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Chung

Quý độc giả thân mến!

Tháng 9 mùa Thu đã về, vậy là “con tàu” Vietcombank của chúng 
ta đã đi được ¾ quãng đường của năm 2019, năm bản lề trước khi 
chúng ta về đích với mục tiêu chiến lược cho năm 2020. Trên con 
đường đầy vất vả nhưng vô cùng tự hào ấy, Vietcombank vẫn ngày 
một gặt hái được những thành tựu ấn tượng, góp phần vào việc phát 
triển kinh tế - xã hội nước nhà.

Và mỗi chúng ta đều thật vinh dự khi Vietcombank tiếp tục được 
các tổ chức uy tín trao tặng những danh hiệu đầy sức mạnh như: 
Ngân hàng uy tín nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp, Top 10 Doanh 
nghiệp niêm yết uy tín năm 2019 hay lần thứ 7 liên tiếp lọt Top 50 
công ty niêm yết tốt nhất theo thống kê của Forbes Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 
rộng, Vietcombank tiếp tục đặt nền móng vững chắc trên con đường 
chinh phục khách hàng trong và ngoài nước với việc ký kết Biên bản 
ghi nhớ về hợp tác với ngân hàng DGB Daegu Bank (Hàn Quốc) hay 
tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Singapore. Điều đó thể hiện tâm 
thế sẵn sàng của Vietcombank trong việc đồng hành với các doanh 
nghiệp nước ngoài hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 
(27/07/1947 - 27/07/2019), phát huy truyền thống “Uống nước nhớ 
nguồn”, tại khắp các chi nhánh Vietcombank đã diễn ra các hoạt động 
thăm hỏi, động viên, tặng quà nhằm tri ân các thương bệnh binh, 
thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng. Chung NIỀM TIN số 
312 sẽ gửi tới Quý độc giả về chuỗi hoạt động ý nghĩa này.

Ngoài ra, Ban Biên tập tiếp tục gửi tới độc giả các hoạt động 
như khánh thành các công trình giáo dục, y tế, trụ sở làm việc do 
Vietcombank tài trợ; hoạt động đào tạo nội bộ, chăm sóc khách hàng, 
ký kết biên bản hợp tác, tài trợ tín dụng, ASXH... diễn ra sôi động trên 
khắp các chi nhánh trong toàn hệ thống.

Chúc bạn luôn mạnh khỏe, thành công và cùng Vietcombank tiếp 
tục chinh phục nhiều đỉnh cao mới!

Ban Biên tập

Ảnh bìa: Chinnapong/shutterstock.com
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Tới dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đ/c 
Lê Hồng Anh - nguyên Thường trực Ban Bí 
thư; Lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, địa phương 

và lãnh đạo nhiều tỉnh thành trong cả nước. Về 
phía ngành Ngân hàng có đ/c Lê Minh Hưng - 
Thống đốc NHNN Việt Nam cùng lãnh đạo các Vụ, 
Cục liên quan.

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 Nguyễn Thanh 
Tùng - Phó Tổng Giám đốc, đ/c Lâm Xuân Minh 
- Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn 
phía Nam, các đ/c Giám đốc Vietcombank Kiên 
Giang, Giám đốc Vietcombank Phú Quốc, Giám 
đốc Vietcombank Thủ Thiêm cùng đại diện một 
số phòng/ban tại TSC, Văn phòng đại diện phía 
Nam.

Vietcombank tích cực với hoạt động 
ASXH tại Kiên Giang

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Kiên Giang cần trở 
thành một trong những tỉnh Tây Nam bộ năng 
động, đổi mới và giàu có của cả nước dựa trên 
lợi thế so sánh tự nhiên. Nền kinh tế hướng 
biển phát huy tốt nhất những tinh hoa của vùng 

NGÀY 29/07/2019, TẠI THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN 
GIANG ĐÃ DIỄN RA HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KIÊN 
GIANG NĂM 2019 VỚI CHỦ ĐỀ “KIÊN GIANG - TIỀM NĂNG, 
CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”. NHÂN SỰ 
KIỆN NÀY, THAY MẶT VIETCOMBANK, Đ/C NGHIÊM XUÂN 
THÀNH - CHỦ TỊCH HĐQT VIETCOMBANK ĐÃ TRAO TẶNG 
KINH PHÍ TÀI TRỢ XÂY NHÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH NGHÈO 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG VỚI TỔNG GIÁ TRỊ 1,5 TỶ 
ĐỒNG.

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank ( bên phải) 
trao tặng kinh phí tài trợ xây nhà cho các gia đình nghèo trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng, đ/c Phạm Vũ Hồng - 
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tiếp nhận

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KIÊN GIANG 2019 & 
THAM GIA ĐOÀN CỦA THỐNG ĐỐC NHNN VIỆT NAM 
LÀM VIỆC TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TÂY NAM BỘ

CHỦ TỊCH HĐQT VIETCOMBANK THAM DỰ 
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TIÊU ĐIỂM

đất có tài nguyên phong phú; một không gian trải 
nghiệm du lịch độc đáo đẳng cấp quốc tế hướng 
đến phát triển du lịch bền vững... Để khơi dậy các 
tiềm năng đó, Kiên Giang cần gia tốc thứ hạng môi 
trường kinh doanh”.

Tại Hội nghị lần này, Kiên Giang trao quyết định 
đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 18 nhà đầu tư; 
20 dự án trong 6 lĩnh vực, với tổng vốn đầu tư hơn 
43.000 tỷ đồng; ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu 
tư cùng 25 nhà đầu tư với 36 dự án ở 4 lĩnh vực 
với tổng vốn đầu tư trên 150.000 tỷ đồng.

Nhân sự kiện này, thay mặt Vietcombank, đ/c 
Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
đã trao tặng kinh phí tài trợ xây nhà cho các gia 
đình nghèo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với tổng 
giá trị 1,5 tỷ đồng.

Cũng nhân dịp tham dự Hội nghị, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành và đoàn công tác Vietcombank đã đến 
thăm và làm việc với Vietcombank Kiên Giang và 
Vietcombank Phú Quốc tại trụ sở Vietcombank 
Kiên Giang. Tại đây, đ/c Nghiêm Xuân Thành đã 
nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 6 
tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 
2019, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và 
kiến nghị của 2 chi nhánh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đánh giá cao 
nỗ lực của hai chi nhánh, đồng thời phân tích và 
định hướng phát triển kinh doanh của hai chi 
nhánh trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo 2 
chi nhánh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 
HĐQT và hứa sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vietcombank đồng 
hành tổ chức Lễ hội Dừa 
tỉnh Bến Tre năm 2019 

Chiều ngày 30/7/2019, 
Đoàn công tác NHNN Việt 
Nam do Thống đốc Lê Minh 
Hưng làm Trưởng đoàn đã có 
buổi làm việc với Thường trực 
Tỉnh ủy Bến Tre về tình hình 
triển khai các chủ trương, 
chính sách hoạt động ngân 
hàng trên địa bàn. Thống đốc 
NHNN Lê Minh Hưng và Bí 
thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành 
Hạo đồng chủ trì buổi làm 
việc.

Tham dự buổi làm việc, về 
phía NHNN Việt Nam có lãnh 
đạo các vụ Vụ Tín dụng, Vụ 
Truyền thông, Văn phòng và 
NHNN chi nhánh tỉnh Bến Tre; 
về phía tỉnh Bến Tre, có Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - 
Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn 
Mãi cùng các lãnh đạo UBND 
tỉnh. Về phía Vietcombank có 

 Đ/c Nghiêm Xuân Thành và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo 
Vietcombank Kiên Giang và Vietcombank Phú Quốc tại Trụ sở 

Vietcombank Kiên Giang

đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng 
bộ khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; 
cùng lãnh đạo các sở, ngành địa phương cũng 
như đại diện lãnh đạo các tổ chức tín dụng 
(TCTD) có mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thống 
đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng đánh giá 
cao công tác cải cách hành chính của tỉnh, tạo 
môi trường đầu tư thu hút doanh nghiệp, đặc 
biệt là kết quả hoạt động tín dụng của tỉnh rất 
ấn tượng. Hệ thống ngân hàng tập trung tháo 
gỡ, xử lý “tín dụng đen”. “Đề nghị các chi nhánh 
NHTM căn cứ chỉ đạo của NHNN Việt Nam để 
chấp hành quy định trong cho vay; đồng thời, có 
trách nhiệm với địa phương trong thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội”, Thống đốc Lê 
Minh Hưng nhấn mạnh.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh 
Bến Tre, trong thời gian tới, ngành ngân hàng 
sẽ tiếp tục triển khai tích cực các giải pháp tín 
dụng cho khu vực; tiếp tục thực hiện các giải 
pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động 
ngân hàng nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, 
ổn định kinh tế vĩ mô, giữ ổn định mặt bằng 
lãi suất hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ 
tăng trưởng kinh tế, gắn việc đầu tư tín dụng 
ngân hàng để thực hiện các chương trình, dự án 
theo quy hoạch của tỉnh.

Thống đốc xác định, nông nghiệp, nông thôn 
nói chung và lĩnh vực sản xuất chế biến xuất 

khẩu trái cây, đặc biệt là mặt hàng 
dừa nói riêng vẫn là những lĩnh vực 
được ưu tiên và ngành ngân hàng sẽ 
tập trung vốn để đầu tư trên địa bàn 
tỉnh; chuyển dịch cơ cấu tín dụng tập 
trung vào các chương trình tín dụng 
xanh, tín dụng phục vụ xuất khẩu, tín 
dụng theo các mô hình liên kết, ứng 
dụng công nghệ cao nâng cao giá trị 
sản phẩm nông nghiệp, góp phần thực 
hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của 
khu vực theo hướng phát triển theo 
chiều sâu, bền vững.

Tập trung huy động, cân đối nguồn 
vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn 
cho các công trình, dự án kinh tế có 

hiệu quả, tạo điều kiện cho các thành phần kinh 
tế mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Bến 
Tre. Phối hợp với chính quyền các cấp của tỉnh, 
các Sở, ban, ngành địa phương và các tổ chức 
chính trị xã hội đẩy mạnh triển khai chương 
trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tiếp tục 
mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng 
đen; đồng thời vận động, đôn đốc người dân trả 
nợ đúng hạn, hạn chế phát sinh nợ xấu.

Thống đốc NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục 
triển khai các giải pháp tín dụng hỗ trợ đối với 
các khách hàng đang vay vốn gặp khó khăn, các 
khách hàng bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập 
mặn như cơ cấu lại nợ, miễn/giảm lãi vay… theo 
quy định để khách hàng ổn định cuộc sống và 
tiếp tục phát triển sản xuất; chỉ đạo các TCTD 
cân đối nguồn vốn tham gia thực hiện các đề án, 
dự án và các chương trình phòng chống thiên 
tai, biến đổi khí hậu trên toàn khu vực ĐBSCL 
nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Thống 
đốc NHNN Lê Minh Hưng đã trao ủng hộ 500 
triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh 
Bến Tre. Đại diện Vietcombank, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ khối DNTƯ, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã trao 2,5 tỷ 
đồng, đồng hành của Vietcombank với tỉnh Bến 
Tre và Ban tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần 
thứ V năm 2019 - dự kiến diễn ra vào tháng 
11/2019.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
(bên trái) đã trao 2,5 tỷ đồng cho Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo tặng hoa cho đại diện các ngân hàng thương mại  
đã trao 10 tỷ đồng tài trợ Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đánh giá 
cao nỗ lực của hai chi nhánh, đồng thời phân 
tích và định hướng phát triển kinh doanh của 
hai chi nhánh trong thời gian tới.
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TIÊU ĐIỂM

Bài: Tô Tuấn

Cùng tham dự chương trình 
tặng quà, về phía tỉnh Tây 
Ninh có ông Phạm Viết Thanh 
- Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh uỷ; ông Phạm Văn Tân - 
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND 
tỉnh. Về phía Vietcombank có ông 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH 
Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT cùng đại diện Ban 
Lãnh đạo Vietcombank và Ban Giám 
đốc Chi nhánh Tây Ninh.

Dịp này, Đoàn đã tặng 100 chiếc 
xe đạp cho 100 em học sinh là con 
em gia đình chính sách có hoàn cảnh 
khó khăn hiếu học của 5 huyện biên 

Ban lãnh đạo Vietcombank tham gia đoàn công tác của 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình
TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO, 
HỌC SINH HIẾU HỌC TẠI TÂY NINH
CHIỀU NGÀY 18/8/2019, TẠI XÃ TÂN LẬP, HUYỆN TÂN BIÊN, ĐỒNG 
CHÍ TRƯƠNG HOÀ BÌNH – UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG 
THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ CÙNG PHU NHÂN VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC 
CHÍNH PHỦ ĐẾN THĂM, TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ 
NGHÈO, HỌC SINH HIẾU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

giới tỉnh Tây Ninh, với tổng trị giá 
225 triệu đồng; tặng 150 phần quà 
cho gia đình chính sách, hộ nghèo 
trên địa bàn huyện Tân Biên, với 
tổng số tiền 300 triệu đồng; tặng 
100 triệu đồng cho Ban quản lý các 
khu di tích lịch sử cách mạng miền 
Nam để tu bổ di tích lịch sử căn cứ 
Chính phủ cách mạng lâm thời miền 
Nam Việt Nam và Trung ương cục 
miền Nam; thăm và tặng 10 phần 
quà cho các đồng chí là lãnh đạo 
tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ, với 
tổng số tiền 100 triệu đồng. Tổng 
trị giá của các phần quà là 725 triệu 
đồng.

Tham dự sự kiện, có bà 
Đặng Thị Ngọc Thịnh 
– Ủy viên BCH Trung 
ương Đảng, Phó Chủ tịch 

nước, Chủ tịch Hội đồng bảo 
trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt 
Nam; Tiến sỹ, Bác sỹ Hoàng 
Văn Tiến - Giám đốc Quỹ bảo 
trợ trẻ em Việt Nam, đại diện 
lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, lãnh 
đạo Vietcombank, đại diện 
lãnh đạo một số phòng, ban tại 
TSC và lãnh đạo Vietcombank 
Vĩnh Long.

Công trình Trường 
Mầm non xã Tân Hạnh do 

Lễ khánh thành công trình 
Trường mầm non tại Vĩnh Long 
do Vietcombank tài trợ 5 tỷ đồng 

CHIỀU NGÀY 06/09/2019, TẠI XÃ TÂN HẠNH, HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH 
LONG, VIETCOMBANK ĐÃ PHỐI HỢP VỚI ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH 
THÀNH VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÂN HẠNH DO 
VIETCOMBANK TÀI TRỢ 5 TỶ ĐỒNG KINH PHÍ XÂY DỰNG.

Vietcombank tài trợ được xây 
dựng trên khuôn viên diện 
tích 657,2 m2, quy mô xây 
dựng mới khối 5 phòng học và 
phòng đa năng, xây mới sân 
chơi, cột cờ, bồn hoa, hệ thống 
thoát nước toàn khu, cải tạo 2 
phòng học và bếp ăn hiện tại. 
Sau hơn 5 tháng tổ chức thi 
công, công trình đã hoàn thiện 
toàn bộ các hạng mục với thời 
gian sớm hơn 20 ngày so với 
kế hoạch, kịp đưa vào sử dụng 
trong năm học mới, góp phần 
hỗ trợ địa phương cùng các cô 
trò nhà trường có điều kiện 

nâng cao chất lượng giáo dục 
và thể chất cho các cháu học 
sinh mầm non.

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank cho biết, từ năm 
2013 đến nay, Vietcombank đã 
dành hơn 30 tỉ đồng xây dựng 
các công trình ASXH của tỉnh 
Vĩnh Long. Công trình Trường 
Mầm non xã Tân Hạnh được 
xây dựng và đưa vào hoạt 
động là minh chứng rõ nét về 
tình cảm của tập thể CBNV 
Vietcombank dành cho người 
dân địa phương. Ông Đào 
Minh Tuấn cũng mong rằng 
Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ 
tiếp nhận, quản lý và sử dụng 
công trình một cách hiệu quả, 
đưa sự nghiệp giáo dục của địa 
phương ngày càng phát triển.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh 
đạo địa phương cũng đã bày tỏ 
lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban 
Lãnh đạo cùng tập thể CBNV 
Vietcombank đã hỗ trợ cho 
thầy và trò của Nhà trường 
món quà ý nghĩa vào đúng thời 
điểm khai giảng năm học mới. 
Lãnh đạo địa phương cũng 
khẳng định sẽ phối hợp cùng 
Trường Mầm non xã Tân Hạnh 
bảo quản và sử dụng tốt cơ sở 
vật chất hiện có 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, thực hiện 
nghi thức mở biển công trình, 
đi tham quan các phòng học 
và chia sẻ niềm vui chung với 
thầy, trò và phụ huynh học 
sinh của trường.

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành công trình Trường Mầm non xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

Phát biểu tại chương trình, Phó 
Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
Trương Hoà Bình biểu dương tinh 
thần vượt khó vươn lên của Đảng 
bộ, chính quyền, quân và dân huyện 
Tân Biên nói chung và xã Tân Lập 
nói riêng, đạt những kết quả khích 
lệ trong những năm qua. Phó Thủ 
tướng Thường trực Chính phủ cũng 
biểu dương huyện Tân Biên đã thực 
hiện tốt chính sách ASXH, chăm lo 
đời sống các hộ nghèo, chính sách, 
gia đình khó khăn trên địa bàn 
huyện, đặc biệt là người dân các xã 
biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị 
lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, huyện Tân 
Biên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện có hiệu quả việc phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an 
ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây 
dựng biên giới hoà bình, hợp tác và 
phát triển; thực hiện tốt chính sách 
ASXH, nhất là biên giới, vùng khó 
khăn, vùng sâu, vùng xa và chăm lo 
tốt cho các đối tượng chính sách xã 
hội.

Buổi chiều, Đoàn công tác đã 
đến thăm Khu di tích lịch sử căn cứ 
Chính phủ cách mạng lâm thời miền 
Nam Việt Nam.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình (thứ 5 từ phải sang), ông Phạm Viết Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh 
(thứ 4 từ phải sang), ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 5 từ trái sang) và ông Đào Minh Tuấn - Phó TGĐ, Chủ tịch 

Công đoàn Vietcombank (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học
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Khánh thành công trình phục vụ giáo dục tại Gia Lai 
do Vietcombank tài trợ 4,2 tỷ đồng

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

SÁNG NGÀY 08/08/2019, TẠI XÃ IA HLA, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI, VIETCOMBANK 
ĐÃ PHỐI HỢP VỚI UBND HUYỆN CHƯ PƯH TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH 
NHÀ Ở BÁN TRÚ VÀ NHÀ ĂN CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC (PTDT) BÁN TRÚ A MA 
TRANG LƠNG DO VIETCOMBANK TÀI TRỢ 4,2 TỶ ĐỒNG.

Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng (thứ 8 từ trái sang), Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đào Minh Tuấn (thứ 6 từ phải sang) 
cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

TIÊU ĐIỂM

Tới dự buổi lễ, về phía Lãnh đạo Đảng có 
đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng; đ/c 
Hà Ban - UVTW Đảng, Phó Ban Tổ chức 

Trung ương; đ/c Võ Văn Phuông - UVTW Đảng, 
Phó Ban Truyên giáo Trung ương cùng các đ/c 
UVTW Đảng, Lãnh đạo các Ban của TƯ Đảng 
tham gia Đoàn công tác Trung ương. Về phía đại 
biểu khách quý có: đ/c Bùi Văn Cường - UVTW 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Về phía tỉnh Gia 
Lai có: đ/c Dương Văn Trang - UVTW Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh 

Minh Thuận - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy 
Chư Pưh và các đ/c trong Ban thường vụ Tỉnh 
ủy, thường trực HĐND, thường trực UBND, 
lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện 
huyện Chư Pưh và xã Ia Hla, Ban Giám hiệu, phụ 
huynh học sinh cùng đông đảo các em học sinh 
Trường A Ma Trang Lơng và nhân dân xã Ia Hla, 
tỉnh Gia Lai. 

Về phía Vietcombank có: đ/c Đào Minh 
Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; 
Ban Giám đốc Vietcombank Gia Lai, Ban Giám 

đốc Vietcombank Bắc Gia Lai cùng các đ/c đại 
diện một số phòng tại Vietcombank TSC và 
Vietcombank Gia Lai.

Tại Lễ khánh thành, đ/c Đào Minh Tuấn 
- Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank đã phát biểu chúc mừng các thầy 
cô giáo, phụ huynh và các em học sinh. Đ/c Đào 
Minh Tuấn chia sẻ, từ năm học 2019 – 2020, 
công trình Nhà ở bán trú và Nhà ăn được khánh 
thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện tốt nhất 
cho các em học sinh dân tộc vùng sâu vùng xa 
có được nơi ăn ở tốt, đạt tiêu chuẩn chất lượng. 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đào Minh 
Tuấn cũng đã động viên, khích lệ các em học 
sinh chăm ngoan học giỏi, đạt thành tích học 
tập cao trong ngôi trường khang trang sạch 
đẹp, để mai sau trở thành những công dân tốt 
với tinh thần “Hôm nay em tự hào về trường, 
mai sau trường tự hào về em”. 

Trường PTDT Bán trú A Ma Trang Lơng có 
300 học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc Bana 
và Gia Rai, địa điểm trường đi lại khó khăn, đặc 
biệt vào mùa mưa rất lầy lội, giáo viên và học 
sinh đến trường trong mùa mưa bão rất nguy 
hiểm. Số tiền 4,2 tỷ đồng là món quà của hơn 
17.000 CBNV Vietcombank trong toàn hệ thống 
và Vietcombank Gia Lai tài trợ xây dựng Nhà 
ở bán trú, Nhà ăn và sân bê tông cho Trường 

PTDT Bán trú A Ma Trang Lơng kịp thời đưa 
vào sử dụng phục vụ dạy và học từ năm học 
2019 - 2020.

Nhà ở bán trú xây 2 tầng, diện tích sàn 
1.048m2, gồm 20 phòng, mỗi phòng cho 8 học 
sinh với tiện nghi giường tầng và nhà vệ sinh 
khép kín. Nhà ăn 1 tầng có diện tích 230m2, 
gồm nhà ăn cho học sinh và khu bếp nấu 
nướng. Sân bê tông diện tích 1.200m2, hệ thống 
kè đá dài 80m. Hệ thống điện, cấp thoát nước, 
chống sét thiết kế đồng bộ hoàn chỉnh.

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

Số tiền 4,2 tỷ đồng là món quà của 
hơn 17.000 CBNV Vietcombank trong 
toàn hệ thống và Vietcombank Gia 
Lai tài trợ xây dựng Nhà ở bán trú

Các đại biểu cùng các em học sinh chụp ảnh kỷ niệm Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đào Minh Tuấn (bên phải) 
trao biểu trưng 4,2 tỷ đồng tài trợ

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đào Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ
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tỉnh Bắc Ninh. Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) có đ/c Phạm 
Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc cùng đại diện Công đoàn 
và một số chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, 
Bắc Giang đã cùng tham gia đoàn công tác của 
Bộ trưởng. 

Tại buổi gặp mặt, đ/c Đại tướng Tô Lâm đã 
ân cần thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe tới 
các đ/c thương binh tại Trung tâm với mong 
muốn các đ/c thương binh luôn lạc quan theo 
đúng lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn 
nhưng không phế”. Ghi nhận những khó khăn, 
đề xuất của các thương binh đang điều trị tại 
đây, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng 99 chiếc 
tivi có kết nối internet và truyền hình cáp cho 
các thương binh tại Trung tâm. Qua đó, đồng 
chí Bộ trưởng bày tỏ tri ân sâu sắc với những 
cống hiến, hy sinh của các đ/c thương binh, chia 
sẻ với những vết thương chiến tranh mà các 
đồng chí đang phải đối mặt hàng ngày; khẳng 
định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi 
nhớ, biết ơn công lao to lớn của các anh hùng, 
liệt sĩ, thương, bệnh binh và người có công với 
cách mạng. Bộ trưởng Tô Lâm một lần nữa 
khẳng định, các đồng chí thương binh sẽ luôn 
là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ học tập và 
noi theo; mong muốn các đồng chí thương binh 
lạc quan vui sống, tiếp tục đồng hành cùng đất 
nước trên con đường xây dựng và phát triển. 

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà & 
động viên các đ/c thương binh 
tại Trung tâm điều dưỡng thương binh 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Thay mặt 98 thương bệnh binh nặng thuộc 
23 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước đang 
điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh 
Thuận Thành, đồng chí Nguyễn Khắc Dư - Giám 
đốc Trung tâm cảm ơn tình cảm của Bộ trưởng 
Tô Lâm và cho biết: những chiếc ti vi là món 
quà ý nghĩa, thiết thực để các thương binh ở 
Trung tâm hàng ngày không những theo dõi 
tình hình thời sự, kinh tế của đất nước và tỉnh 
Bắc Ninh, mà còn đáp ứng nhu cầu về giá trị 
tinh thần cho các thương binh tại đây. Những 
tình cảm sâu sắc này sẽ tiếp thêm nghị lực để 
các thương binh vượt qua đau đớn của vết 
thương, tích cực điều trị, vui sống, tiếp tục đóng 
góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát 
triển đất nước 

Trong chương trình, Đại tướng Tô Lâm 
cùng đoàn công tác đã tới thăm các phòng 
điều dưỡng thương binh tại Trung tâm, ân cần 
thăm hỏi, chia sẻ tình cảm và động viên các đ/c 
thương binh nặng đang được điều trị tại đây.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận 
Thành (Bắc Ninh) hiện chăm sóc, điều dưỡng 
các đ/c thương binh đã tham gia chiến đấu, bảo 
vệ Tổ quốc qua các cuộc chiến tranh từ kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ đến các cuộc chiến 
tranh biên giới Tây Nam và  biên giới phía Bắc.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu 
chúc sức khỏe tới các đ/c thương binh nhân dịp Quốc khánh 2/9

Đại tướng Tô Lâm (thứ 5 từ trái sang) cùng Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (thứ 2 từ trái sang) 
và các đại biểu thăm phòng điều dưỡng thương binh nặng

Đại tướng Tô Lâm (thứ 4 từ trái sang) 
cùng Tổng Giám đốc Vietcombank 
Phạm Quang Dũng (thứ 2 từ phải 
sang) thăm hỏi và tặng quà đại diện 
các đ/c thương binh tại Trung tâm

TIÊU ĐIỂM

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Chiều ngày 30/8/2019, Đại tướng Tô Lâm - 
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an 
đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các 
đ/c thương binh tại Trung tâm điều dưỡng 

thương binh Thuận Thành (xã Ninh Xá, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nhân dịp Quốc khánh 
2/9. Tham dự cùng đoàn có: đ/c Nguyễn Nhân 
Chiến – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; đ/c Đại tá Nguyễn 
Văn Long – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh 
Bắc Ninh cùng lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành 
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TIÊU ĐIỂM

Chiều 18/07/2019, tại Hà Nội, đã diễn ra 
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác 
giữa Vietcombank và Ngân hàng DGB 
Daegu Bank (Hàn Quốc).

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết, 
Vietcombank cam kết sẽ cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất tới DGB 
Daegu Bank và các doanh nghiệp Hàn Quốc là 
khách hàng của DGB Daegu Bank, cũng như tìm 
kiếm mọi cơ hội để phát triển hơn nữa quan hệ 
hợp tác cùng có lợi giữa hai ngân hàng. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Việt Hùng - Ủy 
viên HĐQT Vietcombank cho biết: Lễ ký kết 
biên bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng trong 

quan hệ hợp tác giữa hai bên, mở ra một giai 
đoạn hợp tác chặt chẽ, toàn diện và mang tính 
chiến lược, nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng 
của mỗi bên, mang lại lợi ích tổng thể cho cả 
Vietcombank và DGB Daegu Bank. Sự kiện cũng 
góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt 
Nam và Hàn Quốc, khẳng định uy tín của Việt 
Nam là một điểm đến an toàn, sinh lời và ổn 
định của luồng vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Kim Tae-oh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc Tập đoàn DGB Financial Group, kiêm 
Tổng Giám đốc Ngân hàng DGB Daegu Bank 
cho biết, DGB Daegu Bank được thành lập năm 
1967, hiện là một trong những ngân hàng địa 
phương lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ hy 
vọng sự hợp tác của hai ngân hàng không chỉ 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam mà 
còn đóng góp tích cực vào mối quan hệ của hai 
nước.

Sau 27 năm kể từ ngày hai nước thiết lập 
quan hệ ngoại giao (năm 1992), Hàn Quốc đã 

Tại Hội nghị, tham gia với tư cách diễn giả, bà Vũ Thị Bích Thu 
- Trưởng Văn phòng đại diện Vietcombank tại Singapore đã 
trình bày cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất 
của Việt Nam trên cả nước, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của 

Vietcombank trong hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư, tiếp cận dự án, lựa chọn khu công 
nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp Mỹ trong hoạt động kinh doanh 
tại Việt Nam thông qua các sản phẩm ngân hàng thương mại và ngân 
hàng đầu tư. 

Ông Ravi Alfred, Giám đốc Bộ phận đầu tư và quan hệ Chính phủ 
- Amcham Singapore cho biết, Việt Nam hiện là mối quan tâm hàng 
đầu của các nhà đầu tư Mỹ. Khảo sát mới nhất của Amcham Singapore 
(tháng 01/2019) đối với các thành viên cho thấy 49% lựa chọn Việt 
Nam là điểm đến về thương mại và đầu tư trong thời gian tới, xếp vị 
trí thứ 1 trong số các quốc gia ASEAN (thứ tự tiếp theo là Indonesia 
và Thái Lan). 

Amcham Singapore thành lập năm 1973 tại Singapore dưới sự hỗ 
trợ của Chính phủ Mỹ, hiện là Phòng thương mại và công nghiệp nước 
ngoài lớn nhất tại Singapore với 5.900 thành viên, trong đó có trên 
300 công ty đa quốc gia Mỹ. Mục tiêu của tổ chức là cung cấp thông 
tin, kết nối cơ hội kinh doanh (thương mại - đầu tư) cho các công ty 
Mỹ tại Singapore cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hằng 
năm, Amcham Singapore tổ chức trung bình 250 sự kiện. 

Vietcombank và DGB Daegu Bank 
ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác 
LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ LÀ DẤU MỐC QUAN TRỌNG 
TRONG QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA VIETCOMBANK VÀ DGB 
DAEGU BANK, MỞ RA MỘT GIAI ĐOẠN HỢP TÁC CHẶT 
CHẼ, TOÀN DIỆN VÀ MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC, NHẰM KHAI 
THÁC TỐT NHẤT TIỀM NĂNG CỦA MỖI BÊN, MANG LẠI LỢI 
ÍCH TỔNG THỂ CHO CẢ HAI BÊN.

trở thành đối tác kinh tế quan trọng 
hàng đầu của Việt Nam. Hiện nay, Hàn 
Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn 
nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 
trực tiếp (FDI) đăng ký tính tới tháng 
06/2019 là khoảng 65 tỷ USD. Hàn Quốc 
cũng là quốc gia có số lượng các tổ chức 
tín dụng hiện diện đông đảo nhất tại Việt 
Nam với 2 ngân hàng 100% vốn nước 
ngoài, 08 chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài, 04 công ty tài chính và cho thuê 
tài chính (tính đến tháng 6/2019). 

Với sự hiện diện ngày càng nhiều 
của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt 
Nam, sự hỗ trợ tại chỗ về dịch vụ tài 
chính và dịch vụ tư vấn của một ngân 
hàng hàng đầu như Vietcombank sẽ rất 
hữu ích đối với các ngân hàng đối tác 
Hàn Quốc nhằm đảm bảo cung cấp các 
sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tổng thể 
tốt nhất cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại 
Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (hàng đầu, bên phải) và ông Kim Tae-oh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 
Tập đoàn DGB Financial Group, kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng DGB Daegu Bank đại diện 2 bên ký kết biên bản ghi nhớ

Đại diện lãnh đạo hai bên tặng quà lưu niệm và chụp ảnh sau lễ ký kết

Ông Kim Tae-oh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 
Tập đoàn DGB Financial Group, kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng 

DGB Daegu Bank phát biểu tại buổi lễ Vietcombank
sẵn sàng đồng hành cùng các 
doanh nghiệp Mỹ trong hoạt động 
đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

NGÀY 01/08/2019, TẠI SINGAPORE, ĐÃ DIỄN RA HỘI NGHỊ XÚC 
TIẾN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM DO 
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP MỸ TẠI SINGAPORE 
(AMCHAM SINGAPORE) PHỐI HỢP VỚI PHÒNG THƯƠNG MẠI 
VIỆT NAM TẠI SINGAPORE (VIETCHAM SINGAPORE) TỔ CHỨC. 
HỘI NGHỊ QUY TỤ TRÊN 80 DOANH NGHIỆP LÀ CÁC CÔNG 
TY MỸ CÓ TRUNG TÂM GIAO DỊCH TẠI SINGAPORE THUỘC 
CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT - CHẾ TẠO, CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ, 
VẬN TẢI, BẤT ĐỘNG SẢN. 

Bà Vũ Thị Bích Thu - Trưởng Văn phòng đại diện Vietcombank tại Singapore (giữa) 
chụp hình cùng các diễn giả đến từ Sembcorp Singapore, CBRE Singapore và đại diện 

Amcham Singapore, Vietcham Singapore

Bài & Ảnh: Duy Thanh

Bài & Ảnh: Vũ Thị Bích Thu
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Bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương 
mại Việt Nam uy tín là kết quả nghiên cứu 
độc lập và khách quan của Vietnam Report 
được công bố thường niên từ năm 2016, 

dựa trên phương pháp Media Coding (mã hóa dữ 
liệu báo chí) trên truyền thông, kết hợp nghiên cứu 
chuyên sâu các ngành trọng điểm, có tiềm năng 
tăng trưởng cao.

Theo đó, Vietnam Report tiến hành mã hóa 
(coding) các bài báo viết về các ngân hàng được 
đăng tải trên các trang báo có ảnh hưởng tại Việt 
Nam trong thời gian từ tháng 05/2018 đến tháng 
05/2019. Tổng số có 1.617 bài báo, tương ứng 

Vietcombank 
tiếp tục là ngân hàng 
uy tín nhất Việt Nam

Bài: Bùi Hồng Hải

NGÀY 08/8/2019, TẠI HÀ NỘI, CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO 
CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT) TỔ CHỨC 
LỄ TÔN VINH TOP 10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT 
NAM UY TÍN VÀ TOP 10 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT UY 
TÍN NĂM 2019. VIETCOMBANK NĂM THỨ 3 LIÊN TIẾP 
ĐƯỢC BÌNH CHỌN Ở VỊ TRÍ DẪN ĐẦU TOP 10 NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM UY TÍN.  

3.597 coding unit (đơn vị mã hóa) được đánh 
giá ở cấp độ câu chuyện (story - level) về 24 
khía cạnh hoạt động cụ thể của các công ty từ 
sản phẩm, kết quả kinh doanh, thị trường... tới 
các hoạt động và uy tín của lãnh đạo công ty. 

Cũng tại buổi lễ, Vietcombank được Vietnam 
Report vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp 
niêm yết uy tín năm 2019. 

Theo Vietnam Report, uy tín của các doanh 
nghiệp niêm yết được xây dựng dựa trên 
nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài 
chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông 
và đánh giá của các chuyên gia tài chính - chứng 
khoán, cụ thể bao gồm: Năng lực tài chính thể 
hiện trên báo cáo tài chính gần nhất; Uy tín 
truyền thông được đánh giá bằng phương pháp 
Media Coding; Khảo sát chuyên gia đánh giá 
các cổ phiếu tiêu biểu hấp dẫn đầu tư; Khảo 
sát doanh nghiệp được thực hiện trong tháng 
6/2019 về thực trạng hoạt động và kế hoạch 
đầu tư trong năm 2019…

Năm 2018 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 
của Vietcombank đạt 18.269 tỷ đồng, tăng 
61,1% so với năm 2017, là mức tăng trưởng 
cao nhất trong nhiều năm qua.  Vietcombank 
cũng được nhiều tổ chức uy tín trên thế giới 
ghi nhận là ngân hàng có chất lượng tài sản tốt 
nhất, ngân hàng có khả năng sinh lời cao nhất 
trong nhóm các ngân hàng trên thị trường Việt 
Nam. 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước 
thuế của Vietcombank đạt 11.045 tỷ đồng, tăng 
43,1% so với cùng kỳ năm 2018. 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 ngân hàng. 

Đại diện Vietcombank (giữa) nhận giải thưởng đơn vị dẫn đầu Top 10 ngân hàng 
thương mại Việt Nam uy tín năm 2019

Danh sách Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2019 
– Nhóm cổ phiếu Blue chip

Theo danh sách, Vietcombank là ngân hàng duy 
nhất nằm trong top 10 thương hiệu dẫn đầu, giá 
trị thương hiệu đạt 246,5 triệu USD (tăng 68,6 
triệu USD so với năm 2018), tiếp tục dẫn đầu 

các ngân hàng trên thị trường với khoảng cách 98,5 
triệu USD so với ngân hàng thứ 2 và 105,4 triệu USD 
so với ngân hàng thứ 3. Đây là năm thứ 3 liên tiếp 
Vietcombank giữ vị trí là thương hiệu ngân hàng có giá 
trị nhất trong danh sách bình chọn của Tạp chí Forbes 
Việt Nam.

Forbes Việt Nam cho biết danh sách được thực hiện 
theo phương pháp đánh giá của Forbes (Mỹ), tính toán 
vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh 
doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị 
nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các 
ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo. 

Vietcombank 
tiếp tục là thương hiệu 
ngân hàng có giá trị nhất 
Việt Nam 
NGÀY 30/07/2019, TẠP CHÍ FORBES VIỆT NAM 
ĐÃ CÔNG BỐ DANH SÁCH 50 THƯƠNG HIỆU DẪN 
ĐẦU. TỔNG GIÁ TRỊ CỦA 50 THƯƠNG HIỆU DẪN 
ĐẦU ĐẠT HƠN 9,3 TỈ USD, TĂNG 1,2 TỈ USD SO VỚI 
DANH SÁCH CÔNG BỐ NĂM 2018. Ngày 15/08/2019, tại TP. HCM đã diễn ra Diễn 

đàn Kinh doanh 2019 do Forbes Việt Nam 
tổ chức với chủ đề “Tiến vào kỷ nguyên số”. 
Đồng thời, trong khuôn khổ sự kiện, Forbes 

Việt Nam tổ chức lễ vinh danh “50 công ty niêm yết 
tốt nhất Việt Nam” năm 2019. Vietcombank vinh dự 
lần thứ 7 liên tiếp có tên trong danh sách này.

Theo thống kê của Forbes Việt Nam, 50 công ty 
trong danh sách đạt 127.530 tỉ đồng lợi nhuận sau 
thuế, tăng 19,2%. Tổng giá trị vốn hóa 50 công ty 
đạt 94 tỉ USD, tương đương 63% vốn hóa hai sàn 
niêm yết vào trung tuần tháng 5/2019. 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 thì năm 2018 Vietcombank 
đã vượt qua công ty sữa, trở thành quán quân về lợi 
nhuận sau thuế khi tăng trưởng 60%.

Vietcombank
lần thứ 7 liên tiếp lọt Top 
50 công ty niêm yết tốt 
nhất theo thống kê của 
Forbes Việt Nam

Bài & Ảnh: Nguyễn Đức Minh

Ông Đặng Hoài Đức – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank nhận 
vinh danh từ Forbes Việt Nam

TIÊU ĐIỂM

Vietcombank dẫn đầu các ngân hàng trong danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu 
của Forbes Việt Nam (Nguồn: Forbes Việt Nam)
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Tới dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó 
Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN, đại 
diện lãnh đạo công đoàn Vietcombank; các 
đ/c Ủy viên BCH, ủy viên UBKT và các cán bộ 

Công đoàn chuyên trách.
Tại Hội nghị, đ/c Trần Phúc Cường - Phó 

Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank 
đã báo cáo về hoạt động công đoàn năm 2019; 
báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
BCH lần thứ 3, khóa V; triển khai công văn số 
148/CĐNH về việc tuyên truyền nội dung “Bộ 
chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng 
xử của cán bộ ngân hàng” tới đoàn viên, người 
lao động; Báo cáo kế hoạch tổ chức “Hội thi Văn 
hóa Vietcombank 2019”; Công khai tài chính Công 
đoàn Vietcombank 6 tháng đầu năm 2019.

Trong năm 2019, Công đoàn Vietcombank đã 
chủ động, kịp thời xây dựng chương trình công 
tác và triển khai các hoạt động tới các CĐCS phù 

hợp, hiệu quả; tổ chức Hội 
nghị BCH định kỳ để nắm bắt 
những khó khăn, vướng mắc 
từ cơ sở để có những chỉ đạo 
kịp thời, hiệu quả đối với hoạt 
động của các cấp công đoàn, 
qua đó tạo sự quan tâm, khích 
lệ động viên và tăng cường 
sự gắn bó trong chỉ đạo và 
tổ chức hoạt động giữa Công 
đoàn Vietcombank với CĐCS 
và Công đoàn Ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, 
đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ 
tịch thường trực Công đoàn 
NHVN ghi nhận trong 6 tháng 
qua, Công đoàn Vietcombank 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, nỗ lực không ngừng trong 
việc cải thiện môi trường làm 
việc, chăm lo đời sống vật chất 

đến con em CBNV, tinh thần của NLĐ, hướng tới 
phát triển bền vững. 

Thay mặt Ban Lãnh đạo và BCH Công đoàn 
Vietcombank, đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank đã 
tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và đề nghị thường 
trực Công đoàn chỉnh sửa trực tiếp vào Nghị 
quyết của Hội nghị. Phát biểu kết luận Hội nghị, 
đ/c Chủ tịch Công đoàn Vietcombank yêu cầu: 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, định 
hướng cho đoàn viên, NLĐ nỗ lực phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2019; 
Triển khai hoàn thành 3 Nghị quyết của Công 
đoàn Ngành; Nêu cao ý thức chấp hành pháp 
luật, đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, góp 
phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của 
đơn vị; Thực hiện tốt vai trò đầu mối thực hiện 
chương trình ASXH; Chăm lo và bảo vệ quyền 
lợi hợp pháp và chính đáng của NLĐ...

Tham dự sự kiện có ông Phạm Chí Quang - Phó 
Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN Việt 
Nam, đại diện lãnh đạo một số phòng trực 
thuộc Vụ Chính sách tiền tệ, bà Nguyễn Thị 

Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cùng 
đại diện một số phòng/ban tại TSC và hơn 100 
lãnh đạo, cán bộ đang công tác trong các lĩnh vực 
tương đương tại các ngân hàng thuộc hệ thống 

ngân hàng Việt Nam.
Phát biểu tại Hội thảo, bà 

Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank 
cho biết, việc hoạch định 
chiến lược kinh doanh, chuẩn 
bị cho các tình huống, kịch 
bản để chủ động, kịp thời nắm 
bắt cơ hội và thách thức kinh 
doanh là hết sức quan trọng. 
Vì vậy, càng ngày vai trò của 
công tác nghiên cứu, hoạch 
định chính sách càng trở nên 
hữu ích.

“Phát triển nghề nghiệp 
nghiên cứu kinh tế, tài chính 
trong lĩnh vực ngân hàng 
chính là một trong các hướng 
đi chiến lược đúng đắn của 
VIRA và Vietcombank đặc biệt 
ủng hộ các dự án phát triển 
công tác nghiên cứu phân tích, 
gắn với điều hành thực tiễn 
ngân hàng và nền kinh tế”, bà 
Kim Oanh khẳng định.

Hội thảo được chia thành 
hai phiên thảo luận. Phiên 1 
tập trung vào nội dung Kinh 
tế quốc tế và tác động tới Việt 
Nam dưới sự trình bày của 
ông Richard Yetsenga - Kinh tế 
trưởng, Trưởng nhóm nghiên 
cứu toàn cầu ngân hàng ANZ 
Việt Nam. Phiên 2 với nội 
dung Triển vọng thị trường 
nửa cuối năm 2019 do bà 
Nguyễn Huyền Dịu - Trưởng 
phòng NCKT, Vụ Chính sách 
tiền tệ NHNN trình bày. 

Cũng tại Hội thảo, các đại 
biểu đã thảo luận, phân tích 
đánh giá về tình hình kinh tế 
vĩ mô nói chung và tình hình 
thị trường tài chính tiền tệ 
nói riêng trong bối cảnh nền 

kinh tế Việt Nam tiếp tục có những bước đột 
phá mới trong 6 tháng cuối năm 2019. Nội dung 
thảo luận tại Hội thảo cũng đã nêu bật những 
bất ổn của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, 
cũng như lượng hóa những rủi ro tiềm ẩn có 
thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến nền 
kinh tế Việt Nam thời gian tới.

NỔI BẬTTIÊU ĐIỂM

HỘI NGHỊ BCH CÔNG ĐOÀN VIETCOMBANK
KỲ HỌP THỨ 4 KHÓA V, 
NHIỆM KỲ 2018-2023 
NGÀY 02/8/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, BCH CÔNG ĐOÀN VIETCOMBANK 
ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ KỲ HỌP THỨ 4, KHÓA V THEO ĐÚNG 
QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM. 

Đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

Bài & Ảnh: Duy Thanh

Vietcombank và VIRA tổ chức hội thảo 
“Xu hướng của chính sách tiền tệ 
quốc tế và triển vọng thị trường 
2019-2020”
NGÀY 12/08/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK PHỐI HỢP CÙNG 
CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ CỦA CÁC 
NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM (VIRA) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO 
QUÝ III/2019 VỚI CHỦ ĐỀ “XU HƯỚNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC 
TẾ VÀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2019-2020”. ĐÂY LÀ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH 
KỲ HÀNG QUÝ VÀ HÀNG NĂM DO VIRA XÂY DỰNG NỘI DUNG TỔ CHỨC 
NHẰM CẬP NHẬT, TRAO ĐỔI, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG 
KINH TẾ VĨ MÔ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ, VIỆT NAM CÙNG CÁC 
NGHIÊN CỨU DỰ BÁO.

Phần trình bày của ông Richard Yetsenga – Kinh tế trưởng, Trưởng nhóm nghiên cứu toàn cầu ngân hàng ANZ Việt Nam

Bài & Ảnh: Mỹ Trang
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Nằm trong khuôn khổ chương trình CTOM, việc thực 
hiện dự án CLOS là triển khai sáng kiến số 12, tập 
trung vào mục tiêu chuyển đổi tự động hóa các quy 
trình và hỗ trợ công tác phê duyệt tín dụng. Công 

tác xây dựng và thống nhất yêu cầu người dùng dự án 
CLOS được thực hiện từ năm 2015. Trải qua các giai đoạn 
triển khai, dự án CLOS đang triển khai giai đoạn UAT và 
dự kiến sẵn sàng go-live giai đoạn 1 từ tháng 12/2019. 
Tại giai đoạn UAT, các cán bộ trưng tập từ TSC và các chi 
nhánh được tham gia đào tạo chuyên sâu về hệ thống và 
tham gia kiểm thử hệ thống để phát huy vai trò cán bộ 
đầu mối tại đơn vị chủ quản ở giai đoạn sau go-live.  

Phát biểu tại lễ khởi động, bà Nguyễn Thị Kim Oanh 
- Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban triển khai đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng của dự án nhằm hiện thực hóa mục 
tiêu chiến lược đến năm 2020 của Vietcombank, bày tỏ 
mong muốn Ban triển khai dự án CLOS huy động cán bộ 
từ các phòng ban TSC, các chi nhánh tham gia kiểm thử 
với chính những người dùng cuối cùng của hệ thống sẽ 
được tiếp cận đầu tiên với hệ thống, có sự trải nghiệm, 
cảm nhận và phản hồi kịp thời, đóng góp vào quá trình 
xây dựng hệ thống. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh cũng đánh 
giá cao và gửi lời cảm ơn tới các cán bộ được trưng tập đã 
sắp xếp công việc để tham gia, nỗ lực đóng góp vào thành 
công chung của dự án. 

Tại buổi làm việc, ông Trần Long Giang - 
Giám đốc Vietcombank Cần Thơ đã chia 
sẻ thông tin về những kết quả nổi bật của 
Vietcombank và chi nhánh các năm qua. Với 

vị thế và năng lực hiện có, Vietcombank mong 
muốn tiếp tục hợp tác toàn diện với IFC trong thời 
gian tới tại thị trường Việt Nam và các thị trường 
Lào, Campuchia mà tổ chức IFC đang hướng đến. 

Thay mặt đoàn, ông Kyle F.Kelhofer chia sẻ 
mong muốn có nhiều cơ hội trở lại Việt Nam, đặc 
biệt tại Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thông 
qua các chương trình hợp tác sâu rộng hơn nữa 
đối với khu vực đầy tiềm năng phát triển này.

Giám đốc quốc gia khu vực 
Việt Nam, Lào, Campuchia của
Tổ chức Tài chính quốc tế 
(IFC) thăm và làm việc với 
Vietcombank Cần Thơ

Ông Kyle F. Kelhofer, Giám đốc quốc gia khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia 
của (thứ 3, từ trái sang) chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám đốc Vietcombank 

Chi nhánh Cần Thơ

Lễ khởi động
giai đoạn kiểm thử chấp nhận 
người dùng dự án CLOS 
NGÀY 01/08/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KHỞI ĐỘNG GIAI 
ĐOẠN KIỂM THỬ CHẤP NHẬN NGƯỜI DÙNG (UAT) 
DỰ ÁN HỆ THỐNG CLOS. 

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban triển khai dự án phát biểu tại 
lễ khởi động giai đoạn kiểm thử chấp nhận người dùng dự án hệ thống CLOS

Xã Yên Lương có dân số trên 4,3 nghìn người, 
11 khu dân cư, tỷ lệ hộ nghèo theo đánh 
giá tiếp cận đa chiều hiện nay còn 28,6%. 
Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp 

nên thu nhập còn thấp, đời sống nhiều khó khăn. 
Các công trình xã hội vẫn chưa đáp ứng được các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh 
tế - xã hội, nhu cầu của nhân dân. Trước thực tế 
đó, Vietcombank đã tài trợ số tiền 2 tỷ đồng để xây 
dựng công trình trạm y tế cho xã.

Trạm y tế xã Yên Lương được xây dựng mới 
dãy nhà 1 tầng gồm 6 phòng chức năng, sửa chữa 
nâng cấp 1 nhà 4 phòng chức năng và làm mới các 
hạng mục công trình phụ trợ với tổng diện tích 
trên 700m2. Trạm y tế xã Yên Lương được đưa vào 
sử dụng sẽ phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe 
ban đầu cho nhân dân, đồng thời là một giải pháp 
giảm tải gánh nặng về lưu lượng bệnh nhân tại các 
tuyến trên, thực hiện tốt công tác truyền thông các 
chương trình y tế cộng đồng, góp phần quan trọng 
đưa Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 
- 2020.

Tại Lễ khánh thành, ông Đào Minh Tuấn - Phó 
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank 

Khánh thành Trạm y tế tại Phú Thọ do

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

SÁNG NGÀY 17/08/2019, TẠI XÃ YÊN LƯƠNG, HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ, 
VIETCOMBANK ĐÃ PHỐI HỢP VỚI UBND HUYỆN THANH SƠN TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH 
TRẠM Y TẾ XÃ YÊN LƯƠNG DO VIETCOMBANK TÀI TRỢ 2 TỶ ĐỒNG.

chia sẻ, công trình Trạm y tế xã Yên Lương 
là một trong những công trình trọng điểm 
nằm trong kế hoạch ASXH của Vietcombank 
năm 2019, là tình cảm của hơn 17.000 CBNV 
Vietcombank dành cho tỉnh Phú Thọ nói chung 
và nhân dân xã Yên Lương nói riêng. Việc làm 
này không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ 
nguồn” mà còn thể hiện quyết tâm phát triển và 
nâng cao đời sống cho người dân địa phương, 
nâng cao sức khỏe cộng đồng và toàn xã hội. 
Vietcombank tin tưởng với công trình Trạm y tế 
xã Yên Lương, người dân nói chung và đặc biệt 
là các gia đình có công với cách mạng, các Mẹ 
Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, các gia 
đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn sẽ được 
chăm sóc sức khỏe tốt hơn, kịp thời và sẽ có 
cuộc sống hạnh phúc hơn.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã 
long trọng cắt băng khánh thành, thực hiện 
nghi thức mở biển công trình, trồng cây lưu 
niệm trong khuôn viên Trạm y tế, tham quan 
công trình và chia sẻ niềm vui chung với các y, 
bác sỹ và nhân dân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành 
Trạm y tế xã Yên Lương

Vietcombank tài trợ 2 tỷ đồng

NỔI BẬT

SÁNG NGÀY 19/8/2019, ÔNG KYLE 
F.KELHOFER - GIÁM ĐỐC QUỐC GIA KHU VỰC 
VIỆT NAM, LÀO, CAMPUCHIA CỦA TỔ CHỨC 
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC) ĐÃ ĐẾN THĂM VÀ 
LÀM VIỆC VỚI VIETCOMBANK CẦN THƠ. 

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Yến

Bài & Ảnh: Ngô Nguyễn Quang Đăng
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Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó 
Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự 
đã công bố các quyết định về mô 

hình tổ chức và nhân sự, theo đó:

 Tại quyết định số 1108/QĐ-VCB-
CS&KHNS ngày 25/06/2019, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết 
phê duyệt hoàn thiện mô hình tổ 
chức và hoạt động của Trung tâm 
thanh toán Vietcombank kể từ ngày 
01/08/2019.

Chiều ngày 31/07/2019, tại trụ sở Vietcombank Chương Dương đã diễn 
ra Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi 
nhánh.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự 
Vietcombank đã công bố Quyết định số 1440/QĐ-VCB-TCNS ngày 31/07/2019 
của HĐQT về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng 
phòng Pháp chế TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank 
Chương Dương kể từ ngày 01/08/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank 
đã giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Phương sớm nắm bắt hoạt động của 
chi nhánh, xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị, triển khai hiệu quả các nhiệm 
vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Phương - tân Phó Giám đốc 
Vietcombank Chương Dương khẳng định sẽ cùng Ban Giám đốc chi nhánh xây 
dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC 
VIETCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG

Ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc trao Quyết 
định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Phương - tân Phó 

Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Chương Dương

Lễ công bố các quyết định về mô hình tổ chức 
và nhân sự một số phòng ban
tại Trụ sở chính Vietcombank

CHIỀU 31/07/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ CÁC 
QUYẾT ĐỊNH VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ MỘT SỐ PHÒNG, 
BAN, TRUNG TÂM TẠI TRỤ SỞ CHÍNH.

tâm Thanh toán - Trụ sở chính giữ 
chức vụ Giám đốc Trung tâm Thanh 
toán - Trụ sở chính Vietcombank kể 
từ ngày 01/08/2019.

 Tại quyết định số 1444/QĐ-VCB-
TCNS ngày 31/07/2019, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank đã ký quyết 
định điều động và bổ nhiệm ông 
Võ Trí Thanh, Trưởng phòng Tác 
nghiệp kinh doanh vốn – Trụ sở 
chính giữ chức vụ Trưởng Trung 
tâm Dịch vụ khách hàng - Trụ sở 
chính Vietcombank kể từ ngày 
01/08/2019.
Tại buổi lễ, Vietcombank cũng 

đã công bố các quyết định về việc bổ 
nhiệm lãnh đạo các phòng thuộc Trung 
tâm Dịch vụ khách hàng và Trung tâm 
thanh toán.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phạm 
Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng 
Giám đốc Vietcombank bày tỏ mong 
muốn và tin tưởng rằng lãnh đạo và cán 
bộ các đơn vị sẽ tiếp tục kế thừa, phát 
huy những thành tựu tốt nhất đã đạt 
được thời gian qua, không ngừng xây 
dựng mối đoàn kết, thống nhất trong 
đơn vị, triển khai hiệu quả nhiệm vụ 
được giao, xứng đáng với sự tin tưởng 
của Ban Lãnh đạo.

Thay mặt cho các cán bộ được điều 
động, bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Xuân 
Hòa - Giám đốc Trung tâm Thanh toán 
Trụ sở chính tiếp thu ý kiến chỉ đạo giao 
nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và khẳng 
định trên cương vị mới, trọng trách mới 
sẽ không nỗ lực để hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao.

 Tại quyết định số 1121/QĐ-VCB-
CS&KHNS ngày 25/06/2019, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank đã ký 
quyết định sáp nhập Phòng tác 
nghiệp kinh doanh vốn vào Trung 
tâm Dịch vụ khách hàng kể từ ngày 
01/08/2019.

 Tại quyết định số 1443/QĐ-VCB-
TCNS ngày 31/07/2019, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank đã ký quyết 
định điều động và bổ nhiệm bà 
Nguyễn Thị Xuân Hoà, Trưởng Trung 

NỔI BẬT

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Huệ Anh - Phó Trưởng 
ban Tổ chức & Nhân sự đã công bố các quyết 
định của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc 

Vietcombank về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, 
theo đó:

Tại quyết định số 1441/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/07/2019, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký 
quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Pháp 
chế đối với ông Nguyễn Đăng Hồng Minh, Phó 
Trưởng phòng Pháp chế - Trụ sở chính Vietcombank 
kể từ ngày 01/08/2019.

Tại quyết định số 1442/QĐ-VCB-TCCB ngày 
31/07/2019, Tổng Giám đốc Vietcombank đã ký 
quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thịnh, 
Chuyên gia Phê duyệt tín dụng - Phòng Phê duyệt 
tín dụng Trụ sở chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng 
Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính Vietcombank kể từ 
ngày 01/08/2019.

LỄ CÔNG BỐ 
CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG

CHIỀU NGÀY 31/07/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH ĐÃ DIỄN 
RA LỄ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU ĐỘNG VÀ 
BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO MỘT SỐ PHÒNG/BAN TẠI TRỤ SỞ 
CHÍNH CỦA VIETCOMBANK. 

& BỔ NHIỆM NHÂN SỰ TẠI 
TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK

Phó Tổng Giám đốc Đinh Thị Thái (bên trái) và Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Vinh (bên phải) trao quyết định 
và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đăng Hồng Minh, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Pháp chế - 

Trụ sở chính Vietcombank

Phó Tổng Giám đốc Đinh Thị Thái (bên phải) và Phó Tổng Giám đốc 
Lê Quang Vinh (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 

ông Nguyễn Văn Thịnh - tân Phó Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng 
Trụ sở chính Vietcombank

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Đinh Thị Thái - Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank nhấn mạnh, Ban Lãnh 
đạo Vietcombank mong các đồng chí tiếp tục nỗ lực, 
phối hợp cùng Ban Giám đốc, CBNV tại đơn vị cũng 
như các phòng ban tại TSC và Chi nhánh nhằm đảm 
bảo yêu cầu công tác trong tình hình mới, đồng thời 
có sự hỗ trợ tốt cho các đơn vị, xây dựng mối đoàn 
kết trong đơn vị, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ 
được giao.

Thay mặt các cán bộ được nhận quyết định điều 
động và bổ nhiệm, ông Nguyễn Đăng Hồng Minh 
- Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Pháp chế đã 
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, hứa sẽ tiếp 
tục trau dồi, rèn luyện, nhanh chóng nắm bắt công 
việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Lãnh đạo 
tin tưởng giao.

Bài & Ảnh: Hồng Hải

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

Bài & Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng
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Tham dự Hội nghị sơ kết và Lễ tuyên dương, về 
phía khách mời có đ/c Bùi Quang Huy - Bí thư 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch 

TW Hội sinh viên Việt Nam; đ/c Nguyễn Hải Minh 
- Ủy viên BTV TW Đoàn, Trưởng Ban Quốc tế TW 
Đoàn; đ/c Vũ Đức Tú - Ủy viên BTV TW Đoàn, Ủy 
viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đoàn Khối 
DNTW; đ/c Ngô Đức Bình - Bí thư Đoàn Thanh 
niên Ngân hàng Trung ương. Về phía Vietcombank 
có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Đoàn Thanh 
niên, các đ/c Phó Bí thư, Ủy viên BTV, Ủy viên BCH 
Đoàn Vietcombank; các đ/c Bí thư, Phó Bí thư, Ủy 
viên BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc có mặt tại 
các điểm cầu truyền hình và 88 gương TNTT làm 
theo lời Bác đến từ các cơ sở Đoàn trong hệ thống 
Vietcombank.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ và tuyên dương
“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” 
TỪ 26-27/7/2019, ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK ĐÃ 
LONG TRỌNG TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG HỘI NGHỊ SƠ 
KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN 6 
THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI 
NĂM 2019 KẾT HỢP TUYÊN DƯƠNG 88 GƯƠNG “THANH 
NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC” (TNTT) VÀ TRẠI HÈ 
THANH NIÊN “KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ VIETCOMBANK”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem 
phóng sự sơ kết công tác Đoàn Thanh niên 
Vietcombank 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên của 
Đoàn Vietcombank 6 tháng đầu năm 2019 đạt 
được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhiều hoạt 
động phong trào tạo không khí thi đua rèn 
luyện trong đoàn viên thanh niên, góp phần 
thực hiện thắng lợi mục tiêu chủ đề công tác 
năm đã đặt ra và cũng là tiền đề để Đoàn Thanh 
niên Vietcombank tiếp tục triển khai có hiệu 
quả các phong trào hành động cách mạng của 
tuổi trẻ trong 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Vũ Tiến Duật - 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy nhấn mạnh: 
Để hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề 
ra trong năm 2019, trong 6 tháng cuối năm, rất 
nhiều việc mà tổ chức Đoàn Vietcombank cần 
nỗ lực và quyết liệt hơn nữa như việc đăng ký 
đảm nhận và triển khai thực hiện hoàn thành 
chỉ tiêu công trình thanh niên các cấp; bình xét 
và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đảm bảo 
yêu cầu mới đặt ra, đẩy mạnh các hoạt động 
ASXH... “Các đồng chí cán bộ Đoàn cần phát huy 
trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để đề xuất các giải 

pháp, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong xây 
dựng kế hoạch cũng như triển khai công tác 
Đoàn”, đ/c Phạm Tiến Duật chỉ đạo.

Hội nghị cũng đã được nghe phần thảo luận, 
đóng góp ý kiến trình bày dưới hình thức trình 
chiếu video của các cơ sở Đoàn gồm: ĐCS Trụ 
sở chính; ĐCS Vietcombank Hồ Chí minh; ĐCS 
Vietcombank Đà Nẵng và ĐCS Vietcombank Gia 
Định. 

Ngay sau Hội nghị, các đại biểu đã được xem 
phóng sự “Tuổi trẻ Vietcombank học tập và làm 
theo lời Bác”. Tích cực triển khai thực hiện cuộc 
vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm 
theo lời Bác”, đã có rất nhiều tấm gương tiêu 
biểu, những cá nhân có thành tích cao trong 
hoạt động chuyên môn và hoạt động đoàn thể 
trong hệ thống Vietcombank, góp phần đưa 
phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác 
của đoàn viên thanh niên Vietcombank luôn 
hừng hực khí thế. Để ghi nhận các thành tích đó, 
Hội đồng Thi đua khen thưởng Vietcombank đã 
quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch HĐQT 
cho 88 gương TNTT làm theo lời Bác giai đoạn 
2017 - 2018 là các cá nhân xuất sắc đại diện 
nhóm cán bộ quản lý trẻ tiêu biểu, cán bộ Đoàn 

tiêu biểu và đoàn viên tiêu biểu trong toàn hệ 
thống Vietcombank.

Trước đó, chiều ngày 26/7/2019, 88 
gương TNTT và các đ/c Ủy viên BCH Đoàn 
Vietcombank đã vinh dự được tham dự Lễ 
báo công dâng Bác tại Khu di tích Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, xem phim tư liệu “Những giây 
phút cuối đời của Bác” và đón nhận Huy hiệu 
Hồ Chí Minh.

Sau khi kết thúc Hội nghị sơ kết công tác 
Đoàn 6 tháng đầu năm và tuyên dương “Thanh 
niên tiên tiến làm theo lời Bác”, các đ/c Ủy 
viên BCH Đoàn Thanh niên Vietcombank và 88 
gương TNTT đã tham dự Trại hè thanh niên 
“Khát vọng tuổi trẻ Vietcombank” tại Quảng 
Ninh. Với các hoạt động teambuiding truyền 
tải nhiều thông điệp ý nghĩa gắn với các phong 
trào hoạt động Đoàn chương trình giúp các cán 
bộ Vietcombank ở nhiều vị trí công tác trong 
hệ thống tăng tính gắn kết, sẻ chia và giao lưu 
đoàn kết. 

Từ ngày 02-03/08/2019, 
tại Tiền Giang, Đoàn 
Thanh niên Vietcombank 

Long An đã tham dự Buổi 
họp mặt Đoàn khối doanh 
nghiệp tỉnh, thành phố và 
tuyên dương thanh niên tiên 
tiến làm theo lời Bác Khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long. Đ/c 
Phạm Thị Kim Ngân - Bí thư 

Bí thư Đoàn Vietcombank Long An được tuyên dương 
Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đoàn thanh niên Vietcombank 
Long An vinh dự là 1 trong 
2 đại điểu đại diện cho Đoàn 
khối Cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh Long An được tuyên 
dương vì sự năng động, cống 
hiến cho hoạt động đoàn cũng 
như phong trào thanh niên, 
đồng thời hoàn thành tốt công 
tác chuyên môn tại đơn vị. Đ/c Phạm Thị Kim Ngân, (thứ tư từ trái qua) vinh dự 

nhận hoa và kỷ niệm chương

Đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Bùi Quang Huy (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang) - Bí thư TW Đoàn, 
Chủ tịch TW Hội sinh viên Việt Nam và đ/c Vũ Tiến Duật (hàng đầu, 
thứ 5 từ trái sang) – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank 

cùng các cán bộ quản lý trẻ tiêu biểu 

NHỊP SỐNG

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

Bài & Ảnh: Kim Ngân
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Bài: Đỗ Ngọc Quảng

HÀNH TRÌNH

THEO CHÂN BÁC
TỪ 26 - 27/7/2019, ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK 
ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN 
LÀM THEO LỜI BÁC VÀ TRẠI HÈ THANH NIÊN NĂM 2019. 
CHÚNG TÔI VINH DỰ LÀ 88 CÁN BỘ QUẢN LÝ TRẺ, CÁN 
BỘ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO 
THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC GIAI ĐOẠN 
2017 - 2018 CỦA HỆ THỐNG VIETCOMBANK TỤ HỘI VỀ 
THỦ ĐÔ HÀ NỘI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH NÀY.

Các đại biểu Thanh 
niên tiên tiến chụp 
ảnh tại Khu di tích 

Phủ Chủ tịch

   

Ngày 18/8/2019, Vietcombank Hải Dương tổ 
chức gặp mặt, tuyên dương các cháu là con 
CBNV Chi nhánh đạt thành tích cao trong học 

tập, rèn luyện năm học 2018 - 2019.      
Năm nay, các cháu được đến viếng thăm Lăng Bác 

Hồ, càng ý nghĩa và xúc động hơn khi các cháu được 
xem thước phim tài liệu “Những giây phút cuối đời 
của Bác”. Buổi lễ tuyên dương và trao thưởng cho 
các cháu sau đó được tổ chức ở một nơi có ý nghĩa 
thiêng liêng - Văn Miếu Quốc Tử Giám, là nơi tôn 
vinh nền văn hóa, giáo dục truyền thống tôn sư trọng 
đạo, khuyến đức, khuyến tài, là biểu tượng trường 
tồn, vĩnh cửu của tinh hoa văn hóa, giáo dục Việt 
Nam.

Lễ tuyên dương các cháu là con cán bộ Chi nhánh 
đạt thành tích cao trong học tập đã trở thành một 
hoạt động truyền thống tại Vietcombank Hải Dương, 
thể hiện sự ghi nhận, quan tâm, chăm lo và chắp 
cánh ước mơ cho những mầm non của mỗi bậc làm 
cha mẹ và cũng chứa đựng những gửi gắm kỳ vọng 
của Ban Lãnh đạo Chi nhánh với thế hệ là chủ nhân 
tương lai của đất nước. 

Sáng 13/8, Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Cần Thơ tổ 
chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi 
năm học 2018 – 2019 cho gần 1.500 học sinh 

xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho gần 200.000 học sinh 
phổ thông của toàn thành phố. Nhân sự kiện này, 
Vietcombank Cần Thơ đã tài trợ 50 triệu đồng, tương 
đương với 61 suất học bổng cho các em học sinh đoạt 
giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học phổ thông 
cấp quốc gia, các em học sinh đoạt giải tại cuộc thi 
Wecode quốc tế năm 2018 tại Trung Quốc và các em học 
sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học cơ sở 
cấp thành phố.

Thời gian qua, ngành giáo dục TP. Cần Thơ và 
Vietcombank Cần Thơ có mối quan hệ hợp tác hỗ trợ 
qua lại rất hiệu quả. Đặc biệt, từ năm 2016, hai bên đã 
ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, kể từ đó mối quan hệ 
hợp tác giữa hai đơn vị đã nâng lên tầm cao mới. 

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG
KHEN THƯỞNG CÁC CHÁU LÀ 
CON CBNV ĐẠT THÀNH TÍCH CAO 
TRONG NĂM HỌC 2018 - 2019

Bài & Ảnh: Hoàng Vân

Bài & Ảnh: Ngô Nguyễn Quang Đăng

Đ/c Nguyễn Thị Thêu- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc 
Chi nhánh trao phần thưởng các cháu đạt thành 

tích xuất sắc, nổi bật trong năm học 2018-2019

Vietcombank Cần Thơ 
đồng hành cùng Sở Giáo dục 
trong công tác tuyên dương 
gần 1.500 học sinh giỏi

Bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP Cần Thơ (áo dài xanh) 
và ông Trần Long Giang – Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ cùng 

trao học bổng cho các em học sinh

NHỊP SỐNG

Hành trình được bắt đầu bằng Lễ báo công 
dâng Bác tại căn nhà số 67, khu Di tích 
Phủ Chủ tịch - nơi đã chứng kiến những 

ngày cuối đời của Người. Tại đây, chúng tôi báo cáo 
với Bác về những kết quả trong công tác chuyên 
môn cũng như công tác Đoàn; hứa với Bác sẽ phấn 
đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi được nghe giới thiệu về Phủ Chủ tịch, 
về những vật dụng giản dị hay con đường đá sỏi, 
những rặng cây, ao cá cùng căn nhà sàn đơn sơ nơi 
Bác từng sinh sống và làm việc. Được xem bộ phim 
“Những ngày cuối đời của Bác”, chúng tôi ai cũng 
bồi hồi xúc động và cảm nhận rõ hơn những bài 
học vô giá về tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh 
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp, giải phóng con người, giải phóng nhân loại.  

Thật vinh dự và tự hào với chúng tôi khi được 
trao tặng Huy hiệu Bác Hồ tại Khu Di tích Phủ Chủ 
tịch. Nhìn tấm huy hiệu Bác lấp lánh trên ngực 
áo xanh thanh niên Việt Nam, mỗi chúng tôi càng 

thêm quyết tâm “phấn đấu và phải phấn đấu để 
làm người và làm người cộng sản” như Bác Hồ 
kính yêu đã dạy.  

Ngày thứ hai, chúng tôi được tham gia Lễ 
tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời 
Bác một cách trang trọng, lịch sự và ngắn gọn. 
Đặc biệt, tại chương trình Team building trong 
khuôn khổ Trại hè thanh niên, chúng tôi đều 
cảm thấy choáng ngợp trước độ hoành tráng, 
chuyên nghiệp và hiện đại, thể hiện những nét 
đặc trưng riêng có của Vietcombank. Thông 
qua các trò chơi tái hiện những hoạt động của 
các chiến sỹ trong thời kỳ kháng chiến như vác 
súng tải đạn, đào hầm vượt ngục, trèo đèo lội 
suối… các thành viên đã lần lượt trải qua những 
khó khăn như Ích kỷ, Ngại khó, Lười biếng, Sống 
ảo với Tâm trong, Trí sáng, Sức khỏe, Khát vọng 
để cùng Bứt phá mọi giới hạn, chung sức, chung 
lòng, đưa con thuyền của Vietcombank hướng 
ra biển lớn. 

Được truyền lửa từ ngọn đuốc của đ/c 
Nguyễn Quỳnh Mai - Ủy viên BCH Đoàn khối 
DNTW, Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, 
Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank, chúng 
tôi nói riêng và tất cả đoàn viên thanh niên 
Vietcombank nói chung như được thắp lên 
ngọn lửa, quyết tâm phấn đấu xây dựng 
“Vietcombank xanh và mạnh; Vietcombank uy 
tín và hiện đại; Vietcombank gần gũi và biết 
sẻ chia”.         
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NHỊP SỐNG

Bài & Ảnh: Duy Thanh

Bài & Ảnh: Minh Yến

Ông Hồng Quang – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối 
Nhân sự Vietcombank (bên trái) trao biển tượng trưng tặng học bổng 

cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân

VIETCOMBANK Vietcombank tặng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Ngoại thương

Sáng ngày 06/09/2019, Trường ĐH Kinh 
tế Quốc dân đã trang trọng tổ chức Lễ 
Khai giảng hệ Đại học chính quy cho hơn 

5.000 tân sinh viên khóa 61. Ông Hồng Quang 
- Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự 
thay mặt Vietcombank tham dự sự kiện và 
trao tặng học bổng với tổng giá trị 150 triệu 
đồng các sinh viên có thành tích học tập xuất 
sắc và sinh viên khóa mới đạt kết quả thi đầu 
vào cao nhất của Trường.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS Phạm 
Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh 
tế Quốc dân gửi lời cảm ơn tới các cá nhân, tổ 
chức nói chung và Ban Lãnh đạo cùng CBNV 
Vietcombank nói riêng về sự hợp tác hiệu 
quả cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của các 
đơn vị đã góp phần quan trọng tăng cường 
nguồn lực cho sự phát triển của Trường.

Năm 2019, với thông điệp “Hành trình 
kết nối”, Vietcombank tiếp tục đồng hành 
và trang bị cho các bạn tân sinh viên của 10 
trường đại học, cao đẳng tại TP. Hà Nội, TP. 
HCM, Đà Nẵng và Nghệ An bước vào năm học 
mới với việc chia sẻ thông tin, mang đến trải 
nghiệm nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
hiện đại, tiện ích cho các bạn sinh viên có cơ 
hội tìm hiểu, khám phá về những lĩnh vực mà 
mình đang theo học.

Sáng ngày 09/09/2019, Trường ĐH Ngoại thương 
đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 
- 2020. Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám 

đốc Vietcombank tham dự sự kiện và thay mặt Ban Lãnh 
đạo trao tặng 20 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng 
cho sinh viên của Trường.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Bùi Anh Tuấn - Hiệu 
trưởng nhà trường nhấn mạnh, với 59 năm trưởng 
thành và phát triển, ĐH Ngoại thương là cái nôi nuôi 
dưỡng và phát huy tiềm năng của người học cũng như 
khả năng khẳng định bản thân trong cộng đồng quốc 
tế. Cũng tại buổi Lễ, ông Bùi Anh Tuấn đã tổng kết lại 
những thành tích nổi bật của trường trong năm học 
2018-2019 và gửi lời tri ân đến các doanh nghiệp, các tổ 
chức tài chính nói chung và Vietcombank nói riêng đã có 
nhiều hỗ trợ cho công tác giáo dục, đào tạo của trường.

Với việc trao tặng 20 suất học bổng trị giá 200 triệu 
đồng cho ĐH Ngoại thương, Vietcombank tiếp tục thể 
hiện cam kết đồng hành với các hoạt động ASXH về giáo 
dục, đóng góp tích cực vào hành trình ươm mầm những 
tài năng trẻ, nguồn nhân lực tương lai của đất nước. 

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank trao 20 suất học bổng 
cho đại diện Trường Đại học Ngoại thương

Bài & Ảnh: Minh Yến

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Bùi Tín Nghị - Giám đốc 
Học viện Ngân hàng đã nhiệt liệt biểu dương các sinh 
viên có thành tích xuất sắc trong học tập và đạt được học 

bổng của Thống đốc NHNN, ngành ngân hàng và học bổng 
của các tổ chức tài chính và doanh nghiệp, đồng thời dành lời 
tri ân đến lãnh đạo ngành ngân hàng nói chung và lãnh đạo 
Vietcombank nói riêng đã quan tâm, hỗ trợ để chất lượng 
công tác đào tạo tại Học viện ngày càng được nâng cao. 

Để động viên, khích lệ các sinh viên đạt kết quả học tập 
tốt, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã quyết định trao tặng 20 
suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng cho Học viện 
Ngân hàng. Đây là món quà có giá trị về cả vật chất và tinh 
thần của Vietcombank nhằm tiếp thêm động lực cho các em 
sinh viên trên hành trình học tập trong năm học mới đạt 
thành tích cao.

Với việc tham gia trao học bổng cho học sinh, sinh viên 
trong năm học mới, Vietcombank khẳng định cam kết đồng 
hành cùng thế hệ trẻ của đất nước, hỗ trợ các em phát huy 
tài năng và trí tuệ của mình; khẳng định sự quan tâm của 
Vietcombank đến sự nghiệp trồng người, tạo động lực đưa 
phong trào thi đua trong học tập ngày càng phát triển. 

tặng 20 suất học bổng trị giá 
200 triệu đồng cho sinh viên 
Học viện Ngân hàng

Vietcombank 

SÁNG NGÀY 05/09/2019, HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 
TRANG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 
2019 - 2020. TẠI SỰ KIỆN, ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO 
VIETCOMBANK ĐÃ TRAO TẶNG 20 SUẤT HỌC BỔNG TRỊ 
GIÁ 200 TRIỆU ĐỒNG CHO SINH VIÊN CỦA HỌC VIỆN.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank trao 20 suất học bổng 
cho đại diện Học viện Ngân hàng

TẶNG HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Sáng 26/09/2019, Học viện Tài chính (HVTC) đã 
trang trọng tổ chức Lễ khai giảng hệ Đại học chính 
quy khóa 57 năm học 2019 - 2020. Ông Lê Hoàng 

Tùng - Kế toán trưởng Vietcombank đã tham dự sự kiện 
và thay mặt Ban Lãnh đạo trao tặng 20 suất học bổng trị 
giá 200 triệu đồng cho sinh viên HVTC.

Nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và hỗ trợ sinh viên, phục vụ sự 
nghiệp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng, tháng 10/2018, Vietcombank và HVTC 
đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các nội dung chính: 
Vietcombank trao học bổng cho sinh viên xuất sắc hàng 
năm, hỗ trợ sinh viên thực tập, tìm hiểu thực tế hoạt 
động kinh doanh, nghiên cứu khoa học; cung ứng tổng 
thể các dịch vụ ngân hàng cho học viện và sinh viên học 
viện; HVTC giới thiệu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc để 
Vietcombank xem xét tuyển chọn. Trong gần 1 năm qua, 
Vietcombank và HVTC đã triển khai nhiều hoạt động, đạt 
được những kết quả hợp tác bước đầu hết sức tốt đẹp. 

Vietcombank tặng học bổng cho sinh viên Học viện Tài chính

Ông Lê Hoàng Tùng – Kế toán trưởng Vietcombank trao 20 suất 
học bổng cho đại diện các sinh viên có thành tích xuất sắc tại 

Học viện Tài chính
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Trong số 12 em HSSV, 
có 2 em học sinh được 
nhận học bổng của 
Thống đốc NHNN là: học 

sinh Đỗ Quang Minh - Lớp 8, 
Trường THPT chuyên Hà Nội 
Amsterdam với thành tích 33 
giải thưởng quốc gia và quốc 
tế trong 3 năm 2017 – 2019, 
trong đó có Huy chương Vàng 
Olimpic Toán học trẻ quốc tế 
tại Bulgaria (IMC) năm 2018, 
con của chị Nguyễn Hải Hương 
- Phó Trưởng phòng KHDN 
Vietcombank Ba Đình; học 
sinh Trịnh Anh Minh - Lớp 7, 
Trường THPT chuyên Hà Nội 
Amsterdam với thành tích 18 
giải quốc tế, quốc gia, thành 
phố Hà Nội trong 3 năm 2017 
- 2019, con của chị Vương 
Thái Hằng - Phó Giám đốc 
Vietcombank Sở giao dịch.

Tại sự kiện, ông Đào Minh 
Tú - Phó Thống đốc thường 
trực NHNN, Uỷ viên BCH Tổng 
LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn 
NHVN đánh giá hoạt động của 
Công đoàn NHVN đã có nhiều 
đổi mới, sáng tạo, ngày càng 
đi vào chiều sâu, mang lại hiệu 
quả thiết thực cho đoàn viên, 
người lao động và con em 
trong ngành. Ông Đào Minh 
Tú cũng cho rằng, các cấp lãnh 
đạo chuyên môn, các tổ chức 
đoàn thể trong ngành, nhất là 
tổ chức CĐ các cấp, đứng vai trò 
chỉ đạo, hướng dẫn là CĐNHVN 
cần xác định rõ những thời cơ, 
thách thức, tiếp tục chỉ đạo 
thực hiện tốt công tác gia đình, 
trẻ em trong tình hình mới. 

Tại Hội nghị, chị Nguyễn Hải 
Hương (mẹ em Đỗ Quang Minh) đã chia sẻ về 
phương pháp nuôi dạy con, các cuốn sách mà 
chị đã đọc khi bắt đầu làm mẹ, cách tạo cho con 
chủ động trong phân bổ thời gian giữa học tập 
và rèn luyện thể chất, xây dựng tính tự lập.

Đại diện Công đoàn Vietcombank, ông Đào 
Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn đã có buổi gặp mặt, biểu dương và tặng 
quà kỷ niệm tới 12 HSSV cùng gia đình trong 
không khí vui vẻ, đầm ấm. 

Danh sách 12 HSSV được biểu dương:
TT HSSV, Trường Thành tích Bố/Mẹ - Đơn vị

1 Nguyễn Xuân Vinh 
- Lớp 4, Trường Liên 
cấp Tiểu học & THCS 
Ngôi sao Hà Nội 

Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Toán dành cho học sinh 
Singapore và Châu Á (SASMO) năm 2019

Đăng Thu Hà - Kiểm toán viên Phòng 
Kiểm toán nội bộ Vietcombank TSC

2 Trần Hải Anh - Lớp 
12, Trường THPT 
chuyên Đại học Sư 
phạm, Trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội

 Năm 2017: Giải Nhì môn Tiếng Anh kỳ thi chọn Học sinh giỏi 
quốc gia THPT; Huy chương Bạc môn Tiếng Anh kỳ thi học sinh 
giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng 
Bắc bộ.

 Năm 2018: Giải Nhì môn Tiếng Anh kỳ thi chọn Học sinh giỏi 
quốc gia THPT.

Trần Thị Mai Hương - Cán bộ Phòng 
Quan hệ công chúng Vietcombank 
TSC

3 Lục Nguyên Khôi - 
Trường THCS Nguyễn 
Tất Thành

Giải Nhất cấp Quốc tế cuộc thi Nghiên cứu khoa học lần 16 tại 
khu vực Bắc Singapore năm 2017

Phan Thị Mai Hương - Cán bộ Phòng 
Kế hoạch Vietcombank TSC

4 Đỗ Quang Minh - 
Lớp 8, Trường THPT 
chuyên Hà Nội  
Amsterdam

 Năm 2017: 8 giải thưởng quốc gia và quốc tế.
 Năm 2018: 15 giải thưởng quốc gia và quốc tế.
 Năm 2019: 10 giải thưởng quốc gia và quốc tế.

Nguyễn Hải Hương - Phó Trưởng 
phòng KHDN Vietcombank Ba Đình

5 Lưu Phong Sư - Lớp 
Sư phạm Lý K42, Đại 
học Sư phạm Tp.HCM

Giải Nhì Trắc nghiệm Vật lý kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn 
quốc lần thứ XXII năm 2019

Bùi Kim Ngân - Trưởng phòng giao 
dịch số 2 Vietcombank Cà Mau

6 Lê Đình Tuệ Minh - 
Lớp 4I, Trường Tiểu 
học Trưng Vương 

 Năm 2018: Giải Ba cuộc thi Toán quốc tế Hoa Kỳ (AMO). 
 Năm 2019: Giải Nhì cuộc thi Toán quốc tế Singapore & Châu 

Á (SASMO).

Lê Đình Tú - Cán bộ phòng Hành 
chính tổng hợp - Công ty Chứng 
khoán Vietcombank

7 Nguyễn Thị Đan Mỹ 
- Lớp 9 - Trường TH 
School

Giải Đặc biệt tại Cuộc thi Nghệ thuật Châu Á Tháo Bình Dương 
năm 2019 (Piano)

Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban 
kiểm soát - Công ty Cho thuê tài 
chính Vietcombank 

8 Nguyễn Vinh Kha - 
Lớp 9, Trường THCS 
Nguyễn Huệ

 Năm 2017: Huy chương Vàng cự ly 50m bơi ngửa nam lứa tuổi 
12-13 môn Bơi tại giải Bơi lội và Bóng rổ học sinh phổ thông 
toàn quốc; Huy chương Bạc cự ly 100m bơi ngửa nam lứa tuổi 
12013 môn Bơi tại giải Bơi lội và Bóng rổ học sinh phổ thông 
toàn quốc.

 Năm 2018: Huy chương Bạc cự ly 50m bơi ngửa tại giải Bơi học 
sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc được tổ chức từ 
ngày 30/07/2018 đến 04/08/2018 tại TP Đà Nẵng;  Huy chương 
Bạc cự ly 100m bơi ngửa tại giải Bơi học sinh, thanh thiếu niên 
và nhi đồng toàn quốc được tổ chức từ ngày 30/07/2018 đến 
04/08/2018 tại TP Đà Nẵng.

Lê Nguyễn Anh Đào - Trưởng phòng 
giao dịch Hòa Thuận Vietcombank Đà 
Nẵng

9 Lê Trần Thái An - Lớp 
4, Trường tiểu học 
Quang Trung

 Giải Đồng cuộc thi Toán quốc tế AMO 2018.
 Giải Đồng cuộc thi Toán quốc tế IMC 2018.

Lê Sĩ Thái - Cán bộ Phòng giao dịch 
Bến Ngự Vietcombank Huế

10 Trịnh Anh Minh – 
Lớp 7, Trường THPT 
chuyên Hà Nội 
Amsterdam

 Năm 2017: 03 giải Quốc tế.
 Năm 2018: 08 giải Quốc gia và quốc tế
 Năm 2019: 07 giải quốc gia, quốc tế và bằng khen của Chủ 

tịch UBND Tp.Hà Nội;

Vương Thái Hằng - Phó Giám đốc 
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch

11 Đinh Hồng Đăng 
- Lớp 9A6, Trường 
THCS Minh Khai 

 Năm 2017: Huy chương vàng giải Toán Singapore Châu Á 
(SASMO).

 Năm 2018: Giải Đồng kỳ thi Olympic Toán Singapore Châu Á 
(SASMO).

 Năm 2019: Huy chương Vàng giải Toán Singapore Châu Á 
năm 2019.

Nguyễn Thị Vân Anh - Cán bộ 
Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh 
Vietcombank Sở giao dịch

12 Vũ Đức Phát - Lớp 
8/4, Trường THCS 
Nguyễn An Ninh 

Giải Vàng Piano Liên hoan nghệ thuật Châu Á Thái Bình Dương 
tại Singapore năm 2018

Nguyễn Lan Anh - Phó phòng Dịch vụ 
khách hàng Vietcombank Vũng Tàu

12 học sinh, sinh viên là con của cán bộ 
Vietcombank được biểu dương tại
“Hội nghị biểu dương HSSV tiêu biểu 
con CBCNVCLĐ ngành Ngân hàng 
giai đoạn 2017 - 2019”

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

SÁNG 02/08/2019, TẠI HÀ NỘI, CÔNG ĐOÀN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT 
NAM ĐÃ TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG HỌC SINH SINH VIÊN TIÊU 
BIỂU CON CBCNVCLĐ NGÀNH NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2019”. TẠI 
SỰ KIỆN, 12 HỌC SINH SINH VIÊN (HSSV) LÀ CON EM CBNV TRONG TOÀN 
HỆ THỐNG VIETCOMBANK VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC 
ĐÃ ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG KHEN THƯỞNG.

Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn NHVN 
trao phần thưởng 10 triệu đồng của Thống đốc NHNN cho học sinh Đỗ Quang Minh – con cán bộ Nguyễn Hải Hương 

– Phó Trưởng phòng KHDN Vietcombank Ba Đình 

NHỊP SỐNG
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NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK THANH XUÂN CHÀO ĐÓN 
TÂN SINH VIÊN K57 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH – 
HÀNH TRÌNH KẾT NỐI

CHUYẾN XE 
“HÀNH TRÌNH 
KẾT NỐI” CỦA 
VIETCOMBANK TỚI 
TRƯỜNG ĐH NGÂN 
HÀNG TP.HCM VÀ 
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Vietcombank Cần Thơ trao xe đạp cho 
học sinh nghèo hiếu học tỉnh Hậu Giang 

Bài & Ảnh: Trần Thu Hiền

Bài & Ảnh: Ngô Nguyễn Quang Đăng

Bài & Ảnh: Linh Chi

Hình ảnh đội trước giờ chuẩn bị

Tiếp nối chuỗi chương trình “Chào đón tân sinh viên 
năm 2019” tại các trường Đại học, cao đẳng trên khắp 
cả nước, vào các ngày 24 – 25/8/2019, Vietcombank 

Thanh Xuân cùng phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ Trụ 
sở chính đã tổ chức chương trình với thông điệp “Hành 
trình kết nối” tại Học viện Tài chính (HVTC). 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, đã có hàng nghìn lượt 
tham quan và đăng ký sử dụng toàn bộ dịch vụ ngân hàng 
điện tử của Vietcombank. Qua chương trình, Vietcombank 
đã chào đón và mang đến cơ hội được tiếp cận, trải nghiệm 
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích nhất 
tới trên 4.000 tân sinh viên khóa K57 (2019 – 2023) và 
hàng nghìn lượt sinh viên hiện hữu của HVTC.

Đại học Ngân hàng TP.HCM

Đ/c Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (thứ 
8 từ trái sang) và bà Trần Diệu Thúy – Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh 

Cần Thơ (đứng thứ 5 từ trái sang)  và lãnh đạo huyện Phụng Hiệp trao 
học bổng cho học sinh

Sáng 28/8/2019, tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh 
Hậu Giang, Vietcombank Cần Thơ đã phối hợp 
cùng Thành ủy Cần Thơ tổ chức lễ trao học 

bổng, xe đạp và tập viết cho học sinh nghèo hiếu 
học huyện Phụng Hiệp. 

Tại sự kiện, Vietcombank Cần Thơ đã tài trợ 
100 xe đạp (tương đương số tiền 130 triệu đồng), 
cho các em học sinh nghèo hiếu học huyện Phụng 
Hiệp. Tại buổi lễ, đoàn công tác của Thành ủy Cần 
Thơ cũng đã trao 20.000 quyển tập và nhiều suất 
học bổng do Thành ủy Cần Thơ vận động từ các 
đơn vị tài trợ khác.

Ngày 15/08/2018, Vietcombank chi nhánh Bắc Bình 
Dương đã phối hợp với Hội Khuyến học thị xã Bến 
Cát tổ chức Ngày hội “Vietcombank tiếp sức đến 

trường”. Đây là hoạt động ASXH thường niên của chi 
nhánh, được tổ chức vào dịp năm học mới nhằm tạo điều 
kiện cho các em học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi được 
tiếp tục ước mơ đến trường. 

235 phần quà tặng bao gồm cặp sách, tập học sinh và 
học bổng với tổng trị giá lên đến 210 triệu đồng đã được 
trao tận tay cho các em học sinh. Ngay trong ngày hội, các 
vị khách mời đã chủ động quyên góp hơn 30 triệu đồng 
cho Hội Khuyến học thị xã Bến Cát để tiếp tục hỗ trợ cho 
các em học sinh.

Sáng 12/8/2019, tại Trường Đại học Kinh tế, Vietcombank 
Đà Nẵng đã tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên 
năm 2019. 

Chương trình diễn ra trong 2 ngày đã mang đến cho các 
bạn sinh viên cơ hội tiếp cận và trải nghiệm các sản phẩm 
dịch vụ của Vietcombank cùng chương trình ưu đãi đặc biệt 
như miễn phí 3 tháng dịch vụ VCB-Mobile B@nking, miễn phí 
1 tháng dịch vụ SMS chủ động cùng nhiều ưu đãi khác cũng 
như cơ hội bốc thăm trúng thưởng những món quà giá trị. 

Kết quả, trong 2 ngày, Vietcombank Đà Nẵng đã chào đón 
hơn một ngàn sinh viên đến tham quan và nghe tư vấn, trong 
đó có hơn 500 sinh viên đăng ký mở tài khoản và sử dụng các 
dịch vụ VCB_ Mobile B@nking, VCB_Internet B@nking... 

VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG CHÀO ĐÓN 
TÂN SINH VIÊN ĐẠI học KINH TẾ

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức 

Bài & Ảnh: Đặng Thành

NGÀY HỘI “VIETCOMBANK TIẾP SỨC 
ĐẾN TRƯỜNG” - VIETCOMBANK BẮC 
BÌNH DƯƠNG

Toàn cảnh gian hàng chào đón tân sinh viên

Đại diện Vietcombank Bắc Bình Dương, bà Đỗ Thùy Trang – Phó Giám đốc chi 
nhánh cùng ông Nguyễn Hoàng Thông – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bến Cát 

trao học bổng và quà cho các em học sinh nghèo học giỏi của các trường

Trong khuôn khổ 
chương trình 
“Vietcombank 

chào đón tân sinh viên 
năm 2019”, chuyến xe Hành trình kết nối đã lăn bánh tới 
trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Học viện Tài chính 
trong 02 ngày 20 - 21/08/2019 và 24 - 25/08/2019. 

Đón chào chiếc xe bus “Hành trình kết nối” tại điểm 
trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Học viện Tài 
Chính là khung cảnh hàng trăm bạn tân sinh viên nô 
nức nhập học và tham gia đăng ký sản phẩm dịch vụ của 
Vietcombank. Với nhiều ưu đãi hấp dẫn như miễn phí 
03 tháng sử dụng dịch vụ VCB – Mobile B@nking, 01 
tháng dịch vụ SMS chủ động hay bình nước Lock&lock 
và bốc thăm may mắn điện thoại Samsung Galaxy A20,…, 
Vietcombank mong muốn trao tặng cơ hội trải nghiệm 
miễn phí các tiện ích của dịch vụ ngân hàng cho các bạn 
sinh viên của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Học 
viện Tài chính.

Ngày 18/8/2019, Vietcombank Thăng Long phối hợp 
với Học viện Báo chí Tuyên truyền giới thiệu dịch 
vụ tài khoản cá nhân dành cho các tân sinh viên với 

nhiều ưu đãi hấp dẫn như: miễn phí phát hành thẻ ghi nợ 
nội địa, tặng 20.000 VND vào tài khoản và cung cấp các 
dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại, phù hợp với phong 
cách và nhịp sống trẻ.

Vietcombank Thăng Long và Học viện Báo chí Tuyên 
truyền đã có mối quan hệ truyền thống từ năm 2005. 
Hai bên đã hợp tác toàn diện trong cung cấp dịch vụ tài 
khoản tổ chức, dịch vụ trả lương cho CBNV, mở tài khoản 
và phát hành thẻ cho sinh viên... Hàng năm, tại lễ khai 
giảng năm học mới của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 
Vietcombank Thăng Long đều trao các suất học bổng cho 
các em sinh viên của Học viện với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Bài & Ảnh: Trần Thị Mai Khoa

VIETCOMBANK THĂNG LONG CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN

 Điểm giao dịch của Vietcombank Thăng Long trong 
ngày tựu trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền
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Phát biểu tại sự kiện, đ/c Lê Quang Vinh - UV 
BTV Đảng ủy Vietcombank, UV BTV Đảng 
ủy TSC, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban tổ 
chức Hội thi cho biết: “Hội thi nhằm nâng 

cao nhận thức về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng 
và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh 
ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của mỗi cán 
bộ, đảng viên; góp phần xây dựng tổ chức Đảng 
trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ 
năng lực, phẩm chất, góp phần hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. Sự thành công của Hội thi sẽ 
tạo sức lan tỏa sâu rộng về việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn 
thể các tổ chức Đảng trực thuộc trong hệ thống 
Vietcombank, góp phần đẩy mạnh phong trào thi 

đua yêu nước, khơi dậy và thu hút đông đảo cán 
bộ, đảng viên trong Đảng bộ cùng tham gia”.

Tại vòng chung khảo, mỗi đội sẽ thực hiện 3 
phần thi, bao gồm: Hồ Chí Minh chân dung một 
con người, Tình Bác sáng đời ta và Tư tưởng 
Bác soi đường chúng con đi.

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, đ/c 
Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy TSC, Ủy 
viên HĐQT Vietcombank nhấn mạnh: “Tôi hy 
vọng rằng, sau khi Hội thi kết thúc, toàn thể 
cán bộ, đảng viên tại TSC sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục 
tự tu dưỡng rèn luyện, hoàn thiện bản thân 
nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của 
Vietcombank”.

Đại diện Ban giám khảo, PGS.TS Bùi Đình 
Phong - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, Hội thi là hoạt 
động thiết thực, sáng tạo và có chiều sâu nhằm 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, 
PGS.TS Bùi Đình Phong cũng biểu dương tinh 
thần trách nhiệm của các Chi bộ trực thuộc 

Đảng bộ TSC trong việc nghiêm túc chuẩn bị, tập 
luyện để mang đến Hội thi những tiết mục nghệ 
thuật chất lượng cao và chuyên nghiệp.

Thay mặt Đảng ủy Vietcombank, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đánh giá cao các 
hoạt động của Đảng ủy TSC trong việc đẩy mạnh 
việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh" và nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí 
Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc 
về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam 
với nhiều bộ phận hợp thành, có cấu trúc chặt chẽ. 
Đ/c Bí thư Đảng ủy Vietcombank đề nghị đưa nội 
dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi 
bộ, sinh hoạt định kỳ của đơn vị, đảm bảo gắn sát 
với tình hình hoạt động thực tiễn, thể hiện qua vai 
trò nêu gương của tập thể cấp ủy, qua phong cách 
làm việc khoa học, dân chủ, nói đi đôi với làm.

Dựa vào kết quả của 9 đội thi, Ban Giám khảo 
xem xét và quyết định thứ tự xếp hạng của các đội 
thi, lựa chọn ra 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 
3 giải Khuyến khích để trao thưởng vào chương 
trình Lễ tổng kết và trao giải của Hội thi.

Vòng chung khảo Hội thi
 "Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi
Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

NGÀY 14/9/2019, TẠI HÒA BÌNH, ĐẢNG ỦY TRỤ SỞ CHÍNH 
(TSC) VIETCOMBANK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG VÒNG 
CHUNG KHẢO VÀ ĐÊM GALA TRAO GIẢI HỘI THI TÌM 
HIỂU TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỚI TÊN GỌI: 
"TƯ TƯỞNG BÁC SOI ĐƯỜNG CHÚNG CON ĐI" VỚI SỰ 
THAM GIA CỦA 9 ĐỘI THI. 

Danh sách các giải thưởng được trao tại 
Lễ tổng kết và trao giải Hội thi như sau:

STT Giải thưởng Tên Chi bộ đạt giải

1 Giải Nhất Chi bộ (Văn phòng)

2

Giải Nhì

Chi bộ 30 (phòng Kiểm toán 
nội bộ)

3
Chi bộ 24 (Ban Chiến lược, 
Tuyên giáo và thư ký tổng 
hợp)

4

Giải Ba

Chi bộ 14 (Trung tâm Thẻ)

5
Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm 
tra nội bộ

6
Chi bộ 42 (Ban Khách hàng 
Doanh nghiệp lớn phía Bắc)

7

Giải Khuyến khích

Chi bộ 3 (Ban Tổ chức và 
Nhân sự, phòng Chính sách 
Kế hoạch Nhân sự)

8
Chi bộ 34 (Phòng Quản 
lý bán Sản phẩm bán lẻ; 
Phòng Marketing bán lẻ)

9
Chi bộ 37 (Phòng ALM & 
phòng Kinh doanh Vốn)

Các đội tham gia phần thi thứ ba với tên gọi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi”  Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh giá cao các hoạt động 

của Đảng bộ TSC

NHỊP SỐNG

Đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank, BTC trao cờ lưu niệm cho các đội thi

Trước đó, trong 02 ngày 10&11/8/2019, Vietcombank đã tổ chức khai 
mạc và vòng sơ khảo Hội thi với sự tham gia của 43 đội. Các đội tham 
dự vòng sơ khảo trải qua hai phần thi: Phần thi kiến thức với hình thức 
trắc nghiệm 10 câu hỏi trong bộ 200 nội dung về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh; Phần thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh với việc lựa chọn một trong hai hình thức: Thể hiện cảm xúc về 
Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 1 ca khúc hoặc liên khúc về Người và trình bày 
cảm nghĩ về Bác qua bài hát; Tuyên truyền 1 trong 13 chuyên đề về tư 
tưởng Hồ Chí Minh bằng hình thức sân khấu hóa. 9 đội thi xuất sắc nhất 
vòng sơ khảo đã tiếp tục tham dự vòng chung khảo Hội thi.

 Đ/c Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 
TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 10 từ phải sang) 

và Đ/c Bùi Trường Giang – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 
(hàng đầu, đầu tiên từ trái sang) chúc mừng và tặng hoa, trao thưởng 

cho đội đạt giải Nhất

Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank 
(hàng đầu, ngoài cùng bên phải) và PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên 
cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (hàng đầu, ngoài cùng 

bên trái) chúc mừng và tặng hoa, trao thưởng cho 02 đội đạt giải Nhì
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NHÂN KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/07/1947 - 
27/07/2019), PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”, “ĐỀN ƠN 
ĐÁP NGHĨA”, TẠI KHẮP CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK TRÊN TOÀN HỆ THỐNG 
ĐÃ DIỄN RA CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN, TẶNG QUÀ NHẰM TRI ÂN 
CÁC THƯƠNG BỆNH BINH, THÂN NHÂN LIỆT SĨ, GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI CÁCH 
MẠNG.

ĐÂY LÀ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN THỂ HIỆN TẤM LÒNG CHÂN THÀNH CỦA 
BAN LÃNH ĐẠO VÀ TOÀN THỂ CBNV VIETCOMBANK, CHẤT CHỨA GIÁ TRỊ TINH 
THẦN CAO ĐẸP, LÀ SỰ QUAN TÂM, LÀ SỰ BIẾT ƠN ĐỐI VỚI NHỮNG HY SINH 
CỦA THẾ HỆ ĐI TRƯỚC ĐỂ CÓ ĐƯỢC HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP NGÀY HÔM NAY. 
NHỮNG HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA NÀY SẼ GIÚP CHO THẾ HỆ TRẺ VIETCOMBANK 
THÊM HIỂU HƠN VỀ THẾ HỆ CHA ANH VÀ NGUYỆN KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG 
HỌC TẬP, RÈN LUYỆN, TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP CHO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ, XÂY 
DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC. 

BAN BIÊN TẬP CHUNG NIỀM TIN TỔNG HỢP THÔNG TIN, HÌNH ẢNH VỀ CÁC 
HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA NÀY TẠI CÁC CHI NHÁNH VÀ XIN TRÂN TRỌNG GIỚI 
THIỆU CÙNG ĐỘC GIẢ.

Vietcombank 

- “UỐNG NƯỚC 
NHỚ NGUỒN”

NHỊP SỐNG

Trong 02 ngày 27-28/7/2019, Đảng bộ bộ 
phận Ban Kiểm tra nội bộ - Trụ sở chính do 
đồng chí Lại Hữu Phước, Ủy viên BCH Đảng 

bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban 
kiểm tra nội bộ dẫn đầu, phối hợp với Trung 
tâm giáo dục truyền thống & lịch sử thực hiện 
chuyến đi về nguồn, về với Bác tại ATK Định 
Hóa, Thái Nguyên và Thủ đô kháng chiến Tân 
Trào, Tuyên Quang.

Điểm đến đầu tiên của Đoàn là Nhà tưởng 
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Đèo De. 
Đoàn đã làm lễ dâng hương và dành một phút 
mặc niệm để tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc 
tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. 
Tiếp đến, Đoàn đi thăm khu di tích Khuôn Tát, 
nơi chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc cùng 
các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ 
Nguyên Giáp,… thăm di tích Tỉn Keo nằm trên 
đồi Tỉn Keo xanh ngát dưới chân đèo De. Đây là 
nơi chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ 
Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến để làm 
nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu”. Tại Bảo tàng ATK Định 
Hoá, các thành viên trong Đoàn được nghe giới 

Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ - Trụ sở chính

thiệu và cảm nhận được tinh thần, hào khí sục 
sôi cách mạng của cha ông trong cuộc chiến đấu 
giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. 

Tạm biệt ATK Định Hóa, vượt Đèo De, Đoàn 
tới thăm khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt 
Tân Trào, Tuyên Quang - nơi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cùng các cơ quan Trung ương ở và làm 
việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Tại đây, Đoàn 
đi thăm những địa danh lịch sử như lán Nà Nưa, 
đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào. Buổi chiều, 
Đoàn thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng niệm 
các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 
Tuyên Quang. Cũng trong dịp này, Đoàn đã trao 
tặng 10 phần quà cho các Gia đình thân nhân 
liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang.

Chuyến đi về nguồn đầy ý nghĩa khép lại với 
thật nhiều cảm xúc cho mỗi thành viên trong 
Đoàn. Qua chuyến đi, các thành viên trong Đoàn 
tự nhận thấy mình cần tiếp tục nâng cao hơn 
nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc, đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu 
cao vai trò, trách nhiệm, đoàn kết trong Đảng 
bộ, đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; 
đồng thời, không ngừng nâng cao nhận thức, 
bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi chuyên 
môn nghiệp vụ, góp phần đưa Vietcombank 
ngày càng phát triển vững mạnh, chung tay xây 
dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh.

 Bài & Ảnh: Hoàng Thái Hùng      
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Vietcombank Hoàng Mai Vietcombank Bắc Ninh

Công đoàn cơ sở Vietcombank Hoàng Mai cùng Đoàn 
thanh niên tham dự buổi gặp mặt hỗ trợ sửa nhà, 
tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính 

sách tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
Tại buổi gặp mặt, đ/c Lưu Xuân Trịch - Bí thư Đảng 

ủy phường Vĩnh Tuy gửi lời cảm ơn đến Vietcombank 
Hoàng Mai đã quan tâm chia sẻ tri ân đến các gia đình 
thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách có công với 
cách mạng tại phường. Nhân dịp này, Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Hoàng Mai đã tổ chức thăm hỏi và tặng 10 
phần quà nhỏ đến các gia đình chính sách trên địa bàn 
phường Vĩnh Tuy với số tiền 10 triệu đồng. 

 Bài & Ảnh: Hoàng Mai   

Vietcombank Bắc Ninh đã tổ chức Đoàn thăm, tặng 
quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận 
Thành, nơi hiện đang chăm sóc 98 thương, bệnh 

binh nặng của 23 tỉnh, thành trên cả nước. Nhân dịp 
này, Đoàn đã gửi tặng Trung tâm số tiền 10 triệu đồng 
nhằm góp phần cải thiện đời sống của các thương 
bệnh binh. 

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt 
Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khiêm tại thôn Lạc Hoài, 
xã Song Hồ, huyện Thuận Thành do chi nhánh nhận 
phụng dưỡng từ năm 2014. Cũng nhân dịp 27/7, 
chi nhánh đã trao tặng 19 suất quà (trị giá 1 triệu 
đồng/suất) đến 19 gia đình CBNV chi nhánh có người 
thân là thương bệnh binh. 

 Bài & Ảnh: Đỗ Thị Ánh Ngọc

Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long tổ chức Lễ dâng hương tưởng 
niệm tại Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
Hà Nội. Các đoàn viên thanh niên đã dành một phút mặc niệm, đặt 

vòng hoa, dâng hương thể hiện sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ 
đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa, Ban Giám đốc Vietcombank 
Thăng Long đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 15 cán bộ làm việc 
tại Chi nhánh là thân nhân thương binh - liệt sỹ, người có công với cách 
mạng. 

 Bài & Ảnh: Phan Thị Thu Trang

Đ/c Trịnh Xuân Trường – Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở  Vietcombank Hoàng Mai 
(thứ 2 từ trái sang) và đ/c Nguyễn Đình Minh – Bí thư Chi đoàn cơ sở (đầu tiên bên 
phải) tặng quà các gia đình chính sách phường Vĩnh Tuy nhân kỷ niệm ngày 27/07

Vietcombank Bắc Ninh thăm và tặng quà Trung tâm thương binh Thuận Thành

 24/07/2019  24/07/2019

Vietcombank Thăng Long

Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long dâng hương và 
vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Nghĩa Tân

 25/07 & 26/07/2019

NHỊP SỐNG

Vietcombank Hải Phòng tổ chức dâng hương tưởng nhớ các 
anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân cho độc lập tự do 
của Tổ quốc tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Thành 

phố Hải Phòng. 
Cùng ngày, Đảng ủy, Ban Giám đốc Vietcombank Hải Phòng đã 

gặp gỡ các CBNV có cha, mẹ là thương binh, liệt sĩ đang làm việc 
tại Chi nhánh. Ông Lê Ngọc Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi 
nhánh đã gửi lời cảm ơn tới cha, mẹ các CBNV là thương binh, 
liệt sĩ đã hi sinh một phần máu thịt của mình trong kháng chiến 
để giải phóng dân tộc và kính chúc các bác, các cô, chú sức khỏe 
để là chỗ dựa tinh thần cho con cháu noi theo. 

Tại buổi lễ, đại diện CBNV có cha, mẹ là thương binh, liệt 
sĩ đã cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh, hứa sẽ noi 
gương thế hệ đi trước nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cống hiến 
cho Vietcombank. Cũng nhân dịp kỷ niệm này, Vietcombank Hải 
Phòng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Vũ Thị Dậu - Mẹ Việt Nam 
Anh hùng mà chi nhánh đang nhận phụng dưỡng.

 Bài: Vũ Thị Kim Vân

Vietcombank Hải Phòng

Vietcombank Lạng Sơn

Đại diện Vietcombank Lạng Sơn cùng với lãnh đạo Thành ủy, 
UBND thành phố Lạng Sơn đi thăm hỏi, tặng quà 10 hộ gia 
đình tại địa bàn 2 phường Chi Lăng và Hoàng Văn Thụ với 

số tiền 5 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Vietcombank Lạng Sơn cùng với Hội chữ thập 

đỏ tỉnh Lạng Sơn đã đi thăm và tặng quà cho 10 hộ gia đình 
tại địa bàn huyện Cao Lộc với số tiền 5 triệu đồng. Cùng ngày 
26/7/2019, đại diện Ban Giám đốc, BCH Công đoàn Vietcombank 
Lạng Sơn cũng đã đến thăm hỏi động viên thân nhân của CBNV, 
đoàn viên công đoàn cơ quan hiện là thương binh đang sinh 
sống tại địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Vietcombank Lạng Sơn đã 
động viên, ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
đối với sự hy sinh, cống hiến của các thương binh, liệt sỹ đối với 
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Cũng nhân dịp này, Vietcombank Lạng Sơn tham gia khởi 
công công trình nhà tình nghĩa tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 
Sơn. Công trình do Đoàn thanh niên Vietcombank tài trợ 50 triệu 
đồng dành tặng gia đình bà Hoàng Thị Ương, cựu Thanh niên 
xung phong xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, với mong muốn 
gia đình sẽ có một ngôi nhà khang trang, là nơi sinh sống ấm no, 
hạnh phúc của bà và con cháu.

 Bài & Ảnh: Hoàng Hiệp

 26/07/2019

 24/07, 25/07/ & 26/07/2019

CBNV Vietcombank Hải Phòng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt 
sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố

Ông Nguyễn La Thông (thứ nhất từ phải 
sang) – Bí thư Thành ủy TP Lạng Sơn, 
ông Nguyễn Quang Lý (thứ hai từ trái 

sang) – Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn 
thăm và tặng quà các hộ gia đình thương 

binh, liệt sỹ, người có công với cách 
mạng tại phường Chi Lăng và phường 

Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn
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Vietcombank Thủ Thiêm
 26/07/2019 Cấp ủy, BCH Công đoàn và Đoàn viên Đoàn thanh 

niên Vietcombank Thủ Thiêm đã tới vùng đất thép 
Củ Chi để thăm hỏi và trao tặng quà cho 20 gia đình 

chính sách, gia đình có công với cách mạng. 
Tại mỗi nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn đã 

ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình của các 
Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng. 
Lắng nghe chia sẻ, tâm tư của các Mẹ về những mất mát 
trong thời chiến và những khó khăn trong cuộc sống 
hiện tại, các thành viên trong đoàn vừa xúc động nhưng 
cũng đầy lòng cảm phục trước sự hy sinh to lớn, phẩm 
chất cách mạng cao đẹp của các Mẹ trong hai cuộc đấu 
tranh giải phóng đất nước, cùng tinh thần lạc quan, ý chí 
nghị lực kiện cường, vượt lên mọi khó khăn trong cuộc 
sống.

Thay mặt cho Cấp ủy, Ban Giám đốc và toàn thể 
CBNV Vietcombank Thủ Thiêm, đ/c Nguyễn Văn Phương 
- Bí thư chi bộ, Giám đốc chi nhánh đã gửi lời chúc sức 
khỏe, động viên và trao tặng phần quà trị giá 1,5 triệu 
đồng cho mỗi gia đình.

 Bài: A.M - Ảnh: Trần Duy Tân 

BCH Công đoàn Vietcombank Hoàn Kiếm, BCH 
Đoàn thanh niên cùng các cán bộ đại diện các phòng 
ban tại Chi nhánh đã đến thăm và tặng quà cho các 
thương bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 
61% trở lên đang sinh sống trên địa bàn phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Nam - Phó 
Giám đốc Vietcombank Hoàn kiếm - Chủ tịch Công 
đoàn đã bày tỏ sự sẻ chia và biết ơn sâu sắc sự hy sinh 
của các thệ hệ đi trước. Chi nhánh đã chuẩn bị các 
suất quà với tổng trị giá 35 triệu đồng dành tặng các 
gia đình thương bệnh binh, những người có công với 
đất nước. 

 Bài: Nguyễn Huyền Trang - 
Ảnh: Trương Duy Thái 

Đ/c Nguyễn Văn Phương, Giám đốc chi nhánh cùng 
đoàn trao tặng quà cho gia đình có công với cách mạng

Vietcombank Lâm Đồng Vietcombank Hoàn Kếm
 26/07/2019  26/07/2019

Vietcombank Lâm Đồng tổ chức Lễ trao nhà tình 
nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Thanh tại tổ dân phố 
Đông Anh 1, Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà và 

gia đình ông Nguyễn Doãn Toàn tại thôn Chơ Ré, xã Đa 
Quyn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, là những người 
có công với Cách mạng với số tiền tài trợ là 50 triệu 
đồng/căn.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Chiểu - Giám đốc 
Vietcombank Lâm Đồng đại diện Chi nhánh đã gửi lời 
tri ân đến gia đình bà Trần Thị Thanh và gia đình ông 
Nguyễn Doãn Toàn vì những hy sinh lớn lao và gửi lời 
chúc gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công.

 Bài & Ảnh: Bùi Thị Kim Loan

Ông Nguyễn Văn Chiểu- Giám đốc, Bí thư Đảng bộ chi nhánh Lâm Đồng ( thứ 5 
từ trái qua) chụp cùng đại diện cơ quan ban ngành huyện Đức Trọng

Đoàn từ thiện 
Vietcombank Hoàn 
Kiếm cùng các thương 
bệnh binh phường 
Phan Chu Trinh 

NHỊP SỐNG

Vietcombank Hà Nam

Vietcombank Hà Nội

Đại diện Vietcombank Hà Nam đã tham dự buổi gặp 
mặt thăm hỏi, tặng quà tới các thương bệnh binh 
tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện 

Duy Tiên; Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện 
Kim Bảng và Trung tâm điều dưỡng thương binh huyện 
Thanh Liêm. Tại mỗi trung tâm, Đoàn đã trao tặng các 
phần quà để góp phần cải thiện đời sống các thương 
bệnh binh đang được chăm sóc tại đây.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Vietcombank 
Hà Nam đã trao tặng 50 suất quà cho các gia đình chính 
sách, thân nhân gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn phường Hai Bà Trưng, xã Kim Bình (TP. Phủ 
Lý) và xã Trác Văn, xã Duy Minh (huyện Duy Tiên).

Chương trình là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa 
to lớn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng 
tri ân sâu sắc của CBNV Vietcombank Hà Nam đối với 
các gia đình chính sách và người có công với đất nước, 
mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, chăm 
lo, động viên thăm hỏi các thương bệnh binh và gia đình 
liệt sỹ.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

 25/07/2019

 26/07/2019

Ông Phạm Thanh Bình – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Hà Nam trao tặng quà cho Thương bệnh binh tại Trung tâm 

Điều dưỡng thương binh huyện Thanh Liêm

BCH Đoàn cơ sở Vietcombank Hà Nội cùng UBND 
phường Quốc Tử Giám tổ chức các hoạt động nhằm bày tỏ 
lòng biết ơn đối với những anh hùng liệt sỹ và gia đình có 
công. 

Tại sự kiện, thay mặt Vietcombank Hà Nội, đ/c Phan 
Văn Thái - Phó Giám đốc chi nhánh đã bày tỏ lòng biết ơn 
sâu sắc tới các gia đình chính sách và người có công với đất 
nước, đồng thời trao tặng 15 phần quà với trị giá 15 triệu 
đồng cho các thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người 
nhiễm chất độc hóa học của phường Quốc Tử Giám. Trong 
khuôn khổ sự kiện, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm 
các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Quốc 
Tử Giám với tấm lòng tri ân sâu sắc. 

Thông qua hoạt động “uống nước nhớ nguồn” ý nghĩa 
này, thế hệ trẻ Vietcombank Hà Nội thêm hiểu về thế hệ cha 
anh đi trước đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và nguyện không 
ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, tiếp tục đóng góp cho sự 
nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 

 Bài: Nguyễn Thanh Huyền

Phó Giám đốc Phan Văn Thái trao quà cho các thương binh, 
gia đình liệt sỹ của phường Quốc Tử Giám
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Vietcombank Đắk Lắk

Vietcombank Đồng Tháp

Vietcombank Leasing

Ngày 20/07/2019, Đoàn cơ sở Vietcombank Đắk Lắk 
đến thăm và tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng cao 
tuổi nhất tại phường Tân Hòa, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk là Mẹ Lê Thị Tùng (sinh năm 1927) và Mẹ Võ Thị 
Hồng (sinh năm 1925). Thăm hỏi các Mẹ, Đoàn thanh niên 
chi nhánh bày tỏ lòng tri ân đối với những hi sinh của các 
Mẹ vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, chúc các Mẹ luôn sống 
vui, sống khỏe, là những tấm gương sáng cho con cháu noi 
theo.

Chiều tối ngày 26/07/2019, Đoàn viên thanh niên 
Vietcombank Đắk Lắk tham gia Lễ thắp nến tri ân các anh 
hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk. Sáng ngày 
27/07/2019, Đoàn cơ sở chi nhánh thực hiện Lễ Khởi công 
công trình Thanh niên xây dựng “Nhà nhân ái” cho hộ ông 
Nguyễn Đức Nga, thương binh có hoàn cảnh khó khăn tại 
thôn 3, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

 Bài & Ảnh: Bích Phượng

Đoàn thanh niên đã phối hợp công đoàn Công 
ty Vietcombank Leasing tổ chức thăm và 
tặng quà cho gia đình Thương binh hạng 2/4 

Nguyễn Xuân Quang tại xóm Hồng Cát, xã Nam 
Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Gia đình ông Nguyễn Xuân Quang là một trong 
những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất tại 
xã. Con trai duy nhất của ông bị tại nạn, phải sống 
thực vật một năm nay. Trụ cột lo cho cuộc sống của 
gia đình dồn lên vai người vợ, tuy nhiên bà lại có 
tiền sử cao huyết áp, đau ốm liên miên.

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Trung Hà - Chủ 
tịch HĐTV Công ty đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, 
động viên tinh thần ông Quang và gia đình. Đại 
diện Ban Giám đốc và Công đoàn công ty cũng đã 
trao tặng suất quà và tiền mặt với tổng giá trị 20 
triệu đồng giúp gia đình ông Quang phần nào giảm 
bớt khó khăn.

 Bài: Lệ Quyên - Ảnh: Đức Anh

Đoàn cơ sở Vietcombank Đồng Tháp tổ chức buổi gặp 
gỡ, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công 
cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 

xã biên giới Thường Phước 01, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp và trao tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 01 triệu 
đồng cho các hộ gia đình. Bên cạnh đó, Đoàn cũng có buổi 
giao lưu vui vẻ với đoàn viên, thanh niên của xã và các đồng 
chí bộ đội đồn biên phòng Thường Phước, ghé thăm cột 
mốc biên giới Việt Nam - Campuchia và có buổi trò chuyện 
thân tình về cuộc sống của các chiến sỹ vùng biên.

 Bài & Ảnh: Võ Hạnh Nhân

Đoàn thanh niên Vietcombank Đắk Lắk đến thăm và tặng quà 
Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tùng

 26/07/2019

Đoàn Vietcombank Leasing trao quà cho ông Nguyễn Xuân Quang

 11/08/2019

Đại điện Đoàn cơ 
sở Vietcombank 
Đồng Tháp chụp 
ảnh lưu niệm cùng 
các hộ gia đình 
chính sách

NHỊP SỐNG

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, theo thông 
lệ hằng năm, Công đoàn và Đoàn thanh niên Vietcombank 
Sở giao dịch tổ chức chương trình tặng quà, thăm hỏi các gia 

đình cán bộ Sở giao dịch là con thương bệnh binh/liệt sỹ.
Đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên đã đến thăm và gửi 

những lời tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần và tặng quà đến các 
gia đình. Đây là một việc làm thiết thực và vô cùng ý nghĩa nhằm 
kế tục và phát huy đạo lý ''Uống nước nhớ nguồn", gìn giữ ý thức 
về truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất của 
cha anh; góp phần làm cho phong trào "Toàn dân chăm sóc các 
gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước" thực sự 
trở thành phong trào xã hội rộng lớn, đem lại hiệu quả thiết thực, 
có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục sâu sắc.

Trong không khí đầm ấm và thân mật, các đoàn viên thanh 
niên, cán bộ trẻ của Sở giao dịch được các bác thương bệnh binh 
và gia đình chia sẻ những câu chuyện chiến đấu năm xưa cũng 
như những câu chuyện của các bác trong thời bình, khi trở lại địa 
phương tiếp tục phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ, mang sức lực, 
trí tuệ để xây dựng, ổn định và cải thiện đời sống gia đình, góp 
phần xây dựng quê hương đất nước. Các gia đình cán bộ cũng 
bày tỏ lòng biết ơn trước sự chăm lo của Ban Giám đốc đến mọi 
mặt đời sống cán bộ, trong đó điển hình là việc tổ chức thăm hỏi, 
chia sẻ và tri ân các gia đình thương bệnh binh có con làm việc 
tại Chi nhánh. 

 Bài: Hồng Hạnh - Ảnh: Phương Thảo

Chi nhánh Sở giao dịch

Đại diện Vietcombank Vĩnh Phúc tổ chức đến 
thăm hỏi, động viên sức khỏe và tặng quà Mẹ 
Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thai. Mẹ Lê Thị 

Thai là người đã có nhiều hy sinh, cống hiến to lớn 
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc và được Vietcombank Vĩnh Phúc xin 
nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

 Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Lê Thị Thu Trang

Đoàn thanh niên Vietcombank Sở giao dịch thăm hỏi và 
tặng quà các gia đình cán bộ là con thương bệnh binh

Vietcombank Vĩnh Phúc
 24/07/2019

Ông Đỗ Minh Phượng –  Phó Giám đốc Chi nhánh – Chủ tịch CĐCS (thứ hai từ 
trái sang) trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Thai
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Vietcombank Hải Dương phối hợp với UBMT Tổ quốc tỉnh tổ chức 
lễ bàn giao 02 căn nhà đại đoàn kết cho 02 hộ nghèo đặc biệt khó 
khăn về nhà ở tại huyện Kinh Môn và huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương. Trong niềm vui đón nhận ngôi nhà mới, đại diện gia đình 2 hộ 
nghèo đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hỗ trợ của Vietcombank 
cũng như sự giúp đỡ của chính quyền và bà con địa phương.

Có mặt trên địa bàn tỉnh từ năm 2003, Vietcombank Hải Dương 
luôn là điểm sáng tích cực trong công tác ASXH tại địa phương. Đây là 
2 căn nhà trong 3 căn nhà đã được bàn giao trong tổng số 6 căn nhà 
Vietcombank Hải Dương tài trợ cho người nghèo trong năm 2019.

 Bài & Ảnh: Trần Thu Hà

Chi đoàn Vietcombank Cà Mau phối hợp với Chi 
đoàn Báo ảnh Đất Mũi, Đoàn cơ sở Sở Y tế, Chi 
đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Đoàn cơ sở Bưu 

điện tỉnh, Chi đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn 
Phân hiệu Trường ĐH Bình Dương tại Cà Mau, Chi 
đoàn Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh, Chi đoàn 
Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Chi đoàn Vườn Quốc 
gia Mũi Cà Mau, Công ty Bất động sản Thanh Liêm, 
Công ty Dược phẩm Mỹ Anh và nhóm thiện nguyện 
xã Tân Tiến (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) tổ chức 
chiến dịch “Kỳ Nghỉ Hồng” với các hoạt động tưởng 
nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước tại xã 
Tân Tiến.

Tại đây, đoàn đã thực hiện các hoạt động tri ân 
những gia đình có công, thương binh, liệt sĩ, khám 
bệnh cấp phát thuốc cho các hộ gia đình chính 
sách, hộ nghèo; trao quà cho gia đình chính sách và 
trao tập viết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn với tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng.

 Bài & Ảnh: Đoàn Duy Linh

Đoàn thanh niên chi nhánh phối hợp cùng Đoàn Thanh 
niên Bộ tư pháp, Đoàn Thanh Niên Trung tâm đăng ký 
giao dịch tài sản tại Đà Nẵng tổ chức tri ân thăm hỏi, 

tặng quà tới những gia đình chính sách, gia đình thương binh 
liệt sĩ, người có công với Cách mạng tại xã Duy Phước, huyện 
Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn đã đến thăm và tiến hành lễ bàn giao Nhà tình 
thương cho gia đình cụ Nguyễn Thị Cả (thôn Triều Châu, 
xã Duy Phước) là gia đình liệt sĩ neo đơn, có cuộc sống khó 
khăn. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Vietcombank 
Quảng Nam đã thăm hỏi, tặng 20 suất quà (trị giá 500.000 
đồng/suất) đến các thương bệnh binh có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn xã Duy Phước

 Bài & Ảnh: Trương Ái Nguyệt

Vietcombank Cà Mau

Vietcombank Hải Dương

Vietcombank Quảng Nam
 27/07/2019

 15/8/2019

Đ/c Hồ Văn Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư Pháp (thứ tư từ trái sang); đ/c Lê Minh Tuấn 
– Giám đốc trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Đà Nẵng (thứ hai từ trái sang); đồng 

chí Phan Thanh Tùng – Bí thư đoàn cơ sở Vietcombank Quảng Nam (thứ năm từ trái sang) 
bàn giao nhà tình thương cho cụ Nguyễn Thị Cả tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam

Bà Bùi Thị Nghĩa- Phó Giám đốc Vietcombank Hải Dương 
trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Trọng 
Bộ (khu Hoàng Hanh, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương)

NHỊP SỐNG

Ngày 20/7/2019, Vietcombank Khánh Hòa đã tham gia 
Đoàn công tác xã hội với các cơ quan ban ngành trong 
tỉnh thực hiện Chương trình trao tặng bò giống cho các 

hộ nghèo tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh.
Xã Sơn Thái là một trong những xã nghèo thuộc vùng sâu, 

vùng xa của huyện Khánh Vĩnh. Đây cũng là đơn vị kết nghĩa 
được UBND tỉnh giao cho Khối cơ quan gồm: Sở Kế hoạch 
- Đầu tư, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Vietcombank 
Khánh Hòa và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Tổng ngân 
sách thực hiện cho Chương trình lần này là 122 triệu đồng do 
Vietcombank Khánh Hòa và các đơn vị quyên góp, ủng hộ.

Chiều ngày 22/7/2019, nhân dịp Đoàn công tác của 
Chính phủ do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn 
đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định về tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; hoạt 
động kinh tế tập thể; xây dựng nông thôn mới; việc sắp xếp 
đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công 
ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Vietcombank đã hỗ 
trợ tỉnh Bình Định 01 tỉ đồng để xây dựng 20 căn nhà tình 
nghĩa cho các gia đình chính sách tại huyện Hoài Nhơn và 
huyện Phù Cát.  

Vietcombank Khánh Hòa
tham gia Chương trình tặng 
bò giống cho hộ nghèo 

Bài & Ảnh: Võ Thị Thu Hương 

Bài & Ảnh: Lê Hữu Nghị

Vietcombank hỗ trợ 
tỉnh Bình Định 
01 tỷ đồng để xây dựng 
nhà ở cho hộ gia đình 
chính sách

Ông Nguyễn Việt Cường – Phó Chủ tịch CĐCS Chi nhánh Vietcombank 
Khánh Hòa (bên trái) trao bò giống cho hộ nghèo tại xã Sơn Thái

Ông Đăng Hoài Đức – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (đứng giữa hàng đầu) 
trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho lãnh đạo huyện Hoài Nhơn và Phù Cát

Vietcombank Hưng Yên tài trợ 50 chiếc ghế đá cho trường mầm non 
tại huyện Văn Lâm Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

Sáng ngày 30/08/2019, Đoàn 
thanh niên Vietcomank Hưng 
Yên tổ chức trao tặng 50 chiếc 

ghế đá tại Trường Mầm non xã Lạc 
Hồng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi lễ, bà Đặng Thị Dịu - Bí 
thư Đoàn thanh niên Vietcombank 
Hưng Yên bày tỏ niềm vui và hy 
vọng những chiếc ghế đã sẽ phát 
huy hiệu quả, được bảo quản và 
giữ gìn để các thế hệ mầm non 
huyện Văn Lâm luôn được nuôi dạy 

trong điều kiện tốt nhất, trưởng thành 
là công dân tốt, đóng góp cho sự phát 
triển của tỉnh nhà.

Kết thúc chương trình, như một lời 
hẹn ước, Đoàn thanh niên Vietcombank 
Hưng Yên nói riêng và Vietcombank 
nói chung sẽ tiếp tục đồng hành cùng 
các hoạt động ASXH trên địa bàn tỉnh, 
góp phần mang thương hiệu và giá trị 
Vietcombank đến gần hơn với người 
dân.

Bà Đặng Thị Dịu – Bí thư Đoàn thanh niên 
Vietcombank Hưng Yên (thứ tư từ trái sang) 

trao tặng ghế đá cho trường
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Tham dự buổi lễ có Trung tướng Đoàn Duy 
Khương - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy 
Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. 

Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám 
đốc cùng các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng 
công an các quận huyện trực thuộc Công an 
thành phố. Về phía Vietcombank có sự đại diện 
của đ/c Hồ Văn Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành 
Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Sở giao dịch, đại diện Công đoàn, 
Đoàn thanh niên Vietcombank. Đại diện đơn vị 
tiếp nhận tài trợ có Đại tá Đinh Tiến Quân, Ủy viên 
Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Công an tỉnh Lào Cai cùng các cấp ủy, chính quyền 
và lực lượng Công an tỉnh Lào Cai và huyện Mường 
Khương.

Bài: Nguyễn Thị Thái Hà - Ảnh: Nguyễn Tiến Nam

Lễ khánh thành
Công trình Nhà làm việc Công an 
thị trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai do 
Vietcombank tài trợ 5 tỷ đồng

NGÀY 20/08/2019, NHÂN KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA 
LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19/08/1945 – 19/08/2019), ĐẠI ĐIỆN 
VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH PHỐI HỢP CÙNG CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN, 
CÔNG AN TỈNH LÀO CAI ĐÃ LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH VÀ 
BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NHÀ LÀM VIỆC CHO CÔNG AN THỊ TRẤN MƯỜNG 
KHƯƠNG, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI.

Công trình Nhà làm việc 
chính thức được khởi công từ 
cuối năm 2018 với tổng vốn 
đầu tư xây dựng 5 tỷ đồng gồm 
03 tầng nhà làm việc, có diện 
tích xây dựng 233m2, 01 tầng 
bếp ăn trên 113 m2. Sau hơn 7 
tháng thi công, với sự hỗ trợ, 
phối hợp của chính quyền các 
cấp, công trình đã hoàn thành 
và đưa vào sử dụng, góp phần 
tạo dựng cơ sở vật chất khang 
trang, hỗ trợ quá trình làm việc 
của cán bộ chiến sĩ Công an thị 
trấn Mường Khương. 

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Hồ 
Văn Tuấn – Ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch chia sẻ, 
việc đầu tư xây dựng Nhà làm việc thể hiện sự 
quan tâm, tình cảm đoàn kết gắn bó của tập thể 
CBNV, người lao động Vietcombank dành cho 
người dân tỉnh Lào Cai nói chung và tập thể cán 
bộ chiến sĩ công an miền đất biên cương Mường 
Khương nói riêng, góp phần đảm bảo tốt công 
tác an ninh biên giới và trật tự xã hội.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã 
trang trọng cắt băng khánh thành,  tặng quà lưu 
niệm, tham quan công trình và chia sẻ niềm vui 
chung với các cán bộ chiến sỹ công an và nhân 
dân thị trấn Mường Khương.

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành Công trình Nhà làm việc Công an thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

NHỊP SỐNG

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ 
tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
01/01/2019 và định hướng của NHNN, 

tiếp sau đợt giảm lãi suất lần đầu vào tháng 
01/2019, Vietcombank quyết định tiếp tục 
giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp 
và cá nhân. Theo đó, Vietcombank áp dụng lãi 
suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ở 
mức tối đa là 5,5%/năm, giảm 1,0%/năm so 
với mức quy định của NHNN, áp dụng cho tất 
cả các khoản cho vay hiện hữu và các khoản 
cho vay mới thuộc các lĩnh vực sau: 

1  Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy 
định của Chính phủ về chính sách tín dụng 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

2  Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất 
khẩu theo quy định tại Luật thương mại và 
các văn bản hướng dẫn Luật thương mại;

3  Phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về 
trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa;

4  Phát triển ngành công 
nghiệp hỗ trợ theo quy định 
của Chính phủ về phát triển 
công nghiệp hỗ trợ;

5  Phục vụ kinh doanh của 
doanh nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao theo quy định tại 
Luật công nghệ cao và các 
văn bản hướng dẫn Luật công 
nghệ cao;

6  Lĩnh vực nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao;

7  Cho vay doanh nghiệp 
khởi nghiệp.

Chính sách ưu đãi lãi suất 
nêu trên được áp dụng từ 
ngày 01/08/2019 đến hết 
ngày 31/12/2019.           

Việc giảm lãi suất lần này 
được triển khai trên phạm vi 
rộng với dư nợ cho vay tương 
đương 38% dư nợ cho vay 

ngắn hạn hiện hành và chiếm tới ~20% tổng 
dư nợ cho vay nội tệ hiện hữu của Ngân hàng. 
Để có thể từng bước giảm lãi suất, tạo điều kiện 
hỗ trợ phát triển nền kinh tế, thời gian vừa qua, 
Vietcombank đã liên tục triển khai đồng bộ các 
giải pháp về tiết giảm chi phí hoạt động, phát 
triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đa dạng hóa 
kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro. 

Cùng với những nỗ lực nêu trên, 
Vietcombank đã và đang giữ vững vai trò đi đầu 
trong việc thực hiện các biện pháp chia sẻ, tháo 
gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp, cá nhân, đặc 
biệt là các đối tượng được ưu tiên theo định 
hướng của Chính phủ và NHNN. Vietcombank 
tin rằng đây sẽ là những hành động thiết thực, 
thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vietcombank 
trong việc chủ động, tiên phong thực hiện các 
chính sách điều hành của Chính phủ, của NHNN, 
nỗ lực vì mục tiêu chung phát triển kinh tế.

VIETCOMBANK 
GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY 5 LĨNH VỰC 
ƯU TIÊN XUỐNG 5,5%/NĂM 

Vietcombank tiếp tục giảm mạnh lãi suất cho vay thuộc nhiều lĩnh vực kể từ ngày 01/08/2019
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Phong trào thanh niên hưởng ứng 
hoạt động vệ sinh tại nơi làm việc

Ngày 5/8/2019, tại trụ sở Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Lạng 
Sơn đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác cải cách thủ 
tục đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp giữa 

Vietcombank Lạng Sơn và Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh.
Việc ký kết Thỏa thuận này thể hiện ý chí hợp tác giữa hai bên 

nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với 
doanh nghiệp, mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp.

Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Lý - Giám đốc 
Vietcombank Lạng Sơn giới thiệu đến Sở Kế hoạch - Đầu tư và 
Hiệp hội doanh nghiệp Gói tín dụng 300 tỷ đồng mà Vietcombank 
Lạng Sơn triển khai từ ngày 01/08/2019 nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp tiếp cận các khoản tín dụng với lãi suất ưu đãi nhất.

Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Kiên 

Bài &Ảnh: Linh Chi 

Phát huy tinh thần xung kích của Đoàn thanh niên, 
đều đặn mỗi sáng thứ 7 hằng tuần, các đoàn viên 
trực thuộc Đoàn sơ sở Vietcombank Phúc Yên đã 

tích cực tham gia làm sạch các khu vực xung quanh nơi 
làm việc như vỉa hè, ban công, khu vực giao dịch, cắt tỉa, 
chăm sóc cây xanh và vệ sinh các máy ATM... Phong trào 
đã tạo được khí thế sôi nổi, tích cực và tinh thần đoàn 
kết trong tuổi trẻ chi nhánh, tạo sự lan tỏa và hưởng 
ứng của CBNV. Đây cũng là đợt sinh hoạt tập thể huy 
động được đông đảo đoàn viên thanh niên Chi nhánh 
tham gia, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, phát huy được 
tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên.

Vietcombank Phúc Yên

Chung tay cải cách 
thủ tục hành chính

Vietcombank Lạng Sơn & Sở Kế hoạch - Đầu tư

Ông Nguyễn Quang Lý – Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn cùng bà Phùng Thị Thanh Nga 
- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lạng Sơn ký thỏa thuận hợp tác trước sự chứng 

kiến của Ban lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, ban lãnh đạo và CBNV của hai đơn vị

Nhằm chung tay cùng khách hàng doanh nghiệp tài trợ các chương 
trình ASXH, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn tỉnh, ngày 15/8/2019, tại Hội trường Công ty TNHH xã hội 

Phương Thanh, Vietcombank Đồng Tháp đã trao 100 phần quà cho con 
của người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Sa Đéc trong 
chương trình “Vì mầm xanh tương lai” do Công ty TNHH xã hội Phương 
Thanh tổ chức.

Thông qua hoạt động vì cộng đồng, bên cạnh việc động viên, giúp đỡ 
kịp thời các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Vietcombank cũng có cơ 
hội gắn kết hơn nữa với khách hàng.

VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 
VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG Bài & Ảnh: Mai Lâm Bửu Khanh

Vietcombank Đồng Tháp trao quà cho con công nhân- 
Ông Phan Duy Phúc Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp 

trao quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn 
nhân dịp năm học 2019-2020

NHỊP SỐNG

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank cho biết: Theo thống kê của 
Cục khám chữa bệnh, năm 2018, thời gian bệnh 

nhân chờ và làm các thủ tục chiếm 57% - 68% toàn thời 
gian khám chữa bệnh. Một phần nguyên nhân chính là 
do quy trình và phương thức thanh toán. Đó cũng là lý 
do vào tháng 03/2017, Vietcombank và Bộ y tế đã ký 
thỏa thuận hợp tác toàn diện. 

Theo đó, Vietcombank cam kết cung cấp các dịch vụ 
tài chính và dịch vụ thanh toán cho ngành y tế với nhiều 
điều kiện ưu đãi cũng như tính năng ưu việt. Từ tháng 
03/2017, bên cạnh việc cho vay hàng nghìn tỷ đồng đầu 
tư vào cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nâng cấp quy 
mô, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Vietcombank 
định hướng rõ ràng và có chương trình hành động cụ 
thể, khẩn trương xây dựng giải pháp thanh toán tổng 
thể cho lĩnh vực y tế, được Ban chuyên trách thực hiện 
và báo cáo trực tiếp cho Ban điều hành Vietcombank.

ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, 
THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ

Tại đại hội, thay mặt BCH Công đoàn cơ sở (CĐCS) 
khóa I, ông Lê Tuấn Phan - Chủ tịch CĐCS, Phó 
Giám đốc Chi nhánh đã trình bày báo cáo tổng 

kết hoạt động công đoàn Chi nhánh nhiệm kỳ I 
(2014-2019). Đại hội cũng đã nghe các tổ công đoàn 
phòng Kế toán, Dịch vụ khách hàng, Hành chính nhân 
sự ngân quỹ và PGD Hoàng Văn Thụ góp ý về công tác 
ASXH, phong trào thể thao cũng như đề xuất về chính 
sách đối với NLĐ. 

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thùy Dương - Bí 
thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh đã ghi nhận sự nỗ lực 
và đánh giá cao những nhiệm vụ CĐCS đã hoàn thành; 
đồng thời mong muốn BCH Công đoàn khóa II tiếp tục 
phát huy những thành tựu đã đạt được, gắn kết chặt 
chẽ hoạt động Công đoàn với nhiệm vụ kinh doanh, 
tạo động lực cho NLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
công việc được giao.

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 7 đoàn 
viên công đoàn ưu tú tham gia vào BCH CĐCS khóa II 
nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Bài & Ảnh: Nguyễn Đức Minh

NGÀY 09/8/2019, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ DIỄN 
RA HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN ĐỔI MỚI 
PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y 
TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH - 
BỆNH VIỆN XANH SẠCH ĐẸP - NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH - ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI 
CHÍNH BẢO HIỂM Y TẾ KHU VỰC PHÍA NAM. 

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe 
cán bộ Trung ương tìm hiểu các sản phẩm dịch vụ mới của SPDV Vietcombank

Đại hội Công đoàn cơ sở khóa II, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024  
Vietcombank Thái Nguyên

Bài & Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng

NGÀY 03/08/2019, VIETCOMBANK THÁI 
NGUYÊN ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI 
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHÓA II NHIỆM KỲ 2019-
2024.

Đoàn viên CĐCS chụp ảnh lưu niệm đại hội
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Với con số kỉ lục VĐV đăng kí tham gia, hơn 1.200 
VĐV chia thành 8 nhóm tuổi nam và nữ đã tập 
trung thi đấu liên tục trong 12 ngày để tranh 128 
bộ huy chương thuộc 4 nội dung: cờ nhanh, cờ 

chớp nhoáng, cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống. Phần 
lớn kỳ thủ tham dự giải đấu không phải là VĐV chuyên 
nghiệp, các em là học sinh phổ thông luôn nuôi dưỡng 
phát triển năng khiếu cờ vua như một niềm yêu thích. 
Trong số đó có khá nhiều kỳ thủ nhỏ tuổi là con của 
CBNV Vietcombank, như kỳ thủ Nguyễn Xuân Hiển, học 
sinh lớp 7C Trường THPT Hà Nội - Amsterdam là một 
gương mặt tiêu biểu. Tại giải này, em đã giành được 1 
huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương 
đồng, bổ sung vào bộ sưu tập huy chương cờ vua đáng 
tự hào của mình. 

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động 
viên, tinh thần thi đấu hết mình của các cầu 
thủ, trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hào hứng. 
Tranh bóng quyết liệt nhưng các cầu thủ cũng 

thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến cho 
khán giả nhiều pha bóng hay, những pha phối hợp bật 
tường, tấn công đẹp mắt. Kết thúc trận đấu, hai đội 
rời sân với tỷ số chung cuộc 5-4, phần thắng thuộc về 
đội liên quân Phê duyệt tín dụng - Ninh Bình.

Trận giao hữu bóng đá kết thúc trong không khí 
vui tươi, phấn khởi, tràn ngập niềm vui của cả hai đội 
bóng cũng như các cổ động viên. Đây là dịp để CBNV 
giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết, củng cố và 
thắt chặt mối quan hệ giữa các chi nhánh cũng như 
Trụ sở chính, hướng đến một năm 2019 với những 
thành công mới trên toàn hệ thống.

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ 
TOÀN QUỐC NĂM 2019 
TRANH CÚP 
VIETCOMBANK

Bài & Ảnh: Trần Thị Mai Khoa

SÁNG NGÀY 30/6/2019, TẠI HÀ NỘI, GIẢI VÔ ĐỊCH 
CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2019 TRANH CÚP 
VIETCOMBANK ĐÃ KHAI MẠC VỚI SỰ THAM GIA 
CỦA 43 ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN (VĐV) ĐẾN TỪ 
CÁC TỈNH, THÀNH, NGÀNH VÀ TRUNG TÂM ĐÀO 
TẠO. VIETCOMBANK TIẾP TỤC LÀ NHÀ TÀI TRỢ 
CHÍNH CỦA GIẢI TRONG NĂM THỨ 3 LIÊN TIẾP.

PHÒNG PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG 
TRỤ SỞ CHÍNH GIAO LƯU BÓNG 
ĐÁ VỚI CÁC CN VIETCOMBANK 
NAM ĐỊNH, NINH BÌNH, HÀ NAM

Bài & Ảnh: Phạm Trần Hoàng

Khai mạc Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2019 tranh cúp Vietcombank

SÁNG NGÀY 17/8/2019, TẠI NAM ĐỊNH ĐÃ DIỄN 
RA TRẬN GIAO LƯU BÓNG ĐÁ GIỮA LIÊN QUÂN 
PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG - NINH BÌNH VÀ HÀ NAM 
- NAM ĐỊNH.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa hai đội

KẾT NỐI

Chiều ngày 16/07/2019, tại TP. Vĩnh Yên, 
Vietcombank Vĩnh Phúc và Vietcombank Phúc 
Yên tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ nhân 

dịp PGD Bình Xuyên và PGD Trưng Trắc được bàn 
giao từ CN Vĩnh Phúc về CN Phúc Yên.

Tại phần giao lưu bóng chuyền hơi, sau 5 séc thi 
đấu sôi nổi, đội bóng chuyền hơi Vietcombank Vĩnh 
Phúc đã giành chiến thắng sát sao 3 - 2 trước đội 
bóng chuyền hơi Vietcombank Phúc Yên. Sau khi 
trận giao lưu bóng chuyền kết thúc, toàn thể CBNV 
2 Chi nhánh tham gia phần liên hoan và giao lưu 
văn nghệ tại nhà hàng An Phát. Chương trình là dịp 
để CBNV hai CN thêm gần gũi, gắn bó, thể hiện tinh 
thần đoàn kết vì mái nhà chung Vietcombank. 

Chiều ngày 20/07/2019, tại Vĩnh Phúc, 4 chi nhánh 
Vietcombank gồm Thanh Xuân, Phúc Yên, Phú Thọ 
và chủ nhà Vĩnh Phúc đã chia làm 2 đội tham gia 

trận giao hữu bóng đá nam “Kết nối sức mạnh - Bứt 
phá thành công”. Trải qua 2 hiệp với 90 phút thi đấu 
sôi nổi, kết quả, đội liên quân Vietcombank Vĩnh Phúc 
- Phúc Yên đã giành thằng lợi với tỷ số 4 - 1 trước đội 
Vietcombank Thanh Xuân - Phú Thọ. 

Ngày 08/08/2019, tại trụ sở 
chi nhánh, Vietcombank Bắc 
Ninh đã tổ chức Lễ trao giải 

chương trình “Xài thẻ trời tây, 
rinh quà công nghệ” cho khách 
hàng Nguyễn Văn Minh.

Với mức doanh số chi tiêu thẻ 
tại nước ngoài cao, anh Nguyễn 
Văn Minh đã may mắn trúng Giải 
thưởng Đẳng cấp với phần quà 

Vietcombank Vĩnh Phúc & 
Vietcombank Phúc Yên
giao lưu thể thao văn nghệ

Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Hai đội bóng chuyền hơi chụp ảnh lưu niệm trước khi thi đấu

Bóng đá giao hữu 
“Kết nối sức mạnh - 
Bứt phá thành công”

Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Triệu Thị Nhung

Các cầu thủ chụp ảnh kỷ niệm trước khi thi đấu

VIETCOMBANK BẮC NINH TRAO GIẢI CHƯƠNG TRÌNH 
“XÀI THẺ TRỜI TÂY, RINH QUÀ CÔNG NGHỆ” Bài: Đỗ Thị Ánh Ngọc

là 01 điện thoại Iphone XS Max 
256G trị giá 32,9 triệu đồng. Phát 
biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Văn 
Minh bày tỏ niềm vui khi may 
mắn trúng thưởng cao nhất của 
chương trình, đồng thời đánh giá 
cao các dịch vụ của Vietcombank, 
khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng 
nhiều hơn nữa các dịch vụ của 
Vietcombank trong thời gian tới.

Vietcombank Bắc Ninh tổ chức trao giải chương trình 
“Xài thẻ trời tây, rinh quà công nghệ”

KẾT NỐI
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Trong 03 ngày 14,15,16/8/2019, Ban 
chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm đã tổ 
chức Hội thao quân sự - quốc phòng lực 
lượng Dân quân tự vệ năm 2019 với sự 

tham gia của 120 cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, 
doanh nghiệp và 18 phường đóng trên địa 
bàn quận. Hội thao gồm 4 nội dung: Nhận 
thức về chính trị - pháp luật, về quân sự, về 
kỹ thuật binh khí và về công tác hậu cần.

Với sự quyết tâm cao, tinh thần kỷ luật, 
cán bộ, chiến sỹ đội tuyển tự vệ Vietcombank 
Trụ sở chính đã đoạt giải Nhì toàn đoàn về 
các môn và giải Nhất về môn nhận thức chính 
trị và pháp luật về quốc phòng toàn dân. Cụ 
thể: đ/c Phạm Hải Nam (Phòng XDCB) và 
đ/c Nguyễn Đỗ Hồng Anh (Văn phòng) đạt 
98,5/100 điểm, đứng đầu về môn chính trị và 
pháp luật.

Ngày 10/8/2019, Vietcombank 
Đà Nẵng phối hợp cùng 
Cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu 

hộ quận Hải Châu tổ chức đào tạo 
nghiệp vụ và diễn tập phương án 
PCCC, cứu nạn cứu hộ tại Trụ sở làm 
việc Chi nhánh với sự tham gia của 
lực lượng PCCC và toàn thể CBNV 
Chi nhánh.

Chương trình diễn ra trong 1 
ngày gồm những nội dung huấn 
luyện về công tác an toàn, vệ sinh 
lao động, nghiệp vụ PCCC và diễn 
tập phương án PCCC, cứu nạn cứu 
hộ xảy ra tại cơ sở.

Trong buổi sáng, giảng viên Trần 
Phước Hùng - Đại úy, Đội phó Đội 

ĐỘI TỰ VỆ VIETCOMBANK TRỤ SỞ CHÍNH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO
TẠI HỘI THAO QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG LỰC LƯỢNG 
DÂN QUÂN TỰ VỆ QUẬN HOÀN KIẾM NĂM 2019

Bài: Nguyễn Hữu Đức - Ảnh: Nguyễn Bửu Phạm Hoàng 

Viecombank Đà Nẵng diễn tập phòng cháy chữa cháy 
& cứu nạn cứu hộ

Cảnh sát PCCC cung cấp các kiến 
thức về an toàn điện, cách phòng 
chống cháy nổ cũng như đưa ra các 
biện pháp xử lý các tình huống thực 
tế. Buổi chiều cùng ngày, lực lượng 
PCCC cùng CBNV Chi nhánh thực 
hành xử lý tình huống giả định cháy 
xảy ra tại Trụ sở làm việc. 

Kết thúc diễn tập, Phòng Cảnh 
sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Quận 
Hải Châu đánh giá buổi diễn tập 
nghiêm túc, an toàn, đảm bảo đúng 
yêu cầu, kỹ thuật đề ra. Lực lượng 
tại chỗ đã thao tác thành thạo, 
nhanh gọn, phối hợp ăn ý, nhịp 
nhàng với lực lượng chuyên nghiệp 
tổ chức thành công buổi diễn tập.

CBNV Chi nhánh thực hành dập tắt 
bình ga đang cháy

Sáng ngày 31/07/2019, Vietcombank Thái Bình đã trang 
trọng tổ chức Lễ khai trương trụ sở giao dịch mới PGD 
Quang Trung tại địa chỉ số 52-54 đường Quang Trung, 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (trụ sở giao dịch cũ: số 
66, đường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

PGD Quang Trung là 1 trong 5 PGD của Vietcombank Thái 
Bình, tọa lạc ở vị trí giao thông thuận tiện. Sau hơn 7 năm đi 
vào hoạt động, PGD Quang Trung đã góp phần tích cực phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương bằng việc huy động tiền gửi, 
đầu tư tín dụng và cung ứng các loại hình dịch vụ ngân hàng 
hiện đại. 

Với thế mạnh nguồn vốn, công nghệ hiện đại và đội ngũ 
CBNV chuyên nghiệp, nhiệt huyết, với phương châm phục vụ 
khách hàng: nhanh chóng, nhiệt tình, an toàn và hiệu quả, 
Vietcombank Thái Bình nói chung và PGD Quang Trung nói 
riêng cam kết sẽ đem đến cho Quý khách hàng các sản phẩm 
dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại với chất lượng vượt trội 
và nhiều tiện ích nhất.

Điện thoại PGD Quang Trung: 02273.835.268
 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Tươi

Kể từ ngày 29/7/2019, PGD Ba Đồn thuộc 
Vietcombank Quảng Bình thay đổi địa điểm hoạt 
động, cụ thể như sau:

Địa điểm kinh doanh cũ: Số 39 đường Hùng Vương, 
thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Địa điểm kinh doanh mới: Số 326 đường Quang 
Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Vietcombank Quảng Bình xin trân trọng thông báo 
tới Quý khách hàng được biết để tiện liên hệ giao dịch.

ĐT: 0232. 3519888; Fax: 0232. 3696555. 
 Bài: Trần Thị Tú Linh

Vietcombank Thái Bình khai trương địa điểm giao dịch mới của PGD Quang Trung

Kể từ ngày 01/07/2019, PGD An Lạc thuộc 
Vietcombank Bắc Sài Gòn thay đổi địa điểm như 
sau:

Địa chỉ cũ: Số 150-152 Đường số 19, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ mới: Số 263-265 Vành Đai Trong, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Vietcombank Bắc Sài Gòn xin trân trọng thông báo 
tới Quý khách hàng được biết để tiện liên hệ giao dịch.

Điện thoại: (028)  2250 8031, (028) 2250 8032; 
Fax: (028) 2253 9275

  Bài: Phan Cao Nguyên

THAY ĐỔI ĐIỂM PGD AN LẠC - 
VIETCOMBANK BẮC SÀI GÒN

Thay đổi địa điểm PGD Ba Đồn - 
Vietcombank Quảng Bình 

KẾT NỐI

Bài & Ảnh: Nguyễn Hồng Phú
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Trong hành trình về Củ Chi lần này, đoàn 
đã đến tham quan địa đạo Bến Đình, 
tham quan nơi trưng bày các loại bom, 
pháo của quân đội Mỹ đã từng sử dụng 

trên chiến trường Củ Chi và các loại vũ khí mà lực 
lượng du kích Củ Chi đã dùng để đánh lại quân đội 
Mỹ và lính Việt Nam Cộng hòa. Đoàn được tham 
quan hệ thống địa đạo, những căn hầm của các 
đồng chí lãnh đạo Khu ủy và Quân khu Sài Gòn - 
Chợ Lớn - Gia Định đã từng sống, chiến đấu trong 
suốt thời kỳ chiến tranh. 

Địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh 
hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại 
của thế kỷ 20. Đây chính là hệ thống “phòng thủ 
ngầm” có quy mô lớn nhất trong hai cuộc kháng 
chiến của dân tộc Việt Nam, được quân dân xây 
dựng trong 20 năm chỉ bằng những dụng cụ thô 
sơ. Và địa đạo thể hiện sự kiên cường, trí thông 
minh, niềm tự hào của người dân Củ Chi. Kết thúc 

Vietcombank Hà Nam: 
Về nguồn Củ Chi - 
Chuyến đi đầy cảm xúc

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

NGÀY 03/08/2019, CHI BỘ VIETCOMBANK HÀ NAM ĐÃ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VỀ 
NGUỒN TẠI ĐỊA ĐẠO CỦ CHI, HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ THAM GIA CỦA TOÀN 
THỂ THÀNH VIÊN CẤP ỦY CHI BỘ, BAN GIÁM ĐỐC, CÙNG CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN TRONG 
CHI NHÁNH. 

chương trình, đoàn tham quan nhà tưởng niệm 
và dâng hương tại Đền thờ Anh hùng Võ Thị 
Sáu.

Trở về sau chuyến đi về nguồn ý nghĩa tại 
mảnh đất được mệnh danh “Đất thép, thành 
đồng”, mỗi thành viên trong đoàn đều không 
khỏi tự hào với những đóng góp của người 
dân Củ Chi trong chiến tranh, biết ơn sự hy 
sinh cao cả của ông cha ta, lại càng thấm thía 
hơn ý nghĩa của hai chữ “về nguồn”. Sinh ra 
trong hòa bình và biết đến chiến tranh qua 
sách vở, chuyến đi về nguồn này là một cách để 
mỗi thành viên trong đoàn hiểu về cuộc chiến 
đấu trường kỳ, gian khổ nhưng đầy vẻ vang 
của quân dân Củ Chi nói riêng và của dân tộc 
Việt Nam nói chung, để từ đó, những CBNV 
Vietcombank Hà Nam có thêm nghị lực sống và 
công tác tốt hơn, trở thành người công dân có 
ích cho nước nhà.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Địa đạo Củ Chi

Về nguồn là một chương trình được triển 
khai từ chủ trương của Chi bộ, Ban Giám 
đốc và được Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ 
sở Chi nhánh phối hợp thực hiện. Chương 

trình nhằm đưa CBNV đến với cội nguồn lịch sử, 
biết ơn đối với những người anh hùng đã hi sinh vì 
Tổ quốc.

Đến với Quảng Bình lần này, Đoàn đã đến dâng 
hương tại Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng 
Đông, huyện Quảng Trạch, là nơi an nghỉ của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp. Tại đây, Đoàn đã thành kính 
thắp nén hương tưởng nhớ và tri ân vị Đại tướng 
- người anh cả, Tổng tư lệnh huyền thoại của nhân 
dân và Quân đội nhân dân Việt Nam. 

CHI BỘ VIETCOMBANK PHÚC YÊN 
HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN 
TẠI QUẢNG BÌNH Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Kiên

THÁNG 7 VỪA QUA, CHI BỘ CƠ SỞ VIETCOMBANK PHÚC 
YÊN ĐÃ TỔ CHỨC CHUYẾN HÀNH TRÌNH VỀ MẢNH ĐẤT 
QUẢNG BÌNH ĐẦY Ý NGHĨA VÀ LẮNG ĐỌNG NHIỀU CẢM 
XÚC VỚI SỰ THAM GIA CỦA LÃNH ĐẠO VÀ TOÀN BỘ 
CBNV CHI NHÁNH.

Vũng chùa - Đảo Yến thật yên tĩnh và thơ 
mộng. Mộ Đại tướng nằm tựa vào núi, một ngôi 
mộ bình dị như chính cách sống của người lính, 
chất phác, giản dị. Có tự mình đến đây thì thế hệ 
trẻ mới hiểu tại sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
lại là Đại tướng trong lòng dân. Ông đã dành cả 
cuộc đời cho quê hương đất nước, cùng nhân 
dân đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước 
qua hai cuộc chiến tranh đẫm máu với bao đau 
thương, hy sinh mất mát. 

Chính nhân cách lớn của Đại tướng mãi là 
nguồn sáng cho thế hệ trẻ hôm nay xích lại gần 
nhau hơn, cùng nhau quyết tâm xây dựng quê 
hương đất nước và biết tri ân những người anh 
hùng dân tộc, ra sức giữ gìn truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc ta - uống nước nhớ nguồn. Sau 
chuyến đi, tất cả các thành viên trong đoàn đều 
tự nhận thức cần sống trách nhiệm, phấn đấu, 
học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, để xứng 
đáng với vai trò là những Đảng viên, những 
công dân gương mẫu của đất nước.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước mộ đại tướng Võ Nguyễn Giáp

KẾT NỐI
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Ngày 27/07/2019, tại Vĩnh 
Phúc, Hội đồng Khoa học 
và Công nghệ Vietcombank 
(HĐKH) đã tổ chức họp định 

kỳ quý II/2019 để sơ kết hoạt động 
khoa học và công nghệ (KH&CN) 6 
tháng đầu năm và triển khai nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm. 

Hội đồng đã nghe Báo cáo 
sơ kết hoat động KH&CN của 
Vietcombank do Giám đốc Trường 
Đào tạo Vietcombank - Thường trực 
HĐKH trình bày. Trên cơ sở ý kiến 
của các thành viên, Chủ tịch HĐKH 
đã kết luận hoạt động KH&CN của 
Vietcombank 6 tháng đầu năm 2019 
có nhiều đổi mới và chuyển biến tích 
cực, thể hiện trên 4 khía cạnh. 

Vietcombank sơ kết hoạt động KH&CN 6 tháng đầu 
năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:
Đổi mới và chuyển biến tích cực

Bài: Trường Đào Tạo Vietcombank

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIETCOMBANK 6 
THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CÓ NHIỀU ĐỔI MỚI VÀ CHUYỂN BIẾN TÍCH 
CỰC, CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN LIÊN QUAN CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI 
CÁC NHIỆM VỤ TRONG 6 THÁNG TỚI NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG 
NÀY THEO HƯỚNG CHUYÊN NGHIỆP, CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ.

Một là, số lượng đề xuất thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 
tăng cao. Nhận thức về tầm quan 
trọng của nghiên cứu khoa học 
đối với hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank ngày càng nâng cao, 
số lượng các đơn vị tại TSC và chi 
nhánh tích cực tham gia hoạt động 
nghiên cứu khoa học tăng nhiều so 
với những năm trước đây. Hai là, vai 
trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp 
của Thường trực HĐKH được phát 
huy. Ba là, việc tổ chức triển khai các 
nhiệm vụ KH&CN bài bản, chuyên 
sâu, đúng tiến độ và có chất lượng. 
Bốn là, việc hợp tác với các Trường/
Viện, các cơ quan nghiên cứu là 
một yếu tố giúp hoạt động KH&CN 

Khai mạc Hội thảo, TS. Phạm Mạnh Thắng - 
Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng 
KHCN Vietcombank phát biểu: Cuộc Cách 
mạng công nghệ (CMCN) 4.0 tạo ra ảnh 

hưởng mạnh mẽ đến tất cả các yếu tố của chu trình 
truyền thông, bao gồm chủ thể truyền thông, nội 
dung thông điệp, kênh truyền thông, đối tượng 
tiếp nhận và toàn bộ quá trình quản lý truyền 
thông. Trong thời đại CMCN 4.0, truyền thông 
mang đậm dấu ấn của mạng xã hội (MXH) đã tạo 
ra thế hệ công chúng 4.0 với đặc điểm kết nối và 
giao lưu giữa người dùng. MXH nhanh chóng trở 
thành “quốc gia” đông dân cư nhất, thúc đẩy tạo ra 
một xã hội thông tin mà ở đó mỗi công chúng hay 
khách hàng đều có thể trở thành một kênh thông 
tin mang thương hiệu cá nhân. 

Sự bùng nổ của MXH như Facebook, Youtube,... 
khiến công tác quản lý truyền thông phải đối mặt 

Tọa đàm khoa học
“Truyền thông và chăm sóc 
khách hàng - Cơ hội & thách thức 
trong thời đại công nghệ số”

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

SÁNG NGÀY 30/07/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (TSC), HỘI 
ĐỒNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ (KHCN) VIETCOMBANK 
ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI TỌA ĐÀM KHOA HỌC TRỰC TUYẾN 
TOÀN HỆ THỐNG VỚI CHỦ ĐỀ “TRUYỀN THÔNG VÀ CHĂM 
SÓC KHÁCH HÀNG - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG THỜI 
ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ”. 

với các vấn đề quản lý thông tin trên một không 
gian “mở” nhưng “ảo”, những vấn đề về an ninh 
truyền thông, tin tặc, các loại tội phạm thông 
tin đặc biệt nguy hiểm. Do vậy, việc đưa ra biện 
pháp hợp lý để hạn chế ảnh hưởng xấu của 
thông tin sai lệch trên mạng đối với dư luận xã 
hội là điều vô cùng cấp thiết. 

Tại Tọa đàm, diễn giả Nguyễn Đình Thành 
- Giám đốc PR, Công ty Truyền thông Le Bros; 
đồng sáng lập Elite PR School trình bày các nội 
dung như: thực tế và sức mạnh của MXH, MXH 
với đời sống con người; thực tiễn tại Việt Nam 
và những mặt tốt/hạn chế của MXH, những 
điều cần lưu ý khi xử lí thông tin hoặc tư vấn 
trên MXH; vận dụng văn hóa Vietcombank vào 
ứng xử và chăm sóc khách hàng trong thời đại 
công nghệ số.

Bà Phan Khánh Ngọc - Trưởng phòng Quan 
hệ công chúng Vietcombank đã trình bày một 
số thực tiễn về thông tin trên MXH đối với 
ngành Ngân hàng và Vietcombank cùng các giải 
pháp và đề xuất liên quan. Tại tọa đàm, đại diện 
Công ty CP Truyền thông Công nghệ ICOMM 
Việt Nam cũng trình bày nội dung về thực tiễn 
lắng nghe trên MXH và xử lí thông tin trên MXH 
ở Việt Nam và thế giới; các phương thức vận 
hàn, thuận lợi cũng như khó khăn của từng 
phương thức.

Tọa đàm cũng đã nhận được những câu hỏi, 
ý kiến của đại biểu. Các diễn giả đã giải đáp 
thỏa đáng căn cứ theo thực tiễn đồng thời đưa 
ra các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất 
lượng truyền thông và chăm sóc khách hàng 
trong thời đại công nghệ 4.0.

TS. Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng 
khoa học và công nghệ Vietcombank phát biểu khai mạc

Toàn cảnh Tọa đàm

KHCN & ĐÀO TẠO

của Vietcombank được mở rộng và 
nâng tầm, hướng tới các chuẩn mực 
quốc tế. 

HĐKH cũng đã phê duyệt danh 
mục nhiệm vụ KH&CN năm 2019 
của Vietcombank gồm 129 nhiệm 
vụ, bao gồm 19 đề tài nghiên cứu 
cấp Vietcombank; 108 sáng kiến; 
02 hội thảo/tọa đàm. Bên cạnh đó, 
HĐKH cũng thống nhất đề xuất 
04 nhiệm vụ cấp Bộ năm 2020 để 
HĐKH cấp Ngành xét duyệt. Ngoài 
ra, các đề tài khoa học và sáng kiến 
được nghiệm thu năm 2018 tiếp tục 
được đưa vào triển khai ứng dụng 
sẽ đóng góp một phần vào thành 
công trong hoạt động kinh doanh 
của Vietcombank.

HĐKH cũng đã giao nhiệm vụ 
cho các đơn vị, cá nhân liên quan 
tiếp tục triển khai các nhiệm vụ 
trong 6 tháng tới nhằm đẩy mạnh 
hoạt động KH&CN của Vietcombank 
theo hướng chuyên nghiệp, chất 
lượng và hiệu quả.

PGS.TS Kiều Hữu Thiện – 
Giám đốc Trường đào tạo 
Vietcombank
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Tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Toàn Thắng - 
Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã chia 
sẻ những thông tin về “Bộ chuẩn mực đạo 
đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của cán 

bộ ngân hàng”, nêu cao những phẩm chất đạo đức 
cần thiết của người cán bộ ngân hàng. 

Bên cạnh đó, học viên còn được giới thiệu về 
cơ cấu tổ chức, văn hóa Vietcombank, các kiến 
thức tổng quan về sản phẩm dịch vụ, các nghiệp 
vụ cơ bản như: pháp luật, tín dụng, kế toán, tài trợ 
thương mại, thẻ, phòng chống rửa tiền, quản lý rủi 
ro hoạt động… cùng những nội dung đặc thù theo 
tính chất công việc của từng vị trí cán bộ. Ngoài 
ra, học viên cũng được trang bị những kỹ năng 
mềm giúp ích cho công việc tại đơn vị như làm việc 
nhóm, giao tiếp, nhận biết hình dấu chữ ký và tài 
liệu giả mạo, bán hàng, chăm sóc khách hàng.

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO 
NHÂN VIÊN MỚI
tại Hà Nội

Bài & Ảnh: Trường Đào tạo Vietcombank

Bài & Ảnh: Ban KHDN Lớn Phía Bắc

SÁNG NGÀY 08/07/2019, TRƯỜNG ĐÀO TẠO 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 
KHÓA HỌC “ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI” TẠI 
HÀ NỘI, ĐÂY LÀ KHÓA ĐÀO TẠO MỞ ĐẦU 
CHO CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ 
TÂN TUYỂN TRONG NĂM 2019. KHÓA HỌC 
TẬP TRUNG DIỄN RA TỪ NGÀY 08-18/07/2019 
VỚI SỰ THAM GIA CỦA 148 CÁN BỘ MỚI 
ĐƯỢC TUYỂN DỤNG ĐẾN TỪ 33 CHI NHÁNH 
KHU VỰC MIỀN BẮC VÀ MỘT SỐ PHÒNG/BAN 
TSC.

1. Lên danh sách những việc phải làm: 
 Hãy ghi chú bên cạnh những công việc này 

mức độ ưu tiên cũng như khoảng thời gian 
bạn dự định sẽ bỏ ra để hoàn thành nó.

2. Lập thời khoá biểu: 
 Bạn có thể ghi chú lên lịch để bàn, sử dụng 

ứng dụng trên điện thoại, trên máy tính… tận 
dụng mọi công cụ để tạo ra một thời khoá 
biểu rõ ràng, mạch lạc, có khả năng thực hiện. 

3. Hãy linh hoạt: 
 Dự trù một quỹ thời gian nhất định trong 

ngày cho những việc bất ngờ có thể xảy ra 
(sinh nhật, liên hoan, việc phát sinh...) để 
không ảnh hưởng đến lịch trình đã lên kế 
hoạch. 

4. Tập trung, bám sát kế hoạch: 
 Để đảm bảo thực hiện được kế hoạch, hãy 

tuân thủ theo lịch biểu bạn đã đưa ra, tránh 
xa những thiết bị có thể gây xao nhãng (điện 
thoại, TV…).

5. Liên tục điều chỉnh thời khoá biểu 
của mình: 

 Hãy thường xuyên nhìn lại quá trình làm việc, 
đánh giá thời gian cũng như hiệu quả của các 
hoạt động đã làm, và điều chỉnh để có một 
thời gian biểu phù hợp và hiệu quả bạn nhé!

Quản lý thời gian 
Chìa khóa của 

thành công
AI CŨNG CÓ 24H MỘT NGÀY NHƯNG 
KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT CÁCH SỬ 
DỤNG TÀI NGUYÊN NÀY MỘT CÁCH 
HIỆU QUẢ. MÁCH NHỎ BẠN MỘT SỐ 
BÍ KÍP ĐỂ QUẢN LÝ TỐT QUỸ THỜI 
GIAN, CÂN BẰNG CÔNG VIỆC VÀ 
CUỘC SỐNG: 

Tham dự Hội thảo có đại diện 
Ban Lãnh đạo Công ty BSR, 
Vietcombank, Lãnh đạo các 
Phòng/Ban/Trung tâm tại 

Trụ Sở chính và Giám đốc một số 
chi nhánh liên quan cùng Lãnh đạo 
cấp cao của 15 doanh nghiệp kinh 
doanh xăng dầu và khí hàng đầu 
Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, ông 
Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank cho biết, 
Vietcombank luôn quan tâm đầu 
tư đổi mới công nghệ, phát triển 
các sản phẩm dịch vụ đa dạng, đáp 
ứng các thông lệ, chuẩn mực quốc 
tế. Vietcombank cũng chú trọng 
cung cấp các sản phẩm dịch vụ theo 
chuỗi giá trị gia tăng của khách hàng 
cho tổng thể hệ sinh thái của khách 
hàng, qua đó kết nối chặt chẽ và 

Hội thảo 
“Các sản phẩm thư tín dụng nội bộ - nội địa cho Chuỗi 
CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn và đối tác tiêu thụ sản phẩm”
NGÀY 08/08/2019, TẠI LÂM ĐỒNG, VIETCOMBANK PHỐI HỢP CÙNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN (BSR) TỔ CHỨC HỘI 
THẢO “CÁC SẢN PHẨM THƯ TÍN DỤNG NỘI BỘ - NỘI ĐỊA CHO CHUỖI 
CTCP LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN VÀ ĐỐI TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM” 
VỚI MONG MUỐN GIỚI THIỆU VÀ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TÀI 
CHÍNH VÀ THANH TOÁN THUẬN TIỆN, HIỆU QUẢ HƠN CHO CÁC ĐỐI 
TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM, VÀ TẠO RA GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO CẢ 
CHUỖI THANH TOÁN CỦA BSR. 

hiệu quả hơn các đơn vị trực thuộc, 
các đối tác trong chuỗi giá trị. 

Đại diện BSR, ông Nguyễn Duyên 
Cường - Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách kinh doanh chia sẻ “BSR thực 
hiện thanh toán tiền dầu thô cho 
các chủ mỏ trong và ngoài nước, 
đồng thời nhận tiền thanh toán từ 
các đối tác tiêu thụ sản phẩm. Việc 
chậm thanh toán dù chỉ một ngày 
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 
kinh doanh của BSR và đối tác. BSR 
luôn cần các giải pháp thanh toán 
linh hoạt, hiệu quả. BSR cảm ơn 
Vietcombank đã luôn đồng hành 
và cung cấp các giải pháp tài chính 
thông minh, linh hoạt thời gian qua”. 

Hội thảo được chia thành hai 
phiên thảo luận. Phiên 1 tập trung 
vào nội dung giới thiệu các sản 
phẩm “Thư tín dụng nội đia - Thư 

tín dụng nội bộ” cho chuỗi khách 
hàng. Phiên 2 tập trung vào việc 
Vietcombank chia sẻ các kinh 
nghiệm thực tế liên quan đến xu 
hướng thanh toán quốc tế hiện nay.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã 
thảo luận, nhận định, phân tích đánh 
giá về xu hướng mua bán xăng dầu 
và việc thay đổi tập quán thanh toán 
trong giai đoạn tới cũng như đề xuất 
ý kiến về các chính sách áp dụng với 
từng đối tượng khách hàng, phù hợp 
với tình hình cạnh tranh giữa các 
TCTD và tình hình kinh doanh của 
các doanh nghiệp.

Hội thảo kết thúc mở ra cơ hội 
hợp tác mới giữa Vietcombank, BSR 
và các đối tác tiêu thụ sản phẩm, 
tạo nên một xu thế thanh toán mới 
trong giai đoạn sắp tới.

Toàn cảnh 
phiên thảo luận 

tại Hội thảo

KHCN & ĐÀO TẠO

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng 
phát biểu khai mạc Hội thảo
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Cùng với cả hệ thống Vietcombank chuyển 
dịch theo định hướng “mua buôn bán lẻ”, Sở 
giao dịch đã tăng cường mở rộng và phát 
triển hoạt động ngân hàng bán lẻ. Buổi tọa 

đàm cũng là diễn đàn để các phòng làm công tác 
bán lẻ tại chi nhánh chia sẻ kinh nghiệm, các khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để 
cùng đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn 
thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.  

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng trao đổi 
về vấn đề liên quan đến công tác bán lẻ trong các 
tham luận như: Giải pháp hoàn thành tăng trưởng 
tín dụng thể nhân; Giải pháp hoàn thành chỉ tiêu 
Thẻ; Giải pháp hoàn thành chỉ tiêu Huy động vốn 
Bán lẻ; Giải pháp tăng trưởng tín dụng SMEs và 
hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ xấu bán lẻ; Giải 
pháp hoàn thành các chỉ tiêu Ngân hàng điện tử.

Cùng với đó, những khó khăn, vướng mắc và 
thực tế phát sinh trong công tác bán lẻ cũng đã 
được các đại biểu chia sẻ, bàn luận nhằm tìm kiếm 
các biện pháp tháo gỡ. Định hướng phát triển bán 
lẻ tại Sở giao dịch đã được thảo luận toàn diện trên 
nhiều khía cạnh, từ mô hình bán hàng, bồi dưỡng 

cán bộ bán hàng, cách tiếp cận 
khách hàng, sản phẩm và chính 
sách bán hàng cũng như các 
công cụ hỗ trợ để cán bộ có thể 
thực hiện tốt nhất kế hoạch đã 
đề ra.

Đóng góp nội dung cho buổi 
tọa đàm, ông Nguyễn Anh Tuấn 
- Phó Giám đốc Sở giao dịch 
chia sẻ: Cán bộ cần thay đổi tư 
duy bán lẻ, bán đa dạng các sản 
phẩm; phát huy thế mạnh của 
sản phẩm dịch vụ Vietcombank; 
thực hiện tốt công tác chăm 
sóc và tư vấn khách hàng để từ 
đó có thể duy trì khách hàng 
cũ, phát triển khách hàng mới, 
hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch được giao.

Kết thúc Tọa đàm, ông Hồ 
Văn Tuấn - Giám đốc Sở giao 
dịch phát biểu định hướng và 
chỉ đạo các phòng/ban nhằm 
tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc hiện nay. Ông Hồ Văn Tuấn 
cũng phát động và yêu cầu toàn 
thể cán bộ bán lẻ chi nhánh 
cần hình thành tư duy tổng thể 

trong cách thức triển khai các giải pháp thúc 
đẩy hoạt động kinh doanh bán lẻ, trau dồi kỹ 
năng bán hàng, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, 
kỹ năng bán hàng để phát huy thế mạnh của 
từng cán bộ… để hoàn thành các chỉ tiêu được 
giao năm 2019, góp phần đưa Sở giao dịch cùng 
toàn hệ thống Vietcombank đạt được mục tiêu 
trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam về bán lẻ.

TỌA ĐÀM CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH 
CHỈ TIÊU KINH DOANH BÁN LẺ 2019
VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH 

Bài: Hồng Hạnh - Ảnh: Đỗ Đức Tuân

NGÀY 12/08/2019, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH ĐÃ DIỄN RA 
BUỔI TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ RA CÁC GIẢI 
PHÁP HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU KINH DOANH BÁN LẺ NĂM 2019. 

 Quang cảnh buổi tọa đàm 

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó giám đốc Sở giao dịch 
phát biểu tại buổi tọa đàm

KHCN & ĐÀO TẠO

Khóa đào tạo gồm các nội dung chính: Lý do 
ban hành quy chế an toàn bảo mật hệ thống 
công nghệ thông tin (CNTT); Căn cứ pháp lý; 
Hướng dẫn chi tiết quy chế an toàn bảo mật 

hệ thống CNTT.
Đây là một chương trình đào tạo rất hữu ích, 

giúp các CBNV nhận thức về hệ thống An toàn 
thông tin theo tiêu chuẩn ISO27001 (ISMS) tại 
Vietcombank, tầm quan trọng của việc tuân thủ các 
yêu cầu theo Quy chế, Quy định của Vietcombank và 
trang bị cho cán bộ những kỹ năng cơ bản để đảm 
bảo an toàn thông tin trong quá trình làm việc. 

Đây cũng là cơ hội để các học viên được chia sẻ, 
giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình 
làm việc và tác nghiệp của mình, giúp cán bộ nâng 
cao nhận thức trong việc quản lý quyền truy cập các 
ứng dụng do Vietcombank cung cấp cũng như đề 
cao cảnh giác trước những hành vi lừa đảo nhằm 
chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng. 

Với những bài giảng thiết thực về pháp luật trong 
Hợp đồng và những kiến thức, kinh nghiệm thực 
tế liên quan đến vướng mắc hình sự, dân sự và tố 
tụng hành chính được PGS.TS Nguyễn Minh Hằng 

chia sẻ, khóa học diễn ra trong không khí vô cùng hào 
hứng, sôi nổi. Trong buổi đào tạo, Chuyên gia Nguyễn 
Minh Hằng cũng đánh giá rất cao tinh thần học hỏi của 
CBNV Vietcombank Tây Hà Nội.

Khóa đào tạo khép lại trong những tiếng vỗ tay, sự 
hân hoan, những lời chúc và lời cảm ơn tới các Giảng 
viên vì những chia sẻ rất hữu ích, góp phần nâng cao 
kiến thức về pháp luật cho CBNV chi nhánh.

Vietcombank Vĩnh Phúc 
& Vietcombank Phúc Yên 
tham gia khóa đào tạo 
“An toàn thông tin theo 
tiêu chuẩn ISO27001:2013” 

Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Nguyễn Văn Thông

NGÀY 11/08/2019, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
VĨNH PHÚC, TOÀN THỂ LÃNH ĐẠO VÀ CBNV 
CỦA 2 CHI NHÁNH VIETCOMBANK VĨNH PHÚC 
VÀ VIETCOMBANK PHÚC YÊN ĐÃ THAM GIA 
KHÓA ĐÀO TẠO “AN TOÀN THÔNG TIN THEO 
TIÊU CHUẨN ISO27001:2013”. 

Khóa bồi dưỡng “Pháp luật 
hợp đồng trong hoạt động 
kinh doanh của Ngân hàng” 

Vietcombank Tây Hà Nội:

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Anh 

NHẰM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ PHÁP LUẬT CHO 
TẤT CẢ CBNV CHI NHÁNH, NGÀY 20-21/07/2019, 
VIETCOMBANK TÂY HÀ NỘI ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG KHÓA BỒI DƯỠNG “PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG 
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN 
HÀNG”. THAM GIA KHÓA HỌC CÓ PGS.TS NGUYỄN 
MINH HẰNG - TRƯỞNG KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ - 
HỌC VIỆN TƯ PHÁP, BAN GIÁM ĐỐC VÀ TOÀN BỘ 
CBNV CHI NHÁNH.

Ông Hoàng Mạnh Dũng – Trưởng phòng Khách hàng 
doanh nghiệp phát biểu tại khóa học
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Khóa học tập trung vào hai nội dung chính là 
kỹ năng bán hàng chủ động và kỹ năng đàm 
phán. Ngoài ra, CBNV tham dự còn được trang 
bị kiến thức cơ bản về các sản phẩm dịch vụ 

để có thể chủ động bán hàng hiệu quả và mục đích 
cuối cùng là giúp cán bộ bán thay đổi thái độ để 
thành công.

Khóa học đã diễn ra sôi nổi, hiệu quả với các chủ 
đề và tình huống phục vụ khách hàng sinh động, có 
sự trao đổi, xử lý tình huống... Kết thúc khóa học, 
CBNV nhận thức rõ và có trách nhiệm thực hiện tốt 
Bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng, tạo 
dựng hình ảnh CBNV Vietcombank thân thiện và 
chuyên nghiệp trong tâm trí khách hàng, đẩy mạnh 
công tác bán hàng chủ động, hiệu quả nhằm hoàn 
thành tốt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Khóa học đã giúp toàn thể CBNV nắm được tổng 
quan Bộ quy định an toàn bảo mật hệ thống 
Công nghệ Thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC – 
27001:2013, giúp cán bộ có nhận thức và cách 

hành xử  đúng đắn đối với an toàn bảo mật hệ thống 
công nghệ thông tin trong ngân hàng, từ đó góp phần 
thực hiện tốt công tác an toàn bảo mật hệ thống Công 
nghệ Thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC – 27001:2013 
trong toàn chi nhánh.

Khóa đào tạo “Kỹ năng 
bán hàng & đàm phán”

Vietcombank Ninh Thuận:

Bài & Ảnh: Dương Mỹ Thể

NGÀY 27-28/07/2019, VIETCOMBANK NINH 
THUẬN PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ 
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIETCOMBANK 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA ĐÀO TẠO “KỸ 
NĂNG BÁN HÀNG VÀ ĐÀM PHÁN” VỚI SỰ THAM 
DỰ CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÙNG TOÀN THỂ CBNV 
CHI NHÁNH.

Tập thể CBNV Vietcombank Ninh Thuận chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên

KHÓA ĐÀO TẠO “AN TOÀN 
THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN 
ISO/IEC 27001:2013” 

VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP:

Bài: Mai Lâm Bửu Khanh - Ảnh: Nguyễn Văn Huynh

NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC VỀ AN TOÀN BẢO 
MẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG 
NGÀNH NGÂN HÀNG, ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN 
CỦA BAN LÃNH ĐẠO VÀ TRƯỜNG ĐÀO TẠO 
VIETCOMBANK, NGÀY 20/7/2019, CHI NHÁNH 
ĐỒNG THÁP ĐÃ PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐÀO 
TẠO VIETCOMBANK TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO 
“AN TOÀN THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 
27001:2013” CHO TOÀN THỂ LÃNH ĐẠO VÀ CBNV 
CHI NHÁNH.

Ông Phan Duy Phúc- Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp (đứng giữa), chị Vũ Thị Thu 
– Phó phòng An ninh và Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin TTCNTT (thứ sáu từ phải 

sang), chị Phan Kim Anh – Trường Đào tạo Vietcombank (thứ năm từ phải sang) chụp 
ảnh lưu niệm cùng các học viên
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