các tổ chức tín dụng.

Vietcombank là ngân hàng tiên phong trong 
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vay 
vốn thông qua 5 lần giảm lãi suất đối với các 
khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián 
tiếp bởi dịch COVID-19 và doanh nghiệp, người 
dân 10 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 
Tổng số tiền chia sẻ lợi nhuận cắt giảm lãi suất 
là chưa từng có, với 3.700 tỷ đồng.

Hữu Kiên (thực hiện)

Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh của hệ 
thống Vietcombank vẫn duy trì ổn định ở mức 
cao, tiếp tục là quán quân của toàn ngành, giữ 
vững vị thế là Ngân hàng kinh doanh hiệu quả 
nhất, nộp ngân sách lớn nhất cả nước.

Như vậy, Vietcombank đã duy trì kinh 
doanh tăng trưởng, kiểm soát chất lượng hoạt 
động, hiệu quả kinh doanh ổn định với vai trò 
là một ngân hàng thương mại mang lại lợi ích 
cho cổ đông, trong đó cổ đông Nhà nước chiếm 
tỉ lệ cao nhất. Ngoài ra, nhờ có kết quả tốt, hoạt 
động an toàn mà Vietcombank, song song với 
việc đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước, còn 
khẳng định vai trò chủ lực của doanh nghiệp 
Nhà nước tiên phong chia sẻ hỗ trợ doanh 
nghiệp, người dân vay vốn thông qua cung ứng 
lượng vốn lớn cho nền kinh tế cùng nhiều lần 
điều chỉnh giảm lãi suất cho vay. Vietcombank 
thực sự là “Nhà băng gánh đều hai vai” vừa 
với trách nhiệm là ngân hàng thương mại kinh 
doanh hiệu quả, vừa với trách nhiệm doanh 
nghiệp Nhà nước thực hiện chính sách, góp 
phần cùng toàn ngành ngân hàng đóng góp tích 
cực vào ổn định tình hình kinh tế, xã hội trong 
bối cảnh cả nước đồng lòng khắc phục “khó 
khăn kép” để hoàn thành “mục tiêu kép”.

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM

Vietcombank là ngân hàng tiên phong 
trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân vay vốn thông qua 5 lần giảm 
lãi suất đối với các khách hàng bị ảnh 
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi dịch 
COVID-19 và doanh nghiệp, người dân 10 
tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
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Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận 
việc thành lập 5 chi nhánh (CN) và 2 phòng giao 
dịch (PGD) của Vietcombank - Mã: VCB.

Theo đó, 5 CN được thành lập tại các tỉnh, thành 
phố gồm: CN Đông Hải Phòng tại TP. Hải Phòng; 
CN Bắc Đà Nẵng tại TP. Đà Nẵng; CN Sơn La tại 
tỉnh Sơn La; CN Bắc Đắk Lắk tại tỉnh Đắk Lắk; CN 
Hậu Giang tại tỉnh Hậu Giang. Hai PGD được mở 
mới tại tỉnh Tuyên Quang và Bình Phước.

Cơ sở nào đã giúp Vietcombank thành 
công trong “gánh đều hai vai” trước bối cảnh 
khó khăn kép này, thưa ông?

Trước hết, đó là Vietcombank có định 
hướng chiến lược kinh doanh bài bản, được 
điều chỉnh nhạy bén, linh hoạt với diễn biến thị 
trường. Ngay từ đầu năm, Vietcombank đã xác 
định chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu 
lại danh mục kinh doanh theo chiều sâu, hướng 
đến an toàn, hiệu quả, bền vững. Hiện đại hoá 
công nghệ, chuyển đổi số đi liền với cung ứng 
nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới cạnh 
tranh. Từ đó đã gia tăng được nguồn vốn đầu 
vào thấp, tăng hiệu quả; chuyển dịch mạnh mẽ 
cơ cấu tín dụng, phát triển mạnh tín dụng bán 
lẻ. 

Bên cạnh đó, công tác quản trị rủi ro, nhất 
là rủi ro tín dụng luôn được coi trọng hàng đầu 
nên chất lượng tín dụng được kiểm soát một 
cách thực chất.

Đặc biệt, qua nhiều năm, Vietcombank đã 
xây dựng và thiết lập được cơ sở về tập khách 
hàng có chiều sâu và chất lượng nên mức độ 
suy giảm của khách hàng bị tác động không lớn. 
Đó chính là nền tảng để Vietcombank duy trì 
được tốc độ tăng trưởng tín dụng cao so với thị 
trường trong khi vẫn đảm bảo chất lượng tốt 
nhất.

Như tôi đã có lần nhấn mạnh: Tài sản 
lớn nhất và quan trọng nhất của hệ thống 
Vietcombank chính là nguồn lực khách hàng với 
hơn 360.000 khách hàng doanh nghiệp và gần 
17 triệu khách hàng cá nhân đang có quan hệ 
giao dịch.

theo Thông tư 01 tại Vietcombank, với chính 
sách của Ngân hàng Nhà nước và sự hỗ trợ của 
Vietcombank thì cơ bản các doanh nghiệp đã 
ổn định và dần mở rộng hoạt động sản xuất 
kinh doanh, có dòng tiền trả nợ theo kế hoạch 
cơ cấu lại nợ.

Nếu nói ngắn gọn về dấu ấn của 
Vietcombank trong năm 2020 đã qua, ông sẽ 
nói gì?

Vietcombank đã thực hiện thành công cả 4 
mục tiêu lớn: Chủ động trong phòng chống dịch 
hiệu quả cho hoạt động ngân hàng và khách 
hàng giao dịch; Duy trì tăng trưởng kinh doanh 
ở mức cao, kiểm soát an toàn hoạt động cả 
hệ thống; Hỗ trợ chia sẻ khó khăn cho doanh 
nghiệp thông qua tiên phong thực hiện trách 
nhiệm chủ trương về cơ cấu nợ, miễn giảm lãi 
vay và quy mô tín dụng tăng trưởng mới lớn 
nhất ngành ngân hàng; Tiếp tục duy trì được 
mức tiền hỗ trợ lớn tham gia đóng góp vào 
công tác an sinh xã hội trong năm 2020; Là 
ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất cả nước.

Thành quả to lớn và tự hào nhất, đó là góp 
phần vào với thành công của cả nước trong 
công tác phòng chống đại dịch COVID-19 và duy 
trì ổn định, tăng trưởng kinh tế dương - là điểm 
sáng của khu vực và quốc tế, trong đó có đóng 
góp tích cực của ngành ngân hàng. 

Hệ thống Vietcombank tiếp tục khẳng định 
là ngân hàng tiên phong thực hiện có trách 
nhiệm, hiệu quả các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng; đồng thời 
tạo thêm nhiều nền tảng vững chắc để chinh 
phục mục tiêu vươn ra biển lớn, hội nhập thành 
công với khu vực và quốc tế.

Cuối cùng, xin ông cho biết một số chỉ tiêu 
chính của Vietcombank trong năm 2021?

Năm 2020, Việt Nam chúng ta có mức tăng 
trưởng dương 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế 
giới. Quan trọng hơn, Việt Nam đã duy trì được 
nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát dưới 
ngưỡng 4%. 

Với dự báo kinh tế nước ta sẽ tăng 
trưởng GDP ở mức 6-6,5% vào năm 2021, 
Vietcombank đã đặt ra kế hoạch với một số chỉ 
tiêu cho năm 2021 như sau: Huy động vốn tăng 
8%; Tín dụng tăng trưởng tối thiểu 12%; Tỉ lệ 
nợ xấu dưới 1% và Lợi nhuận trước thuế tăng 
12%; Giữ vững vị trí là ngân hàng kinh doanh 
hiệu quả cao nhất và ngân hàng nộp ngân sách 
lớn nhất cả nước.

Xin cảm ơn ông!

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM

Với Vietcombank, khách hàng được coi là 
trung tâm của mọi hoạt động và đáp ứng sự hài 
lòng của khách hàng là mục tiêu xuyên suốt. 
Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách 
hàng để thấu hiểu và chia sẻ. Mọi chính sách, 
sản phẩm ngân hàng đều được thiết kế kỹ 
lưỡng để bảo đảm quyền lợi, gia tăng tiện ích và 
chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tất 
cả ý kiến góp ý, đánh giá, nhận xét của khách 
hàng đều được ghi nhận, tiếp thu và hoàn thiện.

Không chỉ vậy, Vietcombank có đội ngũ 
nhân lực tinh thông nghiệp vụ với tinh thần 
trách nhiệm cao trong tư vấn, hỗ trợ doanh 
nghiệp về hoạt động kinh doanh. Như đã đề cập 
ở trên, trong giai đoạn cả nước khó khăn chống 
đỡ đại dịch COVID-19 và thiên tai, Vietcombank 
đã hỗ trợ, chia sẻ cùng doanh nghiệp, người dân 
vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, 
ổn định đời sống tiến tới phát triển kinh doanh 
trong điều kiện bình thường mới. Minh chứng 
rõ nhất chính là số lần và số tiền giảm lãi suất 
lịch sử (3.700 tỷ đồng) và tài trợ an sinh xã hội 
cho người dân (gần 400 tỷ đồng) trong năm 
2020.

Nói đến ngân hàng là phải nói đến vay 
và nợ, tôi đã nắm được thông tin về vay, bây 
giờ xin phép ông cho tôi có một câu hỏi về nợ. 
Liệu sang năm 2021, việc giãn nợ theo Thông 
tư 01 thì nợ xấu có bị ảnh hưởng?

Chắc chắn có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với 
chính sách tín dụng thận trọng và kiểm soát 
rủi ro chặt chẽ, Vietcombank sẽ kiểm soát nợ 
xấu dưới mức 1%, mức thấp nhất trong các 
ngân hàng. Qua rà soát, đánh giá tình hình kinh 
doanh của các khách hàng có dư nợ cơ cấu lại 
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Quán triệt các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Chính phủ và chỉ đạo điều hành của 
NHNN, Vietcombank đã đề ra những định 
hướng chiến lược phát triển có tính đột phá 

trong giai đoạn phát triển mới.
Trong giai đoạn này, Vietcombank đã xây dựng 

chiến lược phát triển toàn diện đến 2020; phê 
duyệt chiến lược công nghệ thông tin đến năm 
2020 với phương châm tăng tốc, đáp ứng nhu 
cầu phát triển; xây dựng và thông qua phương án 
cơ cấu lại đến năm 2020... Đây là các định hướng 
chiến lược và tiền đề quan trọng để hệ thống 
Vietcombank xây dựng các kế hoạch và triển 
khai thực hiện nhằm phát triển bền vững trong 

ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK
DẤU ẤN NHIỆM KỲ 2015-2020 
VIETCOMBANK ĐÃ ĐẠT NHỮNG THÀNH TỰU BỨT PHÁ ẤN 
TƯỢNG, VƯƠN LÊN TRỞ THÀNH NGÂN HÀNG CÓ QUY MÔ 
LỢI NHUẬN LỚN NHẤT VIỆT NAM TỪ NĂM 2017 ĐẾN NAY.

Ngày 28/11/2018, Vietcombank đã 
chính thức được Thống đốc NHNN 
Việt Nam phê duyệt, là ngân hàng 
đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng các 
chuẩn mực an toàn theo Basel II, 
được áp dụng Thông tư 41 sớm 01 
năm so với yêu cầu. 

xấu giảm về dưới 1% năm 2019, mức thấp nhất 
trong các tổ chức tín dụng nhà nước và về đích 
trước 2 năm so với Đề án cơ cấu lại Vietcombank. 
Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu liên tục duy trì ở 
mức cao nhất thị trường (hiện ở mức trên 200%). 
Ngoài ra, sau hơn 3 năm triển khai Hiệp ước Vốn 
Basel II, ngày 28/11/2018, Vietcombank đã chính 
thức được Thống đốc NHNN Việt Nam phê duyệt, 
là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng các 
chuẩn mực an toàn theo Basel II, được áp dụng 
Thông tư 41 sớm 01 năm so với yêu cầu. 

Đặc biệt, trong giai đoạn này, Vietcombank 
liên tục xác lập và tự bứt phá vượt mức kỷ lục về 

lợi nhuận của chính mình. Lợi nhuận trước 
thuế năm 2019 đạt 23.122 tỷ đồng, tăng 26,6% 
so với năm 2018, gấp 4 lần so với quy mô lợi 
nhuận năm 2015, đưa Vietcombank trở thành 
ngân hàng Việt Nam đầu tiên đạt mốc lợi nhuận 
1 tỷ đô la Mỹ và nằm trong Top 200 tổ chức tài 
chính ngân hàng có lợi nhuận cao nhất toàn 
cầu. Vietcombank cũng trở thành 1 trong 2 
doanh nghiệp niêm yết nộp ngân sách lớn nhất 
cả nước. Năm 2020, do ảnh hưởng sâu rộng của 
dịch COVID-19 với nền kinh tế, Vietcombank 
đã thực hiện 5 đợt cắt giảm lãi suất, chung tay 
đồng hành cùng doanh nghiệp và khách hàng 
vượt qua khó khăn. Với khoảng 3.700 tỷ đồng 
lợi nhuận Vietcombank chia sẻ với khách hàng, 
hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của 
Vietcombank vẫn giữ vững.

Bên cạnh những thành tựu bứt phá về quy 
mô và hiệu quả kinh doanh, giai đoạn 2015-
2020 còn ghi lại nhiều dấu ấn với những giao 
dịch lịch sử trong hoạt động của Vietcombank. 
Ngày 28/12/2018, Vietcombank đã chính thức 
được Chính phủ và Thống đốc NHNN phê duyệt 
tăng vốn điều lệ thông qua việc bán cổ phần 
cho nhà đầu tư nước ngoài là GIC và Mizuho với 
tổng giá trị giao dịch lên tới 6.200 tỷ đồng. 

Việc bán thành công cổ phần cho GIC - quỹ 
đầu tư của Chính phủ Singapore đã khẳng 
định uy tín, vị thế, tiềm năng phát triển của 
Vietcombank và niềm tin gia tăng của nhà đầu 
tư nước ngoài đối với hoạt động ngân hàng 
tại Việt Nam. Việc tăng vốn thành công đã tạo 
tiền đề nâng cao chuẩn mực an toàn vốn cho 
Vietcombank và mang lại nguồn thặng dư cho 
Nhà nước lên tới 3.800 tỷ đồng, nâng vốn điều 
lệ của Vietcombank lên 37,1 nghìn tỷ đồng 
(tương đương khoảng 1,6 tỷ USD), trở thành 
ngân hàng có quy mô vốn chủ sở hữu lớn nhất 
tại Việt Nam vào thời điểm đó, tạo nền tảng 
vốn vững chắc cho việc đáp ứng yêu cầu về an 
toàn vốn theo chuẩn mực Basel II, tạo tiền đề 
để Vietcombank tiếp tục đà tăng trưởng theo 
những mục tiêu đã đề ra. 

Cổ phiếu VCB ghi nhận mức giá giao dịch 
và khối lượng giao dịch kỷ lục cùng với những 
bước tiến vượt bậc của thị trường chứng 
khoán Việt Nam. Giá cổ phiếu VCB hiện nay gần 
chạm mốc 100.000 đồng, tăng gấp hơn 3 lần 
so với cuối năm 2015; đưa mức vốn hóa của 
Vietcombank chạm mốc 15 tỷ đô la Mỹ, vươn 
lên là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất 
thị trường chứng khoán Việt Nam.

giai đoạn mới, là nền tảng định hình cho giai 
đoạn phát triển, chinh phục đỉnh cao mới của 
Vietcombank.

Cùng với hệ thống giải pháp đồng bộ và nỗ 
lực của toàn hệ thống, Vietcombank ghi nhận 
kết quả kinh doanh ấn tượng trong 5 năm qua.

Quy mô kinh doanh tăng trưởng cao, tổng 
tài sản tăng bình quân 16%/năm, chính thức 
vượt mốc 1 triệu tỷ đồng từ năm 2017. Tăng 
trưởng tín dụng bình quân đạt 17%/năm, mức 
cao trong các tổ chức tín dụng Nhà nước, cơ cấu 
kinh doanh được chuyển dịch có chiều sâu theo 
hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền 
vững. Năm 2016, Vietcombank là ngân hàng 
đầu tiên trong ngành xử lý được hết dư nợ tại 
VAMC, trước 3 năm so với quy định, đồng thời 
chính thức minh bạch và kiểm soát hoàn toàn 
về nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro. Tỷ lệ nợ 

Vietcombank vinh dự đón nhận Huân chương Lao động 
hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng các chuẩn mực an toàn theo Basel II

TIÊU ĐIỂM

Bài: Ban Chiến lược, Tuyên giáo và TKTH
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Vietcombank trở thành ngân hàng 
Việt Nam đầu tiên vượt qua được 
những điều kiện khắt khe để hiện 
diện tại thị trường Mỹ với việc khai 
trương hoạt động Văn phòng đại diện 
tại New York theo sự phê chuẩn của 
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. 

Ngày 13/4/2020, Vietcombank chính thức ký 
kết thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo 
hiểm có thời hạn 15 năm với Tập đoàn bảo hiểm 
FWD, ghi nhận kỷ lục về giá trị hợp tác lớn nhất tại 
thị trường Việt Nam. Với ưu thế nổi bật trong ứng 
dụng kỹ thuật số vào tất cả quy trình hoạt động 
bảo hiểm của FWD, thỏa thuận hợp tác này tiếp tục 
cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của Vietcombank trong 
chuyển đổi số và hoạt động bán lẻ để đạt được mục 
tiêu đề ra, hướng đến xây dựng mô hình liên kết 
ngân hàng - bảo hiểm dẫn đầu tại khu vực.

Bên cạnh đó, cũng trong giai đoạn này, 
Vietcombank liên tục mở rộng hệ thống mạng 
lưới, vươn tầm quốc tế. Ngân hàng con của 
Vietcombank tại Lào chính thức được khai 
trương năm 2018. Ngay sau đó, cuối năm 2019, 
Vietcombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu 
tiên có hiện diện thương mại tại Mỹ với việc khai 
trương hoạt động Văn phòng đại diện tại New York 
theo sự phê chuẩn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, 
trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên vượt qua 
được những điều kiện khắt khe để hiện diện tại thị 
trường Mỹ. Vietcombank cũng là ngân hàng đầu 
tiên của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ký 
quyết định chính thức cho phép mở ngân hàng tại 
Úc vào tháng 8/2020. 

FWDFWD

Những sự kiện trên khẳng định hoạt động của 
Vietcombank đã đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, 
vươn ra biển lớn, hiện diện tại các thị trường tài 
chính lớn nhất thế giới. 

Những thành quả Vietcombank đạt được trong 
giai đoạn 2015-2020 là to lớn và tạo tiền đề quan 
trọng, củng cố nền tảng vững chắc để Vietcombank 
bước vào một giai đoạn phát triển mới, hội nhập 
với khu vực và quốc tế, xứng đáng với niềm tin và 
kỳ vọng của Đảng, Chính phủ, NHNN, các cổ đông 
và hàng triệu khách hàng. 

Tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp và 
Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV hướng 
tới Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III 
và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra nhiều 
nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là nâng cao và phát 
huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và trách nhiệm 
tiên phong của đảng viên trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị. Để khẳng định vị thế của một ngân 
hàng hàng đầu Việt Nam, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức 
đảng/các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc và 
vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại 
biểu lần thứ III Đảng bộ Vietcombank đề ra. Với 
những thành tích đạt được, Đảng bộ Vietcombank 
nhiều năm liền được Đảng ủy Khối DNTW công 
nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, 
Vietcombank đã vinh dự được Nhà nước trao tặng 

Huân chương Lao động hạng Nhất, nhận được 
thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư BCH 
Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhiều 
thư và hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, NHNN. Đảng 
bộ Vietcombank và nhiều tổ chức Đảng, cán bộ 
đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank được 
Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng. 
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015-2020 đã góp 
phần quan trọng, quyết định vào việc thực hiện 
thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của 
Vietcombank trong 5 năm qua.

Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV 
nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban thường vụ 
Đảng ủy Khối DNTW lựa chọn là Đại hội thí 
điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội. 
Đảng bộ Vietcombank đã thực hiện truyền 
thông rộng khắp và đậm nét về các hoạt động 
lớn của Đảng bộ, Đoàn thanh niên hướng 
tới chào mừng Đại hội Đảng bộ như: “Cuộc 
thi Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư 
tưởng Hồ Chí Minh” - cuộc thi là sự vận dụng 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Vietcombank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên vượt qua được những điều 

kiện khắt khe để hiện diện tại thị trường Mỹ

Tháng 11/2019, Vietombank và Tập đoàn Bảo hiểm FWD chính thức ký kết 
thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm thời hạn 15 năm
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phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn Văn hóa 
Vietcombank, thu hút hơn 2.300 cán bộ, đảng 
viên tham gia vòng thi trực tuyến và gần 300 
cán bộ đảng viên đại diện cho 7 khu vực và Trụ 
sở chính tham gia vòng thi chung khảo tổ chức 
vào ngày 27/06/2020; “Hội trại Đoàn Thanh 
niên toàn hệ thống” với chủ đề “Thanh niên 
Vietcombank sắt son niềm tin với Đảng” đã thu 
hút hơn 700 đoàn viên thanh niên trên toàn hệ 
thống tham gia vào ngày 28/06/2020.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng 
ủy Khối DNTW, Đảng bộ Vietcombank đã tổ 
chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần 
thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian từ 
ngày 09-10/07/2020 (1/2 ngày trù bị, 01 ngày 
chính thức) với sự tham gia của 249/250 đại 
biểu được triệu tập. Đại hội đã bầu Ban Chấp 
hành Đảng bộ Vietcombank khóa IV gồm 30 đ/c 
và bầu trực tiếp đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank là Bí thư Đảng ủy khóa 
IV. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 
2020-2025 gồm 09 đại biểu chính thức và 02 
đại biểu dự khuyết.

Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng 
bộ Vietcombank có ý nghĩa quan trọng, định 
hướng, động viên và cổ vũ toàn Đảng bộ tiếp 
tục phát huy sức mạnh và đoàn kết trong Đảng; 
tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể đại 
biểu tham dự Đại hội nguyện làm hết sức mình, 
phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và 
sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt 
nhất những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Thành 

công của Đại hội góp phần vào sự thành công 
của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần 
thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ Vietcombank đã thực hiện tốt vai 
trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, triển khai 
trên toàn hệ thống về hoạt động kinh doanh, 
công tác quản trị hệ thống, đặc biệt là việc 
xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh dài 
hạn…; Công tác chính trị, tư tưởng được chú 
trọng, đổi mới toàn diện; Công tác xây dựng tổ 
chức, cán bộ được coi trọng, thực hiện đồng bộ 
và đạt được những kết quả tích cực. Về công tác 
cán bộ, căn cứ các quy định của Trung ương và 
Đảng ủy Khối DNTW về công tác cán bộ và quản 
lý đội ngũ cán bộ, Đảng ủy Vietcombank đã xây 
dựng và ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trong 
toàn Đảng bộ và hệ thống Vietcombank.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện 
có hiệu quả; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI, XII góp phần quan 
trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, 
lãng phí. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, 
Đảng bộ Vietcombank có 02 tập thể và 05 cá 
nhân được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen; Đảng 
ủy Vietcombank tặng giấy khen cho16 tập thể, 
102 cá nhân.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 
công tác phòng chống tham nhũng và thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc xây 

dựng, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa để không 
thể tham nhũng; Cơ chế răn đe, xử phạt nghiêm 
khắc để không dám tham nhũng và cơ chế tiền 
lương, phúc lợi hợp lý, bảo đảm để không cần 
tham nhũng. Cùng với đó là triển khai đồng bộ 
các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, xử 
lý nợ xấu, đảm bảo các tỷ lệ an toàn; Chủ động 
triển khai giải pháp nâng cao năng lực quản trị 
điều hành.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Vietcombank 
được Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận là một 
doanh nghiệp đã đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý 
chí và hành động, lãnh đạo hệ thống cùng toàn 
thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, 
nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu quan trọng của Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank 
nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần 
thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 
19-21/10/2020, Đảng bộ Vietcombank vinh dự 
là Đảng bộ duy nhất có 02 đ/c trúng cử vào Ban 
Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW khóa III là đ/c 
Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT và đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư 
Đảng ủy, Tổng Giám đốc. Trong đó, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành được tín nhiệm tái cử chức danh 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và trúng 
cử Đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Đảng bộ Khối 
DNTW dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Vietcombank 
đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, 
lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, 
đạt được những kết quả quan trọng trong công 
tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, góp phần tích cực vào thành công chung của 
Đảng bộ Khối DNTW và sự nghiệp phát triển 
kinh tế-xã hội của đất nước. Với những thành 
tích xuất sắc đó, Đảng bộ Vietcombank đã được 
Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ cho doanh nghiệp 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-
2020.

Những thành quả đạt được của Đảng bộ 
Vietcombank trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng 
như thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025 là kết tinh 
của những định hướng chiến lược đồng bộ, 
nhất quán, sự nỗ lực, bản lĩnh, trí tuệ và đoàn 
kết đồng lòng của các cấp lãnh đạo đến toàn thể 
đảng viên và CBNV toàn hệ thống; là sự đồng 
hành, hợp tác của hàng triệu Quý khách hàng, 
hàng vạn Quý cổ đông tin tưởng, gắn bó với 
Vietcombank.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN chúc mừng Ban chấp hành 
Đảng bộ Vietcombank khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (hàng đầu, thứ 9 từ 
trái sang) chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020-2025 

Đảng bộ Vietcombank đã thực 
hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ 
đạo, định hướng, triển khai trên 
toàn hệ thống về hoạt động 
kinh doanh, công tác quản trị 
hệ thống, đặc biệt là việc xây 
dựng kế hoạch, chiến lược kinh 
doanh dài hạn.
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2021
Hội nghị triển khai nhiệm vụ

Tại phiên khai mạc Hội nghị sáng ngày 
11/01/2021, Vietcombank vinh dự được 
đón tiếp các đ/c lãnh đạo, đại biểu khách 
Quý đại diện Ban Dân vận Trung ương, 

Đảng ủy Khối DNTW; NHNN Việt Nam, các đ/c 
lãnh đạo, đại diện các đơn vị trực thuộc các cơ 
quan Trung ương, các Bộ, Ban, ngành, các đơn 
vị trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng Ban Lãnh 
đạo và đại diện CBNV Vietcombank.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh: 
Năm 2020, kinh tế thế giới biến động với nhiều 
bất thường, cạnh tranh thương mại quốc tế 
lên đến đỉnh điểm, cùng với đó là đại dịch 
COVID-19 đã tác động sâu rộng, tiêu cực tới nền 
kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam 
đồng thời chịu thảm họa kép, từ đại dịch 
COVID-19 cho đến thiên tai bão lũ, đã tác động 
tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp (DN) và đời sống của người dân, 
khiến đất nước đối mặt với rất nhiều khó khăn, 
thách thức.

Trong bối cảnh đó, với chủ trương chính 
sách đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị, đặc biệt là quyết tâm nỗ lực của 
Chính phủ, năm 2020, Việt Nam đã thực hiện 
thành công mục tiêu kép: phòng chống dịch 

COVID-19 hiệu quả và duy trì phát triển kinh tế, 
GDP đạt 2,91%, là một trong số ít những nền kinh 
tế tăng trưởng dương ở mức cao.

Đóng góp tích cực vào thành công của đất nước 
trong năm qua, ngành Ngân hàng đã thực hiện hiệu 
quả chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, 
điều hành chính sách tiền tệ ổn định và thanh 
khoản các TCTD từ ổn định trong các năm trước 
đây chuyển sang dồi dào trong năm 2020. Thị 
trường ngoại hối được điều hành linh hoạt, sau 3 
lần cắt giảm lãi suất điều hành đưa mặt bằng lãi 
suất cho vay đang ở ngưỡng thấp nhất trong nhiều 
năm trở lại đây. Việc tăng trưởng tín dụng trên 
12% trong bối cảnh sức hấp thụ vốn yếu, thể hiện 
sự nỗ lực rất lớn của ngành Ngân hàng. Kết quả 
trên đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát và tăng trưởng kinh tế hợp lý, là điểm 
sáng trong bức tranh kinh tế ảm đạm trong khu 
vực và toàn cầu.

Ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
(BLĐ) Vietcombank đã quyết nghị những chính 
sách, chủ trương lớn tập trung vào 4 đột phá 
chiến lược gồm: chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
và chuyển dịch cơ cấu kinh doanh theo chiều sâu, 
hoàn thiện hệ thống các cơ chế chính sách để quản 
trị điều hành kinh doanh, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, chú trọng thích ứng với ngân hàng 
số, hoàn thiện nâng cấp hệ thống CNTT và triển 
khai ngân hàng số kiên định với mục tiêu đã lựa 
chọn.

Đảng ủy, BLĐ Vietcombank đã quyết nghị thay 
đổi, điều chỉnh định hướng phù hợp với thị trường. 
Kết thúc năm 2020, Viecombank tiếp tục hoàn 

thành nhiệm vụ mang tính đột phá và đạt được 
những kết quả ấn tượng như: Triển khai đồng 
bộ các kịch bản phòng chống dịch COVID-19 
hiệu quả, đảm bảo duy trì hoạt động toàn hệ 
thống bình thường; Tiên phong, chủ động đi 
đầu trong giảm lãi suất cho DN với lịch sử 5 
lần cắt giảm lãi suất cho vay với con số kỷ lục 
là 3.700 tỷ đồng hỗ trợ cho DN và người dân; 
Tăng cường cung ứng vốn tín dụng hợp lý và 
các nhu cầu vốn chính đáng, hiệu quả của DN 
và người dân, quy mô tăng trưởng tín dụng cao 
nhất toàn ngành ngân hàng trong năm 2020; 
Kiểm soát chất lượng nợ xấu được thực hiện 
tốt trong bối cảnh thị trường khó khăn và tiềm 
ẩn nhiều rủi ro, qua đó đưa tỉ lệ nợ xấu của 
Vietcombank giảm còn 0,61 % trên tổng dư nợ, 
mức thấp nhất trong các TCTD và thấp nhất 
trong lịch sử của Vietcombank; Duy trì vị trí 
vững chắc về hiệu quả hoạt động kinh doanh, 
là ngân hàng có hiệu quả kinh doanh cao nhất 
trong các TCTD, là ngân hàng nộp ngân sách lớn 
nhất cả nước; Triển khai thành công các hoạt 
động công tác Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; Hình 
ảnh và uy tín của Vietcombank không chỉ được 
khẳng định trong nước mà còn vươn ra quốc 
tế. Vietcombank đồng thời cũng là DN niêm 
yết duy nhất của Việt Nam có tên trong Top 
1.000 DN lớn nhất toàn cầu. Lần đầu tiên, giá cổ 
phiếu VCB vượt trên 100.000đ/cổ phiếu và trở 
thành doanh nghiệp có mức vốn hóa cao nhất 

Vietcombank tiên phong với những 
giải pháp để phát triển bền vững 
trong trạng thái bình thường mới

Bài: Mỹ Trang; Ảnh: Duy Thanh

NGÀY 10 VÀ 11/01/2021, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK 
TRANG TRỌNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 
ĐẢNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021. 

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT 
Vietcombank trình bày Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2020 và 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, 
Tổng Giám đốc Vietcombank trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 đồng 
thời quán triệt đến các đại biểu về nội dung Chỉ thị số 01/CT-NHNN 

ngày 07/01/2021 của Thống đốc NHNN

Một số kết quả nổi bật:

 Lợi nhuận hợp nhất đạt ~23.068 tỷ đồng, tương 
đương quy mô như năm 2019 

 Tổng huy động vốn thị trường I đạt 1.053.451 
tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2019, đạt 104,6% 
kế hoạch năm 2020 

 Tổng huy động vốn đạt 1.089.840 tỷ đồng, tăng 
4,9% so với 2019

 Dư nợ tín dụng đạt 838.220 tỷ đồng, tăng 13,95% 
so với 2019, hoàn thành 103,6% kế hoạch năm 
2020 

 Chỉ số ROAA và ROAE duy trì ở mức cao so 
với mặt bằng chung các TCTD, tương ứng  là 
1,42% và 20,48%.

Vietcombank là DN niêm 
yết duy nhất của Việt Nam 
có tên trong Top 1.000 DN 
lớn nhất toàn cầu.

TIÊU ĐIỂM
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thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước những 
diễn biến bất thường của môi trường kinh tế - xã 
hội, Vietcombank luôn tiên phong triển khai đồng 
bộ và mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành 
cùng DN, cá nhân đồng thời nỗ lực phấn đấu thực 
hiện thành công “đa mục tiêu”: Phòng chống dịch 
COVID-19 hiệu quả; Chia sẻ khó khăn với khách 
hàng và Phát triển kinh doanh bền vững. 

Tại Hội nghị, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT trình bày 
Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2020 và nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2021; đ/c Phạm Quang Dũng - 
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc trình bày Báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và 
triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021; đ/c 
Đào Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua 
khen thưởng, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
thay mặt BLĐ và Hội đồng thi đua khen thưởng 
trình bày Báo cáo công tác thi đua và phát động 
phong trào thi đua trên toàn hệ thống.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đ/c Phạm Tấn 
Công - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối 
DNTW đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp 
tích cực của Đảng bộ Vietcombank vào những kết 
quả của Đảng bộ Khối DNTW trong năm 2020 
cũng như trong giai đoạn vừa qua. Đ/c cũng chỉ 
đạo Đảng bộ Vietcombank tiếp tục thực hiện các 
nội dung quan trọng: Tập trung quán triệt triển 
khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank và tập trung 
làm tốt công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng 
Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh; Quan tâm 
làm tốt công tác cán bộ, 
nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, nâng 
cao chất lượng vai 
trò, vị trí lãnh đạo của 
Đảng trong hoạt động 
của Vietcombank; Tiếp 
tục đổi mới nội dung, 
phương thức lãnh đạo 
Đảng bộ trong thời đại 
mới; Lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị quyết liệt có hiệu quả theo 
chỉ tiêu được giao, đồng hành cùng DN khắc phục 
khó khăn để từng bước phát triển trong trạng thái 
bình thường mới.

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo của 
đ/c Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó 

Thống đốc NHNN Việt Nam. Đ/c ghi nhận, biểu 
dương và đánh giá cao những kết quả đạt được 
của Vietcombank trong năm 2020, hoàn thành 
cơ bản và hoàn thành tốt các mục tiêu, được thể 
hiện tại Đề án tái cơ cấu 2016-2020. Công tác 
quản trị điều hành, quản trị nội bộ đã tiệm cận 

dần với các chuẩn mực quốc 
tế, là ngân hàng đầu tiên đáp 
ứng chứng nhận Basel II, 
hiện đang triển khai một số 
trụ cột của Basel III. 

Đ/c Phó Thống đốc 
NHNN Việt Nam cũng đã có 
một số giải đáp đối với đề 
xuất, kiến nghị trong báo cáo 
cũng như tại Hội nghị về các 
vấn đề như tăng vốn điều 
lệ, chuyển đổi số, ứng dụng 
chữ ký điện tử cũng như xây 
dựng phương hướng trở 
thành một trong hai ngân 

hàng đứng đầu trong khu vực. Đ/c Đoàn Thái 
Sơn cơ bản thống nhất với một số mục tiêu, 
nhiệm vụ mà BLĐ Vietcombank đã đề ra trong 
năm 2021, đồng thời yêu cầu Vietcombank cần 
quán triệt, triển khai có hiệu quả Thông tư 01 
của NHNN, giữ vững vai trò chủ đạo tiên phong 

trong khối các Doanh nghiệp Nhà nước cũng như 
các NHTM Việt Nam; tổng kết đánh giá lại Đề án cơ 
cấu lại giai đoạn 2016-2020 để chủ động xây dựng 
phương án, đề án cơ cấu Vietcombank trong giai 
đoạn 2020-2025…

Thay mặt Đảng ủy và BLĐ Vietcomank, đ/c 
Nghiêm Xuân Thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo 
sát sao của Đảng ủy Khối và NHNN đối với sự phát 
triển của Đảng bộ và hệ thống Vietcombank trong 
suốt thời gian qua, đồng thời tiếp thu các chỉ đạo 
của các đ/c lãnh đạo để triển khai có hiệu quả 
trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank trong năm 2021 và những 
năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng 
đã quán triệt đến các đại biểu về nội dung Chỉ thị 
số 01/CT-NHNN ngày 07/01/2021 của Thống 
đốc NHNN về triển khai thực hiện các giải pháp, 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 
năm 2021 và yêu cầu các đơn vị quán triệt phương 
châm hành động của Chính phủ năm 2021 là “Đoàn 
kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát 
triển” để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chung và 
các nhóm nhiệm vụ gắn mật thiết với hoạt động 
của Vietcombank.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng đưa ra 
những chỉ đạo, định hướng kinh doanh trong năm 
2021 là tiếp tục quán triệt phương châm hành 
động: “Chuyển đổi, Hiệu quả, Bền vững”, và quan 
điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Hành động 
- Sáng tạo”, trong đó tập trung thực hiện 5 đột phá 

 Đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 
Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Đ/c Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN 
Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đối với Trụ sở chính (TSC), Tổng Giám đốc 
đề nghị các Phòng, các Khối: 

 Nhanh chóng rà soát và hoàn thiện các 
cơ chế chính sách bao gồm cơ chế chính 
sách liên quan đến khách hàng, quản lý 
rủi ro, các quy định nội bộ, kịp thời tháo 
gỡ vướng mắc khó khăn cho các Chi 
nhánh (CN); 

 Sớm triển khai các định hướng của HĐQT 
đã phê duyệt trong việc gắn KPI của TSC 
với KPI của các CN một cách chặt chẽ hơn 
nữa, tạo ra sự đồng hành giữa các CN và 
TSC trong việc thực hiện các mục tiêu 
tăng trưởng cũng như công tác khách 
hàng; 

 Nâng cao năng lực bộ máy kiểm tra nội 
bộ, quản lý rủi ro tại TSC trong đó ứng 
dụng CNTT trong công tác kiểm tra kiểm 
toán nội bộ, phát triển năng lực làm chủ, 
khai thác các dữ liệu số trong kiểm soát 
rủi ro tín dụng; 

 Sớm ban hành các cơ chế chính sách 
nhằm thu hút, giữ chân các nguồn lực 
chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chuyển 
đổi số, đảm bảo tiến độ các dự án chuyển 
đổi. 

 Tổ chức đầu tư mạnh mẽ, đúng hướng 
cho công nghệ và chuyển đổi số, từ 
đó cụ thể hoá chiến lược CNTT của 
Vietcombank đến năm 2025, trọng tâm là 
hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao năng 
lực an ninh thông tin. 

Định hướng kinh doanh 
trong năm 2021 là tiếp tục 
quán triệt phương châm 
hành động: “Chuyển đổi, 
Hiệu quả, Bền vững”, và 
quan điểm chỉ đạo điều 
hành “Trách nhiệm - 
Hành động - Sáng tạo”

TIÊU ĐIỂM

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đ/c Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (ngoài cùng, bên trái) 
trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Vietcombank
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số 1, đồng thời là nền tảng để Vietcombank 
tăng trưởng nhanh, vững chắc trong thời gian 
tới.

Chủ tịch HĐQT đề nghị, ngay sau Hội nghị, 
trưởng các đơn vị cần tổ chức quán triệt các 
văn bản, tài liệu chuyên đề tại Hội nghị và tinh 
thần chỉ đạo của BLĐ tới tất cả người lao động 
trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, cần thi đua 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 theo 
lời kêu gọi đã được đ/c Phó Tổng Giám đốc - 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank thay mặt BLĐ 
và Hội đồng thi đua khen thưởng phát động 
tới CBNV. Mặt khác, các đơn vị cần tăng cường 
quán triệt Chỉ thị 01/CT - NHNN, cụ thể hoá 
nội dung, phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đến từng 
phòng, tổ và cá nhân tại đơn vị để hoàn thành 
chỉ tiêu BLĐ giao.

Trước đó, tại phiên nội bộ chiều 10/1/2021, 
Hội nghị đã nghe các báo cáo tổng kết hoạt 
động năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 
2021 của nhiều mảng hoạt động, gồm: Báo cáo 
chuyên đề hoạt động kinh doanh bán buôn, 
công tác TTQT - TTTM; Báo cáo chuyên đề hoạt 
động kinh doanh bán lẻ năm 2020, định hướng 
kinh doanh năm 2021; Phân tích lợi nhuận 
của Vietcombank dưới góc nhìn đa chiều từ 
hệ thống MPA (Multi-dimensonal Profitability 
Analysis); Báo cáo chuyên đề chất lượng tín 
dụng và công tác xử lý thu hồi nợ năm 2020, 
định hướng công tác năm 2021; Truyền thông 
về Dự án chuyển đổi: mô hình thẩm định giá 
mới; Báo cáo chuyên đề công tác kiểm tra, kiểm 
soát và tuân thủ năm 2020, định hướng công 
tác năm 2021; Phổ biến nguyên tắc giao kế 
hoạch năm 2021.

Tại CN, các đơn vị cần lưu ý: 

 Cải thiện công tác phát triển khách hàng tín dụng bán lẻ 
và bán buôn là vô cùng cần thiết, cả TSC và CN sẽ cùng vào 
cuộc; 

 Cần tiếp cận KH bán buôn một cách tổng thể, tiếp cận KH 
bán lẻ theo định hướng phân khúc để gia tăng số lượng 
dịch vụ bình quân trên một khách hàng. Từ đó, nâng cao 
năng lực kiểm soát rủi ro hoạt động, tín dụng bán lẻ; 

 Toàn bộ CN cần thường xuyên tổ chức đào tạo, cập nhật các 
chính sách, quy trình nội bộ, đào tạo nâng cao cho cán bộ, 
nghiêm túc thực hiện chế độ luân chuyển và chuyển đổi vị 
trí công tác. 

GHI NHẬN NHỮNG CỐNG HIẾN ĐÓNG GÓP TRONG THỜI GIAN QUA CŨNG NHƯ TRONG NĂM 2020, TẠI 
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021, NHIỀU TẬP THỂ VÀ CÁ 
NHÂN CỦA VIETCOMBANK ĐÃ VINH DỰ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA NHÀ NƯỚC, 
CHÍNH PHỦ, BỘ CÔNG AN VÀ GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VIETCOMBANK.

VINH DANH CÁC ĐƠN VỊ & CÁ NHÂN
XUẤT SẮC NĂM 2020

Đ/c Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN (ngoài 
cùng bên bên trái) và đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban thường vụ 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao Huân chương Độc lập và Huân 

chương Lao động hạng Nhì, Ba cho các tập thể và cá nhân của Vietcombank

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đ/c Đoàn Thái Sơn – 
Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (thứ 6, từ phải sang) trao Cờ thi 
đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 

các tập thể, cá nhân Vietcombank

TIÊU ĐIỂM

Huân chương Độc lập hạng Ba
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh 

Huân chương Lao động hạng Nhì
Ban Kiểm tra Nội bộ - Trụ sở chính Vietcombank

Huân chương Lao động hạng Ba  
1. Ông Thiều Quang Hiệp – Giám đốc 

Vietcombank Hoàn Kiếm
2. Bà Nghiêm Thị Minh Thúy – Phó Giám đốc 

Vietcombank Vĩnh Phúc 

Cờ thi đua của Chính phủ
1. Tập thể Vietcombank
2. Vietcombank Sở Giao dịch
3. Vietcombank TP. Hồ Chí Minh
4. Vietcombank Thăng Long

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
1. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc
2. Bà Chu Thị Châu Hạnh – Giám đốc Vietcombank Đông Anh
3. Ông Lê Ngọc Thái – Giám đốc Vietcombank Hải Phòng
4. Bà Bùi Thị Ngọc Bích – Giám đốc Vietcombank Bắc Ninh
5. Bà Trần Diệu Thúy – Phó Giám đốc Vietcombank Cần Thơ
6. Bà Trần Thu Trang – Phó Giám đốc Vietcombank Tây Ninh 
7. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Trưởng phòng Kế hoạch TSC

Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất 
sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ 
Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình 
mới” (2014 – 2019) dành cho tập thể Vietcombank

chiến lược và 3 trọng tâm, quan trọng nhất là 
đảm bảo mục tiêu dẫn đầu chuyển đổi số trong 
hoạt động ngân hàng.

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch HĐQT 
Nghiêm Xuân Thành một lần nữa đánh giá 
cao những kết quả vượt trội và nổi bật trong 
hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống 
Vietcombank trong năm 2020, cơ bản vẫn hoàn 
thành tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch, năng lực tài 
chính tiếp tục tăng cường, bền vững hơn. Đó là 
cách Vietcombank khẳng định vị trí ngân hàng Trung tướng Nguyễn Đình Thuận - Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04), 

Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho đại diện Ban Lãnh đạo 
Vietcombank

TIÊU ĐIỂM
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Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng, bên phải) và 
Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng (ngoài cùng, bên trái) trao 

biểu trưng cho 2 Chi nhánh đặc biệt xuất sắc năm 2020

Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng (hàng 1, thứ 6, từ phải sang) và Thành viên HĐQT 
kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Hồng Quang (hàng 1, thứ 6, từ trái sang) trao Cờ cho 

đại diện 21 CN, công ty con tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Thành viên HĐQT Nguyễn Mỹ Hào (thứ 3, từ phải sang) và Phó Tổng Giám đốc Phùng 
Nguyễn Hải Yến (thứ 9, từ trái sang) trao cờ và hoa cho đại diện 15 CN tiêu biểu các mặt 

nghiệp vụ năm 2020

Thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 5, từ phải sang) và Phó Tổng 
Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh (thứ 3, từ trái sang) trao Giấy khen cho 
đại diện 10 Phòng/Ban/Trường/Trung tâm tại TSC hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2020

Thành viên HĐQT Phạm Anh Tuấn (ngoài cùng, bên phải) và 
Phó Tổng Giám đốc Đinh Thị Thái (ngoài cùng, bên trái) trao 

Giấy khen cho đại diện 3 Ban triển khai Dự án tại TSC hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

TIÊU ĐIỂM

Khen thưởng của Ban Lãnh đạo Vietcombank

1. Vietcombank Bạc Liêu
2. Vietcombank Hồ Chí Minh
3. Vietcombank Đông Sài Gòn
4. Vietcombank Biên Hòa
5. Vietcombank Đồng Nai
6. Vietcombank Quảng Nam
7. Vietcombank Đăklăk
8. Vietcombank Tây Hà Nội
9. Vietcombank Tây Ninh
10. Vietcombank Nam Hải Phòng
11. Vietcombank Lạng Sơn
12. Vietcombank Tây Cần Thơ
13. Vietcombank Đà Nẵng
14. Vietcombank Bắc Gia Lai
15. Vietcombank Tân Bình Dương
16. Vietcombank Quảng Trị
17. Vietcombank Hà Nội
18. Vietcombank Ninh Bình
19. Vietcombank Thanh Xuân
20. Vietcombank Quảng Ninh 
21. Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank

1. Ban triển khai Dự án Corebanking
2. Ban triển khai Dự án PCM
3. Ban Triển khai Dự án Digibank

1. Vietcombank Bắc Giang
2. Vietcombank Hà Tĩnh
3. Vietcombank Đông Bình Dương
4. Vietcombank Thăng Long
5. Vietcombank Đông Đồng Nai
6. Vietcombank Hùng Vương
7. Vietcombank Bắc Ninh
8. Vietcombank Thủ Đức
9. Vietcombank Hà Nam
10. Vietcombank Hoàn Kiếm
11. Vietcombank Bình Dương
12. Vietcombank Thủ Thiêm
13. Vietcombank Chương Dương
14. Vietcombank Lâm Đồng
15. Vietcombank Khánh Hòa
16. Vietcombank Phú Thọ
17. Vietcombank Tân Bình
18. Vietcombank Quy Nhơn
19. Vietcombank Hải Phòng
20. Vietcombank Thanh Hóa
21. Vietcombank Phú Yên
22. Vietcombank Tân Định
23. Vietcombank Kỳ Đồng
24. Vietcombank Thành Công
25. Vietcombank Vũng Tàu
26. Vietcombank Tân Sơn Nhất

1. Vietcombank Sở giao dịch
2. Vietcombank Cần ThơChi nhánh 

đặc biệt xuất sắc:

Ban triển khai Dự án tại 
Trụ sở chính hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ:

Chi nhánh hoàn 
thành xuất sắc 
nhiệm vụ: 

Chi nhánh, Công ty con tiêu biểu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Chi nhánh tiêu biểu các 
mặt nghiệp vụ:

02 

03

26

10

21

1. Vietcombank Sở Giao dịch: 
 Tiêu biểu về Hiệu quả kinh doanh 
2. Vietcombank Thăng Long: 
 Tiêu biểu về Lợi nhuận bình quân đầu người 
3. Vietcombank Nam Sài Gòn: 
 Tiêu biểu về Thu phí dịch vụ 
4. Vietcombank Cần Thơ: 
 Tiêu biểu về công tác Tín dụng 
5. Vietcombank Tân Bình: 
 Tiêu biểu về Hoạt động tín dụng bán lẻ 
6. Vietcombank Bình Dương: 
 Tiêu biểu về công tác Huy động vốn không kỳ hạn 
7. Vietcombank Tân Định: 
 Tiêu biểu về Phát triển khách hàng bán buôn mới 
8. Vietcombank Biên Hòa: 
 Tiêu biểu về Quy mô và hiệu quả TTQT - TTTM 
9. Vietcombank Khánh Hòa: 
 Tiêu biểu về Dịch vụ thẻ 
10. Vietcombank Bắc Giang: 
 Tiêu biểu về Dịch vụ Ngân hàng điện tử
11. Vietcombank Hải Phòng: 
 Tiêu biểu trong công tác Thu hồi nợ xấu 
12. Vietcombank Bắc Ninh: 
 Tiêu biểu về Chất lượng dịch vụ 
13. Vietcombank Đăk lăk: 
 Tiêu biểu về Dịch vụ Ngân quỹ 
14. Vietcombank Hà Nội: 
 Tiêu biểu về hoạt động Bancas 
15. Vietcombank TP. Hồ Chí Minh: 
 Tiêu biểu về Quy mô lợi nhuận cao nhất 

Phòng/Ban/Trường/Trung tâm 
tại Trụ sở chính hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ:

1. Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn 
Phía Bắc

2. Phòng Chính sách khách hàng và 
sản phẩm bán lẻ

3. Phòng Quản lý tài sản Nợ - tài sản Có
4. Ban Chiến lược, Tuyên giáo và 

Thư ký tổng hợp
5. Phòng Kế hoạch
6. Trung tâm Công nghệ thông tin
7. Ban Kiểm tra nội bộ
8. Trường Đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực
9. Bộ phận Phê duyệt tín dụng TSC tại 

TP. Hồ Chí Minh
10. Phòng Quản lý rủi ro tín dụng

15

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (hàng 1, đứng thứ 5, từ phải sang) 
và Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng (hàng 1, đứng thứ 7, từ trái sang) 

trao Cờ cho đại diện 26 Chi nhánh nhận danh hiệu đơn vị hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
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2

1 Đưa vào vận hành thành công Hệ thống ngân hàng lõi mới - Core banking 
Signature, triển khai nhiều dự án ứng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao 
năng lực hoạt động, quản trị theo thông lệ quốc tế

Tiên phong giảm lãi suất, giảm phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân 
với kỷ lục về số lần và số tiền giảm lớn nhất từ trước đến nay

Vietcombank đã chính thức cung cấp dịch 
vụ trên hệ thống Core Banking mới từ 
ngày 27/01/2020 (mùng 3 Tết Nguyên 
đán Canh Tý). Việc triển khai hệ thống 

Core Banking mới có ý nghĩa quan trọng đối 
với Vietcombank, cho phép đa dạng hóa các sản 
phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đặc 
biệt là các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số. 

Cũng trong năm 2020, Vietcombank đã đưa 
vào vận hành nhiều hệ thống mới như: Phân 
tích lợi nhuận đa chiều MPA, Quản trị nguồn 
nhân lực HCM... và khởi động nhiều dự án 
chuyển đối, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm 
nâng cao năng lực hoạt động và quản trị điều 
hành theo thông lệ quốc tế như Treasury, ALM.
FTP, IFRS9, PCM...

Với tinh thần chủ động, tích cực chung tay 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng trực tiếp, gián tiếp bởi dịch bệnh 
COVID-19 và ảnh hưởng của bão lũ tại 

miền Trung, Vietcombank đã triển khai nhiều 
giải pháp hỗ trợ khách hàng như: miễn giảm 
lãi, phí; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; cho vay mới 
để hỗ trợ khách hàng khôi phục hoạt động sản 
xuất kinh doanh; triển khai các gói tín dụng với 
lãi suất phù hợp để hỗ trợ khách hàng… 

Trong năm 2020, Vietcombank đã thực hiện 
5 đợt giảm lãi suất cho vay gồm 4 đợt hỗ trợ 
doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do đại 
dịch COVID-19 và 1 đợt hỗ trợ doanh nghiệp và 
người dân tại 10 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng 
bão lũ để chia sẻ khó khăn với khách hàng với 
tổng số tiền lãi hỗ trợ lên đến 3.700 tỷ đồng.

Buổi làm việc giữa Ban Lãnh đạo Vietcombank và Ban Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

TIÊU ĐIỂM

DẤU ẤN
NỔI BẬT

Vietcombank năm 2020
NĂM 2020, SỰ BÙNG PHÁT CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN TOÀN CẦU ĐÃ ẢNH HƯỞNG 
LỚN ĐẾN MỌI MẶT CỦA ĐỜI SỐNG KINH TẾ, XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC, TRONG ĐÓ CÓ NGÀNH 
NGÂN HÀNG. TRONG BỐI CẢNH KHÓ KHĂN ĐÓ, HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG 
BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, NHNN, ĐẢNG 
ỦY KHỐI DNTW, VIETCOMBANK ĐÃ NỖ LỰC, QUYẾT TÂM VÀ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG 
“NHIỆM VỤ KÉP”, VỪA ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LIÊN TỤC, AN TOÀN, HIỆU 
QUẢ; VỪA CHUNG TAY CÙNG CẢ NƯỚC QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG DỊCH VÀ CHIA SẺ, 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP, KHÁCH HÀNG VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, GÓP PHẦN 
NHANH CHÓNG PHỤC HỒI, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC 
TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG MỚI.
DƯỚI ĐÂY LÀ 10 DẤU ẤN TIÊU BIỂU CỦA VIETCOMBANK TRONG NĂM 2020 - NHỮNG 
ĐIỂM SÁNG TRONG MỘT NĂM ĐẦY KHÓ KHĂN DO BẢN TIN CHUNG NIỀM TIN BÌNH 
CHỌN.
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Với hiệu quả kinh doanh vượt trội, Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế là 
doanh nghiệp có quy mô nộp ngân sách Nhà nước lớn nhất

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động 
kinh doanh của Vietcombank vẫn đảm bảo an 
toàn, hiệu quả và trở thành điểm sáng trong toàn 
ngành ngân hàng. Ngoài tăng trưởng tín dụng tốt 

song vẫn bảo đảm được chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ 
xấu thấp thì các mặt hoạt động khác vẫn duy trì được đà 
tăng trưởng:
 Tổng tài sản vượt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,5% so với 

năm 2019.  
 Huy động vốn thị trường I đạt 1.053.451 tỷ đồng, 

tăng 10,9% so với năm 2019, đạt 104,6% kế hoạch 
năm 2020.  

Với mục tiêu hướng tới là ngân hàng số 1 về sự hài 
lòng của khách hàng, cung ứng những trải nghiệm số 
hiện đại nhất, mang lại sự thuận tiện và an tâm cho 
khách hàng, Vietcombank đã triển khai dự án chuyển 

đổi mô hình hoạt động bán lẻ (RTOM) nhằm chuyển đổi 
toàn diện hoạt động của bán lẻ, với định hướng xuyên suốt 
lấy khách hàng là trung tâm, hướng tới trải nghiệm số và 
gắn kết khách hàng. 

Trên cơ sở đó, Vietcombank đã thực hiện sắp xếp lại các 
phòng ban và bố trí lại nhân sự của Khối Bán lẻ theo hướng 
tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng các phòng ban 
nghiệp vụ. Trong năm 2020, nhiều sản phẩm dịch vụ bán lẻ 
mới đã được Vietcombank giới thiệu tới khách hàng.

Đến cuối năm 2020, dư nợ tín dụng của 
Vietcombank đạt 838.220 tỷ đồng, tăng 
xấp xỉ 14% so với 2019, hoàn thành 
103,6% kế hoạch năm, trong đó có các 

lĩnh vực tăng trưởng nổi bật như: Tín dụng bán 
lẻ tăng trưởng cao, đạt mức 20,4%. Tín dụng 
cho vay tại phòng giao dịch tăng 25,3% so với 
cuối năm 2019. Dư nợ cho vay FDI tăng 16,7% 
so với cuối năm 2019. 

Với quy mô tăng trưởng hơn 100.000 tỷ 
đồng dư nợ trong năm 2020, Vietcombank 
chính thức được ghi nhận là ngân hàng có quy 
mô tín dụng tăng trưởng lớn nhất ngành Ngân 
hàng.

Quản trị rủi ro tốt đã giúp Vietcombank 
ghi dấu ấn với tỷ lệ nợ xấu thấp trong 
nhiều năm qua. Kết thúc năm 2020, 
tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank chỉ còn 

ở mức 0,61%. Kết quả này tiếp tục ghi nhận 
Vietcombank là tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu 
thấp nhất, chất lượng tài sản tốt nhất trong số 
các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. 

Đồng thời, Vietcombank cũng là ngân hàng 
có tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu cao nhất trong 
các tổ chức tín dụng với tỷ lệ gần 380%, tức là 
với 100 đồng nợ xấu thì Vietcombank đã trích 
lập dự phòng được 380 đồng. Đảm bảo được 
sự an toàn, chắc chắn và hoạt động ổn định cho 
hệ thống trước những rủi ro, bất trắc của thị 
trường.

TIÊU ĐIỂM
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3 Quy mô tín dụng tăng trưởng lớn nhất ngành Ngân hàng Giữ vững vị trí ngân hàng vượt trội về hiệu quả kinh doanh, lần đầu 
tiên trở thành doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất 
thị trường chứng khoán

Chuyển đổi mô hình hoạt động Khối Ngân hàng Bán lẻ, hướng đến 
mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ số 1 tại Việt Nam

Ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất 
với tỷ lệ nợ xấu thấp nhất thị trường

 Thu nợ ngoại bảng đạt 2.418 tỷ đồng. 
 Doanh số thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại đạt 

83 tỷ USD, hoàn thành 101% kế hoạch năm 2020, 
tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 15,3% thị phần cả 
nước.

 Doanh số mua bán ngoại tệ đạt 53,6 tỷ USD, hoàn 
thành 102,5% kế hoạch năm 2020.

 Doanh số thanh toán thẻ và sử dụng thẻ lần lượt đạt 
100% và 98% kế hoạch năm 2020.

 Phát triển 2,85 triệu khách hàng E-banking mới và 
1,67 triệu khách hàng cá nhân mới, tăng lần lượt là 
21,8% và 3,1% so với năm 2019.

 Lợi nhuận hợp nhất đạt trên 23 nghìn tỷ đồng, tương 
đương mức năm 2019 và tương đương mức 1 tỷ đô 
la Mỹ, tiếp tục giữ vị trí quán quân là ngân hàng kinh 
doanh hiệu quả nhất.
Với hiệu quả kinh doanh vượt trội, Vietcombank 

tiếp tục duy trì vị thế là doanh nghiệp có quy mô nộp 
ngân sách Nhà nước lớn nhất. Cổ phiếu VCB đã vượt 
lên trở thành cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn nhất trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam (~ 370 ngàn tỷ đồng, 
tương đương 16 tỷ USD).

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên trái) và Tổng Giám đốc 
Phạm Quang Dũng (ngoài cùng bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa 

chúc mừng các lãnh đạo phòng/ban thuộc Khối Bán lẻ
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Lần đầu tiên Vietcombank tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho 
cán bộ chủ chốt trong hệ thống

Vietcombank 7 lần liên tiếp được vinh danh 
Thương hiệu Quốc gia – Chương trình duy nhất của 

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì thực hiện 
nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh quốc gia thông 

qua các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ

Năm 2020, Vietcombank liên tiếp được các tạp chí 
có uy tín của khu vực và toàn cầu đánh giá rất cao, 
được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng 
lớn. 

Thứ hạng của ngân hàng cũng được nâng tầm khu 
vực và thế giới, top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt 
Nam, là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong top 
1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu (theo 
Forbes); đứng thứ 403 (đứng đầu nhóm ngân hàng tại 
Việt Nam) trong bảng xếp hạng của The Banker; lọt 
Top 2 ngân hàng có giá trị thương hiệu tăng trưởng cao 
nhất toàn cầu (theo Brand Finance) và là đơn vị có giá 
trị thương hiệu lớn nhất ngành ngân hàng tại Việt Nam 
(theo Forbes Việt Nam)…

Ở trong nước, Vietcombank lần thứ 7 liên tiếp được 
vinh danh Thương hiệu Quốc gia; được vinh danh là 

Trưởng các đơn vị tại Trụ sở chính và Giám đốc Chi 
nhánh, công ty con 100% vốn của Vietcombank. Các học 
viên đã được cập nhật những kiến thức mới về tình hình 
kinh tế thế giới và trong nước, về chiến lược ngành ngân 
hàng và chiến lược phát triển của Vietcombank đến năm 
2025, về tư duy lãnh đạo quản lý... 

Được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội Đảng 
bộ Vietcombank và Đảng bộ Khối DNTW, nhiệm kỳ 
2020-2025, khóa học đã góp phần lan tỏa, tạo niềm 
tin và hiệu ứng tích cực để toàn hệ thống Vietcombank 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp 
phần cùng ngành Ngân hàng đóng góp tích cực cho sự 
phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Sự kiện này đã 
tạo thêm một dấu ấn nữa trong quá trình đổi mới công 
tác đào tạo - nghiên cứu khoa học của Vietcombank 
trong những năm vừa qua.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Vietcombank 
đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, Chi 
bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Đây 
cũng là Đại hội được Đảng ủy Khối DNTW lựa chọn 
bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các 
cấp đã được tổ chức, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Trong các hoạt động 
chào mừng Đại hội, Hội thi “Văn hóa Vietcombank 
dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” và Hội trại 
“Tuổi trẻ Vietcombank - Sắt son niềm tin với Đảng” 
đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lớp lớp cán bộ đảng 
viên và có tiếng vang trong các hoạt động chào 
mừng của Đảng bộ Khối. 

Tại Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, 
nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
đã tái đắc cử Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 
2020-2025 và được bầu vào Đoàn đại biểu tham dự 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 
số phiếu tín nhiệm cao. Vietcombank cũng là đơn 
vị duy nhất trong Đảng bộ Khối có Chủ tịch HĐQT 
và Tổng Giám đốc trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ 
Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025 

Năm 2020, Vietcombank đã chính thức ra mắt dịch 
vụ ngân hàng số VCB Digibank hoàn toàn mới, 
thanh toán đa kênh tích hợp được xây dựng trên 
việc hợp nhất các nền tảng giao dịch riêng rẽ 

trên internet banking và mobile banking, cung cấp trải 
nghiệm liền mạch, thống nhất cho khách hàng trên các 
phương tiện điện tử và thiết bị di động. Vietcombank 
cũng là ngân hàng tiên phong cung cấp giải pháp thanh 
toán trực tuyến cho các dịch vụ trên Cổng dịch vụ công 
Quốc gia.

Với những đổi mới số hóa đột phá trong việc ứng 
dụng các thành tựu công nghệ nổi bật để mang đến cho 
khách hàng dịch vụ thanh toán hiện đại, nhanh chóng, 
tiện lợi, đảm bảo an toàn, bảo mật, Vietcombank đã 
được vinh danh là ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu 
trong năm 2020.

Vietcombank chính thức ra mắt dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank hoàn toàn mới, 
được xây dựng trên nền tảng hợp nhất các giao dịch riêng rẽ trên internet banking 

và mobile banking

TIÊU ĐIỂM
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Đột phá trong hoạt động ngân 
hàng số, trở thành ngân hàng 
chuyển đổi số tiêu biểu trong 
năm 2020

Tổ chức thành công Đại hội 
Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 
2020-2025; ghi dấu ấn tại 
Đại hội Đảng bộ Khối DNTW 
lần thứ III, nhiệm kỳ 
2020-2025

Tổ chức thành công lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho toàn 
bộ cán bộ chủ chốt trong hệ thống Vietcombank, góp phần xây dựng 
nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 
hội nhập với khu vực và quốc tế

Thương hiệu Vietcombank được ghi nhận và đánh giá cao với nhiều giải 
thưởng và danh hiệu uy tín trong và ngoài nước

Năm 2020, Vietcombank lần đầu tiên triển khai 
tổ chức chương trình “Bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức dành cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống 
Vietcombank” với quy mô hơn 200 học viên là 

cán bộ chủ chốt, bao gồm các thành viên Ban Lãnh đạo, 

ngân hàng nộp 
thuế và nộp thuế 
thu nhập doanh 
nghiệp lớn nhất 
Việt Nam; được 
Thủ tướng Chính 
phủ tặng Bằng 
khen “Doanh 
nghiệp tiêu biểu 
vì người lao 
động”; 5 năm liên 
tiếp là ngân hàng 
có môi trường 
làm việc tốt nhất Việt Nam; là thương hiệu ngân hàng 
uy tín nhất trên truyền thông 3 năm liên tục, cùng nhiều 
giải thưởng uy tín khác dành cho các sản phẩm dịch vụ 
về ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số, sản phẩm thẻ…
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NĂM 2020

Vietcombank vững tin 
vươn ra biển lớn

Năm 2020, Vietcombank tiếp tục được 
các tạp chí uy tín của khu vực và toàn cầu 
đánh giá rất cao, được vinh danh ở nhiều 
hạng mục giải thưởng lớn, thứ hạng của 
ngân hàng cũng được nâng tầm khu vực 
và thế giới, đứng thứ 937 trong danh sách 
doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu 
(theo Forbes); đứng thứ 403 (đứng đầu 
nhóm ngân hàng tại Việt Nam) trong bảng 
xếp hạng của The Banker. 

Vietcombank hiện là ngân hàng có hiệu 
quả hoạt động dẫn đầu hệ thống ngân hàng 
Việt Nam, lợi nhuận liên tiếp bứt phá qua 
các năm, là ngân hàng Việt Nam đầu tiên 
cán mốc lợi nhuận 1 tỷ đô la Mỹ và nằm 
trong Top 200 tổ chức tài chính ngân hàng 
có lợi nhuận cao nhất toàn cầu. 

Chung NIỀM TIN Tết Tân Sửu 2021 giới 
thiệu cùng Quý độc giả những giải thưởng 
uy tín mà Vietcombank đạt được trong năm 
2020.

 Giá trị thương 
hiệu lớn nhất 
ngành ngân hàng

Tháng 8/2020, Forbes Việt 
Nam công bố danh sách 50 
thương hiệu dẫn đầu trong 
các lĩnh vực kinh doanh tại 
Việt Nam năm 2020. Theo đó, 

Vietcombank là ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất với 251 triệu 
USD và cũng là ngân hàng duy nhất lọt Top 10.

Có 6 ngân hàng lọt vào danh sách này, trong đó, Vietcombank là 
ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất và ngân hàng duy nhất vinh 
dự lọt Top 10. Theo Forbes, 10 thương hiệu đứng đầu xét theo giá trị 
chiếm hơn 60% tổng giá trị của danh sách.

 Dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 ngân hàng 
thương mại Việt Nam uy tín năm 2020

Tháng 9/2020, Vietnam Report phối hợp cùng báo Vietnamnet 
chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín các ngành trọng điểm trong 
đó có ngành ngân hàng. Năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp Vietcombank 
vinh dự dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại Việt 
Nam uy tín. Vietcombank đồng thời là đơn vị duy nhất đại diện ngành 
tài chính ngân hàng có mặt trong Bảng xếp hạng Top 10 Doanh nghiệp 
niêm yết uy tín năm 2020.

Những doanh nghiệp được vinh danh trong Top 10 Công ty uy 
tín các ngành năm 2020 đều là những đại diện doanh nghiệp có hoạt 
động hiệu quả, có vị thế trong 
ngành, có đóng góp tích cực 
cho sự phát triển chung của 
nền kinh tế và thương hiệu 
được nhiều người tin tưởng 
trên thị trường Việt Nam trong 
thời gian qua. 

 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao 
động”

Tháng 10/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối 
hợp với Bộ Lao động - Thương binh, Xã hội và Phòng Thương 
mại & Công nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng 
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” lần thứ 2.

Lễ trao giải thưởng vinh danh 50 doanh nghiệp được 
xếp hạng năm 2019, trong đó 30 doanh nghiệp được tặng 
Bằng khen của Ban Tổ chức, 8 doanh nghiệp được nhận Giải 
thưởng và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen. Vietcombank vinh dự 2 lần liên tiếp được Thủ tướng 
Chính phủ tặng Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người 
lao động”.

 Ngân hàng nộp thuế lớn nhất 
Việt Nam

Tháng 10/2020, Tổng cục Thuế tổ chức lễ tôn vinh người 
nộp thuế và công bố kích hoạt hệ thống 479 kênh thông tin 
hỗ trợ thủ tục thuế qua cổng điện tử Etax. 

Năm 2020, Vietcombank vinh dự nằm trong nhóm 30 
doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc 
chấp hành pháp luật Thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế 
vào ngân sách Nhà nước (NSNN), được Bộ Tài chính vinh danh 
và trao tặng Bằng khen tại buổi lễ.

Với hiệu quả kinh doanh vượt trội, Vietcombank luôn là 
NHTM có đóng góp lớn nhất cho NSNN. Trong 5 năm 2015-
2019, Vietcombank đã đóng góp cho NSNN hơn 30.700 tỷ 
đồng, trong đó tổng số thuế và phí đạt hơn 19.000 tỷ đồng, 
tổng số cổ tức chia cho cổ đông Nhà nước hơn 10.700 tỷ đồng.

 Ngân hàng nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Tháng 10/2020, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) công bố 
danh sách xếp hạng 1.000 doanh nghiệp (DN) nộp thuế 
thu nhập DN nhiều nhất (V.1000) năm 2019, trong đó 
Vietcombank tiếp tục là ngân hàng nộp thuế thu nhập 
lớn nhất Việt Nam và cũng là DN niêm yết nộp thuế thu 
nhập lớn nhất cả nước. 

Năm 2019 có 738 DN hai năm liên tiếp và 485 DN 4 
năm liên tiếp lọt danh sách V.1000 nhưng cũng có 262 DN 
trong danh sách V.1000 năm 2018 bị loại. 

Năm 2019, toàn ngành Thuế đã thực hiện tổng thu 
ngân sách đạt 1.276.400 tỷ đồng, vượt 9,3% dự toán. 
Trong đó, riêng tổng số thuế thu nhập DN đã nộp của 
các DN trong danh sách V.1000 năm 2019 đã đóng góp 
61,5% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế thu nhập DN, 
bằng 118,1% so với số đã nộp của các DN trong danh sách 
V.1000 năm 2018.

Trong nhiều năm qua, Vietcombank liên tiếp được vinh 
danh “Doanh nghiệp vì Người lao động”, “Giải thưởng Doanh 
nghiệp vì Người lao động” và “Doanh nghiệp tiêu biểu vì 
người lao động”; vinh dự 2 lần nhận Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ.

GIẢI THƯỞNG TRONG NƯỚC 

VIETCOMBANK 
GIẢI THƯỞNG

TIÊU ĐIỂM

Bảng xếp hạng Top 10 ngân hàng thương mại 
Việt Nam uy tín năm 2020

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc nhận Bằng khen 
"Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" của Thủ tướng Chính phủ 

 Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc 
nhận vinh danh từ Ban Tổ chức

Đại diện Vietcombank nhận vinh danh 
từ Ban tổ chức
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 8 năm liên tiếp được Forbes bình chọn trong Top 50 công ty niêm yết 
tốt nhất Việt Nam

Tháng 10/2020, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo 
đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện 
tử VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ 
công bố Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 
(PROFIT500) năm 2020.

Năm 2020 là năm thứ tư liên tiếp công bố bảng xếp hạng 
PROFIT500, đồng thời là năm đầu tiên công bố danh sách Top 
50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam (Vietnam Best 
Profitable). Vietcombank vinh dự được bình chọn với vị trí 
dẫn đầu các ngân hàng Việt Nam trong Top 50 Doanh nghiệp 
lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam.

Tháng 11/2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương, Hội đồng 
Thương hiệu Quốc gia đã tổ chức Lễ công bố các doanh 
nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2020.

Năm 2020 là lần thứ 7 chương trình được tổ chức, kể từ 
lần đầu xét chọn vào năm 2008. Đây là chương trình xúc tiến 
thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ gắn 
với 3 giá trị: “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên 
phong”. Vietcombank vinh dự là ngân hàng duy nhất 7 lần 
liên tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia.

Là thương hiệu ngân hàng duy nhất 7 lần liên tục được 
vinh danh Thương hiệu Quốc gia, Vietcombank đã có sự bứt 
phá mạnh mẽ trong thời gian qua về hiệu quả hoạt động để 
vươn lên trở thành ngân hàng dẫn đầu thị trường về quy mô 
lợi nhuận, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước và tham gia 
tích cực vào sự phát triển của cộng đồng. 

Tháng 10/2020, Tạp chí Forbes Việt Nam đã tổ chức Lễ 
vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2020. 
Đây là lần thứ 8 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này với 
mục đích lựa chọn và vinh danh những công ty tốt nhất trên 
thị trường chứng khoán. Vietcombank vinh dự được bình 
chọn là công ty sau 8 năm vẫn giữ được vị trí trong danh sách 
50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam. 

Tạp chí Forbes Việt Nam đánh giá: Năm 2020, Vietcombank 
xếp hạng thứ 937, thứ hạng cao nhất từ trước tới nay, trong 
danh sách Global 2.000 (2.000 công ty lớn nhất thế giới) - 
danh sách xếp hạng dựa trên doanh thu, lợi nhuận, vốn hóa 
và tài sản. Việt Nam có 4 doanh nghiệp nằm trong danh sách 
với 3 ngân hàng trong đó Vietcombank ở vị trí dẫn đầu. 

 Dẫn đầu các ngân hàng trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận 
xuất sắc nhất Việt Nam

 Ngân hàng duy nhất 7 lần liên tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia

GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

Tháng 2/2020, Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng 
đầu thế giới (Brand Finance) công bố Bảng xếp hạng 500 
thương hiệu ngân hàng (Brand Finance Banking 500) lớn nhất 
toàn cầu. 9 ngân hàng Việt có tên trên bảng xếp hạng, trong 
đó có 5 gương mặt mới so với năm 2019.

Theo Brand Finance, trong khi khu vực châu Âu sụt giảm 
trong bảng xếp hạng, nhóm châu Á tăng chủ yếu nhờ Việt 
Nam. “Thị trường có giá trị thương hiệu tăng mạnh nhất là 
Việt Nam, với mức tăng tới 146%. Trong đó, Vietcombank đã 
tăng 99%, đạt 0,8 tỷ USD, mức tăng trưởng cao thứ 2 tính theo 
tỷ lệ phần trăm trên toàn cầu”, Brand Finance cho biết.

Với mức tăng trưởng ấn tượng nêu trên, thứ hạng của 
Vietcombank trong bảng xếp hạng Brand Finance Banking 
500 tăng mạnh từ vị trí 325 (năm 2019) lên vị trí 207 (năm 
2020).

Tháng 5/2020, Vietcombank đã được ghi nhận tại Bảng 
xếp hạng “The World's Largest Public Companies 2020” của 
Forbes với vị trí dẫn đầu trong số các công ty Việt Nam được 
vinh dự chọn vào bảng xếp hạng với thứ hạng 937, tăng tới 
159 bậc so với năm 2019.

Theo thống kê từ năm 2015 đến nay, thứ hạng của 
Vietcombank đã được cải thiện đáng kể từ 1.985 lên 937, lọt 
vào Top 1.000 Doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu do 
Forbes bình chọn. Theo Bảng xếp hạng “The World's Largest 
Public Companies 2020” của Forbes, Vietcombank là đại diện 
duy nhất tại Việt Nam có mặt trong Top 1.000 Doanh nghiệp 
niêm yết lớn nhất toàn cầu. 

Năm 2019 lợi nhuận của Vietcombank đạt 23.155 tỷ đồng, 
tăng 24% so với năm 2018, vượt xa mức 12% theo kế hoạch 
đề ra. Với mức lợi nhuận xấp xỉ 1 tỷ USD, Vietcombank thuộc 
Top 200 tổ chức tài chính ngân hàng có quy mô lợi nhuận cao 
nhất toàn cầu.

Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tại Việt Nam có 
tổng tài sản 50 tỷ USD và giá trị vốn hóa cao nhất trong các 
TCTD niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện 
Vietcombank có trên 18.000 nhân viên với mạng lưới hoạt 

Top 2 ngân hàng có giá trị thương hiệu tăng trưởng cao nhất toàn cầu

động rộng khắp lãnh thổ Việt Nam gồm trụ sở chính tại Hà 
Nội và trên 550 Chi nhánh, Phòng giao dịch trên cả nước.

Mục tiêu chiến lược của ngân hàng đến năm 2025 và tầm 
nhìn đến năm 2030 là củng cố vững chắc vị trí số 1 tại Việt 
Nam, đứng trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, 
một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, 
một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, 
đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.

Vietcombank tăng mạnh thứ hạng so với năm 2018 và lọt Top 1.000 tại Bảng xếp 
hạng “The World's Largest Public Companies 2020” của Forbes. (Nguồn: Forbes)

Đại diện duy nhất tại Việt Nam có mặt trong Top 1.000 Doanh nghiệp 
niêm yết lớn nhất toàn cầu do Forbes bình chọn

TIÊU ĐIỂM

Đại diện Vietcombank, ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng nhận biểu trưng 
Thương hiệu Quốc gia từ Ban tổ chức

Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng từ Ban tổ chức

Đại diện duy nhất tại Việt Nam có mặt trong Top 1.000 doanh nghiệp
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NHỊP SỐNG

Tháng 6/2020, với những kết quả vượt trội trong hoạt 
động ngân hàng bán lẻ, Vietcombank đã xuất sắc nhận 03 
giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”, “Thẻ tín 
dụng tốt nhất Việt Nam” cho sản phẩm thẻ Vietcombank Visa 
Signature và “Ứng dụng Ngân hàng di động tốt nhất Việt 
Nam” trong khuôn khổ Giải thưởng Tài chính Bán lẻ năm 2020 
do Tạp chí quốc tế The Asian Banker trao tặng.

Đây là lần đầu tiên một NHTM tại Việt Nam được vinh dự 
nhận đồng thời cả 3 giải thưởng quan trọng nhất năm về lĩnh 
vực ngân hàng bán lẻ của The Asian Banker - tổ chức đánh giá 
và xếp hạng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của châu 
Á và thế giới.

Vietcombank nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt 
nhất Việt Nam” năm 2020 dựa trên kết quả kinh doanh vượt 
trội của lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. Doanh thu từ lĩnh vực 
ngân hàng bán lẻ cũng mang lại cho Vietcombank 19.300 tỷ 
VNĐ, mức doanh thu bán lẻ cao nhất mà các ngân hàng Việt 
Nam đạt được tới thời điểm hiện tại.

Năm 2019, Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Visa 
Signature dành cho Khách hàng ưu tiên Vietcombank Priority, 
giúp tăng cường sự kết nối với các khách hàng cao cấp. The 
Asian Banker đánh giá cao thẻ Vietcombank Visa Signature ở 
kết quả ấn tượng trong cả mảng phát hành và sử dụng thẻ. 

3 giải thưởng quốc tế uy tín về ngân hàng bán lẻ

Từ cuối năm 2012, Vietcombank đã là ngân hàng đầu tiên 
trên thị trường cung cấp dịch vụ Mobile banking phiên bản 
ứng dụng (App) với thương hiệu VCB-Mobile B@nking - được 
ví như một ngân hàng thu nhỏ trên điện thoại. Đến nay, VCB-
Mobile B@nking tiếp tục là ứng dụng ngân hàng di động 
được yêu thích, tin dùng hàng đầu tại Việt Nam.

TIÊU ĐIỂM

Đại diện Vietcombank nhận giải từ Ban Tổ chức

Tháng 10/2020, Công ty Anphabe - đơn vị tư vấn tiên 
phong về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi 
trường làm việc hạnh phúc tại Việt Nam cùng Intage - công 
ty nghiên cứu thị trường hàng đầu Nhật Bản công bố kết quả 
khảo sát “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2020”.

Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng có 
môi trường làm việc hấp dẫn nhất khi được bình chọn xếp thứ 
1 toàn ngành ngân hàng, xếp thứ 2 toàn thị trường Việt Nam 
và lọt Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển 
dụng hấp dẫn nhất. 

Với kết quả khảo sát năm nay, Vietcombank duy trì vị thế 
dẫn đầu trong 5 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường 
làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

5 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

Đại diện Vietcombank nhận chứng nhận từ Ban Tổ chức

Ban Chấp hành Trung ương ra mắt Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐỒNG CHÍ NGHIÊM XUÂN THÀNH - UV BTV ĐẢNG ỦY KHỐI 
DOANH NGHIỆP TW, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐQT NGÂN 
HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) ĐÃ 
VINH DỰ ĐƯỢC TÍN NHIỆM BẦU VÀO BAN CHẤP HÀNH TRUNG 
ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII, VỚI TỈ LỆ PHIẾU BẦU CAO.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank được bầu vào 
BCH TW Đảng khóa XIII

Ngày 30/1/2021, Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng đã bỏ phiếu 
bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XIII.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Vietcombank đã vinh dự được tín 
nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII, với tỉ lệ phiếu bầu cao.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành sinh ngày 
2/11/1969, quê quán tại huyện Yên Lạc, tỉnh 
Vĩnh Phúc; tốt nghiệp Đại học Ngân hàng và có 
bằng Tiến sỹ kinh tế. Tính đến nay, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành đã có hơn 30 năm công tác trong 
ngành ngân hàng. 

Từ tháng 6/2013, đ/c Nghiêm Xuân 
Thành chuyển công tác từ vị trí Chánh Văn 
phòng NHNN Việt Nam về nhận nhiệm vụ là 
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của 
Vietcombank và từ tháng 11/2014 là Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank. Trong thời gian hơn 8 
năm đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp cao 

tại Vietcombank: Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, 
đ/c Nghiêm Xuân Thành cùng 
tập thể Ban Lãnh đạo đã đưa 
Vietcombank đạt được những 
bước phát triển vượt bậc với 
nhiều dấu ấn đậm nét.

Những thành tựu nổi bật 
của Vietcombank trong 
5 năm vừa qua:

 Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 
5 năm liên tiếp - Giải thưởng 
do các tạp chí uy tín và danh 
tiếng thế giới (Euromoney, 
Asiamoney, Finance Asia, 
Alpha SEA) bình chọn;

 Ngân hàng có chất lượng tài 
sản tốt nhất. Tỷ lệ nợ xấu 
dưới 1%;

 Ngân hàng có quy mô vốn hóa 
lớn nhất thị trường chứng 
khoán hơn 370 ngàn tỷ đồng 
(tương đương 17 tỷ USD);

 Ngân hàng có hiệu quả kinh doanh cao nhất. 
Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt trên 23 
ngàn tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD);

 Ngân hàng nộp ngân sách Nhà nước lớn 
nhất: 31 ngàn tỷ đồng trong 5 năm;

 Doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác ASXH 
vì cộng đồng: 1.200 tỷ đồng chung tay cùng 
cộng đồng trong 5 năm

 Ngân hàng có chất lượng nguồn nhân lực tốt 
nhất;

 Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất 
Việt Nam nhiều năm liên tiếp (do Anphabe 
và Intage bình chọn); 

 Ngân hàng duy nhất của Việt Nam mở Văn 
phòng đại diện tại NewYork - Mỹ (theo phê 
chuẩn của Cục dự trữ liên bang Mỹ);

 Doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam trong 
Top 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất 
toàn cầu (do tạp chí Forbes bình chọn).
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Đ/c Cao Đức Phát - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) và đ/c Hoàng Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW 
(hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng cho 54 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Trụ sở chính; Đ/c Hồ Văn Tuấn - Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch; 
Đ/c Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Vietcombank TP. Hồ Chí Minh và Đ/c Nguyễn Danh Phương - Giám đốc Vietcombank Thăng Long vinh dự đón nhận Bằng khen

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Võ 
Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương; đ/c Y Thanh Hà Niê 

Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương 
Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; các đ/c đại 
diện các Ban Đảng Trung ương; thường trực các 

Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen vinh danh
nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc 
thuộc Đảng bộ Vietcombank

Bài & Ảnh: Đặng Thành

NGÀY 27/11/2020, TẠI HÀ NỘI, ĐẢNG BỘ KHỐI DNTW ĐÃ 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐỢT THI ĐUA HỌC TẬP 
VÀ LÀM THEO BÁC, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH VÀ HOÀN 
THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ TUYÊN 
DƯƠNG BÍ THƯ CHI BỘ TIÊU BIỂU TRONG LÃNH ĐẠO THỰC 
HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
ĐẢNG GIAI ĐOẠN 2017-2020.

đảng ủy trực thuộc… Về phía Vietcombank có 
đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban thường 
vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT; một số đ/c Thành viên HĐQT cùng 
đại diện lãnh đạo một số phòng ban tại Trụ sở 
chính và 7 cá nhân - là các tấm gương điển hình 
được tôn vinh, vinh danh tại Hội nghị.

Hội nghị biểu dương khen thưởng 25 tập 
thể và 54 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; tuyên dương 75 đ/c Bí thư Chi 
bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 
2017-2020. Đây là những tập thể, cá nhân điển 
hình, đại diện cho gần 82.000 đảng viên, hơn 
700 nghìn người lao động và 5.606 chi bộ trong 
Đảng bộ Khối DNTW.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
đ/c Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương hoan nghênh Đảng ủy Khối DNTW 
đã có nhiều cố gắng trong việc lựa chọn các 
nhân tố điển hình và tổ chức Hội nghị tổng kết, 
tuyên dương để kịp thời khích lệ các điển hình 
tiêu biểu, tạo sức lan tỏa sâu rộng từ điển hình 
ra diện rộng, nhân rộng các gương điển hình 
người tốt, việc tốt; khơi dậy niềm tin và khát 
vọng phát triển đất nước, góp phần đẩy mạnh 
phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh.

Trong nửa cuối nhiệm kỳ vừa qua, sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Đảng 
bộ Khối có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn 
thành và vượt các chỉ tiêu quan trọng do Nghị 
quyết Đại hội đề ra. Tổng doanh thu của 33 tập 
đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng 
38%; lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp 
ngân sách nhà nước tăng 24%; vốn chủ sở hữu 
tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho 
trên 725 nghìn lao động. 

Các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực 
ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không,... 
khẳng định vị thế dẫn đầu ngành về trình độ 
công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật 
mới, hiệu quả hoạt động vượt trội với tỷ suất 
lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu rất cao, đạt từ 
15-35%/năm. 

Các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục tiên 
phong thực hiện công tác ASXH với tổng kinh 
phí hỗ trợ triển khai các chương trình ASXH, hỗ 
trợ giảm nghèo nhanh và bền vững 5 năm qua 
lên tới trên 9 nghìn tỷ đồng, giúp đỡ trực tiếp 
cho 54/62 huyện nghèo trong cả nước. 

Tại Hội nghị, nhiều Đảng bộ doanh nghiệp, 
Tổng công ty đã được đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm 
- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí 
thư Đảng ủy Khối DNTW biểu dương, đánh giá 
cao, trong đó, Đảng bộ Vietcombank được ghi 
nhận với thành tích tiêu biểu là vượt lên dẫn 
đầu, trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, năm 
2019 có lợi nhuận đạt 23.000 tỷ đồng (tương 
đương 1 tỷ đô la Mỹ), tổ chức nhiều hoạt động 
sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW như 
“Hội thi Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư 
tưởng Hồ Chí Minh”.

Những thành tích đạt được của Đảng bộ 
Khối DNTW có sự đóng góp không nhỏ của các 
đ/c Bí thư Chi bộ ở cơ sở. Căn cứ trên những 
thành tích đã đạt được, các Đảng bộ trực thuộc 
đã bình xét, tuyên dương các Bí thư Chi bộ tiêu 
biểu; Hội đồng Bình chọn của Đảng ủy Khối đã 
tiến hành thẩm định, bình chọn và đề nghị Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối tặng bằng khen đối 
với 75 đ/c Bí thư Chi bộ tiêu biểu. 

75 đ/c Bí thư Chi bộ tiêu biểu được Đảng 
bộ Khối DNTW tuyên dương tại Hội nghị, trong 
đó, Đảng bộ Vietcombank có 3 đ/c là những Bí 
thư tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đây là 
những cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm, năng động sáng tạo, tâm huyết với 
mọi nhiệm vụ; chú trọng duy trì và nâng cao 
chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chăm lo tốt đời 
sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức, 
người lao động, đóng góp vào sự phát triển 
chung của doanh nghiệp.

Là một trong những Đảng bộ tiêu biểu trực 
thuộc Đảng bộ Khối, phát huy vai trò lãnh đạo 
của Đảng trong doanh nghiệp lớn, chủ đạo của 
nền kinh tế đất nước, trong nhiều năm qua, 
Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo chuyên môn, 
đẩy mạnh kinh doanh, đảm bảo an toàn hoạt 
động và duy trì sự tăng trưởng liên tục, nhiều 
năm liền Vietcombank luôn giữ vị trí trong "Top 
10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam", 
sớm trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam về 
hiệu quả hoạt động.

Đ/c Nguyễn Văn Phương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Thủ Thiêm (hàng đầu, ngoài 
cùng bên trái) và đ/c Ngô Minh Nhựt - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Tân Định (hàng đầu, 

thứ 3 từ trái sang) nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối DNTW vinh danh Bí thư Chi bộ tiêu biểu 
trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020

NỔI BẬT
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NỔI BẬT

Đặc biệt, Vietcombank là một trong số ít 
ngân hàng lưu ký được nhận giấy khen của 
Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam về những 
đóng góp nổi bật cho ngành dịch vụ quỹ và 

CK liên tiếp trong 2 năm 2019-2020.

Dịch vụ lưu ký giám sát và quản trị quỹ 
phát triển vượt bậc

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên trên thị 
trường Việt Nam cung cấp dịch vụ lưu ký, giám 
sát từ năm 2004. Tuy nhiên, dịch vụ này đã bị gián 
đoạn một thời gian. 

Đến năm 2018, Ban Lãnh đạo chủ trương đẩy 
mạnh cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và quản trị 

Dịch vụ quỹ và chứng khoán Vietcombank 2020
Những thành tựu ấn tượng

NĂM 2020 ĐÁNH DẤU BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA VIETCOMBANK TRONG VIỆC MỞ RỘNG 
VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỸ VÀ CHỨNG KHOÁN (CK). CÁC THÀNH TÍCH TRONG LĨNH VỰC 
NÀY ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH BẰNG THỊ PHẦN TĂNG TRƯỞNG, DANH MỤC KHÁCH HÀNG VÀ 
SẢN PHẨM ĐƯỢC MỞ RỘNG. 

quỹ nhằm đa dạng hóa dịch vụ và tăng nguồn 
thu phí. Mục tiêu đạt vị trí Top 2 về thị phần và 
năng lực cung cấp dịch vụ quỹ và CK trong các 
ngân hàng nội địa đề ra tại Đề án chiến lược 
phát triển Khối Bán buôn đến 2025 là áp lực to 
lớn đối với Ban Định chế tài chính (ĐCTC) và 
các phòng/ban liên quan. 

Đây là mảng dịch vụ mới đối với 
Vietcombank trong khi các ngân hàng cung cấp 
dịch vụ trên thị trường đã có rất nhiều kinh 
nghiệm và sở hữu những mối quan hệ thân 
thiết với khách hàng. Đứng trước thách thức đó, 
Ban đã gấp rút phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 
khách hàng và các bộ phận liên quan tìm hiểu 

thị trường, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng quy 
chế, quy trình, hệ thống, tiếp cận khách hàng... 

Sau 2 năm chuẩn bị cơ sở vật chất và hoàn 
thiện sản phẩm, năm 2020 đánh dấu sự phát triển 
vượt bậc của Vietcombank trong việc cung cấp 
dịch vụ cho các Quỹ nội địa lớn nhất thị trường. 
Vietcombank cạnh tranh mạnh mẽ với các ngân 
hàng nước ngoài như Standard Chartered Bank, 
HSBC… và ngân hàng nội địa đang chiếm lĩnh thị 
trường để giành được các thỏa thuận cung cấp 
dịch vụ cho Công ty Quản lý quỹ Việt Nam (VFM), 
Công ty quản lý quỹ Vinacapital, Công ty quản lý 
quỹ Thiên Việt, Công ty Quản lý Quỹ SSI, Công ty 
Quản lý quỹ I.P.A… Tổng tài sản khách hàng lưu ký 
tại Vietcombank tính đến 30/11/2020 vào khoảng 
260 nghìn tỷ đồng (~ 11,3 tỷ USD), trong đó tài sản 
của các Quỹ/Danh mục ủy thác đầu tư là hơn 5.400 
tỷ đồng (~ 250 triệu USD), tăng trưởng hơn 5 lần 
so với năm 2019. 

Đối với loại hình quỹ ETF - quỹ hoán đổi danh 
mục, Vietcombank chiếm thị phần lớn nhất, cung 
cấp dịch vụ cho 3/6 quỹ đang hoạt động trên thị 
trường với quy mô tài sản trên 4.000 tỷ đồng. 

Đặc biệt, đối với loại hình quỹ hưu trí tự 
nguyện bổ sung - một sản phẩm phức tạp nhất và 
được kỳ vọng lớn nhất trong các năm tới của thị 
trường tài chính, Vietcombank đã giành được hợp 
đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát 
và quản trị quỹ cho 1 trong 4 đơn vị sẽ thành lập 
Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung đầu tiên trên thị 
trường - Công ty Quản lý quỹ Vinacapital. 

Dịch vụ Chứng khoán
Ngoài nhu cầu về tín dụng, Vietcombank cung 

cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ CK cho công ty 
CK bao gồm: 

 Dịch vụ thu hộ/chi hộ giữa công ty CK (CTCK) 
và nhà đầu tư qua hệ thống i@banking: 
Vietcombank đã kết nối được với 11 CTCK lớn 
nhất trên thị trường và dự kiến sẽ kết nối với 
tối thiểu 3 CTCK nước ngoài năm 2021. Việc 
tăng cường kết nối thanh toán với CTCK đã 
đem lại nguồn tiền KKH lớn cho Vietcombank 
với số dư ngày 30/11/2020 là 3.500 tỷ đồng, 
tăng trên 40% so với 31/12/2019. 

 Mua bán ngoại tệ/swap: Doanh số giao dịch 
mua bán ngoại tệ 11 tháng năm 2020 lên đến 
200 triệu USD. 

 Thanh toán quốc tế: Doanh số thanh toán quốc 
tế của nhóm khách hàng ĐCTC phi TCTD 11 
tháng năm 2020 đạt 271 triệu USD.

 Cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán chứng 
quyền bảo đảm cho CTCK. 

 Hợp tác trong việc tư vấn phát hành và phân 
phối trái phiếu doanh nghiệp…   

Bên cạnh đó, Ban ĐCTC đã phối hợp với 
các Chi nhánh và bộ phận liên quan triển khai 
thành công giao dịch vay vốn nước ngoài cho 
CTCK dựa trên bảo lãnh của Vietcombank 
với giá trị 15 triệu USD. Đây là lần đầu tiên 
Vietcombank phát hành thư tín dụng dự phòng 
(Standby L/C) để bảo lãnh vay vốn nước ngoài 
cho khách hàng tổ chức. 

Giao dịch cấu trúc này đem lại lợi ích tổng 
thể và đa chiều cho Vietcombank, bao gồm thu 
phí bảo lãnh, phí chuyển tiền, doanh số thanh 
toán quốc tế, lợi nhuận từ mua bán ngoại tệ/
swap và tiền gửi KKH USD. Trong năm 2021, 
Ban ĐCTC sẽ tăng cường triển khai cấu trúc 
giao dịch này với nhóm khách hàng CK, đồng 
thời mở rộng việc áp dụng đối với khách hàng 
là tổ chức tín dụng và khách hàng doanh nghiệp 
với tổng quy mô giao dịch dự kiến tối thiểu đạt 
150 triệu USD. 

Đón đầu xu hướng đầu tư gián tiếp thông 
qua đầu tư cổ phiếu niêm yết trên sàn khi thị 
trường CK Việt Nam được nâng hạng lên thị 
trường cận biên và giao dịch mua bán sáp 
nhập doanh nghiệp, Ban ĐCTC đã tổ chức các 
chương trình làm việc với các công ty CK lớn 
trên thị trường như SSI, HSC, VNDirect, Bản 
Việt… hợp tác giới thiệu nhà đầu tư cá nhân và 
tổ chức nước ngoài mở tài khoản đầu tư gián 
tiếp và sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác tại 
Vietcombank. 

Với các thành tựu đạt được trong một thời 
gian ngắn, Ban ĐCTC đã góp phần nâng cao 
vị thế và hình ảnh của Vietcombank trên thị 
trường CK và thị trường quỹ. Vietcombank đã 
trở thành cái tên được nghĩ tới đầu tiên khi các 
công ty quản lý quỹ, công ty CK phát sinh nhu 
cầu về sản phẩm, dịch vụ. 

Ban ĐCTC sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với 
các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, hiệu 
quả chiến lược kinh doanh đã đề ra, đảm bảo 
hoàn thành mục tiêu Top 2 - ngân hàng nội địa 
cung cấp dịch vụ quỹ và CK trên thị trường.  

Bài: Ban Định chế tài chính
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Thấm nhuần tư tưởng đó, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank trong mọi thời kỳ đều quan 
tâm đến công tác cán bộ, đến chất lượng 
nguồn nhân lực, coi là nền tảng cốt lõi và 

tiên quyết để đạt được các mục tiêu chiến lược. 
Với phương châm “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”, 
việc quan tâm đến công tác cán bộ được thực 
hiện như việc chăm chút những cây “dược liệu” 
quý hiếm. “Nhân có phong thì vật mới thịnh”, đó 
chính là tư tưởng xuyên suốt của Ban Lãnh đạo 
Vietcombank. Với chiến lược và khát vọng mang 
tầm khu vực, vị thế của Vietcombank và nhất là 
vị thế về con người luôn được khẳng định trong 
và ngoài nước.

Với kết quả kinh doanh bứt phá, ấn tượng 
năm 2019, trong năm 2020 và giai đoạn tiếp 
theo, Vietcombank định hướng tiếp tục duy 
trì vị thế Ngân hàng số 1 tại Việt Nam và từng 
bước nâng cao vị thế trong khu vực. Một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm là trở thành Ngân 
hàng số 1 về chất lượng nguồn nhân lực, vì vậy, 
việc xây dựng đội ngũ nhân sự đủ tâm, tầm và 
có khả năng cạnh tranh trong môi trường luôn 
thay đổi được coi là nhân tố then chốt cho sự 
nghiệp phát triển bền vững của Vietcombank.

CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN SỰ
VỊ THẾ NGƯỜI DẪN ĐẦU & 
KHÁT VỌNG VƯƠN RA BIỂN LỚN

Bài: Ban Tổ chức và Nhân sự

SINH THỜI, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LUÔN QUAN TÂM SÂU SẮC ĐẾN CÔNG TÁC CÁN BỘ, 
TƯ TƯỞNG CỦA NGƯỜI VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ LÀ DI SẢN VÔ CÙNG QUÝ BÁU, NGƯỜI 
KHẲNG ĐỊNH “CÁN BỘ LÀ CÁI GỐC CỦA MỌI CÔNG VIỆC”, “MUÔN VIỆC THÀNH CÔNG HAY 
THẤT BẠI ĐỀU DO CÁN BỘ TỐT HOẶC KÉM”. 

Nhìn lại năm 2020, tập thể cán bộ Ban Tổ 
chức và Nhân sự (TCNS) tự hào vì đã nỗ lực 
không ngừng để thực hiện chiến lược, định 
hướng của Ban Lãnh đạo trong công tác phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền 
với công nghệ 4.0 và đã có những kết quả nổi 
bật đáng kể, nhất là về công tác tuyển dụng và 
bố trí, sử dụng cán bộ.

Về công tác tuyển dụng cán bộ
Phải nói chưa bao giờ Vietcombank có 

“thế” và “lực” lớn như hiện nay. Thương hiệu 
“Nhà tuyển dụng” mạnh luôn là niềm tự hào 
của Vietcombank trong giai đoạn vừa qua và 
Vietcombank luôn là cái tên được tìm kiếm, 
quan tâm lựa chọn nhất trên thị trường tuyển 
dụng. Các kỳ thi vào Vietcombank luôn được tổ 
chức công khai, minh bạch, luôn xen lẫn căng 
thẳng, quyết liệt với tỷ lệ “chọi” rất cao. Có thời 
điểm, tỷ lệ “chọi” để vào 1 chi nhánh lớn trên 
địa bàn Hà Nội là trên 1/50, vượt rất xa nhiều 
dự báo và thống kê về tỷ lệ “chọi” thông thường.

Năm 2020, dưới tác động của dịch bệnh 
COVID-19, rất nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm 
nhân lực… nhưng trong thách thức, Vietcombank 
coi đây là cơ hội để có thể thu hút được lao 
động có chất lượng trên thị trường. Do đó, riêng 
Vietcombank vẫn đẩy mạnh công tác tuyển dụng 
theo kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh 
mở rộng và đặc biệt là để thu hút nhân tài.

Từ tháng 07/2016 đến nay, với việc mạnh dạn 
đổi mới phương thức nhận hồ sơ và tổ chức thi 
tuyển theo hình thức trực tuyến, quy trình tuyển 
dụng được rút gọn và đem lại 
hiệu quả rõ nét. Năm 2017, 
2018, 2019 tuyển dụng lao 
động tương ứng là 1.175 
người, 1.478 người, 1.728 
người. Lao động được tăng 
trưởng bền vững, năm sau cao 
hơn năm trước, tương ứng với 
lợi nhuận cũng tăng trưởng 
hằng năm (năm 2017: 11.341 
tỷ đồng, năm 2018: 18.269 tỷ 
đồng, năm 2019: 23.122 tỷ 
đồng). 

Năm 2020, Vietcombank 
đã thực hiện trên 60 đợt tuyển dụng tập trung và 
riêng lẻ, tuyển được hơn 1.800 lao động cho toàn 
hệ thống, đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh 
của các đơn vị. Công tác tuyển dụng luôn đảm bảo 
khách quan, công khai, minh bạch. Là ngân hàng 
tiên phong đi đầu về công nghệ số, năm 2020, 
Vietcombank đã tuyển dụng một lượng lớn cán bộ 
cho Trung tâm Ngân hàng số, Trung tâm Công nghệ 
thông tin cũng như các dự án chuyển đổi.

Về công tác bố trí, sử dụng cán bộ
 Năm 2020, hệ thống Vietcombank tiếp tục 

thực hiện hàng nghìn lượt luân chuyển, điều động, 
bổ nhiệm cán bộ, từng bước cấu trúc lại mô hình 
tổ chức, tinh gọn và trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo. Đặc 
biệt, đội ngũ lãnh đạo cấp trung của Vietcombank 

đã được kiện toàn và trẻ hóa, đem lại nhiều 
động lực mới cho "con tàu" Vietcombank, chuẩn 
bị kỹ nguồn lực và nuôi dưỡng khát vọng “vươn 
ra biển lớn”.

Với vai trò tham mưu cho Đảng ủy 
Vietcombank về công tác tổ chức và công tác 
nhân sự của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại 
hội Đảng bộ Vietcombank, Ban TCNS đã nghiên 
cứu nắm bắt chắc các quy định về việc tổ chức 
Đại hội, tham mưu xây dựng đề án nhân sự, chủ 
động triển khai các công việc để đảm bảo đủ 

quy trình 5 bước và đúng 
tiến độ, qua đó góp phần 
vào thành công chung của 
Vietcombank trong việc tổ 
chức Đại hội các cấp. 

Công tác tổ chức Đại 
hội của Vietcombank được 
Đảng ủy Khối DNTW đánh 
giá là thực hiện rất nghiêm 
túc, đúng quy định, hoàn 
thành sớm hơn kế hoạch 
và chất lượng tốt; công tác 
giới thiệu nhân sự được 
chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm 

dân chủ, khách quan; việc bầu cử đảm bảo đúng 
nguyên tắc, thủ tục; kết quả bầu cử đáp ứng yêu 
cầu về chất lượng, số lượng và cơ cấu.

Trên nhiều phương diện, Vietcombank đã 
và đang khẳng định vị thế của “Người dẫn đầu”. 
Việc đổi mới về công nghệ, thu hút nhân tài, 
cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, phát triển mở rộng 
mạng lưới bán lẻ… đang là nhiệm vụ xuyên suốt 
trong chiến lược mang tầm vóc khu vực của 
Vietcombank. 

Dẫu biết chặng đường phía trước còn nhiều 
khó khăn, thách thức, tập thể cán bộ Ban TCNS 
sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối 
hợp chặt chẽ với các đơn vị trong hệ thống để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp 
phần thực hiện mục tiêu ngân hàng hàng đầu về 
chất lượng nguồn nhân lực, làm nền tảng đưa 
Vietcombank vững chắc “vươn ra biển lớn”.

Năm 2020, dưới tác động 
của dịch bệnh COVID-19, 
rất nhiều doanh nghiệp đã 
phải cắt giảm nhân lực… 
nhưng trong thách thức, 
Vietcombank coi đây là cơ 
hội để có thể thu hút được 
lao động có chất lượng 
trên thị trường. 

NỔI BẬT
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NỔI BẬT

Tính đến năm 2020, bộ máy Kiểm tra nội 
bộ của Vietcombank đã có bề dày lịch sử 
hình thành và phát triển 32 năm. Ngày 
01/08/2015, bộ máy Kiểm tra nội bộ chính 

thức được thành lập theo Quyết định số 958/QĐ-
VCB-TCCB&ĐT của HĐQT, gồm Ban Kiểm tra nội 
bộ tại Trụ sở chính và 05 Phòng Kiểm tra nội bộ 
khu vực trực thuộc, tổng định biên lao động của 
Ban Kiểm tra nội bộ được HĐQT phê duyệt là 180 
người.

5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát 
sao của Ban Lãnh đạo Vietcombank, sự phối 
hợp chặt chẽ của các phòng/ban/trung tâm 
tại Trụ sở chính và các Chi nhánh, tập thể Ban 
Kiểm tra nội bộ đã không ngừng nỗ lực nâng 
cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới 
phương pháp và kỹ năng làm việc, xây dựng 
phong cách làm việc chuyên nghiệp, luôn gương 
mẫu đi đầu trong mọi mặt hoạt động.

Trong hoạt động kiểm tra kiểm soát, Ban đã 
xây dựng được các chương trình, thủ tục kiểm 
tra rõ ràng chi tiết, chủ động phát hiện các dấu 
hiệu bất thường, hạn chế rủi ro trong toàn hệ 
thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ là đầu mối phối 
hợp làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm toán 
của cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, 
Ban đã thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư 
phản ánh, đạt được sự hài lòng của các khách 
hàng. 

Là đơn vị đầu mối thực hiện công tác 
phòng chống tham nhũng và tội phạm tại 
Vietcombank, Ban đã kịp thời phối hợp cung 
cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền để thực hiện điều tra các vụ án 
trong điểm, kịp thời thu hồi tiền thuế và tài sản 
cho các cơ quan nhà nước. 

Bộ máy kiểm tra nội bộ Vietcombank đã 
vinh dự được nhận Huân chương Lao động 
hạng Ba vào giai đoạn 2003-2008 và giai đoạn 
2009-2014. 

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi 
trước, Bộ máy kiểm tra nội bộ Vietcombank đã 
có những bước đột phá, phát triển mạnh mẽ 
trong giai đoạn 2015-2020, đạt được nhiều 
danh hiệu thi đua, liên tục 5 năm là Tập thể lao 
động xuất sắc. Đặc biệt, vào đúng Lễ kỷ niệm 5 
năm thành lập, Ban đã được tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Nhì theo Quyết định số 
2071/QĐ-CTN ngày 25/11/2020 của Chủ tịch 
nước. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và 
Nhà nước đối với Ban Kiểm tra nội bộ, là niềm 
tự hào rất lớn của những cán bộ làm công tác 
kiểm tra nội bộ Vietcombank. 

Kỷ niệm 5 năm thành lập
Bài & Ảnh: Ban Kiểm tra Nội bộ

NGÀY 10/12/2020, BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TỔ CHỨC LỄ KỶ 
NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP, ĐÁNH DẤU SỰ NỖ LỰC KHÔNG 
NGỪNG CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ ĐOÀN KẾT, 
SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG BAN TRỞ THÀNH ĐƠN 
VỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC 
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO.

Phát biểu khai mạc, Phó Thống đốc thường 
trực NHNN Đào Minh Tú nhận định, với tinh 
thần nỗ lực và quyết tâm cao, đến nay, NHNN 
đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu 

đề ra, đặc biệt ở các mục tiêu tăng cường sự tham 
gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, mục 
tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, 
lao động, việc làm… 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Trung 
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị 
Ái Nhiên nhấn mạnh, công tác bình đẳng giới, 
VSTBPN ngành Ngân hàng cũng như phong trào 
“Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” đã đạt được 
nhiều thành tích nổi bật, đáng ghi nhận. NHNN là 
một trong số các Bộ, ngành có bước tiến dài trong 
thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới.

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng 
khẳng định, Ban VSTBPN ngành Ngân hàng đề ra 
mục tiêu định hướng cho giai đoạn 2021-2025 
như sau: “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể các 

đơn vị trong ngành trong thực hiện công tác 
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành 
Ngân hàng; tạo điều kiện và cơ hội bình đẳng để 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động ngành Ngân hàng phát huy năng lực, 
tham gia, đóng góp, tiếp cận nguồn lực chung 
và thụ hưởng các thành quả trong mọi lĩnh vực, 
tiến tới bình đẳng giới thực chất, góp phần thực 
hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng 
giới giai đoạn 2021-2025”.

Nhằm ghi nhận và biểu dương những cá 
nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, Hội nghị 
trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Thống đốc NHNN cho 
nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc.

Trong đó, Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội đã tặng Bằng khen và vinh danh cá 
nhân đ/c Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank vì có nhiều thành tích trong thực 
hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, 
VSTBPN giai đoạn 2016-2020.

Cũng tại Hội nghị, Thống đốc NHNN 
tặng Bằng khen và vinh danh Ban VSTBPN 
Vietcombank đối với công tác Bình đẳng giới, 
vì sự tiến bộ Phụ nữ; Công đoàn Vietcombank, 
Công đoàn Trụ sở chính Vietcombank do có 
nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi 
đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai 
đoạn 2015-2020.

Vietcombank được trao tặng nhiều danh hiệu tại
Hội nghị tôn vinh phụ nữ tiêu biểu ngành 
Ngân hàng giai đoạn 2015-2020

CHIỀU 28/11/2020, TẠI HÀ NỘI, NHNN VIỆT NAM TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH 
ĐỘNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI, VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ 
(VSTBPN) NGÀNH NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ 
PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NGÂN HÀNG, ĐẢM VIỆC 
NHÀ” GIAI ĐOẠN 2015-2020. BAN VSTBPN VIETCOMBANK, 
CÔNG ĐOÀN VIETCOMBANK, CÔNG ĐOÀN TRỤ SỞ CHÍNH 
VIETCOMBANK ĐÃ ĐƯỢC VINH DANH TẠI HỘI NGHỊ.

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

Ban Kiểm tra nội bộ 
Vietcombank: 

Đ/c Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (đầu tiên bên trái) nhận 
Bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ 
Công đoàn Vietcombank đại diện Công đoàn Vietcombank (bên trái) nhận 

Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT (thứ 7 từ phải sang) và ông Lại Hữu Phước – Trưởng 
Ban Kiểm soát (thứ 6 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Ban Kiểm tra nội bộ
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5
Kết quả toàn diện, ấn tượng 

Hoạt động TDBL - một trong những hoạt 
động xương sống luôn được Vietcombank chú 
trọng phát triển đã đạt những kết quả hết sức 
ấn tượng. 

Tính đến tháng 11/2020, dư nợ TDBL đạt 
gần 450.000 tỷ đồng, đóng góp 55% tổng dư 
nợ của Vietcombank, tương đương mức tăng 
trưởng gần 3 lần so với cuối năm 2016. Tỷ 
trọng TDBL trên tổng dư nợ tăng dần đều qua 
các năm, từ 33% năm 2016, lên 40% năm 2017, 
45% năm 2018, 52% năm 2019 và dự kiến là 
hơn 55% năm 2020. 

 Năm 2020 là một năm khó khăn với nền 
kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính 
phủ và định hướng từ NHNN, quý I/2020, 
Vietcombank đã tiên phong trong việc giảm lãi 
suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19 với số tiền lãi đã 
hỗ trợ khách hàng lên đến hơn 2.600 tỷ đồng. 

Tín dụng bán lẻ của 
Vietcombank

Chặng đường
Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín 
dụng cũng được Vietcombank ưu tiên phát triển 
với danh mục gần 50 sản phẩm cho vay cá nhân, 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn vay của khách hàng. 
Từ những sản phẩm thiết kế chung cho phần đông 
khách hàng như cho vay mua bất động sản, mua ô 
tô, tiêu dùng đến các sản phẩm vay được “may đo” 
dành riêng cho nhóm nhỏ khách hàng như “cho 
vay chi phí đào tạo học viện phi công”, “cho vay đầu 
tư cơ sở lưu trú du lịch”... Vietcombank luôn bám 
sát thị trường, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng 
để mang lại các giải pháp tài chính giúp khách 
hàng sớm đạt được mục tiêu. 

Với sự năng động, mở rộng kết nối với các đối 
tác, chủ đầu tư bất động sản uy tín (như tập đoàn 
VinGroup), các hãng sản xuất ô tô lớn như Trường 
Hải, Huyndai Thành Công, Suzuki Việt Nam,… 
Vietcombank mang đến cho khách hàng gói ưu đãi 
mua nhà Vinhomes, nhà Ecopark, mua xe ô tô của 
các hãng uy tín với lãi suất vay cạnh tranh nhất 
trên thị trường. Khách hàng hoàn toàn yên tâm 
khi vay tại Vietcombank bởi thủ tục nhanh chóng, 
thời gian vay dài bớt áp lực tài chính, lãi suất lại rất 
cạnh tranh. 

Các chương trình khuyến mại và hỗ trợ 
marketing, truyền thông quảng bá trong thời gian 
từ 2018-2020 cũng góp phần giúp hoạt động TDBL 
tăng trưởng nhanh. Những chương trình ưu đãi 
lãi suất vay luôn được truyền thông đến khách 
hàng kịp thời trên tất cả các kênh, từ việc hiện diện 
rộng rãi tại các điểm giao dịch đến thường xuyên 
xuất hiện trên các kênh truyền thông tiếp cận 
lượng lớn khách hàng như truyền hình, VOV giao 
thông, quảng cáo trên các chuyến bay của Vietnam 
Airlines…. 

Niềm tin cho tương lai
Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, 

Vietcombank thiết kế các chính sách, sản phẩm 
dịch vụ xuất phát từ việc nghiên cứu kỹ lưỡng nhu 

cầu, mong muốn của từng phân khúc khách 
hàng. Các gói giải pháp tài chính chuyên biệt sẽ 
giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa 
cơ hội kinh doanh. 

Bên cạnh đó, Vietcombank chủ động nghiên 
cứu, ứng dụng giải pháp công nghệ thông 
tin hỗ trợ TDBL trên quy mô toàn hàng. Việc 
triển khai giải pháp BPM, ECM và nhiều giải 
pháp, công cụ hỗ trợ khác đã và đang tích cực 
góp phần giúp hoạt động cho vay bán lẻ tại 
Vietcombank giảm thiểu các rủi ro, từ đó nâng 
cao hiệu quả hoạt động. 

Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ tích 
hợp giải pháp BPM và ECM vào dự án khởi tạo 
khoản vay RLOS, giúp tự động hóa quy trình 
TDBL, tăng năng suất lao động, rút ngắn thời 
gian phê duyệt khoản vay, đem lại các trải 
nghiệm vay vốn nhanh chóng, thuận tiện nhất 
cho khách hàng. 

Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 
an tâm phát triển kinh doanh, trong thời gian 
tới, Vietcombank tiếp tục triển khai các chương 
trình ưu đãi lãi suất vay (Chương trình lãi suất 
cạnh tranh dành cho cá nhân và doanh nghiệp 
SME, Chương trình An tâm lãi suất, Chương 
trình dành cho Khách hàng Priority…). Các 
chương này được đông đảo khách hàng đón 
nhận, qua đó, Vietcombank khẳng định vai trò 
là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp và 
người dân vượt qua khó khăn, phát triển kinh 
doanh bền vững. 

Với nền tảng vững chắc, sự nỗ lực không 
ngừng của toàn hệ thống, mảng TDBL của 
Vietcombank hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt phá toàn 
diện trong những năm tới, góp phần đem lại 
nguồn tín dụng cho đông đảo người dân, hộ 
kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp 
cả nước trong quá trình phát triển mạnh mẽ 
của nền kinh tế.

năm nhìn lại

TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 5 NĂM (2015-2020) VỚI NHIỀU 
THÀNH QUẢ HẾT SỨC ẤN TƯỢNG CỦA VIETCOMBANK, 
HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (TÍN DỤNG 
BÁN LẺ - TDBL) NỔI LÊN NHƯ MỘT ĐIỂN HÌNH THÀNH 
CÔNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN, VƯỢT BẬC.

Tiếp đó, quý II/2020, Vietcombank liên tiếp 2 
lần đồng loạt giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ hơn 
160.000 khách hàng với quy mô tín dụng hơn 
365 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng triển khai 
chương trình cho vay mới với quy mô dư nợ 
30.000 tỷ đồng, lãi suất siêu thấp từ 4,5-5% 
năm. 

Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, 
TDBL của Vietcombank vẫn đạt được kết quả 
toàn diện với tăng trưởng quy mô ấn tượng, cơ 
cấu kỳ hạn được cải thiện tối ưu cũng như chất 
lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, đúng 
định hướng.

Thành công đến từ quyết tâm và nỗ 
lực không ngừng của cả hệ thống

Phát biểu tại Hội nghị hoạt động kinh doanh 
bán lẻ của Vietcombank tháng 6/2018, Chủ tịch 
HĐQT Nghiêm Xuân Thành khẳng định: “Hoạt 
động kinh doanh TDBL được Ban Lãnh đạo đặc 
biệt quan tâm với mục tiêu đưa Vietcombank 
trở thành Ngân hàng số 1 Việt Nam về bán lẻ”. 

Mạng lưới chi nhánh được mở rộng nhanh 
chóng trên toàn quốc, nhân sự cho bán lẻ được 
đầu tư, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, xây dựng 
chiến lược hành động toàn diện và dài hạn cho 
mảng kinh doanh TDBL.  

TD toàn Vietcombank TDBL

2016
33% 40% 45% 52% 55%

2017 2018 2019 2020

NỔI BẬT
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Cuộc thi Cán bộ Ngân quỹ giỏi Vietcombank 
năm 2020 được tổ chức qua vòng sơ 
loại tại đơn vị, chi nhánh thông qua hình 
thức thi trực tuyến. Sau vòng sơ loại, đã 

có 340/343 thí sinh bước vào vòng thi Bán kết 
được tổ chức ngày 11/10/2020. Có 3 thí sinh 
thuộc Vietcombank Huế do tình hình lũ lụt tại địa 
phương nên Tiểu ban hỗ trợ và thí sinh không đến 
được địa điểm thi. Vòng Bán kết đã lựa chọn 50 thí 
sinh đạt điểm cao nhất và thời gian làm bài nhanh 
nhất tham dự Vòng Chung kết.

Vòng Chung kết được tổ chức với nội dung và 
hình thức đổi mới. Các thí sinh đã trải qua 3 phần 
thi: Trắc nghiệm, Làm việc nhóm và Thực hành. 

Phần thi Trắc nghiệm: gồm 50 câu hỏi trong 
thời gian 30 phút, thí sinh làm việc trên máy tính. 
Ban giám khảo (BGK) lựa chọn ra 30 thí sinh 
xuất sắc nhất dựa trên kết quả của phần thi Trắc 
nghiệm.

Chung kết Hội thi Cán bộ Ngân quỹ giỏi 
Vietcombank lần V năm 2020 
“Thử thách để thành công”

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

NGÀY 4/12/2020, TẠI TP. CẦN THƠ, TRƯỜNG ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 
VIETCOMBANK VÀ PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN QUỸ PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN TỔ 
CHỨC VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI “CÁN BỘ NGÂN QUỸ GIỎI VIETCOMBANK LẦN THỨ V NĂM 
2020” VỚI TINH THẦN “THỬ THÁCH ĐỂ THÀNH CÔNG” VỚI SỰ THAM DỰ CỦA 50 THÍ SINH 
XUẤT SẮC ĐƯỢC LỰA CHỌN SAU VÒNG BÁN KẾT.

Phần thi Làm việc nhóm: 30 thí sinh chia 
làm 3 đội, thể hiện tinh thần làm việc nhóm 
thông qua thực hiện nhiệm vụ BGK yêu cầu. 
BGK sẽ lựa chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất vào 
phần thi Thực hành.

Phần thi Thực hành: 20 thí sinh thực hiện 
nghiệp vụ ngân quỹ theo yêu cầu. BGK lựa chọn 
1 thí sinh đoạt giải Xuất sắc; 1 thí sinh giải Nhất, 
2 thí sinh giải Nhì, 3 thí sinh giải Ba, 5 thí sinh 
giải Khuyến khích.

Tại Lễ trao giải, Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank Phùng Nguyễn Hải Yến - Trưởng 
BGK đánh giá: “So với các kỳ thi trước, Vòng 
Chung kết Hội thi năm nay có nhiều đổi mới, 
đặc biệt thông qua phần thi làm việc nhóm, 
BGK không chỉ đánh giá thí sinh trên khía cạnh 
nghiệp vụ mà còn đánh giá tố chất cá nhân của 
từng thí sinh để chọn lựa ra những thí sinh tài 
năng, xuất sắc cả về chuyên môn và kỹ năng làm 

việc. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, có tinh 
thần nhiệt huyết trong công việc, sẽ tiếp tục được 
Vietcombank bồi dưỡng nâng cao”. 

Ban Lãnh đạo Vietcombank mong muốn và 
kỳ vọng các cán bộ xuất sắc tiếp tục phát huy khả 
năng trong công tác hằng ngày, tạo hiệu ứng lan 
tỏa tới các đồng nghiệp tại Chi nhánh, Phòng/Ban/
Trung tâm công tác của mình. Mỗi một cố gắng, nỗ 
lực của các cán bộ ngân quỹ trong từng giao dịch là 
một đóng góp để tăng thêm niềm tin và uy tín của 
Vietcombank đối với khách hàng.

Phó Tổng Giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến 
nhấn mạnh: “Năm 2020 là một năm đầy khó khăn 
và thách thức với Vietcombank do ảnh hưởng của 
dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, chúng ta đã cùng 
nhau vượt qua và Hội thi đã được tổ chức an toàn, 
hiệu quả, đúng với tinh thần của “Thử thách để 
thành công” của sự kiện. Ban Lãnh đạo cũng mong 
muốn tiếp tục định kỳ tổ chức thi sát hạch tay nghề 
để tuyển chọn và nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, gắn đào tạo với công tác đánh giá, quy hoạch 
và sử dụng cán bộ. Ban Lãnh đạo kỳ vọng trong 
thời gian tới, hoạt động ngân quỹ của Vietcombank 

TT Thí sinh Đơn vị Giải thưởng

1 Đoàn Trung Hiếu Trung tâm Xử lý tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh Xuất sắc

2 Nguyễn Duy Dỵ Phòng Hành chính - Ngân quỹ, Vietcombank Phú Nhuận Nhất

3 Đinh Thị Bạch Tuyết Phòng Ngân quỹ, Vietcombank Đồng Nai
Nhì

4 Nguyễn Thị Gấm Trung tâm Xử lý tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

5 Nguyễn Thị Thùy Trinh PGD Hùng Vương, Vietcombank Đà Nẵng

Ba6 Phạm Thị Phương Phòng Ngân quỹ, Vietcombank Quảng Ngãi

7 Lê Nguyễn Hiển Vinh Trung tâm Xử lý tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

8 Văn Thiện Thanh Thủy PGD Thanh Khê, Vietcombank Đà Nẵng

Khuyến khích

9 Nguyễn Thị Hoài Thu Phòng Ngân quỹ, Vietcombank Hải Dương

10 Văn Ngọc Sinh Phòng Ngân quỹ - Vietcombank Kỳ Đồng

11 Nguyễn Thị Thùy Linh Phòng Dịch vụ khách hàng, Vietcombank Quảng Ngãi

12 Trần Thị Huỳnh Phương Trung tâm Xử lý tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

13 Nguyễn Thị Thu Trang Vietcombank Hà Nội

Top 20

14 Bùi Thị Diệu Huyền Vietcombank TP. Hồ Chí Minh

15 Đỗ Thị Kiều Oanh Vietcombank Phố Hiến

16 Lê Đức Thọ Vietcombank Hoàng Mai

17 Đặng Thị Hải Yến Vietcombank Thành Công 

18 Lê Văn Minh Vietcombank Phú Thọ

19 Nguyễn Thị Quý Vietcombank Ba Đình

20 Nguyễn Thị Kiều Trang Vietcombank Thăng Long

sẽ tiếp tục có những bứt phá, đóng góp cho 
những mục tiêu chiến lược trong hoạt động 
kinh doanh của Vietcombank”.

Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi, vòng Chung kết 
Hội thi “Cán bộ Ngân quỹ giỏi Vietcombank năm 
2020” với tinh thần “Thử thách để thành công” 
đã tìm ra được chủ nhân của các giải thưởng. 

Danh sách 20 thí sinh được vào phần thi thực hành và đoạt giải:

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phùng Nguyễn Hải Yến - 
Trưởng Ban Giám khảo phát biểu khai mạc

Toàn cảnh phần thi Trắc nghiệm

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phùng Nguyễn Hải Yến - Trưởng 
Ban Giám khảo (ngoài cùng bên phải) và Trưởng Ban Kiểm soát 

Lại Hữu Phước (ngoài cùng bên trái) trao giải thưởng và tặng hoa chúc 
mừng thí sinh đoạt giải Nhất

NỔI BẬT
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NỔI BẬT

Công đoàn Vietcombank 
Chung tay góp sức cùng cộng đồng 

Bài: Văn phòng Công đoàn Vietcombank

NĂM 2020 LÀ MỘT NĂM NHIỀU BIẾN CỐ VÀ KHÓ KHĂN 
CHUNG ĐỐI VỚI TOÀN THẾ GIỚI. RIÊNG VỚI VIỆT NAM, 
BÊN CẠNH ĐẠI DỊCH COVID-19 VỚI NHỮNG ẢNH HƯỞNG 
TIÊU CỰC ĐẾN HẦU HẾT MỌI LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ 
HỘI, THIÊN TAI LŨ LỤT XẢY RA LIÊN TIẾP TẠI CÁC TỈNH 
MIỀN TRUNG CŨNG ĐÃ KHIẾN NGƯỜI DÂN PHẢI GÁNH 
CHỊU NHỮNG HẬU QUẢ NẶNG NỀ. 

học bổng cho trẻ em nghèo, hỗ trợ đồng bào lũ 
lụt,…) từ Quỹ xã hội Công đoàn Vietcombank 
trong năm 2020 tổng số tiền ~ 21 tỷ đồng, 
gồm: Tặng quà Tết cho người nghèo nhân dịp 
Tết Nguyên đán 2020 (5,7 tỷ đồng); Hỗ trợ học 
bổng/tặng quà cho trẻ em vượt khó học giỏi 
thông qua Quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng 
(250 triệu đồng); Ủng hộ, đóng góp phòng 
chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập 
mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 
(8,5 tỷ đồng); Hỗ trợ các CĐCS thực hiện 
chương trình ASXH nhân ngày 27/7 (250 triệu 
đồng); Tặng quà các đối tượng là người có công 
với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết 
tật cô đơn, không nơi nương tựa; tặng xe lăn 
cho người khuyết tật, xe đạp cho trẻ mồ côi; Hỗ 
trợ kinh phí cứu trợ đồng bào bị thiệt hại sau 
đợt mưa lũ lịch sử tại 3 tỉnh Thừa Thiên-Huế, 
Quảng Trị, Quảng Bình (900 triệu đồng); Hỗ trợ 
kinh phí cứu trợ đồng bào bị thiệt hại sau đợt 
mưa lũ lịch sử tại tỉnh Quảng Ngãi (300 triệu 
đồng); Hỗ trợ kinh phí cho các gia đình thuộc 
đối tượng hộ nghèo và gia đình chính sách đặc 
biệt khó khăn bị thiệt hại do bão lũ tại Quảng 
Trị; Tài trợ kinh phí cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt 
Nam để thực hiện chương trình ASXH tại tỉnh 
Ninh Thuận và Hà Giang (1 tỷ đồng).

Ngoài ra, Công đoàn Vietcombank cũng đã chi 
từ nguồn chi Quỹ Tình nghĩa Vietcombank và Quỹ 
Tương ái Vietcombank cho 137 trường hợp đoàn 
viên, người lao động và người thân bị mắc bệnh 
hiểm nghèo, qua đời; hỗ trợ 54 cháu đạt thành tích 
cao trong học tập năm học 2019-2020; trợ cấp 76 
cháu bị khuyết tật bẩm sinh với tổng số tiền hơn 
2,5 tỷ đồng.

Công đoàn cũng đã thực hiện nộp nghĩa vụ các 
quỹ ủng hộ từ nguồn Quỹ Tình nghĩa và Quỹ Xã hội 
thu được của toàn hệ thống trong năm 2019 và 
2020 lên Công đoàn Ngân hàng Việt Nam số tiền 
~ 2,6 tỷ đồng; vận động đoàn viên, người lao động 
đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung tính 
đến thời điểm ngày 09/12/2020 với tổng số tiền 
~ 8,2 tỷ đồng; phối hợp với chuyên môn ủng hộ Ủy 
ban MTTQ Việt Nam trong phong trào Toàn dân 
ủng hộ, phòng chống dịch COVID-19 số tiền 10 tỷ 
đồng; ủng hộ 11 tỷ đồng chung tay cùng cán bộ, 
chiến sỹ và đồng bào miền Trung khắc phục khó 
khăn sau thiên tai lũ lụt.

 Ngoài ra, nhiều CĐCS trực thuộc Công đoàn 
Vietcombank cũng đã phối hợp với Đoàn thanh 
niên tổ chức phát động các hoạt động ý nghĩa, 
thiết thực ủng hộ người dân tại các tỉnh bị ảnh 
hưởng bởi bão lụt sớm khắc phục khó khăn 
như hỗ trợ trực tiếp cho các điểm trường, các 
hộ gia đình, trao tặng quà cho các hộ dân và 
trường học bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; trao tặng 
chi phí xây dựng nhà tình nghĩa…

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 
2020, Công đoàn Vietcombank cũng phải cân 
nhắc khi tổ chức các hoạt động trên toàn hệ 
thống song cũng đã triển khai “Cuộc thi trực 
tuyến sáng tác video clip tập thể dục giữa giờ 
trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng”, lựa chọn 
được 11 tác phẩm xuất sắc tham dự vòng chung 
kết Công đoàn NHVN. 

Ngoài ra, Cuộc thi viết “Ngân hàng trong em” 
dành cho con cán bộ, đoàn viên, người lao động 
trên toàn hệ thống mà Công đoàn Vietcombank 
phát động cũng đã trao 08 giải thưởng chung 
cuộc cho các bài viết xuất sắc.

Có thể nói, năm 2020 là một năm khó 
khăn với nhiều thử thách, song Công đoàn 
Vietcombank cùng toàn thể đoàn viên, người 
lao động đã chung tay thực hiện được rất nhiều 
nội dung thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc, giúp ích cho cộng đồng và những đối tượng 
khó khăn. Công đoàn Vietcombank cũng đã lựa 
chọn được phương thức tổ chức phong trào 
phù hợp, tạo không khí sôi nổi tích cực, thu hút 
được đông đảo đoàn viên, người lao động tham 
gia, đem lại tinh thần làm việc hăng say, tinh 
thần nỗ lực cùng phát triển vì một ngân hàng 
xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng. 

Với những kết quả đạt được trong năm 
2020, Công đoàn Vietcombank vinh dự được 
tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì 
đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công 
tác chăm lo phúc lợi và lợi ích của người lao 
động; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
công nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người 
lao động” năm 2019-2020 và tặng Bằng khen 
“đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công 
tác phòng chống dịch COVID-19”; vinh dự được 
nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt 
Nam tại Hội nghị “Tổng kết 5 năm kế hoạch 
hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của 
phụ nữ và phong trào giỏi việc ngân hàng, đảm 
việc nhà giai đoạn 2015-2020” cùng nhiều danh 
hiệu khen thưởng ý nghĩa khác dành cho tập 
thể và cá nhân.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sát sao 
của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank 
cùng tinh thần sẻ chia, tương thân tương 
ái, Công đoàn Vietcombank cùng toàn thể 

đoàn viên công đoàn đã nỗ lực, đồng hành cùng 
cộng đồng, chung tay triển khai nhiều chương 
trình an sinh, thiện nguyện ý nghĩa, đóng góp 
vào thành tích chung của toàn hệ thống chào 
mừng thành công Đại hội Đảng bộ Vietcombank 
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cụ thể, tính đến tháng 11/2020, Công đoàn 
Vietcombank đã chi cho các đối tượng ngoài 
hệ thống (như xây dựng nhà tình nghĩa, trao 

Năm 2020, Công đoàn Vietcombank cùng 
toàn thể đoàn viên, người lao động đã 
chung tay thực hiện nhiều hoạt động thiết 
thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp 
ích cho cộng đồng và những đối tượng khó 
khăn.
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Năm 2020, hòa chung không khí tuổi trẻ cả 
nước rộn ràng thi đua lập thành tích chào 
mừng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mặc dù các 

hoạt động gặp nhiều hạn chế do đại dịch COVID-19 
gây ra, tuổi trẻ Vietcombank đã khắc phục khó 
khăn, xung kích thực hiện nhiều hoạt động và đạt 
được nhiều thành tích nổi bật, đóng góp vào thành 
tích chung của toàn hệ thống chào mừng thành 
công Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cùng điểm lại những kết quả mà tuổi trẻ 
Vietcombank đã nỗ lực đạt được trong năm 2020.

Đăng ký đảm nhận và triển khai vượt 
kế hoạch nhiều công trình thanh niên 
(CTTN) xung kích trong sản xuất kinh 
doanh

Với định hướng tổ chức Đoàn là cánh tay phải 
của Đảng, là lực lượng xung kích thực hiện nhiệm 
vụ kinh doanh, trong năm 2020, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu 
CTTN các cấp, trong đó có rất nhiều công trình 
thuộc lĩnh vực kinh tế, góp phần tăng lợi nhuận 
trong toàn hệ thống Vietcombank. 

Tính đến hết tháng 11/2020, toàn Đoàn 
Vietcombank có 29 CTTN cấp Đoàn Khối DNTW 
(đạt 241% chỉ tiêu được giao); 54 CTTN cấp Đoàn 

Tuổi trẻ Vietcombank
sắt son niềm tin với Đảng

Bài & Ảnh: Văn phòng Đoàn Thanh niên

Vietcombank (đạt 193% chỉ tiêu được giao); 
183 CTTN cấp cơ sở (đạt 292% chỉ tiêu được 
giao). Trong đó, nhiều CTTN tiêu biểu gắn với 
hoạt động kinh doanh tại chi nhánh thể hiện 
tính chủ động của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) 
trong việc bám sát định hướng các trụ cột được 
Ban Lãnh đạo đề ra như CTTN “Hoàn thành 
vượt ít nhất 20% chỉ tiêu kế hoạch Doanh số 
Bancassurance cuối kỳ”, “Thi đua phát triển 
huy động vốn bán buôn phấn đấu vượt 110% 
kế hoạch kinh doanh năm 2020”; “Xây dựng bộ 
dữ liệu tổng hợp thông tin thị trường tài chính 
tiền tệ từ Reuters”, “Nghiên cứu và triển khai 
sáng kiến khoa học Triển khai hệ thống điều 
hành quản lý công việc trên nền tảng online tại 
Vietcombank Trụ sở chính”, “Đề tài khoa học 
Nâng cao năng lực quản lý và xử lý nợ có vấn đề 
bằng ứng dụng công nghệ”…

Trong các CTTN đã thực hiện năm 2020, 
có thể dễ dàng nhận thấy, các cán bộ trẻ 
Vietcombank đã nỗ lực hết mình nhằm gia tăng 
tỷ trọng các công trình mang tính sáng tạo, 
đem đến nhiều giải pháp có yếu tố khoa học kỹ 
thuật, công nghệ, áp dụng chương trình phần 
mềm mới… góp phần cải tiến quy trình nghiệp 
vụ và giải quyết công việc, thực hành tiết kiệm, 
nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tổ chức thành công Hội trại Thanh 
niên “Tuổi trẻ Vietcombank - Sắt son 
niềm tin với Đảng” 

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng, ngày 28/6/2020, Ban Thường 
vụ Đoàn Thanh niên Vietcombank đã tổ chức 
thành công Hội trại truyền thống năm 2020 tại 
Sơn Tây, Hà Nội.

Với tên gọi “Tuổi trẻ Vietcombank - Sắt son 
niềm tin với Đảng”, Hội trại được tập hợp bởi 
27 tiểu trại với sự tham gia của hơn 700 ĐVTN 
đến từ 116 cơ sở Đoàn trên toàn hệ thống. Với 
nhiều chương trình phong phú và đa dạng, các 
trại sinh đã có một ngày hoạt động hăng say và 
tích cực như Lễ báo công dâng Bác tại Đền thờ 
bác Hồ trên đỉnh núi Ba Vì, thi trang trí trại, 
thi các trò chơi vận động tập thể, flash mob sôi 
động, chương trình lửa trại, thi văn nghệ với 
chủ đề “Giai điệu tự hào”… 

Phát biểu chỉ đạo tại Đêm tổng kết Hội trại, 
đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BTV Đảng 
ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank nhấn mạnh: Những thành quả nổi 
bật, tích cực của Vietcombank trong 05 năm 
gần đây có phần đóng góp to lớn của lớp cán bộ 
trẻ… Ban Lãnh đạo kỳ vọng và giao nhiệm vụ 
cho lớp cán bộ trẻ Vietcombank sẽ là lực lượng 
nòng cốt, trọng yếu và quan trọng nhất để cùng 
với hệ thống hiện thực hóa các mục tiêu chiến 
lược từ nay đến 2025 mà Ban Lãnh đạo đã đề 
ra. Ngọn lửa nhiệt huyết đã được thắp lên hôm 
nay sẽ phải được lan tỏa và cháy mãi trong tim 

những người trẻ, hãy xung kích hơn nữa, sáng 
tạo hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong học tập và 
trong mỗi công việc hằng ngày; phải thấy được 
trách nhiệm và vai trò của bản thân trong mỗi 
bước tiến của Vietcombank, góp phần đưa 
Vietcombank cùng vươn ra biển lớn.

Mang màu xanh Vietcombank xoa dịu 
những cuộc đời bất hạnh

Với mục tiêu hướng đến một Ngân hàng 
Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng, các 
hoạt động ASXH và đền ơn đáp nghĩa luôn là 
chương trình thường xuyên của các cơ sở Đoàn. 
Năm 2020, rất nhiều hoạt động thiết thực đã 
được Đoàn Thanh niên Vietcombank triển khai 
thực hiện với tổng kinh phí gần 8,55 tỷ đồng. 
Tại mỗi địa phương, vùng miền, cách làm tuy 
khác nhau nhưng cùng chung niềm vui được 
đồng hành, sẻ chia với những mảnh đời bất 
hạnh, khẳng định giá trị nhân văn được hun đúc 
trong Văn hóa Vietcombank.

Khẳng định trí tuệ tuổi trẻ 
Vietcombank trong các cuộc thi học 
thuật của tuổi trẻ cả nước

Nhằm triển khai có hiệu quả cuộc thi 
“Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần 
thứ II năm 2020” do Trung ương Đoàn tổ chức, 
Ban Thường vụ Đoàn Vietcombank đã phát 
động cuộc thi đến các cơ sở Đoàn trực thuộc 
và nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông 
đảo ĐVTN. Tại vòng thi đầu tiên - vòng thi trực 
tuyến, hơn 1.300 đoàn viên Vietcombank đã 
tham gia thi trong tổng số 2.641 thí sinh của 
Đoàn Khối DNTW. Kết quả Chung cuộc, Đoàn 
Vietcombank vinh dự có 01 thí sinh đoạt giải 
Nhì và 01 thí sinh đoạt giải Ba. 

Thông qua cuộc thi có thể thấy hệ thống 
Đoàn các cấp của Vietcombank đã triển khai 
cuộc thi một cách quyết liệt, hiệu quả, thể hiện 
qua số lượng thí sinh dự thi chiếm gần 50% 
tổng số thí sinh của Khối DNTW. Trí tuệ tuổi trẻ 
Vietcombank được khẳng định bằng những giải 
thưởng mà ĐVTN Vietcombank đoạt được.

Sức trẻ, bản lĩnh, trí tuệ là sức mạnh để tuổi 
trẻ Vietcombank vượt qua mọi khó khăn, đến 
với những mục tiêu mới, cao hơn, đẹp hơn. 
Trong những thành quả lớn lao mà hệ thống 
Vietcombank đã đạt được có đóng góp của gần 
5.300 ĐVTN. Tuổi trẻ Vietcombank nguyện một 
lòng sắt son niềm tin với Đảng, chung tay đưa 
"con tàu" Vietcombank vươn ra biển lớn.

Ban Lãnh đạo và đông đảo ĐVTN tham dự Hành trình về nguồn Đoàn Thanh niên Vietcombank vinh dự có 02 thí sinh tham dự và giành 
giải cao tại Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ 

năm 2020 do TW Đoàn tổ chức

Tặng vật tư y tế và thức uống dinh dưỡng cho các y bác sỹ bệnh viện 
tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

NỔI BẬT
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Tiềm năng thị trường Bancassurance 
Có nhiều định nghĩa khác nhau về bảo 

hiểm liên kết ngân hàng (bancassurance), 
nhưng theo một khái niệm đơn giản nhất thì 
bancassurance là phân phối các sản phẩm 
bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng. Tại một số 
thị trường, kênh bancassurance hiện chiếm 
tỷ trọng trên 50%, có nước lên tới hơn 70% 
doanh thu bảo hiểm nhân thọ. 

Sinh sau đẻ muộn, thị trường bancassurance 
tại châu Á và Việt Nam chỉ mới phát triển mạnh 
trong những năm gần đây. Trong bối cảnh kênh 
đại lý dần mất đi vị thế, có nơi tăng trưởng âm 
thì bancassurance lại là vị cứu tinh cho doanh 
thu công ty bảo hiểm trên thị trường này. Nếu 
như năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm mới 
đến từ kênh phân phối qua ngân hàng chỉ chiếm 
10%/tổng số phí bảo hiểm thu được của cả thị 
trường, thì năm 2018 là 20%; năm 2019 chiếm 
hơn 30%/tổng doanh thu phí bảo hiểm mới của 
khối nhân thọ. Đầu tư vào kênh bán bảo hiểm 

qua ngân hàng trở thành một xu thế tất yếu của 
các công ty bảo hiểm. 

Về phía các ngân hàng, doanh thu từ hoa 
hồng phí bảo hiểm đóng vai trò như một điểm 
sáng mới trong thu phí dịch vụ. Giới chuyên gia 
cũng kỳ vọng mảng bancassurance sẽ là động 
lực chính cho tăng trưởng thu nhập dịch vụ của 
ngân hàng trong thời gian tới.

Với cơ chế hợp tác win - win, ký kết độc 
quyền với ngân hàng để phân phối sản phẩm 
bảo hiểm được nhận định là xu thế tất yếu. 

FWD và Vietcombank - 
cái bắt tay kỳ vọng

Sự lớn mạnh của Bancassurance đã đặt 
các ngân hàng và công ty bảo hiểm ngày càng 
gần nhau hơn. Trong những năm gần đây, thị 
trường liên tục chứng kiến nhiều thương vụ 
hợp tác độc quyền phân phối giữa ngân hàng và 
công ty bảo hiểm. 

Ngày 12/11/2019, giới tài chính trong nước 
râm ran về lễ ký kết thỏa thuận hợp tác của 
Ngân hàng hàng đầu Việt Nam Vietcombank và 
Tập đoàn bảo hiểm FWD của tỷ phú Hong Kong 
Richard Li, bắt đầu mối quan hệ hợp tác độc 
quyền phân phối bảo hiểm có thời hạn 15 năm. 
Sự hợp tác này được nhận định là một trong 
những cái bắt tay đắt giá nhất trong lịch sử 
ngành tài chính trong nước. Quy mô của thương 
vụ cho thấy sự kỳ vọng lớn của cả hai bên trong 
việc phát triển và thay đổi vị thế trong bản đồ 
bancassurance của Việt Nam. 

Trước FWD, Vietcombank đã hợp tác với 
đối tác bảo hiểm VCLI. Với đối tác mới FWD, 
Vietcombank kỳ vọng đạt được mục tiêu trở 
thành ngân hàng phân phối bảo hiểm số 1 trên 
thị trường Việt Nam vào năm 2025, đóng góp 
vào mục tiêu thu nhập từ ngân hàng bán lẻ đạt 
hơn 1 tỷ USD vào năm 2025 theo chiến lược đã 
đề ra.

Về phía FWD, là tập đoàn bảo hiểm trẻ mới 
thành lập từ 2016 nhưng đến nay, phạm vi hoạt 
động đã rộng khắp châu Á. Tại Việt Nam, FWD 
liên tục là một trong những công ty bảo hiểm 
nhân thọ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thị 
trường. Hợp tác với Vietcombank là một trong 
những kế hoạch trên con đường chinh phục 

Vietcombank & FWD
Tiềm năng & kỳ vọng

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Ái Linh

tham vọng của FWD là trở thành công ty có 
kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng dẫn 
đầu tại thị trường Việt Nam. 

Sau lễ ký kết, ngày 13/04/2020, 
Vietcombank đã chính thức phân phối các sản 
phẩm bảo hiểm của FWD trên toàn hệ thống. 
Trong vòng chưa đầy 1 tháng, hơn 500 FSC đã 
được tiếp nhận vào hệ thống, gần 1.000 cán bộ 
bán hàng của Vietcombank đã được đào tạo và 
cấp code cùng nhiều chính sách Marketting đã 
được thực hiện, chính thức đưa các sản phẩm 
bảo hiểm FWD vào hệ sinh thái các sản phẩm 
dịch vụ của Vietcombank tại hơn 550 điểm bán 
trên toàn quốc. 

Danh mục sản phẩm bảo hiểm được đưa 
vào phân phối khá đa dạng, từ các sản phẩm 
mang tính bảo vệ như Vững ước mơ, Cả nhà vui 
khỏe, Bảo hiểm bệnh ung thư cho đến các sản 
phẩm mang tính đầu tư và tiết kiệm như FWD 
con vươn xa, FWD đón đầu thay đổi 2.0… Các 
sản phẩm được xây dựng một cách đơn giản, dễ 
hiểu, minh bạch, linh hoạt, có thể đáp ứng nhu 
cầu đa dạng của các phân khúc khách hàng khác 
nhau dựa trên nền tảng công nghệ.

Sau 6 tháng triển khai, cùng với hàng loạt 
các hoạt động thúc bán của hai bên và quyết 
tâm của toàn hệ thống, hợp tác đã mang lại kết 
quả ban đầu tích cực, doanh số phí FWD quý II 
đạt 60 tỷ đồng, quý III đạt 202 tỷ đồng, tốc độ 
tăng trưởng quý III so với quý II đạt hơn 330%. 
Đây là kết quả khá ấn tượng trong bối cảnh dịch 
bệnh, thiên tai gây ảnh hưởng chung đến nền 
kinh tế cũng như tình hình tài chính của khách 
hàng. 

Tất nhiên, đây chỉ là những thành công bước 
đầu trên chặng đường hợp tác 15 năm phía 
trước, vẫn còn rất nhiều việc mà Vietcombank 
và FWD cần phải thực hiện để đạt được kỳ 
vọng dẫn đầu thị trường bancassurance Việt 
Nam. Nhưng với quy mô và uy tín hàng đầu 
của Vietcombank cùng sự đầu tư mạnh tay của 
FWD, các chuyên gia tin rằng, “miếng bánh” 
bancassurance sẽ được chia lại trên thị trường 
bảo hiểm. Trong tương lai, Vietcombank và đối 
tác sẽ tiếp tục lên kế hoạch dài hạn và xây dựng 
sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách 
hàng, tối ưu hóa mạng lưới phân phối, nâng 
cao chất lượng phục vụ, đưa sản phẩm đến gần 
khách hàng hơn và gia tăng doanh số. Hy vọng 
với sự nỗ lực của hai bên, Vietcombank sẽ sớm 
đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra cho sự 
hợp tác này.

Hợp tác với Vietcombank là một trong 
những kế hoạch trên con đường chinh 
phục tham vọng của FWD là trở thành 
công ty có kênh phân phối bảo hiểm 
qua ngân hàng dẫn đầu tại thị trường 
Việt Nam. 

NỔI BẬT

Vietcombank và Tập đoàn Bảo hiểm FWD ký kết Biên bản hợp tác độc quyền 
phân phối bảo hiểm thời hạn 15 năm

52 53CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 328 - THÁNG 01/2021 SỐ 328 - THÁNG 01/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK

Mừng Xuân
Tân Sửu 

 20   21



NHỊP SỐNG

Có thể nói, đại dịch COVID-19 
và quá trình giãn cách xã hội 
đã thúc đẩy Bộ phận Quan hệ 
nhà đầu tư chủ động, sáng 

tạo và tích hợp xu thế chuyển đổi số 
vào hoạt động nhằm duy trì kênh 
tương tác với cộng đồng nhà đầu tư. 
Các tài liệu, thông tin tài chính của 
Ngân hàng luôn được Bộ phận cập 
nhật, công bố kịp thời.

Bộ phận đã tích cực tổ chức các 
phiên làm việc trực tuyến với khách 
hàng, chủ động tham gia các hội 
nghị đầu tư trực tuyến. Tính đến hết 
năm 2020, Vietcombank đã tổ chức 
hơn 120 buổi làm việc trực tuyến 
với nhà đầu tư tiềm năng, tham gia 
9 hội nghị đầu tư trực tuyến được tổ 
chức bởi các công ty chứng khoán 
uy tín trong và ngoài nước. Nhờ 
những nỗ lực ấy, giá trị thương hiệu 
của Vietcombank trong cộng đồng 
đầu tư tiếp tục được củng cố.

Phát triển hoạt động quan hệ nhà đầu tư
trong bối cảnh COVID-19

Bài: Ban Chiến lược, Tuyên giáo và TKTH

VỚI VAI TRÒ LÀ CẦU NỐI GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ, HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ 
ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2020 CỦA VIETCOMBANK CÓ NHIỀU BƯỚC CHUYỂN LỚN, BẮT KỊP XU THẾ CHUNG 
TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ ĐẠT ĐƯỢC SỰ GHI NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC QUỸ ĐẦU TƯ, CÁC 
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CŨNG NHƯ ĐÔNG ĐẢO GIỚI ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

Bên cạnh đó, suốt 12 tháng trong 
năm, Vietcombank đã thực hiện 
công bố chính xác, kịp thời và đầy 
đủ các báo cáo tài chính, báo cáo 
quản trị, báo cáo thường niên cùng 
hơn 50 nội dung công bố thông tin 
bất thường về hoạt động ngân hàng 
để qua đó nhà đầu tư và cổ đông 
hiểu được tình hình hoạt động cũng 
những kế hoạch, chiến lược “vượt 
bão” của Vietcombank trong bối 
cảnh biến động này.

Với những nỗ lực không ngừng 
nghỉ, hoạt động quan hệ nhà đầu tư 
của Vietcombank năm 2020 đã đạt 
được những kết quả đáng ghi nhận, 
góp phần gia tăng giá trị của Ngân 
hàng: Duy trì vị trí dẫn đầu trong 
số các ngân hàng thương mại Việt 
Nam được đánh giá xếp hạng bởi 
cả 3 tổ chức định hạng tín nhiệm 
uy tín Fitch, Moody’s và S&P, khẳng 
định vị thế ngân hàng số một Việt 

Nam; Cổ phiếu VCB liên tiếp có mức 
giá giao dịch cao nhất trong các cổ 
phiếu ngân hàng niêm yết, dẫn đầu 
thị trường về mức vốn hóa và là trụ 
cột đóng góp tích cực cho VN-Index 
tăng trưởng; Tiếp tục củng cố quan 
hệ với cổ đông chiến lược Mizuho 
với kỳ vọng đưa mối quan hệ hợp 
tác chiến lược giữa hai bên lên một 
tầm cao mới.

Năm 2020 khép lại hành trình 
12 năm miệt mài cống hiến của 
những người làm công tác quan 
hệ nhà đầu tư với biết bao thăng 
trầm, gắn liền với sự phát triển 
của Vietcombank. Một hành trình 
của hàng nghìn giờ làm việc, hàng 
trăm cuộc tiếp xúc, của áp lực tăng 
vốn thành công và của một niềm 
tin chiến thắng - niềm tin mang tên 
Vietcombank.

NỔI BẬT

Thành phần tham dự khoá đào tạo gồm 
hơn 200 cán bộ chủ chốt là các Ủy viên 
BCH Đảng bộ, Ủy viên HĐQT, Thành viên 
Ban điều hành, Trưởng các đơn vị tại Trụ 

sở chính và Giám đốc các Chi nhánh, các đơn vị 
thành viên trong toàn hệ thống Vietcombank.

Giảng viên là Lãnh đạo Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Bộ Thông tin 
và truyền thông; Lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc Bộ 
Công Thương, Bộ Công an; Viện trưởng Viện 
Chiến lược ngành ngân hàng, Tập đoàn FPT, 
Công ty tư vấn PwC. 

Trong gần 2 ngày, các giảng viên đã cập 
nhật, hệ thống hóa và truyền tải nhiều nội dung 
quan trọng, có tác động lớn đến hoạt động 
ngân hàng như: Diễn biến, xu hướng kinh tế 
thế giới và trong nước; các hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới và tác động tới nền kinh 
tế Việt Nam; những điểm mới quan trọng trong 

đào tạo, cập nhật kiến thức 
mới cho cán bộ chủ chốt

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

TRONG HAI NGÀY 27-28/11/2020, TẠI HÀ NỘI, 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG 
TRÌNH ĐÀO TẠO “BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI 
DÀNH CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT TRONG TOÀN HỆ THỐNG”. dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII, 

các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước 
trước các diễn biến, xu hướng của khu vực và 
toàn cầu. 

Tham gia khóa đào tạo, các học viên còn 
được chia sẻ thông tin về xu thế chuyển đổi số 
trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và khuyến 
nghị chính sách đối với hoạt động ngân hàng; 
phương thức quản trị nhân sự hiện đại; các giải 
pháp phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng; chiến lược phát triển ngành 
ngân hàng Việt Nam và chiến lược phát triển 
của Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn đến 
2030.

Phát biểu kết thúc khoá đào tạo, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank nhấn mạnh tầm quan trọng, nội 
dung ý nghĩa và kết quả thiết thực của khóa đào 
tạo dành cho các bộ chủ chốt của Vietcombank, 
ngân hàng hoạt động an toàn và hiệu quả nhất 
tại Việt Nam, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu 
chiến lược, đưa Vietcombank trở thành ngân 
hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân 
hàng lớn nhất khu vực và lọt top 300 tập đoàn 
tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới.

Đây là khoá đào tạo bồi dưỡng, cập nhật 
các kiến thức mới được tổ chức lần đầu tiên 
dành cho cán bộ chủ chốt Vietcombank ngay 
sau thành công Đại hội Đảng bộ Vietcombank 
và Đảng bộ khối DNTW, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Khóa đào tạo đã thành công tốt đẹp và chắc 
chắn sẽ lan tỏa, tạo niềm tin và hiệu ứng tích 
cực để toàn hệ thống Vietcombank hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp 
phần cùng ngành Ngân hàng đóng góp tích cực 
cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank phát biểu tại sự kiện

Vietcombank
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KẾT NỐI

Tới dự buổi lễ có đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm 
- Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư 
Đảng ủy Khối DNTW; đ/c Y Biêr Niê - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 

đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk; đ/c Nguyễn Tuấn Hà - 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Đắk Lắk; các đ/c nguyên lãnh đạo Tỉnh 
ủy Đắk Lắk; Lãnh đạo Thị ủy Buôn Hồ, NHNN tỉnh 
Đắk Lắk; đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank, đại diện lãnh đạo 
các ban, ngành, đoàn thể huyện Krông Buk, xã 
Cư Pơng, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh 
Trường Tiểu học Ama Pui.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cho biết, tại tỉnh 
Đắk Lắk, trong 7 năm qua, Vietcombank đã tham 

gia vào công tác ASXH với số 
tiền gần 25 tỷ đồng.

Công trình Nhà lớp học 
Trường Tiểu học Ama Pui do 
Vietcombank tài trợ với tổng 
nguồn vốn hỗ trợ 3 tỷ đồng, 
được khởi công từ tháng 
11/2019, tổng diện tích sàn 
480 m2 gồm 2 tầng, 06 phòng 
học. Vào tháng 6/2020, công 
trình đã hoàn thành đúng 
tiến độ, đảm bảo yêu cầu về 
chất lượng theo đúng thiết 
kế, được đưa vào sử dụng cho 
năm học 2020-2021. Đây là 
một trong những công trình 
hết sức ý nghĩa, giúp các em 
có điều kiện để phấn đấu học 
tập tốt hơn, đáp ứng nguyện 
vọng của bà con nhân dân xã 
Cư Pơng.

Chủ tịch HĐQT Nghiêm 
Xuân Thành cũng bày tỏ lời 
cảm ơn sâu sắc tới các đ/c 
lãnh đạo địa phương vì sự 
quan tâm, ủng hộ, tạo điều 
kiện để Vietcombank có được 
vinh dự đóng góp xây dựng 
ngôi trường khang trang và 
đầy ý nghĩa này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cảm ơn 
sự quan tâm của Vietcombank 
đối với tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt 

là với Trường Tiểu học Ama Pui, giúp các em 
học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, khẳng 
định công trình là món quà thể hiện lòng kính 
trọng, biết ơn đối với đ/c Ama Pui - cố Bí thư 
Tỉnh ủy. Đ/c Nguyễn Tuấn Hà cũng mong muốn 
và giao nhiệm vụ cho các thầy cô Trường Tiểu 
học Ama Pui và lãnh đạo địa phương phải hết 
sức chú trọng gìn giữ và thường xuyên tu bổ 
công trình để không phụ tấm lòng hảo tâm và 
tình cảm mà Ban Lãnh đạo và tập thể CBNV 
Vietcombank dành tặng.

Nhân dịp này, đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - 
Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng 
ủy Khối DNTW đã trao tặng thầy và trò nhà 
trường 01 Tivi Sony 55 inch để phục vụ cho 
công tác dạy và học; Chủ tịch HĐQT Nghiêm 
Xuân Thành tặng nhà trường 03 bộ máy vi tính.

Bài: Hương Trà; Ảnh: Đỗ Hữu Xuân Hòa

Khánh thành Nhà lớp học tại 
Đắk Lắk do Vietcombank
tài trợ 3 tỷ đồng
VỪA QUA, TẠI XÃ CƯ PƠNG, HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK ĐÃ DIỄN 
RA LỄ KHÁNH THÀNH TÒA NHÀ 02 TẦNG 06 LỚP HỌC TRƯỜNG THCS 
AMA PUI DO VIETCOMBANK TÀI TRỢ 3 TỶ ĐỒNG KINH PHÍ XÂY DỰNG.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tại buổi lễ

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Bài & Ảnh: Phòng Dịch vụ khách hàng Tổ chức 2

Ngày 20/11/2020, Kho bạc Nhà nước 
TP. Hồ Chí Minh (KBNN TP.HCM) tổ chức Hội nghị 
sơ kết 1 năm công tác ủy nhiệm chi tiền mặt giữa 

KBNN TP. HCM và Vietcombank TP. HCM. 
Báo cáo kết quả 1 năm công tác ủy nhiệm chi tiền 

mặt, ông Phạm Anh Phong - Trưởng phòng Kế toán Nhà 
nước, Kế toán trưởng KBNN TP.HCM cho biết, từ tháng 

Ngày 03/12/2020, tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank 
Bình Dương tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 
thanh toán không dùng tiền mặt với UBND TP. Thủ 

Dầu Một. 
Tại sự kiện, ông Võ Chí Thành - Phó Chủ tịch UBND 

TP. Thủ Dầu Một đánh giá cao việc triển khai rộng rãi 
các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 
của Vietcombank Bình Dương, yêu cầu hai đơn vị khẩn 
trương phối hợp triển khai các nội dung thỏa thuận.

Theo nội dung ký kết, Vietcombank Bình Dương sẽ 
triển khai cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền 
mặt cho các đơn vị trực thuộc sự quản lý của UBND TP. 
Thủ Dầu Một, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá 
nhân trong thanh toán phí dịch vụ công.

11/2019, KBNN TP.HCM đã mở 1 tài khoản thanh toán 
VNĐ tại Vietcombank TP.HCM để phối hợp thu NSNN, 
thanh toán song phương điện tử và thực hiện ủy nhiệm 
toàn bộ các khoản chi tiền mặt qua ngân hàng.

Kết quả, KBNN TP.HCM đã không còn phát sinh 
thu chi tiền mặt tại trụ sở Kho bạc từ tháng 6/2020, 
Vietcombank TP.HCM đã phục vụ tốt đơn vị SDNS trong 
công tác chi tiền mặt. Tuy nhiên, lượng tiền mặt phát 
sinh chi qua Vietcombank TP.HCM vẫn còn lớn, đòi hỏi 
ngân hàng và KBNN cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn, 
triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm thanh toán 
bằng tiền mặt, tiến đến xã hội không tiền mặt. 

Là đơn vị SDNS trên địa bàn, ông Hồ Hoàng Nam 
- Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các khu chế xuất và 
khu công nghiệp đánh giá cao chất lượng phục vụ của 
Vietcombank TP.HCM. Ông cũng kiến nghị Chi nhánh và 
KBNN TP.HCM cải tiến hơn quy trình phối hợp chi tiền 
mặt, tạo điều kiện cho đơn vị phát sinh các khoản rút 
tiền mặt sau 16h chưa nhận được, được chuyển sang 
nhận vào đầu ngày hôm sau…

Cũng tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân 
Vietcombank vinh dự nhận Giấy khen từ Giám đốc 
KBNN TP. HCM gồm: Tập thể Vietcombank TP. Hồ Chí 
Minh và tập thể Phòng Dịch vụ khách hàng Tổ chức 
2; Các cá nhân gồm: ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc 
Vietcombank TP.HCM; bà Hoàng Thị Quỳnh Hoa - 
Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Tổ chức 2 và bà 
Nguyễn Thị Hoàng Linh - cán bộ Phòng Dịch vụ khách 
hàng Tổ chức 2. 

Vietcombank Bình Dương ký kết 
hợp tác thanh toán không dùng tiền mặt

Hội nghị Sơ kết 
ủy nhiệm chi tiền mặt qua 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh 

Ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Vietcombank TP.HCM nhận Giấy khen từ KBNN TP.HCM

Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc Vietcombank Bình Dương và 
ông Võ Chí Thành – Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Dầu Một trao bản thỏa 

thuận hợp tác thanh toán không dùng tiền mặt dưới sự chứng kiến của 
đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, NHNN và các đơn vị tham gia lễ ký kết

NHỊP SỐNG
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KẾT NỐI

Bài: Nguyễn Thị Thúy Hồng; Ảnh: Phạm Thị Hạnh Trang

Bài & Ảnh: Lê Đình Tú

Bài & Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

Vừa qua, Vietcombank Thăng Long phối hợp với 
Cục Đăng kiểm Việt Nam, địa phương và gia đình 
khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông bà 

Trần Lương Hậu, là hộ đặc biệt nghèo, tại xóm 9, xã Mỹ 
Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định với giá trị tài trợ 
công trình là 100 triệu đồng.

Ngày 24/11/2020, Vietcombank Thăng Long phối 
hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà 
tình nghĩa trong niềm vui, xúc động của ông bà Trần 
Lương Hậu cùng các con và họ hàng, bà con lối xóm. 

Ngày 02/12/2020, tại bản Piềng, xã Thái Bình, 
huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, Công ty TNHH 
Chứng khoán Vietcombank (VCBS) phối hợp 

cùng Ban Giám hiệu Trường Mầm non xã Thái Bình 
tổ chức Lễ trao tặng 200 triệu đồng tài trợ xây 
dựng điểm trường bản Piềng.

Cùng với đó, Công đoàn, Đoàn thanh niên VCBS 
đã vận động CBNV quyên góp, ủng hộ trang thiết bị 
trường học với tổng giá trị 25 triệu đồng và một số 
quần áo ấm dành cho các em nhỏ để có điều kiện 
học tập và sinh hoạt tốt hơn. 

Trong khuôn khổ buổi lễ, Công đoàn và Đoàn 
thanh niên VCBS đã tổ chức chương trình vui chơi, 
tặng bánh kẹo, chia sẻ niềm vui cùng với cô, trò và 
phụ huynh học sinh tại Điểm trường bản Piềng.

Ngày 05/12/2020, Vietcombank Chương Dương cùng 
Vietcombank Huế tổ chức chương trình ASXH “Hướng 
về miền Trung ruột thịt” tại huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng 
nề do ảnh hưởng của lũ lụt.

Tại chương trình, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao 
tặng tận tay bà con số tiền ủng hộ 100 triệu đồng cho 
những hộ gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt tại xã Hải 
Thọ, huyện Hải Lăng. Đoàn cũng đã đến từng gia đình có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn để sẻ chia 
những mất mát mà trận lũ lịch sử gây ra.

Vietcombank Thăng Long tài trợ
xây dựng nhà tình nghĩa 
cho hộ nghèo tại Nam Định

Đoàn công tác Vietcombank Thăng Long trao khoản tài trợ xây nhà tình nghĩa trị giá 
100 triệu đồng và gắn biển nhà tình nghĩa cho hộ nghèo Trần Lương Hậu

VCBS tài trợ 200 triệu đồng 
xây dựng điểm trường tại Lạng Sơn

Ông Trần Việt Hưng (thứ 3 từ trái sang) - Phó Giám đốc VCBS, Chủ tịch 
Công đoàn VCBS trao tặng cô Phương Thị Sáu (thứ 2 từ phải sang) - 

Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thái Bình bảng tượng trưng tài trợ 
xây trường

Vietcombank Chương Dương hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc 
phục hậu quả lũ lụt

 Ông Nguyễn Bá Minh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh (thứ 4 từ phải 
sang) cùng đoàn ASXH của Vietcombank Chương Dương trao tặng số tiền 

ủng hộ 100 triệu đồng cho 100 gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại 
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tại chương trình, đại diện Vietcombank, đ/c 
Phạm Ngọc Huyến - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối 
các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Chi nhánh Đắk Lắk đã trao số tiền 

4 tỷ đồng ủng hộ xây dựng nhà cho người nghèo.
Đây là một trong chuỗi hoạt động ASXH được 

Vietcombank triển khai suốt nhiều năm qua với sự 
tham gia tích cực từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh 
trên toàn quốc - trong đó có Vietcombank Đắk Lắk. 
Qua đó, CBNV Chi nhánh đã bày tỏ tinh thần tương 
thân tương ái, góp phần kịp thời động viên, khích 
lệ những hộ gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc 
sống, đồng thời đưa việc thực hiện công tác ASXH 
là nhiệm vụ, trách nhiệm của Ngân hàng đối với 
cộng đồng, lan tỏa giá trị Nhân văn trong văn hóa 
Vietcombank.

Tham dự chương trình có đ/c Vũ Đức Đam - Ủy viên 
TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng 
Phạm Văn Trà - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 
nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch danh 

dự Quỹ; đ/c Trần Văn Túy - Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác ĐBQH, 
Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ…

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng - Phó 
Tổng Giám đốc đã tham dự sự kiện và trao số tiền 3 tỷ 
đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà 
tỉnh Bắc Ninh.

Được thành lập từ năm 2010, Quỹ do Đại tướng 
Phạm Văn Trà sáng lập, đồng thời làm Chủ tịch danh 
dự. Bằng tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm đặc biệt 
dành cho công tác khuyến học, khuyến tài, qua 10 năm 
xây dựng và hoạt động, thông qua Chương trình “Chắp 
cánh ước mơ - Bắc Ninh với khuyến học khuyến tài” đã 
có hàng nghìn cá nhân được khen thưởng, động viên với 
tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. 

Chương trình thực sự mang lại ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc, tạo phong trào thi đua sâu rộng và nhận được sự 
chung tay của toàn xã hội, tiếp tục khẳng định và phát 
huy truyền thống quê hương văn hiến, cách mạng.

Vietcombank tài trợ 4 tỷ đồng

Vietcombank tài trợ 3 tỷ đồng

xây nhà cho người nghèo
Bài: Hương Trà; Ảnh: Hà Quốc Đạt

Bài & Ảnh: Đỗ Thị Ánh Ngọc

NGÀY 17/11/2020, TẠI CUỘC TỌA ĐÀM GẶP 
MẶT KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM 
VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM 
(18/11/1930 - 18/11/2020) DO BAN THƯỜNG 
TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK 
TỔ CHỨC, VIETCOMBANK ĐÃ TRAO SỐ TIỀN 
ỦNG HỘ 4 TỶ ĐỒNG.

Giám đốc Chi nhánh Đắk Lắk Phạm Ngọc Huyến - đại diện Vietcombank 
trao tượng trưng 4 tỷ đồng ủng hộ xây nhà cho người nghèo

cho Quỹ Khuyến học, 
khuyến tài Phạm Văn Trà

TỐI 21/11/2020, TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA KINH 
BẮC, TỈNH ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ 
TỈNH BẮC NINH PHỐI HỢP VỚI QUỸ KHUYẾN HỌC, 
KHUYẾN TÀI PHẠM VĂN TRÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG 
TRÌNH “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ - BẮC NINH VỚI 
KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI” NĂM 2020.

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên trái), trao tặng 
Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Phạm Văn Trà 
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Nhớ Em! Viết tặng Em thơ
Xa Em, âu đã vạn ngày rồi chăng?
Vui nay, nghĩ thuở “nhập nhằng”
“Ngân hàng một cấp” - “Độc quyền - độc chuyên”!
Đi đầu đổi mới, ngả nghiêng…
Vượt lên tất cả, cơ duyên sáng ngời!
Thương trường cháy lửa Em ơi!
Vững tin hội nhập dạn dày lập công.
Nghĩa tình đồng nghiệp mênh mông,
Cao hơn tòa tháp, nặng sâu tình đời.
Vietcombank của ta ơi!
Dựng xây chữ TÍN sáng ngời niềm tin.
Gửi Em bao nỗi ân tình,
Tin yêu tuổi trẻ quên mình dấn thân.
Mừng Xuân Tân Sửu tới gần,
Chúc Em Vui - Khỏe - Tận tâm với nghề!
Kinh doanh công việc bộn bề,
Vạn người gắn kết, không hề nghỉ ngưng.
Truyền thống họp mặt vui mừng,
Các Cô, Chú, Bác vô cùng hân hoan.
Mừng Xuân Năm mới bước sang,
Nghĩa tình đồng nghiệp muôn vàn thân thương!
Thương trường - sóng cả trùng dương,
Vietcombank! Vững dặm trường bao la.
Cơ đồ sự nghiệp nguy nga,
Lừng danh thương hiệu, bài ca cuộc đời.
Vietcombank của ta ơi!
Chung niềm tin- Vững tương lai, sáng ngời!
Vietcombank của ta ơi!…

NGUYỄN DUY LỘ
Nguyên Phó Tổng Giám đốc thứ I Vietcombank
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Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Quảng Nam tại Công văn số 626/MTTQ-BTT ngày 
02/12/2020 về việc ủng hộ đồng bào trong tỉnh khắc 

phục hậu quả thiên tai, ngày 09/12/2020, Đoàn công tác của 
Vietcombank Sở giao dịch đã tổ chức chương trình ASXH hỗ 
trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả nặng nề của 
lũ lụt. 

Tại chương trình, Chi nhánh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Bảo hiểm Xã hội tỉnh trao tặng 
372 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân nghèo vùng lũ, tương 
đương với số tiền 300 triệu đồng để hỗ trợ bà con trong công 
tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và giảm bớt nỗi lo về 
chi phí khám chữa bệnh trong thời gian tới.

Ngày 30/11/2020, Vietcombank Gia Lai phối hợp 
cùng UBND huyện Chư Pưh và Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tỉnh trao 100 sổ BHXH cho các cán bộ 

không chuyên trách thôn, làng trên địa bàn huyện Chư 
Pưh, tỉnh Gia Lai, tổng số tiền hỗ trợ hơn 83,1 triệu đồng.

Chương trình dành tặng 100 sổ BHXH là tấm lòng, 
là món quà ý nghĩa của tập thể CBNV Vietcombank Gia 
Lai giúp cho cán bộ không chuyên trách tại các thôn, 
làng yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. 

Ông Huỳnh Minh Thuận - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện 
ủy Chư Pưh phát biểu cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tập 
thể CBNV Vietcombank Gia Lai, hy vọng Chi nhánh tiếp 
tục quan tâm dành nguồn vốn hỗ trợ đến những địa 
bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Ngày 20/11/2020, các Chi nhánh Vietcombank Kỳ Đồng, 
Gia Lai, Bắc Gia Lai, Bệnh viện Quận 2 (TP. HCM) và các 
mạnh thường quân phối hợp cùng Thường trực Đảng 

ủy - UBND huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình 
ASXH: Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hộ gia đình 
chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn tại xã 
An Thành, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Với tinh thần trách nhiệm và làm việc khẩn trương, tận 
tình, đoàn công tác đã khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức 
khỏe cho hơn 500 lượt bệnh nhân; trao tặng hơn 700 suất 
quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn. 

Đoàn công tác cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn bà con 
cách giữ gìn vệ sinh môi trường sống, vệ sinh cá nhân để 
phòng chống dịch bệnh.

Vietcombank Sở giao dịch 
tặng 372 thẻ Bảo hiểm y tế 
cho người dân Quảng Nam 

Bài & Ảnh: Phạm Thu Lan

Bài & Ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh

Bài & Ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh

Vietcombank Gia Lai 
tặng 100 sổ Bảo hiểm xã hội
cho cán bộ trên địa bàn 
huyện Chư Pưh

Các CN Kỳ Đồng, Gia Lai, Bắc Gia Lai tổ chức chương trình ASXH

Ông Hồ Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch (thứ 6 
từ trái sang) trao quà ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt cho đại diện Ủy ban 

MTTQ tỉnh Quảng Nam

Đại diện Vietcombank và Bệnh viện Quận 2 cùng các mạnh thường quân 
trao quà cho người dân địa phương

Bà Đỗ Thị Việt Hằng - Giám 
đốc Vietcombank Gia Lai 
trao tặng 100 sổ Bảo hiểm 
xã hội cho các cán bộ không 
chuyên trách thôn làng
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