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Quý độc giả thân mến,

Trên tay bạn là ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 317, số đặc biệt 
nhân dịp Tân Xuân Canh Tý 2020 với những nội dung và hình ảnh 
hấp dẫn về các hoạt động nổi bật của Ban Lãnh đạo và khắp các 
Chi nhánh Vietcombank trên toàn hệ thống.

Bạn thân mến, những ngày đầu Xuân này, Vietcombank vinh dự 
được đón các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, NHNN Việt Nam, 
Đảng ủy Khối DNTW đến thăm và chúc Tết. Phát biểu chúc Tết tại 
Vietcombank, đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 
trực Ban Bí thư đã biểu dương những thành tích mà Vietcombank 
đạt được, khẳng định ngân hàng đã góp phần quan trọng ổn định 
kinh tế vĩ mô, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đ/c Trần Quốc Vượng 
cũng chỉ đạo và yêu cầu Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV 
Vietcombank tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng 
tạo trong hoạt động kinh doanh, làm tốt công tác ASXH, đóng góp 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, xây dựng Vietcombank 
thành ngân hàng tầm cỡ khu vực châu Á. Đó chính là sự tin tưởng và 
kỳ vọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hơn 18.000 con người 
Vietcombank chúng ta. Và mỗi chúng ta đều luôn nhận thức niềm 
vinh dự cũng như sứ mệnh cao cả của mình, luôn nỗ lực để xây dựng 
Vietcombank không ngừng lớn mạnh, vững vàng trên con đường 
“vươn ra biển lớn”.

Không chỉ có những thành tựu ấn tượng trong hoạt động kinh 
doanh, trong nhiều năm qua, Vietcombank đã thực hiện nhiều 
chương trình ASXH ý nghĩa, hỗ trợ thiết thực cho người nghèo, nêu 
cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Nhân dịp Tết 
đến Xuân về, những phần quà ấm ấp tình người ấy góp phần kịp thời 
động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chứa đựng tình 
cảm và tấm lòng của Ban Lãnh đạo và CBNV Vietcombank, lan tỏa 
các giá trị nhân văn của Vietcombank đến với cộng đồng.

Bạn thân mến, bước sang năm 2020, toàn hệ thống Vietcombank 
tiếp tục hướng tới mục tiêu chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn đến 
2030. Mỗi chúng ta hãy cùng nỗ lực để đưa con tàu Vietcombank 
vững vàng chinh phục những mục tiêu mới. 

Chúc bạn và gia đình năm mới An Khang Thịnh Vượng!

Ban Biên tập,

Ảnh bìa: Sarah Nguyen
/shutterstock.com
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Tại điểm cầu Trụ sở chính (TSC), Vietcombank 
vinh dự được đón tiếp các đ/c lãnh đạo cấp 
cao: Đ/c Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ chính 
trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương 

Đảng; đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự 
khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối 
DNTW; đ/c Đào Minh Tú -  Ủy viên Ban Cán sự 
Đảng, Phó Thống đốc thường trực NHNN Việt Nam 
cùng các đ/c lãnh đạo đại diện Văn phòng Trung 
ương Đảng, các Vụ/Cục NHNN Việt Nam và các 
Ban/đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW. 

Đón tiếp và chào mừng các đ/c lãnh đạo cấp 
cao tại điểm cầu TSC, về phía Vietcombank có đ/c 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối 

DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ 
tịch HĐQT; đ/c Phạm Quang 
Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc; 
các đ/c là thành viên HĐQT, 
thành viên Ban Điều hành; 
Trưởng Ban kiểm soát, Kế 
toán trưởng; Giám đốc Khối; 
đại diện BTV Đảng ủy, Công 
đoàn, Đoàn TN; Trưởng, phó 
các Phòng/Ban/Trung tâm tại 
TSC; Giám đốc các Chi nhánh 
trên địa bàn Hà Nội, Chủ tịch 
HĐTV và Giám đốc các Công 
ty trực thuộc cùng đại diện 
cán bộ của các Phòng/Ban/
Trung tâm tại TSC. Tại các 
điểm cầu trong toàn hệ thống 
Vietcombank, có sự tham dự 
của khách mời là các đ/c lãnh 
đạo địa phương, Ban Giám 
đốc chi nhánh, các cán bộ chủ 
chốt và đông đảo CBNV, người 
lao động của các chi nhánh.

Năm 2019, Việt Nam đạt 
những thành tựu to lớn, quan 
trọng và toàn diện, là năm thứ 
2 liên tiếp hoàn thành tất cả 
12/12 chỉ tiêu Quốc hội đề ra. 
Trong thành quả chung đó, 
ngành Ngân hàng đã có những 
đóng góp rất quan trọng 
trong việc giữ vững ổn định 
nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, tạo điều 
kiện thuận lợi để các doanh 
nghiệp phát triển. Trên nền 
tảng vĩ mô ổn định, năm 2019, 

Vietcombank tiếp tục đạt được những kết quả 
ấn tượng, tạo nên thế và lực mới, tiếp tục củng 
cố vị thế là ngân hàng hàng đầu Việt Nam, hoàn 
thành trước hạn Đề án tái cơ cấu Vietcombank 
đến năm 2020 cả về chất lượng và hiệu quả.

Thay mặt Ban Lãnh đạo và tập thể CBNV 
Vietcombank, đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí 
thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã 
bày tỏ cảm ơn sâu sắc và gửi đến các đ/c lãnh 
đạo cấp cao và toàn thể quý vị đại biểu lời chào 
mừng và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Xuân 
mới Canh Tý 2020. Đ/c Phạm Quang Dũng đã 
báo cáo với đ/c Thường trực Ban Bí thư và các 

Thường trực Ban Bí thư thăm và 
chúc Tết tại Vietcombank nhân dịp 
đầu Xuân Canh Tý 2020

Đ/c Trần Quốc Vượng - 
Ủy viên Bộ Chính trị, 

Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

NGÀY 30/01/2020 (TỨC MÙNG 6 TẾT CANH TÝ), NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU 
TIÊN CỦA NĂM MỚI, VIETCOMBANK VINH DỰ ĐƯỢC ĐÓN TIẾP CÁC ĐỒNG 
CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, NHNN VIỆT NAM, ĐẢNG ỦY KHỐI 
DNTW ĐẾN THĂM VÀ CHÚC TẾT TẠI VIETCOMBANK. SỰ KIỆN ĐƯỢC 
TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN TẠI TẤT CẢ CÁC ĐIỂM CẦU TRONG HỆ THỐNG 
VÀ PHÁT TRỰC TIẾP TRÊN TRANG WEB CỦA VIETCOMBANK. 

Các đ/c Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, NHNN Việt Nam và Đảng ủy Khối DNTW tham dự, 
chúc Tết tại Vietcombank 
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42
Vietcombank Tuyên Quang ký kết 

thỏa thuận thu NSNN với các đơn vị 
trên địa bàn

43
Vietcombank Tân Sài Gòn hợp tác 

thanh toán song phương điện tử và 
phối hợp thu NSNN với kho bạc nhà 

nước huyện Nhà Bè

44
Vietcombank Tuyên Quang được 

tôn vinh “Tấm lòng vàng nhân đạo” 
năm 2019

45
Vietcombank Kiên Giang phối hợp 

VCLI tổ chức lễ chi trả quyền lợi 
bảo hiểm cho gia đình khách hàng
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Vietcombank mang Tết ấm đến với 

cộng đồng

37
Hội nghị đại biểu người lao động & 
Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh 

doanh năm 2020
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phục vụ khách hàng từ công tác 
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52
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Tiêu điểm

Nổi bật
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Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 
thăm và chúc Tết tại Vietcombank 
nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020

06
Phát biểu của đồng chí 

Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thường trực Ban Bí thư tại cuộc 
gặp mặt đầu Xuân Canh Tý 2020 với 

CBNV Vietcombank

10
Vietcombank tài trợ 6 tỷ đồng xây 

dựng 2 trường học tại Yên Bái

16
Đảng ủy Khối DNTW tặng bằng khen 

“Đảng bộ trong sạch - vững mạnh, 
tiêu biểu năm 2019” cho Đảng bộ 

Vietcombank

Vietcombank tặng 2.000 tờ 
báo Xuân cho chiến sĩ đang làm 
nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo

Văn hóa
56

Về miền ruộng cuối 
Thượng Lâm
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của Vietcombank An Giang
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đ/c lãnh đạo cấp cao về những thành tựu nổi bật 
trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank năm 
2019: Tổng tài sản đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, chất 
lượng tài sản tốt nhất với tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 
0,77%; Tổng huy động vốn lần đầu tiên vượt 1 
triệu tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm 2018 với 
cơ cấu nguồn vốn hiệu quả; Tín dụng tăng trưởng 
cao hơn tốc độ bình quân ngành nhưng trong giới 
hạn yêu cầu của NHNN; là TCTD đầu tiên có mức 
lợi nhuận trên 20.000 tỷ đồng khi đạt mức LNTT 
hợp nhất 1 tỷ USD; Tiếp tục là TCTD đóng góp lớn 
nhất cho NSNN với quy mô lên đến 9.000 tỷ đồng, 
là TCTD niêm yết có qui mô vốn hóa lớn nhất thị 
trường.

“Để có được một thương hiệu Vietcombank 
vững mạnh và thành quả như hôm nay, trước hết 
phải nhờ vào nền tảng vĩ mô ổn định, môi trường 
kinh doanh ngày càng được cải thiện. Sự ổn định 
này có được là nhờ vào sự đúng đắn trong đường 
lối, sự kiên định trong mục tiêu, sự linh hoạt trong 
điều hành của chính sách phát triển kinh tế, hội 
nhập và mở cửa của Đảng và Nhà nước. Và đặc 
biệt phải kể đến sự định hướng, chỉ đạo sát sao, 
sự quan tâm tạo điều kiện của các đ/c lãnh đạo 
Đảng, Chính phủ, Đảng ủy khối DNTW và NHNN 
Việt Nam”, Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng nhấn 
mạnh.

Trong bối cảnh mới của cuộc CMCN 4.0, kỷ 
nguyên kinh tế số, Vietcombank xác định công 
nghệ là một trong những yếu tố then chốt đưa 
Vietcombank trở thành ngân hàng hàng đầu về 
ngân hàng số - một trong những mục tiêu để thực 
hiện thành công chiến lược phát triển đến năm 
2025 - “Vươn ra biển lớn” sánh vai cùng các ĐCTC 
trong khu vực và thế giới. Đ/c Phạm Quang Dũng 
cho biết: Sau gần 04 năm triển khai, vào ngày 
mồng 03 Tết vừa qua, toàn hệ thống Vietcombank 

đã bắt tay vào thực hiện chuyển đổi hệ thống 
ngân hàng lõi, đánh dấu bước chuyển mình 
trong hạ tầng CNTT của ngân hàng. Đây là dự án 
trọng điểm, có vai trò then chốt nhằm xây dựng 
hệ sinh thái tài chính ngân hàng toàn diện, hiệu 
quả và bền vững, khẳng định vị thế dẫn đầu 
ngành Ngân hàng của Vietcombank.

Phát biểu chúc Tết tại Vietcombank, thay 
mặt các đ/c Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đ/c Trần 
Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 
trực Ban Bí thư đã biểu dương những thành 
tích mà Vietcombank đạt được năm 2019 và 
trong những năm qua, đồng thời đánh giá: 
Vietcombank đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị, cùng 
ngành Ngân hàng góp phần quan trọng ổn định 
kinh tế vĩ mô, thúc đẩy nền kinh tế phát triển; 
hiệu quả kinh doanh của Vietcombank đạt được 
rất cao với lợi nhuận năm 2019 tăng trưởng 
gần 30%, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 
nhất so với mặt bằng chung, chưa đến 0,8%; 
đóng góp cho NSNN của Vietcombank trong 5 
năm qua đạt tới 30.000 tỷ đồng, cao nhất so với 
các NHTM nhà nước. Vietcombank đã cùng các 
NHTM giữ vai trò chủ đạo trong việc cung ứng 
vốn cho nền kinh tế và rất có trách nhiệm trong 
đồng hành cùng các doanh nghiệp, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn và giảm 
lãi suất tiền vay, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, Vietcombank đã thể hiện tốt 
vai trò, trách nhiệm của của mình đối với cộng 
đồng, trong 5 năm qua đã dành hơn 1.000 tỷ 
đồng cho các hoạt động ASXH, nhất là vùng sâu, 
vùng xa và những địa phương còn nhiều khó 
khăn, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, 
Nhà nước là “Cả nước chung tay vì người nghèo, 
không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đ/c Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 
Trung ương Đảng phát biểu chúc Tết Vietcombank

Đ/c Nghiêm Xuân Thành –  Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu đáp từ và tiếp thu ý 

kiến chỉ đạo của đ/c Thường trực Ban Bí thư

Đ/c Trần Quốc Vượng cũng đã đánh giá cao 
công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Vietcombank, 
thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh 
nghiệp. Đặc biệt trong 3 năm liên tục trở lại đây, 
Đảng bộ Vietcombank được Đảng bộ Khối DNTW 
công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu 
biểu.

Trên cơ sở kết quả đạt được thời gian qua, đ/c 
Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 
trực Ban Bí thư đã chỉ đạo và yêu cầu Ban Thường 
vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBNV 
Vietcombank tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, 
năng động sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, 
làm tốt công tác ASXH, đóng góp vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước, xây dựng Vietcombank 
thành ngân hàng tầm cỡ khu vực châu Á, góp phần 
vào sự phát triển bền vững ngành Ngân hàng Việt 
Nam, như lời của đ/c Tổng Bí thư BCH Trung ương 
Đảng trong thư gửi tập thể Lãnh đạo và CBNV 
Vietcombank nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành 
lập. Bên cạnh đó, Đảng bộ Vietcombank cần tập 
trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành 

công Đại hội Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 
2020 - 2025, đơn vị được Đảng bộ Khối DNTW 
chọn tổ chức Đại hội điểm trong toàn Khối.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã trân trọng cảm ơn 
những ý kiến ghi nhận, đánh giá tốt đẹp của 
đồng chí Thường trực Ban Bí thư đối với ngành 
ngân hàng và Vietcombank, bày tỏ sự trân trọng 
tiếp thu các ý kiến định hướng chỉ đạo của đồng 
chí Thường trực Ban Bí thư. Đảng ủy, Ban Lãnh 
đạo Vietcombank cam kết cụ thể hóa đầy đủ vào 
các mục tiêu, nhiệm vụ của Vietcombank trong 
năm 2020 và trong thời gian tới, phấn đấu xây 
dựng Vietcombank phát triển lớn mạnh, hội 
nhập vững chắc với khu vực và quốc tế. Đảng 
ủy, Ban Lãnh đạo và tập thể CBNV Vietcombank 
kính chúc đ/c Thường trực Ban Bí thư dồi dào 
sức khỏe, tiếp tục cùng với các đ/c trong Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo đất nước, dân tộc 
phát triển thịnh vượng, hạnh phúc.

Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám 
đốc báo cáo kết quả hoạt động của Vietcombank với đ/c Thường trực 

Ban Bí thư và các đ/c lãnh đạo cấp cao

Đ/c Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng 
(ngoài cùng bên trái) tặng quà cho tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV Vietcombank

Đ/c Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao 
lì xì theo phong tục truyền thống và chụp hình lưu niệm cùng các đ/c lãnh đạo Đảng ủy 

Khối DNTW, NHNN Việt Nam và Ban Lãnh đạo Vietcombank

Đ/c Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 
Trung ương Đảng chúc mừng năm mới Ban Lãnh đạo và tập thể CBNV 

Vietcombank và cùng các đại biểu sử dụng nước hoa quả để cụng ly 
trong thời gian làm việc đầu năm mới Xuân Canh Tý 2020

TIÊU ĐIỂM
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Ngày mùng 6 tháng Giêng Xuân Canh Tý 
(tức ngày 30/01/2020), ngày đi làm đầu 
tiên của năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên 

Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến 
thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Vietcombank. 
Chung NIỀM TIN xin trân trọng giới thiệu toàn văn 
bài phát biểu của đ/c Trần Quốc Vượng tại cuộc 
gặp mặt đầu Xuân Canh Tý 2020 với cán bộ, nhân 
viên Vietcombank. 

Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank,
Hôm nay, ngày làm việc đầu tiên của năm mới 

Canh Tý  2020, tôi rất phấn khởi tới thăm và gặp 
mặt đầu Xuân với cán bộ, nhân viên, người lao 
động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
- Vietcombank.

Phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng 
- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực 
Ban Bí thư tại cuộc gặp mặt đầu Xuân 
Canh Tý 2020 với CBNV Vietcombank

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo 
cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động 
của Vietcombank lời chúc sức khỏe, hạnh phúc 
và thành công.

Thưa các đồng chí,
Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, 

thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng, quyết 
tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đất 
nước tiếp tục giành được nhiều thành tựu quan 
trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng 
trưởng nhanh, đạt trên 7%, thuộc nhóm các 
nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu 
vực và trên thế giới.

Trong kết quả chung đó của đất nước, ngành 
ngân hàng, trong đó có Vietcombank, đã có 
đóng góp quan trọng, đảm bảo an toàn hoạt 

động của hệ thống ngân hàng, ổn định kinh tế vĩ 
mô, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Những năm qua, nhất là năm 2019, 
Vietcombank đã giành được nhiều thành tích 
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác 
xây dựng Đảng, nổi bật là:
• Quy mô kinh doanh tăng trưởng cao, cùng 

với các ngân hàng thương mại nhà nước giữ 
vai trò chủ đạo trong cung ứng vốn cho nền 
kinh tế; chất lượng và hiệu quả kinh doanh 
cao, nợ xấu được kiểm soát tốt (tỷ lệ nợ xấu 
chưa đến 0,8%), là mức rất thấp so với mặt 
bằng chung. Có trách nhiệm, luôn đồng hành 
cùng doanh nghiệp trong sản xuất, kinh 
doanh bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho 
vay vốn và giảm lãi suất vay.

• Đặc biệt, lợi nhuận kinh doanh năm 2019 
tăng gần 30%, đạt trên 23 ngàn tỷ đồng 
(tương đương 01 tỷ đô la Mỹ); Vietcombank 
nằm trong 200 tập đoàn tài chính ngân hàng 
có lợi nhuận lớn nhất toàn cầu; lợi nhuận và 
đóng góp vào ngân sách nhà nước trong 05 
năm qua đạt gần 30.000 tỷ đồng, mức cao 
nhất so với các ngân hàng trong nước.

• Hệ thống mạng lưới được mở rộng cả trong 
và ngoài nước. Năm 2018, Vietcombank 
đã khai trương Chi nhánh tại Lào (tôi và 
đoàn công tác cũng đã có dịp ghé thăm trụ 
sở của các đồng chí, khá khang trang ngay 
tại Thủ đô Viên Chăn). Gần đây nhất, tháng 
11/2019, Vietcombank tiếp tục khai trương 
Văn phòng đại diện tại New York - Mỹ. Đây 
là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam hiện 
diện tại trung tâm thương mại Mỹ.

• Bên cạnh hoạt động kinh doanh, 
Vietcombank đã thể hiện tốt, có hiệu quả vai 
trò, trách nhiệm của mình với cộng đồng. 5 
năm qua đã dành gần 1 nghìn tỷ đồng để tài 
trợ cho các hoạt động an sinh xã hội, nhất 
là vùng sâu, vùng xa và các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chủ 
trương của Đảng, Nhà nước ta: “Cả nước 
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị 
bỏ lại phía sau”.

• Công tác xây dựng và phát triển Đảng của 
Đảng bộ Vietcombank luôn được quan tâm; 
thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong 
doanh nghiệp. 3 năm liền trở lại đây, Đảng 
bộ Vietcombank được Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp Trung ương công nhận là Đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Với những thành tích nêu trên, Vietcombank 
đã nhận được nhiều phần thưởng trong nước 
và quốc tế, uy tín của Vietcombank trên thương 
trường ngày càng nâng cao; đóng góp quan 
trọng cho phát triển kinh tế nước nhà.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi 
nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà 
Vietcombank đã đạt được trong năm 2019 và 
những năm qua.

Thưa các đồng chí,
Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 

năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại 
hội XIII của Đảng; năm có nhiều ngày lễ lớn 
của đất nước (90 năm thành lập Đảng; 75 năm 
thành lập nước; 130 năm ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh...).

Trong bối cảnh đó và trên cơ sở kết quả 
đạt được trong thời gian qua, năm 2020, tôi đề 
nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản 
trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên 
Vietcombank tiếp tục phát huy tinh thần đoàn 
kết, năng động, sáng tạo trong hoạt động kinh 
doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội, đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, xây dựng Vietcombank thành ngân hàng 
thương mại tầm cỡ khu vực châu Á, góp phần 
vào sự phát triển bền vững của ngành Ngân 
hàng Việt Nam, như lời đồng chí Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã viết trong 
thư gửi cán bộ, nhân viên Vietcombank nhân 
dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Vietcombank.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Vietcombank cần tập 
trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức 
thành công đại hội Đảng bộ của Vietcombank 
- Đơn vị được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương chọn tổ chức đại hội điểm trong 
toàn Khối.

Xuân mới Canh Tý 2020 đã đến, với niềm 
tin và phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng 
đất nước đổi mới phát triển, tôi chúc toàn thể 
cán bộ, nhân viên Vietcombank cùng gia đình, 
năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Xuân 
mới vui tươi, phấn khởi, năm mới nhiều thành 
công mới, nhiều thắng lợi mới.

Cảm ơn các đồng chí.
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LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ THĂM VÀ CHÚC TẾT 
CBNV VIETCOMBANK CẦN THƠ 

Sáng ngày 30/01/2020 (mùng 6 Tết), ông 
Lê Quang Mạnh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 
thành phố cùng lãnh đạo HĐND, NHNN Chi nhánh 
Cần Thơ, đại diện các sở, ngành đã đến thăm, chúc Tết 
Vietcombank Cần Thơ.

Tại buổi gặp gỡ, ông Lê Quang Mạnh gửi lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất đến tập thể CBNV Chi nhánh, biểu 
dương, đánh giá cao thành tích của Vietcombank 
Cần Thơ trong năm 2019, bày tỏ mong muốn Chi nhánh 
tiếp tục phát huy những thành tựu, giữ vững vị thế là 
Chi nhánh lớn mạnh nhất trên địa bàn thành phố, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 Bài & Ảnh: Ngô Nguyễn Quang Đăng

LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM VÀ CHÚC TẾT 
VIETCOMBANK KHÁNH HÒA 

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Canh Tý 
2020, Vietcombank Khánh Hòa đã vinh dự được đón 
tiếp các đ/c lãnh đạo tỉnh đến thăm và chúc Tết.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Giám đốc đã báo cáo 
những kết quả mà Chi nhánh đã đạt được trong năm 
2019 và mục tiêu phấn đấu trong năm 2020. 

 Bài & Ảnh: Võ Thị Thu Hương

VIETCOMBANK ĐẮK LẮK GẶP MẶT ĐẦU 
XUÂN CANH TÝ 2020

Ngày 30/01/2020, ngày đi làm đầu tiên của năm 
Canh Tý 2020, Vietcombank Đắk Lắk vinh dự được đại 
diện lãnh đạo tỉnh, NHNN tỉnh tới thăm và chúc Tết. 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Chi nhánh cảm ơn và chúc 
Tết các đ/c lãnh đạo tỉnh, NHNN, đồng thời báo cáo khái 
quát hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong năm 
2019, những kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2020.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh những kết quả 
nổi bật của Chi nhánh trong thời gian qua, khẳng định 
những kết quả đó đã góp phần quan trọng cho sự phát 
triển chung của tỉnh và chúc toàn thể CBNV Chi nhánh 
năm mới có thêm nhiều ý chí, sức mạnh, khát vọng và sự 
quyết tâm cao để đạt nhiều thành công hơn nữa. 

 Bài & Ảnh: Thùy Trang

 Ông Lê Quang Mạnh - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ (thứ 5 từ trái 
sang) cùng đại diện Lãnh đạo các Sở Ban ngành trên địa bàn thành phố và Ban Giám 
đốc Vietcombank Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm trước Trụ sở Chi nhánh nhân ngày làm 

việc đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020. 

Ông Nguyễn Đắc Tài – UB BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND 
tỉnh Khánh Hòa (thứ ba từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Chi nhánh  

Vietcombank Khánh Hòa nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Canh 
Tý 2020.

Ban Giám đốc Chi nhánh chụp hình lưu niệm với CBNV

TIÊU ĐIỂM

Tham dự chương trình có đại 
diện Lãnh đạo các đơn vị: 
Ủy ban MTTQ, HĐND tỉnh, 
Đảng ủy khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh, Huyện ủy Hương 
Sơn, NHNN Việt Nam - Chi nhánh Hà 
Tĩnh; đại diện Ban Lãnh đạo và Công 
đoàn Vietcombank.

Đoàn đã đến chúc Tết và tặng 
quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao 
Thị Huệ tại thôn Tây Hà, xã Tân Mỹ 
Hà, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ 
và các Anh hùng liệt sỹ đã hi sinh 
vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhân 
dịp đón Tết Canh Tý, Lãnh đạo tỉnh, 
Vietcombank gửi lời chúc Mẹ sức 
khỏe, sống vui vẻ với con cháu. Tiếp 
đó, đoàn đến thăm và tặng 50 triệu 
đồng để xây dựng nhà nhân ái cho 
gia đình ông Nguyễn Trung Sơn, 
thôn Kim Sơn, xã Sơn Ninh. 

NGÀY 18/01/2020, NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020, 
VIETCOMBANK TỔ CHỨC TRAO TẶNG 100 CĂN NHÀ NHÂN ÁI VÀ 
1.000 SUẤT QUÀ TẾT CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA 
BÀN HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH. 

Tại hội trường UBND huyện 
Hương Sơn, Vietcombank tổ chức 
trao biểu trưng tài trợ 5 tỷ đồng hỗ 
trợ xây dựng nhà nhân ái và 1.000 
suất quà Tết trị giá 600 triệu đồng 
(bao gồm 500 triệu đồng tiền mặt và 
100 triệu đồng tiền quà).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank cho biết: Trong 5 năm 
qua, Vietcombank đã tài trợ ASXH 
trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, hỗ 
trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng 
quà cho người nghèo, gia đình chính 
sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với 
tổng trị giá gần 50 tỷ đồng. Năm 
2019, tổng giá trị tài trợ ASXH cho 
tỉnh là hơn 10 tỷ đồng. Chương 
trình trao tặng 100 căn nhà nhân 
ái và quà Tết cho các hộ nghèo, gia 
đình chính sách của Vietcombank 

Bài & Ảnh: Nguyễn Xuân Dũng 

Vietcombank tài trợ 
5 tỷ đồng xây nhà nhân ái cho người nghèo Hà Tĩnh

trên địa bàn Huyện Hương Sơn hôm 
nay là minh chứng rõ nét về tình 
cảm của tập thể CBNV Vietcombank 
dành cho các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nói 
chung và Huyện Hương Sơn nói 
riêng. Vietcombank tin tưởng, với 
gói tài trợ 100 căn nhà nhân ái này, 
người nghèo và các gia đình chính 
sách trên địa bàn huyện Hương Sơn 
sẽ được cải thiện từng bước đời 
sống về vật chất và tinh thần. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng ghi 
nhận, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự 
quan tâm, hỗ trợ của Vietcombank 
dành cho Hà Tĩnh. Những món quà 
ý nghĩa thể hiện trách nhiệm, sự sẻ 
chia sẽ là nguồn động viên to lớn 
đối với người nghèo đón một cái 
Tết trọn vẹn hơn. Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Hà Tĩnh nhấn mạnh, 100 ngôi 
nhà nhân ái lần này sẽ giúp huyện 
Hương Sơn cơ bản xóa nhà ở tạm 
bợ, góp phần cùng tỉnh thực hiện 
chủ trương giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 3 từ phải sang) trao biển 5 tỷ đồng tài trợ 
100 nhà nhân ái cho người nghèo huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ phải sang) 
thăm hỏi và chúc Tết Bà mẹ VNAH Cao Thị Huệ
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Ngày 9/1, tại Trung tâm Văn hóa huyện 
Yên Bình (Yên Bái), Ủy viên Bộ Chính trị, 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng 
Đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm, 

trao quà và chúc Tết đồng bào các dân tộc tỉnh 
Yên Bái. Đây là Chương trình trao quà Tết cho 
gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất 
độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 
Canh Tý 2020.

Phát biểu tại sự kiện Phó Thủ tướng Vương 
Đình Huệ ghi nhận sự quan tâm của tỉnh với 
người nghèo và đối tượng chính sách, đồng thời 
đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục 
quan tâm chăm lo đời sống, giúp đỡ hộ nghèo, 
gia đình chính sách... hướng tới mục tiêu trong 
năm 2020 không còn gia đình chính sách nào 
vẫn thuộc diện hộ nghèo… 

VIETCOMBANK TÀI TRỢ 
6 tỷ đồng xây dựng 2 
trường học tại Yên Bái

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang & Viết Bách

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ, Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Lãnh đạo 
tỉnh Yên Bái đã trao quà Tết tới 300 hộ gia đình 
chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao 
động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện 
Yên Bình. 

Trong chương trình, Vietcombank đã trao 
3 tỷ đồng tài trợ xây dựng Trường Tiểu học  và 
Trung học cơ sở xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái. Trước đó, Vietcombank đã tài trợ 
xây dựng 04 trường học trên địa bàn tỉnh, các 
công trình đều đã khánh thành và bàn giao đi 
vào hoạt động. Công trình trường Tiểu học và 
Trung học cơ sở xã Phúc Ninh là công trình 
trường học thứ 05 Vietcombank tài trợ xây 
dựng trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà Tết cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn Đại diện Vietcombank trao biểu trưng tài trợ xây dựng công trình trường học

TIÊU ĐIỂM

Nhân Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 
11/01/2020, đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã 
đến thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, 

hộ nghèo, học sinh vượt khó tại huyện Văn Chấn 
và huyện Suối Giàng, tỉnh Yên Bái. Cùng tham gia 
đoàn có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công 
an; đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank.

Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh Yên Bái, Huyện ủy Văn Chấn cùng 
các đ/c Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đai biểu 
Quốc hội và lãnh đạo một số sở, ngành.

Phát biểu động viên và chúc Tết tại huyện Văn 
Chấn, đ/c Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương 
những kết quả mà tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn và 
huyện Suối Giàng đạt được trong năm 2019, nhiều 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế 
hoạch đề ra, trong đó có các chỉ tiêu khó như thu 
ngân sách, giảm nghèo, phát triển du lịch và xây 
dựng nông thôn mới. Cùng với tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, 
đ/c đề nghị tỉnh Yên Bái và huyện Văn Chấn tiếp 
tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh và 
phúc lợi xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là đối 
với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng 
đặc biệt khó khăn; đề nghị địa phương quan tâm 
ưu tiên dành nguồn kinh phí từ ngân sách và huy 
động các nguồn tài trợ để hỗ trợ các gia đình chính 
sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng các công 
trình thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân; 
tiếp tục quan tâm chăm lo Tết cho hộ nghèo, 
gia đình chính sách, để mọi người, mọi nhà đều 
được đón Xuân Canh Tý 2020 vui tươi, đầm ấm, 
hạnh phúc.

Nhân dịp này, Vietcombank đã trao tặng số 
tiền 3 tỷ đồng xây dựng Trường PTDT Bán trú 
THCS Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Đây là công 
trình ASXH thứ 6 Vietcombank thực hiện tại 
Yên Bái. Tại chương trình, Vietcombank cũng 
đã trao tặng 1 chiếc TV Sony 55 inch trị giá 20 
triệu đồng cho Ban Giám hiệu Nhà trường cùng 
200 chiếc chăn ấm trị giá 50 triệu đồng cho học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào nghèo 
trên địa bàn huyện. 

Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (thứ 4 từ phải sang); đ/c Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái (thứ 3 từ phải sang); đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) cùng các 

đại biểu thực hiện nghi thức gỡ băng khánh thành Trường PTDT Bán trú THCS Nậm Lành, huyện Văn Chấn

Đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank (bên trái) trao biển tượng trưng số tiền 3 tỷ đồng tài trợ 
của Vietcombank cho đại diện địa phương để xây dựng Trường PTDT 

Bán trú THCS Nậm Lành, huyện Văn Chấn
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Đặc biệt, trong dịp Tết Canh Tý 2020, Công 
đoàn Vietcombank đã phát động cán bộ 
chung tay ủng hộ người nghèo. 100% cán 
bộ, người lao động trong toàn hệ thống 

hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tối thiểu 1 ngày 
lương, quyên góp được gần 9 tỷ đồng, mang Tết ấm 
đến với đồng bào nghèo tại nhiều vùng khó khăn. 

Ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank chia sẻ: “Số tiền ủng 
hộ là nguồn lực có ý nghĩa, cùng với nguồn lực 
của Nhà nước, để thực hiện công tác giảm nghèo, 
đặc biệt là đối với các hộ nghèo ở các địa bàn khó 
khăn, hộ nghèo thuộc đồng bào các dân tộc thiểu 

số trong dịp Tết Nguyên đán Canh 
Tý 2020, hướng tới mục tiêu cao cả 
và nhân văn là “không ai bị bỏ lại 
phía sau””.

Hoạt động hưởng ứng đóng góp 
các ngày lương đã trở thành truyền 
thống trong nhiều năm qua tại 
Vietcombank, đóng góp thiết thực 
cho các quỹ: Quỹ bảo trợ trẻ em 
Việt Nam; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; 
Quỹ Vì người nghèo; Quỹ ủng hộ 
thiên tai. Hằng năm, vào dịp Tết 
Nguyên đán và các ngày kỷ niệm 
đặc biệt, Công đoàn Vietcombank 
đều hỗ trợ nguồn kinh phí cho 
nhiều Chi nhánh để tặng quà Tết 
cho đồng bào nghèo tại miền núi, 
những địa bàn còn khó khăn.

Bên cạnh đó, trong dịp Tết 
Nguyên đán Canh Tý 2020, tại khắp 
các Chi nhánh Vietcombank trên 
cả nước đều tổ chức những hoạt 
động ASXH ý nghĩa, chăm lo Tết cho 
người nghèo như: thăm hỏi tặng 
quà các Mẹ Việt Nam anh hùng; vận 
động các doanh nghiệp cùng chung 
tay tặng quà cho các hộ nghèo, 
gia đình chính sách; tặng nhà đại 
đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các 
hộ đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các 
địa phương xóa nghèo; tặng quà 
cho học sinh nghèo vượt khó, các 
bệnh nhân điều trị tại bệnh viện; 
tặng báo Xuân cho các chiến sỹ 
đang làm nhiệm vụ tại biên giới hải 
đảo…; nhiều chương trình từ thiện 
có ý nghĩa mang tên “Xuân ấm tình 
người”, “Ấm áp vùng cao”; “Chắp 

cánh ước mơ”; “Thắp sáng những ước mơ”; 
“Ngày mai tươi sáng”… đã thực sự mang tình 
cảm của CBNV Vietcombank đến với đồng bào, 
lan tỏa các giá trị nhân văn của Vietcombank 
đến với cộng đồng.

Từng CBNV Vietcombank cũng luôn ý thức 
và có những đóng góp cho các chương trình ý 
nghĩa, trực tiếp tham gia các chương trình thiện 
nguyện, mang tình cảm đến với người nghèo 
với mong muốn được góp sức, chung tay xây 
dựng một xã hội ngày càng tươi đẹp, nhân văn.

Bài & Ảnh: Minh Yến 

Tham dự buổi gặp mặt có các 
đồng chí là nguyên lãnh đạo 
cấp cao của Vietcombank, các 
ông/bà nguyên thành viên 

Ban Lãnh đạo, các cán bộ đã từng 
công tác tại Trụ sở chính, Ban Lãnh 
đạo Vietcombank đương nhiệm, các 
ông/bà là Ủy viên HĐQT, thành viên 
Ban điều hành, đại diện thường trực 
Đảng ủy, đại diện BTV Công đoàn, 
BTV Đoàn thanh niên cùng đại diện 
Lãnh đạo các phòng ban tại Trụ sở 
chính.

Tại buổi gặp mặt, ông Nghiêm 
Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank chia sẻ về 
kết quả hoạt động kinh doanh nổi 
bật của Vietcombank trong năm 
2019 với tốc độ tăng trưởng kinh 
doanh cao nhất trong 4 ngân hàng 
thương mại lớn, chất lượng tín 
dụng tốt nhất tại Việt Nam, tỷ lệ nợ 
xấu 0,77%; lợi nhuận đạt trên 23 
nghìn tỷ đồng (tương đương 1 tỷ 
USD), chính thức khai trương Văn 

Ban Lãnh đạo Vietcombank
gặp mặt cán bộ cán bộ hưu trí 
nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

NGÀY 20/01/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, BAN LÃNH ĐẠO 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ NHÂN 
DỊP XUÂN CANH TÝ 2020. 

phòng đại diện tại New York (Mỹ) và 
được NHNN chấp thuận chủ trương 
mở Chi nhánh tại Úc. Bên cạnh đó, 
Vietcombank luôn được Chính phủ, 
NHNN đánh giá cao trong công tác 
ASXH. Nhân dịp đầu năm mới 2020, 
Vietcombank đã huy động được 
gần 9 tỷ đồng dành tặng các gia đình 
chính sách, khó khăn. Ngoài ra, năm 
2019, Vietcombank tiếp tục được 
vinh danh nhiều giải thưởng trong 
nước và quốc tế, uy tín vươn xa trên 
thế giới. 

Ông Nghiêm Xuân Thành khẳng 
định: “Đạt được những kết quả to 
lớn như vậy, điều đầu tiên có thể 
khẳng định đó là nhờ nền tảng rất 
vững chắc và truyền thống của hệ 
thống Vietcombank sau gần 60 năm 
xây dựng và trưởng thành. Đặc biệt, 
bên cạnh đó, hệ thống luôn nhận 
được tình cảm của các bác nguyên 
là lãnh đạo và cán bộ Vietcombank, 
những người luôn dành tình 
cảm theo dõi, chia sẻ, động viên 

để lớp lớp cán bộ về sau kế tục 
truyền thống tốt đẹp của hệ thống 
Vietcombank”.

Ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
thay mặt cho các cán bộ hưu trí 
đã bày tỏ tự hào về những thành 
tựu Vietcombank đạt được, vươn 
lên dẫn đầu trong hệ thống ngân 
hàng, đồng thời chúc mừng đối 
với những thành tựu to lớn của 
Vietcombank: “Chúng tôi rất tự hào 
và phấn khởi về những thành tựu 
Vietcombank đã đạt được trong 
những năm qua, về đội ngũ kế cận 
đã phát huy xứng đáng và vẻ vang 
truyền thống Vietcombank chúng 
ta, đưa Vietcombank lên một tầm 
cao mới, đưa uy tín, thương hiệu 
của Vietcombank gần gũi với công 
chúng, gần gũi với nhân dân trong 
và ngoài nước”. 

Chương trình gặp mặt cán bộ 
hưu trí Vietcombank đã trở thành 
một hoạt động truyền thống và 
thường niên, thể hiện sự tri ân sâu 
sắc của Vietcombank với những 
đóng góp to lớn mà các thế hệ Lãnh 
đạo, CBNV các thời kỳ đã dày công 
gây dựng hơn nửa thế kỷ qua.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank phát biểu tại buổi gặp mặt

Ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
chia sẻ tại buổi gặp mặt

Ban Lãnh đạo Vietcombank gặp mặt và chúc sức khỏe các cán bộ hưu trí 
nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

TIÊU ĐIỂM

CBNV Vietcombank 
quyên góp 9 tỷ đồng, 
mang Tết ấm đến với người nghèo
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 
VÀ HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI 
NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”, TRONG NHỮNG NĂM 
QUA, TẬP THỂ CBNV VIETCOMBANK ĐÃ THỰC HIỆN NHIỀU CHƯƠNG 
TRÌNH Ý NGHĨA, HỖ TRỢ THIẾT THỰC CHO NGƯỜI NGHÈO, NÊU CAO 
TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ LAN 
TỎA CÁC GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỦA VIETCOMBANK. 

Đ/c Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (ngoài cùng bên phải) trao chứng nhận 
cảm ơn Vietcombank với những đóng góp cho chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo 2019, không để 

ai bị bỏ lại phía sau”.

Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang
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Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ 
Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank cho biết: Trên cơ sở 

bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW 
và NHNN Việt Nam, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã đề ra các định hướng, mục 
tiêu, nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, 
có trọng tâm các giải pháp thực hiện các nhiệm 
vụ năm. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã 
lãnh đạo, bám sát diễn biến thị trường để đưa 
ra các quyết định kinh doanh phù hợp, kịp thời; 

hoạt động kinh doanh đạt được những kết quả 
vượt bậc, các chỉ tiêu chính đều đạt và đạt vượt 
kế hoạch đề ra. Đảng ủy Vietcombank cũng chú 
trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng 
đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, công tác 
cán bộ, công tác kiểm tra giám sát… 

Tiếp đó, Hội nghị nghe đ/c Vũ Tiến Duật - 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank 
báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển 
khai nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo nêu rõ: Trong 
năm 2019, Đảng ủy Vietcombank đã bám sát 
chỉ đạo của Đảng uỷ Khối DNTW và NHNN; kịp 

thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, 
hướng dẫn, quy định, quyết định của Đảng ủy cấp 
trên, của Chính phủ và NHNN. Ban Thường vụ 
Đảng ủy Vietcombank luôn làm tốt công tác quán 
triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết 
của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng 
ủy Vietcombank tới toàn thể cán bộ, đảng viên và 
người lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 03 tham luận 
của Đảng bộ CN Thăng Long; Chi bộ CN Tân Định 
và Đảng bộ CN Đà Nẵng về vai trò của cấp ủy đảng 
đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng 
như trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 
cán bộ đảng viên.

Thay mặt Đảng ủy Khối DNTW, đ/c Y Thanh Hà 
Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận, biểu dương 
và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng 
đảng của Đảng bộ Vietcombank, đánh giá cao kết 
quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
trọng tâm là công tác kinh doanh. Đ/c cũng chỉ đạo 
Đảng bộ Vietcombank tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực 
hiện 1 số nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi để đạt được 
các mục tiêu.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng 
bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo 
của đ/c Bí thư Đảng ủy Khối DNTW để cụ thể hóa 
vào các chương trình, kế hoạch và triển khai thực 
hiện có hiệu quả trong năm 2020, bày tỏ cảm ơn 
và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 
2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK
Bài & Ảnh: Đặng Thành

CHIỀU 09/01/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 
2020.

Đồng chí  Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

TIÊU ĐIỂM

được sự quan tâm chỉ đạo nhiều hơn của Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW cũng như cá 
nhân đ/c Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đối với 
hoạt động của Đảng bộ Vietcombank.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp 
của cá nhân lãnh đạo và đảng viên, cán bộ 
Vietcombank, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã 
tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra 
của Đảng" cho đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
và đ/c La Thị Hồng Minh - Bí thư Chi bộ trực 
thuộc, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy 
Vietcombank.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể 
và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
Đảng, Đảng ủy Vietcombank đã tặng Giấy khen 
tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững 
mạnh” tiêu biểu năm 2019 cho 12 tổ chức Đảng 
trực thuộc.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank  
(ngoài cùng bên trái) và Đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, 

Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao Giấy khen cho 
các Tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 

năm 2019

Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Kỷ niệm chương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank
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Hội nghị Tổng kết công tác 
Đảng năm 2019 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2020 

Đảng bộ Trụ sở chính 

Đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TSC Vietcombank nhận Giấy khen của Đảng ủy Vietcombank

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu (đầu tiên bên trái) tặng Kỷ niệm 
chương tri ân cho đại diện Vietcombank, đ/c Trần Thị Thanh Hà – Phó Chánh 

Văn phòng (thứ 5 từ phải sang) 

Thay mặt Đảng bộ Vietcombank, đ/c Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ trái sang) – 
UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhận 
Bằng khen “Đảng bộ trong sạch - vững mạnh, tiêu biểu năm 2019” từ BCH Đảng 

bộ Khối DNTW

TIÊU ĐIỂM NỔI BẬT

Đảng ủy Khối DNTW tặng bằng khen 
“Đảng bộ trong sạch - vững mạnh, 
tiêu biểu năm 2019” cho Đảng bộ 
Vietcombank

Sáng 15/01/2020, Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức 
Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2019 và triển khai 
nhiệm vụ công tác năm 2020.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa 
liềm vàng) được Trung ương tổ chức đã trở thành một 
giải thưởng báo chí uy tín, có sức lan tỏa sâu rộng trong 
xã hội nói chung, trong Đảng bộ Khối nói riêng. Sau 3 
năm hưởng ứng, đây là lần đầu tiên Đảng ủy Khối DNTW 
tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp Khối.

Ban Tổ chức Giải nhận được 515 tác phẩm từ 35 đảng 
ủy trực thuộc. Ban Giám khảo đã lựa chọn 21 tác phẩm 
có chất lượng tốt nhất để trao giải cấp Khối, trong đó có 2 
Giải A, 3 Giải B, 7 Giải C, 9 Giải Khuyến khích và gửi tham 
dự Giải cấp Trung ương. Đại diện Vietcombank Nam Sài 
Gòn đã xuất sắc giành Giải C giải Búa liềm vàng cấp Đảng 
ủy Khối năm 2019.

 Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

Vietcombank tặng 2.000 tờ báo 
Xuân cho chiến sĩ đang làm nhiệm 
vụ nơi biên giới, hải đảo

Chiều 07/01/2020, tại trụ sở Báo Nhân Dân, Ban 
Biên tập Báo Nhân Dân đã tổ chức lễ trao tặng sách 
"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình 
cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế" tới các 
chiến sĩ đóng quân tại Quần đảo Trường Sa nhân dịp 
Xuân Canh Tý 2020.

Cũng tại buổi lễ, Báo Nhân Dân đã tặng hơn 50.000 
số báo Tết Canh Tý 2020 đến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, 
Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Quân khu I, Quân khu II, 
Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng... Vietcombank đã phối 
hợp thực hiện cùng Báo Nhân Dân tặng 2.000 tờ báo 
Xuân tới đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo. 

 Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

Hội nghị đã nghe đ/c 
Phùng Nguyễn Hải 
Yến - Phó Bí thư Đảng 
ủy TSC, Phó Tổng Giám 

đốc Vietcombank báo cáo 
kết quả công tác năm 2019 
và triển khai nhiệm vụ năm 
2020. Báo cáo nêu rõ: năm 
2019, dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của Đảng ủy Vietcombank, 
Ban Lãnh đạo Vietcombank, 
Đảng ủy TSC có vai trò quan 
trọng là cơ quan đầu não tham 
mưu cho Đảng ủy, Ban Lãnh 
đạo Vietcombank trong việc 

SÁNG NGÀY 20/01/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (TSC), ĐẢNG BỘ TSC ĐÃ TỔ 
CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019 VÀ 
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020. 

định hướng và chỉ đạo toàn hệ 
thống thực hiện nhiệm vụ kinh 
doanh. Đồng thời, các bộ phận 
chức năng của TSC cũng trực 
tiếp đóng góp vào việc triển 
khai các trụ cột kinh doanh, 
nhất là trụ cột Đầu tư kinh 
doanh vốn. 

Bên cạnh nhiệm vụ chỉ 
đạo kinh doanh, trong năm 
2019, các bộ phận chức năng 
TSC còn đảm nhận nhiệm vụ 
rất quan trọng, tạo dựng sự 
phát triển bền vững và khả 
năng cạnh tranh lâu dài của 

Vietcombank. Đó là việc tiếp 
tục đẩy mạnh triển khai hàng 
loạt các dự án chuyển đổi, dự 
án hạ tầng công nghệ thông 
tin, trong đó có những dự án 
có quy mô lớn, tính phức tạp 
cao như dự án Core Banking, 
CTOM, RTOM… Bên cạnh 
đó, năm 2019 cũng là năm 
thể hiện sự tiên phong của 
Vietcombank trong việc xây 
dựng chiến lược phát triển cho 
giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 
2020-2025 và tầm nhìn 2030. 

Hội nghị đã nghe 04 tham 
luận của các chi bộ về một số 
mảng nghiệp vụ quan trọng 
của TSC, trong đó những nội 
dung nổi bật được nêu lên 
liên quan đến hoàn thiện các 
cơ chế chính sách trong nhiều 
lĩnh vực quan trọng; Đào tạo 
nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực nhằm thích ứng với 
các yêu cầu phát triển ngân 
hàng số…

Nhằm ghi nhận những 
đóng góp của các tập thể có 
thành tích xuất sắc trong công 
tác năm 2019, Đảng ủy TSC đã 
quyết định tặng Giấy khen cho 
các tổ chức Đảng trực thuộc.

Kết luận Hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư 
Đảng ủy TSC nhấn mạnh: Các 
chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các 
Trung tâm/Ban/Phòng cần 
tiếp tục nêu cao hơn nữa vai 
trò là đơn vị chỉ đạo, điều hành 
về chính sách; tập trung thực 
hiện tốt các giải pháp đổi mới, 
tăng cường công tác quản trị 
điều hành và phấn đấu hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kinh 
doanh năm 2020, giữ vững vị 
trí Vietcombank - Ngân hàng 
số 1 và hiện thực hóa khát 
vọng vươn ra biển lớn.

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải
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Tại quyết định số 3180/QĐ-VCB-TCNS ngày 
30/12/2019, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà 
Hoàng Diễm Thùy - Trưởng phòng Quản lý 

Tài sản nợ, Tài sản có giữ chức vụ Trưởng phòng 
Kinh doanh vốn TSC Vietcombank kể từ ngày 
01/01/2020.

Tại quyết định số 3181/QĐ-VCB-TCNS ngày 
30/12/2019, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký 
quyết định điều động và bổ nhiệm bà Trần Hải 
Vân - Phó Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở 
chính giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín 
dụng TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2020.

Tại quyết định số 3182/QĐ-VCB-TCNS ngày 
30/12/2019, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký 
quyết định điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Thu 
Hà - Trưởng phòng Quản lý rủi ro thị trường TSC 
giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Tài sản nợ, Tài 
sản có TSC Vietcombank kể từ ngày 01/01/2020.

Tại quyết định số 3183/QĐ-VCB-TCNS ngày 
30/12/2019, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký 
quyết định giao nhiệm vụ phụ trách phòng Quản lý 

Vietcombank công bố các quyết định 

NGÀY 31/12/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (TSC) ĐÃ DIỄN 
RA LỄ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT 
VIETCOMBANK VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM VÀ GIAO 
NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ TẠI TSC VIETCOMBANK.

rủi ro thị trường cho ông Lê Quang Hùng - Phó 
Trưởng phòng Quản lý rủi ro thị trường Trụ sở 
chính Vietcombank kể từ ngày 01/01/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nghiêm Xuân 
Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT yêu cầu 
các cán bộ được điều động và bổ nhiệm sớm 
bàn giao công việc cũ và tiếp nhận công việc 
mới, bắt tay ngay vào triển khai công việc, đảm 
bảo các phòng ban tiếp tục tối ưu hóa và nâng 
cao chất lượng hoạt động cả trong đề xuất cơ 
chế chính sách và nhiệm vụ kinh doanh. Chủ 
tịch HĐQT cũng đề nghị tập thể các phòng, ban, 
trung tâm có cán bộ được điều động bổ nhiệm 
cần ủng hộ, hỗ trợ tối đa đối với cán bộ được 
điều động, bổ nhiệm, nhằm xây dựng mối đoàn 
kết thống nhất trong tập thể, tạo sức mạnh gắn 
kết để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. 

Thay mặt các cán bộ được điều động và bổ 
nhiệm, bà Trần Hải Vân - Trưởng phòng Quản 
lý rủi ro tín dụng TSC đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo 
của Ban Lãnh đạo và bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối 
với Ban Lãnh đạo Vietcombank đã tin tưởng 
giao cho trọng trách mới. Bà Trần Hải Vân 
khẳng định nhiệm vụ mới gắn với trách nhiệm 
lớn và cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo phòng 
và CBNV xây dựng mối đoàn kết vững mạnh, 
nhất trí đồng lòng trong công việc, phấn đấu 
hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. 

về nhân sự tại Trụ sở chính 

NỔI BẬT

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ 
kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 
2022 và thông qua kết quả 
năm 2019 trên các mặt công 

tác: Công tác tham mưu, chỉ đạo; 
Công tác giáo dục của Đoàn; Tổ 
chức các phong trào hành động cách 
mạng của Đoàn; Tổ chức các chương 
trình đồng hành với đoàn viên 
thanh niên; Công tác quốc tế thanh 
niên; Công tác xây dựng Đoàn; Đoàn 
tham gia xây dựng Đảng cùng các 
hoạt động lớn được tổ chức trong 
năm 2019. 

Hội nghị đã chứng kiến nghi 
thức trang trọng trao tặng Kỷ niệm 

chương “Vì thế hệ trẻ”, khen thưởng 
cao quý nhất của Tổ chức Đoàn đối 
với cá nhân, cho 03 đồng chí: đ/c 
Thiều Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm; 
đ/c Nguyễn Danh Phương – Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank 
Thăng Long; đ/c Phạm Nhật Thắng 
– Phó Trưởng phòng Tài chính kế 
toán, nguyên Ủy viên BTV Đoàn 
Vietcombank, Bí thư ĐCS Trụ sở 
chính. 

Trong năm 2019, nhiều tập 
thể và cá nhân thuộc Đoàn TN 
Vietcombank đã được TW Đoàn, 
Đoàn Khối và Đoàn TN Vietcombank 

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 
Đoàn Thanh niên 
Vietcombank 

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

NGÀY 16/1/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
VIETCOMBANK (ĐOÀN TN) ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG “HỘI NGHỊ 
SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2017-2022” - TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN & 
PHONG TRÀO THANH NIÊN, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 
NĂM 2020.  

Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư BCH TƯ Đoàn (ngoài cùng bên phải) và đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực 
Đảng ủy Vietcombank trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 3 đ/c tại Vietcombank 

khen thưởng vì đã có thành tích 
xuất sắc trong hoạt động.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành 
Đoàn TN Vietcombank đã tiến hành 
kiện toàn bổ sung 6 đồng chí vào 
Ban Chấp hành và 1 đồng chí vào 
Ban Thường vụ.

Thay mặt Đảng ủy Vietcombank, 
đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy đã phát biểu 
chỉ đạo Đoàn TN Vietcombank 
những nội dung quan trọng: “Thứ 
nhất, Đoàn cần tập trung và có thêm 
nhiều giải pháp, sáng kiến hơn nữa 
trong xung kích thực hiện nhiệm vụ 
kinh doanh của đơn vị. Tham gia và 
đăng ký đảm nhận tất cả các mảng 
hoạt động của Chi nhánh. Trong giai 
đoạn Vietcombank đang đẩy mạnh 
triển khai các dự án chuyển đổi, hệ 
thống Đoàn cần tham gia vào công 
tác đào tạo, nắm bắt các chương 
trình mới, ứng dụng mới nhằm 
trang bị cho đoàn viên đủ kiến thức 
và kỹ năng tác nghiệp để hoàn thành 
công việc.

Thứ 2, Đoàn cần thực hiện tốt 
những công trình ASXH mà Đảng 
uỷ và Ban Lãnh đạo đã giao với 
chất lượng tốt nhất và hiệu quả cao 
nhất. Đó chính là hành động thiết 
thực góp phần thực hiện chính sách 
ASXH của Chính phủ, đồng thời 
mang giá trị nhân văn trong văn hóa 
Vietcombank lan tỏa tới cộng đồng.

Thứ 3, cần tạo ra một không khí 
sôi nổi của tuổi trẻ Vietcombank 
chào mừng Đại hội Đảng các 
cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Đoàn Thanh niên nhất quyết phải 
để lại dấu ấn của tuổi trẻ trong ngày 
hội lớn này bằng các hoạt động thiết 
thực”.

Bài & Ảnh: Nguyễn Duy Thanh

Ban Lãnh đạo Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ được điều động và bổ nhiệm 
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Lễ công bố quyết định điều động và bổ 
nhiệm Giám đốc Vietcombank Hải Dương

Sáng 28/12/2019, tại trụ sở Chi nhánh Vietcombank Hải 
Dương, Vietcombank đã trang trọng tổ chức Lễ công bố 
quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank 
Hải Dương.

Tại buổi lễ ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank đã trao quyết định điều động và bổ 
nhiệm Giám đốc Vietcombank Hải Dương cho ông Nguyễn 
Xuân Cao Cường - Giám đốc Vietcombank Hưng Yên thay cho 
bà Nguyễn Thị Thêu - Giám đốc Vietcombank Hải Dương nghỉ 
chế độ hưu trí từ ngày 1/1/2020. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Cao Cường 
cam kết sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình trên tinh thần trách 
nhiệm cao nhất để đưa hoạt động Vietcombank Hải Dương 
không ngừng phát triển hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa 
cho sự phát triển của hệ thống và địa phương.

 Bài & Ảnh: Phòng Kế toán 

Lễ công bố quyết định điều động và 
bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank 
Hưng Yên

Chiều 28/12/2019, tại trụ sở Vietcombank Hưng Yên, 
Vietcombank đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết 
định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank 
Hưng Yên. 

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng ban 
TCNS đã công bố quyết định số 3148/QĐ-VCB-TCNS 
ngày 26/12/2019 của HĐQT Vietcombank về việc 
điều động và bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng - Giám 
đốc Vietcombank Nam Định giữ chức vụ Giám đốc 
Vietcombank Hưng Yên kể từ ngày 01/01/2020 thay cho 
ông Nguyễn Xuân Cao Cường được điều động và bổ 
nhiệm làm Giám đốc Vietcombank Hải Dương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Mạnh Hùng - 
tân Giám đốc Vietcombank Hưng Yên hứa sẽ nỗ lực hết 
mình, cùng Ban Giám đốc và đội ngũ CBNV đoàn kết, 
xây dựng một tập thể vững mạnh, đảm bảo an toàn, 
hiệu quả để đưa Vietcombank Hưng Yên tiếp tục phát 
triển ngày càng bền vững, hoàn thành tốt nhất nhiệm 
vụ được giao.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

 Đ/c Nguyễn Dương Thái – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc 
mừng Đ/c  Nguyễn Xuân Cao Cương - tân Giám đốc Vietcombank Hải Dương

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT (bên phải) trao quyết định 
bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Vietcombank Nam Định giữ 

chức vụ Giám đốc Vietcombank Hưng Yên

Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Nam Định
Chiều 28/12/2019, tại trụ sở Vietcombank Nam Định, 

Vietcombank đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động 
và bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Nam Định.

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng ban 
QLNS đã công bố quyết định số 3149/QĐ-VCB-TCNS ngày 
26/12/2019 của HĐQT Vietcombank về việc điều động và bổ 
nhiệm bà Đoàn Thị Hồng Nga - Phó Giám đốc Vietcombank 
Sóc Sơn giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Nam Định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Đoàn Thị Hồng Nga - tân 
Giám đốc Vietcombank Nam Định khẳng định sẽ sát cánh, 
đồng lòng cùng tập thể Vietcombank Nam Định xây dựng 
khối đoàn kết vững mạnh, khắc phục mọi khó khăn, đưa 
Chi nhánh hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 Bài & Ảnh: Phạm Hoàng Anh

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho 

bà Đoàn Thị Hồng Nga - tân Giám đốc Vietcombank Nam Định

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank 
Đông Anh

Ngày 30/12/2019, tại Trụ sở Vietcombank Đông Anh đã diễn 
ra Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Đông Anh. 

Tại buổi lễ, Vietcombank đã công bố quyết định của Tổng 
Giám đốc về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hường 
- Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng Trụ sở chính giữ chức vụ 
Phó Giám đốc Vietcombank CN Đông Anh kể từ ngày 01/01/2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Minh Hường hứa sẽ nỗ 
lực phấn đấu, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất 
cùng Ban Giám đốc và CBNV xây dựng một tập thể vững mạnh, 
phục vụ khách hàng tốt nhất, góp phần đưa Chi nhánh Đông 
Anh ngày càng lớn mạnh, hoạt động an toàn và hiệu quả.

 Bài & Ảnh: Linh Tran

Vietcombank bổ nhiệm Phó Giám 
đốc chi nhánh Hùng Vương

Chiều 30/12/2019, tại Trụ sở Vietcombank Hùng 
Vương, đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó 
Giám đốc Chi nhánh Hùng Vương. 

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng Ban Tổ 
chức & Nhân sự đã công bố Quyết định số 3179/QĐ-
VCB-TCNS ngày 30/12/2019 của Tổng Giám đốc về việc 
bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bảy - Trưởng phòng Kế toán 
Vietcombank Hùng Vương giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Hùng Vương kể từ ngày 03/01/2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Bảy - 
tân Phó Giám đốc Vietcombank Hùng Vương hứa sẽ 
học hỏi, nắm bắt công việc, cùng với Chi ủy, Ban Giám 
đốc xây dựng một tập thể Vietcombank Hùng Vương 
vững mạnh, đoàn kết, gắn bó cùng nhau hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm được giao.

 Bài & Ảnh: Ngô Thị Phấn

Vietcombank công bố quyết định điều động và bổ 
nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Sóc Sơn

Bà Đinh Thị Thái – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (trái) trao quyết định điều động và 
bổ nhiệm cho bà Nguyễn Minh Hường – tân Phó Giám đốc Vietcombank Đông Anh

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) trao 
quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Bảy -  tân Phó Giám đốc 

Vietcombank Hùng Vương

Ngày 02/01/2020, tại trụ sở Vietcombank Sóc Sơn diễn ra Lễ công bố Quyết 
định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh. 

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Huệ Anh - Phó Ban Tổ chức và Nhân sự đã 
trao Quyết định số 3153/QĐ-VCB-TCNS ngày 26/12/2019 của Tổng Giám đốc 
Vietcombank về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó 
Giám đốc Vietcombank Đông Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Sóc 
Sơn kể từ ngày 01/01/2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trọng Khoa hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, 
rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng Ban Giám đốc và toàn 
thể CBNV Chi nhánh xây dựng một tập thể vững mạnh, phục vụ khách hàng tốt 
nhất, góp phần đưa Vietcombank Sóc Sơn ngày càng lớn mạnh, hoạt động an 
toàn và hiệu quả.

 Bài & Ảnh: Duc Anh_Nguyen (Mr.IT)

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank (thứ hai từ trái sang) trao Quyết định 

điều động và bổ nhiệm cho ông Đỗ Trọng Khoa - tân 
Phó Giám đốc Vietcombank Sóc Sơn

NỔI BẬT
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Vietcombank khởi động Dự án EES và ICS
Sáng ngày 20/12/2019, tại Trụ sở chính, Vietcombank tổ chức 

Khởi động Dự án khảo sát, đo lường mức độ hài lòng và gắn kết 
của cán bộ (EES) và mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ (ICS).  

Vietcombank triển khai Dự án EES và ICS năm 2019 với mục 
tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nội bộ 
và mức độ gắn kết của cán bộ đối với ngân hàng. Khảo sát EES 
hướng tới toàn bộ CBNV trong khi khảo sát ICS được thực hiện 
đối vơi cán bộ quản lý cấp trung. Kết quả khảo sát, đo lường sẽ 
được phân tích, đánh giá, áp dụng trong công tác xây dựng chính 
sách liên quan đến đào tạo, cơ chế đãi ngộ, thu hút, giữ chân 
người lao động của Vietcombank. Dự án được thực hiện ngay 
trong tháng 12/2019.

 Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Quảng cảnh Lễ khởi động Dự án EES và ICS

Vietcombank ra mắt ứng dụng 
Smart OTP phiên bản mới 

Từ ngày 02/01/2020, Vietcombank chính 
thức ra mắt ứng dụng Smart OTP phiên bản 
mới với nhiều cải tiến và hạn mức giao dịch lên 
tới 01 tỷ đồng cho các giao dịch trên Internet 
Banking.

Đối với các khách hàng giao dịch trên 
Mobile Banking, Vietcombank cũng thực hiện 
tích hợp phương thức xác thực bằng Smart 
OTP ngay trong ứng dụng VCB-Mobile B@
nking (phiên bản tích hợp). Khi giao dịch bằng 
phương thức xác thực này, hạn mức giao dịch 
trên Mobile Banking cũng được nâng lên tới 01 
tỷ đồng/giao dịch.

Quý khách vui lòng tham khảo các thông 
tin và hướng dẫn sử dụng tại website của 
Vietcombank. 

Lễ công bố Quyết định tuyển dụng và bổ 
nhiệm Phó trưởng phòng Quản lý nợ Trụ sở 
chính Vietcombank

Sáng ngày 02/01/2020, tại Trụ sở chính Vietcombank đã diễn 
ra Lễ công bố Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Phó trưởng 
phòng Quản lý nợ Trụ sở chính Vietcombank.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó Trưởng Ban Tổ chức và 
Nhân sự đã công bố quyết định số 3191/QĐ-VCB-TCNS ngày 
31/12/2019 của Tổng Giám đốc Vietcombank về việc tuyển dụng 
và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chuẩn - Giám đốc Trung tâm 
Thẩm định tài sản Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài 
sản - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam vào làm việc tại Trụ sở 
chính Vietcombank và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý nợ 
Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 01/01/2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Chuẩn - tân Phó 
Trưởng phòng Quản lý nợ Trụ sở chính Vietcombank cam kết sẽ 
luôn nỗ lực, nhiệt huyết, đem những kinh nghiệm đã có để thực 
hiện tốt nhất công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Bài & Ảnh: Đặng Thành 

Vietcombank Thành Công thay đổi địa 
điểm và khai trương hoạt động tại trụ 
sở mới 

Kể từ ngày 13/01/2020, Vietcombank Thành Công 
chuyển địa điểm trụ sở và khai trương hoạt động tại địa 
điểm mới. Cụ thể:

Địa điểm cũ: Lô 3 ô 4.1 cc Hoàng Đạo Thúy, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Địa điểm mới: Số 01 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, TP. Hà Nội; Điện thoại: 024 6257 8686.

Trụ sở mới của Vietcombank Thành Công nằm ở khu 
vực trung tâm quận Đống Đa, tiếp giáp với nhiều tuyến 
đường huyết mạch. Với diện tích sử dụng hơn 6.000 m2 

bao gồm 01 tầng hầm và 11 tầng làm việc, trụ sở mới của 
Chi nhánh sẽ mang đến cho khách hàng không gian giao 
dịch hiện đại, rộng rãi và thuận tiện.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Thức

Thay đổi địa điểm PGD Cẩm Lệ - Vietcombank Đà Nẵng
Kể từ ngày 06/01/2020, PGD Cẩm Lệ trực thuộc Vietcombank Đà Nẵng được dời từ địa chỉ 189 Ông 

Ích Khiêm, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng đến địa chỉ 36 Ông Ích Khiêm, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Văn Chính

Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Vinh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 
ông Nguyễn Đình Chuẩn - tân Phó Trưởng phòng Quản lý nợ TSC Vietcombank

NHỊP SỐNG
NỔI BẬT

Vietcombank Kon Tum thông báo thay đổi tên và địa điểm 
PGD Sa Thầy thành PGD Duy Tân

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Kon Tum (Vietcombank Kon Tum) trân trọng 
thông báo: Kể từ ngày 02/12/2019, Phòng giao dịch (Pgd) Sa Thầy trực thuộc Vietcombank Kon Tum chính 
thức thay đổi tên và địa điểm hoạt động, cụ thể như sau:
Tên và địa điểm cũ:

• Tên: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum – Phòng giao dịch Sa Thầy

• Địa điểm: Số 21 Lê Duẩn, Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Tên và địa điểm mới:

• Tên: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum – Phòng giao dịch Duy Tân

• Địa điểm: Số 04 – 06 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 Quý khách hàng giao dịch vui lòng liên hệ: Vietcombank Kon Tum – Phòng giao dịch Duy Tân: Số 04 – 06 

Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0260.3933667.
 Bài: Nguyễn Thị Trúc Phượng
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Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và 
hưởng ứng phong trào “Vietcombank chung tay vì người nghèo - không ai 
bị bỏ lại phía sau”, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại khắp các 
Chi nhánh Vietcombank trên cả nước đều tổ chức những hoạt động ASXH 
ý nghĩa, chăm lo Tết cho người nghèo như: thăm hỏi tặng quà các Mẹ Việt 
Nam anh hùng; tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng nhà 
đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các hộ đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các địa 
phương xóa nghèo; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, các bệnh nhân 
điều trị tại bệnh viện; thực hiện các chương trình từ thiện có ý nghĩa mang 
tên “Xuân ấm tình người”, “Ấm áp vùng cao”; “Chắp cánh ước mơ”... 

Những phần quà ấm ấp tình người ấy góp phần kịp thời động viên 
những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về, chứa 
đựng tình cảm và tấm lòng của Ban Lãnh đạo và CBNV Vietcombank đến 
với đồng bào, lan tỏa các giá trị nhân văn của Vietcombank đến với cộng 
đồng.

Chung NIỀM TIN tổng hợp những thông tin và hình ảnh về chuỗi sự 
kiện ASXH ấm áp nghĩa tình này tại các Chi nhánh trên toàn hệ thống 
Vietcombank.

Vietcombank

đến với cộng đồng
mang TẾT ẤM 

Ông Hà Thành Hải - Giám đốc Vietcombank Tuyên Quang (thứ 4 từ trái qua), đại diện 
Vietcombank tặng tỉnh Tuyên Quang 3 tỷ đồng xây dựng trường học

VIETCOMBANK TUYÊN QUANG 
 16/01/2020

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức 
Chương trình tặng quà Tết của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất 
độc da cam/dioxin, công nhân, người lao động hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Tại chương trình, bên cạnh 350 suất quà Tết của Uỷ ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các gia đình chính sách, 
nạn nhân chất độc da cam/dioxin, công nhân, người lao động 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, Vietcombank đã tài trợ 
tỉnh Tuyên Quang 3 tỷ đồng xây dựng trường học tại xã Yên 
Lập, huyện Lâm Bình. 

 Bài: Đặng Thị Thủy

Ông Trần Xuân Dũng - Phó Giám đốc, Chủ tịch BCH CĐ (thứ 3 từ phải qua) 
trao 25 triệu đồng cho UBMTTQ huyện Lục Nam thực hiện chương trình 

ASXH tết cho người nghèo.

Vietcombank Bắc Giang phối hợp với chính quyền địa 
phương tổ chức chương trình tặng 600 suất quà Tết, tổng 
giá trị 300 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, học sinh 
nghèo vượt khó tại địa bàn TP. Bắc Giang và các huyện Lục 
Ngạn, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam; các 
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết tại Bệnh viện Đa 
Khoa tỉnh Bắc Giang. 

Những phần quà được gửi trao mang theo sự ấm áp tình 
người Vietcombank, mang ý nghĩa tinh thần, kịp thời động 
viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết thêm vui 
tươi, đầm ấm, các em học sinh có động lực vươn lên học tốt, 
các bệnh nhân nghèo có thêm sự an ủi vượt qua bệnh tật.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

BCH Công đoàn cơ sở Vietcombank Hoàng Mai tổ chức 
Chương trình thiện nguyện “Xuân gắn kết - Tết sẻ chia” năm 
2020 cho các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm tim mạch 
(Bệnh viện Nhi Trung ương) với mong muốn mang đến một 
cái Tết ấm áp cho các bạn nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện.

Đoàn thiện nguyện của Chi nhánh đã trực tiếp thăm hỏi 
và trao 02 gói tài trợ chi phí mổ tim với tổng giá trị 40 triệu 
đồng cho 02 trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, trao trực tiếp hơn 120 phần quà Tết bằng tiền mặt cho 
các bệnh nhi với tổng giá trị các phần quà là 80 triệu đồng.

 Bài & Ảnh: Thanh Tùng

VIETCOMBANK BẮC GIANG

VIETCOMBANK HOÀNG MAI 

 13 – 21/01/2020

 19/01/2020

NHỊP SỐNG
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Tối 05/01/2020, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp 
với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao 
lưu nghệ thuật “Mùa Xuân cho em” lần thứ 13 năm 2020.

Chương trình diễn ra với nhiều nội dung thiết thực, 
hấp dẫn: Lắng nghe và khám phá hành trình ước mơ 
của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; theo chân 
những em nhỏ vùng cao người dân tộc Dao, Tày, Bana... 
đến điểm trường, vùng khó khăn đang nuôi dưỡng ước 
mơ giản dị của các em.

Tại chương trình, cùng nhiều tập thể và cá nhân, 
Vietcombank đã trao số tiền 5 tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ 
Bảo trợ trẻ em. Theo Ban Tổ chức, số tiền ủng hộ của các 
mạnh thường quân dành cho chương trình năm nay 
đạt trên 114 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dành để giúp 
đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn thông qua 
nhiều chương trình như: phẫu thuật tim, dị tật về mắt, 
nụ cười; cấp học bổng, cấp xe đạp, dụng cụ học tập, xây 
dựng công trình lớp học, nhà nội trú…

 Bài & Ảnh: Đặng Thành

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank chia sẻ: Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” 
truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, và theo phương 
châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy, Ban Lãnh 
đạo, Công đoàn Vietcombank luôn mong muốn được chia sẻ 
những khó khăn với các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc 
biệt, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về. Món quà là tình cảm của 
Ban Lãnh đạo và CBNV Vietcombank với mong muốn mang 
đến cái Tết thật ấm áp cho những bệnh nhân đang điều trị tại 
Viện trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý. 

Thay mặt lãnh đạo Viện Huyết học Truyền máu Trung 
ương, Tiến sỹ, Bác sỹ Bạch Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Viện 
trưởng bày tỏ cảm ơn đến Ban Lãnh đạo cùng tập thể CBNV 
Vietcombank đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với những 
bệnh nhân nghèo và cho biết, những món quà Tết ý nghĩa 
là nguồn động viên lớn đối với những bệnh nhân xa nhà vào 
dịp Tết, đồng thời giúp các bệnh nhân thêm tin tưởng và kiên 
cường chiến đấu với bệnh tật, lạc quan hơn trong cuộc sống. 
Ban Lãnh đạo Viện mong muốn Vietcombank tiếp tục chung 
tay, đồng hành cùng Viện hỗ trợ, giúp đỡ những bệnh nhân 
nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 

 Bài & Ảnh: Đặng Thành

Vietcombank ủng hộ 
5 tỷ đồng hỗ trợ trẻ 
em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn

 Ông Trần Phúc Cường – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank 
(giữa) trao biển tượng trưng số tiền 5 tỷ đồng cho đại diện Quỹ BTTE, với sự 

chứng kiến của Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hà

Vietcombank
tặng quà Tết bệnh nhân 
nghèo tại Viện Huyết học - 
Truyền máu Trung ương
NGÀY 18/01/2020, TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN 
MÁU TRUNG ƯƠNG, VIETCOMBANK ĐÃ TRAO 
50 SUẤT QUÀ (MỖI SUẤT TRỊ GIÁ 1 TRIỆU ĐỒNG) 
ĐẾN CÁC BỆNH NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ 
KHĂN ĐANG PHẢI ĐIỀU TRỊ TẠI VIỆN HUYẾT HỌC 
TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đào Minh Tuấn (thứ 9 từ trái sang) cùng Tiến sỹ, 
Bác sỹ Bạch Quốc Khánh – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu 

Trung ương (thứ 8 từ trái sang) và các tập thể, cá nhân trao quà ủng hộ cho bệnh 
nhân và gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, CBNV 
Vietcombank Đà Nẵng phối hợp với Hội từ thiện và bảo 
vệ quyền trẻ em TP. Đà Nẵng trao 300 suất quà, mỗi suất 
trị giá 500.000 đồng, cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
ở bãi rác Khánh Sơn và các hộ gia đình nghèo quận Hải 
Châu và quận Thanh Khê. 

Trước đó, CBNV Vietcombank Đà Nẵng cũng đến 
thăm và tặng quà 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng do Chi nhánh 
nhận phụng dưỡng và chăm sóc trong 25 năm qua, tổ 
chức khánh thành và bàn giao 4 căn nhà tình nghĩa, mỗi 
căn trị giá 50 triệu đồng, cho các hộ gia đình nghèo có 
hoàn cảnh khó khăn ở Hòa Vang, Cẩm Lệ kịp đón Tết. 

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

Ông Đặng Ngọc Bửu Quỳnh, Phó Giám đốc, Phó CT CĐCS Vietcombank Đà Nẵng trao 
quà cho hộ gia đình nghèo Quận Hải Châu

Ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Vietcombank Sở giao 
dịch trao tặng quà Tết cho đồng bào xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Công đoàn Sở giao dịch tổ chức chương trình ASXH 
“Sưởi ấm vùng cao” - Tặng quà đồng bào nghèo nhân dịp Tết 
Nguyên đán Canh Tý 2020 tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái. 

Trong chương trình, Đoàn đã gặp gỡ và cùng chia sẻ về 
những hoàn cảnh khó khăn của các hộ gia đình. Thay mặt 
các đơn vị tài trợ, đại diện Vietcombank Sở giao dịch và Trung 
tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm trao tặng 100 suất quà 
Tết cho đồng bào nghèo, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. 
Những phần quà là sự hỗ trợ thiết thực cho một cái Tết ấm no 
với đồng bào nghèo xã Cảm Nhân.

 Bài & Ảnh: Phòng KHDN2

VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH
 20/01/2020

NHỊP SỐNG

Vietcombank Sở Giao dịch phối hợp cùng Tổng Công 
ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tổ chức chương trình 
từ thiện “Xuân ấm tình người” - trao tặng quà Tết cho bà 
con gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn trong 
xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, Chi nhánh đã trao tặng 100 suất quà (mỗi suất 
trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình chính sách, hộ đặc 
biệt khó khăn trên địa bàn xã. Mặc dù giá trị phần quà 
không lớn song việc làm ý nghĩa này đã thể hiện tinh thần 
“Tương thân tương ái” của CBNV Vietcombank Sở giao 
dịch, góp phần giúp đỡ các gia đình nghèo có được cái 
Tết Canh Tý đầm ấm, hạnh phúc.

 Bài & Ảnh: Nguyệt Minh

 18/01/2020

Đại diện Vietcombank Sở giao dịch và PVEP trao tặng biểu chưng “Xuân ấm tình 
người” cho đại diện UBND xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
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Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Chi nhánh - Chủ tịch Công đoàn (thứ 2 từ 
phải qua) trao quà hỗ trợ các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn cho 

đại diện Hội cựu chiến binh tỉnh Nam Định

VIETCOMBANK NAM ĐỊNH 
 20 - 21/01/2020

Vietcombank Nam Định phối hợp với các đơn vị trên địa 
bàn trao 400 suất quà Tết, tổng giá trị lên tới 200 triệu đồng 
cho các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn tỉnh Nam Định.

Những phần quà tuy không lớn về giá trị nhưng ấm áp 
tình người, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về, đồng thời thể hiện truyền 
thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan 
tâm chia sẻ của toàn thể CBNV Vietcombank Nam Định đến 
những hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần làm vơi bớt 
những khó khăn, giúp các gia đình đón Tết thêm tươi vui, đầm 
ấm, tạo động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

 Bài & Ảnh: Phạm Quang Khải

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

VIETCOMBANK THÁI NGUYÊN

 11/01/2020

 07/01/2020

Vietcombank Hải Dương phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, 
Đài PTTH tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình “Xuân 
ấm tình người” năm 2020. Nhân dịp này, Vietcombank đã tài 
trợ xây dựng 1 trường tiểu học tại xã Tân Trường 1, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương trị giá 4 tỷ đồng và ủng hộ 2.400 suất 
quà Tết trị giá 1,2 tỷ đồng (trong đó Vietcombank Hải Dương 
ủng hộ 2.100 suất quà trị giá 1,05 tỷ đồng và Vietcombank 
Chí Linh ủng hộ 300 suất quà trị giá 150 triệu đồng). Cũng 
tại chương trình “Xuân ấm tình người” năm nay, Ban tổ chức 
đã tiếp nhận 30.165 suất quà với tổng trị giá trên 24 tỷ đồng.

“Xuân ấm tình người” là chương trình thường niên có 
ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Vietcombank Hải Dương khởi 
xướng, đồng hành liên tục từ năm 2012 đến nay. 

 Bài & Ảnh: Lê Thị Hiệp

VIETCOMBANK CHÍ LINH
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, để mọi 

người, mọi nhà, đặc biệt là các hộ nghèo được đón tết 
vui vẻ, đầm ấm, Vietcombank Chí Linh đã trao tặng 300 
suất quà Tết trị giá 150 triệu đồng tại TP. Chí Linh, huyện 
Thanh Miện và TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Thành 
ủy, UBND, UBMTTQ TP. Chí Linh, đồng thời thể hiện sự 
quan tâm, đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, ngày 
14/01/2020, Vietcombank Chí Linh đã trao tặng 02 căn 
nhà đại đoàn kết, mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng cho 
hộ gia đình bà Mặc Thị Nhân và hộ gia đình bà Nguyễn 
Thị Bản tại phường An Lạc, TP. Chí Linh.

Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, 
nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, “Tương thân 
tương ái”, thể hiện tình cảm và trách nhiệm với cộng 
đồng của Vietcombank Chí Linh, góp phần chia sẻ, giúp 
đỡ, tạo điều kiện cho những người nghèo trên địa bàn 
thành phố có cơ hội thoát nghèo, xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc. Tặng nhà đại đoàn kết sẽ là hoạt 
động ASXH thường niên của Chi nhánh.

 Bài & Ảnh: Hoàng Vân

Vietcombank Thái Nguyên phối hợp với UBND huyện 
Định Hóa tổ chức chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người 
nghèo năm 2020” tại xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái 
Nguyên.

Tại chương trình, đại diện Vietcombank Thái Nguyên đã 
trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 
100 hộ nghèo, cận nghèo của xã Định Biên, huyện Định Hóa. 
Trong những năm qua, Ban Giám đốc và CBNV Chi nhánh 
luôn coi việc thực hiện công tác ASXH là trách nhiệm của 
đơn vị đối với cộng đồng. Vietcombank Thái Nguyên hy vọng, 
thông qua chương trình sẽ góp phần chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần, kịp thời động viên khích lệ những hộ gia đình 
vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và đón Tết Nguyên đán 
Canh Tý 2020 no ấm và sum vầy.

 Bài & Ảnh: Phòng Khách Hàng

Bà Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc Vietcombank Chí Linh trao tặng quà Tết cho 
người nghèo tại xã An Lạc - thành phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

Đại diện UBND huyện Định Hóa nhận phần quà tài trợ của 
Vietcombank Thái Nguyên.

Đ/c Trần Thùy Dương - Giám đốc Chi nhánh trao quà cho các hộ nghèo

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK PHỐ HIẾN 

Ngày 15/01/2020, Vietcombank Phố Hiến kết hợp cùng 
UBND huyện Ân Thi và Hội chữ thập đỏ huyện tổ chức tặng 
100 suất quà cho các hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất 
độc da cam.

Ngày 16/1/2020, Vietcombank Phố Hiến kết hợp cùng 
UBND huyện Khoái Châu trao tặng 100 suất quà Tết và UBND 
TP. Hưng Yên trao tặng 100 suất quà Tết cho người nghèo, 
người có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã, phường: An Tảo, Hiến 
Nam, Liên Phương, Hùng Cường, mỗi suất quà gồm hiện vật 
và 500 nghìn đồng.

Tổng kết chuỗi chương trình, Vietcombank Phố Hiến đã 
trao 300 suất quà Tết tặng người nghèo, nạn nhân chất độc da 
cam, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng 
giá trị lên đến 200 triệu đồng.

 Bài: Nguyễn Hằng Đ/c Phạm Thị Hồng Nhung thăm và tặng quà các gia đình nghèo 
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VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG 

 08/01/2020

 08/01/2020

Vietcombank Vĩnh Phúc tổ chức đến thăm hỏi, động 
viên sức khỏe và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị 
Thai, người đã có nhiều hy sinh, cống hiến to lớn cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
và được Chi nhánh xin nhận phụng dưỡng đến cuối đời. 

Ngoài ra, nhằm chung tay góp sức mang Tết sum vầy 
và mùa Xuân ấm áp tràn ngập yêu thương cho những 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, Vietcombank Vĩnh 
Phúc cũng đã tổ chức thực hiện rất nhiều chương trình 
thiện nguyện, an sinh ý nghĩa. 

 Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Phạm Ngọc Thúy

Vietcombank Bình Dương phối hợp với UBMTTQ thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn 
kết cho hộ gia đình ông Nguyễn Thành Bá tại tổ 2, khu phố 
5, phường Uyên Hưng, là hộ gia đình có hoàn cảnh rất khó 
khăn. Ngôi nhà xây mới với tổng kinh phí 93 triệu đồng, trong 
đó Vietcombank Bình Dương hỗ trợ 80 triệu đồng. Ngoài ra, 
Vietcombank Bình Dương cũng trao tài trợ số tiền 20 triệu 
đồng tại chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần thứ XIII 
- năm 2020 do Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình 
Dương tổ chức.

Trước đó, tháng 12/2019, Chi nhánh đã đi thăm và tặng 
quà Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nhành (thị xã Bến 
Cát) và bà Võ Thị Cẩn, là con gia đình Liệt sĩ (xã Tân Mỹ, huyện 
Bắc Tân Uyên); phối hợp với Hội khuyến học thị xã Thuận 
An tổ chức trao tặng 100 suất học bổng với tổng giá trị 100 
triệu đồng cho học sinh nghèo, hiếu học năm học 2019-2020; 
trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, có thành tích 
tốt trong học tập tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (150 triệu 
đồng), Trường THPT Trịnh Hoài Đức (50 triệu đồng).

 Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Ông Đỗ Minh Phượng –  Phó Giám đốc Chi nhánh – Chủ tịch CĐCS (đứng giữa) 
trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thai

Ông Nguyễn Võ Duy Khương, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Bình Dương (hàng đầu, bên trái) trao học bổng Chắp cánh ước mơ 

cho các em sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đại diện hai Chi Đoàn chụp ảnh lưu niệm

VIETCOMBANK VŨNG TÀU
 09/01/2020

Nhân dịp các chiến sỹ Chi đội Kiểm ngư số 2 lên đường 
nhận nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa dịp Tết Canh Tý 2020, 
Chi đoàn cơ sở Vietcombank Vũng Tàu đã đến chia tay và 
trao tặng nhiều phần quà Tết như bánh chưng, chả giò, kẹo, 
mứt,… thay lời động viên tinh thần dành cho các chiến sỹ.

Đây là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện sự gắn kết giữa 
hai đơn vị kết nghĩa, Đoàn Cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 và 
Chi đoàn cơ sở Vietcombank Vũng Tàu, thể hiện tinh thần 
sẻ chia và động viên gửi đến những chiến sỹ trước giờ lên 
đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc, giúp các anh có thêm động lực và tinh thần 
trong quá trình công tác.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Giàu

Bà Dương Thoại Uyên - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở – trao 15 suất học 
bổng cho sinh viên Trường Đại học An Giang

Trường Đại học An Giang tổ chức Lễ trao học bổng cho 65 
sinh viên nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, góp phần 
chia sẻ những khó khăn, vất vả của các em và giúp các em 
vững tin phấn đấu vươn lên trong học tập. 

Tại buổi lễ, đại diện Vietcombank An Giang đã trao 15 suất 
học bổng cho 15 sinh viên, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Ghi 
nhận và tri ân sự hỗ trợ quý báu của Chi nhánh, đại diện Ban 
giám hiệu Nhà trường đã trao quà kỷ niệm thay lời cảm ơn 
sâu sắc của thầy và trò Trường Đại học An Giang dành cho 
Ngân hàng. 

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Chi nhánh trao học bổng cho 
các sinh viên Trường Đại học An Giang.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Phương Linh

VIETCOMBANK AN GIANG 
 07/01/2020

Công đoàn cơ sở Vietcombank Vĩnh Phúc tổ chức đến 
thăm hỏi và tặng quà Tết cho cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ/chồng 
thuộc đối tượng chính sách của CBNV Chi nhánh. Đây là hoạt 
động hết sức ý nghĩa, không chỉ là dịp để Ban Giám đốc Chi 
nhánh thể hiện sự quan tâm, tri ân đến gia đình CBNV mà còn 
là cơ hội để gia đình và cơ quan được gặp gỡ, chia sẻ những 
khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống, giúp 
động viên tinh thần CBNV thêm yêu cơ quan và gắn bó nhiều 
hơn với ngân hàng.

 Bài & Ảnh: Trịnh Thùy Linh

VIETCOMBANK VĨNH PHÚC 

 11/01/2020

NHỊP SỐNG

Bà Lê Thị Thu Trang - Phó chủ tịch CĐCS ((thứ 2 từ phải sang) trao quà cho 
người nghèo

 12 - 13/01/2020

Vietcombank Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị trên địa 
bàn thực hiện trao quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia 
đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, các học sinh 
nghèo vượt khó, trẻ em khuyết tật bẩm sinh với tổng giá trị 
lên tới 150 triệu đồng. 

Những phần quà giá trị tuy không lớn nhưng ấm ấp tình 
người, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn nhân dịp Tết đến Xuân về, đồng thời thể hiện truyền 
thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan 
tâm chia sẻ của cộng đồng xã hội cũng như của Vietcombank 
đến những hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các gia đình 
đón Tết thêm tươi vui, đầm ấm, động viên và tạo động lực để 
các gia đình, các em học sinh vươn lên trong cuộc sống.

 Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Nguyễn Văn Thông
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Bà Hoàng Thị Khánh -  Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở - Phó Giám đốc Chi nhánh trao 
quà tặng cho đại diện Trường PTDTBT TH &THCS Thung Nai

VIETCOMBANK NAM HÀ NỘI 
 19/12/2019

Đoàn Vietcombank Nam Hà Nội tổ chức Chương trình 
thiện nguyện “Chắp cánh ước mơ” năm 2019 dành tặng học 
sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú, TH&THCS Thung Nai, 
xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Đoàn đã trao tặng những phần quà thiết thực phục vụ 
cho việc chăm sóc, nâng cao chất lượng sống, học tập của các 
em cũng như giảng dạy của giáo viên như: áo khoác, đồ dùng 
học tập, 10 suất học bổng, đóng góp vào Quỹ khuyến học của 
Trường…với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

 Bài & Ảnh: Tran Manh Dung

VIETCOMBANK THÁI BÌNH

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Vietcombank 
Thái Bình đã dành tặng trên 3.000 suất quà Tết với tổng trị giá 
1,4 tỷ đồng cho các hộ nghèo trên toàn tỉnh.

Nghĩa cử cao đẹp này đã được Đảng bộ, UBND các cấp ghi 
nhận và đánh giá cao đóng góp của Chi nhánh trong công tác 
ASXH trên địa bàn. Trong thời gian tới, Vietcombank Thái Bình 
tiếp tục triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh và làm tốt công 
tác ASXH.

 Bài & Ảnh: Tô Thị Thúy

Vietcombank Bắc Gia Lai tổ chức bàn giao 20 căn nhà tình 
nghĩa (trị giá 50 triệu đồng/căn) cho bà con là người dân tộc 
thiểu số làng Tăng, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Tại 
sự kiện, BCH Công đoàn Chi nhánh cũng đã trao 20 suất quà 
tặng bà con nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

Nằm trong chuỗi hoạt động ASXH nhân dịp đón Tết, ngày 
22/01/2020, Chi nhánh Bắc Gia Lai đã tổ chức trao 300 suất 
quà, mỗi suất trị giá 500.000 cho các gia đình có công với 
Cách mạng, gia đình người nghèo trên địa bàn các huyện Đak 
Đoa, Kbang và thị xã An khê (mỗi huyện, thị xã 100 suất quà).

Trước đó, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên đã tổ chức 
trao 170 suất quà, giá trị mỗi suất 300.000, là số tiền do CBNV 
Chi nhánh đóng góp tặng các gia đình nghèo tại: phường Yên 
Thế; phường Yên Đỗ; phường Đống Đa, xã Biển Hồ, xã Tiên 
Sơn, Trường Quốc Tế Châu Á - Thái Bình Dương - Gia Lai thuộc 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 Bài & Ảnh: Trần Anh Thắng

VIETCOMBANK BẮC GIA LAI
 14, 20 & 22/01/2020

VIETCOMBANK LONG AN

Bà Nghiêm Thị Hoa – Phó Giám 
đốc Vietcombank Long An (áo 
trăng đeo kính) trao tặng quà cho 
các hộ dân

Tặng quà Tết cho gia đình 
khó khăn

Trao tặng nhà tình nghĩa

Nhân dịp mừng Xuân Canh Tý năm 2020, Vietcombank 
Long An đã tổ chức chuỗi các hoạt động ASXH, tặng quà cho 
đồng bào nghèo, gia đình chính sách với mong muốn mang 
Tết ấm đến với cộng đồng.

Vừa qua, đại diện Vietcombank Long An đã đến thăm 
và tặng 1.000 phần quà Tết cho các gia đình chính sách 
khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi phần quà trị giá 
500.000 đồng. 

Chương trình đã mang lại niềm vui cho bà con nghèo 
vui Xuân đón Tết, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào 
“Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai ở lại phía 
sau”, thể hiện vai trò trách nhiệm đối với cộng đồng, đồng 
thời tôn vinh giá trị bản sắc văn hóa của Vietcombank.

 Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Ngày 20/01/2020, đại diện Ban Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên và lãnh đạo PGD Kiến 
Tường - Vietcombank Long An phối hợp cùng lãnh đạo chính 
quyền địa phương thực hiện Lễ trao nhà tình nghĩa cho ông 
Nguyễn Văn Hoanh, là con thờ cúng Liệt sỹ Nguyễn Văn Chối, 
ngụ tại ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh 
Long An. 

Căn nhà được bàn giao, trao tặng ngay thềm năm mới 
Canh Tý 2020, mang lại không khí phấn khởi cho gia đình vui 
Xuân đón Tết, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, 
sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương và doanh 
nghiệp đối với các hộ chính sách.

Trước đó, ngày 27/12/2019, đại diện Ban Giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên và lãnh đạo, 
nhân viên PGD Kiến Tường cũng đã phối hợp cùng lãnh đạo 
chính quyền địa phương thực hiện lễ trao nhà tình nghĩa cho 
ông Ngô Văn Hồng, là con liệt sỹ, ngụ tại xã Bình Hòa Tây, một 
xã biên giới thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. 

Như vậy, trong năm 2019, Vietcombank Long An đã xây 
tặng 08 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá 450 
triệu đồng. Ngoài ra, Vietcombank Long An còn thực hiện 
nhiều chương trình tài trợ giáo dục cho các đơn vị trường học, 
tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Bà Nghiêm Thị Hoa – Phó Giám đốc Vietcombank Long An (áo trắng đeo kính) trao 
tặng quà cho các hộ dân

NHỊP SỐNG

Ngày 7/12/2019, đại diện Chi nhánh phối hợp cùng lãnh 
đạo chính quyền địa phương thực hiện lễ trao nhà tình nghĩa 
cho ông Tạ Văn Oanh, ngụ tại ấp 5, xã Tân Thành, huyện Tân 
Thạnh, tỉnh Long An, là thương binh hạng ¾, tỷ lệ thương tật 
41%. 

Buổi lễ trao nhà diễn ra trong bầu không khí xúc động. 
Ông Oanh hiện đã 82 tuổi và sức khỏe rất yếu. Tuy không thể 
ngồi dậy nhưng ông vẫn cố gắng nói lời cảm ơn đến Đảng, 
Nhà nước, nhà tài trợ đã xậy tặng ông ngôi nhà tình nghĩa.

 Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Đại diện Ban Giám đốc 
và Chính quyền địa 
phương trao trặng nhà 
tình nghĩa

 07/12/2019
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VIETCOMBANK VINH

VIETCOMBANK NAM HẢI PHÒNG

 23/12/2019

Trong những ngày đầu Xuân năm 2020, Vietcombank 
Nam Hải Phòng đã phối hợp với Hội Từ Thiện thành phố, 
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Làng nuôi dạy trẻ mồ côi 
Hoa Phượng tiến hành trao tặng 400 suất quà gửi đến 
các cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật trên 
địa bàn các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An, huyện 
Vĩnh Bảo, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, bệnh 
nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. 

Đặc biệt, những món quà Tết được gửi tới các em 
nhỏ tại Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng được 
chính các Đoàn viên Thanh niên Vietcombank Nam 
Hải Phòng tự tay quyên góp và đóng gói. Hi vọng rằng 
những suất quà nhỏ bé này sẽ góp phần động viên các 
cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố 
đón một cái Tết ấm áp và trọn vẹn hơn.

 Bài & Ảnh: Đoàn Thanh niên

Trong không khí cận kề Tết Nguyên đán Canh Tý 
2020, Vietcombank Nam Bình Dương đã tổ chức trao 
5 căn nhà nhà Đại đoàn kết trên địa bàn các phường 
Vĩnh Phú, Hưng Định, Lái Thiêu (thị xã Thuận An - Bình 
Dương) và phường Dĩ An (thị xã Dĩ An - Bình Dương), 
tổng giá trị tài trợ lên tới 400 triệu đồng. 

Hy vọng rằng, căn nhà mới sẽ giúp các gia đình ổn 
định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát 
nghèo trong thời gian tới đây.

Tài trợ, xây dựng nhà Đại đoàn kết là một hoạt động 
thường niên của Vietcombank Nam Bình Dương nhằm 
chia sẻ gánh nặng và thể hiện trách nhiệm với xã hội, 
cảm thông với hoàn cảnh còn nhiều khó khăn của bà 
con nghèo ở địa phương. 

 Bài & Ảnh: Lê Ngát

VIETCOMBANK NAM BÌNH DƯƠNG Chi bộ 16 - Phòng Phê duyệt tín 
dụng Trụ sở chính

Đại diện BCH Công đoàn Vietcombank Nma Bình Dương trao tặng nhà đại đoàn kết 
tại phường Vĩnh Phú- Thị xã Thuận An- Bình Dương

Vietcombank Vinh phối hợp với UBND thị xã Thái Hòa tổ 
chức trao 100 triệu đồng tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà 
Hồ Thị Anh (hộ nghèo của xã Nghĩa Thuận) và ông Hoàng Văn 
Nghị (phường Long Sơn), mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

Phần quà là tình cảm, sự sẻ chia của toàn thể CBNV 
Vietcombank Vinh dành cho những hoàn cảnh khó khăn 
trong cuộc sống. 

Đại diện Thị ủy, UBND thị xã Thái Hòa đã ghi nhận và đánh 
giá cao những đóng góp của Vietcombank Vinh trong công 
tác ASXH trên địa bàn và mong muốn tiếp tục nhận được sự 
ủng hộ của Vietcombank Vinh trong thời gian tới. 

 Bài: Lê Văn Giang   

Đ/c Phạm Chí Kiên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa (thứ 4 từ trái 
qua) và đ/c Lê Hồng Quảng - Giám đốc Vietcombank Vinh (thứ 4 từ phải qua) trao 

tặng tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo

Chuỗi hoạt động Về nguồn - Thiện nguyện “Gieo mầm 
sáng” được Chi bộ 16 tổ chức gồm các chương trình:

Chương trình khuyến học “Gieo mầm sáng”: Gửi tặng 
những phần quà là những dụng cụ học tập thiết yếu, trang bị 
hỗ trợ học tập là các mô hình, đồ chơi sáng tạo và 2 chiếc tivi 
tới thầy và trò thuộc lớp mẫu giáo và 4 lớp tiểu học tại điểm 
trường Phiêng Đén - Tân Lập - Chợ Đồn - Bắc Kạn, nơi cơ sở 
vật chất cũng như trang bị học tập rất thiếu thốn, khó khăn; 
Trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Tân Lập, 
là công trình đường điện thắp sáng thuộc chương trình xây 
dựng “Nông thôn mới”, Phòng Phê duyệt tín dụng đã tham 
gia đóng góp một phần nhỏ trong việc hưởng ứng công tác 
an sinh, xã hội hóa phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và 
chương trình Về nguồn tại khu di tích Nà Tu. 

 Bài Đàm Nguyên Anh - Ảnh: Đặng Hà Chung

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các bé tại điểm trường Phiêng Đén

Đoàn Thanh niên Vietcombank Leasing phối hợp với 
Công đoàn Công ty tổ chức chương trình từ thiện “Trao tặng 
quà Trường Mầm non Ngần Thượng, xã Tân Thành, huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang”. 

Đoàn từ thiện tặng phần quà trị giá hơn 50 triệu đồng 
bằng hiện vật, bao gồm nhiều chăn áo ấm, thảm xốp trải sàn, 
dép nhựa cùng bánh kẹo và sữa, góp phần sưởi ấm, xua đi 
giá rét mùa Đông trên vùng núi cao. Trong thời gian tới, Đoàn 
cơ sở Vietcombank Leasing sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương 
trình thiện nguyện thiết thực vì cộng đồng, đóng góp chung 
vào sự phát triển của xã hội, nâng cao giá trị nhân văn của con 
người Vietcombank.

 Bài & Ảnh: Kim Anh
Đoàn Vietcombank Leasing chụp ảnh cùng các em nhỏ

VIETCOMBANK LEASING 
 16/12/2019

NHỊP SỐNGNHỊP SỐNG

VIETCOMBANK CẦN THƠ 
 26/12/2019

Vietcombank Cần Thơ cùng phối hợp với Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận Cái Răng, Đảng ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban 
MTTQ phường Phú Thứ tổ chức Lễ bàn giao 10 căn nhà Đại 
đoàn kết tại cho 10 hộ dân nghèo tại địa bàn phường Phú 
Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Trước đó, Vietcombank đã phê duyệt chủ trương tài trợ 
xây dựng 10 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn TP. Cần 
Thơ, tổng giá trị tài trợ là 400 triệu đồng, Vietcombank Cần 
Thơ được giao là đầu mối giải ngân tài trợ.

 Bài & Ảnh:  Mai Quốc Khánh

Bà Trần Diệu Thúy - Phó Giám đốc Vietcombank Cần Thơ (thứ 6 từ trái sang) cùng 
đại diện diện Ủy ban MTTQ quận Cái Răng chụp ảnh lưu niệm với bà con hộ nghèo 

phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
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Là hoạt động thuộc chương trình “Chắp cánh ước mơ”, 
Vietcombank tiếp tục trao tặng một suất học bổng (trị giá 6 
triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó là em Đàm Hồng 
Dương, lớp 12A, Trường THPT Văn Giang, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT 
Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao sự chung tay góp sức của 
các nhà tài trợ như Vietcombank Hưng Yên, khẳng định đây là 
phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vượt lên số phận 
của em Dương. 

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang Ông Lê Duy Hùng - Trưởng phòng PGD Văn Giang - Vietcombank Hưng Yên(bên phải) 
trao học bổng tới em Đàm Hồng Dương

VIETCOMBANK HÀ NỘI VIETCOMBANK SÓC SƠN

VIETCOMBANK HƯNG YÊN

 29-30/11/2019  07 - 08/12/2019

 17/12/2019

Vietcombank Hà Nội và CTCP Tập đoàn khoáng sản và 
thương mại VQB phối hợp tổ chức chương trình từ thiện 
“Vietcombank Hà Nội - Chắp cánh ước mơ 2019” tại thị xã 
Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. 

Đoàn đã trao tặng hơn 200 suất quà gồm áo khoác ấm, 
cặp sách, vở và dụng cụ học tập với giá trị gần 50 triệu đồng 
tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là học sinh 
tiểu học và trung học cơ sở của 9 trường thuộc thị Xã Nghĩa 
Lộ. Đoàn cũng đóng góp hơn 50 triệu đồng để xây dựng và 
hoàn thiện thư viện của Trường liên cấp Tiểu học và THCS Lê 
Hồng Phong như trang bị thêm máy tính để bàn, đầu quét mã 
vạch, tivi, bàn ghế, tủ sách và hàng trăm cuốn sách giáo khoa, 
sách tham khảo. 

 Bài & Ảnh: Kien Tran

Đoàn Thanh niên Vietcombank Sóc Sơn tổ chức 
chương trình thiện nguyện “Thắp sáng những ước 
mơ” tại Trường Tiểu học và THCS Mai Hịch (xã Mai Hịch, 
huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Trong chương trình, Đoàn thiện nguyện đã trao 
tặng phần quà kỷ niệm trị giá 3 triệu đồng cho Tổ chức 
Đội Thiếu niên tiền phong nhà trường cùng một số 
dụng cụ học tập, sách vở, văn phòng phẩm; trao học 
bổng và quà trị giá 600.000 đồng/suất cho 30 em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong 
học tập; đến thăm hỏi và tặng 1 suất quà đặc biệt trị giá 
5 triệu đồng cho đại diện gia đình em Vì Tiến Đạt, học 
sinh lớp 5 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài 
Bác Hồ trong công trình Thủy điện Hòa Bình. 

 Bài & Ảnh: Duc Anh Nguyen

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị trao quà cho nhà trường 

Đoàn thanh niên Vietcombank Sóc Sơn trao quà cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn

NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2020, TRONG 
KHÔNG KHÍ TƯNG BỪNG PHẤN KHỞI 
CỦA TOÀN HỆ THỐNG VIETCOMBANK 
KHI KẾT THÚC NĂM 2019 VỚI NHỮNG 
THÀNH TÍCH KINH DOANH ẤN TƯỢNG, 
THIẾT LẬP NHIỀU DẤU ẤN MỚI, TRÊN 
KHẮP CÁC CHI NHÁNH ĐÃ LONG 
TRỌNG DIỄN RA HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU 
NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN 
KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 
2020.
HỘI NGHỊ LÀ DỊP ĐỂ GHI NHẬN NHỮNG 
ĐÓNG GÓP CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN 
VÀO KẾT QUẢ CHUNG; ĐÁNH GIÁ 
NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CŨNG NHƯ 
ĐỊNH HƯỚNG CHO HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH CỦA NĂM 2020, ĐỒNG THỜI 
LÀ CƠ HỘI ĐỂ CBNV PHÁT HUY QUYỀN 
DÂN CHỦ, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC 
VÀ SỨC SÁNG TẠO, TRÍ TUỆ CỦA TẬP 
THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐỂ ĐƯA ĐƠN VỊ GẶT 
HÁI NHỮNG THÀNH CÔNG MỚI.

CHUNG NIỀM TIN GỬI TỚI ĐỘC GIẢ 
CHÙM TIN BÀI VÀ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT 
ĐỘNG Ý NGHĨA NÀY.

Hội nghị đại biểu 
người lao động & 
Hội nghị triển khai nhiệm 
vụ kinh doanh năm 2020

Vietcombank Sở giao dịch

20/01/2019

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank, 
Ban Giám đốc Chi nhánh, đại diện tổ chức Công đoàn, lãnh 
đạo các phòng cùng hơn 540 đại biểu đại diện cho các tổ công 
đoàn tại Sở giao dịch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc Sở 
giao dịch chia sẻ: Năm 2019, Vietcombank Sở giao dịch tự hào 
là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh 
doanh được giao, với những con số tăng trưởng ấn tượng: Đơn 
vị đầu tiên năm thứ 5 liên tiếp đạt danh hiệu Đơn vị đặc biệt 
xuất sắc, Chi nhánh tiêu biểu về thu dịch vụ năm 2019; Lần đầu 
tiên tài sản sinh lời của Sở giao dịch đạt mốc 5 tỷ USD; Doanh 
số TTQT & TTTM đạt gần 6 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay; 
Tổng lợi nhuận đạt 2.700 tỷ VND, đóng góp 12% vào lợi nhuận 
toàn hệ thống. Là đơn vị có lợi nhuận bình quân đầu người 3 
năm liên tục cao nhất hệ thống với 4,8 tỷ đồng/cán bộ. Có được 
thành tích trên là kết quả của sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể 
Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Vietcombank Sở giao dịch. 

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo việc thực hiện chính 
sách đối với người lao động và kết quả thực hiện dân chủ cơ 
sở; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 
2019; Bầu đại biểu đại diện tham dự Hội nghị người lao động 
Vietcombank năm 2020.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra Lễ phát động thi đua hoàn 
thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 với sự đồng 
thuận nhất trí cao; Lễ ký Giao kết thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 
giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động.

Tại Tiệc giao lưu chào mừng thành công Hội nghị đã diễn ra 
Lễ công bố và trao Quyết định khen thưởng cho các cá nhân, 
tập thể có thành tích nổi bật trong công tác kinh doanh năm 
2019. 

 Bài: Hồng Hạnh - Ảnh: Đức Nam

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị 

NHỊP SỐNG
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Đảng bộ Vietcombank 
Sở giao dịch 

Hội nghị kiểm điểm Ban chấp 
hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở 
giao dịch

20/01/2019
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả công 

tác Đảng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Với 
những thành tích đạt được, Đảng bộ Sở giao dịch đã vinh dự 
được Đảng ủy Vietcombank tặng Giấy khen cho Đảng bộ đạt 
danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2019.

Đại diện Chi bộ 3 và 4 đóng góp tham luận về vai trò của 
tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn và các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Hội 
nghị phát động Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng 
tư tưởng Hồ Chí Minh” và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt 
tình của các đại biểu. Hội nghị đã chứng kiến lễ công bố quyết 
định và trao giấy khen của Đảng ủy Vietcombank cho 3 đảng 
viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ 2015-
2019. BCH Đảng bộ Sở giao dịch cũng tặng giấy khen cho 3 
chi bộ đạt thành tích trong công tác đảng năm 2019 và công 
bố quyết định tặng giấy khen của Đảng bộ Sở giao dịch cho 
44 đảng viên.

 Bài: Hồng Hạnh - Ảnh: Đức NamLễ trao Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Vietcombank 

Ngày 18/12/2019, tại Trụ sở Chi nhánh đã diễn ra 
Hội nghị kiểm điểm Tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, 
Ban Giám đốc Sở giao dịch. 

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và trách 
nhiệm cao, góp ý dân chủ, đoàn kết, Hội nghị tập 
trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế 
và phương hướng khắc phục trong thời gian tới của 
tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở giao 
dịch và của từng đảng viên trong cấp ủy. 

 Bài: Hồng Hạnh - Ảnh: Đức Tuân

Vietcombank Đà Nẵng 

Vietcombank Quảng Nam

18/01/2020

18/01/2020

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo tổng kết hoạt 
động năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020; công 
bố quyết định và trao thưởng cho các phòng hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2019, gồm PGD Hòa Khánh và 
PGD Thanh Khê.

Thay mặt cho HĐTĐKT, ông Nguyễn Hữu Đức, Phó giám 
đốc Chi nhánh, phát động chương trình thi đua kêu gọi toàn 
thể CBNV và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, 
ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra, thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh năm 2020, góp phần 
vào sự nghiệp đổi mới phát triển bền vững của Vietcombank. 
Đặc biệt, năm 2020, Chi nhánh đặt ra mục tiêu lợi nhuận sau 
DPRR là 547 tỷ đồng, trong đó 220 tỷ đồng là lợi nhuận thu 
từ dịch vụ.

Năm 2020, Vietcombank Đà Nẵng tiếp tục thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu kinh doanh theo định hướng Dịch vụ - 
Bán lẻ - Vốn rẻ, Ban Giám đốc Chi nhánh đề nghị các Trưởng 
phòng hưởng ứng chương trình thi đua đã phát động, bám 

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm

Các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 nhận cờ thi đua

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020, các đại biểu 
đã được xem những thước phim tổng kết hoạt động kinh 
doanh năm 2019 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 
2020 của Vietcombank Quảng Nam. 

Năm 2019, Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, được xếp loại A. Năm 2020, định hướng hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank Quảng Nam là: Bám sát các định 
hướng của Trụ sở chính; Tăng trưởng theo chiều sâu; Nâng 
cao năng suất lao động; Chú trọng năng lực thích ứng với 
ngân hàng số, giảm dần tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tăng tài 
sản đảm bảo; Tăng tỷ trọng dư nợ bán lẻ, gia tăng tỷ trọng thu 
nhập phi tín dụng, tập trung đẩy nhanh tín dụng từ đầu năm; 
Tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, thu hồi nợ ngoại 
bảng, Nâng cao chất lượng đào tạo sản phẩm dịch vụ cho cán 
bộ; Triển khai thành lập PGD Đại Lộc trong quý II/2020.

Cùng ngày 18/01/2020, Chi nhánh tổ chức thành công 
Hội nghị người lao động năm 2020.

sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra, 
triển khai giao chỉ tiêu cụ thể đến từng cá nhân, tổ chức tốt 
công tác bán hàng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành 
lập Chi nhánh (30/4/1975 - 30/4/2020).

 Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức 

Hội nghị đã nghe các báo cáo của: Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân; bầu 03 đại biểu 
dự Hội nghị người lao động Vietcombank năm 2020; phát 
động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 
2020; chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc và 
Chủ tịch công đoàn cơ sở. Toàn bộ nội dung của Nghị quyết 
Hội nghị được 100% đại biểu nhất trí thông qua.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thanh Thắng

Ông Trần Quang Hổ - Phó Giám đốc phụ trách NHNN CN Quảng Nam tặng Cờ thi 
đua NHNN cho tập thể Ban Giám đốc Vietcombank Quảng Nam
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Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt về hoạt động kinh 
doanh của Chi nhánh từ năm 2010 - 2019 với các thành quả về huy 
động vốn, tín dụng, lợi nhuận, lương bình quân cán bộ. Từ đó, toàn thể 
Chi nhánh Long An cùng nhìn nhận lại chặng đường đã qua và đúc kết 
kinh nghiệm để tập trung thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. 

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc đã ghi nhận và có phần thưởng xứng 
đáng cho những đóng góp của các tập thể, cá nhân vào sự phát triển 
của Chi nhánh. Hội nghị cũng nghe thảo luận về việc thực hiện thỏa 
ước lao động tập thể và nghị quyết người lao động. Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở đã tiếp thu, hoan nghênh những ý kiến đóng góp của 
người lao động, cam kết thực hiện đúng quy chế, bảo vệ quyền lợi cho 
người lao động.

Cũng tại sự kiện, Giám đốc Vietcombank Long An phát động thi 
đua năm 2020 đến toàn thể người lao động, với các chương trình thi 
đua cụ thể, hấp dẫn nhằm khuyến thích toàn thể CBNV đoàn kết, nỗ 
lực cùng nhau hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Giám đốc và Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở đã ký kết Giao ước thi đua năm 2020 trước sự chứng 
kiến của toàn thể người lao động. Hội nghị nhất trí cao thông qua nội 
dung Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020. 

 Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Tại Hội nghị, đại diện Ban Giám đốc Công ty 
đã trình bày báo cáo tổng kết kết quả hoạt động 
kinh doanh năm 2019 với những kết quả tích cực. 
Trọng tâm năm 2020 của Công ty là đổi mới mô 
hình tăng trưởng theo chiều sâu, đảm bảo tăng 
trưởng bền vững, hiệu quả cao và nâng cao năng 
suất lao động. Trên cơ sở kế hoạch đã trình HĐQT 
Vietcombank, toàn Công ty nỗ lực đẩy mạnh hoạt 
động, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 
2020. 

Hội nghị cũng biểu dương thành tích của các 
tập thể và cá nhân đã có đóng góp tích cực cho 
sự phát triển của Công ty trong năm 2019.  

 Bài & Ảnh: Linh Chi

Hội nghị đã tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và 
định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của Chi nhánh Chí Linh, 
tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và phương hướng 
giai đoạn 2020-2025. 

Dù mới thành lập từ 04/9/2019, tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực, 
đoàn kết của Ban giám đốc, tập thể CBNV, Vietcombank Chí Linh đã 
từng bước ổn định cơ sở vật chất, nhân sự, cơ bản hoàn thành các kế 
hoạch được giao. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, giải đáp các thắc mắc, 
kiến nghị, đề xuất của người lao động, đồng thời phổ biến nguyên tắc 
giao kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Trụ sở chính và Chi nhánh. 

Năm 2020 được đánh giá là năm Chuyển mình và Bứt phá của 
Vietcombank Chí Linh, tập thể cán bộ Chi nhánh quyết tâm hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

 Bài & Ảnh:Hoàng Vân

Vietcombank Long An Đại hội Công đoàn cơ sở Vietcombank Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019-2024
18/01/2020

Giám đốc - Chủ tịch công đoàn ký giao ước thi đua

Vietcombank Leasing Vietcombank Chí Linh
15/01/2020 18-19/01/2020

Khen thưởng các cán bộ khách hàng có thành tích xuất 
sắc trong công tác giải ngân

Bà Bùi Thị Nghĩa (thứ 1 
từ phải sang)- Giám đốc 
Vietcombank Chí Linh cùng 
với ông Đặng Hoàng Lương 
(thứ 1 từ trái sang) chứng 
kiến sự thể hiện quyết tâm 
hoàn thành các chỉ tiêu 
kinh doanh năm 2020 của 
các lãnh đạo phòng chủ 
chốt Chi nhánh Chí Linh.

Ngày 14/12/2019, tại trụ sở chi nhánh, Vietcombank Vũng 
Tàu đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, 
nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

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

Ngày 11/12/2019, Chi bộ Vietcombank Tây Sài Gòn đã 
long trọng tổ chức lễ kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng 
cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp đảng viên mới được tổ chức trang nghiêm, 
đúng trình tự, quy trình của Điều lệ Đảng. Đại diện Chi bộ đã 
trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng 03 quần chúng 
ưu tú sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự 
đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các 
đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ, nguyện trung thành với 
lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm 
túc các nhiệm vụ của đảng viên, đóng góp tích cực vào việc 
xây dựng Đảng và sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành 
nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Bài & Ảnh: Phạm Lê Minh Thùy

của BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tại Đại hội, 
các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện nội 
dung các báo cáo. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ 
quan, khách quan, Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế 
cần khắc phục, rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. 

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Đoàn Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Vũng Tàu biểu dương những thành 
tích Công đoàn cơ sở đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đưa ra 
ý kiến chỉ đạo định hướng cho phong trào Công đoàn nhiệm 
kỳ tiếp theo.

Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, Đại hội diễn ra đúng 
quy chế, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ của đoàn viên. 
Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024 
gồm 07 đ/c. BCH khóa mới hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần 
đoàn kết, sáng tạo, động viên đoàn viên công đoàn tại Chi 
nhánh tiếp tục cống hiến, quyết tâm hoàn thành tốt những 
mục tiêu Đại hội đã đề ra, thúc đẩy phong trào Công đoàn 
ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng Vietcombank Vũng 
Tàu ngày càng phát triển, cùng hướng đến mục tiêu chung 
của hệ thống Vietcombank theo định hướng chiến lược phát 
triển đã được Ban Lãnh đạo đề ra. 

 Bài & Ảnh: Chu Văn Hiệp  

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Vietcombank Tây Sài Gòn kết nạp đảng viên mới
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Theo thỏa thuận hợp tác được ký kết, Vietcombank 
Tuyên Quang sẽ phối hợp với KBNN Tuyên Quang; 
Cục Thuế Tuyên Quang và Chi cục Hải quan Tuyên 
Quang thực hiện công tác thu NSNN (gồm: thuế, 

phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính và các khoản thu 
khác của NSNN) đối với các khoản thu NSNN được hạch 
toán thu tại KBNN Tuyên Quang và KBNN các huyện 
Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn, 
Lâm Bình.

Tại buổi lễ, các bên cùng bày tỏ sự tin tưởng và nhấn 
mạnh sự hợp tác trên nhiều phương diện trong thời 
gian tới. Vietcombank Tuyên Quang cam kết sẽ phối hợp 
một cách tốt nhất để phục vụ khách hàng nhanh chóng, 
an toàn và thuận tiện.

Lễ ký kết đánh dấu bước phát triển quan trọng trong 
quan hệ hợp tác, tạo sự gắn bó và cơ hội để các bên 
cùng phát triển, là tiền đề để Vietcombank Tuyên Quang 
mở rộng thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho 
khách hàng, hướng đến phát triển bền vững.

Lễ ký kết thỏa thuận này mang ý nghĩa to lớn về 
mặt xã hội trong việc cải cách thủ tục hành chính, 
giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền cho người 
nộp thuế, phát triển các dịch vụ thu nộp NSNN 

trên địa bàn và khuyến khích thanh toán không dùng 
tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Cũng nhân dịp này, Vietcombank Long An tổ chức 
Hội nghị tri ân khách hàng với sự tham dự của hơn 150 
khách hàng thân thiết. Hội nghị nhằm tri ân sự gắn bó 
và đóng góp của khách hàng đối với thành công của 
Vietcombank trong các năm qua, thắt chặt mối quan hệ 
trong thời gian tới, cùng đồng hành và phát triển.

Ông Hà Thành Hải (thứ 4 từ phải qua) - Giám đốc, đại diện Vietcombank Tuyên Quang 
cùng đại diện các đơn vị ký kết thỏa thuận

Vietcombank Tuyên Quang
ký kết Thỏa thuận thu NSNN 
với các đơn vị trên địa bàn

Bài & Ảnh: Đặng Thị Thủy

Bài: Phạm Thị Kim Ngân - Ảnh: Lê Minh Khôi

Bài & Ảnh: Đậu Tuấn Cường

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

SÁNG 5/12/2019, TẠI HỘI TRƯỜNG CỦA KHO BẠC 
NHÀ NƯỚC (KBNN) TỈNH TUYÊN QUANG, LỄ KÝ 
KẾT THỎA THUẬN PHỐI HỢP THU NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC (NSNN) GIỮA VIETCOMBANK TUYÊN 
QUANG VỚI KBNN VÀ CHI CỤC THUẾ, CHI CỤC HẢI 
QUAN TỈNH TUYÊN QUANG ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC.

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN 

VIETCOMBANK TÂN SÀI GÒN

PHỐI HỢP THU NSNN 
GIỮA VIETCOMBANK 
LONG AN VÀ KBNN TỈNH 

HỢP TÁC THANH TOÁN SONG PHƯƠNG 
ĐIỆN TỬ VÀ PHỐI HỢP THU NSNN VỚI 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN NHÀ BÈ

NGÀY 20/01/2020, TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ 
HỘI NGHỊ TỈNH LONG AN, ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT 
THỎA THUẬN VỀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHỐI 
HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) VÀ 
THANH TOÁN SONG PHƯƠNG ĐIỆN TỬ GIỮA 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC (KBNN) TỈNH LONG AN VÀ 
VIETCOMBANK LONG AN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Đại diện KBNN và Vietcombank ký thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Đỗ Phi Dũng - Giám đốc 
KBNN huyện Nhà Bè cho biết, việc ký kết thỏa 
thuận hợp tác thanh toán song phương điện tử và 
phối hợp thu NSNN nhằm thực hiện kế hoạch phát 

triển của KBNN đến năm 2020 trên nền tảng ứng dụng 
công nghệ thông tin hiện đại và thực hiện chủ trương 
của Chính phủ và của Bộ Tài chính về giao dịch, thanh 
toán qua ngân hàng. Khi lựa chọn đối tác để hợp tác, 
KBNN huyện Nhà Bè đã đặt niềm tin vào Vietcombank 
nói chung và Vietcombank Tân Sài Gòn nói riêng để đảm 
bảo công tác thu NSNN được thực hiện nhanh chóng, 
hiệu quả và an toàn nhất.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Huỳnh Song Hào - Giám 
đốc Vietcombank Tân Sài Gòn tin tưởng, Vietcombank 
Tân Sài Gòn sẽ đáp ứng đầy đủ và vượt mức các yêu 
cầu của KBNN huyện Nhà Bè về công tác phối hợp thu 
NSNN, đảm bảo công tác thanh toán và quản lý điều 
hành ngân quỹ của KBNN huyện Nhà Bè diễn ra nhanh 
chóng, chính xác, an toàn và hiệu quả.

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.

NGÀY 18/11/2019, TẠI TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
(KBNN) HUYỆN NHÀ BÈ ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT 
THỎA THUẬN MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN SONG 
PHƯƠNG ĐIỆN TỬ VÀ PHỐI HỢP THU NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC (NSNN) GIỮA KBNN HUYỆN NHÀ BÈ VÀ 
VIETCOMBANK TÂN SÀI GÒN.

Ông Huỳnh Song Hào, Giám đốc Vietcombank Tân Sài Gòn (ngồi bên phải) cùng ký 
kết thỏa thuận với ông Đỗ Phi Dũng, Giám đốc KBNN Nhà Bè (ngồi bên trái) và đại 

điện Ban Giám đốc Vietcombank Tân Sài Gòn, KBNN Nhà Bè, Chi cục Thuế huyện 
Nhà Bè và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước.

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG
KÝ KẾT THỎA THUẬN THANH 
TOÁN SONG PHƯƠNG ĐIỆN TỬ 
VÀ PHỐI HỢP THU NSNN VỚI 
CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN

Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UNBD tỉnh Bình Dương (thứ 5, từ phải 
qua); ông Hà Văn Út - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (thứ 2, 

từ phải qua); ông Võ Đình Phong - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh 
Bình Dương (thứ 3, từ phải qua và đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết) 

chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Chiều 29/11/2019, tại Trụ sở Vietcombank 
Bình Dương diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận 
thanh toán song phương điện tử và phối 
hợp thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) giữa 

Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Bình Dương, Cục 
Hải quan tỉnh Bình Dương và Cục Thuế tỉnh Bình 
Dương. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Minh Quang, Giám 
đốc Vietcombank Bình Dương cho biết: Tháng 
6/2017, Vietcombank Bình Dương cùng KBNN 
Bình Dương, các Chi cục trực thuộc Cục Thuế Bình 
Dương, các Chi cục trực thuộc Cục Hải quan Bình 
Dương đã ký kết và triển khai Thỏa thuận chuyên 
thu NSNN qua Vietcombank Bình Dương.  Trên các 
tiền đề cơ sở tích cực đó, Vietcombank Bình Dương 
đã chủ động, tích cực làm việc với KBNN Bình 
Dương và các cơ quan liên quan để mở tài thanh 
toán của KBNN Bình Dương tại Chi nhánh. 

Ông Nguyễn Văn Biểu, Giám đốc KBNN tỉnh 
Bình Dương nhận định, qua thời gian phối hợp 
thu NSNN, các bên đã có những kết quả khả quan, 
do vậy, KBNN Bình Dương mong muốn tiếp tục 
mở tài khoản thanh toán song phương điện tử tại 
Vietcombank Bình Dương để đảm bảo công tác thu 
chi NSNN thực hiện được nhanh chóng, chính xác, 
hiệu quả và an toàn nhất.

KẾT NỐI
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Ngày 27/12/2019, tại Hội nghị Tổng kết 
công tác Đoàn và Phong trào thanh niên 
Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 
2019; Triển khai chương trình công tác 

năm 2020, Đoàn thanh niên Vietcombank Long 
An đã vinh dự là một trong 19 cơ sở Đoàn được 
khen thưởng và nhận giấy khen đạt thành tích 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Trong các năm qua, ngoài việc hoàn thành 
xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên, Đoàn viên thanh niên Vietcombank Long 
An luôn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; một 
số Đảng viên trẻ (hiện vẫn còn đang sinh hoạt 
Đoàn) được xếp loại Đảng viên xuất sắc, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; nhiều 
cá nhân điển hình tiêu biểu nhận Bằng khen 
của Chủ tịch HĐQT Vietcombank, Giấy khen 
của Tổng Giám đốc, Giấy khen của Công đoàn 
Vietcombank, 01 cá nhân được nhận giấy khen 
từ Tỉnh đoàn… Đoàn cơ sở Vietcombank Long 
An nhiều năm liền vinh dự được nhận giấy khen 
vì thành tích Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Năm 2020, tại Vietcombank Long An, ngoài 
việc quyết tâm học tập, nghiên cứu, vượt qua 
khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, 
các Đoàn viên đã, đang và sẽ dành thời gian để 
đảm bảo công tác Đoàn và phong trào Đoàn, 
hoàn thành nhiệm vụ mà Cấp ủy và Đoàn khối 
giao. 

Đoàn cơ sở Vietcombank Long An

Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Giàu Bài & Ảnh: Đinh Thu Nguyệt

đạt thành tích hoàn 
thành xuất sắc nhiệm 
vụ năm 2019

Bí thư ĐTN Vietcombank Long An vinh dự nhận giấy khen từ Đoàn khối

Vietcombank Tuyên Quang được tôn vinh 
“Tấm lòng vàng nhân đạo” năm 2019 Bài & Ảnh: Đặng Thị Thủy

Ngày 22/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã tổ 
chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các nhà tài trợ tiêu 
biểu năm 2019. Vietcombank Tuyên Quang được Hội chữ 
thập đỏ tỉnh trao tặng “Biểu trưng ghi nhận Tấm lòng vàng 
nhân đạo”.

Trong năm 2019, Vietcombank Tuyên Quang đã đồng 
hành cùng nhiều chương trình nhân đạo trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang, ủng hộ về vật chất và giúp đỡ những hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Vietcombank Tuyên 
Quang luôn mong muốn đồng hành cùng nhiều chương 
trình nhân đạo, ASXH ý nghĩa, sẻ chia cùng cộng đồng.Ông Hà Thành Hải - Giám đốc Vietcombank Tuyên Quang 

(bên trái) nhận biểu trưng tôn vinh 

Nhận lời mời tham gia chương trình Hội trại 
lần thứ X năm 2019 của Đoàn cơ sở Xí Nghiệp 
Khai thác Dầu Khí, ngày 7 - 08/12/2019, tại 
khu du lịch Biển đá vàng Lagi, Chi Đoàn cơ sở 

Vietcombank Vũng Tàu đã nhiệt tình tham gia với sự 
góp mặt của 15 Đoàn viên.

Tại Hội trại, các đoàn viên Vietcombank Vũng Tàu 
đã tích cực tham gia chương trình teambuilding, liên 
hoan cổ vũ đội bóng đá Việt Nam tham dự SEA GAMES 
30 và sinh hoạt lửa trại cùng với Đoàn cơ sở Xí nghiệp 
Khai thác Dầu khí và các Đoàn cơ sở khác trực thuộc 
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Chương trình Hội 
trại diễn ra trong không khí vui vẻ, chơi hết sức, làm hết 
mình của các đoàn viên.

Lần đầu tiên tham dự Hội trại, để thể hiện sự tri 
ân và thiện cảm đối với đơn vị tổ chức, Chi Đoàn cơ sở 
Vietcombank Vũng Tàu đã trao tặng quà lưu niệm mang 
thương hiệu Vietcombank Vũng Tàu. Hai Đoàn cơ sở 
cam kết sẽ có nhiều hoạt động giao lưu trong tương lai 
để siết chặt tình đoàn kết, hợp tác giữa hai đơn vị.   

Sáng 14/12/2019, tại trụ sở Chi nhánh, 
Vietcombank Kiên Giang đã phối hợp cùng 
VCLI tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm “Bảo 
an toàn gia” đến đại diện gia đình khách hàng 

Tô Thanh Dũng.
Khách hàng Tô Thanh Dũng cư trú tại huyện Tân 

Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã tham gia sản phẩm bảo hiểm 
“Bảo an toàn gia”. Tại buổi lễ, Chi nhánh Vietcombank 
Kiên Giang và VCLI đã chia sẻ mất mát rủi ro cùng 
gia đình và trao trả quyền lợi bảo hiểm đến gia đình 
khách hàng trị giá 1,5 tỷ đồng.

Đại diện gia đình khách hàng, anh Tô Hoàng Duy - 
con trai ông Tô Thanh Dũng gửi lời cảm ơn Chi nhánh 
Vietcombank Kiên Giang và VCLI đã kịp thời hỗ trợ, 
hoàn tất hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm với tinh 
thần trách nhiệm cao.

CHI ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK VŨNG TÀU 
THAM DỰ HỘI TRẠI LẦN THỨ X NĂM 
2019 CỦA ĐOÀN CƠ CỞ XÍ NGHIỆP 
KHAI THÁC DẦU KHÍ

Đoàn viên Chi Đoàn cơ sở Vietcombank Vũng Tàu tích cực tham gia 
chương trình Hội trại

VIETCOMBANK KIÊN GIANG 
PHỐI HỢP VCLI TỔ CHỨC LỄ CHI 
TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO 
GIA ĐÌNH KHÁCH HÀNG

Bà Đỗ Thị Minh Út – Phó Giám đốc Vietcombank Kiên Giang (bên phải), ông 
Nguyễn Phạm Ngọc Tân - Giám đốc kinh doanh miền Nam (bên trái), cùng 
trao biểu trưng chi trả quyền lợi bảo hiểm cho ông Tô Hoàng Duy - con trai 

ông Tô Thanh Dũng

KẾT NỐI
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Bài: Ánh Hồng - Ảnh: Đức Nam

Bài & Ảnh:  Lê Thị Hồng Hạnh

Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 29 sáng kiến 
cấp cơ sở, trong đó có 5 sáng kiến được Hội đồng 
nghiên cứu khoa học và công nghệ Vietcombank 
xét duyệt triển khai đề tài năm 2019. 

Với sự công tâm, khách quan, Ban Giám khảo cuộc 
thi quyết định xét khen thưởng các sáng kiến của tác 
giả/nhóm tác giả sau:

01 Giải Nhất, trị giá 10 triệu đồng: Sáng kiến “Phát 
triển sản phẩm “Block chuyển tiền quốc tế” và “Combo 
thanh toán quốc tế” - Tác giả Chu Xuân Hòa - Phòng 
Khách hàng SMEs.

01 Giải Nhì, trị giá 5 triệu đồng: Sáng kiến “Hệ thống 
tác nghiệp quản lý nợ và kiểm soát nội bộ hoạt động tín 
dụng” - Nhóm tác giả phòng Quản lý nợ - Tin học - Tổng 
hợp.

03 Giải Ba, trị giá 3 triệu đồng/giải: Sáng kiến “Kiểm 
soát rủi ro thông qua kết nối kho dữ liệu online với Tổng 
cục Hải quan” - Tác giả Nguyễn Thị Thúy Nga, Kiểm soát 
viên phòng Dịch vụ khách hàng tổ chức; Sáng kiến “Tập 
trung dữ liệu nhân sự phục vụ công tác Quản trị nguồn 
nhân lực” - Nhóm tác giả phòng Quản lý nhân sự; Sáng 
kiến “Xây dựng chương trình quản lý ngày phép, nghỉ 
ốm của cán bộ” - Nhóm tác giả Phòng Kế toán.

Ban giám đốc, Hội đồng nghiên cứu khoa học Sở 
giao dịch biểu dương và khen thưởng mức 500.000đ 
đối với tất cả tác giả/nhóm tác giả tham gia trình bày tại 
cuộc thi. 

Tham dự tại Hội nghị, đại diện hơn 350 doanh 
nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, 
nhà hàng, thương mại dịch vụ… được thông 
báo khái quát tình hình tội phạm thẻ trong giai 

đoạn hiện nay, những quy định mới về hoạt động 
thanh toán thẻ của Tổ chức thẻ quốc tế, NHNN và các 
phương thức thanh toán mới; quy định về quản lý rủi 
ro trong hoạt động thanh toán thẻ, những trường hợp 
cụ thể giả mạo, làm tổn thất cho các đơn vị chấp nhận 
thẻ đã xảy ra trong năm 2018 - 2019; quy trình cấp 
chức năng đặc biệt và các rủi ro liên quan trong quá 
trình thanh toán thẻ sử dụng chức năng đặc biệt. Đại 
diện các doanh nghiệp cũng đã trao đổi, nêu những 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình ngăn ngừa rủi 
ro, khắc phục thiệt hại trong thanh toán thẻ. 

Trước đó, ngày 17/12/2016, Vietcombank Khánh 
Hòa và Công ty CP TMĐT P.H Nha Trang - Chủ đầu tư 
dự án Chung cư xã hội P.H Nha Trang đã ký kết thỏa 
thuận hợp tác toàn diện. 

CUỘC THI CÁN BỘ SỞ GIAO DỊCH 

ĐỔI MỚI & SÁNG TẠO
NGÀY 18/12/2019, TẠI TRỤ SỞ SỞ GIAO DỊCH 
VIETCOMBANK ĐÃ DIỄN RA CUỘC THI “CÁN BỘ SỞ 
GIAO DỊCH - ĐỔI MỚI & SÁNG TẠO”. 

Tiến sỹ Hồ Văn Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Hội đồng nghiên cứu khoa học 
và công nghệ Vietcombank - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng nghiên 

cứu khoa học Sở giao dịch phát biểu khai mạc cuộc thi

“HỘI NGHỊ AN TOÀN BẢO MẬT TRONG 
HOẠT ĐỘNG THẺ VÀ CÁC GIẢI PHÁP 
MỚI TRONG THANH TOÁN THẺ” 
VIETCOMBANK KHÁNH HÒA

NGÀY 21/12/2019, VIETCOMBANK KHÁNH HÒA 
ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG “HỘI NGHỊ AN TOÀN 
BẢO MẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ VÀ CÁC GIẢI 
PHÁP MỚI TRONG THANH TOÁN THẺ” NHẰM 
HƯỚNG DẪN CHO DOANH NGHIỆP CÁC PHƯƠNG 
THỨC PHÒNG CHỐNG RỦI RO TRONG HOẠT 
ĐỘNG NÀY.

Ông Lý Văn Tuyên - Phó Giám đốc Vietcombank Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

KHCN & ĐÀO TẠO
KẾT NỐI

Đêm Gala đã diễn ra cực kỳ sôi động với 
nhiều tiết mục ca hát, nhạc kịch, nhảy 
múa tương tác màn hình Led, biểu diễn 
thời trang… rất đậm chất Xuân và tinh 

thần Vietcombank. Đặc biệt, các cán bộ hưu trí 
Vietcombank Đà Nẵng tham dự cũng đã mang đến 

Từ 20-22/12/2019, 
tại Trung tâm văn 
hóa thể thao Trần 

Phú, Vietcombank Dung 
Quất đăng cai tổ chức Giải 
bóng đá Mini tranh cúp 
Vietcombank Dung Quất 
lần thứ VIII năm 2019, 
giải bóng đá thường niên 
do Đoàn Thanh niên Chi 
nhánh thực hiện. 

Tham dự giải lần này có 
06 đội bóng đến từ các đơn 
vị: Công ty CP ôtô Quảng 
Ngãi (Huyndai Quảng 

GALA “SẮC XUÂN VIETCOMBANK 2020”  
VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức  

Bài & Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

TỐI 18/1/2020, VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG ĐÊM GALA CHÀO NĂM MỚI 2020 TRÀN 
ĐẦY MÀU SẮC VỚI CHỦ ĐỀ “SẮC XUÂN VIETCOMBANK 
2020” VỚI SỰ THAM DỰ CỦA BAN LÃNH ĐẠO VÀ CBNV 
CHI NHÁNH QUA CÁC THỜI KỲ. 

sự ngạc nhiên hết sức thú vị cho hơn 200 CBNV 
Chi nhánh khi bất ngờ lên sân khấu trình diễn 
một tiểu phẩm phút chót mới được “bật mí”. 

Ban Giám khảo đã trao 01 giải Nhất cho Đội 
liên quân các PGD với hoạt cảnh và hát múa 
“Chuyện cũ bỏ qua - Chúc Tết mọi nhà”, 01 giải 
Nhì và 2 giải Ba cho các màn trình diễn thuyết 
phục khác. Như mọi năm, Gala còn có chương 
trình bốc thăm may mắn với nhiều phần quà 
hấp dẫn, tổng giá trị hơn 150 triệu đồng.

Khép lại một Gala hoành tráng và ấn tượng 
trước thời khắc đón Tết chào Xuân Canh Tý 
2020, toàn thể CBNV Vietcombank Đà Nẵng 
như được tiếp thêm năng lượng để nỗ lực phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh 
năm 2020.

Trước đó, trong không khí chào đón năm 
mới 2020, tối 28/12/2019, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Đà Nẵng đã tổ chức Gala Dinner 
sôi động và hấp dẫn. Tất cả cùng hòa mình vào 
không khí náo nức của tuổi trẻ chào đón một 
năm mới với quyết tâm đoàn kết, đổi mới, sáng 
tạo, sẵn sàng vượt qua thách thức, chinh phục 
đỉnh cao mới!

Giải Bóng đá Mini tranh Cup Vietcombank Dung Quất lần thứ 
VIII – 2019

Ngãi), Công ty CP ôtô Trường 
Hải - Chi nhánh Quảng Ngãi 
(Thaco Quảng Ngãi), Công 
ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Seven Stars (Mitsubishi 
Quảng Ngãi), Công ty TNHH 
Bất động sản Incomreal, Văn 
phòng đăng ký đất đai - Chi 
nhánh thành phố Quảng Ngãi 
và đội chủ nhà Vietcombank 
Dung Quất.

Sau 3 ngày thi đấu, đội 
bóng Mitsubishi Quảng Ngãi 
và Huyndai Quảng Ngãi đã 
giành quyền chơi trận chung 

kết. Với lối chơi cởi mở, chất 
lượng chuyên môn cao cùng sự cổ 
vũ nhiệt tình của hàng trăm khán 
giả hâm hộ, kết quả, đội Huyndai 
Quảng Ngãi đã giành chiến thắng 
với tỉ số sít sao 3-2.

Đội bóng 
Vietcombank Dung 
Quất chụp hình 
cùng Ban Giám đốc
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Cùng với việc ban hành Bộ tiêu chuẩn chất 
lượng phục vụ khách hàng mới (BTC) 
năm 2018, Trụ sở chính Vietcombank 
(TSC) đã ban hành sách và phim hướng 

dẫn kèm theo. TSC cũng thực hiện truyền thông 
qua công văn, bản tin/báo cáo chất lượng dịch 
vụ (CLDV) hàng tháng/quý, tổ chức cầu truyền 
hình hướng dẫn chi nhánh (CN). Sau hơn 1 năm 
đánh giá việc thực hiện BTC mới, các cán bộ, 
CN đã nhận thức và nắm được nội dung các tiêu 
chuẩn CLDV và có ý thức thực hiện, tuy nhiên, 

CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ KHÁCH 
HÀNG TỪ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG LÀ MỘT NGÀNH DỊCH VỤ, CẢM XÚC VÀ TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG 
ĐƯỢC MANG LẠI TỪ CHÍNH CÁN BỘ GIAO DỊCH. YẾU TỐ THEN CHỐT TRONG VIỆC CUNG 
CẤP DỊCH VỤ CHÍNH LÀ CON NGƯỜI. ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ 
KHÁCH HÀNG LUÔN CẦN ĐƯỢC CHUẨN HÓA, LÀ MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU VỚI TOÀN 
THỂ LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ VIETCOMBANK.

mức độ tuân thủ và triển khai chưa đồng đều, 
đồng bộ. Điều này được phản ánh qua điểm 
đánh giá NPS và Khách hàng bí mật có sự chênh 
lệch nhiều giữa các CN trên toàn hệ thống và 
trong cùng khu vực. Đó là lý do vì sao nhu cầu 
của các CN trong việc được đào tạo, chuẩn hóa 
là vô cùng cấp thiết.

Năm 2018, Phòng Quản lý bán SPBL(P.QLB) 
nhận được yêu cầu hỗ trợ đào tạo trực tiếp về 
CLDV từ CN Chương Dương và Phúc Yên. Thông 
qua các buổi đào tạo và trao đổi trực tiếp, P.QLB 

CHUẨN HÓA & NÂNG CAO 

Có thể nhìn nhận công tác Đào tạo là một 
trong phương thức hữu hiệu, tiết kiệm, góp 
phần quan trọng giúp không ngừng nâng cao 
năng lực của đội ngũ nhân sự làm cán bộ giao 
dịch, cán bộ khách hàng. Cao hơn nữa, đào tạo 
để chuẩn hóa chất lượng phục vụ khách hàng 
còn là nền tảng thúc đẩy cán bộ làm việc tốt 
hơn, đóng góp vào thành quả chung của ngân 
hàng trong tiến trình thực hiện tầm nhìn chiến 
lược của Ban Lãnh đạo. 

Năm 2019, qua 29 khóa đào tạo, chúng tôi 
chứng kiến CBNV trên toàn hệ thống hàng ngày 
làm việc với rất nhiều những áp lực từ việc thực 
hiện chỉ tiêu kinh doanh, với việc chuyển đổi hệ 
thống core banking. Chúng tôi cũng biết, thêm 
một buổi đào tạo là bớt đi 1 ngày nghỉ cuối tuần 
của anh chị em đồng nghiệp. 

Thế nhưng, trong 29 lớp học đã triển khai, 
chúng tôi được luôn đón nhận sự nhiệt tình, cởi 
mở và nỗ lực học tập của các học viên. Chúng 
tôi hết sức trân trọng và biết ơn học viên, là 
những lãnh đạo và cán bộ Vietcombank. Chúng 
tôi đã chứng kiến, tại hầu hết các CN, cán bộ 
mỗi ngày làm việc 10 - 12 tiếng, Thứ 7 đi thực 
hành core banking, Chủ nhật vẫn quyết tâm 
được tổ chức đào tạo, 5 giờ chiều Chủ nhật học 
xong lại quay về điểm giao dịch để thực hành 
core banking đến 9 giờ tối. Chúng tôi thấu hiểu 
những vất vả và hy sinh của học viên và đó cũng 
là động lực cho nhóm giảng viên nội bộ của P. 
QLB nỗ lực hơn để mang tới những buổi đào 
tạo chất lượng. 

Qua mỗi khóa học, chúng tôi học hỏi được 
rất nhiều từ những góp ý của các anh chị em 
đồng nghiệp để từng bước cải thiện giáo trình 
đào tạo cho hiệu quả và thực tế hơn. Kết quả 
đạt được là tại tất cả các lớp đào tạo đã triển 
khai, học viên đều hài lòng và đánh giá những 
nội dung được đào tạo thiết thực đối với hoạt 
động của CN. Đó là niềm vui, nguồn động viên 
để chúng tôi tiếp tục cố gắng. Kết thúc 29 khóa 
đào tạo thành công năm 2019, chúng tôi đã lên 
kế hoạch thực hiện tiếp 40 khóa đào tạo riêng 
về phần CLDV cho năm 2020 và sẽ tiếp tục phối 
hợp với Trường Đào tạo để thực hiện.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong 
công việc và học tập, chúng tôi tin rằng đội ngũ 
cán bộ giao dịch của Vietcombank sẽ ngày càng 
hoàn thiện hơn, làm tốt hơn công tác phục vụ 
khách hàng, từng bước trở thành ngân hàng 
dẫn đầu về mức độ hài lòng của khách hàng 
trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính.

Bài: Bộ phận Quản lý Chất lượng dịch vụ, Phòng Quản lý bán SPBL

đánh giá rằng, việc đào tạo trực tiếp và hướng dẫn 
triển khai công tác CLDV là vô cùng cần thiết. Vì 
vậy, năm 2019, Bộ phận Quản lý CLDV của Phòng 
đề xuất và được Ban Lãnh đạo phê duyệt triển khai 
22 khóa đào tạo cơ bản về nâng cao CLDV cho các 
CN. Cách thức triển khai là đào tạo tập trung, trực 
tiếp tại từng CN, dành cho đối tượng là lãnh đạo 
P.DVKH, lãnh đạo PGD, cán bộ giao dịch trực tiếp 
phục vụ KH. 

Tính đến tháng 12/2019, ngoài 22 khóa triển 
khai theo kế hoạch phê duyệt, Bộ phận CLDV còn 
đào tạo cho 07 CN theo đặt hàng riêng, nâng tổng 
số khóa đào tạo năm 2019 lên 29 khóa, trong đó có 
27 khóa cơ bản và 02 khóa chuyên sâu với khoảng 
trên 2.000 học viên.

Kết quả đạt được là tại tất cả các lớp đào tạo đã 
triển khai, học viên đều tham gia học tập và chia sẻ 
rất nhiệt tình. Phương thức đào tạo được đổi mới 
để tăng tương tác với học viên, đó là: (i) làm bài 
kiểm tra kiến thức thực tế của người học về chủ đề 
đào tạo, qua đó đánh giá nội dung cần chú trọng 
đào tạo và thực hành với người học; (ii) đánh giá 
kết quả học thông qua làm việc nhóm, đóng góp ý 
tưởng và ý thức học tập trong suốt quá trình học; 
(iii) cách thức ghi nhận công khai trong suốt quá 
trình học dành cho những đóng góp, tham gia học 
tập của các học viên đã gia tăng, thúc đẩy sự hứng 
khởi trong học tập và đóng góp cho nội dung; (iv) 
một số nội dung đào tạo được biên soạn để học 
viên thực hành thông qua trò chơi, diễn tập tại chỗ 
các tình huống. Các CN và học viên đều đánh giá 
cao những nội dung được truyền đạt và hình thức 
học tập. Những kiến thức được học tập sẽ là công 
cụ giúp CBNV ngày càng cải thiện hơn nữa chất 
lượng phục vụ khách hàng, đưa Vietcombank tiến 
đến mục tiêu “Đứng đầu về sự hài lòng của khách 
hàng”.

KHCN & ĐÀO TẠO
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KHCN & ĐÀO TẠO

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động thúc 
bán và đào tạo năm 2019 của Phòng 
Quản lý bán Sản phẩm bán lẻ (P.QLB), 
nhóm Quản lý bán Vùng Miền Bắc đã 

thực hiện chương trình đào tạo, thúc bán sản 
phẩm Cho vay Sản xuất kinh doanh (SXKD) tại 
các Chi nhánh khu vực Hà Nội vào Quý 3 và Quý 
4 năm 2019. 

Sản phẩm cho vay SXKD cho Khách hàng cá 
nhân, Hộ kinh doanh là một trong những sản 
phẩm cho vay bán lẻ chủ đạo của Vietcombank 
bên cạnh Cho vay Bất động sản (BĐS), Cầm cố 
Giấy tờ có giá (CCGTCG), Ô tô. Khu vực Hà Nội là 
một trong 2 khu vực có quy mô Tín dụng bán lẻ 
lớn nhất cả nước, trong đó, cơ cấu tín dụng cho 
vay BĐS, CCGTCG chiếm chủ yếu, cho vay SXKD 
chiếm tỷ trọng không đáng kể.  

Trong bối cảnh thị trường Bất động sản Hà 
Nội có dấu hiệu chững lại, cho vay CCGTCG có 
thêm quy định chặt chẽ hơn về mục đích vay 
vốn, để đa dạng hóa cơ cấu tín dụng, nguồn 
hàng bán lẻ của các chi nhánh theo hướng an 
toàn, bền vững hơn, P.QLB nhận thấy cho vay 
SXKD là sản phẩm tốt, có tính cạnh tranh cao và 
khả thi khi đẩy mạnh tại Khu vực Hà Nội. Trên 
cơ sở đó, P.QLB đã truyền thông về sản phẩm 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO,
THÚC BÁN CHO VAY SẢN XUẤT 
KINH DOANH TẠI CÁC CHI NHÁNH 
KHU VỰC HÀ NỘI Bài: Nguyễn Văn Nam

cho vay SXKD tới 15 chi nhánh Khu vực Hà Nội 
và đã đào tạo chuyên sâu về sản phẩm tại các 
chi nhánh Thành Công, Thăng Long và Chương 
Dương. 

Mục đích của buổi đào tạo là giúp các học 
viên hiểu sâu được sản phẩm, qua đó tạo động 
lực bán hàng. Kết thúc buổi đào tạo, các chi 
nhánh đều thể hiện quyết tâm bán hàng bằng 
việc giao chỉ tiêu cho vay SXKD đến cuối năm 
đến từng điểm bán. 

Năm 2020 được dự báo sẽ tiếp tục là một 
năm khó khăn đối với công tác phát triển TDBL 
nói chung và TDTN nói riêng của khu vực Hà 
Nội, P.QLB sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt 
chẽ, sát sao với các chi nhánh để thực hiện các 
chương trình đào tạo, thúc bán sản phẩm Cho 
vay SXKD tới các chi nhánh còn lại trên địa bàn 
Hà Nội, góp phần giúp các Chi nhánh đa dạng 
hóa cơ cấu tín dụng bán lẻ, hoàn thành chỉ tiêu 
kinh doanh.   

Thanh toán bằng

Tiện lợi & đơn giản
QR Code

Bài: Trần Hoàng Việt

Sau khi đã trải nghiệm nhiều phương thức 
thanh toán không dùng tiền mặt khác nhau 
thì tôi thấy rằng, QR Pay - thanh toán bằng 
cách quét QR code có nhiều tiện ích và 
thuận lợi khi sử dụng hơn cả.

Tôi xin kể về những trải nghiệm mua hàng khi 
thanh toán bằng QR code. Cách đây 2 tháng, tôi và 
người thân có ra một cửa hàng điện tử để mua một 
chiếc laptop. Sau một hồi tham quan, tôi tìm được 
1 chiếc ưng ý nhưng đến giai đoạn thanh toán tiền 
thì phát hiện mình quên mang thẻ tín dụng. Cảm 
giác lo lắng khi cả những người thân của tôi cũng 
không ai đem theo số tiền lớn như vậy. Bất chợt tôi 
nhớ đến chiếc điện thoại di động đã cài sẵn app. 
VCB-Mobile B@king có tích hợp cổng thanh toán 
bằng mã QR. Rất đơn giản, chỉ cần vài thao tác là 
món hàng tôi mua đã được thanh toán một cách 
nhanh chóng. Thậm chí, để khuyến khích người 
dùng sử dụng dịch vụ, bạn chỉ cần kết nối với cổng 
thanh toán VNPAY thì sẽ được giảm ngay 1 triệu 
đồng cho món hàng đó. Thật tiện lợi và đơn giản!

Hiện nay, có thể nói rằng, việc xuất hiện các cửa 
hàng tiện ích, những siêu thị như Bách hóa xanh, 
Vinmart... đã thay đổi phần nào thói quen mua đồ 
tại các chợ truyền thống của nhiều bà nội trợ Việt 
Nam. Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo 
đảm độ tươi ngon và an toàn vệ sinh thực phẩm, 

giá cả niêm yết công khai, cạnh tranh so với giá 
chợ, không gian mua sắm hiện đại, tiện nghi, 
thái độ phục vụ của nhân viên thân thiện, cởi 
mở là những điểm cộng của siêu thị mà chợ 
truyền thống không thể có được. Đặc biệt, các 
chương trình khuyến mại hấp dẫn, phương 
thức thanh toán linh hoạt, hiện đại như thanh 
toán qua QR code cũng khiến người tiêu dùng 
hào hứng hơn với siêu thị. Mẹ tôi, người đầu 
bếp chính trong gia đình cũng là người luôn tìm 
kiếm những giải pháp tiện lợi để có được nguồn 
thức ăn tươi ngon, bổ dưỡng cho gia đình. Bà đã 
thay đổi dần thói quen từ đi chợ truyền thống 
sang mua hàng trong các cửa hàng tiện ích, siêu 
thị mini. Mẹ tôi cũng rất thích kiểu thanh toán 
qua QR code, vừa tiện lợi nhanh chóng, không 
cần đem tiền mặt, thẻ tín dụng theo mà còn 
được khuyến mại rất nhiều. 

Với sự tiện dụng, nhanh chóng, khả năng 
phục vụ mọi lúc, mọi nơi và ngày càng đa dạng, 
phương thức thanh toán qua QR code đã và 
đang thu hút ngày càng nhiều khách hàng, 
doanh nghiệp sử dụng. Theo tôi, với những ưu 
điểm vượt trội, QR Code sẽ tạo ra một cuộc cách 
mạng mới về thanh toán di động và sẽ bùng nổ 
tại Việt Nam trong thời gian tới.
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Nhất chi mai
Vẻ đẹp tôn quý

Bài: Hoàng Thái Hùng

NHẤT CHI MAI CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ MAI TRẮNG (BẠCH MAI, HÀN MAI, LƯỠNG NHỊ MAI, NHỊ ĐỘ 
MAI…). TỪ XA XƯA, NHỮNG LOẠI CÂY NHƯ MAI, LAN, CÚC, TRÚC (HAY LÀ TÙNG, CÚC, TRÚC, 
MAI) ĐÃ ĐƯỢC VÍ LÀ “TỨ QUÂN TỬ”, TỪ ĐỜI SỐNG THỰC ĐÃ SỚM BƯỚC CHÂN VÀO THI CA, 
HỘI HỌA VÀ ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ, MÊ TRANH SAY ĐẮM, NGỢI CA, LÀ MỘT MINH 
CHỨNG CHO VẺ ĐẸP CAO SANG, QUÝ PHÁI CỦA NÓ. 

Bộ tứ quý mai, lan, cúc, trúc đại diện cho 
sự luân chuyển của trời đất, mang đậm 
hương vị bốn mùa trong năm là Xuân, Hạ, 
Thu, Đông, là biểu hiện của sự đầy đủ, 

vững chắc, sự vĩnh cửu, hạnh phúc. Được người 
xưa đánh giá đẹp bậc nhất trong “thập đại danh 
hoa”, mai trắng mang trong mình vẻ đẹp tôn quý, 
khuê các vốn được coi như biểu tượng của cốt cách 
quân tử, đạo đức con người, lại vừa mang bóng 
dáng của người thiếu nữ yểu điệu mình hạc xương 
mai. 

Vì nở vào đầu Xuân, hoa mai còn mang ý nghĩa 
của hi vọng và sự thịnh vượng. Nhìn tổng thể, cây 
mai là tổng hợp của sự tương phản: tán cây nhỏ bé 
nhưng gốc cành lại cứng cáp; thân cây khô quắt, 
xù xì nhưng lại cho lộc xanh mướt đầy sức sống; 
hoa màu trắng muốt nổi bật trên những cành cây 
khô gày guộc. Một bông mai thường có từ 5 - 6 lớp 
cánh nhỏ xếp chồng lên nhau, cá biệt có bông có 
đến 8 - 9 lớp cánh. Cái hay hơn nữa là các mấu mắt 
ở gốc cũng cho hoa, thế nên các cụ xưa từng ví von 
như “Lão mai sinh quý tử”. Loài này đẹp ngay từ 
khi còn “hàm tiếu”. 

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, được chăm 
sóc tốt, đến đúng độ, cây mai bật nụ, đài nụ màu vỏ 
đỗ xanh, bên trong là màu đỏ son. Sau 3 ngày nụ 
bắt đầu hé môi, sang ngày thứ tư hoa sẽ bung nở 
và chuyển dần sang màu tím hồng. Đến ngày thứ 
bảy màu tím chỉ còn phía ngoài mép hoa trả lại cho 
hoa màu trắng tinh khiết. Thường thì mỗi bông 
mai nở lại kèm thêm 2 lộc mới, khi chân hoa ra hết 
2 lộc này thì lại nảy ra 2 nụ mới, cứ liên tiếp như 
vậy. Cây mai vừa có hoa trắng, nụ tím hồng, kèm 
lộc non mơn mởn xanh tươi, nhìn tổng thể toát lên 
sự trong trẻo, thanh thiết, căng tràn sức sống. Thế 
nên, ngày Tết đến, trong nhà đôi khi chỉ cần một 
nhành mai cũng đã sáng bừng sắc Xuân.

Người sành chơi không chỉ yêu hoa mà còn yêu 
cả thân, gốc đến bộ rễ cổ kính của cây mai già. Mai 
thường được tạo thế theo những tích cổ như dáng 
trực, xiêu, huyền, ngũ phúc… Nhìn thế mai, người 
tinh tế khi đến nhà có thể đoán được tính nết của 
gia chủ mà định hình cho mình cách đối nhân, xử 
thế cho phù hợp. Còn người sành mai có thể cảm 
được hồn hoa qua thế cây, dáng chậu. Vì thế chơi 
mai chọn cây là chưa đủ mà còn phải chọn được 
chậu trồng đi kèm cho phù hợp. Thế “trực” thường 
đi với chậu hình chữ nhật hay bầu dục; “xiêu” hợp 
với chậu tròn, vuông; “thác đổ” thường hợp chậu 
vuông, lục giác, hay tròn có miệng hẹp nhưng sâu…
Chậu trồng mai được chọn thường phải là chậu 
sành Bát Tràng hoặc sang hơn là chậu gốm Phù 

Lãng - Bắc Ninh, có thế mới tạo nên vẻ đẹp hài 
hòa của màu men, màu gốm hoài cổ với màu 
đen bóng, sù xì của gốc cây bộ rễ. 

Đêm giao thừa là thời khắc trời đất thiên 
nhiên giao hòa, trong không gian ấm cúng 
phảng phất hương trầm, một nhành mai gày 
guộc, lả lướt xuống bàn trà, he hé những nụ 
hàm tiếu được điểm xuyết vài bông hoa trắng 
tinh khôi. Những bông mai nở sớm tỏa hương 
thanh khiết, lãng đãng, dịu dàng như nhắn gửi 
một lời chúc tân Xuân tới gia chủ: “Năm mới an 
khang, thịnh vượng, công thành danh toại…”, 
hay đơn giản hơn là lời nhắn gửi chữ bình an, 
tĩnh tại và mọi âu lo buồn phiền nên vứt bỏ. 
Để rồi sáng mùng Một, sau bữa cơm tân niên, 
cả gia đình ngồi quây quần bên bàn trà, cùng 
nhấp chén trà sen, ngắm chậu nhất chi mai đặt 
trên đôn gỗ có phủ tấm lụa đỏ, phía dưới là cái 
thau đồng, để khi những cánh hoa rơi xuống nổi 
bồng bềnh trên mặt nước tạo nên một khung 
cảnh rất đỗi nên thơ. 

Ngoài kia, trong tiết Xuân lành lạnh, mưa 
phùn lất phất bay, ngồi ngắm những bông mai 
nở bung cánh trắng xinh, tỏa hương ngọt nhẹ 
để cùng hồi tưởng lại những việc đã làm được 
trong năm qua và hy vọng vào một mùa Xuân 
mới với nhiều khởi sắc. Đó chính là cái thú 
mang đậm phong vị ngày Tết, vừa tao nhã, vừa 
tinh tế của người xưa đang được gìn giữ lưu 
truyền cho đến ngày nay.

NGÔI NHÀ THỨ HAI
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THƯƠNG LẮM 

BÁC TÀI 
VIETCOMBANK 
Mời Anh, kính Chị ghé thăm nào !
Đội ngũ bác tài chất lượng cao
Sáng sớm thường canh chuông điện thoại
Chiều hôm lại hóng trận mưa rào
Bảo dưỡng, duy tu xe đẹp, tốt 
Lau chùi, thay nhớt lẹm hầu bao… (*)
Lặng lẽ dâng đời cho những chuyến 
Hành trình công tác chuẩn năm sao.

(*) lẹm hầu bao: đôi khi rửa xe, thay nhớt… bác tài tự bỏ tiền túi…

TRẦN MINH ĐẠI LONG  

Văn Vũ Duy không chỉ được coi là “con ong 
chăm chỉ” mà còn là “viên ngọc quý”, đại 
diện cho giá trị đạo đức, trung thực, liêm 
chính mà bất kỳ nhân viên nào hoạt động 
trong lĩnh vực ngân hàng cũng phải luôn 

gìn giữ và phát huy. Dù phải tập trung cao độ để 
công việc kiểm đếm, thu chi được chính xác nhưng 
anh không quên nở nụ cười với khách hàng, dành 
ít thời gian trò chuyện, hỏi thăm khách hàng. Có 
những khách hàng tuy chỉ mới giao dịch với anh 
vài lần nhưng tưởng chừng đã trở nên thân thuộc 
từ rất lâu. 

Trong công tác ngân quỹ những năm qua, 
anh Duy đã hơn 500 lần trả tiền thừa cho khách 

hàng, trong đó, có lần giá trị 
cao nhất của món tiền thừa 
lên đến 500 triệu đồng. Anh 
không chỉ nhận được sự tin 
tưởng của khách hàng mà còn 
nhiều năm liền được tặng giấy 
khen của NHNN Việt Nam Chi 
nhánh An Giang và Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank. Sự đóng 
góp và những việc làm của 
Duy, thoạt nhìn có thể nghĩ 
rằng nhỏ, nhưng lại có tầm 
quan trọng, góp phần chắt 
chiu nên những giá trị đạo 
đức cao quý trong ngành. 

Văn Vũ Duy đối với chúng 
tôi còn là một “cây phong 
trào” đình đám của Chi nhánh. 
Từ hoạt động văn nghệ, thể 
thao đến hoạt động Đoàn, anh 
đều nhiệt tình tham gia. Với 
khả năng biên đạo, anh đã dàn 
dựng nhiều tiết mục văn nghệ, 
hỗ trợ cho hoạt động của cơ 
quan cũng như phục vụ các 
đơn vị khác như trong các Hội 
nghị, Hội thi, Hội diễn trên địa 
bàn tỉnh An Giang và khu vực 
Tây Nam Bộ.

Không những thế, anh Duy 
cũng là một vận động viên thể 
thao cừ khôi. Anh luôn xuất 
sắc giành được Huy chương 
Vàng nhiều năm liền bộ môn 
nhảy bao bố, góp phần mang 
lại chiến thắng chung cho 
Chi nhánh ở các kỳ Hội thao 

do NHNN trên địa bàn tổ chức. Là một Ủy viên 
BCH Chi đoàn, anh cũng là đầu tàu cho nhiều 
hoạt động đoàn và phong trào thanh niên ở Chi 
nhánh, tích cực tham gia các chương trình do 
Đoàn cấp trên phát động, xứng đáng nhận được 
Giấy khen của Đoàn khối Cơ quan và Doanh 
nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2019.

Với chúng tôi, Văn Vũ Duy thực sự là một 
Đại sứ văn hóa. Thế hệ đi sau như chúng tôi 
luôn tự nhủ cần phải học hỏi ở anh nhiều 
hơn nữa để góp phần xây dựng hình ảnh một 
“Vietcombank Xanh và Mạnh, Uy tín và Hiện đại, 
Gần gũi và Biết sẻ chia”.

“VIÊN NGỌC QUÝ”
CỦA VIETCOMBANK AN GIANG

Bài: Mai Nhật Tuyền - Nguyễn Phương Linh

GẮN BÓ VỚI NGHỀ NGÂN HÀNG HƠN 10 NĂM, CŨNG TỪNG ẤY NĂM VĂN 
VŨ DUY LUÔN LÀM TỐT NHIỆM VỤ CỦA MỘT NHÂN VIÊN NGÂN QUỸ TẠI 
VIETCOMBANK AN GIANG. NÉT TƯƠI VUI, HÓM HỈNH VÀ SỰ NHIỆT TÌNH 
TRONG TẤT CẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ANH, TỪ CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN ĐẾN 
HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO, LÀ ẤN TƯỢNG CHUNG CỦA ĐỒNG NGHIỆP 
CHÚNG TÔI VỀ DUY.

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
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Thượng Lâm cách thị trấn Na Hang - 
Tuyên Quang 30km về phía Bắc. Để tới 
đây, bạn có thể đi men theo con đường 
quanh co ven sông, vượt qua núi Ái Cao, 

đèo Ái Au là đến, hoặc cũng có thể chọn đường 
ngược dòng sông Gâm. Để thư thả vãn cảnh non 
nước, chúng tôi chọn cách ngồi thuyền từ bến Pắc 
Tạ ngược lên thượng nguồn. Thung lũng Thượng 
Lâm được lưu truyền và biết đến bao đời nay như 
“Cái rốn” của miền có nhiều cô gái đẹp. 

Sương từ lòng hồ bốc lên bảng lảng, quyện lẫn 
với những dãy núi đá vôi ẩn hiện trên nền trời 
xanh biếc, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước 
sự kỳ diệu của thiên nhiên. 

Thuyền thong dong trôi trên lòng hồ bao la, để 
mặc lữ khách đắm mình trong những mê hoặc cảm 
xúc, thả hồn trong không gian bao la trời - nước 
và núi trong suốt hành trình qua Cọc Vài, hang 
Khuổi Súng hay thác Khuổi Nhi. Thuyền cập bến 
Thủy - Thượng Lâm cũng là khi trời vừa nhá nhem 
tối, chúng tôi băng qua những vạt ruộng vừa gặt để 
về bản Tày nghỉ tối. Ánh trăng non soi chiếu bóng 
người vẫn còn mải mê vãn cảnh. Mùi rơm rạ, mùi 
cỏ gianh đốt thoang thoảng ngai ngái lẫn trong 
tiếng chim gọi bầy về tổ, tất thảy khiến ta như lạc 

VỀ MIỀN RUỘNG 
cuối Thượng Lâm

Bài: Viết Bách

MỘT LẦN ĐẶT CHÂN LÊN VÙNG ĐẤT NA HANG, NGỒI BÊN 
BẾN SÔNG NHÂM NHI CHÉN TRÀ MẠN, NGHE NGƯỜI DÂN 
NƠI ĐÂY TRUYỀN TAI CÂU NÓI “MẬN HỒNG THÁI, GÁI 
THƯỢNG LÂM" KHIẾN TÔI RẤT ĐỖI TÒ MÒ KHÔNG KHỎI 
THÍCH THÚ, TÌM VỀ MẢNH ĐẤT THƯỢNG LÂM VỚI MONG 
MUỐN MỘT LẦN MỤC SỞ THỊ KIỂM CHỨNG.

vào vùng trầm tích, hoang hoải xa xưa. 
Đón chúng tôi là gia đình nhà ông Tủ. Mặc 

dù làm dịch vụ nhà sàn homestay đã nhiều năm 
nay, nhưng cách bài trí, cách sinh hoạt của gia 
đình ông vẫn giữ nguyên lề lối cũ của người Tày. 
Mâm cơm được bày biện bên bếp lửa nhà sàn, 
với măng đắng cuộn thịt, cá nướng hạt dổi, xôi 
trứng kiến. Rượu ngô men lá cứ vậy chảy tràn, 
liên miên theo từng câu chuyện qua lời kể của 
ông.

Chuyện kể rằng mảnh đất Na Hang, theo 
tiếng Tày có nghĩa là “Ruộng cuối”, xưa kia là 
bốn mùa cây cỏ xanh tốt, thiên nhiên mát mẻ. 
Nhà Vua vi hành qua đây thấy một vùng thung 
lũng trù phú, tứ bề được bao bọc bởi núi lẩn 
khuất trong mây, bèn cho hạ trại. Đêm đến, nhà 
Vua được Sơn thần báo mộng nơi này chính là 
địa linh thiên tạo, có một trăm đỉnh núi cao bảo 
vệ, là nơi để dựng thành, đóng đô. Sáng sớm 
hôm sau, Vua cho lập đàn tế thần sông thần núi. 
Tự nhiên lúc ấy giông gió kéo đến, mưa dầm 
hết mấy ngày đêm. Khi mây tạnh, dân trong bản 
thấy đàn chim phượng hoàng bay về. Mỗi con 
đậu trên một đỉnh núi, nhưng chỉ có 99 con tìm 
được 99 đỉnh núi, con cuối bay ba vòng không 
tìm ra đỉnh núi cuối cùng. Đàn chim lại bay 

vào trời xanh. Vì không đủ 100 đỉnh núi như 
thần báo mộng, đất Thượng Lâm cũng không 
trở thành được đất đế đô. Nhưng kể từ khi ấy, 
con gái vùng này mang vẻ đẹp của loài chim 
phượng, da trắng, tóc dài, mang trong mình vẻ 
đẹp lạ lùng, đằm thắm.

Nâng bát rượu ngô mời khách, ông Tủ cũng 
“ực” lấy một hơi rồi tiếp chuyện. Cũng vì vẻ đẹp 
nức tiếng thành Tuyên của con gái trong vùng 
mà thời xa xưa, con gái lớn lên thường bị đem 
gả cho nhà quan lang, thổ ty trong vùng. Có câu 
chuyện tình buồn của cô gái Thượng Lâm với 
chàng trai nghèo bản bên. Cô bị nhà quan lang 
ép cưới. Trước ngày cưới, cô quyết định bỏ trốn, 
hẹn người yêu dưới chân đèo giáp ranh hai bản, 
nhưng thật không may, cô gái bị quan lang phát 
hiện, bắt nhốt. Chàng trai đợi mãi nơi điểm hẹn, 
mỏi mòn không thấy cô đến, cất tiếng da diết 
gọi “ái au” ( tiếng Tày có nghĩa là “còn yêu”). 
Chàng gục chết hóa thành tảng đá có dáng 
người đang ngồi. Dân làng từ đó gọi con đèo ấy 
là đèo “Ái Au”.

Bên bếp lửa bập bùng, không gian như 
trùng xuống. Để thay đổi không khí, người em 
gái thôn Nà Đông đề nghị hát tặng một điệu 
then. Lữ khách si tình không nỡ rời khỏi cuộc 
vui dẫu đã chếnh choáng men say, giấc ngủ 
không đón mời mà mi mắt cứ nhíu xuống. Câu 
ca rằng: “Khẩn Thượng Lâm quê nọong nàng 
cẩu thíp, cẩu pù liền lạm pản. Nhằng mì hình 
the hản pằn the nàng tiên nọong…” (Ai lên 
Thượng Lâm vượt con sông Lô, Gâm đến quê 
hương em... phượng hoàng đã về đây, em mong 
anh về đây... thương anh như chín mươi ngọn 
núi, nhớ anh như núi Pác Tạ, anh ơi). 

Do ánh lửa hay hơi nồng men rượu khiến 
đôi má người em gái hây hây, mắt lúng liếng cứ 
hát mãi những lời ca mê đắm. Sương khuya đã 
thẫm ướt mái gianh nhà sàn, nhỏ giọt như nước 
mắt người thiếu nữ. Giọt nước mắt thẫm đẫm 

trong mỗi ngọn cỏ, bờ suối, thấm đẫm vào núi 
rừng Thượng Lâm, khiến dòng sông Gâm luôn 
trong xanh biêng biếc, tạo nên những truyền 
thuyết, huyền thoại hấp dẫn kẻ ưa xê dịch. Lữ 
khách đã trót say tình người, mê cái hơi ấm mà 
ai đó vừa ủ chăn, mới rời đi lúc nào không rõ. 

Lời then vẫn văng vẳng bên tai nhắn nhủ 
người chớ vội rời về nơi phố phường đô hội. 
Hoa Phạc Phiền khẽ nở, rung rinh dưới chân 
đèo Ái Au đón đợi khách xa về lại Thượng Lâm 
như lời hẹn. Đến một lần, sẽ là mãi mãi.

Cảnh đẹp mê hoặc 
trên dòng sông Gâm

Suối Khuổi Nhi

Lòng hồ thủy điện Na Hang

Thiếu nữ Thượng Lâm 

VĂN HOÁ
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“Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”.

Câu đối dân gian độc đáo này chứa trọn 
trong mình nét đặc trưng về vật chất và tinh 
thần của người Việt qua bao thế hệ nhân mỗi 
dịp Tết đến Xuân về. Hình ảnh chiếc bánh chưng 

vuông vức gói trọn tinh hoa ẩm thực của đất 
trời, đĩa thịt mỡ ăn kèm với lát dưa hành chua 
chua cay cay, những câu đối đỏ chứa đựng trí 
tuệ và nghệ thuật chơi chữ của người Việt, cùng 
cây nêu trồng trước cửa thể hiện ước vọng nối 
liền trời đất, xua tan ma quỷ là nét đẹp tinh hoa 
trong phong tục Tết cổ truyền của cả một nền 

NGHĨA TÌNH, 
TRỌN MỘT 
NIỀM TIN

GÓI 
Bài: A.M

văn minh lúa nước với lịch sử hàng ngàn năm trải 
dải trên đất Việt. 

Ngày tháng trôi qua, nhiều hình ảnh trong câu 
đối trên cũng bị mai một dần. Ngày nay, áp lực cuộc 
sống khiến nhiều người ưa một cái Tết nhàn nhã, 
giản đơn, trong thời buổi mà tất cả mọi thứ đều 
đã được làm sẵn và phục vụ sẵn. Nhất là giới trẻ, 
những chiếc bánh chưng “sống vội” được gói công 
nghiệp đã khiến chúng ta ngại phải “thưởng Tết 
đúng vị” như thế hệ trước.

Trước xu hướng đó, Ban Giám đốc, BCH Công 
đoàn và BCH Đoàn Thanh niên Vietcombank Thủ 
Thiêm đã tổ chức Ngày hội gói bánh chưng, quy 
tụ toàn thể CBNV cùng người thân, đặc biệt là các 
cháu thiếu nhi với mục đích giáo dục cho lớp trẻ về 
truyền thống, những nét đẹp của Tết cổ truyền.

Sáng 18/01/2020, ngày hội diễn ra trong 
không khí sôi nổi. Các đội chơi từ các phòng ban 
trong chi nhánh trổ tài gói bánh. Công đoạn gói 
bánh chưng là công đoạn thú vị nhất trong cả quá 
trình làm bánh khi đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ. Sau 
hơn hai giờ, 120 chiếc bánh chưng, bánh tét của 07 
đội thi đã được xếp gọn gàng, điểm xuyến trên nền 
lá xanh của bánh là sắc vàng, sắc hồng của cành 

mai, cành đào. Nhiều thành viên còn viết những 
câu chúc ý nghĩa lên mảnh lạc gói bánh trước 
khi giao bánh ra nồi luộc.

Giai đoạn luộc bánh kéo dài suốt đêm cho 
đến tờ mờ sáng hôm sau. Quanh nồi bánh với 
tiếng lửa lách tách, mọi người như sống chậm 
hơn, vừa nhâm nhi chén trà nóng vừa kể cho 
nhau nghe những kỷ niệm đẹp, những chuyện 
buồn vui và bao ước mơ, hoài vọng mới.

Tờ mờ sáng, từng chiếc bánh chưng được 
nhấc ra khỏi nồi, được rửa và đem ép lại thành 
tấm, kết thúc 48 tiếng kỳ công từ khâu chuẩn bị, 
gói và luộc bánh.

Ngày hội là dịp để những thành viên 
Vietcombank Thủ Thiêm có cơ hội cùng nhau 
chung tay tạo không khí Tết tại Ngôi nhà thứ 
hai của mình, nhắc nhở nhau gìn giữ truyền 
thống gói bánh chưng mãi là một trong những 
văn hóa khơi gợi vị Tết đậm đà, để biết rằng 
Hồn Việt vẫn còn đó trong từng con người 
Vietcombank Thủ Thiêm.

Bánh chưng xanh là một phần không thể thiếu trên mâm cỗ đón Tết của người Việt

Thành quả sau 48 tiếng của tập thể Vietcombank Thủ Thiêm

Bánh chưng xanh cùng câu đối đỏ

Tắt lửa nồi bánh chuẩn bị lấy bánh chưng

VĂN HOÁ
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CON CŨNG YÊU 
VIETCOMBANK

Bài & Ảnh: Phạm Thị Thanh Hương

CÓ NHỮNG CÁCH NÀO ĐỂ MIÊU TẢ CHÍNH XÁC VỀ CÔNG VIỆC CỦA BẠN 
HẰNG NGÀY? NHỮNG ĐỊNH NGHĨA VỀ NGÀNH NGHỀ, NHỮNG CỤM TỪ 
CHUYÊN MÔN, HAY QUAN NIỆM TRUYỀN TAI NHAU MÀ MỌI NGƯỜI HAY 
NGHĨ TỚI? VỚI TÔI, MỘT CÁN BỘ NGÂN HÀNG, CÒN CÓ MỘT CÁCH ĐẶC 
BIỆT HƠN ĐỂ HIỂU HƠN VỀ CÔNG VIỆC MỖI NGƯỜI, ĐÓ CHÍNH LÀ THÔNG 
QUA NHỮNG ĐỨA CON CỦA HỌ.

VĂN HOÁ

Tôi may mắn có cơ hội được tham gia và 
trực tiếp tổ chức nhiều phong trào dành 
cho CBNV Vietcombank, một trong số đó 
là cuộc thi sáng tác tranh thiếu nhi “Con 

cũng yêu Vietcombank”, được tổ chức từ năm 2013 
đến nay, hướng đến đối tượng là con của CBNV 
trong hệ thống có độ tuổi từ 3 - 15.

Nếu chỉ dừng lại ở một hoạt động thường niên 
theo đúng kế hoạch thì chắc chẳng có gì đáng kể. 
Điều đáng suy ngẫm chính là nội dung mà mỗi 
tác phẩm để lại trong lòng người xem. Đó là cảm 
giác của con trẻ trước những vất vả, bộn bề khi có 
mẹ cha làm nghề Ngân hàng. Cảm giác ấy không 
chỉ thể hiện trên nội dung bức tranh mà còn ở 

chính tựa đề mà các em 
chọn:“Buổi sáng của mẹ 
là bé và Vietcombank”, 
“Một ngày của mẹ”, “Mẹ 
đi học”, “Đợi ba”, “Đường 
về nhà”, “Theo mẹ đi làm 
Vietcombank”, “Cùng đón 
mẹ tan sở”, “Học tập tốt 
để mẹ yên tâm công tác”, 
“Mừng bố công tác trở 
về”… Qua đó còn thấy các 
em dù nhỏ tuổi nhưng 
cũng đã ý thức phần nào 
nỗi vất vả của mẹ cha 
mình, biết tự giác chăm lo 
học hành để cha mẹ yên 
tâm làm việc. 

Bên cạnh áp lực từ 
deadline, KPIs hay chỉ tiêu 
dài vài con số, người cán 
bộ ngân hàng còn được 
hòa mình vào rất nhiều 
hoạt động tập thể ý nghĩa. 
Và dĩ nhiên, khi đứa trẻ 
được theo chân cha mẹ 
tham gia các hoạt động ấy, 
chắc chắn trong ký ức sẽ 
chẳng thể nào quên. Đó 
là những chuyến dã ngoại 
tại miền biển nắng gió hay 
tham quan về nguồn tại 
các di tích lịch sử, là những 
buổi hội thao giao lưu, 
những giải chạy ngoài trời 
hay ngày hội văn hóa được 
đồng loạt tổ chức khắp nơi. 

Với trẻ em, niềm hân 
hoan khi được nhận quà 

Noel, quà 1/6, Tết Trung Thu hay phần thưởng 
học sinh giỏi luôn là giây phút hạnh phúc nhất 
vì khi đó các con cảm nhận được niềm vui xen 
lẫn tự hào của cha mẹ trước lãnh đạo, đồng 
nghiệp của mình. Có ngắm nhìn thật kỹ những 
bức tranh ấy mới thấy bao vất vả khó khăn ngày 
hôm qua chắc hẳn đã được xoa dịu bằng nụ 
cười tươi vui của con trẻ. 

Mỗi tác phẩm có nhiều màu sắc nhưng chủ 
đạo là sắc xanh Vietcombank. Vì đó là sắc màu 
quen thuộc nơi đồng phục cha mẹ, sắc màu tà 
áo dài mẹ khoác lên đầy tự tin, rạng rỡ và là 
sắc màu của ước mơ “Mai đây em sẽ là cô gái 
Vietcombank”.

QUẢN LÝ NỢ - TỔ ẤM TÔI YÊU
Những chiến binh thầm lặng
Đưa bao giấc mộng hoa,
Như bầy ong cần mẫn
Mang hương sắc gần xa

Quản lý nợ là nhà,
Vietcom là tổ ấm
Những đêm trời rét đậm
Quyết toán mình cùng mâm.

Sáng soạn thảo hợp đồng,
Tối khom lưng định giá
Để không ai vấp ngã
Quản lý nợ chuyên tâm.

An toàn là phương châm,
Hiệu quả là hành động,      
Tuân thủ là lẽ sống, 
Kiểm soát để thành công. 

Các bạn có nhớ không
Mỗi khi cần hỗ trợ
Chúng tôi là điểm tựa
Xử lý nhanh hợp đồng.

Với đồng nghiệp ân cần
Với khách hàng tin cẩn
Với công việc cần mẫn
Những thứ chẳng thể cân

Khắc trong lòng chữ tâm
Một tình yêu sâu đậm
Quản lý nợ mãi vẫn       
Là lựa chọn chúng tôi…

NGUYỄN VĂN PHÚ
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