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Quý độc giả thân mến, 

Bạn đang cầm trên tay ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 310 với 
những thông tin và hình ảnh vô cùng đặc biệt, thể hiện những bước 
phát triển vượt trội của Vietcombank trên con đường hướng tới mục 
tiêu chiến lược năm 2020.

Bạn thân mến, vậy là sau những nỗ lực khẳng định quyết tâm hội 
nhập sâu rộng, vừa qua, Sở Quản lý Tài chính Tiểu bang New York 
(NYDFS), Mỹ đã ban hành Giấy phép hoạt động chính thức cho Văn 
phòng đại diện của Vietcombank tại New York. Việc Vietcombank 
vượt qua các yêu cầu khắt khe của cơ quan quản lý Mỹ để được cấp 
phép cho thấy nỗ lực vượt bậc và tính tuân thủ cao của ngân hàng, 
khẳng định vai trò hàng đầu của Vietcombank trong hệ thống. 

Bên cạnh đó là những tin vui đối với ngôi nhà chung của chúng 
ta như Vietcombank được tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc 
qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” hay Forbes Việt Nam vinh danh Vietcombank là ngân 
hàng Việt Nam có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất vượt 10 tỉ USD. 
Trong nhóm ngành tài chính, Vietcombank vinh dự là đại diện duy 
nhất trong các tổ chức tín dụng quy mô lớn mà nhà nước giữ cổ phần 
chi phối, liên tiếp có mặt trong danh sách bình chọn suốt 7 năm qua. 

Và, là một Vietcombank-er, chắc hẳn bạn đã rất vui và tự hào với 
các hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Văn hóa Vietcombank năm 
2019 vừa được tổ chức thí điểm tại Trụ sở chính, chi nhánh Sở giao 
dịch, Đà Nẵng và Tp.Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn 
khổ Dự án Truyền thông nội bộ nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc 
văn hóa Vietcombank, nâng cao tinh thần đoàn kết và gắn bó của 
CBNV. Ngày hội văn hóa Vietcombank là thông điệp sâu sắc, toàn diện 
về 05 giá trị văn hóa của Vietcombank đến toàn thể CBNV, cũng như 
thông tin đến những người thân, gia đình rằng sự thương yêu, chia 
sẻ, hỗ trợ của gia đình chính là nguồn năng lượng quý giá, là yếu tố 
then chốt giúp toàn thể CBNV Vietcombank hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại là các phong trào hay các cuộc thi, 
trên hết, các giá trị văn hoá cần được đi vào hành vi hằng ngày trong 
công việc, cuộc sống của mỗi cán bộ Vietcombank và phải thực sự tạo 
được sức sống và sự lan tỏa, để mỗi cán bộ Vietcombank sẽ luôn tự 
hào là một Vietcombank-er và Vietcombank cũng tự hào có từng cá 
nhân đều xứng đáng là Đại sứ cho thương hiệu của mình.

Chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Ban Biên tập



Trước đó, vào tháng 10/2018, Vietcombank đã 
nhận được phê duyệt ở cấp liên bang từ Cục 
Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như chấp 
thuận về mặt nguyên tắc từ NDYFS (đơn vị 

quản lý trực tiếp ở cấp tiểu bang). Như vậy, đến 
thời điểm hiện tại, Vietcombank đã nhận được đầy 
đủ chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền tại Mỹ để 
thành lập Văn phòng đại diện tại New York. 

Việc Vietcombank vượt qua các yêu cầu 
khắt khe của cơ quan quản lý Mỹ để được cấp 
phép cho thấy nỗ lực vượt bậc và tính tuân thủ 
cao của ngân hàng, khẳng định vai trò hàng đầu 
của Vietcombank trong hệ thống. Năm 2018, 

Văn phòng đại diện 
Vietcombank tại New York
NGÀY 17/06/2019, SỞ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TIỂU BANG 
NEW YORK (NYDFS) ĐÃ BAN HÀNH GIẤY PHÉP HOẠT 
ĐỘNG CHÍNH THỨC CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA 
VIETCOMBANK TẠI THÀNH PHỐ NEW YORK. THEO ĐÓ, 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VIETCOMBANK TẠI NEW YORK 
ĐƯỢC ĐẶT TẠI TÒA NHÀ NỔI TIẾNG ONE ROCKEFELLER 
PLAZA, THUỘC KHU TRUNG TÂM MANHATTAN, THÀNH 
PHỐ NEW YORK (TIỂU BANG NEW YORK, MỸ).

Vietcombank được ghi nhận là ngân hàng dẫn 
đầu về hiệu quả hoạt động với lợi nhuận hợp 
nhất đạt 18.269 tỷ đồng, tăng 61,1% so với 
năm 2017. Các chỉ tiêu tổng tài sản và vốn chủ 
sở hữu đều tăng trưởng mạnh, chất lượng tín 
dụng được kiểm soát chặt chẽ. Tiếp nối đà tăng 
trưởng năm 2018, Vietcombank ghi nhận kết 
quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu 
năm 2019 với lợi nhuận hợp nhất đạt 11.280 tỷ 
đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ, thực hiện 55% 
kế hoạch năm 2019, tiếp tục dẫn đầu các doanh 
nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán 
về giá trị lợi nhuận tuyệt đối. 

Văn phòng đại diện Vietcombank tại New 
York dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ 
quý III/2019, trở thành “cánh tay nối dài” của 
Vietcombank tại khu vực Bắc Mỹ, bổ sung vào 
mạng lưới hiện có của Vietcombank với trên 
500 Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Văn phòng 
đại diện, Công ty con, Đơn vị thành viên trong 
nước; và mạng lưới hoạt động tại nước ngoài 
bao gồm Công ty tài chính tại Hồng Kông 
(Trung Quốc), Công ty chuyển tiền tại Mỹ, Văn 
phòng đại diện tại Singapore, Ngân hàng con tại 
Lào.
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Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank cho biết: Trên cơ sở bám sát sự 
lãnh đạo của Đảng ủy Khối DNTW và NHNN 

Việt Nam; Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã 
đề ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh 
đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp 
thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Chuyển 
đổi - Hiệu quả - Bền vững” và đổi mới quan 
điểm điều hành “Kỷ cương - Hành động - Trách 
nhiệm”. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính 
đã tăng tốc và bứt phá. 6 tháng đầu năm 2019, 
lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 11.045 tỷ 
đồng, tăng  43,1% so với cùng kỳ năm 2018, hoàn 
thành 54,7% kế hoạch năm. 

TIÊU ĐIỂM

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành 
Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và triển khai 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Đảng bộ Vietcombank Bài & Ảnh: Đặng Thành

SÁNG 12/07/2019, TẠI ĐÀ NẴNG, ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI 
NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI 
XII VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019.

vượt so với các chỉ tiêu được đề ra tại Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Hội nghị, đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí 
thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank đã trình 
bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và 
thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Các 
kết quả đạt được cho thấy, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã chủ động lãnh đạo việc chấp hành 
đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ 
đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và NHNN 
về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh 
đạo toàn Đảng bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
kinh doanh và làm tốt công tác xây dựng Đảng. 
Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây 
dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề xuất sửa 
đổi, bổ sung điều lệ Đảng... cũng được đ/c Tổng 
Giám đốc Vietcombank nêu chi tiết trong nội dung 
của báo cáo.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đ/c 
Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 
Vietcombank trình bày Báo cáo sơ kết công tác 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Vietcombank đã chú 
trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng 
Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và công 
tác cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp 
hành Đảng bộ Vietcombank luôn là tập thể 
đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, đổi mới; tạo 
niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động 
về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong doanh 
nghiệp. Ngoài ra, Hội nghị còn tổng kết công tác 
xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm 
kỳ Đại hội XII theo Kế hoạch số 75-KH/ĐUK 
ngày 06/06/2019 của Đảng ủy Khối DNTW. Từ 
năm 2015 đến hết 6 tháng 2019, các chỉ tiêu 
kinh doanh và các chỉ tiêu công tác xây dựng 
Đảng của Đảng bộ Vietcombank đều đạt và 

Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2019. Đảng ủy Vietcombank 
đã ban hành Nghị quyết số 630-NQ/ĐU về việc 
lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây 
dựng Đảng năm 2019. Nghị quyết nêu rõ trong 
năm 2019, Đảng ủy Vietcombank tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, 
công tác quản trị điều hành để thực hiện tốt các 
định hướng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu 
hoạt động kinh doanh năm 2019. 

Ngoài ra, Đảng ủy Vietcombank đang từng 
bước tiếp nhận các chi nhánh (CN) có tổ chức 
đảng trực thuộc cấp ủy địa phương về trực 
thuộc Đảng ủy Vietcombank. 6 tháng đầu năm, 
Đảng bộ Vietcombank đã tiếp nhận Đảng bộ CN 
Đà Nẵng, Chi bộ CN Nam Đà Nẵng và Chi bộ CN 
Thanh Hóa về trực thuộc, nâng tổng số Đảng bộ, 
chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Vietcombank 
lên 62 tổ chức cơ sở Đảng với 2.820 đảng viên. 
Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến phát biểu của 
đại diện một số Đảng bộ bổ sung làm rõ kết quả 
hoạt động của Đảng bộ, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Đặng Hùng Minh 
- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT 
Đảng ủy Khối DNTW biểu dương những kết 
quả mà Đảng ủy Vietcombank đạt được trong 6 
tháng đầu năm 2019 và đề nghị trong 6 tháng 
cuối năm, Đảng bộ Vietcombank tiếp tục nâng 
cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, góp 
phần triển khai thực hiện có hiệu quả chương 
trình công tác năm 2019, phấn đấu hoàn thành 
thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. 

Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ tổ chức đảng đạt 
danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 
năm (2014 - 2018) cho Đảng bộ cơ sở Vietcombank 
Ba Đình và Chi bộ cơ sở Vietcombank Nam Sài 
Gòn; tặng Bằng khen tổ chức đảng đạt danh hiệu 
“Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2014 
- 2018) cho Chi bộ 3 Đảng bộ TSC Vietcombank 
và Chi bộ 6 Đảng bộ Vietcombank CN Sở Giao 
dịch; tặng Bằng khen đảng viên đạt danh hiệu 
“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền cho 
05 đ/c: Đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Phó Tổng giám 
đốc; Đ/c Trương Lệ Hiền - Ủy viên BCH Đảng 
bộ Vietcombank, Trưởng ban kiểm soát; Đ/c 
Nguyễn Văn Phương – Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Thủ Thiêm; Đ/c Nguyễn Như Tưởng 
– Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Nam Sài 
Gòn; Đ/c Nguyễn Thị Thái Hà - Ủy viên BCH Đảng 
bộ, Trưởng phòng Quản lý nhân sự Vietcombank 
Sở giao dịch.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối 
DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank và đ/c 

Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc 
Vietcombank trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các 

tập thể và cá nhân được khen thưởng

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 
Khối DNTW trao Cờ tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” 

tiêu biểu 5 năm (2014 - 2018) cho Đảng bộ cơ sở Vietcombank Ba Đình và 
Chi bộ cơ sở Vietcombank Nam Sài Gòn

Đ/c Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank và đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, 
Tổng giám đốc Vietcombank trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập 

thể và cá nhân được khen thưởng
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Hội nghị vinh dự được chào đón sự hiện 
diện của các khách mời và các đại biểu: 
về phía Đảng ủy Khối DNTW có ông 
Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường 

vụ, Chủ nhiệm UBKT; ông Chu Đình Động - Ủy 
viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi 
dưỡng Chính trị; Về phía NHNN TP. Đà Nẵng có 
ông Võ Minh - Giám đốc; Về phía Vietcombank 
có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng 
bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; 
ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, 

Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và 
triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019:
Vietcombank quyết tâm thực hiện đạt và 
vượt các chỉ tiêu kinh doanh Bài & Ảnh: Đức Nam

Tổng Giám đốc; các ông/bà là 
Ủy viên HĐQT, Thành viên Ban 
điều hành, Trưởng Ban Kiểm 
soát; Kế toán trưởng; Giám đốc 
Khối, Trưởng các phòng/ban/
trung tâm tại TSC và các Ban/
bộ phận của TSC tại khu vực 
phía Nam; Đại diện Đảng ủy, 
Ban thường vụ Công đoàn và 
Đoàn thanh niên, Trưởng các 
VPĐD trong và ngoài nước; 
Giám đốc/Phó Giám đốc, 
thường trực Ban triển khai 
dự án thành lập các chi nhánh 
(CN) mới và các Trưởng phòng 
làm công tác khách hàng của 
các CN trong toàn hệ thống 
Vietcombank; Chủ tịch HĐTV, 
Giám đốc các công ty trực thuộc 
Vietcombank. Đặc biệt, hội nghị 
sơ kết năm nay có sự tham dự 
của các đồng chí là trưởng các 
phòng giao dịch của các CN có 
quy mô dư nợ tín dụng tính đến 

hết tháng 06/2019 đạt trên 500 tỷ đồng.

Hoàn thành ấn tượng kế hoạch 6 
tháng đầu năm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT cho biết: Trong 6 
tháng đầu năm, chúng ta rất vui mừng và phấn 
khởi bởi các chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành, 
quan trọng nhất là các chỉ tiêu kinh doanh chủ 
yếu đúng định hướng chiến lược mà Ban Lãnh 
đạo đề ra. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 
Ban lãnh đạo đã triển khai quyết liệt và có hiệu 

quả các dự án chuyển đổi ngân hàng bán lẻ, 
chuyển đổi ngân hàng số… Chủ tịch HĐQT đề 
nghị các đại biểu dành nhiều thời gian để tập 
trung nghiên cứu các báo cáo chuyên đề, chia 
sẻ và đóng góp các ý kiến, đề xuất các nội dung 
trên cơ sở thực tiễn tại đơn vị. Tại Hội nghị, 
Ban Lãnh đạo cũng sẽ giải đáp những khó khăn 
vướng mắc từ các CN nhằm đưa hoạt động tại 
các đơn vị không ngừng phát huy hiệu quả, 
hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 
2019.

Trong phiên khai mạc, Hội nghị đã nghe 
ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc 
Vietcombank báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 
kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019. 

Theo đó, nửa đầu năm 2019, quán triệt 
phương châm và quan điểm chỉ đạo điều hành 
đề ra ngay từ đầu năm, với mục tiêu hoàn thành 
sớm Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến 2020 
đã được Thống đốc NHNN phê duyệt, toàn hệ 
thống Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu và đạt 
được những kết quả rất khả quan trên mọi 
mặt hoạt động, từ huy động vốn, tăng trưởng 
tín dụng, chất lượng tín dụng, kinh doanh dịch 
vụ...; các chỉ số ROAA, ROAE đạt tương ứng là 
1,62% và 25,19%, tăng mạnh so với 2018 và 
cao hơn mặt bằng chung các TCTD. Lợi nhuận 
trước thuế đạt 11.045 tỷ đồng, tăng 43,1% so 
với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất đạt 
~11.280 tỷ, tăng 40,7% so với cùng kỳ, thực 
hiện ~55% kế hoạch năm 2019. Vietcombank 
tiếp tục có giá trị vốn hóa lớn nhất trong các 
ngân hàng niêm yết và vươn lên là ngân hàng có 
vốn chủ sở hữu lớn nhất hệ thống. Thương hiệu 
và uy tín Vietcombank tiếp tục được khẳng định 
qua những đánh giá của khách hàng, thị trường 
và các tổ chức uy tín trên thế giới.

Với những kết quả đã đạt được trong 
6 tháng đầu năm 2019, tiếp tục quán triệt 
phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu 
quả - Bền vững” và quan điểm điều hành “Kỷ 
cương - Hành động - Trách nhiệm”, toàn hệ 
thống Vietcombank nỗ lực đẩy mạnh các mảng 
hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế 

NGÀY 12/07/2019, TẠI ĐÀ NẴNG, VIETCOMBANK ĐÃ KHAI MẠC HỘI NGHỊ 
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI 
NHIỆM VỤ KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019. HỘI NGHỊ DIỄN RA 
TRONG 2 NGÀY (12&13/07/2019) VỚI NHIỀU BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUAN 
TRỌNG VÀ THẢO LUẬN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU ĐẾN TỪ CÁC ĐƠN VỊ CỦA 
VIETCOMBANK TRÊN TOÀN HỆ THỐNG.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Hội nghị

Với những kết quả đã đạt được trong 
6 tháng đầu năm 2019, tiếp tục quán 
triệt phương châm hành động “Chuyển 
đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm 
điều hành “Kỷ cương - Hành động - 
Trách nhiệm”

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 7 từ phải sang) và Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng 
(thứ 6 từ trái sang) trao Giấy khen và tặng hoa cho 14 chi nhánh tiêu biểu trên một số mặt 

hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

TIÊU ĐIỂM

Toàn cảnh hội nghị
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hoạch 2019 với một số chỉ tiêu chính: (1) Tổng 
tài sản tăng 12%; (2) Huy động vốn từ nền kinh 
tế tăng 13%; (3) Tín dụng tăng 15%;(4). Tỉ lệ 
nợ xấu < 1,0% (5). Lợi nhuận trước thuế tăng 
12%.

Với thành tích rất đáng khích lệ trên nhiều 
mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019, 
HĐQT Vietcombank đã quyết định khen thưởng 
cho 14 CN Vietcombank có thành tích xuất sắc, 
tiêu biểu trong từng mặt hoạt động kinh doanh 
và Hội đồng khoa học đã khen thưởng cho 06 
tập thể và 08 cá nhân. 

Bám sát định hướng, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc kế hoạch năm

Tiếp theo phiên khai mạc sáng ngày 
12/7/2019, Hội nghị được tiếp tục với nhiều 
chuyên đề về các mảng hoạt động quan trọng 
do các đại diện các Khối, Ban triển khai dự án, 
đơn vị tư vấn trình bày.

Phát biểu chỉ đạo định hướng hoạt động 
kinh doanh, Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng 
đã khái quát những kết quả đạt được của toàn 
hệ thống trong 6 tháng đầu năm 2019, trong 
đó kết quả lợi nhuận đạt mức cao. Tổng giám 
đốc cũng đã nhấn mạnh tới các tồn tại, hạn chế, 
vướng mắc và yêu cầu các CN, đơn vị cần sớm 
nghiên cứu giải pháp để khắc phục, giải quyết 
triệt để, tiếp tục nâng cao hiệu quả trong các 
mảng hoạt động kinh doanh và công tác quản 
trị, điều hành mà toàn hệ thống Vietcombank 

đang nỗ lực tập trung để thực hiện theo đúng 
định hướng, với trách nhiệm cao nhất để hoàn 
thành tốt nhất nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐQT 
Nghiêm Xuân Thành khẳng định: Hoạt động 
kinh doanh 6 tháng đầu năm của Vietcombank 
đã đạt kết quả hết sức ấn tượng và đáng tự 
hào, các mảng hoạt động đều phát triển đúng 
định hướng Ban Lãnh đạo đã đề ra. Các dự án 
chuyển đổi được triển khai mạnh mẽ và sẽ tạo 
đà cho các bước thay đổi mang tính hệ thống 
hướng tới mục tiêu chiến lược. Bên cạnh đó, 
Vietcombank cũng đã hoàn thiện chiến lược, 
mục tiêu phát triển tới 2025 và tầm nhìn 
2030, qua đó không chỉ khẳng định vị thế của 
Vietcombank tại thị trường trong nước mà còn 
vươn tầm khu vực và thế giới.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch 
HĐQT yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục bám sát 
định hướng chỉ đạo điều hành của Ban Lãnh 
đạo Vietcombank; luôn lấy khách hành làm 
trung tâm trong việc xây dựng và thực thi các 
chính sách, thiết kế các gói sản phẩm; TSC phải 
tập trung thực hiện cam kết với tinh thần trách 
nhiệm cao nhất để giải quyết triệt để và đúng 
tiến độ các vướng mắc khó khăn của CN, tiếp 
tục hoàn thiện các chính sách, sản phẩm phù 
hợp với thị trường; các CN tiếp tục nâng cao 
vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, 
thúc đẩy phát triển kinh doanh theo 3 trụ cột 
đã được xác định; tăng cường rà soát, đôn đốc, 

Danh sách các CN được tặng thưởng:
1. CN tiêu biểu về công tác huy động vốn bình 

quân: Vietcombank Thăng Long;

2. CN tiêu biểu về huy động vốn không kỳ hạn 
bình quân: Vietcombank Vũng Tàu;

3. CN tiêu biểu về huy động vốn ngoại tệ bình 
quân: Vietcombank Hoàn Kiếm; 

4. CN tiêu biểu về công tác tín dụng bình quân: 
Vietcombank Tân Định;

5. CN tiêu biểu về phát triển tín dụng qua 
phòng Giao dịch: Vietcombank Khánh Hòa;

6. CN tiêu biểu về tín dụng bán lẻ bình quân: 
Vietcombank Nam Sài Gòn;

7. CN tiêu biểu về công tác phát triển khách 
hàng bán buôn: Vietcombank Hải Phòng;

8. CN tiêu biểu về lợi nhuận kinh doanh sau 
DPRR: Vietcombank Sở giao dịch;

9. CN tiêu biểu về thu nhập thuần từ dịch vụ: 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh;

10. CN tiêu biểu về quy mô và hiệu quả 
thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại: 
Vietcombank Thành Công;

11. CN tiêu biểu về quy mô và hiệu quả kinh 
doanh ngoại tệ: Vietcombank Bình Dương;

12. CN tiêu biểu về dịch vụ thẻ: Vietcombank 
Đà Nẵng;

13. CN tiêu biểu về dịch vụ ngân hàng điện tử: 
Vietcombank Bắc Ninh;

14. CN tiêu biểu về thu hồi nợ xấu ngoại bảng: 
Vietcombank Long An. 

đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của từng bộ phận, 
cá nhân; vận dụng các cơ chế, quy định để phát 
huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực; nâng cao chất 
lượng của công tác đào tạo; tiếp tục tăng cường và 
phát huy hiệu quả của công tác kiểm tra kiểm soát 
tại từng đơn với và trên toàn hệ thống...

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên trái) và Tổng giám đốc 
Phạm Quang Dũng (ngoài cùng bên phải) tặng Giấy khen và hoa cho 06 tập thể 

có thành tích trong hoạt động khoa học

Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (ngoài cùng bên phải) và Phó Tổng 
Giám đốc Phạm Mạnh Thắng (ngoài cùng bên trái) tặng Giấy khen và 

hoa cho 08 cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học

Đại diện tư vấn ban triển khai dự án chuyển đổi ngân hàng số trình bày tham luận tại Hội nghị

Đại diện lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn tại TSC trình bày tham luận tại Hội nghị

TIÊU ĐIỂM

Với kết quả kinh doanh ấn tượng của 6 
tháng đầu năm, Ban Lãnh đạo Vietcombank ghi 
nhận và đánh giá cao các nỗ lực của các đơn vị 
tại TSC cùng các CN và cũng yêu cầu lãnh đạo 
các đơn vị tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành 
quả chung của cả hệ thống Vietcombank.
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TIÊU ĐIỂM

Báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện 
CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”, ông Phạm Tấn Công - Phó Bí thư 
thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ của 

Đảng ủy Khối cho biết: qua 10 năm thực hiện, CVĐ 
đã được cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp (DN), Ban 
Chỉ đạo CVĐ các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, 
đồng bộ, sáng tạo gắn với phong trào thi đua sôi 
nổi làm cho CVĐ có sức lan tỏa mạnh mẽ trong 
cộng đồng DN. 

Vietcombank và Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành được tặng 
Bằng khen với thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động

“Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

SÁNG NGÀY 07/06/2019, TẠI HÀ NỘI, ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG (DNTƯ) 
ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM 
ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”. TẠI HỘI NGHỊ, TẬP THỂ VIETCOMBANK VÀ CÁ NHÂN Đ/C 
CHỦ TỊCH HĐQT NGHIÊM XUÂN THÀNH VINH DỰ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN VỚI THÀNH TÍCH 
XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU QUA 10 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG (CVĐ).

Với các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên 
truyền, triển khai thực hiện CVĐ một cách đồng 
bộ, hiệu quả, nhận thức, hành vi tiêu dùng của 
trên 800 nghìn người lao động trong Khối về 
việc sử dụng hàng hóa trong nước đã có những 
chuyển biến tích cực. Các DN, ngân hàng trong 
Khối đi đầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong 
nước ở tất cả các công đoạn của quá trình đầu 
tư, sản xuất kinh doanh thay thế hàng nhập 
khẩu, nhiều DN đã phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa 

hóa từ 70% - 90%. Hàng hóa nội địa trong mua 
sắm trang thiết bị làm việc, mua sắm công chiếm 
trên 95% giá trị. 

10 năm qua, nhiều thương hiệu sản phẩm, 
dịch vụ của các DN trong Khối đã được Bộ Công 
Thương công nhận là “Thương hiệu quốc gia”, 
được một số tạp chí nước ngoài xếp hạng “Thương 
hiệu có giá trị lớn”, được đông đảo bạn hàng, đối 
tác, người tiêu dùng yêu thích. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các DN đã cùng 
chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai, phân phối, 
tiêu thụ sản phẩm, đưa ra những giải pháp cụ thể 
nhằm mở rộng thị trường trong nước và vươn ra 
thị trường thế giới. Bằng việc chú trọng các ứng 
dụng, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, hỗ trợ, 
chăm sóc khách hàng, tối ưu quy trình thủ tục, 
giấy tờ, đổi mới phong cách phục vụ, 4 ngân hàng 
thương mại lớn gồm Vietcombank, VietinBank, 
BIDV, Agribank là trụ cột ngành ngân hàng, chiếm 
trên 55% thị phần.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ 
Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương 
nỗ lực của Đảng ủy Khối DNTƯ khi thực hiện đầy 
đủ, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
và phối hợp, tuyên truyền, vận động nhằm phát 
triển thương hiệu Việt, mở rộng thị trường trong 
nước, thực hiện có hiệu quả chủ trương “các DN, 
ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ của nhau”. 

“Hàng Việt đã có chỗ đứng ngày một vững chắc 
trong các cơ sở phân phối không chỉ của DN vốn 
trong nước mà cả DN có vốn đầu tư nước ngoài. 
Đây là sự cố gắng, nỗ lực cao của các DN trong 
Khối, khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu, thể hiện rõ 
nét vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp trong 
Đảng bộ Khối”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Trần Thanh 
Mẫn nhấn mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBTƯ 
MTTQ Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra những khó 
khăn, hạn chế trong quá trình triển khai CVĐ và đề 
nghị Đảng ủy Khối DNTƯ cần đẩy mạnh hơn nữa 
công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và sử 
dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt có chất 
lượng cao để CVĐ ngày càng tạo sức lan tỏa trong 
cộng đồng DN và nhân dân.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã tuyên dương, 
khen thưởng 17 tập thể, 14 cá nhân có thành tích 
xuất sắc, tiêu biểu qua 10 năm thực hiện CVĐ 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố “Danh sách 
50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2019. Đây là lần 
thứ 7 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này tại 
Việt Nam. 

Trong nhóm ngành tài chính, Vietcombank vinh dự 
là đại diện duy nhất trong các tổ chức tín dụng quy mô 
lớn mà nhà nước giữ cổ phần chi phối, liên tiếp có mặt 
trong danh sách bình chọn suốt 7 năm qua. Theo dữ liệu 
của Forbes Việt Nam, nhóm các công ty dẫn đầu đều có 
mức tăng trưởng ấn tượng. Chẳng hạn, sau ba năm liên 
tiếp Vinamilk dẫn đầu thị trường về lợi nhuận, năm qua, 
Vietcombank soán ngôi Vinamilk, trở thành nhà quán 
quân về lợi nhuận sau thuế khi tăng trưởng 60%.

Forbes Việt Nam đánh giá: Năm 2018, Vietcombank 
ghi nhận lợi nhuận trước thuế kỷ lục: 18.300 tỷ đồng, 
tăng 61,1%, dẫn đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam. Con 
số này thậm chí cao hơn 2.000 tỉ đồng so với tổng lợi 
nhuận của cả hai ngân hàng VietinBank và BIDV cộng 
gộp. Trên thị trường chứng khoán, lần đầu Vietcombank 
vươn lên trở thành nhà quán quân về lợi nhuận, xếp 
trên các tên tuổi lớn như Vinhomes, Vinamilk, PV Gas. 
Vietcombank hiện trở thành ngân hàng Việt Nam có giá 
trị vốn hóa thị trường cao nhất vượt 10 tỉ USD.

Forbes Việt Nam 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 6 từ phải sang) cùng đại diện các DN thuộc ĐUK nhận Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc qua 10 năm 
thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

vinh danh Vietcombank là ngân 
hàng Việt Nam có giá trị vốn hóa 
thị trường cao nhất vượt 10 tỷ USD

Thương hiệu Vietcombank luôn nhận được sự yêu mến 
và tin tưởng của đông đảo khách hàng
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Giải thưởng Chất lượng quốc 
gia (GTCLQG) là giải thưởng 
cao quý cấp quốc gia về chất 
lượng do Thủ tướng Chính 

phủ tặng cho các tổ chức, doanh 
nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong 
việc nâng cao chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. GTCLQG được quy định 
tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng 
Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái 
Bình Dương (Global Performance 
Excellence Award - GPEA) của Tổ 
chức Chất lượng châu Á - Thái Bình 
Dương.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận 
những nỗ lực của doanh nghiệp 
trong đổi mới, cải tiến công nghệ, 
quản trị để phong trào năng suất 
chất lượng quốc gia không ngừng 
được lan tỏa. Phó Thủ tướng khẳng 
định, muốn đất nước phát triển 
nhanh hơn, bền vững hơn, thu hẹp 

Vietcombank đồng hành cùng 
Giải thưởng Chất lượng quốc gia 
SÁNG 23/6, TẠI HÀ NỘI, BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH-CN) ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG 
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA VÀ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 
2018. VIETCOMBANK LÀ ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG BỘ KH-CN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
SỰ KIỆN NÀY. 

khoảng cách với các nước đi trước 
thì nhất định phải nâng cao năng 
lực cạnh tranh của nền kinh tế, năng 
lực cạnh tranh của từng ngành, sản 
phẩm, từng doanh nghiệp và khi 
trình độ phát triển ngày càng cao, 
đòi hỏi, yêu cầu của khách hàng sẽ 
ngày càng đa dạng, khắt khe hơn.

Tham gia giải thưởng, doanh 
nghiệp phải đáp ứng 7 tiêu chí theo 
hệ thống Giải thưởng Chất lượng 
quốc tế châu Á - Thái Bình Dương 
của Tổ chức Chất lượng châu Á - 
Thái Bình Dương. Bảy tiêu chí này 
có tổng điểm là 1.000, trong đó có 
một số tiêu chí, như: Vai trò của lãnh 
đạo (120 điểm); hoạch định chiến 
lược (85 điểm); định hướng vào 
khách hàng và thị trường (85 điểm); 
đo lường, phân tích và quản lý tri 
thức (90 điểm); quản lý, phát triển 
nguồn nhân lực (85 điểm); quản 
lý quá trình hoạt động (85 điểm); 
kết quả hoạt động (450 điểm). Quy 

trình đánh giá và xét thưởng chặt 
chẽ, thống nhất dựa trên nguyên 
tắc công khai, minh bạch và khách 
quan với sự tham dự của hầu hết 
các cơ quan quản lý Nhà nước cũng 
như đại diện của các tổ chức có liên 
quan.

Tại buổi lễ, cùng với nhiều đơn 
vị, tổ chức được lựa chọn, trao giải, 
Chi nhánh Vietcombank Lào Cai đã 
vinh dự nhận Giải vàng Chất lượng 
quốc gia năm 2018 với những nỗ 
lực trong đẩy mạnh hoạt động sản 
xuất kinh doanh, cung ứng nhiều 
sản phẩm dịch vụ chất lượng cao 
cho thị trường và khách hàng trên 
địa bàn, thúc đẩy phát triển các giải 
pháp thanh toán hiện đại trong nền 
kinh tế số, đóng góp tích cực cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 

Đại diện Vietcombank Lào Cai, đ/c Đặng Việt Hùng -  Giám đốc (thứ 3 từ trái sang) nhận giải Vàng Chất lượng quốc gia

TIÊU ĐIỂM

Phát biểu khai mạc, Phó Thống đốc NHNN 
Nguyễn Kim Anh cho biết, việc thực hiện 
thanh toán điện tử tại Việt Nam đã đạt được 
một số kết quả nổi bật. Theo đó, khuôn khổ 

pháp lý cho hoạt động thanh toán đang được hoàn 
thiện, hạ tầng thanh toán quốc gia đáp ứng tốt các 
yêu cầu phát triển của nền kinh tế với giá trị xử lý 
trong năm 2018 gấp 13 lần GDP. 

"Năm 2018 đã đánh dấu một năm thành công 
vượt bậc trong phát triển thanh toán điện tử của 
Việt Nam khi thanh toán Internet, thanh toán di 
động tăng trưởng ấn tượng về giá trị giao dịch, 
tương ứng tăng 19,5% và 169,5% so với năm 

Vietcombank đồng hành cùng 
Banking Vietnam 2019: 
“Tài chính toàn diện trong xu 
thế phát triển của nền kinh 
tế không dùng tiền mặt”

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Yến

NGÀY 30/5/2019, TẠI HÀ NỘI, NHNN VIỆT NAM VÀ TẬP 
ĐOÀN DỮ LIỆU QUỐC TẾ (IDG) ĐÃ PHỐI HỢP TỔ CHỨC SỰ 
KIỆN BANKING VIETNAM 2019 VỚI CHỦ ĐỀ “TÀI CHÍNH 
TOÀN DIỆN TRONG XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ 
KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT”. 

2017. Hãng kiểm toán PwC cũng đã xếp Việt 
Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất 
về thanh toán di động trong năm 2018" - Phó 
Thống đốc cho biết.

Theo ông Nguyễn Kim Anh, thúc đẩy tài 
chính toàn diện và phát triển thanh toán điện 
tử giai đoạn tới cần chú ý tới xu hướng số hóa 
dịch vụ ngân hàng. Bối cảnh mới đòi hỏi các 
ngân hàng, tổ chức tiền gửi thanh toán phải 
đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ 4.0 
nhằm cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ ngân 
hàng mới; đẩy mạnh khai thác, phân tích dữ 
liệu thông minh để thấu hiểu khách hàng, qua 
đó cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an toàn, tiện 
lợi, cá nhân hóa với giá cả hợp lý; bảo vệ bí mật 
khách hàng, ngăn ngừa tấn công mạng.

Tại sự kiện Banking Vietnam 2019, Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank Phùng Nguyễn 
Hải Yến đã trình bày tham luận “Phát triển sản 
phẩm ứng dụng công nghệ trong thúc đẩy tài 
chính toàn diện tại Vietcombank”. Trong nhiều 
năm qua, Vietcombank đã quan tâm đẩy mạnh 
phát triển công nghệ theo chuẩn mực quốc tế, 
đi đầu trong phát triển các dịch vụ tài chính 
không dùng tiền mặt. Phó Tổng Giám đốc Phùng 
Nguyễn Hải Yến cũng trình bày một số kiến 
nghị, đóng góp xây dựng cho xu thế phát triển 
của nền kinh tế không dùng tiền mặt. Tại phiên 
tọa đàm cao cấp, bà Phùng Nguyễn Hải Yến 
cũng giải đáp một số câu hỏi của báo chí, khách 
hàng đặt ra về các tình huống thực tế gặp phải 
khi thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại gian hàng giới thiệu dịch vụ thanh toán 
không dùng tiền mặt, Vietcombank đã cung cấp 
cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ Mobile B@
king với tính năng quét mã QR mang đến sự thú 
vị và thiết thực cho khách hàng.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh tham quan gian trưng bày của Vietcombank

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu khai mạc
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TIÊU ĐIỂM

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu chính, về 
phía khách mời có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi 
Đình Phong - Giảng viên cao cấp Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTƯ. Về phía 
Đảng bộ Vietcombank, có đ/c Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Phạm Quang 
Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đ/c 
Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; 
các đ/c ủy viên HĐQT: Nguyễn Mỹ Hào, Nguyễn 
Mạnh Hùng, Hồng Quang, Đỗ Việt Hùng; đ/c 
Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát; các 

Hội nghị học tập Chỉ thị 05-CT/TW 
chuyên đề năm 2019

Đảng ủy Vietcombank tổ chức 

Bài & Ảnh: Đặng Thành

SÁNG NGÀY 15/06/2019, ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP 
CHỈ THỊ 05–CT/TW CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 VỀ XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN 
DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO 
ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” CHO GẦN 3.000 ĐẢNG VIÊN THUỘC ĐẢNG BỘ 
VIETCOMBANK THÔNG QUA HÌNH THỨC TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN VỚI ĐIỂM CẦU 
CHÍNH TẠI HỘI TRƯỜNG TẦNG 19 - TRỤ SỞ CHÍNH.

đ/c Phó Tổng giám đốc: Đinh Thị Thái; Phùng 
Nguyễn Hải Yến; Lê Quang Vinh; Nguyễn Thanh 
Tùng; các đ/c Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng 
bộ Vietcombank; cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ 
cơ sở và toàn thể Đảng viên thuộc các tổ chức 
Đảng của Đảng bộ Vietcombank tại Trụ sở 
chính và hơn 70 điểm cầu trên toàn hệ thống.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Vũ Tiến 
Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
Vietcombank nhấn mạnh: Việc học tập, quán 
triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 
về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát 
huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là 
một trong những nội dung quan trọng, là bài 
học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và người 
lao động. Đ/c Vũ Tiến Duật đồng thời đề nghị 
các đ/c đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ 
chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung 
nghiên cứu, tiếp thu nội dung do báo cáo viên 
truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn những 
nội dung chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 
2019, nhằm đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự 
giác, thường xuyên, qua đó góp phần xây dựng 
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ 
cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu và Đảng viên đã 
được nghe báo cáo viên là đ/c Phó Giáo sư, Tiến 
sĩ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp quán 
triệt các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW chuyên 
đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng 
nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống 
nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”. Các đại biểu và Đảng viên cũng 
đã được nghe đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank phổ biến và quán 
triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của 
Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
và Kế hoạch số 75 của Đảng ủy Khối DNTƯ về 
Tổng kết công tác đảng và thi hành điều lệ đảng 
nhiệm kỳ 12.

Kết thúc Hội nghị, đ/c Nghiêm Xuân Thành 
một lần nữa khẳng định: những Chỉ thị, Nghị 
quyết được phổ biến, quán triệt tại Hội nghị này 
là các nội dung rất quan trọng trong việc lãnh 
đạo, xây dựng và phát triển Đảng trong thời 
gian tới. Sau Hội nghị này Ban Thường vụ Đảng 
ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, các đảng bộ, chi bộ 
trực thuộc Đảng bộ Vietcombank tổ chức triển 
khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả. Các đ/c 
đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cần 
tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực 
hiện triển khai và phát huy những ưu điểm, hạn 
chế, chấm dứt những khuyết điểm, tồn tại của 
từng tổ chức, cá nhân để ngày càng hoàn thiện, 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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

Đồng chí Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng 
ủy Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Đình Phong truyền đạt và quán 
triệt nội dung Chỉ thị 05–CT/TW

Đ/c Nghiêm Xuân Thành một lần nữa 
khẳng định: những Chỉ thị, Nghị quyết 
được phổ biến, quán triệt tại Hội nghị 
này là các nội dung rất quan trong 
trọng việc lãnh đạo, xây dựng và phát 
triển Đảng trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 
truyền hình trực tuyến Hội nghị 

học tập Chỉ thị 05–CT/TW chuyên 
đề năm 2019 tại điểm cầu Trụ 

sở chính
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Sáng ngày 21/06/2019, tại Trụ sở chính, Hội 
đồng Khoa học & Công nghệ Vietcombank đã 
tổ chức thành công Hội thảo “Phát triển dịch 
vụ ngân hàng trong xu thế kỹ thuật số”. 

Tham dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Hoà - 
Viện trưởng Viện Chiến lược - NHNN Việt Nam, 
PGS TS. Lê Thanh Tâm, TS. Phùng Thanh Quang 
(Đại học Kinh tế quốc dân); đại diện đối tác của 
Vietcombank đến từ các đơn vị: PwC, Mizuho 
Bank (Nhật Bản), M_Service, Payoo. Về phía 
Vietcombank có: ông Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên 
HĐQT, Thành viên Hội đồng KHCN, Trưởng ban Ủy 
ban Giám sát Đề án phát triển Hoạt động dịch vụ 
và tăng thu từ Hoạt động dịch vụ của Vietcombank 

Hội thảo “Phát triển dịch vụ ngân hàng trong xu thế 
kỹ thuật số”: Hướng tới mục tiêu 

chiến lược đến năm 2020

TIÊU ĐIỂM

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

HỘI THẢO ĐƯỢC TỔ CHỨC CÓ Ý NGHĨA RẤT QUAN TRỌNG 
VÀ NHẬN ĐƯỢC ĐÓNG GÓP CỦA NHIỀU DIỄN GIẢ, SỰ 
QUAN TÂM CỦA NHIỀU TẬP THỂ, CÁ NHÂN TRONG VÀ 
NGOÀI VIETCOMBANK VỚI NHỮNG THAM LUẬN ĐA DẠNG, 
THỰC TẾ SẼ GÓP PHẦN TÍCH CỰC ĐỂ CÔNG TÁC PHÁT 
TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI VIETCOMBANK CÓ NHIỀU 
BƯỚC TIẾN MẠNH MẼ TRONG THỜI GIAN TỚI.

đến 2020 (ĐAPTDV); các ông bà là thành viên 
HĐQT, Ban điều hành, Trưởng ban Kiểm soát, 
Kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng KHCN, 
Thành viên Ủy ban Giám sát ĐAPTDV, Giám 
đốc các chi nhánh Vietcombank tại Hà Nội, 
lãnh đạo một số phòng/ban/trung tâm tại TSC, 
Trường Đào tạo & Phát triển Nguồn nhân lực 
Vietcombank.

Gắn hoạt động nghiên cứu khoa học 
với thực tiễn 

Khai mạc Hội thảo, PGS, TS Kiều Hữu 
Thiện - Giám đốc Trường Đào tạo & Phát triển 
Nguồn nhân lực, Thành viên Hội đồng KHCN 
Vietcombank cho biết: Sự hiện diện của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 đã đem đến những 
thuận lợi to lớn cho các NHTM nhưng cũng 
đặt ra những thách thức cần phải giải quyết 
cho việc phát triển dịch vụ ngân hàng. Tại 
Vietcombank, Đề án phát triển đến năm 2020 
cũng đã xác lập rõ dịch vụ là một trong ba trụ 
cột kinh doanh.

Với mục tiêu gắn hoạt động nghiên cứu khoa 
học với thực tiễn theo chủ trương của Ban Lãnh 
đạo, Hội đồng Khoa học & Công nghệ Vietcombank 
đã lựa chọn triển khai Hội thảo với chủ đề “Phát 
triển dịch vụ ngân hàng trong xu thế kỹ thuật số” 
nhằm: Tìm kiếm các giải pháp và sáng kiến để thực 
hiện thành công Đề án phát triển hoạt động dịch 
vụ và tăng thu từ hoạt động dịch vụ; Tạo động lực, 
thúc đẩy, khuyến khích các chi nhánh, phòng/ban/
trung tâm TSC trong hoạt động kinh doanh dịch 
vụ; Xây dựng định hướng chiến lược hoạt động 
kinh doanh dịch vụ của Vietcombank năm 2019 - 
2020 và giai đoạn tiếp theo. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên HĐQT, Thành 
viên Hội đồng KHCN, Trưởng ban Ủy ban Giám sát 
ĐAPTDV Vietcombank đã chia sẻ với các đại biểu 
một số thông tin liên quan đến hoạt động thu dịch 
vụ tại một số thị trường lớn trên thế giới; sự phát 
triển mạnh mẽ của nhiều ngân hàng lớn tại nước 
ngoài trong phát triển dịch vụ ngân hàng trên nền 
tảng số cũng như sự cạnh tranh mạnh mẽ của các 
ngân hàng trong nước, đặc biệt là các NHTM cổ 
phần trong phát triển dịch vụ dựa trên nền tảng 
công nghệ. Theo đó, phát triển dịch vụ, chuyển 
dịch cơ cấu thu nhập sang thu ngoài lãi, trọng tâm 
thu dịch vụ là xu hướng tất yếu trong hoạt động 
ngân hàng. 

“Hội thảo được tổ chức có ý nghĩa rất quan 
trọng và nhận được đóng góp của nhiều diễn giả, 
sự quan tâm của nhiều tập thể, cá nhân trong và 
ngoài Vietcombank với những tham luận đa dạng, 
thực tế sẽ góp phần tích cực để công tác phát triển 
dịch vụ ngân hàng tại Vietcombank có nhiều bước 
tiến mạnh mẽ trong thời gian tới” - ông Nguyễn 
Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Gia tăng giá trị cho khách hàng 
Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hoà - Viện 

trưởng Viện Chiến lược NHNN cũng đã trình 
bày với các đại biểu tham luận nhấn mạnh về 
những tác động, cơ hội và thách thức cùng các 
giải pháp phát triển SPDV đối với NHTM trong 
xu thế kinh tế số.

Với sự tham gia đông đảo của các đại biểu 
đến từ nhiều cơ quan, tổ chức, các đối tác, Hội 
thảo cũng đã nhận được nhiều đóng góp từ 
các tham luận của các đơn vị như PwC về “Các 
công nghệ đột phá trong ngành dịch vụ tài 
chính: Cơ hội gia tăng doanh thu về dịch vụ”; 
của M-Service về sự hợp tác ngân hàng - fintech 
và mô hình nền kinh tế chia sẻ trong quá trình 
chuyển đổi số hóa; của Mizuho Bank về “Phát 
triển dịch vụ ngân hàng theo xu hướng số”; các 
tham luận của các đơn vị tại Vietcombank về 
lĩnh vực bán buôn, bán lẻ cũng như các chia sẻ 
từ thực tiễn tại các chi nhánh nhằm nâng cao 
trải nghiệm của khách hàng. 

Hội thảo đã thu hút 88 bài tham luận, trong 
đó có 83 bài từ nội bộ Vietcombank và 5 bài từ 
các đơn vị bên ngoài với đa dạng các chủ đề gắn 
với thực tiễn cùng các giải pháp đề ra để phát 
triển dịch vụ ngân hàng trong xu thế kỹ thuật 
số, là các nội dung quan trọng để Hội đồng 
Khoa học & Công nghệ Vietcombank nghiên 
cứu, đề xuất triển khai nhằm phát triển mạnh 
mẽ dịch vụ tại Vietcombank với mục tiêu không 
ngừng hướng đến sự tiện lợi trong sản phẩm và 
nâng cao trải nghiệm, gia tăng giá trị cho khách 
hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Hoà - Viện trưởng Viện Chiến lược NHNN tham luận tại Hội thảo PGS, TS Kiều Hữu Thiện – Giám đốc Trường Đào tạo & Phát triển Nguồn 
nhân lực, Thành viên Hội đồng KHCN Vietcombank phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên HĐQT, Thành viên 
Hội đồng KHCN, Trưởng ban Ủy ban Giám sát DADV 

Vietcombank phát biểu tại Hội thảo
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Cùng tham dự sự kiện có các đ/c đại biểu 
trong đoàn Công tác của Văn phòng Trung 
ương Đảng, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, 
HĐND tỉnh; các đ/c đại biểu Quốc hội khóa 

14 - tỉnh Yên Bái; đại diện lãnh đạo huyện Văn Yên, 
xã Viễn Sơn, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, 
bà con nhân dân trong xã và các em học sinh. Về 
phía Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT; đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám 

tỷ đồng3Vietcombank 
tài trợ

LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH LỚP HỌC TẠI YÊN BÁI DO

CHIỀU NGÀY 17/06/2019, TẠI XÃ VIỄN SƠN, HUYỆN VĂN 
YÊN, TỈNH YÊN BÁI, VIETCOMBANK ĐÃ PHỐI HỢP VỚI 
ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO 
CÔNG TRÌNH LỚP HỌC TRƯỜNG TH&THCS VIỄN SƠN DO 
VIETCOMBANK TÀI TRỢ 3 TỶ ĐỒNG KINH PHÍ XÂY DỰNG. 
SỰ KIỆN VINH DỰ ĐƯỢC ĐÓN ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC 
VƯỢNG - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THƯỜNG TRỰC BAN BÍ 
THƯ, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14 - TỈNH YÊN BÁI ĐẾN 
THAM DỰ VÀ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH.

đốc, Chủ tịch Công đoàn cùng đại diện lãnh đạo 
một số phòng, ban tại TSC và lãnh đạo các chi 
nhánh Vietcombank Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên 
Quang.

Công trình lớp học Trường TH&THCS 
Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái do 
Vietcombank tài trợ được xây dựng với quy mô 
02 phòng bộ môn, 01 phòng Tin học, 01 phòng 
Ngoại ngữ và 02 phòng học văn hóa, hoàn thành 
và được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu cơ 
sở vật chất thực hiện theo đề án sắp xếp lại quy 
mô, mạng lưới trường lớp học huyện Văn Yên 
giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu tại buổi Lễ, đ/c Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cho biết: 
Vietcombank là ngân hàng có truyền thống hoạt 
động lâu đời nhất tại Viêt Nam với trên 56 năm 
xây dựng và phát triển. Hiện nay, tổng tài sản 
của Vietcombank là trên 1 triệu tỷ đồng, là ngân 
hàng nộp ngân sách lớn nhất với trên 5.000 tỷ 

đồng. Bên cạnh sự thành công trong kinh doanh thì 
Vietcombank luôn quan tâm đến công tác ASXH, 
mỗi năm gần đây, Vietcombank dành trên 200 tỷ 
cho công tác ASXH, tập trung vào các lĩnh vực Giáo 
dục và Y tế. 

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mặc dù chưa có 
sự hiện diện mạng lưới, nhưng từ năm 2009 
trở lại đây, Vietcombank đã tham gia vào một số 
hoạt động ASXH. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, 
Vietcombank đã tài trợ tổng cộng trên 13 tỷ đồng 
cho các chương trình ASXH trên địa bàn tỉnh. Một 
số công trình tiêu biểu do Vietcombank tài trợ 
như: xây dựng Trường PTDT Bán trú Tiểu học và 
THCS Túc Đán (xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu); xây 
dựng Trường PTDT Bán trú THCS Lao Chải (xã 
Lao Chải, huyện Mù Cang Chải); công trình lớp học 
Trường TH&THCS Viễn Sơn và công trình Trường 
PTDT Bán trú tại huyện Văn Chấn dự kiến được 
khánh thành trong tháng 10 tới. 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank cũng vui mừng 
về kỷ lục thời gian thi công công trình chỉ trong 
vòng hơn 3 tháng và cảm ơn các đ/c lãnh đạo địa 
phương đã tạo điều kiện để có được một ngôi 
trường khang trang như hôm nay. Đ/c Nghiêm 
Xuân Thành mong rằng các thầy cô và học sinh 
của nhà trường sẽ giữ gìn ngôi trường luôn khang 
trang, chất lượng dạy và học sẽ ngày được nâng 
cao, sớm đạt mục tiêu là trở thành trường chuẩn 
của quốc gia. “Trong thời gian tới, Vietcombank 
cũng đã có định hướng mở rộng mạng lưới để tiếp 
tục góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, 
chung tay phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn đầy 
tiềm năng này”, đ/c Nghiêm Xuân Thành chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đ/c Trần Huy 

Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
Văn Yên bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh 
đạo cùng tập thể CBNV Vietcombank đã hỗ 
trợ thầy và trò của trường một món quà thật ý 
nghĩa. Đ/c Trần Huy Tuấn khẳng định lãnh đạo 
địa phương sẽ phối hợp cùng Trường TH&THCS 
Viễn Sơn có phương án bố trí phù hợp, sắp xếp 
khoa học, hợp lý các phòng học, phòng chức 
năng, bảo quản và sử dụng tốt cơ sở vật chất 
để công trình được đưa vào sử dụng có hiệu 
quả, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của địa 
phương ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã 
long trọng cắt băng khánh thành công trình, 
trồng cây trong khuôn viên nhà trường, đi tham 
quan các phòng học và chia sẻ niềm vui chung 
với thầy, trò và phụ huynh học sinh của trường.

Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 
cùng lãnh đạo địa phương và lãnh đạo Vietcombank thăm phòng học 

của trường

Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí 
thư cùng lãnh đạo địa phương và lãnh đạo Vietcombank trồng cây 

lưu niệm tại trường

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Phan Đức Nam

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT (ngoài cùng bên trái) trao tượng trưng số 

tiền 3 tỷ đồng của Vietcombank tài trợ xây dựng công trình
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VIETCOMBANK TRAO THƯỞNG

CHO KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG GIẢI 
KIM CƯƠNG CTKM NHÂN DỊP RA MẮT THẺ 
VIETCOMBANK VISA SIGNATURE

XE AUDI Q5 

Phát biểu tại lễ trao giải, ông 
Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank chia sẻ: 
Với mong muốn tri ân và đẩy 

mạnh chăm sóc toàn diện, chuyên 
sâu tới những Quý khách hàng thân 
thiết đã luôn gắn bó đồng hành với 
Vietcombank, ngày 09/01/2019, 
Vietcombank đã chính thức ra mắt 
thương hiệu Vietcombank Priority 
Banking dành riêng cho phân khúc 
khách hàng cao cấp. Để phục vụ các 

khách hàng là hội viên Vietcombank 
Priority, Vietcombank đã và đang 
tích cực thiết kế nhiều sản phẩm 
dịch vụ chuyên biệt. Trong đó, đồng 
hành ngay từ đầu, Vietcombank đã 
giới thiệu đến Quý khách hàng sản 
phẩm thẻ đặc quyền Vietcombank 
Visa Signature cao cấp nhất hiện nay 
tại Việt Nam. “Sự ủng hộ, tin tưởng 
và đồng hành của Quý khách hàng 
chính là động lực để Vietcombank 
không ngừng sáng tạo, phát triển và 
mang đến cho khách hàng những 
sản phẩm, dịch vụ hiện đại, tiện ích 
với chất lượng tốt nhất, đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của Quý 
khách hàng” - ông Nguyễn Thanh 
Tùng nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê 
Văn Khánh - Khách hàng trúng giải 
Kim cương của chương trình cho 
biết đã sử dụng thẻ tín dụng của 
Vietcombank từ nhiều năm trước và 
rất hài lòng từ dịch vụ tới cách phục 
vụ của Vietcombank. Với sản phẩm 
thẻ Vietcombank Visa Signature, 
khách hàng thực sự được trải 
nghiệm nhiều tính năng, tiện ích, 
chương trình chuyên biệt của một 
sản phẩm thẻ đẳng cấp thực thụ, 
đúng nghĩa và xứng tầm dành cho 
các khách hàng ưu tiên. Ông Khánh 
tin tưởng rằng trong thời gian tới, 
Vietcombank sẽ không ngừng phát 
triển các sản phẩm, dịch vụ ngân 
hàng trên nền tảng công nghệ hiện 
đại, mang đến ngày càng nhiều 
thuận lợi, tiện ích và giá trị cho 
khách hàng cũng như xã hội.

Chương trình khuyến mãi 
nhân dịp ra mắt thẻ Vietcombank 
Visa Signature được triển khai từ 
01/02 - 01/05/2019 với cơ cấu giải 
thưởng gồm 01 Giải Kim cương là 
xe ô tô Audi Q5; 100 giải Vàng là vali 
Samsonite Octolite cao cấp. Chương 
trình đã kết thúc tốt đẹp với toàn 
bộ 101 giải thưởng đều đã tìm được 
chủ nhân xứng đáng.

CHIỀU NGÀY 14/06/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK ĐÃ 
LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ TRAO THƯỞNG GIẢI KIM CƯƠNG CHO 
KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NHÂN 
DỊP RA MẮT THẺ VIETCOMBANK VISA SIGNATURE. GIẢI THƯỞNG 
LÀ 01XE AUDI Q5 TRỊ GIÁ GẦN 3 TỶ ĐỒNG ĐÃ THUỘC VỀ KHÁCH 
HÀNG LÊ VĂN KHÁNH ĐẾN TỪ HÀ NỘI VÀ LÀ KHÁCH HÀNG CỦA CHI 
NHÁNH VIETCOMBANK THÀNH CÔNG. 

Đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc trao giải thưởng kim cương 
cho khách hàng Lê Văn Khánh 

Tại Trường PTDTNT THCS Con Cuông, đ/c 
Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 
Chủ tịch thường trực Quốc hội đã động viên 
các giáo viên, học sinh, phụ huynh cố gắng 

phấn đấu dạy tốt, học tốt, vượt qua khó khăn, khắc 
phục hậu quả trận lũ tàn phá, cuốn trôi trường học 
năm ngoái. Đ/c Tòng Thị Phóng cũng bày tỏ: Đảng, 
Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm 
đến sự nghiệp học hành của con em các dân tộc 
thiểu số rất ít người của huyện Con Cuông và các 
huyện vùng sâu vùng xa khác. 

Nhân dịp này, đ/c Tòng Thị Phóng đã trao tặng 
phòng học vi tính gồm 20 bộ máy cho Trường. Đại 

Vietcombank 
tặng quà cho đồng bào 
dân tộc tại Nghệ An

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VỀ “TÌNH 
HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU 
SỐ RẤT ÍT NGƯỜI, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” DIỄN RA TẠI 
TỈNH NGHỆ AN, NGÀY 24,25/06/2019, ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI 
ĐỒNG DÂN TỘC QUỐC HỘI ĐÃ TỚI THĂM, TẶNG QUÀ THẦY 
VÀ TRÒ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ (PTDTNT) 
THCS CON CUÔNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ASXH TẠI CÁC 
HUYỆN CON CUÔNG, TƯƠNG DƯƠNG. CÙNG ĐI VỚI ĐOÀN, 
ĐẠI DIỆN VIETCOMBANK ĐÃ TRAO TẶNG BÀ CON DÂN TỘC 
TẠI ĐỊA PHƯƠNG NHỮNG PHẦN QUÀ Ý NGHĨA.

diện Vietcombank, Phó Tổng Giám đốc Phạm 
Mạnh Thắng cũng đã trao tặng 50 suất học 
bổng trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh 
dân tộc.

Trong chương trình hoạt động, tại xã Môn 
Sơn, huyện Con Cuông, đ/c Đỗ Văn Chiến - Ủy 
viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy 
ban Dân tộc của Quốc hội đã phát biểu chia sẻ, 
bày tỏ mong muốn đời sống của đồng bào dân 
tộc thiểu số rất ít người tại  địa phương ngày 
càng được cải thiện, sự quan tâm hỗ trợ của các 
cấp sẽ góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn 
mới, xóa mù chữ, phát triển kinh tế - xã hội và 
đặc biệt tất cả trẻ em đều được đi học. 

Đại diện Vietcombank, Phó Tổng Giám đốc 
Phạm Mạnh Thắng đã trao tặng 5.500 kg gạo 
(20kg gạo/hộ gia đình) cho đồng bào dân tộc 
ít người của hai huyện Con Cuông và Tương 
Dương, (3.440kg gạo cho huyện Con Cuông và 
2.060kg gạo cho huyện Tương Dương). Những 
năm qua, Vietcombank đã thực hiện nhiều 
chương trình với các hoạt động ASXH có ý nghĩa 
tại các huyện Con Cuông và Tương Dương cũng 
như các huyện vùng sâu vùng xa khác của Nghệ 
An như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, 
xây dựng trường học, trạm y tế, trao học bổng 
cho học sinh nghèo hiếu học, đền ơn đáp nghĩa.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Mạnh Thắng (ngoài cùng bên 
trái) trao tặng 50 triệu đồng học bổng cho Quỹ khuyến học Trường 

PTDTNT THCS Con Cuông

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (thứ 2 từ trái sang) trao tặng phòng máy 
vi tính cho Trường PTDTNT THCS Con Cuông

Đ/c Đỗ Văn Chiến - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân tộc của Quốc hội (thứ 3 từ trái sang), đ/c Phạm Mạnh Thắng - Phó 

Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) trao tặng 5.500 kg 
gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Con Cuông và Tương Dương, 

tỉnh Nghệ An

Bài & Ảnh: Nguyễn Duy Thanh
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tâm, mong muốn của Chính phủ trong đẩy mạnh 
TTKDTM. Phó Thủ tướng hy vọng với những kết 
quả đạt được tại hội thảo, TTKDTM của Việt Nam 
sẽ có sự phát triển vượt bậc.

Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, 
TTKDTM tại Việt Nam đã có kết quả đáng ghi nhận 
trong năm 2018. Cụ thể, hệ thống thanh toán điện 
tử liên ngân hàng đã xử lý an toàn với giá trị 73 
triệu tỉ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2017. 
Giá trị thanh toán qua thiết bị di động tăng trưởng 
169,5% so với năm 2017. Khảo sát của PwC đối với 
27 nước đã ghi nhận Việt Nam là thị trường tăng 
trưởng nhanh nhất về thanh toán di động trong 
năm 2018 với tỉ lệ người tiêu dùng thanh toán di 
động tăng từ 37% năm 2017 lên 61%.

Vietcombank đã sẵn sàng mở rộng 
thanh toán trực tuyến các dịch vụ công

Ngoài ra, thanh toán dịch vụ công qua ngân 
hàng cũng được đẩy mạnh. Hiện có khoảng 50 
ngân hàng đã thỏa thuận phối hợp thu thuế điện 
tử với ngành thuế, hải quan trên phạm vi 63 tỉnh, 
thành phố và 768 quận, huyện trên cả nước. 95% 
số thu hải quan thực hiện qua ngân hàng; 99% 
doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử. 

Về hạ tầng để đáp ứng thanh toán các dịch vụ 
công, thời gian qua, Vietcombank đã tích cực phối 
hợp với các cơ quan nhà nước đẩy mạnh triển khai 

với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 
mức độ cao nhất (mức độ 4), tạo thuận lợi tối 
đa cho người sử dụng.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank chia sẻ: Vietcombank đã 
chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sẵn sàng đáp ứng 
cho việc mở rộng thanh toán các dịch vụ công, 
từ các kênh thanh toán truyền thống đến hiện 
đại như QR Code, thanh toán không tiếp xúc… 
Thời gian qua, Vietcombank đã luôn đi đầu 
trong ứng dụng công nghệ, tập trung nguồn 
lực cho ứng dụng công nghệ thanh toán cho 
tất cả khách hàng, dịch vụ công. Điển hình như 
phối hợp thu thuế nội địa và thuế xuất nhập 
khẩu, bao gồm tại quầy, ATM, mobile banking, 
internet banking tại toàn bộ chi nhánh của 
Vietcombank. 

Tại Hội thảo, bà Phùng Nguyễn Hải Yến cũng 
đã đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu 
quả trong cung ứng thanh toán dịch vụ công 
như cần có sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm 
của các địa phương trong việc sẵn sàng về cơ sở 
dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật kết nối với hệ thống 
thanh toán của ngân hàng; xây dựng lộ trình rõ 
ràng, đưa danh mục dữ liệu lên mức độ 3 và 4 
để tiến tới việc triển khai TTKDTM đối với các 
dịch vụ công, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền 
để doanh nghiệp, người dân hiểu các tiện ích 
của dịch vụ, yên tâm về tính an toàn của dịch 
vụ. Ngoài ra, Vietcombank cũng đề xuất các bộ 
ngành liên quan cần ưu tiên rà soát và ban hành 
các văn bản liên quan để hoàn thiện hành lang 
pháp lý cho việc thanh toán dịch vụ công trực 
tuyến qua các ngân hàng như định danh khách 
hàng, chứng từ hóa đơn điện tử…

Với sự tham gia trình bày của nhiều diễn 
giả, hội thảo đã cho thấy một bức tranh toàn 
cảnh về TTKDTM tại Việt Nam với các giải pháp, 
định hướng được đề xuất phù hợp với mục tiêu 
hướng đến xã hội không dùng tiền mặt. Kết quả 
từ hội thảo cũng sẽ truyền đi thông điệp tích 
cực về lợi ích của thanh toán điện tử đối với 
người dân và xã hội, thúc đẩy TTKDTM.

Hội thảo gồm 2 phiên. Phiên 1 về “Thanh 
toán không tiền mặt với dịch công” với 
các bài tham luận về đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt (TTKDTM) đối với 

dịch vụ công, về công nghệ thanh toán, những kết 
quả trong TTKDTM đối với dịch công; phần thảo 
luận về các giải pháp và chính sách thúc đẩy thanh 
toán không tiền mặt có sự tham gia của các diễn 
giả đến từ NHNN, Hiệp hội thẻ, một số NHTM, đại 

diện cơ quan Hải quan. Phiên 2 
có chủ đề “Giải pháp và cơ hội 
cho người dùng trong xã hội 
không tiền mặt”. Chủ đề thảo 
luận phiên 2 là: Kinh nghiệm 
trong chuyển dịch thanh toán 
không tiền mặt & sự bùng nổ 
của Mobile Payment/Digital 
Payment trên thế giới và những 
lợi ích cho người tiêu dùng khi 
thanh toán không tiền mặt.

Thúc đẩy thanh toán 
không dùng tiền mặt

Để đẩy mạnh TTKDTM, thời 
gian qua, bên cạnh hoàn thiện 
cơ sở pháp lý, NHNN đã triển 
khai đồng bộ các giải pháp, 
đồng thời chỉ đạo các TCTD tiếp 
tục đầu tư, phát triển hạ tầng 
thanh toán; tăng cường công 
tác an ninh, bảo mật, đảm bảo 

quyền lợi của khách hàng; triển khai ứng dụng 
các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 trong cung ứng dịch vụ thanh toán. 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vương Đình Huệ cho rằng Hội thảo là một 
trong những sự kiện quan trọng, sự có mặt 
của nhiều lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành, chính 
quyền TP. Hồ Chí Minh đã cho thấy sự quan 

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cùng đại diện 
BTC tặng kỷ niệm chương cho đại diện các đơn 

vị đã tham gia và đồng hành cùng Hội thảo

Phó Tổng giám đốc Vietcombank Phùng Nguyễn Hải Yến (thứ 2 từ phải sang) giới thiệu và hướng 
dẫn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu của 

Vietcombank tại Hội thảo

Vietcombank đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện 
để sẵn sàng đáp ứng cho việc mở rộng 
thanh toán các dịch vụ công, từ các kênh 
thanh toán truyền thống đến hiện đại như 
QR Code, thanh toán không tiếp xúc… 

Đại biểu tham dự hội thảo quan tâm và tham 
gia trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng hiện đại 

tại gian hàng của Vietcombank

Phối hợp cùng Ban tổ chức, Vietcombank đã 
tham gia công tác hỗ trợ nhiều hoạt động trong 
khuôn khổ hội thảo, bố trí gian hàng trưng bày 
giới thiệu SPDV mới, hiện đại cũng như thông tin, 
tư vấn cho các đại biểu quan tâm đến các lĩnh vực 
hoạt động và nhu cầu tìm hiểu, sử dụng SPDV của 
Vietcombank.

Vietcombank sẵn sàng 
đáp ứng mức độ cao nhất

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 
CÁC DỊCH VỤ CÔNG:

SÁNG 11/6/2019, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, DƯỚI SỰ CHỈ ĐẠO NỘI DUNG CỦA 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (NHNN), BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 
THÔNG, BÁO TUỔI TRẺ PHỐI HỢP CÙNG VỤ THANH TOÁN (NHNN) TỔ 
CHỨC HỘI THẢO “XÃ HỘI KHÔNG TIỀN MẶT: CHÍNH SÁCH VÀ THỰC TIỄN 
TẠI VIỆT NAM” TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH NGÀY KHÔNG TIỀN 
MẶT - 16/6. VIETCOMBANK VINH DỰ LÀ ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH TỔ CHỨC 
HỘI THẢO.

Phó Tổng giám đốc Vietcombank Phùng Nguyễn Hải Yến (thứ 2 từ phải sang) tham gia phiên thảo luận tại Hội thảo

Bài & Ảnh: Lê Tiến Hưng
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 08/06/2019

Vòng sơ khảo Hội thi có 28 thí sinh là 
thủ kho, thủ quỹ, giao dịch viên, kiểm 
ngân hiện đang trực tiếp làm công tác 

thu chi tiền mặt tại chi nhánh tham gia. 
Kết thúc Vòng thi Sơ khảo, 28 thí sinh đã 

hoàn thành phần thi với kết quả đáng ghi 
nhận, cụ thể: 16/28 thí sinh đạt điểm giỏi 
(chiếm tỷ lệ 57,1%) và 10/28 thí sinh đạt điểm 
khá trở lên (chiếm tỷ lệ 35,7%). Với kết quả 
như trên, Ban Giám khảo Hội thi đã lựa chọn 
03 thí sinh có điểm thi cao nhất tiếp tục tham 
dự Vòng thi Khu vực Hội thi Cán bộ ngân quỹ 
giỏi Vietcombank lần V, dự kiến tổ chức vào 
tháng 09/2019.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Việt Cường

Vòng sơ khảo hội thi 

THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 1003/VCB-QLNQ NGÀY 18/04/2019 CỦA VIETCOMBANK V/V 
HỘI THI “CÁN BỘ NGÂN QUỸ GIỎI VIETCOMBANK LẦN V - NĂM 2019” NHẰM NÂNG CAO 
NHẬN THỨC VỀ QUY TRÌNH, QUY CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ ĐỂ ÁP 
DỤNG CÓ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ; XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM 
CÔNG NGÂN QUỸ GIỎI NGHIỆP VỤ, GIỎI CHUYÊN MÔN; TẠO KHÔNG KHÍ THI ĐUA SÔI NỔI, 
GIAO LƯU HỌC HỎI GIỮA CÁC THÍ SINH, GIỮA CÁC CHI NHÁNH, VỪA QUA, TẠI MỘT SỐ CHI 
NHÁNH TRÊN TOÀN HỆ THỐNG ĐÃ DIỄN RA VÒNG SƠ KHẢO HỘI THI. CÁC THÍ SINH ĐOẠT 
GIẢI CAO NHẤT TẠI VÒNG THI SƠ KHẢO CHI NHÁNH SẼ ĐƯỢC THAM DỰ VÒNG THI KHU 
VỰC DỰ KIẾN DIỄN RA TRONG THÁNG 9/2019 THEO PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN QUA 
CẦU TRUYỀN HÌNH.  
CHUNG NIỀM TIN TỔNG HỢP THÔNG TIN, HÌNH ẢNH VỀ SỰ KIỆN CÓ Ý NGHĨA NÀY, XIN 
GỬI TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ.

 02/06/2019

Vòng sơ khảo Hội thi Vietcombank Hà Nội có sự tham 
gia của 60 thí sinh đến từ các Phòng giao dịch, Dịch 
vụ khách hàng, Ngân quỹ. Hội thi đã thành công tốt 

đẹp và đã lựa chọn được các cán bộ đoạt giải cao để tham gia 
Vòng thi khu vực vào tháng 9/2019.

 01/06/2019

Vòng sơ khảo tại chi nhánh gồm 28 thí sinh tham gia dự thi là các 
thủ kho, thủ quỹ giao dịch, thủ quỹ ATM, thủ quỹ phòng nghiệp vụ, 
giao dịch viên, kiểm ngân hiện đang làm công tác thu chi tiền mặt. 

Sau gần một tháng ôn tập lý thuyết gồm các văn bản, quyết định của 
NHNN và của Vietcombank liên quan đến nghiệp vụ ngân quỹ; đặc điểm 
của các loại tiền mặt Vietcombank đang giao dịch và hiểu biết chung về 
lịch sử ra đời của tiền Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển của 
Vietcombank, tiêu chuẩn đạo đức và văn hóa Vietcombank; cùng thực 
hành trong quá trình công tác, thí sinh đã trải qua 2 vòng thi gồm 30 phút 
thi lý thuyết với 40 câu hỏi trắc nghiệm và 30 phút thi thực hành tiền USD, 
VNĐ với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao. 

Kết quả: Giải Nhất: Đặng Thị Ái Lan (Thủ quỹ Phòng giao dịch Hòa 
Bình); Giải Nhì: Trần Thị Đông Vũ (Thủ quỹ giao dịch Phòng Ngân quỹ); Giải 
Ba: Trương Đặng Thanh Trúc (Thủ quỹ giao dịch Phòng Ngân quỹ) và 6 giải 
Khuyến khích.

 Bài & Ảnh:  Nguyễn Lê Bảo Minh

 09/06/2019

Vòng thi sơ khảo Hội thi tại Vietcombank Thái Bình có 14 thí sinh 
tham gia tranh tài. 

Hội thi diễn ra trong không khí nghiêm túc, sôi nổi, có chất 
lượng. Trong thời gian 50 phút, các thí sinh tham gia 2 phần thi: lý thuyết 
(40 điểm) và thực hành (60 điểm). Phần thi lý thuyết theo hình thức trắc 
nghiệm trên giấy với 40 câu hỏi về nghiệp vụ ngân quỹ; phần thi thực 
hành yêu cầu thí sinh kiểm đếm phân loại và phát hiện tiền giả, tiền lẫn 
loại, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 3 thí sinh xuất sắc để tham gia 
thi nghiệp vụ ngân quỹ giỏi năm 2019.

Hội thi không chỉ là cơ hội để đội ngũ làm công tác ngân quỹ của 
Vietcombank rèn luyện nghiệp vụ, trau dồi kiến thức mà còn là dịp giao 
lưu học hỏi, thắt chặt thêm tình đoàn kết và lòng yêu nghề trong hoạt 
động ngân hàng.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Tươi 

 Vietcombank Hà Nội

Vietcombank Lâm Đồng

Vietcombank Khánh Hoà Vietcombank Thái Bình

Cụ thể: 01 Giải Nhất: Võ Thị Thành Huế (cán bộ phòng 
DVKH); 01 Giải Nhì: Lê Thị Thanh Hương (cán bộ phòng Hàng 
Vải); 02 Giải Ba: Đỗ Thanh Hương (cán bộ phòng Lạc Trung) 
+ Nguyễn Thị Thu Trang (cán bộ phòng Linh Đàm) và 05 Giải 
Khuyến khích. 

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thanh Huyền

Ban tổ chức chụp ảnh cùng các thí sinh tham gia hội thi Ban tổ chức trao giải cho các cán bộ đoạt giải của cuộc thi

Thí sinh thực hiện phần thi thực hành

Hình ảnh Hội thi tại Vietcombank Khánh Hòa

Ông Phạm Bá Tuyển – Giám đốc 
Vietcombank Thái Bình chúc mừng 
hội thi

“Cán bộ ngân quỹ giỏi Vietcombank 
lần thứ V - năm 2019” 
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Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Khối 
Bán lẻ Thomas William Tobin khẳng định: 
Cùng với khu vực TP. Hồ Chí Minh, khu vực 
Hà Nội có thế mạnh về địa bàn và tiềm năng 

rất lớn về bán lẻ, là khu vực chiếm tỷ trọng lớn 
trong bộ chỉ tiêu bán lẻ mà Ban Lãnh đạo giao cho 
toàn hệ thống. Kết quả thực hiện kế hoạch của khu 
vực Hà Nội sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết quả thực 
hiện của toàn hệ thống.

Tại hội thảo, Phòng Quản lý bán sản phẩm bán 
lẻ báo cáo về kết quả kinh doanh bán lẻ của các CN 
khu vực Hà Nội đến hết tháng 4/2019 cũng như 
những chính sách sản phẩm mới và các giải pháp 
hỗ trợ CN trong hoạt động kinh doanh bán lẻ từ 
Trụ sở chính (TSC).

Trong phần thảo luận giữa CN và TSC, các đại 

biểu đã trao đổi hết sức sôi 
nổi. Đại diện các phòng ban 
của Khối bán lẻ và Khối nhân 
sự đã trả lời các vướng mắc 
và đề xuất của CN. Các CN đưa 
ra những ý kiến thẳng thắn về 
các nội dung như chính sách 
cho vay bất động sản, các quy 
định mới liên quan đến thẻ, 
chính sách cho các đại lý ô tô, 
bất động sản hay các dự án 
lớn được triển khai trong năm 
2019. Hội thảo ghi nhận nhiều 
ý kiến đóng góp có giá trị như 
xây dựng báo cáo toàn ngành 
để hỗ trợ CN trong công tác tín 
dụng hay đề xuất chỉnh sửa các 
chính sách sản phẩm để phù 
hợp với tình hình thị trường.

Kết thúc Hội thảo, Giám đốc Khối Bán lẻ 
Thomas William Tobin nhấn mạnh, năm 2019 
sẽ là một năm thách thức với các CN tại khu vực 
Hà Nội với những biến động trên thị trường, 
đặc biệt với thị trường bất động sản. Do đó, 
các CN sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đa dạng hóa 
thị trường, kết hợp bán các sản phẩm như thẻ, 
Ngân hàng điện tử, bảo hiểm,… bên cạnh các 
sản phẩm truyền thống như dư nợ hay huy 
động. Khối bán lẻ và các phòng ban TSC sẽ tiếp 
tục đồng hành, lắng nghe và ghi nhận những 
phản hồi từ CN để kịp thời điều chỉnh chính 
sách, sản phẩm phù hợp.

Trong tháng 6/2019, Khối bán lẻ tiếp 
tục tổ chức Hội thảo thúc đẩy bán lẻ tại 
Khu vực TP. HCM.

Giám đốc Khối Bán lẻ Thomas William Tobin 
phát biểu khai mạc hội thảo Với mong muốn chia sẻ một phần gánh nặng về 

tài chính, đem lại sự an tâm cho khách hàng, 
các sản phẩm bảo hiểm của Vietcombank khá 
đa dạng, nhiều tiện ích và ưu việt. Thời gian tới, 

Vietcombank tiếp tục triển khai chương trình “Thay 
lời muốn nói - Trao tặng yêu thương” với nhiều phần 
quà hấp dẫn trị giá lên tới 4.700.000 VNĐ

Chi tiết chương trình: Tư vấn trực tiếp tại số 53 
đường Lê Lợi, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hotline: 
02053.859.859.

Hội nghị khách hàng 
Bảo hiểm nhân thọ
Vietcombank-Cardif - 
Chi nhánh Lạng Sơn

Bài & Ảnh: Linh Chi 

Bài & Ảnh: Kiều Trang

HỘI THẢO “GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY VIỆC 
THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU BÁN LẺ 2019 
KHU VỰC HÀ NỘI”
THAM DỰ HỘI THẢO CÓ ÔNG THOMAS WILLIAM TOBIN - GIÁM ĐỐC KHỐI 
BÁN LẺ VÀ ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG/BAN TRUNG TÂM THUỘC KHỐI BÁN LẺ, 
KHỐI NHÂN SỰ CÙNG HƠN 100 ĐẠI BIỂU CỦA 15 CHI NHÁNH (CN) KHU 
VỰC HÀ NỘI.

Bài & Ảnh: Nguyễn Quỳnh Mai

Ngày 02/05/2019, Công ty bảo hiểm Vietcombank-
Cardif phối hợp với Vietcombank ra mắt sản 
phẩm Bảo An Tín Dụng Gia Phú, sản phẩm được 
thiết kế riêng dành cho khách hàng vay mua bất 

động sản tại ngân hàng.  
Bảo An Tín Dụng Gia Phú mang đến cho khách hàng 

quyền lợi được bảo vệ trước mọi rủi ro tử vong hoặc 
thương tật toàn bộ vĩnh viễn, với số tiền bảo hiểm lên 
đến 30 tỷ đồng. Với Bảo An Tín Dụng Gia Phú, khách 
hàng không còn phải lo lắng về gánh nặng trả nợ hay 
bị thu hồi tài sản khi rủi ro xảy ra; được bảo vệ dài lâu 
trong thời gian vay lên đến 20 năm. Khách hàng có thể 
chủ động chọn bảo vệ toàn phần khoản vay hoặc một 
phần khoản vay tùy theo nhu cầu. 

Tham gia Bảo An Tín Dụng Gia Phú, khách hàng sẽ 
được hưởng mức phí cạnh tranh và ưu đãi giảm phí hấp 
dẫn lên đến 10% tùy theo số tiền bảo hiểm. Chỉ với chi 
phí tương đương với 1 ly cà phê bình dân - 14.000 VNĐ 
mỗi ngày, khách hàng đã có thể bảo vệ khoản vay bất 
động sản 1 tỷ đồng. 

Hiện nay, công ty Vietcombank-Cardif cung cấp 7 sản 
phẩm: Bảo An Tín Dụng, Bảo An Tài Trí, Bảo An Tài Trí 
Ưu Việt, Bảo An Tín Dụng Ưu Việt, Bảo An Toàn Gia, Bảo 
An Tín Dụng Hưng Nghiệp, Bảo An Tín Dụng Gia Phú 
liên quan đến bảo vệ khoản vay ngân hàng, giáo dục, sức 
khỏe và tiết kiệm. 

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

Khách hàng đến khá sớm và được các Chuyên viên tư vấn tài chính 
cao cấp tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình

Giải pháp bảo hiểm an toàn
cho khách hàng vay 
bất động sản

NỔI BẬT
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sở đảng chấp hành nghiêm túc công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính 
sách, chế độ, quy định về quản lý tài chính, tài sản 
của Đảng, nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng tài 
chính đảng, góp phần phát huy được vai trò, vị 
trí của tài chính Đảng, thể hiện đầy đủ ý nghĩa sự 
quan tâm của Đảng trong việc đảm bảo kinh phí 
hoạt động cho cấp ủy, tạo điều kiện tốt cho việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Nội dung kiểm tra tài chính đối với cấp ủy đảng 
cấp dưới và cấp ủy cùng cấp được nêu rõ tại Quy 
định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp 
hành Trung ương về việc thi hành Chương VII và 
VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 
luật của Đảng, cụ thể:

Đối với cấp ủy cấp dưới, đó là: việc ban hành 
các chủ trương, quy định, quyết định về tài chính, 
tài sản của cấp ủy; việc chấp hành và chỉ đạo tổ 
chức đảng cấp dưới (cơ quan tài chính của cấp ủy, 
các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng 
cấp và cấp ủy cấp dưới) chấp hành các chủ trương, 
nghị quyết, chỉ thị, chính sách, chế độ, nguyên tắc 
về tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước; việc 
chấp hành các quy định về chế độ kế toán, chứng 
từ; về thanh quyết toán, chi tiêu tài chính, quản lý 
tài sản của Đảng; việc kiểm tra tài chính đối với tổ 
chức đảng trực thuộc.

Đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp, 
đó là: việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, 
chỉ thị, quy định, chế độ, chính sách về quản lý, 
sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước; 
việc chấp hành sự chỉ đạo, các chủ trương, quy 
định, quyết định của cấp ủy cấp mình và cơ quan 
tài chính cấp ủy cấp trên; việc tham mưu cho cấp 

ủy quyết định các chủ trương, chính sách, chế 
độ thu chi, quản lý tài chính, tài sản của Đảng 
và Nhà nước; việc hướng dẫn và kiểm tra về 
nghiệp vụ công tác tài chính đối với cơ quan 
tài chính cấp ủy cấp dưới. Riêng nội dung kiểm 
tra thu, nộp đảng phí chủ yếu do đảng ủy cơ sở 
tiến hành.

Hiện nay, nguồn kinh phí hoạt động của 
tổ chức đảng bao gồm cả các tổ chức Đảng 
trong doanh nghiệp, đơn vị (không có nguồn 
từ NSNN) đều chủ yếu từ Đảng phí được trích 
giữ lại.

Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở khi kiểm 
tra căn cứ vào Quy định số 342-QĐ/TW ngày 
28/12/2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy 
định về chế độ đảng phí để kiểm tra sổ thu, nộp 
đảng phí của tổ chức cơ sở đảng. Nếu phát hiện 
tổ chức cơ sở đảng không nộp, nộp chậm, nộp 
thiếu hoặc đảng viên không đóng, đóng chậm, 
đóng không đủ, không đều thì đôn đốc thực 
hiện đúng quy định. Căn cứ vào chế độ, quy 
định, đối chiếu với số lượng đảng viên đóng 
đảng phí và thu nhập thực tế của đảng viên, nếu 
phát hiện có sai sót thì yêu cầu sửa chữa, khắc 
phục kịp thời.

Để kiểm tra việc chi hoạt động của tổ chức 
cơ sở đảng, UBKT đảng ủy cơ sở căn cứ vào 
Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của 
Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 
21-HD/VPTW ngày 04/03/2013 của Văn phòng 
Trung ương về chế độ chi hoạt động công tác 
đảng của tổ chức cơ sở đảng. Nếu phát hiện việc 
lập dự toán không đúng hoặc có sai sót trong 
chi tiêu thì yêu cầu sửa chữa, khắc phục kịp 
thời.

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT đảng 
ủy cơ sở xem xét, kết luận. Qua kiểm tra, nếu có 
trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ 
luật thì UBKT báo cáo đảng ủy cơ sở xem xét, 
quyết định. UBKT ra Thông báo kết luận kiểm 
tra bằng văn bản gửi cho cho chi bộ cơ sở, đồng 
thời, báo cáo kết quả kiểm tra lên đảng ủy cơ sở 
và ủy ban kiểm tra cấp trên, đồng thời theo dõi, 
đôn đốc cấp ủy cơ sở thực hiện các kiến nghị 
trong thông báo kết luận kiểm tra và quyết định 
của cấp trên (nếu được ủy quyền).

Kiểm tra công tác thu nộp, quản lý & 
sử dụng tài chính Đảng 
trong doanh nghiệp Bài: Hoàng Thái Hùng

CÔNG TÁC KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG LÀ MỘT TRONG 6 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA ỦY BAN KIỂM TRA (UBKT) 
CÁC CẤP ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 32, ĐIỀU LỆ ĐẢNG 
NHẰM GIÚP CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, THU 
NỘP ĐẢNG PHÍ CỦA CẤP ỦY ĐI VÀO NỀ NẾP, ĐÚNG QUY 
ĐỊNH, ĐỒNG THỜI GÓP PHẦN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG 
TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT 
KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ 
ĐẢNG. 

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn 
đề: việc quản lý, sử dụng các nguồn thu, 
nguồn đảng phí được trích lại, nguồn 
kinh phí do cơ quan chuyên môn chuyển 

sang; kiểm tra chế độ quản lý, sử dụng, nguyên 
tắc, nội dung, thủ tục chi, các chứng từ, sổ sách 
theo dõi, quy trình hạch toán, quyết toán theo 
Quy chế sử dụng nguồn kinh phí của Đảng và 
các quy định hiện hành.

Công tác kiểm tra tài chính đảng nhằm 
đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của tổ chức cơ 
sở đảng được kiểm tra, qua đó góp phần hạn 
chế, phòng ngừa sai phạm, để các tổ chức cơ 
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Chiều ngày 20/05/2019, tại Trụ sở Vietcombank 
Hoàn kiếm, đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ 
nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank đã công bố quyết định số 
955/QĐ-VCB-TC&NS ngày 20/05/2019 của Tổng Giám 
đốc về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Tuyết Lan - Trưởng 
phòng Dịch vụ khách hàng giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Hoàn Kiếm kể từ ngày 22/05/2019. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Tổng Giám đốc 
Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu tân Phó Giám đốc 
Vietcombank Hoàn Kiếm sớm nắm bắt công việc, cùng 
Cấp ủy, Ban Giám đốc và tập thể CBNV của Chi nhánh 
tiếp tục phát huy những truyền thống và thế mạnh sẵn 
có, thống nhất nội bộ, đổi mới, triển khai thực hiện tốt 
các nhiệm vụ kinh doanh nhằm giữ vững vị thế của 
Vietcombank Hoàn Kiếm trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Tuyết Lan 
khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục trau dồi, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, 
đoàn kết cùng tập thể CBNV phấn đấu vượt qua mọi 
khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, góp phần vào thành công chung của hệ thống 
Vietcombank.

Hội thi nghiệp vụ 
ngân hàng bán lẻ

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Bài: Nguyễn Huyền Trang 

Vietcombank Bình Dương 

Nhằm hệ thống, trau dồi kiến thức về các quy định, 
quy trình sản phẩm dịch vụ bán lẻ,  sáng ngày 
01/6/2019, Vietcombank Bình Dương đã tổ chức 
hội thi nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ với sự tham 

gia của 116 CBNV theo hình thức thi trắc nghiệm 40 câu 
hỏi trong thời gian 20 phút. Kết thúc hội thi, các tập thể 
phòng và cá nhân xuất sắc nhất đã được Chi nhánh khen 
thưởng, biểu dương. 

Trước đó, trong 2 ngày 25-26/5/2019, Vietcombank 
Bình Dương phối hợp với Công ty TNHH Sales 
Champions Việt Nam tổ chức khóa học “Nâng cao năng 
lực bán hàng” cho hơn 120 CBNV là Lãnh đạo các phòng 
ban và bộ phận bán. Trong không khí sôi nổi và hào 
hứng, cùng với các bài giảng lý thuyết, giảng viên Trịnh 
Minh Thảo, một chuyên gia đào tạo giàu kinh nghiệm 
trong lĩnh vực ngân hàng, đã đưa ra các tình huống thực 
tế để các nhóm cùng trao đổi, thảo luận và rút ra những 
bài học thực tiễn trong việc nâng cao các kỹ năng giao 
tiếp, chăm sóc khách hàng với hiệu quả cao nhất.

Đây là các hoạt động đào tạo, tập huấn được 
Vietcombank Bình Dương tổ chức hằng năm nhằm 
củng cố kiến thức và cải thiện kỹ năng mềm cho đội ngũ 
CBNV, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ 
khách hàng, góp phần khẳng định hình ảnh và thương 
hiệu Vietcombank trên địa bàn.

 Ban Tổ chức và các thí sinh tham gia Hội thi nghiệp vụ 
ngân hàng bán lẻ. Ảnh: Nguyễn Minh Tới

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 
BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC 
VIETCOMBANK 
HOÀN KIẾM

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc (thứ hai từ trái sang) trao quyết 
định cho bà Bùi Thị Tuyết Lan – tân Phó Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm (thứ 

ba từ phải sang).

NỔI BẬT

Năm 1990, Vietcombank là ngân hàng đầu 
tiên ở Việt Nam triển khai dịch vụ thẻ, đến 
nay, Vietcombank vẫn duy trì và khẳng định 
vị thế số 1 về thị phần. Từ giữa những năm 

2000, Vietcombank đã xác định chiến lược tập 
trung đầu tư phát triển các kênh ngân hàng điện tử 
(NHĐT). Đến nay, Vietcombank tự hào là một trong 
số ít các ngân hàng cung cấp đầy đủ các hạng mục 
từ internet banking, mobile banking, SMS banking, 
phone banking với các tính năng từ cơ bản đến 
hiện đại nhất. Vietcombank cũng đẩy mạnh hợp 
tác với hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ lớn trên 

Vietcombank 
hưởng ứng mạnh mẽ 
“Ngày không dùng 
tiền mặt 16/06”
THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG THÚC ĐẨY THANH TOÁN KHÔNG 
DÙNG TIỀN MẶT (TTKDTM) CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NHNN, 
VIETCOMBANK TỰ HÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGÂN 
HÀNG TIÊN PHONG CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH 
ĐA DẠNG VÀ THÚC ĐẨY MẠNH MẼ HOẠT ĐỘNG TTKDTM 
TẠI VIỆT NAM.

toàn quốc, bao gồm thanh toán hóa đơn tiền 
điện - nước, mua vé máy bay, tàu hỏa, xem 
phim, thanh toán học phí, cước truyền hình, 
viễn thông, internet, phí bảo hiểm… Năm 2018, 
mỗi ngày có hơn 500.000 giao dịch trên các 
kênh NHĐT của Vietcombank.

Bên cạnh đó, công tác marketing - truyền 
thông tại Vietcombank được triển khai mạnh 
mẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của 
người dân về việc sử dụng các sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng, đặc biệt là các sản phẩm thanh 
toán hiện đại như thanh toán thẻ, thanh toán 
trên các kênh NHĐT. 

Ngoài ra, Vietcombank triển khai liên tục 
và thường xuyên các chương trình khuyến mại 
nhằm thu hút khách hàng mới, tạo thói quen 
sử dụng các dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là sản 
phẩm TTKDTM. Riêng năm 2018, Vietcombank 
đã triển khai hơn 100 chiến dịch marketing 
dành cho khách hàng cá nhân. Vietcombank 
cũng tăng cường liên kết với nhiều đối tác lớn 
để triển khai các chương trình khuyến mại cho 
khách hàng thanh toán thẻ/thanh toán trực 
tuyến. 

Một số chương trình ưu đãi về TTKDTM của 
Vietcombank như:

STT Tên Chương Trình Thời Gian

1 Ưu đãi dành cho chủ thẻ 
Vietcombank Cashplus Platinum 
American Express

18/12/2018 - 
31/12/2019

2 Miễn phí thường niên năm đầu 
thẻ tín dụng Vietcombank năm 
2019

24/01/2019 - 
31/12/2019

3 Nâng hạng hội viên Bông sen 
vàng cho chủ thẻ tín dụng 
Đồng thương hiệu Vietcombank 
Vietnam Airlines American 
Express

01/03/2019 - 
31/08/2019

4 Chương trình ưu đãi nhân dịp ra 
mắt thẻ tín dụng Vietcombank 
Mastercard World

01/04/2019 - 
30/09/2019

5 Lướt Mobile Banking - Rinh ngay 
quà du lịch

20/05/2019 - 
20/08/2019

6 Ưu đãi cho khách hàng phát 
hành mới thẻ Vietcombank 
Cashplus Platinum American 
Express

20/05/2019 - 
31/08/2019

7 Tặng mã hoàn tiền khi liên 
kết ví Senpay với tài khoản 
Vietcombank

10/6/2019 - 
30/6/2019

8 Ngày không dùng tiền mặt với 
thẻ ghi nợ nội địa

16/06/2019 - 
30/06/2019

Bài & Ảnh: Hương Liên

30 31CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 310 - THÁNG 7/2019 SỐ 310 - THÁNG 7/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Chiến lược truyền thông nội bộ gồm 3 giai 
đoạn: Thi đua - Hội tụ - Lan tỏa, với mục 
đích nâng cao Nhận thức - Điều chỉnh 
hành vi - Hình thành thói quen văn hoá 

mang dấu ấn các giá trị văn hóa Vietcombank 
đã kết tinh qua nhiều thế hệ.

Năm 2019, theo đề xuất của Tổ triển khai 
dự án (ICU), Ban Lãnh đạo Vietcombank đã phê 
duyệt tổ chức thí điểm hoạt động truyền thông 
nội bộ giai đoạn 1 là “Thi đua” nhằm nâng cao 
nhận thức về 5 giá trị và 10 hành vi văn hóa 
của con người văn hóa Vietcombank. Sự kiện 
diễn ra dịp ngày Gia đình Việt Nam (28/06) với 

VIETCOMBANK 2019
NHẰM GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA VIETCOMBANK, NÂNG CAO TINH THẦN 
ĐOÀN KẾT, GẮN BÓ CỦA THÀNH VIÊN, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC NGÀY HỘI VĂN HÓA 
VIETCOMBANK NĂM 2019. ĐÂY LÀ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI ĐẦU TIÊN TRONG KHUÔN KHỔ 
DỰ ÁN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ (TTNB) CỦA VIETCOMBANK ĐƯỢC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM 
ĐỒNG THỜI TẠI 4 ĐỊA ĐIỂM LÀ TRỤ SỞ CHÍNH, CÁC CHI NHÁNH: SỞ GIAO DỊCH, ĐÀ NẴNG 
VÀ TP HCM. TỪ KẾT QUẢ TẠI 4 ĐỊA ĐIỂM THÍ ĐIỂM, NỘI DUNG NÀY SẼ ĐƯỢC ĐÚC RÚT ĐỂ 
TRIỂN KHAI TRÊN TOÀN HỆ THỐNG TRONG THỜI GIAN TỚI.

NGÀY HỘI VĂN HÓA 

thông điệp: mỗi người là một thành viên trong 
gia đình lớn Vietcombank. Gia đình đó có thực 
sự phát triển bền vững hay không, các giá trị 
văn hoá có được gìn giữ, kế thừa, bảo tồn phát 
huy qua các thế hệ hay không là do sự chung tay 
vun đắp của tất cả các thành viên, từ người lao 
công, bảo vệ, người nhân viên giao dịch tới lãnh 
đạo cao nhất của ngân hàng. Đây không phải 
trách nhiệm của riêng ai.

Viết, ký và THỰC HIỆN CAM KẾT trong công việc

TRAO ĐỔI CỞI MỞ, TRUNG THỰC với các bên liên quan trong quá trình thực hiện cam kết

TỰ NHẬN THỨC được VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM của bản thân

TUÂN THỦ quy định pháp luật, quy chế của ngân hàng

NHẬN THỨC và luôn TÌM TÒI cái mới, hữu ích

ĐƯA RA Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN năng suất, hiệu suất, chất lượng, hiệu quả công việc

Hướng tới MỤC TIÊU LÂU DÀI (HY SINH LỢI ÍCH trong ngắn hạn để đạt được lợi ích lâu dài)

Hành động để HÀI HÒA LỢI ÍCH các bên liên quan

ĐẶT MÌNH VÀO ĐỊA VỊ NGƯỜI KHÁC để có sự thông cảm, sẻ chia

Trợ giúp GẮN KẾT, TƯƠNG TRỢ đồng nghiệp, cộng đồng

10 HÀNH VI VĂN HÓA VIETCOMBANK:

5 GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIETCOMBANK:

NHỊP SỐNG

32 33CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 310 - THÁNG 7/2019 SỐ 310 - THÁNG 7/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK

Chiều 29/6/2019

Kết nối nội bộ luôn là yếu tố quan trọng và hết 
sức cần thiết cho sự lớn mạnh và bền vững 
của một tổ chức. Với mục tiêu đó, Ban Lãnh 
đạo đã phê duyệt chủ trương xây dựng và 

vận hành một hệ thống TTNB thông qua Tổ triển 
khai dự án TTNB thực hiện chức năng tăng cường 
sự trao đổi thông tin đa chiều, thống nhất các hoạt 
động TTNB trên toàn hệ thống. Hoạt động này 
giúp gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ tích cực cho truyền 
thông đối ngoại, truyền thông thương hiệu trong 

chiến lược truyền thông nói chung của ngân 
hàng. TTNB giúp phát triển con người văn hoá 
Vietcombank với 5 giá trị, 10 hành vi. 

“Ngày hội văn hóa của gia đình 
Vietcombank” TSC ngày hôm nay được tổ 
chức nhân ngày Gia đình Việt Nam sẽ mở đầu 
rất ý nghĩa cho chuỗi các hoạt động kết nối. 
Tôi mong rằng tất cả các bạn đồng nghiệp sẽ 
luôn sẵn lòng tham dự để cùng chung tay bồi 
đắp thêm các giá trị văn hóa của Vietcombank 
đã được xây dựng và gìn giữ qua nhiều thế 
hệ” - ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám 
đốc, Trưởng Ban Triển khai dự án TTNB 
Vietcombank nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Huyền – 
Giám đốc KNV, đơn vị tư vấn Dự án TTNB 
Vietcombank đã giới thiệu về hệ thống TTNB 
Vietcombank với chiến lược phát triển qua các 
giai đoạn hướng tới hội tụ và lan tỏa các giá 

Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank 
(thứ 5 từ phải sang) và bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 

Vietcombank TSC (thứ 5 từ trái sang) chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Ngày hội văn 
hóa Vietcombank TSC 2019

Đại diện Công ty KNV – đơn vị tư vấn giới thiệu về hệ thống TTNB Vietcombank

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Triển 
khai dự án TTNB Vietcombank phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa 

Vietcombank TSC

Đại diện tổ công đoàn các phòng/ban/trung tâm tại TSC ký cam kết thể 
hiện, ứng dụng 5 giá trị văn hoá vào trong công việc hàng ngày của các 

đơn vị

NHỊP SỐNG

trị trong quá trình xây dựng con người văn hóa 
Vietcombank gắn với các giá trị, hành vi văn hóa 
Vietcombank; các đại biểu cũng đã được nghe bà 
Đỗ Thùy Dương – Chuyên gia, sáng lập viên Talent 
Pool chia sẻ về nội dung văn hóa Vietcombank và 
giá trị ứng dụng trong gia đình hiện đại.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông 
Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng 
Ban Triển khai dự án TTNB Vietcombank đã kêu 
gọi toàn thể VCBers tại TSC cũng như trên toàn hệ 
thống cùng nhau đồng lòng gìn giữ các giá trị văn 
hoá cao đẹp mà lớp lớp thế hệ cha anh đi trước đã 
dày công vun đắp; phát động tới toàn thể VCBers 
tại TSC cũng như trên toàn hệ thống thực hiện đọc, 
hiểu và tham gia ký kết thực hiện 5 giá trị, 10 hành vi văn hoá Vietcombank trong công việc và 

cuộc sống hằng ngày; đồng thời kêu gọi sự ủng 
hộ nhiệt tình của các VCBers đối với các hoạt 
động TTNB khác trong tương lai với việc tích 
cực, chủ động giao lưu, kết nối, chia sẻ trong nội 
bộ và truyền tải các giá trị văn hoá tốt đẹp của 
Vietcombank tới cộng đồng, góp phần xây dựng 
thương hiệu Vietcombank nhân văn, bền vững 
trường tồn cùng sự phát triển của đất nước. 

Cũng tại buổi lễ, đại diện các tổ công đoàn 
thuộc các phòng/ban/trung tâm tại TSC đã 
cùng ký cam kết thể hiện, ứng dụng 5 giá trị văn 
hoá vào trong công việc hằng ngày của các đơn 
vị trước sự chứng kiến của đại diện Ban Lãnh 
đạo và Công đoàn Vietcombank.

 Bài & Ảnh: Phan Đức Nam
Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Triển khai dự án TTNB Vietcombank 

(thứ 7 từ trái sang) và bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank TSC (thứ 7 từ phải sang) trao quà cho các CBNV sôi nổi tham gia các hoạt động tại 

sự kiện

Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV Vietcombank TSC cùng tham gia hoạt động kết nối với ý nghĩa gìn 
giữ và phát triển các giá trị văn hóa Vietcombank 

Diễn giả khách mời, bà Đỗ Thùy Dương – Sáng lập viên Talent Pool chia 
sẻ về nội dung văn hóa Vietcombank và giá trị ứng dụng trong gia đình 

hiện đại
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VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG

Chiều 29/6/2019

Ngày hội gồm 2 chương trình chính: Team-
building Bứt phá giới hạn Vietcombank 
và Gala Vietcombank Culture Fest 2019 
với sự tham gia của 193 CBNV CN.

Tại team-building diễn ra trên bãi biển Nam 
Hội An, ông Nguyễn Quang Việt – Giám đốc 
Vietcombank Đà Nẵng đã thực hiện nghi thức 
truyền lửa và đánh trống khai hội. Với chủ đề 
“Tin – Chuẩn – Mới – Bền – Nhân”, các trò chơi 
team-building đã diễn ra vô cùng sôi nổi và kịch 
tính, kết nối các chiến binh Vietcombank thành 
một khối đoàn kết, khơi gợi niềm tự hào và tình 
yêu Vietcombank trong mỗi  thành viên tham 
gia.

Một trò chơi đòi hỏi tinh thần đồng đội

Ngày hội Văn hóa Vietcombank Đà Nẵng 

NHỊP SỐNG

Gala Vietcombank Culture Fest 2019 
trao giải cuộc thi viết và video về lịch sử, con 
người – hành vi văn hóa – thông điệp văn hóa 
Vietcombank với format chương trình tương tự 
lễ trao giải Oscar, xen kẽ là các tiết mục múa, hát 
và biểu diễn thời trang đồng phục Vietcombank 
đặc sắc. Chương trình cũng quyên góp hơn 30 
triệu đồng từ CBNV để hỗ trợ học sinh nghèo 
miền núi tỉnh Quảng Nam nhập học năm 2019 
-2020.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức

Sau 1 tháng phát động, số lượng bài thi tham 
dự thi như sau:

Thể loại bài viết: hơn 30 tác giả gửi bài dự thi. 
9 bài thi xuất sắc nhất về những câu chuyện, 
tình yêu và lòng tự hào của CBNV dành cho 
Vietcombank  đã được trao giải.  

Thể loại video: 10 video dự thi được dàn 
dựng công phu, đầu tư chuyên nghiệp, nội 
dung thể hiện tốt chủ đề, thông điệp văn hóa 
Vietcombank. 5 video xuất sắc nhất đã lọt vào 
vòng đề cử.  

Ông Nguyễn Quang Việt – Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng  chúc mừng các đội đã giải mã thành 
công mật mã Ngày hội Văn hóa Vietcombank

Niềm vui chiến thắng

Ông Nguyễn Quang Việt – Giám đốc Vietcombank Đà 
Nẵng trao Giải Vàng Video cho Phòng KHBL

Ủng hộ chương trình từ thiện

Tiết mục văn nghệ tại đêm Gala Vietcombank 
Culture Fest 2019
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VIETCOMBANK TP. HỒ CHÍ MINH

Sáng 29/6/2019

Ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc CN cho 
biết: Ngày hội văn hóa Vietcombank với mục 
đính chính là thông điệp sâu sắc, toàn diện về 
05 giá trị văn hóa của Vietcombank đến toàn 
thể CBNV, cũng như thông tin đến những người 
thân, gia đình rằng sự thương yêu, chia sẻ, hỗ 
trợ của gia đình chính là nguồn năng lượng quý 
giá, là yếu tố then chốt giúp toàn thể đội ngũ 
CBNV Vietcombank Tp. HCM quyết tâm hoàn 
thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch kinh 
doanh đã được giao, giúp CN phát triển bền 
vững và là ngọn cờ đầu trong toàn hệ thống 
Vietcombank. Bên cạnh đó, với các khu vực trò Ban Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM đoàn kết quyết tâm 

thực hiện 05 giá trị Văn hóa Vietcombank

Ban Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM tặng quà các cháu thiếu nhi

NHỊP SỐNG

chơi tâp thể, trò chơi thiếu nhi và các gian hàng 
văn hóa, Ngày hội văn hóa Vietcombank chính 
là dịp để anh chị em đồng nghiệp giao lưu, gắn 
kết và thêm thấu hiểu lẫn nhau, từ đó sẽ có 
những tương hỗ tích cực trong công việc hàng 
ngày giữa đồng nghiệp, giữa các phòng ban 
cùng tác nghiệp.

Ban Giám đốc đã tặng quà cho hơn 400 cháu 
thanh thiếu niên, nhi đồng là con em của CBNV 
nhân dịp ngày Gia đình Việt Nam. Bộ phận 
Truyền thông nội bộ CN cũng đã trao các giải 
thưởng cho chuỗi hoạt động nội bộ hướng đến 
Ngày hội văn hóa Vietcombank 2019 như : 

Cuộc thi trắc nghiệm kiến thức Văn hóa 
Vietcombank với 100% CBNV Vietcombank 
Tp.HCM tham gia.

Cuộc thi vẽ tranh/chụp ảnh dành cho CBNV 
& thiếu nhi.

Cuộc thi sáng tác bài viết về Văn hóa 
Vietcombank dành cho CBNV & thiếu nhi.

Có thể nói, Ngày hội văn hóa Vietcombank 
2019 lần đầu tiên được tổ chức đã đọng lại 
rất nhiều niềm vui, sự hứng khởi. Thông điệp 
Văn hóa Vietcombank được lan tỏa rộng khắp 
và sâu sắc đến mỗi CBNV CN, tới cả hệ thống 
Vietcombank và lan tỏa tới cộng đồng.

Ban Giám đốc Chi nhánh Tp. 
HCM ký tên cam kết thực hiện 
các giá trị Văn hóa Vietcombank

Các bé thiếu nhi tham gia Ngày hội rất nhiệt tình

Không khí vui tươi, hào hứng tại Ngày hội
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NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH

Tối 27/6/2019

Sau 1 tháng phát động và triển khai cuộc thi 
tìm hiểu Văn hóa Vietcombank gắn với 5 giá 
trị và 10 hành vi tương ứng, Ban Tổ chức 
(BTC) Vietcombank Sở Giao dịch đã nhận 

được 73 tác phẩm của các cá nhân và tập thể gửi 
về dự thi trên 2 hạng mục là bài viết và video clip 
(56 bài dạng viết, thơ của cá nhân và 17 video clip 
của tập thể). Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm 
túc, khách quan, BTC đã lựa chọn và trao giải cho 
12 tác phẩm của các đội dự thi. Hạng mục bài viết 
có 6 giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba. Về 
thể loại video clip, BTC cũng lựa chọn ra 6 đội đoạt 
giải với cơ cấu giải là: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 
03 giải Ba... Ngoài ra, BTC còn trao 4 giải phụ dành 

cho hạng mục này gồm: (i) Clip Sáng tạo, (ii) 
Clip Được yêu thích, (iii) Clip Sôi động, (iv) Clip 
Quần chúng. 

Cũng tại buổi lễ, Ban Giám đốc Chi nhánh và 
tập thể CBNV Vietcombank Sở Giao dịch đã tiến 
hành nghi thức ký cam kết thực hiện theo 5 Giá 
trị văn hóa và 10 hành vi văn hóa tương ứng để 
xây dựng con người Văn hóa Vietcombank.

 Bài & Ảnh: Đặng Thành

Nghi thức ký cam kết thực hiện theo 5 Giá trị văn hóa và 10 hành vi tương ứng 

Các đại biểu/Ban Giám đốc CN và tập thể CBNV Chi nhánh Sở Giao dịch tham dự Lễ 
trao thưởng và vinh danh các tập thể, cá nhân đã đoạt giải của Cuộc thi. 

BTC trao giải cho các tập thể đoạt Giải hạng mục thi Video clip

BTC trao giải cho các cá nhân đoạt Giải hạng mục thi viết

BTC trao giải cho các tập thể đoạt các giải phụ hạng mục thi Video clip

Sáng 16/6/2019, tại Hà Nội 
đã diễn ra thành công Đại 
hội CĐCS Vietcombank Tây 
Hồ lần thứ III, nhiệm kỳ 

2019-2022. 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội, 

về phía Đoàn Vietcombank có 
đ/c Nguyễn Quỳnh Mai - Ủy 
viên BCH Đoàn Khối DNTƯ, 
Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư 
Đoàn Vietcombank cùng các đ/c 
Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn 
Vietcombank và 25 Bí thư các cơ 

ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 
2019-2022 KHU VỰC PHÍA BẮC
ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK 

Bài & Ảnh: Văn phòng Đoàn Thanh niên

CĂN CỨ ĐIỀU LỆ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ 
MINH KHÓA XI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA 
ĐOÀN VIETCOMBANK V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019-
2022, BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN VIETCOMBANK ĐÃ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐIỂM TẠI CẤP CHI ĐOÀN CƠ SỞ (CĐCS) ĐỐI VỚI CĐCS 
VIETCOMBANK TÂY HỒ (KHU VỰC PHÍA BẮC) VÀ CĐCS VIETCOMBANK 
NAM SÀI GÒN (KHU VỰC PHÍA NAM)

sở Đoàn trực thuộc khu vực 
phía Bắc; về phía Vietcombank 
Tây Hồ có đ/c Nguyễn Văn 
Toán - Bí thư Chi bộ, Giám đốc, 
các đ/c trong Ban Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn và các đ/c 
lãnh đạo các phòng/ban cùng 
toàn thể đoàn viên chi nhánh. 

Tại đại hội, các đại biểu đã 
nghe Dự thảo Báo cáo tổng kết 
công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên nhiệm kỳ 2017-
2019, phương hướng nhiệm 

vụ nhiệm kỳ 2019-2022 và 
Báo cáo kiểm điểm của BCH 
CĐCS Vietcombank khóa II, 
nhiệm kỳ 2017-2019 cùng các 
ý kiến tham luận đến từ đoàn 
viên thanh niên chi nhánh 
với các nội dung “Công tác 
phát triển khách hàng SMEs”; 
“Đẩy mạnh thu phí dịch vụ tại 
Vietcombank Tây Hồ”; “Nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của Đoàn thanh niên”.

Phát biểu tại Đại hội, đ/c 
Nguyễn Văn Toán - Bí thư Chi 
bộ, Giám đốc Vietcombank Tây 
Hồ và đ/c Nguyễn Quỳnh Mai 
- Bí thư Đoàn Vietcombank 
đánh giá cao công tác chuẩn bị 
khẩn trương, tích cực các nội 
dung Đại hội của tập thể BCH 
CĐCS Vietcombank Tây Hồ, 
biểu dương các thành tích mà 
CĐCS chi nhánh đã đạt được 
trong nhiệm kỳ qua, đồng thời 
kỳ vọng tập thể BCH CĐCS 
nhiệm kỳ 2019-2022 sẽ tiếp 
tục phát huy vai trò xung kích, 
sáng tạo trong xây dựng các 
chương trình, hoạt động, góp 
phần nâng cao hơn nữa vai 
trò của Đoàn thanh niên trong 
kinh doanh, đóng góp tích cực 
trong kết quả hoạt động của 
chi nhánh.

Đại hội đã bầu ra BCH 
CĐCS Vietcombank Tây Hồ 
khóa III, nhiệm kỳ 2019-
2022 với đủ năng lực và trách 
nhiệm để dẫn dắt hoạt động 
của CĐCS chi nhánh. Tại Hội 
nghị lần thứ nhất, BCH CĐCS 
Vietcombank Tây Hồ đã bầu 
đ/c Phạm Thanh Hoa - Phó Bí 
thư CĐCS Vietcombank Tây 
Hồ khóa II, Trưởng phòng 
giao dịch Văn Cao giữ chức vụ 
Bí thư CĐCS khóa III và đ/c 
Nguyễn Thành Trung - đoàn 
viên phòng Khách hàng giữ 
chức vụ Phó Bí thư CĐCS khóa 
III.

Đ/c Nguyễn Quỳnh Mai – Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank phát biểu chỉ đạo tại Đại hội điểm CĐCS Vietcombank Tây Hồ
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Khách hàng (KH) liên kết thành công tài khoản 
Vietcombank với Ví MoMo lần đầu nhận ngay combo quà 
tặng 200.000 VNĐ; 01 Thẻ quà xem phim (50.000 VNĐ); 
01 Thẻ quà mua sắm tại Circle K, Family Mart, Ministop, 
Co.opMart (50.000 VNĐ).

 Các ngày thứ 6 từ 21/06-27/12/2019

Chi tiết: 
Ưu đãi giảm giá trực tiếp tại Nguyễn Kim và CGV:
Nguyễn Kim: Giảm trực tiếp 1 triệu đồng cho giao dịch chi tiêu 

bằng thẻ Vietcombank hợp lệ từ 10 triệu đồng trở lên tại máy cà thẻ của 
Vietcombank đặt tại hệ thống cửa hàng Nguyễn Kim trên toàn quốc. 

CGV (online): Mua 1 cặp vé xem phim 2D với giá 120.000 VNĐ/cặp 
trên website hoặc ứng dụng đặt vé của CGV bằng thẻ Vietcombank hợp lệ.

Ưu đãi hoàn tiền tại Vietnam Airlines, Vinpro, Shiseido, Diamond Plaza:
Vietnam Airlines: Vietcombank hoàn 1 triệu đồng cho khách hàng 

(KH) có tổng số tiền chi tiêu bằng thẻ từ 10 triệu trở lên trên website hoặc 
ứng dụng đặt vé của Vietnam Airlines; Vietnam Airlines tặng code giảm 
giá 15% cho 1 số chặng bay nội địa và quốc tế khi thanh toán bằng thẻ 
Vietcombank.

Vinpro: Vietcombank hoàn tiền 15% cho giao dịch chi tiêu bằng thẻ 
hợp lệ từ 6 triệu đồng; Vinpro tặng 300 điểm VIN ID cho KH có giao dịch chi 
tiêu bằng thẻ Vietcombank từ 6 triệu đồng. 

Shiseido: Vietcombank hoàn tiền 20% cho giao dịch chi tiêu bằng 
thẻ Vietcombank từ 3 triệu đồng trở lên; Shiseido tặng 1 phiếu dịch vụ 
massage 500.000 VNĐ hoặc 1 chai Ultimune 10ml trị giá 615.000 VNĐ cho 
KH có giao dịch chi tiêu bằng thẻ Vietcombank từ 3 triệu đồng.

Diamond Plaza: Vietcombank hoàn tiền 15% cho giao dịch chi tiêu 
bằng thẻ Vietcombank từ 2 triệu đồng trở lên; Diamond Plaza tặng 
voucher 100.000VND, 200.000VNĐ.

 Từ 17/06 - 21/07, với 02 ưu đãi:

ƯU ĐÃI 1

ƯU ĐÃI 2

 Các KH được nhận Ưu đãi 1, với mỗi giao dịch thanh 
toán 50.000 VNĐ trên Ví MoMo sẽ nhận một Mã dự thưởng 
(MDT) để tham gia quay số trúng thưởng hàng tuần và 
cuối chương trình. 

Tất cả các MDT KH nhận được sẽ được tham gia quay 
thưởng và có cơ hội trúng 2 chuyến Du lịch Châu Âu trọn 
gói trị giá 60 triệu đồng/giải, iPhone XS Max 256GB, điều 
hòa Panasonic Inverter & nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.  

Chương trình 
“THỨ 6 BÙNG NỔ CÙNG THẺ VIETCOMBANK”

CHƯƠNG TRÌNH 
“Cùng Vietcombank - Mở ví 
MoMo, Âu Châu thẳng tiến” 

Dịch vụ cho phép khách hàng (KH) 
của VNPT thanh toán hóa đơn cước 
viễn thông tại các điểm giao dịch 

của Vietcombank. 
KH cá nhân chủ động việc thực hiện 

thanh toán mà không cần phải đến quầy 
giao dịch trên kênh VCB – iB@nking. KH 
đăng nhập vào VCB – iB@nking  Menu 
Thanh toán  Thanh toán hóa đơn  Dịch 
vụ: Thanh toán hóa đơn VNPT  Lựa chọn 
NCCDV tương ứng theo tỉnh, thành phố. 
KH được hoàn toàn miễn phí khi thực hiện 
vụ thanh toán hóa đơn viễn thông VNPT 
trên tất cả các kênh của Vietcombank.

 Bài: Lê Hồng Quang

Vietcombank triển 
khai thanh toán hóa đơn 
cước viễn thông VNPT 

Cụ thể:
˗ Hạn mức giao dịch mỗi lần: 100 triệu VNĐ/giao dịch
˗ Hạn mức giao dịch ngày: 100 triệu VNĐ/ngày
Hạn mức này áp dụng cho các loại giao dịch: Chuyển 

khoản, nạp tiền, thanh toán hóa đơn, dịch vụ tài chính, nộp 
ngân sách nhà nước; không áp dụng cho các giao dịch tiền 
gửi, thanh toán sao kê thẻ tín dụng và giao dịch chuyển 
khoản nội bộ cùng chủ tài khoản.

Thời điểm áp dụng: Từ 01/07/2019. Sau thời điểm 
này, để sử dụng hạn mức giao dịch lớn hơn, Quý khách 
đăng ký sử dụng phương thức xác thực Smart OTP của 
Vietcombank. 

Bên cạnh đó, Vietcombank thực hiện điều chỉnh điều 
kiện về hệ điều hành của thiết bị di động sử dụng VCB - 
Mobile B@nking/VCBPAY, cụ thể:

- Đối với hệ điều hành iOS: phiên bản từ 8.0 trở lên.
- Đối với hệ điều hành Android: phiên bản từ 6.0 trở lên.

Thời điểm triển khai:
- Từ 15/06/2019: áp dụng điều kiện nêu trên đối với 

Khách hàng đăng ký mới dịch vụ.
- Từ 15/07/2019: áp dụng điều kiện nêu trên đối với tất 

cả các Khách hàng sử dụng dịch vụ.
Sau ngày 15/07/2019, Vietcombank sẽ ngừng cung cấp 

dịch vụ đối với các Khách hàng đang sử dụng thiết bị di 
động có hệ điều hành thấp hơn. 

Chi tiết liên hệ các điểm giao dịch Vietcombank hoặc số 
hotline 24/7: 1900 54 54 13.

Từ 15/06/2019, Vietcombank chính thức bổ 
sung phương thức xác thực mPin trên kênh 
ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking.

Với phương thức xác thực này, thay vì 
phải nhận OTP qua tin nhắn SMS hoặc qua ứng 
dụng Smart OTP, khách hàng chỉ cần nhập mPin 
(chính là mật khẩu đăng nhập VCB-iB@nking) để 
hoàn tất giao dịch.

Phương thức xác thực mPin chỉ áp dụng đối 
với các giao dịch:
• Chuyển khoản nội bộ cùng chủ tài khoản;
• Tiết kiệm trực tuyến;
• Rút bớt/tất toán tài khoản tiết kiệm trực 

tuyến với hạn mức tối đa 50 triệu VNĐ/ngày;
• Thanh toán hóa đơn có mã khách hàng cố 

định với hạn mức tối đa 5 triệu VNĐ/ngày;
• Thanh toán sao kê thẻ tín dụng với hạn mức 

tối đa 50 triệu VNĐ/ngày; 
• Nộp ngân sách nhà nước với hạn mức tối đa 5 

triệu VNĐ/ngày.

Bên cạnh đó, từ 01/07/2019, Vietcombank 
dừng áp dụng phương thức xác thực bằng mPin 
trên VCBPAY đối với các loại giao dịch sau: 
• Chuyển tiền tới số điện thoại, chuyển tiền 

cho người hưởng trong và ngoài hệ thống 
Vietcombank; 

• Quà tặng may mắn; 
• Topup di động; 
• Mua sắm trực tuyến.
Chi tiết liên hệ các điểm giao dịch Vietcombank 

hoặc số hotline 24/7: 1900 54 54 13.

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH 
ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC SMS OTP TRÊN 
VCB – IB@NKING VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 
CỦA THIẾT BỊ DI ĐỘNG SỬ DỤNG VCB – MOBILE 
B@NKING/VCBP

Vietcombank triển khai phương 
thức xác thực mPin trên kênh VCB 
– iB@nking và điều chỉnh phương 
thức xác thực mPin trên VCBPAY
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NHỊP SỐNG

Tại lễ ký kết diễn ra ngày 
11/6/2019, hai bên đã thống 
nhất thường xuyên phối hợp để 
Vietcombank Chương Dương cung 

cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính - 
ngân hàng tại các cơ sở khám chữa bệnh 
của Bệnh viện, góp phần thực hiện việc 
nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe cho người dân trên địa bàn. 
Đồng thời, Vietcombank Chương Dương 
sẽ thường xuyên tham gia các chương 
trình ASXH tại Bệnh viện. 

Việc ký kết và triển khai “Thỏa thuận 
hợp tác toàn diện” sẽ mang lại phương 
thức thanh toán mới, nhanh chóng, an 
toàn và hiệu quả cho y bác sĩ, cán bộ 
công nhân viên và người dân đến khám 
chữa bệnh tại bệnh viện, góp phần giảm 
áp lực trong việc thanh toán viện phí, 
rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh 
nhân và người nhà khi đến thăm khám 
tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Vietcombank Chương Dương 
và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 
ký thỏa thuận 
hợp tác toàn diện

Ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Chương Dương 
(bên trái) và ông Nguyễn Văn Thường  – Giám đốc Bệnh Viện Đa 

khoa Đức Giang tại buổi lễ ký kết hợp đồng

Tại sự kiện được tổ chức ngày 11/6/2019, ông Nguyễn Như 
Tưởng - Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn chia sẻ, tập thể 
lãnh đạo và CBNV chi nhánh rất vui mừng khi đã được tập thể 
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tin tưởng, đón nhận để trở thành 

đối tác quan trọng, là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ tài chính 
toàn diện cho hoạt động của bệnh viện và toàn thể đội ngũ y bác 
sỹ, CBNV bệnh viện trong gần 1 năm qua; hai đơn vị đã cùng đồng 
hành, gắn kết, chia sẻ và cảm thông. Thông qua dịp này, Chi nhánh 
hy vọng sẽ đóng góp, hỗ trợ phần nào trong công tác chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, giúp các y, bác sỹ thực hiện công tác khám, chữa 
bệnh cho bệnh nhân một cách hiệu quả. 

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Hữu Lân - Giám đốc Bệnh 
viện Phạm Ngọc Thạch cảm ơn Vietcombank Nam Sài Gòn, ghi nhận 
món quà có giá trị lớn và mang ý nghĩa thiết thực phục vụ chuyên 
môn, đáp ứng nhu cầu về vật tư trang thiết bị y tế, giúp nâng cao 
hiệu quả điều trị, khám chữa bệnh tại bệnh viện. 

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cảm 
ơn Vietcombank Nam Sài Gòn với tinh thần hỗ trợ y tế, đánh giá việc 
chi nhánh tài trợ máy X – Quang kỹ thuật số cho bệnh viện là một 
hành động rất thiết thực đối với bệnh viện và các bệnh nhân. Ông hy 
vọng bệnh viện sử dụng thiết bị hiệu quả, đồng thời tiếp tục giữ mối 
quan hệ tốt đẹp với Vietcombank Nam Sài Gòn.

Ngay sau buổi lễ, đoàn đại biểu đã cùng di chuyển đến địa điểm 
đặt máy, cùng khởi động máy, chính thức đưa máy vào sử dụng.

Vietcombank Nam Sài Gòn 
tài trợ máy X - Quang kỹ thuật số 
cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Bài & Ảnh: Bùi Thị Anh Đào

Bài & Ảnh: Nguyễn Chí Lợi
PGS.TS Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – thứ tư từ trái sang; TS.BS Nguyễn Hữu Lân 

– Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch – thứ ba từ trái sang; đ/c Nguyễn Như Tưởng – Giám đốc 
Vietcombank Nam Sài Gòn – thứ ba từ bên phải sang cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Với mục tiêu trở thành Ngân hàng Bán 
lẻ số một Việt Nam vào năm 2020, tăng 
cường hiệu quả hoạt động bán lẻ đối với 
các chỉ tiêu huy động vốn, tín dụng, phát 

triển khách hàng, đồng thời tạo sự gắn kết giữa 
các cán bộ bán hàng trong Chi nhánh cũng như 
tạo điều kiện để cán bộ trao đổi kinh nghiệm, 
đưa ra các giải pháp thiết thực đến hoạt động 
bán lẻ, ngày 08/06/2019, tại Hải Phòng, Ban 
Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm đã tổ chức 
thành công Hội thảo: Phát triển khách hàng bán 
lẻ và teambuilding với nhiều hoạt động bổ ích 
nhằm khơi dậy tinh thần tập thể, tạo không khí 
thoải mái ngoài giờ làm việc cho các cán bộ. 

Trong chương trình hội thảo, Ban tổ chức 
đã lập ra 06 nhóm đến từ các phòng Khách 
hàng Doanh nghiệp, Khách hàng Bán lẻ, Dịch vụ 
Khách hàng và 04 phòng giao dịch tại Chi nhánh 
được bố trí cán bộ xen kẽ. Các nhóm lần lượt 
trình bày về các vấn đề cốt lõi của hoạt động 
bán lẻ dưới dạng slide kế hoạch/định hướng 
khai thác khách hàng hiện hữu và các khách 
hàng là bạn hàng, đối tác thường xuyên của 
những công ty đang quan hệ Tín dụng/tiền gửi/
tài khoản tại Chi nhánh. 

HỘI THẢO PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG BÁN LẺ 
Vietcombank Hoàn Kiếm Bài: Nguyễn Huyền Trang - Ảnh: Chu Việt Hưng 

Tham gia hội thảo, các cán bộ không chỉ đưa 
ra được các vấn đề phải thực hiện trong năm 
2019 mà còn được trao đổi kinh nghiệm, đồng 
thời thể hiện được khả năng làm việc nhóm 
cũng như sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong 
công việc nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao. 
Ban Tổ chức cũng đưa ra những phần thưởng 
hấp dẫn dành cho các nhóm hoàn thành hiệu 
quả kế hoạch phát triển khách hàng bán lẻ, giải 
thưởng sẽ được trao vào cuối năm khi kết thúc 
chương trình thi đua.

Cũng tại hội thảo lần này, các nhóm đã được 
nghe chỉ đạo và sự tư vấn hữu ích từ Phó Giám 
đốc Nguyễn Tuấn Nam và Phó Giám đốc Bùi Thị 
Tuyết Lan về phương hướng và cách thức thực 
hiện nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.  

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi, thực chất, tạo 
được sự hứng khởi, phát huy sáng tạo của từng 
cán bộ, nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu 
được Ban Giám đốc giao.

Các nhóm tham gia trình bày kế hoạch qua slide
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Bài & Ảnh: Nguyễn Huyền Trang 

Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng 

Bài & Ảnh: Phòng Kế Toán

VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP TRAO HỌC BỔNG 
GƯƠNG SÁNG HIẾU HỌC

Thiết thực hưởng ứng 
lời kêu gọi của Huyện 
ủy - UBND - UBMTTQ 

huyện Thanh Miện, đồng 
thời thể hiện sự quan tâm, 
trách nhiệm của Vietcombank 
đối với cộng đồng, ngày 
18/6/2019, Vietcombank Hải 
Dương đã trao tặng 01 căn 
nhà đại đoàn kết trị giá 50 
triệu đồng cho hộ gia đình bà 
Nguyễn Thị Lý tại thôn Cao Lý, 
xã Cao Thắng, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương.

Đây là hoạt động có ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm 
phát huy truyền thống đoàn 

kết, “Tương thân tương ái”, thể hiện tình cảm và trách nhiệm 
với cộng đồng của Vietcombank Hải Dương, góp phần chia 
sẻ, giúp đỡ tạo điều kiện cho những người nghèo trên địa bàn 
có cơ hội thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 Bài & Ảnh: Hoàng Vân

VIETCOMBANK HOÀN KIẾM & CÔNG TY CP DNA HOLDING TRAO TẶNG THIẾT BỊ HỌC TẬP CHO TRƯỜNG 
THCS THỌ PHÚ - THANH HÓA 

Ngày 06/06/2019, BCH Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Hoàn Kiếm phối hợp với Công ty 
CP DNA Holding đã tới thăm và trao tặng các 

trang thiết bị học tập cùng một số phần quà là bánh 
kẹo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 
Trường THCS Thọ Phú, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện UBND xã Thọ Phú 
và Trường THCS Thọ Phú đã bày tỏ lời cảm ơn chân 
thành và sâu sắc về nghĩa cử cao đẹp của hai đơn 
vị. Số quà tặng lần này, bao gồm 10 bộ máy tính, 02 
máy in và 10 bộ bàn ghế sẽ được nhà trường bố trí tại 
phòng máy tính để các em học sinh có điều kiện tiếp 
cận với trang thiết bị học tập hiện đại, tạo động lực 
để các em phấn đấu học tập tốt hơn nữa. 

Giá trị quà tặng lần này cho Trường THCS Thọ Phú 
mặc dù chưa phải là lớn nhưng phần nào cũng giúp 
hỗ trợ thầy và trò nhà trường giảm bớt những khó 
khăn vật chất, giúp các em học sinh có thêm đồ 
dùng học tập, phương tiện sinh hoạt, ăn nghỉ.

Bà Lê Thị Lan Anh – Tổng Giám đốc Cty CP DNA Holding (đầu tiên từ trái sang) và ông 
Nguyễn Tuấn Nam – Phó Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm (đầu tiên từ phải sang) trao quà 

cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 14/6/2019, Vietcombank Đồng Tháp đã trao học 
bổng trị giá 10 triệu đồng cho em Nguyễn Ngọc 
Đông Phương, sinh năm 2000, là sinh viên năm thứ 

nhất, chuyên ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng 
Tháp, khóa học 2018-2022. 

Gia đình em Phương có 03 người, thuộc diện hộ nghèo, 
không có đất sản xuất, em hiện ở với bà ngoại, mẹ làm 
thuê, thu nhập bấp bênh, cha bỏ đi lúc em còn nhỏ. Bản 
thân em Phương luôn phấn đấu học tập thật tốt để sau này 
có nghề nghiệp ổn định, phụ giúp gia đình. Nhằm tạo điều 
kiện cho em Phương tiếp tục đến trường, Vietcombank 
Đồng Tháp đã trao học bổng, giúp em yên tâm, hoàn thành 
chương trình học.

 Bài & Ảnh: Mai Lâm Bửu Khanh

 Bà Hồ Thị Lệ Chi - đại 
diện Vietcombank 
Đồng Tháp trao học 
bổng cho em Nguyễn 
Ngọc Đông Phương.

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG TẶNG NHÀ ĐẠI ĐOÀN 
KẾT CHO HỘ NGHÈO

Bà Bùi Thị Nghĩa - Phó Giám đốc - Chủ 
tịch công đoàn Vietcombank Hải Dương 

đại diện chi nhánh trao tặng nhà tình 
nghĩa 

Ngày 18/06/2019, Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Thái Nguyên đã tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh 
hùng Dương Thị Gái tại phường Trung 

Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, 
khởi động chuỗi hoạt động nhân ngày Thương 
binh Liệt sỹ 27/07. 

Mẹ Gái sinh năm 1928, có chồng và con 
trai hy sinh trong những cuộc chiến ác liệt 
của quân thù. Mẹ còn một con trai khuyết tật, 
hiện đang sống cùng trong ngôi nhà đơn sơ 
tại phường Trung Thành, cuộc sống của Mẹ 
còn muôn vàn khó khăn. Cuộc gặp gỡ với Mẹ 
Việt Nam Anh hùng Dương Thị Gái đã để lại 
trong chúng tôi thật nhiều cảm xúc. Đó là sự 
xúc động với những hy sinh to lớn của Mẹ đối 
với quê hương, đất nước. Đó là sự tự hào đối 
với dân tộc Việt Nam quật cường, sẵn sàng 
hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và đó 
là lòng quyết tâm rèn luyện và cống hiến của 
thế hệ hôm nay đối với quê hương đất nước, 
đồng thời là những nỗ lực và mong muốn 
lan toả nhiều hơn nữa giá trị nhân văn của 
Vietcombank đối với cộng đồng, xã hội.

VIETCOMBANK MÓNG CÁI TRAO 
TẶNG NHÀ TÌNH THƯƠNG

Đ/c Vũ Văn Vĩnh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Móng Cái (thứ 5 từ phải sang) 
tại Lễ trao tặng nhà tình thương

CBNV Vietcombank Thái Nguyên 
thăm Mẹ Việt Nam 
Anh hùng

Đồng chí Thái Thị Hồng Vân – Chi ủy viên, Ủy viên BCH Công đoàn, 
Trưởng phòng Kế toán thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Gái 

tại phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Ngày 12/06/2019, Vietcombank Móng Cái tổ chức 
trao tặng ngôi nhà tình thương cho gia đình ông 
Đoàn Văn Thăng, 82 tuổi, thuộc diện hộ nghèo, trú 
tại thôn 2, xã đảo Vĩnh Trung, TP. Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh.
Trước hoàn cảnh khó khăn của ông Thăng, 

Vietcombank Móng Cái hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng cấp ủy 
chính quyền địa phương, bộ đội đảo Vĩnh Thực, anh em 
họ hàng, láng giềng ủng hộ ngày công, vật liệu… xây dựng 
căn nhà tình thương cho gia đình ông. Căn nhà cấp 4 có 
diện tích 30m2, kết cấu móng gạch, đổ dầm, nền lát đá 
hoa, tường gạch, mái ngói đỏ được xây dựng cạnh căn nhà 
cũ sẽ là nơi sinh sống mới của hai ông bà.

Nhận bàn giao nhà mới, ông Thăng xúc động cảm ơn 
sự quan tâm của Đảng, chính quyền, CBNV Vietcombank 
Móng Cái đối với gia đình ông nói riêng và người dân hải 
đảo nói chung. Ông mong muốn những hoàn cảnh như gia 
đình ông sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm để góp phần 
vơi bớt những khó khăn, đặc biệt là khi mùa mưa bão sắp 
về.

Cùng ngày, ông Vũ Văn Vĩnh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Móng Cái đã tới thăm, trao tặng số tiền 3 
triệu đồng động viên gia đình 2 nạn nhân bị đuối nước tại 
xã đảo Vĩnh Thực, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
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Tại Trụ sở chính, phòng Quản lý bán 
SPBL phối hợp với Trường đào tạo 
Vietcombank triển khai dự án đào tạo 
nâng cao CLDV từ năm 2019 đến 2020. 

Dự án được triển khai theo 2 cấp độ: đào tạo cơ 
bản cho tất cả các chi nhánh Vietcombank và thí 
điểm đào tạo chuyên sâu cho một số chi nhánh 
mới hoặc chi nhánh có kết quả đánh giá CLDV 
chưa cao.

Tháng 6/2019, khóa đào tạo CLDV cơ bản 
đầu tiên đã được tổ chức dành cho chi nhánh 
Vietcombank Thành Công. Tham gia khóa đào 
tạo là 92 học viên, gồm các lãnh đạo Phòng Dịch 
vụ khách hàng, Phòng Giao dịch, Phòng Ngân 
quỹ và đội ngũ cán bộ giao dịch, lễ tân của chi 
nhánh.

Chương trình đào tạo được điều chỉnh phù 
hợp, dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo 
và kiến thức của học viên. Buổi đào tạo cung 
cấp cho học viên cái nhìn tổng quan về chất 
lượng dịch vụ hiện tại của Vietcombank và của 
chi nhánh Thành Công, hiểu rõ các tiêu chuẩn 
chất lượng phục vụ khách hàng và cách thức áp 
dụng hiệu quả, phù hợp trong thực tế. 

TRIỂN KHAI DỰ ÁN 
ĐÀO TẠO NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

CHO CÁC CHI NHÁNH 
VIETCOMBANK

NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 
2020 TRỞ THÀNH NGÂN HÀNG ĐỨNG 
ĐẦU VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH 
HÀNG, TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, 
VIETCOMBANK ĐÃ LIÊN TỤC THỰC HIỆN 
CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH ĐA DẠNG 
NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 
(CLDV). BÊN CẠNH ĐÓ, CÔNG TÁC ĐÀO 
TẠO VỀ CLDV CŨNG ĐƯỢC BAN LÃNH ĐẠO 
QUAN TÂM VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN.

Bài & Ảnh: Nguyễn Bích Việt

Buổi đào tạo cũng dành phần lớn thời lượng để 
học viên tham khảo các tình huống lỗi chất lượng 
dịch vụ điển hình xảy ra tại Vietcombank và thảo 
luận nhóm về cách thức giải quyết, ứng xử cũng 
như hạn chế để xảy ra. Tuy số 
lượng đông nhưng các học viên 
đều tham gia sôi nổi, nhiệt tình và 
cùng chia sẻ cởi mở những vướng 
mắc, kinh nghiệm trong thực hiện 
công tác phục vụ khách hàng tại 
chi nhánh.

Khóa học đã thực hiện thành 
công việc truyền tải kiến thức, 
tinh thần phục vụ khách hàng cho 
cán bộ giao dịch tại chi nhánh 
Thành Công. Tiếp sau khóa học 
này, trong thời gian từ tháng 
7 - tháng 10/2019, 19 chi nhánh 
Vietcombank sẽ tiếp tục được 
triển khai đào tạo cơ bản và 02 chi 
nhánh sẽ được triển khai đào tạo 
chuyên sâu.

Điểm khác biệt giữa 2 hình thức đào tạo của dự án:

• Đào tạo cơ bản có thời lượng ngắn, được tổ chức tập trung 
trong 01 ngày với mục tiêu là phổ biến kiến thức về các tiêu 
chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng, giải đáp thắc mắc, 
hướng dẫn cách triển khai và thực hiện tại các đơn vị.

• Đào tạo chuyên sâu được triển khai theo quy trình gồm nhiều 
bước, trong đó thời gian triển khai cho một chi nhánh dài hơn 
và khác nhau tùy vào số lượng điểm giao dịch. Cán bộ giao 
dịch được hướng dẫn, kèm cặp đến từng người, tại từng điểm 
giao dịch để đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phục vụ 
khách hàng.

Bà Thái Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng 
Phòng Quản lý bán SPBL, phụ trách bộ phận 
Quản lý CLDV tại phòng Quản lý bán SPBL phát 
biểu tại lễ khai mạc khóa học: “Mục tiêu năm 
2020 là ngân hàng hàng đầu về CLDV đang 
thách thức Vietcombank bằng thời gian. Rất 
cần thiết sự đồng bộ, nhịp nhàng, quyết liệt, 
liên tục trong hành động của Trụ sở chính và 
các chi nhánh trên toàn hệ thống. Từng CBNV 
phải thấy tin tưởng rằng, CLDV tốt chính là yếu 
tố then chốt quyết định kinh doanh bền vững 
và hiệu quả để tự mỗi cá nhân sẽ sẵn sàng hành 
động vì bước tiến mới của Vietcombank trong 
CLDV. Công tác đào tao CLDV mà Bộ phận Quản 
lý CLDV và các chi nhánh phối hợp thực hiện 
sẽ là nút gỡ quan trọng  mang lại động thái, 
tác nhân tích cực để thay đổi CLDV tại các chi 
nhánh, nâng cao CLDV của Vietcombank”.

Bà Thái Thị Thu Hằng cũng cho biết, Bộ 
phận Quản lý CLDV của Phòng Quản lý bán 
SPBL đã lên kế hoạch và được Ban Lãnh đạo 
phê duyệt việc triển khai đào tạo nâng cao 
CLDV đến hết năm 2020 cho từng chi nhánh, 
kết hợp với đào tạo nhân viên mới thường 
xuyên. “Sau khi được đào tạo và thực hành, 
chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên sự đồng đều và 
nhất quán trong việc cung cấp chất lượng phục 
vụ tốt nhất đến khách hàng tại tất cả các điểm 
giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc” - bà 
Thu Hằng khẳng định.

CBNV chi nhánh Thành Công tham dự buổi đào tạo

Trao quà kỷ niệm cho các Nhóm thảo luận hiệu quả trong buổi đào tạo
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Ứng dụng trong giảng dạy phổ biến và 
hữu ích

Canvas instructure là một trang mạng mã 
nguồn mở được ứng dụng trong giảng dạy, đào tạo 
và ngày càng phổ biến, được các tổ chức giáo dục, 
các công ty và giáo viên trên toàn cầu sử dụng làm 
công cụ hỗ trợ giảng dạy. Các trang mạng có mã 
nguồn mở là một phần của phần mềm mã nguồn 
mở (open source software - OSS) hay còn gọi là 
phần mềm tự do nguồn mở (free and open source 
software FOSS hay F/OSS). Các trang mạng sử 
dụng mã nguồn mở cho phép người sử dụng có 
thể đăng tải, chỉnh sửa nội dung đã đăng tải theo 
ý mình muốn, có thể tạo diễn đàn để những người 

ỨNG DỤNG 
CANVAS INSTRUCTURE
TRONG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN CÔNG TY

Bài: Lê Thị Phương Liên - Vũ Thị Diễm Phúc

TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0, VIỆC TẬN DỤNG CÁC THÀNH TỰU CỦA CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN TRONG MỌI LĨNH VỰC LÀ XU HƯỚNG TẤT YẾU. BÀI VIẾT GIỚI THIỆU TRANG 
MẠNG CANVAS INSTRUCTURE, MỘT ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG MÃ 
NGUỒN MỞ TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NÊU LÊN NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG 
TRANG MẠNG NÀY MÀ CÁC CÔNG TY CÓ THỂ TẬN DỤNG TRONG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN.

sử dụng khác cùng đăng tải và thay đổi nội 
dung đăng tải. 

Ngày nay, hầu hết các công ty đều có trang 
web riêng, tuy nhiên việc ứng dụng trang web 
trong đào tạo nhân viên còn nhiều hạn chế. 
Nội dung trên các trang web của công ty chỉ 
do nhân viên quản trị mạng đăng tải. Nếu như 
các công ty có thể ứng dụng các trang mạng mã 
nguồn mở trong đào tạo cho nhân viên thì sẽ 
tận dụng được lợi ích của các trang mạng này, 
tăng hiệu quả đào tạo.

Giáo viên của chương trình đào tạo có thể tự 
đăng tải các nội dung học theo trình tự rõ ràng, 

phù hợp với khóa đào tạo mà không cần thông 
qua quản trị mạng, đồng thời có thể tương tác với 
người học tốt hơn thông qua các công cụ của các 
trang web mã nguồn mở. Hơn nữa, các trang web 
mã nguồn mở lại được cung cấp miễn phí. Sở dĩ nói 
là miễn phí là vì nhà cung cấp mã nguồn mở không 
được bán các sản phẩm nguồn mở vì nó là tài sản 
trí tuệ chung, không phải là tài sản riêng của một 
nhà cung cấp nào. 

Tuy nhiên, nhà cung cấp mã nguồn mở có 
thể yêu cầu người dùng trả một số chi phí về các 
dịch vụ bảo hành, huấn luyện, nâng cấp, tư vấn, 
vv… Như vậy, có thể hiểu là các trang mạng có mã 
nguồn mở có thu phí để đảm bảo các dịch vụ của 
nhà cung cấp.

Trên thực tế, nhiều nhà cung cấp sẵn sàng cung 
cấp các trang mạng có mã nguồn mở hoàn toàn 
miễn phí cho người sử dụng; hoặc kết hợp bằng 
cách cung cấp một trang mạng mã nguồn mở miễn 
phí nhưng có một số tính năng không được kích 
hoạt. Nếu người sử dụng muốn sử dụng được hết 
các tính năng của phần mềm mã nguồn mở thì phải 
trả một khoản phí nhất định. Canvas instructure 
cung cấp tài khoản có phí sử dụng, nếu người sử 
dụng muốn được hoàn toàn miễn phí thì đăng ký 
tài khoản dạng Free for teacher có một số chức 
năng không được kích hoạt. 

Ưu điểm của Canvas instructure 
Lợi ích của việc sử dụng Canvas instructure 

trong đào tạo nhân viên đối với công ty bao gồm 
việc tạo điều kiện cho giáo viên của chương trình 
đào tạo tùy ý chia sẻ nội dung với những người 
sử dụng khác (nhà quản lý, giáo viên khác, nhân 
viên được đào tạo...) do phần mềm có thể được 
sao chép hoàn toàn miễn phí. Các thông tin có thể 
được hệ thống hóa một cách logic giúp người dạy 
và người học nắm được vấn đề theo trình tự. 

Ưu điểm nổi bật của Canvas instructure là 
tạo ra được một môi trường rất tốt phục vụ cho 
phương pháp dạy học tương tác, cá nhân hóa 

người học, tạo điều kiện cho học viên tiếp cận 
các tài liệu tham khảo dễ dàng hơn, hỗ trợ việc 
theo dõi bài giảng, lưu trữ tài liệu tham khảo, 
bài làm của mình tốt và thành hệ thống hơn. 
Về cơ bản, các định dạng file không hoàn toàn 
bị kiểm soát bởi một vài nhà cung cấp, giảng 
viên có thể chia sẻ file dạng video, audio, word, 
ppt, pdf,... Canvas instructure hiện nay được rất 
nhiều tổ chức giáo dục lựa chọn do tính năng 
tuyệt vời là có thể kết nối với các mạng tương 
tác khác như youtube.com, facebook.com. 

Để sử dụng được Canvas instructure, người 
sử dụng trước hết phải tạo tài khoản. Để tạo tài 
khoản miễn phí, người sử dụng truy cập vào 
trang https://canvas.instructure.com/register 
và làm theo hướng dẫn.

Canvas instructure đang ngày càng được sử 
dụng rộng rãi hơn trong giáo dục và đào tạo, 
nhất là tại các tổ chức giáo dục nhờ các tính 
năng tuyệt vời của mình trong việc kết nối với 
các mạng tương tác khác và bản thân nó tăng 
cường sự tương tác giữa người quản lý chương 
trình, người dạy và người học vượt ra khỏi 
không gian và thời gian, là công cụ hỗ trợ giảng 
dạy rất tốt. Các công ty nếu tận dụng được việc 
sử dụng Canvas instructure trong đào tạo nhân 
viên sẽ giúp tăng hiệu quả đào tạo, góp phần 
vào thành công trong kinh doanh. 

SƠ ĐỒ ỨNG DỤNG CANVAS TRONG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN

Tài liệu tham khảo 

Mark Johnson (2014), Open Source Options For 
Education, OSS Watch, tại địa chỉ: http://oss-
watch.ac.uk/resources/ossoptionseducation

Thủ tướng Chính phủ (2001), Quyết định số 
81/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình 
hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển 
CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa
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MỘT SỐ RỦI RO HOẠT ĐỘNG 
NỔI BẬT NĂM 2018 
VÀ XU HƯỚNG NĂM 2019 (Kỳ 2)

Bài: Triệu Hải Âu 

KẾT NỐI

4. Rủi ro gian lận bên ngoài
Trong năm 2018, liên tiếp 04 vụ cướp ngân 

hàng đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả 
nước. Ngay đầu năm 2019 lại xảy ra một vụ 
cướp táo tợn tại một PGD của một chi nhánh 

TIẾP THEO KỲ TRƯỚC, BAN BIÊN TẬP XIN GỬI TỚI ĐỘC GIẢ KỲ CUỐI CỦA BÀI VIẾT VỀ 
MỘT SỐ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2018 VÀ XU HƯỚNG NĂM 2019 CỦA TÁC GIẢ 
TRIỆU HẢI ÂU. HY VỌNG BÀI VIẾT SẼ CÓ ÍCH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ ĐƠN 
VỊ HỖ TRỢ (PHÒNG TUYẾN QUẢN LÝ RỦI RO ĐẦU TIÊN VÀ QUAN TRỌNG NHẤT) ĐỂ CÓ 
GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RRHĐ.

ngân hàng tại tỉnh Thái Bình, có liên quan đến 
việc sử dụng dao và bình xịt hơi cay tấn công 
khiến 5 cán bộ ngân hàng, 2 bảo vệ và 1 khách 
hàng bị thương, cướp đi số tiền 200 triệu đồng. 
Các vụ cướp này đều có đặc điểm chung là đối 
tượng phạm tội rất manh động, đe dọa sử dụng 

Mặc dù thị trường thương mại điện tử 
có tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều khách 
hàng vẫn coi nhẹ việc bảo mật thông 
tin cá nhân, chưa ý thức được các rủi 
ro tiềm ẩn của việc chia sẻ thông tin 
cá nhân. 

vũ khí, hướng tới PGD đặt tại các khu vực ít 
người qua lại và lỏng lẻo trong công tác bảo 
vệ. Các vụ cướp này không chỉ gây tổn thất tài 
chính mà còn tiềm ẩn tổn thất về người, đe dọa 
sự an toàn của nhân viên ngân hàng và khách 
hàng, ảnh hưởng đến danh tiếng của ngân hàng.

Rủi ro khách hàng bị gian lận, chiếm quyền 
kiểm soát tài khoản và thực hiện giao dịch qua 
kênh dịch vụ Ngân hàng điện tử (NHĐT) vẫn 
tiếp tục xu hướng tăng trên phạm vi toàn cầu. 
Mặc dù thị trường thương mại điện tử có tăng 
trưởng mạnh mẽ, nhiều khách hàng vẫn coi nhẹ 
việc bảo mật thông tin cá nhân, chưa ý thức 
được các rủi ro tiềm ẩn của việc chia sẻ thông 
tin cá nhân. Đây là một trong các tác nhân chính 
thúc đẩy tình trạng gian lận trực tuyến đối với 
khách hàng qua kênh dịch vụ NHĐT. Riêng tại 
thị trường Anh, trong 06 tháng đầu năm 2018, 
hơn 9.548 chủ tài khoản bị tổn thất hơn 56,7 
triệu bảng Anh; tại thị trường Mỹ, số lượng 
và giá trị tổn thất của khách hàng cũng có xu 
hướng tăng mạnh từ năm 2013 và đạt mức tổn 
thất 5,1 tỷ USD năm 2017.

Tại Việt Nam, tình hình gian lận, lừa đảo qua 
kênh giao dịch trực tuyến cũng tiếp tục diễn 
biến phức tạp. Các ngân hàng liên tục phát đi 
cảnh báo tới khách hàng về những rủi ro, thủ 
đoạn lừa đảo thường gặp, như đối tượng gian 

lận chủ động liên hệ với khách hàng qua điện 
thoại, mạng xã hội hoặc email với nội dung: 
giả mạo cơ quan điều tra yêu cầu khách hàng 
chuyển tiền để phục vụ điều tra; giả mạo thông 
báo trúng thưởng từ ngân hàng hoặc các công 
ty lớn; giả mạo người thân, bạn bè nhờ chuyển 
tiền hộ; giả mạo cán bộ ngân hàng yêu cầu cung 
cấp thông tin bảo mật để xử lý sự cố liên quan 
các dịch vụ NHĐT hoặc thẻ. Ngoài ra, cũng 
ghi nhận một số kịch bản lừa đảo mới đối với 
khách hàng là chủ đơn vị bán hàng trực tuyến, 
khách hàng đang sử dụng ví điện tử (Zalo, 
MoMo...) và khách hàng có nhu cầu vay tín dụng 
trực tuyến, lừa khách hàng cung cấp thông tin 
bảo mật (tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã 
PIN, mã OTP, mã kích hoạt dịch vụ…) qua điện 
thoại, email, mạng xã hội, ứng dụng, website, 
đường link lạ…

5. Rủi ro vi phạm quy định phòng 
chống rửa tiền và tài trợ khủng bộ

Rủi ro vi phạm quy định phòng chống rửa 
tiền và tài trợ khủng bố luôn tiềm ẩn nguy cơ 
rủi ro cao đối với các tổ chức tài chính trên toàn 
cầu do các cơ quan quản lý ngày càng có quy 
định nghiêm ngặt hơn, cùng với đó là nguy cơ 
tổn thất lớn về uy tín, tài chính, trách nhiệm 
pháp lý và hạn chế khả năng mở rộng kinh 
doanh trên toàn cầu. Các ngân hàng vi phạm 
trong vài năm gần đây đã phải chịu những 
khoản phạt khổng lồ như Ngân hàng Deutsche 
Bank bị phạt gần 630 triệu USD và Ngân hàng 
Habib (Pakistan) bị phạt 225 triệu USD, bị dừng 
cấp phép hoạt động ở thị trường Mỹ (năm 
2017); Ngân hàng ING Bank (Hà Lan) bị phạt 
900 triệu USD và Ngân hàng UBS (Thụy Sỹ) bị 
phạt 4,2 tỷ USD (năm 2018).

Ngay đầu năm 2019, Giám đốc chi nhánh 
một ngân hàng nổi tiếng ở thủ đô Warsaw 
(Ba Lan) đã bị bắt vì liên quan đến một nhóm 
đối tượng người Việt Nam thực hiện hành vi 
rửa tiền với số lượng lớn lên đến hàng trăm 
triệu USD và EUR. Chi nhánh này mở tài khoản 
cho 6 công ty của nhóm đối tượng người Việt 
Nam đều là các “công ty ma”, chỉ có trụ sở trên 
mạng và không trả thuế, thực hiện nhiều phi vụ 
chuyển ngoại tệ từ Ba Lan ra nước ngoài. Ông 
giám đốc này là người thứ 5 bị bắt trong chuyên 
án “trốn thuế rửa tiền” nói trên vốn đã được 
điều tra thời gian qua, 4 người khác thuộc 2 
ngân hàng đã bị bắt năm 2018.

Việt Nam vốn là một nền kinh tế chủ yếu 
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dựa vào tiền mặt nên vẫn được xem là mục tiêu 
hàng đầu của tội phạm rửa tiền. Rửa tiền đã 
được Việt Nam chính thức quy định là một hình 
thức phạm tội trong Bộ luật Hình sự. Chính phủ 
và Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục có công 
văn triển khai các quy định liên quan đến rửa 
tiền, bao gồm quy định về ngưỡng giá trị của 
các giao dịch cần báo cáo.

Đứng trước nguy cơ ngày càng phức tạp, 
tinh vi của các thủ đoạn rửa tiền và tài trợ 
khủng bố, đồng thời nhằm tuân thủ quy định 
pháp luật, ngân hàng phải tăng cường cảnh 
giác, cập nhật và áp dụng các biện pháp nghiêm 
ngặt hơn nữa để ngăn chặn rủi ro này. 

6. Rủi ro thuê ngoài
Hoạt động thuê ngoài ngày càng mở rộng 

để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ ngày càng 
phát triển và phức tạp của ngân hàng. Việc triển 
khai hoạt động thuê ngoài tiềm ẩn nhiều rủi ro, 
trong đó phổ biến và nghiêm trọng nhất là rủi 
ro mất an toàn thông tin (đặc biệt đối với các 
hoạt động thuê ngoài có cung cấp tài sản thông 
tin khách hàng cho đối tác thuê ngoài) và rủi 
ro gián đoạn hoạt động kinh doanh (do lỗi gián 
đoạn đường truyền hoặc lỗi hệ thống cung cấp 
dịch vụ của đối tác thuê ngoài). Ngoài ra, đáng 
lưu ý là mức độ rủi ro và tổn thất có thể không 

tỷ lệ thuận với giá trị hợp 
đồng thuê ngoài hay độ lớn 
của đối tác thuê ngoài, những 
đối tác nhỏ, ít kinh nghiệm, 
hạn chế trong năng lực quản 
lý có thể là nơi tiềm ẩn nhiều 
rủi ro hơn và có thể khiến 
ngân hàng tổn thất nhiều hơn.

Trong năm 2018, một số 
văn bản, quy định pháp luật 
liên quan đến các nguyên tắc 
quản lý hoạt động thuê ngoài 
đã được ban hành như: Nghị 
định số 117/2018/NĐ-CP 
ngày 11/09/2018 của Thủ 
tướng Chính Phủ về việc giữ 
bí mật, cung cấp thông tin 
khách hàng của tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài; Thông tư số 13/2018/TT-NHNN 
ngày 18/05/2018 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội 
bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài; Thông tư số 18/2018/TT-
NHNN ngày 21/08/2018 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước quy định về an toàn hệ thống 
thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Căn cứ các yêu cầu của quy định pháp luật, 
các ngân hàng cần rà soát và thiết lập cơ chế 
kiểm soát rủi ro hoạt động thuê ngoài chặt chẽ 
hơn, đặc biệt là kiểm soát bảo mật dữ liệu chia 
sẻ và quản lý kinh doanh liên tục đối với hoạt 
động thuê ngoài, ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro 
hoạt động.

7. Rủi ro từ thay đổi của tổ chức
Thay đổi của tổ chức có nhiều hình thức 

khác nhau, tuy nhiên dù thay đổi đó được thực 
hiện theo yêu cầu của quy định mới, do thay 
đổi về công nghệ hay tái cơ cấu doanh nghiệp 
thì hầu hết đều tạo ra những biến động lớn, là 
nguồn rủi ro mới và thường có những nét rất 
đặc thù.

Tại Việt Nam, các ngân hàng đang trong quá 
trình thay đổi tổ chức mạnh mẽ với việc đã và 
đang triển khai hàng loạt các dự án chuyển đổi 
ngân hàng (dự án chuyển đổi mô hình tổ chức, 
mô hình quản lý rủi ro, chuyển đổi ngân hàng 

Tài liệu tham khảo:

1. Top 10 operational risk losses of 2018, 
https://www.risk.net/, 01/2019.

2. Top 10 operational risks for 2019, https://
www.risk.net/, 03/2019.

3. Top 5 mối đe dọa an toàn mạng năm 2019, 
http://antoanthongtin.vn/, 04/2019. 

4. Khảo sát tội phạm kinh tế và gian lận 
toàn cầu năm 2018: Đưa hành vi gian 
lận ra ánh sáng, www.pwc.com/vn/vn/
crimesurvey-2018, 01/2019.

5. Các nguồn thông tin tham khảo khác.

số, nâng cấp ngân hàng lõi CoreBanking…). 
Những thay đổi này là yêu cầu tất yếu trong 
quá trình thực hiện chiến lược phát triển của 
tổ chức, đồng thời cũng tạo ra thách thức mới 
trong công tác quản lý sự thay đổi của tổ chức, 
đặc biệt trong quá trình nâng cấp hoặc thay 
đổi hệ thống công nghệ - là lĩnh vực tiềm ẩn 
nhiều rủi ro nhất. Những thay đổi này cần được 
truyền thông mạnh mẽ để thấm nhuần tới từng 
nhân viên ngân hàng. Ngoài ra, vấn đề về nhân 
lực cũng cần được giải quyết để đáp ứng nhu 
cầu phát triển đổi mới không ngừng.

8. Rủi ro lỗi tác nghiệp
Rủi ro lỗi tác nghiệp thường bắt nguồn từ 

nguyên nhân cán bộ chủ quan, cẩu thả trong 
quá trình làm việc; cán bộ chưa được đào tạo 
đầy đủ; do thiếu hụt, biến động nhân sự gây áp 
lực trong tác nghiệp. Rủi ro lỗi tác nghiệp có thể 
xảy ra tại mọi bộ phận, mọi nghiệp vụ, và có thể 
gây hậu quả nghiêm trọng khi lỗi đó liên quan 
đến giá trị giao dịch lớn hoặc có phạm vi ảnh 
hưởng lớn, và các chốt kiểm soát nhằm kiểm 
soát rủi ro đó chưa hoạt động hiệu quả. Thực tế 
cho thấy rủi ro lỗi tác nghiệp có thể dẫn đến tổn 
thất rất lớn cả về tài chính và uy tín của ngân 
hàng. 

Một số sự cố điển hình được ghi nhận gần 
đây liên quan lỗi tác nghiệp như sự cố cán bộ 
IT của Ngân hàng BPI (Philippines) chọn nhầm 
file dữ liệu khi chạy batch làm hệ thống ATM, hệ 
thống NHĐT bị ngưng trệ, mất toàn bộ số dư tài 
khoản của khách hàng (năm 2017); sự cố Ngân 
hàng Deutsche Bank (Đức) chuyển nhầm 28 tỷ 
EUR (tương đương 35 tỷ USD, lớn gần gấp 6 giá 
trị vốn hóa của ngân hàng) tới tài khoản trên 
sàn giao dịch quốc tế Eurex do lỗi liên quan 
đến hệ thống CNTT và các chốt kiểm soát; sự cố 
Công ty Chứng khoán Samsung (Hàn Quốc) thay 
vì trả cổ tức trị giá 2,8 tỷ won (tương đương 2,6 
triệu USD) thì nhập sai thành 2,8 tỷ cổ phiếu 
với tổng giá trị lên tới 100 tỷ USD (hơn 30 lần 
vốn cổ phần của công ty), dẫn đến cổ phiếu của 
công ty giảm 10% và giá trị thị trường sụt giảm 
trên 300 triệu USD (năm 2018). Ngay tháng 
04/2019, báo chí vừa đưa tin về trường hợp 
một khách hàng bất ngờ được một ngân hàng 
có trụ sở tại TP HCM chuyển nhầm gần 5 tỷ 
đồng vào tài khoản và đã rút ra để tiêu xài. 

Nhằm kiểm soát rủi ro lỗi tác nghiệp, ngăn 
ngừa tổn thất có thể phát sinh, các ngân hàng 
cần lưu tâm đến công tác quản trị nguồn nhân 
lực, tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân lực 
hiệu quả, phù hợp cả về số lượng và chất lượng. 
Ngoài ra, trong bối cảnh các ngân hàng đang 
trong quá trình thay đổi tổ chức mạnh mẽ với 
việc triển khai hàng loạt các dự án chuyển đổi 
ngân hàng, cần đặc biệt lưu ý công tác “Quản 
lý sự thay đổi”, đặc biệt là đối với các dự án lớn 
dẫn đến thay đổi mô hình tác nghiệp.
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KẾT NỐI

Vào tất cả các buổi sáng cuối tuần, từ ngày 11 - 
26/5/2019, đã có 15 trận theo thể thức đấu vòng 
tròn 1 lượt diễn ra để chọn ra 2 đội có điểm cao 
nhất vào trận chung kết, 2 đội tiếp theo tranh giải 

Ba. Các đội đã cống hiến cho khán giả những trận đấu 
hay với nhiều pha bóng đẹp và kịch tính.

Kết quả chung kết, đội liên quân Chi đoàn 1 và 2 gồm 
các phòng KDDV Thẻ, PGD Khâm Thiên, DVKHTN, Kế 
toán, Ngân quỹ, Tổng hợp đoạt chức Vô địch; đội bóng 
Chi đoàn 7 với các phòng Khách hàng SMEs, Hành chính 
quản trị, Tin học và Quản lý nhân sự đoạt giải Nhì; đội 
bóng Chi đoàn 3 liên quân phòng KHDN 2 và PGD Ngọc 
Khánh đoạt giải Ba; giải Vua phá lưới đã thuộc về cầu 
thủ Nguyễn Trung Kiên (PGD Khâm Thiên) với thành 
tích 8 bàn thắng. 

Tham dự giải đấu giao hữu có đại diện lãnh đạo 
bốn đơn vị, bốn đội bóng tinh nhuệ và rất nhiều 
cổ động viên là CBNV của các đơn vị.

Với tinh thần giao lưu, đoàn kết, hữu nghị, 
các trận đấu đã diễn ra quyết liệt, lôi cuốn trong sự hò 
reo, cổ vũ hết mình của cổ động viên. Giải đấu khép lại 
với sự niềm nở, hân hoan và hình ảnh của những bàn 
thắng giàu cảm xúc. Chiến thắng chung cuộc thuộc về 
Đoàn thanh niên Vietcombank Tây Hà Nội, Công ty 
CP Sông Đà 2 đoạt giải Nhì, Công ty CP Xây lắp điện 1 
đoạt giải Ba, Vietinbank Đô Thành đoạt giải Khuyến 
khích.

Giải đấu đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng 
cao tinh thần thể dục thể thao cho CBNV, đồng thời 
thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa ngân hàng 
và doanh nghiệp. 

Sôi động 
giải bóng đá 
Vietcombank Sở giao dịch

Bài: Hồng Hạnh - Ảnh: Đức Nam

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Anh

TRONG THÁNG 5/2019, VIETCOMBANK SỞ GIAO 
DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ 
TRUYỀN THỐNG SỞ GIAO DỊCH NĂM 2019 VỚI SỰ 
THAM GIA CỦA 6 ĐỘI BÓNG NAM ĐẾN TỪ 8 CHI 
ĐOÀN. 

 Đội bóng đá liên quân Chi đoàn 1 và Chi đoàn 2 đoạt chức Vô địch 

Vietcombank Tây Hà Nội 
tham gia Giải bóng đá thanh niên 
Sông Đà 4 tranh cúp Tứ hùng

CUỒNG NHIỆT, SÔI NỔI VÀ KHÔNG KÉM PHẦN 
KỊCH TÍNH LÀ ĐÔI NÉT KHÔNG KHÍ CỦA GIẢI 
BÓNG ĐÁ THANH NIÊN SÔNG ĐÀ 4 TRANH 
CÚP TỨ HÙNG GIỮA ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK TÂY HÀ NỘI, VIETINBANK ĐÔ 
THÀNH, CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN 1 VÀ CÔNG 
TY SÔNG ĐÀ 4 DO CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4 TỔ 
CHỨC NGÀY 03/06/2019 VỪA QUA.

Ông Vương Đắc Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 4 trao cúp vô địch 
cho Đoàn thanh niên Vietcombank Tây Hà Nội.

Bài: Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: Nguyễn Ngọc Linh

Từ ngày 06 - 19/05/2019, tại TP. Huế, đại diện Công đoàn 
Ngân hàng Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 
giải bóng đá truyền thống ngành Ngân hàng năm 2019, 

với sự tham gia, tranh tài của hơn 200 vận động viên là đoàn 
viên công đoàn đến từ 16 tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Trải qua 30 trận cầu đua tranh quyết liệt, giải đấu đã tìm 
ra 2 đội bóng xứng đáng nhất để tham dự trận chung kết, 
là Vietcombank Huế và SHB Huế. Chung cuộc, Vietcombank 
Huế đã xuất sắc vượt qua SHB Huế với tỷ số 2-0 trong một 
trận bóng gay cấn, đẹp mắt và giàu tính cống hiến để lần thứ 
hai liên tiếp lên ngôi vô địch giải đấu. Bên cạnh đó, đội bóng 
Vietcombank Huế còn đoạt được 2 giải cá nhân là: cầu thủ 
xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. 

Giải bóng đá truyền thống ngành ngân hàng năm 2019 
để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng cầu thủ và cổ động 
viên. Giải đấu là cơ hội quý để đoàn viên công đoàn ngân 
hàng trên địa bàn rèn luyện sức khỏe, thể dục, thể thao, 
giao lưu, học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các ngân 
hàng.

VIETCOMBANK HUẾ 
VÔ ĐỊCH GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN 
THỐNG NGÀNH NGÂN HÀNG TRÊN 
ĐỊA BÀN TỈNH

Cầu thủ Vietcombank Huế trong một pha tranh chấp bóng.

Ban Giám đốc Vietcombank Huế chia vui cùng đội bóng

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, tinh thần thể 
thao, tình đoàn kết và hiểu biết giữa hai đơn 
vị, được sự nhất trí của lãnh đạo hai bên, ngày 

21/05/2019, đã diễn ra trận bóng giao hữu giữa 
đội bóng Vietcombank Lạng Sơn và Công ty CP Cấp 
thoát nước Lạng Sơn. Trận giao hữu đã nhận được 
sự cổ vũ, động viên của đại diện lãnh đạo, đại diện 
các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng và CBNV 
hai đơn vị.

Trong thời gian tới, bên cạnh các hoạt động giao 
lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Công ty 
CP Cấp thoát nước Lạng Sơn và Vietcombank Lạng 
Sơn sẽ phối hợp, triển khai dịch vụ thu tiền nước 
qua kênh Ngân hàng với nhiều hình thức như: thu 
trực tiếp tại quầy, trích nợ tự động, thanh toán qua 
E-banking… Sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ đem lại 

Vietcombank Lạng Sơn giao lưu bóng đá, 
thắt chặt tình đoàn kết Bài & Ảnh: Linh Chi 

lợi ích tổng thể, đa dạng hóa các hình thức thanh toán, 
giúp cho Quý Khách hàng thanh toán tiền nước nhanh 
chóng, thuận tiện, góp phần đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, 
định hướng của NHNN Việt Nam và Vietcombank.

Ảnh lưu niệm tại 
buổi giao lưu
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Đến dự giải và cùng 
tham gia cuộc thi, 
về phía Trụ sở chính 
Vietcombank có: ông 

Đặng Hoài Đức - Phó Tổng 
Giám đốc cùng một số lãnh 
đạo phòng, cán bộ đang công 
tác tại Trụ sở chính và một 
số chi nhánh trên địa bàn 
TP. Hồ Chí Minh. Về phía 
Vietcombank Thủ Thiêm, có 
sự tham gia của ông Nguyễn 
Văn Phương - Giám đốc chi 
nhánh, bà Trần Thanh Hà - 

GIẢI CHẠY VIỆT DÃ 

“THU THIEM 
KEEP RUNNING”

Bài: A.M - Ảnh: Hiệp Nguyễn

SÁNG NGÀY 08/06/2019, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK THỦ THIÊM ĐÃ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI 
CHẠY VIỆT DÃ “THU THIEM KEEP RUNNING” TẠI KHU ĐÔ THỊ SALA ĐẠI 
QUANG MINH, QUẬN 2, TP. HỒ CHÍ MINH. 

Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám 
đốc, hơn 70 vận động viên là 
CBNV hiện đang công tác tại 
Vietcombank Thủ Thiêm cùng 
gia đình, người thân.

Thể lệ giải bao gồm 4 cự 
ly chạy từ 1-5km, dành cho 
người lớn và các cháu thiếu 
nhi là con em CBNV trong chi 
nhánh. Với thông điệp "Thu 
Thiem Keep Running", Ban tổ 
chức giải muốn khích lệ toàn 
thể CBNV trong chi nhánh tiếp 
tục giữ vững lực đà chạy với 

nhiều thành tích đạt được của 
những năm về trước trên hành 
trình kinh doanh nhiều thử 
thách của năm 2019.

Tại lễ trao giải, những tấm 
huy chương cùng nhiều phần 
quà giá trị đã được trao cho 
các vận động viên có thành 
tích xuất sắc tại mỗi cự ly. 
Đồng thời, Ban tổ chức cũng 
đã trao tặng tất cả các vận 
động viên tham gia và hoàn 
thành phần thi nhiều món 
quà lưu niệm nhằm động viên 
những nỗ lực vượt lên chính 
mình của các vận động viên.

Kết thúc giải chạy, xuất 
phát từ nét đẹp văn hóa 
Vietcombank cùng tinh thần 
trách nhiệm với cộng đồng, các 
vị khách quý cùng CBNV trong 
chi nhánh đã dành toàn bộ 
phần thưởng nhận được trao 
cho Quỹ vì trẻ em nghèo của 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi 
đoàn Thủ Thiêm, nhằm tài trợ 
xây dựng những mái ấm tình 
thương cho gia đình những em 
có hoàn cảnh khó khăn tại các 
tỉnh miền Tây Nam Bộ, dự kiến 
diễn ra trong năm nay.

Toàn thể vận động viên chụp ảnh lưu niệm

Lễ trao tặng huy chương cho các vận động 
viên có thành tích xuất sắc

KẾT NỐI

Tọa lạc ở vị trí thuận lợi và được đầu tư 
khang trang hiện đại theo tiêu chuẩn 
nhận diện thương hiệu Vietcombank cùng 
với đội ngũ CBNV nhiệt tình và được đào 

tạo chuyên nghiệp, PGD Hải Châu và PGD Hùng 
Vương chắc chắn sẽ mang lại cho khách hàng 
sự thoải mái và chất lượng dịch vụ tốt nhất khi 
đến giao dịch.

Nhân dịp khai trương hai địa điểm giao dịch 
mới, Vietcombank Đà Nẵng triển khai chương 
trình khuyến mãi “Gửi tiền ngay - Nhận quà 
hay” với 10.000 phần quà hấp dẫn dành cho các 
khách hàng giao dịch đầu tiên và gửi tiết kiệm 
tại 7 địa điểm giao dịch của Chi nhánh./.

Khai trương địa điểm 
mới PGD Hải Châu & PGD 
Hùng Vương

Vietcombank Đà Nẵng:

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức  

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Anh

SÁNG NGÀY 03/6/2019, VIETCOMBANK 
ĐÀ NẴNG ĐỒNG LOẠT KHAI TRƯƠNG HAI 
ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH MỚI: PHÒNG GIAO 
DỊCH (PGD) HẢI CHÂU TẠI ĐỊA CHỈ SỐ 21 
NGUYỄN THÁI HỌC (KHU CHỢ HÀN), QUẬN 
HẢI CHÂU VÀ PGD HÙNG VƯƠNG TẠI ĐỊA 
CHỈ SỐ 325 HÙNG VƯƠNG, QUẬN THANH 
KHÊ, TP. ĐÀ NẴNG.  

PGD Hùng Vương tại địa chỉ số 325 Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-VCB-TCNS 
ngày 29/05/2019 của Tổng Giám đốc 
Vietcombank về việc thay đổi địa điểm PGD 
Nam Thanh Xuân trực thuộc Vietcombank 

Chi nhánh Tây Hà Nội. Vietcombank Tây Hà Nội 
trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm của 
PGD Nam Thanh Xuân kể từ ngày 03/06/2019 như 
sau:

- Địa điểm cũ:
 Tên: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 

Chi nhánh Tây Hà Nội - PGD Nam Thanh Xuân.
 Địa điểm: Số 31 Trần Phú, phường Văn Quán, 

quận Hà Đông, Hà Nội.
 Điện thoại: (024).35526662 – (024).35528096.

- Địa điểm mới:
 Tên: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – 

Chi nhánh Tây Hà Nội - PGD Nam Thanh Xuân.
 Địa điểm: Số 436 Nguyễn Trãi, phường Trung 

Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 Điện thoại: (024).35526662 – (024).35528096.

Thay đổi địa điểm 
PGD Nam Thanh Xuân 
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Ưu đãi phát hành thẻ
Vietcombank Cashplus Platinum American Express®

Hoàn 15% lên đến 3 triệu đồng từ 20/05/2019 đến 31/08/2019

» Hoàn 1,5% không giới hạn số tiền hoàn
» Hoàn thêm đến 30% khi thanh toán tại cửa hàng ZARA

Bài & Ảnh: Trần Hữu Phúc

Hành trình về nguồn ý nghĩa tại 
Quảng Bình, Quảng Trị 

Vietcombank Tân Bình

TRONG 02 NGÀY 18 - 19/05/2019, CHI BỘ VIETCOMBANK 
TÂN BÌNH ĐÃ TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN Ý NGHĨA 
TẠI HAI TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ CHO TOÀN THỂ 
ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VÀ CÁC ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, 
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ƯU TÚ LÀ CẢM TÌNH ĐẢNG. 
Đ/C NGUYỄN TUẤN SƠN - BÍ THƯ CHI BỘ, GIÁM ĐỐC CHI 
NHÁNH LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

21 năm, trải qua bao mất mát, hy sinh nhưng 
vẫn bền bỉ ý chí độc lập tự do và khát vọng 
thống nhất non sông. Tại đây, đoàn được nghe 
kể về những câu chuyện xung quanh “cuộc 
chiến màu sắc”, “cuộc chiến âm thanh” hay cuộc 
“chọi cờ” mà trong lòng thêm phần cảm phục 
trước tinh thần kiên cường của các thế hệ đi 
trước.

Ngày thứ hai của  hành trình về nguồn, đoàn 
đã đến Vũng Chùa - Đảo Yến, dâng hương viếng 
mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thể hiện lòng 
biết ơn sâu sắc, vô hạn của thế hệ đi sau đối với 
công lao to lớn của Đại tướng cho công cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo 
vệ Tổ quốc.

Hành trình về nguồn đến với tỉnh Quảng 
Bình, Quảng Trị nhằm tri ân sự hy sinh to lớn 
của những anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu 
nước để giành lấy độc lập tự do cho dân tộc. 
Chuyến hành trình về nguồn đã để lại nhiều 
cảm xúc cho mỗi thành viên trong đoàn, mỗi 
người đều nguyện sẽ sống, công tác, lao động 
và học tập sao cho xứng đáng với sự hy sinh của 
các bậc tiền nhân.

Trong ngày đầu tiên của hành trình, đoàn 
đã đến dâng hương tưởng niệm các anh 
hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia 
Trường Sơn. Thắp nén hương giữa khuôn 

viên gần 40 ha của Nghĩa trang Quốc gia Trường 
Sơn với hơn một vạn ngôi mộ, trong đoàn, ai cũng 
cảm thấy mình nhỏ bé trước sự hy sinh lớn lao của 
các anh hùng liệt sĩ. Trên mộ chí của các anh, các 
chị có thể có tên, có thể chưa biết tên nhưng các 
anh, các chị đã ghi tên chung là niềm tự hào của 
đất nước. 

Trên hành trình di chuyển về thành phố Đồng 
Hới - tỉnh Quảng Bình, đoàn đã đi qua cầu Hiền 
Lương - cây cầu dài hơn 200m, nhưng để đi từ bờ 
Bắc qua bờ Nam, nhân dân đôi miền đã phải mất 

Đoàn viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

KẾT NỐI
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Chi tiết vui lòng truy cập website www.vietcombank.com.vn hoặc hotline: 1900 54 54 13

Quà tặng mùa hè năm 2019
Quà tặng đỉnh cao khi chi tiêu thẻ tại nước ngoài từ 02/07/2019 - 30/09/2019:

» Điện thoại Apple Iphone XS Max 256G, đồng hồ Apple watch, Robot hút bụi Philips,
Nồi chiên không dầu Lock&Lock

» 05 cặp vé khứ hồi Vietnam Airlines hạng thương gia tới Châu Âu


