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Quý độc giả thân mến,

Trên tay bạn là ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 313, số tháng 
10/2019 với đầy ắp những thông tin, hình ảnh đặc sắc về các mặt 
hoạt động của Vietcombank tại TSC và khắp các chi nhánh trong 
toàn hệ thống.

Trước hết, đó tiếp tục lại là một tin vui đến với “Ngôi nhà thứ hai” 
của chúng ta khi Vietcombank được Tạp chí Alpha SEA trao tặng giải 
thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2019. Những đánh giá, 
vinh danh của các tổ chức uy tín tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu 
của Vietcombank trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chung NIỀM TIN 313 dành tặng Quý độc giả chùm 
bài đặc biệt nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Vietcombank Chi 
nhánh Nghệ An, một trong những đơn vị xuất sắc của hệ thống với 
những đóng góp đáng ghi nhận cho sự phát triển của quê hương, 
đất nước, Chi nhánh đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng phần 
thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Ba.

Đặc biệt hơn, Chung NIỀM TIN số tháng 10/2019 gửi tới bạn 
đọc chùm bài về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực của 
Vietcombank trong thời gian qua nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở 
thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực, duy trì 
vị thế ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế 
trong khu vực và thế giới.

Song song với đó, Chung NIỀM TIN 313 tiếp tục chia sẻ với quý 
độc giả những thông tin, hình ảnh về các hoạt động tài trợ tín dụng, 
đào tạo, ký kết hợp tác, hành trình về nguồn, các hoạt động ASXH ý 
nghĩa như trao tặng học bổng, tặng quà các cháu thiếu nhi nhân dịp 
Tết trung thu, hiến máu nhân đạo... đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra 
trên khắp các chi nhánh Vietcombank.

Bạn thân mến, tháng 10 đã sang, chỉ còn 2 tháng nữa là chúng ta 
kết thúc năm 2019, bước sang năm 2020 với kế hoạch chiến lược lớn 
lao và đáng tự hào. Mỗi chúng ta, hãy cùng nỗ lực để hiện thực hóa 
mục tiêu chiến lược của Vietcombank!

Chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Ban Biên tập
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TIÊU ĐIỂM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ 
Đức Duy - Chủ tịch UBND 
tỉnh nhấn mạnh: Yên Bái 
là cửa ngõ Tây Bắc thiêng 

liêng của Tổ quốc, vùng đất có bề 
dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và 
truyền thống cách mạng vẻ vang. 
Cảnh đẹp thiên nhiên của Yên Bái 
được tạo bởi thế núi, dòng sông; 
với dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, 
danh thắng quốc gia ruộng bậc 
thang kỳ vĩ; hồ Thác Bà - danh 
thắng quốc gia với hàng ngàn 
hòn đảo xanh ngút ngàn; vùng 
quế Văn Yên bốn mùa nồng thơm 
hương núi; vào Mường Lò "gạo 
trắng nước trong", chúng ta cùng 
dặt dìu những làn điệu dân ca, 

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng 
quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2019

Vietcombank đồng hành cùng 

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

TỐI 20/9/2019, TẠI SÂN VẬN ĐỘNG THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI, ĐÃ 
DIỄN RA KHAI MẠC LỄ HỘI “VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM 
PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI 2019” 
VỚI CHỦ ĐỀ “TINH HOA TỪ HUYỀN THOẠI”. ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ KIỆN, 
VIETCOMBANK ĐÃ PHỐI HỢP VỚI BAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỀU NỘI 
DUNG QUAN TRỌNG TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH.

dân vũ thiết tha, mời gọi để 
tay nắm chặt tay hòa mình vào 
những điệu xòe đặc sắc của 
đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc 
- Di sản văn hóa phi vật thể 
quốc gia đang trình Unesco 
công nhận là Di sản văn hóa 
phi vật thể nhân loại.

Chương trình nghệ thuật 
gồm 3 chương: Chương 1 với 
chủ đề “Cuộc thiên di huyền 
thoại”, Chương 2 với chủ đề 
“Hội tụ và giao thoa”. Đặc biệt 
và ấn tượng nhất trong “Tinh 
hoa từ huyền thoại” là Chương 
3 với chủ đề: “Xòe Thái - Tinh 
hoa dân tộc” - màn trình diễn 
nghệ thuật thu hút sự tham gia 

của 5.000 nghệ nhân và diễn 
viên quần chúng đến từ thị xã 
Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn. 
Các đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, NHNN, Vietcombank đã 
hòa chung với đông đảo quý 
đại biểu, cùng bà con nhân 
dân, du khách trong và ngoài 
nước nắm chặt tay nhau hòa 
vào vòng Xòe kết nối vô tận 
như để gắn kết, gìn giữ và trao 
truyền ngọn lửa tinh thần cao 
quý của đồng bào dân tộc Thái 
nói riêng và cộng đồng các dân 
tộc Tây Bắc nói chung.

Tham gia đồng hành cùng 
sự kiện, Vietcombank đã phối 
hợp với Ban Tổ chức thực hiện 
nhiều nội dung quan trọng 
trong khuôn khổ chương trình, 
góp phần vào thành công của 
Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường 
Lò và khám phá danh thắng 
Quốc gia ruộng bậc thang Mù 
Cang Chải 2019.

Đ/c Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 5 từ trái sang) nhận hoa tri ân của UBND tỉnh Yên Bái đối với những đóng góp của Vietcombank tại “Lễ hội Văn hóa, 
Du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2019”

KHCN & Đào tạo
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Tại Hội nghị, đ/c Phạm Quang 
Dũng - Tổng Giám đốc 
Vietcombank trình bày báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh 

9 tháng đầu năm 2019 với những 
kết quả đáng ghi nhận: Tổng huy 
động vốn đạt 998.247 tỷ đồng, hoàn 
thành 101% kế hoạch quý III/2019; 
Dư nợ tín dụng đạt 709.128 tỷ đồng, 
tăng 11,6% so với năm 2018, hoàn 
thành kế hoạch 09 tháng năm 2019; 
Chất lượng tín dụng được kiểm soát 
chặt chẽ, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu theo 
chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu hồi nợ 
ngoại bảng đạt 2.862 tỷ đồng, hoàn 
thành 82% kế hoạch HĐQT giao 
năm 2019; Lợi nhuận trước thuế 
đạt 17.250 tỷ đồng, tăng 51,9% so 

Vietcombank tổ chức
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 
và triển khai nhiệm vụ 3 tháng 
cuối năm 2019 Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

SÁNG 05/10/2019, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU 
NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019. 

với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,4% 
kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận hợp 
nhất đạt 17.592 tỷ đồng, tăng 50,6% 
so với cùng kỳ, đạt 85,8% kế hoạch 
năm 2019; Các chỉ số ROAA, ROAE 
đạt tương ứng là 1,65% và 25,75%, 
tăng mạnh so với năm 2018 và cao 
hơn mặt bằng chung.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến 
của giám đốc các Chi nhánh gồm: Đà 
Nẵng, Hải Phòng, Gia Lai, Đồng Nai, 
Cần Thơ, Khánh Hòa, Sở Giao dịch và 
Tp. Hồ Chí Minh. Các ý kiến đã nêu 
bật kết quả, thực tiễn hoạt động tại 
các địa phương với những thuận lợi, 
khó khăn cùng các kiến nghị cụ thể.

Thay mặt Ban Lãnh đạo, Tổng 
Giám đốc đã trực tiếp giải đáp từng 
nội dung, đưa ra lộ trình, đồng thời 

yêu cầu các đơn vị tại Trụ sở chính 
tiếp tục bám sát tiến độ các dự án, 
các đề xuất để giúp các chi nhánh, 
đơn vị tháo gỡ khó khăn, nâng cao 
hiệu quả hoạt động, hoàn thành 
nhiệm vụ, tạo tiền đề cho bước phát 
triển những năm tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành 
đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh 
đạo và cán bộ các đơn vị đã chung 
sức đồng lòng khắc phục mọi khó 
khăn, hoàn thành tốt và hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, 
khẳng định sự đúng đắn trong việc 
chuyển dịch định hướng kinh doanh 
của Ban Lãnh đạo, sự nghiêm túc 
thực thi của các chi nhánh, đơn vị 
đã tạo lập nên những kết quả, thành 
tích vượt bậc.

Với những kết quả đã đạt được 
trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn 
hệ thống Vietcombank vững tin sẽ 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu đề ra cho năm 2019, tiếp 
tục củng cố thế và lực mới cho một 
giai đoạn phát triển mới.

 Toàn cảnh Hội nghị Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 17/09/2019, tại Singapore, Tạp chí Alpha 
Southest Asia (Alpha SEA) đã trang trọng tổ chức 
Lễ vinh danh các định chế tài chính xuất sắc nhất 
khu vực Đông Nam Á với sự tham dự của nhiều 

đại diện là lãnh đạo cấp cao các định chế tài chính trong 
khu vực. Vietcombank vinh dự là đơn vị duy nhất của 
Việt Nam được Tạp chí Alpha SEA mời tham dự lễ trao 
giải và nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” 
năm 2019. 

Đánh giá về giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt 
Nam” được trao cho Vietcombank, Alpha SEA nhận định: 
với việc giữ vững vị thế dẫn đầu, Vietcombank là lựa 
chọn hàng đầu của các doanh nghiệp, định chế tài chính 
với mạng lưới khách hàng phát triển ngày một rộng 
khắp. 

Ngày 20/09/2019, đã diễn ra 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
“Đẩy mạnh triển khai thanh 
toán điện tử không dùng tiền 

mặt trong ngành Y tế” tại điểm cầu 
Hà Nội và 62 điểm cầu tại UBND các 
tỉnh, thành do Cục Công nghệ thông 
tin Bộ Y tế phối hợp với Cục Thương 
mại điện tử & Kinh tế số (Bộ Công 
Thương) tổ chức.

Thanh toán không dùng tiền 
mặt mang lại nhiều lợi ích cho các 
bệnh viện và người dân. Tuy nhiên, 
số lượng bệnh viện kết nối với các 
ngân hàng vẫn chiếm một tỷ lệ quá 
nhỏ so với số lượng hiện có trên 
toàn quốc. Để triển khai một cách 
đồng bộ, thống nhất và hiệu quả hệ 
thống thanh toán không dùng tiền 
mặt trong lĩnh vực này, tại sự kiện, 

Vietcombank nhận giải thưởng
“Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” 
do Tạp chí Alpha SEA trao tặng

Đại diện Vietcombank, bà Vũ Thị Bích Thu - Trưởng VPĐD tại Singapore 
nhận giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" của Tạp chí Alpha SEA

ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank đã trình bày một 
số đề xuất cụ thể như: Bộ Y tế cần 
chỉ đạo mạnh mẽ hơn trong việc 
yêu cầu các Bệnh viện tích cực hợp 
tác với các ngân hàng để triển khai 
thanh toán viện phí qua ngân hàng; 
áp dụng bệnh án điện tử liên kết với 
thẻ bảo hiểm y tế...; Các bệnh viện 
cần hợp tác với ngân hàng nhằm 
xây dựng kế hoạch triển khai các 
giải pháp thanh toán không dùng 
tiền mặt phù hợp; Tổ chức tập huấn 
cho các cán bộ y tế, bác sĩ, nhân viên 
thu ngân để họ hiểu, và tư vấn cho 
bệnh nhân sử dụng các phương thức 
thanh toán không dùng tiền mặt. 

Vietcombank cũng cam kết thực 
hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ 
Y tế và NHNN để đẩy mạnh hoạt 

động thanh toán không dùng tiền 
mặt trong dịch vụ Y tế một cách 
triệt để. Trong khuôn khổ Hội nghị, 
Vietcombank cũng tham gia gian 
hàng trưng bày giới thiệu các sản 
phẩm dịch vụ, những thành tựu mới 
của ngân hàng nhằm tối ưu hóa nhu 
cầu của khách hàng.

Vietcombank cam kết đẩy mạnh triển khai thanh toán 
không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Y tế

Ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
trình bày tham luận tại Hội nghị

Bài & Ảnh: Vũ Bích Thu

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

NỔI BẬTTIÊU ĐIỂM
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Vietcombank
tiến tới Ngân hàng đứng đầu về 
chất lượng nguồn nhân lực

Bài & Ảnh: Lê Ngọc Thùy Dương

VỚI TẦM NHÌN TRỞ THÀNH NGÂN HÀNG SỐ 1 TẠI VIỆT NAM, MỘT TRONG 100 NGÂN HÀNG LỚN NHẤT 
KHU VỰC CHÂU Á, MỘT TRONG 300 TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI VÀ ĐƯỢC 
QUẢN TRỊ THEO CÁC THÔNG LỆ QUỐC TẾ TỐT NHẤT, MỘT TRONG CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA 
VIETCOMBANK LÀ TRỞ THÀNH NGÂN HÀNG ĐỨNG ĐẦU VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC. THEO ĐÓ, 
THỜI GIAN QUA, VIETCOMBANK ĐÃ ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ, GÓP PHẦN 
TẠO ĐỘT PHÁ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TẠO SỨC MẠNH TỪ NỘI LỰC ĐỂ TIẾP TỤC VƯƠN LÊN 
MẠNH MẼ, DUY TRÌ VỊ THẾ NGÂN HÀNG HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM, TỪNG BƯỚC NÂNG CAO VỊ THẾ 
TRONG KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI. 

Ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm 
Giám đốc Khối nhân sự Vietcombank đã có 
những chia sẻ về đề tài này.

PV: Với mục tiêu trở thành ngân hàng 
đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực vào 
năm 2020, xin ông cho biết thời gian qua, 
Vietcombank đã có sự chuẩn bị như thế nào để 
thực hiện được tham vọng này?

Tháng 9/2017, ngay sau khi phê duyệt Đề 
án phát triển Vietcombank đến năm 2020, Hội 
đồng quản trị Vietcombank (HĐQT) đã phê 
duyệt Đề án quản trị và phát triển nguồn nhân 
lực Vietcombank đến năm 2020 (Đề án) với 
mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng đứng 
đầu về chất lượng nguồn nhân lực. Để đạt được 
mục tiêu này, Đề án đã đưa ra kế hoạch hành 
động và các giải pháp thực hiện đồng bộ về kiện 
toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện cơ chế chính 
sách, đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, 
phát triển hạ tầng công nghệ ứng dụng trong 

các khâu từ tuyển dụng tới quy 
hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, 
chuyển đổi vị trí công tác, khen 
thưởng, kỷ luật, đánh giá, tạo 
động lực, đào tạo và phát triển 
cán bộ… mang lại hiệu quả tích 
cực trong việc thu hút, quản lý, 
sử dụng người lao động, tối ưu 
hóa nguồn nhân lực hiện có của 
Vietcombank.

Công tác phát triển mạng 
lưới được đẩy mạnh theo 
định hướng phát triển hoạt 
động bán lẻ, Vietcombank 
tiếp tục mở rộng mạng lưới 
hoạt động tại các địa bàn tiềm 
năng nơi Vietcombank chưa 
có sự hiện diện và địa bàn 
nơi Vietcombank hoạt động 
hiệu quả.

Công tác tuyển dụng của 
Vietcombank những năm qua 
được thị trường đánh giá cao 
và đã thu hút được một lượng 
nhân sự lớn có chất lượng, đáp 
ứng yêu cầu công việc. Phương 
thức tuyển dụng được đa dạng 
hóa thông qua việc xét tuyển, 
thi tuyển tập trung online, có 

cơ chế tuyển dụng riêng đối với cán bộ có kinh 
nghiệm. Chất lượng tuyển dụng được nâng cao, 
thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, gia tăng cơ cấu 
tuyển dụng cán bộ bán hàng cho các chi nhánh.

Quy mô lao động của Vietcombank tăng từ 
16.227 người năm 2017 lên 17.215 người năm 
2018 và đạt mức 18.366 người tại 30/6/2019, 
với trên 90% cán bộ có trình độ cử nhân, thạc 
sỹ, tiến sỹ. Tỷ lệ lao động bán hàng duy trì ở 
mức trên 60% tổng số lao động.

Vietcombank đứng thứ 5 về số lượng lao 
động (sau Agribank, VPBank, BIDV, VietinBank, 
STB) nhưng luôn đứng đầu về năng suất lao 
động. Năng suất lao động của Vietcombank liên 
tục tăng qua các năm và ở mức cao so với các 
ngân hàng khác. Lợi nhuận trước thuế (LNTT)/
người và tỷ lệ tăng trưởng LNTT/người của 
Vietcombank từ năm 2017, 2018 và ước tính 
2019 tương ứng là 712 triệu đồng/người, tăng 
28%; 1.093 triệu đồng/người, tăng 53,5% và 
1.282 triệu đồng/người, tăng 17%.

Nhằm nâng cao chất lượng và hướng tới 
mục tiêu quản trị nguồn nhân lực theo thông 

Công tác tuyển dụng của Vietcombank 
những năm qua được thị trường đánh giá 
cao và đã thu hút được một lượng nhân 
sự lớn có chất lượng, đáp ứng yêu cầu 
công việc.

Ủy viên HĐQT Hồng Quang – Giám đốc Khối nhân sự Vietcombank 

NỔI BẬT

Công tác đào tào để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được Ban lãnh đạo 
Vietcombank đặc biệt quan tâm

Khối Quản trị và phát triển 
nguồn nhân lực (1/11/2018 – 1/11/2019)

KỶ NIỆM 1 NĂM THÀNH LẬP 

công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực... 
Đến nay, về cơ bản, hoạt động quản trị và phát 
triển nguồn nhân lực của Vietcombank đã bám sát 
Đề án và đạt kết quả tốt.

Dấu mốc quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề 
án đó là việc thành lập Khối Quản trị và phát triển 
nguồn nhân lực Vietcombank (Khối Nhân sự) vào 
tháng 11/2018, với 3 đơn vị trực thuộc gồm: Ban 
Tổ chức và nhân sự, Phòng Chính sách và Kế hoạch 
nhân sự, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực (trên cơ sở nâng cấp Trung tâm đào tạo trước 
đây). Công tác nhân sự dần được chuyển đổi hoạt 
động theo hướng “đối tác nhân sự” HRBP (Human 
Resource Business Partner).

Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các 
đơn vị tại Trụ sở chính và Chi nhánh được rà soát, 
kiện toàn và chuẩn hóa theo hướng tinh gọn, tập 
trung quản lý và điều hành theo các Khối hoạt 
động, tối ưu và nâng cao năng lực quản lý của các 
đơn vị tại Trụ sở chính, bảo đảm yêu cầu hoạt động 
thông suốt và hiệu quả.

Hệ thống văn bản nội bộ về tổ chức và nhân sự 
được xây dựng mới, rà soát, hoàn thiện trong tất cả 

6 7CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 313 - THÁNG 10/2019 SỐ 313 - THÁNG 10/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



lệ quốc tế, Vietcombank cũng đang tích cực triển 
khai một số dự án về nhân sự như: Dự án xây dựng 
chương trình phần mềm quản lý nhân sự (HRM) 
mới; Dự án E-learning; Dự án xây dựng Khung 
năng lực;…

Bên cạnh đó, công tác đào tạo và nghiên cứu 
khoa học luôn được Vietcombank quan tâm chú 
trọng. Trong giai đoạn 2017 - 2019, số lượng các 
khóa đào tạo, số lượt cán bộ được đào tạo và tỷ 
suất đào tạo bình quân/cán bộ đều có sự tăng 
trưởng mạnh qua các năm. Với việc thành lập 
Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
Vietcombank vào tháng 3/2019 trên cơ sở nâng 
cấp và đổi tên Trung tâm đào tạo, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank kỳ vọng trong thời gian ngắn tới, 
trường sẽ phát triển để trở thành một cơ sở đào 
tạo vượt trội về chất lượng và chuyên nghiệp 
trong công tác đào tạo, góp phần thực hiện thắng 
lợi chiến lược của Vietcombank là trở thành ngân 
hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

PV: Được biết, để phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao, Ban Lãnh đạo Vietcombank đặc 
biệt quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học 
(NCKH), khuyến khích đổi mới sáng tạo và luôn có 
cơ chế tạo động lực để CBNV phát huy tinh thần 
sáng tạo, đóng góp hiệu quả cho công việc. Xin 
ông cho biết hoạt động này thời gian qua đã được 
Vietcombank triển khai như thế nào và những 
thành tựu đạt được?

Thời gian qua, công tác NCKH và công nghệ 
luôn được Ban Lãnh đạo đặc biệt quan tâm và 
trực tiếp chỉ đạo. Đặc biệt, năm 2018 là năm hoạt 
động NCKH của Vietcombank có nhiều đổi mới và 
chuyển biến cả về chất và lượng. Nhân sự Hội đồng 

khoa học (HĐKH) nhiệm kỳ VI được 
kiện toàn lại, trong đó Chủ tịch HĐQT 
đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐKH, các 
thành viên HĐKH là các lãnh đạo Khối/
Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC phụ 
trách các lĩnh vực then chốt để đảm bảo 
hoạt động NCKH và đề xuất sáng kiến 
được triển khai một cách toàn diện. 

Trong năm 2018, Vietcombank đã 
tổ chức cuộc thi “Đổi mới, sáng tạo để 
phát triển và hội nhập”. Kết quả, có 84 
đơn vị tham gia và lựa chọn được 266 
sáng kiến từ hơn 1.000 sáng kiến cấp 
cơ sở để tham dự vòng thi cấp hệ thống. 
Các ý tưởng, sáng kiến đã bao quát hầu 
hết các lĩnh vực hoạt động chính của 
ngân hàng. Đặc biệt, các sáng kiến ứng 

dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt 
động ngân hàng nhằm tạo ra sự khác biệt chiếm 
tỷ trọng cao.

Năm 2019, hoạt động NCKH và công nghệ 
tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai nghiêm 
túc. Đã có gần 400 đề xuất nhiệm vụ KH&CN từ 
43 Phòng/Ban/Trung tâm thuộc TSC và 61 chi 
nhánh. Để xét duyệt các nhiệm vụ này, 06 Tiểu 
hội đồng đã được thành lập và làm việc tích cực 
để chọn ra 151 đề xuất được tiếp tục triển khai. 

Có thể nói, hoạt động KH&CN đã góp phần 
cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng công 
tác quản trị điều hành; tổ chức, quản lý và triển 
khai hoạt động kinh doanh hiệu quả; đa dạng 
hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, gia 
tăng sự hài lòng của khách hàng; tăng cường 
bồi dưỡng khả năng tự đào tạo, tự nghiên cứu 
cho các cán bộ; tạo cơ hội để cán bộ nghiên cứu, 
nâng cao năng lực chuyên môn, tạo nguồn cán 
bộ giỏi; lan tỏa văn hóa học tập, đổi mới và tư 
duy sáng tạo như một trong những động lực 
phát triển quan trọng trong ngân hàng.

PV: Trong bối cảnh các ngân hàng đang cạnh 
tranh gay gắt về nhân sự, Vietcombank có chính 
sách như thế nào để giữ chân cũng như thu hút 
được người tài?

Yếu tố có tính quyết định cho những 
thành tựu hôm nay của Vietcombank  không 
thể không nhắc đến đó là yếu tố con người. 
Vietcombank là một trong những ngân hàng có 
nguồn nhân sự ổn định nhất hệ thống, là nơi 
thu hút và giữ chân nhân sự có chất lượng của 
ngành. Theo kết quả khảo sát mức độ gắn kết 
của cán bộ (EES) năm 2018 do Công ty Nielsen 

thực hiện, điểm chỉ tiêu EES bình quân toàn hàng 
đạt 92,45 - thể hiện mức độ gắn kết cao của cán bộ 
với ngân hàng. Tỷ lệ cán bộ nghỉ việc/tổng số lao 
động cuối năm 2018 là 3,12%, đến 30/06/2019 
chỉ là 1,62%.

Năm 2018, theo khảo sát nơi làm việc tốt nhất 
của Công ty Anphabe, Vietcombank tiếp tục khẳng 
định vị thế là ngân hàng có môi trường làm việc 
hấp dẫn nhất khi được bình chọn xếp thứ 1 toàn 
ngành ngân hàng, xếp thứ 2 toàn thị trường Việt 
Nam với thứ hạng tăng thêm 2 bậc so với năm 
2017 và trong Top 50 doanh nghiệp Việt có thương 
hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất.

Để đạt được điều này đòi hỏi Vietcombank phải 
có các chính sách đồng bộ trong hoạt động quản trị 
và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng 
xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; xây 
dựng thương hiệu nhà tuyển dụng vững mạnh; 
tạo dựng và duy trì môi trường làm việc tốt nhất; 
cơ chế, chính sách lương thưởng và chế độ đãi 
ngộ tốt; công tác đào tạo và phát triển đội ngũ; hệ 
thống quản trị kết hợp hài hòa giữa quản trị theo 
quá trình, quản trị theo mục tiêu KPI và quản trị 
theo giá trị. 

PV: Xin ông cho biết một số dự định của 
Vietcombank về quản trị phát triển nguồn nhân lực 
trong thời gian tới khi mục tiêu trở thành Ngân 
hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực mà 
Vietcombank đặt ra không còn xa?

Nhằm hiện thực hóa và duy trì mục tiêu trên, 
thời gian tới, Vietcombank tiếp tục đổi mới mạnh 
mẽ hơn nữa công tác tổ chức và nhân sự với một 
số định hướng chủ đạo sau:

Thứ nhất: Thực hiện chiến lược quản trị, phát 
triển nguồn nhân lực theo Đề án được HĐQT phê 
duyệt. 

Thứ hai: Khối Nhân sự tiếp tục tham mưu 
cho Ban Lãnh đạo trong việc kiện toàn mô hình tổ 
chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tại Trụ 

sở chính và Chi nhánh nhằm tập trung quản lý 
và điều hành theo các khối hoạt động, nâng cao 
tính chuyên môn hóa, tránh chồng chéo về chức 
năng nhiệm vụ.

Thứ ba: Tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn 
thiện và chuẩn hóa cơ chế, chính sách về tổ 
chức và nhân sự. Đặc biệt, Vietcombank triển 
khai xây dựng khung năng lực. Trên cơ sở đó, 
xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho 
các vị trí công việc; xây dựng tiêu chí lựa chọn 
cán bộ tài năng; sử dụng khung năng lực cho 
công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá kết quả 
công việc, trả lương,…; Rà soát, hoàn thiện cơ 
chế lương thưởng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ 
cho NLĐ với mức lương thưởng cạnh tranh, 
công bằng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Thứ tư: Xây dựng và định vị thương hiệu 
nhà tuyển dụng uy tín, vững mạnh, phù hợp 
theo yêu cầu; đa dạng hóa phương thức tuyển 
dụng; thực hiện công tác tuyển dụng một cách 
khoa học, công khai, minh bạch.

Thứ năm: Tối ưu hóa giá trị và hiệu quả 
nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng định 
biên, sắp xếp, bố trí lại lao động; gia tăng về cả 
số lượng và chất lượng đội ngũ lao động, tập 
trung ưu tiên nhân sự bán hàng. Nâng cao chất 
lượng công tác quản lý công việc và đánh giá 
hiệu quả công việc, duy trì là ngân hàng có hiệu 
quả lợi nhuận/đầu người tốt nhất thị trường.

Thứ sáu: Phát triển văn hóa doanh nghiệp 
thực hiện thông qua việc duy trì và phát huy 
bản sắc văn hóa Vietcombank với 5 giá trị cơ 
bản: tin cậy, chuẩn mực, sẵn sàng đổi mới, bền 
vững và nhân văn; xây dựng môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, con 
người thân thiện, tôn trọng và tuân thủ các quy 
định về đạo đức nghề nghiệp. 

Thứ bảy: Tiếp tục chú trọng công tác đào 
tạo, đẩy mạnh công tác NCKH, đổi mới sáng 
tạo và ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân 
hàng. 

Với mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu 
về chất lượng nguồn nhân lực, trong hoạt động 
của mình, Vietcombank luôn chú trọng xây 
dựng đội ngũ cán bộ tinh về số lượng, mạnh về 
chất lượng, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con 
người - yếu tố then chốt của mọi vấn đề then 
chốt, nhân tố quyết định thành công của mọi 
thành công.

PV: Xin cảm ơn ông!

NỔI BẬT

Các hoạt động để gắn kết CBNV trong nội bộ luôn được Vietcombank đẩy mạnh

Vietcombank có đội ngũ nhân lực trẻ tận tâm cống hiến vì mục tiêu chung
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NỔI BẬT

Là đơn vị thuộc Khối nhân 
sự, Ban Tổ chức và Nhân sự 
(TCNS) có nhiệm vụ phát 
triển và quản lý mạng lưới, 

tổ chức triển khai đồng bộ các 
công tác liên quan đến quản lý 
nhân sự. Tháng 04/2019, Ban 
TCNS được tiếp nhận thêm chức 
năng tham mưu giúp việc Đảng 
ủy Vietcombank về công tác tổ 
chức cán bộ. 

Sau 1 năm, công tác quản lý 
nhân sự tiếp tục có nhiều thay 
đổi tích cực theo hướng chuyên 
nghiệp và hiện đại hơn.

Trong công tác tuyển dụng 
nhân sự: Ban TCNS đã trình 
Ban Lãnh đạo ban hành Quy chế 
tuyển dụng cán bộ và Quy chế 
tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ 
kinh doanh; triển khai nghiên 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
GÓP PHẦN ĐƯA VIETCOMBANK 
VƯƠN RA BIỂN LỚN
THÁNG 11/2018, KHỐI NHÂN SỰ VIETCOMBANK ĐƯỢC THÀNH LẬP, 
KHẲNG ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VĨ MÔ XUYÊN SUỐT CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
VIETCOMBANK LÀ XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC HÀNG ĐẦU, LẤY NHÂN 
SỰ LÀ TRỌNG TÂM, LÀ CỐT LÕI TRONG HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG ĐỂ VƯƠN RA BIỂN LỚN. 

cứu nâng cấp hệ thống tuyển 
dụng trực tuyến; bổ sung và 
rà soát ngân hàng đề thi; đưa 
việc tổ chức tuyển dụng đi vào 
nền nếp; triển khai thêm một 
số hình thức tuyển dụng mới 
như: tuyển theo vị trí chức 
danh, tuyển cán bộ có kinh 
nghiệm hay tuyển dụng các 
đối tượng lao động đặc thù. 
Từ tháng 11/2018 đến nay đã 
tuyển dụng được gần 1.500 
cán bộ và lao động đặc thù cho 
toàn hệ thống.

Trong công tác quản lý 
nhân sự: Ban TCNS đã triển 
khai xây dựng và trình HĐQT, 
Tổng Giám đốc kế hoạch luân 
chuyển, chuyển đổi vị trí công 
tác của các cán bộ; thực hiện 
việc điều động gần 600 cán bộ 

cho các đơn vị, đặc biệt là điều 
động, trưng tập trên 1.000 cán 
bộ cho 48 dự án đang được 
Vietcombank triển khai; sắp 
xếp gần 1.100 nhân sự cho các 
đơn vị triển khai mô hình mới; 
thực hiện việc bổ nhiệm cán 
bộ theo quy trình mới chặt chẽ 
và bài bản hơn.

Cùng với đó, công tác dịch 
vụ nhân sự và các công tác 
liên quan cũng được thực hiện 
một cách nền nếp và chuyên 
nghiệp hơn. Công tác phát 
triển mạng lưới cũng đạt được 
nhiều kết quả mới tích cực 
như: được cơ quan quản lý của 
Mỹ cấp phép thành lập Văn 
phòng Đại diện Vietcombank 
tại Mỹ; được NHNN phê 
duyệt thành lập Chi nhánh 
Vietcombank tại Úc và phê 
duyệt mở mới 31 Phòng Giao 
dịch; triển khai đưa Trung tâm 
Xử lý tiền mặt tại TP.Hồ Chí 
Minh đi vào hoạt động…

Đồng hành với chiến lược 
kinh doanh của Vietcombank, 
Ban TCNS đặt trọng tâm 
công tác trong năm 2020 và 
những năm tiếp theo là: tiếp 
tục nghiên cứu đổi mới công 
tác quản trị nguồn nhân lực; 
hướng tới chuyển đổi toàn 
diện công tác nhân sự sang mô 
hình Đối tác nhân sự - HRBP 
và ứng dụng công nghệ số 
trong hầu hết các nghiệp vụ về 
nhân sự.

Để đạt được những mục 
tiêu và trọng tâm công tác đó, 
tập thể lãnh đạo và cán bộ 
Ban TCNS sẽ luôn nêu cao bản 
lĩnh, trí tuệ, sự quyết tâm và 
tinh thần trách nhiệm, phối 
hợp chặt chẽ với các đơn vị để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Phòng Chính sách và Kế hoạch 
nhân sự (CS&KHNS) chính 
thức được thành lập và đi vào 
hoạt động ngày 01/11/2018. 

Sau gần một năm, Phòng CS&KHNS 
đã lớn mạnh và trưởng thành hơn 
cả về số lượng và chất lượng. Tự 
hào nhìn lại, có thể kể đến những 
thành quả sau một năm của Phòng 
CS&KHNS, đó là:

Thứ nhất, nhiều văn bản quy 
định nội bộ liên quan đến công tác 
tổ chức và nhân sự đã được rà soát, 
sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới 
nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn 
và phù hợp với quy định của pháp 
luật như: Quy định hướng dẫn thủ 
tục thông qua nội dung về nhân sự; 
Hướng dẫn triển khai Quy chế tuyển 
dụng, quản lý và sử dụng nhân viên 
hỗ trợ kinh doanh; Quy chế tuyển 
chọn, sử dụng cộng tác viên…

Thứ hai, các cơ chế chính sách 
về lương thưởng và chế độ đãi ngộ 

Chính sách và Kế hoạch nhân sự 
Tự hào một năm nhìn lại

đối với người lao động được tập 
trung hoàn thiện nhằm đảm bảo 
tính cạnh tranh, hiệu quả và tạo 
động lực cho người lao động. 

Thứ ba, mô hình tổ chức, chức 
năng nhiệm vụ của một số đơn vị tại 
Trụ sở chính và Chi nhánh được đề 
xuất kiện toàn lại theo hướng tinh 
gọn, tối ưu hóa và phát huy hiệu quả 
hoạt động của các đơn vị, tập trung 
quản lý và điều hành theo các Khối.

Thứ tư, hoàn thành việc xếp 
hạng các Chi nhánh/Công ty trực 
thuộc; Xây dựng và phân bổ kế 
hoạch lao động năm 2019 cho Trụ 
sở chính, Chi nhánh và các dự án 
chuyển đổi; Theo dõi, quản lý và đề 
xuất bổ sung/điều chỉnh kế hoạch 
lao động của các đơn vị theo thực tế.

Thứ năm, xây dựng bộ JDs, KPIs 
cá nhân cho các đơn vị mới thành 
lập trong năm 2019; rà soát, đề xuất 
hoàn thiện bộ JDs và KPIs của các vị 
trí công việc trong toàn hệ thống.

Thứ sáu, tích cực triển khai một 
số dự án quản trị nhân sự và tham 
gia các dự án chuyển đổi khác.

Ngoài ra, Phòng CS&KHNS 
thường xuyên phối hợp, hỗ trợ, 
hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, tháo 
gỡ các khó khăn, vướng mắc của các 
đơn vị tại Trụ sở chính và Chi nhánh 
liên quan đến cơ chế chính sách, quy 
chế, quy định về tổ chức và nhân sự, 
quy chế lương, chương trình KPI, bộ 
JDs,…

Bên cạnh việc tập trung hoàn 
thành tốt công tác chuyên môn, 
CBNV của Phòng cũng đã tích cực, 
chủ động tham gia các hoạt động, 
phong trào do Cơ quan, Đoàn thể, 
Đảng bộ phát động; cùng chung tay 
xây dựng ngôi nhà chung Phòng 
CS&KHNS, hỗ trợ nhau trong công 
việc, chia sẻ những niềm vui, nỗi 
buồn trong cuộc sống và cùng nhau 
vững bước đi lên.
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NỔI BẬT

Sáng ngày 22/8/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy 
Vietcombank đã khai mạc Hội nghị tập huấn 
nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Hồng Quang 
- Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc 
Khối Nhân sự Vietcombank đánh giá: Việc tổ chức hội 
nghị là yêu cầu cấp thiết nhằm giúp cấp ủy, ủy ban kiểm 
tra các cấp, cán bộ làm công tác đảng trong toàn Đảng 
bộ nắm vững những nội dung cơ bản mà Trung ương 
đã quy định, hướng tới việc thi hành điều lệ Đảng, từ 
đó vận dụng vào quá trình tổ chức, chỉ đạo triển khai 
và thực hiện nhiệm vụ. Đ/c Hồng Quang đề nghị các đại 
biểu tập trung, tích cực đưa ra các ý kiến trao đổi để các 
đ/c giảng viên giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 
đồng thời vận dụng những kiến thức đã được học trong 
quá trình tập huấn vào công việc được giao.  

Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày 22 & 
23/08/2019. Các đại biểu được tập huấn các nội dung 
về nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát; công tác tổ 
chức xây dựng Đảng; công tác tuyên giáo – dân vận và 
hướng dẫn một số văn bản của Trung ương về công tác 
chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ 
công tác đảng năm 2019
Đảng ủy Vietcombank 

Bài & Ảnh: Đặng Thành

Đ/c Sa Như Hòa - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW phát biểu & 
truyền đạt với Hội nghị về nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát

Hội nghị BTV Đảng ủy 
phiên họp tháng 9/2019 & 
Hội nghị BCH Đảng bộ kỳ họp 
thứ 19 nhiệm kỳ 2015 – 2020

Chiều 18/09/2019, tại Trụ sở chính, 
Vietcombank tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ 
(BTV) phiên họp tháng 09/2019 và Hội nghị 
Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ kỳ họp thứ 19 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Hội nghị thực hiện một số nội dung như thông 

qua và chuẩn y vị trí trong Ủy ban Kiểm tra; vị trí BTV 
Đảng ủy Vietcombank Sở Giao dịch nhiệm kỳ 2015 - 
2020; chuẩn y bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng ủy 
Vietcombank Thành Công nhiệm kỳ 2015-2020; Xin 
ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ 
IV nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chuẩn y kết nạp Đảng đối 
với 14 quần chúng; nhất trí chuyển đảng chính thức 
cho 11 đ/c đảng viên dự bị.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Vietcombank tổ chức 
Hội nghị BCH Đảng bộ kỳ họp thứ 19, nhiệm kỳ 2015 
- 2020. 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, 
Hội nghị thống nhất các nội dung: Công bố nhân sự bổ 
sung vào BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 
- 2020; nhất trí bầu bổ sung một đ/c vào BTV Đảng 
ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhất trí thông qua dự thảo 
Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV nhiệm 
kỳ 2020 - 2025; nhất trí thông qua chủ trương chọn 
Đảng bộ cơ sở TP.Hồ Chí Minh là đơn vị chức Đại hội 
điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Vietcombank tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng 04 đ/c 
được bổ sung vào BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 – 2020

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC PHÁT TRIỂN VỀ 

CHẤT VÀ LƯỢNG 
Bài: Trường Đào tạo

Ông Phạm Quang Dũng – Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank và ông 
Thomas William Tobin – Giám đốc Khối bán lẻ trao Giải Nhất cuộc thi tay nghề nghiệp vụ 

ngân hàng bán lẻ năm 2017 cho thí sinh Viên Ngọc Bích – Trung tâm thẻ - Trụ sở chính

Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đào tạo & phát triển nguồn 
nhân lực Vietcombank (tháng 3/2019)

Về đào tạo
 Mười ba năm qua, Trường Đào tạo và Phát 

triển nguồn nhân lực Vietcombank (TĐT) luôn 
chú trọng đến việc thiết lập các cơ chế, chính sách 
nhằm khuyến khích cán bộ có trách nhiệm học tập 
nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng các yêu cầu 
nhiệm vụ. Trường tập trung đào tạo có trọng điểm, 
bám sát định hướng chiến lược của ngân hàng; 
phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Số lượng 
các khóa đào tạo, số lượt cán bộ được đào tạo và 
tỷ suất đào tạo bình quân/cán bộ đều có sự tăng 
trưởng mạnh qua các năm. Tỉ suất đào tạo trong 
năm 2019 ước tính đạt 2.3 lượt/cán bộ.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
(ĐT&NCKH) TẠI VIETCOMBANK GẦN ĐÂY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 
NHỮNG THÀNH TỰU ĐÁNG KỂ. ĐÓ LÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT 
QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MẠNH MẼ, GÓP PHẦN KHÔNG 
NHỎ VÀO VIỆC HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 
CỦA VIETCOMBANK LÀ TRỞ THÀNH “NGÂN HÀNG ĐỨNG 
ĐẦU VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC”.

Về nghiên cứu khoa học
Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Khoa 

học và Công nghệ Vietcombank (HĐKH), TĐT 
- Thường trực HĐKH là đầu mối triển khai các 
hoạt động nghiên cứu, quản lý, tổ chức thực 
hiện các hoạt động khoa học và công nghệ tại 
Vietcombank. Trường cũng tập trung vào những 
điểm quan trọng như: Xây dựng quy chế quản 
lý khoa học và hệ thống các quy định liên quan 
đến nhóm nghiên cứu, cộng tác viên nghiên cứu; 
Định hình cấu trúc sản phẩm nghiên cứu và các 
ấn bản nghiên cứu năm 2020.

Ngoài ra, năm 2019, TĐT đã đẩy mạnh các 
đề xuất khoa học và sáng kiến của cả hệ thống 
Vietcombank và đạt kết quả vượt trội so với 
năm 2018. Năm 2018, danh mục nhiệm vụ 
KH&CN gồm 20 đề tài, sáng kiến, năm 2019 
tăng hơn 6 lần. Tháng 3/2018, Thường trực 
HĐKH đầu mối tổ chức thành công cuộc thi 
"Sáng tạo - Đổi mới để Phát triển và Hội nhập". 
Năm 2018, toàn hệ thống có 1.663 sáng kiến, 
trong đó 955 sáng kiến cấp đơn vị, 596 sáng 
kiến cấp Vietcombank, 97 sáng kiến cấp Ngành 
và 15 sáng kiến cấp toàn quốc. Từ năm 2015 - 
2018, Vietcombank được NHNN Việt Nam trao 
tặng danh hiệu “Ngân hàng có thành tích xuất 
sắc trong hoạt động KH&CN ngành ngân hàng”.

Thời gian tới, TĐT đặt trọng tâm đẩy mạnh 
hoạt động nghiên cứu nhằm tạo nên các sản 
phẩm khoa học có giá trị, bổ sung thêm căn cứ 
cho Ban Lãnh đạo khi xây dựng định hướng và 
các chính sách kinh doanh. 

Để hiện thực hóa mục tiêu Vietcombank trở 
thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn 
nhân lực, TĐT cần phải tiếp tục nỗ lực, phát huy 
vai trò hỗ trợ hiệu quả, bám sát những định 
hướng đề ra để có thể đào tạo được đội ngũ 
cán bộ có đủ tri thức và kỹ năng, đảm đương 
được nhiệm vụ trong môi trường kinh doanh 
hiện đại, đáp ứng được yêu cầu phát triển và 
hội nhập quốc tế.
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NỔI BẬT

ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO NGÀY 25/01/1989, VIETCOMBANK NGHỆ AN 
LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI XUẤT 
HIỆN SỚM TẠI TỈNH. TRẢI QUA 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, 
CHI NHÁNH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TỰU TRÊN TẤT CẢ CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG, TẠO DỰNG NIỀM TIN ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG KHÁCH HÀNG, 
DOANH NGHIỆP, KHẲNG ĐỊNH VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU 
VIETCOMBANK TRÊN ĐỊA BÀN. GHI NHẬN XỨNG ĐÁNG VÀ MINH CHỨNG 
CỤ THỂ CHO NHỮNG ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG CỦA CHI NHÁNH ĐỐI VỚI 
QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN DỊP NÀY, VIETCOMBANK NGHỆ AN VINH 
DỰ ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC TRAO TẶNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ HUÂN 
CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA. 
CÙNG NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 30 NĂM VẺ VANG VÀ TỰ HÀO ẤY ĐỂ 
HIỂU HƠN VỀ NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG NGHỈ CỦA CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO 
VÀ CBNV CHI NHÁNH, ĐỂ TIẾP TỤC PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÃ ĐƯỢC 
XÂY ĐẮP, CÙNG NÂNG CAO VÀ KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ CỦA VIETCOMBANK, 
GÓP PHẦN ĐƯA VIETCOMBANK LÊN MỘT TẦM CAO MỚI, THỰC HIỆN SỨ 
MỆNH NGÂN HÀNG HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM. 

Vietcombank 
Nghệ An 

VẺ VANG & 
TỰ HÀO30 năm 

Các đồng chí thân mến!
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (1989-2019), tôi thân ái 
gửi đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động Vietcombank 
Nghệ An lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân 
viên Vietcombank Nghệ An đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đưa chi nhánh phát triển cả 
về quy mô và chất lượng dịch vụ trên nhiều lĩnh vực hoạt động, tạo được vị 
thế là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của tỉnh. Không chỉ 
đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, Vietcombank Nghệ An luôn chú trọng 
tới các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động; đồng 
thời gương mẫu trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tôi mong rằng Vietcombank Nghệ An 

sẽ tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng khối đoàn kết, nhất trí, không 
ngừng phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. Vietcombank Nghệ An sẽ đạt được nhiều thành 
tích to lớn hơn nữa, đáp ứng niềm tin của nhân dân, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Chúc toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động Vietcombank Nghệ An luôn mạnh khỏe, 
hạnh phúc và thành công. Chúc Vietcombank Nghệ An phát triển thịnh vượng và bền vững trong 
thời gian tới.

Thân ái,

Thư chúc mừng 
Vietcombank Nghệ An nhân kỷ niệm 30 năm 
thành lập của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ

NGUYỄN ĐẮC VINH
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

NỔI BẬT
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VIETCOMBANK NGHỆ AN

THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH NGHỆ AN ĐÃ CÓ BƯỚC PHÁT 
TRIỂN KHÁ NHANH VÀ TOÀN DIỆN; YẾU TỐ TRUNG TÂM 
VÙNG BẮC TRUNG BỘ TRÊN MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐÃ DẦN 
RÕ NÉT VÀ CÓ BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH, NỔI BẬT LÀ LĨNH 
VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA 38 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) HOẠT ĐỘNG, KINH 
DOANH CÓ HIỆU QUẢ. TRONG SỐ ĐÓ, CÓ VAI TRÒ ĐÓNG 
GÓP TÍCH CỰC CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGHỆ AN (VIETCOMBANK 
NGHỆ AN). 

Hiện nay, Vietcombank Nghệ An là một 
trong những NHTM đứng tốp đầu của tỉnh cả 
về quy mô và chất lượng dịch vụ, với nguồn 
vốn huy động đạt 8.700 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 
đạt 9.100 tỷ đồng. Tiền thân từ phòng Ngoại 
hối Nghệ Tĩnh, đến nay, Vietcombank Nghệ An 
được mở rộng với 01 chi nhánh và 06 phòng 
giao dịch, cùng với hệ thống các ngân hàng 
tổ chức tín dụng trên địa bàn, góp phần hình 
thành hệ thống mạng lưới dịch vụ tài chính - 
ngân hàng trong toàn tỉnh ngày càng đa dạng, 
hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu giao dịch tín dụng 
ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. 

Vietcombank Nghệ An đã khẳng định những 
đóng góp tích cực của mình vào sự phát triển 
của tỉnh thông qua việc tham gia đầu tư có hiệu 
quả nhiều công trình, dự án quan trọng tại địa 
phương với số vốn hàng ngàn tỷ đồng, như: 
Tổng kho, bến cảng xăng dầu DKC và các sản 
phẩm sau dầu mỏ; Nhà máy chế biến hoa quả 
xuất khẩu Nafoods; Khách sạn Song Ngư Sơn; 

Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Đóng góp hiệu quả cho mục tiêu phát triển 
nhanh và bền vững của tỉnh

Song song với những nỗ lực trong hoạt động 
kinh doanh, Vietcombank Nghệ An là một 
trong các ngân hàng tiên phong đi đầu trong 
thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia thực 
hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, an 
sinh xã hội của tỉnh.

Hệ thống khách sạn Summer; Nhà máy thủy điện 
Bản Ang; Công ty Cổ phần nhựa bao bì Vinh... tạo 
nhiều công ăn việc làm cho người lao động, tăng 
thu ngân sách cho tỉnh. 

Song song với những nỗ lực trong hoạt động 
kinh doanh, Vietcombank Nghệ An là một trong 
các ngân hàng tiên phong đi đầu trong thực hiện 
trách nhiệm xã hội, tham gia thực hiện tốt công 
tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội của tỉnh. 
Nhiều công trình dân sinh như trường học, trạm 
y tế, cầu dân sinh nông thôn, nhà tình nghĩa trên 
địa bàn tỉnh được xây dựng từ tấm lòng thơm 
thảo và trách nhiệm của tập thể, cán bộ nhân viên 
Vietcombank Nghệ An.

Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và 
phát triển, Vietcombank Nghệ An đã góp nhiều 
công sức, đồng hành cùng tỉnh trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, huy động nguồn lực, thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh, kích cầu phát triển, cùng 
Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tạo nên những 
thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. 
Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai 
đoạn 2016-2018 đạt 8,0%, riêng năm 2018 đạt 
8,77%; Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018 
đạt 115,67 nghìn tỷ, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành 
phố trực thuộc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích 

cực, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch 
vụ chiếm tỷ trọng cao, đạt 79,5% trong cơ cấu 
kinh tế. Kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển 
và dân sinh ngày càng hoàn thiện, đồng bộ. Văn 
hóa, xã hội chuyển biến rõ nét; các vấn đề an 
sinh xã hội được chú trọng; đời sống vật chất, 
tinh thần của người dân được cải thiện, nâng 
cao. Tình hình chính trị ổn định; quốc phòng, 
an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội 
được đảm bảo. Phần thưởng cao quý Huân 
chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước 
trao tặng trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành 
lập chi nhánh là sự ghi nhận xứng đáng và minh 

chứng cụ thể cho những đóng góp quan trọng 
của Vietcombank Nghệ An đối với quê hương, 
đất nước. 

Thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, 
hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tập trung phát 
triển hệ thống tổ chức tín dụng đa năng theo 
hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, 
vững chắc với cấu trúc đa dạng về quy mô, loại 
hình; phấn đấu tốc độ huy động vốn và tăng 
trưởng dư nợ 15- 20%/năm, đưa Nghệ An trở 
thành trung tâm tài chính tín dụng khu vực 
Bắc Trung Bộ. Mục tiêu đó, đã và đang mở ra 
nhiều cơ hội mới đồng thời cũng đặt ra nhiệm 
vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng chung 
của  ngành tài chính - ngân hàng, trong đó có 
Vietcombank Nghệ An. 

NỔI BẬT

Vietcombank Nghệ An là một trong những 
chi nhánh NHTM xuất hiện sớm tại Nghệ An 
vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Mặc 
dù thành lập trong giai đoạn khó khăn của 

nền kinh tế sau đổi mới, trải qua nhiều thăng trầm, 
bằng sự nỗ lực không ngừng, Vietcombank Nghệ 
An đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và khẳng 
định uy tín thương hiệu của một NHTM lớn trên 
địa bàn tỉnh Nghệ An. 
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Trên cơ sở đó, Vietcombank Nghệ An cần 
chủ động nắm bắt và bám sát kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ của 
Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam; Phối hợp chặt chẽ với các 
NHTM trên địa bàn đẩy mạnh huy động vốn, 
tăng cường phát triển tín dụng, đáp ứng kịp 
thời nhu cầu vốn cho tăng trưởng, phát triển 
kinh tế. Đặc biệt, tích cực đồng hành với tỉnh 
trong việc ưu tiên tín dụng, kêu gọi các tổ chức 
tín dụng tham gia tài trợ vốn cho các công trình, 
dự án trọng điểm, có tính chất động lực đối với 
tỉnh; kết nối các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 
lớn, có tiềm năng đến với tỉnh. Nghiên cứu các 
gói tín dụng hỗ trợ phát triển các ngành được 
xác định là trụ cột kinh tế của tỉnh như nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dược liệu, công 
nghệ thông tin, du lịch… các lĩnh vực tạo ra sự 
đột phá đối với Nghệ An. 

Đồng thời quan tâm phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao, đề cao đạo đức kinh doanh, 
đạo đức nghề nghiệp; nâng cao năng lực quản 
trị điều hành tiên tiến, đạt chuẩn theo thông 
lệ quy định; Tăng cường phòng chống và ngăn 
ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ 
ngân hàng. Nâng cao năng lực và hiệu quả công 
tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ bảo đảm an toàn, 
tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. Tích cực triển khai 
các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ xóa đói 

giảm nghèo, y tế và giáo dục, xây dựng nông 
thôn mới, bảo tồn và phát triển các giá trị văn 
hóa địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái... 
để không ngừng tỏa sáng giá trị thương hiệu 
Vietconbank “Chung niềm tin - Vững tương lai”.  

Tỉnh Nghệ An đã và đang dồn các nguồn lực 
tương xứng và quyết tâm phát triển mạnh mẽ 
về mọi mặt để trở thành một tỉnh công nghiệp, 
song hành với đó, sẽ nỗ lực tạo môi trường tốt 
nhất cho hoạt động của hệ thống ngân hàng 
trên địa bàn tỉnh trong đó có Vietcombank 
Nghệ An. Sẽ tăng cường công tác cải cách hành 
chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý và điều hành của chính quyền, minh 
bạch hóa thông tin, phục vụ doanh nghiệp trên 
tinh thần “Chính quyền kiến tạo và phục vụ”; 
xem sự thành công của doanh nghiệp là thước 
đo về sự hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền.

Với những thành tích, thương hiệu và niềm 
tin đã tạo dựng được, tin tưởng và kỳ vọng 
Vietcombank Nghệ An sẽ phát huy truyền 
thống, vượt qua thách thức, tiếp tục lớn mạnh, 
vươn nhanh, vươn xa, đem đến cho khách hàng 
những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tài chính 
tốt nhất, tạo dựng những giá trị bền vững, củng 
cố vững chắc vị thế tốp đầu trong hệ thống 
NHTM tại tỉnh, đóng góp hiệu quả cho mục tiêu 
phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Nghệ An, 
xứng đáng là doanh nghiệp tiêu biểu trên quê 
hương Bác Hồ kính yêu.

NỔI BẬT

Thư chúc mừng 
Vietcombank Nghệ An của 
Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc

Thân gửi: Tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Chi nhánh Nghệ An

Trong không khí hân hoan kỷ niệm 30 năm thành lập Vietcombank Chi nhánh Nghệ An (1989 - 
2019), Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Vietcombank thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên đã và đang 
công tác tại Vietcombank Chi nhánh Nghệ An những lời chúc tốt đẹp nhất!

Có được thành tích như ngày hôm nay, Đảng ủy - Ban Lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao những 
nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, nhân viên Chi nhánh trong suốt những năm qua, từng 
bước đưa Vietcombank Chi nhánh Nghệ An vượt qua khó khăn từ những ngày đầu để phát triển lớn 
mạnh, tạo được vị thế và niềm tin đối với cộng đồng khách hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An. Bằng sự đồng lòng, sáng tạo và vững tin, tập thể Chi nhánh đã đạt được những thành tích 
nổi bật rất đáng tự hào, nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, Ban Lãnh đạo hết sức vui mừng khi Chi nhánh vinh dự 
được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, cho thấy 
Chi nhánh ngày càng có những chuyển biến tích cực hơn, đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh 
chung của ngân hàng và bám sát các mục tiêu chiến lược của Vietcombank.

Trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo Vietcombank mong muốn và kỳ vọng Ban Giám đốc cùng toàn 
thể cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank Chi nhánh Nghệ An tiếp tục phát huy những nội 
lực sẵn có, với trí tuệ và tâm huyết hơn nữa để tiếp tục khẳng định vị thế của Chi nhánh trên mảnh 
đất Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cũng như góp phần vào thắng lợi 
chung của toàn thể hệ thống Vietcombank.

Chào thân ái!

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG DŨNG

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HĐQT

NGHIÊM XUÂN THÀNH
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Trải qua nhiều thay đổi kể từ khi được thành 
lập (năm 1989) đến nay, Vietcombank Nghệ 
An đã luôn bám sát các định hướng của Chính 
phủ, của Ngành, và của Địa phương để phấn 

đấu phục vụ một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Với 
thế mạnh ban đầu là nghiệp vụ kinh doanh thương 
mại đối ngoại, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, 
được sự quan tâm, chỉ đạo của Vietcombank, của 
NHNN, sự ủng hộ, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
Nghệ An, Vietcombank Nghệ An đã dần khẳng định 

được vị thế của ngân hàng thương mại hàng 
đầu trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình hoạt động, Vietcombank 
Nghệ An luôn tuân thủ đúng các quy định của 
NHNN, của Chính phủ, hoạt động ổn định, an 
toàn và bền vững, tiên phong chủ động trong 
thực hiện các chỉ đạo điều hành của ngành 
Ngân hàng như tập trung tín dụng cho các lĩnh 
vực ưu tiên của Chính phủ, điều chỉnh giảm 
mức lãi suất huy động và cho vay theo định 

Chúc mừng sinh nhật Bank ta
Vietcombank Vinh ấy giờ là Nghệ An
Từ phòng Ngoại Hối ban đầu
15 người ấy đầu tàu mẫu gương
Bao thế hệ tiếp làm gương
Gian nan vất vả không mường hiểm nguy
Cán bộ không quản gian nguy
Giải ngân cho khách kịp đi lấy hàng
Cho vay thanh toán nhịp nhàng
Chỉ tiêu doanh số ngày càng tăng cao
Lãi suất dù có thấp cao
Niềm tin dân vẫn gửi vào Bank ta
Thanh toán, thẻ vượt ào ào
Ta  luôn đi trước cho làng theo sau
Ngân hàng điện tử tiến mau
Đón đầu đi tắt cùng nhau vững vàng
Vietcombank đáng tự  hào
Ngân hàng số một của bao khách hàng
Mừng ngày sinh nhật rộn ràng
Cùng nhau đoàn kết vững vàng đi lên.
Chung niêm tin vững tương lai
Sologan ấy mãi là niềm tin.

NGUYỄN ĐÌNH SƠN
VIETCOMBANK NGHỆ AN 
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ CỦA CHI NHÁNH 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HÀNG ĐẦU 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An

CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH RẰNG, VIETCOMBANK NGHỆ AN LÀ MỘT ĐƠN VỊ CÓ BỀ DÀY TRUYỀN 
THỐNG TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG, ĐÃ TỪNG PHỤC VỤ, GÓP SỨC CHO CÔNG 
CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ CỦA TỈNH NGHỆ AN NÓI RIÊNG VÀ CẢ NƯỚC 
NÓI CHUNG.

hướng của NHNN, triển khai đẩy mạnh các phương 
tiện thanh toán không dùng tiền mặt, luôn đồng 
hành chia sẻ cơ hội kinh doanh với các doanh 
nghiệp có phương án kinh doanh khả thi, thực hiện 
tốt các giải pháp nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn 
cho người dân, doanh nghiệp, góp phần kiềm chế 
lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh 
tế vĩ mô và đảm bảo ASXH. 

Đến thời điểm 31/8/2019, tổng nguồn vốn huy 
động đạt 8.700 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 9.100 tỷ 
đồng, là Chi nhánh huy động vốn lớn thứ 4, cho vay 
lớn thứ 3 trên địa bàn; thanh toán qua thẻ chiếm 
13% toàn địa bàn; tổng doanh số thanh toán xuất 
nhập khẩu chiếm 17,6% toàn địa bàn. Chất lượng 
tín dụng qua các năm cũng được nâng lên, nợ xấu 
luôn ở mức dưới 1% trong nhiều năm qua.

Song song với những nỗ lực trong hoạt động 
kinh doanh, Vietcombank Nghệ An luôn là một 
trong các ngân hàng tiên phong đi đầu trong công 
tác ASXH, góp phần thực hiện chủ trương giảm 
nghèo bền vững, uống nước nhớ nguồn của Đảng, 
Nhà nước. Với sự quan tâm, hỗ trợ của Trụ sở 
chính, sự nỗ lực kết nối và chủ động của Chi nhánh, 
từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh đã tài trợ và 
làm đầu mối tài trợ tổng cộng gần 100 tỷ đồng hỗ 
trợ các địa phương, các đối tượng chính sách, hộ 
nghèo trong tỉnh đầu tư xây dựng các công trình 
dân sinh như trường học, trạm y tế, giao thông 
nông thôn, nhà tình nghĩa…

Có được những kết quả trên, NHNN Chi nhánh 
Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo, 
chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc và 
các tổ chức đoàn thể tại Chi nhánh qua các thời kỳ. 
Với những định hướng, kế hoạch kinh doanh phù 
hợp, với một tập thể luôn đoàn kết, thống nhất cao, 
đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản và có trình độ 
nghiệp vụ tốt, Vietcombank Nghệ An đã và đang 
là điểm đến tin cậy của khách hàng, là điểm sáng 
trong ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian tới, với nền tảng sẵn có, hy 
vọng và tin tưởng rằng, Vietcombank Nghệ An sẽ 
tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu 
hơn nữa, đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện 
thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của ngành Ngân hàng 
trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá và phát triển kinh tế của đất nước; tiếp 
tục khẳng định vị thế và uy tín của thương hiệu 
Vietcombank trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mừng sinh nhật 

Cô gái  

Vietcombank Nghệ An

Vietcombank Nghệ An

NỔI BẬT

Hôm qua anh đến việt com
Thấy em còn bận chăm nom khách hàng
Khẽ khàng anh đứng đằng xa
Đôi mắt liếc lại để mà xem sao
Nét vui kẻ hỏi người chào
Vừa lòng khách đến gửi vào, rút ra
Em chăm như thể việc nhà
Quầy này thủ tục, quầy ra nhận tiền
Mồ hôi lấm tấm trán hiền
Môi hồng má đỏ như tiên giáng trần
Vui say công việc chuyên cần
Anh về mát dạ bội phần thương em.

NGUYỄN THU HIỀN - PGD Nguyễn Sỹ Sách

20 21CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 313 - THÁNG 10/2019 SỐ 313 - THÁNG 10/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



30 

Tăng trưởng nhanh, hiệu quả và phát 
triển bền vững

Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn 
rất nhiều khó khăn, công cuộc đổi mới tuy đã bắt 
đầu, nhưng cơ chế chính sách mới vẫn còn thiếu 
và chưa đồng bộ, Vietcombank Nghệ An đã từng 
bước phát triển, khắc phục mọi khó khăn. Từ một 
CN ban đầu chỉ có 20 người, cơ sở vật chất thiếu 
thốn, phải đi thuê trụ sở, trang thiết bị còn ít, đến 
nay, CN đã có một đội ngũ đông đảo với hơn 170 
CBNV được đào tạo bài bản, năng động, sáng tạo, 
giàu nhiệt huyết. Cơ sở vật chất được đầu tư khang 
trang hiện đại, mạng lưới hoạt động không ngừng 
được mở rộng, gồm: 01 trụ sở CN và 06 phòng 
giao dịch trực thuộc; mạng lưới 28 máy ATM, 530 

đơn vị chấp nhận thẻ ATM,… góp phần đưa sản 
phẩm dịch vụ Vietcombank đến gần khách hàng 
hơn.

Mặc dù chịu sự cạnh tranh gay gắt trong 
hoạt động ngân hàng trên địa bàn, Vietcombank 
Nghệ An vẫn giữ được tăng trưởng tín dụng và 
huy động vốn ở mức cao. Nếu như năm 1989 
với dư nợ tín dụng 15 tỷ đồng, nguồn vốn huy 
động 21,6 tỷ đồng thì đến 31/8/2019, dư nợ tín 
dụng đã tăng lên 9.100 tỷ đồng và nguồn vốn 
huy động tăng lên 8.700 tỷ đồng. Công tác chăm 
sóc và phát triển khách hàng luôn được chú ý 
và quan tâm. CN tổ chức các khóa đào tạo kỹ 
năng chăm sóc khách hàng cho CBNV, thực hiện 
các chính sách phân khúc khách hàng để đưa ra 
các chiến lược, chương trình, sản phẩm dịch vụ 
phù hợp, triển khai các chương trình đồng hành 
cùng khách hàng, khiến cho số lượng khách 
hàng đến với Vietcombank Nghệ An ngày càng 
nhiều. 

Cùng với toàn hệ thống, Vietcombank Nghệ 
An không ngừng mang đến cho khách hàng các 
sản phẩm dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, ngân 
hàng bán lẻ hiện đại, luôn được đổi mới, nâng 
cấp và phát triển phù hợp với thời đại nhằm 
phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh 
nghiệp và người dân trên địa bàn, góp phần 
cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương. Hoạt động thanh toán quốc tế và kinh 
doanh dịch vụ luôn khẳng định vị thế là ngân 
hàng cung cấp dịch vụ hàng đầu trên địa bàn, 
tổng doanh số thanh toán XNK chiếm 17,6% 
toàn địa bàn, doanh số thanh toán qua thẻ 
chiếm 13% toàn địa bàn. 

Không tăng trưởng bằng mọi giá, tăng 
trưởng nhanh nhưng phải song hành với đảm 
bảo an toàn và hiệu quả là định hướng phát 
triển của CN. Vietcombank Nghệ An luôn đề 
cao việc kiểm soát chất lượng tín dụng, không 
hạ chuẩn tín dụng, nghiêm túc thực hiện xếp 
hạng tín dụng khách hàng, phân loại nợ và trích 
lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN 
cũng như của Vietcombank. Chính vì vậy, tỷ lệ 
nợ xấu của Vietcombank Nghệ An luôn ở mức 
thấp. Hoạt động kinh doanh luôn được đảm bảo 
an toàn, công tác phòng ngừa và quản trị rủi 
ro được kiểm soát tốt. Nhờ đó, lợi nhuận năm 
2018 đạt 222 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng 
kỳ năm 2017, lợi nhuận đến tháng 9/2019 đạt 
220 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch 
được giao. 

VIETCOMBANK 
NGHỆ AN

Đặng Đức Tài – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh

TỰ HÀO MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 
PHÁT TRIỂN

NGÀY 25/01/1989, TRÊN MẢNH ĐẤT XÔ VIẾT ANH 
HÙNG, QUÊ HƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI, 
VIETCOMBANK VINH (TIỀN THÂN LÀ PHÒNG NGOẠI HỐI 
THUỘC NHNN TỈNH NGHỆ AN) CHÍNH THỨC ĐƯỢC THÀNH 
LẬP. ĐẾN NGÀY 01/01/2017, CHI NHÁNH (CN) ĐƯỢC ĐỔI 
TÊN THÀNH VIETCOMBANK NGHỆ AN THEO QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 2526/QĐ-VCB-TCCB NGÀY 01/01/2017 CỦA HĐQT 
VIETCOMBANK. 

Mặc dù chịu sự cạnh tranh gay gắt 
trong hoạt động ngân hàng trên 
địa bàn, Vietcombank Nghệ An vẫn 
giữ được tăng trưởng tín dụng và 
huy động vốn ở mức cao.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, 
cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể 
CBNV, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền 
địa phương và đặc biệt là sự quan tâm 

chỉ đạo sâu sát của Ban Lãnh đạo Vietcombank, 
CN đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các 
mặt hoạt động, tạo dựng niềm tin đối với cộng 
đồng khách hàng, doanh nghiệp trong và ngoài 
tỉnh, khẳng định và nâng cao vị thế thương hiệu 
Vietcombank trên địa bàn.

NĂM 

NỔI BẬT
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Quan tâm công tác ASXH thể hiện 
trách nhiệm với cộng đồng và xã hội 

Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, 
“Tương thân tương ái”, Vietcombank Nghệ An 
luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động ASXH 
như: đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo 
trợ trẻ em, Quỹ vì người nghèo; phụng dưỡng 
Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc gia đình có 
công với cách mạng; thăm tặng quà trẻ em 
nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng 
cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học,… 

Công tác ASXH không những tạo cảm tình 
và mối quan hệ tốt đẹp với địa phương, mà 
còn thể hiện trách nhiệm xã hội, nét văn hóa 
và bản sắc nhân văn của Vietcombank. Tổng số 
tiền Vietcombank Nghệ An đầu mối thực hiện 
cho công tác ASXH trong 10 năm gần đây đạt 
gần 100 tỷ đồng, với số lượng công trình lớn, 
bao gồm: 17 trường học, 6 trạm y tế, 1 cầu dân 
sinh, bảo tồn tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông 
Bồn,… 

Bên cạnh đó, CN còn phát động các chương 
trình ASXH như: Chương trình “Bát cháo yêu 
thương” phát cháo tặng quà cho bệnh nhân 
nghèo đang điều trị tại các bệnh viện; “Áo ấm 
đến trường” tặng các nhu yếu phẩm cho trẻ 
em nghèo vùng cao; “Tết vì người nghèo” tặng 
quà Tết cho người nghèo;… Hình ảnh áo xanh 
Vietcombank đi thực hiện công tác ASXH ghi 
dấu khắp mọi nẻo đường, mang đến niềm tin và 
hi vọng cho đồng bào nghèo vùng cao.

cho con CBNV có thành tích học tập xuất sắc và 
rất nhiều hoạt động phúc lợi khác luôn được 
quan tâm một cách kịp thời với những hoạt 
động ý nghĩa, tạo dựng một môi trường sống 
đầy tính nhân văn và gắn kết nội bộ. CBNV 
được tạo điều kiện, hỗ trợ tham gia các chương 
trình đào tạo kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đã 
mang lại hiệu quả rất lớn trong việc cải thiện 
chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời, mang 
đến cho mỗi cá nhân cơ hội được nâng cao trình 
độ chuyên môn, phát triển bản thân và phát huy 
những sáng tạo trong công việc tại những vị trí 
khác nhau.

Công tác thi đua khen thưởng luôn được 
quan tâm, động viên kịp thời, chính là sự tri ân, 
ghi nhận đối với những đóng góp của người lao 
động cho các hoạt động của CN, tạo động lực 
phấn đấu cho các cá nhân, tập thể, tạo không 
khí thi đua sôi nổi, đóng góp ý nghĩa cho những 
thành công mà CN đạt được trong suốt chặng 
đường phát triển.

Nhiều thành tích được ghi nhận và 
vinh danh

Với những thành tích đạt được trong hoạt 
động kinh doanh cũng như đóng góp cho công 
tác xã hội, Vietcombank Nghệ An đã vinh dự 

Quan tâm chăm lo đời sống người lao 
động là chìa khóa thành công 

Con người chính là chìa khóa của mọi thành 
công, vì vậy, việc chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần của người lao động luôn được Ban 
Giám đốc và các đoàn thể tại CN quan tâm. Điều 
kiện và môi trường làm việc luôn được đầu tư 
thỏa đáng, tạo điều kiện cho người lao động 
phát huy tốt nhất khả năng của bản thân và 
đóng góp vào hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của CN. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm sức khỏe cho 
người lao động luôn được tham gia đầy đủ. Các 
chương trình khám sức khỏe và tham quan nghỉ 
dưỡng cho CBNV hàng năm được Lãnh đạo CN 
chú trọng, triển khai một cách hiệu quả, phù 
hợp với tâm tư, nguyện vọng của CBNV. 

Các hoạt động phong trào đoàn thể, hoạt 
động hỗ trợ CBNV nhân các dịp hiếu, hỉ, thăm 
hỏi ốm đau, chúc mừng sinh nhật, khen thưởng 

được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 
Thống đốc NHNN, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ 
An, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 
Huân chương Lao động hạng Ba (2003), Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ (2013), Cờ Thi 
đua của Chính phủ (2014), Cờ thi đua Ngành 
Ngân hàng (2017), Bằng khen chủ Chủ tịch 
UBND tỉnh Nghệ An (2019)… 

Đặc biệt năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 30 
thành lập, Vietcombank Nghệ An vinh dự được 
Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Ba và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 
tặng bức trướng “30 năm - Đoàn kết, xây dựng, 
đổi mới và phát triển” vì đã có thành tích xuất 
sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Đây thực sự là 
những ghi nhận, đánh giá có ý nghĩa lớn lao đối 
với những đóng góp cũng như nỗ lực không 
mệt mỏi của tập thể CBNV Vietcombank Nghệ 
An trong suốt 30 năm qua.

Tự hào vững bước cùng toàn hệ thống 
thực hiện sứ mệnh Ngân hàng hàng 
đầu tại Việt Nam

Trong chặng đường 30 năm hoạt động, 
Vietcombank Nghệ An đã không ngừng nỗ lực 
để vừa phát triển hoạt động kinh doanh, đảm 
bảo an toàn hiệu quả, đồng hành hỗ trợ doanh 
nghiệp, người dân cũng như tham gia với tinh 
thần đầy trách nhiệm đối với công tác ASXH 
trên địa bàn. Ba mươi năm phát triển đánh dấu 
sự chuyển mình của Vietcombank Nghệ An gắn 
liền với hành trình phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh cũng như sự lớn mạnh của cả hệ thống 
Vietcombank.

Phát huy những giá trị đã được xây đắp 
trong 30 năm qua, Vietcombank Nghệ An sẽ 
tiếp tục mở rộng quy mô, mạng lưới, nâng cao 
chất lượng phục vụ, vững bước đồng hành cùng 
khách hàng cũng như tiếp tục thực hiện có 
trách nhiệm các hoạt động ASXH trên địa bàn, 
nâng cao và khẳng định vị thế vững chắc của 
bản sắc văn hóa và thương hiệu Vietcombank, 
góp phần phát triển và đưa Vietcombank lên 
một tầm cao mới, hoàn thành mục tiêu trở 
thành tập đoàn tài chính đa năng tầm cỡ trong 
khu vực và thế giới, thực hiện Sứ mệnh Ngân 
hàng hàng đầu tại Việt Nam. 

Con người chính là chìa khóa của 
mọi thành công, vì vậy, việc chăm 
lo đời sống vật chất và tinh thần 
của người lao động luôn được Ban 
Giám đốc và các đoàn thể tại CN 
quan tâm. 

NỔI BẬT
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Trong quá trình 23 năm hình thành và phát triển 
của Công ty CP Nhựa, Bao bì Vinh, Vietcombank 
Nghệ An luôn là đối tác, là người bạn đồng hành 
- thủy chung - trách nhiệm, hỗ trợ giúp Công ty 

vượt qua khó khăn, ngày càng tăng trưởng, mở rộng 
quy mô sản xuất để đứng vững trên thị trường.

Với sự đồng hành của Vietcombank Nghệ An cũng 
như sự nỗ lực phấn đấu của Công ty, quy mô sản xuất 
và doanh thu của Công ty ngày càng tăng. Sản phẩm 
của Công ty đã được tiêu thụ khắp các thị trường 
trong và ngoài nước, đạt được sự tín nhiệm cao của 
khách hàng. Năm 2018, doanh thu Công ty đạt trên 
935 tỉ đồng, tăng trưởng trên 22% so với năm 2017, 
tạo công ăn việc làm ổn định cho 1.150 lao động với 
mức thu nhập bình quân trên 8,5 triệu đồng/người/
tháng. Ngoài ra, Vietcombank Nghệ An còn hỗ trợ 
Công ty các dịch vụ trả lương, thanh toán bảo hiểm, 
chuyển đổi ngoại tệ, giao dịch với khách hàng... một 
cách rất hiệu quả.  

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, chúc 
Vietcombank Nghệ An ngày càng phát triển, mãi mãi 
là người bạn đồng hành, thủy chung và tin cậy của các 
doanh nghiệp, luôn giữ vững và phát huy vị thế của 
một ngân hàng thương mại hàng đầu tại Nghệ An!

Trải qua hơn 20 năm phát triển, TMD Group 
không ngừng lớn mạnh về quy mô, nguồn vốn 
và lao động với trên 1.000 nhân viên, 18 công 
ty thành viên, 4 chi nhánh. Từ sự hỗ trợ vốn của 

Vietcombank Nghệ An, ngày 23/2/2019, TMD Group 
đã khánh thành và đưa vào sử dụng Tổng kho xăng dầu 
DKC sức chứa 115.000m3, bao gồm cả kho ngoại quan 
và kho nội địa. Cảng xăng dầu DKC tiếp nhận tàu trọng 
tải đến 49.000 tấn tại Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu 
tư khoảng 1.400 tỷ đồng, dự kiến đóng góp ngân sách 
mỗi năm hơn 1.500 tỷ đồng. 

Trong quá trình hình thành phát triển, TMD 
Group tự hào và cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ của 
Vietcombank Nghệ An. Mong rằng, TMD Group tiếp tục 
nhận được sự quan tâm, cộng tác từ chi nhánh để cùng 
nhau vươn nhanh, vươn xa hơn nữa!

Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức

Phan Trí Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa, 
Bao bì Vinh

Bài: Hoàng Quỳnh Trang

Vietcombank Nghệ An 
đồng hành cùng sự phát triển 
của Tập đoàn Thiên Minh Đức

TẬP ĐOÀN THIÊN MINH ĐỨC (TMD GROUP), TIỀN 
THÂN LÀ CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ, ĐƯỢC 
THÀNH LẬP TỪ NĂM 1997, LÀ MỘT CÔNG TY 
TƯ NHÂN HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU LÀ SẢN XUẤT 
GIẤY, BAO BÌ VÀ KINH DOANH KHO BÃI. NGAY 
TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP, CÔNG TY 
TNHH THIÊN PHÚ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ 
CỦA VIETCOMBANK NGHỆ AN TRONG VIỆC TẠO 
ĐIỀU KIỆN VAY VỐN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH 
DOANH. 

Vietcombank Nghệ An: 
Người bạn đồng hành, 
thủy chung và tin cậy của 
các doanh nghiệp

Em về bên anh giữa đất Thành Vinh
Cô gái trẻ với thật nhiều khát vọng
Tạm biệt giảng đường mang theo bao kỷ niệm
Em vui lắm khi mình là “Cán bộ Vietcombank”

Ôi buổi đầu như vừa lạ vừa quen
Kiến thức giảng đường – hành trang cuộc sống
Và bao lần em thấy mình lúng túng
Có lúc nản lòng nhưng đồng nghiệp đã kề bên

Nhiệt huyết đam mê lại được nhen lên
Em hiểu nghề mình còn nhiều vất vả
Đâu chỉ giản đơn với hai từ Vay – Trả
Đổi mới không ngừng sáng tạo lắm đó anh

Mình nắm tay nhau qua những cánh đồng xanh
và những nông trường cây trĩu cành quả ngọt
Chiều hoàng hôn thuyền về đầy cá, mực
Bên những tháp dầu cao vút cả trời xanh

Những công trường rộn tiếng máy ngày đêm
Bao công trình chọc trời mang tầm thế kỷ
Những con đường thênh thang uốn quanh kỳ vĩ
Xứ Nghệ chúng mình đẹp như một bức tranh

Quê hương hôm nay đẹp quá phải không anh
Đổi sắc thay da sánh vai cùng bè bạn
Bao dịch vụ, nhà hàng, showroom, khách sạn
Em tự hào có hơi thở Vietcombank

Ba mươi năm vượt qua bao khó khăn
Vietcombank Nghệ An đã chuyển mình trong gió mới
Sải cánh bay cao, căng buồm lướt sóng
Cùng chung niềm tin, vững bước tương lai

Quê Bác hôm nay sen hồng thắm nắng mai
Cô gái trẻ của anh cũng “lớn dần” bên đồng nghiệp
Một trăm tám mươi trái tim chung bầu nhiệt huyết
Cùng Vietcombank vững Bước tiến lên.

TÌNH EM VIETCOMBANK

NỔI BẬT

Ba mươi năm một chặng đường
Tự hào chi nhánh ngân hàng Nghệ An
Kiên trì sứ mệnh được mang
Tự tin tiến bước, vững vàng tương lai

Chi nhánh từ thuở sơ khai
Tập thể tiêu chí đức, tài, trí, nhân
Có người đã có gia đình
Có người còn vẫn một mình độc thân

Đáp ứng nhu cầu của dân
Đến đây giao dịch dù gần hay xa
Dù rằng là trẻ hay tra
Cũng được chăm sóc như cha mẹ hiền

Khách hàng đến nộp, rút tiền
Không hề khó chịu, buồn phiền, lo âu
Nhân viên chào trước hỏi sau
Vui vẻ nói chuyện với nhau nhẹ nhàng

Nhân viên chi nhánh ngân hàng
Nghiệp vụ đều giỏi, đảm đang việc nhà
Siêng năng, trách nhiệm, thật thà
Phục vụ khách khứa rất là hăng say

Từ ngày thành lập đến nay
Nhờ sự đoàn kết hăng say giữ gìn
Nên mới tạo được niềm tin
Khách hàng luôn có ánh nhìn lạc quan

Vietcom chi nhánh Nghệ an
Vẫn luôn phát triển ngày càng đi lên
Đã tạo dựng được tuổi, tên
Và luôn sát cánh ở bên mọi người

Trải qua ba mươi tuổi đời
Trải qua tất cả những lời hoài nghi
Vietcombank vẫn bước đi
Phát triển bền vững chẳng khi nào dừng

Bài: Tập thể PGD Hưng Dũng

VIETCOMBANK NGHỆ AN 

BA MƯƠI NĂM 
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
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... Vietcombank trong tâm hồn tôi là những tháng 
ngày đầy ý nghĩa khi được học tập những nghiệp vụ 
mới, được các anh chị dạy bảo yêu thương. Những con 
số, những bút toán hạch toán, những nghiệp vụ kế toán 
ngân hàng đã không còn khô cứng trên trang giấy mà 
thấm đẫm những câu chuyện trong cuộc sống với kinh 
nghiệm quý giá để là những bài học giá trị cho tôi trên 
đường đời. Vietcombank còn tuyệt vời hơn thế khi dạy 
cho mỗi cán bộ nơi đây vẻ đẹp của một nụ cười, chỉ 
cho chúng tôi giá trị của một lời chào, lời cảm ơn và sự 
ấm áp của đôi bàn tay khi trao đi niềm tin và tạo sự tin 
tưởng tuyệt đối cho khách hàng. Nhẹ nhàng và sâu lắng, 
Vietcombank dạy cho mỗi nhân viên cách Trân Trọng 
từng khách hàng, sống sâu sắc hơn và có văn hóa, đậm 
đà bản sắc Vietcombank.

... Trên con đường Quang Trung tấp nập, nhộn nhịp 
ấy vẫn luôn có một tòa nhà 7 tầng màu vàng sáng tươi, 
có nơi đậu xe rộng rãi với bác bảo vệ hiền lành, chu đáo, 
có cô nhân viên Vietcombank thắt chiếc khăn nơ màu 
xanh mỉm cười rạng rỡ luôn luôn lắng nghe những tâm 
tư, nguyện vọng và giãi bày của khách hàng. Tòa nhà ấy 
là Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Nghệ An. 

Trong những năm qua, được công tác, cống 
hiến dưới mái nhà Vietcombank Nghệ An nói 
chung và gia đình Phòng Khách hàng doanh 
nghiệp nói riêng, cùng các anh chị em trong 

phòng không những được trau dồi kỹ năng, kiến 
thức, phấn đấu trong nghề mà chúng tôi còn xem 
đó là niềm hạnh phúc và tự hào, là niềm vui chung 
khi chứng kiến Chi nhánh của mình ngày càng 
trưởng thành và lớn mạnh.  

... Nghề tín dụng là một bức tranh với những 
gam màu khác nhau, có phần rực rỡ thì cũng có 
phần trầm lắng, có lúc thăng hoa thì cũng đôi khi 
thất bại. Công việc của một cán bộ tín dụng không 
chỉ đòi hỏi người đó có năng lực và kiến thức mà 
còn phải đủ bản lĩnh chống lại muôn vàn sự cám 
dỗ. Lựa chọn nghề nghiệp là quyết định của mỗi 
người, nhưng khi đã chọn nghề tín dụng thì chắc 
chắn mỗi cán bộ sẽ hết mình vì công việc để “sống” 
được với nghề, để thực hiện giấc mơ “tạo nên 
những viên kim cương” giữa đời thường.

VIETCOMBANK NGHỆ AN 
TRONG TRÁI TIM TÔI

Bài: Nguyễn Thị Vân Anh

Bài: Đinh Nhật Vương

Bài: Phòng HCNS 

NGHỀ TÍN DỤNG
NĂM 2019 - TRÒN 5 NĂM TÔI VÀO CÔNG TÁC 
TẠI VIETCOMBANK NGHỆ AN. TỪ ĐÓ ĐẾN 
NAY, TÔI ĐƯỢC BAN GIÁM ĐỐC TIN TƯỞNG 
GIAO NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÒNG KHÁCH 
HÀNG DOANH NGHIỆP, VỚI VAI TRÒ LÀ CÁN 
BỘ TÍN DỤNG, CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THẨM 
ĐỊNH, CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG 
PHÁP NHÂN. 

năm gắn bó, Vietcombank Nghệ 
An không chỉ là một Mái nhà mà 
đã là Gia đình thứ hai của tôi, 
đúng nghĩa cả về thời gian và 

tình cảm. 10 năm, khoảng thời gian không 
hẳn quá dài nhưng đã giúp tôi trải nghiệm, 
hiểu và cảm nhận được niềm vui, sự trưởng 
thành hơn qua thời gian và ngày càng gắn bó 
giữa những thành viên trong ngôi nhà mang 
tên Vietcombank Nghệ An.

Tự hào khi là một trong những người 
mang sứ mệnh, hiểu rõ và truyền tải thông 
điệp của Vietcombank “Chung niềm tin, vững 
tương lai”, với tôi, mỗi ngày đi làm là một 
ngày để được học tập. Học làm nghề và học 
làm người. Cảm ơn Vietcombank Nghệ An – 
“Ngôi trường” đã dạy cho tôi những điều tôi 
chưa được biết.

Phòng Kế toán - Vietcombank Nghệ An tiền thân 
là Phòng Kế toán thanh toán được hình thành 
từ những ngày đầu tiên đặt viên gạch xây dựng 
nên Vietcombank Nghệ An. Đến năm 2003, 

Phòng được tách ra thành Phòng Kế toán và Phòng 
Thanh toán quốc tế và kinh doanh dịch vụ. Trong 
những bước đi đầu tiên, có những khó khăn, thiếu thốn 
về vật chất nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, 
Phòng Kế toán đã nỗ lực hết sức vượt qua bằng tinh 
thần nhiệt huyết và lòng say mê yêu công việc. 

Sau 30 năm có vui buồn, có đồng cam cộng khổ, 
và đến hôm nay, hằng ngày vẫn vun vén tình yêu thầm 
lặng cho công việc kế toán, sổ sách và chứng từ. Sự cần 
cù, chăm chỉ, chịu khó chính là đức tính đáng quý ở 
mỗi cán bộ phòng kế toán. Đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên 
suốt trong 30 năm qua, kết nối các thế hệ trong phòng 
mà tất cả mọi người đã gìn giữ. Dù bất cứ lí do gì Phòng 
Kế toán vẫn luôn luôn như đàn ong siêng năng làm 
việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và 
góp phần không nhỏ vào kết quả kinh doanh của toàn 
Chi nhánh. 

Có câu ngạn ngữ nói rằng: “Con ong được ca tụng vì 
nó làm việc không phải cho chính mình mà cho tất cả”. 
Công việc Kế toán cũng vậy, nó không có bề nổi như các 
phòng bán hàng mà chỉ là sự cống hiến thầm lặng, bền 
bỉ ngày đêm. Tuy vất vả nhưng đã say mê thì vẫn luôn 
suốt đời nguyện cống hiến. Bởi vậy, hãy là một con ong 
chăm chỉ trong bầy ong đó, siêng năng từng ngày mang 
mật ngọt cho cuộc đời bởi “một giọt mật thành đời vạn 
chuyến ong bay”.

VIETCOMBANK NGHỆ AN

NGÔI NHÀ 
THỨ 2

10
NGHỀ KẾ TOÁN

Tác giả: Tập thể Phòng Kế toán

NỔI BẬT

Bài: Lê Thị Khánh Huyền

... Và có lẽ, cũng do may mắn, tôi mới có thể được 
làm việc ở Phòng Khách hàng bán lẻ của Vietcombank 
Nghệ An, được sống trong môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, năng động và tràn đầy tình thân ái, 
tình đồng nghiệp khăng khít và vị tha, nơi có những 
người lãnh đạo tuy nghiêm khắc nhưng rất tận tâm, có 
những anh chị em đồng nghiệp thân nhau như anh chị 
em trong nhà.

Ở môi trường ấy, khách hàng sẽ luôn được chào 
đón, được yêu thương và được sẻ chia. Ở môi trường 
ấy, khách hàng sẽ luôn được là chính mình, được nhìn 
thấy vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người khách hàng, 
được ôm ấp và vỗ về. Ở môi trường ấy, dù khách hàng 
có lỡ mắc sai lầm, cũng sẽ lại được đón nhận và yêu 
thương… 

VIETCOMBANK NGHỆ AN - 
NƠI NIỀM TIN BẮT ĐẦU

Bài: Đậu Thị Phương Thảo
... Và một ngày nọ, 
Điện thoại reo, đầu số 0238.., sao thấy quen 

thuộc, nó nhấc máy. “Chúc mừng em đã trúng 
tuyển kỳ thi tuyển vào Vietcombank Nghệ An…”.

8 tháng gắn bó cùng Vietcombank Nghệ 
An – Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, nó chưa 
bao giờ cảm thấy yêu nơi làm việc nào đến vậy.

... Hơn ai hết, nó biết rằng, điều duy nhất gắn 
kết bền vững nó và Vietcombank, chính là thứ 
tình cảm mà nó chỉ có thể dùng cụm từ “không 
bao giờ nó có thể mường tượng nổi” để miêu tả.

VIETCOMBANK
MƠ ƯỚC & THÀNH CÔNG

28 29CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 313 - THÁNG 10/2019 SỐ 313 - THÁNG 10/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



 Tháng 9 rồi
 Thu về
 Để em kể anh nghe
 Về mối tình đầu em đã yêu từ trước khi anh đến
 “Mối tình Vietcombank” – lâu thật lâu rồi nhưng  

em vẫn xao xuyến mỗi độ Thu về.

 Nắng không còn gắt gao như mỗi buổi chiều Hè
 Phố Quang Trung vẫn tấp nập bán bưng, chè, cháo
 Những cô giao dịch viên chúng em vẫn thướt tha trong 

màu áo
 Và luôn nhoẻn miệng cười, chu đáo khi khách ghé 21 

Quang Trung.

 30 năm rồi tập thể chúng em vẫn giữ trọn một chí hướng 
chung

 Trọn niềm tin vào tâm, tầm của lãnh đạo
 Tin vào sự đồng lòng của anh chị em để vượt qua dông 

bão
 Tin những cố gắng chân thành sẽ được ghi nhận đến mai 

sau.

 Để em kể anh nghe về những ngày đất nước mới thoát 
khỏi thương đau

 Kinh tế còn khó khăn, tiềm năng chưa được khai thác
 Vietcombank Nghệ An của chúng em vẫn kiên cường bám 

chặt
 Lấy chữ tâm đi đầu để sáng tạo, tiên phong.

 Năm 89 đến nay giao dịch đã 6 phòng
 Từ Diễn Châu, thành Vinh đến cả Cửa Lò thỏa ước mong 

khách hàng chờ đón
 Đội ngũ nhân viên cũng đang không ngừng lớn
 Lãnh đạo sáng tâm, đưa Vietcombank đến những tầm cao.

MỐI TÌNH ĐẦU VIETCOMBANK

NỔI BẬT
NHỊP SỐNG

 Anh nhớ không? Em đã từng ước mong sao
 Phố biển Cửa Lò sẽ có thêm phòng giao dịch mới
 Khi nhà mình đi chơi nghe được người ta nói
 Đến Vietcombank mà đi Vinh xa quá chẳng tiện đường.

 Vậy mà giờ đây giữa phố biển yêu thương
 Đã kỉ niệm một năm tròn thành lập rồi đấy
 Và chúng em tự hào biết mấy
 Bởi phòng lớn mạnh từng ngày, thu hút nhiều lắm những 

đầu tư.

 Có đôi lần anh trách giận em là “gái hư”?
 Khi luyên thuyên với anh về “mối tình đầu” nhiều quá
 Em chỉ cười “tại anh đến sau đó”
 Nếu yêu em nhiều phải yêu cả mối tình đầu Vietcom nữa 

nghe anh?

 Em tự hào về những tháng ngày xuân xanh
 Được khoác lên mình màu áo Vietcombank hy vọng
 Được kế thừa truyền thống 30 năm đầy trân trọng
 Mà mỗi lúc kể anh nghe em không giấu nổi tự  hào!

 Thời thế cạnh tranh, ngân hàng mở lên nhiều
 Lãnh đạo luôn dặn dò phải học hỏi bao điều anh ạ
 Phải trau dồi chuyên môn, kĩ năng, lối sống
 Để giữ chữ tín lâu bền, đã gây dựng suốt những năm qua.

 Mai anh và em sẽ chung một nhà
 Hãy thấu hiểu nỗi vất vả của cô ngân hàng anh nhé
 Nếu làm muộn anh hãy cùng san sẻ
 Đi chợ, đón con, để em vững niềm tin cống hiến ở 

Vietcombank.

 Cảm ơn anh, cảm ơn Vietcombank đã bên em những 
tháng ngày tuổi trẻ

 Cho em lớn lên và học bao điều mới mẻ
 Cho em biết yêu thương chân thành và chia sẻ
 Cho em được tự hào, được tiếp nối đi lên.

 Chúc cho Vietcombank của em sẽ vững bền phát triển
 30 năm và tiến bước nhiều hơn thế nữa
 Chúc tình yêu anh và em luôn trọn lời nguyện hứa
 Để em thêm niềm tin, nhiệt huyết Vietcombank

 Em sẽ mãi yêu anh
 Và chúng mình cùng yêu cả Vietcombank “của em”
 Anh nhé!

 PHÒNG GD CỬA LÒ

NỔI BẬT

Sáng 28/8/2019, tại Văn phòng Đại diện (VPĐD) 
Vietcombank khu vực phía Nam đã diễn ra Lễ công 
bố Quyết định chỉ định Bí thư cấp ủy Đảng bộ VPĐD 

Vietcombank khu vực phía Nam.
Tại buổi lễ, đ/c Đặng Bình Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức 

và Nhân sự Vietcombank đã công bố Quyết định số 1796-QĐ/
ĐU ngày 06/06/2019 của Đảng ủy Vietcombank về việc chỉ 
định Bí thư Đảng ủy VPĐD Vietcombank khu vực phía Nam 
đối với đ/c Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng 
VPĐD Vietcombank phía Nam chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy 
VPĐD Vietcombank khu vực phía Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Đức Minh

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ CẤP ỦY TẠI 
ĐẢNG BỘ VPĐD VIETCOMBANK KHU VỰC PHÍA NAM

Sáng 28/8/2019, Tại Trụ sở Vietcombank Kỳ Đồng, Đảng 
ủy Vietcombank đã tổ chức lễ công bố Quyết định chỉ 
định Bí thư Chi bộ Vietcombank Kỳ Đồng đối với đ/c 

Trương Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh.
Tại buổi lễ, Đảng ủy Vietcombank đã công bố Quyết 

định số 1950-QĐ/ĐU ngày 28/08/2019 về việc chỉ định Bí 
thư Chi bộ Vietcombank Chi nhánh Kỳ Đồng nhiệm kỳ 2015 
- 2020.

 Bài & Ảnh: Phan Phú Quyền

Công bố Quyết định chỉ định chức vụ 
Bí thư Chi bộ Vietcombank Kỳ Đồng

Đ/c Lê Kỳ - tân Phó Giám đốc chi nhánh chụp hình lưu niệm cùng các đ/c 
lãnh đạo có mặt tại buổi lễ

Thay mặt Đảng ủy Vietcombank, đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư (bên trái) trao 
quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ Vietcombank Kỳ Đồng cho đ/c Trương Anh Tuấn – 

Giám đốc Vietcombank Kỳ Đồng

Chiều 04/09/2019, tại Trụ sở Vietcombank Thanh Xuân, 
Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức lễ công bố Quyết định 
chuẩn y chức danh Bí thư Chi bộ Vietcombank Thanh 

Xuân đối với đ/c Lê Huy Hoàng - Phó Giám đốc phụ trách điều 
hành chi nhánh.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Vietcombank đã công bố Quyết định 
số 2014-QĐ/ĐU ngày 27/08/2019 về việc Chuẩn y chức danh 
Bí thư Chi bộ Vietcombank Thanh Xuân nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 Bài & Ảnh: Lương Xuân Hoàng

Sáng 31/8/2019, tại Vietcombank Đắk Lắk đã diễn ra 
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc chi 
nhánh.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó trưởng ban Tổ chức 
cán bộ đã công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm 
ông Lê Kỳ - Trưởng phòng giao dịch Buôn Hồ giữ chức vụ 
Phó Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk kể từ ngày 01/9/2019.

 Bài & Ảnh: Thùy Trang

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó 
Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y CHỨC DANH 
BÍ THƯ CHI BỘ VIETCOMBANK THANH XUÂN

Ban Thường vụ, Ban Lãnh 
đạo Vietcombank cùng 
các Đ/c Lãnh đạo, Bí thư 
Chi bộ trực thuộc Đảng 
bộ Văn phòng đại diện 
Vietcombank tại khu vực 
phía Nam

Đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đ/c Nguyễn Thị Huệ Anh 
– Phó trưởng ban Tổ chức & Nhân sự, đ/c Nguyễn Gia Nghĩa – Phó chánh văn 

phòng cùng đại diện Ban chấp hành chi bộ cơ sở và Ban Giám đốc Vietcombank 
Chi nhánh Thanh Xuân chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ
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Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Đào Minh 
Tú - Phó Thống đốc thường trực NHNN, Chủ 
tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhấn 
mạnh: Hội nghị được tổ chức nhằm biểu 

dương đoàn viên, NLĐ trong Ngành có thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, 
lao động sáng tạo”. Đây là những cán bộ lãnh đạo 
quản lý các cấp, giàu nghị lực, năng động, sáng 
tạo, dám nghĩ, dám làm, có nhiều thành tích và 
sáng kiến trong hoạt động điều hành sản xuất kinh 
doanh, cải tiến quy trình nghiệp vụ ngân hàng 
được ứng dụng trong việc điều hành chính sách 
tiền tệ. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Lê 
Minh Hưng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 
những thành tích xuất sắc của các gương sáng điển 
hình tiêu biểu được lựa chọn, bình xét từ cơ sở 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CỦA VIETCOMBANK NĂM 2019 ĐƯỢC VINH DANH

27 cán bộ, người lao động Vietcombank
được vinh danh tại Hội nghị biểu dương đoàn viên, 
người lao động ngành Ngân hàng

NGÀY 28/8/2019, TẠI HÀ NỘI, CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG 
VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐOÀN VIÊN, 
NGƯỜI LAO ĐỘNG (NLĐ) NGÀNH NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 
2014-2019. TẠI HỘI NGHỊ, VIETCOMBANK VINH DỰ CÓ 27 
CÁN BỘ, NLĐ ĐƯỢC VINH DANH. 

STT Họ và Tên Giới tính Đơn vị hiện đang công 
tác Chức vụ, đơn vị

I Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen

1 Vũ Thị Ngọc Dung Nữ Trụ sở chính Ủy viên BCH công đoàn cơ sở, Giám đốc Trung tâm 
Hỗ trợ khách hàng

2 Lê Văn Hợp Nam Trụ sở chính Đoàn viên công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm 
Công nghệ thông tin

3 Trần Long Giang Nam Chi nhánh Cần Thơ Đoàn viên công đoàn, Giám đốc 

4 Hà Thị Thúy Vinh Nữ  Chi nhánh Hồ Chí Minh Ủy viên BTV Công đoàn Vietcombank, Phó Giám đốc

5 Hồ Văn Tuấn Nam Chi nhánh Sở giao dịch Đoàn viên công đoàn, Giám đốc

II Thống đốc Ngân hàng nhà nước tặng Bằng khen

1 Nguyễn Kiên Hiếu Nam Trụ sở chính Đoàn viên công đoàn, Cán bộ Văn phòng

2 Diệp Thế Lân Nam  Chi nhánh Thủ Thiêm Đoàn viên công đoàn, Phó Phòng Hành chánh 
Nhân sự - Ngân quỹ

3 Trần Quế Anh Nữ Chi nhánh Tây Ninh Đoàn viên công đoàn, Phó phòng Dịch vụ 
Khách hàng

III Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng Bằng khen

1 Nguyễn Việt Cường Nam Chi nhánh Ba Đình Đoàn viên công đoàn, Giám đốc 

2 Đỗ Chiến Thắng Nam Chi nhánh Thái Bình Chủ tịch công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc

3 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ Chi nhánh Quảng Ngãi Đoàn viên công đoàn, Giám đốc 

4 Vũ Thị Thu Nga Nữ Chi nhánh Hải Phòng Đoàn viên công đoàn, Trưởng phòng Dịch vụ 
Khách hàng

5 Dương Thị Thu Hà Nữ Trụ sở chính Tổ trưởng công đoàn, Phó Giám đốc Ban Khách hàng 
Doanh nghiệp

6 Nguyễn Lan Hương Nữ Trụ sở chính Ủy viên BCH công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Quản trị

7 Nguyễn Liên Hà Nữ Trụ sở chính Ủy viên BCH công đoàn cơ sở, Phó Trưởng phòng 
Kinh doanh vốn

8 Phạm Nhật Thắng Nam Trụ sở chính Ủy viên BCH công đoàn cơ sở, Phó Trưởng phòng 
Tài chính Kế toán

9 Lê Chí Dũng Nam Chi nhánh Bắc Ninh Đoàn viên công đoàn, Phó Giám đốc

10 Nguyễn Võ Duy Khương Nam Chi nhánh Bình Dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc 

11 Bùi Thị Thùy Trang Nữ Chi nhánh Đăk Lăk Đoàn viên công đoàn, Trưởng phòng Kế toàn 

12 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ Chi nhánh Hà Nội Ủy viên BCH Công đoàn Vietcombank, Giám đốc

13 Phan Nhật Thành Nam Chi nhánh Hải Dương Đoàn viên công đoàn, cán bộ phòng Khách hàng 

14 Nguyễn Xuân Cao 
Cường Nam Chi nhánh Hưng Yên Đoàn viên công đoàn, Giám đốc

15 Ngô Thị Huệ Nữ Chi nhánh Hưng Yên Đoàn viên công đoàn, Trưởng phòng phòng giao dịch 
Yên Mỹ

16 Đậu Thị Thúy Vân Nữ Chi nhánh Thành Công Đoàn viên công đoàn, Giám đốc

17 Nguyễn Văn Chiểu Nam Chi nhánh Lâm Đồng Đoàn viên công đoàn, Giám đốc

18 Đặng Thị Hồng Minh Nữ Chi nhánh Lâm Đồng Đoàn viên công đoàn, cán bộ phòng giao dịch 
Hòa Bình

19 Trần Mạnh Hùng Nam Chi nhánh Nam Định Đoàn viên công đoàn, Giám đốc

Một tiết mục Văn nghệ chào mừng Hội nghị

NHỊP SỐNG

Bài & Ảnh: Đặng Kim Thành về dự Hội nghị và cho biết các điển hình này là 
những “bông hoa” đẹp, đáng được biểu dương 
để mọi người học tập và noi theo. Thống đốc 
mong muốn và tin tưởng, Hội nghị sẽ truyền tải 
thông điệp để lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ tinh 
thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, gương 
mẫu trong mỗi con người, mỗi cơ quan, đơn vị, 
trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và luôn 
xứng đáng là sức sống của các phong trào thi 
đua yêu nước trong giai đoạn tiếp theo.

Thống đốc cũng đề nghị các cấp Công đoàn 
Ngân hàng Việt Nam phải chú trọng công tác 
sơ kết, tổng kết, phát hiện những nhân tố mới, 
điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng 
kịp thời. Có như vậy mới phát huy được tác 
dụng của thi đua; để phong trào thi đua trở 
thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên 
chức và NLĐ yêu ngành, yêu nghề, say sưa trong 
công việc, cống hiến sức lực, tài năng và trí tuệ 
cho việc xây dựng tập thể vững mạnh.

Tại Hội nghị, Vietcombank vinh dự có 27 
cán bộ, NLĐ được vinh danh. 

Trước đó, sáng sớm ngày 28/08, toàn thể 
các đại biểu tham dự Hội nghị đã vào Lăng 
viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng (thứ 7 từ trái sang) và Phó Thống đốc 
trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú trao 

Bằng khen và Biểu trưng cho các gương điển hình tiên tiến
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Ngày 20/08/2019, Đoàn cơ sở Vietcombank Thanh Xuân đã tổ 
chức thành công Hội nghị sơ kết công tác đoàn giữa nhiệm kỳ 
2017-2020 và Tập huấn công tác đoàn về hướng dẫn tổ chức 

Đại hội Chi đoàn.
Hội nghị đã được nghe Báo cáo sơ kết hoạt động đoàn nửa đầu 

nhiệm kỳ 2017-2022 và bổ sung Phương hướng hoạt động của 
Đoàn cơ sở (ĐCS) cuối nhiệm kỳ do Bí thư ĐCS Thanh Xuân trình 
bày cũng như Báo cáo kiểm điểm BCH ĐCS nửa đầu nhiệm kỳ do 
Phó Bí thư ĐCS Thanh Xuân trình bày.

Trên cơ sở ý kiến, đóng góp của đại diện các Chi đoàn trực 
thuộc, Đại diện Ban Giám đốc Chi nhánh, Chi ủy, Công đoàn Chi 
nhánh Thanh Xuân và Đại diện Ban thường vụ Đoàn Vietcombank, 
BCH ĐCS Thanh Xuân ghi nhận, tiếp thu, vận dụng vào việc thực 
hiện các kế hoạch hoạt động Đoàn trong thời gian tới, phấn đấu đạt 
danh hiệu Đoàn Cơ sở xuất sắc, vững mạnh.

 Bài & Ảnh: Vũ Hồng Ngọc

Chiều 06/9/2019, tại trụ sở phòng giao dịch Bắc Tân Uyên, 
Vietcombank Bình Dương đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận 
thanh toán song phương và phối hợp thu ngân sách nhà 

nước (NSNN) với Kho bạc Nhà nước huyện và Chi cục thuế huyện 
Bắc Tân Uyên. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc 
Vietcombank Bình Dương, cho biết, việc ký kết thỏa thuận phối hợp 
thu sẽ góp phần giảm thiểu thời gian, thủ tục cho người nộp thuế 
trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc nộp 
thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN theo quy định của 
pháp luật, đảm bảo nguồn thu NSNN được kịp thời, an toàn và hiệu 
quả cũng như thực hiện đúng theo chủ trương chính sách của Nhà 
nước về giao dịch và thanh toán điện tử qua ngân hàng.

Việc tổ chức thành công Lễ ký kết đánh dấu bước phát triển 
quan trọng trong quan hệ hợp tác, tạo sự gắn bó và cơ hội để các 
bên cùng phát triển, là tiền đề để Vietcombank Bình Dương mở 
rộng thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho khách hàng 
trong thời gian tới.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2017-2022 & 
TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐOÀN - ĐOÀN CƠ SỞ
VIETCOMBANK THANH XUÂN

Hội nghị theo dõi Báo cáo tổng kết công tác đoàn được trình chiếu qua slide

Vietcombank Bình Dương
ký Thỏa thuận thanh toán song phương 
và phối hợp thu NSNN trên địa bàn 
huyện Bắc Tân Uyên

Ông Nguyễn Thái 
Minh Quang, Giám 
đốc Vietcombank 
Bình Dương (thứ 
3 từ phải sang) 
chụp ảnh lưu niệm 
cùng đại diện lãnh 
đạo với các đơn vị  
tham gia lễ ký kết

Ngày 16/09/2019, UBND tỉnh Hưng Yên khai trương 
và đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
chính thức đi vào hoạt động. 

Trung tâm hành chính công tỉnh sẽ là đầu mối tập 
trung để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính 
cho cá nhân, tổ chức, giúp giảm thiểu tối đa các thủ tục 
hành chính trong giai đoạn hiện nay. Vietcombank Phố 
Hiến rất vinh dự là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân 
hàng duy nhất trong tỉnh được tham gia hỗ trợ thu phí tại 
Trung tâm.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Nga

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP 
TÁC CHO VAY MUA NHÀ DỰ ÁN ECORIVERS

Ngày 09/9/2019, Vietcombank Hải Dương ký kết hợp đồng 
hợp tác cho vay mua nhà dự án Ecorivers với Công ty CP Đầu 
tư Ecopark Hải Dương.

Với mục đích hỗ trợ tín dụng cho khách hàng mua nhà Dự án 
Ecorivers, Vietcombank Hải Dương cam kết dành cho khách hàng 
các chương trình cho vay lãi suất ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 7,9%/năm 
với nhiều gói cho vay theo thời gian linh hoạt, tối đa đến 20 năm 
cùng cam kết chuẩn bị tốt nhất các sản phẩm dịch vụ đáp ứng kịp 
thời nhu cầu của khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thêu - Giám đốc 
Vietcombank Hải Dương bày tỏ mong muốn thông qua hợp tác 
này, Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương và các nhà phân phối 
sẽ làm cầu nối giúp cư dân Ecorivers tiếp cận được nguồn vốn vay 
ưu đãi và dịch vụ ngân hàng hiện đại của Vietcombank; đồng thời 
mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau mở rộng, củng cố và 
phát triển hoạt động kinh doanh, khai thác tốt nhất thế mạnh và 
tiềm năng, nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế của mỗi bên.  

 Bài và Ảnh: Phòng Kế toán 

Vietcombank Móng Cái ký kết 
hợp đồng tín dụng

Ngày 07/09/2019, tại TP. Móng Cái đã diễn ra Lễ 
ký kết hợp đồng tín dụng giữa Vietcombank 
Móng Cái và Công ty TNHH Đại Đông Việt 

Nam.
Tại buổi lễ, ông Vũ Văn Vĩnh - Giám đốc 

Vietcombank Móng Cái và ông Zhang Hai Ling - Phó 
Tổng Giám đốc tài vụ Công ty TNHH Đại Đông Việt 
Nam đã ký kết hợp đồng trị giá 6 triệu USD nhằm 
tài trợ các nhu cầu tín dụng phục vụ hoạt động sản 
xuất kinh doanh của khách hàng. 

Thay mặt Công ty TNHH Đại Đông Việt Nam, ông 
Zhang Hai Ling trân trọng cảm ơn Vietcombank nói 
chung và Vietcombank Móng Cái nói riêng đã quan 
tâm, tạo điều kiện hợp tác kinh doanh, đồng thời 
hy vọng trong thời gian tiếp theo, hai bên sẽ phối 
hợp tốt hơn trên các mảng thanh toán quốc tế, tài 
trợ thương mại, huy động vốn cũng như các dịch vụ 
ngân hàng bán lẻ. 

 Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Ông Vũ Văn Vĩnh (thứ 10 từ phải sang) và ông Zhang Hai Ling (thứ 9 từ 
trái sang) tại Lễ Ký kết Hợp đồng tín dụng

VIETCOMBANK PHỐ HIẾN TRIỂN KHAI HỖ TRỢ THU PHÍ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ 
HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HƯNG YÊN

Hình ảnh cán bộ Vietcombank Phố Hiến thực hiện thu phí 
tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hưng Yên

NHỊP SỐNG

Giám đốc Vietcombank Hải Dương và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư 
Ecopark Hải Dương ký kết hợp đồng hợp tác cho vay mua nhà dự án Ecorivers

Vietcombank Cần Thơ 
Trao thưởng CTKM “Lướt Mobile 
Banking - Rinh ngay quà du Lịch”

Sáng 16/09/2019, tại trụ sở Chi nhánh, 
Vietcombank Cần Thơ đã tổ chức lễ trao thưởng 
chương trình khuyến mại “Lướt Mobile Banking 

- Rinh ngay quà du lịch” cho khách hàng Trần Thị 
Kiều Mai, là khách hàng may mắn trúng giải thưởng 
cao nhất của chương trình: 01 chuyến du lịch Nhật 
Bản 06 ngày 05 đêm.

Chương trình “Lướt Mobile Banking - Rinh ngay 
quà du lịch” của Vietcombank được triển khai từ 
ngày 20/05/2019 đến hết ngày 20/08/2019 dành 
cho các khách hàng cá nhân đăng ký mới, kích hoạt 
thành công dịch vụ VCB - Mobile B@nking và có 
phát sinh giao dịch tài chính trong thời gian khuyến 
mại. CTKM có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn là chuyến 
du lịch Nhật Bản 06 ngày 05 đêm, vali du lịch và 
hàng ngàn giải thưởng tiền chuyển khoản dành cho 
khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình.

Ông Trần Long Giang - Giám đốc Vietcombank Cần Thơ (thứ hai 
từ trái sang), đại diện Vietcombank trao thưởng Chuyến du lịch 

Nhật Bản cho khách hàng Trần Thị Kiều Mai
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Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Vân - Phó Giám đốc 
Vietcombank Hải Phòng đã giới thiệu các sản phẩm 
dịch vụ của Vietcombank, đặc biệt là sản phẩm dịch 
vụ thanh toán phí, lệ phí cảng, kho bãi… trực tuyến 

(EPORT) cung cấp cho Viconship đến các đối tác, bạn hàng 
của Viconship trong và ngoài nước. Sử dụng phương thức 
này, các đối tác của Viconship không cần phải đến trực tiếp 
Cảng làm thủ tục nộp tiền - lấy lệnh mà có thể làm thủ tục 
thanh toán trực tuyến mọi lúc, mọi nơi thông qua máy tính, 
điện thoại thông minh có kết nối internet. Khách hàng điền 
thông tin trên EPORT tại trang web của Viconship và thực 
hiện chuyển tiền trực tuyến, chỉ sau 1 click chuột màn hình 
báo thành công, xác nhận dịch vụ sẽ được gửi đến ngay 
người lập lệnh và lái xe container, việc giao nhận hàng hóa 
sẽ được thực hiện ngay sau đó. 

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành 
phố Hải Phòng khẳng định, sự hợp tác giữa Vietcombank 
và Viconship là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng 
công nghệ hiện đại vào quản lý vận hành dịch vụ logistics, 
góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối tác 
cùng ngành trong nước và quốc tế. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Phan Văn 
Huyên - Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu 
vực Long Khánh đánh giá cao khả năng 
đáp ứng dịch vụ của Vietcombank Đông 

Đồng Nai và tin tưởng vào sự hợp tác của các 
bên sẽ đem lại hiệu quả và ý nghĩa lớn nhằm 
nâng cao chất lượng phục vụ.

Vietcombank Đông Đồng Nai cam kết cung 
cấp gói tín dụng ưu đãi nhằm đầu tư dự án xây 
mới Khoa khám bệnh và điều trị theo yêu cầu 
cho Bệnh viện. Chi nhánh cũng cam kết cung 
ứng và phục vụ Bệnh viện dịch vụ tài khoản 
doanh nghiệp, ngân hàng điện tử, tiền gửi, đầu 
tư dự án, phát triển cơ sở trang thiết bị khám 
chữa bệnh hiện đại, dịch vụ chi trả lương qua 
tài khoản, phát hành thẻ ATM cho CBNV, lắp 
đặt máy ATM tại bệnh viện, cung cấp sản phẩm 
cho vay tiêu dùng không thế chấp tài sản, cho 
vay mua nhà ở, ô tô,… cho tất cả CBNV của Bệnh 
viện. Ngoài ra, chi nhánh còn trao tặng 50 triệu 
đồng để xây dựng bếp ăn tình thương tại Bệnh 
viện.

VIETCOMBANK HẢI PHÒNG 
THAM DỰ HỘI NGHỊ EPORT
TIÊN PHONG CÔNG NGHỆ 
TRONG KỶ NGUYÊN KINH TẾ SỐ

Bài & Ảnh: Vũ Thị Thanh Dung
Bài & Ảnh: Lê Thị Na

SÁNG 07/09/2019, TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TP. HẢI 
PHÒNG, CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CONTAINER VIỆT 
NAM VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN (VICONSHIP) 
ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỚI CHỦ ĐỀ “EPORT - TIÊN 
PHONG CÔNG NGHỆ TRONG KỶ NGUYÊN KINH TẾ SỐ”.

 Đại diện Vietcombank Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo 
Viconship tại Hội nghị

VIETCOMBANK ĐÔNG ĐỒNG NAI
HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
KHU VỰC LONG KHÁNH

NGÀY 06/09/2019, TẠI TRỤ SỞ BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH, ĐÃ DIỄN 
RA LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN 
DIỆN GIỮA VIETCOMBANK ĐÔNG ĐỒNG NAI 
VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG 
KHÁNH.

Vietcombank Đông Đồng Nai trao tặng 50 triệu đồng để xây dựng bếp ăn 
tình thương tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Long Khánh

Từ ngày 18/9/2019, Vietcombank 
đã cải tiến và mở rộng phạm vi 
các tiện ích trên VCBPAY, cụ thể:

1  Điều chỉnh giao diện dịch vụ và 
ra mắt giao diện mới cho Khách 
hàng Ưu tiên: Điều chỉnh thiết 
kế màn hình VCBPAY tại Trang 
chủ, mục VCBPAY và mục Mua 
sắm theo hướng thân thiện hơn 
với các ký hiệu hiển thị để người 
dùng có thể dễ dàng lựa chọn 
và thực hiện giao dịch. Bên cạnh 
đó, là hội viên Khách hàng Ưu 
tiên của Vietcombank, từ nay, khi 
đăng ký sử dụng dịch vụ VCBPAY, 
Quý khách hàng sẽ sử dụng giao 
diện mới với logo và màu sắc sang 
trọng, nổi bật. 

Nhiều tính năng mới 
trên ứng dụng
VCB-Mobile B@nking

Từ ngày 18/9/2019, Vietcombank chính thức ra mắt một số 
tính năng mới, nổi bật trên dịch vụ Ngân hàng trên điện 
thoại di động VCB-Mobile B@nking, cụ thể:

1. Tính năng Nhận thông báo biến động số dư OTT (OTT 
Alert): 

 Các thông tin biến động số dư sẽ được thông báo tức thì và 
hoàn toàn Miễn phí ngay trên ứng dụng VCB-Mobile B@nking. 

2. Dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước: 
 Dịch vụ cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn tiền nước 

hoàn toàn miễn phí bằng 02 hình thức: Chủ động thanh toán 
từng lần hoặc Ủy quyền cho Vietcombank thanh toán. 

3. Dịch vụ đăng ký ủy quyền trích nợ tự động cước viễn thông 
VNPT: 

 Dịch vụ này giúp khách hàng chỉ cần phải đăng ký một lần đầu 
tiên ngay trên ứng dụng VCB-Mobile B@nking, hằng tháng, khi 
có thông tin do Tổng công ty truyền thông (VNPT Media) gửi 
sang, Vietcombank sẽ tự động trích nợ tài khoản của khách 
hàng để thanh toán các hóa đơn này.

4. Kích hoạt VCB-Mobile B@nking bằng tài khoản VCB-Mobile 
Bankplus.

5. Một số điều chỉnh khác trên VCB-Mobile B@nking:
 Bổ sung tính năng nhập thông tin “Mã giảm giá” khi mua vé máy 

bay; bổ sung mục chọn hình thức gửi quà theo số tài khoản 
hoặc số điện thoại tại màn hình khởi tạo giao dịch gửi quà; 
bổ sung số điện thoại của công ty Cổ phần viễn thông Đông 
Dương Telecom trong danh sách các đầu số đăng ký, sử dụng 
VCB-Mobile B@nking và các dịch vụ nạp tiền điện thoại, thanh 
toán hóa đơn trên VCB-Mobile B@nking.

 Thông tin chi tiết về dịch vụ vui lòng tham khảo tại trang 
web www.vietcombank.com.vn.

Vietcombank cải tiến và bổ sung các tiện ích mới trên VCBPAY
2  Bổ sung dịch vụ Mua bảo hiểm trực 

tuyến trên VCBPAY: Vietcombank 
đã liên kết với Công ty Bảo hiểm 
Bảo Việt cung cấp dịch vụ Bán bảo 
hiểm trực tuyến trên VCBPAY, giờ 
đây Quý khách hàng có thể dễ 
dàng mua Bảo hiểm Du lịch trong 
nước, Du lịch quốc tế thông qua 
các thao tác đơn giản.

3  Bổ sung số điện thoại của Công 
ty CP Viễn thông Đông Dương 
Telecom (I-Telecom – đầu số 087) 
trong danh sách các đầu số đăng 
ký, sử dụng VCBPAY và các dịch vụ 
nạp tiền điện thoại trên VCBPAY. 

Thông tin chi tiết về dịch vụ vui 
lòng tham khảo tại trang web 
www.vietcombank.com.vn
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Ngày 14/09/2019, đại diện Ban Giám đốc, BCH 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên Vietcombank Đắk 
Lắk đã trao tặng căn nhà nhân ái cho gia đình ông 

Nguyễn Đức Nga, là gia đình cựu chiến binh có hoàn 
cảnh khó khăn tại thôn 3, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh 
Đắk Lắk. Căn nhà là sự chung tay đóng góp của toàn 
thể CBNV Vietcombank Đắk Lắk, với mong muốn động 
viên, giúp đỡ hộ gia đình khó khăn có được nơi ở khang 
trang, lạc quan vươn lên ổn định cuộc sống.

 Bài: Bích Phượng - Ảnh: Thanh Thảo

Ngày 10/9/2019, Vietcombank Hải Dương phối hợp với 
UBMT Tổ quốc tỉnh Hải Dương tổ chức lễ bàn giao 03 căn 
nhà đại đoàn kết cho 03 hộ nghèo đặc biệt khó khăn về 

nhà ở tại huyện Thanh Hà và huyện Tứ Kỳ, mỗi căn trị giá 50 triệu 
đồng.

3 gia đình được tặng nhà kỳ này gồm: gia đình bà Nguyễn Thị 
Mý (thôn Lương Lai, xã An Lương); gia đình ông Hoàng Quang 
Thiện (thôn Hà Vĩnh, xã Thanh Bính) đều thuộc huyện Thanh Hà 
và gia đình bà Vũ Thị Bén (thôn Bỉnh Dy, xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ). 

Phát biểu tại lễ bàn giao, các đ/c đại diện cho chính quyền địa 
phương và đại diện các hộ nghèo bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối 
với Vietcombank và mong muốn Vietcombank tiếp tục có những 
đóng góp thiết thực cho công tác xóa đói giảm nghèo tại địa 
phương.

 Bài & Ảnh: Trần Thu Hà

ĐCS Vietcombank Đắk Lắk chúc mừng gia đình ông Nga

Đ/c Đặng Ngọc Hải – Giám đốc Vietcombank Kiên Giang (bên trái), 
trao tặng tượng trưng tài trợ xây dựng 10 căn trị giá 500 triệu đồng 

cho người nghèo huyện Giang Thành, đ/c Tạ Minh Danh – Tỉnh uỷ viên, 
Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Giang Thành tiếp nhận

Đại diện UBMTTQ tỉnh Hải Dương, các đ/c lãnh đạo chính quyền địa phương và đại diện 
Vietcombank Hải Dương chụp ảnh lưu niệm với gia đình ông Hoàng Quang Thiện

Sáng 30/8/2019, UBND huyện Giang Thành long trọng tổ 
chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Giang Thành 
(02/9/2009 - 02/9/2019). Nhân dịp này, đ/c Đặng Ngọc Hải - 

Giám đốc Vietcombank Kiên Giang đại diện Vietcombank đã trao 
tặng tượng trưng tài trợ xây dựng 10 căn nhà trị giá 500 triệu 
đồng cho người nghèo huyện Giang Thành.

Đây là một trong các hoạt động ASXH tại địa phương, thể 
hiện sự cảm thông, chia sẻ của Vietcombank đối với những hoàn 
cảnh còn khó khăn nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân.

 Bài & Ảnh: Hồ Hữu Tấn

Vietcombank tài trợ xây dựng 10 căn nhà cho 
người nghèo huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

tặng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

với chương trình ASXH

Vietcombank Hải Dương 

Vietcombank Đắk Lắk

Bài & Ảnh: Lê Thị Hiệp 

Bài & Ảnh: Hồng Hạnh

Từ ngày 4/9/2019, Vietcombank Hải Dương thay 
đổi tên và địa điểm của Phòng giao dịch (PGD) Sao 
Đỏ thành PGD Phả Lại. Cụ thể:

Tên và địa chỉ cũ: PGD Sao Đỏ
• Địa chỉ: số 1 phố Thái Học, phường Sao Đỏ, thành 

phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 Tên và địa chỉ mới: PGD Phả Lại
• Địa chỉ: đường Lê Thánh Tông, KDC Phao Sơn, 

phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;
•  Điện thoại: 0220. 3589 406

PGD Phả Lại tọa lạc tại vị trí trung tâm của phường 
Phả Lại - thành phố Chí Linh, có cơ sở vật chất khang 
trang, rộng rãi với diện tích sử dụng khoảng 200m2, 
được trang bị đầy đủ phương tiện làm việc hiện đại theo 
Bộ nhận diện thương hiệu Vietcombank. Có môi trường 
giao dịch xanh - sạch - đẹp và hiện đại cùng đội ngũ cán 
bộ giao dịch chuyên nghiệp, PGD Phả Lại được kỳ vọng 
sẽ cung ứng cho khách hàng các dịch vụ ngân hàng với 
chất lượng cao, góp phần quảng bá hình ảnh, thương 
hiệu của Vietcombank tới các doanh nghiệp và dân cư 
trên địa bàn thành phố Chí Linh và các khu vực lân cận.

Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-VCB-TCNS ngày 06/09/2019 
của Tổng Giám đốc Vietcombank về việc thay đổi địa điểm PGD 
Đường Láng trực thuộc Vietcombank Sở giao dịch, Vietcombank 
Sở giao dịch trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm của 

PGD Đường Láng, khai trương PGD Yên Lãng kể từ ngày 09/09/2019 
như sau:
 Tên và Địa điểm cũ:
• Tên: Vietcombank Sở giao dịch - PGD Đường Láng.
• Địa điểm: Số 93-95 Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội.
 Tên và Địa điểm mới:
• Tên: Vietcombank Sở giao dịch - Phòng giao dịch Yên Lãng.
• Địa điểm: Tầng 1 - Tầng 2 Tòa nhà số 25 Yên Lãng, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tọa lạc ở vị trí thuận lợi và được đầu tư khang trang hiện đại theo 
Bộ tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu Vietcombank cùng với đội ngũ 
CBNV tận tình, chuyên nghiệp; PGD Yên Lãng hy vọng sẽ tiếp tục mang 
lại sự hài lòng và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng khi đến 
giao dịch, xứng đáng với niềm tin yêu của Quý khách hàng.

Đổi tên và địa điểm

Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường Phả Lại tặng hoa chúc mừng nhân dịp 
PGD Phả Lại đi vào hoạt động

Khai trương PGD Yên Lãng

PGD Sao Đỏ thành 
PGD Phả Lại

Vietcombank Sở giao dịch

PGD Yên Lãng tại địa chỉ Tòa nhà số 25 Yên Lãng
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Chi đoàn Vietcombank Móng Cái tổ chức tặng quà gồm 
bánh kẹo, đồ chơi và bộ đèn học cho các em do chi đoàn 
nhận đỡ đầu cùng 10 suất quà cho các em có hoàn cảnh 

khó khăn tại Trường THCS Ninh Dương, thành phố Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh. 

 Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Vietcombank Móng Cái Vietcombank Long An

Công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn thanh niên 
Vietcombank Long An tổ chức chương trình 
“Trung Thu yêu thương cùng Vietcombank năm 

2019” và trao tặng 100 phần quà gồm sữa, tập, bánh 
Trung Thu cùng những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc 
cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Cần Đước, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

 Bài: Phạm Thị Kim Ngân - Ảnh: Lê Sê Rum

Đ/c Đỗ Ngọc Quảng - Bí 
thư Chi đoàn Vietcombank 
Móng Cái tặng quà cho các 
em học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn tại Trường THCS 
Ninh Dương, TP Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh

Đại diện Ban giám đốc và 
Chính quyền địa phương 
trao trặng trung thu cho 
các bé.

Vietcombank Vĩnh Phúc Vietcombank Đắk Lắk

Vietcombank Vĩnh Phúc phối hợp với Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Vĩnh Phúc và một số cơ quan, đơn vị trao tặng 40 
suất quà cho các bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh 

viện. Giá trị quà tặng tuy không lớn về vật chất nhưng là món 
quà động viên tinh thần ý nghĩa, giúp các em có thêm niềm 
tin để chiến thắng bệnh tật.  

 Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Hứa Thảo Ngọc

Đoàn cơ sở Vietcombank Đắk Lắk thăm và tặng 
174 suất quà Trung Thu cho trẻ em Khuyết tật tại 
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ 

Khuyết tật tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào dịp tổng kết năm 
học 2018 - 2019, Đoàn cơ sở cũng đã đến thăm và trao 
tặng 180 phần quà thiết thực, trị giá 6 triệu đồng đến các 
bé tại Trung tâm.

 Bài & Ảnh: Bích Phượng

Bà Lê Thị Thu Trang 
– Phó Chủ tịch CĐCS - 
Trưởng phòng Kế toán  
(thứ hai từ trái sang 
) tặng quà cho bệnh 
Nhi tại Bệnh viện

 12/09/2019  12/05/2019

Đoàn thanh niên Vietcombank Đắk Lắk thăm và tặng 
quà cho các em học sinh khuyết tật

Vietcombank 
Trung thu yêu thương

Vietcombank 
Thành Công

Vietcombank 
Phố Hiến

Vietcombank 
Lào Cai

Vietcombank Thủ Đức Vietcombank TP.Hồ Chí Minh

 11/09/2019
 12/09/2019

 14 - 15//09/2019

 12/09/2019

 12/09/2019

Vietcombank Thủ Đức tổ chức chương trình “Vui 
hội trăng rằm” cho các bệnh nhi đang điều trị tại 
Bệnh viện quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh và dành 

tặng các em những món quà Trung Thu ý nghĩa, động 
viên các bé cùng gia đình tiếp tục nỗ lực chiến đấu 
bệnh tật, sớm được về nhà.

 Bài & Ảnh: Trần Văn Sang

Đại diện Vietcombank 
Thủ Đức tặng quà cho 
các bệnh nhi

Đoàn cơ sở Vietcombank Thành 
Công trao tặng các bệnh nhi có 
hoàn cảnh khó khăn nhất những 

phần quà thiết thực, tổng trị giá quà 
trao tặng 14 triệu đồng. Từ đầu năm đến 
nay, Đoàn cơ sở chi nhánh đã tiến hành 
nhiều chương trình chăm sóc hỗ trợ tới 
các bệnh nhi, các em nhỏ có hoàn cảnh 
đặc biệt với tổng giá trị 34 triệu đồng.

 Bài và Ảnh: Phạm Quang Hiệp

Đại diện Vietcombank Lào Cai đã 
đến thăm hỏi tặng quà trao 80 
suất quà, trị giá 19 triệu đồng 

cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó 
khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai. 
Đặc biệt, tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh, chi 
nhánh dành tặng 01 suất quà trị giá 1,3 
triệu đồng (gồm sữa và bỉm) cho bệnh 
nhân 10 tháng tuổi bị viêm phổi cấp là 
người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh 
khó khăn.

 Bài & Ảnh: Hoàng Thị Lâm Khánh

Nhà Thiếu nhi tỉnh Hưng Yên phối 
hợp với các đơn vị hảo tâm tổ 
chức “Đêm hội trăng rằm” cho các 

cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn. 
Đại diện Vietcombank Phố Hiến đã đến 
tham dự và tặng 20 suất quà cho các 
cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn tỉnh.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Nga

Đoàn cơ sở Vietcombank TP. Hồ Chí Minh và Chi đoàn 
Vietcombank Đông Sài Gòn, Vietcombank Bắc Sài Gòn 
tổ chức thành công chương trình “Nụ cười đêm trăng 

2019” tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. 
Chương trình đã trao tặng 650 phần quà Trung Thu; 57 

suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, trị giá 
mỗi suất 500.000 đồng; tặng 1 kệ truyện, sách, báo cho nhà 
trường; thực hiện gian hàng “0 đồng” và tổ chức thành công 
đêm văn nghệ “Nụ cười đêm trăng 2019”. 

Bài & Ảnh: Phan Thị Vân Anh

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc 
Vietcombank Lào Cai trao quà 

cho bệnh nhi nghèo là đồng bào dân tộc

Bà Phạm Thị Hồng Nhung (áo dài xanh, bên trái) 
– Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Phố Hiến đại 

diện tặng quà Trung Thu cho các em nhỏ có hoàn 
cảnh khó khăn.

Đ/c Nguyễn Thị Hà Phương – Bí thư Đoàn 
cơ sở Vietcombank TP. Hồ Chí Minh, đ/c 
Nguyễn Như Ngọc – Bí thư Chi đoàn 
Vietcombank Đông Sài Gòn (đứng hàng 
trên thứ tư, thứ năm từ bên phải sang) đại 
diện BCH Đoàn thanh niên các chi nhánh 
trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt 
khó học giỏi)
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Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng có số học 
sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số 
chiếm hơn 90%, phần lớn thuộc diện hộ 
nghèo và cận nghèo. Trước thềm năm học 

mới, những suất học bổng này có ý nghĩa rất 
lớn, san sẻ bớt phần nào khó khăn cho gia đình 
các em, giúp các em có nghị lực hơn để đến 
trường, giúp các em vươn lên trong học tập. 

Nằm trong chuỗi hoạt động ASXH nhân dịp 
năm học mới, ngày 05/9/2019, Vietcombank 
Đắk Lắk đã tổ chức trao tặng 50 chiếc xe đạp 
cho các cháu học sinh nghèo tại Trường Tiểu 
học Y Ngông Niê Kđăm, buôn Dlei, xã Đắk Nuê, 
huyện Lắk. 

Trường Tiểu học Y Ngông Niê Kđăm nằm 
cách xa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 
75 km, trường có 01 điểm chính và 02 điểm lẻ 
cách khoảng 6km, việc đi lại của học sinh rất 
khó khăn. Phần lớn phụ huynh là người dân 
tộc thiểu số, đại đa số là diện hộ nghèo và cận 
nghèo nên không có phương tiện để đưa các 
con tới trường. Những chiếc xe đạp mới sẽ giúp 
quãng đường tới trường của các con ngắn hơn, 
giúp các em có thêm động lực trên hành trình 
chinh phục ước mơ học tập, xây dựng đất nước.

Vietcombank Đắk Lắk 
Trao tặng 50 suất học bổng 
và 50 xe đạp cho học sinh nghèo

Bài & Ảnh: Thùy Trang

Đ/c Phạm Ngọc Huyến (áo trắng) – Giám đốc chi nhánh trao học bổng cho các em học sinh 
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng. 

SÁNG NGÀY 03/9/2019, VIETCOMBANK ĐẮK LẮK ĐÃ ĐỒNG 
HÀNH CÙNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐẮK LẮK TỔ 
CHỨC TRAO TẶNG 50 SUẤT HỌC BỔNG CHO CÁC CHÁU HỌC 
SINH NGHÈO TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NƠ TRANG LƠNG, XÃ CƯ 
ÊBUR, TP. BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK.

Chiều ngày 19/09/2019, Vietcombank Nam Định phối hợp 
cùng Ban trị sự chùa Giao Hoành và Ban Giám hiệu Trường 
Khuyết tật huyện Giao Thủy tổ chức tặng quà cho trẻ em 

khuyến tật, mồ côi trên địa bàn huyện. Chi nhánh đã trao tặng các 
em những suất quà gồm sữa, bánh, kẹo, tiền mặt với tổng trị giá 
khoảng 25 triệu đồng. 

Được biết, chùa Giao Hoành đang nuôi dưỡng 4 trẻ môi côi 
và cưu mang 6 cháu thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong 
xã. Còn tại Trường Khuyết tật huyện Giao Thủy hiện đang có 120 
em khuyết tật được chăm sóc, được dạy văn hóa, dạy thủ ngữ cho 
người câm điếc, dạy nghề…

 Bài & Ảnh: Phạm Hoàng Anh

Đại diện Vietcombank Nam Định trao quà cho các em thiếu nhi 
Trường Khuyết tật huyện Giao Thủy 

VIETCOMBANK NAM ĐỊNH TẶNG QUÀ TRẺ EM KHUYẾT TẬT, MỒ CÔI HUYỆN GIAO THỦY

KẾT NỐI

Sáng 05/09/2019, tại Trường THPT Chuyên 
Vĩnh Phúc, Vietcombank Vĩnh Phúc phối 
hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh 

trao tặng học bổng chương trình “Học bổng 
cho học sinh nghèo học giỏi” cho em Lê Thị 
Thúy Hằng - học sinh lớp 10A6 Văn Trường 
THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Học bổng trị giá 18 
triệu đồng cho năm học 2019 - 2020 (trao tặng 
1,5 triệu đồng/ tháng từ tháng 9/2019 – tháng 
8/2020).

Tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng 
em Hằng luôn nỗ lực vươn lên, 9 năm liền là 
học sinh giỏi, đoạt giải Nhì kỳ thi học sinh 
giỏi cấp tỉnh và giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp 
huyện năm học 2018 - 2019.

 Bài & Ảnh: Trịnh Thùy Linh

Sáng 09/09/2019, đại diện Ban chấp hành Đảng bộ - Ban Giám đốc 
Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch đã đến dự Lễ khai giảng năm 
học mới 2019 - 2020 của Trường Đại học Thủy Lợi và trao tặng Quỹ 

khuyến học của Nhà trường số tiền 20 triệu đồng. Đây là khoản tài trợ 
thường niên có giá trị về cả vật chất và tinh thần của Vietcombank Sở 
giao dịch dành cho sinh viên của trường, nhằm tiếp thêm động lực , 
giúp các em vượt qua thử thách để bước vào một năm học mới gặt hái 
nhiều thành tích hơn nữa. 

Với việc tham gia tài trợ cho Quỹ khuyến học của Trường Đại học 
Thủy Lợi nói riêng và các trường đại học khác nói chung, Vietcombank 
Sở giao dịch tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng sinh viên, hỗ 
trợ các em phát huy tài năng và trí tuệ, đồng thời thể hiện tình cảm, sự 
quan tâm của Chi nhánh đến sự nghiệp giáo dục.

 Bài & Ảnh: Duy Hùng

Ngày 05/09/2019, Công đoàn cơ sở Vietcombank Tuyên 
Quang phối hợp cùng Công đoàn ngành Ngân hàng 
tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn.
Tại buổi lễ, Vietcombank Tuyên Quang đã trao tặng 40 suất 

quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các gia đình chính 
sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. 
Việc thực hiện chương trình ASXH tại xã Kim Quan không chỉ 
góp sức, chia sẻ khó khăn, động viên, khích lệ người dân nơi 
đây phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, mà còn giúp 
CBNV Vietcombank Tuyên Quang hiểu và thấm nhuần thêm 
giá trị lịch sử của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Triệu Mai Anh

Ông Đỗ Minh Phượng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Phó Giám đốc 
Vietcombank Vĩnh Phúc (thứ 2 từ phải sang) trao tặng học bổng 

cho em Lê Thị Thúy Hằng

Bà Vương Thái Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó giám đốc Vietcombank Chi 
nhánh Sở giao dịch trao học bổng cho Quỹ khuyến học của nhà trường

Bà Phạm Thị Minh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đ/c lãnh đạo tỉnh, huyện, NHNN và 

Vietcombank Tuyên Quang trao quà cho đại diện xã Kim Quan

VIETCOMBANK TUYÊN QUANG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ASXH TẠI HUYỆN YÊN SƠN

trao tặng học bổng 
cho học sinh nghèo học giỏi

tài trợ Quỹ khuyến học của 
Trường Đại học Thủy Lợi

Vietcombank Vĩnh Phúc

Vietcombank Sở giao dịch
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Vietcombank Gia Định

Bài & Ảnh: Viết Bách Bài & Ảnh: Đoàn TN Vietcombank Sở Giao dịch

Bài & Ảnh: Dương Nguyên Thiện

Chương trình 
“Áo trắng - Chắp cánh ước mơ” 
năm 2019

Ông Dương Nguyên Thiện – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Vietcombank, Bí thư 
Đoàn cơ sở Vietcombank Gia Định (thứ 3, từ trái sang) đại diện Đoàn Vietcombank 

trao bảng tượng trưng Chương trình “Áo trắng – Chắp cánh ước mơ”

Tại chương trình, Vietcombank Gia Định đã trao 
tặng 30 suất học bổng, 50 bộ đồng phục và 140 
phần quà cho các em học sinh giỏi, có thành tích 
xuất sắc trong năm học 2018 - 2019; trao tặng 01 

máy lọc nước đặt trong khuôn viên nhà trường nhằm 
mang đến cho các em nguồn nước sạch để uống và 
nhiều bộ sách giáo khoa, vật dụng, đồ chơi quyên góp 
được từ CBNV trong Chi nhánh. Tổng giá trị trao tặng 
hơn 40 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở Vietcombank Gia Định còn 
tổ chức sân chơi thiếu nhi với 06 gian hàng trò chơi có 
thưởng và giao lưu văn nghệ với các em học sinh bằng 
những tiết mục flashmob đặc sắc do các đoàn viên thanh 
niên biểu diễn.

NGÀY 14/09/2019, ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK 
GIA ĐỊNH ĐÃ TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG GỒM 
DÂNG HƯƠNG TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC ANH 
HÙNG LIỆT SỸ XÃ LỘC NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
ASXH "ÁO TRẮNG - CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ" NĂM 
2019 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC NAM B, XÃ LỘC 
NAM, HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG.

Gia Điền là xã miền núi, hệ thống giáo dục 
trên địa bàn có ba cấp học gồm Trường 
Mầm non, Trường Tiểu học và Trường 
THCS; tổng số 25 lớp học, 672 học sinh. Quỹ 

Khuyến học khuyến tài của xã Gia Điền được thành 
lập từ năm 2002. Trong những năm qua, Quỹ đã tài 
trợ, động viên, khuyến khích kịp thời cho học sinh 
trên địa bàn xã có thành tích học tập tốt, có hoàn 
cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng vươn lên trong 
học tập.

Phát biếu tại buổi trao tặng, ông Văn Tiến 
Thành mong muốn chính quyền địa phương cũng 
như Hội Khuyến học sẽ sử dụng tốt nguồn quỹ này 
cho việc khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng 
cao chất lượng học tập và đưa công tác khuyến 
học, khuyến tài của xã ngày càng phát triển.  

Ông Cát Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Gia Điền 
chân thành cảm ơn chi nhánh đã quan tâm đến sự 
nghiệp giáo dục của xã và mong muốn trong thời 
gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ 
của Vietcombank đối với các hoạt động ASXH của 
địa phương.

SÁNG NGÀY 18/09/2019, TẠI HỘI TRƯỜNG 
UBND XÃ GIA ĐIỀN, HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH 
PHÚ THỌ, ĐẠI DIỆN VIETCOMBANK PHÚ 
THỌ, ÔNG VĂN TIẾN THÀNH - GIÁM ĐỐC CHI 
NHÁNH ĐÃ TRAO TẶNG 50 TRIỆU ĐỒNG CHO 
QUỸ KHUYẾN HỌC XÃ GIA ĐIỀN.

Đại diện Vietcombank Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng 
các đ/c lãnh đạo địa phương tại buổi trao tặng

Vietcombank Phú Thọ
trao tặng Quỹ Khuyến học 
xã Gia Điền

KẾT NỐI

Tại Hội nghị, BCH Đoàn cơ sở chi nhánh đã báo cáo 
sơ kết nửa đầu nhiệm kỳ, bổ sung phương hướng, 
nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
nửa cuối nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, giai 

đoạn nửa đầu nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã ghi nhận nhiều 
dấu ấn tích cực của Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở 
giao dịch trên mọi phương diện, từ công tác chuyên môn 
tới các hoạt động đoàn thể, ASXH, góp phần hoàn thành 
tốt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Hội nghị đã nhận nhiều ý kiến tham luận có giá trị từ 
các chi đoàn trực thuộc, công bố kết quả kiện toàn BCH 
Đoàn Thanh niên Sở giao dịch nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
BCH mới bao gồm 15 thành viên đều là các cán bộ Đoàn 
chủ chốt, năng nổ, nhiệt tình, có bề dày kinh nghiệm 
hoạt động Đoàn, hứa hẹn sẽ là những đầu tàu dẫn dắt 
tập thể Đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả và gắn bó.

Trong không khí nghiêm túc, tập trung, tích cực, 
Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị sơ kết giữa 
nhiệm kỳ 2017-2022 Đoàn cơ sở Vietcombank Sở giao 
dịch với sự đồng thuận và thống nhất tuyệt đối.

Hội nghị sơ kết giữa 
nhiệm kỳ 2017 – 2022
ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH

NGÀY 29/08/2019, BCH ĐOÀN CƠ SỞ 
VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN GIỮA 
NHIỆM KỲ GIAI ĐOẠN 2017 - 2022.

Ngày hội văn hóa Vietcombank, một trong những chương trình ý nghĩa đầy gắn kết 
tại Sở giao dịch

Đại hội thông qua báo cáo kết quả thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2014-
2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2019-2024; Báo cáo kiểm điểm của BCH CĐCS 

nhiệm kỳ 2014-2019. Các đại biểu đã thảo luận, đóng 
góp ý kiến hoàn thiện nội dung các báo cáo. Trên cơ 
sở phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, Đại 
hội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, 
rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng được 
nghe các ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo NHNN 
chi nhánh Tây Ninh, đại diện Công đoàn Ngân hàng 
Việt Nam trên địa bàn tỉnh và đại diện Ban Giám đốc 
Vietcombank Tây Ninh

Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, Đại hội 
diễn ra đúng quy chế, phát huy tinh thần dân chủ, trí 
tuệ của đoàn viên. Đại hội cũng đã bầu ra BCH CĐCS 
nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 07 đ/c. BCH CĐCS mới hứa 
sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết 
tâm hoàn thành tốt những mục tiêu Đại hội đã đề ra, 
thúc đẩy phong trào Công đoàn ngày càng lớn mạnh, 
góp phần xây dựng Vietcombank Tây Ninh ngày càng 
phát triển.

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Hằng.

ĐẠI HỘI CĐCS 
VIETCOMBANK TÂY NINH

NGÀY 14/9/2019, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CĐCS) 
VIETCOMBANK TÂY NINH ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019-2024.
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Ngày 19/09/2019, Đoàn thanh 
niên Vietcombank Chi nhánh 
Tp. Hồ Chí Minh phối hợp 

Đoàn khối DNTƯ và các cơ sở Đoàn 
Vietcombank trên địa bàn Tp. Hồ Chí 
Minh tổ chức ngày hội hiến máu tình 
nguyện “Giọt hồng yêu thương” năm 
2019.

Với tinh thần hiến máu nhân đạo 
là nghĩa cử cao đẹp, trao đi những 
giọt máu quý giá làm tăng cơ hội 
cứu sống nhiều bệnh nhân, ngày hội 
đã thu hút được sự hưởng ứng của 

Ngày 12/09/2019, Đoàn thanh niên Vietcombank 
Sở giao dịch phối hợp với Đoàn khối DNTƯ và 
các cơ sở Đoàn Vietcombank trên địa bàn Hà Nội 

tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng 
yêu thương” năm 2019. Ngày hội đã thu hút được sự 
hưởng ứng của gần 300 đoàn viên thanh niên, CBNV 
Vietcombank tại Hà Nội tham gia với hơn 250 đơn vị 
máu được hiến.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động thuộc chương 
trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 
2019 của Đoàn thanh niên Vietcombank Chi nhánh Sở 
giao dịch. Ngày hội đã khơi dậy tinh thần tình nguyện 
của tuổi trẻ Vietcombank trong việc tham gia các hoạt 
động xã hội từ thiện, phát huy hơn nữa giá trị, truyền 
thống cao đẹp và quý báu của người Việt Nam trong 
nghĩa cử hiến máu cứu người. 

 Bài: Đoàn thanh niên Sở giao dịch

Ngày 05/9/2019, đoàn viên thanh niên Vietcombank Bình 
Dương đã tham gia ngày hội “Hiến máu nhân đạo” đợt 
II năm 2019 tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. 

Chương trình đã thu hút hơn 200 đoàn viên thanh niên 
các đơn vị sự nghiệp, tổ chức tín dụng cùng các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia và đóng góp được 185 
đơn vị máu. Đây là chương trình thường niên được đoàn viên 
thanh niên Vietcombank Bình Dương tích cực tham gia, thể 
hiện tinh thần nhân văn, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi 
trẻ Vietcombank Bình Dương trong việc quan tâm, chia sẻ, 
chung tay cung cấp thêm nhiều đơn vị máu nhân đạo quý 
giá, góp phần xây dựng hình ảnh Vietcombank trong cộng 
đồng thêm gần gũi, ấm áp tình người.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới
Quang cảnh Ngày hội Hiến máu tình nguyện

Đoàn viên thanh niên Vietcombank Bình Dương tham gia hoạt động 
hiến máu nhân đạo tại ngày hội

NGÀY HỘI “GIỌT HỒNG YÊU THƯƠNG” - ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK TP. HỒ CHÍ MINH 
gần 300 đoàn viên thanh niên, CBNV 
Vietcombank tại khu vực Tp. Hồ Chí 
Minh tham gia với hơn 250 đơn vị 
máu được hiến. 

Sự tham gia hưởng ứng tích cực 
với tinh thần “Một giọt máu tình 
thương - Một đại dương tình người” 
và “Triệu ước mơ tình nguyện - Một 
hành động yêu thương” của các đoàn 
viên thanh niên Vietcombank đã thể 
hiện giá trị văn hóa Vietcombank cao 
đẹp, nhân văn và trách nhiệm.

 Bài & Ảnh: Phan Thị Vân Anh

Ngày hội hiến máu tình nguyện 
“Giọt hồng yêu thương”

Đoàn viên thanh niên 
Vietcombank Bình Dương
tham gia hiến máu nhân đạo

Vietcombank Sở giao dịch

KẾT NỐI

tổ chức thi kiểm tra tay nghề 
nghiệp vụ tín dụng bán buôn 
năm 2019

Vietcombank

Bài & Ảnh: Minh Yến

NGÀY 25/08/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK 
TỔ CHỨC THI KIỂM TRA TAY NGHỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG 
BÁN BUÔN NĂM 2019 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN TẠI 
CÁC ĐIỂM CẦU TRÊN TOÀN HỆ THỐNG VỚI 1.261 THÍ SINH 
THAM DỰ THI.

Đây là lần thứ 2 Vietcombank tổ chức 
thi kiểm tra tay nghề nghiệp vụ tín 
dụng bán buôn. Sau 03 tháng chuẩn bị, 
Trường Đào tạo và Phát triển nguồn 

nhân lực Vietcombank đã phối hợp với các 
Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính hệ 
thống lại kiến thức và tổ chức cho thí sinh ôn 
tập, giải đáp các vướng mắc liên quan đến 
nghiệp vụ tín dụng bán buôn trước khi kỳ thi 
chính thức diễn ra. 

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh 
Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, 
Trưởng Ban tổ chức thi đã nhấn mạnh tầm 
quan trọng của khối bán buôn trong hoạt động 
kinh doanh của Vietcombank và nêu bật ý nghĩa 

của kỳ thi, đó là nhằm tạo điều kiện giúp các 
cán bộ bán buôn có cơ hội rà soát, cập nhật kiến 
thức, nâng cao tay nghề, từ đó đẩy mạnh hiệu 
quả hoạt động kinh doanh. Phó Tổng Giám đốc 
Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao nỗ lực của 
tất cả các thí sinh trong thời gian qua đã không 
ngừng nghiên cứu, ôn tập nghiêm túc, đóng góp 
vào thành công chung của kỳ thi. 

Kỳ thi kiểm tra tay nghề nghiệp vụ tín dụng 
bán buôn năm 2019 diễn ra với 2 vòng thi. Vòng 
1 thực hiện thi kiểm tra sát hạch nghiệp vụ với 
mục tiêu: (i) nâng cao trình độ chuyên môn của 
cán bộ thông qua việc thúc đẩy cán bộ nghiên 
cứu, cập nhật, tìm hiểu quy định của pháp luật; 
quy trình, quy định, chính sách, sản phẩm, dịch 
vụ của Vietcombank liên quan đến nghiệp vụ 
tín dụng bán buôn; (ii) đánh giá thực trạng 
trình độ và chất lượng cán bộ tín dụng để làm 
cơ sở thực hiện công tác cán bộ và có kế hoạch 
đào tạo phù hợp; (iii) lựa chọn các cá nhân có 
điểm thi cao nhất để dự thi nghiệp vụ giỏi trên 
toàn hệ thống. 

Vòng 2 là thi nghiệp vụ giỏi toàn hệ thống. 
Theo đó, căn cứ kết quả thi vòng 1, Ban chỉ đạo 
thi tay nghề sẽ có kế hoạch lựa chọn thí sinh dự 
thi nghiệp vụ giỏi trên toàn hệ thống.

KHCN & ĐÀO TẠO

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc chương trình
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Tại Lễ ký kết, TS. Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng 
Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và 
Công nghệ Vietcombank chia sẻ, Vietcombank tập 
trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, 

đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học 
vào thực tiễn hoạt động kinh doanh. Ngân hàng cũng 
xác định công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học có vai 
trò quan trọng hàng đầu trong mục tiêu phát triển trở 
thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân 
lực.

PGS.TS Trần Đăng Khâm - Phó Viện trưởng Viện 
Ngân hàng - Tài chính, NEU chia sẻ về các chương trình 
đào tạo của Viện có thể hợp tác với Vietcombank trong 
công tác đào tạo cán bộ, đào tạo lại và đào tạo cấp cao để 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cũng tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Phó 
Hiệu trưởng BUH tin tưởng rằng sự hợp tác giữa 
Vietcombank và BUH sẽ nâng tầm mối quan hệ hợp tác 
giữa hai bên nhằm phát triển công tác đào tạo, xây dựng 
đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu phát 
triển ngày càng lớn mạnh của Vietcombank.

Vietcombank

Vietcombank

SÁNG 22/08/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, ĐÃ TRANG 
TRỌNG DIỄN RA LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC 
VỀ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA 
VIETCOMBANK VỚI VIỆN NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH, 
ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN (NEU) VÀ TRƯỜNG ĐH 
NGÂN HÀNG TP. HCM (BUH).

ký kết thỏa thuận hợp tác với
Viện Ngân hàng - Tài chính (NEU)
và Đại học Ngân hàng TP.HCM

TS. Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công 
nghệ Vietcombank (bên trái) và PGS.TS Nguyễn Đức Trung – Phó Hiệu trưởng BUH

ký kết Thỏa thuận hợp tác 

Không gian điểm giao dịch gọn gàng sau khi triển khai các tiêu chuẩn 5S

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO 
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 
CẤP ĐỘ CHUYÊN SÂU

Chương trình do Phòng Quản lý bán sản 
phẩm bán lẻ - Bộ phận Quản lý Chất lượng 
Dịch vụ đầu mối thực hiện và được chia làm 
cấp độ cơ bản và chuyên sâu. Khóa đào tạo 

cơ bản được thực hiện trong 1 ngày theo hình thức 
đào tạo tập trung tại từng CN. Khóa đào tạo chuyên 
sâu được thực hiện trong khoảng 1 tháng theo 
hình thức hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn CL phục 
vụ KH trực tiếp.

Năm 2019, Ban Lãnh đạo Vietcombank phê 
duyệt tổ chức 22 khóa đào tạo cơ bản, lựa chọn 
CN Thanh Xuân (tháng 6/2019) và CN Tân Định 
(tháng 8/2019) để đào tạo thí điểm cấp độ chuyên 
sâu.  

Kết quả triển khai thí điểm đối với CN Thanh 
Xuân và Tân Định bước đầu có thể thấy khá tích 
cực. Hy vọng rằng, những kết quả tốt từ chương 
trình đào tạo thí điểm chuyên sâu sẽ tiếp tục được 
các CN duy trì, cải thiện, để KH có thể cảm nhận 
chất lượng dịch vụ tốt nhất từ Vietcombank.

NHẰM CHUẨN HÓA CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ 
KHÁCH HÀNG (KH) TRÊN TOÀN HỆ THỐNG 
VIETCOMBANK, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NÂNG CAO CHẤT DỊCH VỤ ĐÃ ĐƯỢC CHÍNH 
THỨC TRIỂN KHAI ĐẾN CÁC CHI NHÁNH (CN) 
TỪ THÁNG 06/2019 VÀ KÉO DÀI DỰ KIẾN 
ĐẾN HẾT NĂM 2020. 

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Bài & Ảnh: Phòng QLBSPBL

Lễ bảo vệ tốt nghiệp 
và trao chứng chỉ Chương trình Đào tạo 
chức danh Giám đốc năm 2019

Bài & Ảnh: Trường Đào tạo Vietcombank

Với tầm quan trọng của chương trình đào tạo, 
kế thừa những kết quả đạt được của chương 
trình từ các giai đoạn trước, Trường Đào tạo 
đã chú trọng đầu tư để phát triển, nâng cấp 

nội dung đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu và định 
hướng phát triển ngày càng cao của Vietcombank.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Mỹ Hào 
- Ủy viên HĐQT đánh giá cao phần thi của các học 
viên và cho rằng chương trình bảo vệ tốt nghiệp 
không chỉ dừng lại ở mục đích đánh giá lại kết quả 
học tập của toàn khóa mà quan trọng hơn sẽ là cơ 
hội để các học viên nhìn lại, đánh giá thực trạng. 
Trên cơ sở đó, vận dụng các kiến thức được học 
vào công tác quản trị điều hành tại đơn vị, góp 
phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
của chi nhánh, hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 và góp phần hiện 
thực hóa mục tiêu chiến lược của Vietcombank là 

trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 1 trong 
100 ngân hàng lớn nhất khu vực, 1 trong 300 
tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu, được quản 
trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất và là ngân 
hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

Tại chương trình, NGND, PGS,TS. Kiều Hữu 
Thiện - Giám đốc Trường Đào tạo đã báo cáo 
tổng kết chương trình Đào tạo chức danh Giám 
đốc chi nhánh năm 2019. Chương trình gồm 
16 chủ đề, tập trung vào việc xây dựng và phát 
triển các nhóm năng lực cốt lõi của người Giám 
đốc chi nhánh gồm: Tư duy chiến lược; Tư duy 
dịch vụ & kinh doanh; Tư duy hiệu quả; Năng 
lực lãnh đạo con người; Năng lực lãnh đạo bản 
thân. Với các chủ đề bám sát thực tế, thông qua 
kế hoạch hành động cá nhân, học viên đã thể 
hiện sự thay đổi rõ rệt trong tư duy và hành 
động. Sau khóa học, học viên được trang bị bộ 
công cụ quản lý chuẩn mực, nhất quán và thiết 
thực, phù hợp với thông lệ quản trị quốc tế để 
có thể áp dụng vào thực thi nhiệm vụ quản lý và 
kế hoạch kinh doanh của Vietcombank.

Khép lại chương trình, Ban Lãnh đạo đã trao 
chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên cũng như 
vinh danh các học viên tiêu biểu nhất khóa học.

Toàn thể học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo tại lễ trao chứng chỉ

Vinh danh 05 học viên tiêu biểu nhất khóa học

NGÀY 14-15/09/2019, TẠI ĐÀ NẴNG, LỄ BẢO VỆ TỐT 
NGHIỆP VÀ TRAO CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH CHƯƠNG 
TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨC DANH GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÃ 
ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG VỚI SỰ THAM GIA CỦA 31 
HỌC VIÊN LÀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM/TRƯỞNG PHÒNG/
BAN TRỤ SỞ CHÍNH, BAN GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH VÀ CÁC 
CÔNG TY THÀNH VIÊN VIETCOMBANK. 

KHCN & ĐÀO TẠO
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KHCN & ĐÀO TẠO

Ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng Vietcombank chia sẻ tại Khóa đào tạo

Khóa đào tạo 
Chức danh Giám đốc Chi nhánh Vietcombank 
& những chia sẻ thực tiễn Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Khóa đào tạo chức danh Giám đốc chi 
nhánh được Vietcombank tổ chức từ 
6/7/2019 gồm 16 chuyên đề, chia làm 
4 giai đoạn, tập trung vào việc xây dựng 

và phát triển các nhóm năng lực: Tư duy chiến 
lược; Năng lực lãnh đạo đội ngũ; Năng lực quản 
trị bản thân; Năng lực chuyên môn và Kỹ năng 
mềm… Mục tiêu là thông qua khóa học, các 
học viên sẽ ứng dụng hiệu quả kiến thức trong 
công tác quản trị điều hành tại đơn vị, góp phần 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 
chi nhánh, hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 cũng như các 
năm tiếp theo, góp phần đưa Vietcombank đạt 
được mục tiêu chiến lược vào năm 2020.

Trong buổi học diễn ra vào ngày 25/8/2019 
tại Hà Nội, ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng 
Vietcombank đã tham dự và chia sẻ nhiều kiến 
thức, kinh nghiệm thực tiễn với các học viên 
về Chiến lược của Vietcombank đến 2025, mối 
liên hệ giữa tài chính với chiến lược và Quản 

trị Ngân hàng trong thời đại 
4.0, các xu hướng của ngân 
hàng trong giai đoạn tới 
cũng như định hướng của 
Ban Lãnh đạo về mục tiêu 
chiến lược đến năm 2025, 
tầm nhìn 2030.

Đặc biệt, với cương vị Kế 
toán trưởng, ông Lê Hoàng 
Tùng đã dành nhiều thời 
gian chia sẻ về những vấn đề 
tài chính, trong đó có quan 
điểm về phân tích đánh giá 
hiệu quả hoạt động: phải đi 
tới các cấp độ chi tiết nhất 
để xác định đâu là yếu tố cấu 
thành nên, tạo ra giá trị, lợi 
nhuận của từng mảng hoạt 
động. Cũng từ quan điểm 
này, Kế toán trưởng giới 
thiệu với học viên về Bản đồ 
lợi nhuận của Vietcombank 
(Profit map), công thức 
Dupont với chi nhánh để 
phân tích đánh giá so sánh 
khả năng tạo ra lợi nhuận từ 
các yếu tố của Vietcombank.

Tại phần cuối của buổi 
chia sẻ, Kế toán trưởng cũng dành thời gian để 
nói về sự phát triển của công nghệ, sự trỗi dậy 
của Fintech. Thành tựu của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 đã tác động đến mọi khía cạnh 
của cuộc sống, thay đổi sâu sắc cách con người 
sống và làm việc. Từ đó, Kế toán trưởng cũng 
chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo quản 
lý của mình để dẫn dắt đội ngũ thích ứng với 
những thay đổi đó.

Kiến thức chắt lọc và thu thập từ các trường 
đại học, các tổ chức tài chính ngân hàng trên 
thế giới được đào tạo cho nhân sự cao cấp của 
các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn trên thế 
giới cũng được Kế toán trưởng Lê Hoàng Tùng 
chia sẻ đã cuốn hút các học viên. Nhiều câu hỏi, 
thắc mắc được các học viên đưa ra tại buổi chia 
sẻ và được ông Lê Hoàng Tùng giải đáp cũng 
như trao đổi đầy đủ thông tin.

Chiều ngày 21/09/2019, Vietcombank Thủ Thiêm đã tổ chức 
tổng kết khóa học Thẩm định tín dụng doanh nghiệp và Kỹ 
năng bán hàng cho tất cả CBNV trong chi nhánh.

Để chuẩn bị cho buổi tổng kết, các nhóm học viên được giao 
nhiệm vụ đã chuẩn bị chi tiết các đề tài để thuyết trình và bảo vệ 
luận điểm trước Ban Giám khảo. Yêu cầu đối với bài thuyết trình, 
ngoài việc nêu được kết quả của khóa học, còn phải thể hiện ứng 
dụng thực tiễn rút ra từ khóa học vào công việc hằng ngày. Sau 
hơn 6 tiếng trình bày và thảo luận sôi nổi, Ban Giám khảo đã chọn 
ra 3 nhóm có bài thuyết trình thuyết phục và ấn tượng nhất để 
trao giải. 

Trước đó, vào trung tuần tháng 7-8/2019, Vietcombank Thủ 
Thiêm đã tổ chức hai khóa học Thẩm định tín dụng doanh nghiệp 
và Kỹ năng bán hàng cho tất cả CBNV trong chi nhánh. 

 Bài: A.M; Ảnh: Hiệp Nguyễn

Tập thể Ban Giám khảo và học viên

1  Lắng nghe thật kỹ trước khi mở lời: 
Kiên nhẫn lắng nghe, hãy để đầu óc thật thoải 
mái, cởi mở và đưa ra thật nhiều câu hỏi tích 
cực.

2  Lịch sự và chân thành với đối tác đàm phán: 
Sự chân thành là lợi thế cạnh tranh chủ chốt 
trong đàm phán. 

3  Không tô vẽ bản thân:   
Thông tin càng có độ tin cậy, khả năng đàm 
phán thành công càng cao.

4  Hiểu và nắm rõ sự kiện cần đàm phán: 

Đối phương sẽ bị thuyết phục nếu bạn làm 
cho họ thấy bạn tìm hiểu kỹ, càng tỏ ra hiểu biết và 
nắm chắc thông tin, cuộc thảo luận càng dễ đi theo 
hướng bạn muốn.

5  Đối tác đàm phán không phải là kẻ thù: 
Thay vì “tấn công” đối phương, hãy “tấn công” 
vấn đề.

6  Hãy luôn nhớ rằng:   
Bạn là chuyên gia trong đàm phán

6 bí quyết
Đàm phán thành công

Ngày 18/09/2019, tại Trụ sở 
chính, Đảng ủy Vietcombank 
đã tổ chức khai giảng lớp bồi 

dưỡng nhận thức về Đảng dành cho 
166 học viên quần chúng ưu tú của 
các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ 
Vietcombank.

Lớp học diễn ra trong 03 ngày 
từ ngày 18-20/09 với các chuyên đề: 
Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú - Đảng ủy Vietcombank
Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản điều lệ 
Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu 
để trở thành Đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Ngày 20/09/2019, toàn 
thể lớp học sẽ tham gia chuyến đi 
thực tế tại khu di tích lịch sử Phủ Chủ 
tịch và khu di tích Trung ương thời kỳ 
chống Mỹ (K9-Đá Chông).

 Bài & Ảnh: Minh Yến

VIETCOMBANK THỦ THIÊM
tổng kết khóa học thẩm định 
doanh nghiệp và kỹ năng bán hàng

Ths. Ngô Thị Thiết – Phó Chánh Văn phòng 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ĐUK giảng dạy 

chuyên đề tại lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
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KHCN & ĐÀO TẠO
NGÔI NHÀ THỨ HAI

Trong suốt 25 năm tuổi nghề cầm máy của 
mình, tôi được nhắc nhở và luôn nhớ rằng, để 
tạo ra sản phẩm ảnh cực kỳ dễ nhưng để tạo ra 
một tác phẩm ảnh cực kỳ khó. Không phải tôi 

quá đề cao lĩnh vực này mà bởi tôi rất trân trọng những 
tác phẩm của những người bỏ nhiều công sức, tâm huyết 
để đưa ra công chúng những đứa con tinh thần thực sự. 
Đã là một tác phẩm ảnh tốt nó phải chứa đựng khoảnh 
khắc ấn tượng, gây được cảm xúc cho người xem.

Bước chân vào nghề nhiếp ảnh thì dễ nhưng để 
thành công với nó không hề đơn giản. Cũng như nhiều 
ngành khác, để kiếm được nhiều tiền từ nghề “phó 
nháy” và có danh trên thị trường, nổi tiếng trong giới 
nhiếp ảnh là một chặng đường dài, đó là chưa kể người 
cầm máy còn cần phải có một chút may mắn. Vì sao phải 
cần cả yếu tố may mắn? Bởi với những tay săn ảnh, đôi 
khi sự có mặt đúng thời điểm ở một vụ việc nhất định, 
cú bấm máy đúng lúc, hoặc gặp thuận lợi về thời tiết… 
nhất định cần đến “cô thương” (câu nói một cách tếu táo 
quen thuộc của dân trong nghề). 

Tất nhiên, các yếu tố con mắt thẩm mỹ, kinh nghiệm, 
sự nhạy bén phán đoán tình huống vẫn là điều quan 
trọng nhất đối với một người hành nghề nhiếp ảnh, đặc 
biệt là ảnh báo chí.

Ảnh báo chí không giống lĩnh vực ảnh khác
Trong nhiếp ảnh có nhiều loại hình: ảnh báo chí, ảnh 

thời trang, ảnh thể thao, ảnh đời thường, ảnh chân dung, 
ảnh quảng cáo, ảnh lưu niệm… Và không phải ai cũng 
làm giỏi được tất cả các lĩnh vực ấy. Tôi đã chứng kiến 
nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Việt Nam, họ thường 
chỉ thành công ở một sở trường, khi họ lấn sân sang 
lĩnh vực khác thường là không đạt yêu cầu, thậm chí trở 
thành sở đoản, đó là theo nhận định của cá nhân tôi.

Ảnh báo chí là một loại hình đặc sắc, mang tính thời 
sự cao. Hơn chục năm gần đây, sự bùng nổ của công 
nghệ thông tin và máy ảnh kỹ thuật số đã tạo điều kiện 
cho ảnh báo chí phát huy tốt hơn so với thời sử dụng 

CHUYỆN NGHỀ CỦA 
NHỮNG TAY SĂN ẢNH 

BÁO CHÍ
Bài: Hoàng Hà

CHỤP ẢNH LÀ VIỆC AI CŨNG LÀM ĐƯỢC, NHẤT 
LÀ TRONG THỜI ĐẠI AI CŨNG CÓ MỘT CHIẾC ĐIỆN 
THOẠI CÓ THỂ CHO RA TẤM HÌNH NHƯNG KHÔNG 
PHẢI AI CŨNG BẤM ĐƯỢC CÚ MÁY RA MỘT TÁC 
PHẨM ẢNH THỰC SỰ. CHUNG NIỀM TIN TRÂN 
TRỌNG GIỚI THIỆU BÀI VIẾT “CHUYỆN NGHỀ CỦA 
NHỮNG TAY SĂN ẢNH BÁO CHÍ” CỦA PHÓNG VIÊN 
ẢNH HOÀNG HÀ, MỘT TAY MÁY VỚI 25 NĂM TUỔI 
NGHỀ VỚI NHỮNG BỨC ẢNH BÁO CHÍ CÓ GIÁ TRỊ, 
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO TRONG LÀNG BÁO.

Nhà báo Hoàng Hà - Ảnh NVCC

máy ảnh phim, khi chụp phải chắt chiu tiết kiệm 
từng frame hình. Ví dụ với máy ảnh kỹ thuật số, 
một cú bắt tay của hai chính trị gia, người phóng 
viên có thể bấm liên tiếp cả chục file rồi về chọn, 
kiểu gì cũng được khoảnh khắc ưng ý.

Phóng viên ảnh là những người làm việc cật 
lực, vất vả nhất trong giới “phó nháy” nhưng chắc 
chắn rằng thù lao và việc trả nhuận bút cho ảnh 
báo chí thuộc loại “bèo” nhất. Công sức để tạo ra 
một tác phẩm ảnh báo chí nhiều hơn những loại 
hình còn lại.

Ngoài ra, với phóng sự ảnh, đây là thể loại khó 
và đòi hỏi sự đầu tư thực hiện công phu hơn cả. 
Người phóng viên không chỉ có tay nghề, trình độ 
kỹ thuật tốt mà còn cần có ý tưởng, tư duy để kể 
câu chuyện cho người xem bằng hình ảnh, chưa kể 
yếu tố khoảnh khắc đóng vai trò rất quan trọng. 
Mục đích cuối cùng là mang đến cho người xem 
một câu chuyện trực quan nhất qua những tấm 
ảnh giàu tính thời sự và độc đáo về cách thể hiện.

Những kinh nghiệm trong nghề
Ở đây, tôi không muốn nói đến vấn đề đương 

nhiên và muôn thuở của nghề phóng viên ảnh báo 
chí rằng vất vả, cực nhọc, đêm hôm hay việc phải 
lăn xả vào những vùng đầy hiểm huy như bão, lũ… 
Nhưng rõ ràng là công việc của một phóng viên 
ảnh khác rất nhiều so với công việc của một nhiếp 
ảnh gia, nghệ sĩ nhiếp ảnh hay thợ chụp ảnh.

Tôi vẫn nhớ mãi lời nhắc nhở của một đồng 
nghiệp lâu năm kinh nghiệm rằng phóng viên ảnh 
khác thợ ảnh và nhiếp ảnh gia ở chỗ ngoài việc 
chụp được khoảnh khắc làm sao nội dung dễ hiểu 
anh ta phải ghi nhận, quan sát sự việc diễn ra xung 
quanh và phỏng vấn, hỏi chuyện để thu thập thông 
tin. Khi có đầy đủ các dữ liệu và được kiểm chứng 
để đảm bảo chính xác người đó mới được gửi toàn 
bộ về tòa soạn để đăng tải.  

Tuy nhiên, anh ta phải biên tập toàn bộ bởi 
không có ai làm thay cả. Nói một cách ví von, 
phóng viên như một người đi chợ mua thức ăn về 
tự đưa lên bếp chế biến. Việc còn lại của cấp trên 
anh ta là ăn thử và kiểm duyệt xem món anh ta nấu 
có phải làm lại hay thêm bớt gia vị gì không rồi 
mới cho phép bày lên bàn tiệc. 

Như vậy, một phóng viên ảnh làm được việc 
không chỉ biết chụp mà còn phải biết viết tin, biên 
tập bài. Đó là lý do mà nhiều nhiếp ảnh gia không 
thể làm được công việc của một người làm nghề 
báo. Bởi họ chỉ "nhăm nhe" sáng tác để lấy một 
tấm ảnh đẹp với ánh sáng nghệ thuật mà hầu như 
không thu thập thông tin xung quanh nó, cũng 

không xây dựng được theo kiểu phóng sự ảnh 
cần có ý tưởng từ trước khi bấm máy.

Lĩnh vực nào, thiết bị đấy
Để chụp được bức ảnh đẹp, đạt yêu cầu mà 

sếp giao, người phóng viên ảnh đầu tiên cần có 
bộ máy ảnh với một vài chiếc ống kính ở các 
tiêu cự khác nhau, chụp gần, chụp xa đều đáp 
ứng được. Để mang một ba-lô chứa body với 
vài chiếc lens đó anh ta cần có sức khỏe. Trước 
đó, đương nhiên người phóng viên phải có một 
khoản tiền tương đối để mua sắm. Với việc công 
nghệ liên tục thay đổi như hiện nay, rõ ràng, 
máy ảnh ống kính càng đắt tiền sẽ cho ra chất 
lượng hình ảnh càng đẹp.

Tuy nhiên, nhiều người hỏi rằng máy ảnh 
xịn mà tay nghề vừa phải thì có chụp được bức 
ảnh tốt không? Câu trả lời: “Đa phần là không”!

Máy ảnh tốt sẽ cho ra bức hình sắc nét, màu 
đẹp, dễ chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, 
còn tay nghề tốt sẽ cho ra tác phẩm có bố cục 
khuôn hình chuẩn, ánh sáng đẹp, khoảnh khắc 
ấn tượng.

Với nghề báo, khi tác nghiệp ở một sự kiện 
có nhiều tay máy khác cùng tham gia, người 
phóng viên ảnh ngoài yếu tố kinh nghiệm cần 
phải có sức khỏe, có độ tinh ranh để phán đoán 
và chen lấn. Trong trường hợp anh ta bị giới 

NGÔI NHÀ THỨ HAI

Với nghề báo, khi tác 
nghiệp ở một sự kiện có 
nhiều tay máy khác cùng 
tham gia, người phóng 
viên ảnh ngoài yếu tố kinh 
nghiệm cần phải có sức 
khỏe, có độ tinh ranh để 
phán đoán và chen lấn.
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hạn chiều cao, cần phải mang một cái thang 
hai đến ba nấc để trèo lên cao hơn người khác. 
Ở những nơi kiểm soát an ninh hay thậm chí 
là sân khấu ca múa nhạc, không hề dễ dàng để 
chạy lăng xăng chọn góc, người phóng viên phải 
đến sớm “đặt gạch” vị trí đẹp rồi chờ đợi cả 
tiếng, thậm chí vài tiếng chỉ để có bức ảnh với 
bố cục cân đối, khoảnh khắc tốt, giàu cảm xúc 
mà không bị vướng người vào hình, đấy chưa 
nói đến việc đòi hỏi một khuôn hình ưng ý, ấn 
tượng.

Do làm ở báo mạng điện tử, tôi từng phải 
làm cùng một lúc 4 vai trò gồm phóng viên ảnh, 
phóng viên viết kiêm quay video và dẫn hiện 
trường. Khi người phóng viên đến hiện trường 
ở một nơi chỉ có một mình, với hoàn cảnh đề tài 
yêu cầu tin bài đó phải có cả ảnh, video lẫn MC 
rõ ràng, sự đa di năng lúc này rất quan trọng. Có 
những loại nội dung video thể hiện rõ hơn ảnh 
và có những lúc ảnh không thể hiện được hết 
nội dung, phải có sự hỗ trợ của text nhiều hơn.

Lỉnh kỉnh như… phóng viên ảnh
Nếu như một phóng viên ảnh đi chụp những 

bức ảnh đời thường ở ngoài đường, anh ta chỉ 
cần một thân máy và một đến ba ống kính từ 
góc rộng đến tele tiêu cự vừa phải thì với lĩnh 
vực thể thao hay những hội nghị lớn, họ cần 
bổ sung thêm vào ba-lô của mình chiếc lens 
tele tiêu cự lớn từ 300mm đến 400mm, thậm 
chí hơn tùy theo hiện trường. (Ống chụp thông 

thường có tiêu cự 50mm, nhỏ 
hơn gọi là góc rộng, ví dự như 
28mm, 24mm, 14mm…, lớn hơn 
từ 200mm trở lên được gọi là 
ống tele).

Tôi còn nhớ sự kiện APEC 
ở Đà Nẵng năm 2017, khi Tổng 
thống Mỹ Donald Trump đứng 
trên bục phát biểu, toàn bộ 
phóng viên quốc tế và trong nước 
được bố trí đứng ở dưới cùng của 
hội trường, cách xa khoảng 80 
mét. Khi đó, tôi sử dụng ống kính 
600mm có lắp thêm khẩu nhân 
2 (thành tiêu cự 1.200mm) mà 
khuôn hình vẫn còn lỏng, không 
crop được chặt người đứng đầu 
Nhà Trắng. Lúc này, nếu tôi chỉ 
sử dụng ống kính tele 70-200mm 
thông thường thì chỉ chụp được 
hình toàn cảnh với những hàng 

ghế đại biểu, còn vị Tổng thống Mỹ nhỏ như hạt 
đỗ xanh trong khuôn hình. 

Tuy vậy thôi nhưng chiếc ống kính tiêu cự 
600mm này ngày thường rất ít khi dùng, chưa 
kể giá của nó đắt ngang một chiếc ôtô 5 chỗ 
ngồi đã qua sử dụng.

Hay ví dụ như chụp ảnh thể thao, người 
phóng viên phải có một ống kính tele dài hơn 
tiêu cự 300mm mới đảm bảo chụp được một 
chủ thể từ xa cách 50 mét (khoảng giữa sân 
bóng đá) trở lên so với máy ảnh.

Tuy nhiên, hạn chế của việc mang vác ống 
kính tiêu cự lớn ngoài trọng lượng quá nặng 
còn rất vướng khi phải chạy theo “đối tượng 
cần theo đuổi”. Khi chủ thể cần chụp đang ở xa 
bỗng tiến gần mình hơn, việc thay đổi ống kính 
cũng mất nhiều thời gian khi các “tay súng” 
phải loay hoay với chiếc chân monopod dài 
ngoẵng. Với nhiếp ảnh, đôi khi chỉ chậm 1 giây 
đã mất tất cả chứ đừng nói mất đến nửa phút 
để tháo ra lắp vào chiếc lens. Nếu muốn tiện 
lợi và nhanh, anh ta phải mang thêm một thân 
máy (body) để đeo một bên vai khi cần bấm 
ngay. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc lỉnh 
kỉnh, nặng nề, đeo ba-lo “gãy lưng”. Và trong 
hoàn cảnh này thông thường người phóng viên 
còn phải vác vai một chiếc thang nhôm ngắn để 
đứng phía sau người khác, cao hơn ít nhất một 
cái đầu mới có khoảng trống để thò ống kính ra 
“bắn tỉa”.

Với người không chuyên, các thông số 
kỹ thuật như tốc độ màn chập, độ nhạy 
sáng, khẩu độ... sẽ làm chúng ta bối rối. 
Nhưng đừng quá lo lắng, hãy chụp ảnh 

theo cảm xúc của bạn! Hãy để tâm tới những lời 
khuyên dưới đây:

 Không quá coi trọng thiết bị: Dù bằng máy ảnh 
xịn xò hay chỉ là chiếc smartphone, thì những 
gì bạn chụp được mới là điều quan trọng. Nên 
nhớ: "Chiếc máy ảnh tốt nhất là chiếc máy ảnh 
bạn đang sở hữu".

 Ý tưởng, góc chụp độc đáo: Không cần quá coi 
trọng quy tắc, hãy để bức ảnh tự nhiên như 
những gì bạn thấy. Đương nhiên, kỹ thuật có 
vai trò quan trọng, nhưng ý tưởng và sự sáng 
tạo mới giúp bạn thổi hồn vào bức ảnh. 

 Gắn mỗi bức ảnh với một câu chuyện: Nắm rõ 
thông tin về đối tượng chụp sẽ giúp tác phẩm 
của bạn ý nghĩa hơn.

 Canh khung giờ đẹp: Cùng một khung hình, 
nhưng với thời điểm, ánh sáng khác nhau sẽ 
cho những bức ảnh khác nhau. Đôi khi chính 
bạn cũng phải kinh ngạc về một khoảnh khắc 
nào đó. 

 Chọn trang phục, đạo cụ: Trang phục, đạo cụ 
tương phản hoặc đồng điệu với khung cảnh, 
chủ thể hoặc theo chủ định mong muốn.

 Luôn mang máy ảnh bên mình: Đôi khi, một 
khoảnh khắc đẹp, một khung hình đẹp bất ngờ 
xuất hiện ngay trước mắt, đừng để nó vụt qua. 
Hãy chụp nhiều, quá trình tích lũy kinh nhiệm 
sẽ cho bạn biết đâu là một bức ảnh đẹp. Đừng 
quá chú trọng vào kỹ thuật, nhưng cũng đừng 
cẩu thả, hãy chỉn chu trong mỗi khung hình.

CHỤP ẢNH 
THEO CẢM XÚC

Bài & Ảnh: Viết Bách

NGÀY NAY, BẤT KỲ AI CÓ TRÊN TAY MỘT CHIẾC 
SMARTPHONE ĐỀU CÓ THỂ TRỞ THÀNH NHIẾP ẢNH GIA. 
NHƯNG LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỤP ĐƯỢC NHỮNG BỨC ẢNH 
ĐẸP?

 Chụp ảnh với cảm nhận: Chỉ cần có tâm hồn, 
niềm đam mê, bạn có thể sáng tạo mọi lúc 
mọi nơi. Hãy để cảm xúc lên tiếng!

 Chọn lọc ảnh: Đây là công việc khiến không 
ít bạn đau đầu. Trong 100 bức, hãy chọn 
ra 10 bức đẹp nhất theo chủ đề, nội dung 
bạn muốn truyền tải. Trong 10 bức ấy hãy 
chọn ra 3 bức bạn ưng ý nhất, nếu có thể, 
hãy thêm mô tả ngắn gọn, hoặc kể một câu 
chuyện thú vị về mỗi bức ảnh.

 Đôi mắt - cửa sổ tâm hồn: Cuối cùng, hình 
ảnh đẹp nhất là hình ảnh tự nhiên được 
mắt bạn ghi nhận lại, trong mỗi người sẽ 
có những cảm nhận riêng. Hãy bỏ máy ảnh 
xuống để tâm hồn bạn được cảm nhận cuộc 
sống và thiên nhiên!

Thác Bản Giốc, Cao Bằng

Trò chuyện với hai anh em theo mẹ lên nương tại xã Mồ Dề, 
Mù Cang Chải, Yên Bái
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1. Tên cuộc thi: “VIETCOMBANK TRONG TÔI”

2. Chủ đề cuộc thi: 
i) Hoạt động giao tiếp với khách hàng 
ii) Hoạt động hàng ngày của CBNV 
iii) Môi trường làm việc 
iv) Khoảnh khắc trong các hoạt động sinh hoạt tập thể 
v) Vietcombank với cộng đồng

3. Đối tượng tham gia: CBNV, người lao động đang công tác tại các 
phòng/ban TSC, các chi nhánh, văn phòng đại diện và công ty 
trực thuộc Vietcombank, không giới hạn độ tuổi.

4. Hình thức tổ chức: 2 vòng xét chọn
 Vòng 1: Ban giám khảo lựa chọn những tác phẩm xuất sắc theo từng chủ đề. 

Mỗi chủ đề lựa chọn tối đa 20 ảnh để chấm tại vòng 2.
 Vòng 2: Ban giám khảo quyết định tác phẩm đoạt giải theo từng chủ đề ảnh 

 (5 chủ đề) tối đa: 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

5. Quy định đối với tác phẩm dự thi: 
	 Tìm	hiểu	trên	website	www.vietcombank.com.vn

6. Giải thưởng: 

1  Nên đến sớm và về muộn sau khi sự kiện diễn ra. 

2  Luôn có 1 chiếc khăn sạch lau ống kính và 1 khăn 
lau mồ hôi, 1 chai nước.

3  Nên tiểu tiện trước khi sự kiện diễn ra, ăn uống đủ 
vì sự kiện có thể kéo dài.

4  Set up lại máy ảnh 5 phút một lần.

5  Tìm hiểu đường đi lối lại nơi đó, tìm các góc chụp 
đẹp cho riêng mình.

6  Hỏi ý kiến người được chụp để nhận được sự đồng 
ý của họ và tỏ rõ sự tôn trọng nhân vật.

7  Chỉ được phép chỉnh độ phơi sáng chứ không được 
sửa nội dung bức ảnh. Chỉ được phép cắt cúp chứ 
không được xóa hay thêm các chi tiết trong ảnh.

8  Tôn trọng ý kiến người biên tập ảnh.

9  Nộp ảnh sớm nhất có thể.

10  Luôn đeo dây máy ảnh.

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ẢNH
“VIETCOMBANK TRONG TÔI”

Thời gian & 
nơi nhận tác phẩm dự thi:

 Nhận tác phẩm dự thi: kể từ ngày 
phát động đến hết ngày 

Nhằm tăng cường sự gắn kết trong nội bộ và tôn vinh nét đẹp văn hóa trong con 
người văn hóa Vietcombank, Ban Tổ chức cuộc thi ảnh Vietcombank lần thứ 2, 
năm 2019 phát động tới toàn hệ thống cuộc thi ảnh như sau:

Giải Số lượng Tiền/giải
Nhất 5 10 triệu/giải + Giấy khen
Nhì 10 7 triệu/giải + Giấy khen
Ba 15 5 triệu/giải + Giấy khen
Khuyến khích 20 3 triệu/giải + Giấy khen

10khi chụp ảnh
LƯU Ý 

10 ĐIỀU TRONG CẨM NANG TÁC NGHIỆP CỦA NỮ 
PHÓNG VIÊN ẢNH NGƯỜI ĐỨC GABY SOMER, LÀM 
VIỆC CHO HÃNG THÔNG TẤN AP.

NGÔI NHÀ THỨ HAI

50 GIẢI 
THƯỞNG 255

triệu đồng

tổng 
giá trị

30/11/2019

 Công bố kết quả và trao giải: dự 
kiến đầu năm 2020 hoặc thời điểm 
phù hợp. 

 Nơi nhận tác phẩm dự thi: Email: 
cuocthianh@vietcombank.com.vn.

 Thông tin liên hệ: Phòng Quan hệ 
Công chúng, ĐT: 0243.9343137, 
máy lẻ 1935 

 (gặp anh Nguyễn Duy Thanh).
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Tại teambuilding, Kéo co 
và Bóng nước là hai môn 
thi được lựa chọn trong 
hoạt động tập thể lần này 

của chi nhánh. Các trò chơi đã 
diễn ra vô cùng sôi nổi và kịch 
tính, làm sống dậy tinh thần 
thể thao cao đẹp, kết nối các 
chiến binh Vietcombank Hà 
Nội thành một khối đoàn kết, 
khơi gợi niềm tự hào và tình 
yêu Vietcombank trong mỗi 
thành viên tham gia.

Trong đêm Gala mang chủ 
đề “Ecolife- save nature, think 
green”, với các vật liệu tái chế 
như vỏ chai, giấy, ni long… 
dưới bàn tay tài hoa của mình, 
các nhà thiết kế nghiệp dư đã 
thổi hồn vào từng sản phẩm 

Ngày hội thể thao 2019 
VIETCOMBANK HÀ NỘI
NGÀY 14/09/2019, TOÀN THỂ CBNV VIETCOMBANK HÀ 
NỘI CHÚNG TÔI CÙNG TỤ HỘI VỀ MIỀN QUÊ ĐẦY NẮNG VÀ 
GIÓ - BÃI BIỂN NAM HỘI AN (QUẢNG NAM) ĐỂ THAM GIA 
NGÀY HỘI THỂ THAO 2019 VỚI HAI HOẠT ĐỘNG CHÍNH: 
TEAMBUILDING - “ENJOY SUMMER VACATION 2019” VÀ 
GALA “ECOLIFE - SAVE NATURE, THINK GREEN”. 

Các vận động viên chụp ảnh cùng với 
Ban Giám đốc chi nhánh

Tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên.

Đêm gala ecolife

trình diễn. Thông điệp của 
đêm diễn muốn truyền tải tới 
người xem qua các bộ trang 
phục là hạn chế sử dụng túi 
ni long và phân loại rác đúng 
cách .

Không đơn thuần là cuộc 
thi ai thiết kế đẹp hơn mà 
mỗi bộ trang phục tái chế đều 
mang một thông điệp ý nghĩa. 
Hãy bảo vệ môi trường, bảo vệ 
thiên nhiên vì sức khỏe, cuộc 
sống của chúng ta hiện nay 
và mai sau. Hãy hành động từ 
những việc làm nhỏ nhất như 
bỏ rác vào thùng, trồng cây 
xanh, bảo vệ rừng,… và cùng 
lan tỏa những hành động đẹp 
đến tất cả mọi người.

Tác phẩm phấn dầu mang tên “Vui Noel cùng Vietcombank” của tác giả Lê Bình Bảo Chi - Mẹ: Lê Thị Thu Hà - Vietcombank Hải Dương

Cuộc thi “Con cũng yêu Vietcombank” 
được triển khai với mục tiêu tạo sân 
chơi vui vẻ bổ ích cho các cháu là con 
của CBNV Vietcombank; góp phần định 

hướng các cháu đến giá trị Chân - Thiện - Mỹ, 
đồng thời nuôi dưỡng cảm xúc và thái độ tích 
cực, biết quan tâm, sẻ chia với công việc của bố 
mẹ. 

Sau gần một tháng triển khai, Ban Tổ chức 
đã nhận được 464 bài dự thi từ 64 đơn vị trực 
thuộc Vietcombank tham dự, tăng hơn 60% so 
với bình quân số bài dự thi hằng năm. Mỗi tác 
phẩm là những góc nhìn nhiều màu sắc, ngộ 

Ấn tượng cuộc thi vẽ tranh 
“Con cũng yêu Vietcombank” 
lần thứ 5 năm 2019 Bài: Văn phòng Đoàn Thanh niên

TIẾP NỐI THÀNH CÔNG CỦA CÁC CUỘC THI VẼ TRANH THIẾU NHI TRONG NHỮNG NĂM 
TRƯỚC, NĂM 2019, BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK TIẾP TỤC 
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH “CON CŨNG YÊU VIETCOMBANK” LẦN THỨ 5 
NĂM 2019 ĐẾN TOÀN THỂ CÁC CHI NHÁNH, TRỤ SỞ CHÍNH VÀ CÔNG TY TRỰC THUỘC 
VIETCOMBANK TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM. 

nghĩnh, đáng yêu thể hiện cảm nghĩ của tác giả 
nhí về tình cảm gắn bó giữa gia đình riêng với 
mái nhà chung Vietcombank; những kỷ niệm về 
hành trình cùng Vietcombank trải nghiệm các 
vùng đất mới hoặc cùng Vietcombank sẻ chia 
với những hoàn cảnh khó khăn…

Với nội dung thể hiện đa dạng, chất liệu 
sáng tác phong phú cùng tâm huyết được gửi 
gắm trong từng nét vẽ, Ban Giám khảo đã phải 
Cuộc thi “Con cũng yêu Vietcombank” được 
triển khai với mục tiêu tạo sân chơi vui vẻ bổ 
ích cho các cháu là con của CBNV Vietcombank; 
góp phần định hướng các cháu đến giá trị Chân 
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- Thiện - Mỹ, đồng thời nuôi dưỡng cảm xúc và thái độ 
tích cực, biết quan tâm, sẻ chia với công việc của bố mẹ. 

Sau gần một tháng triển khai, Ban Tổ chức đã 
nhận được 464 bài dự thi từ 64 đơn vị trực thuộc 
Vietcombank tham dự, tăng hơn 60% so với bình quân 
số bài dự thi hằng năm. Mỗi tác phẩm là những góc 
nhìn nhiều màu sắc, ngộ nghĩnh, đáng yêu thể hiện cảm 
nghĩ của tác giả nhí về tình cảm gắn bó giữa gia đình 

Tác phẩm màu Gouache “Cùng Vietcombank bay tới tương lai” của bé 
Dương Khánh Thi - Mẹ: Nguyễn Lê Hương - Trung tâm Thẻ Vietcombank

Tranh màu dạ “Tết sum vầy” của Vũ Minh Anh - Mẹ: Bùi Thị Nghĩa – Vietcombank Hải Dương

Tranh màu nước: “Chung tay bảo vệ môi trường” của Nguyễn Thục Quyên – 
Mẹ: Hoàng Tuyết Mai – Vietcombank Vinh

Tác phẩm màu dạ “Vietcombank hiến máu nhân đạo” của 
bé Phan Nguyễn Minh Thư - Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Thanh - 

Vietcombank Nghệ An

 Tác phẩm sáp màu “Chương trình xây dựng công viên tuổi thơ” của Lê Khánh Tâm - 
Mẹ: Hồ Thị Hồng Chuyên - Vietcombank Nghệ An

riêng với mái nhà chung Vietcombank; những 
kỷ niệm về hành trình cùng Vietcombank 
trải nghiệm các vùng đất mới hoặc cùng 
Vietcombank sẻ chia với những hoàn cảnh khó 
khăn…

Với nội dung thể hiện đa dạng, chất liệu 
sáng tác phong phú cùng tâm huyết được gửi 
gắm trong từng nét vẽ, Ban Giám khảo đã phải 
cân nhắc rất kỹ lưỡng để chọn lựa trao 100 giải 
xuất sắc nhất gồm 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 
giải Ba và 40 giải Khuyến khích. Bên cạnh tổng 
giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 76 triệu đồng, 
các tác giả nhí đoạt giải còn nhận được Giấy 
chứng nhận của Ban Thường vụ Đoàn Thanh 
niên Vietcombank.

Chung NIỀM TIN trân trọng giới thiệu 10 tác 
phẩm đoạt giải Nhất trong cuộc thi “Con cũng 
yêu Vietcombank” năm nay.

Tranh màu nước “Vietcombank cùng chung tay chống lũ” của Lê Minh Sơn - 
Mẹ: Nguyễn Mai Lan - Vietcombank Sở giao dịch 

Tác phẩm phấn dầu “Vui Tết Trung Thu” của Vũ Minh Phương - 
Mẹ: Bùi Thị Nghĩa - Vietcombank Hải Dương

Tranh màu dạ “Vietcombank - Gắn kết yêu thương” của Nguyễn Hoàng Vân Anh - 
Mẹ: Hoàng Thị Vân - Vietcombank Hải Dương

Tranh “Con yêu Vietcombank” của bé Nguyễn Ngọc Phương Linh - 
Mẹ Nguyễn Diệp Anh - Phòng Dịch vụ Khách hàng thể nhân
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