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Quý độc giả thân mến, 

Vậy là chỉ còn một tháng nữa thôi, năm 2019 sẽ đi qua, 
Vietcombank cũng sẽ cán đích năm 2019 với những kết quả kinh 
doanh ấn tượng.

Trong niềm hứng khởi đầy năng lượng đó, Chung NIỀM TIN số 
314 gửi tới bạn những tin vui, cũng là những mốc son tự hào trong 
lịch sử phát triển của Vietcombank. Đó là việc Vietcombank chính 
thức khai trương Văn phòng đại diện tại New York (Mỹ) - trung tâm 
tài chính quốc tế hàng đầu thế giới. Đó là việc Thống đốc NHNN Việt 
Nam có văn bản chấp thuận cho thành lập chi nhánh Vietcombank 
tại Úc. Đến thời điểm hiện tại, Vietcombank là ngân hàng Việt Nam 
đầu tiên có Văn phòng đại diện tại Mỹ, cũng là ngân hàng Việt Nam 
đầu tiên được NHNN chấp thuận cho phép mở chi nhánh tại Úc. 
Những sự kiện vô cùng ý nghĩa này đã khẳng định tầm vóc, vị thế, là 
bước tiến quan trọng mang tính chiến lược của Vietcombank trong 
mục tiêu vươn ra khu vực và thế giới.

Song song với đó, Vietcombank tiếp tục nhận được những giải 
thưởng danh giá do các tổ chức uy tín trao tặng như: Asiamoney 
trao 3 giải thưởng: Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng 
cung cấp dịch vụ tốt nhất Việt Nam dành cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ và Công ty nổi bật nhất trong ngành Tài chính tại Việt Nam; 
Tạp chí The Asian Banker trao giải thưởng Ngân hàng có bảng cân 
đối tài chính mạnh nhất Việt Nam năm 2019; Tổ chức Thẻ quốc tế 
JCB vinh danh Vietcombank tại 4 hạng mục: Ngân hàng dẫn đầu về 
Tổng Doanh số sử dụng thẻ JCB, Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh 
số thanh toán thẻ JCB, Ngân hàng dẫn đầu về việc sử dụng thẻ JCB ở 
nước ngoài và Ngân hàng dẫn đầu về sản phẩm mới. Vietcombank 
cũng tiếp tục được bình chọn là ngân hàng nộp thuế thu nhập lớn 
nhất Việt Nam và là 1 trong 2 doanh nghiệp niêm yết nộp thuế thu 
nhập lớn nhất cả nước. 

Chung NIỀM TIN số này cũng gửi tới bạn những thông tin đặc sắc 
như Vietcombank Cần Thơ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, các hoạt 
động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 diễn ra ấm áp tại khắp 
các chi nhánh hay các hoạt động ASXH, ký kết hợp tác, đào tạo nâng 
cao tay nghề, nghiệp vụ.

Bạn yêu quý, trong niềm tự hào đó, chúng ta cùng đoàn kết, nỗ 
lực hết mình để về đích thành công, gặt hái kết quả hoạt động kinh 
doanh xuất sắc cho năm 2019, vững vàng tiến tới năm 2020 lịch sử.

Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Ban Biên tập
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Chiều ngày 01/11/2019, tại New York, Mỹ, 
Vietcombank đã chính thức khai trương 
hoạt động Văn phòng đại diện (VPĐD) tại 
Mỹ. Trụ sở VPĐD của Vietcombank được 

đặt tại Phòng 1428, tòa nhà One Rockefeller 
Plaza, thuộc khu Trung tâm Manhattan, New 
York (Tiểu bang New York, Mỹ).

Tham dự sự kiện, về phía các cơ quan Việt 
Nam tại Mỹ có ông Đặng Đình Quý - Đại sứ 
đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn đại 
diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc; 
đại diện Lãnh sự quán Việt Nam tại New York, 
lãnh đạo Trung tâm xúc tiến thương mại Việt 
Nam; Về phía đại biểu các cơ quan Việt Nam có 

ông Phạm Tấn Công – Phó Bí thư thường trực 
Đảng ủy Khối DNTƯ; ông Võ Minh - Giám đốc 
NHNN Chi nhánh Đà Nẵng; các ông/bà là Chủ 
tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 
Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng các doanh 
nghiệp tiêu biểu hàng đầu tại Việt Nam là khách 
hàng/đối tác thân thiết nhất của Vietcombank; 
các ông/bà lãnh đạo các Tập đoàn tài chính, 
Ngân hàng, Tổ chức tài chính là đối tác của 
Vietcombank tại Mỹ.

Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí 
thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang 
Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; các 
ông bà là thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều 
hành; Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, 
Giám đốc Khối; đại diện lãnh đạo một số 
Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính; Giám 
đốc một số Chi nhánh Vietcombank; Giám đốc 
Công ty VCB Money tại Mỹ; Văn phòng đại diện 
Vietcombank tại Mỹ.

Tại buổi lễ, Vietcombank đã công bố quyết 
định của HĐQT về việc thành lập VPĐD của 
Vietcombank tại Mỹ và quyết định điều động bổ 
nhiệm ông Trần Việt Anh - Phó Giám đốc Công 
ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) giữ 
chức vụ Trưởng VPĐD Vietcombank tại Mỹ.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch 
HĐQT đã phát biểu chia sẻ niềm vinh dự của 

Vietcombank
khai trương Văn phòng 
đại diện tại Mỹ
KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI MỸ, 
VIETCOMBANK KHẲNG ĐỊNH TẦM VÓC, VỊ THẾ VÀ LÀ 
BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC CỦA 
NGÂN HÀNG TRONG MỤC TIÊU VƯƠN RA KHU VỰC VÀ 
THẾ GIỚI.

Bài: Lê Hưng - Ảnh: Lê Tuấn Anh

Các đại biểu cắt băng khai trương VPĐD Vietcombank tại Mỹ 

2 3CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 314 - THÁNG 11/2019 SỐ 314 - THÁNG 11/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Vietcombank khi là ngân hàng thương mại Việt 
Nam đầu tiên được chính thức hiện diện tại Mỹ - 
nền kinh tế số 1 thế giới và trung tâm tài chính lớn 
nhất toàn cầu. Sự kiện này đã khẳng định tầm vóc, 
vị thế và là bước tiến quan trọng mang tính chiến 
lược của Vietcombank trong mục tiêu vươn ra khu 
vực và thế giới.

Về chặng đường thực hiện việc thành lập 
VPĐD, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết: Sau 
3 năm chuẩn bị, năm 2017, trên cơ sở sự phê 
duyệt của NHNN Việt Nam, Vietcombank chính 
thức khởi động quá trình triển khai các thủ tục 
để thành lập VPĐD tại Mỹ. Với sự hỗ trợ chuyên 
nghiệp của các tư vấn luật trong nước và quốc tế, 
cùng nỗ lực vào cuộc tập trung của đội ngũ cán bộ 
Vietcombank, sau thời gian thẩm định khắt khe, 
chuyên nghiệp, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã chính 
thức phê duyệt hồ sơ xin cấp phép thành lập vào 
ngày 26/10/2018. Tiếp đó, ngày 17/06/2019, 
Vietcombank được Cơ quan Quản lý Tài chính Tiểu 
bang New York (NYDFS) ban hành Giấy phép hoạt 
động cho VPĐD của Vietcombank tại Mỹ.

“Việc một ngân hàng thương mại của Việt Nam 
vượt qua được những điều kiện khắt khe để được 
các cơ quan quản lý Mỹ cấp phép hoạt động cho 
thấy hệ thống ngân hàng Việt Nam đã thực sự hội 
nhập và đáp ứng nhiều chuẩn mực quốc tế” - ông 
Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank đồng thời giao 
nhiệm vụ cho VPĐD tại Mỹ tuân thủ chặt chẽ 
pháp luật nước sở tại và luật pháp quốc tế, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần 
khẳng định vị thế và nâng cao hình ảnh, uy tín 
của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Đình Quý - 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn 
đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp 
quốc đã chúc mừng Vietcombank với những 
phát triển vượt bậc thời gian qua để vươn lên 
trở thành ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt 
Nam về hiệu quả hoạt động, không ngừng mở 
rộng mạng lưới trong nước, quốc tế và là ngân 
hàng Việt Nam đầu tiên chính thức có sự hiện 
diện tại Mỹ, qua đó khẳng định uy tín cho hoạt 
động ngân hàng Việt Nam nói chung đối với 
cộng đồng tài chính khu vực và thế giới. Đại sứ 
Đặng Đình Quý đánh giá cao sự hiện diện của 
Vietcombank tại Mỹ, khẳng định sự kiện này 
đã tạo thêm sức mạnh cho cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn 
Vietcombank cùng các doanh nghiệp ngày càng 
phát triển hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển 
chung của đất nước và nâng cao vị thế trên 
trường quốc tế.

Mỹ là một trong những đối tác thương mại 
lớn nhất của Việt Nam với doanh số thương 
mại hai chiều liên tục tăng trưởng (đạt 50,8 tỷ 
USD vào cuối năm 2017; 58,8 tỷ USD vào cuối 
năm 2018 và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, 
kim ngạch xuất nhập khẩu đã lên đến 35,4 tỷ 
USD). Việt Nam hiện xếp thứ 9 về xuất khẩu 
hàng hóa sang Mỹ, là thị trường xuất khẩu lớn 
thứ 27 và là đối tác thương mại lớn thứ 16 của 
Mỹ. Cùng với việc thị trường Việt Nam ngày 

 VPĐD của Vietcombank sẽ là cơ quan 
đại diện của Vietcombank tại Mỹ 
và Bắc Mỹ để hỗ trợ phát triển kinh 
doanh tại thị trường rộng lớn này. 

Ông Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Ông Đặng Đình Quý - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực 
Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại buổi lễ

TIÊU ĐIỂM

càng trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư Mỹ, 
VPĐD của Vietcombank sẽ là cơ quan đại diện của 
Vietcombank tại Mỹ và Bắc Mỹ để hỗ trợ phát triển 
kinh doanh tại thị trường rộng lớn này. 

VPĐD của Vietcombank sẽ thực hiện các chức 
năng: kết nối với khách hàng hiện hữu và tiềm 
năng tại thị trường Mỹ; thực hiện báo cáo phân 
tích thị trường và ngành tài chính - ngân hàng; hỗ 
trợ duy trì quan hệ với các định chế tài chính tại 
Mỹ; tham dự hội nghị, hội thảo kinh doanh để thiết 
lập các mối quan hệ nhằm hỗ trợ hiệu quả cho 
hoạt động kinh doanh của Vietcombank cũng như 
tạo cầu nối quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp là 
đối tác của Vietcombank trong các quan hệ đầu tư, 
kinh doanh tại thị trường Mỹ.

VPĐD của Vietcombank tại Mỹ chính thức 
khai trương đã bổ sung vào mạng lưới hoạt động 
tại nước ngoài của Vietcombank gồm: Công ty tài 
chính tại Hồng Kông (Trung Quốc), Công ty chuyển 
tiền tại Mỹ, Văn phòng đại diện tại Singapore, Ngân 
hàng con tại Lào. Ngoài ra, trong tháng 10/2019, 
Vietcombank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam chấp thuận thành lập Chi nhánh tại Úc.

Sự kiện này đã tiếp tục khẳng định những nỗ 
lực vượt bậc của Vietcombank trong đổi mới mạnh 
mẽ, toàn diện để phát triển theo chiến lược đã đề 
ra đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là 
trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, một trong 100 
ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á, một trong 300 
tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một 
trong 1000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn 
cầu, có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt 
Nam.

CẢM XÚC!
New York
Nơi đất trời hoa lệ!
Bỗng tung bay
Lá cờ đỏ sao vàng!
Vinh hạnh lắm
Những con người mở cõi!
Giới ngân hàng
Tấm tắc những lời khen!
Vững vàng đấy
Bao năm trong nội địa!
Nay vươn xa
Tầm với đến bên ngoài!
Khó khăn đấy
Ơi chiến binh dũng mãnh!
Đi hàng đầu
Đối diện với chông gai!
Rồi sẽ khác
Vietcombank vững bước 
Sẽ có ngày 
Rạng rỡ với non sông!
Trang sử vàng
Ngành Ngân hàng đất Việt!
Mãi ghi sâu
Thời khắc tính bằng vàng!
Ngân hàng Việt
Đầu tiên trên đất Mỹ!
Dẫu nhỏ thôi
Nhưng cũng xứng anh tài!
Chiều Nữu Ước(*)
Đứng bên cờ Tổ quốc!
Thấy thiêng liêng
Đất nước đã chuyển mình!

"New York, 01.11.2019”

VÕ MINH
Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT (bên trái) và ông 
Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc (bên phải) trao quyết 
định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Việt Anh - Phó Giám 

đốc Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank được điều 
động và bổ nhiệm Trưởng VPĐD Vietcombank tại Mỹ

(*) Nữu Ước: New York
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Vietcombank được chấp thuận
mở Chi nhánh tại Úc
NGÀY 09/10/2019, THỐNG ĐỐC NHNN VIỆT NAM ĐÃ CÓ 
VĂN BẢN SỐ 7891/NHNN-TTGSNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP 
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 
(VIETCOMBANK) TẠI ÚC. 

Theo đó, Chi nhánh được chấp thuận thành lập 
có tên đầy đủ bằng tiếng Việt là: Ngân hàng 
thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, 
Chi nhánh Úc; tên đầy đủ bằng tiếng Anh: 

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of 
Vietnam - Australia Branch. Chi nhánh có trụ sở 
tại Sydney - Australia. Văn bản nêu rõ, trong thời 
hạn 24 tháng kể từ ngày được NHNN chấp thuận, 
Vietcombank phải hoàn tất việc khai trương hoạt 
động Chi nhánh tại Úc.

Đến thời điểm hiện tại, Vietcombank là ngân 
hàng Việt Nam đầu tiên được NHNN chấp thuận 
cho phép mở chi nhánh tại Úc. Đây tiếp tục là 

bước tiến quan trọng mang tính chiến lược của 
Vietcombank, khẳng định mục tiêu “Vươn ra 
biển lớn” trong định hướng phát triển trở thành 
một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn 
nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ 
quốc tế tốt nhất vào năm 2020.

Với hiệu quả kinh doanh luôn dẫn đầu hệ 
thống, Vietcombank được các tổ chức uy tín 
trong nước và quốc tế ghi nhận là ngân hàng 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất, ngân 
hàng có chất lượng tài sản tốt nhất, khả năng 
sinh lời cao nhất. Trong nhiều năm liên tục, 
Vietcombank cũng được bình chọn trong Top 
50 công ty niêm yết tốt nhất và là ngân hàng có 
giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam.

Vietcombank hiện có trên 550 Chi nhánh/
Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Công ty 
con/Đơn vị thành viên trong nước; mạng lưới 
hoạt động tại nước ngoài gồm: Công ty tài chính 
tại Hồng Kông (Trung Quốc), Công ty chuyển 
tiền tại Mỹ, Ngân hàng con tại Lào, Văn phòng 
đại diện tại Singapore, Văn phòng đại diện tại 
Mỹ và Chi nhánh tại Úc vừa được NHNN chấp 
thuận thành lập.

TIÊU ĐIỂM

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Anh Tuấn 
- Ủy viên HĐQT tham dự sự kiện và đón 
nhận sự vinh danh của Asiamoney dành 
cho Vietcombank với 03 giải thưởng quan 

trọng gồm: “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam” 
(Best Domestic Bank in Vietnam), “ Ngân hàng 
cung cấp dịch vụ tốt nhất Việt Nam dành cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ” (Best Bank for SMEs in 
Vietnam) thuộc hạng mục giải thưởng quốc gia và 
giải “Công ty nổi bật nhất trong ngành Tài chính tại 
Việt Nam” (Most Outstanding Company in Vietnam 
– Financial Sector) thuộc hạng mục giải thưởng 
“Các công ty nổi bật nhất châu Á”.

Bên cạnh đó, Asiamoney cũng tổ chức bình 
chọn các công ty nổi bật nhất tại Châu Á thông 
qua “Asia’s Outstanding Companies Poll”. Kết quả 

giải thưởng dựa trên hơn 4.000 bình chọn của 
khách hàng tại 12 thị trường trong khu vực. 
Giải thưởng nhằm vinh danh các công ty niêm 
yết có kết quả vượt trội trong các hoạt động 
tài chính, đội ngũ lãnh đạo xuất sắc và các hoạt 
động vì cộng đồng.

Theo Tạp chí Asiamoney, với những kết 
quả vượt trội, Vietcombank thu hút được hai 
nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Á 
là Mizuho (đã mua thêm 16,7 triệu cổ phần 
mới để duy trì mức sở hữu 15%) và GIC (đã 
mua 94,4 triệu cổ phần, tương đương với việc 
sở hữu 2,6% cổ phần Vietcombank). Mặc dù 
là ngân hàng có tổng tài sản thấp nhất trong 
số các ngân hàng Big 4 tại Việt Nam nhưng 
Vietcombank dẫn đầu ngành về chỉ số lợi 
nhuận. Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước 
thuế của Vietcombank cao nhất ngành ngân 
hàng, lên đến trên 11 nghìn tỷ VNĐ, tăng 43,1% 
so với cùng kỳ năm 2018. Nhận định về mục 
tiêu chiến lược của Vietcombank trở thành 
ngân hàng số 1 Việt Nam, đại diện Asiamoney 
cho biết, nếu Vietcombank tiếp tục đạt được kết 
quả như năm vừa qua thì việc hoàn thành mục 
tiêu chiến lược hoàn toàn trong tầm tay.

Với việc nhận 3 giải thưởng từ Asiamoney, 
Vietcombank tiếp tục khẳng định hiệu quả hoạt 
động vượt trội toàn diện trên mọi mặt tại thị 
trường nội địa và không ngừng nỗ lực để vươn 
ra biển lớn với mục tiêu trở thành một trong 
100 ngân hàng lớn nhất châu Á, một trong 300 
tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới 
và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt 
nhất vào năm 2020.

Vietcombank nhận giải thưởng 
Ngân hàng tốt nhất và Công ty 
nổi bật nhất trong ngành tài chính 
Việt Nam của Asiamoney

NGÀY 25/09/2019, TẠI SINGAPORE, TẠP CHÍ ASIAMONEY 
ĐÃ TRANG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ VINH DANH VÀ TRAO 
CÁC GIẢI THƯỞNG QUAN TRỌNG THUỘC HẠNG MỤC GIẢI 
THƯỞNG QUỐC GIA VÀ HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG “CÁC 
CÔNG TY NỔI BẬT NHẤT CHÂU Á” CHO CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI 
CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH 
DƯƠNG VỚI SỰ THAM DỰ CỦA NHIỀU ĐẠI DIỆN LÀ LÃNH 
ĐẠO CẤP CAO CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRONG KHU VỰC. 

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT (đứng giữa) 
nhận giải thưởng của Tạp chí Asiamoney

Tạp chí Asiamoney vinh danh Vietcombank với 3 giải thưởng quan trọng 
năm 2019

Bài: Lê Hưng

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Kiên
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VIETCOMBANK LÀ NGÂN HÀNG NỘP THUẾ THU NHẬP 
DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên về thanh toán 
quốc tế Sibos diễn ra tại London (Vương quốc Anh) tối 
ngày 24/09/2019, Tạp chí The Asian Banker (TAB) đã tổ 

chức Lễ vinh danh 500 ngân hàng lớn và mạnh nhất thế 
giới với sự tham dự của đại diện các ngân hàng, định chế 
tài chính lớn của khu vực và thế giới. Vietcombank là ngân 
hàng duy nhất của Việt Nam được TAB mời tham dự sự kiện 
và vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng có bảng cân đối 
tài chính mạnh nhất Việt Nam” năm 2019. Đây là năm thứ tư 
liên tiếp Vietcombank nhận được giải thưởng này. 

Đánh giá về giải thưởng được trao cho Vietcombank, 
TAB cho biết: Với chỉ số sức mạnh 3.74/5, Vietcombank là 
ngân hàng có bảng cân đối kế toán mạnh nhất Việt Nam 
và đứng ở vị trí 17/500 ngân hàng có bảng cân đối kế toán 
mạnh nhất khu vực. 

Tại Hội nghị thường niên năm 2019 của Tổ chức 
thẻ quốc tế (TCTQT) JCB diễn ra tại Vũng Tàu vừa 
qua, TCTQT JCB đã vinh danh Vietcombank tại 4 

hạng mục giải thưởng quan trọng bao gồm: Ngân hàng 
dẫn đầu về Tổng Doanh số sử dụng thẻ JCB (Leading 
Licensee in Total Retail Spending Volume), Ngân hàng 
dẫn đầu về Tổng doanh số thanh toán thẻ JCB (Leading 
Licensee in Merchant Sales), Ngân hàng dẫn đầu về việc 
sử dụng thẻ JCB ở nước ngoài (Leading Licensee in Cross 
Border Retail Spending Performance) và Ngân hàng dẫn 
đầu về sản phẩm mới (Leading Licensee in New Product).

Là một trong những thành viên chính thức đầu 
tiên của TCTQT tại Việt Nam từ năm 1996, đến nay, 
Vietcombank luôn khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị 
trường. Vietcombank không ngừng đa dạng hoá sản 
phẩm, dịch vụ, áp dụng các hệ thống công nghệ mới, 
hiện đại, góp phần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho 
khách hàng. Năm 2019, Vietcombank liên tục cho ra mắt 
các sản phẩm - công nghệ mới, và là một trong 7 ngân 
hàng đầu tiên tại Việt Nam tiên phong triển khai thẻ chip 
nội địa theo chủ trương của NHNN.

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa 
chính thức công bố danh sách 
1.000 doanh nghiệp nộp thuế 

thu nhập lớn nhất Việt Nam năm 2018. 
Theo kết quả thống kê, tổng số thuế 
thu nhập doanh nghiệp đã nộp của các 
doanh nghiệp trong danh sách V1000 
năm 2018 chiếm 60,3% tổng thu ngân 
sách về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong danh sách, Vietcombank tiếp 
tục được bình chọn là ngân hàng nộp 

Vietcombank tiếp tục là 
Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam

Bài: Đặng Thành 

Bài & Ảnh: TTT

Đại diện Vietcombank, bà Phạm Vân Giang – Phó Trưởng Ban Định chế Tài chính nhận 
Giải thưởng từ đại diện The Asian Banker

Vietcombank nhận các giải thưởng của 
Tổ chức thẻ quốc tế JCB

Đại diện Vietcombank, 
bà Trần Thị Hạnh – 

Phó Giám đốc Trung tâm 
Thẻ Vietcombank nhận 
giải thưởng do đại diện 

TCTQT JCB trao tặng

thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam và là 
1 trong 2 doanh nghiệp niêm yết nộp 
thuế thu nhập lớn nhất cả nước. Kết 
quả này tiếp tục ghi nhận sự đóng góp 
quan trọng của Vietcombank đối với 
ngân sách Nhà nước, đồng thời khẳng 
định tính hiệu quả vượt trội trong hoạt 
động kinh doanh của Vietcombank.

TIÊU ĐIỂM

Tham dự chương trình có 
các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ, Ủy ban 

TƯ MTTQ, Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Ban Dân vận Trung ương, 
Ban Nội chính Trung ương, Tòa 
án nhân dân tối cao, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 
các Bộ, ngành, địa phương. Về 
phía Vietcombank có ông Đào 
Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc 
cũng như đại diện các tập đoàn, 
doanh nghiệp...

Theo kế hoạch các hoạt 
động ASXH, từ tháng 10/2019 

Vietcombank đồng hành cùng chương trình 
"Cả nước chung tay vì 
người nghèo 2019"

NGÀY 17/10, CHƯƠNG TRÌNH “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO - 
KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU” NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRUNG 
TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA, MỸ ĐÌNH - HÀ NỘI. BÊN CẠNH VIỆC TÔN VINH 
CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐÃ VÀ SẼ 
TIẾP TỤC ỦNG HỘ NGƯỜI NGHÈO THÔNG QUA QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO 
VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ASXH, CHƯƠNG TRÌNH CÒN HƯỚNG ĐẾN VIỆC 
TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC, HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC TỔ 
CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ TOÀN XÃ HỘI VỀ THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIẢM 
NGHÈO BỀN VỮNG THÔNG QUA PHÁT ĐỘNG TRIỂN KHAI PHONG TRÀO 
THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ 
LẠI PHÍA SAU”.

là 66 tỷ đồng và 811 tỷ đồng 
qua đăng ký thực hiện chương 
trình ASXH. Đây là một số tiền 
lớn, thiết thực, đóng góp to lớn 
vào công cuộc giảm nghèo bền 
vững và xây dựng nông thôn 
mới ở nước ta. 

Cuối năm 2018, tỷ lệ nghèo 
cả nước còn 5,23%, giảm 
1,47% so với đầu năm 2018, 
trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các 
huyện nghèo giảm 5,78%. 
Cùng với việc giảm số hộ 
nghèo chung giai đoạn 2015-
2017, tỷ lệ số hộ nghèo thiếu 
hụt đa chiều cũng có xu hướng 
giảm mạnh hơn trong tổng số 
tỷ lệ hộ nghèo chung.

Với mục tiêu xuyên suốt 
là hướng tới một ngân hàng 
xanh, phát triển bền vững vì 
cộng đồng, hoạt động ASXH 
của Vietcombank không 
ngừng được đẩy mạnh với 
nhiều chương trình thiết thực, 
ý nghĩa. Chuỗi hoạt động ASXH 
được Vietcombank triển khai 
suốt nhiều năm qua với sự 
tham gia tích cực từ Trụ sở 
chính đến các Chi nhánh trên 
toàn quốc. Mục tiêu của các 
hoạt động không nằm ngoài 
việc chia sẻ khó khăn và nâng 
cao chất lượng đời sống người 
nghèo tại các địa phương còn 
nhiều khó khăn.

- 10/2020, Vietcombank đã 
ký cam kết đồng hành cùng 
chương trình với số tiền 35 tỷ 
đồng. Ngoài ra, theo thông tin 
được công bố trong chương 
trình, với sự đồng hành của 
Vietcombank cũng như các tổ 
chức, cá nhân, tập thể, doanh 
nghiệp..., tính tới ngày 17/10, 
chương trình “Cả nước chung 
tay vì người nghèo 2019” đã 
nhận được số tiền 877 tỷ đồng 
thông qua đăng ký ủng hộ Quỹ 
vì người nghèo và chương 
trình ASXH, trong đó, đăng ký 
ủng hộ Quỹ vì người nghèo 

Các Lãnh đạo tham dự chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” 
năm 2019

Đại diện Vietcombank, ông Đào Minh Tuấn  – Phó Tổng Giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn (ở giữa) trao biển tượng trưng và chụp ảnh lưu niệm 

cùng Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (ngoài cùng, 
bên trái) cùng đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ 

tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Bài & Ảnh: Lê Hưng

 Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

8 9CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 314 - THÁNG 11/2019 SỐ 314 - THÁNG 11/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Sau sự thành công của Diễn đàn Kinh tế 
TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên vào năm 2018, 
sáng 18/10/2019, UBND TP. Hồ Chí Minh 
phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp thành 

phố (HUBA) tổ chức Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí 
Minh năm 2019 (HEF 2019) với chủ đề “Phát triển 
TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực 
và quốc tế”.

Tham dự sự kiện, về phía Chính phủ có ông 
Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, ông 
Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu 
tư. Về phía TP. Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Thiện 
Nhân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, ông 
Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND thành phố. 
Đại diện Vietcombank tham gia diễn đàn lần này 
có ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc, 
ông Lâm Xuân Minh - Giám đốc Ban KHDN lớn 
khu vực phía Nam và ông Nguyễn Văn Lập - Giám 

đốc Vietcombank TP. Hồ Chí 
Minh.

Sự kiện có sự hiện diện 
của hơn 800 đại biểu gồm 
lãnh đạo các Bộ, ngành 
Trung ương, các cơ quan 
đại diện ngoại giao, cơ 
quan lãnh sự, lãnh đạo 
Ngân hàng Thế giới, các 
định chế tài chính quốc tế 
(IMF, IFC, ADB ...), đại diện 
các trung tâm tài chính thế 
giới và các doanh nghiệp. 
HEF 2019 được kỳ vọng sẽ 
giúp cho TP. Hồ Chí Minh có 
thêm nguồn tư liệu quý giá 
trong quá trình xây dựng Đề 
án phát triển thành phố trở 
thành trung tâm tài chính 
khu vực và quốc tế.

Đây là lần thứ 2 
Vietcombank tham dự Diễn 
đàn. Với vị thế, sứ mệnh và 
tầm nhìn là Ngân hàng số 
một Việt Nam, phấn đấu trở 
thành một trong 100 ngân 
hàng lớn nhất châu Á, một 

VIETCOMBANK THAM GIA 
DIỄN ĐÀN KINH TẾ 
TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

Bài: Đào Nguyễn Tấn Phát - Ảnh : Nguyễn Thế Dương 

VIETCOMBANK THAM DỰ DIỄN ĐÀN KINH TẾ TP. HỒ CHÍ 
MINH VỚI TÂM THẾ CHỦ ĐỘNG KẾT NỐI VỚI CÁC ĐỐI TÁC, 
CÁC DOANH NGHIỆP, TẠO TRIỂN VỌNG CHO HỢP TÁC 
SONG PHƯƠNG, ĐA PHƯƠNG.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2019

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh (thứ 4 từ phải sang) và Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank Phạm Mạnh Thắng (thứ 3 từ phải sang) tham 

quan gian hàng của Vietcombank

trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn 
nhất thế giới và được quản trị theo các thông 
lệ quốc tế tốt nhất, Vietcombank tham dự Diễn 
đàn với tâm thế chủ động kết nối với các đối 
tác, các doanh nghiệp, tạo triển vọng cho sự 
hợp tác song, đa phương nhằm tạo ra các giải 
pháp tài chính, những giá trị thặng dư tốt nhất, 
đóng góp vào sự phát triển chung của TP. Hồ 
Chí Minh.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG DŨNG

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HĐQT

NGHIÊM XUÂN THÀNH

Thư chúc mừng 
Vietcombank Cần Thơ của 
Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc

Thân gửi: Tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ

Đảng ủy – Ban Lãnh đạo Vietcombank thân ái gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể 
cán bộ, nhân viên, người lao động đã và đang công tác tại Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ nhân dịp 
kỷ niệm 30 năm thành lập (01/10/1989 – 01/10/2019) - dấu mốc khẳng định sự trưởng thành và 
phát triển của Chi nhánh. 

Trên chặng đường 30 năm qua, các thế hệ cán bộ và nhân viên đã xây dựng Vietcombank Chi 
nhánh Cần Thơ từng bước phát triển ổn định, vững mạnh, hiệu quả, đặc biệt có sự phát triển bứt 
phá trong những năm gần đây, góp phần tích cực vào sự phát triển của hệ thống Vietcombank cũng 
như cho kinh tế - xã hội tại địa phương; tạo được dấu ấn, vị thế và niềm tin về hình ảnh thương hiệu 
Vietcombank trên địa bàn. 

Với tinh thần trách nhiệm cùng sự năng động, nhiệt huyết, nỗ lực không ngừng của Ban Giám đốc, 
tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động, Chi nhánh đã luôn bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu 
chiến lược theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Vietcombank. Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Vietcombank đánh 
giá cao những thành tích và những nỗ lực của Chi nhánh qua những ghi nhận với nhiều bằng khen 
của các cấp, liên tục là Chi nhánh xuất sắc trong hệ thống Vietcombank và nhận khen thưởng của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cụm Khối Ngân hàng thành phố 
Cần Thơ, vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và đón nhận Cờ thi đua 
của Chính phủ trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. 

Với nền tảng truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển cùng sự đoàn kết, tập trung sức mạnh 
và tâm huyết của tập thể Chi nhánh, Ban Lãnh đạo Vietcombank tin tưởng và kỳ vọng Ban Giám 
đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ sẽ tiếp tục 
giữ vững vị thế là Lá cờ đầu trong hoạt động Ngân hàng tại địa bàn cũng như khu vực Tây Nam Bộ, 
đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chiến lược của 
Vietcombank trong giai đoạn mới.

Chào thân ái!
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Tới dự buổi lễ, về phía TP. Cần Thơ có 
đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ, đại diện lãnh đạo 
Công an, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, 

lãnh đạo NHNN Chi nhánh TP. Cần Thơ cùng đại 
diện các NHTM trên địa bàn thành phố. Về phía 
Vietcombank có đại diện Ban Lãnh đạo, các nguyên 
Lãnh đạo, Giám đốc các chi nhánh Vietcombank 
khu vực Tây Nam bộ và một số chi nhánh trong 
hệ thống; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban 
tại TSC và bộ phận khu vực phía Nam. Về phía 
Vietcombank Cần Thơ có các ông bà trong Ban 
Giám đốc, BCH Đảng ủy, BCH Công Đoàn, các lãnh 
đạo chủ chốt, các ông, bà nguyên là lãnh đạo chi 
nhánh qua các thời kỳ. Đặc biệt, Hội nghị có sự 
hiện diện của các quý khách hàng, đối tác đã gắn 
bó đồng hành cùng chi nhánh trong suốt chặng 
đường 30 năm qua.

Vietcombank Cần Thơ kỷ niệm 

30 năm 
thành lập và Hội nghị 
khách hàng 2019

CHIỀU NGÀY 01/10/2019, TẠI TP. CẦN THƠ, VIETCOMBANK CẦN THƠ ĐÃ TRANG TRỌNG TỔ 
CHỨC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHI NHÁNH VÀ HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 
2019. 

Ngày 01/10/1989, Vietcombank Cần Thơ 
chính thức được thành lập tại nơi là trung tâm 
kinh tế, văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long. Trong suốt chặng đường 30 năm xây 
dựng và trưởng thành, Vietcombank Cần Thơ 
đã duy trì được sự tăng trưởng ổn định cả về 
quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. 

Với tổ chức bộ máy đơn giản ngày đầu thành 
lập gồm 03 phòng nghiệp vụ và 18 cán bộ, hiện 
Chi nhánh đã có 07 phòng nghiệp vụ tại trụ sở 
và 06 phòng giao dịch với gần 200 CBNV. Từ 
quy mô tổng nguồn vốn chỉ 30 tỷ đồng, đến hết 
tháng 09/2019, tổng quy mô tài sản sinh lời của 
Chi nhánh đã đạt gần 19.000 tỷ đồng. Lợi nhuận 
trước thuế 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 231 
tỷ đồng. 

Trong nhiều năm trở lại đây, Vietcombank 
Cần Thơ luôn giữ vị trí số 1 về quy mô và lợi 

Ban Lãnh đạo Vietcombank cùng lãnh đạo TP Cần Thơ và NHNN TP Cần Thơ chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Vietcombank Cần Thơ

nhuận trong số 15 chi nhánh Vietcombank ở 
khu vực Tây Nam Bộ và luôn đứng top đầu trong 
các tổ chức tín dụng tại thành phố về quy mô, 
chất lượng, an toàn trong hoạt động cũng như 
trong công tác ASXH. Hiện nay, Chi nhánh đang 
cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện 
đại của hệ thống Vietcombank cho trên 6.200 
khách hàng tổ chức và 253.000 khách hàng cá 
nhân. Tổng lợi nhuận đóng góp của Chi nhánh 
cho hệ thống từ năm 2014 đến năm 2019 ước 
đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Long Giang 
- Giám đốc Vietcombank Cần Thơ chia sẻ: 30 
năm với nỗ lực bền bỉ, chung sức đồng lòng, chủ 
động và thích nghi với sự thay đổi để phát triển, 
Vietcombank Cần Thơ đã được Đảng, Nhà nước, 
ngành Ngân hàng, Chính quyền, địa phương ghi 
nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc 
biệt, được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh 
hùng Lao động, Thủ tướng Chính phủ trao tặng 
Cờ và Huân chương Lao động vì có những đóng 
góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất 
nước. Vietcombank Cần Thơ có được kết quả 
như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của các 
cấp lãnh đạo tại TP. Cần Thơ cũng như Ban Lãnh 
đạo Vietcombank đã luôn hỗ trợ, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để Chi nhánh hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, đặc biệt là sự tin tưởng, gắn bó của 
đông đảo khách hàng, đối tác đã luôn lựa chọn 
Vietcombank Cần Thơ là người đồng hành trên 
khắp các chặng đường suốt thời gian qua.

Chúc mừng những thành tích xuất sắc của 
Vietcombank Cần Thơ, ông Trần Quốc Hà - Giám 
đốc NHNN Chi nhánh TP. Cần Thơ mong muốn 

Vietcombank Cần Thơ tiếp tục phát huy những 
truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, chung sức đồng 
lòng, đưa Chi nhánh trở thành đơn vị nổi bật 
trong hệ thống cũng như trong ngành, xứng 
đáng với vị thế là chi nhánh ngân hàng hàng 
đầu trên địa bàn thành phố.

Đại diện cho những khách hàng lớn và thân 
thiết của Chi nhánh, GS.TS Hà Thanh Toàn - 
Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ và ông 
Đoàn Đình Duy Khương - Quyền Tổng Giám đốc 
Công ty CP Dược Hậu Giang phát biểu chia sẻ 
sự hợp tác bền chặt, hiệu quả của các đơn vị với 
Vietcombank Cần Thơ suốt gần 30 năm qua. 
Các khách hàng đánh giá cao sự nỗ lực, tận tâm 
và chuyên nghiệp của Vietcombank, bày tỏ tin 
tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Vietcombank 
và các đơn vị sẽ ngày càng phát triển hiệu quả, 
lên tầm cao mới.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng - Tổng 
Giám đốc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực 
của Vietcombank Cần Thơ trong chặng đường 
30 năm qua, đặc biệt trong công tác khách 
hàng. Tổng Giám đốc bày tỏ mong muốn tập 
thể cán bộ và người lao động Vietcombank Cần 
Thơ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm xây 
dựng Chi nhánh ngày càng lớn mạnh để đóng 
vai trò tích cực hơn nữa trong hệ thống, góp 
phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược 
của Vietcombank là giữ vững vị trí số 1 tại Việt 
Nam, sánh vai được với các ngân hàng trong 
khu vực và trên thế giới.

Phát biểu đáp từ và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, 
ông Trần Long Giang - Giám đốc Vietcombank 
Cần Thơ khẳng định Chi nhánh ý thức sâu sắc 
trọng trách cũng như nhiệm vụ phải tập trung 
thực hiện đối với hoạt động kinh doanh, đồng 
thời cũng đã xác định được phương hướng cụ 
thể, những mục tiêu chiến lược và biện pháp 
phù hợp, có tính đột phá để thực hiện các nội 
dung về yêu cầu đổi mới, nhiệm vụ phát triển 
mà NHNN, Ban Lãnh đạo Vietcombank giao. 
Chi nhánh sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và 
triển khai những ý kiến chỉ đạo của NHNN TP. 
Cần Thơ và Ban Lãnh đạo Vietcombank để hoàn 
thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai các hoạt động ASXH, 
nhân dịp này, Vietcombank Cần Thơ đã tài trợ 
số tiền 1 tỷ đồng để nâng cấp phòng học, thiết 
bị hỗ trợ và phần mềm giảng dạy giải phẫu 3D 
cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Lê Hưng
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Tới dự buổi lễ, về phía đại biểu thành phố 
Hải Phòng có ông Nguyễn Văn Tùng - Phó 
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; 
ông Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch UBND 

thành phố; ông Lê Anh Quân - Bí thư, Chủ tịch 
UBND huyện An Dương; ông Nguyễn Văn Phiệt - 
Chủ tịch UBND quận Lê Chân, các ông/bà lãnh đạo 
đại diện các Sở, Ban, Ngành và đại diện UBND quận 
Lê Chân và UBND huyện An Dương.

Về phía Vietcombank, có ông Nghiêm Xuân 
Thành - UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Mỹ Hào - UV BTV 

Vietcombank 
trao tặng gói ASXH trị giá 10 tỷ 
đồng cho Hải Phòng
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ASXH TRÊN ĐỊA BÀN TP. HẢI PHÒNG, NGÀY 29/9/2019, 
TẠI TRỤ SỞ HĐND - UBND HUYỆN AN DƯƠNG ĐÃ TRANG TRỌNG DIỄN RA LỄ TRAO TẶNG 
GÓI ASXH GIỮA VIETCOMBANK VÀ TP. HẢI PHÒNG VÀ LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC 
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN GIỮA VIETCOMBANK HẢI PHÒNG VÀ UBND QUẬN LÊ CHÂN, UBND 
HUYỆN AN DƯƠNG.

Đảng ủy, Ủy viên HĐQT; ông Đào Minh Tuấn 
- UV BTV Đảng Ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ 
tịch Công Đoàn; ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc 
Vietcombank Hải Phòng cùng Giám đốc các 
chi nhánh: Sở Giao dịch, Hoàn Kiếm, Nam Hải 
Phòng và các cán bộ, lãnh đạo một số phòng/
ban tại Trụ sở chính và Chi nhánh Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân 
Thành - UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: 
Với việc trao gói ASXH 10 tỷ cho TP. Hải Phòng, 
Vietcombank mong muốn được chung tay đóng 

góp hỗ trợ thành phố đạt mục tiêu đến năm 2025 
cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. 
Đồng thời, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược 
toàn diện giữa Vietcombank Hải Phòng và UBND 
quận Lê Chân, UBND huyện An Dương nhằm hiện 
thực hóa cam kết cung cấp toàn diện các dịch vụ 
với chất lượng tốt nhất, hiệu quả nhất và cung ứng 
nguồn vốn đầy đủ nhất của Vietcombank cho các 
doanh nghiệp, người dân Hải Phòng nói chung, 
quận Lê Chân và huyện An Dương nói riêng, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

Tại buổi lễ, Vietcombank Hải Phòng đã ký kết 
thỏa thuận hợp tác toàn diện với UBND quận Lê 
Chân và UBND huyện An Dương. Trong thời gian 
qua,Vietcombank nói chung và Chi nhánh Hải 
Phòng nói riêng luôn quan tâm, phối hợp với các 
địa phương trên địa bàn thực hiện các chương 
trình ASXH nhằm hỗ trợ các gia đình khó khăn cải 
thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tùng - 
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng 
cho biết, hiện thành phố vẫn còn hơn 33 nghìn 
hộ nghèo. Cũng theo ông Nguyễn Văn Tùng, trong 
những năm vừa qua, thành phố luôn dành sự quan 
tâm đặc biệt đến các hộ nghèo, cận nghèo và các 
gia đình có công với đất nước, tích cực huy động 
các nguồn hỗ trợ xã hội để thực hiện các chương 
trình như: trao tặng xi măng và gạch để cải tạo nhà, 
tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghề, cho các hộ 
nghèo vay vốn... 

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng cho biết, 
gói ASXH trị giá 10 tỷ đồng của Vietcombank trao 
tặng sẽ được dành để hỗ trợ cho hơn 200 hộ gia 

đình trên địa bàn có điều kiện cải tạo nhà, ổn 
định cuộc sống. Thay mặt cho lãnh đạo các địa 
phương, ông Nguyễn Văn Tùng cảm ơn tình 
cảm của Vietcombank đối với TP. Hải Phòng và 
hy vọng trong thời gian tới, Vietcombank tiếp 
tục đồng hành cùng UBND thành phố thực hiện 
các chương trình ASXH trên địa bàn.

Với mục tiêu xuyên suốt là hướng tới một 
ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng 
đồng, hoạt động ASXH của Vietcombank không 
ngừng được đẩy mạnh với nhiều chương trình 
thiết thực, có ý nghĩa, đóng góp vào sự phát 
triển chung của cộng đồng, xã hội. Chuỗi hoạt 
động ASXH được Vietcombank triển khai suốt 
nhiều năm qua với sự tham gia tích cực từ Trụ 
sở chính đến các Chi nhánh trên toàn quốc. 
Năm 2018, Vietcombank đã dành gần 171 tỷ 
đồng cho công tác ASXH. Trong giai đoạn 2014-
2018, số tiền cho hoạt động này là gần 911 tỷ 
đồng.

Ông Nghiêm Xuân Thành –UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao tặng gói hỗ trợ ASXH 
trị giá 10 tỷ đồng cho thành phố Hải Phòng

 Ông Nghiêm Xuân Thành –UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

 Ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 
UBND thành phố Hải Phòng trao 2 gói ASXH hỗ trợ cho 

quận Lê Chân và huyện An Dương

Ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng (hàng đầu, ngồi 
giữa) cùng ông Nguyễn Văn Phiệt - Chủ tịch UBND quận Lê Chân và ông 

Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương ký kết thỏa thuận 

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

14 15CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 314 - THÁNG 11/2019 SỐ 314 - THÁNG 11/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Tại buổi lễ, báo cáo về chặng 
đường 15 năm xây dựng, 
trưởng thành của Chi nhánh, 
ông Nguyễn Việt Cường - Giám 

đốc cho biết: Vietcombank Ba Đình 
được thành lập đúng lúc nền kinh 
tế Việt Nam đang vào giai đoạn tăng 
trưởng cao nhất trong lịch sử với 
GDP tăng liên tục trên 8% (giai đoạn 
2004-2008). Trong bối cảnh đó, Chi 
nhánh đã sớm hoàn thiện tổ chức 
bộ máy và cơ sở vật chất, sẵn sàng 
cung cấp dịch vụ ngân hàng tốt, chất 
lượng cao cho quý khách hàng, trở 
thành thành viên đóng góp tích cực 
cho Vietcombank và nền kinh tế. 

Vào giai đoạn 2009 - 2014, nền 
kinh tế trong nước và thế giới bị 
ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng 
kinh tế toàn cầu 2008, nhưng 
Vietcombank Ba Đình vẫn nỗ lực 

Lễ tri ân khách hàng và kỷ niệm 15 năm 
thành lập Vietcombank Ba Đình: 
Vững bước tự hào - Chinh phục đỉnh cao

CHIỀU NGÀY 28/09/2019, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK BA ĐÌNH 
TRANG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ TRI ÂN KHÁCH HÀNG VÀ KỶ NIỆM 15 
NĂM THÀNH LẬP VỚI CHỦ ĐỀ “VỮNG BƯỚC TỰ HÀO - CHINH PHỤC 
ĐỈNH CAO”.

phát triển, chung tay tích cực cùng 
hệ thống, được Chính phủ, NHNN 
Việt Nam ghi nhận, được trao tặng 
Huân chương Lao động hạng Ba 
năm 2013. Từ năm 2015 đến nay, 
Vietcombank Ba Đình nỗ lực không 
ngừng và đạt được những kết quả 
đáng tự hào: Huy động vốn tăng 
mạnh trên 4 lần (đạt gần 18.000 tỷ 
đồng), Dư nợ cho vay tăng kỷ lục 
trên 6 lần (đạt gần 12.000 tỷ đồng), 
chất lượng tài sản tốt, nợ xấu không 
phát sinh, lợi nhuận tăng hàng chục 
lần (đạt gần 500 tỷ đồng); trong khi 
đó, nhân sự chỉ tăng 0,2 lần (130 
người). 

Những thành tích và kết quả 
đáng tự hào trên đã nhanh chóng 
đưa Vietcombank Ba Đình vào nhóm 
những chi nhánh hàng đầu của 
Vietcombank về hiệu quả, quy mô 

và nhiều tiêu chí khác. Chi nhánh 
liên tục được khen thưởng từ Thống 
đốc NHNN, UBND TP.  Hà Nội và Ban 
Lãnh đạo Vietcombank. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm 
Quang Dũng - Ủy viên HĐQT - Tổng 
Giám đốc đã ghi nhận, biểu dương 
những nỗ lực của Vietcombank Ba 
Đình trong chặng đường 15 năm 
qua, đặc biệt trong công tác khách 
hàng. Tổng Giám đốc Phạm Quang 
Dũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành 
đối với sự ủng hộ, đồng hành, hợp 
tác của các quý đối tác, khách hàng 
thân thiết, sự quan tâm hỗ trợ rất 
lớn của NHNN Việt Nam và các Bộ, 
ban, ngành Trung ương cũng như 
của NHNN Chi nhánh thành phố, 
cùng các các sở, ban, ngành, quận, 
huyện trên địa bàn TP Hà Nội, các 
đ/c lãnh đạo Vietcombank qua các 
thời kỳ…, đã có những đóng góp 
hết sức quan trọng để Vietcombank 
Ba Đình vươn lên lớn mạnh và đạt 
được nhiều thành tích bứt phá như 
hôm nay.

Tổng Giám đốc bày tỏ mong 
muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ 
Vietcombank Ba Đình tiếp tục đoàn 
kết và gặt hái nhiều thành quả trên 
chặng đường phía trước, xây dựng 
Vietcombank Ba Đình ngày càng 
vững mạnh.

 

Ban lãnh đạo Vietcombank cùng lãnh đạo thanh tra Chính phủ, NHNN VN chụp ảnh 
lưu niệm với Ban Giám đốc Vietcombank Ba Đình tại sự kiện

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ tri ân khách hàng và kỷ niệm 
15 năm thành lập Vietcombank Ba Đình

NỔI BẬT

Giải bóng đá Cup mùa Thu 2019
Vietcombank Ba Đình 

Bài & Ảnh: Hữu Liên

Sáng  21/09/2019, tại Hà Nội, Vietcombank 
Ba Đình tổ chức thành công Giải bóng tranh 
Cúp mùa Thu 2019 nhân dịp kỷ niệm 15 
năm thành lập Chi nhánh. Giải đấu quy tụ 

4 đội bóng mạnh gồm: Vietcombank Ba Đình, 
Ban Tài chính kế toán - Tổng Công ty Hàng không 
Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và 
Thương mại và Liên quân Ban khách hàng Doanh 
nghiệp lớn phía Bắc và Phòng Phê duyệt tín dụng 
Trụ sở chính Vietcombank.

Với sự chuẩn bị tốt các điều kiện thi đấu của 
Ban tổ chức và sự chuẩn bị chu đáo của các đội 
bóng, sau một buổi sáng tranh tài sôi nổi, 4 đội 
bóng đã cống hiến cho khán giả những trận cầu 
kịch tính, giàu cảm xúc, chất lượng chuyên môn 

cao, các cầu thủ đã thi đấu đầy cống hiến và hết 
mình, tạo ra những pha bóng gay cấn và những 
bàn thắng đẹp mắt. 

Với sự cổ vũ nhiệt thành của các cổ động 
viên và tinh thần thể thao cao thượng của các 
cầu thủ, kết thúc giải đấu, ngôi Vô địch và chiếc 
Cup danh giá đã thuộc về Đội FC Ban Tài chính 
kế toán - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; 
giải Nhì thuộc về FC Vietcombank Ba Đình, giải 
Ba là FC Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và 
Thương mại và giải Phong cách được trao cho 
FC Liên quân Ban khách hàng Doanh nghiệp lớn 
phía Bắc và Phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở 
chính Vietcombank.

Bốn đội bóng chụp ảnh lưu niệm

Bài & Ảnh: Lê Hưng
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NỔI BẬT

Tại buổi lễ, ông Trần 
Phong Vũ - Phó Trưởng 
Ban Tổ chức và Nhân 
sự TSC đã công bố các 

quyết định của Tổng Giám đốc 
Vietcombank về việc tuyển 
dụng và bổ nhiệm cán bộ, theo 
đó:

Tại Quyết định số 
2323/QĐ-VCB-TCNS ngày 
30/09/2019, Tổng Giám đốc 
Vietcombank đã ký quyết định 
tuyển dụng và bổ nhiệm bà Tô 
Kim Ngọc - nguyên Phó Giám 
đốc Học viện Ngân hàng giữ 
chức vụ Phó Giám đốc Trường 
Đào tạo và Phát triển nguồn 
nhân lực Vietcombank kể từ 
ngày 01/10/2019.

Vietcombank công bố các quyết định

NGÀY 01/10/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK, ĐÃ DIỄN RA LỄ 
CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO 
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIETCOMBANK VÀ 
MỘT SỐ PHÒNG/BAN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH.

Tại Quyết định số 
2325/QĐ-VCB-TCNS ngày 
30/09/2019, Tổng Giám đốc 
Vietcombank đã ký quyết 
định tuyển dụng và bổ nhiệm 
bà Nguyễn Thu Mai - nguyên 
Phó Trưởng Phòng Phê duyệt 
tín dụng khách hàng lớn Trụ 
sở chính Ngân hàng TMCP 
Công thương Việt Nam giữ 
chức vụ Phó Trưởng Phòng 
Phê duyệt tín dụng Trụ sở 
chính Vietcombank kể từ ngày 
01/10/2019.

Tại quyết định số 
2326/QĐ-VCB-TCNS ngày 
30/09/2019, Tổng Giám đốc 
Vietcombank đã ký quyết 
định bổ nhiệm ông Vũ Minh 

Phương - cán bộ Phòng Công 
nợ giữ chức vụ Phó Trưởng 
Phòng Công nợ - Trụ sở chính 
Vietcombank kể từ ngày 
01/10/2019.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại 
buổi lễ, ông Hồng Quang - Uỷ 
viên HĐQT kiêm Giám đốc 
Khối Nhân sự cho biết: Các 
nhân sự được tuyển dụng và 
bổ nhiệm đều là những nhân 
sự có chất lượng, có năng lực 
lãnh đạo, quản lý điều hành 
và được HĐQT, Ủy ban nhân 
sự Vietcombank đánh giá cao. 
Ban Lãnh đạo Vietcombank 
mong muốn các cán bộ vừa 
được tuyển dụng và bổ nhiệm 
sẽ phát huy sở trường, năng 
lực chuyên môn, kinh nghiệm 
công tác, xây dựng khối đoàn 
kết trong tập thể đơn vị, hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm 
vụ được giao. Ban Lãnh đạo 
Vietcombank cũng đề nghị 
tập thể, cán bộ người lao động 
tại các đơn vị có cán bộ được 
tuyển dụng, bổ nhiệm ủng hộ, 
giúp đỡ, tạo điều kiện để các 
cán bộ hoàn thành tốt, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ trên 
cương vị mới, trọng trách mới.

Thay mặt các cán bộ được 
nhận quyết định tuyển dụng 
và bổ nhiệm, bà Tô Kim Ngọc 
-Phó Giám đốc Trường Đào tạo 
và Phát triển nguồn nhân lực 
Vietcombank tiếp thu ý kiến 
chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, hứa 
sẽ góp sức mình cùng tập thể 
Trường Đào tạo và Phát triển 
nguồn nhân lực Vietcombank 
thực hiện định hướng của Ban 
Lãnh đạo, cùng toàn hệ thống  
xây dựng Vietcombank trở 
thành một tổ chức có trình 
độ nhân lực đứng đầu trong 
hệ thống các tổ chức tín dụng 
trong nước và dần tiếp cận với 
các chuẩn mực quốc tế.

Đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng các nhân sự được tuyển dụng và bổ nhiệm

nhân sự tại Trụ sở chính

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Trương Tấn Sang, 
nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ 
tịch nước nhấn mạnh: Hà Giang là tỉnh vùng 
cao, biên giới cực Bắc của Tổ quốc, là nơi 

kết thúc muộn nhất cuộc chiến đấu bảo vệ biên 
giới phía Bắc. Sau 30 năm chiến tranh, dù tỉnh đã 
có nhiều đổi thay nhưng vẫn còn nhiều hộ CCB 
nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo xã biên giới 
khó khăn về nhà ở. Do đó, việc kêu gọi các tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà ở cho CCB 
nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo các xã biên 
giới là việc làm thiết thực, ý nghĩa. Đ/c Trương 

Tấn Sang cảm ơn sự quan 
tâm, hỗ trợ của các tập đoàn, 
doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân đã đồng hành cùng 
tỉnh Hà Giang, mong muốn 
tỉnh triển khai chương trình 
đúng đối tượng, rà soát kỹ 
để tất cả các hộ thuộc diện 
được thụ hưởng chương 
trình đều được hỗ trợ xây 
nhà ở.

Hưởng ứng phát động 
của đ/c Trương Tấn Sang 
và lời kêu gọi của tỉnh Hà 
Giang, trong chuỗi các hoạt 
động ASXH hướng đến 
người nghèo năm 2019, 
Vietcombank đã tài trợ 3 tỷ 
đồng để xây dựng 50 căn 
nhà cho CCB, gia đình chính 
sách và hộ nghèo tỉnh Hà 
Giang. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch 
UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn 
Văn Sơn đã đọc lời kêu gọi 
đóng góp, ủng hộ xây dựng 
nhà ở cho người có công, 
CCB nghèo, hộ nghèo 34 xã 
biên giới có khó khăn về 
nhà ở. Mức hỗ trợ xây dựng 
mỗi căn nhà 60 triệu đồng, 
nguồn kinh phí vận động xã 
hội hóa, nhân công xây dựng 
do các lực lượng địa phương 
đóng góp, giúp đỡ. Mục tiêu 
phấn đấu đến hết năm 2021, 
xây dựng được hơn 3.000 
căn nhà. Hà Giang kêu gọi 
các tổ chức kinh tế, doanh 
nghiệp, doanh nhân, các nhà 

hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cùng toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán 
bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh tham gia đóng góp, ủng 
hộ chương trình.

Kết thúc buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang 
Đặng Quốc Khánh cảm ơn sự hỗ trợ của các 
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài 
tỉnh, đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ tiếp 
tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các 
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để chương trình 
đạt được mục tiêu, hiệu quả đề ra.

Vietcombank tài trợ 
3 tỷ đồng xây dựng 50 căn nhà 
tình nghĩa tại Hà Giang Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

NGÀY 28/09/2019, TẠI TỈNH HÀ GIANG, BAN CHỈ ĐẠO HỖ TRỢ XÂY DỰNG 
NHÀ Ở TỈNH HÀ GIANG ĐÃ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG 
NHÀ Ở CHO CỰU CHIẾN BINH (CCB) NGHÈO, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ 
NGHÈO CÁC XÃ BIÊN GIỚI. TẠI SỰ KIỆN, VIETCOMBANK ĐÃ TÀI TRỢ 3 TỶ 
ĐỒNG ĐỂ XÂY DỰNG 50 CĂN NHÀ.

Đại diện Vietcombank, đ/c Nguyễn Duy Hưng – Phó Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn TSC (thứ 2 từ phải sang) trao 
biển tượng trưng 3 tỷ đồng của Vietcombank tài trợ xây dựng 50 căn nhà cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và hộ 

nghèo tỉnh Hà Giang. Đ/c Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước (thứ 2 từ trái sang) và đ/c 
Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho đại diện 

Vietcombank

 Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang
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Ngày 01/10/2019, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietcombank 
Vũng Tàu đã trang trọng tổ chức Lễ khai trương PGD 
Phước Trung (tên cũ là PGD Bà Rịa) tại địa điểm mới: 

516A-516B đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước 
Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

PGD Phước Trung tọa lạc ở vị trí đắc địa trong khu trung 
tâm hành chính - kinh tế - thương mại của Tp. Bà Rịa, giao 
thông thuận tiện, được thiết kế theo chuẩn nhận diện thương 
hiệu mới của Vietcombank với cơ sở vật chất hiện đại, cung 
cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng đến với mọi khách hàng. 

Bài và Ảnh: Chu Văn Hiệp

Bài & Ảnh: Hoàng Thị Lâm Khánh 

Ngày 15/10/2019, Vietcombank Lào Cai 
tổ chức khởi công xây dựng Trụ sở làm 
việc tại địa chỉ: số 052, đường Hoàng Liên, 

phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 
Trụ sở làm việc Vietcombank Lào Cai được 

đầu tư kinh phí xây dựng 70,8 tỷ đồng, với 
tổng diện tích là 864.2m2, gồm 01 tầng hầm, 
08 tầng nổi và các hạng mục phụ trợ khác. Dự 
kiến đến tháng 01/2021, công trình hoàn thiện 
và đưa vào sử dụng. Đây là công trình có kiến 
trúc, công năng hiện đại, góp phần tạo dựng 
hình ảnh, thương hiệu cũng như uy tín của 
Vietcombank Lào Cai trên địa bàn tỉnh, nâng 
cao chất lượng phục vụ chăm sóc khách hàng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương 
Thanh Xuân - Giám đốc NHNN tỉnh Lào Cai chúc 
hệ thống Vietcombank luôn hoạt động hiệu quả, 
góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh và khi công trình hoàn thành sẽ 
góp phần làm đẹp thêm cảnh quan cho thành 
phố Lào Cai.

Đại diện đơn vị thi công, ông Phạm Ngọc 
Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu 
tư phát triển Nhà Hà Nội số 36, cam kết sẽ xây 
dựng Trụ sở Vietcombank Lào Cai đúng tiến độ, 
đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh 
môi trường trong quá trình thi công.

Đại diện các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn, 
chủ đầu tư và đơn vị thi công

Khởi công xây dựng 
Trụ sở làm việc 
Vietcombank Lào Cai

KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG 
PGD PHƯỚC TRUNG - 

PGD Phước Trung:

• Người đại diện: Ông Lâm Minh Tòng - Trưởng PGD.
• Thời gian giao dịch: Sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h - 

16h00, các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
• Điện thoại:  0254.3720579 - 0254.3733968; 

Fax: 0254 3737739.

VIETCOMBANK VŨNG TÀU

Ông Đoàn Văn Tuyến - Giám đốc Vietcombank Vũng Tàu cùng với tập thể cán bộ PGD 
Phước Trung trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động

NỔI BẬT

Sáng 07/10/2019, tại Văn phòng Đại diện khu vực 
phía Nam của Vietcombank đã long trọng diễn ra Lễ 
công bố quyết định của HĐQT Vietcombank về việc 

thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt tại Tp. Hồ Chí Minh 
(TTXLTM tại Tp.HCM) và các quyết định điều động, bổ 
nhiệm lãnh đạo của Trung tâm.

Theo đó, cùng với quyết định thành lập Trung tâm, 
bà Hà Thị Thúy Vinh - Phó Giám đốc Vietcombank 
Tp.HCM được bổ nhiệm làm Giám đốc TTXLTM tại 
Tp.HCM cùng 02 Phó Giám đốc điều hành, hoạt động bắt 
đầu từ ngày 07/10/2019.

TTXLTM mặt tại Tp.HCM có 3 phòng nghiệp vụ gồm 
phòng Kế toán và dịch vụ khách hàng, Phòng xử lý tiền 
mặt và Phòng Hành chính giao nhận với 167 CBNV. Sự 
ra đời của Trung tâm sẽ giúp cho toàn bộ khu vực tăng 
năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động, góp phần 
thành công vào mục tiêu và chiến lược kinh doanh mà 
HĐQT, Ban điều hành đã đề ra. 

Từ ngày 1/10/2019, Vietcombank Chi nhánh Bà Rịa chính thức đi 
vào hoạt động tại địa chỉ: 03 Trường Chinh, phường Phước Trung, 
TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 Nguời đại diện: Bà Nguyễn Thị Thiên Hương - Giám đốc Chi nhánh
 Thời gian giao dịch: Sáng 7h30-11h30; chiều: 13h-16h30, các ngày  

trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 Điện thoại: 0254.3716275; Fax: 0254.3716276

Ngày 01/10/2019, tại thị trấn Nhà Bè, huyện 
Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh, Vietcombank Chi 
nhánh Tân Sài Gòn đã chính thức được khai 

trương đi vào hoạt động tại địa chỉ 1943-1945 
đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 5, thị trấn Nhà 
Bè, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. 

Với sức trẻ, sự năng động của một Chi nhánh 
mới và được thừa hưởng những thế mạnh về vị 
thế, thương hiệu, công nghệ của Vietcombank, 
niềm tin từ đông đảo khách hàng, Vietcombank 
Tân Sài Gòn khi đi vào hoạt động sẽ tiếp tục cung 
ứng cho thị trường những dịch vụ tài chính ngân 
hàng truyền thống và hiện đại với chất lượng 
tốt nhất, góp phần vào sự tăng trưởng, phát 
triển bền vững của huyện Nhà Bè nói riêng và cả 
TP. Hồ Chí Minh nói chung.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM 
XỬ KÝ TIỀN MẶT TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Bài & Ảnh: Đào Nguyễn Tấn Phát
Bài & Ảnh: Đậu Tuấn Cường

Bài: Nguyễn Văn Tâm

Ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc Vietcombank trao quyết định bổ nhiệm 
Giám đốc TTXLTM tại Tp.HCM cho bà Hà Thị Thúy Vinh

KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG 
VIETCOMBANK TÂN SÀI GÒN 

Khai trương hoạt động 
Vietcombank Chi nhánh Bà Rịa
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Tham dự buổi gặp mặt, có các đ/c là nguyên 
lãnh đạo cấp cao của Vietcombank: ông Lê 
Hoàng - nguyên Phó Thống đốc NHNN Việt 
Nam, nguyên Chủ tịch Vietcombank; ông 

Nguyễn Mạnh Thúy - nguyên Chủ tịch HĐQT; ông 
Nguyễn Văn Dễ - nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên 
Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Ngọc Minh - nguyên 
Chủ tịch HĐQT; ông Lê Đắc Cù - nguyên Chủ tịch 
HĐQT; ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Chủ tịch 
HĐQT cùng các ông/bà nguyên thành viên Ban 
Lãnh đạo và các cán bộ hưu trí đã từng công tác tại 
Trụ sở chính. Về phía Ban Lãnh đạo Vietcombank 
có ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc; các ông/bà là Ủy viên 
HĐQT, thành viên Ban điều hành, đại diện thường 
trực Đảng ủy, đại diện BTV Công đoàn, Lãnh đạo 
các phòng ban tại Trụ sở chính.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám 
đốc gửi lời thăm hỏi ân cần đến các đ/c lãnh đạo 
và cán bộ hưu trí Vietcombank, đồng thời chia sẻ 
một số thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh 
nổi bật của Vietcombank trong 9 tháng đầu năm 
2019 cũng như tầm nhìn và mục tiêu chiến lược 

của Vietcombank trong thời gian tới. Tổng Giám 
đốc Phạm Quang Dũng bày tỏ niềm tự hào và tri 
ân sâu sắc của thế hệ các cán bộ Vietcombank 
ngày hôm nay đối với các đ/c lãnh đạo, cán bộ 
hưu trí và các thế hệ cán bộ đi trước, những 
người đã đặt nền móng quan trọng cho thành 
tựu và sự phát triển vượt bậc của Vietcombank 
ngày hôm nay.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Đắc Cù - 
nguyên Chủ tịch HĐQT Vietcombank thay mặt 
cho các cán bộ hưu trí chúc mừng những thành 
tựu to lớn mà Vietcombank đã đạt được để 
khẳng định vị trí dẫn đầu trong hệ thống. Ông 
Lê Đắc Cù bày tỏ tin tưởng Ban Lãnh đạo cùng 
đội ngũ cán bộ Vietcombank hôm nay sẽ không 
ngừng phát huy truyền thống, đưa Vietcombank 
bứt phá, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, 
góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị thương 
hiệu, văn hóa Vietcombank, tiếp tục đóng góp 
cho sự phát triển của ngành Ngân hàng và kinh 
tế đất nước. 

Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí đã trở thành 
một hoạt động thường niên của Vietcombank 
trong nhiều năm qua, thể hiện sự tri ân sâu sắc 
của Vietcombank với những đóng góp, những 
thành tựu, những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ 
Lãnh đạo, CBNV các thời kỳ đã dày công gây 
dựng.

Ban Lãnh đạo Vietcombank
gặp mặt cán bộ hưu trí nhân ngày 
Quốc tế Người cao tuổi Bài & Ảnh: Minh Yến

NGÀY 30/09/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, BAN LÃNH ĐẠO 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT CÁN BỘ HƯU 
TRÍ NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI (1/10). 

Ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, 
Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại buổi gặp mặt

Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (thứ 5 từ trái sang) chung vui với các 
cán bộ hưu trí nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi

Bài: Hồng Hạnh - Ảnh: Đức Tuân

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Bài & Ảnh: Phan Thị Thu Trang

Sáng 30/9/2019, tại Trụ sở chi nhánh, Sở giao dịch 
Vietcombank long trọng tổ chức buổi gặp mặt chúc 
mừng cán bộ hưu trí nhân dịp Ngày quốc tế Người 

cao tuổi 1/10 với sự tham dự của 65 đ/c là cán bộ hưu trí 
của Chi nhánh.

Vui mừng thông báo tới các đ/c cán bộ hưu trí về 
thành tích xuất sắc mà Chi nhánh đã đạt được trong năm 
2018 và 9 tháng đầu năm 2019, tại buổi gặp mặt, đại diện 
Ban Giám đốc Sở giao dịch cũng đã chuyển tới các cán 
bộ hưu trí quà tặng của Ban Lãnh đạo Vietcombank cùng 
khoản tài trợ trị giá 50 triệu đồng của Ban Giám đốc Sở 
giao dịch cho Quỹ hoạt động của Ban liên lạc hưu trí.

Buổi gặp mặt đã diễn ra trang trọng, đầm ấm, tình 
cảm với những lời ca, tiếng hát và hàn huyên tâm tình của 
các đại biểu tham gia.

Nhân ngày Quốc tế Người cao 
tuổi (1/10), BCH Công đoàn 
Vietcombank Thăng Long đã 

tổ chức một số sự kiện thăm hỏi, 
chúc mừng đầy ý nghĩa, thể hiện 
đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của 
dân tộc.

Cụ thể, với thành ý thể hiện 
sự quan tâm, tri ân sâu sắc tới các 
bậc cha mẹ của CBNV, Công đoàn 
Vietcombank Thăng Long đã gửi 

Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), Vietcombank 
Bình Dương đã tổ chức đi thăm và tặng quà đối với các 
cán bộ hưu trí cùng người cao tuổi là tứ thân phụ mẫu 

của CBNV trong Chi nhánh.
Trong các chuyến thăm, đại diện Đảng ủy - Ban Giám đốc 

đã báo cáo những thành tích nổi bật của Chi nhánh thời gian 
qua, đồng thời gửi lời chúc cán bộ hưu trí, tứ thân phụ mẫu 
của CBNV luôn sống vui, sống khoẻ và hạnh phúc bên gia 
đình, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu cũng 
như tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công cuộc xây 
dựng Vietcombank ngày càng lớn mạnh. Đây là năm đầu tiên 
Vietcombank Bình Dương triển khai tổ chức mừng thọ cho 26 
bác là tứ thân phụ mẫu của CBNV có tuổi thọ tròn 70, 80 và 90 
tuổi trở lên trong năm 2019.

SỞ GIAO DỊCH VIETCOMBANK

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG 

Đoàn cán bộ Vietcombank Bình Dương thăm và tặng khánh mừng thọ đến các tứ 
thân phụ mẫu của cán bộ nhân viên. 

VIETCOMBANK THĂNG LONG
những phần quà tới các bậc tứ thân phụ 
mẫu cao tuổi của CBNV đang làm việc 
tại Chi nhánh. Cũng nằm trong chuỗi 
các hoạt động, ngày 30/09, Chi nhánh 
đã tổ chức bữa tiệc gặp mặt thân mật 
với các cán bộ hưu trí từng làm việc 
tại Chi nhánh qua các thời kỳ. Tại buổi 
gặp mặt, các cán bộ hưu trí vô cùng xúc 
động với tình cảm gắn bó thân thiết, 
đồng thời tự hào với những thành tích 
ngày càng cao trong hoạt động kinh 
doanh của Chi nhánh. 

NHỊP SỐNG

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1/10
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NHỊP SỐNG

Ban Giám đốc và BCH Công đoàn 4 chi nhánh Vietcombank 
gồm Lạng Sơn, Móng Cái, Lào Cai và Hạ Long đã tổ chức 
Giải bóng đá nữ Cúp vùng biên lần thứ VI. 

Với phương châm đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, các cầu 
thủ của 4 đội đã thi đấu rất nhiệt tình, cống hiến cho khán giả 
nhiều pha phóng gay cấn, hồi hộp. Cả 2 trận đấu vòng loại 
đều kết thúc thời gian thi đấu chính thức với tỉ số hòa 1-1. Sau 
lượt sút penaty đầy kịch tính và cân não, 2 đội Vietcombank 
Hạ Long và Vietcombank Lạng Sơn đã xuất sắc giành chiến 
thắng và ghi tên vào trận chung kết. Kết quả chung cuộc, 
Vietcombank Lạng Sơn giành chức vô địch giải đấu.

 Bài & Ảnh: Polite Tran

Tại chương trình kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 
20/10, ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Chi nhánh 
đã đọc và gửi thư chúc mừng, tặng hoa và quà của 

Ban Lãnh đạo Vietcombank tới tập thể nữ CBNV Chi 
nhánh. 

Giám đốc Chi nhánh cũng gửi lời chúc mừng nồng 
nhiệt và động viên tập thể cán bộ nữ tiếp tục nỗ lực, 
cố gắng trong hoạt động kinh doanh, phong trào 
cũng như làm tốt công tác hậu phương vững chắc cho 
gia đình, đảm việc nhà, giỏi việc ngân hàng. Đại diện 
tập thể nữ CBNV Chi nhánh đã nhận hoa chúc mừng, 
cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban 
Lãnh đạo, Ban Giám đốc, hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tốt 
nhiệm vụ.

 Bài & Ảnh: Châu Diễm

Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc đã tặng 
hoa và đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch HĐQT và Tổng 
Giám đốc Vietcombank gửi đến các nữ khách hàng, đối 

tác cùng CBNV nữ trong hệ thống. Cũng tại buổi lễ, Ban Giám 
đốc Chi nhánh đã gửi tặng lẵng hoa tươi thắm đến các cán bộ 
nữ trong đoàn kiểm tra nội bộ đang công tác tại Chi nhánh và 
chúc các chị em trong Đoàn luôn xinh đẹp, thành công, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Bài & Ảnh: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Kỷ niệm ngày
Phụ nữ Việt Nam

20/10
NHÂN KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 
- 20/10/2019), TRÊN KHẮP CÁC CHI NHÁNH 
VIETCOMBANK ĐÃ TƯNG BỪNG DIỄN RA CÁC 
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG, TÔN VINH NỮ 
KHÁCH HÀNG VÀ CBNV NỮ. CHUNG NIỀM TIN 
ĐIỂM LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA NÀY.

Vietcombank Bến Tre
 18/10/2019

Vietcombank Hạ Long
 12-13/10/2019

Vietcombank Vĩnh Phúc
 18/10/2019

Ông Trần Văn Thuận (thứ 2 từ trái sang) - Giám đốc Vietcombank Bến Tre 
chụp hình lưu niệm cùng tập thể nữ Vietcombank Bến Tre

Các cầu thủ Vietcombank Hạ Long chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Trần Văn Cúc – Giám đốc VCB Vĩnh Phúc đại diện tặng hoa 
của Ban lãnh đạo cho chị em phụ nữ Chi nhánh

Tham dự sự kiện có ông Phạm Quang Dũng – Phó 
Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
cùng các ông/bà là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám 

đốc, Giám đốc Khối, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban 
Kiểm soát.

 Đại diện Ban Lãnh đạo và đại diện cho các nam 
CBNV Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng – Tổng 
Giám đốc đã gửi lời chúc đến toàn thể nữ lãnh đạo 
và nữ CBNV luôn dồi dào sức khỏe, tươi trẻ, đạt được 
nhiều thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong 
cuộc sống và đánh giá cao những đóng góp to lớn 
của các chị em đối với sự phát triển của Vietcombank. 
Ban Lãnh đạo Vietcombank tin tưởng rằng với những 
phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, kết hợp với 
bản sắc văn hóa rất riêng của Vietcombank, các cán bộ 
nữ Vietcombank sẽ là nguồn nội lực to lớn tạo nên sức 
mạnh bền vững, góp sức đưa con tàu Vietcombank tiếp 
tục vươn ra biển lớn, chinh phục những đỉnh cao mới.

 Bài: Hồng Hải - Ảnh: Duy Thanh

Ban Lãnh đạo 
Vietcombank chúc mừng 
toàn thể nữ Lãnh đạo và 
nữ CBNV Vietcombank 

Ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 6 từ trái sang) 
cùng các thành viên HĐQT, Ban Điều hành tặng hoa và chúc mừng đại diện 

các nữ Lãnh đạo và nữ CBNV trong toàn hệ thống Vietcombank
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NHỊP SỐNG

Vietcombank Leasing
 19/10/2019

Các đội tham gia trò chơi nhiệt tình, sôi nổi

Đoàn Vietcombank Leasing chinh phục đỉnh Fansipan – Nóc nhà Đông Dương

Quang cảnh lễ khai mạc

Đại diện tập thể cán bộ nam Chi nhánh tặng hoa, quà 
chúc mừng tới toàn bộ nữ đồng nghiệp

Vietcombank Hưng Yên
 19/10/2019

Vietcombank Hưng Yên tưng bừng tổ chức chương trình 
Team building với chủ đề: “Kết sức mạnh - Nối thành 
công”. Thông qua các trò chơi, các đội đã thể hiện được 

sự gắn kết, phối hợp ăn ý, nhịp nhàng bên cạnh tính kỷ luật 
của từng cá nhân trong một tập thể trên tinh thần thi đấu 
“fair play”, qua đó, giúp đội chơi của mình giành được kết quả 
cao nhất. 

Ngay sau khi kết thúc hoạt động teambuilding ngoài 
trời với những tiếng cười sảng khoái, các thành viên của 
Vietcombank Hưng Yên tham gia buổi tiệc kỷ niệm trong 
không khí vui vẻ, ấm cúng tại khuôn viên của khu đô thị sinh 
thái Ecopark.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

Công đoàn Vietcombank Leasing phối hợp cùng 2 chi bộ 
tại Trụ sở chính tổ chức chương trình về nguồn và chào 
mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Sa Pa - Lào Cai. 

Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các 
đảng viên 2 chi bộ cùng CBNV nữ Công ty.

Tại Sa Pa, Đoàn đã tham gia tìm hiểu văn hóa, cuộc 
sống của đồng bào người Mông tại bản Cát Cát, thăm nhà 
trình tường, thăm thác Thủy điện, xem biểu diễn văn nghệ 
dân dộc, chinh phục đỉnh Fansipan. Trước vẻ đẹp hùng vĩ của 
Fansipan, mỗi thành viên trong đoàn đều cảm thấy tự hào và 
xúc động về thiên nhiên, quê hương đất nước.

 Bài & Ảnh: Lệ Quyên

Vietcombank Hải Dương
 19/10/2019

Vietcombank Hải Dương tổ chức chương trình giao lưu 
bóng đá nữ với 3 khách hàng truyền thống: Công ty 
TNHH may Tinh Lợi, Cty TNHH Môi trường xanh An Phát 

và Công ty TNHH điện tử Towada Việt Nam. 
Không chỉ nỗ lực hoàn thành tốt công việc, qua giải đấu, 

khán giả còn được trực tiếp chứng kiến chị em CBNV nữ cháy 
hết mình trên sân cỏ. Đó là sự mạnh mẽ, khéo léo đầy ấn tượng 
của các cô gái “chiến binh bầu trời” đến từ Công ty TNHH May 
Tinh Lợi, là những đóa “Hoa vàng trên cỏ xanh” đầy kỹ thuật 
đến từ Cty TNHH Môi trường xanh An Phát, là sự nhiệt tình 
của “Cơn lốc màu da cam” đến từ Công ty TNHH Towada, và là 
người truyền “Những ngọn lửa hồng” đến từ Vietcombank Hải 
Dương. Chung cuộc, chức Vô địch giải đấu thuộc về đội bóng 
nữ Công ty TNHH May Tinh Lợi.

 Bài & Ảnh: Trần Lê Phương Hà

Vietcombank Hà Thành
 19/10/2019

Nhằm tôn vinh và trân trọng những đóng góp của chị 
em phụ nữ với gia đình và xã hội, nhân ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10, Ban Giám đốc cùng các nam Lãnh đạo 

phòng Vietcombank Hà Thành đại diện toàn thể các cán bộ 
nam chi nhánh tặng hoa, quà và gửi những lời chúc tốt đẹp 
nhất tới các nữ đồng nghiệp, chúc một nửa thế giới luôn khoẻ 
mạnh, xinh đẹp và ngập tràn hạnh phúc.

Bài & Ảnh: Trần Minh Hoàng

Vietcombank Chí Linh tổ chức chương trình giao lưu văn 
nghệ, bóng đá giữa Chi nhánh và các khách hàng, đối 
tác. Với tinh thần sổi nổi, hào hứng, các cầu thủ đã cống 

hiến cho khán giả những trận cầu sôi nổi, đẹp mắt với những 
bàn thắng ấn tượng. 

Buổi tối cùng ngày, chương trình tặng hoa tôn vinh chị 
em phụ nữ và giao lưu văn nghệ đã diễn ra sôi động với nhiều 
tiết mục hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả, 
và khách hàng, đối tác của Vietcombank.

 Bài & Ảnh: Hoàng Vân

Vietcombank Chí Linh
 19/10/2019

Đ/c Bùi Thị Nghĩa – Giám đốc Vietcombank Chí Linh (đứng thứ 7 từ trái sang) 
cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đội bóng

Đại diện Ban giám đốc trao giải Nhất Hội thi “Khi Quý Ông vào bếp”

Vietcombank Long An
 19/10/2019

Vietcombank Long An tổ chức Hội thi “Khi Quý Ông vào 
bếp” với sự góp mặt của 11 đội đến từ các phòng, ban 
thuộc Chi nhánh. Giám khảo khách mời là hai chuyên 

gia đầu bếp nổi tiếng.
Ngoài việc thực hiên bữa cơm gia đình (gồm các món 

cơm, canh, món xào, món mặn và tráng miệng, với hình thức 
trình bày đẹp mắt, sáng tạo), trong phần thuyết trình, các đội 
đã chuyển tải rất nhiều thông điệp qua các món ăn, hình ảnh 
người phụ nữ đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà được 
tôn vinh và trân trọng. 

 Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Vietcombank Vũng Tàu
 19/10/2019

Ban chấp hành Công đoàn Vietcombank Vũng Tàu tổ 
chức cuộc thi 2 môn vận động: kéo co và nhảy bao bố 
dành cho các nữ CBNV chi nhánh với sự góp mặt của 13 

đội thi.
Theo thể lệ cuộc thi, môn kéo co gồm 5 vận động viên/

đội, môn nhảy bao bố gồm 2 vận động viên/đội, các đội thi 
đấu theo hình thức loại trực tiếp. Kết thúc chương trình, Ban 
tổ chức đã trao giải cho các đội tham gia.

Sự kiện không chỉ là cơ hội để CBNV nữ rèn luyện sức 
khỏe, thể hiện tinh thần tập luyện thể dục thể thao mà còn 
tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, mang lại tiếng cười sảng 
khoái cho những người tham gia.

Tại cuộc thi, các nữ cán bộ công nhân viên đã thể hiện 
tinh thần thi đấu hết mình, tuân thủ quy định của ban tổ 
chức, sự phối hợp ăn ý giữa các đồng đội, cuộc thi diễn ra 
trong không khí náo nhiệt đến từ các cổ động viên. Với tinh 
thần đề cao sức khỏe, nâng cao hiệu quả công việc chuyên 
môn, Ban Giám đốc Vietcombank Vũng Tàu sẽ thường xuyên 
tổ chức các cuộc thi vận động dành cho CBCNV.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Giàu

Vietcombank Tuyên Quang
 19/10/2019

Đoàn Thanh niên Vietcombank Tuyên Quang tổ chức 
thành công giải chạy Let’s run với 2 cự ly 3.000m và 
6.000m. Giải chạy thu hút sự tham gia của Ban Giám 

đốc, CBNV cùng các vận động viên nhí là con của CBNV Chi 
nhánh.

Với tinh thần hào hứng, sôi nổi, các vận động viên đã 
tham gia thi đấu xuất sắc, hết mình. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ 
chức trao huy chương lưu niệm ghi nhận thành tích chạy cho 
tất cả các vận động viên hoàn thành cự ly chạy và trao 2 giải 
Nhất cho 2 cán bộ về nhất các cự ly.

 Bài & Ảnh: Đặng Thị Thủy

Tiết mục biểu diễn của Đoàn thanh niên Chi nhánh

Các vận động viên thi đấu môn nhảy bao bố
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Sở giao dịch Vietcombank

Vietcombank Gia Định

Vietcombank Thanh Xuân

 19/10/2019

 19/10/2019

Chị em Vietcombank Thăng Long được tư vấn chăm sóc sắc đẹp

“Thanh Xuân” như một mái nhà
Phụ nữ nơi ấy mãi là để yêu

Quả thật, khi mà bạn dành hơn 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần, 
22 ngày/tháng để gắn bó với một nơi thì nơi ấy như là ngôi 
nhà thứ hai của bạn.

Với chúng tôi, những người phụ nữ “Thanh Xuân”, “nhà” 
không chỉ là nơi chúng tôi dành phần lớn thời gian trong 
ngày của mình, mà còn là nơi chúng tôi được quan tâm, chia 
sẻ.

Một sáng tháng 10, trong không khí se se lạnh của những 
ngày đầu Đông Hà Nội, chúng tôi quây quần bên nhau, cùng 
nhau trao đổi, chia sẻ những câu chuyện về chính mình - 
những người phụ nữ của thời kỳ 4.0.

Còn gì tuyệt vời hơn, khi trong ngôi nhà ấy, tên của bạn 
hay những cống hiến, đóng góp của bạn được ghi nhận, được 
trân trọng.

Và chúng tôi cảm nhận được, sâu sắc hơn ai hết “Thanh 
Xuân là một mái nhà, Phụ nữ nơi ấy mãi là được yêu”.

 Bài & Ảnh: Rus

Đoàn thanh niên Vietcombank Sở giao dịch tổ chức 
thành công giải bóng đá nữ giao lưu giữa các chi đoàn 
với sự tham gia của gần 50 nữ cầu thủ thuộc 4 đội 

bóng đến từ 8 chi đoàn và đông đảo các cổ động viên.
Đây là lần đầu tiên Đoàn thanh niên Chi nhánh tổ chức 

giải bóng đá nữ nhằm tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn và thúc 
đẩy phong trào thể dục thể thao trong nữ CBNV. Bốn đội 
bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục thi đấu đến 
chuyên môn, đem đến cho khán giả những trận cầu sôi nổi 
trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên. Nhờ sự phối 
hợp ăn ý, nhịp nhàng, đội Liên quân chi đoàn 4 và chi đoàn 6 
đã giành chiến thắng chung cuộc, xuất sắc nhận cúp vô địch 
toàn giải. 

 Bài & Ảnh: Thu Nga

Đoàn Thanh niên Vietcombank Gia Định tổ chức thành 
công chương trình “Hành trình của những Chiến binh” 
với nhiều nội dung đặc sắc nhằm mục đích tri ân đến 

nữ CBNV nói riêng và toàn thể CBNV nói chung đã có những 
đóng góp to lớn đối với sự phát triển của Chi nhánh.

Chương trình diễn ra với hai nội dung chính: Team 
Building bãi biển và giao lưu Gala Dinner với các tiết mục văn 
nghệ ấn tượng, nội dung xoay quanh bản sắc văn hóa của 
Vietcombank, được trình diễn bởi các Phòng/ban trong Chi 
nhánh.

Thay mặt toàn thể nam CBNV Vietcombank Gia Định, Ban 
Giám đốc đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể nữ CBNV, chúc 
chị em luôn dồi dào sức khỏe, tươi trẻ, đạt được nhiều thành 
công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong cuộc sống, đồng thời 
trao tặng các nữ CBNV những món quà handmade độc đáo.

 Bài & Ảnh: Dương Nguyên Thiện 

Vietcombank Thăng Long tổ chức chương trình “Tuần lễ 
tư vấn và chăm sóc sắc đẹp cho cán bộ nữ đang làm 
việc tại Chi nhánh”.

Tại chương trình, hơn 100 nữ đoàn viên Công đoàn của 
chi nhánh đã được các chuyên gia tư vấn về cách làm đẹp và 
chăm sóc sức khỏe làn da. Chương trình với mục tiêu trang bị 
cho chị em những kiến thức làm đẹp và đặc biệt được chăm 
sóc da ngay tại chỗ. Đây là cơ hội để các chị em trao đổi những 
kiến thức làm đẹp và có được những trải nghiệm đáng nhớ.

 Bài & Ảnh: Phan Thị Thu Trang

Vietcombank Thăng Long
 8-16/10/2019

NHỊP SỐNG

Niềm vui của các 
cầu thủ khi đón 
nhận cúp vàng 
chung cuộc

Chương trình Team Building bãi biển

Công đoàn Vietcombank Ninh Thuận tổ chức Team 
Building “We are 1” với những tiết mục văn nghệ đặc sắc 
hay hội thi hóa trang của các tổ công đoàn, tạo nên một 

không khí tuyệt vời, ý nghĩa dành tặng cho chị em.
Nhân dịp này, Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội thi nấu ăn dành 
cho CBNV nam đến từ 13 đơn vị ngân hàng trên địa bàn. Tuy 
không phải là những đầu bếp chuyên nghiệp nhưng đại diện 
Vietcombank Ninh Thuận đã thể hiện tinh thần thi đấu hết 
mình, học hỏi giao lưu đoạt giải Khuyến khích. 

 Bài & Ảnh: Dương Mỹ Thể

Đại diện Công đoàn Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
tổ chức hội thi giao lưu Nữ CBNV - LĐ Ngân hàng tỉnh 
Gia Lai với sự tham gia của trên 300 vận động viên đến 

từ 25 đơn vị. Hội thi gồm 2 phần: Nàng tung chàng hứng và 
Đoàn kết là sức mạnh.

Sau 1 ngày thi đấu nhiệt tình sôi nổi, nữ công Công đoàn 
cơ sở Vietcombank Bắc Gia Lai đã giành giải Nhì phần thi 
Đoàn kết là sức mạnh và giải Ba toàn đoàn.

 Bài & Ảnh: Mai Trần

Vietcombank Nam Sài Gòn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt 
động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2019 và lễ kỷ niệm 
ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Như Tưởng – Giám đốc Chi 
nhánh - đã trình bày những điểm nổi bật trong hoạt động 
kinh doanh của Chi nhánh trong 09 tháng đầu năm 2019, 
phân tích những điểm còn tồn tại, đưa ra các ý kiến chỉ đạo 
quan trọng về hoạt động kinh doanh 03 tháng cuối năm 2019.

Ban Giám đốc cũng công bố quyết định khen thưởng và 
trao giải thưởng cho các cán bộ có thành tích trong công tác 
huy động; các phòng đạt thành tích trong công tác tín dụng 
bán lẻ và các phòng đạt thành tích tốt theo các mặt chỉ tiêu 
kinh doanh đến quý III/2019. 

Việt Nam 20/10, đại diện Ban Giám đốc đã gửi lời chúc 
mừng, động viên, khích lệ tinh thần và trao tặng món quà ý 
nghĩa tới mỗi cán bộ nữ. Đoàn Thanh niên cũng thực hiện clip 
âm nhạc vui gửi tặng đến toàn thể chị em.

 Bài & Ảnh: Bùi Thị Anh Đào

Vietcombank Nam Sài Gòn

Vietcombank Gia Lai

 12/10/2019

Vietcombank Ninh Thuận
 12/10/2019

 19/10/2019

Các cán bộ nữ vui bên món quà nhỏ ngày 20/10

Các đội thi teambuilding “Ai cao nhất”

Công đoàn và Đoàn thanh niên Vietcombank Nam Định 
tổ chức Hội thi nấu ăn và cắm hoa mừng ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10. Thông qua Hội thi, CBNV nữ đã có cơ hội 

nhận được những món quà bất ngờ từ các đồng nghiệp nam. 
Những bông hoa tươi tắn, rạng ngời muôn màu muôn vẻ 
cùng những món ăn được các anh chế biến công phu, trang 
trí bắt mắt chứa đựng và gửi gắm sự yêu quý, trân trọng của 
các anh đến toàn thể chị em đang công tác tại Vietcombank 
Nam Định.

 Bài & Ảnh: Phương Linh

Vietcombank Nam Định

Hình ảnh trong cuộc thi nấu ăn

Đội hình Vietcombank Bắc Gia Lai tham gia Hội thi giao lưu kỷ niệm ngày 20/10
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Trên cơ sở đánh giá vị trí, tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của mỗi 
bên, nhằm thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Trường 
Đại học Kinh tế Quốc dân và Vietcombank, Trường Đại học Kinh 

tế Quốc dân đã lựa chọn Vietcombank Sở Giao dịch là đối tác ký Biên 
bản triển khai Thỏa thuận hợp tác để hướng tới sự phát triển lâu 
dài, bền vững với những cam kết của Vietcombank Sở giao dịch rất 
cụ thể như: Phối hợp và đồng tổ chức Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu 
khoa học”; Xây dựng chương trình Học bổng “Chung niềm tin - Vững 
tương lai” dành cho các sinh viên tiêu biểu của Trường.

Ngược lại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ ưu tiên trong việc 
sử dụng dịch vụ Vietcombank như thanh toán học phí của học viên/
sinh viên, công tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực và lĩnh vực 
truyền thông, phát triển thương hiệu cùng các hoạt động khác.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hồ Văn Tuấn – Giám đốc Vietcombank 
Sở giao dịch cam kết Chi nhánh sẽ đồng hành cùng Trường để thỏa 
thuận hợp tác giữa hai đơn vị đạt hiệu quả cao cùng sự phục vụ chu 
đáo đối với mọi dịch vụ. Từ thỏa thuận được ký kết, Vietcombank Sở 
giao dịch và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ phát huy thế mạnh 
trên các lĩnh vực hoạt động của mỗi Bên để cùng tăng cường hợp tác, 
hỗ trợ và hướng đến sự phát triển lâu dài, bền vững. 

Dự án Edenia Resort Hồ Tràm với diện 
tích trải dài hơn 40 hecta, thiết kế độc 
đáo theo phong cách châu Âu sang 

trọng, cổ điển hứa hẹn sẽ mang lại không 
gian nghỉ dưỡng bậc nhất dành cho quý 
khách hàng và mang đến nhiều giá trị tiềm 
năng cho các nhà đầu tư.

Vietcombank Sở giao dịch ký kết 
Biên bản triển khai thỏa thuận hợp tác 
với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Bài & Ảnh: Hồng Hạnh

Bài: Dương Nguyên Thiện 

CHIỀU NGÀY 26/9/2019, TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
QUỐC DÂN HÀ NỘI ĐÃ TRANG TRỌNG DIỄN RA LỄ KÝ 
KẾT BIÊN BẢN TRIỂN KHAI THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA 
VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
QUỐC DÂN.

VIETCOMBANK GIA ĐỊNH LÀ ĐỐI TÁC 
HỢP TÁC TOÀN DIỆN, HÂN HẠNH 
THAM DỰ LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN 
EDENIA RESORT HỒ TRÀM DO BLUE 
SEA GROUP LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN.

Lễ khởi công dự án Edenia Resort Hồ Tràm

TS Hồ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch và PGS.TS Phạm Hồng Chương - 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết Biên bản triển khai 

Thỏa thuận hợp tác.

Vietcombank Gia Định 
tham dự Lễ khởi 
công dự án Edenia 
Resort Hồ Tràm

NHỊP SỐNG

Bài & Ảnh: Lê Thị Na

Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của bà Công 
Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên - Phó Tổng Giám đốc 
Công ty CP ANOVA, ông Nguyễn Xuân Tiên 
- Tổng Giám đốc Công ty CP Mía Đường La 

Ngà cùng đại diện các phòng, ban của các công ty. 
Về phía Vietcombank Đông Đồng Nai, có ông Trần 
Thành Nam - Phó Giám đốc phụ trách điều hành, 
ông Nguyễn Xuân Định - Phó Giám đốc cùng lãnh 
đạo các phòng ban của Chi nhánh.

Tại buổi lễ, ông Trần Thành Nam - Phó Giám 
đốc phụ trách điều hành Vietcombank Đông Đồng 
Nai cảm ơn sự hợp tác và tín nhiệm của Công ty 
CP ANOVA và Công ty CP Mía Đường La Ngà dành 
cho Chi nhánh. Được biết, Công ty CP Mía Đường 
La Ngà hiện có 3 nông trường trồng mía với tổng 
diện tích khoảng 3.200 ha, và hiện đang có chính 
sách liên kết đảm bảo thu mua với các hộ nông dân 

VIETCOMBANK ĐÔNG ĐỒNG NAI 
TRIỂN KHAI GÓI SẢN PHẨM 
CHO VAY HỖ TRỢ NÔNG DÂN

NGÀY 16/9/2019, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK ĐÔNG ĐỒNG 
NAI ĐÃ DIỄN RA LỄ TRIỂN KHAI GÓI SẢN PHẨM CHO VAY 
HỖ TRỢ NÔNG DÂN DÀNH CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN CÓ 
LIÊN KẾT VÀ CANH TÁC TRÊN NÔNG TRƯỜNG CỦA CÔNG 
TY CP MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ.

trồng mía canh tác trên nông trường, quy mô 
hiện tại khoảng 1.000 hộ dân. Tuy nhiên, nhiều 
hộ nông dân chưa chủ động được nguồn vốn để 
đầu tư, do đó không theo kịp mùa vụ, giảm năng 
suất và hiệu quả trồng trọt. 

Vì thế, ông Trần Thành Nam khẳng định, 
Vietcombank sẵn sàng cung cấp gói sản phẩm 
Cho vay hỗ trợ nông dân dành cho các hộ nông 
dân có liên kết và canh tác trên nông trường 
của Công ty CP Mía Đường La Ngà để các hộ 
nông dân yên tâm canh tác, với số tiền cho vay 
lên đến 500 triệu đồng/hộ. Để đảm bảo hoạt 
động cho vay đạt hiệu quả cao, Vietcombank sẽ 
phối hợp cùng Công ty CP Mía Đường La Ngà 
thành lập danh sách các hộ nông dân là các 
khách hàng có uy tín trong việc vay vốn được 
tham gia chương trình hỗ trợ. 

Không dừng lại ở đó, Tập đoàn ANOVA cùng 
Công ty CP Mía Đường La Ngà sẽ hỗ trợ kỹ thuật 
chuyên sâu về canh tác, cải tạo đất cùng nghiên 
cứu về giống mới để nâng cao năng suất, đáp 
ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy, hướng 
đến ổn định đời sống cho bà con nông dân.

Đồng hành cùng Tập đoàn ANOVA và Công 
ty CP Mía Đường La Ngà, Vietcombank với thế 
mạnh về nguồn vốn, chính sách linh hoạt, sản 
phẩm đa dạng, đội ngũ CBNV chuyên nghiệp 
cam kết sẽ đem đến cho các hộ nông dân những 
sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng đơn giản, 
dễ sử dụng, hiệu quả và tiện ích.

Ông Trần Thành Nam – Phó Giám đốc phụ trách điều hành Vietcombank Đông Đồng Nai, 
bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ANOVA cùng 

ông Nguyễn Xuân Tiên - Tổng Giám đốc Công ty CP Mía Đường La Ngà ký kết thỏa thuận hợp tác
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Đón đầu xu hướng phát triển dịch vụ ngân 
hàng trong kỷ nguyên số, trong những năm 
qua, Vietcombank đã tập trung đầu tư, đổi 
mới hệ thống công nghệ, hợp tác với các 

nhà cung cấp giải pháp hàng đầu thế giới, trong đó 
ưu tiên lĩnh vực TTTM nhằm mang đến các dịch vụ 
chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, hướng đến trải 
nghiệm mới cho khách hàng trên không gian số.

Lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam, 
Vietcombank tiên phong ra mắt dịch vụ TTTM trực 
tuyến - Giải pháp kết nối trong thời đại số, cho 
phép khách hàng gửi đề nghị giao dịch và nhận 

Từ ngày 11/10/2019, Vietcombank chính thức triển 
khai dịch vụ thu hộ hóa đơn hàng hóa dịch vụ trực 
tuyến cho khách hàng của adayroi.com. 

Với dịch vụ này, khách hàng có thể thực hiện 
thanh toán hóa đơn mua hàng trên trang bán hàng trực 
tuyến adayroi.com thông qua các kênh thanh toán của 
Vietcombank. Sau khi đặt mua hàng, khách hàng thực hiện 
thanh toán theo các bước sau: 
• Bước 1: Khách hàng thực hiện mua hàng online trên 

website adayroi.com; 
• Bước 2: Tại phần hình thức thanh toán chọn Thanh 

toán khi giao hàng;  
• Bước 3: Khách hàng lưu lại mã hóa đơn của đơn hàng; 
• Bước 4: Khách hàng thực hiện thanh toán tại các điểm 

giao dịch của Vietcombank hoặc trên kênh VCB - iB@
nking. 
Với kênh thanh toán tại quầy giao dịch, Khách hàng 

thực hiện thanh toán hóa đơn theo thông tin số tài khoản 
của adayroi:
• Số tài khoản: 0711008999999; 
• Tên tài khoản: CTCP DICH VU TM TONG HOP 

VINCOMMERCE.
Với kênh thanh toán VCB–iB@nking, Khách hàng đăng 

nhập vào dịch vụ >> Chọn tính năng “Thanh toán hóa đơn” 
>> Chọn dịch vụ “Thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ 
trực tuyến” >> Nhà cung cấp dịch vụ: “ADAYROI” >> Nhập 
“Mã hóa đơn” để thanh toán.

Hiện tại, Vietcombank cung cấp dịch vụ hoàn toàn 
miễn phí. 

Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên 
hệ các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn 
quốc hoặc Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng 24/7 theo 
hotline 1900 54 54 13. 

Dịch vụ Tài trợ thương mại trực tuyến
Giải pháp kết nối cho doanh 
nghiệp trong thời đại số 
VỚI TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC TRỞ THÀNH NGÂN HÀNG ĐỨNG ĐẦU VỀ CHUYỂN ĐỔI 
NGÂN HÀNG SỐ TẠI VIỆT NAM, DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI (TTTM) TRỰC TUYẾN 
CỦA VIETCOMBANK HIỆN LÀ SẢN PHẨM TIÊN PHONG, CÓ TÍNH ĐỘT PHÁ CAO TRÊN THỊ 
TRƯỜNG, NHẰM MANG ĐẾN PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH MỚI, NHANH CHÓNG, BẢO MẬT, 
NHIỀU TIỆN ÍCH, QUA ĐÓ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA 
KHÁCH HÀNG.

kết quả xử lý online thông qua chương trình 
Vietcombank Corporate Channel (VCBCC).

Khách hàng chỉ cần thao tác đơn giản trên 
các thiết bị có truy cập Internet như máy tính, 
điện thoại, laptop, máy tính bảng… để gửi yêu 
cầu giao dịch TTTM (Thư tín dụng, Nhờ thu, 
Bảo lãnh, Thư tín dụng dự phòng). Ngay lập 
tức, Ngân hàng sẽ nhận được yêu cầu của khách 
hàng và tiến hành xử lý giao dịch. Kết quả xử lý 
sẽ được gửi về khách hàng qua chương trình 
VCBCC. 

Dễ dàng thanh toán hóa đơn 
mua hàng trên adayroi.com 
với Vietcombank

NHỊP SỐNG

Bài: Bùi Minh Ngọc

Với tính năng nổi bật của phương thức giao 
dịch trực tuyến, khách hàng giờ đây có thể theo 
dõi tình trạng và cập nhật kết quả xử lý nhanh 
chóng, chủ động, tiết kiệm thời gian, chi phí đi 
lại và nhân lực. Ngoài ra, khách hàng còn được 
ngân hàng tư vấn, hỗ trợ tối đa thông qua các 
mẫu Thư tín dụng, Bảo lãnh được cài đặt sẵn 
trên hệ thống. 

Với tính năng lưu trữ dữ liệu điện tử, 
chương trình Vietcombank Corporate Channel 
cho phép khách hàng tra soát lịch sử giao dịch, 
quản lý và lưu trữ hồ sơ online, tạo lập các mẫu 
mở L/C, bảo lãnh với các đối tác truyền thống, 
qua đó, giảm thiểu thời gian nhập dữ liệu, hạn 
chế sai sót và rủi ro.

Bên cạnh các tính năng kể trên, chương 
trình còn mang đến nhiều tiện ích ưu việt khác 
như hỗ trợ tạo báo cáo theo yêu cầu người sử 
dụng, cung cấp các báo cáo định kỳ, tự động. 

Với công cụ quản lý công việc, khách hàng 
có thể dễ dàng theo dõi ngày đến hạn thanh 
toán, ngày hết hạn L/C, lên lịch các sự kiện hay 
các cuộc họp của công ty.

Dịch vụ TTTM trực tuyến hoạt động dựa 
trên nền tảng Internet, không yêu cầu khách 
hàng đầu tư chi phí lắp đặt, trang bị phần mềm, 
dịch vụ phù hợp với mọi doanh nghiệp, thủ tục 
đăng ký đơn giản. 

Cùng với kênh giao dịch truyền thống tại 
quầy, dịch vụ TTTM trực tuyến hỗ trợ kết nối 
giữa khách hàng và ngân hàng một cách nhanh 
chóng, không còn khoảng cách địa lý, rút ngắn 
thời gian giao dịch, mang đến trải nghiệm mới 
về sản phẩm ngân hàng số cho khách hàng tại 
Việt Nam. Dịch vụ đã khẳng định vị trí tiên 
phong của Vietcombank trên thị trường, thể 
hiện sự nỗ lực không ngừng của Vietcombank 
trong đổi mới công nghệ, mang đến các dịch vụ 
chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế, qua đó, hỗ 
trợ và tiếp sức cho doanh nghiệp bứt phá trong 
thời đại cách mạng kỹ thuật số.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ và sáng tạo không 
ngừng, Vietcombank đã được các tổ chức lớn và 
uy tín trên thế giới như Trade Finance, Alpha 
Sea, Global Trade Review ghi nhận và trao tặng 
giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ TTTM 
tốt nhất Việt Nam” trong nhiều năm qua.

Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng 
liên hệ các điểm giao dịch Vietcombank hoặc 
Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng 24/7 theo 
hotline 1900 54 54 13. 
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NHỊP SỐNG

Bài & Ảnh: Dương Nguyên Thiện 

Bài & Ảnh: Hoàng Vân

Công ty TNHH Nipro Việt Nam là công ty thuộc Tập 
đoàn Nipro, một trong những tập đoàn hàng đầu 
thế giới chuyên về dược phẩm, thiết bị, dụng cụ y 

tế, hóa dược. Nipro được sáng lập từ năm 1954, có trụ 
sở đặt tại Osaka (Nhật Bản) cùng cơ sở sản xuất và kinh 
doanh trên quy mô toàn cầu. Doanh thu của tập đoàn 
năm 2016 khoảng 3,3 tỷ USD. Mục tiêu doanh thu của 
nhà máy Nipro Việt Nam là khoảng 79 triệu USD vào 
năm 2025 với số lượng công nhân ước khoảng 10.000 
người.

Nội dung quy chế gồm 3 chương, 7 điều, quy định 
trách nhiệm trong phối hợp, trao đổi thông tin, 
bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, 

bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh tiền tệ, đấu tranh 
phòng chống tiền giả, bảo vệ an toàn vận chuyển các 
chuyến hàng đặc biệt theo yêu cầu của Vietcombank 
Chí Linh.

Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn 
chặn các hoạt động xâm phạm an toàn tài sản Nhà 
nước và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong 
lĩnh vực tài chính ngân hàng, đảm bảo an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây cũng là lần 
đầu tiên Công an thành phố Chí Linh tổ chức ký kết 
quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với một 
đơn vị ngành tài chính tín dụng trên địa bàn.

Vietcombank Gia Định tham dự 
Lễ khai trương Công ty 
TNHH Nipro Việt Nam

VỪA QUA, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, VỚI TƯ CÁCH LÀ 
ĐỐI TÁC HỢP TÁC TOÀN DIỆN, ĐẠI DIỆN LÃNH 
ĐẠO CHI NHÁNH VIETCOMBANK GIA ĐỊNH ĐÃ 
THAM DỰ LỄ KHAI TRƯƠNG CÔNG TY TNHH NIPRO 
VIỆT NAM.

Quang cảnh Lễ khai trương Công ty TNHH Nipro

VIETCOMBANK CHÍ LINH
KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP 
CÔNG TÁC VỚI CÔNG AN 
THÀNH PHỐ
NGÀY 10/10/2019, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH, 
VIETCOMBANK CHÍ LINH VÀ CÔNG AN TP. CHÍ 
LINH (HẢI DƯƠNG) ĐÃ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI 
HỢP CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ. 

Đ/c Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc Vietcombank Chí Linh; Đại tá Lê Văn Thoan - Ủy viên 
Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố Chí Linh 
cùng ký kết Quy chế phối hợp dưới sự chứng kiến của các đ/cLãnh đạo UBND 

thành phố Chí Linh, các đ/c là Lãnh đạo của 02 đơn vị

Công ty Hữu Nghị là một trong những doanh 
nghiệp sản xuất bánh kẹo hàng đầu tại 
thị trường Việt Nam, đồng thời cũng là 

bạn hàng thân thiết, tin cậy đã đồng hành cùng 
Vietcombank Hoàn Kiếm từ những ngày đầu 
thành lập. Việc cấp tín dụng trị giá 410 tỷ đồng 
của Vietcombank Hoàn Kiếm đáp ứng nhu cầu 
vốn đầu tư trung hạn Nhà máy thực phẩm Hữu 
Nghị - Chi nhánh Công ty Hữu Nghị tại miền Bắc 
tại địa chỉ Lô CN15-2 Khu CN Yên Phong (khu 
mở rộng), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh, với tổng quy mô sản xuất 45.900 tấn 
sản phẩm/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Trung Hiếu 
- Chủ tịch HĐQT Công ty Hữu Nghị gửi lời cảm 
ơn chân thành tới Ban Giám đốc Vietcombank 
Hoàn Kiếm đã tin tưởng và đồng hành cùng 
Công ty trong suốt nhiều năm qua và mong 
muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ 
Vietcombank Hoàn Kiếm trong những dự án 
sắp tới.

Ông Thiều Quang Hiệp - Giám đốc 
Vietcombank Hoàn Kiếm đánh giá cao sự hợp 
tác đồng thời gửi lời cảm ơn tới Công ty Hữu 
Nghị vì đã chọn Vietcombank là bạn đồng hành. 
Với nhiệt huyết và đà phát triển hiện nay, ông 
Thiều Quang Hiệp chúc Công ty ngày càng lớn 
mạnh và cùng Vietcombank Hoàn Kiếm song 
hành trong những dự án tiếp theo. 

Ngày 27/9/2019, tại Trụ sở 
Vietcombank Chí Linh đã 
diễn ra Hội nghị đánh giá 

kết quả thực hiện thu ngân sách 
Nhà nước (NSNN) và triển khai 
thỏa thuận phối hợp thu NSNN 
giữa Vietcombank Chí Linh, Kho 
bạc Nhà nước Chí Linh và Chi cục 
thuế TP. Chí Linh.

Theo nội dung thoả thuận, 3 
cơ quan trên thực hiện tốt việc 
phối hợp thu NSNN, bảo đảm 

VIETCOMBANK HOÀN KIẾM & 
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ 
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 
TÀI TRỢ DỰ ÁN 

Bài & Ảnh: Nguyễn Huyền Trang 

NGÀY 07/10/2019, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK HOÀN KIẾM, 
ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRỊ GIÁ 410 
TỶ ĐỒNG TÀI TRỢ DỰ ÁN “ĐẦU TƯ MỚI NHÀ MÁY THỰC 
PHẨM HỮU NGHỊ - CN CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ 
TẠI MIỀN BẮC” GIỮA VIETCOMBANK HOÀN KIẾM VÀ CÔNG 
TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ (CÔNG TY HỮU NGHỊ).

Ông Nguyễn Tuấn Nam - Phó Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm & ông Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch 
HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị ký kết hợp đồng tài trợ dự án

VIETCOMBANK CHÍ LINH KÝ KẾT THỎA THUẬN THU NGÂN SÁCH
Bài & Ảnh: Hoàng Vân

tiến độ, đúng quy định, hạn chế 
thấp nhất sai sót xảy ra. Việc ký 
kết Thỏa thuận Thu NSNN giữa ba 
đơn vị được coi là một trong những 
nội dung quan trọng trong chương 
trình đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính và hiện đại hóa Kho bạc 
Nhà nước. Các quy trình nghiệp vụ 
hướng tới việc tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho người nộp thuế, tiết 
kiệm chi phí, thời gian cho cả khách 
hàng và Kho bạc.

Bà Bùi Thị Nghĩa- Giám đốc Vietcombank Chí 
Linh (ngoài cùng bên) phải ký kết thỏa thuận 

phối hợp thu NSNN giữa Vietcombank Chí Linh - 
KBNN Chí Linh- Chi cục thuế thành phố Chí Linh
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Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Vũ Việt 
- Phó Giám đốc Học viện Tài chính gửi lời 
tri ân đến các doanh nghiệp, các tổ chức 

tài chính nói chung và Vietcombank nói riêng 
cũng như bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục 
đồng hành với Học viện trong các hoạt động 
tiếp theo.

Trong khuôn khổ chương trình, bà 
Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank chia sẻ: Nhằm mục tiêu tăng 
cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và hỗ trợ sinh viên, phục vụ sự 
nghiệp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh 
vực tài chính, ngân hàng, tháng 10/2018, 
Vietcombank và Học viện Tài chính đã ký kết 
Thỏa thuận hợp tác với các nội dung chính: 
Vietcombank trao học bổng cho sinh viên xuất 
sắc hằng năm, hỗ trợ sinh viên thực tập, tìm 
hiểu thực tế hoạt động kinh doanh, nghiên cứu 
khoa học; cung ứng tổng thể các dịch vụ ngân 
hàng cho Học viện và sinh viên học viện; Học 
viện Tài chính giới thiệu sinh viên tốt nghiệp 
xuất sắc để Vietcombank xem xét tuyển chọn. 

Trước đó, nhân dịp Lễ khai giảng năm học 
2019-2020, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã trao 
học bổng cho sinh viên nhiều trường đại học 
lớn ở Hà Nội như Học viện Ngân hàng, Đại học 
Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương. 

VIETCOMBANK
tặng 20 suất học bổng trị giá 200 triệu 
đồng cho sinh viên Học viện Tài chính

Bài & Ảnh: Minh Yến

NGÀY 15/10/2019, TẠI HÀ NỘI, HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 
TỔ CHỨC HỌP BÁO THÔNG TIN VỀ NGÀY HỘI TUYỂN 
DỤNG VÀ LỄ TRAO HỌC BỔNG THẮP SÁNG TÀI NĂNG. 
BÀ NGUYỄN THỊ KIM OANH - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
VIETCOMBANK THAM DỰ SỰ KIỆN VÀ THAY MẶT BAN 
LÃNH ĐẠO TRAO TẶNG 20 SUẤT HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 200 
TRIỆU ĐỒNG CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank trao 20 suất học bổng cho sinh viên 
Học viện Tài chính

Vietcombank Gia Định tham dự Ngày hội hiến máu tình nguyện 

“Giọt hồng yêu thương” lần II năm 2019 Bài & Ảnh: Dương Nguyên Thiện 

Hiến máu tình nguyện là 
một trong những phong 
trào lớn hiện nay của 

toàn xã hội, là một hoạt động 
đầy ý nghĩa và mang đậm tính 
nhân văn. Hưởng ứng tinh 
thần tương thân tương ái, thực 
hiện Kế hoạch số 187-CV/
ĐTNVCB ngày 04/09/2019 
của Ban Thường vụ Đoàn 
thanh niên Vietcombank, thực 
hiện chương trình công tác 
Đoàn và phong trào thanh 

niên năm 2019, Đoàn cơ sở 
Vietcombank Gia Định đã 
tham dự Ngày hội hiến máu 
tình nguyện “Giọt hồng yêu 
thương” lần II năm 2019.

Với tinh thần “Triệu ước 
mơ tình nguyện, một hành 
động yêu thương”, những giọt 
máu tình nguyện của tuổi trẻ 
Vietcombank hôm nay đã thể 
hiện tình cảm, tấm lòng nhân 
ái, trách nhiệm của mỗi cá 
nhân với cộng đồng. 

Đoàn viên thanh niên Vietcombank Gia Định đo 
huyết áp để hiến máu an toàn

NHỊP SỐNG

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

Bài & Ảnh: Trần Hoàng Tuấn Kiệt

Bài: Nguyễn Hữu Đức, Ảnh: Phan Thanh Nam  

Bài & Ảnh: Đào Anh Tùng
Cán bộ Vietcombank Hưng 
Yên cùng thầy cô, gia đình 
chụp ảnh lưu niệm cùng em 
Trần Thị Hiền

Sáng ngày 17/10/2019, nằm trong chuỗi chương trình 
“Chắp cánh ước mơ” do Đài PT&TH tỉnh Hưng Yên phối 
hợp với Hội khuyến học tỉnh thực hiện, Vietcombank 

Hưng Yên tiếp tục trao tặng một suất học bổng (trị giá 6 triệu 
đồng) cho học sinh nghèo vượt khó là em Trần Thị Hiền, học 
sinh lớp 7B Trường THCS Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 
Yên.

Tối ngày 16/10/2019, đại diện lãnh đạo Vietcombank 
Tây Hà Nội tham dự Chương trình gây quỹ hỗ trợ 
bệnh nhân ung thư nghèo 2019 “Ngày mai tươi 

sáng” do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi 
sáng phối hợp cùng Bệnh viện K và các đơn vị tổ chức.

Tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Hiệp - Chủ tịch 
Công đoàn, Phó Giám đốc đại diện Vietcombank Tây Hà 
Nội đã lên nhận kỷ niệm chương vì sự đóng góp ủng hộ 
Quỹ trong năm 2019 với tổng số tiền là 150 triệu đồng.  

Ngày 21/09/2019, tại trụ sở UBND xã Hiệp Phước, huyện 
Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Vietcombank Tân Bình cùng 
Ban Giám đốc Bệnh viện Quận 2, Công ty Đầu tư tài 

chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC), Công ty TNHH MTV 
Dược Sài Gòn (Sapharco), Phòng Tài chính đầu tư - Sở Tài 
chính TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khám bệnh, phát 
thuốc miễn phí cho 300 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh 
khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn, người có công 
với cách mạng trong xã. 

Ngoài ra, Vietcombank Tân Bình, HFIC và Sở tài chính 
thành phố còn dành tặng bà con 310 phần quà thiết thực, ý 
nghĩa với tổng trị giá 68 triệu đồng.

Ngày 27/9/2019, đoàn cán bộ Vietcombank Đà Nẵng 
đến thăm và tặng quà cho các em học sinh tại Điểm 
trường Tắk Lũ và 42 hộ đồng bào dân tộc Ca Dong 

ở thôn 3, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 
Trên cơ sở đề xuất của địa phương, đoàn đã tặng các 

cháu học sinh áo mưa, ủng đi mưa, mũ len, cặp sách, chăn 
mền và nhiều bánh kẹo; tặng các hộ gia đình mì tôm, 
đường, sữa, dầu ăn, nước mắm… và tặng Điểm trường 
600m ống nước, bếp ga, bình ga để đưa nước sinh hoạt 
về Điểm trường và tổ chức nấu ăn cho các cháu mỗi tuần 
2 bữa. 

VIETCOMBANK HƯNG YÊN ĐỒNG HÀNH CÙNG 
CHƯƠNG TRÌNH “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”

VIETCOMBANK TÂY HÀ NỘI HƯỞNG ỨNG 
CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ HỖ TRỢ BỆNH 
NHÂN UNG THƯ NGHÈO 2019 

VIETCOMBANK TÂN BÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG 
ASXH TẠI HUYỆN NHÀ BÈ

Đại diện Vietcombank Tân Bình, HFIC, Sapharco, Bệnh viện Quận 2, Bệnh viện Nhà Bè 
và Sở tài chính

VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG THĂM VÀ 
TẶNG QUÀ ĐIỂM TRƯỜNG TẮK LŨ

Quang cảnh trao quà cho học sinh và hộ gia đình đồng bào dân tộc Ca Dong

NHỊP SỐNG
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Tại mỗi trường học, Vietcombank 
đã trực tiếp mở gian hàng, có 
cán bộ hỗ trợ, tư vấn và đăng 

ký dịch vụ cho sinh viên ngay trong 
ngày nhập học, sinh viên không phải 
đến các điểm giao dịch để mở tài 
khoản, mở thẻ hay đăng ký các dịch 
vụ ngân hàng. Chỉ trong 02 tháng 
triển khai chương trình, đã có gần 
7.000 tài khoản ngân hàng được mở 
mới. Đặc biệt, tại một số trường, 
chương trình đã thu hút gần 1.000 
sinh viên tham gia đăng ký sử dụng 

Hoàn thành chuỗi chương trình 
“Vietcombank chào đón tân 
sinh viên năm 2019”
TỪ THÁNG 08 ĐẾN THÁNG 10/2019, VIETCOMBANK ĐÃ THỰC HIỆN 
THÀNH CÔNG CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH “VIETCOMBANK CHÀO ĐÓN 
TÂN SINH VIÊN NĂM 2019” TẠI 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 
TRÊN TOÀN QUỐC. ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG NIÊN ĐƯỢC 
VIETCOMBANK TỔ CHỨC TỪ NĂM 2014, VỚI MỤC TIÊU ĐỒNG HÀNH 
CÙNG SINH VIÊN KHI BƯỚC VÀO MỘT GIAI ĐOẠN MỚI CỦA CUỘC ĐỜI. 

dịch vụ như Đại học Công nghiệp TP. 
Hồ Chí Minh, Đại học Vinh,…

Sự thay đổi rõ rệt trong thiết 
kế gian hàng, nổi bật biểu tượng xe 
bus, kết hợp với các hoạt động sôi 
nổi, gắn kết sinh viên, sự nhiệt tình 
của CBNV đã tạo nên hình ảnh một 
Vietcombank thân thiện gần gũi. 
Bạn Nam (sinh viên Đại học Bách 
Khoa Tp.HCM) chia sẻ: “Chương 
trình của Vietcombank đã giúp 
chúng em có cơ hội mở thẻ, đăng ký 
các dịch vụ ngân hàng điện tử ngay 

tại trường miễn phí, lại còn được 
tặng quà và quay số trúng thưởng. 
Dịch vụ của Vietcombank rất đa 
dạng với nhiều tiện ích, các anh chị 
nhiệt tình hỗ trợ. Em chắc chắn sẽ 
trở thành khách hàng trung thành 
của Vietcombank”. Những lời khích 
lệ động viên ấy đã giúp cho chương 
trình ngày càng trở nên quen thuộc, 
được nhiều sinh viên tại các trường 
Đại học, Cao đẳng quan tâm, đón 
nhận và vui mừng khi thấy gian 
hàng Vietcombank đến với trường 
mình. 

Năm 2019, ngoài sự thay đổi lớn 
về giao diện gian hàng, các quà tặng 
ngày càng hấp dẫn như bình nước 
Lock&lock, voucher Lotte, sạc dự 
phòng Anker 10.000mAH, điện thoại 
thông minh Samsung Galaxy A2... 
đã thu hút rất đông sinh viên tới 
gian hàng để đăng ký dịch vụ và trải 
nghiệm. Vẫn tiếp tục đưa ra các ưu 
đãi hấp dẫn như miễn phí 01 tháng 
SMS chủ động, 03 tháng dịch vụ 
VCB Mobile B@nking, Vietcombank 
mong muốn đem các tiện ích tuyệt 
vời giới thiệu đến sinh viên - những 
người trẻ năng động, am hiểu công 
nghệ trong thời đại 4.0.

Chương trình “Vietcombank 
chào đón Tân sinh viên 2019” đã 
khép lại một mùa khai giảng thành 
công. Vietcombank hy vọng chương 
trình đã mang lại một không khí 
mới cho giảng đường, sân trường 
của các tân sinh viên, giúp các bạn 
quên đi những bỡ ngỡ của ngày đầu 
nhập học, sẵn sàng năm học mới với 
tâm thế tự tin, quyết liệt và thành 
công. Vietcombank luôn đồng hành 
bên các bạn!

Sinh viên đăng ký sử dụng dịch vụ tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân
Bài & Ảnh: NtD

Sáng 28/9/2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 
Hoa Lư tổ chức lễ ra mắt Quỹ khuyến học, 
khuyến tài Đinh Tiên Hoàng, huyện Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình.
Tham dự buổi lễ có các ông Đinh Tiến Dũng - 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; 
bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình; ông 
Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành trong tỉnh và đại diện 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
tài trợ, ủng hộ Quỹ. 

Tại sự kiện, đại diện Vietcombank, bà Phùng 
Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc đã trao tặng 
600 triệu đồng cho Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh 
Tiên Hoàng. Vietcombank hy vọng và tin tưởng rằng, 
việc ra mắt Quỹ sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy 
mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây 
dựng xã hội học tập của huyện Hoa Lư ngày càng 
phát triển, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nhân tài 
cho quê hương, đất nước.

VIETCOMBANK LONG AN
VỚI CÔNG TÁC 
AN SINH XÃ HỘI 

Ngày 27/09/2019, đại diện Ban giám đốc, BCH Công 
đoàn, Đoàn thanh niên Vietcombank Long An cùng 
đại diện chính quyền địa phương đã trao nhà tình 

nghĩa sửa chữa trị giá 30 triệu đồng cho gia đình bà 
Phạm Thị Nguyệt, thuộc đối tượng vợ liệt sỹ tại địa bàn 
phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Như vậy, từ 
đầu năm 2019 đến nay, Vietcombank Long An đã trao 
03 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá 180 
triệu đồng và 1 căn nhà tình nghĩa sửa chữa trị giá 30 
triệu đồng.

Nằm trong chuỗi các hoạt động ASXH, ngày 
06/10/2019, trong khuôn khổ chương trình Tiếp sức 
đến trường, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và 
tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn lần 
thứ 8, năm 2019 do NHNN chi nhánh tỉnh Long An phối 
hợp cùng một số tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh và 
Bệnh viện Đa khoa Long An tổ chức, Vietcombank Long 
An đã ủng hộ 20 triệu đồng, trao tặng 100 phần quà cho 
các em học sinh.

Các đơn vị tham gia chương trình đã khám chữa 
bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 hộ 
dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Thanh Vĩnh Đông và 
Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Đại diện Ban Giám đốc Vietcombank Long An và Chính quyền địa phương trao tặng 
nhà tình nghĩa sửa chữa

Vietcombank trao tặng 
600 triệu đồng cho 
Quỹ khuyến học, khuyến 
tài Đinh Tiên Hoàng

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank trao tặng 
600 triệu đồng cho Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Tiên Hoàng

NHỊP SỐNG

Bài & Ảnh: MKTBL
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Ngày 04/10/2019, Vietcombank Tây Ninh phối hợp 
cùng Uỷ ban MTTQ huyện Dương Minh Châu tổ 
chức Lễ trao tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ 

nghèo và hộ cận nghèo tại xã Bàu Năng và xã Phan, mỗi 
căn trị giá 50 triệu đồng. Đây là 5 trong số 13 căn nhà 
được Vietcombank Tây Ninh xây dựng, trao tặng trên 
địa bàn Tây Ninh trong năm 2019. Nguồn kinh phí được 
trích từ quỹ xã hội Công đoàn Vietcombank và chi phí 
ASXH của Chi nhánh.

Đây là món quà ý nghĩa của Vietcombank hướng đến 
cộng đồng, hy vọng rằng với ngôi nhà mới, các hộ nghèo 
và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh yên tâm làm 
ăn, sinh sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và 
vươn lên thoát nghèo.

Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh cũng trao tặng bằng 
khen cho Vietcombank Tây Ninh vì đã có thành tích 
đóng góp kinh phí cho Quỹ vì người nghèo huyện Dương 
Minh Châu.

Sáng ngày 11/10/2019, Vietcombank Bình Dương 
phối hợp với Hội khuyến học thị xã Tân Uyên tổ 
chức trao tặng 90 suất học bổng với tổng giá trị 

100 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, hiếu học 
năm học 2019-2020 trên địa bàn thị xã Tân Uyên. Mỗi 
suất học bổng trị giá từ 1-1,5 triệu đồng tùy theo từng 
cấp học là sự khích lệ, động viên thiết thực nhất để 
các em có thêm động lực tiếp tục con đường học vấn, 
nỗ lực vươn lên đóng góp công sức cho xã hội mai sau.

Đây là một trong những hoạt động ASXH được 
Vietcombank Bình Dương duy trì hàng năm để tài trợ 
cho lĩnh vực giáo dục của tỉnh nhà, với mong muốn 
cùng các doanh nghiệp, đoàn thể và tổ chức xã hội 
chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. 

Năm 2019, Vietcombank Bình Dương sẽ dành 
ngân sách 2 tỷ đồng để tài trợ cho các hoạt động 
ASXH, trong đó 700 triệu đồng được dành riêng cho 
lĩnh vực giáo dục. Trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ 
tiếp tục phối hợp với các Hội bảo trợ, Hội khuyến học 
để tài trợ học bổng cho các em học sinh trên địa bàn 
thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An và huyện 
Bắc Tân Uyên.

VIETCOMBANK TÂY NINH 

Vietcombank Bình Dương

TẶNG NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 
CHO HỘ NGHÈO 

Bài & Ảnh: Trần Văn Diệu 

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới

trao học bổng cho học sinh 
nghèo, hiếu học

Ông Nguyễn Võ Duy Khương - Phó Giám đốc, đại diện 
Vietcombank Bình Dương trao học bổng cho các em học sinh.

NHỊP SỐNG

Bài: Tuyền Rossie                                                         

Ngày 5/9/2019, hòa chung 
không khí tươi vui ngày 
khai trường, Đoàn thanh 
niên Vietcombank Bắc 

Gia Lai đã trao tặng 10 ghế đá (cho 
Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
tỉnh Gia Lai và Trường THPT Hoàng 
Hoa Thám), 12 suất học bổng (cho 
12 em học sinh có thành tích học tập 
xuất sắc nhất năm học 2018-2019 
của Trường Quốc tế Châu Á Thái 
Bình Dương - đơn vị khách hàng 
thân thiết của Chi nhánh). Tổng giá 
trị quà tặng và học bổng trị giá trên 
16 triệu đồng.

Ngày 07/09/2019, với tinh thần 
thiện nguyện và tình yêu thương 

VIETCOMBANK BẮC GIA LAI: 
THÁNG 9 - HÀNH TRÌNH 
CỦA YÊU THƯƠNG
TIẾP NỐI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ASXH, HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG 
THÁNG 9/2019 VỚI CHỦ ĐỀ “TRUYỀN CẢM HỨNG TỪ NHỮNG ÁNH 
SẮC XANH” KHÔNG CHỈ LÀ TẤM LÒNG CỦA CÁC VCBERS BẮC GIA 
LAI MÀ CÒN LÀ MONG MUỐN CỦA TẤT CẢ CBNV VIETCOMBANK 
CÙNG CHUNG TAY, GÓP SỨC GIÚP CÁC EM NHỎ CÓ ĐƯỢC CHUỖI 
NGÀY ĐẾN TRƯỜNG THẬT NHIỀU NIỀM VUI VÀ Ý NGHĨA.

dành cho các em nhỏ kém may mắn 
nhưng luôn cố gắng, nỗ lực trong 
học tập, Đoàn thanh niên chi nhánh 
đã tổ chức chương trình “Trung thu 
cho bé” đầy ý nghĩa tại Trường Tiểu 
học số 2, xã K’Dang, huyện Đakđoa. 
Tại chương trình, các VCBers đã gửi 
tặng các em nhỏ những tiết mục văn 
nghệ sôi động, tổ chức hoạt động 
giao lưu, trò chơi tập thể. Hơn 300 
phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn đã 
được tặng cho các bé vui Trung thu; 
25 suất vở trắng được trích từ Quỹ 
Đoàn được trao cho các em có thành 
tích học tập xuất sắc. 

Tháng 9 thêm sắc màu và ấm áp 
hơn với chương trình “Vui hội trăng 

rằm” dành cho con em cán bộ của 
Chi nhánh. Đêm hội diễn ra thành 
công trong không khí vui tươi, thể 
hiện được sự quan tâm của Ban 
Giám đốc đến đời sống của CBNV 
Chi nhánh, tạo điều kiện cho các anh 
chị yên tâm làm việc, hoàn thành 
nhiệm vụ một cách tốt nhất. 

Hành trình yêu thương tháng 
9 khép lại bằng chương trình 
“Gặp mặt, đối thoại, lắng nghe 
ý kiến, nguyện vọng trẻ em” do 
Vietcombank Bắc Gia Lai và UBND 
phường Yên Thế tổ chức nhằm 
giúp các em nhỏ vượt khó học giỏi. 
Trong khuôn khổ chương trình, 
Vietcombank Bắc Gia Lai đã tài trợ 
4 chiếc xe đạp, tổng trị giá 6 triệu 
đồng, cho 4 học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn với mong muốn tiếp thêm 
động lực, sức mạnh cho các em 
trong cuộc sống.

Nhìn lại những hình ảnh của 
các hoạt động vào tháng 9, VCBers 
Bắc Gia Lai tự hứa sẽ có nhiều hơn 
nữa những chương trình mang màu 
xanh Vietcombank đến gần hơn với 
tất cả mọi người. 

Đ/c Đặng Thế Hùng – Cán bộ phòng KH trao tặng tượng trưng 05 ghế đá (bên phải)

Chị Bùi Thị Thanh Tuyền – Phó Bí thư Đoàn thanh niên (bên phải) 
cùng bà Mai Thị Thanh Huyền – Bí thư phường Yên Thế (thứ 3 bên 

phải sang) trao tặng 04 xe đạp cho học sinh

Tinh thần của VCBers Bắc Gia Lai
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Tại Đại hội,  đ/c Tô Văn Thành - Chủ tịch CĐCS 
Vietcombank Tuyên Quang đã trình bày báo cáo 
tổng kết hoạt động công đoàn tại chi nhánh năm 

2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2019-2024; đ/c Nguyễn Ngọc Thái - Ủy viên BCH 
CĐCS trình bày Báo cáo kiểm điểm BCH CĐCS năm 
2018-2019. 

Đại hội đã nghe tham luận của các tổ công đoàn 
bao gồm: Phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng Hành 
chính nhân sự ngân quỹ, Phòng Kế toán và Phòng 
Khách hàng. 

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 05 đoàn 
viên công đoàn ưu tú tham gia vào BCH CĐCS nhiệm 
kỳ 2019-2024. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt 
BCH CĐCS nhiệm kỳ 2019-2024, đ/c Tô Văn Thành - 
Phó Giám đốc Chi nhánh hứa sẽ phấn đấu để 100% 
đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% 
cán bộ công đoàn đạt danh hiệu “Cán bộ công đoàn 
xuất sắc”, CĐCS Vietcombank Tuyên Quang đạt danh 
hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” trong 
suốt nhiệm kỳ.

Vietcombank Ninh Bình tin tưởng, các hộ gia đình 
được hỗ trợ vê nhà ở sẽ có động lực để yên tâm lao 
động sản xuất, từng bước thoát nghèo. Trong thời 

gian tới, Vietcombank Ninh Bình sẽ tiếp tục chung sức 
vì cộng đồng với mong muốn chia sẻ và giúp đỡ những 
hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, nghị lực, hướng 
đến một tương lai tươi sáng.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm 2006 đã và 
đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu 
rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái 
“lá lành đùm lá rách”, được đông đảo đoàn viên, công 
nhân viên chức lao động hưởng ứng. 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN THỨ I 
NHIỆM KỲ 2019-2024
VIETCOMBANK TUYÊN QUANG

Bài: Nguyễn Triệu Mai Anh

Bài & Ảnh: NtD

SÁNG 19/10/2019, VIETCOMBANK TUYÊN QUANG 
ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 
CƠ SỞ (CĐCS) LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2019-
2024 VỚI SỰ THAM DỰ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
CÙNG 26 ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN.

Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại Đại hội

Vietcombank Ninh Bình 
hưởng ứng chương trình 

“Mái ấm Công đoàn”
NGÀY 27/09/2019, VIETCOMBANK NINH BÌNH 
PHỐI HỢP CÙNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH 
BÌNH TỚI THĂM VÀ TRAO SỐ TIỀN 90 TRIỆU ĐỒNG 
HỖ TRỢ XÂY NHÀ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” CHO 3 
GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH 
KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. 

Ông Hoàng Huy Nam – Phó Giám đốc - Chủ tịch CĐCS VCB Ninh Bình cùng đại diện 
LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, tổng trị giá 90 triệu đồng.

KẾT NỐI

Bài & Ảnh: Đinh Thu Nguyệt
Bài: Phạm Quang Khải - Ảnh: Phạm Hoàng Anh

Đ/c Đặng Ngọc Hải – Giám đốc Vietcombank Kiên Giang báo cáo kết quả kinh 
doanh 09 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch, phương hướng kinh doanh những 

tháng cuối năm 2019 tại Hội nghị khách hàng 2019

Đ/c Bí thư Chi ủy phát biểu tại Đại hội

Ngày 29/9/2019, tại trụ sở chi nhánh, 
Vietcombank Kiên Giang tổ chức thành công Đại 
hội Công đoàn Cơ sở khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 
2024 và Hội nghị khách hàng năm 2019. 

Tại Đại hội Công đoàn cơ sở, bà Nguyễn Thị Phương 
Thảo - Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo tổng kết hoạt 
động Công đoàn nhiệm kỳ XIII và phương hướng hoạt 
động cho nhiệm kỳ mới; đoàn viên Công đoàn được 
nghe báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XIII, thảo luận, 
biểu quyết các nội dung của văn kiện về quyền lợi, trách 
nhiệm của Đoàn viên công đoàn, các chỉ tiêu về hoạt 
động kinh doanh… để Đoàn chủ tịch tiếp thu, phản hồi 
và thực hiện bầu cử BCH Công đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 
2019 – 2024.

Buổi chiều cùng ngày, Vietcombank Kiên Giang đã tổ 
chức Hội nghị khách hàng năm 2019 nhằm tri ân, gặp 
gỡ các đối tác, khách hàng có mối quan hệ truyền thống, 
tiềm năng đóng góp cho sự phát triển và lớn mạnh của 
chi nhánh.

Tại Hội nghị, ông Đặng Ngọc Hải - Giám đốc Chi 
nhánh đã báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 
2019 và kế hoạch, phương hướng kinh doanh những 
tháng cuối năm. Sự đồng hành, hài lòng của khách hàng 
chính là nguồn động viên, khích lệ và động lực để cán 
bộ nhân viên Chi nhánh tiếp tục cống hiến, cùng hướng 
đến mục tiêu chung của hệ thống Vietcombank theo 
định hướng chiến lược phát triển đã được Ban Lãnh đạo 
đề ra.  

Ngày 21/09/2019, Chi đoàn cơ sở Vietcombank 
Nam Định long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn 
lần thứ IV nhằm tổng kết công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019, 

thảo luận và quyết định phương hướng nhiệm vụ 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 
2019-2022, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành và Bí 
thư Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022.

Tham dự buổi lễ, đ/c Trần Mạnh Hùng - Bí thư 
Chi uỷ, Giám đốc Vietcombank Nam Định đã có 
những ghi nhận, đánh giá về các thành tích đã đạt 
được; những tồn tại hoặc những thế mạnh nhưng 
chưa được phát huy, hay những kinh nghiệm trong 
cách tổ chức, gây dựng phong trào để hoạt động 
Đoàn thiết thực, ý nghĩa hơn.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành mới hứa sẽ tiếp tục 
phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, 
tích cực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt những 
mục tiêu Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng 
Vietcombank Nam Định ngày càng phát triển và vững 
mạnh.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHÓA XIV, 
NHIỆM KỲ 2019 - 2024 VÀ HỘI NGHỊ 
KHÁCH HÀNG NĂM 2019
Vietcombank Kiên Giang

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LẦN THỨ IV, 
NHIỆM KỲ 2017-2019
Vietcombank Nam Định
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Bài & Ảnh: Nguyễn Quốc Duy Khương

Vietcombank An Giang
Thứ Bảy yêu thương

Ảnh trên bên trái: Đoàn viên chụp ảnh lưu niệm tại cổng Trung tâm
Ảnh trên bên phải: Đoàn viên tận tâm chăm sóc em nhỏ bị bệnh bại não.

Ảnh trên bên trái: Đoàn viên chụp ảnh lưu niệm tại cổng Trung tâm
Ảnh trên bên phải: Đoàn viên tận tâm chăm sóc em nhỏ bị bệnh bại não.

TRONG CÁI NẮNG SÁNG KHÔNG QUÁ GAY GẮT CỦA 
NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG 10, CHÚNG TÔI - NHỮNG ĐOÀN 
VIÊN CHI ĐOÀN VIETCOMBANK AN GIANG - ĐÃ CÓ NHỮNG 
PHÚT GIÂY SẺ CHIA YÊU THƯƠNG TẠI TRUNG TÂM BẢO 
TRỢ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG.

Nhằm phát huy truyền thống nhân văn tốt 
đẹp của Người Vietcombank, nâng cao 
vai trò xung kích, tình nguyện của lực 
lượng trẻ tại đơn vị, được sự chấp thuận 

của Ban Giám đốc Chi nhánh, Ban chấp hành 
Chi đoàn Vietcombank An Giang đã phát động 
chương trình “Vietcombank An Giang gắn kết 
yêu thương”. Chương trình kêu gọi, vận động 
quyên góp của đoàn viên thanh niên và người 
lao động tại Chi nhánh để tổ chức thực hiện 
thăm hỏi và trao quà cho hơn 168 trẻ mồ côi, 
người tàn tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và 
những cụ già neo đơn tại Trung tâm bảo trợ xã 
hội tỉnh. 

Nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 
đoàn viên thanh niên và người lao động tại Chi 
nhánh, trong nhiều ngày, những phần quà như 
bánh ngọt, sữa tươi hay quần áo, nước xả, nước 
giặt,… đã được Ban tổ chức tiếp nhận, mua sắm 
và sắp xếp riêng vào từng túi phù hợp. 

Ngày 19/10/2019 là ngày cuối tuần nhưng 
các đoàn viên Chi đoàn đã có mặt rất sớm tại 
Trụ sở Chi nhánh. Mọi người nhanh nhẹn luôn 
tay luôn chân thực hiện nốt những công việc 
còn lại để chuyển quà tặng lên xe. 

Chúng tôi đi thăm từng giường, từng phòng 
của các cụ, các bé. Ai đó đã nói rằng niềm vui 
khi được sẻ chia sẽ nhân đôi gấp bội. Hy vọng 
những lời thăm hỏi động viên và những phần 
quà nho nhỏ của chúng tôi sẽ tiếp thêm động 
lực cho những con người nơi đây thêm mạnh 
mẽ, yêu đời, vượt qua nghịch cảnh của số phận.  

KẾT NỐI

Bài & Ảnh: Phan Thị Thu Trang

Ngày 12/10/2019, Chi đoàn cơ sở Vietcombank 
Hà Thành tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn 
lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 - 2022. 

Tại Đại hội, đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Bí thư 
Chi đoàn cơ sở trình bày Báo cáo tổng kết công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên của Chi Đoàn nhiệm 
kỳ 2017 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm 
kỳ 2019 - 2022. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, Chi 
đoàn cơ sở Vietcombank Hà Thành đã nỗ lực trong tổ 
chức hoạt động, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
cho đoàn viên, từ đó nâng cao vai trò của đoàn viên 
đối với công tác chuyên môn và thành tích chung của 
Chi nhánh.

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Nguyễn Hữu Bằng - Bí 
thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh đã chỉ đạo, định 
hướng những nội dung, việc làm cụ thể cho Đoàn 
viên thanh niên để phát triển phong trào Đoàn đạt 
hiệu quả thực chất.

Đại hội cũng tổ chức lễ Trưởng thành Đoàn, tặng 
hoa, giấy chứng nhận và quà lưu niệm tới 05 đoàn 
viên. Với sự thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu 
BCH nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 4 đ/c và hứa hẹn sẽ 
nâng cấp lên Đoàn cơ sở, bổ sung nhân sự BCH trong 
thời gian tới. 

Ngày 25/09/2019, BCH Đoàn cơ sở Vietcombank 
Chi nhánh Thăng Long đã tổ chức thành công 
“Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022”. 

Tại buổi lễ, đ/c Phạm Văn Tạo - Bí thư Đoàn 
cơ sở Vietcombank Thăng Long phát biểu sơ kết nửa 
đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022, chỉ ra các mặt làm được 
cũng như các mặt còn hạn chế của phong trào Đoàn, 
trình bày định hướng, mục tiêu hoạt động và phát triển 
trong nửa sau nhiệm kỳ. Đại diện các Chi đoàn trực 
thuộc cũng phát biểu các tham luận, ý kiến đóng góp 
nhằm lan tỏa tác động tích cực tới toàn bộ Đoàn viên 
trong Chi nhánh.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Võ Thị Thu Hằng - Ủy 
viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc 
Vietcombank Thăng Long biểu dương những thành 
tích Đoàn cơ sở đã đạt được, đưa ra ý kiến chỉ đạo, định 
hướng và gợi ý giải pháp thực hiện cho phong trào Đoàn 
trong nửa nhiệm kì tiếp theo.

Đ/c Dương Bảo Trung - Phó Bí thư thường trực 
Đoàn Thanh niên Vietcombank cũng ghi nhận nhiều 
bứt phá của Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long, nhấn 
mạnh sự phát triển của Đoàn cơ sở cần gắn liền với hoạt 
động kinh doanh của Chi nhánh.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đ/c Phạm Văn Tạo tiếp 
thu ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của đ/c Võ Thị Thu Hằng 
và đ/c Dương Bảo Trung, cam kết sẽ nỗ lực để đưa Đoàn 
cơ sở Vietcombank Thăng Long tiếp tục phát triển, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn cơ sở 
Vietcombank Thăng Long
SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2017-2022

Đồng chí Phạm Văn Tạo - Bí thư Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long 
phát biểu sơ kết nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại biểu tặng hoa, chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành mới 
nhiệm kỳ 2019 - 2022

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LẦN THỨ 3, 
NHIỆM KỲ 2019 - 2022
Vietcombank Hà Thành

Bài & Ảnh: Đinh Thu Nguyệt
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Đợt ra quân này có sự tham gia tích cực 
của 200 CBNV trong chi nhánh, thực 
hiện quét dọn vệ sinh, dọn cỏ, chăm sóc 
cây xanh, thu gom rác thải, làm sạch các 

biển hiệu, bóc xóa các quảng cáo rao vặt tại trụ 
sở Chi nhánh và 15 phòng giao dịch; 36 booth 
ATM, 62 máy ATM và 45 nhà chờ xe bus do Chi 
nhánh quản lý trong toàn tỉnh. 

Ngày 12/10/2019, Đoàn Thanh 
niên Vietcombank Vĩnh Phúc 
đã tổ chức chương trình Thanh 

niên xung kích làm sạch ATM.
Tại ngày ra quân, khoảng hơn 20 

đoàn viên thanh niên đã thực hiện 
dọn dẹp vệ sinh môi trường, chăm 
sóc bảo vệ cây xanh trước và trong 
trụ sở Chi nhánh, lau dọn vệ sinh 
các buồng đặt máy rút tiền tự động 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Buổi ra quân đã tạo được khí 
thế sôi nổi, tích cực và tinh thần 
đoàn kết trong tuổi trẻ Chi nhánh, 
đồng thời là đợt sinh hoạt tập thể 
huy động được đông đảo đoàn viên 
thanh niên tham gia, có ý nghĩa giáo 
dục sâu sắc, phát huy được tinh 
thần xung kích, tình nguyện của 
thanh niên.

 Bài: Trịnh Thùy Linh
 Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Phát biểu tại buổi lễ ra quân này, bà 
Nguyễn Thị Thêu - Giám đốc Vietcombank Hải 
Dương bày tỏ mong muốn thông qua chương 
trình này, mỗi CBNV sẽ có những việc làm cụ 
thể, có ý nghĩa thiết thực hơn để chung tay bảo 
vệ và giữ gìn môi trường sống, môi trường làm 
việc xanh - sạch - đẹp. Đ/c Giám đốc Chi nhánh 
cũng yêu cầu mỗi CBNV cần chủ động bảo vệ 
môi trường ngay từ trong gia đình mình bằng 
những hành động cụ thể như trồng, giữ gìn, 
chăm sóc hoa và cây xanh trên đường phố, xóm 
làng; không đổ rác bừa bãi nơi công cộng; nhà 
nhà đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; hạn 
chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần…

Chương trình “Chủ nhật Xanh” là dịp để mỗi 
CBNV Vietcombank Hải Dương nêu cao ý thức 
trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng 
một hình ảnh Vietcombank xanh - sạch - đẹp, 
đồng thời dần thay đổi thói quen, nâng cao 
nhận thức trong việc bảo vệ môi trường sống. 

“NGÀY CHỦ NHẬT XANH”
ở Vietcombank Hải Dương

NGÀY 29/9/2019, VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC 
CHƯƠNG TRÌNH “CHỦ NHẬT XANH” VỚI HOẠT ĐỘNG DỌN 
VỆ SINH SẠCH SẼ TRỤ SỞ CHI NHÁNH, CÁC PHÒNG GIAO 
DỊCH, CÁC ĐIỂM ĐẶT MÁY ATM VÀ CÁC NHÀ CHỜ XE 
BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NHẰM XÂY DỰNG HÌNH ẢNH 
THƯƠNG HIỆU VIETCOMBANK THÊM XANH - SẠCH - ĐẸP 
TRONG MẮT KHÁCH HÀNG VÀ NGƯỜI DÂN, GÓP PHẦN 
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG VĂN MINH, HIỆN ĐẠI 
VÀ XỨNG TẦM ĐÔ THỊ LOẠI I.

Bài & Ảnh: Phòng Kế toán 

Cán bộ VCB Hải Dương tham gia 
chương trình “Chủ nhật xanh”

Vệ sinh cây ATM trước Trụ sở Chi nhánh

ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK VĨNH PHÚC XUNG KÍCH LÀM SẠCH ATM

KẾT NỐI

Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh 
Thanh Hóa hiện đang chăm sóc 231 người 
là thương, bệnh binh nặng có thương tật và 
bệnh lý tổng hợp; thân nhân liệt sĩ già cô đơn, 

con liệt sĩ bị tàn tật và đối tượng nhiễm chất độc da 
cam/dioxin. Trung tâm đã thực hiện tốt công tác 
chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng 
cho những người có công, song nhiều thương, 
bệnh binh nặng tuổi cao, sức yếu, bệnh tật thường 
xuyên tái phát phải chuyển tuyến điều trị tại các cơ 
sở y tế, việc đi lại còn nhiều khó khăn. Trước thực 
tế đó, Vietcombank đã tài trợ xe ô tô cứu thương, 
giúp trung tâm có thêm trang thiết bị chuyên dùng 
phục vụ công tác chăm sóc, điều trị, phục hồi chức 
năng đối với những người có công ngày một tốt 
hơn. 

Tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối 

Vietcombank tặng 
xe ô tô cứu thương cho 
Trung tâm Điều dưỡng người 
có công tỉnh Thanh Hóa

SÁNG 22/9/2019, TẠI THANH HÓA, VIETCOMBANK TỔ 
CHỨC LỄ BÀN GIAO XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG TRỊ GIÁ 1,350 
TỶ ĐỒNG DO VIETCOMBANK TÀI TRỢ CHO TRUNG TÂM 
ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG TỈNH THANH HÓA.

với những người có công với Cách mạng đang 
được chăm sóc tại Trung tâm và cho biết, cùng 
với việc chú trọng đến các hoạt động kinh 
doanh, mở rộng thị trường, trong 5 năm qua, 
Vietcombank đã dành gần 1.000 tỷ đồng thực 
hiện các hoạt động ASXH. Từ năm 2015 đến 
nay, Vietcombank đã ủng hộ khoảng 40 tỷ đồng 
để đầu tư cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, chăm 
sóc người có công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
Với việc trao tặng ô tô cứu thương cho Trung 
tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá, 
Ban Lãnh đạo và CBNV Vietcombank mong 
muốn Trung tâm có thêm phương tiện chuyên 
dùng để chăm sóc tốt hơn cho người có công 
với Cách mạng đang được điều dưỡng tại đây.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng - 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao việc làm 
ý nghĩa của Vietcombank. Lãnh đạo tỉnh ghi 
nhận sự đóng góp của Vietcombank đối với tỉnh 
Thanh Hóa thời gian qua và món quà tặng ngày 
hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, làm vơi 
bớt đi sự mất mát, hy sinh của những người có 
công đang được điều dưỡng tại Trung tâm. Đ/c 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn 
sau khi được bàn giao xe, Trung tâm sẽ bảo 
quản và sử dụng phương tiện tốt, bền, an toàn, 
hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng chăm 
sóc sức khỏe cho thương, bệnh binh và người 
có công đang được điều dưỡng tại Trung tâm.

Nhân dịp này, Vietcombank Thanh Hóa cũng 
tặng Trung tâm số tiền 200 triệu đồng.

 Đại diện Vietcombank, ông Trần Phúc Cường – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn (thứ 2 từ trái 
sang) trao biển tượng trưng số tiền 1,350 tỷ đồng tài trợ xe ô tô cứu thương cho Trung tâm Điều 

dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên, phát quà cho 

các đ/c thương, bệnh binh và người có công tại Trung tâm 
(nguồn ảnh: Báo Thanh Hóa)

Bài & Ảnh: Lê Hưng
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Chương trình hội thảo được chia thành 6 nhóm 
để đánh giá rủi ro cho một số mảng hoạt động/
nghiệp vụ, bao gồm: Tín dụng, bảo lãnh, TTTM; 
Thẻ, Nhân hàng điện tử, Quản lý thông tin khách 

hàng; Ngân quỹ; Tài chính kế toán; Huy động vốn, Thanh 
toán chuyển tiền và Hành chính nhân sự, quản lý xây 
dựng cơ bản, quản trị hệ thống mạng.

Để tăng tính tương tác và hiệu quả của chương trình 
hội thảo, Ban Giám đốc chi nhánh đã quyết định trao giải 
thưởng 5 triệu đồng cho phần trình bày được Ban Giám 
đốc cũng như các nhóm khác bầu chọn xuất sắc nhất. 
Vì vậy các nhóm đã dành thời gian, công sức để đầu tư 
cho phần trình bày của nhóm mình với mong muốn đạt 
được hiệu quả cao. Ngoài phần trình bày đã được chuẩn 
bị kỹ càng bằng các slide Powerpoint, clip hay các bài 
báo, tình huống thực tế, các nhóm còn phải bảo vệ quan 
điểm trước ý kiến phản biện cũng như ý kiến đóng góp 
của các thành viên tham dự hội thảo để bổ sung các 
chốt kiểm soát cũng như biện pháp quản lý rủi ro. Đặc 
biệt, với mỗi ý kiến phản biện hoặc đóng góp hay đều có 
những phần quà được trao trực tiếp nên với các phần 
trình bày đã diễn ra rất sôi nổi, mang tính tương tác và 
phản biện cao. 

Kết thúc hội thảo, Ban Giám đốc đã quyết định dành 
phần thưởng cho nhóm Thẻ, Ngân hàng điện tử, Quản 
lý thông tin khách hàng. 27 phần thưởng được trao trực 
tiếp cho các ý kiến tham gia có hiệu quả.

 Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng 

Hội thảo đã được nghe giới thiệu tổng quan về rủi 
ro hoạt động và RCSA, cách thức đánh giá rủi ro 
và các chốt kiểm soát, sau đó là phần thảo luận 
sôi nổi của các phòng nghiệp vụ về tự đánh giá 

rủi ro và chốt kiểm soát với phần tham luận, tự đánh 
giá rủi ro tiềm ẩn, đánh giá hiệu quả các chốt kiểm soát, 
đánh giá rủi ro còn lại tại các mảng nghiệp vụ: tín dụng, 
tài trợ thương mại, thanh toán dịch vụ, NHĐT, kế toán 
tài chính, quản lý nợ, ngân quỹ, hành chính quản trị, 
công nghệ thông tin... 

Chương trình hội thảo được đầu tư tốt về nội dung, 
hình ảnh minh hoạt, dẫn chứng cụ thể, lồng ghép tình 
huống thực tế đã xảy ra trong hệ thống Ngân hàng và 
được trình bày bằng chương trình Power point sinh 
động.

 Bài & Ảnh: Châu Diễm

Vietcombank Móng Cái

Vietcombank Bến Tre
 28/9/2019

 19/10/2019

Hình ảnh các nhóm tham gia trình bày RCSA năm 2019 tại Hội thảo

Đ/c Vũ Văn Vĩnh - Giám đốc Vietcombank Móng Cái trao thưởng 
cho nhóm giành giải Nhất

Hội thảo gồm 2 phần: Trình bày của các phòng 
về danh mục rủi ro liên quan đến nghiệp vụ của 
phòng mình được ban tổ chức phân công và 
phần thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng của các 

phòng ban trong Chi nhánh. 
Sau một buổi sáng làm việc tập trung và sôi nổi, rất 

nhiều các danh mục rủi ro được đưa ra thảo luận liên 
quan đến các nghiệp vụ như: Tín dụng, Tài trợ thương 
mại, Kinh doanh vốn, Tài chính kế toán, Quản lý thông 
tin khách hàng, Thanh toán chuyển tiền… Các đại biểu 
đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc bổ 
sung hoặc chỉnh sửa nhằm hoàn thiện hơn nữa các chốt 
kiểm soát về mặt thiết kế cũng như đưa ra các biện pháp 
thiết thực trong công tác tác nghiệp hàng ngày để phòng 
ngừa và phát hiện, hạn chế tối đa những rủi ro có thể 
xảy ra, gây thiệt hại cho Chi nhánh.

 Bài & Ảnh: Trịnh Thùy Linh

Ngoài 11 nhóm nghiệp vụ theo quy định, Chi nhánh 
Long An bổ sung thêm 1 nhóm nghiên cứu về nội 
dung an ninh bảo vệ, an toàn trong hoạt động 
phòng cháy chữa cháy và vận chuyển tài sản. Các 

nhóm đã tích cực thu thập, nghiên cứu tài liệu, bổ sung 
các rủi ro ngoài danh mục của Trụ sở chính, từ đó đề 
xuất các giải pháp thiết thực nhằm hạn chế rủi ro đến 
mức thấp nhất.

Bằng hình thức thuyết trình đa dạng, phong phú, các 
nhóm đã thể hiện được các rủi ro trong từng nghiệp vụ 
một các sinh động, thành viên các nhóm tham gia thảo 
luận sôi nổi. Kết thúc Hội thảo, Ban tổ chức trao giải 
Thuyết trình hay nhất cho tập thể nhóm Tài trợ thương 
mại - Quản lý nợ của Phòng Quản lý nợ, với tiểu phẩm 
“Khôn 3 năm dại 1 giờ”, 1 giải Nhì, 2 giải Ba; cùng 3 giải 
tập thể dành cho các nhóm có ý kiến bổ sung nhận diện  
rủi ro thiết thực nhất và 10 giải cá nhân có ý kiến đóng 
góp hay nhất, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 43 
triệu đồng.

 Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Hội thảo tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát 

RCSA 2019
tại các chi nhánh

Vietcombank Vĩnh Phúc

Vietcombank Long An

 13/10/2019

 29/9/2019

Cán bộ Vietcombank Vĩnh Phúc tham dự Hội thảo

Ông Đoàn Thái Sơn, Giám đốc Vietcombank Long An trao thưởng 
cho các nhóm thuyết trình hay nhất.

KHCN & ĐÀO TẠO
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Phát biểu khai mạc Vòng 2, ông Hồng Quang - 
Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự 
đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức kỳ thi, 

35 thí sinh xuất sắc nhất vượt qua Vòng 1 kỳ thi và 
chất lượng chuyên môn tại Vòng 1. Theo ông Hồng 
Quang, tại các kỳ thi, Vietcombank sẽ ghi nhận 
và khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ 
đạt thành tích xuất sắc, tìm kiếm những cán bộ tài 
năng để đào tạo, bồi dưỡng, phát triển trong công 
tác cán bộ, bên cạnh đó cũng có kế hoạch tiếp tục 
đào tạo các cán bộ chưa đạt thành tích cao để nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực tại Vietcombank.

Tham gia kỳ thi, 35 thí sinh đã thực hiện các 
nội dung làm bài trắc nghiệm nghiệp vụ Tài trợ 

Tên Thí sinh Đơn vị Giải

Đinh Thị Thanh Tâm Vietcombank Quy Nhơn Nhất

Nguyễn Mai Tường Vân Vietcombank Biên Hòa Nhì

Phan Nguyễn Anh Thư TT TTTM TSC

Lê Thị Phương Loan Vietcombank Hưng Yên Ba

Nguyễn Thị Thanh Thủy Ban Kiểm tra nội bộ Trụ 
sở chính

Tạ Nguyễn Ngọc Sơn TT TTTM Trụ sở chính

Lê Thu Phương Phòng Kiểm toán nội 
bộ Trụ sở chính

Khuyến 
khích

Nguyễn Thị Ngân TT TTTM Trụ sở chính

Nguyễn Thu Trang TT TTTM Trụ sở chính

Từ Thị Thanh Xuân TT TTTM Trụ sở chính

Danh sách các thí sinh đoạt giải

Kỳ thi kiểm tra tay nghề nghiệp vụ 
Tài trợ thương mại năm 2019: 
Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực
TỪ 12 - 13/10/2019, TẠI T.P HỒ CHÍ MINH, VIETCOMBANK 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG VÒNG 2 KỲ THI KIỂM TRA TAY 
NGHỀ NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI NĂM 2019 VỚI 
SỰ THAM GIA CỦA 35 THÍ SINH XUẤT SẮC NHẤT VƯỢT 
QUA VÒNG 1 KỲ THI ĐƯỢC TỔ CHỨC TRÊN TOÀN HỆ 
THỐNG THỜI GIAN QUA. 

thương mại nâng cao, làm việc nhóm và thi 
hùng biện cá nhân. 

Sau những giờ phút thi căng thẳng nhưng 
đầy trải nghiệm thú vị, với sự làm việc công 
tâm, trách nhiệm của Ban Giám khảo, kỳ thi đã 
tìm ra được những thí sinh xuất sắc nhất. 

Phát biểu kết luận, ông Đào Minh Tuấn - Phó 
Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban tổ chức kỳ thi 
bày tỏ mong muốn và kỳ vọng các cán bộ xuất 
sắc ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy khả năng 
trong công tác, tạo hiệu ứng lan tỏa tới các đồng 
nghiệp để mỗi một cố gắng, nỗ lực của các cán 
bộ là một đóng góp cụ thể vì một Vietcombank 
ngày càng lớn mạnh. 

Ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự; ông 
Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Trưởng Ban tổ chức; 
NGND, PGS, TS. Kiều Hữu Thiện - Giám đốc Trường Đào tạo, Thành viên 

thường trực Ban Tổ chức cùng bà Trương Thị Diệu Quế - Giám đốc TT 
TTTM trao giải Nhất cho thí sinh Đinh Thị Thanh Tâm – cán bộ Chi nhánh 

Vietcombank Quy Nhơn

Ban Lãnh đạo, Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng 35 thí sinh xuất sắc nhất tại vòng 2 của kỳ thi

KHCN & ĐÀO TẠO

Ngày 5/10/2019, Vietcombank Đà Nẵng đã tổ chức 
Khóa đào tạo Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng 
bố cho hơn 100 CBNV thuộc các phòng nghiệp vụ: 

Khách hàng Doanh nghiệp, Khách hàng Bán lẻ, Quản lý 
Nợ, Dịch vụ Khách hàng Tổ chức, Dịch vụ Khách hàng Thể 
nhân và các phòng giao dịch. 

Tham gia khóa học, học viên được cập nhật thông tin 
về hoạt động cũng như các quy định quốc tế và Việt Nam 
về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, giới thiệu 
Quy chế phòng, chống rửa tiền của Vietcombank, hướng 
dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Các 
học viên tham gia sôi nổi và chia sẻ một số tình huống 
giao dịch phát sinh tại Chi nhánh có dấu hiệu rửa tiền.

Ngày 06/10/2019, tại trụ sở 
Vietcombank Thăng Long, 
Phòng Dịch vụ Khách hàng 

kết hợp cùng phòng Khách hàng 
Doanh nghiệp tổ chức buổi trao 
đổi nghiệp vụ dịch vụ khách hàng 
và tín dụng doanh nghiệp. 

Tại buổi trao đổi, Phòng Dịch 
vụ Khách hàng đã trang bị những 
kiến thức về sản phẩm dịch vụ 
và kĩ năng bán hàng cho cán bộ 

Cuối tháng 6/2018, Vietcombank đã hoàn tất việc đàm 
phán và ký kết với các công ty bảo hiểm PVI và PJICO. 
Để sớm triển khai thỏa thuận ký kết, Ban triển khai dự 

án phát triển hợp tác Bancassurance đã phối hợp với Trường 
Đào tạo tổ chức các lớp đào tạo đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ 
trên toàn hệ thống. Tính đến tháng 09/2019, 08 lớp đào tạo 
đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ đã được triển khai tại 03 miền 
cho cán bộ Chi nhánh Vietcombank. Các lớp học được tổ chức 
nghiêm túc. Sau khóa học, học viên tham gia thi lấy chứng chỉ 
hành nghề theo đúng quy định của Trung tâm Nghiên cứu và 
Đào tạo bảo hiểm. 

Khóa đào tạo đã bổ sung kiến thức về bảo hiểm cho cán 
bộ Vietcombank để tăng cường công tác khai thác dịch vụ 
bảo hiểm phi nhân thọ nhằm tăng phí thu từ các dịch vụ. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ
ĐẠI LÝ BẢO HIỂM 
PHI NHÂN THỌ

Bài & Ảnh: Trường Đào tạo Vietcombank

Bài & Ảnh: Trần Thị Mai Khoa

Bài: Nguyễn Hữu Đức - Ảnh: Phan Thanh Nam  

Toàn cảnh lớp học

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ 
PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 

Toàn cảnh Khóa đào tạo Phòng, chống rửa tiền

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP - 
VIETCOMBANK THĂNG LONG 

khách hàng, bao gồm: dịch vụ thẻ cá 
nhân và thẻ công ty, thẻ ghi nợ và thẻ 
tín dụng, ví điện tử, quản lý vốn tập 
trung và đầu tư tự động, Ibanking và 
chuyển tiền, thanh toán lương, billing, 
nộp ngân sách nhà nước... Phòng Khách 
hàng Doanh nghiệp nối tiếp phần 2 của 
buổi đào tạo nghiệp vụ bằng kiến thức 
về Các sản phẩm cho vay đặc thù (vàng, 
ngoại tệ), Chương trình hỗ trợ lãi suất 
cho vay, Bảo lãnh và tài trợ thương mại...

Giảng viên nội bộ trình bày về nghiệp vụ 
đầu tư tự động

Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

50 51CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 314 - THÁNG 11/2019 SỐ 314 - THÁNG 11/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



NGÔI NHÀ THỨ HAI

Sôi động Giải chạy 
“Chuyển động cùng Vietcombank” 

Ủy viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng (ngoài cùng bên phải) và Phó Tổng Giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến (ngoài 
cùng bên trái) trao Giấy chứng nhận và Huy chương cho các VĐV giành giải cự ly 10km

Cự ly
Thứ 
hạng

Người đoạt giải 
(SBD - Họ và tên - Phòng/Ban)

3km

Nam

Nhất 3274 - Trịnh Thanh Hà (Phòng Kiểm toán nội bộ)

Nhì 3308 - Ngô Việt Phương (TT Xử lý tiền mặt)

Ba
3270 - Triệu Long Quảng (người thân CBNV 
Vietcombank)

Nữ

Nhất 3108 - Mai Thùy Dương (TT Hỗ trợ khách hàng)

Nhì 3306 - Nguyễn Diệu Huyền (Phòng Quản lý nợ)

Ba 3125 - Thạch Thị Yến (TT Hỗ trợ khách hàng)

5km

Nam

Nhất 5120 - Đỗ Thanh Phong (VCBS)

Nhì 5024 - Nguyễn Hùng Cường 
(TT Hỗ trợ khách hàng)

Ba 5123 - Vũ Nam Anh (VCBS)

Nữ

Nhất 5045 - Nguyễn Thị Mai Sinh

Nhì 5087 - Phạm Thùy Dương 
(TT Dịch vụ khách hàng)

Ba 5136 - Trương Thị Thu Huyền (Văn Phòng)

10 km

Nam

Nhất 1047 - Lê Ngọc Giang (Vietcombank Thanh Hóa)

Nhì 1055 - Vũ Thanh Tùng (Vietcombank Hoàng Mai)

Ba 1035 - Nguyễn Tiến Đạt (Phòng Kế Hoạch)

Nữ

Nhất 1016 - Dương Thị Như Quỳnh (Phòng QLĐACN)

Nhì 1024 - Trần Thị Thu Hà (Phòng QLRRTT)

Ba 1022 - Lê Thị Bích Hạnh (Phòng Pháp chế)

Danh sách các vận động viên đoạt giải:

Phát biểu khai mạc, đ/c Nguyễn Thị Hồng 
Diệp - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Trụ sở 
chính cho biết: Giải chạy "Chuyển động cùng 
Vietcombank 2019" là một ngày hội thể thao 

để CBNV Vietcombank có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và 
cùng tham gia các hoạt động thể chất nhằm nâng 
cao tinh thần rèn luyện sức khỏe. Cuộc thi cũng 
nhằm cổ vũ lối sống xanh bằng việc mỗi thành viên 

tham gia chạy đều được nhận 1 bộ túi và áo tái 
sử dụng nhiều lần có in khẩu hiệu về bảo vệ môi 
trường.

Tiếp nối thành công của Vietcombank On 
The Move 2018, với mục tiêu khuyến khích 
100% CBNV cùng người thân tham gia thi đua, 
rèn luyện sức khỏe bằng nhiều hình thức khác 
nhau, Vietcombank On The Move - Giải chạy 

mùa Thu 2019 đã thu hút hơn 600 vận động 
viên đến từ Trụ sở chính, các Chi nhánh, Công 
ty con trên địa bàn Hà Nội và các Chi nhánh 
Vietcombank như Lạng Sơn, Thanh Hóa và Ninh 
Bình tham gia tranh tài. 

Bên cạnh hoạt động chính là thi chạy, 
chương trình còn có các hoạt động tập thể khác 
để khuấy động không khí, gắn kết người tham 
gia như nhảy tập thể (Flashmob), thi kéo co…

Sau hơn hai tiếng thi đấu, các vận động viên 
đã gặt hái được những thành công và đạt kết 
quả cao. Ban Tổ chức đã trao giải cho 18 vận 
động viên có thành tích tốt nhất.

Với sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của 
đông đảo CBNV Vietcombank và người thân, 
Giải chạy “Chuyển động cùng Vietcombank” 
năm 2019 tiếp tục gặt hái được thành công 
trong việc lan tỏa ý nghĩa, khơi dậy tinh thần 
rèn luyện sức khỏe và thắt chặt tình đoàn kết 
trong tập thể Vietcombank, là nền tảng để tiếp 
tục tổ chức sự kiện trong những năm tiếp theo 
với quy mô rộng lớn hơn, chuyên nghiệp hơn.

SÁNG 20/10/2019, TẠI HÀ NỘI ĐÃ DIỄN RA LỄ KHAI MẠC GIẢI CHẠY “CHUYỂN ĐỘNG CÙNG 
VIETCOMBANK” (VIETCOMBANK ON THE MOVE) - GIẢI CHẠY MÙA THU 2019”. GIẢI CHẠY 
DO ĐOÀN THANH NIÊN TRỤ SỞ CHÍNH TỔ CHỨC NHÂN KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 
20/10, ĐỒNG THỜI HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “ĐOÀN VIETCOMBANK - VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG 
XANH” DO ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK PHÁT ĐỘNG.

Ban lãnh đạo Vietcombank tham dự giải chạy

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Diệp - Phó Bí thư Đoàn thanh niên 
Trụ sở chính phát biểu khai mạc Giải chạy“Chuyển động 

cùng Vietcombank – Giải chạy mùa Thu 2019”

Các vận động viên nhập cuộc đầy hứng khởi và quyết tâm

Bài & Ảnh: Nguyễn Hồng Diệp
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Bài viết này tôi xin phép được chia sẻ những 
trải nghiệm, cảm xúc của mình khi đến với 
bộ môn thể thao mà người ta thường nói là 
"nhàm chán nhất thế giới" - Chạy bộ.

Tôi đến với chạy bộ như thế nào?
Mỗi người đến với chạy bộ với những lý do rất 

riêng, như giảm cân, tăng cường sức khoẻ, bạn bè 
“lôi kéo” hay thậm chí vì không biết chơi môn thể 
thao khác... Tôi đến với chạy bộ sau khi tình cờ đọc 
được cuốn sách của nhà văn Murakami - Tôi nói gì 
khi nói về chạy bộ.

Đây là cuốn sách mỏng nhưng chứa đựng rất 
nhiều trải nghiệm chạy bộ trong suốt cuộc đời của 
tác giả. Nó cuốn hút tôi đến mức tôi đã dành gần 
hết một đêm để đọc. Murakami đã viết "Đau đớn 
là không thể tránh khỏi, đau khổ là tự nguyện". Tôi 
quyết định chạy bộ để muốn trải nghiệm sự "tự 
nguyện đau khổ" thực tế như thế nào!

Tự sự của một người
“TỰ NGÃ XUỐNG HỐ”
TÔI LÀ NHÂN VIÊN CỦA VIETCOMBANK VÀ LÀ MỘT 
NEWBIE RUNNER "TỰ NGÃ XUỐNG HỐ" ĐẾN NAY ĐƯỢC 
TRÒN 6 THÁNG. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH CỦA TÔI 
CÒN KHÁ KHIÊM TỐN, TÔI VẪN ĐANG KHÔNG NGỪNG 
LUYỆN TẬP VÀ HỌC HỎI TỪ CÁC ELITE TRONG CỘNG 
ĐỒNG CHẠY BỘ VÀ CÁC ANH CHỊ ĐỒNG NGHIỆP TRONG 
VIETCOMBANK RUNNING CLUB.

Chuẩn bị gì khi bắt đầu chạy bộ?
• Tinh thần: 
 Ý thức được việc chạy bộ đòi sự kiên trì, 

bền bỉ, tôi buộc phải đưa mình vào tình thế 
không thể bỏ cuộc. Việc đầu tiên là tìm hiểu 
thông tin và bỏ tiền ra đăng ký ngay một 
giải chạy Marathon. Tôi chọn giải Long Biên 
Marathon 2019 (LBM2019) và mạnh dạn 
đăng ký cự ly Half Marathon (HM). Giải đấu 
tổ chức vào ngày 27/10, tôi có 06 tháng để 
tập luyện.

 Từ chối lời rủ rê của tôi, bạn bè đồng nghiệp 
cho rằng, mục tiêu của tôi là điên rồ và 
khuyên tôi chỉ nên đăng ký cự ly 5km hoặc 
10km. Rủ rê không được, tôi quay sang 
thách cược với họ rằng tôi sẽ hoàn thành 
cự ly HM và nhận huy chương tại LBM2019. 
Từ đó, tôi có động lực hơn hẳn, không chỉ 
vì thắng thua mà còn vì muốn để mọi người 
thấy tôi sẽ trở thành một marathoner.

• Kiến thức chạy bộ:
 Tôi từng nghĩ, chạy thì có kỹ thuật gì phải 

học đâu. Nhưng khi tìm hiểu, tôi phát hoảng 
với hàng đống kiến thức/thuật ngữ, nào 
là interval run; tempo run; recovery run; 
heart zone; pace; COT; DNF; DNS; VO2max; 
charfing;... Tôi quyết định:

• Follow tất cả các group chạy bộ trên facebook 
(như LDR; SRC;.....), các elite runner và... 
unfollow phần còn lại. Facebook của tôi tràn 
ngập nội dung liên quan đến kinh nghiệm chạy 
bộ, xử lý chấn thương, thông tin các giải chạy, 
tracklog của các runner... Những thông tin đó 
thôi thúc tôi xuống đường để “bằng bạn bằng  
bè"!

• Tìm mua và đọc rất nhiều sách nói về chạy bộ 
được cộng đồng runner review như Tôi nói 
gì khi nói về chạy bộ, Sinh ra để chạy (born to 
run), Cuộc cách mạng trong chạy bộ; công thức 
chạy bộ của Daniels,...

• Đọc gần hết các bài viết trên web/blog nói 
về chạy bộ như yeuchaybo.com; boidapchay.
com;… theo dõi các sự kiện/giải chạy trên 
trong nước và quốc tế.

• Đồ dùng chạy bộ: 
 Người ta thường nói "chạy bộ thật đơn giản, 

chỉ cần một đôi giày và một cung đường, việc 
còn lại của bạn là chạy và tận hưởng". Thực tế 
không phải vậy. Để theo đuổi nghiêm túc môn 
thể thao này, ngoài giày chạy tốt, tôi phải đầu 
tư đồng hồ Garmin, quần áo chạy bộ, gel năng 
lượng, điện giải, và kha khá chi phí mua BIB các 
giải chạy... Đấy là chưa kể các runner chạy trail 
sẽ có một list dài dằng dặc các đồ dùng phải 
trang bị như gậy, mũ, đèn pin, bình nước, belt... 

chạy 3 buổi/tuần, trong đó có 2 buổi chạy ngắn 
(khoảng 10km/buổi) và 1 buổi chạy dài cùng 
nhóm chạy quanh hồ Tây với cự ly khoảng 15-
20km.

Mỗi buổi chạy, tôi thường trải qua những 
cảm xúc khác nhau. Những km đầu tiên thường 
là những suy nghĩ hỗn loạn kiểu hôm nay không 
biết sếp vui hay buồn, có công việc nào đang 
chậm deadline không, trời nóng thế mà em kia 
vẫn vẫn mặc áo kín mít chạy bộ,... Sau đó, khi 
đôi chân đã vào guồng quay, những suy nghĩ vặt 
vãnh ấy bị rơi lại, tâm trí và cơ thể tôi trở thành 
một khối thống nhất. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn 
quan sát từng hơi thở, từng nhịp đạp chân đều 
đặn. Cơ thể tôi cứ thế lao về phía trước trong 
khi tâm trí tôi thì đang thiền, mặc thời gian và 
không gian…

Vào những đoạn cuối, cơ thể cạn dần năng 
lượng, các bộ phận trở nên quá tải và thi nhau 
lên tiếng kêu gào, yêu cầu tôi phải dừng lại. Đó 
là lúc câu nói của Murakami "... đau khổ là tự 
nguyện" trở nên thấm thía không chỉ riêng tôi 
mà với hầu hết các runner. Chúng tôi chịu đựng 
cảm giác đau đớn, kiệt sức cả một khoảng thời 
gian dài trước khi cảm thấy nhẹ nhõm khi hoàn 
thành buổi tập hoặc hơn nữa là vỡ oà sung 
sướng khi hoàn thành bước qua vạch đích và 
nhận medal.

Tôi được và mất gì?
Ngoài việc cải thiện rõ rệt về sức khoẻ (giảm 

cân, giảm stress, hết gout,...) thì chạy bộ đưa tôi 
đến với các giải chạy trong không khí như đi lễ 
hội. Chạy bộ còn giúp tôi gặp gỡ với nhiều bạn 
chạy, những người luôn mang trong mình năng 
lượng tích cực, nhờ đó mà cuộc sống của tôi đã 
thay đổi rất nhiều.

Cái mất có lẽ là thời gian và một phần nào 
đó là tiền bạc, nhưng đối với tôi, nếu không đến 
với chạy bộ, có lẽ tôi còn mất nhiều thời gian 
và tiền bạc hơn nữa vào các điều vô bổ khác. Vì 
vậy đối với tôi chạy bộ chỉ được lợi chứ không 
mất gì!

Tháng 9/2019, sau 5 tháng tập luyện, tôi 
đã hoàn thành mục tiêu half marathon tại giải 
Revive Marathon Hà Nội 2019 với thời gian 
02h08’ – thành tích mà 05 tháng trước có mơ 
tôi cũng không dám. Tôi vẫn tiếp tục chạy và sẽ 
chinh phục cự ly full marathon trong năm 2020 
cùng rất nhiều kế hoạch. Chạy bộ đang và sẽ 
thay đổi cuộc sống của tôi và rất nhiều anh em 
của tôi, những "đồng răn" mà tôi rất ngưỡng mộ 
trân trọng.

Cái mất có lẽ là thời gian và một 
phần nào đó là tiền bạc, nhưng 
đối với tôi, nếu không đến với 
chạy bộ, có lẽ tôi còn mất nhiều 
thời gian và tiền bạc hơn nữa 
vào các điều vô bổ khác. 

Tập luyện và thi đấu
Buổi tập đầu tiên, tôi mang tinh thần đầy háo 

hức của người "lần đầu làm chuyện ấy" xuống 
đường chạy để rồi nhận được... một cái kết thật 
đắng, dừng lại ở ngay km đầu tiên bởi nhịp tim 
tăng cao lên gần 200 nhịp/phút. 

Ngồi lại, nhớ tới những kiến thức đã đọc, tôi 
nhận ra mình đã chạy quá nhanh, không kiểm soát 
nhịp tim cũng như điều tiết nhịp thở. "Hit the wall" 
ngay buổi tập đầu tiên đã cho tôi nhiều bài học quý 
giá cho những buổi tập sau.

Tôi lập kế hoạch tập luyện với HLV ảo Garmin 
trong ứng dụng Garmin Connect. Những bài chạy 
vừa sức, đúng kỹ thuật mà HLV Garmin đưa ra 
giúp tôi chạy với cự ly ngày càng dài hơn. Hiện tôi 

NGÔI NHÀ THỨ HAI

Bài & Ảnh: Thanh Tùng
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Và rồi một ngày, bạn bỗng thấy cậu bạn gày 
gò, ốm nhom đăng Facebook chạy giải này, 
giải kia với cự ly 21km, 42km thậm chí… 
70km và không hiểu làm sao “nó” có thể 

chạy được? Hoặc bạn cũng như tôi từng nghĩ: “Đến 
420m còn chả chạy nổi nữa là 42km, mình chịu, 
mình nặng cân thế này, đầu gối mình yếu lắm, mình 
bị bệnh này bệnh kia, thậm chí là mình bận lắm…”. 

Trong bài viết này, tôi sẽ giúp bạn phần nào 
giải đáp được tất cả các câu hỏi đó, và nếu bạn 
quyết tâm, thậm chí bạn có thể “chén em Tây” 
trong vòng 1 tháng (thuật ngữ các runner hay 
gọi khi chạy 1 vòng hồ Tây khoảng 15km).

Một trong những vấn đề “dân” văn phòng 
gặp phải là ít vận động, công việc đầu óc căng 
thẳng, tiếp khách, nhậu nhẹt nhiều… dẫn đến 
cơ thể có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, 
mỡ bụng, thừa cân, stress, các chỉ số xét nghiệm 
máu vượt mức bình thường như mỡ máu, 
acid uric, men gan… Rất nhiều người cũng đã 
ý thức được việc phải tập luyện thể dục thể 
thao để giải quyết các vấn đề đó và các môn 
thể thao dân văn phòng thường chọn là các 
môn đá bóng, bơi lội, tennis, golf, gym, yoga… 
Tuy nhiên, cũng như tôi, sau một thời gian, do 

quỹ thời gian hạn hẹp với các chỉ tiêu, KPI, doanh 
số, khách hàng… dần dần, tần suất tập luyện cứ 
ít dần cho đến khi dừng hẳn. Nguyên nhân chính 
là các môn thể thao trên phụ thuộc rất nhiều thứ: 
cần bạn chơi cùng, dụng cụ, công cụ luyện tập, nơi 
luyện tập, thời gian luyện tập cố định… 

Thế nhưng, chạy bộ sẽ giúp bạn giải quyết tất 
cả vấn đề trên do đây là môn thể thao dễ chơi, phù 
hợp với phần lớn các lứa tuổi, chi phí thấp, có thể 
chủ động được thời gian. Bạn có thể dậy sớm để 
chạy, hoặc buổi tối muộn mà không ảnh hưởng đến 
gia đình, công việc, cũng chẳng cần phải ai chạy 
cùng, hay sân bãi, người hướng dẫn… trong khi 
khối lượng calories tiêu thụ thường nhiều hơn các 
môn khác.

Trước hết, bạn hãy xác định cho mình một mục 
tiêu cụ thể như: giảm cân, giảm mỡ phòng chống 
bệnh tật, có thân hình thon gọn, hấp dẫn, hay để 
duy trì thể lực, chạy được Full Marathon (42km) 
hoặc thậm chí để… “cưa” em nào đó. Mục tiêu này 
sẽ giúp bạn có động lực để dậy sớm mỗi ngày, 
bởi con đường dài nhất trong chạy bộ là từ chiếc 
giường đến đôi giày… và khi bạn muốn từ bỏ hãy 
nghĩ lại lý do bạn bắt đầu. Ai từng chạy đều biết 
thuật ngữ “thà DNF (Did Not Finish - không hoàn 
thành cuộc chạy) chứ đừng DNS (Did Not Start - 
không bắt đầu)'. Hãy bắt đầu từ hôm nay!

Câu hỏi nhiều người đặt ra nhất là “Mình đến 
420m còn chả chạy nổi nữa là 42km, mình chịu”: 
Tôi cũng từng nghĩ vậy. Bạn đừng quá lo lắng, 
chạy bộ là thuật ngữ gồm chạy và đi bộ, trừ những 
người có bệnh lí nặng về xương khớp, hô hấp, 
tim… còn phần lớn người bình thường sẽ đi bộ 
được từ 3-5km liên tục. Xong, như vậy, nếu bắt đầu 
từ hôm nay bạn đã Finish cự ly đầu tiên của chạy 
bộ 5km, bạn có thể đăng ký bất kỳ giải chạy nào có 
cự ly này. Vậy làm thế nào để bạn vừa chạy vừa đi 
bộ để tăng quãng đường lên 10km, 15km, 21km 
thậm chí là 42km? Tất cả phụ thuộc vào “giờ bay” 
của bạn. Tập luyện nhiều thì sẽ “lên” thôi, nhưng 
tập luyện như thế nào cho đúng. 

Có hai yếu tố trong chạy bộ ảnh hưởng đến việc 
bạn chạy được dài hay ngắn đó là bạn bị mệt (do 
tim đập quá nhanh) và bị mỏi (do chân không chịu 
được quãng đường dài đó). Vậy thật đơn giản: khi 
nào tim đập quá nhanh (thở dốc), bạn hãy dừng 
lại và đi bộ, hãy làm chuyện đó liên tục cho đến khi 
chân quá mỏi thì bạn nên… về nhà nghỉ. Hãy lặp đi 
lặp lại việc đó trong nhiều ngày, tim bạn sẽ khỏe 
hơn, chân sẽ đi được quãng đường dài hơn.

Nhưng bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đến 
tư thế chạy cho đúng, tránh các chấn thương có 

Chinh phục “em Tây”
trong một tháng

Bài: N.Q.H - Vietcombank Running Club

GẦN ĐÂY, PHONG TRÀO CHẠY BỘ TẠI VIỆT NAM BẮT ĐẦU 
PHÁT TRIỂN VỚI NHIỀU GIẢI CHẠY UY TÍN ĐƯỢC TỔ CHỨC, 
THU HÚT ĐƯỢC HÀNG NGHÌN NGƯỜI THAM GIA NHƯ 
LONG BIÊN MARATHON, HANOI MARATHON, ECOPARK 
MARATHON… CÓ LẼ BẠN SẼ TỰ HỎI, CHẠY BỘ NHÀM 
CHÁN NHƯ THẾ, TẠI SAO CẢ NGHÌN NGƯỜI LẠI “BỎ TIỀN” 
ĐỂ ĐƯỢC CHẠY?

thể xảy ra. Khi chạy, nên tiếp đất bằng 2/3 bàn 
chân tính từ ngón chân, tránh tiếp đất bằng gót 
chân, người hướng về phía trước, thở đều bằng 
miệng. Nếu có thể, hãy trang bị cho mình một 
vòng đeo sức khỏe hoặc đồng hồ thể thao để 
theo dõi nhịp tim, quãng đường, tốc độ… Ngoài 
ra, bạn có thể theo dõi quá trình tập luyện 
hằng ngày bằng cách cài các ứng dụng (strava; 
runkeeper…) trên điện thoại và mang theo 
mình mỗi khi chạy bộ.  

Và cuối cùng, khẩu quyết của môn chạy bộ 
là bạn hãy luôn luôn lắng nghe cơ thể mình, nếu 
đang chạy cảm thấy bất thường, mệt mỏi quá 
thì nên nghỉ, nhưng cũng đừng lạm dụng quá. 
Và nếu bạn kiên trì, luyện tập đúng cách, có kế 
hoạch, tin tôi đi, bạn có thể “chén em Tây” một 
cách ngon lành trong vòng… 1 tháng 

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều lợi ích, chạy bộ là 
một môn khá đơn điệu và buồn tẻ. Do đó, nếu 
có điều kiện, bạn có thể rủ thêm bạn chạy (các 
runner thường gọi là “đẩy nó xuống hố”), trang 
bị thêm tai nghe khi chạy, tự vẽ cho mình các 
cung đường chạy mới mỗi ngày, mỗi nơi mình 
đặt chân đến, thậm chí khi chạy dài, đến những 
km cuối cùng mà quá mệt mỏi thì “chửi, mắng” 
người đã đẩy mình xuống “hố” cũng là một giải 
pháp giảm stress khá tốt!

Ngoài ra, Vietcombank đã có câu lạc bộ 
dành cho những người yêu thích chạy bộ hoặc 
không yêu thích bị ép chạy, hãy đăng ký làm 
thành viên (FB) để bạn có thể cập nhật các bài 
tập, học hỏi kinh nghiệm, tham gia các buổi 
chạy cùng các “Elite”, được hướng dẫn cách 
chạy, cách thở đúng cách… giúp bạn kéo dài 
cuộc “yêu” chạy bộ.

Tư thế chạy đúng

Vietcombank Running Club
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trong quá trình vận động và luyện tập để có thể 
vừa tăng cường cơ bắp, lại vừa tăng cân một cách 
hiệu quả. Protein được xem là một trong những 
nguồn dinh dưỡng không thể thiếu, cần được ưu 
tiên trong chế độ ăn cho người tập gym tăng cân. 
Protein có tác dụng giúp xây dựng cơ bắp nhanh, 
làm giảm lượng mỡ trong cơ thể. Các loại thực 
phẩm giàu protein, có lợi cho sức khỏe như thịt bò, 
thịt lợn nạc, ức gà, cá, trứng, sữa chua, sữa tươi... 

Đối với người tập gym để giảm cân, mà mục 
đích chính là loại bỏ lượng mỡ thừa trong cơ thể 
thì điều quan trọng nhất phải kiểm soát được 
lượng calorie nạp vào khi ăn uống và phấn đấu tiêu 
hao một lượng calorie lớn hơn trong quá trình vận 
động, luyện tập. Khi đã nắm được nguyên lý này 
thì bạn cần phải nằm lòng một số nguyên tắc: nắm 
được lượng calorie nạp vào hàng ngày; biết giá trị 
năng lượng của các món ăn khi bạn nạp vào, để từ 
đó định lượng, kiểm soát được lượng calorie nạp 
vào hàng ngày; tận dụng mọi cơ hội để vận động. 

Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc giảm cân quá 
nhanh trong một thời gian ngắn cũng mang lại 
những hệ lụy về sức khoẻ như rối loạn trao đổi 
chất, chùn da, mệt mỏi, suy nhược... Do đó, có một 
số lưu ý với các bạn trong quá trình giảm cân hiệu 
quả:

 Không cắt giảm lượng calorie quá mức. Các nhà 
khoa học khuyến cáo nên giảm từ 0.45 - 0.9kg 
mỗi tuần tuỳ theo cân nặng và khả năng của 
bạn, đây là tốc độ giảm cân lành mạnh, chỉ yêu 
cầu bạn cắt giảm khoảng 200 - 300 calorie mỗi 
ngày mà vẫn bảo đảm năng lượng tối thiểu cho 
các hoạt động hằng ngày. 

Những điều bạn cần biết 
ĐỂ TẬP GYM HIỆU QUẢ

Bài: Hoàng Thái Hùng

Bài: Đinh Thị Mỹ Hạnh

TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, PHONG TRÀO TẬP GYM HAY CÒN GỌI LÀ TẬP THỂ HÌNH 
NỞ RỘ KHẮP CẢ NƯỚC. HÀNG TRĂM PHÒNG TẬP ĐƯỢC MỞ RA KHẮP NƠI VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC 
DỤNG CỤ HIỆN ĐẠI ĐƯỢC NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI ĐÃ THU HÚT HÀNG NGÀN, HÀNG 
VẠN THANH, THIẾU NIÊN VÀ CẢ TRUNG NIÊN THAM GIA LUYÊN TẬP. VẬY GYM MANG LẠI 
ĐIỀU GÌ MÀ THU HÚT ĐƯỢC ĐÔNG ĐẢO CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA NHƯ VẬY?

Với phương châm Đẹp hơn - Khỏe hơn để tiếp 
tục cống hiến, tháng 8/2019, Ban nữ công 
Vietcombank Gia Lai đã thành lập và đưa vào 

hoạt động Câu lạc bộ Yoga (CLB) dành cho CBNV nữ 
đang công tác tại Chi nhánh.

Đến với lớp học yoga sau những giờ làm việc 
căng thẳng, gần 40 thành viên CLB được giáo viên 
có kinh nghiệm hướng dẫn tận tình để có một sức 
khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn. Luyện tập tại 

Những lợi tích của tập gym
Điều dễ thấy nhất là tập gym sẽ cho bạn thân 

hình đẹp, săn chắc, cũng như tăng cường sức mạnh 
cơ bắp. Luyện tập thể hình thường xuyên, đúng 
cách, kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp 
bạn có vóc dáng cân đối, săn chắc. Người béo tập 
gym có tác dụng giảm mỡ thừa, khiến cơ bắp săn 
chắc và thân hình thon gọn, người gầy tăng cân, cơ 
thể săn chắc, khỏe khoắn. Với người có thể trạng 
cân đối, tập gym có tác dụng giúp cơ thể phát triển 
nảy nở và đẹp hơn. 

Tập gym giúp xương chắc khỏe, phát triển 
chiều cao. Theo tuổi tác, các mô xương bị thoái hóa 
dần, thậm chí nhiều người còn bị tình trạng loãng 
xương ngay khi còn trẻ. Luyện tập thể hình tạo 
điều kiện cho việc kích thích quá trình tạo xương 
mới, giúp xương khớp khỏe mạnh, ngăn ngừa chấn 
thương, làm giảm tình trạng thoái hóa xương và 
phòng ngừa loãng xương hiệu quả, đồng thời kích 
thích tăng trưởng chiều cao.

Tập gym có tác dụng phòng ngừa bệnh tật. Tập 
gym thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tim 
mạch, giảm cholesterol, phòng bệnh tai biến mạch 
máu não, nhồi máu cơ tim, cao huyết áp, xơ vữa 
động mạch… Bên cạnh đó, bạn còn phòng tránh 
được các bệnh như, tiểu đường, béo phì, ung thư. 

Tập gym khiến tinh thần sảng khoái. Tập 
luyện làm giải phóng các chất hóa học trong não 
như dopamine, epinephrine, khiến bạn thấy 
tích cực, sảng khoái, hưng phấn hơn. Với nhiều 
người, việc tập gym giúp họ xóa tan sự căng 
thẳng, mệt mỏi sau những giờ làm việc, học tập 
vất vả. 

Tập gym giúp tăng cường sinh lực. Tập gym 
đều đặn thúc đẩy cơ thể tăng cường trao đổi 
chất, tăng dung tích phổi, giảm nhịp tim, tăng 
sức bền. Các bài tập gym có tác dụng tăng mức 
Testosterone và ngăn chặn sự suy giảm của 
Testosterone ở nam giới; tăng cường Estrogen 
cho nữ giới.

Chế độ ăn uống cho người tập gym
Đối với người tập gym muốn tăng cân, 

nguyên tắc quan trọng nhất trong chế độ ăn 
uống chính là việc bổ sung vào cơ thể các 
dưỡng chất cần thiết như protein, tinh bột, chất 
béo, vitamin, khoáng chất, chất xơ, nước… với 
lượng calorie lớn hơn lượng calorie tiêu hao 

 Đảm bảo ăn đủ tinh bột và chất béo. Hãy giữ 
cho khẩu phần ăn của bạn ở mức 1/2 rau 
xanh, 1/4 tinh bột, 1/4 protein nạc và lưu ý 
cắt giảm đồ ngọt. 
 Nên bỏ thói quen ăn đêm. Hãy để dạ dày của 
bạn được nghỉ ngơi khi bạn ngủ thay vì tiêu 
hóa thức ăn. Năng lượng dư thừa khi bạn 
nghỉ ngơi sẽ làm tăng khả năng tích mỡ của 
cơ thể. 
 Uống đủ nước. Bạn nên cung cấp cho cơ thể 
từ 2-3 lít/ngày. Bởi nếu cơ thể bạn đủ nước, 
bạn sẽ không ăn quá nhiều. Ngược lại, nếu 
bị mất nước, cơ thể có thể nhầm lẫn giữa 
khát và đói, dẫn đến ăn vặt không cần thiết.
 Thay đổi thói quen ăn uống: Thay vì ăn 3 
bữa mỗi ngày hãy chia 3 bữa chính đó thành 
6 bữa và tuyệt đối không được ăn sau 21h. 
 Ăn nhiều trái cây, rau xanh để cung cấp các 
vitamin, chất xơ cần thiết cho cơ thể.

CLB giúp mỗi thành viên nạp đầy nguồn năng lượng 
tích cực để tiếp tục cống hiến cho đơn vị, đồng thời 
làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người con trong 
gia đình. 

CÂU LẠC BỘ YOGA VIETCOMBANK GIA LAI: ĐẸP HƠN - KHỎE HƠN ĐỂ CỐNG HIẾN
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Những năm gần đây, hoạt động 
đào tạo tại Vietcombank đã có sự 
chuyển mình mạnh mẽ, văn hóa 
học tập đã và đang được lan tỏa 

trong toàn hệ thống. Đóng góp không nhỏ vào 
sự thành công ấy phải kể đến sự quan tâm của 
Ban lãnh đạo trong việc hoạch định chiến lược, 
điều hành hiệu quả, sự đồng hành của các đơn 
vị và đặc biệt là sự tâm huyết, nỗ lực của đội 
ngũ giảng viên nội bộ. Năm 2019, số khóa đào 
tạo ước tính đạt 370 khóa với hơn 40.000 lượt 
học viên (tăng lần lượt 356% và 784% so với số 
khóa, số lượt năm 2014). Trong đó, tính đến hết 
tháng 10/2019, số khóa đào tạo nội bộ đã lên 
đến 180 khóa (trên tổng số 333 khóa), chiếm 
tới 54% tổng số khoá đào tạo. Chất lượng các 
chương trình đào tạo nội bộ cũng không ngừng 
được nâng cao, ngày càng sát với thực tế, được 
học viên đánh giá cao không chỉ về kiến thức 
chuyên môn, khả năng vận dụng linh hoạt vào 
thực tế công tác mà còn tạo ra một môi trường 
học tập chủ động cho các học viên trao đổi kinh 
nghiệm trong quá trình làm việc tại đơn vị. 
Điểm đánh giá giảng viên nội bộ bình quân năm 
2019 đạt 4.65/5 (xếp loại Tốt) và đã vượt mức 
baseline (là 4.52/5) mà BLĐ giao, cao hơn mức 
đánh giá năm 2018 (4.60/5).

Hiện nay, số lượng giảng viên nội bộ của 
Vietcombank đạt gần 100 cán bộ từ hơn 20 
phòng/ban/trung tâm tại Trụ sở chính. Ngoài 
việc mang đến những kiến thức, kinh nghiệm, 
giảng viên nội bộ còn là người truyền lửa cho 
các học viên bằng niềm đam mê, lòng nhiệt 
huyết của chính mình trong mỗi bài giảng, từ 
đó thực sự mang lại cho các học viên những bài 

Tri ân các giảng viên nội bộ
nhân ngày nhà giáo 
Việt Nam 20/11 Bài & Ảnh: Nguyễn Việt Anh

VIETCOMBANK HIỆN LÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ HIỆU QUẢ KINH DOANH DẪN 
ĐẦU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM. CHÚNG TA ĐÃ LIÊN TIẾP CÓ NHỮNG BỨT PHÁ 
VỚI NHIỀU MỤC TIÊU ĐƯỢC CHINH PHỤC. ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU TO LỚN 
ĐÓ, PHẢI KỂ ĐẾN RẤT NHIỀU YẾU TỐ, TRONG ĐÓ KHÔNG THỂ KHÔNG NHẮC ĐẾN SỰ 
ĐÓNG GÓP CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO. VIỆC TRIỂN KHAI NHANH, RỘNG NHỮNG CHƯƠNG 
TRÌNH ĐÀO TẠO/TẬP HUẤN VỀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ, CHÍNH SÁCH, SẢN PHẨM, ĐÀO 
TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG BÁN HÀNG, PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG…ĐÃ HỖ TRỢ ĐẮC LỰC 
CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TĂNG TỐC, BỨT PHÁ. 

học hiệu quả và thiết thực nhất. Có thể nói, đây 
chính là những cá nhân đang tích cực chung 
tay góp sức cùng Vietcombank trên con đường 
hiện thực hoá các mục tiêu chiến lược trở thành 
ngân hàng số 1 tại Việt Nam, ngân hàng đứng 
đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

Tháng 11, hòa chung niềm vui của ngày 
Nhà giáo Việt Nam, cho phép chúng tôi - những 
người làm công tác đào tạo tại Trường Đào tạo 
Viecombank – gửi lời tri ân sâu sắc tới những 
giảng viên nội bộ đã tích cực tham gia công tác 
giảng dạy, đồng hành cùng chúng tôi truyền 
ngọn lửa đam mê với nghề đến mọi miền Tổ 
quốc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin gửi lời 
cảm ơn tới tất cả các bạn đồng nghiệp đã đồng 
hành, đóng góp tâm sức, ủng hộ cho hoạt động 
đào tạo nội bộ của Vietcombank ngày càng phát 
triển.

Kính chúc các Anh/Chị sức khỏe, thành công 
và luôn giữ được sự nhiệt huyết để lan tỏa xa 
hơn nữa, rộng hơn nữa văn hóa học tập trên 
toàn hệ thống Vietcombank.    

Ngoài việc mang đến 
những kiến thức, kinh 
nghiệm, giảng viên nội 
bộ còn là người truyền 
lửa cho các học viên bằng 
niềm đam mê, lòng nhiệt 
huyết của chính mình 
trong mỗi bài giảng

Ban Lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể TĐT và GVNB
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