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Quý độc giả thân mến,

Tháng 5, tiếng ve kêu râm ran trên những hàng cây rợp bóng, 
những chùm phượng vĩ đỏ rực nơi sân trường, góc phố, và “con tàu” 
Vietcombank của chúng ta lại tiến gần hơn đến mục tiêu chiến lược 
năm 2020 với những hoạt động “nước rút” và những thành quả ấn 
tượng. 

Cũng trong không khí hứng khởi và đầy tự hào đó, Chung NIỀM 
TIN số 308 với ăm ắp các thông tin, hình ảnh ý nghĩa, bổ ích sẽ đồng 
hành cùng Quý độc giả.

Bạn thân mến, một trong những hoạt động quan trọng nhất của 
Vietcombank mà Ban Biên tập Chung NIỀM TIN muốn chia sẻ đó là 
Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Sau gần 1 ngày làm việc nghiêm 
túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 của 
Vietcombank đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với nhiều 
nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển 
bền vững của Vietcombank theo mục tiêu đã đặt ra.

Bên cạnh đó, trên toàn hệ thống là các hoạt động thăm và làm 
việc với những đối tác hàng đầu thế giới như Visa, Mizuho; các hoạt 
động về nguồn, ASXH ý nghĩa; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 
dục thể thao đầy sôi động, tạo thêm niềm vui, niềm tự hào và tinh 
thần gắn kết trong CBNV, cùng nhau hướng tới mục tiêu chiến lược 
đã cận kề.

Với những thành quả đã đạt được trong năm 2018, Vietcombank 
đang củng cố nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và bứt phá 
mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Với nỗ lực quyết tâm của 
HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV trong toàn hệ thống, 
Vietcombank sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao, đưa Vietcombank 
phát triển hơn nữa và tiến gần hơn tới mục tiêu chiến lược là trở 
thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng hàng 
đầu khu vực, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất 
thế giới, được quản trị theo các thông lệ tốt nhất.

Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng 
Chung NIỀM TIN!
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Các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng 
thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 
6/5/2019), thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tôi xin gửi tới các thế 
hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác trong ngành Ngân hàng 
lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí!
68 năm qua, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành 

của Chính phủ, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng Việt 
Nam đã nỗ lực vượt mọi gian nan, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, 
góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới, phát triển đất 
nước. Cùng với quá trình phát triển của đất nước, ngành Ngân hàng Việt Nam ngày càng phát 
triển vững mạnh và đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt, đặc biệt là kết quả kiểm 
soát lạm phát, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, công tác cơ 
cấu lại toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, hoạt động thanh toán, phát 
triển dịch vụ ngân hàng, cải thiện môi trường kinh doanh... Hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày 
càng tiến gần hơn các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, khẳng định vị thế, vai trò huyết mạch trong 
nền kinh tế và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thưa các đồng chí!
Trong bối cảnh đất nước đã hội nhập sâu rộng, tình hình thế giới biến động phức tạp, khó 

lường và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, yêu cầu nhiệm vụ đối với ngành Ngân 
hàng trong thời gian tới rất nặng nề, cơ hội và thách thức luôn đan xen, đòi hỏi mỗi cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động trong ngành cần phát huy hơn nữa bản lĩnh, trí tuệ, tinh 
thần chủ động, sáng tạo, tính liên kết hệ thống để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức. Tôi 
tin tưởng rằng, với nền tảng hiện có, với truyền thống đoàn kết, gắn bó và những bài học kinh 
nghiệm quý báu trong suốt chặng đường đã qua, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất 
sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước và phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam vững mạnh, ngang tầm khu vực và 
thế giới, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

của Thống đốc NHNN nhân kỷ niệm 
68 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam

Thư chúc mừng 
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Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
Nghiêm Xuân Thành đã chia sẻ một số thông 
tin về hoạt động nổi bật của Vietcombank 
thời gian qua cũng như những thành tựu 

quan trọng trong hoạt động kinh doanh thẻ, đồng 
thời đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Visa 
trong việc đưa các sản phẩm, dịch vụ thẻ của 
Vietcombank mang thương hiệu Visa ra thị trường. 
Vietcombank là một trong những ngân hàng đầu 
tiên tại Việt Nam chấp nhận thanh toán và phát 
hành thẻ Visa. 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã bày tỏ lời cảm 
ơn tới cá nhân ông Al Kelly cùng các chuyên gia 

Ban Lãnh đạo Vietcombank 
tiếp và làm việc với đoàn 
lãnh đạo cấp cao Tổ chức 
thẻ quốc tế Visa Bài & Ảnh: Đặng Thành

Bài & Ảnh: Nguyễn Việt Anh

TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TẠI VIỆT 
NAM, SÁNG 25/03/2019, ĐOÀN LÃNH ĐẠO CẤP CAO TỔ 
CHỨC THẺ QUỐC TẾ (TCTQT) VISA DO ÔNG AL KELLY - 
TỔNG GIÁM ĐỐC VISA TOÀN CẦU DẪN ĐẦU ĐÃ TỚI THĂM 
VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN LÃNH ĐẠO VIETCOMBANK. 

của TCTQT Visa đã luôn tích cực phối hợp, tư 
vấn, hỗ trợ Vietcombank và bày tỏ mong muốn 
trong thời gian tới, Vietcombank sẽ tiếp tục 
nhận được sự hợp tác, hỗ trợ tích cực từ Visa 
để thực hiện chiến lược đưa Vietcombank trở 
thành ngân hàng bán lẻ số 1 tại Việt Nam, trong 
đó dẫn đầu về hoạt động kinh doanh thẻ, qua đó 
góp phần đưa Vietcombank tiếp tục giữ vững vị 
thế dẫn đầu trên thị trường.

Tại buổi tiếp, ông Al Kelly cho biết, đây là 
lần đầu tiên một CEO của Visa toàn cầu đến 
Việt Nam. Điều này cho thấy tầm quan trọng 
của thị trường Việt Nam trong chiến lược phát 
triển của Visa cũng như sự ưu tiên của Visa 
với thị trường này. Bên cạnh đó, ông Al Kelly 
cũng nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ giữa Visa và 
Vietcombank cho thấy sự đánh giá cao của Visa 
đối với vị thế của Vietcombank - không chỉ là 
đối tác quan trọng của Visa tại thị trường Việt 
Nam, mà còn là đối tác tiềm năng trong khu vực 
châu Á cũng như toàn cầu. Ông Al Kelly khẳng 
định TCTQT Visa sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ 
toàn diện và lâu dài để góp phần đẩy mạnh hoạt 
động kinh doanh thẻ của Vietcombank, đặc biệt 
trong điều kiện Vietcombank đang chuyển đổi 
mạnh mẽ để trở thành ngân hàng đứng đầu về 
chuyển đổi ngân hàng số và được Chính phủ 
Việt Nam lựa chọn là ngân hàng thí điểm triển 
khai thanh toán dịch vụ công, hỗ trợ trong việc 
xây dựng chính phủ điện tử và hướng đến sự 
phát triển của nền kinh tế số.

Cũng tại buổi gặp mặt, hai bên đã chia sẻ 
những mối quan tâm chung, định hướng phát 
triển của mỗi bên và mong muốn sự hợp tác 
giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ 
hơn.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (bên phải) 
tiếp ông Al Kelly – Tổng Giám đốc Visa toàn cầu 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cùng ông Al Kelly – 
Tổng Giám đốc Visa toàn cầu và đại diện lãnh đạo hai bên chụp hình lưu 

niệm tại buổi làm việc 

Đón tiếp Chủ tịch HĐQT Vietcombank và làm 
việc với đoàn công tác, về phía Tập đoàn 
tài chính Mizuho có ông Tatsufumi Sakai 
- Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông 

Koji Fujiwara - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Ngân hàng 
Mizuho cùng các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn 
Mizuho.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Vietcombank và 
Mizuho đã trao đổi, chia sẻ các thông tin về tình 
hình hoạt động của 2 ngân hàng trong năm tài 
chính vừa qua cũng như các định hướng chiến 
lược trong thời gian tới. Hai bên cùng nhất trí duy 
trì và tăng cường chặt chẽ, toàn diện mối quan hệ 
hợp tác với các nội dung về hỗ trợ kỹ thuật, hợp 
tác kinh doanh cũng như các nội dung chiến lược 
khác. Trên cơ sở quá trình hợp tác bền chặt và hiệu 
quả thời gian qua, hai bên khẳng định việc hợp tác 
sẽ tiếp tục được nâng tầm với các ưu tiên tập trung 
cho các mảng kinh doanh Bán lẻ, Bán buôn và đặc 
biệt là lĩnh vực chuyển đổi ngân hàng số. 

Nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược

Chủ tịch HĐQT Vietcombank thăm và làm việc với lãnh đạo 
cấp cao Tập đoàn tài chính Mizuho:

NGÀY 15/4/2019, ÔNG NGHIÊM XUÂN THÀNH - CHỦ TỊCH HĐQT VIETCOMBANK CÙNG CÁC 
THÀNH VIÊN ỦY BAN HỢP TÁC ĐÃ CÓ CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA 
TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MIZUHO TẠI TOKYO – NHẬT BẢN. 

Sự thành công của buổi gặp mặt cấp cao 
này một lần nữa thể hiện sự gắn kết bền vững 
trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 
Vietcombank - Mizuho, đồng thời sẽ có những 
tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của 2 
ngân hàng trong thời gian tới.

Tập đoàn tài chính Mizuho là một trong 
những định chế hàng đầu trên thế giới, cung 
cấp tổng thể các dịch vụ về tài chính và chiến 
lược, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, ủy 
thác quản lý tài sản, thẻ tín dụng, ngân hàng cá 
nhân và đầu tư mạo hiểm, thông qua các công 
ty trực thuộc tập đoàn bao gồm Mizuho Bank 
và Mizuho Securities. Năm 2017, tập đoàn có 
60.000 nhân viên, hoạt động tại 38 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, tổng tài sản trị 
giá 1,9 nghìn tỷ USD.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (bên phải) cùng Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn 
tài chính Mizuho Tatsufumi Sakai chụp hình lưu niệm tại buổi gặp gỡ

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) thăm và 
làm việc với lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Mizuho tại Tokyo 

– Nhật Bản

TIÊU ĐIỂM
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Sáng 26/3/2019, tại Trụ sở chính, Ban 
Thường vụ Đoàn Khối DNTƯ đã phối hợp 
cùng Vietcombank tổ chức Lễ kỷ niệm 
88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh và Hội nghị chuyên đề “Công tác phát 
triển đảng viên trẻ trong Khối DNTƯ”.

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng công tác 
phát triển đảng viên trẻ trong các Tập đoàn, 
Tổng Công ty, Ngân hàng, đơn vị trong Khối 
DNTƯ, đồng thời làm cơ sở để tham mưu, đề 
xuất với Đảng uỷ Khối có những biện pháp nâng 
cao chất lượng và số lượng đảng viên trẻ trong 
Khối thời gian tới. 

Tham dự chương trình có đ/c Lê Quốc 
Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương 

Khối Doanh nghiệp Trung ương
NHIỆM KỲ VỪA QUA, ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK ĐÃ KẾT NẠP 640 ĐẢNG VIÊN, TRONG 
ĐÓ TRÊN 70% SỐ ĐẢNG VIÊN MỚI TRONG ĐỘ TUỔI ĐOÀN, LÀ ĐƠN VỊ CÓ TỈ LỆ HOÀN 
THÀNH KẾ HOẠCH CAO NHẤT (130% KẾ HOẠCH CỦA TOÀN KHÓA) TRONG SỐ CÁC ĐẢNG 
BỘ TRỰC THUỘC KHỐI. 

Với chuyên đề công tác phát triển Đảng viên 
trẻ trong Khối DNTƯ, hội nghị cũng đã lắng 
nghe 09 tham luận của các đ/c lãnh đạo cấp 
ủy và đoàn thanh niên các đơn vị trong Khối. 
Trong phần tham luận của Vietcombank, đ/c 
Nghiêm Xuân Thành - UV BCH Đảng bộ Khối 
DNTƯ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT cho biết: 
nhiệm kỳ vừa qua, trong công tác phát triển 
đảng viên trẻ, Đảng bộ Vietcombank đã kết nạp 
640 Đảng viên, trong đó trên 70% số Đảng viên 
mới trong độ tuổi Đoàn. Vietcombank cũng 
đồng thời là đơn vị có tỉ lệ hoàn thành kế hoạch 
cao nhất (130% kế hoạch của toàn khóa) trong 
số các Đảng bộ trực thuộc Khối. Có thể thấy, cấp 
ủy Đảng đã thống nhất nhận thức về vai trò, 
tầm quan trọng của công tác phát triển đảng 
viên, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
thường xuyên và kịp thời của các cấp ủy Đảng 
đối với Đoàn thanh niên, đặc biệt là công tác 
phát triển Đảng viên trẻ. Vietcombank đã xây 
dựng được môi trường làm việc công khai minh 
bạch, tạo động lực cho cán bộ trẻ phát huy năng 
lực, đóng góp vào kết quả kinh doanh.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-
CT/ĐUK ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối về tăng cường công tác phát triển 

Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh; đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí 
thư thường trực Đảng ủy Khối DNTƯ. Về phía 
Vietcombank, có đ/c Nghiêm Xuân Thành - UV 
BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ 
tịch HĐQT cùng các đ/c đại diện HĐQT và Ban 
điều hành. Tham dự buổi lễ còn có các đ/c đại 
diện lãnh đạo các ban Đảng ủy Khối, Trung 
ương Đoàn; các đ/c Thường trực Đảng ủy các 
đơn vị trong Khối, các đ/c là Ủy viên BTV, Ủy 
viên BCH, Ủy viên UBKT Đoàn Khối DNTƯ, các 
đ/c là Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc trong 
Khối, các đ/c đoàn viên ưu tú Khối DNTƯ; đại 
diện các cơ quan báo chí tham dự và đưa tin về 
sự kiện.

đảng viên, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã giao 
chỉ tiêu thực hiện công tác giới thiệu Đoàn viên 
ưu tú cho các cơ sở trực thuộc năm 2019. Để 
thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ Khối DNTƯ, 
Ban Thường vụ Đoàn các cơ sở đã ký cam kết 
thực hiện chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú 
cho Đảng xem xét kết nạp năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng thảo 
luận nhiều nội dung về ý nghĩa, tầm quan trọng 
của công tác phát triển đảng viên trong giai 
đoạn hiện nay, trong đó nhấn mạnh đến chú 
trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cảm tình 
đảng và đặc biệt quan tâm đến đối tượng là 
đoàn viên, thanh niên; người được kết nạp vào 
Đảng phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn và điều 
kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn 
giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống và 
năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Vietcombank đã xây dựng được môi 
trường làm việc công khai minh bạch, 
tạo động lực cho cán bộ trẻ phát huy 
năng lực, đóng góp vào kết quả kinh 
doanh.Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề “Công tác phát triển đảng viên trẻ trong Khối DNTW

Thay mặt Đảng bộ Vietcombank, đ/c Nghiêm Xuân Thành - UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung tham luận

 Đ/c Phạm Tấn Công (ngoài cùng bên phải), Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy Khối DNTƯ và đ/c Lê Quốc Phong (ngoài cùng bên trái), Ủy 

viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của BCH 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đ/c Nguyễn Quỳnh Mai – Bí thư Đoàn Thanh niên 
Vietcombank đại diện thực hiện ký cam kết.

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRẺ TRONG 
Bài & Ảnh: Mỹ Trang
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Vietcombank tổ chức thành công
Đại hội đồng cổ đông thường 
niên lần thứ 12, năm 2019

Ngày 26/04/2019, tại Hà Nội, 
Vietcombank đã tổ chức thành công Đại 
hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 
lần thứ 12, năm 2019.

Tới dự Đại hội, về phía NHNN Việt Nam và 
các Bộ, ngành có ông Đỗ Việt Hùng - Vụ trưởng 
Vụ ổn định tiền tệ NHNN Việt Nam; ông Phạm 
Huyền Anh - Phó Chánh thanh tra, CQTTGSNH; 
ông Đặng Văn Tuyên - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức 
cán bộ NHNN Việt Nam; ông Ngô Quốc Phong 

- Phó Cục trưởng Cục An 
ninh kinh tế Bộ Công an; ông 
Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám 
đốc NHNN Chi nhánh Hà Nội. 
Về phía đơn vị kiểm toán độc 
lập của Vietcombank có bà Lê 
Thị Kiều Nga - Phó Tổng Giám 
đốc Công ty Kiểm toán KPMG; 
ông Phạm Huy Cường - Giám 
đốc Kiểm toán KPMG. 

Về phía Vietcombank có 
ông Nghiêm Xuân Thành  - 
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối 
DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT; ông Phạm Quang 
Dũng - Thành viên HĐQT, 
Tổng Giám đốc; các ông bà là 
thành viên HĐQT, Ban Điều 
hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc 
Khối; Giám đốc/Trưởng/Phụ trách các phòng/
ban/trung tâm tại TSC; Giám đốc/Trưởng các 
Ban/bộ phận của TSC tại khu vực Tp. Hồ Chí 
Minh/khu vực phía Nam/Văn phòng đại diện 
khu vực phía Nam; lãnh đạo các Chi nhánh/
công ty thành viên; Trưởng văn phòng đại 
diện tại Singapore; Giám đốc công ty chuyển 
tiền tại Mỹ (TNMonex); đại diện Ban Lãnh đạo 
Công ty quản lý quỹ (VCBF); Tổng Giám đốc 
Vietcombank Lào; đại diện Ban triển khai thành 
lập văn phòng đại diện tại Mỹ. Đặc biệt, đại hội 
có sự tham dự của các Quý cổ đông là các nhà 
đầu tư, tổ chức, cá nhân đã đặt niềm tin cùng 
đồng hành phát triển với Vietcombank.

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa 
gồm: ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT, 
Chủ tọa; ông Phạm Quang Dũng - Thành viên 
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên; ông 
Đỗ Việt Hùng - Vụ trưởng Vụ ổn định tiền tệ 
NHNN Việt Nam, Thành viên; ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Thành viên HĐQT, Thành viên; bà Phùng 
Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc, Thành 
viên.

2018 - Vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế 
hoạch ĐHĐCĐ giao

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Xuân Thành 
- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT 
về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt 
động năm 2019 cùng các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh cơ bản năm 2019; ông Phạm Quang 
Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
trình bày Báo cáo của Ban điều hành về tình 
hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và định 
hướng kinh doanh năm 2019; bà Trương Lệ 
Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo 
cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018, 
định hướng năm 2019.

Quán triệt phương châm hành động 
“Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan 
điểm chỉ đạo điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - 
Trách nhiệm” với trọng tâm kinh doanh chuyển 
định hướng vào các trụ cột: Bán lẻ, Kinh doanh 
vốn và Dịch vụ; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu 
hoạt động; đảm bảo chất lượng tăng trưởng, an 
toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, Hội đồng 
quản trị đã quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm, 
linh hoạt và kịp thời định hướng hoạt động của 
Vietcombank trong cả năm. 

SAU GẦN 1 NGÀY LÀM VIỆC NGHIÊM TÚC, TRÁCH NHIỆM, 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12 CỦA 
VIETCOMBANK ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI VỚI NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG, CÓ Ý NGHĨA 
QUYẾT ĐỊNH ĐẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
CỦA VIETCOMBANK THEO MỤC TIÊU ĐÃ ĐẶT RA.

Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 của Vietcombank

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

Với nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ 
thống, kết thúc năm 2018, Vietcombank 
đã đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế 
hoạch ĐHĐCĐ giao, vươn lên mạnh mẽ 
để dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy 
mô lợi nhuận, chất lượng tài sản. `

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 12
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Với nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ thống, 
kết thúc năm 2018, Vietcombank đã đạt và 
vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao, 
vươn lên mạnh mẽ để dẫn đầu hệ thống ngân 
hàng về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản. 
Kết quả hoạt động ghi nhận sự tăng trưởng 
vượt bậc, đạt những kết quả ấn tượng trên 
hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động. Tổng tài sản 
đến 31/12/2018 đạt 1.074.027 tỷ đồng, tăng 
3,74% so với 31/12/2017. Tổng huy động vốn 
năm 2018 đạt 823.390 tỷ đồng, tăng 13,3% 
so với 2017. Dư nợ tín dụng đạt 639.370 tỷ 
đồng, tăng 14,6% so với năm 2017, nằm trong 
mức trần định hướng tăng trưởng tín dụng 
của Thống đốc NHNN giao. Trong năm 2018, 
Vietcombank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất 
lượng tín dụng và đẩy mạnh công tác xử lý nợ 
xấu. Kể từ khi cổ phần hóa, năm 2018 là năm 
đầu tiên Vietcombank đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 
1%. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng là 

2019 - Quyết tâm 
chinh phục đỉnh cao 
mới

Năm 2019, bám sát 
định hướng điều hành 
của Chính phủ và NHNN, 
Vietcombank tiếp tục 
phương châm hành động 
“Chuyển đổi - Hiệu quả 
- Bền vững” và đổi mới 
quan điểm điều hành “Kỷ 
cương - Hành động - Trách 
nhiệm” với các chỉ tiêu kế 
hoạch: tăng trưởng tổng 
tài sản 12%, tăng trưởng 
dư nợ tín dụng ~15%, tăng 
trưởng huy động vốn 11-
13%, tổng lợi nhuận hợp 
nhất trước thuế đạt 20.000 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận về các 
Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ. Chủ tọa đoàn đã nhận 
được các câu hỏi từ các cổ đông về các nội dung 
liên quan đến kế hoạch tăng vốn điều lệ, phát 
triển lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, định hướng 
tín dụng bán lẻ, xử lý nợ xấu, chỉ tiêu an toàn 
vốn, lợi nhuận… và đã giải đáp cụ thể đối với 
từng nội dung trao đổi của các cổ đông.

Theo chương trình nghị sự, đại hội đã lần 
lượt thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban điều 
hành, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 
2018 và định hướng hoạt động năm 2019; Tờ 
trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 
nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung 
thành viên HĐQT; Tờ trình về việc miễn nhiệm 
thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023; Tờ trình 
về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 
Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS 
năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn công ty 
kiểm toán độc lập; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ 
sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của 
HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, 
Quy chế Quản trị nội bộ; Tờ trình về phương án 
tăng vốn giai đoạn 2019-2020…

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên 
HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức 
bỏ phiếu kín. Tại đại hội, ông Đỗ Việt Hùng - Vụ 
trưởng Vụ ổn định tiền tệ NHNN Việt Nam đã 
được bầu vào HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 
2018 - 2023. Đại hội cũng đã thông qua việc 
miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm 
soát Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối 

với bà Vũ Thị Bích Vân - nguyên Phó Vụ trưởng 
Vụ Tài chính Kế toán thuộc NHNN Việt Nam, đã 
nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/03/2019.

Sau gần 1 ngày làm việc nghiêm túc, trách 
nhiệm, ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 của 
Vietcombank đã biểu quyết thông qua Nghị 
quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng, 
có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển 
bền vững của Vietcombank theo mục tiêu đã 
đặt ra.

Với những thành quả đã đạt được trong năm 
2018, Vietcombank đang củng cố nền tảng vững 
chắc để tiếp tục phát triển và bứt phá mạnh mẽ 
hơn nữa trong thời gian tới. Với nỗ lực quyết 
tâm của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể 
CBNV trong toàn hệ thống, Vietcombank sẽ tập 
trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao, đưa 
Vietcombank phát triển hơn nữa và tiến gần 
hơn tới mục tiêu chiến lược là trở thành ngân 
hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân 
hàng hàng đầu khu vực, một trong 300 tập đoàn 
tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, được 
quản trị theo các thông lệ tốt nhất.

 Ban Lãnh đạo Vietcombank tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Việt Hùng – 
Vụ trưởng Vụ ổn định tiền tệ NHNN Việt Nam được bầu vào Hội đồng 

quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình, nội dung tại đại hội

165%, đạt mức cao nhất trong hoạt động của 
Vietcombank. Lợi nhuận trước thuế đạt 18.269 
tỷ đồng, tăng 61,1% so cùng kỳ, đạt 137% kế 
hoạch năm 2018 do ĐHĐCĐ giao.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường 
niên lần thứ 12 của Vietcombank
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Xu hướng phát triển ngân 
hàng số được coi là tương 
lai của ngân hàng, vì vậy 

Dự án “Chuyển đổi Ngân hàng 
số” được kỳ vọng góp phần giúp 
Vietcombank thúc đẩy sự phát 
triển mạnh mẽ các mô hình kinh 
doanh sáng tạo dựa trên số hóa, 
nhằm đạt được các mục tiêu kinh 
doanh quan trọng và mang đến 
sự hài lòng cho khách hàng thông 
qua các trải nghiệm số hóa sử 
dụng nền tảng dữ liệu và công 
nghệ.

Tại buổi lễ, Ban triển khai dự 
án hai bên Vietcombank và Liên 
danh PwC đã trình bày tổng quan 
về phạm vi dự án, các mục tiêu 
của từng cấu phần cùng tiến độ 
và điều kiện thực hiện.

Đại diện đơn vị tư vấn, ông 
Pierre Legrand - Phó Tổng Giám 
đốc PwCASEANZ, lãnh đạo cấp 

Vietcombank khởi động
Dự án Chuyển đổi ngân hàng số
NGÀY 16/04/2018, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC LỄ 
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN "CHUYỂN ĐỔI NGÂN HÀNG SỐ", MỘT TRONG NHỮNG 
DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG CỦA VIETCOMBANK VỚI MỤC TIÊU TRỞ 
THÀNH NGÂN HÀNG DẪN ĐẦU TRONG LĨNH VỰC NÀY TRÊN THỊ TRƯỜNG.

cao dự án giới thiệu các 
phương pháp tiếp cận và 
triển khai dự án, các nội dung 
chính và các báo cáo đầu ra 
của dự án, kế hoạch triển khai 
và những yếu tố để đảm bảo 
sự thành công của dự án. Bên 
cạnh đó là các nội dung liên 
quan đến Digital Lab để tạo 
cơ sở cho việc xây dựng Trung 
tâm chuyển đổi ngân hàng số 
Vietcombank. Dự án này cũng 
là dự án quan trọng nhất của 
PwC tại Việt Nam và PwC cam 
kết dành nguồn lực tốt nhất để 
triển khai thành công. 

Tại buổi lễ, ông Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT 
nhấn mạnh mục tiêu của 
Vietcombank là trở thành 
ngân hàng đứng đầu về chuyển 
đổi ngân hàng số, vì vậy đây sẽ 
là dự án có ý nghĩa quan trọng 

để Vietcombank hiện thực hóa 
mục tiêu trên. Theo đó, 6 mục 
tiêu chính dự án cần đạt được 
bao gồm: (i) đa dạng hóa các 
sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; 
(ii) mở rộng kênh bán; (iii) 
tăng cường quản trị rủi ro; (iv) 
nâng cao chất lượng dịch vụ; 
(v) giảm chi phí, tăng hiệu quả 
và (vi) nâng cao trải nghiệm 
khách hàng. Chủ tịch HĐQT 
yêu cầu Ban triển khai cần 
chủ động đề xuất về nhân sự, 
phương pháp vận hành cũng 
như bám sát các đề nghị từ 
phía tư vấn, phối hợp với các 
phòng ban cung cấp các đầu 
vào cần thiết, đảm bảo tiến độ 
dự án, đồng thời đề nghị PwC 
nỗ lực tối đa, bố trí nhân sự 
chất lượng để đưa ra các giải 
pháp hiệu quả nhằm đảm bảo 
dự án được triển khai đúng 
tiến độ.

Thay mặt Ban triển khai dự 
án, ông Phạm Anh Tuấn - UV 
HĐQT, Trưởng BTK cam kết 
thực hiện hoàn thành dự án 
theo đúng tiến độ và chỉ đạo 
của Chủ tịch HĐQT.

Quang cảnh tại buổi lễ khởi động dự án "Chuyển đổi ngân hàng số" Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
phát biểu tại buổi lễ

Sở hữu thẻ Vietcombank Mastercard World, chủ 
thẻ sẽ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm tuyệt 
vời và dịch vụ du lịch hoàn hảo: Hoàn tiền 5% đối 

với giao dịch chi tiêu ăn uống và du lịch tại nước ngoài, 
hoàn tiền 0.5% trên doanh số chi tiêu cho các giao dịch 
còn lại. Tổng giá trị tiền hoàn lên đến 9.6 triệu VNĐ/
năm; Sở hữu bảo hiểm du lịch toàn cầu lên đến 10.5 
tỷ VNĐ. Giảm tối đa 60% phí ra sân vào tất cả các ngày 
trong năm tại 7 sân golf tại Việt Nam, 50% tại 25 sân 
golf khu vực Đông Nam Á; Trả góp linh hoạt 0% lãi suất 
tại các đối tác liên kết của Vietcombank...

Ngoài ra, chủ thẻ Vietcombank Mastercard World 
còn được trải nghiệm công nghệ thanh toán không tiếp 
xúc theo tiêu chuẩn bảo mật quốc tế EMV contactless, 
mang lại sự tiện lợi cho khách hàng khi chi tiêu mà vẫn 
đảm bảo an toàn. Chủ thẻ cũng hoàn toàn yên tâm khi 
mua sắm, thanh toán trực tuyến với thẻ Vietcombank 
MasterCard World với tính năng bảo mật 3D-secure.

Nhân dịp ra mắt thẻ Vietcombank Mastercard 
World, Vietcombank áp dụng nhiều chương 
trình ưu đãi hấp dẫn như: Miễn phí thường 

niên năm đầu tiên khi chủ thẻ Mastercard nâng hạng 
lên hạng thẻ Vietcombank Mastercard World; Tặng 
vé máy bay khứ hồi từ HCM/Hà Nội đi Singapore 
của hãng Singapore Airlines/SilkAir hạng Economy 
Class; Tặng 1 chuyến du lịch Singapore cho 2 người 
bao gồm: 1 cặp vé khứ hồi từ  Hà Nội/TP Hồ Chí 
Minh - Singapore hạng Economy Class của hãng hàng 
không Singapore Airlines/SilkAir, 1 gói nghỉ dưỡng 
tại Resorts World Sentosa 3 ngày 2 đêm cho 2 người, 
1 gói vui chơi cho 2 người; Tặng 1 cặp vé khứ hồi 
tới Nhật Bản hạng Economy Class của hãng hàng 
không Singapore Airlines/SilkAir; Tặng vali American 
Tourister Technum cho các chủ thẻ phát hành mới 
và có tổng giao dịch chi tiêu qua thẻ Vietcombank 
Mastercard World từ 10.000.000 VNĐ trong mỗi đợt 
khuyến mại

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại 
website: www.vietcombank.com.vn

Trung tâm Hỗ trợ khách hàng 1900 54 54 13 
hoặc chi nhánh Vietcombank gần nhất

Thẻ tín dụng Vietcombank 
Mastercard World:
Đẳng cấp quốc tế - 
ưu đãi vượt trội
NGÀY 01/04/2019, VIETCOMBANK VÀ TỔ CHỨC 
THẺ QUỐC TẾ MASTERCARD CHÍNH THỨC 
RA MẮT SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 
VIETCOMBANK MASTERCARD WORLD VỚI ĐẲNG 
CẤP QUỐC TẾ VÀ ƯU ĐÃI VƯỢT TRỘI. 

Chương trình ưu đãi dành 
cho chủ thẻ Vietcombank 
Mastercard World  

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Mỹ Trang
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NỔI BẬT

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy 
viên HĐQT Vietcombank cho biết: Với chương 
trình tập huấn lần này, HĐQT, Ban Lãnh đạo 

Vietcombank mong muốn tạo điều kiện cho cán 
bộ tham gia dự án có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi, 
chia sẻ công tác quản lý dự án với đội ngũ quản lý 
dự án của toàn bộ TSC, được tiếp thu các lý luận 
kết hợp với thực tiễn sinh động từ chuyên gia tư 
vấn về quản lý dự án (QLDA) với kinh nghiệm 
QLDA cấp độ quốc tế. Bên cạnh đó, các học viên 
cũng được truyền thông, giới thiệu về hệ thống 
Quản lý danh mục và quản lý dự án (PPM) sẽ chính 
thức đưa vào hoạt động tại Vietcombank trong 
năm nay, đây cũng là Hệ thống phần mềm QLDA 
chuyên nghiệp kết hợp với các quy trình cần thiết 
giúp bổ sung, nâng cao chất lượng trong công tác 
QLDA.

“Công tác quản lý dự 
án đối với các dự án 
phát triển”
NGÀY 30-31/03/2019, TẠI VĨNH PHÚC, VIETCOMBANK ĐÃ 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “CÔNG 
TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN 
VIETCOMBANK”.

Tại buổi tập huấn, đại biểu và học viên đã 
được nghe chuyên gia Nguyễn Sỹ Triều Châu 
- Giảng viên và chuyên gia tư vấn quản lý dự 
án, quản lý rủi ro, quản lý tiến độ đã được 
Viện Quản lý Dự án (PMI) chứng nhận, chia sẻ 
về tổng quan QLDA chuyên nghiệp theo tiêu 
chuẩn PMI và các học phần về: Khởi tạo dự án 
(Initiating), Lập kế hoạch dự án (Planning), 
Triển khai và thực hiện dự án (Executing), Kết 
thúc dự án (Closing). 

Hội nghị cũng được nghe ông Nguyễn Việt 
Phương - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, Tổ 
trưởng Tổ quản lý Đề án phát triển Công nghệ 
thông tin giới thiệu về PPM tại Vietcombank. 
Ông Nguyễn Việt Phương cũng truyền thông để 
các học viên nắm được tinh thần nâng cao chất 
lượng quản lý dự án thông qua việc sử dụng 
PPM trong thời gian tới.

Trong buổi tập huấn, các học viên được 
chia thành các nhóm để thực hành các bài tập 
về QLDA dựa trên các dự án thực tế đang triển 
khai tại Vietcombank theo các biểu mẫu được 
cung cấp. Phát biểu kết thúc, ông Phạm Anh 
Tuấn đánh giá cao hiệu quả của chương trình 
cũng như tinh thần tham gia tích cực của các 
học viên, hy vọng các dự án được triển khai tốt, 
hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Sáng ngày 31/3/2019 đã diễn ra hoạt động 
Team Building gồm 5 thử thách: Vòng tròn gắn 
kết, Bóng rổ hợp lực, Bánh xe thần tốc, Cân 
bằng tuyệt đối và Chiến thắng cuối cùng, thể 
hiện tinh thần vượt khó, không đầu hàng trước 
thách thức và khó khăn của các học viên, đồng 
thời nhấn mạnh tới sự giao tiếp và quá trình 
truyền thông trong nội bộ các đội thi.

Tập huấn
Ông Nguyễn Việt Phương – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, Tổ trưởng Tổ quản lý Dự án phát triển 

CNTT giới thiệu về dự án Hệ thống quản lý danh mục và quản lý dự án (PPM) tại Vietcombank

Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT Vietcombank phát biểu tại 
chương trình tập huấn

Tin cậy
Với vị thế và vai trò của Vietcombank trong 

suốt 56 năm hình thành và phát triển, giá trị 
lớn nhất mà Vietcombank khẳng định được 
trong lòng KH chính là sự tin cậy. Niềm tin của 
KH là một tài sản vô hình, không chỉ được tích 
lũy qua quy mô của ngân hàng mà còn thể hiện 
trong việc cán bộ giao dịch luôn tuân thủ tuyệt 
đối các quy trình của ngân hàng, rõ ràng minh 
bạch về thông tin, đặt lợi ích của KH lên hàng 
đầu trong việc tư vấn sản phẩm dịch vụ.

Hiệu quả
Hiệu quả làm việc của cán 

bộ giao dịch Vietcombank 
được xếp vào nhóm cao nhất 
hiện nay trong số các ngân 
hàng tại Việt Nam. Mặc dù 
cán bộ Vietcombank vừa phải 
giao dịch, phục vụ lượng KH 
lớn, vừa thực hiện chuẩn xác 
hàng trăm bút toán mỗi ngày, 
vừa tư vấn sản phẩm dịch vụ 
và bán thêm bán chéo, nhưng 
họ vẫn hoàn thành công việc 
với sự tập trung, chuẩn xác, 
nhanh nhẹn. Có thể nói môi 
trường Vietcombank đã rèn 
rũa ra những người “công 
nhân ngân hàng” lành nghề 
nhất thị trường hiện nay. 

Nhiệt huyết
KH đến với chúng ta vì nhu 

cầu, tiếp tục giao dịch vì có sự 
tin tưởng, nhưng làm tăng giá 
trị từ mối quan hệ giữa ngân 
hàng và KH lại cần nhiệt huyết 
và sự tận tâm. Thái độ phục 
vụ là điểm mấu chốt làm nên 
sự hài lòng của KH, quyết định 
việc KH có tiếp tục lan truyền 
sự hài lòng để giới thiệu 
những KH khác cho chúng ta 
hay không, quyết định việc KH 
có ở lại với ta hay không. Trên 
khắp các điểm giao dịch của 
Vietcombank, nhiệt huyết của 
các cán bộ giao dịch giúp cho 
không khí giao dịch tuy tất bật 
nhưng vẫn vui tươi phấn khởi.

Giữa những mệt nhọc, vất vả của công việc, 
khi mà từng giao dịch đòi hỏi cả kinh nghiệm, 
kỹ năng và thái độ, mỗi cán bộ giao dịch của 
Vietcombank vẫn đang từng ngày nỗ lực làm 
tròn nhiệm vụ. Vẻ đẹp trong lao động có cả 
mồ hôi, nước mắt của sự cần mẫn, cả trí tuệ và 
nhiệt huyết. Đâu đó vẫn còn tồn tại sự không 
hài lòng của KH nhưng những nét đẹp từ dịch 
vụ KH Vietcombank chắc chắn sẽ lan tỏa, làm 
nên tinh thần Vietcombank, như ngọn hải đăng 
sáng rọi và vững bền.

  

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

Từ dịch vụ khách hàng 
của Vietcombank

NÉT ĐẸP

Ở TUYẾN ĐẦU PHỤC VỤ, CÁN BỘ GIAO DỊCH TẠI VIETCOMBANK THƯỜNG 
XUYÊN PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU ÁP LỰC: KHÁCH HÀNG (KH) ĐÔNG, 
NGHIỆP VỤ ĐA DẠNG, TIẾP NHẬN PHÀN NÀN KHIẾU NẠI… NHƯNG BẰNG 
TRÁCH NHIỆM, NHIỆT HUYẾT VÀ TÌNH YÊU CÔNG VIỆC, MỖI NGÀY, NÉT 
ĐẸP TRONG CÔNG TÁC PHỤC VỤ KH VẪN TỎA SÁNG TRONG TÁC PHONG, 
NỤ CƯỜI CỦA MỖI CÁN BỘ TẠI CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA VIETCOMBANK. 
NHỮNG NÉT ĐẸP ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC KH GHI NHẬN VÀ YÊU MẾN, ĐÓ LÀ:

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Bích Việt
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Hội thi nhằm đánh giá khả năng hiểu biết, nắm 
vững nghiệp vụ của CBNV đối với tất cả các 
sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ bao gồm 

cả tín dụng bán lẻ, kỹ năng chăm sóc khách hàng, 
kỹ năng xử lý tình huống trong bán hàng… qua đó 
tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo hướng đến nâng cao 
chất lượng phục vụ khách hàng và bán hàng hiệu 
quả.

Hội thi được tổ chức thành 2 vòng: sơ khảo và 
chung khảo. Tại vòng sơ khảo được tổ chức vào 
ngày 23/03/2019, các thí sinh sử dụng smart-
phone để thực hiện bài thi trắc nghiệm trực tuyến 
dựa trên phần mềm Kahoot - một ứng dụng dựa 
trên nền tảng trò chơi được áp dụng trong công 
nghệ giáo dục. Với sự hỗ trợ của công nghệ, vòng 
thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn do trên màn hình chấm 
điểm vị thứ các thí sinh liên tục thay đổi sau mỗi 
câu trả lời tùy theo kết quả và tốc độ trả lời của 
từng thí sinh.

Vòng chung khảo diễn ra vào ngày 07/04/2019 
với sự tham gia của 16 thí sinh xuất sắc nhất tại 

Hội thi Dịch vụ Ngân hàng 2019 
Vietcombank Đà Nẵng Bài: Nguyễn Hữu Đức - Ảnh: Phan Thanh Nam

VỪA QUA, VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG HỘI THI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 2019 VỚI SỰ THAM 
GIA CỦA HƠN 100 CBNV THUỘC CÁC PHÒNG KHÁCH 
HÀNG BÁN LẺ, KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ 
KHÁCH HÀNG, KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ VÀ 6 PHÒNG 
GIAO DỊCH CỦA CHI NHÁNH.

vòng sơ khảo và được chia thành 4 team. Các 
team trải qua 3 phần thi gồm: Khởi động (12 
câu hỏi trả lời trong vòng 90 giây); Tăng tốc 
bấm chuông giành quyền trả lời (10 câu hỏi có 
độ khó cao); và Xử lý tình huống khách hàng 
với câu hỏi tình huống được kịch hóa trên sân 
khấu, mỗi team có 5 phút hội ý và 5 phút để xử 
lý tình huống. 

Sau 3 phần thi hết sức hào hứng, Team 1 
gồm các thành viên Hà Quốc Tuấn - Phòng 
Khách hàng doanh nghiệp, Trần Nguyễn Thanh 
Vân - Phòng Dịch vụ khách hàng, Lê Thị Lệ 
Hằng - PGD Hùng Vương và Hoàng Kim Dung 
- Phòng Khách hàng bán lẻ đã xuất sắc đoạt 
giải Nhất với giải thưởng 15 triệu đồng. Team 
2 đoạt giải Nhì với giải thưởng 10 triệu đồng, 
Team 3 và 4 đoạt giải Ba mỗi đội nhận 5 triệu 
đồng. Giải cá nhân đặc biệt xuất sắc thuộc về Hà 
Quốc Tuấn (Team 1) với phần thưởng 5 triệu 
đồng.

Với sự hỗ trợ của công nghệ, Hội thi Dịch 
vụ Ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng 2019 
được tổ chức bài bản, sôi nổi và vui vẻ như một 
gameshow truyền hình nhưng cũng hết sức 
nghiêm túc. Hội thi không những tạo ra một 
sân chơi nghiệp vụ bổ ích và ý nghĩa mà còn là 
sự khởi đầu cho chuỗi hoạt động thúc đẩy bán 
hàng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh 
doanh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Quang Việt, Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng trao Giải Nhất cho Team 1 Một tình huống khách hàng được kịch hóa trên sân khấu

Nhằm nâng cao ý thức của tất cả CBNV trong 
công tác phục vụ KH thông qua việc củng 
cố kiến thức về sản phẩm dịch vụ, chăm 

sóc KH, khuyến khích mỗi cán bộ không ngừng 
nâng cao chất lượng phục vụ KH, văn hóa ứng 
xử, đảm bảo sự hài lòng KH, ngày 30/3/2019, 
Vietcombank Hải Dương đã tổ chức thành công 
cuộc thi: Vietcombank Hải Dương - Phục vụ KH 
từ trái tim.

24 thí sinh được lựa chọn đến từ 22 phòng 
trong Chi nhánh đã trải qua 3 vòng thi: Kết nối 
sức mạnh đồng đội, Tỏa sáng cùng đồng đội và 
Phục vụ KH từ trái tim. Mỗi vòng thi đều hướng 
đến một mục tiêu riêng: Đó là môi trường giao 
dịch xanh - sạch - đẹp, là chất lượng dịch vụ 
chuyên nghiệp tại mỗi phòng; là thể hiện tài 

năng của các thí sinh thông 
qua các tiết mục hoạt cảnh, 
múa hát, thơ ca, hò vè… để 
phản ánh nét đẹp trong văn 
hóa Vietcombank, tác phong 
ứng xử với KH, đấu tranh 
chống các biểu hiện tiêu cực, 
những nét chưa đẹp nơi công 
sở và trong giao tiếp với KH; 
là quan điểm, cách nhận thức 
của mỗi thí sinh tham dự khi 
muốn truyền đạt thông điệp 
mà cuộc thi muốn hướng tới 
là đem đến cho KH những trải 
nghiệm dịch vụ KH tuyệt vời: 
Dịch vụ từ trái tim.

Kết thúc Hội thi, Ban giám 
khảo đã lựa chọn được 04 giải 
tập thể dành cho 01 phòng 
xuất sắc nhất, 03 phòng tiêu 
biểu; 05 giải cá nhân bao gồm: 
01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 
02 giải Ba cùng 05 giải Nhánh 
khác. Hội thi không chỉ dừng 
lại là sân chơi về dịch vụ trong 
năm 2019, mà là sự mở đầu 
cho chuỗi những hoạt động 

của đề án phát triển dịch vụ, tinh thần sáng 
tạo, nỗ lực trong triển khai làm Dịch vụ sẽ tiếp 
tục lan tỏa, thấm sâu trong toàn thể CBNV chi 
nhánh. 

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được 
trái tim: Chinh phục KH, nhiều khi không cần 
phải dùng đến sự cầu kỳ, vật chất mà chính 
những cử chỉ ân cần tự nhiên, thái độ thân thiện 
chân thành, tinh thần hết lòng phục vụ, đồng 
thời luôn tận tâm cung cấp dịch vụ KH vượt trội 
chính là những chất keo bền vững nhất gắn kết 
KH với ngân hàng, là những yếu tố sống còn 
trong việc tiếp tục giữ chân KH, gia tăng doanh 
số và tăng lợi nhuận.

Bài & Ảnh: Hoàng Vân

CUỘC THI “PHỤC VỤ 
KHÁCH HÀNG TỪ TRÁI TIM"
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG 

THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CHUNG CỦA HỆ THỐNG LÀ TRỞ 
THÀNH NGÂN HÀNG ĐỨNG ĐẦU VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 
(KH), TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG ĐÃ 
TRIỂN KHAI NHIỀU HOẠT ĐỘNG NHẰM DUY TRÌ, CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ.

Bà Nguyễn Thị Thêu- Giám đốc- 
Trưởng ban tổ chức cuộc thi 
trao Giải Nhất cho thí sinh Đinh 
Thu Anh- Giao dịch viên phòng 
Dịch vụ KH
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Ngày 06/04/2019 trong phiên buổi sáng, CBNV 
ở tất cả các vị trí được đào tạo nội bộ, trang bị 
kiến thức Sổ tay văn hóa Vietcombank, tuyên 

truyền và thực hành các nội dung trong Sổ tay. 
Phần đào tạo cũng trở nên sôi nổi hơn với tiết mục 
“Let’s sing a song” cùng “Hành khúc Vietcombank”, 
làm việc nhóm và truyền thông về thực hiện chỉ 
tiêu KHKD năm 2019 theo cách thức mới và rất 
thực tế. 

Buổi chiều, Hội thi diễn ra 2 phần thi: trắc 
nghiệm kiến thức và trò chơi đồng đội. Nếu như 
phần thi thứ nhất là hình ảnh nghiêm túc, tập 
trung làm bài của 83 CBNV thì phần thi thứ 2 là 
sự năng động, sôi nổi, náo nhiệt của 6 đội thi gồm 
các thành viên đến từ tất cả các phòng ban. Chủ đề 
phần thi đồng đội rất gần gũi với mỗi CBNV như 
lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân 
sự của Vietcombank nói chung và chi nhánh Bắc 
Bình Dương nói riêng, các câu ca dao tục ngữ nói 
về cách ứng xử trong các mối quan hệ với đồng 
nghiệp khách hàng nhưng được biến tấu thành các 
câu hỏi vui nhộn, nhẹ nhàng dưới nhiều hình thức. 
Phần thi đồng đội khép lại trong tiếng cười, bầu 
không khí vui vẻ, các CBNV như gắn kết, xích lại 
gần nhau hơn.

VCBS Contact Center là hệ thống được sử dụng công 
nghệ tiên tiến với nhiều tính năng ưu việt và thuận 
tiện. Thông qua hệ thống này, khách hàng có thể tiếp 

nhận sự chăm sóc, hỗ trợ giao dịch của VCBS qua nhiều 
kênh giao tiếp hiện đại như: website trực tuyến, điện thoại, 
thư điện tử, tin nhắn và các thiết bị cầm tay thông minh 
khác.

Với hệ thống nhận diện thông minh và phân bổ tự động, 
những thông tin cần giải đáp, thực hiện giao dịch của khách 
hàng sẽ được tiếp nhận và phản hồi ngay lập tức bởi đội 
ngũ Tư vấn viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. VCBS 
Contact Center sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và 
tiếp nhận thông tin nhanh chóng, mang đến sự hài lòng tối 
đa cho khách hàng.

Cùng với đó, VCBS Contact Center còn được ứng dụng 
công nghệ trí tuệ nhân tạo để cung cấp cho khách hàng 
những dịch vụ thông minh trong việc truy vấn tài khoản 
giao dịch của mình liên tục trong 24/7.

Thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập website: 
www.vcbs.com.vn hoặc liên hệ Hotline 1900 98 9999.

Ra mắt Hệ thống chăm sóc, 
hỗ trợ giao dịch khách hàng
VCBS Contact Center

Bài: Lê Đình Tú - Ảnh: Lê Thanh Hồng

Bài & Ảnh: Đặng Thành

Hệ thống VCBS Contact Center

Hội thi
“Tìm hiểu văn hóa - nội quy 
lao động Vietcombank” - 
Chi nhánh Bắc Bình Dương

Đội giành giải Nhất phần thi đồng đội chụp hình lưu niệm với thành viên 
Ban giám đốc  Chi nhánh 

Ngày 08/04/2019 tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - 
Trưởng Ban TC&NS đã công bố quyết định của HĐQT 
Vietcombank về việc bổ nhiệm ông Đoàn Thái Sơn 

- Phó Giám đốc Phụ trách điều hành giữ chức vụ Giám đốc 
Vietcombank Long An kể từ ngày 09/4/2019. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh giá và ghi nhận 
những thành công của Vietcombank Long An đồng thời yêu 
cầu đồng chí Giám đốc vừa được bổ nhiệm phát huy tối đa 
những thành tựu và lợi thế trong thời gian qua để tập trung 
triển khai kinh doanh hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu 
được giao, đóng góp vào thành tích chung của hệ thống.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Được - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy mong đồng chí tân Giám đốc Vietcombank 
Long An nỗ lực, phát huy các thành tựu đạt được để đưa 
hoạt động của Chi nhánh không ngừng lớn mạnh, hiệu quả, 
cung ứng các dịch vụ ngày càng hiện đại tiện ích cho khách 
hàng, hỗ trợ hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn, góp 
phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như 
ASXH trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đoàn Thái Sơn - tân 
Giám đốc Vietcombank Long An khẳng định trên cương vị 
mới với nhiều thử thách, sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực 
hết mình trên tinh thần trách nhiệm cao nhất để cùng Ban 
Giám đốc và toàn thể CBNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

 Bài & Ảnh: Trần Đức Minh

Ngày 29/03/2019 tại buổi lễ, ông Trần Phong 
Vũ - Phó Ban TC&NS đã công bố quyết định của 
HĐQT Vietcombank về việc bổ nhiệm ông Phan 

Võ Phước Khánh - Phó Giám đốc phụ trách điều 
hành Vietcombank Vĩnh Long giữ chức vụ Giám đốc 
Vietcombank Vĩnh Long kể từ ngày 01/04/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng – 
Ủy viên HĐQT đánh giá cao và ghi nhận sự phát triển 
của Vietcombank Vĩnh Long trong thời gian qua. 
Đồng thời yêu cầu đồng chí Giám đốc vừa được bổ 
nhiệm giữ vững và tiếp tục phát huy vai trò và trách 
nhiệm trên cương vị mới để đưa Chi nhánh phát 
triển hơn nữa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Võ Phước 
Khánh - tân Giám đốc Vietcombank Vĩnh Long bày tỏ 
niềm vinh dự khi được Ban Lãnh đạo Vietcombank 
đã đặt niềm tin và giao nhiệm vụ, trọng trách mới. 
Tân Giám đốc Vietcombank Vĩnh Long khẳng định sẽ 
cùng Ban Giám đốc Chi nhánh xây dựng một tập thể 
vững mạnh, đoàn kết, gắn bó cùng nhau hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ mà Ban Lãnh đạo Vietcombank 
giao.

 Bài & Ảnh: Van Duy An

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Vietcombank Vĩnh Long Vietcombank  Long An

VIETCOMBANK CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc 
Vietcombank Vĩnh Long cho ông Phan Võ Phước Khánh
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Ngày 26/03/2019 tại buổi lễ, thay mặt Chi bộ 2, đ/c 
Lê Thu Hà - Phó Bí thư Chi bộ đã đọc Quyết định kết 
nạp đảng cho 3 quần chúng ưu tú là Lê Tiến Dũng, 

Nguyễn Mạnh Tân và Nguyễn Việt Hưng. 
Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Bí thư chi bộ 2 đã trao Quyết 

định kết nạp đảng viên và chúc mừng 3 đ/c đảng viên 
mới sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh 
dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
đồng thời yêu cầu các đ/c đảng viên mới tiếp tục phát 
huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, 
phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng 
lực chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, 
vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng 
viên.

Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
3 đ/c đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ, gửi lời cảm ơn 
sâu sắc đến các đảng viên đi trước và xin hứa sẽ nỗ lực 
không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng 
viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến nay, Chi bộ 2 có 35 đảng viên, trong đó có 32 
đảng viên chính thức và 3 đảng viên dự bị. 

Ngày 27/03/2019, Chi bộ Vietcombank Nam Sài 
Gòn đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 
quần chúng ưu tú là Trịnh Lê Thanh Thảo và 

Bùi Thị Anh Đào, nâng số đảng viên trong Chi bộ 
lên 49 đ/c. Đây là lần kết nạp cuối cùng của Chi bộ 
trước khi được nâng cấp lên thành Đảng bộ cơ sở 
Vietcombank Nam Sài Gòn.

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí 
trang trọng, đúng trình tự và thủ tục. Ngay sau khi 
đ/c Nguyễn Thị Tố Hương - Phó Bí thư Chi bộ, Phó 
Giám đốc đọc quyết định kết nạp đảng viên, các đảng 
viên mới đọc lời thề trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và 
ảnh Bác Hồ. Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Như 
Tưởng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc chi nhánh đã giao 
nhiệm vụ cho các đảng viên mới, đề nghị các đảng 
viên mới luôn có tinh thần cầu tiến, không ngừng 
học hỏi trong công tác, quyết tâm cao trong công 
việc, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào 
trong Chi bộ, là tấm gương lao động sáng tạo cho 
toàn thể CBNV noi theo, góp phần đưa Chi bộ mà 
tới đây là Đảng bộ cơ sở Vietcombank Nam Sài Gòn 
ngày càng phát triển vững mạnh.

Lễ kết nạp đảng viên mới
Chi bộ 2 – Trung 
tâm xử lý tiền mặt

Bài & Ảnh: Trung tâm xử lý tiền mặt

Bài & Ảnh: Bùi Thị Anh Đào

Vietcombank Nam Sài Gòn
kết nạp đảng 
viên mới

Ngày 23/4/2019 tại buổi lễ, ông Đặng Bình 
Nguyên - Trưởng ban TC&NS đã công bố quyết 
định số 635/QĐ-VCB-TC&NS ngày 23/4/2019 

của HĐQT Vietcombank về việc giao nhiệm vụ cho 
ông Lê Huy Hoàng - Phó Giám đốc Vietcombank 
Thanh Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách 
điều hành Vietcombank Thanh Xuân kể từ ngày 
01/5/2019, thay cho ông Ngô Quốc Kỳ - Giám đốc 
Vietcombank Thanh Xuân nghỉ hưởng chế độ hưu trí 
theo quy định từ ngày 01/5/2019.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Huy Hoàng - Phó 
Giám đốc Phụ trách điều hành Vietcombank Thanh 
Xuân hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu, đồng lòng cùng tập 
thể Chi nhánh xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, 
khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành 
tốt 02 Đề án Ngân hàng tốt - Ngân hàng xấu, cũng 
như giải quyết triệt để 04 vấn đề trọng yếu của Chi 
nhánh mà Chủ tịch HĐQT đã chỉ ra, đưa Vietcombank 
Thanh Xuân trở thành một trong những chi nhánh 
có chất lượng danh mục tốt, hoạt động an toàn, hiệu 
quả cao trên địa bàn Hà Nội và trong toàn hệ thống 
Vietcombank.

Tham gia sản phẩm “Bảo An Tín Dụng Hưng Nghiệp”, 
khách hàng sẽ được bảo vệ trước các rủi ro tử vong 
hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, với quyền lợi 

thanh toán là 100% số tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện 
bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm này sẽ được VCLI thanh toán 
toàn bộ khoản dư nợ vay cho ngân hàng và chi trả quyền 
lợi bảo hiểm còn lại (nếu có) cho người thân của khách 
hàng. 

Thời hạn hợp đồng linh hoạt từ 3 tháng đến 60 
tháng. Khách hàng có thể chủ động chọn bảo vệ toàn 
phần khoản vay hoặc một phần khoản vay tùy theo nhu 
cầu của mình. Ngoài ra, trong trường hợp tất toán khoản 
vay trước hạn, khách hàng vẫn tiếp tục được bảo vệ 
hoặc nhận giá trị hoàn lại.

Mọi chi tiết xin liên hệ điểm giao dịch 
Vietcombank gần nhất hoặc số Hotline của VCLI: 
0243.974.9988, Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 của 
Vietcombank 1900.54.54.13 để được tư vấn, hỗ trợ.  

Bảo An Tín Dụng Hưng Nghiệp
Mang sự an tâm 
tới khách hàng

Bài: Kiều Trang

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Hùng

ĐẦU NĂM 2019, CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN 
THỌ VIETCOMBANK - CARDIF (VCLI) PHỐI HỢP 
CÙNG VIETCOMBANK CHÍNH THỨC RA MẮT SẢN 
PHẨM BẢO AN TÍN DỤNG HƯNG NGHIỆP. ĐÂY LÀ 
MỘT TRONG NHỮNG SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN 
THỌ ĐẦU TIÊN TRÊN THỊ TRƯỜNG BẢO VỆ KHOẢN 
VAY NGẮN VÀ TRUNG HẠN CHO KHÁCH HÀNG LÀ 
DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ VÀ HỘ KINH DOANH, 
GIÚP KHÁCH HÀNG KHÔNG PHẢI TIẾP TỤC TRẢ NỢ 
KHI GẶP RỦI RO, TÀI SẢN THẾ CHẤP ĐƯỢC BẢO 
TOÀN, SỐ TIỀN BẢO HIỂM LÊN ĐẾN 10 TỶ ĐỒNG. Lễ công bố 

quyết định giao nhiệm 
vụ Phụ trách điều hành 
Vietcombank Thanh Xuân

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT (bên trái) trao quyết 
định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi nhánh Vietcombank Thanh Xuân 

cho ông Lê Huy Hoàng
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năm xây dựng thương hiệu Vietcombank 
trên địa bàn Bến Cát, bên cạnh việc thừa 
hưởng uy tín, tiềm lực về vốn, công nghệ 
hiện đại, thế mạnh về thanh toán quốc 

tế và thẻ; sự nỗ lực của toàn thể CBNV; thì sự 
ủng hộ của NHNN, chính quyền địa phương cùng 
với sự đồng hành của Quý khách hàng đã giúp 
Vietcombank Bắc Bình Dương có những bước phát 
triển vượt bậc. Tính đến 31/12/2018, CN có trên 
120.000 khách hàng cá nhân, 1.300 khách hàng 
doanh nghiệp mở tài khoản và giao dịch với những 
con số đạt được về tổng tài sản, huy động vốn, dư 
nợ và lợi nhuận khá ấn tượng. Đội ngũ nhân sự 
được chú trọng phát triển với 60 CBNV được đào 
tạo sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu sản 
phẩm và nhiệt huyết với công việc, luôn đặt khách 
hàng ở vị trí trung tâm phục vụ… Đây là những yếu 
tố cơ bản quyết định đến kết quả  hoạt động của 
CN thời gian qua.
Không chỉ tăng trưởng tốt, Vietcombank Bắc Bình 
Dương cũng tập trung phát triển quy mô và phạm 
vi hoạt động, thực hiện tốt chiến lược đưa ngân 
hàng đến gần với khách hàng, thực hiện sứ mệnh 

VIETCOMBANK BẮC BÌNH DƯƠNG:

CHẶNG ĐƯỜNG 
ĐẦY Ý NGHĨA

05 
NĂM 

Bài & Ảnh: Hoàng Thị Thanh Tâm 

TỪ MỘT PHÒNG GIAO DỊCH KHÁ KHIÊM TỐN TRỰC THUỘC VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG, 
HIỆN DIỆN TẠI BẾN CÁT TỪ NĂM 2006, SAU HƠN 7 NĂM NỖ LỰC PHẤN ĐẤU VÀ ĐẠT ĐƯỢC 
KẾT QUẢ VƯỢT TRỘI, NGÀY 17/03/2014, CN VIETCOMBANK BẮC BÌNH DƯƠNG CHÍNH THỨC 
THÀNH LẬP VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG, TRỞ THÀNH MỘT TRONG 5 CN CỦA VIETCOMBANK TẠI 
TỈNH. 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tháng 
09/2016, CN đã khai trương Phòng giao dịch 
Bàu Bàng. Thời gian tới, Vietcombank Bắc Bình 
Dương sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động thêm 01 
Phòng giao dịch đặt tại thị trấn Dầu Tiếng, đáp 
ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên 
địa bàn. Bên cạnh đó, CN luôn hưởng ứng tích 
cực các hoạt động ASXH và xem đó là trách 
nhiệm của doanh nghiệp. 5 năm qua, đơn vị đã 
đóng góp cho các hoạt động ASXH với số tiền 
hơn 3 tỷ đồng. 

Có thể nói, sau 5 năm hoạt động, đó mới 
chỉ là những thành quả ban đầu của CN, song 
đây là một dấu mốc quan trọng và động lực to 
lớn để Vietcombank Bắc Bình Duơng tiếp tục 
phát triển bền vững và vươn lên một tầm cao 
mới. Thời gian tới, CN xác định tiếp tục nỗ lực 
phấn đấu, không ngừng cải tiến, đổi mới, sáng 
tạo, thực hiện đúng phương châm hành động 
“Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”, và quan 
điểm chỉ đạo “Kỷ cương - Hành động - Trách 
nhiệm” của Ban Lãnh đạo để cùng hệ thống 
hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được 
giao.

12 

Tới dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng có đ/c Ths. 
Ngô Thị Thiết - Phó Chánh Văn phòng, Trung 
tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối DNTƯ; 

đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng 
ủy Vietcombank cùng đại diện Văn phòng Đảng ủy, 
lãnh đạo một số phòng/ban tại TSC và 151 quần 
chúng ưu tú thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trực 
thuộc Đảng bộ Vietcombank.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đ/c Vũ 
Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
Vietcombank nhấn mạnh: công tác phát triển 
Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác 
xây dựng Đảng, việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng 
Cộng sản Việt Nam cho quần chúng có nguyện 
vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng có ý nghĩa vô 

khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức 
về Đảng cho quần chúng ưu tú

Đảng bộ Vietcombank

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC PHÁT 
TRIỂN ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK NHIỆM 
KỲ 2015 - 2020, SÁNG NGÀY 17/4/2019, TẠI TRỤ SỞ 
CHÍNH, ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK PHỐI HỢP VỚI TRUNG 
TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ ĐẢNG ỦY KHỐI DNTƯ TỔ 
CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 
DÀNH CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ CỦA CÁC ĐẢNG BỘ, CHI 
BỘ CƠ SỞ TRỰC THUỘC.

Đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai giảng Lớp bồi 
dưỡng nhận thức về Đảng

cùng lớn. Đ/c Vũ Tiến Duật yêu cầu các học viên 
sắp xếp thời gian tham gia lớp học đầy đủ, chấp 
hành tốt nội quy, quy chế của Ban Tổ chức lớp 
học đề ra, cố gắng tiếp thu tối đa những kiến 
thức, nỗ lực trong học tập và không ngừng phấn 
đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để sớm trở 
thành đảng viên. 

Khóa học diễn ra trong 3 ngày, các học viên 
được nghiên cứu học tập các chuyên đề: Khái 
quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập 
và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội 
dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 
và chuyên đề phấn đấu để trở thành Đảng viên 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, toàn 
thể học viên được tham gia chuyến đi thực tế 
“Về nguồn với Bác Hồ” tại khu di tích lịch sử 
Phủ Chủ tịch và khu di tích Trung ương thời kỳ 
chống Mỹ (K9 - Đá Chông). 

Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng là cơ hội để các 
quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức về Đảng 
và hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Thông qua khoá học, các quần 
chúng ưu tú tự xây dựng cho mình phương 
hướng và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng 
đắn; rèn luyện, xây dựng đạo đức tác phong lối 
sống; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Ths. Ngô Thị Thiết - Phó Chánh Văn phòng, Trung tâm Bồi dưỡng 
Chính trị Đảng ủy Khối DNTƯ giảng chuyên đề Khái quát lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam

NỔI BẬT
NHỊP SỐNG

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải
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Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị 
Tố Hương - Phó Giám đốc Vietcombank 
Nam Sài Gòn nhấn mạnh, hội nghị là cơ hội 

để Ban giám đốc và CBNV cùng trao đổi, thảo 
luận, là dịp để lắng nghe và giải đáp những thắc 
mắc của toàn thể thành viên tham dự, giúp cải 
thiện chất lượng tín dụng, nâng cao quy trình 
thực hiện và góp phần đẩy mạnh tốc độ hoàn 
thành mục tiêu đặt ra trong năm 2019. 

Hội nghị đã lắng nghe đại diện phòng Khách 
hàng Doanh nghiệp trình bày về quy trình tín 
dụng bán buôn, quy định về thẩm quyền phê 
duyệt tín dụng đối với khách hàng bán buôn, 
tập trung làm rõ những thay đổi, tác động của 
quy định trên đến đối tượng khách hàng bán 
buôn hiện hữu. 

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Khách hàng 
doanh nghiệp cũng đã định nghĩa lại về doanh 
nghiệp mang tính tư nhân gia đình, đồng thời, 

Hội nghị Tập huấn tín dụng 
bán buôn và bán lẻ 2019
Vietcombank Nam Sài Gòn

Bài & Ảnh: Bùi Thị Anh Đào
NHẰM CẬP NHẬT KỊP THỜI, BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO 
CBNV LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, VỪA QUA, 
VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP 
HUẤN VỀ TÍN DỤNG BÁN BUÔN VÀ TÍN DỤNG BÁN LẺ 
NĂM 2019, VỚI SỰ THAM DỰ VÀ CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY, 
BAN GIÁM ĐỐC CÙNG LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN, CÁN 
BỘ LÀM CÔNG TÁC KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ NỢ TẠI CHI 
NHÁNH VÀ 11 PHÒNG GIAO DỊCH TRỰC THUỘC. 

cũng nêu rõ 70% doanh nghiệp đang sử dụng 
dịch vụ tại Vietcombank Nam Sài Gòn là doanh 
nghiệp mang tính tư nhân gia đình. Bà Nguyễn 
Thị Tố Hương - Phó Giám đốc phụ trách bán 
buôn đã nêu ra những trường hợp cụ thể giúp 
CBNV làm công tác khách hàng hiểu rõ hơn về 
việc phân định doanh nghiệp mang tính chất tư 
nhân gia đình, đồng thời cập nhật những thay 
đổi trong quy định mới, nâng cao chất lượng tín 
dụng và bám sát quy trình thực hiện.

Hội thảo cũng đã nghe phần trình bày của 
đại diện các Phòng Khách hàng bán lẻ và Phòng 
Quản lý nợ về các nội dung: Quy trình tín dụng, 
thẩm quyền phê duyệt đối với khách hàng 
doanh nghiệp SME; Quy trình tín dụng, thẩm 
quyền phê duyệt đối với khách hàng cá nhân; 
Phương pháp xác định thu nhập khách hàng cá 
nhân vay vốn tại Vietcombank... 

Với sự điều hành của đ/c Nguyễn Như 
Tưởng - Bí thư chi bộ, Giám đốc Chi nhánh, 
các cán bộ tham dự đã tích cực đưa ra những 
vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy 
định, quy trình mới và cùng nhau trao đổi, thảo 
luận sôi nổi để đưa ra giải pháp tối ưu tháo gỡ. 
Bên cạnh đó, hội thảo còn nhận được nhiều chia 
sẻ kinh nghiệm quý báu từ những cán bộ khách 
hàng xuất sắc về công tác bán hàng, thẩm định 
và cách chăm sóc khách hàng sao cho hiệu quả 
nhất.

VỚI MỤC TIÊU TẠO PHONG TRÀO THI ĐUA 
SÔI NỔI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 88 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ 
MINH (26/3/1931 – 26/3/2019); HƯỞNG 
ỨNG “THÁNG THANH NIÊN” NĂM 2019 VỚI 
CHỦ ĐỀ “TUỔI TRẺ VIETCOMBANK XUNG 
KÍCH TÌNH NGUYỆN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 
VIETCOMBANK”, TẠI CÁC CN VIECOMBANK 
TRÊN TOÀN QUỐC ĐÃ DIỄN RA NHIỀU 
HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA.

 16/3/2019

•  Tại Trụ sở Vietcombank Nam Sài Gòn, hơn 200 tình nguyện 
viên tại các chi nhánh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã nhiệt 
tình tham gia. Kết quả ghi nhận 184 người hiến máu thành 
công.

 28/3/2019

•  Tại Trụ sở chính Vietcombank, gần 500 tình nguyện viên tại 
các chi nhánh trên địa bàn TP. Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc 
đã tham gia hiến máu. Kết quả ghi nhận 397 người hiến máu 
thành công.

Như vậy, tổng kết Ngày hội hiến máu tình nguyện do Đoàn 
Thanh niên Vietcombank phát động đã có 581 người hiến máu 
thành công, tương đương 730 đơn vị máu quy đổi (01 đơn vị 
máu = 250ml). Ngày hội không chỉ thu hút các tình nguyện viên 
là cán bộ, đoàn viên, thanh niên Vietcombank làm việc tại Trụ sở 
chính và các chi nhánh mà còn có người lao động tại các công 
ty có trụ sở tại địa điểm tổ chức hiến máu.  

Đây là năm thứ 11 Đoàn Thanh niên Vietcombank đồng 
hành cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các 
bệnh viện tại địa phương có chi nhánh Vietcombank trong 
hành trình sẻ giọt máu đào – trao niềm hy vọng hướng đến 
bệnh nhân đang điều trị các bệnh liên quan đến máu.  

 Bài & Ảnh: Văn phòng Đoàn Thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK

Điểm hiến máu khu vực TP.Hồ Chí Minh tại trụ sở 
Vietcombank Nam Sài Gòn.

Đ/c Dương Bảo Trung – 
Phó Bí thư Thường trực 
Đoàn Vietcombank (thứ 
3 từ trái sang) tham gia 
hiến máu cùng các đoàn 
viên thanh niên tại khu 
vực Hà Nội 
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 24/03/2019

Các Đoàn viên thanh niên chi đoàn 2, chi đoàn 6 và chi 
đoàn 8 – Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch (SGD) 
đã tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” tại trụ sở CN số 
31-33 Ngô Quyền, và các PGD trực thuộc trên địa bàn Hà Nội. 

Các Đoàn viên đã tiến hành làm sạch máy ATM, và các khu 
vực xung quanh như vỉa hè, ban công… Khu vực giao dịch 
như vệ sinh máy lấy số, quầy lễ tân, thang máy, khu vực để tờ 
rơi, tạp chí được đặc biệt sắp xếp gọn gàng.

Bằng một tinh thần văn minh, hiện đại, các Đoàn viên 
SGD đã tích cực tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi 
trường, sử dụng tiết kiệm điện và công cụ làm việc tới cán bộ 
Vietcombank và khách hàng thông qua các hoạt động cụ thể, 
hàng ngày như hướng dẫn khách hàng viết đúng form mẫu, 
tránh viết sai, lãng phí, cán bộ lưu ý tắt máy tính, máy đếm 
tiền và đèn sau khi rời bàn làm việc. Những hành động tuy 
nhỏ nhưng thiết thực và ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng 
ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ Vietcombank và cả khách 
hàng.

Các hoạt động bảo vệ môi trường còn được Đoàn viên 
SGD hiện thực hóa bằng việc phủ xanh khu vực làm việc với 
hoa và cây trồng văn phòng, hạn chế các đồ dùng làm từ  
nhựa, tăng cường sử dụng các vật liệu xanh, thân thiện với 
môi trường… 

 Bài & Ảnh: Hồ Thị Vân Anh

 23/03/2019

Chương trình Hiến máu tình nguyện do Hội chữ thập đỏ 
tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Thị đoàn Bến Cát tổ chức, Chi 
đoàn cơ sở Vietcombank Bắc Bình Dương đã có 10 đoàn viên 
tham gia và hiến tặng được gần 10 đơn vị máu. 

 Bài & Ảnh: Đặng Thành

SỞ GIAO DỊCH  VIETCOMBANK NINH BÌNH 

VIETCOMBANK BẮC BÌNH DƯƠNG

Đoàn viên CĐCS Vietcombank Bắc Bình Dương tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.

Nhiều hoạt động đã được tổ chức tại CN hưởng ứng 
tháng thanh niên hành động.

 02/03/2019
Đoàn thanh niên phối hợp cùng Công đoàn cơ sở 

CN tham gia chương trình Lễ phát động Tháng thanh 
niên hành động do Tỉnh đoàn Ninh Bình và Đoàn Khối 
DNTƯ tổ chức. Tại chương trình, Đoàn thanh niên cùng 
Công đoàn cơ sở đã trao 15 suất học bổng cho học sinh 
nghèo vượt khó với tổng giá trị 15 triệu đồng.

 24/03/2019
Với mong muốn tuyên truyền thông điệp về bảo 

vệ môi trường, rèn luyện ý thức giữ gìn cảnh quan, môi 
trường làm việc đến đoàn viên, thanh niên, Đoàn TN 
Vietcombank Ninh Bình đã tham gia hỗ trợ dọn dẹp khu 
vực chung, trang trí hợp lý, tạo nên cảnh quan sạch sẽ, 
thân thiện với khách hàng, dọn dẹp khu vực ATM, dán 
lại các số hiệu máy và các thông tin liên lạc, vệ sinh màn 
hình, bàn phím, rà soát các thiết bị ngoại vi… đảm bảo 
các thiết bị hoạt động tốt phục vụ công tác kinh doanh.

 25/03/2019
Tại buổi lễ chào cờ đầu tuần, Đoàn Thanh niên 

Vietcombank Ninh Bình phối hợp với Đoàn trường 
THCS Đông Sơn, TP Tam Điệp tổ chức trao tặng 21 
suất quà tổng trị giá 6.300.000 đồng cho các em học 
sinh nghèo hiếu học đang theo học tại trường nhằm 
động viên, chia sẻ khó khăn và khuyến khích các em 
tiếp tục cố gắng vươn lên học tập tốt để trở thành 
người có ích cho xã hội.

 Bài & Ảnh: Phạm Trần Hoàng

Ông Hoàng Huy Nam – Chủ tịch CĐCS Vietcombank Ninh Bình (đứng thứ 3 từ trái sang) trao tặng 
15 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, tổng trị giá 15 triệu đồng

Anh Nguyễn Tùng Dương (ngoài cùng từ trái sang) trao tặng 21 phần 
quà (trị giá 300.000đ một phần quà) cho học sinh nghèo hiếu học tại 

trường THCS Đông Sơn – TP Tam Điệp – tỉnh Ninh Bình

Đoàn viên thanh niên Vietcombank Ninh Bình dọn dẹp máy ATM và 
vệ sinh nơi làm việc
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VIETCOMBANK THÀNH CÔNG VIETCOMBANK HẢI PHÒNG

 03/03/2019
Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và 

mang đến lợi ích tối ưu cho khách hàng, mỗi cán bộ 
nhân viên, đặc biệt là Đoàn viên thanh niên cần nắm 
rõ từng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, Đoàn thanh 
niên Chi nhánh đã tổ chức chương trình đào tạo 
nghiệp vụ thẻ. Tất cả các Đoàn viên thanh niên là các 
giao dịch vụ, cán bộ khách hàng tại Trụ sở chi nhánh 
và các Phòng giao dịch đã tham dự buổi đào tạo, 
cùng nhau chia sẻ những tính năng của sản phẩm, 
những chương trình khuyến mại, ưu đãi của thẻ tín 
dụng, thẻ ghi nợ Vietcombank. Buổi tập huấn đã 
góp phần giúp các cán bộ Đoàn viên chi nhánh kịp 
thời nắm bắt những sản phẩm và các tính năng thẻ 
mới, từ đó có sự tự tin khi bán hàng để hoàn thành 
các mục tiêu kinh doanh. 

 26/03/2019
Không chỉ chú trọng chuyên môn, các hoạt 

động giao lưu văn hoá thể thao cũng thường xuyên 
được tổ chức nhằm nâng cao tình đoàn kết giữa 
các đoàn viên thanh niên, tạo cơ hội gắn kết và học 
hỏi. Đoàn thanh niên Chi nhánh đã tổ chức chương 

trình giao lưu bóng đá giữa các lão tướng kỳ cựu và 
những tuyển thủ trẻ tiềm năng. Cuộc đọ sức không 
thiếu những pha gay cấn và được kết thúc với tỷ 
số 4-1 nghiêng về các lão tướng. Có được sự thành 
công này, không thể thiếu sự cổ vũ nhiệt tình của 
Ban giám đốc chi nhánh, các đoàn viên Công đoàn 
và đoàn viên thanh niên. 

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Chi nhánh còn 
tích cực tham gia các hoạt động phong trào do 
Đoàn khối tổ chức như: lễ ra quân tháng thanh niên, 
Tập huấn kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng lái 
xe an toàn cho đoàn viên, thanh niên Khối Doanh 
nghiệp thành phố và tư vấn giới thiệu việc làm cho 
đoàn viên thanh niên, sinh viên; Hội thảo tiếng Anh 
với doanh nghiệp, tiếp cận công nghệ 4.0 và tư duy 
sáng tạo. 

 Bài & Ảnh: Đặng Thị Thu Trang

Đoàn Cơ sở Vietcombank Thành Công đã tổ chức 
nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

 15/03/2019
Ban chấp hành Đoàn cơ sở Vietcombank Thành 

Công đã tới thăm và tặng 10 suất quà cho các bé có 
hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại Viện Bỏng 
Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội) với tổng trị giá 
các suất quà là 10 triệu đồng. Đây là hoạt động thường 
niên của CN từ năm 2014 với số tiền hàng năm được 
trao tặng lên tới 30 triệu đồng. 

 23/03/2019
Đoàn Cơ sở Vietcombank Thành Công đã phối hợp 

cùng Phòng Khách hàng Bán lẻ Vietcombank Thành 
Công tổ chức chương trình Truyền thông nội bộ “Triển 
khai phát triển dịch vụ Thẻ năm 2019”. Chương trình đã 
thu hút được hơn 40 cán bộ đoàn viên là các Cán bộ 
quản lý, cán bộ RM, cán bộ thẻ tham gia.  

 24/03/2019
Đoàn cơ sở CN đã đồng loạt ra quân thực hiện 

hưởng ứng “Ngày Chủ chật xanh” tại trụ sở chi 
nhánh và 7 Phòng giao dịch trên địa bàn. Chương 
trình đã huy động được đông đảo cán bộ, đoàn viên 
của chi nhánh tham gia. Tại chương trình này, các 
cán bộ đoàn viên đã tham gia làm sạch khu vực làm 
việc và vệ sinh các máy ATM cũng như cảnh quan 
bên ngoài cơ quan. Hoạt động ý nghĩa này nhằm 
truyền thông điệp về bảo vệ môi trường, rèn luyện 
ý thức giữ gìn cảnh quan, môi trường làm việc đến 
đoàn viên, thanh niên; đồng thời ra quân quảng bá 
về hình ảnh, con người Vietcombank. 

 Bài & Ảnh: Phạm Quang Hiệp  
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VIETCOMBANK DUNG QUẤTVIETCOMBANK LEASING  

VIETCOMBANK CẦN THƠ  
 23 - 24/03/2019

Đoàn thanh niên Vietcombank Cần Thơ đã tổ chức Đại hội 
Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 kết hợp Hành trình Về nguồn 
tại Khu di tích lịch sử Dinh Độc Lập và Địa đạo Củ Chi.

Xuyên suốt hành trình, Đoàn đã được ôn lại truyền thống 
vẻ vang của dân tộc. Hành trình về nguồn năm 2019 thật sự 
có ý nghĩa đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên Chi nhánh 
khi đã khơi dậy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lòng tự 
hào dân tộc và các giá trị nhân văn, góp phần làm phong phú 
thêm đời sống tinh thần và tạo động lực cho Đoàn viên thanh 
niên Vietcombank Cần Thơ không ngừng học tập, lao động, 
tu dưỡng, rèn luyện và sáng tạo, tiếp tục ra sức phấn đấu để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh mà Ban lãnh đạo đã tin 
tưởng giao cho.

 Vũ An

 23 - 24/03/2019

Đoàn thanh niên Vietcombank Dung Quất đã tổ 
chức thành công chuyến hành trình về nguồn tại huyện 
đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với sự tham gia của gần 
40 đoàn viên thanh niên đến từ các Chi đoàn trong CN. 

Đoàn đã đến Chùa Hang, thăm và dâng hương tại 
tượng đài của Hải đội Hoàng Sa kiêm Bắc Hải năm xưa. 
Đoàn cũng đi tham quan các khu thắng cảnh nổi tiếng, 
những kỳ quan thiên nhiên như: chùa Đục, cổng Tò Vò, 
Hang Câu, Núi Thới Lới….

Đêm Gala Dinner với chủ đề “We are Family” đã diễn 
ra tại Hang Câu. Tại đây, các đoàn viên thanh niên được 
tham gia nhiều trò chơi, giao lưu văn nghệ và đốt lửa 
bên bãi biển.  

Chuyến đi không chỉ mang lại niềm vui, tiếng cười 
cho mọi người mà còn chính là cơ hội để Đoàn thanh 
niên Vietcombank Dung Quất luôn luôn nhớ về biển 
đảo quê hương.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

Đoàn Thanh niên Vietcombank Dung Quất chụp hình lưu niệm tại cảng Lý Sơn

Đoàn Thanh niên Vietcombank Dung Quất chụp hình lưu niệm tại Hang Câu
Đoàn Thanh niên Vietcombank Dung Quất chụp hình lưu niệm 

tại chùa Hang

Đoàn thanh niên Vietcombank Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử quốc gia 
Dinh Độc Lập

 20/03/2019
Đoàn cơ sở Vietcombank Leasing đã tổ chức thành công “Ngày 
đoàn viên’’ năm 2019 thông qua hoạt động về nguồn vào Lăng 
viếng Bác, tham quan Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh.  
“Ngày đoàn viên’’ năm 2019 của Đoàn cơ sở Vietcombank Leasing 
kết thúc để lại những ấn tượng sâu sắc trong mỗi Đoàn viên thanh 
niên, giúp nâng cao lòng tự hào dân tộc và thực hiện hiệu quả cuộc 
vận động học tập và làm việc theo phong cách đạo đức Hồ Chí 
Minh, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của 
Vietcombank Leasing trong thời gian tới.

Đoàn thanh niên Vietcombank Leasing xem những thước phim tư liệu về cuộc đời 
và sự nghiệp của Bác 

Đoàn thành niên Vietcombank Leasing chụp ảnh lưu 
niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên Vietcombank Leasing chụp ảnh tại khu di tích

Đoàn viên chăm chú lắng nghe thuyết minh tại Phủ Chủ tịch
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VIETCOMBANK LEASING HCM  VIETCOMBANK LÀO CAI

VIETCOMBANK VŨNG TÀU  

 23/03/2019

Đoàn cơ sở Vietcombank Leasing đã tổ chức Giải 
bóng đá giao lưu với với sự tham gia của 4 đội bóng: 
Vietcombank Leasing CN HCM, Bộ phận Phê duyệt tín dụng 
TSC Vietcombank tại TP.HCM, Vietcombank Tân Bình và 
Vietcombank Sài Thành tại sân bóng TT, 219 Lý Thường Kiệt, 
Phường 15, Quận 11, HCM.

  Vietcombank Sài Thành đã xuất sắc vượt qua Vietcombank 
Tân Bình để giành chức vô địch và nhiều giải thưởng cá nhân 
khác. Các đội giành giải Ba lần lượt là Vietcombank Leasing CN 
Hồ Chí Minh và Bộ phận phê duyệt tín dụng TSC Vietcombank 
TP.HCM.

 Bài & Ảnh: Lệ Quyên – Xuân Hương

 23/03/2019

Vietcombank Vũng Tàu đã phối hợp với Chi đội Kiểm ngư 
số 2 tổ chức Giải bóng đá Tứ hùng năm 2019. Tham dự giải 
bóng đá có sự tham gia của 04 đội bóng: Khối cơ quan Tỉnh 
đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi đội Kiểm ngư số 2, Vietcombank 
Vũng Tàu và Hải đoàn 129 - Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn. 
Các đội thi đấu theo hình thức đá bóng sân mini, loại trực tiếp, 
mỗi đội gồm 6 cầu thủ với tinh thần giao hữu.

Tối cùng ngày, tại Chi đội Kiểm ngư số 2, đã tổ chức lễ bế 
mạc giải và trao thưởng cho các đội bóng. Đồng thời, tổ chức 
buổi giao lưu văn nghệ hát các ca khúc truyền thống nhằm 
ôn lại những chặng đường lịch sử và truyền thống vẻ vang 
của ĐTNCS Hồ Chí Minh giữa 04 đơn vị.

Giải bóng đá Tứ hùng năm 2019 không chỉ đề cao tinh 
thần rèn luyện thể lực và sức khỏe cho các thanh niên, mà 
còn tạo môi trường giao lưu học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn 
kết giữa các đơn vị trong khối kinh doanh, khối hành chính sự 
nghiệp và khối lực lượng vũ trang. 

 Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Giàu  

Đội bóng Vietcombank Leasing Chi nhánh HCM chụp ảnh lưu niệm

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng với 4 đội bóng

 31/03/2019

Nằm trong chuỗi chương trình hoạt động tháng 
thanh niên, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lào Cai tổ chức giải 
bóng chuyền hơi thanh niên ngành ngân hàng Lào Cai. 
Vietcombank Lào Cai đã tham dự cùng với 8 đội tuyển đến từ 
các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.  Đội Vietcombank Lào 
Cai đã để lại ấn tượng sâu sắc với những vận động viên nam 
mạnh mẽ, vận động viên nữ kỹ thuật tốt, chơi bóng duyên 
dáng. Chung cuộc, Vietcombank Lào Cai đã xuất sắc giành 
chức vô địch.

 Bài & Ảnh: Khánh Hoàng

 26/03/2019

Đại diện CN đã có chuyến thăm và tặng quà cho 10 bệnh 
nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khoa Nhi và khoa Hồi sức 
tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Lào Cai đã tặng bệnh viện 02 tủ để sắp xếp 
quần áo quyên góp dành cho người bệnh.

Ông Đặng Việt Hùng - Giám đốc Vietcombank Lào Cai cho 
biết: Hoạt động ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của 
các Đoàn viên thanh niên Vietcombank Lào Cai đến những 
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ vượt qua 
nỗi đau bệnh tật, đồng thời góp phần nâng cao nhân thức 
của cán bộ về truyền thống tương thân tương ái của con 
người Vietcombank.

Đại diện Bệnh viện tỉnh Lào Cai, ông Phạm An Hùng – 
Giám đốc cảm ơn Vietcombank Lào Cai đã luôn đồng hành 
cùng Viện, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần để giúp Viện cũng 
như nhiều bệnh nhân bớt khó khăn.

 Bài & Ảnh: Khánh Hoàng

Cửa hàng quần áo 0 đồng Vietcombank Lào Cai tặng Bệnh viện tỉnh

Cùng ngày, Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh Lào Cai tổ chức 
giải bóng đá mở rộng để chào mừng ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tham dự giải bóng đá có 09 
đội tuyển đến từ các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai và 02 đội tuyển khách mời cũng là đơn vị đồng tài 
trợ cho giải đấu, đó là Vietcombank Lào Cai và Công 
ty Traphaco Sa Pa. Tuy không phải là những vận động 
viên chuyên nghiệp, nhưng các cầu thủ đã thể hiện 
tinh thần thi đấu hết mình. Các trận bóng đá đã diễn 
ra sôi nổi, hấp dẫn trong sự cổ động nồng nhiệt của 
các cổ động viên.  

Kết thúc giải đấu những “chiến binh áo xanh VCB” 
đã xuất sắc giành chức Á quân.

 Bài & Ảnh: Khánh Hoàng

 Đội bóng đá Vietcombak Lào Cai nhận giải Á quân 

Đội bóng chuyền hơi Vietcombank Lào Cai trước giờ thi đấu
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 23/03/2019

Chi đoàn CS Vietcombank Bình Phước tổ chức 
chương trình “Giao lưu thể thao – văn nghệ” diễn ra tại 
Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi TP. Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước với sự tham dự của Chi đoàn Sở Nội vụ 
Bình Phước và Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Bình Phước. 
Đoàn viên đến từ 03 Chi đoàn đã tham gia trong những 
phần thi như: Chuyền chanh, ném bóng vào rổ, bịt mắt 
đá bóng, xếp cờ, đập heo đất và biểu diễn văn nghệ. 
Đây là một cơ hội lớn cho các chi đoàn trên địa bàn 
thành phố Đồng Xoài có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ những 
kinh nghiệm công tác Đoàn. 

Chi đoàn Cơ sở Vietcombank Bình Phước xây dựng 
Công trình thanh niên “Tủ sách kỹ năng” với hơn 500 
đầu sách thiếu nhi và bàn giao cho điểm Thạch Màng 

VIETCOMBANK BÌNH PHƯỚC  

VIETCOMBANK BẮC GIA LAI  16/03/2019

Đoàn thanh niên CN Bắc Gia Lai đã kết hợp cùng 
trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APC Gia 
Lai) - khách hàng thân thiết của CN tổ chức trận 
bóng đá giao lưu giữa 02 đội bóng trẻ của 02 đơn 
vị nhằm tạo sự gắn bó và giới thiệu hình ảnh, dịch 
vụ, sản phẩm Vietcombank đến gần hơn với đơn vị 
khách hàng cũng như các cán bộ đang làm việc tại 
đơn vị bạn.  

Trước giờ thi đấu, đại diện Đoàn thanh niên 
của CN đã trao đổi, giới thiệu chi tiết, trình bày 
những điểm mới, sự ưu việt về các sản phẩm mới 
của Vietcombank trong năm 2019 và nhận được sự 
hưởng ứng tích cực từ các anh chị tham gia. Kết thúc 
trận đấu, chiến thắng thuộc về đội bóng APC Gia Lai.

 Bài & Ảnh: Bùi Thị Thanh Tuyền

Trường TH&THCS Tân Lợi. Trong dịp này, Chi Đoàn 
cũng trao tặng 20 phần quà đến với các em có thành 
tích xuất sắc trong học tập.  

Trong tháng 3 - tháng của tuổi trẻ, đồng 
chí Nguyễn Tấn Phát Bí thư chi bộ/ Giám đốc 
Vietcombank Bình Phước vinh dự được đón nhận kỷ 
niệm chương “Vì thế hệ trẻ” về thành tích đóng góp 
vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ 
chức Đoàn. Đây là phần thưởng cao quý nhất của 
Trung ương Đoàn nhằm ghi nhận những đóng góp 
của đồng chí Nguyễn Tấn Phát Bí thư chi bộ/ Giám 
đốc Vietcombank Bình Phước.  

 Bài & Ảnh: Đỗ Minh Tâm

Tại buổi lễ, đ/c Phạm Văn Tạo - Bí thư Đoàn 
thanh niên Vietcombank Thăng Long đã khái 
quát các mặt làm được, cũng như chỉ ra một số 

mặt hạn chế trong công tác Đoàn, phong trào thanh 
niên năm 2018, đồng thời trình bày định hướng, 
chương trình công tác Đoàn năm 2019. Theo đó, 
năm 2018 được đánh giá là một năm thành công, 
để lại nhiều dấu ấn trên mọi mặt trận của Đoàn 
Cơ sở Vietcombank Thăng Long, là nền tảng vững 
chắc để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động Đoàn và 
phong trào thanh niên trong năm 2019, chú trọng 
tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ gắn 
với hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.

Hội nghị đã tiến hành Lễ Trưởng thành Đoàn 
cho 19 đồng chí, đồng thời khen thưởng cho 3 tập 

“Hội nghị triển khai công tác Đoàn & 
phong trào thanh niên năm 2019”

VIETCOMBANK THĂNG LONG:

NGÀY 06/04/2019 TẠI VĨNH PHÚC, BAN CHẤP HÀNH 
ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK THĂNG LONG ĐÃ TỔ CHỨC 
“HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO 
THANH NIÊN NĂM 2019”.

thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 
2018 được khen thưởng ở cấp Trung ương 
Đoàn và Đoàn Vietcombank. Buổi chiều cùng 
ngày, Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long đã 
tổ chức chương trình Teambuilding với nhiều 
phần thi cả về thể lực và trí tuệ, đem lại những 
giây phút sảng khoái cho các đội chơi.

Tiệc Gala Dinner kết thúc chương trình với 
nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của các Đoàn 
viên thanh niên trong CN.  

Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí 
Nguyễn Danh Phương - Giám đốc CN đã đưa 
ra một số nhận xét về tình hình hoạt động của 
Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long trong 
năm 2018, đánh giá tác động tích cực của các 
phong trào thanh niên đối với các Đoàn viên 
thanh niên nói riêng và các cán bộ, nhân viên 
trong CN nói chung, đồng thời hi vọng sự phát 
triển của Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long 
sẽ gắn liền với sự phát triển của CN trong năm 
2019.

Hội nghị khen thưởng 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc Chương trình Teambuilding “Together We can” của Đoàn cơ sở 
Vietcombank Thăng Long

Bài & Ảnh: Phan Thị Thu Trang
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Ngày 06/04/2019, Đoàn Chi bộ 4 Đảng bộ Vietcombank Sở 
giao dịch với 21 thành viên bao gồm các Đảng viên chi 
bộ 4, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn Phòng 

Quản lý nợ đã có hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử 
Pắc Bó – Cao Bằng đầy ý nghĩa. 

 Sau nửa ngày rong ruổi trên xe, đoàn đặt chân đến mảnh 
đất Cao Bằng, chiếc nôi của cách mạng Việt Nam. Điểm dừng 
chân đầu tiên là Khu di tích Lịch sử Pác Bó, nơi gắn liền với 
những giai đoạn lịch sử quan trọng trong hoạt động cách 
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cách mạng Việt Nam. 
Chúng tôi cùng nhau dâng hương trong Nhà tưởng niệm Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nằm trên dãy Linh Sơn, thuộc khu di tích 
Pác Bó.  

Hang Cốc Bó (tiếng Nùng có nghĩa là “đầu nguồn”), nơi 
Bác và các đồng chí cán bộ cách mạng ở từ những ngày đầu 
về nước, vẫn còn đây chiếc giường nhỏ chông chênh, ấm đun 
nước đặt trên chiếc bếp củi nhỏ, bộ bàn ghế mà Bác đã từng 
ngồi làm việc với các cán bộ cách mạng và dịch tài liệu quan 
trọng, chúng tôi càng cảm phục sự giản dị và ý chí lớn lao của 
Người.  

Chúng tôi tiếp tục dâng hương tại Khu di tích Nghĩa trang 
Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng (tức Nông Văn Dền) nằm dưới chân 
núi Tèo Lài, thuộc làng Nà Mạ, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Ngày thứ 2 trong hành trình Về nguồn, chúng tôi dậy từ 
sáng sớm, lên xe đi thăm Động Ngườm Ngao, Chùa Trúc Lâm 
Bản Giốc và đặc biệt là tham quan Thác Bản Giốc nơi đầu 
nguồn Tổ quốc tại tỉnh Cao Bằng - một thắng cảnh du lịch nổi 
tiếng được đánh giá là thác nước đẹp thứ 4 trong số các thác 
nước nằm ở đường biên giới. 

Tạm biệt Cao Bằng về Hà Nội, mang trong mình những 
xúc cảm đẹp về chuyến đi ý nghĩa, mỗi người như được tiếp 
thêm sức mạnh, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.   

 Bài & Ảnh: Mai Ngọc Bích

VỀ NGUỒN, HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG THỂ 
HIỆN ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” CỦA 
VIETCOMBANK LUÔN LÀ NHỮNG HÀNH TRÌNH 
MANG LẠI NHIỀU CẢM XÚC VÀ Ý NGHĨA CAO 
ĐẸP CHO MỖI CBNV TRONG TOÀN HỆ THỐNG.

VỀ NGUỒN 
hành trình 
giàu cảm xúc 

SỞ GIAO DỊCH

Ảnh chụp kỷ niệm tại cột km0 Đường Hồ Chí Minh điểm đầu Cao Bằng. Chúng 
tôi cùng nhau đặt bàn tay phải lên trái tim mình để bày tỏ tinh thần yêu nước và 

lòng tự hào dân tộc

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG  

Trong đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Đảng ủy 
và Đoàn cơ sở Vietcombank Hải Dương đã tổ chức 
thành công chương trình về nguồn và ASXH tại Hà 
Giang, mảnh đất địa đầu của Tổ Quốc.

Đoàn đã thăm và dâng hương tại nghĩa trang Vị 
Xuyên - nơi yên nghỉ của 1.760 liệt sỹ đã tham gia 
chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, 
giai đoạn từ 1979 – 1989. Chuyến đi của Đoàn càng 
thêm ý nghĩa khi năm nay là năm kỷ niệm 40 năm 
chiến tranh biên giới phía Bắc. 

Chúng tôi tiếp tục vượt những cung đường 
hiểm trở, những đoạn đường hẹp, cua gấp, dốc 
đứng, một bên là núi đá, một bên là vực thẳm, mờ 
ảo trong làn sương và mây phủ để đến được điểm 
trường Tả Súng Chư, Trường Mầm non xã Nghĩa 
Thuận, Quản Bạ, Hà Giang, trao các món quà ý nghĩa 
cho các cháu. Nhìn những ánh mắt thơ ngây, cái vẫy 
tay hồn nhiên thơ trẻ của các cháu khi đón nhận tình 
cảm của các bác, các cô, các chú, chúng tôi mới thấu 
hiểu và chia sẻ những khó khăn của cô trò khi muốn 
mang cái chữ đến nơi đây - một trong những điểm 
trường khó khăn nhất của xã Nghĩa Thuận.

Trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình là chúng 
tôi đã được gặp gỡ, giao lưu với các chiến sỹ biên 
phòng thuộc đồn biên phòng Lũng Cú. Tất cả thành 
viên trong đoàn đã thực sự xúc động khi lắng nghe 

những chia sẻ trong công việc, những khó khăn các 
chiến sỹ biên cương đã vượt qua để giữ vững chủ 
quyền biên giới của Tổ quốc. Sự khâm phục, lòng 
biết ơn đối với những chiến sỹ biên phòng đã giúp 
chúng tôi vượt qua những ngại ngần ban đầu để 
cùng nhau hát vang bài hát về tình quân dân, ngợi 
ca người chiến sỹ biên cương.

Kết thúc hành trình, mỗi chúng tôi đều tự hứa, 
sẽ tu rèn đạo đức, trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm 
hoàn thành tốt mọi trọng trách được giao, góp phần 
xây dựng Vietcombank nói riêng và đất nước ngày 
càng giàu mạnh.

 Bài & Ảnh: Hoàng Vân

Đoàn chụp lưu niệm tại Nghĩa trang Vị Xuyên

Bà Nguyễn Thị Thêu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Hải Dương 
trao quà tặng cho các cháu mầm non tại điểm trường Tả Súng Chư, 

Trường Mầm non xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang

Đoàn chụp lưu niệm với các chiến sỹ biên phòng tại Đồn Biên 
phòng Lũng Cú
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VIETCOMBANK NAM HẢI PHÒNG  

VIETCOMBANK NINH BÌNH

Ngày 16 - 17/03/2019, Chi bộ Vietcombank Nam 
Hải Phòng tổ chức chương trình Về nguồn tại 
vùng đất thiêng  Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại đài tưởng 
niệm anh hùng liệt sĩ nghĩa trang Hàng Dương, 
viếng mộ Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
Võ Thị Sáu, tham quan các điểm di tích lịch sử tại Côn 
Đảo như: Trại tù Phú Hải, Trại Phú Tường, chuồng 
cọp… Đoàn đã được nghe hướng dẫn viên kể về sự 
tra tấn dã man của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đối 
với các chiến sĩ cách mạng qua đó thấy được tinh 
thần cách mạng kiên cường, bất khuất của cha ông 
ta trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ.

Chương trình Về nguồn Côn Đảo 2019 của Chi 
bộ Vietcombank Nam Hải Phòng thực sự là một 
chương trình có ý nghĩa nhằm mục đích nâng cao 
tinh thần cách mạng và yêu nước của CBNV, tăng 
cường tình đoàn kết nội bộ và động viên người lao 
động để ngày càng làm việc hiệu quả và sáng tạo.

 Bài:  Nguyễn Như Ngọc

Ngày 16 - 17/03/2019, Chi bộ cơ sở Vietcombank 
Ninh Bình đã có chuyến hành trình về nguồn tại 
tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị đầy ý nghĩa.  

Đoàn đã đến mảnh đất thiêng liêng, anh dũng, 
huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, dâng hương, dâng hoa 
tưởng niệm và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn 
trước anh linh các liệt sĩ từ mọi miền quê đất nước tại 
Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang 
liệt sỹ quốc gia Đường 9. Đoàn cũng đến dâng hương, 
đặt vòng hoa viếng hương hồn các anh hùng liệt sỹ tại 
Thành cổ Quảng Trị, nơi diễn ra cuộc chiến 81 ngày đêm 
giữ thành đầy khốc liệt trong lịch sử hào hùng của đất 
nước.  

Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tường Võ 
Nguyên Giáp là điểm đến đặc biệt để đoàn thắp hương, 
dâng hoa tưởng niệm người anh hùng dân tộc, vị tướng 
kiệt xuất của nhân loại, người anh cả của Quân đội nhân 
dân Việt Nam.

Chương trình “Hành trình về nguồn “ năm 2019 của 
Chi bộ cơ sở Vietcombank Ninh Bình đã khơi dậy lòng 

Di tích Trại tù Phú Hải 

tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, góp 
phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, đoàn 
kết, gắn bó, tạo động lực hăng say phục vụ công tác 
tại đơn vị.

 Bài & Ảnh: NtD

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia 
Trường Sơn

VIETCOMBANK BẮC BÌNH DƯƠNG

Ngày 30/03/2019 Đoàn Thanh niên Chi đoàn cơ 
sở Bắc Bình Dương đã tổ chức hoạt động Về 
nguồn tại Khu di tích lịch sử Tà Thiết (Lộc Ninh, 

Bình Phước) nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền 
thống lịch sử cách mạng, văn hóa của quê hương; 
qua đó nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào 
dân tộc trong mỗi Đoàn viên, Thanh niên. 

Tại đây, Chi đoàn đã tổ chức dâng hương tại Khu 
tưởng niệm và tham quan Căn cứ Tà Thiết – căn cứ 
cuối cùng được thành lập ở chiến trường miền Nam 
của Bộ Chỉ huy Miền, đã được công nhận là Khu di 
tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt. Cũng nhân dịp 
này, Đoàn đã tổ chức giao lưu văn nghệ, tặng quà 
Đồn biên phòng Tà Vát – Bộ chỉ huy bộ đội biên 
phòng tỉnh Bình Phước và thăm Cột mốc số 78 biên 
giới Việt Nam – Campuchia.

Chương trình Về nguồn là hoạt động thường 
niên nhằm tạo điều kiện để Đoàn viên Thanh niên 
CN tìm hiểu và khám phá những giá trị lịch sử to lớn 
của dân tộc, qua đó mỗi Đoàn viên thanh niên càng 

Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Bắc Bình Dương chụp hình lưu 
niệm tại nhà ở và nơi làm việc 
của Thượng tướng Trần Văn Trà. 

Đoàn thanh niên Vietcombank Bắc Bình Dương tặng 
quà và giao lưu với Đồn biên phòng Tà Vát.

thấu hiểu hơn những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh 
xương máu của thế hệ cha anh để giành độc lập, xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc.

 Bài & Ảnh: Đặng Thành

NHỊP SỐNG
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Ngày 31/3/2019 hàng trăm trẻ mắc chứng tự kỷ 
từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam đã có những 
trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia "Chương trình 

thể thao thân thiện" trong ngày hội Việt Nam nhận 
thức về tự kỷ lần thứ 4 do Liên hiệp về người khuyết 
tật Việt Nam (VFD) tổ chức tại Cung văn hóa thể thao 
Nam Định, thành phố Nam Định. Vietcombank Nam 
Định là nhà tài trợ chính thức cho chương trình. 

VFD đã trở thành một trong những đơn vị đầu 
tiên tham gia công tác cộng đồng dành cho trẻ tự kỷ 
với việc tổ chức Ngày hội Việt Nam nhận thức về tự 
kỷ. Đây là không gian ấm áp, thân thiện và tràn đầy 
niềm vui, sự hòa nhập cho trẻ tự kỷ; đồng thời, nâng 
cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng, góp phần 
thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội đối với trẻ tự kỷ. 

Ngày hội Việt Nam nhận thức về tự kỷ năm nay 
chứng kiến sự góp mặt của hơn 200 trẻ tự kỷ đến từ 
40 đơn vị tại nhiều tỉnh thành tham gia, không gian 
ấm áp với các khu vực trò chơi, tư vấn dinh dưỡng... 
hoàn toàn miễn phí đối với mọi đối tượng, loại hình 
trẻ tự kỷ. 

Với truyền thống của mình, công tác ASXH luôn 
được đặt lên hàng đầu trong quá trình hoạt động 

Vietcombank Nam Định
Hưởng ứng ngày hội Việt Nam 
nhận thức về tự kỷ

và phát triển của Vietcombank Nam Định, hướng tới 
một xã hội phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần. 
Đoàn thanh niên Vietcombank Nam Định trẻ trung, 
năng động đã hỗ trợ đầy tâm huyến với Ban tổ chức 
để thực hiện thành công Ngày hội Việt Nam nhận 
thức về tự kỷ. 

 MC Phan Anh trao huy chương cho trẻ tham gia thể thao

Hai bà cháu từ Sài gòn ra tham gia ngày hội

Ông Nguyễn Thanh Bình- Phó GĐ VCB Nam Định (đứng thứ ba từ 
trái sang) nhận hoa và kỷ niệm chương của chương trình"

Tình nguyện viên Vietcombank Nam Định hỗ trợ cháu 
bé tự kỷ tham gia trò chơi

Công trình được xây dựng với tổng mức đầu tư là 
12 tỷ 018 triệu đồng. Trong đó, Vietcombank tài 
trợ 9 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 

3 tỷ đồng. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng 
sẽ mang đến niềm vui cho tập thể thầy cô giáo, các 
em học sinh, phụ huynh cùng toàn thể nhân dân xã 
Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng. Đây cũng là tấm 
lòng của tập thể CBNV Vietcombank dành cho người 
dân huyện U Minh Thượng nói chung, tập thể thầy cô 
và các em học sinh Trường Mầm non xã Hòa Chánh 
nói riêng. 

Đoàn viên thanh niên cùng Công đoàn cơ sở đã tài 
trợ kinh phí xây dựng điểm trường học tại thôn 
Sung Lằm gồm 2 phòng học lắp ghép trị giá 150 

triệu đồng từ nguồn quỹ An Sinh của chi nhánh. Bên 
cạnh đó, đoàn viên và công đoàn viên trong chi nhánh 
cũng đã quyên góp ủng hộ 01 khoản tiền lên đến 33,4 
triệu đồng, tài trợ các vật dụng thiết yếu phục vụ học 
tập như bàn ghế, bảng phấn, loa phát thanh cùng nhiều 
phần quà rất ý nghĩa cho các cháu.

Hành trình ASXH tại Hà Giang tuy ngắn ngủi nhưng 
là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, công đoàn 
viên chung tay, góp sức chia sẻ chút tấm lòng với sự 
nghiệp giáo dục ở những nơi còn nhiều khó khăn cũng 
như thắp lên ngọn nến hy vọng cho trẻ em vùng cao.

Lễ khởi công xây dựng
Trường Mầm non 
xã Hòa Chánh do 
Vietcombank tài trợ

Bài & Ảnh: Hồ Hữu Tấn

Bài & Ảnh: Trần Quang Thanh

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Thế

SÁNG NGÀY 28/3/2019, TẠI ẤP VĨNH HIỆP, XÃ 
HÒA CHÁNH, HUYỆN U MINH THƯỢNG, TỈNH 
KIÊN GIANG, UBND HUYỆN U MINH THƯỢNG 
PHỐI HỢP VỚI VIETCOMBANK KIÊN GIANG TỔ 
CHỨC LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM 
NON XÃ HÒA CHÁNH DO VIETCOMBANK TÀI 
TRỢ. 

ông Đặng Ngọc Hải - Giám đốc Vietcombank Kiên Giang (bên phải) đại diện 
Vietcombank trao bảng tượng trưng tài trợ giai đoạn một 03 tỷ đồng, ông Trần 

Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng tiếp nhận.

Lễ gắn biển Công trình điểm 
trường học do Vietcombank 
Ba Đình tài trợ
tại Hà Giang
NGÀY 12/04/2019, ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH NIÊN 
VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK BA ĐÌNH 
ĐÃ CÓ MẶT TẠI THÔN SUNG LẰM, XÃ CỐC RẾ, 
HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG CÙNG ĐẠI ĐIỆN 
CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, ĐẠI DIỆN 
BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC – MẦM NON 
THÔN SUNG LẰM TIẾN HÀNH LỄ GẮN BIỂN CÔNG 
TRÌNH ĐIỂM TRƯỜNG HỌC TẠI THÔN SUNG LẰM. 

Bà Tạ Thị Thục Oanh - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Vietcombank Ba Đình thứ 
3 từ trái sang), anh Nguyễn Hữu Thế - Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank Ba Đình 

(thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện Ban Lãnh đạo xã kéo băng khánh thành Lớp học

NHỊP SỐNG

40 41CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 308 - THÁNG 5/2019 SỐ 308 - THÁNG 5/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Trong khuôn khổ Chương trình ASXH do Đoàn Khối Doanh 
nghiệp TW tổ chức tại các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hà 
Tĩnh, Lào Cai nhằm hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện Hè 

năm 2019, ngày 7/4/2019, Đoàn Thanh niên Vietcombank đã 
tham gia trao tặng kinh phí tài trợ xây dựng nhà nhân ái cho 
gia đình DNTƯ Nguyễn Thị Dân, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, 
Hà Nam trị giá 50 triệu đồng. Đoàn công tác cũng đến thăm 
và trao tặng 05 bộ máy vi tính cho UBND xã Liêm Sơn, huyện 
Thanh Liêm; trao tặng 5 triệu đồng cho gia đình bà Đinh Thị 
Mỳ tại thành phố Phủ Lý là nạn nhân chất độc da cam dioxin. 
Những năm qua, hoạt động trao tặng nhà nhân ái của Đoàn 
Thanh niên Vietcombank đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, 
góp phần phát huy tinh thần đoàn kết trong việc chung tay 
giúp đỡ về vật chất và đặc biệt về tinh thần đối với các hộ 
nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. 

 Bài & Ảnh: Văn phòng Đoàn Thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK TRAO TẶNG NHÀ NHÂN ÁI 
CHO NGƯỜI NGHÈO  

Đ/c Nguyễn Thị Tiếp – Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối (hàng hai, thứ hai từ trái 
sang) và đ/c Vũ Đức Tú – Bí thư Đoàn Khối DNTƯ (hàng đầu, thứ năm từ phải sang) 

chụp hình lưu niệm cùng cán bộ Vietcombank và bà Nguyễn Thị Dân

Ngày 22/03/2019 tại buổi tập huấn do Vietcombank Sở 
giao dịch phối hợp với Trung đoàn E31 - Bộ tư lệnh cảnh 
sát cơ động (đơn vị hiện đang thực hiện hỗ trợ áp tải 

vận chuyển hàng đặc biệt của Sở giao dịch) tổ chức nhằm tập 
huấn, diễn tập phương án phòng chống tội phạm cướp ngân 
hàng cho cán bộ, lực lượng bảo vệ, vệ sỹ đang công tác tại chi 
nhánh.

Tại buổi tập huấn, cán bộ tham gia được thông tin về 
tình hình an ninh trật tự trên cả nước thời gian qua và công 
tác bảo vệ các ngân hàng hiện nay. Thông qua thực tế các vụ 
cướp ngân hàng, cán bộ được tập huấn về diễn biến tâm lý, 
âm mưu và thủ đoạn tội phạm, từ đó có các phương án phòng 
ngừa, phòng vệ và có giải pháp kịp thời để ứng phó với các 
hành động quá khích, để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng 
cán bộ và ổn định trật tự địa phương.

Buổi tập huấn cũng là cơ hội để Sở giao dịch rà soát, bổ 
sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ, phương án phòng 
chống tội phạm cướp, bố trí lực lượng canh gác, rà soát kiểm 
tra tình trạng hoạt động của hệ thống thiết bị an ninh, kho 
quỹ, đảm bảo an toàn quá trình thực hiện các hoạt động như 
tiếp quỹ, giao nhận, vận chuyển tiền; quán triệt cán bộ nhân 
viên, bảo vệ thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an 
toàn, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội 
phạm. 

Sau phần tập huấn, tại phần diễn tập, CBNV, lực lượng 
bảo vệ mục tiêu của ngân hàng và các chiến sỹ cảnh sát cơ 
động đã hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng xử lý tình huống 
được đưa ra: trấn áp đối tượng dùng súng cướp kho tiền, bắt 
cóc con tin tại trụ sở Sở giao dịch.

Ngày 30/03/2019 tại buổi tập huấn, các 
cán bộ chiến sỹ Phòng cảnh sát PCCC và 
Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Hưng Yên đã 

hướng dẫn lý thuyết và thực hành, trao đổi với 
các CBNV của Vietcombank Hưng Yên về công 
tác PCCC. Các học viên đã được cung cấp thông 
tin về những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm 
trọng về người và tài sản xảy ra trên phạm vi 
cả nước và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong 
những năm gần đây.

Qua buổi tập huấn, các học viên nhận thức 
rõ hơn về tầm quan trọng của công tác PCCC, 
đồng thời hiểu được nguyên nhân cháy nổ, một 
số biện pháp PCCC tại cơ quan, gia đình và cách 
sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cũng 
như những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi 
xảy ra sự cố cháy nổ. 

TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM
Vietcombank Sở giao dịch

Bài: Hồng Hạnh - Ảnh: Đức Nam

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang 

Thượng tá Phạm Văn Tuyến – Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn E31 trao đổi tại buổi tập huấn. 

Tập huấn Phòng cháy 
chữa cháy 2019
Vietcombank Hưng Yên

Học viên thực hành dập tắt đám cháy trong buổi tập huấn

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK THÁI NGUYÊN TẶNG QUÀ THÂN NHÂN GIA ĐÌNH LIỆT SỸ  

Vừa qua, Vietcombank Thái Nguyên đã trao tặng 20 sổ tiết 
kiệm (tổng giá trị 200 triệu đồng) cho thân nhân các gia 
đình liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 

Bắc Thái. 
Họ là những người anh hùng đã ngã xuống dưới mưa 

bom bão đạn trong chuỗi 12 ngày đêm B52 năm 1972. Tổ 
quốc ghi công những người con quả cảm, Đảng và Nhà nước 
trao tặng đơn vị danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Địa điểm nơi các chị, các 
anh ngã xuống được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc 
gia. Tuy nhiên, cuộc sống của thân nhân gia đình các Liệt sỹ 
Thanh niên xung phong năm ấy vẫn còn nhiều vất vả, khó 
khăn. Sự chia sẻ, quan tâm này của Vietcombank Thái Nguyên 
là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng và biết ơn 
của CBNV trong CN đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, 
đồng thời góp phần lan toả giá trị nhân văn của Vietcombank 
đối với cộng đồng, xã hội.

 Bài & Ảnh: Phòng Kế toán  

Đ/c Vũ Hồng Bắc- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và Đồng chí 
Trần Thùy Dương- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Thái Nguyên chụp ảnh lưu 

niệm với Thân nhân gia đình Liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại Nhà tưởng 
niệm 60 Liệt sỹ TNXP hy sinh ngày 24 tháng 12 năm 1972.

42 43CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 308 - THÁNG 5/2019 SỐ 308 - THÁNG 5/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



KẾT NỐI

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh 
đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, NHNN tỉnh, lãnh 
đạo Sở ban ngành; đại diện Ban quản lý 

khu công nghiệp Long Giang; Lãnh đạo các 
doanh nghiệp FDI và đối tác của chi nhánh.

Hiện tại, Vietcombank Tiền Giang có quan 
hệ giao dịch với gần 100 khách hàng FDI trên 
địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận, với dư 
nợ vay chiếm tỷ trọng 15% của chi nhánh, trong 
đó có khoảng 30% doanh nghiệp chi trả lương, 
50% doanh nghiệp có quan hệ thanh toán quốc 
tế với doanh số trên 360 triệu USD/năm, đối 
tượng khách hàng này ngày càng được mở rộng.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyết - Bí 
thư Chi Bộ, Giám đốc chi nhánh cho biết, 
Vietcombank Tiền Giang từ lâu đã được sự tín 

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG FDI
Vietcombank Tiền Giang 

Bài & Ảnh: Lê Công Chuẩn

nhiệm, tin tưởng và là đối tác chiến lược dài 
hạn của đông đảo khách hàng FDI trong địa bàn 
tỉnh và các vùng lân cận. Với định hướng “Nâng 
cao chất lượng, hướng tới chuẩn mực quốc tế” 
trong chiến lược phát triển của Vietcombank, 
phát huy lợi thế về nền tảng thương hiệu cùng 
năng lực tài chính vững mạnh, nguồn vốn 
ngoại tệ dồi dào, kinh nghiệm và uy tín trong 
thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ…, 
Vietcombank tin tưởng sẽ luôn là sự lựa chọn 
hàng đầu của các doanh nghiệp FDI tại Việt 
Nam nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn 
Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Hiện nay, khu vực 
doanh nghiệp FDI đã trở thành một bộ phận 
không thể tách rời của kinh tế tỉnh Tiền Giang. 
Thời gian qua, tỉnh đã thu hút được nhiều nhà 
đầu tư đến tìm hiểu và hoạt động hiệu quả, 
đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Với chủ trương luôn cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều 
kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư 
nước ngoài, thời gian tới, Tiền Giang hứa hẹn sẽ 
là địa điểm lý tưởng thu hút vốn FDI, đem lại lợi 
ích cho doanh nghiệp và người dân.

NGÀY 30/03/2019, TẠI TP. MỸ THO, VIETCOMBANK TIỀN 
GIANG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 
CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) NHẰM TRI ÂN KHÁCH 
HÀNG FDI ĐÃ ĐỒNG HÀNH VỚI CHI NHÁNH TRONG THỜI 
GIAN QUA ĐỒNG THỜI ĐẨY MẠNH QUẢNG BÁ THƯƠNG 
HIỆU, SẢN PHẨM VIETCOMBANK TỚI CỘNG ĐỒNG DOANH 
NGHIỆP.

Bà Nguyễn Thị Tuyết – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Tiền Giang phát biểu tại hội nghị Ông Lê Văn Nghĩa – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Tới dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các đơn vị: 
Vụ Quản lý các Công ty Quản lý Quỹ và Quỹ 
Đầu tư Chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam (VSD), đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, 
Vietcombank và chi nhánh Ba Đình.  

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Cường - Giám 
đốc Vietcombank Ba Đình đã chia sẻ với các đại 
biểu về định hướng, chủ trương của Ban Lãnh đạo 
Vietcombank với mục tiêu chiến lược phát triển 
Vietcombank trở thành tập đoàn tài chính ngân 
hàng đa năng, cung cấp các dịch vụ đa tiện ích cho 
thị trường. Với thành tựu và kinh nghiệm qua 15 
năm hoạt động, Vietcombank Ba Đình vinh dự 
là chi nhánh đầu tiên ở miền Bắc được Ban Lãnh 
đạo Vietcombank ủy quyền thực hiện dịch vụ 

Vietcombank Ba Đình
ký Hợp đồng Lưu ký, Giám sát 
cho BVFED

NGÀY 5/4/2019, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK BA ĐÌNH 
VÀ CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT (BAOVIET 
FUND) - THUỘC TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KÝ 
KẾT HỢP ĐỒNG LƯU KÝ, GIÁM SÁT CHO QUỸ ĐẦU TƯ CỔ 
PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED). 

ngân hàng lưu ký, giám sát cho Công ty Quản lý 
Quỹ và các Quỹ đầu tư. Được sự ủng hộ của Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước, sự chuẩn bị chu 
đáo của Vietcombank Ba Đình cùng Baoviet 
Fund - Công ty hàng đầu trong thị trường vốn, 
thị trường tài chính Việt Nam, lễ ký kết Hợp 
đồng Lưu ký, Giám sát cho Quỹ Đầu tư cổ phiếu 
năng động Bảo Việt (BVFED) giữa 2 bên là một 
bước ngoặt lớn trong cung cấp dịch vụ ngân 
hàng lưu ký và giám sát của Vietcombank Ba 
Đình cũng như một bước phát triển mới giữa 
Vietcombank Ba Đình và Baoviet Fund.

Ông Nguyễn Đình An - Tổng Giám đốc, 
Thành viên Hội đồng thành viên Baoviet Fund 
bày tỏ tin tưởng việc ký kết Hợp đồng sẽ là 
bước phát triển để nâng tầm và mở rộng quan 
hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Cũng ngay tại buổi lễ, đại diện CBNV 
Vietcombank Ba Đình và Baoviet Fund đã ký 
kết Hợp đồng mở tài khoản Giao dịch chứng chỉ 
quỹ để trải nghiệm sản phẩm dịch vụ của hai 
bên.

Với việc ký kết ngày hôm nay, Vietcombank 
Ba Đình khẳng định đã sẵn sàng về cơ sở vật 
chất, công nghệ, nhân sự để cung cấp dịch vụ 
một cách tốt nhất cho Baoviet Fund.

Ông Nguyễn Đình An - Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Baoviet Fund (bên phải) 
và ông Nguyễn Việt Cường – Giám đốc Vietcombank Ba Đình (bên trái) ký kết Hợp đồng Lưu ký, 

Giám sát cho Quỹ Đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED)

Bà Nguyễn Phương Anh – Phụ trách Khối hoạt động Baoviet Fund (thứ 
2 từ phải sang) và bà Tạ Thị Thục Oanh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công 

đoàn Vietcombank Ba Đình (thứ 2 từ trái sang) đại diện 2 bên ký kết Hợp 
đồng mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ
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Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Như Tưởng 
- Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn nhấn 
mạnh sự hợp tác tốt đẹp trong suốt 18 năm 

qua giữa Vietcombank Nam Sài Gòn và Công ty 
TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng với các dự án ấn 
tượng như Crescent Mall, Crescent Residence, 
Chateau, Scenic Valley, Green Valley… Bên cạnh 
đó, Vietcombank Nam Sài Gòn đã đồng hành cùng 
Công ty CP Phú Hưng Thái phát triển chuỗi dự án 
bất động sản cao cấp tọa lạc tại Khu đô thị mới 
Phú Mỹ Hưng, đó là Khu phức hợp Midtown bao 
gồm dự án M5, M6 và M7. Tiếp nối quá trình hợp 
tác thành công đó, việc ký kết tài trợ cho Dự án 
Midtown giai đoạn M8 với tên gọi The Peak – điểm 
nhấn nổi bật nhất của chuỗi dự án - sẽ tiếp tục 
đánh dấu một mốc son mới trong sự phát triển của 
hai bên.

Vietcombank Nam Sài Gòn 
ký hợp đồng tín dụng và bảo lãnh dự án 
Midtown The Peak trị giá hơn 5.000 tỷ đồng

Bài & Ảnh: Bùi Thị Anh Đào

SÁNG NGÀY 27/03/2019, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH, 
VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN VÀ CÔNG TY CP PHÚ HƯNG 
THÁI (LIÊN DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ 
MỸ HƯNG VÀ DNS ASIA DEVELOPMENT PTE LTD) ĐÃ TỔ 
CHỨC LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ BẢO LÃNH DỰ 
ÁN MIDTOWN THE PEAK (M8) VỚI TỔNG MỨC CẤP TÍN 
DỤNG VÀ BẢO LÃNH LÊN TỚI HƠN 5.000 TỶ ĐỒNG.

Thay mặt Công ty TNHH Phát triển Phú 
Mỹ Hưng và công ty CP Phú Hưng Thái, ông 
Gary Tseng, Tổng Giám đốc, gửi lời cảm ơn sâu 
sắc tới Vietcombank Nam Sài Gòn đã hỗ trợ 
cho sự phát triển của Phú Mỹ Hưng từ những 
ngày đầu tiên, đồng hành cùng công ty qua rất 
nhiều dự án. Được sự ủng hộ về mặt tài chính 
của Vietcombank, dự án Midtown M5, M6, M7 
đã đạt được kết quả thành công rực rỡ. Với 
tổng mức cấp tín dụng và bảo lãnh của dự án 
Midtown M8 – The Peak – lên tới hơn 5.000 
tỷ đồng, ông Gary Tseng mong đợi sự hợp 
tác thành công rực rỡ giữa Phú Hưng Thái và 
Vietcombank Nam Sài Gòn, mong muốn mối 
quan hệ hợp tác, gắn kết của hai đơn vị ngày 
càng bền chặt, tốt đẹp hơn nữa.

Việc cung cấp nguồn vốn tín dụng và bảo 
lãnh cho dự án này thể hiện sự tin tưởng, tín 
nhiệm của khách hàng đối với uy tín, vị thế của 
Vietcombank Nam Sài Gòn; đồng thời thể sự 
hiện quyết tâm của Vietcombank Nam Sài Gòn 
trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đáp 
ứng niềm tin và sự kỳ vọng của Ban Lãnh đạo 
khi giao nhiệm vụ cho chi nhánh.

Đồng chí Nguyễn Như Tưởng – 
Giám đốc Vietcombank Nam Sài 
Gòn – và ông Gary Tseng – Tổng 
giám đốc Công ty TNHH Phát triển 
Phú Mỹ Hưng và công ty CP Phú 
Hưng Thái – ký kết hợp đồng.

Tham dự Hội nghị, về phía BHXH tỉnh Vĩnh Phúc 
có: bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Tỉnh ủy viên, 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; ông Lê Đình Tuấn 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; ông Nguyễn 
Duy Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
cùng các ông, bà là trưởng, phó phòng nghiệp vụ 
BHXH tỉnh Vĩnh Phúc. Về phía Vietcombank Vĩnh 
Phúc có: ông Trần Văn Cúc - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc; bà Nghiêm Thị Minh Thúy - Phó Bí thư Đảng 
ủy, Phó Giám đốc; ông Đỗ Minh Phương - Phó Giám 
đốc cùng các trưởng, phó các phòng/ban tại trụ sở, 
các phòng giao dịch trực thuộc Vietcombank Vĩnh 
Phúc.

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc và Vietcombank Vĩnh 
Phúc đã có quan hệ hợp tác từ ngày 1/10/2014. 

Sau hơn 4 năm hợp tác, hai 
bên đã tạo dựng được mối 
quan hệ tốt đẹp và bền vững. 
Ngày 15/03/2019, BHXH 
Việt Nam và Vietcombank 
đã ký kết thỏa thuận liên 
ngành số 01/BHXH-NHNT về 
việc mở, quản lý, sử dụng tài 
khoản tiền gửi giữa hệ thống 
BHXH Việt Nam và hệ thống 
Vietcombank. Sau một thời 
gian nghiên cứu và chuẩn bị, 
chiều ngày 18/4/2019, tại trụ 
sở chi nhánh, BHXH tỉnh Vĩnh 
Phúc và Vietcombank Vĩnh 
Phúc đã phối hợp tổ chức Hội 
nghị Triển khai thỏa thuận 
liên ngành nhằm phổ biến các 
nội dung của thỏa thuận và cụ 
thể hóa các nội dung hợp tác 
giữa hai đơn vị. 

Theo đó, bên cạnh việc 
cung ứng dịch vụ thu BHXH, 
BHYT, BHTN thông qua hệ 
thống tài khoản của BHXH cấp 
tỉnh và huyện tại Vietcombank 
Vĩnh Phúc, Vietcombank tiếp 
tục mở rộng cung ứng dịch vụ 
chi BHXH, chi BHYT, chi hoạt 
động, góp phần tăng cường 
khả năng theo dõi, giám sát, 
tập trung các nguồn quỹ bảo 
hiểm một cách nhanh chóng, 
chính xác và hiệu quả, giúp 
BHXH tỉnh chủ động trong 
công tác thu, chi, quản lý dòng 

tiền và đầu tư nguồn nhàn rỗi.
Hội nghị triển khai thỏa thuận liên ngành 

là bước ghi dấu và khẳng định hơn nữa mối 
quan hệ hợp tác toàn diện, bền chặt giữa 
hai đơn vị, góp phần cải cách thủ tục hành 
chính, giảm thiểu thời gian xử lý giao dịch, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp tham gia vào BHXH, BHYT, BHTN. Hội 
nghị diễn ra cũng thể hiện sự tin tưởng, tín 
nhiệm của BHXH tỉnh với Vietcombank Vĩnh 
Phúc, qua đó khẳng định uy tín và vị thế của 
Vietcombank trên địa bàn.

KẾT NỐI

Hội nghị 
Triển khai thỏa thuận liên ngành 
giữa Vietcombank Vĩnh Phúc và 
Bảo hiểm xã hội tỉnh

CHIỀU NGÀY 18/04/2019, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK VĨNH PHÚC, ĐÃ 
DIỄN RA HỘI NGHỊ “TRIỂN KHAI THỎA THUẬN LIÊN NGÀNH” GIỮA BẢO 
HIỂM XÃ HỘI (BHXH) TỈNH VĨNH PHÚC VÀ VIETCOMBANK VĨNH PHÚC.

Ông Trần Văn Cúc – Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị

Bài & Ảnh: Trịnh Thùy Linh
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Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Hải Tứ - Giám 
đốc Vietcombank Sóc Sơn nhấn mạnh những kết 
quả tốt đẹp đã đạt được từ thỏa thuận hợp tác 

chung về tổ chức phối hợp thu NSNN giữa Vietcombank 
và KBNN Việt Nam. Là một thành viên thuộc hệ thống 
Vietcombank đang phát triển lớn mạnh đi đầu trong 
ngành Ngân hàng, Vietcombank Sóc Sơn cam kết tổ chức 
thực hiện nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ trong quá 
trình triển khai thu NSNN, tuân thủ chặt chẽ về bảo mật 
thông tin cho tất cả khách hàng.

Cũng tại buổi lễ, bà Đào Thanh Bình - Kế toán trưởng 
KBNN huyện Mê Linh bày tỏ mong muốn thỏa thuận 
hợp tác giữa các bên sẽ nhanh chóng được thực hiện, 
mang đến sự thuận tiện và hiệu quả cho công tác thu 
NSNN trên địa bàn.

Ngày 21/03/2019, nội dung văn bản ký kết được 
thống nhất các quy định cụ thể về trách nhiệm 
và quyền hạn của mỗi bên trong tổ chức thực 

hiện thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ thường xuyên 
trao đổi, cung cấp thông tin nhằm giải quyết kịp thời 
những khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Luận - Giám 
đốc Vietcombank Sóc Trăng nhấn mạnh, đây là cơ 
hội cho chi nhánh xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành 
án dân sự đang gặp khó khăn trong thời gian vừa 
qua và hy vọng hai bên hợp tác hiệu quả, tạo điều 
kiện thuận lợi trong việc xử lý nợ có vần đề. 

Vietcombank Sóc Sơn và
KBNN MÊ LINH KÝ THỎA 
THUẬN THU NGÂN SÁCH

Bài & Ảnh: Duc Anh_TI

Bài & Ảnh: Lương Cửu Long

THEO THỎA THUẬN, VIETCOMBANK SÓC SƠN SẼ 
CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ VỚI CHẤT 
LƯỢNG TỐT NHẤT, ĐÁP ỨNG CHO VIỆC THU NSNN 
NHANH CHÓNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ VÀ GÓP 
PHẦN TẠO THÓI QUEN THANH TOÁN KHÔNG 
DÙNG TIỀN MẶT CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN.

VIETCOM BANK SÓC TRĂNG 
KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP 
TÁC VỚI CỤC THI HÀNH ÁN 
DÂN SỰ TỈNH 

Ký thỏa thuận hợp tác

Bài & Ảnh: Linh Tran 

Ngày 01/04/2019, theo thỏa thuận được ký kết, 
Vietcombank Đông Anh sẽ cung cấp các sản phẩm 
dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đáp ứng cho việc 

thu NSNN nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và góp phần 
tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cho các tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Chu Thị Châu Hạnh - Giám 
đốc Vietcombank Đông Anh nhấn mạnh, Vietcombank 
luôn là ngân hàng tiên phong trong việc phối hợp chặt 
chẽ với KBNN, Cơ quan thuế, Cơ quan Hải quan, tích cực 
triển khai các giải pháp thanh toán hiện đại, tiện ích, an 
toàn cho người nộp thuế. Với thỏa thuận được ký kết, 
Vietcombank Đông Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt 
chẽ với KBNN huyện để triển khai thu NSNN đạt hiệu 
quả.

Ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc KBNN huyện Đông 
Anh bày tỏ mong muốn thỏa thuận hợp tác giữa hai bên 
sẽ nhanh chóng được thực hiện, mang đến sự thuận tiện 
và hiệu quả cho công tác thu NSNN trên địa bàn.

Ngày 19/04/2019 tại buổi lễ, hai bên đã thống 
nhất Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội 
thực hiện mở tài khoản tại Vietcombank 

Chương Dương để phát triển dịch vụ thanh toán 
hóa đơn tiền nước qua các kênh thanh toán của 
Vietcombank (Internet banking, Mobile Banking, 
Trích nợ tự động (Auto debit), tại các điểm giao 
dịch của Vietcombank....) và hợp tác sử dụng đa 
dạng các dịch vụ ngân hàng khác của Vietcombank.

Việc ký kết và triển khai “Hợp đồng cung cấp 
dịch vụ thanh toán tiền nước” sẽ mang lại một 
phương thức thanh toán mới, nhanh chóng, an 
toàn và thuận tiện cho các hộ dân, công ty trên địa 
bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm, huyện Đông 
Anh..., qua đó, tích cực thực hiện chủ trương của 
Chính phủ về sử dụng phương thức thanh toán 
không dùng tiền mặt, góp phần phát triển kinh tế 
xã hội trên địa bàn quận Long Biên nói riêng và địa 
bàn Hà Nội nói chung.

Vietcombank Đông Anh & 
KBNN huyện ký thỏa thuận 
thu ngân sách Nhà nước

Ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc KBNN huyện Đông Anh (bên trái), bà Chu Thị Châu 
Hạnh - Giám đốc Vietcombank Đông Anh đại diện các bên ký kết thỏa thuận hợp tác

VIETCOMBANK CHƯƠNG 
DƯƠNG VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN 
NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI 

ký kết Hợp đồng 
cung cấp dịch vụ 

KẾT NỐI

Ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Chương 
Dương và ông Tạ Kỳ Hưng  - Giám đốc Công ty CP nước 

sạch số 2 Hà Nội tại buổi lễ ký kết hợp đồng
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Bài & Ảnh: Đặng Thành

Bài & Ảnh: Phan Thị Thùy Duyên

Ngày 16/03/2019 tại giải bóng đá giao hữu với sự 
tham gia của 8 đội bóng đá nam, nữ đến từ 6 đơn 
vị khách mời gồm: Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình 

Dương, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh, Sở Kế 
hoạch Đầu tư tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, CTCP Tư vấn Dịch 
vụ Đầu tư (Becamex ISC) và CTCP Intimex Mỹ Phước. 
Đây là hoạt động thường niên của chi nhánh nhằm tạo 
sân chơi cho CBNV rèn luyện sức khỏe đồng thời mở 
rộng giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết với các đơn vị 
đã gắn bó đồng hành cùng chi nhánh từ những ngày đầu 
thành lập. 

Sôi nổi và không kém phần kịch tính, cầu thủ các đội 
bóng đá nam, nữ đã đem đến cho cổ động viên những 
pha bóng hấp dẫn, hồi hộp. Chung cuộc, chức Vô địch 
thuộc về Đội bóng đá nữ Vietcombank Bắc Bình Dương 
và Đội bóng đá nam CTCP Intimex Mỹ Phước; giải Nhì 
được trao cho Đội bóng đá nữ Becamex ISC và Liên quân 
đội bóng đá nam Vietcombank Bắc Bình Dương - Cục 
Hải quan tỉnh Bình Dương. 

Ngày 26 - 27/03/2019 tại Vietcombank Tây Hà 
Nội phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ 
Vietcombank Cardif (VCLI) tổ chức Chương 

trình Minishow chào bán sản phẩm bảo hiểm Bảo an 
toàn gia tại trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch.

Bảo an toàn gia là sản phẩm vừa cung cấp giải 
pháp tài chính ưu việt, vừa tiết kiệm hiệu quả, vừa 
bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Với những điểm nổi 
bật như đóng phí ngắn hạn - bảo vệ dài hạn, quyền 
lợi bảo vệ lên đến 400% số tiền bảo hiểm, thủ tục 
giải quyết đơn giản và nhanh chóng… sản phẩm đã 
thu hút không ít khách hàng tới tham dự. 

Để đảm bảo quá trình diễn ra Minishow được 
thuận lợi, công tác chuẩn bị được chi nhánh cùng 
VCLI chú trọng, từ công tác bố trí nhân sự backup, 
lên danh sách khách hàng, chuẩn bị phông nền, quà 
tặng đến công tác sắp xếp nhân sự chuyên trách, tư 
vấn bán hàng. Kết thúc Chương trình, Vietcombank 
Tây Hà Nội đã gặt hái được nhiều kết quả như: tăng 
doanh số bán chéo sản phẩm Banscas, hoàn thành 
chỉ tiêu Qúy I, ghi nhận cán bộ bán hàng xuất sắc… 
Chương trình đã diễn ra thành công và hiệu quả; 
nhiều hợp đồng bảo hiểm được bán ra đồng nghĩa 
với nhiều khách hàng đã được bảo vệ sức khỏe và ổn 
định tài chính.

Giao lưu bóng đá kỷ 
niệm 5 Năm thành lập
Vietcombank 
Bắc Bình Dương

Đại diện lãnh đạo VCB Bắc Bình Dương và 
các đơn vị khách mời trao hoa, chụp hình 

lưu niệm với các đội tham dự. 

tổ chức Minishow 
bảo hiểm

Vietcombank Tây Hà Nội 

Ngày 21 và 22/3/2019, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh 
Vĩnh Phúc đã tổ chức “Giải thể thao truyền thống Đảng bộ 
khối doanh nghiệp lần thứ V” với sự tham gia của gần 170 

vận động viên đến từ 30 đoàn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Vietcombank Vĩnh Phúc tham gia tranh tài với các nội dung bóng 
chuyền hơi, tennis, bóng bàn và cờ tướng. 

Kết quả, anh Ngô Đức Cường - Trưởng Phòng giao dịch Thổ 
Tang đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để mang về giải 
Nhì môn bóng bàn đơn nam cho đoàn Vietcombank Vĩnh Phúc. 

Chương trình Hội thao bao gồm 4 môn: chạy tiếp sức, bóng 
chuyền hơi, kéo co và cầu lông với 4 đội thi đến từ các tổ đoàn: 
Ban Giám đốc - Dịch vụ khách hàng - Hành chính nhân sự & 

Ngân quỹ; Khách hàng doanh nghiệp - Quản lý nợ và PGD Bình 
Xuyên; Khách hàng bán lẻ - Kế toán & PGD Trưng Trắc; PGD Vĩnh 
Yên - PGD Hà Tiên - PGD Thổ Tang & PGD Yên Lạc. Mỗi vận động 
viên được tham gia tối đa 2 môn thi. 

Kết quả: 
Đội Khách hàng doanh nghiệp - Quản lý nợ và PGD Bình Xuyên 

xuất sắc giành 3 giải Nhất các môn: chạy tiếp sức, bóng chuyền hơi 
và cầu lông; Đội liên quân các phòng giao dịch PGD Vĩnh Yên - PGD 
Hà Tiên - PGD Thổ Tang & PGD Yên Lạc giành giải Nhất môn kéo co. 
Các đội còn lại giành gải Nhì, Ba các môn.

Hội thao kết thúc trong không khí náo nhiệt và sôi nổi, là dịp để 
toàn thể CBNV giao lưu, rèn luyện thể chất, tạo phong trào đoàn kết 
và gắn bó trong toàn Chi nhánh. Phát biểu tại lễ trao giải, Giám đốc 
Chi nhánh mong muốn Đoàn thanh niên cùng Ban chấp hành Công 
đoàn sẽ tiếp tục phát huy thành công của ngày hội để tổ chức thêm 
nhiều hoạt động hơn nữa nhằm tạo các sân chơi cho CBNV sau giờ 
làm việc và rèn luyện sức khỏe, thêm yêu cơ quan và thêm hăng say 
với công việc.

Vietcombank Vĩnh Phúc
tham gia giải thể thao truyền thống 
Đảng bộ khối doanh nghiệp lần thứ V

Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Ngày hội “Giao lưu thể thao Vietcombank kết nối” 
Vietcombank Vĩnh Phúc
SÁNG 30/03/2019, ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK VĨNH PHÚC PHỐI HỢP CÙNG BCH CÔNG 
ĐOÀN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG NGÀY HỘI “GIAO LƯU THỂ THAO VIETCOMBANK KẾT NỐI” CHÀO 
MỪNG 73 NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM VỚI SỰ THAM GIA CỦA TOÀN THỂ CBNV CHI NHÁNH. 

Các đội chuẩn bị phần thi chạy tiếp sức

Ông Trần Văn Cúc – Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc (ngoài 
cùng bên phải) và ông Đỗ Minh Phượng – Phó Giám đốc 

Vietcombank Vĩnh Phúc (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa cho các đội

KẾT NỐI
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Ngày 30/03/2019 tại lễ phát động, các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp cùng lãnh đạo 32 phường, xã trên 
địa bàn TP. Thái Nguyên đã ký cam kết sử dụng tiết 

kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm năng 
lượng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày để góp phần 
bảo vệ môi trường. Cũng trong ngày, nhiều hoạt động 
ý nghĩa thiết thực đã diễn ra như: vận động 5.000 chữ 
ký/dấu vân tay cam kết tắt ít nhất 1 bóng đèn trong 
thời gian tối thiểu 60 phút (từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 
30/3/2019)… 

Ngay sau lễ phát động, khoảng 5.000 vận động viên, 
cán bộ, đoàn viên, học sinh và nhân dân thành phố đã 
tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”. 
Hoạt động này nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn 
dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và 
phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

Tích cực tham gia chương trình, Vietcombank Thái 
Nguyên đã thể hiện phần nào những nỗ lực trong việc 
xây dựng hình ảnh của một ngân hàng “xanh”, luôn gắn 
sự phát triển bền vững doanh nghiệp với việc bảo tồn 
tài nguyên và bảo vệ môi trường tại địa phương. 

Ngày 07/04/2019, Giải chạy Ekiden năm nay thu hút 
54 đội tham gia đến từ hơn 40 công ty trong KCN 
Thăng Long II. Thể thức cuộc thi là nội dung chạy 

tiếp sức VĐV nam, nữ với chiều dài lần lượt là 7.300m 
và 4.500m trên trục đường chính trong KCN Thăng Long 
II với 6 chặng tiếp sức. Từ sáng sớm, không khí tại KCN 
Thăng Long II đã trở nên rất náo nhiệt. Các vòng thi đều 
diễn ra sôi nổi, gay cấn, thu hút sự tham gia cổ vũ, động 
viên của đông đảo người hâm mộ đến từ trong và ngoài 
KCN. Bằng tinh thần quyết tâm và nỗ lực trong thể thao, 
các vận động viên của Chi nhánh đã cố gắng hết mình, 
hoàn thành tất cả chặng đua của giải đấu.

Không chỉ là một trong những nhà tài trợ chính của 
giải, Vietcombank Hưng Yên còn là người bạn đồng 
hành thân thiết với Ekiden trong nhiều năm qua. Thông 
qua giải chạy, Vietcombank một lần nữa khẳng định tinh 
thần thể thao, với vai trò là đơn vị cung cấp các dịch vụ 
ngành tài chính ngân hàng tại KCN Thăng Long II.

VIETCOMBANK THÁI NGUYÊN
THAM GIA CHIẾN DỊCH 
HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT 
VÀ GIẢI CHẠY OLYMPIC VÌ 
SỨC KHỎE TOÀN DÂN

Bài & Ảnh: Phòng Kế Toán

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang 

Vietcombank Thái Nguyên đã tham gia Lễ phát động hưởng ứng Giờ trái đất và Ngày 
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Vietcombank Hưng Yên 
tham gia giải chạy 
Ekiden Thăng Long - 
lần thứ 7 năm 2019

Ông Nguyễn Xuân Cao Cường – Giám đốc Vietcombank Hưng 
Yên (bên phải) trao thưởng cho cá nhân đạt giải ba. 

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang 

Ngày 01/04/2019, Phòng giao dịch (PGD) Khu công 
nghiệp Phố Nối A chính thức đi vào hoạt động tại 
địa chỉ Văn phòng nhà điều hành khu công nghiệp 

Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 
Đây là PGD thứ 4 của chi nhánh trên địa bàn tỉnh.

PGD khu công nghiệp Phố Nối A tọa lạc ở vị trí Trung 
tâm khu công nghiệp Phố Nối A thuộc huyện Văn Lâm, 
được thiết kế theo chuẩn nhận diện thương hiệu mới 
của Vietcombank với đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, 
cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng đến với mọi 
khách hàng. 

Ngay buổi đầu đi vào hoạt động, đã rất đông khách 
hàng đến giao dịch để sử dụng các sản phẩm dịch vụ 
như: Mở tài khoản thanh toán, mở thẻ ATM, gửi tiết 
kiệm, chuyển tiền, tư vấn vay vốn… tổng số tiền giao 
dịch lên tới hàng chục tỷ đồng. Đây là sự khởi đầu tốt 
đẹp cho PGD khu công nghiệp Phố Nối A và hứa hẹn 
PGD sẽ có nhiều đóng góp vào sự phát triển bền vững 
của Chi nhánh Hưng Yên nói riêng và của toàn hệ thống 
Vietcombank trong thời gian tới.

Ngày 08/04/2019, Trụ sở mới Phòng giao dịch 
(PGD) Lộc Thọ tại lô số 7, Khu tập thể Viện Quân 
y 87, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang. Đây là PGD 

thứ 3 của chi nhánh trên địa bàn.
PGD Lộc Thọ tiền thân là PGD Khánh Vĩnh, tổng tài 

sản 100 tỷ đồng, trong đó có 30 tỷ đồng vốn huy động 
và dư nợ 70 tỷ đồng. PGD Lộc Thọ được xây dựng 
khang trang, cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại, 
đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên 
địa bàn trung tâm của thành phố.

Trụ sở PGD được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, 
theo chuẩn thương hiệu của Vietcombank, thực hiện 
các hoạt động nghiệp vụ theo quy định của luật các 
tổ chức tín dụng, pháp lệnh ngoại hối và các quy định 
có liên quan về hoạt động của ngân hàng thương mại 
như: huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh 
toán và ngân quỹ...

Với thế mạnh về nguồn vốn, công nghệ hiện đại và 
đội ngũ CBNV chuyên nghiệp, nhiệt huyết, PGD Lộc 
Thọ cam kết đem đến cho khách hàng các sản phẩm 
dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, chất lượng vượt 
trội và nhiều tiện ích nhất. Năm 2019, PGD Lộc Thọ 
đặt mục tiêu tăng gấp 4 lần vốn huy động và 3 lần dư 
nợ cho vay so với năm 2018.

Vietcombank Hưng Yên
thành lập PGD Khu công 
nghiệp Phố Nối A

Quang cảnh ngày đầu tiên đi vào hoạt động của PGD Khu công nghiêp Phố Nối A

Vietcombank Nha Trang 
khai trương trụ sở 
mới Phòng giao 
dịch Lộc Thọ 

KẾT NỐI
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Từ ngày 08/04/2019, Vietcombank Sóc Sơn 
trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc 
thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch 
Sóc Sơn như sau:

 Địa điểm cũ: Tầng 1 - tòa nhà Bưu điện trung 
tâm 4, Số 31, Quốc lộ 3, thị trấn Sóc Sơn, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

 Địa điểm mới: Số 60A, khối 13, xã Phù Lỗ, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

 Điện thoại: 024.35950758.

VIẾT VỀ BÁC
Bác Hồ ơi

Con sinh ra
Khi nước nhà vẫn 2 miền chia cắt

Nhưng tuổi thơ con 
Vẫn trọn vẹn tiếng mẹ ầu ơ và giọng cha khoan nhặt
Ký ức chiến tranh trong con là bài ca hát mừng chiến 

thắng 
Như có Bác Hồ trong đại thắng mùa Xuân

Con lớn lên với ký ức xa gần
Được cha mẹ dẫn vào thăm Lăng Bác

Con nao nao trước ngôi nhà sàn bình dị
Ẩn chứa bên trong nhân cách Bác lớn lao

Trái tim con thấm đậm nỗi khát khao
Khi con đọc tập thơ Theo chân Bác
Từng dòng thơ dâng trào thổn thức

Dẫn bước chân con nguyện Theo Bác suốt đời.

Kỷ niệm với Người được tiếp nối đầy vơi
Khi con trai con được đứng trong hàng ngũ đội 

Vinh dự tự hào đứng bên tượng đài của Bác
Ngắm con đeo khăn quàng và trao lời hứa Đội viên 

Con biết Bác của con sức khỏe luôn luyện rèn
Và kêu gọi toàn dân cùng luyện tập
Con nghe theo những lời Bác dạy

Luôn gắng sức mình hăng hái tập thể thao

Kỷ niệm của con với Bác như tuôn trào
Tấm gương Người luôn khắc ghi trong tâm trí

Học tập Bác như một điều bình dị
Không là sự giáo điều, con thực hiện tháng năm. 

MAI NGỌC BÍCH

Từ ngày 16/4/2019, Phòng giao dịch Vĩnh Trại trực 
thuộc Vietcombank Lạng Sơn chính thức thay đổi tên và 
địa chỉ hoạt động, cụ thể như sau:
Tên và địa điểm cũ:
 Tên: Vietcombank Lạng Sơn - Phòng giao dịch Vĩnh 

Trại.
 Địa chỉ: Số 8 đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Tên và địa điểm mới:
 Tên: Vietcombank Lạng Sơn - Phòng giao dịch Phú 

Lộc 
 Địa chỉ: Số 128-130 đường Lý Thường Kiệt, phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
 Điện thoại: 0205 3705 999 - 0205 3706 999.
 Fax: 0205 3705 999.

Từ ngày 22/04/2019, Vietcombank Kon Tum 
thay đổi địa điểm trụ sở làm việc như sau:

 Địa chỉ cũ: Số 348 đường Trần Hưng Đạo, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum.

 Địa chỉ mới: Số 01 đường Phan Đình Phùng, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum.

 Điện thoại: 0260.3703337; Fax: 0260.3913516

Thay đổi địa điểm 
Phòng giao dịch Sóc Sơn

Thay đổi địa điểm trụ sở 
Vietcombank Kon Tum

Vietcombank Lạng Sơn thay đổi 
tên gọi và địa chỉ Phòng giao dịch 
Vĩnh Trại thành Phòng giao dịch 
Phú Lộc

KẾT NỐI
VĂN HOÁ
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Xúc cảm
tháng Năm

Hoàng Thái Hùng

Tháng Năm nhẹ đến, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, 
những tự tình riêng. Cứ mỗi lần thấy ve kêu, phượng nở, hẳn nhiều 
người lại thì thầm trong lòng bài ca “Mong ước kỉ niệm xưa” để lại được 
hoài niệm về tuổi học trò đã mãi qua đi. Chiều đi về trên phố, chợt nghe 

dàn đồng ca mùa hạ vang lên râm ran trong những tán lá, lại làm sống lại trong ta 
những buồn, vui, tiếc nuối và ký ức đẹp đẽ của một thời đi học. Thời gian chẳng 
đợi ai vẫn cứ lặng lẽ trôi, cuốn tất cả nỗi nhớ về một nơi gọi là kỷ niệm.

Màu tháng Năm được tô điểm rực rỡ của sen hồng, của phượng đỏ thắm, bởi 
bằng lăng ngơ ngác tím, hoa điệp vàng, hoa sấu trắng, xà cừ nhỏ li ti hoang hoải 
bước chân ai. Tháng Năm ngọt ngào mùi hương ngọc lan nở trên phố, trong góc 
vườn nhà ai, là cái nắng chói chang, là trắng xóa màu cơn mưa rào đầu hạ hối hả 
đến rồi vội vã đi, là màu nước mắt long lanh, màu lưu bút dang dở tuổi học trò.

Ve kêu, phượng nở, báo hiệu một mùa thi mới lại về. Tháng Năm đến cũng 
là lúc những cô, cậu học trò xao xuyến mùa chia tay. Có người sẽ ở lại, nhưng có 
người sẽ không còn ở cùng “ngôi nhà chung” đó nữa, “Giờ chia tay đã đến bạn 
ơi”, “biết bao giờ ta mới gặp lại nhau ?”. Với những ai đã qua cái thời cắp sách tới 
trường, khi bắt gặp sắc màu của tháng Năm, những kỉ niệm tuổi thơ, thời “nhất 
quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” lại ùa về, với nỗi nhớ da diết. Đi qua tháng Năm ấy, 
mấy ai quên được tiếng yêu dại khờ.

Tháng Năm về, tháng khởi đầu một mùa hạ đong đầy cảm xúc. Không chỉ đơn 
thuần là khoảnh khắc giao mùa lạ kì, không chỉ là giây phút chuyển giao thời tiết 
của đất trời, tháng Năm còn là tháng của những trang nhật ký dài nhiều cảm xúc.

Chúc tất cả các bạn học sinh một mùa thi thật tốt và gom giữ lại cho mình thật 
nhiều kỷ niệm! Chào nhé tháng Năm!
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CÔ GÁI KIỂM NGÂN

Thầm thương cô gái kiểm ngân
Bộn bề công việc chuyên cần sớm hôm

Đời vui khúc nhạc êm đềm
Nhịp nhàng máy đếm ru êm tháng ngày

Tảo tần thoăn thoắt đôi tay
Đồng tiền đi đến dựng xây công trình

Người xinh cái nết cũng xinh
Quay vòng đồng vốn cho mình gần nhau

Xôn xao bến nước nương dâu
Mênh mang điệu lý bắc cầu niềm vui

Nghề em yêu suốt cuộc đời
Kiểm ngân gắn bó đầy vơi nỗi niềm.

LÊ HIẾU TRUNG

THÁNG NĂM

Tháng năm trời nhẹ cao xanh
Chiều buông ngọn gió bỗng thành lời ru

Cánh buồm phiêu bạt lãng du
Chân trời vời vợi biết về nơi đâu

Tháng năm bảng lảng sắc màu
Tóc ai hương bưởi qua cầu gió bay

Triền đê tím ngọn cỏ may
Bâng quơ câu hát lất lay gió đồng

Con đò lẫn giữa mênh mông
Phù sa mịn đỏ bến sông lở bồi

Khói lam mái rạ chơi vơi
Tháng năm hạ trắng à ơi cánh cò.

LÊ HIẾU TRUNG

MƠ VỀ NGÀY XƯA
Ước mình quay về ấu thơ

Gọi réo nhau chơi trò ô quan, kéo co, 
cướp cờ chạy trước 
Đứa xuôi đứa ngược

Đuổi bắt nhau í ới cả góc trời
Nhớ trưa Hè trốn mẹ đi chơi

Dõng tai nghe tìm ve sầu đuổi bắt
Nắng trên vai đỏ bừng cả mặt

Môi ửng hồng trán lấm tấm mồ hôi
Tuổi dại khờ như gió thoảng mây trôi

Đâu còn xách giỏ đi mò cua bắt ốc
Chiều chiều dắt trâu ăn, đơn sơ áo cộc

Củ sắn lùi gọi lại bẻ chia đôi
Lớn lên rồi tình nghĩa hóa xa xôi

Ngày sắm mấy vai như kẻ hề giữa chợ
Đời sống bon chen vốn người nặng nợ

Chốn hồng trần đầy rẫy những bán mua
Về chốn xưa tìm lại tiếng cười đùa

Con đường nhỏ vẫn im lìm ngơ ngác
Mây lặng trôi, xóm nghèo ru khúc nhạc
Chợt nghẹn ngào ơi ngày cũ xanh xao...

THỤY DU

GỬI TẶNG EM CÔ GÁI 
VIETCOMBANK

Em là cô gái Vietcombank
Ngân hàng số một của toàn ngành

Cho nên nếu có ai mà hỏi
Ngân hàng số một cả trong Anh

Nhớ buổi hôm xưa mới ra trường
Nay tròn thập kỷ với Ngoại thương

Em dành tất cả tình yêu đó
Với mái nhà chung với vấn vương

Tham công tiếc việc chẳng màng chi
Việc nước việc riêng có quản gì
Hãy cứ xông pha luôn cố gắng

Gia đình ủng hộ bước em đi

Chúc Vietcombank mãi trường tồn
56 năm tuổi mãi độc tôn

Vợ anh sẽ mãi luôn gắn bó
30 năm nữa - kể - cháu, con.

THU HẰNG
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Người ta thường chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp 
tươi thắm của hoa phượng cùng với 
bao kỉ niệm dưới mái trường, mà 
không để ý rằng, hoa phượng mang 

trong mình sự tích rất đỗi thiêng liêng. Qua lời 
kể của mẹ trong một lần tình cờ, tôi biết được 
ngày xưa có một sư thầy dạy võ rất cao cường, 
ông nhận nuôi năm người con. Để dễ nhận ra 
nhau, ông mua cho mỗi người con một bộ quần 
áo màu đỏ. Năm ấy trong nước có loạn, giặc 
ngoài kéo vào khiến người dân lầm than. Ông và 
năm người con đã dũng cảm chiến đấu chống 
lại tên cầm đầu hung hãn và bọn thuộc hạ. Cuối 
cùng cũng hạ gục được chúng, nhưng vì vết 
thương quá nặng, ông đã hy sinh. Nơi ông ngã 
xuống mọc lên một loài cây lạ có lá đẹp. Đến khi 
5 người con mất đi, loài cây lạ ấy bắt đầu cho ra 
hoa, 5 cánh hoa màu đỏ rực. Cây phượng mang 
dáng dấp của vị anh hùng dũng cảm, 5 cánh hoa 
tựa 5 người con hiếu thảo, kiên cường. Bởi vậy 
phượng luôn lặng lẽ dâng cho đời những đóa 
hoa tươi thắm, đỏ rực nơi sân trường, góc công 
viên, hè phố. Lý tưởng “sống cho đời” được thể 
hiện trong cách mà phượng hiến dâng vẻ đẹp 

TRẦN THỊ THẮM

Mùa HOA 
PHƯỢNG

CHẲNG PHẢI NGẪU NHIÊN MÀ TRONG LỜI BÀI HÁT “PHƯỢNG HỒNG”, TÁC GIẢ ĐÃ TỪNG 
XAO XUYẾN: “CÁNH PHƯỢNG HỒNG NGẨN NGƠ – MÙA HÈ ĐẾN TRƯỜNG KHẮC NỖI NHỚ 
TRÊN CÂY”. CÓ LẼ HOA PHƯỢNG ĐÃ RẤT GẦN GŨI VỚI CHÚNG TA TỪ NHỮNG NGÀY CÒN 
CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG. VÀ DƯỜNG NHƯ, TRONG SÂU THẲM TÂM HỒN MỖI NGƯỜI 
ĐỀU MANG NHỮNG HỒI ỨC ĐẸP CỦA TUỔI HỌC TRÒ, ĐỂ MỖI LẦN NGẮM NHÌN MÀU HOA 
PHƯỢNG, LÒNG LẠI TRÀO DÂNG NIỀM BỒI HỒI, NHỚ NHUNG.

của mình. Để mỗi khi hè về, sân trường vắng vẻ 
chỉ còn lại màu hoa phượng đỏ trơ trọi, lặng lẽ 
tô điểm cho sân trường bớt hiu quạnh, cô đơn.

Ai xa mái trường mà không nhớ những kỉ 
niệm, những lúc cùng bè bạn say sưa trao đổi 
bài dưới tán cây phượng già, tiếng ve ngân hệt 
như dàn đồng ca mùa hạ, cánh phượng rơi trên 
áo ai còn đọng lại mùi hương tinh khiết. Đôi 
lần cùng nhau ôm đàn ghi-ta hát vu vơ trên ghế 
đá, rồi hòa vào những trò chơi dùng cánh hoa 
để tạo thành vòng nguyệt quế, vòng đeo cổ… 
những phút giây hồn nhiên năm nào giờ chỉ 
còn lại trong kí ức. Ngày chia xa, thầm tiếc sao 
thời gian trôi đi vội vàng để dang dở một cuộc 
tình học trò vô tư, trong vắt, để những tiếng yêu 
thương ngây ngô, ngập ngừng chưa được ngỏ 
lời trao nhau.
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