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Chung

Quý độc giả thân mến,

Bạn đang cầm trên tay ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 315, số 
cuối cùng của năm 2019, một năm đầy ý nghĩa đối với mỗi người 
Vietcombank chúng ta.

Trước hết, Ban Biên tập xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến 
Quý độc giả, những người luôn đồng hành, cổ vũ và yêu thương 
Chung NIỀM TIN trong năm qua. Chính bạn, là độc giả, đồng thời 
cũng là tác giả của những bài viết cập nhật và đầy thú vị mà Chung 
NIỀM TIN được vinh dự lan tỏa tới hơn 18.000 CBNV trong toàn hệ 
thống.

Những ngày cuối năm, Vietcombank tiếp tục đón nhận tin vui lớn, 
đó là việc Vietcombank và Tập đoàn bảo hiểm FWD ký kết hợp tác 
độc quyền 15 năm phân phối bảo hiểm qua ngân hàng tại Việt Nam. 
Đây là giao dịch lớn nhất trên thị trường bảo hiểm ngân hàng tại 
Việt Nam từ trước tới nay, hứa hẹn sẽ mang đến những bứt phá mới 
trên thị trường bảo hiểm và thành công mới cho cả hai bên.

Bên cạnh đó là những thông tin phản ánh hoạt động của các chi 
nhánh trong toàn hệ thống như: Vietcombank Hưng Yên kỷ niệm 15 
năm thành lập, Vietcombank Kon Tum kỷ niệm 10 năm thành lập, 
trao giải bán SPDV bán lẻ quý III/2019, các quyết định mới về nhân 
sự, ký kết tài trợ tín dụng, hợp tác, các hoạt động ASXH đầy ý nghĩa 
hay những bài viết sâu lắng về cà phê và văn hóa cà phê, một thứ đồ 
uống vô cùng gần gũi với mỗi chúng ta.

Bạn thân mến, trong những ngày cuối năm này, dù bận rộn với 
báo cáo, với kiểm kê sổ sách, chứng từ... nhưng trong lòng chúng ta 
đều rất phấn khởi và tự hào, bởi thêm một năm nữa, Vietcombank 
- ngôi nhà thứ hai của chúng ta lại cán những mốc son mới đầy ấn 
tượng với kết quả kinh doanh vượt mức kế hoạch đề ra, đặc biệt là 
thành tích về lợi nhuận. Năm 2019 thành công rực rỡ để đón chào 
năm 2020, năm Vietcombank sẽ chính thức đạt những mục tiêu chiến 
lược, trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 100 ngân hàng lớn 
nhất châu Á, 1 trong 300 tổ chức tài chính hàng đầu thế giới và được 
quản trị theo thông lệ quốc tế tốt nhất.

Một lần nữa, xin cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Chung NIỀM TIN 
trong 365 ngày qua và mong bạn sẽ tiếp tục dành tình yêu thương 
cho ấn phẩm của mái nhà chung Vietcombank!

Chúc bạn mọi điều tốt lành!

Ban Biên tập

Ảnh bìa:  Aleksandr Petrunovskyi/
shutterstock.com
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TIÊU ĐIỂM

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư, từ ngày 06/8 đến 28/10/2019, 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ 

chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ 
quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng 
gồm 95 học viên. Đây là cán bộ quy hoạch Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; quy 
hoạch chức danh cấp trưởng các ban, bộ, ngành, 
đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương giai 
đoạn 2020-2025; quy hoạch chức danh bí thư 
các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 
giai đoạn 2021-2026.

Chương trình học tập của 
lớp bồi dưỡng là những nội 
dung mới, quan trọng, gắn với 
triển khai các văn kiện Đại hội 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 
Nghị quyết của các Hội nghị 
Trung ương khóa XII, những 
vấn đề toàn cầu và khu vực 
đang tác động đến tiến trình 
phát triển và hội nhập của đất 
nước.  

Kết thúc mỗi học phần, học 
viên viết một bài thu hoạch 
được hai giảng viên, chuyên 
gia, nhà khoa học có uy tín 
đánh giá độc lập. Kết thúc khóa 
học, học viên bảo vệ đề án tốt 
nghiệp trước Hội đồng đánh 
giá đề án là các Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Ủy viên Trung ương 
Đảng, các nhà khoa học đầu 
ngành trong và ngoài Học viện.

Với những kiến thức, kinh 
nghiệm thực tế trong lĩnh 
vực tài chính ngân hàng, Bí 
thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân 
Thành đã đề cập đến những nội 
dung có tính thời sự và chiến 
lược cho việc phát triển của 
Vietcombank nói riêng và của 
ngành ngân hàng nói chung, 
đó là các vấn đề về chuyển 
dịch cơ cấu, nâng cao năng lực 
quản trị điều hành đáp ứng các 
chuẩn mực quốc tế và đặc biệt 

là phát triển ngân hàng số…, đây cũng là những 
thực tiễn từ thành công của Vietcombank thời 
gian qua. Đề án tốt nghiệp của Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đã được 
đánh giá rất cao. Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân 
Thành cũng là một trong 15 học viên đạt điểm 
xuất sắc và là một trong 20 học viên toàn khóa 
học được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
tặng Bằng khen cho 20 học viên xuất sắc 
nhất lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp 
chiến lược khóa XIII của Đảng
SÁNG 28/10/2019, TẠI HÀ NỘI, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ 
MINH PHỐI HỢP VỚI BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC BẾ GIẢNG 
LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MỚI CHO 95 CÁN BỘ QUY HOẠCH CẤP CHIẾN 
LƯỢC KHÓA XIII CỦA ĐẢNG. 100% HỌC VIÊN ĐẠT LOẠI GIỎI, XUẤT SẮC 
TRONG ĐÓ CÓ 15 HỌC VIÊN ĐẠT ĐIỂM XUẤT SẮC (TỪ 9 TRỞ LÊN). 

 Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (bên 
trái) trao bằng khen cho đ/c Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank và các học viên xuất sắc nhất lớp bồi dưỡng 

cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng
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TIÊU ĐIỂM

Nhân dịp này, đ/c Trần Quốc 
Vượng đã tặng quà cho 6 hộ 
gia đình chính sách, hộ nghèo 
và 10 hộ đạt danh hiệu gia 

đình văn hóa 3 năm liên tục; hỗ trợ 
50 triệu đồng cho thôn Nà Tẳng làm 
kinh phí sinh hoạt chung; tặng hai 
bộ máy vi tính cho UBND xã Lương 
Bằng; thăm, tặng quà ông Triệu Văn 
Vấn, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thôn 
Nà Tẳng. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam 
trao tặng 70 ngôi nhà đại đoàn kết 
tổng trị giá 2,8 tỷ đồng cho tỉnh Bắc 
Kạn; tặng quà cho thôn Nà Tẳng. 

Đại diện Vietcombank, đ/c Đào 
Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn đã trao tặng 

Vietcombank trao tặng 
ASXH cho thôn Nà Tẳng, tỉnh Bắc Kạn

4,2 tỷ đồng 

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

NGÀY 16/11/2019, Đ/C TRẦN QUỐC VƯỢNG - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, 
THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC ĐÃ TỚI DỰ NGÀY 
HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI THÔN NÀ TẲNG, XÃ LƯƠNG 
BẰNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN. 

số tiền 4 tỷ đồng tài trợ xây dựng 
Trường Mầm non Bản Thi và 200 
triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà sinh 
hoạt cộng đồng thôn Nà Tẳng, huyện 
Chợ Đồn.

Phát biểu với bà con trong thôn, 
đ/c Trần Quốc Vượng bày tỏ vui 
mừng, ấn tượng khi đến dự Ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với 
thôn. Đ/c nhấn mạnh, Ngày hội Đại 
đoàn kết hằng năm đã trở thành tập 
quán của dân tộc, thực hiện đúng di 
chúc của Bác Hồ về đại đoàn kết. Đại 
đoàn kết là tất yếu, khách quan đã 
đưa dân tộc ta giành độc lập, đánh 
thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, 
xây dựng, bảo vệ đất nước như ngày 

hôm nay, trong đó, xã Lương Bằng 
là vùng đất truyền thống cách mạng, 
có 13 liệt sĩ, một Mẹ Việt Nam Anh 
hùng.

Ghi nhận, biểu dương thành 
tích của thôn, xã và huyện Chợ Đồn 
trong thời gian qua, như: hoàn 
thành phổ cập giáo dục Tiểu học, 
THCS, bà con được sử dụng nước 
hợp vệ sinh, điện quốc gia; nhất là 
việc trồng rừng, giữ rừng, đ/c Trần 
Quốc Vượng đề nghị, năm 2020 sắp 
tới là năm có nhiều hoạt động kỷ 
niệm quan trọng của Đảng, vì vậy, 
thôn, xã, huyện Chợ Đồn và tỉnh Bắc 
Kạn cần phát động thi đua hiệu quả, 
thiết thực. Đại đoàn kết phải trở 
thành việc thường xuyên, liên tục để 
giữ vững, nâng cao thành tích đã đạt 
được, lập thành tích chào mừng Đại 
hội Đảng các cấp. 

Trước đó, đ/c Trần Quốc Vượng 
cùng đoàn công tác đã tới dâng 
hương, thăm và trồng cây lưu niệm 
tại Khu di tích Nà Pậu, xã Lương 
Bằng, huyện Chợ Đồn, nơi Bác Hồ ở 
và làm việc vào đầu năm 1951.

Đ/c Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (ngoài 

cùng bên phải) trao tặng 4 tỷ đồng tài trợ 
xây dựng Trường Mầm non Bản Thi cho 

đại diện địa phương

Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (thứ 6 từ phải sang), đ/c Đào Minh Tuấn – Phó Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) cùng các đại biểu và nhân dân chụp ảnh lưu niệm 

Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Tẳng, tỉnh Bắc Kạn

Theo thỏa thuận, Vietcombank sẽ phân phối 
các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của FWD, 
FWD cũng đồng ý mua lại Liên doanh bảo 
hiểm nhân thọ Vietcombank - Cardif (VCLI), 

công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ giữa 
Vietcombank và BNP Paribas Cardif. Giao dịch này 
đang chờ sự phê duyệt của các cơ quan chức năng.

FWD có kế hoạch sẽ hợp nhất VCLI vào hoạt 
động kinh doanh hiện có tại Việt Nam sau khi giao 
dịch hoàn tất. Trong thời gian này, VCLI sẽ tiếp tục 
hoạt động như trước đây, thông qua tất cả các kênh 
phân phối hiện có. Khách hàng của VCLI sẽ không 

Vietcombank & FWD 
ký kết hợp tác độc quyền 
15 năm phân phối bảo hiểm 
qua ngân hàng tại Việt Nam

Bài & Ảnh: Đặng Thành

bị ảnh hưởng bởi việc chuyển quyền sở hữu 
sang FWD; tất cả các hợp đồng bảo hiểm hiện 
tại sẽ được FWD tiếp quản và chăm sóc sau khi 
các thủ tục hoàn tất.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nghiêm Xuân 
Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng 
định: “Với sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn tài 
chính và tư vấn luật quốc tế có uy tín, chúng tôi 
vui mừng công bố đã lựa chọn Tập đoàn bảo 
hiểm FWD là đối tác có tiềm lực để triển khai 
hợp tác độc quyền phân phối các sản phẩm 
bảo hiểm nhân thọ tại hệ thống Vietcombank. 
FWD Việt Nam - đơn vị được Tập đoàn FWD 
giao trực tiếp triển khai Thỏa thuận hợp tác - có 
ưu thế nổi bật trong việc ứng dụng kỹ thuật số 
vào tất cả quy trình của hoạt động bảo hiểm, có 
quan điểm phát triển sản phẩm đa dạng, đơn 
giản, phù hợp với từng phân khúc khách hàng, 
tương thích với chiến lược Chuyển đổi Ngân 
hàng số và Chiến lược phát triển hoạt động 
Ngân hàng bán lẻ của Vietcombank”.

Bày tỏ vui mừng mở rộng hoạt động kinh 
doanh thông qua sự hợp tác quan trọng này, 
ông Richard Li - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập 
đoàn FWD cho biết, hợp tác với Vietcombank 
là bước tiến phù hợp tiếp theo trong chiến lược 
trở thành công ty có kênh phân phối bảo hiểm 
qua ngân hàng hàng đầu tại châu Á và thay đổi 
cảm nhận của mọi người về bảo hiểm. “Hợp 
tác với Vietcombank sẽ giúp chúng tôi nâng 
cao năng lực tiếp cận nhiều khách hàng trên cả 
nước nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và 
giành vị thế tại thị trường năng động này”, ông 
Richard Li nhấn mạnh.

Tính đến thời điểm hiện nay, việc ký kết 
giữa Vietcombank và FWD là giao dịch lớn nhất 
tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác 
giữa ngân hàng và bảo hiểm.

Các khách mời và đại biểu tham dự Lễ ký kết

Đại diện Vietcombank và FWD ký kết Thỏa thuận hợp tác với sự chứng 
kiến của đại diện NHNN Việt Nam; Đảng ủy Khối DNTW; Bộ Tài chính và 

các đại diện lãnh đạo cấp cao của hai bên

NGÀY 12/11/2019, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK VÀ TẬP 
ĐOÀN BẢO HIỂM FWD (FWD) CHÍNH THỨC KÝ KẾT THỎA 
THUẬN HỢP TÁC ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI BẢO HIỂM CÓ 
THỜI HẠN 15 NĂM.
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TIÊU ĐIỂM

ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK ĐƯỢC 
VINH DANH TẠI NGÀY HỘI 
“ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KHỐI 
DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG”

Bài & Ảnh: Phạm Thị Thanh Hương 

NGÀY 29/10/2019, TẠI HÀ NỘI, ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK ĐÃ THAM GIA “NGÀY HỘI ĐỔI MỚI, SÁNG 
TẠO KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG” NĂM 2019 DO 
ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC. 

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh 
niên Vietcombank có 3 trong 30 đề tài được 
tuyên dương công trình sáng tạo tiêu biểu 
của Khối Doanh nghiệp Trung ương giai 

đoạn 2017-2019, trong đó 01 đề tài được nhận giải 
thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp”.

Các đề tài của Vietcombank được tuyên dương 
là công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của Khối 
Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2017-2019 gồm 
“VCB-EasyBanking số hóa không gian và thời gian 
giao dịch” của Trung tâm thanh toán Trụ sở chính 
Vietcombank, đề tài “Áp dụng công nghệ định danh 
khách hàng qua giọng nói nhằm góp phần nâng 
cao chất lượng dịch vụ của Vietcombank” của Trung 
tâm hỗ trợ khách hàng Trụ sở chính Vietcombank và 
đề tài “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản 
trị nội bộ tại chi nhánh” của Vietcombank Sở Giao 
dịch. Đề tài “VCB-EasyBanking số hóa không gian 
và thời gian giao dịch” là 1 trong 10 sản phẩm được 
nhận giải thưởng “Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển 
doanh nghiệp” lần thứ nhất. 

Trong khuôn khổ chương trình, đ/c Nguyễn 
Quỳnh Mai - Ủy viên BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp 
Trung Ương, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn 
Thanh niên Vietcombank cũng đã đại diện ký cam 
kết thi đua đẩy mạnh phong trào “Thanh niên xung 
kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả 
của doanh nghiệp” thiết thực chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Giải thưởng Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh 
nghiệp năm nay có gần 120 sản phẩm dự thi, với sự 
tham gia của trên 250 tác giả và đồng tác giả thuộc 
các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp 
Trung Ương. Đây đều là các sản phẩm có tính ứng 
dụng cao, các sản phẩm được triển khai trong 
thực tiễn và đã mang lại hiệu quả trong hoạt động 
chuyên môn của doanh nghiệp.

VIETCOMBANK ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG NGÂN HÀNG LƯU KÝ 
GIÁM SÁT TIÊU BIỂU NĂM 2019

Ngày 08/11/2019, tại Đà Lạt, Trung tâm Lưu 
ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ 
chức “Hội nghị tổng kết hoạt động cung 

cấp dịch vụ quỹ năm 2019”. 
Hội nghị năm nay cũng là lần đầu tiên VSD 

tổ chức Lễ vinh danh các thành viên thị trường 
quỹ, bao gồm 04 ngân hàng lưu ký giám sát tiêu 
biểu và 12 công ty quản lý quỹ có đóng góp tích 
cực cho hoạt động quỹ mở. Vietcombank, với 
vai trò là Ngân hàng lưu ký, giám sát và Công 
ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) đã vinh dự 
nhận được những giải thưởng này.

Đ/c Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học 
và Công nghệ - Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo (thứ 7 từ phải sang) và đ/c Nguyễn Quỳnh 
Mai – Bí thư Đoàn Vietcombank (thứ 6 từ phải sang) chụp hình cùng 3 nhóm tác giả đề tài được 

tuyên dương tại Diễn đàn

Năm 2019, Giải thưởng Nhân 
tài Đất Việt lần thứ 15 tiếp 
tục được tổ chức với mục tiêu 
thắp lên những ngọn lửa yêu 

khoa học, yêu công nghệ và tôn vinh 
những tài năng đích thực của Việt 
Nam trong một số lĩnh vực: Công 
nghệ thông tin và truyền thông, 
Khoa học tự nhiên, Y dược, Môi 
trường... Qua 15 năm tổ chức liên 
tục, Giải thưởng đã được các đồng 
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 
lãnh đạo nhiều bộ, ngành quan tâm 
theo dõi, tham dự và trực tiếp trao 
giải thưởng tại Lễ trao giải.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đ/c 
Phạm Huy Hoàn - Ủy viên thường 
trực Trung ương Hội khuyến học 
Việt Nam, Tổng biên tập báo Dân trí, 
Trưởng Ban Tổ chức cho biết, qua 
các lễ trao giải được tổ chức trong 

Vietcombanknăm
liên tiếp đồng hành cùng giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt Bài & Ảnh: Đặng Thành

TỐI 15/11/2019, TẠI HÀ NỘI ĐÃ DIỄN RA LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG 
NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2019. ĐÂY LÀ NĂM THỨ 7 LIÊN TIẾP 
VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNH CÙNG GIẢI THƯỞNG NÀY. ĐẠI DIỆN 
VIETCOMBANK, BÀ PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
ĐÃ THAM DỰ SỰ KIỆN VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG TẠI CHƯƠNG TRÌNH. 

15 năm qua cho thấy Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt là một Giải thưởng 
luôn được Đảng, Nhà nước quan 
tâm. Đây là một giải thưởng của xã 
hội, do xã hội tiếp sức, tạo điều kiện 
cho những ý tưởng sáng tạo không 
ngừng tỏa sáng trong công cuộc xây 
dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 
Thí sinh tham gia ở mọi thành phần, 
lứa tuổi, nhỏ tuổi nhất là thí sinh 8 
tuổi và cao nhất là thí sinh 79 tuổi; 
đặc biệt, có nhiều thí sinh nước 
ngoài như Đức, Canada, Thụy Sỹ và 
Hoa Kỳ đăng ký tham dự.

Năm 2019 đánh dấu chặng 
đường 15 năm phát triển của Giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt với chủ 
đề "Sức mạnh chuyển đổi số". Giải 
thưởng lần đầu tiên mở thêm hạng 
mục sản phẩm CNTT Khởi nghiệp 
sáng tạo, thu hút đông đảo các 

startup và sinh viên tham gia dự thi. 
Sản phẩm của nhóm này cũng đa số 
được áp dụng công nghệ mới, giải 
quyết những vấn đề nóng trong xã 
hội hiện nay như: ô nhiễm không khí, 
giao thông vận tải, nông nghiệp, …

Giải năm nay, ở mỗi hệ thống 
sản phẩm CNTT, các thí sinh có cơ 
hội nhận được 01 giải Nhất trị giá 
200 triệu đồng, 01 giải Nhì trị giá 
100 triệu đồng và 01 giải Ba trị giá 
50 triệu đồng cùng nhiều món quà ý 
nghĩa từ các đơn vị tài trợ.

Các lĩnh vực Khoa học Công 
nghệ, Y dược, Môi trường với giải 
Nhất trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, 
Ban Tổ chức cũng trao giải thưởng 
Tự học thành tài trị giá 50 triệu 
đồng cho mỗi giải thưởng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã 
chính thức phát động Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt năm 2020.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào mừng kỷ niệm 15 năm Giải thưởng Nhân tài Đất Việt Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank (ngoài cùng bên trái) cùng ông Nguyễn 

Hoàng Anh – UV BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ 
ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (ngoài 
cùng bên phải) và bà Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch Tập 

đoàn Vingroup (giữa) trao giải cho thí sinh đoạt giải Ba 
trong lĩnh vực CNTT

Bài & Ảnh: Võ Trí Thanh
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Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam, Vụ Kinh tế tổng hợp 
- Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, 
UNBD, NHNN tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là 

hơn 200 lãnh đạo cấp cao của các Tập đoàn/Tổng 
công ty, những doanh nghiệp tiêu biểu, các đối 
tác, khách hàng thân thiết đã gắn bó và đồng hành 
cùng sự phát triển của Vietcombank trong suốt 
những năm qua.

Hội nghị khách hàng thân thiết 
Vietcombank năm 2019: 
“Cùng vươn ra biển lớn”

Bài & Ảnh: Đặng Thành 

NGÀY 22 VÀ 23/11/2019, TẠI QUẢNG NINH, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT NĂM 2019 VỚI CHỦ ĐỀ “CÙNG VƯƠN RA BIỂN LỚN”. 
SỰ KIỆN NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN MÀ VIETCOMBANK MUỐN GỬI TỚI KHÁCH HÀNG - CÁC 
TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐÃ LUÔN CHIA SẺ, TIN CẬY VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG 
VIETCOMBANK.

Về phía Vietcombank có đại diện Ban Lãnh 
đạo, các ông/bà là thành viên HĐQT, thành 
viên Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế 
toán trưởng; các ông/bà đại diện lãnh đạo các 
Phòng/Ban chủ chốt của Vietcombank; Giám 
đốc chi nhánh Vietcombank trên toàn hệ thống.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nghiêm Xuân 
Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank cho biết: Trải qua hơn 55 năm 

xây dựng và phát triển, truyền thống, uy tín, nguồn 
nhân lực chất lượng cao và những đột phá đổi mới 
trong kinh doanh đã tạo nên một Vietcombank: 
Lớn mạnh về quy mô; Chuẩn mực về hoạt động; 
Hiệu quả trong kinh doanh; Tín nhiệm với khách 
hàng và Trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt, giai đoạn 
những năm gần đây, Vietcombank đã trở thành 
hiện tượng thành công của ngành Ngân hàng Việt 
Nam khi quy mô và hiệu quả kinh doanh tăng 
trưởng bứt phá, ấn tượng, liên tiếp thiết lập các 
đỉnh cao mới, trở thành ngân hàng số 1 tại Việt 
Nam và hội nhập mạnh mẽ với thị trường tài chính 
khu vực và quốc tế.

“Để Vietcombank có được tầm vóc và nền tảng 
vững chắc như ngày hôm nay, nhân tố quyết định 
và có giá trị nhất với Vietcombank chính là sự đồng 
hành của hơn 14 ngàn doanh nghiệp trong nước, 
14 ngàn doanh nghiệp FDI, hơn 300 ngàn khách 
hàng vừa và nhỏ và gần 14,7 triệu khách hàng cá 
nhân… Những chuyển đổi trong cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ, phục vụ của Vietcombank là những 
nỗ lực lớn thay cho lời cam kết để ngày càng bắt 
kịp được các yêu cầu dịch vụ ngày càng cao của 
quý khách hàng. Sự đồng hành, hợp tác và niềm tin 
gửi trao của quý khách hàng chính là nguồn cổ vũ, 
động lực để Vietcombank tiếp tục hoàn thiện, phát 

triển nhanh trong giai đoạn tới”, ông Nghiêm 
Xuân Thành nhấn mạnh.

Bày tỏ cảm ơn và tri ân tới quý khách hàng, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank mong muốn và tin 
tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp 
tác, gắn bó bền chặt của các quý đối tác, quý 
khách hàng. “Vietcombank khẳng định cam kết 
mạnh mẽ tới các đối tác là chúng ta cùng đồng 
hành, chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công và cùng 
hướng tới tương lai “vươn ra biển lớn”, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank chia sẻ. 

Trong 2 ngày tổ chức, nhiều ý kiến đóng 
góp, sẻ chia của các quý đối tác, quý bạn hàng, 
khách hàng đã được Vietcombank ghi nhận và 
coi đây như là những kinh nghiệm quý báu để 
Vietcombank ngày càng hoàn thiện, đáp ứng 
và cung cấp được những sản phẩm, dịch vụ có 
chất lượng cao, đa tiện ích để cùng khách hàng 
hướng tới mục tiêu chung, phát triển và “Cùng 
vươn ra biển lớn”.

“Vietcombank khẳng định cam kết 
mạnh mẽ tới các đối tác là chúng ta 
cùng đồng hành, chia sẻ cơ hội, hợp 
tác thành công và cùng hướng tới 
tương lai “vươn ra biển lớn”

Các vị đại biểu khách quý và đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank thực hiện nghi thức long trọng tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu khách quý và đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank 
nâng ly chúc mừng thành công của Hội nghị

1 trong nhiều tiết mục nghệ thuật chào mừng Hội nghị 

TIÊU ĐIỂM
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Hội nghị công tác kế toán tài chính hằng năm 
là diễn đàn quan trọng để truyền tải các 
định hướng chiến lược, cập nhật những 
kiến thức, quy định mới và những chỉ đạo 

điều hành của Ban Lãnh đạo tới những cán bộ chủ 
chốt trong công tác kế toán tài chính trên toàn hệ 
thống.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Phùng Nguyễn 
Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho 
biết: Để đạt được mục tiêu trở thành Ngân hàng số 
1 tại Việt Nam,  đi đầu trong việc triển khai ngân 
hàng số, Vietcombank đã xây dựng chiến lược tập 
trung phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ 
mới. Trong đó, nghiệp vụ kế toán đã và đang triển 
khai đưa vào hoạt động các hệ thống công nghệ 
mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài 
chính và kế toán quản trị. Quá trình này đòi hỏi sự 
cố gắng, nỗ lực rất lớn từ toàn thể cán bộ khối kế 
toán tài chính trong việc tuân thủ không chỉ các 
chuẩn mực kế toán truyền thống, mà còn cập nhật 

TÌNH YÊU NGHỀ KẾ TOÁN
Thân tặng các anh chị em công tác
trong lĩnh vực kế toán tài chính

Vui gặp nhau trước kỳ quyết toán
Đượm tình nghề kế toán thương nhau
Chỉ giận hờn khi tạm ứng trước sau
Bao kỷ niệm vào chứng từ ghi sổ
Nhớ thương nhau cân bằng nợ có
Phải chối từ ghi đỏ em ơi
Quyết toán thu chi dù đã duyệt rồi
Chứng từ chưa đủ sao đòi tất toán
Biết tình yêu như nguồn với vốn
Chớ thì thầm cho nợ dài thêm
Nghề chúng ta chẳng khác vợ hiền
Vì chồng vì con bao dung tất cả
Cân đối thu, chi chứng từ phải trả
Hạch toán khấu hao phân bổ dự phòng
Mong đạt nhanh doanh thu lợi nhuận
Tổng kết toàn ngành đỉnh lãi VCB
Đồng nghiệp chúng ta chờ lương trông thưởng
Suốt ngày dài chờ bút toán trung ương
Vội cả ngày đêm mà cân đối chưa xong
Để thông báo niềm vui cho đơn vị
Nghề kế toán như mối tình chung thuỷ
Mà vẫn bị nghi ngờ khó vừa ý anh ơi
Chế độ, nguyên tắc ta đã học rồi
Em làm đúng sao anh còn hờn giận
Yêu thương nhau đừng làm gì ân hận
Phải buồn lòng mệt mỏi lo xa
Khi kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát
Toát mồ hôi lúc trực tiếp giải trình
Tranh luận với bao người chất vấn
Làm tài chính bút toán nào cũng cẩn thận
Mới an toàn cho hoạt động kinh doanh
Chế độ hiện hành thay đổi thường xuyên
Phải cập nhật như duyên tình trai trẻ
Thôi hôm nay ta chúc nhau vui khỏe
Hẹn gặp năm sau lương thưởng cao hơn !

BẠCH THỊ THANH HÀ - Trưởng phòng Tài chính Kế toán TSC

Hội nghị Công tác 
tài chính kế toán 
Vietcombank năm 2019 

Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

NGÀY 06 VÀ 07/12/2019, TẠI PHÚ YÊN, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ 
CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NĂM 2019.

các kỹ năng, trình độ để đáp ứng các chuẩn mực 
kế toán quốc tế cũng như hệ thống kế toán hiện 
đại.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm 
Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT đã nhấn mạnh: Trong 
bối cảnh rất nhiều những quy định pháp luật 
mới được ban hành trong lĩnh vực tài chính 
kế toán, nhiều dự án chuyển đổi bước vào giai 
đoạn vận hành hệ thống với những thay đổi 
lớn, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng 
đặt ra không ít khó khăn, thách thức ở mức độ, 
quy mô và tính chất rất khác so với trước đây, 
đòi hỏi những người làm công tác tài chính kế 
toán phải nỗ lực phấn đấu rất cao và quyết tâm 
rất lớn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ đặt ra. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư có sự khác biệt vô cùng 
lớn ở tốc độ phát triển cấp số nhân, phạm vi 
ảnh hưởng sâu rộng dẫn tới sự chuyển đổi của 
toàn bộ các hoạt động trong doanh nghiệp và 

đời sống. Lĩnh vực tài chính kế toán đang đứng trước 
các cơ hội lớn để chủ động tham gia cuộc cách mạng này. 

“Trên thực tế, Vietcombank đã triển khai các dự án 
về công nghệ gồm ERP, MPA và sắp tới là MIS để nâng 
cao chất lượng thông tin và đẩy mạnh hiệu quả quản trị. 
Để ứng dụng các thành tựu công nghệ và hạn chế nguy 
cơ tụt hậu, các cán bộ tài chính kế toán cần nâng cao 
tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc trau dồi các kiến 
thức và kĩ năng chuyên môn mới”, ông Phạm Anh Tuấn 
nhấn mạnh.

Kết thúc 11 tháng đầu năm 2019, Vietcombank tiếp 
tục bứt phá về kết quả kinh doanh, khẳng định vị trí dẫn 
đầu trong hệ thống các NHTM. Năm 2019, công tác tài 
chính kế toán của Vietcombank tiếp tục có nhiều đổi 
mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của hoạt động kinh 
doanh cũng như cập nhật các quy định mới của pháp 
luật và tiếp tục triển khai các dự án chuyển đổi có liên 
quan đến công tác tài chính kế toán.

Chương trình hội nghị bao gồm các nội dung chính: 
Báo cáo tổng kết công tác tài chính kế toán năm 2019; 
cập nhật những điểm mới của chính sách tài chính và 
thuế năm 2019; hướng dẫn quy định về hóa đơn điện 
tử; báo cáo kết quả triển khai thí điểm Dự án MPA và lộ 
trình triển khai trong thời gian tới; báo cáo kết quả thực 
hiện Go-live Dự án ERP và giải đáp vướng mắc trong quá 
trình sử dụng; cập nhật những điểm mới về chính sách 
kế toán, hướng dẫn quyết toán năm 2019 và một số nội 
dung cần lưu ý trong công tác xây dựng kế hoạch ngân 
sách 2020.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng lắng nghe các phần tham 
luận đến từ 07 chi nhánh gồm: Sở giao dịch, Ba Đình, 
Khánh Hòa, Thủ Đức, Thăng Long, Tây Hà Nội và Nghệ 
An; đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi tích cực, 
đóng góp vào hiệu quả chung của công tác tài chính kế 
toán. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị Công tác tài chính kế toán 
năm 2019 của Vietcombank

Ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại Hội nghị
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Sáng 18/11/2019, tại Trụ sở chính (TSC), 
Vietcombank đã tổ chức thành công Hội 
nghị “Truyền thông, Quảng cáo, Thương 
hiệu” năm 2019 qua cầu truyền hình. 

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Lãnh 
đạo, diễn giả khách mời, đại diện lãnh đạo các 
phòng/ban/trung tâm tại TSC, Trường đào tạo 
phát triển nguồn nhân lực, đại diện Ban giám 
đốc cùng các lãnh đạo, CBNV liên quan đến hoạt 
động truyền thông tại các chi nhánh.

Chuyển mình mạnh mẽ
Khai mạc Hội nghị, TS. Phạm Mạnh Thắng 

- Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: 
Trong thời gian qua, hoạt động truyền thông 
của Vietcombank liên tục có những bước 
chuyển mình, đổi mới mạnh mẽ và đạt kết quả 

Hội nghị Truyền thông, 
Quảng cáo, Thương hiệu năm 2019: 
GÓP PHẦN NÂNG CAO VỊ THẾ VIETCOMBANK

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

THỜI GIAN QUA, HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA VIETCOMBANK ĐÃ LIÊN TỤC CÓ 
NHỮNG BƯỚC CHUYỂN MÌNH, ĐỔI MỚI MẠNH MẼ VÀ ĐẠT KẾT QUẢ RÕ NÉT, NÂNG CAO 
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VÀ UY TÍN, VỊ THẾ CỦA VIETCOMBANK.

rõ nét, trong đó chú trọng nâng cao nhận diện 
thương hiệu, quảng bá hình ảnh, hoạt động và 
các thành tựu, từ đó nâng cao uy tín, vị thế của 
Vietcombank. 

Thay mặt Ban Lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc 
Phạm Mạnh Thắng đánh giá cao nỗ lực của toàn 
thể đội ngũ lãnh đạo và cán bộ trong hệ thống 
đối với công tác truyền thông của Vietcombank 
thời gian qua, đồng thời chỉ đạo Hội nghị tập 
trung nghiên cứu, trao đổi thảo luận các nội 
dung, đóng góp tích cực cho thành công của Hội 
nghị. 

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đình Thành - Giám 
đốc điều hành Indochina Group đã trao đổi, 
chia sẻ với các đại biểu về xu thế truyền thông 
trong thời đại công nghệ 4.0, các phương thức 

nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thiện cảm và 
niềm tin yêu từ khách hàng, chia sẻ kỹ năng 
ứng xử với khách hàng trên truyền thông, mạng 
xã hội, đồng thời gợi ý một số hoạt động mang 
tính cộng đồng cao mà các doanh nghiệp có thể 
nghiên cứu, áp dụng. 

Bà Phan Khánh Ngọc - Trưởng phòng Quan 
hệ công chúng đã báo cáo về công tác truyền 
thông, quảng cáo, thương hiệu Vietcombank 
từ đầu năm 2019 đến nay. Theo đó, công tác 
truyền thông không ngừng được đẩy mạnh; 
hoạt động truyền thông nội bộ lan tỏa mạnh 
mẽ; các ấn phẩm truyền thông được phát triển, 
mở nhiều chuyên mục, nhiều nội dung mới; các 
kênh truyền thông, phương thức truyền thông 
ngày càng đa dạng; hoạt động quảng cáo được 
quy hoạch trên toàn hệ thống; công tác thương 
hiệu không ngừng được rà soát, phát triển với 
việc ban hành bộ nhận diện thương hiệu cho 
khách hàng priority; nhiều quy trình nội bộ tiếp 
tục được ban hành giúp cho hoạt động truyền 
thông nói chung trên toàn hệ thống đạt được sự 
nhất quán và chuẩn mực. 

Nâng cao uy tín Vietcombank
Trong năm 2019, Vietcombank được Viet 

Nam Report bình chọn là “Ngân hàng uy tín 
nhất năm 2019” với phương pháp đánh giá 
bằng việc mã hóa các bài báo viết về ngân 
hàng được đăng tải trên các kênh truyền thông 
có ảnh hưởng tại Việt Nam. Chỉ số sức mạnh 
thương hiệu Vietcombank hiện cũng đang 
dẫn đầu thị trường theo đánh giá của Công ty 
Nielsen. Kết quả đó cho thấy chất lượng truyền 
thông được nâng cao đã có những đóng góp 

thiết thực vào thành tựu của Vietcombank thời 
gian qua. 

Báo cáo đồng thời cũng nêu lên một số điểm 
còn tồn tại, hạn chế và đưa ra các đề xuất, kiến 
nghị nhằm tăng cường sự phối hợp giữa TSC và 
chi nhánh để không ngừng nâng cao chất lượng 
công tác truyền thông.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã 
nghe một số chia sẻ, kiến nghị của đại diện các 
phòng/ban/trung tâm tại TSC và các chi nhánh 
liên quan đến cách thức, kinh nghiệm trao đổi, 
xử lý thông tin trên truyền thông, mạng xã hội, 
trong đó gắn với yêu cầu tại từng đơn vị không 
ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, 
tác phong phục vụ để mang đến sự hài lòng, 
tạo niềm tin từ khách hàng, đối tác và công 
chúng, không ngừng nỗ lực xây dựng một hình 
ảnh Vietcombank hiện đại, năng động và thân 
thiện. Nhiều tình huống thực tế cũng đã được 
các đơn vị nêu để các đại biểu tham khảo, phân 
tích và đưa ra hướng giải quyết. Phó Tổng Giám 
đốc Phạm Mạnh Thắng cùng ông Nguyễn Đình 
Thành đã trực tiếp trao đổi và giải đáp các thắc 
mắc, kiến nghị từ các đại biểu.

Kết thúc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Phạm 
Mạnh Thắng đã ghi nhận những nỗ lực của 
các cán bộ trên toàn hệ thống đối với công tác 
truyền thông của Vietcombank thời gian qua và 
khẳng định việc tiếp tục đẩy mạnh truyền thông 
đến khách hàng về các giá trị của Vietcombank 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong mục tiêu 
phát triển bền vững mà Vietcombank đang 
hướng tới. Cả truyền thông nội bộ, truyền thông 
đối ngoại và quan hệ công chúng đều cần được 
quan tâm phát triển. 

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thắng chỉ 
đạo, trong thời gian tới, TSC và các chi nhánh 
cần tiếp tục có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả 
hơn nữa nhằm triển khai truyền thông nội bộ 
một cách rộng rãi; đào tạo nâng cao chất lượng 
cộng tác viên để nâng cao chất lượng truyền 
thông hướng đến sự gắn kết trong nội bộ bằng 
việc xây dựng các chuyên mục, nội dung phù 
hợp và đẩy mạnh tương tác với bên ngoài thông 
qua các kênh truyền thông đại chúng, công tác 
quảng cáo cần tiếp tục được phát triển với việc 
nghiên cứu các phương thức mới, tiếp cận ở các 
địa điểm có mật độ dân cư cao với sự phối hợp 
của các chi nhánh để tăng cường nhận diện về 
thương hiệu trong công chúng, xã hội, không 
ngừng nâng cao vị thế của Vietcombank.

TS. Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị Ông Nguyễn Đình Thành - Giám đốc điều hành Indochina Group 
chia sẻ thông tin về xu thế truyền thông trong kỷ nguyên số 4.0

 Toàn cảnh Hội nghị “Truyền thông, Quảng cáo, Thương hiệu” Vietcombank năm 2019
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Vietcombank trao giải bán SPDV 
bán lẻ quý III/2019 & Hội thảo
“Xu hướng ngân hàng 
bán lẻ hiện đại”

Ngày 13/11/2019 (tại Hà Nội) và ngày 
15/11/2019 (tại TP. Hồ Chí Minh), 
Vietcombank đã tổ chức Hội thảo “Xu 
hướng ngân hàng bán lẻ hiện đại” và Lễ 

trao giải thi đua bán sản phẩm dịch vụ (SPDV) 
bán lẻ quý III/2019 cho các chi nhánh tại khu 
vực miền Bắc, Hà Nội, Bắc - Trung Trung Bộ và 
các chi nhánh tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên, Đông Nam Bộ, Tp. Hồ Chí Minh, Tây 
Nam Bộ.

Khai mạc các Hội thảo, ông Thomas William 
Tobin - Giám đốc Khối bán lẻ đã thông tin về 
kết quả bán hàng khối bán lẻ 10 tháng đầu năm 
2019 và định hướng hoạt động kinh doanh 
2 tháng cuối năm 2019. Kết quả đạt được 
của khối Bán lẻ thể hiện những nỗ lực của 
Vietcombank để hướng tới mục tiêu trở thành 
Ngân hàng số 1 của Việt Nam về Bán lẻ. 

Tại các sự kiện, diễn giả Trịnh Minh Thảo 
cũng đã trình bày chủ đề “Doanh thu phí dịch 
vụ trong mô hình ngân hàng bán lẻ hiện đại” và 
trao đổi, giải thích các câu hỏi, thắc mắc của các 
đại biểu. 

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang & Trần Mỹ Trang

Ông Thomas William Tobin - Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank phát biểu khai mạc Hội thảo 

Diễn giả Trịnh Minh Thảo với chủ đề 
“Doanh thu phí dịch vụ trong mô 

hình ngân hàng bán lẻ hiện đại”

Ông ông Vũ Tuấn Minh - 
Phó Tổng Giám đốc CVLI phát biểu 

tại Hội thảo

Dưới đây là hình ảnh tại Lễ trao giải thi 
đua bán SPDV bán lẻ quý III/2019 tại Hà Nội:

Ông Thomas William Tobin - Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank (ngoài 
cùng bên trái) và bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Trưởng phụ trách phòng 
Quản lý bán SPBL TSC (ngoài cùng bên phải) trao giải và tặng hoa cho 

các cán bộ đoạt Giải Thi đua tín dụng SMEs quý III/2019

Ông Thomas William Tobin - Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank (ngoài 
cùng bên phải) và bà Đặng Thị Huyền - Phó Trưởng phòng Phòng Chính 

sách sản phẩm bán lẻ TSC (ngoài cùng bên trái) trao giải và tặng hoa 
cho các PGD đoạt Giải Điểm bán huy động vốn bán lẻ quý III/2019

Ông Thomas William Tobin - Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank (ngoài 
cùng bên trái) và bà Đặng Thị Huyền - Phó Trưởng phòng Phòng Chính 

sách sản phẩm bán lẻ TSC (ngoài cùng bên phải) trao giải và tặng hoa 
cho các PGD đoạt Giải Điểm bán huy động vốn bán lẻ quý III/2019

Bà Phạm Châu Loan -  Phó trưởng phòng Phòng Dịch vụ ngân hàng điện tử (ngoài 
cùng bên trái) và ông Tấn Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Bán 

sản phẩm bán lẻ phụ trách vùng miền Trung (ngoài cùng bên phải) trao giải và tặng 
hoa cho các cán bộ đoạt Giải Thi đua Ngân hàng điện tử Quý III/2019

Bà Đặng Thị Vân Hòa - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Bán sản phẩm bán lẻ phụ 
trách vùng miền Bắc (ngoài cùng bên trái) và bà Nguyễn Hồng Vân - Giám đốc Trung 

tâm thẻ (ngoài cùng bên phải) trao giải và tặng hoa cho các cán bộ đoạt Giải Phát 
hành thẻ TDQT Quý III/2019

Bà Nguyễn Thị Bảo Linh - Phó Ban Quản lý nhân sự (ngoài cùng bên phải) và ông Lê 
Văn Việt - Phó trưởng phòng Phòng Marketing bán lẻ (ngoài cùng bên trái) trao giải 

và tặng hoa cho các đơn vị đoạt Giải Phát hành thẻ TDQT Quý III/2019

Ông Tấn Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Bán sản phẩm bán lẻ 
phụ trách vùng miền Trung (ngoài cùng bên trái) và bà Đặng Thị Huyền - Phó Trưởng 

phòng Phòng Chính sách sản phẩm bán lẻ (ngoài cùng bên phải) trao giải và tặng 
hoa cho các cán bộ đoạt Giải Phát hành thẻ GNQT Quý III/2019

Bà Nguyễn Hồng Vân - Giám đốc Trung tâm thẻ (ngoài cùng bên trái) và bà Đặng Thị 
Vân Hòa - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Bán sản phẩm bán lẻ phụ trách vùng 

miền Bắc (ngoài cùng bên phải) trao giải và tặng hoa cho các đơn vị đoạt Giải Phát 
hành thẻ GNQT Quý III/2019

Ông Lê Văn Việt - Phó trưởng phòng Phòng Marketing bán lẻ (ngoài cùng bên trái) và 
bà Phạm Châu Loan - Phó trưởng phòng Phòng Dịch vụ ngân hàng điện tử (ngoài cùng 

bên phải) trao giải và tặng hoa cho các đơn vị đoạt Giải Phát triển ĐVCNT Quý III/2019

Ông Vũ Tuấn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty VCLI (ngoài cùng bên trái) và bà 
Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Trưởng phụ trách phòng Quản lý bán SPBL TSC (ngoài cùng 

bên phải) trao giải và tặng hoa cho các cán bộ đoạt Giải Thi đua Bancassurance

Ông Tấn Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Bán sản phẩm bán lẻ 
phụ trách vùng miền Trung (ngoài cùng bên trái) và bà Nguyễn Thị Bảo Linh - Phó 

Ban Quản lý nhân sự (ngoài cùng bên phải) trao giải và tặng hoa cho các đơn vị đoạt 
Giải Phát triển ĐVCNT trả góp Quý III/2019

Ông Thomas William Tobin - Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank (ngoài cùng bên 
phải) và ông Vũ Tuấn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty VCLI (ngoài cùng bên trái) 

trao giải và tặng hoa cho các đơn vị đoạt Giải Thi đua Bancassurance

NỔI BẬT

Ông Tấn Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Bán sản phẩm bán lẻ 
phụ trách vùng miền Trung (ngoài cùng bên trái) và bà Nguyễn Thị Bảo Linh - Phó 

Ban Quản lý nhân sự (ngoài cùng bên phải)  trao giải và tặng hoa cho các cán bộ đoạt 
Giải Phát triển ĐVCNT Quý III/2019
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Một số hình ảnh tại Lễ trao giải thi đua bán SPDV bán lẻ quý III/2019 tại TP. Hồ Chí Minh:

Ông Thomas William Tobin (ngoài cùng, bên trái) - Giám đốc Khối Bán lẻ và ông Hạ 
Chí Hiếu (ngoài cùng, bên phải) - Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Bán sản phẩm 

bán lẻ, phụ trách vùng miền Nam trao chứng nhận và hoa cho các CBBH đến từ 7 khu 
vực trên toàn hệ thống đã xuất sắc đoạt giải “Thi đua tín dụng SMEs quý III/2019”

Ông Thomas William Tobin (ngoài cùng, bên phải) - Giám đốc Khối Bán lẻ và ông 
Hạ Chí Hiếu (ngoài cùng, bên trái) - Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Bán sản 

phẩm bán lẻ, phụ trách khu vực miền Nam trao chứng nhận và hoa cho đại diện 
các trụ sở chi nhánh đoạt giải “Điểm bán huy động vốn bán lẻ quý III/2019”

Bà Nguyễn Thị Bảo Linh (ngoài cùng, bên trái) - Phó Ban Tổ chức và nhân sự và bà 
Phạm Châu Loan (ngoài cùng, bên phải) - Phó trưởng phòng Phòng Dịch vụ ngân 

hàng điện tử trao chứng nhận và hoa cho các đơn vị xuất sắc đoạt giải “Huy động vốn 
bán lẻ quý III/2019”

Bà Nguyễn Thị Bảo Linh (ngoài cùng, bên trái) - Phó Ban Tổ chức và nhân sự và bà 
Phạm Châu Loan (ngoài cùng, bên phải) - Phó trưởng phòng Phòng Dịch vụ ngân 
hàng điện tử trao chứng nhận và hoa cho các CBBH đã xuất sắc đoạt giải “Thi đua 

Ngân hàng điện tử quý III/2019”

Bà Ngô Thu Hương (ngoài cùng, bên phải)  - Trưởng phòng Trung tâm thẻ và ông Tấn 
Nguyễn Duy Vũ (ngoài cùng, bên trái) - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Bán sản 

phẩm bán lẻ phụ trách vùng miền Trung trao chứng nhận và hoa cho các CBBH đoạt 
“Giải phát hành thẻ TDQT quý III/2019”

Bà Ngô Thu Hương (ngoài cùng, bên phải) - Trưởng phòng Trung tâm thẻ và ông Tấn 
Nguyễn Duy Vũ (ngoài cùng, bên trái) - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Bán sản 

phẩm bán lẻ phụ trách vùng miền Trung trao chứng nhận và hoa cho các cán bộ đoạt 
Giải phát hành thẻ GNQT dành cho cán bộ bán hàng quý III/2019

Bà Ngô Thu Hương (ngoài cùng, bên phải) - Trưởng phòng Trung tâm thẻ và ông Tấn 
Nguyễn Duy Vũ (ngoài cùng, bên trái) - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Bán sản 

phẩm bán lẻ phụ trách vùng miền Trung trao chứng nhận và hoa cho đại diện 06 CN 
đoạt giải “Phát hành thẻ TDQT dành cho CN quý III/2019”

Bà Ngô Thu Hương (ngoài cùng, bên trái) - Trưởng phòng Trung tâm thẻ và ông 
Tấn Nguyễn Duy Vũ (ngoài cùng, bên phải) - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý 

Bán sản phẩm bán lẻ phụ trách vùng miền Trung trao chứng nhận và hoa cho đại 
diện 06 CN đoạt giải “Phát hành thẻ GNQT dành cho CN quý III/2019”

Bà Nguyễn Hồng Thanh (ngoài cùng, bên trái) - Trưởng phòng R&D Trung tâm thẻ và 
bà Đậu Thị Kim Nhung (ngoài cùng, bên phải) - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng 

Marketing bán lẻ trao chứng nhận và hoa cho đại diện 06 CN đoạt “Giải thưởng phát 
triển ĐVCNT”

Bà Nguyễn Hồng Thanh (ngoài cùng, bên trái) - Trưởng phòng R&D Trung tâm thẻ và 
bà Đậu Thị Kim Nhung (ngoài cùng, bên phải) - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng 
Marketing bán lẻ trao chứng nhận và hoa cho CN Hồ Chí Minh đoạt “Giải phát triển 

ĐVCNT trả góp”

Bà Đậu Thị Kim Nhung (ngoài cùng, bên trái) - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng 
Marketing bán lẻ và bà Nguyễn Hồng Thanh (ngoài cùng, bên phải) - Trưởng phòng 

R&D Trung tâm thẻ trao chứng nhận và hoa cho 06 CBBH đoạt “Giải phát triển ĐVCNT 
dành cho cán bộ bán hàng”

Ông Thomas William Tobin (ngoài cùng, bên trái) - Giám đốc Khối Bán lẻ 
Vietcombank và ông Vũ Tuấn Minh (ngoài cùng, bên phải) - Phó Tổng Giám đốc Công 

ty Vietcombank - Cardif trao chứng nhận và hoa cho các lãnh đạo cấp phòng tại CN 
đoạt “Giải thi đua Bancassurance dành cho lãnh đạo CN”

Bà Nguyễn Thị Bảo Linh (ngoài cùng, bên phải) - Phó Ban Quản lý nhân sự và ông Vũ 
Tuấn Minh (ngoài cùng, bên trái) - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vietcombank - Cardif  
trao giải cho các CBBH đoạt “Giải thi đua Bancassurance dành cho cán bộ bán hàng”

NỔI BẬT
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Dự án “Mua sắm chương trình phần mềm 
quản lý nhân sự (HRM) mới” (Dự án 
HRM) là một trong các dự án trọng điểm 
thuộc “Đề án phát triển công nghệ thông 

tin của Vietcombank đến năm 2020”. Đây là dự 
án có quy mô lớn và tầm quan trọng đặc biệt 
đối với hoạt động quản trị và phát triển nguồn 
nhân lực của Vietcombank trong giai đoạn tới. 

Dự án HRM được triển khai trong vòng 12 
tháng và dự kiến đi vào vận hành chính thức 
cuối năm 2020. Sau khi vận hành, Hệ thống 
HRM sẽ cung cấp cho lãnh đạo và cán bộ toàn 
hệ thống Vietcomnbank nhiều trải nghiệm 
mới và đa dạng. Kết quả dự án sau khi được 
vận hành đồng thời góp phần tạo ra sự chuyển 
đổi toàn diện công tác quản trị và phát triển 
nguồn nhân lực tại Vietcombank, bao gồm (i) 
Đơn giản hóa quy trình và thủ tục; (ii) Giảm tải 
khối lượng công việc được xử lý thủ công và 
nâng cao hiệu suất lao động; (iii) Dịch chuyển 
bộ phận nhân sự (HR) theo hướng chiến 

lược (Strategic oriented) và HRBP (Human 
Resources Business Partner); (iv) Chuyển đổi 
phương thức quản trị nhân sự trong toàn hệ 
thống; (v) Thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin 
nhằm phục vụ công tác quản trị nhân sự trong 
tương lai.

Phát biểu tại buỗi Lễ, ông Hồng Quang - 
Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc khối Nhân sự 
cho biết, với việc triển khai hệ thống HRM, 
Vietcombank sẽ trở thành ngân hàng Việt Nam 
tiên phong trong lĩnh vực “số hóa” hoạt động 
quản trị và phát triển nguồn nhân lực, khẳng 
định quyết tâm của Ban Lãnh đạo Vietcombank 
trong việc đổi mới toàn diện công tác nhân sự, 
tạo sức mạnh từ nội lực để duy trì vị thế ngân 
hàng hàng đầu tại Việt Nam. 

Khi vận hành hệ thống HRM, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank sẽ có được thông tin toàn diện, 
báo cáo đa chiều để đánh giá chất lượng đội 
ngũ cán bộ, trở thành công cụ hữu hiệu để quản 
lý và phát triển đội ngũ cán bộ, phát huy tối đa 
tiềm năng của cán bộ, trên cơ sở đó, nâng cao 
hiệu quả sử dụng lao động, gia tăng sự hài lòng 
của cán bộ, góp phần đưa Vietcombank đạt 
mục tiêu trở thành Ngân hàng hàng đầu về chất 
lượng nguồn nhân lực và Ngân hàng có môi 
trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam. 

Vietcombank đồng hành cùng

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh (thứ 3 từ phải sang) trao Kỉ niệm chương cho ông 
Đào Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 4 từ trái sang) và các đơn vị đồng hành

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thống đốc NHNH 
Việt Nam Nguyễn Kim Anh nêu rõ, đây là 
thời điểm thích hợp với những điều kiện hết 
sức thuận lợi để giúp hệ thống tài chính - 

ngân hàng Việt Nam có bước chuyển mình, nhanh 
chóng bắt kịp với tốc độ và trình độ phát triển của 
các hệ thống tài chính - ngân hàng tiên tiến trên 
thế giới.

Theo Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, trải qua 
hai mùa tổ chức, Diễn đàn đã đón nhận sự tham gia 
và ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng Fintech trong 
và ngoài nước. Nếu mùa năm 2018, số lượng hồ sơ 
đăng ký tham gia là 141 công ty thì năm nay, con 
số này tăng tới 208 công ty đến từ 28 quốc gia trên 
thế giới. Đây là minh chứng cho một sân chơi hiệu 
quả và ngày càng uy tín, thu hút được sự quan tâm 
rộng rãi của cộng đồng. 

Đánh giá về FCV 2019, ông Eric Sidgwick, Giám 
đốc Quốc gia, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 
nhận định, FCV là dấu hiệu tích cực cho việc phổ 
cập tài chính và tài chính số tại Việt Nam. Những 
công nghệ mới có tiềm năng rất lớn trong việc 

tăng cường tiếp cận tài chính cho các nhóm đối 
tượng chưa có hoặc ít có điều kiện tiếp cận dịch 
vụ ngân hàng, đồng thời tăng cường tính hiệu 
quả và an ninh tài chính tại một thị trường đang 
phát triển nhanh chóng như Việt Nam.

Trước yêu cầu của thực tiễn, chiến lược phát 
triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 cũng đã xác định 
công nghệ sẽ là giải pháp hàng đầu đối với sự 
phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam. 
Các tổ chức tín dụng ở Việt Nam cũng đã chủ 
động nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ 
để tối ưu hóa sản phẩm, dịch vụ và bước đầu 
chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng số 
hóa với các giải pháp ngân hàng tự động, ngân 
hàng số.

Tại Diễn đàn Fintech 2019, Ban Tổ chức 
cũng công bố kết quả cuộc thi FCV 2019.  
Vietcombank tham gia với tư cách đối tác tổ 
chức Diễn đàn Fintech 2019. Là ngân hàng tiên 
phong áp dụng công nghệ số, Vietcombank 
luôn nỗ lực nghiên cứu và sáng tạo nhằm mang 
đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch 
vụ ngân hàng điện tử đạt chuẩn chất lượng 
quốc tế. Đồng hành cùng cuộc thi FCV 2019, 
Vietcombank tham gia thành phần Ban giám 
khảo, đánh giá các giải pháp fintech tham dự 
chương trình và hỗ trợ hướng dẫn hoàn thiện 
giải pháp Fintech của ứng viên.

NGÀY 8/11, TẠI HÀ NỘI, DIỄN ĐÀN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH 
VIỆT NAM (FVF) 2019 TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG 
TRÌNH THỬ THÁCH SÁNG TẠO CÙNG CÔNG NGHỆ TÀI 
CHÍNH VIỆT NAM (FINTECH CHALLENGE VIETNAM - FCV) 
ĐÃ DIỄN RA, VIETCOMBANK THAM GIA VỚI TƯ CÁCH ĐỐI 
TÁC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH.

DIỄN ĐÀN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2019

NỔI BẬT

Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN thăm gian trưng 
bày của Vietcombank tại sự kiện

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

Ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc khối 
Nhân sự phát biểu tại buổi lễ

mua sắm hệ thống phần mềm quản lý nhân sự mới 
Lễ khởi động dự án

VỪA QUA, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ 
CHỨC LỄ KHỞI ĐỘNG MUA SẮM HỆ THỐNG PHẦN MỀM 
QUẢN LÝ NHÂN SỰ MỚI (HRM), CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH 
NGÂN HÀNG VIỆT NAM TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC 
“SỐ HÓA” HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN 
NHÂN LỰC.

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Yến

Ban Lãnh đạo Vietcombank và đơn vị tư vấn dự án chụp ảnh lưu niệm

18 19CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 315 - THÁNG 12/2019 SỐ 315 - THÁNG 12/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Chiều 15/11/2019, Vietcombank Nghệ 
An đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 
năm thành lập và đón nhận Huân chương 
Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng 

thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác 
từ năm 2014 - 2018, góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Tới dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Ban Đối 
ngoại Trung ương Đảng, Tòa án nhân dân cấp cao 
tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, NHNN tỉnh; 
đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank; các ông, bà là 
Giám đốc, đại diện Ban Giám đốc một số chi nhánh 
Vietcombank khu vực lân cận; một số lãnh đạo 
phòng/ban/trung tâm TSC Vietcombank; lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo Vietcommank Nghệ An qua các 

Vietcombank Nghệ An kỷ niệm 

30 THÀNH LẬP VÀ ĐÓN NHẬN 
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

BAN LÃNH ĐẠO VIETCOMBANK ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ, GHI NHẬN VÀ BIỂU DƯƠNG NHỮNG 
NỖ LỰC CỦA CHI NHÁNH NGHỆ AN TRONG CÔNG TÁC KHÁCH HÀNG VỚI NHỮNG GIẢI PHÁP 
SÁNG TẠO, CHỦ ĐỘNG TRONG MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC CÙNG CÓ LỢI VỚI KHÁCH HÀNG, 
KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ.

thời kỳ và đông đảo khách hàng thân thiết của 
Chi nhánh.

30 năm vẻ vang
Báo cáo tại buổi lễ, ông Đặng Đức Tài - Giám 

đốc Vietcombank Nghệ An cho biết: Ngày 
25/01/1989, Vietcombank Nghệ An chính thức 
được thành lập với tên gọi Chi nhánh Ngân 
hàng Ngoại thương Vinh. 

Từ một chi nhánh ban đầu chỉ với 20 cán 
bộ, trụ sở làm việc phải đi thuê, cơ sở vật chất 
còn thiếu thốn, đến nay, Vietcombank Nghệ An 
đã có một đội ngũ đông đảo với gần 170 CBNV 
được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, 
năng động, sáng tạo và giàu nhiệt huyết. Cơ sở 
hạ tầng làm việc được đầu tư khang trang hiện 

năm

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An  (thứ 4 từ phải sang) 
đã trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng cho 
Vietcombank Nghệ An và trao bức trướng của UBND tỉnh Nghệ An tặng Chi 
nhánh. Ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng 

bên trái) tặng hoa chúc mừng Tập thể Chi nhánh Nghệ An

 Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

NỔI BẬT

đại, gồm Trụ sở chi nhánh và 6 phòng giao dịch, 
mạng lưới 28 máy ATM, 503 đơn vị chấp nhận thẻ.

Tính đến 30/9/2019, tổng nguồn vốn huy động 
đạt 9.031 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt hơn 9.153 tỷ 
đồng, tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức thấp, hoạt 
động thanh toán quốc tế và kinh doanh dịch vụ 
luôn khẳng định vị thế hàng đầu trên địa bàn Nghệ 
An. Trong 5 năm gần đây, Vietcombank Nghệ An 
đã đóng góp gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận cho hệ 
thống Vietcombank. 

Trong suốt 10 năm qua, Vietcombank Nghệ An 
cũng đã thực hiện công tác ASXH trên địa bàn tỉnh 
với tổng số tiền 100 tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ đầu 
năm 2019 đến nay, số tiền tài trợ đã lên đến hơn 
20 tỷ đồng.

“Từ những giá trị đã đạt được trong 30 năm 
qua, Vietcombank Nghệ An sẽ tiếp tục mở rộng 
quy mô, mạng lưới hoạt động, nâng cao chất lượng 
phục vụ, vững bước đồng hành cùng quý khách 
hàng cũng như tiếp tục thực hiện có trách nhiệm 
các hoạt động ASXH, giữ vững và phát huy bản sắc 
văn hóa và thương hiệu Vietcombank”, ông Đặng 
Đức Tài - Giám đốc Vietcombank Nghệ An khẳng 
định tại buổi lễ.

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn 

Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc 
mừng những thành tích của Vietcombank Nghệ An 
đã đạt được, đồng thời đề nghị một số nhiệm vụ 
trọng tâm của đơn vị trong thời gian tới. 

Về phía tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy 
khẳng định sẽ nỗ lực tạo môi trường tốt nhất cho 
hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn, 
trong đó có Vietcombank Nghệ An; sẽ tăng cường 
công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý và điều hành của chính 
quyền, minh bạch hóa thông tin, phục vụ doanh 
nghiệp trên tinh thần “Chính quyền kiến tạo và 
phục vụ”; xem sự thành công của doanh nghiệp 
là thước đo về sự hoàn thành nhiệm vụ của chính 
quyền các cấp. 

Tại sự kiện, ông Phạm Quang Dũng - Tổng 
Giám đốc Vietcombank nhấn mạnh: Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đặc biệt đánh giá, ghi nhận và biểu 
dương những nỗ lực của Chi nhánh trong công tác 
khách hàng. Chi nhánh đã có những giải pháp sáng 
tạo, chủ động trong mối quan hệ hợp tác cùng có 
lợi với khách hàng, không ngừng nâng cao chất 
lượng sản phẩm dịch vụ.

Tổng Giám đốc Vietcombank chúc tập thể 
CBNV Vietcombank Nghệ An tiếp tục phát huy 

những truyền thống tốt đẹp của người dân xứ 
Nghệ; đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm 
xây dựng Chi nhánh ngày càng lớn mạnh, qua 
đó, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát 
triển tới năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030 của 
Vietcombank là củng cố vững chắc vị thế số 1 tại 
Việt Nam, sánh vai với các ngân hàng trong khu 
vực và trên thế giới.

Cũng nhân sự kiện, Tổng Giám đốc 
Vietcombank gửi lời cảm ơn đến các đồng chí 
lãnh đạo, cơ quan ban ngành địa phương đã 
giúp đỡ, tạo điều kiện và đặc biệt gửi lời tri ân 
tới sự đồng hành, ủng hộ của đông đảo quý 
khách hàng dành cho Vietcombank Nghệ An nói 
riêng và Vietcombank nói chung.

Nhân dịp này, Vietcombank đã trao tài trợ 
số tiền 5 tỷ đồng để xây dựng Trường Tiểu học 
Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương) và Công đoàn 
Vietcombank tài trợ kinh phí xây dựng 10 căn 
nhà đại đoàn kết với tổng giá trị 500 triệu đồng 
cho một số hộ nghèo, hộ người có công với cách 
mạng, gia đình khó khăn của huyện Quỳnh Lưu. 

Với những nghĩa cử cao đẹp cùng màn ứng 
dụng công nghệ hologram kết hợp với chất 
giọng sâu lắng của bộ đôi ca sĩ Uyên Linh và 
Bằng Kiều, Lễ kỷ niệm đã thành công tốt đẹp và 
để lại ấn tượng tích cực, sâu sắc đối với các đại 
biểu cũng như đông đảo khách hàng.

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

 Ông Đặng Đức Tài - Giám đốc Vietcombank Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Kiên
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Trải qua 16 năm hình thành và phát triển 
(6/10/2003-6/10/2019), Vietcombank 
Chương Dương ngày càng lớn mạnh với 
131 CBNV và 05 phòng giao dịch phủ 

sóng đến các quận Đống Đa, Hoàng Mai và Gia Lâm, 
mạng lưới hệ thống ATM rộng khắp và cung cấp 
hơn 550 đơn vị chấp nhận thẻ (máy POS) tại nhiều 
trung tâm thương mại cao cấp, bệnh viện, khách 
sạn, nhà hàng sang trọng, siêu thị và các cửa hàng 
ăn uống, tiêu dùng tiện ích lớn, nhỏ… trên địa bàn 
Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 16 năm thành lập, tại Chi 
nhánh đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri 
ân khách hàng và quảng bá hình ảnh Vietcombank. 

Hội nghị bán lẻ
Đây là lần đầu tiên Vietcombank Chương 

Dương tổ chức Hội nghị khách hàng bán lẻ, với 
mong muốn tri ân các khách hàng là cá nhân, 
doanh nghiệp SMEs, các đối tác đã và đang 
sử dụng dịch vụ của Chi nhánh. Ngoài ra, đây 
cũng là cơ hội để chia sẻ những chính sách, sản 
phẩm dịch vụ nổi trội và chiến lược phát triển 
để giúp khách hàng hiểu hơn về sản phẩm của 
Vietcombank, nhằm thỏa mãn kỳ vọng và nhu 
cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong lộ 
trình dài hơi, Vietcombank Chương Dương sẽ 
tập trung vào sản phẩm bán lẻ, từ đó hiện thực 
hóa vai trò cầu nối của ngân hàng, đặc biệt là 
các sản phẩm tài trợ thương mại, góp phần tăng 
trưởng kinh tế, đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập 
khẩu Việt Nam các năm tới.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 
không khí ấm cúng với tiệc liên hoan và đêm 
giao lưu văn nghệ giữa Vietcombank Chương 
Dương và các khách hàng, đối tác.

Các sự kiện ý nghĩa chào mừng 

năm 
THÀNH LẬP VIETCOMBANK 
CHƯƠNG DƯƠNG 

Ông Nguyễn Bá Minh - Bí thư chị Bộ - Giám đốc Chi nhánh phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng bên phải) và 
bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Chi nhánh trao quà tặng tri ân 

Khách hàng bán lẻ tiêu biểu

Phòng Hành chính Nhân sự - Giải nhất cuộc thi ảnh Vietcombank 
Chương Dương tuổi 16

Cuộc thi ảnh Vietcombank Chương 
Dương tuổi 16

“Vietcombank Chương Dương tuổi 16” là 
cuộc thi ảnh do Công đoàn Chi nhánh phát động 
nhằm lan tỏa thông điệp, những câu chuyện ý 

NỔI BẬT

nghĩa về công việc hàng ngày, những hình ảnh gắn 
với công tác kinh doanh, công tác ASXH hay những 
hình ảnh đẹp về các địa danh trên địa bàn kinh 
doanh của Chi nhánh. Cuộc thi ảnh diễn ra trong 
03 tháng với 15 tác phẩm dự thi, tạo nên không khí 
hào hứng, sôi nổi khắp các phòng ban. 

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải 
Nhất cho Phòng Hành chính Nhân sự) 01 giải Nhì 
cho Phòng giao dịch Vĩnh Hoàng và 01 Giải ba cho 
Phòng giao dịch Thái Thịnh. Đây đều là những 
tác phẩm gắn với các hoạt động ý nghĩa như bảo 
vệ môi trường, ASXH. Đặc biệt, giải thưởng Ấn 
tượng đã được trao cho khách hàng thân thiết của 
Vietcombank Chương Dương là khách hàng Lê Thị 
Bạch Liên và Nguyễn Minh Châu.

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng
Trong không khí tưng bừng hưởng ứng phòng 

trào “Tháng kinh doanh lập thành tích chúc mừng 
sinh nhật Chi nhánh”, Vietcombank Chương Dương 
đã long trọng tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng 
với các khách hàng tại trụ sở Chi nhánh như Công 
ty TNHH XNK và Phân phối Thống Nhất, Công ty 
cổ phần Airpower, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm 
điện Miền Bắc…

Các buổi lễ ký kết diễn ra trong không khí 
trang trọng và cởi mở, khẳng định Vietcombank 
Chương Dương luôn sẵn sàng đồng hành cùng 
đối tác, khách hàng hiện hữu và tiềm năng.

Hội thao Vietcombank Chương Dương
Tại khu liên hiệp thể thao quận Long Biên, 

Công đoàn Vietcombank Chương Dương đã tổ 
chức thành công hội thao với hai môn thi đấu là 
Tennis và Cầu lông.

Nhân dịp 16 năm thành lập Chi nhánh, Hội 
thao được tổ chức với mục tiêu rèn luyện, nâng 
cao sức khỏe cho CBNV, đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của công tác chuyên môn và các nhiệm 
vụ lãnh đạo giao phó.

Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập 
Vietcombank Chương Dương

Ngày 04/10/2019, tại HimLam Palace, 
Vietcombank Chương Dương đã trang trọng tổ 
chức buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 16. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Minh, 
Bí thư đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh chia sẻ: 
“Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, 
Vietcombank Chương Dương đang ngày càng 
phát triển, trở thành một trong những Chi 
nhánh có kết quả kinh doanh tốt nhất tại địa 
bàn Hà Nội và trong hệ thống. Để có kết quả 
trên là sự cố gắng không ngừng của các thế hệ 
CBNV. Trong thời gian tới, tập thể Ban Giám đốc 
và CBNV cần nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào 
thành tựu chung của chi nhánh”. 

Trong không khí tưng bừng của tháng sinh 
nhật, những màn trình diễn văn nghệ đầy khí 
thế, được dàn dựng hết sức công phu do dàn 
diễn viên “cây nhà lá vườn” thể hiện đã đem lại 
cho khán giả nhiều bất ngờ, hấp dẫn đến giây 
phút cuối cùng. 

Ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Chương Dương (bên trái) và Nguyễn 
Quang Khanh – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc (bên phải) 

trong lễ ký kết HĐTD

Hội thao

Ông Nguyễn Bá Minh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh (thứ 3 từ trái 
qua) cùng Ban Giám đốc và các vị nguyên là lãnh đạo Chi nhánh tại buổi 

lễ sinh nhật
Bài & Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

22 23CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 315 - THÁNG 12/2019 SỐ 315 - THÁNG 12/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Các đồng chí thân mến!

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum (Vietcombank Kon Tum), 
thay mặt Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum, tôi thân ái gửi đến tập thể Ban 
Giám đốc, cán bộ nhân viên Vietcombank Kon Tum lời thăm hỏi 
và lời chúc tốt đẹp nhất.

Trong 10 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thử thách, song tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên 
Vietcombank Kon Tum đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn 
lên, cống hiến hết mình vì sự phát triển chung, đưa đơn vị trở 
thành một trong những đơn vị ngân hàng hoạt động hiệu quả 
nhất hiện nay tại tỉnh Kon Tum với quy mô, chất lượng được đánh 
giá hàng đầu trên địa bàn, có chất lượng tín dụng tốt, được khách 

hàng đánh giá là ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt nhất. 
Thương hiệu Vietcombank luôn được người dân tỉnh Kon Tum biết đến không chỉ là với những 

thành tích trong hoạt động kinh doanh mà còn là những đóng góp lớn về an sinh xã hội với tỉnh 
trong suốt những năm qua, tổng giá trị công tác an sinh xã hội qua các năm lên đến hàng chục tỷ 
đồng. Với những kết quả đạt được, Vietcombank Kon Tum đã được UBND tỉnh, các cấp, các ngành 
đánh giá cao, được tặng thưởng nhiều phần thưởng quý giá dành cho tập thể và cá nhân. 

Nhân kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển, xin chúc mừng những thành tích mà đơn vị đã 
đạt được, chúc Vietcombank Kon Tum gặt hái thêm nhiều thành công mới to lớn hơn, toàn diện 
hơn. Hy vọng với kinh nghiệm và tiềm lực có được, Vietcombank Kon Tum sẽ tiếp tục phát triển 
nhanh, mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng Kon Tum 
vững bước trong xu thế cạnh tranh và hội nhập. Chúc tập thể Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên 
Vietcombank Kon Tum sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

Của Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhân Kỷ niệm 
10 năm thành lập Vietcombank Kon Tum

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
 BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH KON TUM

NGUYỄN VĂN HÙNG

Thư chúc mừng 

NHỮNG NGÀY NÀY, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CBNV HAI CHI NHÁNH 
VIETCOMBANK KON TUM VÀ HƯNG YÊN ĐANG RẤT HÁO HỨC, VUI MỪNG, 
XÚC ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY 
THÀNH LẬP CHI NHÁNH.
THỜI GIAN QUA, VỚI NHỮNG NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG NGHỈ, HAI CHI 
NHÁNH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT 
ĐỘNG KINH DOANH, GÓP PHẦN KHÔNG NHỎ VÀO XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
VIETCOMBANK NGÀY CÀNG LỚN MẠNH, ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG. CÁC CHI NHÁNH ĐÃ VINH DỰ NHẬN 
ĐƯỢC NHỮNG PHẦN THƯỞNG QUÝ CỦA NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ ĐỊA 
PHƯƠNG, NHNN VÀ VIETCOMBANK.
CHUNG NIỀM TIN XIN GỬI TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ CỤM TIN, BÀI, HÌNH ẢNH VỀ 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CHI NHÁNH KON TUM 
(10 NĂM) VÀ HƯNG YÊN (15 NĂM), NHƯ MỘT MÓN QUÀ TINH THẦN GỬI 
TẶNG CÁC ĐƠN VỊ NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP. CHÚC CÁC CHI 
NHÁNH LUÔN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG!

TỰ HÀO10
15 năm 

năm 

VIETCOMBANK KON TUM,
VIETCOMBANK HƯNG YÊN
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của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhân 
Kỷ niệm 10 năm thành lập Vietcombank Kon Tum

Thư chúc mừng 

Kính gửi: Ban Giám đốc, tập thể cán bộ nhân viên 
Vietcombank Kon Tum

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Vietcombank Kon 
Tum (09/01/2010 - 09/01/2020), thay mặt Ủy ban nhân dân 
tỉnh Kon Tum, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà 
đơn vị đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Nằm ở vị trí chiến lược ngã ba Đông Dương, trong vùng 
lõi Khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia; 

đồng thời là tỉnh có đường Hồ Chí Minh đi qua, tận dụng những lợi thế có được, trong 10 năm qua, 
Kon Tum đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội. Trong sự phát triển đó không 
thể không nói đến đóng góp của ngành Ngân hàng nói chung và của Vietcombank Kon Tum nói 
riêng.

Từ một đơn vị mới thành lập chỉ vọn vẹn 24 cán bộ nhân viên, trụ sở làm việc đi thuê nhưng 
với sự nỗ lực và đồng lòng không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ nhân viên đơn vị, giờ đây, 
Vietcombank Kon Tum đã phát triển mạnh mẽ cơ sở vật chất với trụ sở làm việc khang trang, hiện 
đại và đội ngũ cán bộ nhân viên có chất lượng, tận tâm, giàu kinh nghiệm, luôn đoàn kết, phấn đấu 
vì mục tiêu phát triển chung của Vietcombank.

Trong quá trình hoạt động, Vietcombank Kon Tum luôn thực hiện tốt các chủ trương chính sách 
tiền tệ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kinh doanh an toàn hiệu quả; làm tốt công tác 
an sinh xã hội và nộp ngân sách nhà nước, từng bước khẳng định thương hiệu Vietcombank trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, tôi biểu dương tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ 
lực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên đơn vị; đồng thời, tôi đánh giá cao những đóng góp 
của Vietcombank Kon Tum đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Với những thành tích đã đạt được trong chặng đường 10 năm qua, tôi tin tưởng Vietcombank 
Kon Tum sẽ tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đã được bao thế hệ 
Vietcombank toàn hệ thống hun đúc và tiếp tục vươn xa trên chặng đường phía trước, xứng đáng 
vào sự tin yêu của người dân và khách hàng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

Chúc Ban Giám đốc, tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Kon Tum luôn mạnh khỏe, hạnh 
phúc và thành công.

Thân ái!
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 NGUYỄN VĂN HÒA

Thư chúc mừng 
10 năm thành lập Vietcombank Kon Tum
của Chủ tịch HĐQT &Tổng Giám đốc

Thân gửi: Tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Chi nhánh Kon Tum.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Vietcombank Chi nhánh Kom Tum (2009 – 2019), 
Đảng ủy – Ban Lãnh đạo Vietcombank thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên đã và đang 
công tác tại Vietcombank Chi nhánh Kon Tum những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong suốt chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, nhân viên 
Vietcombank Chi nhánh Kon Tum đã nỗ lực không ngừng nghỉ, từng bước đưa Chi nhánh 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển lớn mạnh, tạo được vị thế  và niềm tin đối 
với khách hàng và cộng đồng. Nhiều năm liền, Chi nhánh Kon Tum vinh dự nhận danh hiệu 
thi đua Tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
Cờ thi đua ngành Ngân hàng, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum… Vinh dự đó là 
mồ hôi, công sức, là tâm huyết và những nỗ lực bền bỉ của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ 
nhân viên Chi nhánh.

Đảng ủy – Ban Lãnh đạo Vietcombank ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích 
của tập thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh trong suốt những năm qua.

Trong thời gian tới, Đảng ủy - 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 Kon Tum tiếp 
tục phát huy những nội lực sẵn có, với trí tuệ và tâm huyết hơn nữa để vươn mình bứt phá, 
góp phần vào thắng lợi chung của toàn hệ thống Vietcombank.

Thân ái!

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HĐQT

NGHIÊM XUÂN THÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG DŨNG
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NỔI BẬT

Một chặng đường 
KHẲNG ĐỊNH & PHÁT TRIỂN 

năm
VIETCOMBANK 

KON TUM:

Bài: Hoàng Minh Tân - Gíám đốc NHNN- Chi nhánh tỉnh Kon Tum

Trên cơ sở một phòng giao dịch trực 
thuộc Vietcombank Gia Lai, có mặt 
tại tỉnh Kon Tum từ cuối năm 2009, 
Vietcombank Kon Tum được thành 

lập từ tháng 9/2009 và chính thức đi vào hoạt 
động từ đầu năm 2010 với khởi điểm dư nợ tín 
dụng chỉ ở mức 349 tỷ đồng, vốn huy động 130 
tỷ đồng cùng số lượng cán bộ ngân hàng ít ỏi, 
đến nay, sau 10 năm hoạt động, Vietcombank 
Kon Tum đã khẳng định vững chắc một thương 
hiệu ngân hàng lớn, với mạng lưới gồm Trụ sở 
Chi nhánh và  05 Phòng giao dịch tại các huyện 
và thành phố, đóng góp đáng kể cùng với ngành 
Ngân hàng tỉnh vào công cuộc xây dựng và phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kon Tum là một tỉnh bên cạnh những tiềm 
năng, thế mạnh thì cũng có không ít khó khăn, 
thách thức đối với hoạt động ngân hàng, bởi so 
với nhiều địa phương, quy mô của nền kinh tế 
của tỉnh còn nhỏ, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ 
trong tổng giá trị sản xuất còn thấp, dân số ít, 

trên địa bàn tỉnh; chương trình trao tặng sữa 
cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa; công tác 
thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy 
Kon Tum về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt 
khó khăn trong tình hình mới… Tổng giá trị 
công tác ASXH qua các năm lên đến  hàng chục 
tỷ đồng. 

Đặc biệt hơn,Vietcombank Kon Tum đã 
đào tạo được nhiều thế hệ Lãnh đạo trưởng 
thành, có đồng chí nay đã là Phó Tổng giám 
đốc Vietcombank, Giám đốc nhiều chi nhánh 
Vietcombank ở Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh. Ghi 
nhận những kết quả đạt được, Vietcombank 
Kon Tum đã được UBND tỉnh Kon Tum, các 
cấp, các ngành đánh giá cao, được tặng thưởng 
nhiều phần thưởng quý giá dành cho tập thể 
Chi nhánh và lãnh đạo đơn vị. 

Với những điểm sáng trong hoạt động 10 
năm qua, Vietcombank Kon Tum đã khẳng định 
được vị thế của một ngân hàng đi đầu trong 
cung cấp nguồn vốn tín dụng phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển 
dịch vụ ngân hàng điện tử và thể hiện trách 
nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Tuy 
nhiên, hoạt động ngân hàng trong thời gian tới 
cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm 
vụ còn rất nặng nề. Vietcombank Kon Tum cần 
phát huy kết quả đã đạt được trong các năm 
qua, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy, 
chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh, nhiệm vụ của ngành giai đoạn 
2021-2025. Ban Giám đốc và tập thể CBNV Chi 
nhánh cần đoàn kết, phát huy truyền thống và 
văn hóa doanh nghiệp Vietcombank, đề ra kế 
hoạch và giải pháp kinh doanh phù hợp, trước 
mắt là hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 
2019 và về dài hạn là cho cả giai đoạn 5 năm 
tiếp theo.

Với ưu thế về tiềm lực tài chính, kinh 
nghiệm và mạng lưới hoạt động rộng khắp, 
công nghệ ngân hàng cùng với đội ngũ CBNV 
kinh nghiệm, tận tụy với công việc, tin tưởng 
rằng Vietcombank Kon Tum sẽ còn tiếp tục phát 
triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần cùng ngành 
Ngân hàng tỉnh đóng góp tích cực vào việc cung 
ứng và lưu thông dòng vốn tín dụng phục vụ 
đầu tư vào các nhóm ngành kinh tế mũi nhọn 
và sản phẩm chủ lực của tỉnh, vào lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần vào 
việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội bền vững của địa phương.

khí hậu thời tiết nhiều khi không thuận lợi cho 
sản xuất… Với nhiều thách thức, Vietcombank 
Kon Tum đã làm tốt công tác huy động vốn tại 
chỗ, triển khai nhiều chính sách tín dụng hỗ trợ 
doanh nghiệp và người dân, phục vụ đầu tư, 
phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, 
với thế mạnh là một ngân hàng phục vụ xuất 
nhập khẩu và đi đầu trong phát triển các dịch 
vụ ngân hàng hiện đại, Vietcombank Kon Tum 
đã cung cấp cho khách hàng các tiện ích thanh 
toán, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, 
giúp cho khách hàng tiếp cận các sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng hiện đại như ở các tỉnh, thành 
phố lớn, như thẻ tín dụng quốc tế, các sản phẩm 
thẻ ghi nợ nội địa, các dịch vụ ngân hàng hiện 
đại… 

Mặc dù là một ngân hàng kinh doanh, hoạt 
động có mục tiêu lợi nhuận và chịu sự cạnh 
tranh gay gắt cùng với các ngân hàng trên địa 
bàn, nhưng những năm qua, Vietcombank Kon 
Tum luôn là một trong những ngân hàng đi 
đầu trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 
người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, 
khôi phục và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Vietcombank Kon Tum đã sớm triển 
khai các chỉ đạo của NHNN Việt Nam và Trụ sở 
chính trong điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng, ưu tiên 
nguồn vốn cho các nhóm ngành ưu tiên theo chỉ 
đạo của Chính phủ (doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ 
phát triển nông nghiệp và nông thôn, thực hiện 
phương án kinh doanh hàng xuất khẩu …). Chi 
nhánh xác định đồng hành cùng doanh nghiệp, 
chia sẻ khó khăn với khách hàng, giúp đơn vị 
vừa xây dựng được mối quan hệ gắn kết với 
khách hàng truyền thống vừa góp phần vào sự 
phát triển bền vững của Vietcombank Kon Tum.  

Sau 10 năm thành lập, đến nay, vốn huy 
động của Chi nhánh đã đạt 2.108 tỷ đồng 
(chiếm 14,5% tổng nguồn vốn huy động toàn 
địa bàn tỉnh), tăng hơn 16 lần so với năm 2010; 
Dư nợ tín dụng đến 31/10/2019 đạt 5.249 tỷ 
đồng (chiếm 17% dư nợ cho vay toàn địa bàn 
tỉnh), tăng hơn 15 lần so với năm 2010; Nợ xấu 
ở dưới mức cho phép của NHNN. Kết quả kinh 
doanh năm nay đều cao hơn các năm trước. Các 
sản phẩm dịch vụ tiện ích cũng đạt mức tăng 
trưởng khá cao so với năm trước và so với các 
ngân hàng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, 
Vietcombank Kon Tum còn là một trong những 
ngân hàng đi đầu trong việc thể hiện trách 
nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, chung 
tay cùng địa phương trong các chương trình 
ASXH như: Tài trợ y tế cho Trung tâm y tế xã 
Chư Mo Ray, Trung tâm y tế huyện Đắk Hà; 
vận động tài trợ xây dựng và trao tặng Trường 
THCS Trường Sa năm 2016 với tổng kinh phí 
31,4 tỷ đồng; đóng góp cho bếp ăn từ thiện của 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum; tài trợ học 
bổng và thiết bị giáo dục cho các trường học 

Với ưu thế về tiềm lực tài chính, kinh 
nghiệm và mạng lưới hoạt động rộng 
khắp, công nghệ ngân hàng cùng 
với đội ngũ CBNV kinh nghiệm, tận 
tụy với công việc, tin tưởng rằng 
Vietcombank Kon Tum sẽ còn tiếp 
tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa
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10VIETCOMBANK 
KON TUM năm 
CHUNG MỘT NIỀM TIN

Bài: Lê Tấn Lân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Kon Tum; Ảnh: Trúc Phượng

VỚI DƯ NỢ TÍN DỤNG VƯỢT NGƯỠNG GẦN 5.500 TỶ 
ĐỒNG VÀ HUY ĐỘNG VỐN VƯỢT TRÊN 2.000 TỶ ĐỒNG 
TRONG NĂM 2019, VIETCOMBANK KON TUM BƯỚC VÀO 
TUỔI LÊN 10 VỚI MỘT NIỀM TIN VÀ KHÍ THẾ MỚI. NĂM 
2020, VIETCOMBANK KON TUM VỪA TRÒN 10 TUỔI. 10 
NĂM, MỘT KHOẢNG THỜI GIAN CHƯA DÀI CHO SỰ PHÁT 
TRIỂN, NHƯNG CŨNG ĐỦ ĐỂ CHI NHÁNH KHẲNG ĐỊNH 
ĐƯỢC VỊ THẾ, THƯƠNG HIỆU CỦA MÌNH TRONG VIỆC CÓ 
NHIỀU ĐÓNG GÓP TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH KON TUM. 

Được thành lập theo Quyết 
định 768/QĐ-NHNT.TCCB-ĐT 
ngày 25/09/2009 của HĐQT 
Vietcombank trên cơ sở phát triển 

từ Phòng giao dịch của Vietcombank Gia Lai, 
Chi nhánh Vietcombank Kon Tum chính thức 
đi vào hoạt động độc lập từ ngày 09/01/2010, 
đánh dấu sự gia nhập thị trường tài chính đang 
diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh, cũng là thời 
điểm bắt đầu đẩy mạnh quá trình công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa giai đoạn mới, cần tối đa các 
nguồn lực về vốn.

Trong 10 năm qua, Chi nhánh đã phát triển 
được 05 Phòng giao dịch trực thuộc, phục vụ 
ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Uy tín, 
thương hiệu Vietcombank ngày càng nâng cao, tạo 
ra sự tin tưởng và tín nhiệm từ phía khách hàng cá 
nhân và doanh nghiệp. Vietcombank Kon Tum tự 
hào mang đến những dịch vụ ngân hàng tốt nhất. 
Chi nhánh tiếp tục cam kết hỗ trợ và đồng hành 
một cách tối đa, nhanh chóng vì thành công và lợi 
ích của khách hàng.

Là một ngành dịch vụ, vai trò con người là yếu 
tố tiên quyết quyết định cho sự thành công của 
mỗi doanh nghiệp. Từ 24 CBNV khi mới thành 
lập, đến nay, Vietcombank Kon Tum có gần 100 
nhân lực, phân bổ tại 12 phòng/ban. Ban Giám 
đốc Vietcombank Kon Tum luôn quán triệt tiêu chí 
trung thực, kỷ luật, tận tâm làm kim chỉ nam cho 
mọi hoạt động kinh doanh. Mỗi nhân viên tuân 
thủ và phát huy điều này từng ngày, từng giờ. Dưới 
mái nhà chung, mỗi cá nhân chọn lọc, ưu tú, giỏi 
chuyên môn vẫn đang miệt mài gắn bó và cống 
hiến hết mình cho sự phát triển của Chi nhánh.

10 năm hình thành và phát triển, đến nay, 
Vietcombank Kon Tum đã triển khai được hệ 
thống dịch vụ khá đầy đủ và chuyên sâu, phục vụ 

mọi tầng lớp khách hàng, trong đó mảng hoạt 
động cốt lõi phải kể đến huy động vốn, tín 
dụng, dịch vụ phát hành thẻ, trả lương qua tài 
khoản, thanh toán xuất nhập khẩu. Hiện nay, 
Vietcombank Kon Tum đang nắm giữ nhiều 
khách hàng lớn và xác lập vị trí thứ 2 về tín 
dụng trong thị phần ngành ngân hàng trên địa 
bàn tỉnh.

Cùng với hoạt động kinh doanh, 
Vietcombank Kon Tum luôn là đơn vị đi đầu 
trong công tác ASXH trên địa bàn, thực hiện 
các hoạt động hướng tới cộng đồng. Tính đến 
hết năm 2019, Chi nhánh đã thực hiện công tác 
ASXH với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng với các 
hoạt động tiêu biểu như: trao tặng học bổng 
học sinh nghèo học giỏi cho các trường PTTH, 
Cao đẳng, ĐH trên địa bàn tỉnh; tài trợ xây dựng 
hơn 100 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ chính 
sách trên địa bàn huyện ĐăkGlei, Tu Mơ Rông, 
Ngọc Hồi, Tp. Kon Tum; hỗ trợ cho đồng bào 
nghèo xã Đăkui (Huyện Đăk Hà) và xã Ngọc 
Yêu (Huyện Tumorong) khắc phục hậu quả cơn 
bão số 9 năm 2009; hỗ trợ bếp ăn từ thiện cho 
bệnh viện tỉnh Kon Tum, tài trợ xây dựng mới 
02 trường THCS tại xã Đăk Năng và phường 
Trường Chinh (thành phố Kon Tum); tài trợ xây 
dựng Trạm Y tế xã Đak Ngọc (huyện Đak Hà),...

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dấu son 10 
năm đã đưa Vietcombank Kon Tum chạm mốc 
vẻ vang với thành tích: là 1 trong 14 Chi nhánh 
xuất sắc nhất của toàn hệ thống năm 2013. 
Vietcombank Kon Tum vinh dự được nhận 
nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước 
và các tổ chức trao tặng như: Cờ thi đua của 
Vietcombank, Cờ thi đua của NHNN Việt Nam, 
Cờ thi đua của UBND tỉnh Kon Tum, Bằng khen 
của Thống đốc NHNN Việt Nam, là đại diện duy 
nhất của ngành Ngân hàng trên địa bàn được 
UBND tỉnh vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu - 
Doanh nhân tiêu biểu năm 2014.

10 năm chưa phải là một chặng đường dài, 
Vietcombank Kon Tum vẫn tiếp tục phát triển 
vươn tầm để gặt hái những kết quả kinh doanh 
cao hơn và ấn tượng hơn. 10 năm - một chặng 
đường trên hành trình xây đắp và mang lại giá 
trị cho tương lai - Vietcombank Kon Tum đang 
tiến những bước nhanh - mạnh - vững chắc tới 
cánh cửa của thời đại mới, hội nhập và phát 
triển, xứng đáng là địa chỉ tin cậy cho lựa chọn 
tài chính của khách hàng.

10 năm chưa phải là một chặng 
đường dài, Vietcombank 
Kon Tum vẫn tiếp tục phát triển 
vươn tầm để gặt hái những kết 
quả kinh doanh cao hơn và ấn 
tượng hơn. 

NỔI BẬT
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Vietcombank 
Kon Tum 

Bài: Nghiêm Đức Thuần - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Vina

NỔI BẬT

Vietcombank Kon Tum chính thức 
bước vào giai đoạn mới, sau chặng 
đường 10 năm xây dựng và trưởng 
thành đầy gian nan, thử thách nhưng 

rất đỗi tự hào. Quay ngược thời gian, chúng 
ta mới thấy được những đóng góp to lớn của 
Vietcombank Kon Tum với công cuộc phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh.

Bước vào chặng đường mới, trong bối cảnh 
thế và lực Việt Nam tiếp tục được củng cố và 
phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 
mạnh mẽ, Vietcombank Kon Tum luôn xác định 
rõ thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, 
cạnh tranh gay gắt. Ban lãnh đạo Chi nhánh đã 

có sự nhìn nhận rõ ràng và đang tổ chức triển 
khai từng bước khá bài bản để gặt hái những 
thành công mới. 

Để có được những thành quả như vậy, chúng 
ta phải nói tới yếu tố con người, một yếu tố cốt 
lõi làm nên sự nghiệp. Tôi nhận định, vấn đề 
con người ở Vietcombank Kon Tum luôn được 
đề cao trong bất kỳ thời điểm hay hoàn cảnh 
nào. CNNB qua các thế hệ đều truyền lửa cho 
nhau đầy nhiệt huyết. Nói đến đây, tôi muốn 
nhắc đến người đã đặt nền móng đầu tiên cho 
Vietcombank Kon Tum, đó là ông Đặng Hoài 
Đức - một tấm gương soi đường cho toàn thể 
CBNV Vietcombank Kon Tum bước tiếp. Ông 

Như cố Giáo sư Đặng Phong đã phân tích 
trong cuốn lịch sử Vietcombank gồm ba đặc 
trưng rất tự hào là “Tình nghĩa, trọng trách và 
sức vươn lên”, trong những năm tháng đồng 
hành cùng Vietcombank Kon Tum, Công ty Cổ 
phần Xuất nhập khẩu Nông sản Vina đã cảm 
nhận được “Tình nghĩa, trọng trách”, Chi nhánh 
đã tạo cho Công ty chúng tôi sự an tâm trong 
mọi hoàn cảnh, thể hiện ở những công việc cụ 
thể vào từng thời điểm. Hầu hết các CBNV của 
Vietcombank Kon Tum đều hiểu và tự hào rằng: 
Sự nghiệp “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” của 
Đất nước đã có đóng góp của mình. Sự đóng 
góp đó không được ghi danh trên những tòa cao 
ốc, những cây cầu, những quốc lộ hay những 
đường dây cao thế, những nhà máy, xí nghiệp 
mà đã hóa thân trong những hiện vật mà không 
phải ai cũng hiểu được rằng có bàn tay, có công 
sức, có tình nghĩa của Vietcombank Kon Tum, 
nơi hội tụ tập thể CBNV thấu hiểu, thầm lặng và 
tự hào vì những thành công ấy.

Từ khi thành lập đến nay, 10 năm đi qua, các 
thế hệ CBNV đã gây dựng một thương hiệu, một 
nhân cách rất Vietcombank. Khi nhìn vào biểu 
tượng một trái tim, một màu sắc thì các khách 
hàng đều cảm nhận được sự “bình yên, gần gũi 
đoàn kết mà thân tình”.

Phát huy tinh thần và trí tuệ mới trong nền 
kinh tế hội nhập, các thế hệ trong đại gia đình 
Vietcombank Kon Tum luôn khắc sâu trong tâm 
tư và hành động theo những đặc trưng mang 
tính kế thừa của lịch sử, luôn đặt uy tín, chân 
thành lên hàng đầu, luôn đồng hành với khách 
hàng để cùng nhau vượt qua những thử thách 
của thị trường luôn biến động, cùng về đích 
an toàn và hạnh phúc, cùng tận hưởng những 
thành quả đã đạt được và cùng nhau cất lên 
khúc hoan ca mừng chiến thắng. Trong cuộc 
sống chúng ta, cần lắm niềm tin, có niềm tin có 
tất cả.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Công 
ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Vina 
chúc toàn thể CBNV Vietcombank Kon Tum 
mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc 
Vietcombank Kon Tum luôn giữ vững và phát 
huy vị thế của một ngân hàng thương mại hàng 
đầu tại tỉnh Kon Tum.

10năm một 
CHẶNG ĐƯỜNG

là người có “Tâm - Đức - Tài”. Ông đã đem đến 
cho Vietcombank Kon Tum và khách hàng sự 
thịnh vượng, phát triển không ngừng và trở 
thành một ngân hàng uy tín, đứng đầu trong 
số các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Ông 
đã truyền lửa, sự nhiệt huyết và nguồn cảm 
hứng vô tận cho các thế hệ sau, phấn đấu vì một 
Vietcombank thịnh vượng, như ông Trương 
Anh Tuấn hay hiện tại là ông Lê Tấn Lân, người 
tiếp nhận và tiếp tục phát triển những tinh hoa 
đó.

Đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Nông sản Vina, chúng tôi rất hạnh phúc và may 
mắn là đơn vị đã đồng hành cùng Vietcombank 
Kon Tum trong những năm qua. Không chỉ 
riêng đơn vị chúng tôi mà tất cả các doanh 
nghiệp và các khách hàng trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum đã tìm đến Vietcombank Kon Tum bằng 
cả niềm tin bền vững, nơi hội tụ đủ những điều 
kiện cần và đủ - “Uy tín, chuyên nghiệp, nhã 
nhặn, an toàn”. Điều đặc biệt ở Vietcombank 
Kon Tum là nụ cười dịu dàng luôn xuất hiện 
trên khuôn mặt rạng ngời của mỗi nhân viên, 
đó chính là món quà vô giá trao tặng cho khách 
hàng. Quan điểm “Tất cả cho khách hàng và 
khách hàng cho tất cả”, là nét đặc trưng chúng 
tôi thấy được ở con người Vietcombank Kon 
Tum.

"Tất cả các doanh nghiệp 
và các khách hàng trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum đã 
tìm đến Vietcombank Kon 
Tum bằng cả niềm tin 
bền vững, nơi hội tụ đủ 
những điều kiện cần và đủ 
- “Uy tín, chuyên nghiệp, 
nhã nhặn, an toàn”
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Người xưa nói rằng “Đi 
xa được ngàn dặm, 
khởi đầu một bước 
chân”. Thật vậy, cách 

đây 10 năm, Vietcombank Kon 
Tum đã khởi đầu hành trình của 
mình bằng một bước chân như 
thế. 

Ngày ấy, chúng ta đã xác định 
đích đến, sau đó là chọn một con 
đường, và tới khi đã có con đường 
cho riêng mình, chúng ta luôn 
cẩn thận và chính xác ngay từ 
những bước chân đầu tiên. Lẽ dĩ 
nhiên, trên con đường đó không 
thể thiếu sự quyết tâm và nỗ lực, 
sự gần gũi và biết sẻ chia. Và rồi 
chúng ta đã làm nên những  điều 
tuyệt vời trong những năm qua.

Hôm nay nhìn lại, mỗi chúng 
ta đều rất tự hào về những điều 

Thay Đổi
ĐỂ THÀNH CÔNG

tuyệt vời đó. Những thành quả 
này không thể đo đếm hay 
ước lượng được bằng con số 
cụ thể, bởi những con số khô 
khan làm sao nói lên được 
những đêm trăn trở, thức 
trắng của mỗi thành viên Ban 
Giám đốc để tìm cách chèo lái 
con thuyền Vietcombank Kon 
Tum vượt qua khó khăn và đi 
đúng hướng. Đó là những buổi 
đi làm về muộn mà không nề 
hà của CBNV Chi nhánh với 
phương châm “làm hết việc 
chứ không hết giờ” hay những 
câu hát vui sinh khi hoạt tập 
thể “Vietcombank là một gia 
đình - một gia đình thì luôn 
hết mình” của anh chị em cơ 
quan. Đó là sự thông cảm, chia 
sẻ động viên của những người 

thân ở mỗi gia đình nhỏ trong 
“gia đình lớn” Vietcombank 
Kon Tum chúng ta.

Cuộc sống luôn luôn vận 
động, bởi vậy, để tồn tại, chúng 
ta không thể trốn trong lớp vỏ 
an toàn và sợ hãi những thay 
đổi trong cuộc sống. Để đạt 
được những điều vẫn hằng 
mong muốn, thì chúng ta buộc 
phải có mục tiêu và quyết tâm 
thay đổi. Những thay đổi sẽ 
đem đến cho chúng ta một 
ngày mai tốt hơn, một con 
người tốt hơn hay ít nhất cũng 
là một điều gì đó tốt hơn. 

Vietcombank thân yêu của 
chúng ta cũng đang từng ngày, 
từng giờ thay đổi để trở thành 
ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 
nơi có môi trường làm việc 
và chất lượng nguồn nhân lực 
tốt nhất. Vietcombank Kon 
Tum cũng không nằm ngoài 
sự chuyển mình ấy, chúng ta 
sẽ cùng nhau thay đổi để đạt 
được mục tiêu lớn lao này. 
Chúng ta cùng bước tiếp trên 
con đường vững chắc đã được 
tạo dựng suốt 10 năm qua để 
vững vàng vươn xa trong thời 
gian tới.

Bài: Trương Anh Tuấn - Giám đốc Vietcombank Kỳ Đồng, 
Giám đốc Vietcombank Kon Tum giai đoạn 2014 - 2015

Những việc làm ý nghĩa đó không chỉ thể hiện 
trách nhiệm của Vietcombank Kon Tum đối 
với xã hội, cộng đồng mà còn là tình cảm, 
nguyện vọng của toàn thể CBNV Chi nhánh 

với mong muốn chia sẻ những khó khăn cùng cộng 
đồng xã hội.

Trên tinh thần đó, trong 10 năm qua, đơn vị đã 
dành gần 40 tỷ đồng cho công tác ASXH. Từ nguồn 
tài trợ này, Vietcombank Kon Tum đã chung tay 
góp sức với địa phương, xây dựng hơn 100 căn nhà 
Đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, hộ 
nghèo địa bàn huyện Tu Mơ Rông và huyện Ngọc 
Hồi (trị giá hơn 4 tỷ đồng); tài trợ 150 con bò cho 
hộ nghèo huyện Kon Plông và huyện Tu Mơ Rông 
(trị giá gần 2 tỷ đồng).

Đối với lĩnh vực giáo dục, Vietcomnbank Kon 
Tum tài trợ xây dựng 02 trường học trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum (20 tỷ đồng), trao tặng hàng ngàn 
suất học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ trang 

VIETCOMBANK KON TUM
VỚI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

Bài: Trương Sỹ Nghị, Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch CĐCS

TRONG SUỐT 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2010 – 2020), BÊN CẠNH VIỆC LUÔN 
DUY TRÌ TỐT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, GÓP PHẦN VÀO CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
- XÃ HỘI CỦA TỈNH NHÀ, VIETCOMBANK KON TUM CÒN DÀNH SỰ QUAN TÂM ĐẶC BIỆT ĐẾN 
CÔNG TÁC ASXH BẰNG NHỮNG ĐÓNG GÓP HẾT SỨC THIẾT THỰC, CHÚ TRỌNG ĐẾN CÁC 
LĨNH VỰC Y TẾ, GIÁO DỤC VÀ ASXH CHO CÁC HỘ NGHÈO. 

thiết bị dạy học (hơn 5 tỷ đồng). Đối với lĩnh 
vực y tế, Vietcombank Kon Tum đã tài trợ xây 
dựng 01 trạm y tế tại Huyện Đak Hà (trị giá 5,5 
tỷ đồng) và thiết bị y tế cho Trạm Y tế Công ty 
TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray (trị giá gần 2 
tỷ đồng),… Ngoài ra, Chi nhánh còn thực hiện 
tài trợ ASXH các lĩnh vực khác.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó 
khăn, những đóng góp của Vietombank Kon 
Tum đối với công tác ASXH của tỉnh đã được 
các cấp chính quyền ghi nhận. Những việc làm 
nghĩa tình của Chi nhánh đã góp phần củng cố, 
kiện toàn cơ sở vật chất cho địa phương, tạo 
điều kiện cho gia đình chính sách, cá nhân có 
hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc 
sống và từng bước thoát nghèo. Đó cũng là 
động lực thúc đẩy Vietcombank Kon Tum tiếp 
tục phát triển và khẳng định uy tín.

NỔI BẬT
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Với mong muốn chung tay kết nối yêu 
thương, cùng nhau mang đến một mùa 
Đông ấm áp cho trẻ em vùng sâu vùng 
xa, ngày 09/11/2019, Đoàn thanh niên 

Vietcombank Kon Tum phối hợp với Huyện 
đoàn Tu Mơ Rông tổ chức Chương trình tình 
nguyện “Áo ấm mùa Đông” tại xã Ngọc Yêu, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

Với thông điệp sưởi ấm mùa Đông, các 
thành viên đoàn thay mặt Ban Giám đốc, tập 
thể CBNV Vietcombank Kon Tum đã trao tặng 
những phần quà thiết thực gồm: 1.400 hộp sữa 
cho hơn 150 em nhỏ mầm non và tiểu học, tặng 
20 phần quà cho 20 hộ gia đình đặc biệt khó 
khăn tại địa bàn và 2 tạ quần áo cũ cho người 
dân xã vùng cao Ngọc Yêu.

Những phần quà nhỏ này chứa đựng những 
giá trị thiện lành và thông điệp yêu thương của 
Đoàn thanh niên Vietcombank Kon Tum. Những 
tấm lòng nhân ái của CBNV Chi nhánh đã được 
chuyển đến tận tay các em nhỏ vùng cao trong 
một chương trình từ thiện thực tế.

Đại diện xã Ngọc Yêu cho biết: “Hầu hết các 
em đều thiếu thốn từ cái ăn đến cái mặc, có 
những em tới trường tím tái vì quần áo rách. 
Mùa Đông ở Ngọc Yêu rất khắc nghiệt, có lúc 
nhiệt độ xuống gần 8 đến 10 độ, người lớn còn 

Đoàn thanh niên Vietcombank Kon Tum với
Chương Trình “ÁO ẤM MÙA ĐÔNG”

khó chống chọi nữa là các em. Vì thế, khi nhìn 
thấy các đoàn viên Vietcombank Kon Tum trực 
tiếp sẻ chia từng hơi ấm và chân thành động 
viên các em, chúng tôi mong các em sẽ coi đây 
là một nguồn động lực để thấy ấm lòng hơn, 
mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui”.

Trải lòng về công tác chuẩn bị cũng như 
hoạt động tổ chức chương trình, Bí thư Chi 
đoàn Vietcombank Kon Tum Nguyễn Thị Kim 
Huệ cho biết: “Đây là chương trình có ý nghĩa 
nhân văn sâu sắc, thể hiện tấm lòng nhân ái và 
chung tay chia sẻ với đồng bào khó khăn ở các 
địa phương vùng núi xa xôi. Chúng tôi hy vọng 
sẽ tiếp tục triển khai chương trình này trong 
những năm tới để phần nào lan tỏa tình yêu 
thương, đem lại hơi ấm cho các em học sinh 
và người dân nghèo vùng cao trong mùa Đông 
lạnh giá”.

NỔI BẬT

ĐẾN VỚI NGÂN HÀNG 
VIETCOMBANK
Nào cùng về đây chung tay đắp xây
Ngôi nhà Ngoại thương chúng tôi đón mời
Ngày nào còn vừa mới sơ khai
Mà giờ đây đã tròn mười năm

Tầm nhìn Vietcombank luôn vững tin
Hai không hai mươi vươn lên hùng mạnh
Thành tập đoàn tài chính đa năng
Cùng chung tay quyết tâm dựng tương lai

Cuộc đời hôm nay bao nhiêu đổi thay
Sẵn sàng đổi mới để hiểu khách hàng
Vietcombank xanh biết sẻ chia
Luôn gần gũi và rất hiện đại

Hãy nhớ đến với Ngân hàng Vietcombank
Kinh doanh, sản xuất chúng tôi đồng hành
Giúp kết nối các khách hàng ở phương xa
Với những dịch vụ thật sự tiện ích

Ngoại thương đề cao ý thức cộng đồng 
Hỗ trợ người nghèo cuộc sống khó khăn
Trong tim tôi đây sẽ mãi khắc sâu
Muôn nhà no ấm chúng tôi được vui.

THÚY HÒA
 (Viết lời dựa trên nền nhạc bài hát
  “Hãy đến với con người Việt Nam tôi” 
 của Nhạc sỹ Xuân Nghĩa)

GIẢI QUẦN VỢT VIETCOMBANK KON TUM MỞ RỘNG 
LẦN 1, NĂM 2019

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Vietcombank Kon Tum, 
ngày 26/10/2019, Giải quần vợt Vietcombank Kon Tum mở rộng 
lần I - năm 2019 với sự tham gia của gần 60 vận động viên đến 
từ các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh đã 
được tổ chức.

Tại giải đấu, các vận động viên chia làm 2 trình và thi đấu 
theo vòng tròn chọn đội nhất, nhì vào chung kết. Các trận đấu 
diễn ra trên mặt sân cứng tiêu chuẩn và dưới sự giám sát của đội 
ngũ trọng tài chuyên nghiệp, đảm bảo công bằng và chất lượng 
chuyên môn cao.

 Bài & Ảnh: Trúc Phượng

VIETCOMBANK - NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
... Nghề nghiệp và khách hàng đem lại cho chúng tôi rất 

nhiều cảm xúc. Đó là cô bán hàng lam lũ đếm từng đồng tiền ướt 
nhẹp còn dính đầy vẩy cá gởi về quê nuôi mẹ già, tôi thấy lòng 
mình nghẹn nghẹn; đó là có ngày mưa bỗng nhiên nghe mùi 
thức ăn thơm lừng, chị bán bánh hay giao dịch đưa ra một túi 
đồ ăn và bảo “chị cho mấy đứa, ăn đỡ đói nghe”; đó là một ngày 
cuối năm bận rộn, khách hàng kín quầy, ai cũng hối hả chạy đua 
với thời gian, chúng tôi miệng nói, mắt cười, tay lướt bàn phím 
với công suất lớn nhất có thể, thậm chí không thể dừng lại vài 
giây để uống nước vì sợ khách hàng phải đợi. Một cô khách hàng 
bảo “làm ngân hàng cực quá phải không con, chân tay cứ thoăn 
thoắt”. Chỉ một câu đó thôi, mọi áp lực tan biến hết, thay vào đó 
là nụ cười ấm áp và tràn năng lượng.

 Bài: Kỷ Băng Hà
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Nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng 
điểm phía Bắc: Hà Nội - Hải Phòng - 
Quảng Ninh, Hưng Yên có nhiều điều 
kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu hàng 

hóa trong và ngoài nước, thu hút đầu tư và phát 
triển kinh tế, xã hội. Sau khi tái lập tỉnh, Hưng 
Yên từ một nền kinh tế nông nghiệp tương đối 
lạc hậu đã vươn lên trở thành một tỉnh có GDP 
bình quân đầu người cao so với cả nước, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế tương đối mạnh, cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp sang công 
nghiệp, dịch vụ. Với nhiều chính sách, biện pháp 
mạnh mẽ và tích cực, Hưng Yên đã trở thành 
một trong các địa phương thu hút đầu tư nước 
ngoài lớn nhất cả nước. 

VIETCOMBANK HƯNG YÊN: 
VỮNG BƯỚC 
TRƯỞNG THÀNH

15
năm
Bài: Nguyễn Xuân Cao Cường - Giám đốc Vietcombank Hưng Yên; Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

TỪ NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP VỚI NHIỀU KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC, SAU 15 NĂM, 
VIETCOMBANK HƯNG YÊN ĐÃ CÓ BƯỚC PHÁT TRIỂN LỚN MẠNH, ĐỘI NGŨ CBNV GIÀU 
NHIỆT HUYẾT VÀ GẶT HÁI NHỮNG THÀNH QUẢ ĐÁNG TỰ HÀO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH.

Quyết định số 225/QĐ.NHNT.TCCB&ĐT 
ngày 27/04/2004 của HĐQT NHNT Việt Nam về 
việc thành lập Chi nhánh NHNT cấp II Hưng Yên 
(Vietcombank Hưng Yên) trực thuộc chi nhánh 
NHNT Hải Dương là một quyết định hoàn toàn 
đúng đắn, mang tính chiến lược cao. Sự hiện 
hữu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không những 
giúp Vietcombank mở rộng thị phần, mạng lưới 
hoạt động kinh doanh, cung cấp các sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng hiện đại, có chất lượng cao 
đến Khách hàng; mà còn góp phần làm sôi động 
thêm môi trường kinh doanh, tạo một khí thế 
mới để khơi tăng nguồn vốn đầu tư cho các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp và các thành phần kinh tế khác.

NỔI BẬT

Đội ngũ lớn mạnh, mạng lưới không 
ngừng phát triển

Là ngân hàng có mặt trên địa bàn tỉnh tương 
đối muộn so với các tổ chức tín dụng (TCTD) 
khác, Vietcombank Hưng Yên đã gặp phải 
không ít khó khăn của những ngày đầu thành 
lập khi cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đội 
ngũ cán bộ chỉ vẻn vẹn 18 người với tuổi đời 
còn trẻ, kinh nghiệm làm việc còn hạn chế... Tuy 
nhiên, bằng sự nỗ lực, phát huy trí tuệ tập thể, 
Vietcombank Hưng Yên đã tìm cho mình một 
hướng đi riêng, một chiến lược kinh doanh phù 
hợp để Vững bước - Trưởng thành. 

Đến nay, Chi nhánh đã có đội ngũ hơn 
100 CBNV được đào tạo bài bản, năng động, 
sáng tạo và giàu nhiệt huyết; có Trụ sở khang 
trang và 04 Phòng giao dịch tại các khu công 
nghiệp, các trung tâm lớn của tỉnh. Ngoài ra, 
Vietcombank Hưng Yên còn đóng vai trò quan 
trọng trong việc kiến tạo, xây dựng đội ngũ cán 
bộ nguồn cho Vietcombank Phố Hiến.

Huy động vốn là cơ sở tạo nên sự chủ 
động và uy tín 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, 
Vietcombank Hưng Yên đã xác định huy động 
vốn là nhiệm vụ hàng đầu, mang tính then chốt 
trong mọi hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn dồi 
dào sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu vay của khách 
hàng, đồng thời giúp Chi nhánh chủ động hơn 
trong việc mở rộng thị trường tín dụng, đưa ra 
các mức lãi suất cho vay một cách hợp lý nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Vietcombank Hưng Yên luôn nhận thức 
được rằng để tồn tại và mở rộng quy mô hoạt 
động đòi hỏi phải có uy tín trên thị trường. Uy 
tín đó phải được thể hiện trước hết ở khả năng 
sẵn sàng thanh toán. Để đảm bảo điều này, 
Vietcombank Hưng Yên cần phải có một nguồn 
vốn tốt cả về chất và lượng. 

Bằng những chính sách khách hàng hợp lý, 
công tác huy động vốn của Vietcombank Hưng 
Yên đã có tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ. 
Tính đến hết tháng 9/2019, huy động vốn của 
Chi nhánh là 7.999 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn 
không kỳ hạn chiếm 34,4%. 

Tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất 
lượng tín dụng

Bám sát chỉ đạo của Trụ sở chính, trong 
những năm qua, Vietcombank Hưng Yên đã 

không ngừng mở rộng cho vay, lấy bán buôn 
để dẫn dắt và đẩy mạnh cho vay bán lẻ. Đến 
30/09/2019, tổng dư nợ của Vietcombank 
Hưng Yên đạt 5.437 tỷ đồng, chiếm 9,1% thị 
phần tại địa bàn tỉnh. 

Việc tăng trưởng tín dụng luôn đi đôi với 
việc kiểm soát chất lượng tín dụng, Chi nhánh 
thường xuyên thực hiện sàng lọc khách hàng, 
kiên quyết không hạ chuẩn tín dụng, tuân thủ 
nghiêm túc về quy trình xếp hạng tín dụng, 
đánh giá xác suất vỡ nợ. Có những thời điểm, 

Ngay từ những 
ngày đầu thành lập, 
Vietcombank Hưng 
Yên đã xác định huy 
động vốn là nhiệm vụ 
hàng đầu, mang tính 
then chốt trong mọi 
hoạt động kinh doanh. 
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NỔI BẬT

nợ xấu của Chi nhánh tăng do nhiều yếu tố 
khách quan như khó khăn ngành nghề kinh 
doanh hoặc do dịch bệnh nằm ngoài kiểm soát. 
Tuy nhiên, Chi nhánh đã nhanh chóng có những 
biện pháp ứng phó kịp thời để đưa tỷ lệ nợ xấu 
về mức 0,13%, thấp hơn mức bình quân của hệ 
thống.

Giữ vững vị thế chủ đạo trong công 
tác thanh toán trên địa bàn tỉnh

Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương 
mại (TTQT và TTTM) là một trong những sản 
phẩm dịch vụ đã tạo nên uy tín và thương 
hiệu cho Vietcombank trong nhiều năm qua. 
Vietcombank Hưng Yên ngày càng khẳng định 
vị trí số 1 trong lĩnh vực TTQT và TTTM khi thị 
phần của Chi nhánh chiếm 50%. 

Ngoài ra, Chi nhánh nhiều năm liền nằm 
trong top đầu hệ thống Vietcombank về Doanh 
số TTXNK. Tính đến hết tháng 9/2019, Doanh 
số TTXNK của Vietcombank Hưng Yên đạt 784 
triệu USD.

Xây dựng Vietcombank Hưng Yên là 
ngân hàng bán lẻ số 1 địa bàn

Hưng Yên là tỉnh tập trung nhiều KCN, cụm 
KCN, vì vậy, Chi nhánh đã tận dụng tối đa lợi thế 
này để phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng 
bán lẻ như phát hành thẻ, thanh toán lương, 
ngân hàng điện tử… 

Với mục tiêu đa dạng hóa dịch vụ thanh 
toán, tập trung chú trọng phát triển thanh 
toán không dùng tiền mặt, tính đến hết tháng 
9/2019, Chi nhánh đã lắp đặt được 34 máy rút 

tiền tự động; 133 đơn vị chấp nhận thẻ trên địa 
bàn tỉnh và các khu vực lân cận; trả lương qua 
tài khoản cho hơn 430 đơn vị bao gồm các đơn 
vị hưởng lương từ NSNN, các doanh nghiệp nội 
địa và doanh nghiệp FDI.

Hoạt động đoàn thể góp phần lan tỏa 
thương hiệu Vietcombank

Sức lan tỏa của thương hiệu Vietcombank 
ngày càng được nâng lên khi các hoạt động 
đoàn thể được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, 
có bài bản. Vietcombank Hưng Yên luôn là một 
trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác 
ASXH trên địa bàn tỉnh. 

Hằng năm, Chi nhánh tham gia nhiều hoạt 
động vì cộng đồng như: phát thuốc cho người 
nghèo; xây nhà tình nghĩa; tham gia hiến máu 
nhân đạo; quyên góp để triển khai có hiệu quả 
các chương trình từ thiện; tổ chức tốt các hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ đồng bào miền 
Trung; tham gia giải chạy tiếp sức Ekiden thể 
hiện sức mạnh của sự đoàn kết… Đây là điểm 
sáng minh chứng cho tính nhân văn của một 
doanh nghiệp tài chính ngân hàng hàng đầu tại 
Hưng Yên.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Chi nhánh là 
dịp để tập thể CBNV Vietcombank Hưng Yên 
nhìn lại chặng đường vừa qua, tiếp tục củng 
cố và phát huy tinh thần sáng tạo cùng niềm 
đam mê chung một ý chí, tạo nên một bản sắc 
Vietcombank riêng biệt trên địa bàn tỉnh. Với 
định hướng “Sáng tạo - Phát triển - Tận tâm 
- Kết nối - Khác biệt - An toàn”, Vietcombank 
Hưng Yên cam kết sẽ luôn đồng hành cùng 
khách hàng trên những chặng đường tiếp theo, 
cùng hợp tác và phát triển lên một tầm cao mới, 
một vị thế mới.

Nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo 
cấp trên, sự ủng hộ của khách hàng, và đặng 
biệt là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lớp lớp 
CBNV, Vietcombank Hưng Yên đã vinh dự nhận 
được nhiều danh hiệu cao quý, được các cấp 
ghi nhận và khen thưởng, đặc biệt như Huân 
chương Lao động hạng Nhì (2015), Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ (2008); Cờ thi đua 
của Chính phủ và ngành Ngân hàng ( 2015, 
2013, 2012, 2011…), Giấy khen của Chủ tịch 
HĐQT, Tổng Giám đốc nhiều năm liền.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, bằng 
sự lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia với 
tâm tư nguyện vọng của từng cá nhân, 
CĐCS Chi nhánh đã đại diện cho người 

lao động (NLĐ) đóng góp xây dựng các nội quy, 
quy chế làm việc, ký kết Thỏa ước tập thể sao cho 
hài hòa nhất giữa lợi ích chung của Chi nhánh và 
phù hợp với điều kiện, mong muốn của NLĐ; tham 
mưu cho Ban Giám đốc trong việc đưa ra các chế 
độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi 
của NLĐ như phân phối tiền lương, khen thưởng, 
bảo hiểm sức khỏe, cải thiện môi trường làm việc. 

Hằng năm, CĐCS đều phối hợp tốt với chuyên 
môn tổ chức các đợt thăm khám sức khỏe định kỳ 
cho NLĐ, có chính sách hỗ trợ kịp thời cho đoàn 
viên và người thân ốm đau, bệnh tật, hiếu hỉ... 
Chính sự quan tâm tưởng chừng như nhỏ bé ấy đã 
giúp NLĐ càng thêm vững tin, yêu thương và gắn 
kết hơn với gia đình Vietcombank Hưng Yên.

Dưới mái nhà Vietcombank Hưng Yên, CĐCS 
luôn là đầu mối khởi tạo, triển khai các hoạt động 
phong trào phong phú, sôi nổi. Các câu lạc bộ bóng 
đá nam-nữ, tennis, kéo co, bóng bàn, yoga... hoạt 
động thường xuyên không chỉ giúp NLĐ rèn luyện 
sức khỏe, mà còn giúp Chi nhánh phát hiện thêm 
nhiều nhân tố tài năng tham gia các giải phong trào 

Công đoàn cơ sở Vietcombank Hưng Yên 

Cầu nối niềm tin
Bài: Lê Thị Phương Loan, Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

SONG HÀNH CÙNG CHẶNG ĐƯỜNG 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIETCOMBANK 
HƯNG YÊN, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CĐCS) CHI NHÁNH ĐÃ CÓ NHỮNG DẤU ẤN HẾT SỨC ĐẬM 
NÉT, KHẲNG ĐỊNH MẠNH MẼ VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ LÀ “CẦU NỐI NIỀM TIN” GIỮA NGƯỜI LAO 
ĐỘNG VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG.

trong hệ thống cũng như trên địa bàn tỉnh.
Hằng năm, CĐCS còn tổ chức nhiều hoạt 

động thú vị, bổ ích như các chương trình tham 
quan, du lịch cho CBNV; các cuộc thi thể thao-
văn nghệ-nữ công; tặng quà cán bộ nữ nhân 
ngày 08/03, 20/10; tặng quà cho con cán bộ 
nhân dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung thu... Đặc biệt, 
chương trình Ngày Hội Gia Đình được CĐCS 
phối hợp với chuyên môn tổ chức định kỳ hằng 
năm đã gắn kết từng gia đình nhỏ trong đại gia 
đình Vietcombank Hưng Yên.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo tốt cho 
đời sống của NLĐ, CĐCS Chi nhánh còn tích cực 
tham gia các hoạt động xã hội, góp sức sẻ chia 
trách nhiệm với cộng đồng như xây dựng nhà 
Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các gia đình 
chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh 
hùng, đồng hành cùng chương trình Chắp cánh 
ước mơ... 

Với nguồn lực tích lũy sau 15 năm, sự đồng 
lòng nhất trí và tinh thần nỗ lực hết mình của 
tập thể NLĐ, CĐCS Vietcombank Hưng Yên sẽ 
nối tiếp truyền thống vẻ vang, vượt qua mọi 
khó khăn thách thức, góp phần đưa Chi nhánh 
vươn tới những thành công mới.
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VIETCOMBANK HƯNG YÊN 
- 15 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG!

Mười lăm năm lẻ đã qua
Quay đầu nhìn lại, biết bao nhiêu tình
Nhớ thời từ thủa khai sinh
Biết bao khốn khó, tự mình vươn lên.

Khó khăn quyết bỏ sang bên
Cùng nhau tay nắm, chặt tay đồng lòng
Bán buôn, bán lẻ xoay vòng
Đồng hành cùng khách, trọn niềm tin yêu.

Tăng trưởng tất cả chỉ tiêu
Tám nghìn huy động, sáu nghìn tiền vay
Lợi nhuận tăng vẫn đều tay
Hơn ba trăm tỷ, mới hay lần đầu.

Mười lăm năm vẫn đồng hành
Đắng cay nếm đủ, ngọt bùi trải qua
Đường dài trước mặt còn xa
Hưng Yên vững bước để ta hoá rồng

NGÔ THỊ HUỆ
Ảnh: NGUYỄN THỊ VÂN TRANG

VIETCOMBANK THÂN YÊU!

Vietcombank ơi Vietcombank
Con chim đầu đàn Ngân hàng ta đó
Mười lăm năm trưởng thành thời mở cửa
Cùng nhau dựng xây Tổ quốc mạnh giàu

Tập thể kiên cường sớm tối cùng nhau
Vượt qua khó khăn đẩy lùi nợ xấu
Ngân hàng ngoại thương vô cùng yêu dấu
Nhiều Công ty đã đến với nơi này

Giữa đất Mỹ Hào lộng gió tung bay
Như đàn ong cần cù đi lấy mật
Cùng bay đi khắp mọi miền Tổ Quốc
Sang cả Lào, sang nước Mỹ xa sôi

Vì Ngày mai Ngân hàng Ngoại thương ơi
Hãy phấn đấu giữ chữ Uy, chữ Tín
Xây dựng cơ quan ngày càng tiến tới
Không phụ lòng dân, ý Đảng mong chờ .

ĐẶNG THỊ KIM HUẾ

VÈ 
VIETCOMBANK HƯNG YÊN

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè kể chuyện
Toàn dân hãnh diện
Sự kiện cuối năm  
Mừng 15 năm
Hành trình khởi sắc
Ra đời nhỏ nhắn
Đổi mới từng ngày
Mạng lưới đổi thay 
4 phòng giao dịch
Cán bộ nhân viên
Mỗi người một vẻ
Sức trẻ phơi phới
Vươn mình đi lên 
Tiền thưởng, tiền lương         
Ấm no cuộc sống
Cùng nhau thỏa ước
Chung sức chung lòng
Xây dựng thành công
Vietcombank Hưng Yên trang sử mới!

NGUYỄN THỊ HẠNH VIETCOMBANK - 
TỰ HÀO MỘT NIỀM TIN
Từ ngày vào Vietcombank
Cảm nhận hạnh phúc ngọt lành làm sao
Lòng em thấy rất tự hào
Ấm tình đồng nghiệp, biết bao ân tình
Đâu vì hạnh phúc riêng mình
Mà mang chia sẻ chữ tình vươn xa
Mang đến hạnh phúc muôn nhà
Giữ gìn tâm sáng vươn xa muôn trùng
Mười lăm năm phấn đấu không ngừng
Tạo ra giá trị cộng đồng yêu thương
Cảm ơn lãnh đạo kiên cường
Đã luôn dẫn dắt chỉ đường cho Bank
Vietcom mang đến màu xanh
Mầm non xây mới chuẩn xanh sạch đầu
Chương trình thiện nguyện hàng đầu
Bộ máy hiện đại chuyển mình đi lên
Ngoại thương phát triển vững bền
Là nhờ tâm sáng vươn lên không ngừng!

LÊ THỊ THÚY NGA

VIETCOMBANK HƯNG YÊN 
- 15 NĂM THẮNG LỢI

Nhớ khi cắp sách đến trường
Mơ làm cán bộ Ngoại thương ngân hàng
Bao năm đèn sách gian nan
Nay thành hiện thực chứa chan vui mừng
Dù cho vất vả không màng
Yêu nghề ta quyết vượt ngàn khó khăn
Hoàn thành nhiệm vụ của mình
Hết lòng phấn đấu tận tình đi lên
Làm cho đồng vốn xoay vần
Sẵn sàng mang đến người cần có ngay.
Thời gian nhanh tựa tên bay
Hưng Yên - Chi nhánh mười lăm tuổi ngành
Mười lăm năm những vẻ vang
Mười lăm năm với vô vàn niềm vui
Huy động lớn, dư nợ cao
Nhờ Ban Giám đốc sát sao, nhiệt tình
Anh em cố gắng quên mình
Nơi nào có khách là “rình”, đến ngay
Đêm ngày chăm chỉ hăng say
“Năm nay Ta quyết trận này thắng to”.

ĐÀO ĐÌNH ĐỘ

NỔI BẬT
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NỔI BẬT

Đội ngũ cán bộ ĐVTN chuyên 
nghiệp

Suốt những năm qua, công tác 
giáo dục tư tưởng, đạo đức cho 
ĐVTN thường xuyên được quan 
tâm. Hiện nay, ĐTN Vietcombank 
Hưng Yên đã xây dựng được một 
đội ngũ ĐVTN có tác phong làm việc 
nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, từng 
Chi đoàn được tổ chức theo mô 
hình chuẩn văn hóa Vietcombank, 
tất cả vì mục tiêu gìn giữ thương 
hiệu Vietcombank, hướng tới khách 
hàng.

Lao động sáng tạo 
Nhận thức được ĐVTN là lực 

lượng xung kích trong thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn, góp phần 
phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà, 
ĐTN Vietcombank Hưng Yên đã có 
những kế hoạch hành động trong 
ngắn hạn, dài hạn để đảm bảo thực 

VIETCOMBANK HƯNG YÊN
ĐOÀN THANH NIÊN LỚN MẠNH CÙNG

Bài: Đặng Thị Dịu - Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

TRẢI QUA 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH, ĐẾN NAY, ĐOÀN 
THANH NIÊN (ĐTN) VIETCOMBANK HƯNG YÊN ĐÃ CÓ HƠN 80 
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN (ĐVTN) SINH HOẠT TẠI 03 CHI ĐOÀN TRỰC 
THUỘC. KHÔNG CHỈ TĂNG VỀ SỐ LƯỢNG, MÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT 
ĐỘNG CÁC PHONG TRÀO THANH NIÊN NGÀY CÀNG ĐƯỢC NÂNG 
CAO, ĐÁP ỨNG ĐƯỢC TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀY CÀNG NHANH 
VÀ MẠNH CỦA CHI NHÁNH.

hiện tốt nhiệm vụ. ĐVTN là chủ 
nhân của hàng loạt các ý tưởng, bài 
viết có tính sáng tạo, chất lượng 
cao để có thể triển khai ứng dụng 
trong hoạt động kinh doanh của Chi 
nhánh. 

Tình nguyện vì cộng đồng
Hình ảnh thương hiệu 

Vietcombank ngày càng được lan 
tỏa khi ĐTN Vietcombank Hưng Yên 
triển khai sâu rộng, có bài bản công 
tác xung kích, tình nguyện vì cuộc 
sống cộng đồng, hăng hái tham gia 
nhiều hoạt động ý nghĩa như: phát 
thuốc cho người nghèo; xây nhà tình 
nghĩa; hiến máu nhân đạo; tổ chức 
tốt các hoạt động từ thiện, đền ơn 
đáp nghĩa…

Khát vọng trẻ thời đại 4.0
Thời gian qua, ĐTN Vietcombank 

Hưng Yên đã triển khai các hoạt 

động thúc đẩy thanh niên ứng 
dụng công nghệ thông tin, khoa học 
công nghệ trong hoạt động thông 
qua các buổi tọa đàm “Thanh niên 
Vietcombank Hưng Yên đi đầu 
trong triển khai dịch vụ ngân hàng 
điện tử”. Nhiều ĐVTN dù công tác 
bận rộn nhưng vẫn quyết tâm theo 
học các khóa đào tạo ngoại ngữ, kỹ 
năng xã hội, các chương trình đào 
tạo nâng cao trong nước và liên kết 
quốc tế. 

Với sự nỗ lực không ngừng, công 
tác Đoàn của Vietcombank Hưng 
Yên ngày càng phát triển, nhiều năm 
liền đạt những thành tích ấn tượng 
như: giấy khen, kỷ niệm chương, cờ 
thi đua của Đoàn khối doanh nghiệp, 
Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn… 
Nhiều thế hệ cán bộ đoàn đã trưởng 
thành, được bổ nhiệm giữ chức vụ 
quan trọng trong Chi nhánh. 

Trong những năm tới, ĐTN 
Vietcombank Hưng Yên tiếp tục cải 
tiến về hình thức, đa dạng về nội 
dung để nâng cao chất lượng hoạt 
động. Từng ĐVTN sẽ nỗ lực, phấn 
đấu để hoàn thiện, tích cực phát huy 
tinh thần sáng tạo, đem tài, trí, lực 
phục vụ, cống hiến vì sự lớn mạnh 
của Chi nhánh.

Bài: Ngô Thị Huyền 

Làm cán bộ ngân hàng tại Vietcombank Hưng 
Yên giúp chính bản thân tôi trưởng thành 
rất nhiều. Người ta thường nói nghề ngân 

hàng đầy thử thách, nhưng những trải nghiệm, 
niềm vui trong công việc thì không gì so sánh 
được. 

Tôi may mắn được làm việc gần nhà, khách 
hàng là những cô chú buôn bán kinh doanh; họ 
hiền lành, chân chất, hay cười và lúc nào cũng goi 
là “bé ơi” nghe thật thân thương, coi cán bộ ngân 
hàng như con cháu trong nhà vậy. 

Tôi làm cán bộ khách hàng tại phòng khách 
hàng bán lẻ, môi trường có nhiều anh chị trẻ trung, 
rất vui vẻ và thân tình, luôn sẵn sàng hướng dẫn, 
giúp đỡ nhau trong công việc cũng như chỉ bảo 
cách đối nhân xử thế trong cuộc sống.  

Gần 1 năm làm việc tại Vietcombank Hưng 
Yên, đôi khi cũng thoáng chút mệt mỏi nhưng 
chưa một lần tôi thấy hối hận về quyết định này. 

Vietcombank Hưng Yên
Nơi tình yêu bắt đầu
MỐI DUYÊN CỦA TÔI VỚI VIETCOMBANK BẮT ĐẦU TRONG 
NIỀM VUI, SỰ HÁO HỨC VÀ ĐẦY LO LẮNG... 

Vietcombank Hưng Yên - “người thầy” dạy 
chúng ta cách làm việc, cách sống. Vietcombank 
Hưng Yên - nơi lưu giữ những truyền thống tốt 
đẹp, quan tâm đến cộng đồng, giáo dục mỗi con 
người biết yêu thương và lan tỏa lòng nhân ái. 

Tất cả chúng tôi đều coi Vietcombank Hưng 
Yên là ngôi nhà thứ hai. Thanh xuân của chúng 
tôi thật đẹp vì có Vietcombank Hưng Yên, vì có 
màu xanh của Vietcombank.

Những ngày tháng Mười, không khí tại 
Vietcombank Hưng Yên luôn rộn ràng nhất 
trong năm, vì có ngày sinh nhật Chi nhánh. Năm 
nay lại đặc biệt hơn khi Chi nhánh tròn 15 tuổi. 
Một chặng đường đã qua, mỗi thế hệ CBNV 
Vietcombank Hưng Yên đang cùng nhau nỗ lực 
cố gắng để Chi nhánh ngày càng phát triển lớn 
mạnh, để màu xanh của Vietcombank tại bầu 
trời Hưng Yên luôn tỏa sáng.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 
kỉ niệm 15 năm thành lập Vietcombank 
Hưng Yên, ngày 17/11, Chi nhánh tổ chức 

giải bóng đá nam với sự tham gia của 4 đội: 
Vietcombank Tây Hồ, Vietcombank Hải Dương, 
Vietcombank Phố Hiến và Vietcombank Hưng 
Yên.

Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng trăm cổ 
động viên, các chàng trai đến từ 4 chi nhánh đã 
cống hiến lối chơi lăn xả và đẹp mắt cho khán 

Giải bóng đá chào mừng
kỉ niệm 15 năm thành lập 
Vietcombank Hưng Yên

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang 

giả. Sau hai trận đấu vòng loại, trận chung kết 
giữa Vietcombank Phố Hiến và Vietcombank 
Hưng Yên đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Kết quả 
chung cuộc, Vietcombank Hưng Yên đã giành 
chiến thắng với tỷ số 3-1. Trận đấu khép lại 
trong không khí cởi mở, thắm tình hữu nghị 
giữa các chi nhánh và tinh thần hứng khởi, mãn 
nhãn của các cổ động viên.

Các đội bóng chụp ảnh lưu niệm
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Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó 
Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự đã công 
bố quyết định của HĐQT về việc sắp 
xếp lại Phòng Đầu tư tại Trụ sở chính 

Vietcombank, đồng thời công bố các quyết định 
của Tổng Giám đốc Vietcombank về việc điều 
động và bổ nhiệm cán bộ, theo đó:
• Tại quyết định số 2682/QĐ-VCB-TCNS ngày 

31/10/2019, Tổng Giám đốc Vietcombank 
đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà 
Nguyễn Bích Thủy - Phó Trưởng phòng phụ 
trách Phòng Đầu tư Trụ sở chính giữ chức 
vụ Phó Trưởng phòng Chính sách tài chính 
kế toán Trụ sở chính Vietcombank kể từ 
ngày 01/11/2019.

• Tại quyết định số 2683/QĐ-VCB-TCNS ngày 
31/10/2019, Tổng Giám đốc Vietcombank 
đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông 
Phùng Xuân Hải - Phó Trưởng phòng Đầu tư 

Trụ sở chính Vietcombank giữ 
chức vụ Phó Trưởng phòng 
Tài chính kế toán Trụ sở chính 
Vietcombank kể từ ngày 
01/11/2019.
• Tại quyết định số 
2684/QĐ-VCB-TCNS ngày 
31/10/2019, Tổng Giám đốc 
Vietcombank đã ký quyết 
định điều động và bổ nhiệm 
ông Lục Diệu Khánh - Phó 
Trưởng phòng Đầu tư Trụ 
sở chính Vietcombank giữ 
chức vụ Phó Trưởng phòng 
Kinh doanh vốn Trụ sở chính 
Vietcombank kể từ ngày 
01/11/2019.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông 
Hồng Quang - Ủy viên HĐQT 
kiêm Giám đốc Khối Nhân sự 
chúc mừng các cán bộ vừa 
được điều động, bổ nhiệm 
và bày tỏ mong muốn các 
cán bộ sẽ tiếp tục phát huy 
sở trường, năng lực chuyên 
môn, kinh nghiệm công tác, 
xây dựng khối đoàn kết thống 
nhất trong tập thể đơn vị để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao. Đồng thời, ông 
Hồng Quang cũng đề nghị 
CBNV tại các đơn vị có các 
cán bộ vừa được điều động, 

bổ nhiệm ủng hộ, tạo điều kiện để các cán bộ 
này có thể hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán 
bộ được điều động và bổ nhiệm, bà Nguyễn 
Bích Thủy - tân Phó Trưởng phòng Chính sách 
tài chính kế toán Trụ sở chính Vietcombank 
cam kết sẽ luôn nỗ lực hết mình, phấn đấu cùng 
với phòng ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Đại diện cho các phòng/ban tiếp nhận các 
cán bộ được điều động và bổ nhiệm, bà Bạch 
Thị Thanh Hà - Trưởng phòng Tài chính kế toán 
khẳng định luôn ủng hộ, hỗ trợ tối đa đối với 
lãnh đạo và các cán bộ mới được điều động, 
cùng nỗ lực xây dựng một tập thể vững mạnh, 
phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu được giao.

Lễ công bố quyết định về tổ chức 
và nhân sự một số đơn vị thuộc
Trụ sở chính Vietcombank

Bài & Ảnh: Đặng Thành 

NGÀY 01/11/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ 
QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC TSC 
VIETCOMBANK.

Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank Hồng Quang và đại diện lãnh đạo các phòng chụp ảnh lưu niệm 
cùng các đ/c cán bộ được điều động và bổ nhiệm

Tại buổi lễ, ông Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy Vietcombank đã công 
bố quyết định của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank về việc chuẩn y Bí thư 

Đảng ủy Vietcombank Đà Nẵng, theo đó:
Tại quyết định số 2145/-QĐ/ĐU ngày 

31/10/2019, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đã ký quyết định chuẩn y bổ sung đ/c 
Nguyễn Quang Việt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng 
bộ, Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng vào Ban thường 
vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Vietcombank 
Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đ/c Nguyễn Quang 
Việt bày tỏ niềm vinh dự, cảm ơn sự quan tâm của 
Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank đã tin tưởng 
giao nhiệm vụ. Tân Bí thư Đảng ủy Vietcombank 
Đà Nẵng cam kết sẽ lãnh đạo Đảng bộ và Chi nhánh 
vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công 
chung của hệ thống Vietcombank.

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng Ban 
Quản lý nhân sự TSC Vietcombank đã công bố 
Quyết định của HĐQT về việc giao nhiệm vụ 
Phụ trách điều hành Vietcombank chi nhánh 

Dung Quất cho ông Nguyễn Đào Tố - Phó Giám đốc 
Vietcombank Dung Quất, thay cho ông Võ Văn Linh được 
điều động nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 01/11/2019. 
Đồng thời, công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn 
Thị Phong Hằng, Trưởng phòng Kế toán Vietcombank 
Dung Quất giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh kể từ ngày 
01/11/2019.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đào Tố - tân 
Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Vietcombank Dung 
Quất hứa sẽ sát cánh, đồng lòng cùng tập thể Chi nhánh 
xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, phát huy những 
lợi thế, khắc phục khó khăn, duy trì và tăng trưởng thị 
phần của Vietcombank trên địa bàn, đảm bảo hoạt động 
an toàn, hiệu quả, đưa Chi nhánh hoàn thành tốt nhất 
nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo Vietcombank giao.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 
CHUẨN Y BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG

Bài: Nguyễn Hữu Đức - Ảnh: Phan Thanh Nam

Bài & Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

NGÀY 14/11/2019, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH ĐÃ 
DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BÍ 
THƯ ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG.

Ông Vũ Tiến Duật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank, chụp ảnh lưu 
niệm cùng Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank Đà Nẵng  

LỄ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH 
NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC 

VIETCOMBANK DUNG QUẤT

NGÀY 28/10/2019, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
DUNG QUẤT ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT 
ĐỊNH NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH.

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc 
Vietcombank và ông Lê Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank trao quyết 

định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đào Tố – tân Phó Giám đốc Phụ trách 
điều hành Vietcombank Dung Quất.
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Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó 
Trưởng Ban tổ chức và nhân sự Trụ sở 
chính đã công bố quyết định của HĐQT về 
việc tuyển dụng và bổ nhiệm bà Trần Thị 

Nga - Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 
chi nhánh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Lạng Sơn kể từ ngày 01/11/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Thái – 
Phó Tổng Giám đốc cho biết, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank tin tưởng với nhiều năm kinh 
nghiệm công tác tại các tổ chức tín dụng, bà 
Trần Thị Nga sẽ đồng hành cùng Ban Giám 
đốc và CBNV, đưa Vietcombank Lạng Sơn tiếp 
tục phát triển lớn mạnh, hoàn thành nhiệm vụ 
được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Thị 
Nga cảm ơn sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo 
Vietcombank và cam kết nỗ lực hết mình với 
tinh thần trách nhiệm cao nhất; cùng tập thể 
Chi nhánh vượt qua mọi khó khăn, xây dựng, 
phát triển một tập thể vững mạnh, chuyên 
nghiệp, phục vụ khách hàng tốt nhất để đưa 
Vietcombank Lạng Sơn luôn luôn là đơn vị dẫn 
đầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng Ban tổ 
chức nhân sự Vietcombank đã công bố Quyết định của 
HĐQT về việc điều động và bổ nhiệm ông Võ Văn Linh 
- Giám đốc Vietcombank Dung Quất giữ chức vụ Giám 

đốc Vietcombank Quảng Ngãi kể từ ngày 01/11/2019, thay 
cho bà Phạm Thị Thúy Kiều nghỉ chế độ hưu trí.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí 
thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank cảm ơn, ghi nhận 
những đóng góp của bà Phạm Thị Thúy Kiều trong suốt 20 
năm hình thành và phát triển của chi nhánh Quảng Ngãi. 
Tổng Giám đốc cũng giao nhiệm vụ cho ông Võ Văn Linh, 
tân Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi, cần khẩn trương 
tiếp nhận bàn giao về tổ chức, con người, hoạt động kinh 
doanh, rà soát các hoạt động để phân công nhiệm vụ trong 
Chi nhánh, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, triển khai 
hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Văn Linh - tân Giám 
đốc Vietcombank Quảng Ngãi hứa sẽ sát cánh, đồng lòng 
cùng tập thể Vietcombank Quảng Ngãi xây dựng khối đoàn 
kết vững mạnh, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, duy 
trì và tăng trưởng thị phần của Vietcombank trên địa bàn, 
đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, đưa Chi nhánh hoàn 
thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

VIETCOMBANK 
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU 
ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC 
CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

SÁNG NGÀY 28/10/2019, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
QUẢNG NGÃI ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 
ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK 
QUẢNG NGÃI. 

Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank trao quyết định 
cho ông Võ Văn Linh - tân Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 
TUYỂN DỤNG & BỔ NHIỆM 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
VIETCOMBANK LẠNG SƠN

Bài & Ảnh: Linh Chi 

NGÀY 30/10/2019, TẠI TRỤ SỞ 
VIETCOMBANK LẠNG SƠN ĐÃ DIỄN RA LỄ 
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG VÀ 
BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH.

Đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank; Ban Giám đốc 
Vietcombank Lạng Sơn; Ban Giám đốc NHNN chi nhánh 

tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Bài & Ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Bà Nguyễn Thị Thêu – Giám đốc Vietcombank Hải Dương trao biển tài trợ xây dựng 
công trình trường tiểu học xã Hoàng Diệu

Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên phải) 
trao biển tượng trưng số tiền 3 tỷ đồng của Vietcombank tài trợ xây dựng 

Trường Tiểu học xã Ngọc Lũ  cho đại diện xã Ngọc Lũ, ông Trần Đình Thiện – 
Chủ tịch UBND xã Ngọc Lũ và ông Trần Mạnh Phước – Hiệu trưởng nhà trường

Sáng ngày 17/11/2019, tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình 
Lục, tỉnh Hà Nam, Vietcombank đã phối hợp với địa 
phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công 

trình Trường Tiểu học xã Ngọc Lũ do Vietcombank tài 
trợ với giá trị 3 tỷ đồng.

Công trình Truờng Tiểu học xã Ngọc Lũ do 
Vietcombank tài trợ được xây dựng với quy mô 2 tầng, 
tổng diện tích sàn 345,78 m2, gồm 8 phòng học và các 
hạng mục phụ trợ cùng hệ thống điện chiếu sáng, hệ 
thống phòng cháy chữa cháy và phòng vệ sinh khép 
kín, hạng mục sân vườn được bố trí hài hòa, phù hợp. 
Được biết, từ năm 2012 đến nay, Vietcombank đã tài trợ 
tổng cộng gần 28 tỷ đồng cho các chương trình ASXH 
tại Hà Nam.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Lễ khánh thành và bàn giao công trình 
Trường Tiểu học xã Ngọc Lũ tại Hà Nam
Do Vietcombank tài trợ

Ngày 15/11/2019, tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương, đã diễn ra lễ khánh thành bàn giao công trình 
nhà lớp học và nhà ăn bán trú Trường Tiểu học xã Hoàng 

Diệu do Vietcombank tài trợ 3 tỷ đồng. Công trình được xây 
dựng với quy mô 2 tầng, diện tích sử dụng khoảng 620m2, gồm 
1 phòng tin học, 1 phòng ăn, 1 phòng ngủ bán trú.

Đến nay, Vietcombank đã tài trợ/cam kết tài trợ cho tỉnh 
Hải Dương hơn 20 tỷ đồng đầu tư xây dựng các ngôi trường 
mới như Trường Mầm non Quang Phục - Tứ Kỳ; Trường Tiểu học 
Lê Lợi - Gia Lộc; Trường THCS Cẩm Chế - Thanh Hà; Trường Tiểu 
học Cẩm Đông - Cẩm Giàng; Trường Tiểu học Tân Trường - Cẩm 
Giàng.

 Bài & Ảnh: Phòng Kế toán

Lễ khánh thành và bàn giao công 
trình trường tiểu học tại Hải Dương
do Vietcombank tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng

Vietcombank Đà Nẵng bàn giao nhà tình nghĩa

Ngày 8/11/2019, Vietcombank Đà Nẵng phối hợp với Hội từ thiện và bảo 
vệ quyền trẻ em thành phố và chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn 
giao nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn ở huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ.
Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng đã trao 4 ngôi 

nhà tình nghĩa cho 4 hộ gia đình nghèo, đặc biệt khó khăn về nhà ở gồm hộ 
bà Phan Thị Vân (thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang); hộ bà Đoàn 
Thị Lệ (thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang); hộ bà Nguyễn Thị 
Dung (thôn La Châu, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang); và hộ bà Phùng Thị 
Sương (phường Thọ Đông, quận Cẩm Lệ).

Với số tiền hỗ trợ từ Vietcombank 50 triệu đồng/hộ cùng với sự hỗ trợ của 
bà con và địa phương, các hộ gia đình đã có được ngôi nhà mơ ước. Trong 
niềm vui đón nhận ngôi nhà mới, các hộ gia đình bày tỏ niềm xúc động và 
cho biết đây sẽ là động lực để họ tích cực làm việc, vượt khó, vươn lên trong 
cuộc sống.

 Bài: Nguyễn Hữu Đức, Ảnh: Phan Thanh Nam

Đại diện Vietcombank, Hội từ thiện và BVQTE TP Đà 
Nẵng, chính quyền địa phương chụp hình lưu niệm 

với hộ gia đình bà Phan Thị Vân
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Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang
SÁNG NGÀY 17/11/2019, TẠI SÂN VẬN ĐỘNG HỒNG HÀ, HÀ NỘI, 
CÔNG ĐOÀN TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC CHUNG 
KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ NAM TRỤ SỞ CHÍNH (TSC) NĂM 2019. 

Giải bóng đá Trụ sở chính Vietcombank 2019 thành công tốt đẹp

Giải bóng đá nam Vietcombank 
TSC 2019 diễn ra từ 27/10/2019 
đến 17/11/2019 với 09 đội tham 

gia gồm: IT SOFT, IT HARD, Khối Bán lẻ 
& Hỗ trợ, Khối Bán buôn & Phê duyệt 
Tín dụng & ALM 1, Khối Bán buôn & Phê 
duyệt Tín dụng & ALM 2, Khối Tài chính, 
Trung tâm xử lý tiền mặt, Công nợ & 
Nhân sự, Liên quân các phòng còn lại 
(The Rest Of VCB).

Sau các trận vòng loại, 4 đội lọt vào 
bán kết gồm: Khối Bán lẻ & Hỗ trợ, Khối 
Bán buôn & Phê duyệt Tín dụng & ALM 
1, Trung tâm xử lý tiền mặt, IT SOFT. Trận 

Bà Trần Hồng Nhung – Phó Chủ tịch thường trực 
Công đoàn Vietcombank TSC trao Cup vô địch 

cho đội bóng đá nam Trung tâm xử lý tiền mặt

chung kết sáng ngày 17/11/2019 đã 
diễn ra giữa Trung tâm xử lý tiền mặt 
và IT SOFT. Ngôi vô địch đã thuộc về 
đội Trung tâm xử lý tiền mặt với tỷ số 
3 - 1.

Giải bóng đá nam Vietcombank 
TSC được tổ chức thường niên với 
sự tham gia nhiệt tình, hào hứng của 
các đoàn viên công đoàn. Đây là hoạt 
động ngoại khóa tích cực sau giờ làm 
việc, mang đến tình đoàn kết tập thể 
và sức khỏe cho mỗi cá nhân. Giải 
bóng đá còn thu hút cả người thân 
của các CBNV đến chung vui cổ vũ.

Ngày 7/11/2019, tại Phú Quốc, Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị 
thành viên thường niên năm 2019. Nhân dịp 

này, sau khi thực hiện đánh giá các tiêu chí an toàn 
tài chính (theo mô hình CAMEL), thị phần môi giới, 
phối hợp với Sở trong các công tác nghiệp vụ, phát 
triển sản phẩm mới và nâng cấp hệ thống giao dịch; 
và tuân thủ nghĩa vụ thành viên, HNX đã vinh danh 
Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) là 
thành viên tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2019.

Hội nghị thành viên thường niên là dịp để tổng 
kết, đánh giá hoạt động của thị trường chứng khoán 
và của các thành viên trong năm, là nơi kết nối giữa 
các công ty chứng khoán thành viên với nhau và 
giữa các thành viên với các cơ quan quản lý, cùng 
nhau trao đổi, gợi mở để cơ quan quản lý đưa ra 
được những chính sách hiệu quả hơn, hỗ trợ hoạt 
động của thị trường và các thành viên, giúp cho cả 
thị trường phát triển.

 Bài: Lê Đình Tú; Ảnh: Sở GDCK HN

Vừa qua, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã 
tổ chức “Hội thao các ngân hàng trên địa bàn 
thành phố lần thứ XIII - năm 2019” với sự tham 

gia của hơn 200 vận động viên đến từ 14 ngân hàng 
trên địa bàn thành phố. Vietcombank Móng Cái 
tham gia tranh tài ở hội thao với đầy đủ 6 nội dung 
thi đấu là bóng đá, kéo co, cầu lông, bi-a, chạy tiếp 
sức 800m và bóng bàn. 

Sau 2 tuần thi đấu sôi nổi, kết quả, Vietcombank 
Móng Cái đoạt giải Nhất nội dung bóng đá, giải 
Nhất cầu lông đôi nam, giải Nhất cầu lông đôi nữ, 
giải Nhất bóng bàn đơn nam, giải Nhất nội dung 
chạy tiếp sức 800m nam nữ, giải Nhì nội dung bi-a 
và giải Nhất toàn đoàn. 

 Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng vinh danh VCBS là thành viên 
tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2019

Vietcombank Móng Cái

Sở giao dịnh chứng khoán Hà Nội

đoạt giải Nhất toàn đoàn 
Hội thao khối ngân hàng

Đại diện VCBS, ông Phan Anh Vũ (ảnh giữa) - Phó Giám đốc VCBS nhận kỷ niệm chương và hoa 
chúc mừng từ ông Phạm Hồng Sơn (ảnh phải) - Phó Chủ tịch UBCKNN và ông Nguyễn Thành 

Long (ảnh trái) - Chủ tịch HĐQT Sở GDCK Hà Nội

Vietcombank Móng Cái đoạt giải nhất toàn đoàn Hội thao khối 
ngân hàng TP Móng Cái

Vietcombank mở rộng dịch vụ chuyển tiền từ thiện với 
Quỹ Saigon Children’s Charity

Từ ngày 23/10/2019, Vietcombank mở rộng triển khai dịch 
vụ “Chuyển tiền từ thiện” với Quỹ Saigon Children’s Charity. 
Khách hàng thực hiện chuyển tiền để ủng hộ, quyên góp 

cho Quỹ sẽ được miễn phí trên tất cả các kênh giao dịch tại 
Vietcombank (chuyển tiền tại quầy giao dịch, tại ATM, trên VCB-
iB@nking, trên VCB-Mobile B@nking). 

Thông tin tài khoản của Quỹ tại Vietcombank:  
- Tên tổ chức: Saigon Children’s Charity
- Số tài khoản: 0371000510661 mở tại Vietcombank Tân Định. 
Dịch vụ “Chuyển tiền từ thiện” đã được Vietcombank triển 

khai từ năm 2013 với chính sách miễn khí cho các khách hàng 
thực hiện giao dịch chuyển tiền tới các tổ chức từ thiện. Đến nay, 
dịch vụ đã được triển khai cho 13 Quỹ/Tổ chức từ thiện.

Tiếp tục nhân rộng mô hình Cửa hàng 0 đồng và chia sẻ yêu 
thương, ngày 13/11/2019, Vietcombank Lào Cai đã tặng 
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh tủ để làm Cửa hàng 0 

đồng, tủ quần áo cũ và các vật dụng cá nhân. Những món đồ tuy 
nhỏ nhưng lại có giá trị nhân văn to lớn, góp phần lan tỏa những 
điều tốt đẹp, giúp bệnh nhân nghèo cảm thấy ấm lòng, vượt qua 
bệnh tật và những khó khăn trong cuộc sống. 

Ngoài ra, Chi nhánh còn tặng Bệnh viện 20 ghế đá, được đặt 
trong khuôn viên Bệnh viện với mục đích làm nơi nghỉ ngơi, thư 
giãn cho người bệnh sau những giờ điều trị mệt mỏi.

 Bài & Ảnh: Hoàng Thị Lâm Khánh

Vietcombank Lào Cai
tặng tủ làm Cửa hàng 0 đồng và 
20 ghế đá cho Bệnh viện Phục hồi 
chức năng tỉnh

Trao tủ làm Cửa hàng 0 đồng cho Bệnh viện.
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NHỊP SỐNG
KẾT NỐI

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và ông Hồ Văn Tuấn – Ủy 
viên BCH Đảng bộ Vietcombank – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch ký 

Thỏa thuận.

Với việc ký thỏa thuận mở tài khoản thanh toán song phương 
điện tử và phối hợp thu NSNN lần này, Vietcombank Sở giao 
dịch đã thực hiện mở tài khoản thanh toán cho Kho bạc Nhà 

nước (KBNN) Hà Nội và đã kết nối thành công việc thanh toán song 
phương điện tử giữa hai hệ thống. Bằng thế mạnh về nguồn nhân 
lực có trình độ cao, cơ sở vật chất hiện đại, công nghệ tiên tiến, 
Vietcombank Sở giao dịch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn 
lực, đáp ứng theo nhu cầu hợp tác để phục vụ tốt nhất công tác 
thu ngân sách và chi tiền mặt của các đơn vị sử dụng NSNN đến 
giao dịch tại KBNN Hà Nội.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - 
Giám đốc KBNN Hà Nội cho biết, khi lựa chọn đối tác để hợp tác, 
trải qua thời gian phối hợp ủy nhiệm thu, KBNN Hà Nội đã đặt niềm 
tin vào Vietcomabank nói chung và Sở giao dịch nói riêng để đảm 
bảo công tác thu chi NSNN được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả 
và an toàn nhất.

Cũng tại buổi lễ, bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Ủy viên BTV Đảng 
ủy, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank chia sẻ, xác định KBNN là 
khách hàng quan trọng của hệ thống, nhằm đáp ứng sự tín nhiệm 
và mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng, Vietcombank đã tin 
tưởng lựa chọn Sở giao dịch là chi nhánh ký thỏa thuận với KBNN 
Hà Nội. 

Các bên cam kết tổ chức thực hiện đúng theo thỏa thuận hợp 
tác đã ký và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai để đảm 
bảo công tác thúc đẩy hơn nữa hiệu quả trong công tác phối hợp 
thu, chi NSNN theo nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ 
quan Trung ương giao cho.

 Bài: Hồng Hạnh - Ảnh: Đức Tuân

Tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa - 
Vũng Tàu đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận phối 
hợp thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) giữa 

Vietcombank Vũng Tàu với Kho bạc Nhà nước, Cục 
Hải quan và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc mở tài khoản thanh toán tại Vietcombank 
Vũng Tàu là điểm mới, lần đầu tiên KBNN Bà Rịa - 
Vũng Tàu được cho phép mở tài khoản thanh toán 
tại các Ngân hàng Thương mại, cơ chế này tạo điều 
kiện thuận lợi cho các hoạt động thu - chi NSNN 
thông qua tài khoản thanh toán của KBNN Bà Rịa - 
Vũng Tàu.

Theo nội dung phối hợp, KBNN Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh và Vietcombank 
Vũng Tàu thực hiện tốt việc phối hợp thu NSNN, bảo 
đảm tiến độ, đúng quy định, tiếp nhận đầy đủ, kịp 
thời thông tin và hạn chế thấp nhất sai sót xảy ra.

 Bài: Nguyễn Ngọc Giàu 

Vietcombank Sở giao dịch 

Vietcombank Vũng Tàu

 15/11/2019

 21/11/2019

Ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Giám đốc Vietcombank Vũng Tàu 
(ngoài cùng bên trái) ký kết thỏa thuận phối hợp thu NSNN giữa 

Vietcombank Vũng Tàu với KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu và Cục Hải quan Tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN THANH TOÁN
SONG PHƯƠNG ĐIỆN TỬ VÀ PHỐI HỢP THU NSNN
giữa các Chi nhánh Vietcombank và Kho bạc Nhà nước tại địa phương

Ấp 4 là khu vực nghèo nhất của xã Mã Đà, cách trung 
tâm xã hơn 30km với gần nửa quãng đường là xuyên 
rừng. Người dân ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, sống 
chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá hoặc làm thuê, trẻ em 
phần lớn phải bỏ học nửa chừng ở các lớp bậc tiểu học 
để phụ giúp cha mẹ kiếm sống. Cơ sở vật chất của trường 
còn thiếu thốn nhưng Ban Giám hiệu và đội ngũ giáo viên 
vẫn nhiệt tình giảng dạy và giúp đỡ, động viên các em học 
sinh đến trường. 

Để góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của trường 
và khuyến khích các em học sinh tiếp tục đi học, Đoàn 
thanh niên và Công đoàn Chi nhánh đã trao tặng các phần 
quà ý nghĩa cho nhà trường và các em học sinh như: 06 
bình ắc quy để tích trữ điện, 10 suất học bổng cho các em 
học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, 138 bộ đồng phục 
thể dục và tập vở cho tất cả các em học sinh với tổng giá 
trị các phần quà trên 40 triệu đồng

NGÀY 25/10/2019, ĐOÀN THANH NIÊN VCBL TP. HỒ 
CHÍ MINH KẾT HỢP CÙNG CÔNG ĐOÀN CHI NHÁNH 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN 
TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MÃ ĐÀ - PHÂN HIỆU C3 Ở 
ẤP 4, XÃ MÃ ĐÀ, HUYỆN VĨNH CỬU, ĐỒNG NAI.

Đoàn thanh niên VCBL 
TP.Hồ Chí Minh
Thăm & tặng quà Trường 
Tiểu học Mã Đà - phân hiệu C3

Đoàn thanh niên VCBL Chi nhánh HCM trao quà cho Trường 
Tiểu học Mã Đà – phân hiệu C3

Đ/c Bùi Thanh An Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh Nghệ An (thứ 2 từ trái 
qua) và Đ/c Lê Hồng Quảng - Giám đốc Vietcombank Vinh (thứ 2 từ phải qua) 

động thổ khởi công xây dựng công trình nhà tình nghĩa 

Bài & Ảnh: Thanh Nam - Lệ Quyên

Bài & Ảnh: Phan Thị Hiền Lương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Quảng - Bí 
thư Đảng uỷ, Giám đốc Chi nhánh khẳng 
định: “Trong thời gian qua, Vietcombank 
Vinh thường xuyên quan tâm, tích cực hỗ 

trợ xã nghèo Châu Phong bằng những hành động 
thiết thực như xây dựng công trình cung cấp nước 
sạch, xây nhà tình nghĩa, cung cấp hệ thống máy vi 
tính cho trường học và tặng quà người nghèo vào 
mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Phần quà trị giá 85 triệu 
đồng (gồm 01 căn nhà tình nghĩa và 01 công trình 
nước sạch) dành tặng cho hộ ông Trương Văn 
Giáo - một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn - là tình cảm, sự sẻ chia của toàn thể CBNV 
Vietcombank Vinh và UBKT Tỉnh uỷ Nghệ An. Hy 
vong rằng món quà nhân ái này sẽ làm vơi đi sự vất 
vả của gia đình, giúp gia đình ổn định cuộc sống, 
yên tâm phát triển kinh tế”.

HƯỞNG ỨNG THƯ KÊU GỌI CỦA Đ/C BÍ 
THƯ TỈNH ỦY NGHỆ AN VỀ VIỆC “ỦNG HỘ 
GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 
CẢI THIỆN NHÀ Ở”, SÁNG NGÀY 10/11/2019, 
VIETCOMBANK VINH ĐÃ PHỐI HỢP VỚI UỶ 
BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ NGHỆ AN VÀ UBND 
XÃ CHÂU PHONG TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG 
XÂY DỰNG NHÀ TÌNH NGHĨA CHO HỘ GIA 
ĐÌNH ÔNG TRƯƠNG VĂN GIÁO Ở BẢN CHIỀNG, 
XÃ CHÂU PHONG, HUYỆN QUỲ CHÂU.

Vietcombank Vinh
Xây dựng nhà tình nghĩa 
trao tặng gia đình đặc biệt 
khó khăn
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Bà Trần Diệu Thúy – Phó Giám đốc Vietcombank Cần Thơ (thứ 5 từ trái sang), ông 
Huỳnh Chí Thành – Phó Giám đốc KBNN TP Cần Thơ (thứ 5 từ phải sang) cùng đại diện 

lãnh đạo các đơn vị tiến hành ký kết quy chế phối hợp thu, chi Ngân sách Nhà nước

Tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ đã diễn ra 
Lễ ký kết Quy chế phối hợp thu, chi NSNN giữa KBNN, 
Cơ quan Thuế, Cơ quan Hải quan và 05 chi nhánh NHTM 

gồm: Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV và MBbank.
KBNN Cần Thơ đã triển khai công tác phối hợp thu NSNN 

và ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành chính với các NHTM: 
Agribank, Vietcombank, Vietinbank, MB và BIDV từ nhiều năm 
nay. Kết quả đến thời điểm hiện tại, trên 96% số thu NSNN 
được thực hiện qua kênh PHT với các NHTM. Để phục vụ tốt 
và thuận lợi hơn cho người nộp thuế, nộp phạt,... trong điều 
kiện mở rộng kênh phối hợp thu, KBNN áp dụng các hình 
thức thu chi NSNN bằng hình thức không dùng tiền mặt, tiến 
tới hình thành Kho bạc Điện tử theo mục tiêu chiến lược phát 
triển ngành Kho bạc. 

Với việc mở tài khoản thanh toán của KBNN Lạng Sơn tại 
Vietcombank Lạng Sơn, bên cạnh công tác thu NSNN 
mà các NHTM phối hợp cùng KBNN đã thực hiện trong 

thời gian qua, kể từ ngày 01/11/2019, Vietcombank Lạng Sơn 
sẽ là đơn vị duy nhất được thực hiện chi NSNN qua tài khoản 
thanh toán nhằm gia tăng sự thuận lợi cho các tổ chức, cá 
nhân nhận tiền NSNN. 

Đây là tiền đề cho sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn nữa 
giữa KBNN Lạng Sơn và Vietcombank Lạng Sơn.

 Bài & Ảnh: Linh Chi

Vietcombank Cần Thơ

Vietcombank Lạng Sơn

Vietcombank Huế

 22/11/2019

 29/10/2019

 04/11/2019

ông Lý Hoàng Vũ – Giám đốc Vietcombank Huế (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo 
KBNN tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết thỏa thuận 

phối hợp thu - ủy nhiệm chi tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Ông Nguyễn Quang Lý – Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (bên trái) cùng ông 
Nguyễn Quốc Toàn – Giám đốc KBNN tỉnh Lạng Sơn (bên phải) ký thỏa thuận mở 

TKTT trước sự chứng kiến của Ban lãnh đạo Sở ban ngành và hai đơn vị

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Đệ - Giám đốc KBNN tỉnh 
Thừa Thiên Huế cho biết: Việc ký kết thỏa thuận công tác 
phối hợp thu - ủy nhiệm chi bằng tiền mặt NSNN qua 

Vietcombank Huế đem lại nhiều lợi ích, giúp các cá nhân, tổ 
chức có nghĩa vụ nộp thuế, nộp các khoản thu NSNN dễ dàng 
thuận lợi; tập trung giao dịch thu chi tiền mặt tại ngân hàng 
nhằm hạn chế giao dịch tiền mặt tại KBNN; tập trung nguồn 
thu vào NSNN nhanh chóng, kịp thời, chính xác, minh bạch; 
nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính... 

Đại diện Ban Giám đốc Vietcombank Huế cam kết cung 
ứng những dịch vụ với chất lượng tốt nhất; đáp ứng tốt điều 
kiện nhân lực, hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo xử lý thông suốt, 
thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo quy chế phối hợp 
đã ký kết.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Thái Minh Quang, Giám đốc Vietcombank Bình Dương (bên phải) và ông 
Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương chụp ảnh lưu niệm 

cùng đại diện 02 bên đơn vị tại lễ ký kết

Bà Đỗ Thị Việt Hằng - Giám đốc Vietcombank Gia Lai (bên trái) cùng ông 
Nguyễn Thành Chung – Giám đốc KBNN tỉnh Gia Lai ký kết Thỏa thuận hợp tác 

thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu NSNN với KBNN tỉnh Gia Lai 
trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai đơn vị

Chiều 06/11/2019, Vietcombank Phú Thọ và Kho bạc Nhà 
nước (KBNN) Phú Thọ phối hợp tổ chức Lễ ký kết thỏa 
thuận hợp tác thanh toán song phương điện tử và phối 

hợp thu ngân sách nhà nước. 
Theo đó, Vietcombank Phú Thọ sẽ mở tài khoản thanh 

toán cho KBNN tỉnh; chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của 
lệnh thanh toán điện tử chuyển đến trước khi thực hiện chi 
tiền cho đơn vị thụ hưởng; hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính 
xác các khoản thu vào tài khoản thanh toán của KBNN Phú 
Thọ… Kể từ ngày 01/11/2019, Vietcombank Phú Thọ là ngân 
hàng duy nhất trên địa bàn tỉnh thực hiện chi ngân sách qua 
hệ thống Ngân hàng thương mại.

 Bài & Ảnh: Viết Bách

Chiều 12/11/2019, Vietcombank Gia Lai và Kho bạc Nhà 
nước (KBNN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận 
hợp tác thanh toán song phương điện tử và phối hợp 

thu Ngân sách Nhà nước (NSNN). 
Theo đó, Vietcombank Gia Lai sẽ làm thủ tục mở tài khoản 

thanh toán cho KBNN tỉnh Gia Lai; chịu trách nhiệm kiểm tra 
tính hợp lệ của lệnh thanh toán điện tử chuyển đến trước khi 
thực hiện chi tiền cho đơn vị thụ hưởng; hạch toán đầy đủ, kịp 
thời, chính xác các khoản thu vào tài khoản thanh toán của 
KBNN tỉnh, bảo đảm bố trí nhân sự, quầy giao dịch phù hợp 
để phục vụ các đối tượng đến giao dịch NSNN, các đơn vị là 
khách hàng của KBNN tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Vietcombank Gia Lai là ngân 
hàng duy nhất trên địa bàn tỉnh thực hiện chi ngân sách qua 
hệ thống Ngân hàng thương mại.

 Bài & Ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh
Vietcombank Phú Thọ

 06/11/2019

 12/11/2019

Ông Văn Tiến Thành - Giám đốc Vietcombank Phú Thọ (bên phải) cùng ông 
Lê Đăng Dung - Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ ký kết Thỏa thuận 
hợp tác thanh toán song phương trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các 

sở ,ban, ngành và hai đơn vị

Ngày 14/11/2019, tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank Bình 
Dương đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thanh toán không 
dùng tiền mặt với Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Minh Quang, 
Giám đốc Vietcombank Bình Dương cho biết, việc ký kết này 
nhằm đẩy mạnh các giao dịch thanh toán không dùng tiền 
mặt trong lĩnh vực giáo dục, cung cấp cho Nhà trường cùng 
phụ huynh, học sinh các dịch vụ ngân hàng hiện đại, thuận 
tiện khi thanh toán học phí và các chi phí khác có liên quan. 
Vietcombank Bình Dương cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để 
cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với tiện ích và chất 
lượng tốt nhất.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Vietcombank Bình Dương & Trường THPT chuyên Hùng Vương 
ký thoả thuận hợp tác 

 14/11/2019

Vietcombank Gia Lai

KẾT NỐI
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KẾT NỐI

Ngày 04/11/2019, tại Vietcombank Đồng Nai đã diễn ra 
Lễ trao thưởng chương trình “Cùng thẻ Vietcombank 
JCB săn deal xịn, vi vu Nhật Bản” cho bà Phạm Thị 

Tước, chủ nhân của giải thưởng giá trị nhất trong chương 
trình. 

Sau 3 tháng triển khai (từ 25/06/2019 đến 
25/09/2019), bà Phạm Thị Tước, khách hàng sử dụng thẻ 
tín dụng Vietcombank JCB - Chi nhánh Đồng Nai với mã dự 
thưởng: 00248688 đã may mắn giành được giải Đặc biệt 
của Chương trình với giá trị giải thưởng là Voucher du lịch 
Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng.

Nhân dịp này, một lần nữa Vietcombank Đồng Nai xin 
trân trọng cảm ơn sư tin tưởng của Quý khách hàng đã sử 
dụng các sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank và mong tiếp 
tục được đồng hành cùng Quý khách hàng trong các chương 
trình tiếp theo.

Chương trình cùng thẻ Vietcombank JCB 
săn deal xịn, vi vu Nhật Bản

Lễ trao thưởng giải Đặc biệt 

Từ ngày 01/11/2019 - 20/01/2020, khách hàng 
chưa từng sở hữu bất kỳ chiếc thẻ tín dụng 
nào của Vietcombank khi mở thẻ tín dụng 

Vietcombank thương hiệu American Express sẽ 
được nhận ngay điện thoại Samsung Galaxy A10s 
sành điệu trị giá hơn 3,6 triệu đồng. 

Chương trình áp dụng cho 900 khách hàng đầu 
tiên thuộc đối tượng áp dụng và đạt doanh số chi 
tiêu hợp lệ từ 10 triệu đồng trở lên bằng thẻ tín 
dụng thương hiệu Amex sớm nhất trong thời gian 
khuyến mại.

Mở thẻ tín dụng 
Vietcombank American Express
nhận SAMSUNG GALAXY A10S sành điệu

VIETCOMBANK TRIỂN KHAI MỞ RỘNG TÍNH NĂNG CHUYỂN TIỀN TRÊN 
VCB-IB@NKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀO TÀI KHOẢN PHỤ CỦA 
KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC MỞ TẠI VIETCOMBANK

Từ ngày 08/11/2019, Khách hàng có thể thực 
hiện thanh toán cho các doanh nghiệp trên 
kênh VCB - iB@nking của Vietcombank theo 

số tài khoản phụ được doanh nghiệp cung cấp. Các 
bước thao tác để thực hiện giao dịch cụ thể như 
sau: Truy cập dịch vụ VCB – iB@nking ⇨ Chọn 
Menu “Chuyển tiền trong Vietcombank” ⇨ Hình 
thức chuyển: Chuyển tiền vào tài khoản phụ”.

Tài khoản phụ là dịch vụ Vietcombank cho phép 
khách hàng tổ chức thực hiện tạo số tài khoản phụ 

Bài & Ảnh: Lại Thị Mỹ Hạnh

Khách hàng Phạm Thị Tước chụp ảnh lưu niệm với CBCNV chi nhánh

theo cấu trúc do Vietcombank quy định và thông 
báo cho các đối tác thanh toán để nộp tiền mặt hoặc 
chuyển khoản vào tài khoản chính của khách hàng 
tổ chức thông qua số tài khoản phụ. Đây là dịch vụ 
hỗ trợ khách hàng tổ chức theo dõi và quản lý các 
khoản phải thu thông qua tài khoản phụ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý 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 số hotline 1900 54 54 13.

Vietcombank Chí Linh

Đào tạo kỹ năng 
bán hàng

Bài: Hoàng Vân

Bài & Ảnh: Nguyễn Trần Quỳnh Như

Tại khóa học, các học viên được rèn luyện các 
kỹ năng cơ bản như gọi điện, bán hàng trực 
tiếp, bán hàng bán chéo cho khách hàng cá 
nhân; được thảo luận nhóm, luyện tập kỹ 

năng giao tiếp với khách hàng.
Khóa học đã thực sự lôi cuốn và hữu ích với tất 

cả các học viên bởi cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu 
từ giảng viên đến từ phòng Chính sách sản phẩm 
bán lẻ. Mỗi học viên tham gia đã được bồi dưỡng, 
trang bị thêm các kỹ năng giao tiếp với khách hàng, 
hiểu và tự tin hơn trong công tác phục vụ khách 
hàng, xuất hiện trước khách hàng với hình ảnh 
chuyên nghiệp, năng động, từ đó tăng cường khả 
năng giới thiệu, bán chéo các sản phẩm dịch vụ; 
nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng, góp phần 
hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Chi nhánh.

Trong buổi đào tạo, học viên được giới thiệu tổng 
quan về Chất lượng dịch vụ của Vietcombank so 
với các ngân hàng đối thủ, thực trạng chất lượng 
dịch vụ tại 2 chi nhánh, điểm mạnh, điểm yếu từ 

đó giúp học viên hiểu rõ những điểm cần phát huy, cần 
rút kinh nghiệm, các tiêu chuẩn phục vụ khách hàng, 
có cách thức áp dụng phù hợp, hiệu quả đối với khách 
hàng.

Với nội dung đơn giản, dễ hiểu, gần gũi cùng 
các tình huống khách hàng thực tế đã diễn ra ở 
Vietcombank, những lỗi chất lượng dịch vụ điển hình 
được nêu ra, những giảng viên của Phòng Quản lý bán 
SPBL đã tạo không khí sôi nổi, nhiệt tình trong buổi 
đào tạo. Học viên được chia làm các nhóm để thảo 
luận phương án xử lý, chia sẻ cởi mở những khó khăn, 
vướng mắc trong việc thực hiện cũng như kinh nghiệm 
phục vụ khách hàng hiện tại của hai chi nhánh.

NGÀY 26/10/2019, VIETCOMBANK CHÍ 
LINH PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, 
PHÒNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM BÁN LẺ 
VIETCOMBANK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA 
ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP 
CHO TOÀN THỂ CÁN BỘ CHI NHÁNH.

NGÀY 06/10/2019, TẠI THÁI NGUYÊN, 
VIETCOMBANK THÁI NGUYÊN VÀ TUYÊN QUANG 
PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, PHÒNG 
QUẢN LÝ BÁN SPBL TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
KHÓA ĐÀO TẠO “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH 
VỤ NĂM 2019” (CẤP ĐỘ CƠ BẢN) VỚI SỰ THAM 
GIA CỦA HƠN 40 LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ TẠI CÁC 
PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG, NGÂN QUỸ VÀ 
CÁC PHÒNG GIAO DỊCH.

Bà Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc Vietcombank Chí Linh (thứ nhất từ phải sang) và 
Bà Đặng Thị Vân Hòa- Phó phòng chính sách sản phẩm bán lẻ (thứ nhất từ trái 

sang) trao phần thưởng cho hai nhóm xuất sắc nhất khóa học

Tập thể cán bộ Vietcombank Thái Nguyên và Tuyên Quang tham gia khóa đào tạo

Vietcombank Thái Nguyên 
& Tuyên Quang 
tổ chức khóa học đào tạo 
nâng cao chất lượng dịch vụ 
năm 2019

KHCN & ĐÀO TẠO
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MỘT THOÁNG
CÀ PHÊ VIỆT…

Bài: Đinh Thị Mỹ Hạnh

Chẳng biết từ khi nào thói quen nhâm 
nhi ly cà phê buổi sáng đã trở thành 
điều không thể thiếu của người dân 
phố núi nói chung và người dân trên 

khắp mọi miền đất nước nói chung. Ban đầu có 
thể là vì vị đắng nơi đầu lưỡi, nhưng hơn hết có 
lẽ là vì hương thơm ngát của tách cà phê nóng 
hổi trong những buổi sớm mai se lạnh, trong 
lành hay chính bởi cảm giác khoan khoái mà 
không phải thức uống nào cũng có thể mang lại. 
Hay đâu đó chỉ đơn giản là một thói quen, một 
nét văn hóa đặc trưng của con người nơi mảnh 
đất cao nguyên, nơi vun trồng và phát triển nhờ 
loài cây này.

Nhắc đến cà phê, có lẽ hầu như không ai là 
không biết nhưng để hiểu rõ về cây cà phê và 
làm sao để có được một ly cà phê thơm ngon 
trọn vị thưởng thức thì chúng ta hãy cùng nhau 
khám phá. 

Quay lại lịch sử, cây cà phê du nhập vào Việt 
Nam vào những năm 1857 do các thầy tu đem 
về trồng tại tỉnh Kon Tum, sau đó cây cà phê 
được trồng nhiều trong các đồn điền. Ở Việt 
Nam có 02 loại cà phê được trồng phổ biến là 
cà phê vối (Robusta) và cà phê chè (Arabica), 
ngoài ra còn có cà phê mít (Liberia) nhưng hiện 
không còn được trồng nhiều. 

Cây cà phê có thể được trồng vào vụ Thu (tháng 
8 - 9) hoặc vụ Xuân (tháng 2 - 3). Sau khi trồng 
từ 3 - 4 năm, cây cà phê sẽ ra trái bói, nhưng theo 
kinh nghiệm của người trồng thì đợt hoa ra trái bói 
sẽ được vặt bỏ để dồn sức cho cây phát triển thêm 
cành, lá và chờ cho mùa năm sau thu hoạch trái. 

Mùa thu hoạch thường sẽ rơi vào tầm từ tháng 
10 đến hết tháng 1. Người dân địa phương thường 
hái cà phê bằng cách dùng tay để bứt trái, không 
tuốt cành, không bứt cả chùm để tránh ảnh hưởng 
đến cành và giúp cây “dưỡng sức” cho vụ sau. 
Những trái cà phê thu hoạch sẽ được sơ chế trong 
vòng 24 giờ để tránh việc lên men, ảnh hưởng đến 
chất lượng.

Quay lại hai giống cà phê phổ biến ở nước ta, 
Robusta đúng như cái tên thể hiện sự mạnh mẽ, 
giống cà phê này chứa tỷ lệ cafeine cao hơn hẳn 
Arabica, nhưng không mang nhiều hương thơm 
như Arabica. Chính vì vậy, để có được một ly cà 
phê trọn vị thì khâu lựa chọn, pha chế hai loại cà 
phê này phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và công 
phu. Theo người dân địa phương, để có được loại 
cà phê đậm vị và có hương thơm đặc trưng thì 
thường nhà sản xuất sẽ trộn Robusta làm cà phê 
nền cho Arabica với tỷ lệ 7/3 hoặc 8/2 để tạo ra 
được các loại cà phê có hương vị đặc trưng. Những 
hạt cà phê sau khi thu hoạch và sơ chế sẽ được 
rang chung với bơ đến khi có mùi thơm đặc trưng 
như mùi khói khô hay mùi gỗ khô. Yêu cầu cơ bản 
của việc rang cà phê là phải đảm bảo hơi nước, axit 
và các chất hữu cơ không bị bốc hơi hết hoặc hạt 
bị cháy khét. Sau khi rang, những hạt cà phê đạt 
tiêu chuẩn sẽ được xay mịn thành bột cà phê thành 
phẩm.

Và với cà phê thành phẩm tốt, để ra được một 
ly cà phê ngon đúng điệu, cần lựa chọn phin tốt 
để pha và pha đúng cách. Một phin cà phê tốt phải 
được làm bằng inox, có thể tích vừa phải. Đầu tiên, 
tráng phin qua nước sôi, sau đó cho một lượng 
cà phê bằng 1/3 thể tích của phin vào, dùng gạt 
ép cà phê vừa phải không nên quá chặt sẽ làm cà 
phê khó chảy ra nhưng không nên quá nhẹ cà phê 
ra sẽ rất nhạt. Chế nước sôi vào phin khoảng ¼ 
phin và ủ cà phê trong khoảng 30 giây, sau đó tiếp 
tục chêm đầy nước vào phin. Có thể dùng cà phê 
nguyên chất hoặc thêm sữa, nên thưởng thức hết 
khi cà phê còn nóng hoặc trước khi đá tan hết để 
giữ trọn vị ngon.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những tác dụng 
của cà phê đối với sức khỏe con người như giúp 
giảm các cơn đau cơ, tăng cường sự dẻo dai đối với 
những người hay tập luyện thể thao, tăng cường 

lượng máu và oxy cho quá trình tuần hoàn, tăng 
cường trí nhớ… Tuy nhiên, đó chỉ là một trong 
những lý do tạo nên thói quen uống cà phê vào 
mỗi buổi sáng. Dạo một vòng quanh các quán cà 
phê cóc ven đường, hỏi thăm vài người khách 
“ruột” của quán thì những câu trả lời nhận 
được sẽ đại loại là: tinh thần tỉnh táo và sảng 
khoái hơn, tinh thần làm việc tốt hơn, không có 
cà phê cảm thấy thiếu thiếu hay chỉ đơn giản là 
mang lại tinh thần khoan khoái khi hàn huyên 
cùng bạn bè. Tựu chung lại, mọi người tìm đến 
cà phê bởi sự tinh tế, âm trầm đầy mê hoặc rồi 
trở nên “nghiền” lúc nào không hay.

Thưởng thức cà phê muốn đơn giản có đơn 
giản, muốn cầu kỳ có cầu kỳ, quan trọng bạn 
uống với ai và thưởng thức ở đâu. Nhưng có lẽ 
cà phê giờ đây đã không còn đơn thuần là một 
thức uống mà đã vô hình trở thành chất gắn 
kết giữa con người với con người, như một liều 
thuốc tinh thần lành mạnh giúp cho mọi người 
có những ngày làm việc đầy hứng khởi và sảng 
khoái. Thưởng thức cà phê đã dần trở thành 
một thói quen, một điều không thể thiếu, một 
phần của cuộc sống hiện đại…. 

Về với Gia Lai tháng 12 này, Ngày Cà Phê 
Việt Nam lần thứ 3 năm 2019  với chủ đề “Gia 
Lai với văn hóa thưởng thức cà phê”, bạn sẽ 
được trải nghiệm không gian trưng bày, giới 
thiệu sản phẩm cà phê, các hoạt động tham 
quan vườn cà phê, nhà máy chế biến, thưởng 
thức cà phê sạch “From Farm To Cup”. Chắc 
chắn  sự kiện sẽ đem lại cho du khách đến thăm 
nhiều trải nghiệm thú vui và khó quên.

Thưởng thức cà phê – Một nét văn hóa rất riêng và thú vị

Những trái cà phê chín đỏ 
mọng trong mùa thu hoạch

NGÔI NHÀ THỨ HAI
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NGÔI NHÀ THỨ HAI

Chắc ai cũng nhận rằng từ lâu cà phê đã 
trở thành một nét văn hóa rất riêng 
của Việt Nam. Khác với người nước 
ngoài coi cà phê là thức uống nhanh, 

cà phê Việt là văn hóa của sự tao nhã, tinh tế; 
uống cà phê là để chiêm nghiệm và suy ngẫm về 
con người, thời cuộc.

Tuy nhiên, trong cuộc sống công nghiệp 
ngày nay, cách thức uống cà phê của người Việt 
cũng dần thay đổi. Xuất hiện bên cạnh cà phê 
của lãng du nơi góc phố thì “cà phê nhanh”, cà 
phê nơi công sở đã hình thành và tạo nên nét 
văn hóa trong công sở.

Cà phê thường được sử dụng ở nơi công sở 
là những loại “cà phê nhanh”. Đó là cà phê được 
pha sẵn mang đi do chủ nhân không có thời 
gian ngồi nhâm nhi đợi chờ từng giọt cà phê 

CÀ PHÊ 
NƠI CÔNG SỞ

Bài: Nguyễn Thị Thùy Dung 

phin tí tách rơi thật chậm. Hoặc người dùng có 
thể chọn cà phê hòa tan 3 trong 1 được đóng 
gói sẵn, loại cà phê rất phổ biến, tiện lợi, thời 
gian pha chế nhanh, đơn giản mà vẫn đáp ứng 
được nhu cầu của các tín đồ cà phê.

Thời gian sử dụng cà phê nơi công sở của 
mỗi người khác nhau; có thể đầu buổi sáng 
hoặc đầu buổi trưa, hoặc bất cứ lúc nào trong 
ngày tùy thích. Lý do là ở các cơ quan, công sở 
hiện không quy định rõ thời gian nghỉ giải lao. 
Tại cơ quan tôi, gần như thành một thông lệ, cứ 
vào 14 giờ hàng ngày là các loại cà phê Việt như 
Trung Nguyên, Vinacafe... bắt đầu tỏa hương 
thơm thoang thoảng, mang lại sự hứng khởi 
cho mỗi người.

Tác dụng phổ biến nhất của cà phê là làm 
cho con người ta tỉnh táo, làm việc hiệu quả, 
nhanh chóng xua tan cơn buồn ngủ, tăng khả 
năng sáng tạo, tư duy, cân bằng sức khỏe. 
Những phút nghỉ giải lao, cà phê công sở còn 
góp phần tăng thêm mối quan hệ giao lưu giữa 
các đồng nghiệp, tạo cơ hội cho mọi người gần 
gũi nhau hơn và gắn kết với nơi làm việc hơn. 

Khác với phong thái thưởng thức cà phê 
Việt truyền thống khi uống chậm rãi, suy tư, 
lắng chờ phin cà phê nhỏ giọt, cách dùng cà 
phê nơi công sở có phần hiện đại, nhanh gọn. 
Cốc cà phê pha nhanh đã tạo nên một văn hóa 
riêng, trở thành một người bạn thân thiết với 
giới nhân viên văn phòng. Bằng vị đắng đậm đà 
cùng hương thơm hòa quyện, thức uống này đã 
khiến nhiều người “nghiền” lúc nào không hay 
và góp phần làm cho văn hóa công sở ngày càng 
đa dạng và văn minh hơn.

Hoàn cảnh sống, yếu tố công việc tạo nên 
những nét văn hóa cà phê riêng có tại 
Việt Nam. “Cà phê đường phố” làm ta 
nghĩ ngay đến Sài Gòn và các tỉnh từ 

Nam Trung Bộ trở vào. Cà phê đường phố thường 
là cà phê đen, loại cà phê bình dân nhất và cũng có 
đông “đệ tử” nhất, thường được yêu thích thưởng 
thức vào buổi sáng, trước giờ làm. Cà phê loại này 
thường được pha phin trong những chiếc ly thủy 
tinh bình dị. Khách vừa thưởng thức cà phê, vừa 
ngắm dòng người xe qua lại. Cũng có kiểu thưởng 
thức cà phê người ta gọi là “Cà phê tự tình” dành 
cho các đôi nam nữ chuyện trò tâm sự hay “Cà phê 
tự sự” là uống một mình, suy tưởng, hoài niệm… 
Những quán cà phê này thì thường sang chảnh, có 
vị trí view đẹp. 

Ngoài ra, còn phải kể đến “Cà phê nhanh” dành 
cho những người bận rộn, dân văn phòng công sở. 
Vào mỗi buổi sáng, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình 
ảnh nhân viên văn phòng vội vã, trên tay xách túi 
nylon, bên trong đựng bữa sáng và ly phê pha sẵn 

CÂY CÀ PHÊ TỪ CAO NGUYÊN ETHIOPIA XA XÔI THEO 
CHÂN NHỮNG VỊ LINH MỤC TÂY PHƯƠNG DU NHẬP VÀO 
ĐẤT VIỆT TỪ CUỐI THẾ KỶ 19, ĐẾN NAY, THỨ THỨC UỐNG 
TƯỞNG NHƯ ĐƠN GIẢN ĐÓ ĐÃ DẦN HÌNH THÀNH MỘT 
THỨ VĂN HÓA, ĐÓ LÀ VĂN HÓA CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM.

được mua vội trên đường. Họ vừa ăn, vừa uống 
như một hình thức cung cấp năng lượng cho cơ 
thể để bắt đầu một ngày mới. 

Nếu quá vội, ta cũng có thể thưởng cho 
mình một ly cà phê hòa tan tại bàn làm việc. 
Còn nếu có điều kiện thì lập tổ cà phê, trang bị 
mấy phin pha cà phê hoặc sang hơn thì chiếc 
máy pha cà phê, rồi cùng nhau ngồi nhâm nhi 
trước khi bắt đầu ngày mới đầy hứng khởi. 

Người sành điệu thì dùng cà phê đen không 
hoặc ít đường, người mới uống thì thêm sữa để 
được cốc cà phê nâu béo ngậy. Gu thưởng thức 
cà phê của người Việt cũng khác người phương 
Tây, thường là đậm, đắng, thơm mùi hạnh nhân, 
mùi đất. Một ly cà phê ngon là ly cà phê đậm đà 
hương vị tự nhiên, có vị đắng, vị ngọt, vị chua 
thanh, tươi, sạch lưỡi, có độ dầu đậm và đặc 
biệt hơn là tỏa ra hương thơm dễ chịu, dễ dàng 
chinh phục vị giác và khứu giác của bất cứ ai.

Đã từ lâu, cốc cà phê đã trở thành “người 
bạn” thân thiết mà nhiều nhân viên công sở 
không thể thiếu trong mỗi ngày làm việc. Mỗi 
buổi sáng, trước khi bắt đầu một ngày làm việc, 
bên tách cà phê cùng bạn bè, đồng nghiệp là lúc 
để mọi người cùng nhau trò chuyện, hàn huyên 
tâm sự, trao đổi về công việc, cuộc sống, giúp 
mọi người gần gũi, hiểu nhau hơn và hiệu quả 
công việc sẽ cao hơn.

Tản mạn về 
Văn hóa CÀ PHÊ

Bài: Hoàng Thái Hùng
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