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Quý độc giả thân mến,

Tháng Tư về, vậy là chúng ta đã bước vào tháng đầu tiên của 
quý II/2020, thời điểm các hoạt động kinh doanh trên toàn hệ thống 
bước vào giai đoạn “tăng tốc” với những chiến lược kinh doanh 
linh hoạt cho phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch 
Covid-19 nhằm đạt kế hoạch đã đề ra. 

Chung NIỀM TIN số 319 cũng đến với bạn đọc với sự đổi mới và 
ý nghĩa hơn. Từ kỳ này, Ban Biên tập xin gửi tới Quý độc giả chuyên 
mục mới: Hướng tới Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần IV và 
Đại hội XIII của Đảng, giới thiệu thông tin, hình ảnh về các Đại hội 
Chi bộ diễn ra tại các Chi nhánh Vietcombank.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN Việt 
Nam về triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19, tiếp theo các giải pháp về giảm lãi suất cho vay, giảm 
phí dịch vụ, Vietcombank chính thức ban hành 2 văn bản áp dụng 
trong toàn hệ thống về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách 
hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và về việc cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng chịu ảnh hưởng 
bởi dịch. Ngoài ra, với tinh thần trách nhiệm, Vietcombank cũng 
ủng hộ 10 tỷ tại Lễ phát động toàn dân chung tay phòng, chống dịch 
Covid-19.

Chuyên mục Ngôi nhà thứ 2 kỳ này, Ban Biên tập dành riêng để 
đăng tải các thông tin, hình ảnh về các hoạt động của các Chi nhánh 
Vietcombank toàn hệ thống nhằm chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 
trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” hiện nay của toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Chung NIỀM TIN số 319 gửi tới bạn đọc chùm bài kỷ niệm 10 
năm thành lập Vietcombank Bắc Giang với những bước phát triển 
lớn mạnh, khẳng định và nâng cao vị thế thương hiệu Vietcombank 
trên địa bàn sau một thập kỷ.

Bạn thân mến, đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến vô cùng 
phức tạp và khó lường, đã, đang và sẽ ảnh hưởng đa diện các mặt 
kinh tế, xã hội của toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng và 
Vietcombank của chúng ta cũng không ngoại lệ. Trong bối cảnh đó, 
mỗi chúng ta hãy nỗ lực, cố gắng hằng ngày, chung tay đẩy lùi dịch 
bệnh và hoàn thành xuất sắc mục tiêu kinh doanh trong năm 2020.

Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe và thành công!

Ban Biên tập

Ảnh bìa: baona/istockphoto.com
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Trong lời kêu gọi phát động, Bí thư Trung 
ương Đảng Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch 
UB TW MTTQ Việt Nam khái quát: “Với 
truyền thống đoàn kết, tương thân, tương 

ái của dân tộc, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá 
nhân đã tự nguyện vận động, ủng hộ một số địa 
phương, cơ sở, đơn vị, cá nhân và những trường 
hợp phải cách ly, điều trị. Để tiếp tục cùng Đảng, 
Nhà nước tập trung phòng chống dịch, có thêm 
nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, 
chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời 
sống và sức khỏe của nhân dân, Đoàn Chủ tịch 
UB TW MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong 
và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài, với 
tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, hãy 

tích cực tham gia ủng hộ phòng 
chống dịch Covid-19”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi 
nhận những kết quả đáng khích 
lệ trong công cuộc phòng, 
chống đại dịch Covid-19. Việt 
Nam đã kiểm soát tốt dịch 
trong cộng đồng thông qua 
các hình thức ngăn chặn, cách 
ly sớm và truyền thông hiệu 
quả. Thủ tướng khẳng định, 
Việt Nam đủ nguồn lực và kinh 
nghiệm để phòng bệnh. Các 
cấp lãnh đạo luôn đặt sức khỏe 
của người dân là mục tiêu quan 
trọng nhất trong công tác điều 
hành.

Tại sự kiện, Vietcombank đã 
trao ủng hộ 10 tỷ đồng nhằm 
góp phần đối phó, giảm thiểu 
thiệt hại từ dịch bệnh đối với 
cộng đồng. Số tiền đóng góp 
nêu trên sẽ được chuyển cho 
UB TW MTTQ Việt Nam và các 
đơn vị chức năng có liên quan 
như Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc 
gia phòng, chống dịch Covid-19.

Là ngân hàng thương mại 
tiên phong, đi đầu trong việc hỗ 
trợ khách hàng phòng, chống 
dịch bệnh, ngày 11/02/2020, 
Vietcombank đã chủ động triển 
khai một số giải pháp nhằm 

chia sẻ, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 với chủ trương rất cụ thể, rõ 
ràng.

Quy mô dư nợ ban đầu Vietcombank dự 
kiến hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng là 
khoảng 78.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tình hình 
dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp và lan 
rộng, Vietcombank đang xem xét mở rộng thêm 
đối tượng khách hàng được áp dụng, đồng thời 
xem xét mở rộng quy mô dư nợ được hỗ trợ có 
thể lên tới 120.000 tỷ đồng.

Trước đó,  Vietcombank đã công bố hỗ trợ 
2 tỷ đồng từ Quỹ phúc lợi cho 7 cơ sở quân 
đội thuộc Quân khu I và Quân khu II được giao 
nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly người dân trở về từ 
vùng dịch.

Vietcombank ủng hộ 10 tỷ 
tại Lễ phát động toàn dân chung 
tay phòng, chống dịch Covid-19

Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

SÁNG 17/03/2020, TẠI HÀ NỘI, ĐOÀN CHỦ TỊCH UB TW MTTQ VIỆT NAM 
ĐÃ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TOÀN DÂN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 
COVID-19. TẠI SỰ KIỆN, VIETCOMBANK ĐÃ TRAO 10 TỶ ĐỒNG NHẰM 
CHUNG TAY CÙNG CẢ NƯỚC PHÒNG, CHỐNG DỊCH.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến Vietcombank ủng hộ 10 tỷ cho 
công tác phòng, chống dịch Covid-19Kết nối
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Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ 
đạo của NHNN Việt Nam về triển khai các giải 
pháp hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19, tiếp theo các giải pháp về 

giảm lãi suất cho vay đến 1,5%/năm và giảm phí 
dịch vụ trên 28% cho khách hàng đã thực hiện từ 
ngày 11/02/2020, ngày 20/3/2020, Vietcombank 
chính thức ban hành 2 văn bản áp dụng trong toàn 
hệ thống về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ 
khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và 
về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên 
nhóm nợ đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi 
Covid-19 theo quy định tại Thông tư 01/2020/
TT-NHNN. Đây là bước đi tiếp theo trong nhóm các 
giải pháp hỗ trợ tổng thể đối với khách hàng của 
Vietcombank chịu ảnh hưởng bởi dịch.

Các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
được Vietcombank xem xét cơ cấu nợ và giữ 

nguyên nhóm nợ bao gồm: 
các khoản nợ có nguồn trả nợ 
đến từ các ngành, lĩnh vực bị 
ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch 
Covid-19 (du lịch, dịch vụ vận 
tải, nhà hàng, khách sạn…); 
doanh thu/thu nhập của khách 
hàng sụt giảm ảnh hưởng tới 
khả năng thanh toán đầy đủ và 
đúng hạn theo lịch trả nợ đã 
thỏa thuận; phương án phục 
hồi khả thi cho thấy khách hàng 
đủ khả năng trả nợ sau khi thực 
hiện cơ cấu… và một số tiêu chí 
khác theo hướng dẫn nội bộ của 
Vietcombank. Phần dư nợ được 
cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm 
nợ là phần dư nợ gốc và lãi đến 
hạn trong khoảng thời gian từ 
ngày 23/01/2020 đến ngày 
liền kề sau 3 tháng kể từ ngày 
Thủ tướng Chính phủ công bố 
hết dịch theo đúng quy định tại 
Thông tư 01 của NHNN.

Cùng ngày, Vietcombank đã 
thực hiện triển khai qua cầu 
truyền hình quán triệt toàn 
bộ các chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Thống đốc NHNN và tập huấn các 
văn bản hướng dẫn cụ thể của Vietcombank 
tới toàn bộ 111 chi nhánh trên toàn quốc cùng 
các phòng, ban, trung tâm liên quan tại Trụ sở 
chính.

Đây là cơ sở quan trọng để Vietcombank có 
thể triển khai thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cũng như thực hiện 
cho vay mới một cách nhanh chóng và đồng bộ 
trên toàn hệ thống, kịp thời hỗ trợ khách hàng 
khắc phục khó khăn và ổn định lại sản xuất.

Vietcombank cam kết chủ động, tiên phong 
thực hiện các chính sách điều hành của Chính 
phủ, của NHNN vì mục tiêu chung, ổn định tình 
hình chính trị xã hội và phát triển kinh tế đất 
nước, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch 
Covid-19 tại Việt Nam.

Chiều 12/3/2020, tại Hà Nội, 
Bộ Công an tổ chức buổi làm 
việc với Ủy ban TW MTTQ 
Việt Nam, NHNN Việt Nam, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên và các 
đơn vị liên quan để sơ kết giai đoạn 
1 thực hiện chủ trương hỗ trợ xây 
dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ 
nghèo tại huyện Mường Nhé, tỉnh 
Điện Biên. Đại tướng Tô Lâm - Bí 
thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng 
Bộ Công an chủ trì buổi làm việc. Tại 
đây, Vietcombank đã trao 10 tỷ đồng 
hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 
nhà ở cho 200 hộ nghèo tại huyện 
Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Nhằm phát huy truyền thống 
quý báu “Lá lành đùm lá rách” của 
dân tộc và thực hiện Chương trình 
mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo 
bền vững, hưởng ứng phong trào 
“Cả nước chung tay vì người nghèo 

- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, 
thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an 
và Tỉnh ủy Điện Biên đã quyết liệt 
chỉ đạo Công an tỉnh Điện Biên phối 
hợp với các đơn vị chức năng thuộc 
Bộ Công an tham mưu, đề xuất chủ 
trương triển khai xây dựng, sửa 
chữa nhà cho các hộ nghèo, gặp 
nhiều khó khăn tại huyện Mường 
Nhé. 

Theo báo cáo, đến ngày 
10/3/2020 đã hoàn thiện 291 nhà, 
đang thi công 306 nhà, vận chuyển 
nguyên vật liệu cho 160 nhà. Như 
vậy, số nhà đã hoàn thiện và đang 
thi công, tập kết nguyên, vật liệu 
chuẩn bị thi công là 757 nhà, chiếm 
65,76% tổng số hộ thuộc diện hỗ 
trợ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c 
Lê Minh Hưng - Thống đốc NHNN 
Việt Nam nhấn mạnh, hỗ trợ xây 

Vietcombank trao 10 tỷ 
hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 
nhà cho 200 hộ nghèo tại Điện Biên

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ 
nghèo tại huyện Mường Nhé là 
chương trình ASXH có tính bền 
vững rất cao, qua đó góp phần giúp 
các hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên 
tâm lao động sản xuất kinh doanh, 
bảo đảm an ninh, trật tự trên địa 
bàn. Đ/c Lê Minh Hưng khẳng định, 
ngành Ngân hàng sẵn sàng tiếp tục 
phối hợp, đồng hành với ngành 
Công an thực hiện các nhiệm vụ 
chung mà Đảng, Nhà nước giao phó, 
đặc biệt trong việc thực hiện các 
chương trình ASXH thời gian tới. 

Thay mặt Đảng ủy Công an 
Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng 
Tô Lâm chân thành cảm ơn Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh Điện Biên, các cơ 
quan, đơn vị, đặc biệt là NHNN và 
các Ngân hàng có mặt tại buổi làm 
việc đã đồng lòng chia sẻ, ủng hộ Bộ 
Công an và Công an tỉnh Điện Biên 
trong triển khai thực hiện giai đoạn 
1 của chương trình xã hội, từ thiện 
đầy ý nghĩa này.

Để sớm hoàn thành mục tiêu 
xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ 
nghèo tại huyện Mường Nhé, tỉnh 
Điện Biên, Bộ trưởng Tô Lâm đề 
nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên 
tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị, địa phương được giao nhiệm vụ 
cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm 
của mình để góp phần nhanh chóng 
hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 
3/2020. 

Đại tướng Tô Lâm - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank (bên phải) trao biển tượng trưng 10 tỷ đồng 
kinh phí ủng hộ thực hiện chủ trương xây dựng, sửa chữa 

nhà cho 200 hộ nghèo tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

TIÊU ĐIỂM

Vietcombank ban hành văn bản 
triển khai thực hiện Thông tư 
01/2020/TT- NHNN
ĐÂY LÀ BƯỚC ĐI TIẾP THEO TRONG NHÓM CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ TỔNG 
THỂ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CỦA VIETCOMBANK CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI 
DỊCH COVID-19.

Bài: Nguyễn Minh Yến
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TIÊU ĐIỂM

 05/03/2020
Tại Đại hội, đ/c Phan Khánh Ngọc - Bí thư Chi bộ 35 

nhiệm kỳ 2017-2020 đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt 
động của Chi bộ 35 nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng 
hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022 và Báo cáo kiểm điểm cấp 
ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Với tinh thần nhất trí cao, 
Đại hội đã lần lượt thông qua các báo cáo trên. 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 
2020-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. 
Kết quả, Đại hội đã bầu đ/c Phan Khánh Ngọc làm Bí thư 
Chi bộ 35 nhiệm kỳ 2020-2022 và đồng thời đại diện Chi 
bộ 35 tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần 
thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thay mặt Đảng bộ Vietcombank, đ/c Phạm Mạnh 
Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank đã phát biểu chỉ đạo về việc Chi bộ 35 cần 
tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 
đảng viên, phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh; các 
đảng viên không chỉ học tập Nghị quyết mà còn phải đưa 
tư tưởng của Đảng và Nghị quyết vào cuộc sống, lan tỏa 
niềm tin vào Đảng tới mọi người xung quanh. 

Đ/c Phạm Mạnh Thắng đồng thời giao nhiệm vụ cho 
Chi bộ 35 tiếp tục phát triển vững mạnh theo những mục 
tiêu và chương trình hành động cụ thể; phấn đấu hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu được giao giai đoạn 2020-2022, 
trong đó nhiệm vụ chính là tiếp tục đẩy mạnh công tác 
truyền thông; phát triển thương hiệu Vietcombank, 
góp phần tích cực hỗ trợ hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank ngày một hiệu quả. 

 Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Yến

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK 
LẦN THỨ IV VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, TẠI CÁC CHI NHÁNH 
VIETCOMBANK TRÊN TOÀN HỆ THỐNG ĐÃ 
LONG TRỌNG DIỄN RA CÁC ĐẠI HỘI CHI BỘ, 
TRONG ĐÓ, NHIỀU CHI BỘ ĐƯỢC LỰA CHỌN 
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM Ở ĐỊA PHƯƠNG. 
ĐẠI HỘI NHẰM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT 
ĐỘNG CỦA CHI BỘ TRONG NHIỆM KỲ QUA 
VÀ QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 
TRỌNG TÂM TRONG NHIỆM KỲ TỚI, ĐỒNG 
THỜI BẦU RA BAN CHI UỶ MỚI VÀ CÁC CHỨC 
DANH CHỦ CHỐT CỦA CHI BỘ, NHỮNG NGƯỜI 
CÓ ĐỦ ĐỨC, ĐỦ TÀI ĐỂ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI. ĐÂY 
LÀ SỰ KIỆN CÓ Ý NGHĨA TRỌNG ĐẠI CỦA 
VIETCOMBANK, LÀ ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH 
TRỊ SÂU RỘNG TRONG TOÀN HỆ THỐNG, TẠO 
KHÔNG KHÍ PHẤN KHỞI, VUI TƯƠI, THI ĐUA 
LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG 
BỘ VIETCOMBANK LẦN THỨ IV VÀ ĐẠI HỘI 
LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG.

CHUNG NIỀM TIN GIỚI THIỆU TỚI QUÝ BẠN 
ĐỌC CÁC THÔNG TIN, HÌNH ẢNH VỀ HOẠT 
ĐỘNG CHÍNH TRỊ QUAN TRỌNG VÀ Ý NGHĨA 
NÀY.

HƯỚNG TỚI
Đại hội Đảng bộ 
Vietcombank lần IV & 
Đại hội XIII của Đảng

Chi bộ 35 - 
Đảng bộ Trụ sở chính 

Đ/c Phạm Mạnh Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank, Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 5 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng 

Chi bộ 35

Hưởng ứng lời kêu gọi của UB TW MTTQ Việt Nam, 
từ ngày 23/03/2020, mọi người dân trong cả 
nước đều có thể ủng hộ quyên góp phòng chống 
dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 với các 

hình thức: ủng hộ bằng tiền mặt, ủng hộ bằng tin nhắn 
hoặc ủng hộ bằng chuyển tiền qua tài khoản.

Để chung tay góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân vượt 
qua đại dịch Covid-19, Vietcombank thực hiện miễn 
phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền ủng hộ quyên góp 
phòng chống dịch Covid-19 tới tài khoản của UBTW 
MTTQ Việt Nam với thông tin cụ thể như sau:

 Tên tài khoản: 
 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 Số tài khoản: 1483201009159;
 Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

 Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ đô.

Việc miễn phí áp dụng với các hình thức: Chuyển tiền 
nhanh 24/7 tới ngân hàng khác qua tài khoản và Chuyển 
tiền tới ngân hàng khác qua Ngân hàng Nhà nước. 

Vietcombank miễn phí cho tất cả khách hàng cá 
nhân và khách hàng tổ chức thực hiện chuyển tiền tại 
quầy giao dịch, ATM hoặc chuyển tiền trên các kênh 
ngân hàng điện tử (Internet Banking, Mobile Banking, 
VCBPAY, VCBMoney), cụ thể như sau:

 Tại quầy giao dịch: Khách hàng được miễn phí ngay 
khi thực hiện giao dịch chuyển tiền;

 Tại ATM và các kênh giao dịch điện tử: 
Vietcombank thực hiện hoàn trả phí giao dịch cho 
khách hàng ngay trong ngày hoặc chậm nhất vào đầu 
ngày giao dịch tiếp theo.

Thời gian áp dụng: 
Từ ngày 23/03/2020 - 30/04/2020.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN, nhằm thúc 
đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 
theo chủ trương của Chính Phủ, phù hợp với 
chương trình miễn/giảm phí của Công ty Cổ 
phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), 
Vietcombank thông báo điều chỉnh giảm phí 
dịch vụ, cụ thể như sau:
• Dịch vụ áp dụng: Chuyển tiền nhanh liên 

ngân hàng 24/7 qua tài khoản và thẻ.
• Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân
• Kênh giao dịch áp dụng:

 Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking
 Ngân hàng trên di động VCB-Mobile B@

nking
 Dịch vụ VCBPAY
 Hệ thống ATM trên toàn quốc

• Thời gian áp dụng: từ 23h ngày 
25/03/2020 - 31/12/2020

• Giao dịch được áp dụng: các giao dịch 
có giá trị từ 500.001 đồng đến 2.000.000 
đồng. 

• Mức phí áp dụng:
 Mức phí hiện tại: 7.700 đồng/giao dịch 

(bao gồm VAT)
 Mức phí sau điều chỉnh: 5.500 đồng/giao 

dịch (bao gồm VAT)

Vietcombank Vietcombank
miễn phí chuyển tiền ủng hộ 
quyên góp phòng, chống dịch 
Covid-19

giảm phí dịch vụ chuyển tiền 
nhanh liên ngân hàng 24/7

Bài: Phòng MKTBL

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 
VIETCOMBANK LẦN IV & ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
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 07/03/2020
Chi bộ Vietcombank Móng Cái long trọng tổ chức Đại 

hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lựa chọn là Đại 
hội điểm của loại hình Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành 
phố. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết 
quả nhiệm kỳ II, thống nhất các chỉ tiêu phương hướng 
nhiệm kỳ III; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các 
văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng 
bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV. Đại hội đã bầu cấp 
ủy Chi bộ gồm 3 đ/c; bầu 2 đại biểu đại diện cho Chi bộ 

Chi bộ Vietcombank Móng Cái 

 14/03/2020
Chi bộ Vietcombank Kon Tum long trọng tổ chức Đại 

hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Chi bộ được 
Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum 
chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Vietcombank Kon Tum 

tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Móng Cái 
lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Vũ Văn Vĩnh - Giám đốc, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 
II đã tái đắc cử Chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ III với 
số phiếu tín nhiệm 100%.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Vietcombank Móng Cái 
đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ do 
Nghị quyết Đại hội II đề ra. Chi bộ luôn được công nhận 
là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Vietcombank Móng Cái khóa III  Đ/c Hồ Đức Quang - Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa 
chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia góp ý, thống 
nhất nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Chi bộ 
lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên 
và người lao động đăng ký thi đua thực hiện tốt nhiệm 
vụ chuyên môn được phân công, mục tiêu tăng trưởng 
huy động vốn bình quân 10%/năm; dư nợ tín dụng 
bình quân 8%/năm; xử lý nợ xấu/tổng dư nợ khống chế 
ở mức dưới 3% hằng năm; lợi nhuận trước thuế bình 
quân hằng năm tăng 10-15% so với năm trước đó và thu 
nhập bình quân đầu người tăng 15% so với năm 2019… 
Hằng năm phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm 
vụ trở lên và không có đảng viên vi phạm kỷ luật; kết 
nạp mới từ 8 đảng viên trở lên... 

Đại hội đã bầu Chi ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 
gồm 3 đ/c; bầu 2 đại biểu chính thức dự đại hội cấp 
trên. Đ/c Lê Tấn Lân – Giám đốc Chi nhánh tái đắc cử Bí 
thư Chi bộ.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Trúc Phượng 

 21/03/2020
Chi bộ Vietcombank Bắc Giang tổ chức thành công Đại 

hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ được 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang lựa chọn tổ 
chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe toàn văn các 
báo cáo: Báo cáo chính trị Chi bộ; Báo cáo kiểm điểm Cấp 
ủy Chi bộ; Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo văn kiện 
Đại hội cấp trên. Các đại biểu đã tích cực tham gia đóng 
góp ý kiến với nhiều tham luận như: “Vai trò lãnh đạo 
của Chi bộ trong việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kinh 
doanh”; “Tuổi trẻ với lý tưởng trong phong trào sáng tạo 
trẻ, xây dựng Vietcombank Bắc Giang phát triển”; “Công 
đoàn với công tác chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên, 
người lao động tại Vietcombank Bắc Giang”… 

Tham dự Đại hội, các đại biểu đã góp ý, thống nhất 
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban chấp 
hành Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đ/c; 
bầu 03 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên; bầu Bí 
thư, Phó Bí thư. Đ/c Lê Hồng Tâm - Giám đốc Chi nhánh 
tái đắc cử Bí thư Chi bộ với số phiếu bầu tuyệt đối.

 Bài: Nguyễn Thị Bích Ngọc - 
Ảnh: Bùi Thị Thanh Hoài

Chi bộ Vietcombank Bắc Giang

3 Chi bộ thuộc Đảng bộ Vietcombank Hưng Yên

 24-26/03/2020
3 Chi bộ thuộc Đảng bộ Vietcombank Hưng Yên (Chi 

bộ I, II, III) đã lần lượt tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 
2020-2022 tại Trụ sở Chi nhánh.

Tại các Đại hội, các đại biểu đã được nghe toàn văn 
các báo cáo, gồm: Báo cáo chính trị Chi bộ; Báo cáo kiểm 

điểm Cấp ủy Chi bộ và phương hướng nhiệm vụ nhiệm 
kỳ 2020-2022. 

Các báo cáo đã tổng hợp những kết quả nổi bật của 
nhiệm kỳ 2017-2020, những hạn chế còn tồn tại, rút ra 
bài học kinh nghiệm, từ đó giúp các Chi bộ đề ra nhiệm 
vụ mới phù hợp, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng 
phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đảng 
viên tích cực tham gia ý kiến thảo luận. Các Chi bộ đã 
bầu ra Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022.

Thay mặt Đảng bộ Vietcombank Hưng Yên, đ/c 
Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh 
đã phát biểu đề cao vai trò của Chi ủy và các đảng viên 
trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng phát triển 
Đảng, nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đưa ra định 
hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới để 
các Chi bộ tiếp tục phát triển vững mạnh, góp phần hỗ 
trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank 
Hưng Yên ngày một hiệu quả.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Thu Hương

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Chi bộ khóa III

Đ/c Trần Mạnh Hùng (thứ 2 từ trái qua) - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank  
Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ I

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 
VIETCOMBANK LẦN IV & ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

 Đ/c  Nguyễn Văn Oánh (thứ 3 từ trái qua), đ/c Vũ Tiến Duật (thứ 4 từ trái qua), đ/c 
Nguyễn Hoàng Trung (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ 

khóa III
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Chi bộ các phòng Giao dịch - Đảng Bộ Vietcombank Thái Bình

 01/03/2020

Chi bộ 3 Khối các phòng Giao dịch trực thuộc Đảng bộ 
Vietcombank Thái Bình tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-
2022. 

Đại hội tập trung nghe và thảo luận Báo cáo Chính trị 
của Chi bộ 3 Khối các phòng Giao dịch nhiệm kỳ 2020-

Bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

2022. Theo đó, mặc dù có những khó khăn, nhưng với 
quyết tâm cao và sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban 
Giám đốc Vietcombank Thái Bình, Chi bộ 3 đã đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận.

Trong phần thảo luận, Đại hội đã lắng nghe các ý 
kiến phát biểu xây dựng Báo cáo Chính trị với các ý kiến 
tập trung vào việc đề nghị tăng cường giải pháp phát 
triển đảng viên trẻ; nâng cao tính truyền thống, thương 
hiệu, văn hóa Vietcombank, hướng tới học tập và làm 
việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Từng đảng 
viên phải không ngừng nỗ lực để sử dụng công nghệ 4.0 
vào hoạt động ngân hàng… 

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 
đ/c, đều là các trưởng phòng tại các phòng giao dịch 
khác nhau trong Chi bộ, tạo tiền đề cho sự thống nhất 
các phòng giao dịch vào một khối đoàn kết, đổi mới để 
thành công.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Nhan 

Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu năng 
lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước trong những năm tới, trên cơ 
sở định hướng tăng trưởng tín dụng và 

phát triển tổng thể các sản phẩm dịch vụ của 
Vietcombank với TKV, ngày 06/3/2020, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành 
và Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn đã đồng 
chủ trì buổi làm việc cấp cao giữa Ban Lãnh đạo 
hai bên.

Tại buổi làm việc, TKV nhấn mạnh và cảm 
ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Vietcombank 
trong thời gian qua, mong muốn được hợp tác 
với tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam và 

quốc tế như Vietcombank. Về 
phía Vietcombank, với vai trò 
là ngân hàng số một Việt Nam, 
Vietcombank cũng tích cực 
tham gia hỗ trợ sự phát triển 
ngành công nghiệp năng lượng 
- trụ cột quan trọng của nền 
kinh tế, trong đó có ngành than. 
Trên cơ sở này, hai bên đã thảo 
luận và thống nhất ký biên bản 
ghi nhớ các nội dung cơ bản về 
định hướng phát triển quan hệ 
đối tác chiến lược trong năm 
2020 và giai đoạn tới.

Cụ thể, nhằm đáp ứng nhu 
cầu về vốn lưu động phục vụ 
sản xuất kinh doanh của TKV, 
đặc biệt cho hoạt động nhập 
khẩu than, Vietcombank sẽ xem 
xét cấp hạn mức tín dụng ngắn 
hạn lên khoảng 10.000 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, Vietcombank tiếp 
tục đồng hành cùng TKV trong 
việc tài trợ các dự án trọng 
điểm của Tập đoàn trong năm 
2020 và các năm tiếp theo. 

Ngoài ra, không nằm 
ngoài xu hướng của thời đại 
công nghệ 4.0, hai bên cũng 
thống nhất phối hợp triển 
khai các sản phẩm, dịch vụ 
hiện đại trong giao dịch giữa 
doanh nghiệp và ngân hàng. 
Vietcombank tư vấn và cung 
cấp các Phương thức thanh 
toán theo thông lệ quốc tế cho 
chuỗi giá trị ngành than; Dịch 
vụ Thanh toán thuế xuất nhập 

khẩu 24/7 với Tổng cục Hải quan; Dịch vụ phát 
hành thẻ ATM, trả lương cho CBCNV TKV và các 
Dịch vụ Quản lý tài chính hiện đại. Bên cạnh đó, 
nhằm ủng hộ chủ trương cổ phần hóa và thoái 
vốn doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ, 
Vietcombank sẽ hỗ trợ TKV trong công tác tìm 
kiếm nhà đầu tư tiềm năng, thực hiện tư vấn 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thoái vốn 
của Tập đoàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐQT/HĐTV của hai 
đơn vị đã cam kết tăng cường các giao dịch tổng 
thể giữa Trụ sở chính và các Đơn vị thành viên 
của Vietcombank và TKV trong thời gian tới, 
trên tinh thần hợp tác bền vững và hiệu quả.

NỔI BẬT

 01/03/2020
Chi bộ 1 Phòng Khách hàng trực thuộc Đảng bộ 

Vietcombank Thái Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-
2022. 

Chi bộ 1 Phòng Khách hàng được thành lập ngày 
21/01/2019, hiện gồm 15 Đảng viên. Trong nhiệm kỳ 
2017-2020, Chi bộ 1 đã triển khai thực hiện tốt các 
nhiệm vụ chính trị gắn liền với chức năng nhiệm vụ 
chuyên môn. 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Chi ủy Chi bộ 
1 tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 
2020-2022 với các nội dung trọng tâm: Phát huy hơn 
nữa vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, phát 
huy sức mạnh đoàn kết sáng tạo, góp phần cho hoạt 
động kinh doanh của Chi nhánh phát triển an toàn, hiệu 
quả, bền vững; Quyết tâm hoàn thành và hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng Chi 
bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hàng năm được xếp 
loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc hoặc hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất 
sắc/hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu mỗi năm kết 
nạp tối thiểu thêm 01 đảng viên mới.

Chi bộ 1 Phòng Khách hàng - Đảng bộ Vietcombank Thái Bình

Đ/c Phạm Bá Tuyển Bí thư Đảng ủy - Đại diện BCH Đảng bộ 
tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi 
bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và thông qua Nghị quyết Đại 
hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 Bài & Ảnh: Tô Thị Thúy 

VIETCOMBANK SẼ XEM XÉT CẤP HẠN MỨC TÍN DỤNG NGẮN HẠN LÊN 
KHOẢNG 10.000 TỶ ĐỒNG CHO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG 
SẢN VIỆT NAM (TKV); HAI BÊN THỐNG NHẤT PHỐI HỢP TRIỂN KHAI CÁC 
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HIỆN ĐẠI TRONG GIAO DỊCH.

Tăng cường hợp tác 
bền vững & hiệu quả giữa 
Vietcombank & TKV

Bài & Ảnh: Trần Ngọc Hoàng

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 4 từ trái sang) và 
Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn (thứ 4 từ phải sang) tại buổi làm việc cấp cao

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 
VIETCOMBANK LẦN IV & ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
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Vietcombank Bắc Giang được thành lập 
trên cơ sở nâng cấp Phòng giao dịch 
Bắc Giang trực thuộc Vietcombank Bắc 
Ninh từ cuối năm 2009 theo Quyết định 

số 767/QĐ-NHNT.TCCB-ĐT ngày 25/09/2009 của 
HĐQT Vietcombank và chính thức đi vào hoạt động 
từ tháng 1/2010. Sau 10 năm xây dựng và phát 
triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, với 
sự phấn đấu của tập thể CBNV, sự hỗ trợ tích cực 
của chính quyền địa phương và chỉ đạo sâu sát của 
Ban Lãnh đạo Vietcombank, Chi nhánh đã có bước 
phát triển lớn mạnh, khẳng định và nâng cao vị thế 
thương hiệu Vietcombank trên địa bàn.

Từ một chi nhánh (CN) ban đầu chỉ có 23 cán 
bộ, cơ sở vật chất chật hẹp, phải đi thuê trụ sở, 
trang thiết bị còn ít, đến nay, CN đã có một đội ngũ 
đông đảo với gần 100 CBNV được đào tạo bài bản, 
năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết. Cơ sở vật 
chất được đầu tư khang trang, hiện đại với Trụ sở 

VIETCOMBANK 
BẮC GIANG 
XÂY DỰNG & TRƯỞNG THÀNH

NĂM 
Bài: Lê Hồng Tâm - Giám đốc Vietcombank Bắc Giang; Ảnh: Nguyễn Đăng Cảnh

SAU 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH, VIETCOMBANK BẮC GIANG ĐÃ CÓ BƯỚC PHÁT 
TRIỂN LỚN MẠNH, KHẲNG ĐỊNH VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU VIETCOMBANK TRÊN 
ĐỊA BÀN.

CN được xây mới trên nền đất Nhà nước giao sử 
dụng lâu dài cùng mạng lưới hoạt động không 
ngừng phát triển gồm 5 phòng giao dịch; mạng 
lưới 37 máy ATM, 230 đơn vị chấp nhận thẻ 
ATM,… góp phần đưa sản phẩm dịch vụ của 
Vietcombank đến gần với khách hàng hơn.

Vietcombank Bắc Giang được thành lập 
sau các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh như 
Agribank, BIDV, Vietinbank,… nên có nhiều 
bất lợi trong những ngày đầu hoạt động. Mặc 
dù chịu sự cạnh tranh gay gắt với các tổ chức 
tín dụng khác trên địa bàn (về số lượng khách 
hàng, về lãi suất,…) song Vietcombank Bắc 
Giang vẫn có được con số tăng trưởng tín dụng 
và huy động ở mức cao. Trong 5 năm gần đây, 
tổng huy động vốn và tổng dư nợ tín dụng của 
CN đều hoàn thành vượt mức TW giao. Trong 
đó, tổng huy động vốn từ 1.410 tỷ đồng năm 
2015, đến 31/12/2019 đạt 6.898 tỷ đồng, tăng 

trưởng bình quân trên 50 %/năm; dư nợ tín dụng 
năm 2015 là 2,269 tỷ đồng, đến 31/12/2019 đạt 
6,433 tỷ đồng, tăng bình quân 29%/năm.

Kết thúc năm 2019, huy động vốn của CN đạt 
6.898 tỷ đồng (chiếm 11.5% tổng nguồn vốn huy 
động toàn tỉnh), tăng 31 lần; dư nợ cho vay đạt 
6.433 tỷ đồng (chiếm 12.2% dư nợ cho vay toàn 
tỉnh), tăng 16 lần so với năm 2010. Hiện nay, 
Vietcombank Bắc Giang đang nắm giữ nhiều khách 
hàng lớn và xác lập vị trí thứ 3 về tín dụng và huy 
động vốn trên địa bàn tỉnh. 

Trong công tác phát triển khách hàng, CN luôn 
chủ động với các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 
trên địa bàn, vận dụng linh hoạt chính sách lãi 
suất, nâng cao chất lượng phục vụ, thực sự trở 
thành điểm tựa vững chắc cho doanh nghiệp.

Phát huy lợi thế thương hiệu và thế mạnh trong 
hoạt động ngoại hối, Vietcombank Bắc Giang đã 
ký hợp đồng vào các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng 
điểm của tỉnh (như may mặc, chế biến gỗ, linh kiện 
điện tử, trồng cây ăn trái),… tích cực tiếp cận khách 
hàng FDI mới, tham gia tích cực vào các hiệp hội 
doanh nghiệp, trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở Kế 
hoạch & Đầu tư, Ban quản lý các KCN,… góp phần 
khẳng định vị thế của Vietcombank Bắc Giang và là 
lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh.

Với sự tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh 
với tốc độ cao, CN xác định tăng trưởng nhanh 
nhưng phải bền vững, không tăng trưởng bằng 
mọi giá. Vietcombank Bắc Giang luôn đề cao việc 
kiểm soát chất lượng tín dụng, không hạ chuẩn 
tín dụng, nghiêm túc thực hiện xếp hạng tín dụng 
khách hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng 
rủi ro theo quy định của NHNN cũng như của 
Vietcombank. Do đó, danh mục khách hàng và chất 
lượng tín dụng luôn được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu 
của CN luôn ở mức thấp.

Những thành tích tự hào Vietcombank Bắc 
Giang đạt được: 

 Thống đốc NHNN trao tặng cờ thi đua của 
ngành Ngân hàng năm 2016;

 UBND tỉnh Bắc Giang tặng cờ trong phong 
trào thi đua năm 2015, 2016, 2018; 

 UBND tỉnh Bắc Giang công nhận danh hiệu 
Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang giai 
đoạn 2016-2019;

 Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang 
tặng giấy khen đơn vị hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ từ năm 2016 đến năm 2018;

 Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang 
tặng giấy khen tập thể đoàn vững mạnh,…

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, hằng năm
Vietcombank Bắc Giang luôn dành khoản kinh 
phí đáng kể cho các hoạt động hỗ trợ người 
nghèo, xây dựng trường học, xây nhà tình 
nghĩa cho gia đình chính sách, tặng quà Tết 
cho người nghèo… Các công trình tiêu biểu 
do Vietcombank tài trợ như xây dựng Trường 
Mầm non xã Nghĩa Phương (Lục Nam), Trường 
Mầm non xã Tuấn Mậu (Sơn Động); Trường 
THCS Biển Động (Lục Ngạn), đồng thời tặng 
nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo cũng 
như hỗ trợ trang thiết bị học tập cần thiết, tiếp 
sức cho các em đến trường. 

Với sự nỗ lực của toàn thể CBNV, chào 
mừng CN tròn 10 tuổi, Vietcombank Bắc Giang 
chạm mốc vẻ vang với thành tích: Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ trong hệ thống năm 2019. 
Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, 
Vietcombank Bắc Giang tiếp tục mở rộng quy 
mô, mạng lưới, xây dựng nguồn nhân lực chất 
lượng cao, nâng cao chất lượng phục vụ để cùng 
hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao.

Tập thể Chi nhánh Vietcombank Bắc Giang

Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Chi nhánh trao học bổng 
cho học sinh Trường THPT Lục Ngạn số 1

Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Chi nhánh (thứ 7 từ trái qua) 
nhận cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

NỔI BẬT
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NỔI BẬT

Bài: Trần Xuân Dũng - Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trải qua chặng đường 10 năm hoạt động, bên 
cạnh những thành tích về hoạt động kinh 
doanh, được đánh giá rất cao trong việc đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn, công tác ASXH của Vietcombank Bắc Giang 
cũng được chính quyền các cấp, các tổ chức chính 
trị - xã hội ghi nhận, hình ảnh đẹp về Vietcombank 
được lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp và 
người dân trong tỉnh.

Hằng năm, Công đoàn đều kêu gọi CBNV ủng 
hộ 02 ngày lương, đóng góp vào quỹ ASXH của 
Chi nhánh, tạo nguồn thực hiện các chương trình 
ý nghĩa trong năm. 100% CBNV nhiệt tình hưởng 
ứng, thể hiện tình cảm, mong muốn được chia sẻ 
khó khăn cùng cộng đồng xã hội. Ngoài ra, Công 
đoàn Chi nhánh cũng tích cực huy động thêm 
nguồn kinh phí khác như xin kinh phí từ Công 
đoàn Trụ sở chính, từ chi phí hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank để có nguồn lực thực hiện 
các chương trình ASXH quy mô lớn tại tỉnh Bắc 
Giang.

Từ các nguồn lực này, trong suốt 10 năm qua, 
Vietcombank Bắc Giang đã dành trên 10 tỷ đồng 
cho các hoạt động ASXH, cùng với chính quyền 
địa phương xây dựng 03 trường học, xây nhà tình 
nghĩa cho gia đình chính sách, tặng quà Tết cho 
người nghèo, ủng hộ giải cứu nông sản cho nông 

dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19... 
Cùng với đó, được sự đồng ý của UBND 

tỉnh, từ đầu năm 2018, Vietcombank Bắc Giang 
đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng 
Đồng Thị Nhâm. Hằng quý, Công đoàn Chi 
nhánh đều tới thăm hỏi sức khỏe, động viên 
tinh thần Mẹ. Đây là việc làm thiết thực, là 
hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân gia đình có công 
với Cách mạng, thể hiện hiện tinh thần “Uống 
nước nhớ nguồn”, tình cảm và trách nhiệm của 
Vietcombank đối với thân nhân các anh hùng 
liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo 
vệ Tổ quốc.

Những đóng góp từ hoạt động ASXH của 
Vietcombank Bắc Giang đã góp phần lan tỏa 
nghĩa cử cao đẹp tới cộng đồng, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó, 
nâng cao hình ảnh, vị thế của Vietcombank Bắc 
Giang tại địa bàn.

Trong thời gian tới, Viecombank Bắc Giang 
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục, định hướng cho toàn thể đoàn viên, người 
lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ kinh doanh, tiếp tục giữ vững và phát 
huy truyền thống cùng các đoàn thể chung tay 
thực hiện các hoạt động ASXH, thể hiện trách 
nhiệm đối với cộng đồng.

VIETCOMBANK BẮC GIANG
TÍCH CỰC VỚI 
CÔNG TÁC ASXH

Ông Lê Hồng Tâm - Giám đốc Vietcombank Bắc Giang (thứ 3 từ phải sang) trao quà Tết cho 
UBMTTQ huyện Lục Ngạn, tặng quà Tết cho người nghèo

Ông Trần Xuân Dũng - Phó Giám đốc Chi nhánh tặng quà Tết cho 
bệnh nhân nghèo

Đoàn thanh niên Chi nhánh trao tiền xây nhà cho gia đình chính sách

Ngoài công tác hoạt động chuyên môn, thanh 
niên Vietcombank Bắc Giang luôn tích cực, 
xung kích, sáng tạo trong các hoạt động tập 

thể như văn nghệ, thể thao, công tác ASXH... Thời 
gian qua, Đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với Công 
đoàn để tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ như 
bóng đá, cầu lông, bóng bàn, khiêu vũ, văn nghệ. 

Mặt khác, thanh niên Vietcombank Bắc Giang 
cũng luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm với cộng 
đồng, thường xuyên tham gia các hoạt động ASXH 
như xây nhà tình nghĩa, hiến máu tình nguyện. Mới 
đây nhất, tháng 2/2020, Đoàn thanh niên phối hợp 
với Công đoàn Chi nhánh triển khai chương trình 
Chung tay giải cứu hàng nông sản trong mùa dịch 
Covid-19 với số lượng 1,5 tấn dưa hấu.

Bên cạnh đó, Đoàn luôn chú trọng công tác xây 
dựng Đảng. Hằng năm, BCH Đoàn thanh niên giới 
thiệu cho Chi bộ Chi nhánh kết nạp từ 3-5 đ/c đoàn 
viên ưu tú, đồng thời liên tục giới thiệu các đoàn 
viên tham gia học lớp cảm tình Đảng.

Với những kết quả đạt được, Đoàn thanh niên 
Vietcombank Bắc Giang đã góp phần phát triển 
hoạt động kinh doanh của Chi nhánh cũng như 

ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK BẮC GIANG
XUNG KÍCH, SÁNG TẠO

Bài & Ảnh: Vũ Đình Hà

TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK BẮC GIANG ĐƯỢC RA ĐỜI TỪ NHỮNG NGÀY 
ĐẦU THÀNH LẬP CHI NHÁNH VỚI 20 ĐOÀN VIÊN. SAU 10 NĂM HOẠT ĐỘNG, ĐẾN NAY, CÓ 
70/94 CBNV CHI NHÁNH THUỘC TỔ CHỨC ĐOÀN, LÀ NGUỒN NỘI LỰC LỚN CHO CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CHI NHÁNH.

nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong 10 năm 
qua. Đoàn đã vinh dự được tặng khen thưởng 
như: Bằng khen của Trung ương Đoàn; Bằng 
khen của tỉnh Đoàn trong phong trào phát 
triển thanh niên và hằng năm đều được Đoàn 
khối Doanh nghiệp tỉnh trao tặng danh hiệu 
Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong 
trào thanh niên. Trong đợt kỷ niệm 90 năm 
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam vào tháng 
01/2020, thanh niên Vietcombank Bắc Giang 
vinh dự được Ban thường vụ tỉnh Đoàn chứng 
nhận đ/c Vũ Đình Hà và đ/c Lê Đức Nhân là 
đảng viên tiêu biểu của tỉnh.

Những năm tháng đã qua, tuổi trẻ của thanh 
niên Vietcombank Bắc Giang có những chuyến 
đi, có chiến thắng, có thất bại, có niềm vui, nỗi 
buồn, có nước mắt, có nụ cười và có những 
vòng tay, những chiếc ôm thật chặt… để mỗi 
người trưởng thành hơn, thêm yêu, thêm gắn 
bó và tự hào với màu xanh Vietcombank.

Đoàn thanh niên Vietcombank Bắc Giang trợ giúp xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách Đoàn viên thanh niên Vietcombank Bắc Giang tham gia chương trình 
hiến máu nhân đạo
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10 năm phát triển của một Chi nhánh trẻ, với 
những người trẻ luôn khát khao và tràn đầy ước 
vọng, mang trong mình lòng tự hào, nhiệt huyết, 
sự háo hức như đứa trẻ ngày đầu với những bước 
chân đầu tiên. 

Ở đó, mỗi buổi sáng, những chàng trai chỉnh tề 
với sơ mi trắng, biển tên, cà vạt; những cô gái với 
chiếc nơ xinh xắn và nụ cười thường trực trên môi, 
những tiếng chuông rộn ràng mời khách hàng giao 
dịch và nụ cười của khách hàng khi rời quầy.

Ở đó, là những lần gặp gỡ thân thiết với các 
doanh nghiệp, những cái bắt tay nhiệt thành, cùng 
chia sẻ những kế hoạch tương lai, cùng đồng hành 
và vững tin với sự thành công của doanh nghiệp 
như những người bạn tâm giao và nồng hậu.

Ở đó, có nụ cười của những người công nhân 
xếp hàng chờ rút tiền mặt tại máy ATM, và dường 
như thấy cả những niềm vui, những bữa cơm ngon 
của mỗi gia đình sau những tiếng ting ting tin nhắn 
báo doanh nghiệp trả lương cho người lao động.

Ở đó, là những sự dìu dắt sẻ chia, là đoàn kết 

gắn bó, là những con người từ xa lạ, rồi bỗng 
dần thân thiết và gắn bó như gia đình, là những 
người anh chị em ruột thịt lắng nghe vui buồn 
cùng nhau. 

Trên những bước chân đã đi qua, là sự hài 
lòng của khách hàng, sự an tâm hợp tác của 
doanh nghiệp, sự tiện lợi, chu toàn của dịch 
vụ và phong cách phục vụ, sự ghi nhận và trân 
trọng nâng niu của Ban Lãnh đạo, sự chan hoà 
của tình đồng nghiệp thân thương.

DẤU CHÂN
nhìn lại

Bài & Ảnh: Nguyễn Đăng Cảnh 

CUỘC SỐNG NHỘN NHỊP CỦA THÀNH PHỐ TRẺ LÀM CHO 
THỜI GIAN TRÔI ĐI NHANH HƠN VÀ CÓ LÚC MỌI KHỞI 
ĐIỂM TƯỞNG CHỪNG NHƯ MỚI BẮT ĐẦU TỪ NGÀY HÔM 
QUA.

Và ở đó cũng có những người mẹ tất bật 
tinh mơ chuẩn bị đưa con đến trường để kịp giờ 
làm việc, những người cha trò chuyện với con 
qua điện thoại, Zalo, Facetime vào tối muộn, khi 
chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ cơ quan.

Ở đó, có những chàng trai, cô gái đã bước 
tới thanh xuân, dành hết thanh xuân để chỉ yêu 
một màu nơ, yêu một chiếc cà vạt, một góc làm 
việc, yêu những con số, yêu những gì mà tuổi 
xuân xứng đáng để say mê.

Ở đó, là những ngày lễ, Tết, khi mọi người 
mua sắm, dạo chơi, nghỉ ngơi quây quần bên 
gia đình, những chiếc xe ATM lại bon bon trên 
đường thực hiện nhiệm vụ, những cán bộ Ngân 
quỹ lại túc trực để sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo nhu 
cầu của khách hàng và người dân.

10 năm như chớp mắt trôi qua, dường như 
chỉ mới ngày hôm qua, nhưng 10 năm cũng là 
quãng thời gian đủ lâu, đời người có bao nhiêu 
lần 10 năm ăm ắp kỷ niệm để mà hoài niệm… 

Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, 
Vietcombank Bắc Giang đầy kiêu hãnh vươn 
mình lớn dậy, mang theo tin yêu và biết bao kỷ 
niệm của từng lớp cán bộ đã gắn bó và trưởng 
thành từ nơi đây.

Nụ cười giao dịch viên

Hoạt động tập thể phòng Khách hàng

Những trải nghiệm quý
Những ngày đầu tại một môi trường mới, 

một địa bàn xa lạ thực sự là trải nghiệm quý với 
tôi: môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, 
khối lượng công việc lớn hơn cũng như hiệu 
quả làm việc cao hơn. Nhưng với sự quyết tâm 
và may mắn được các anh chị đi trước giúp đỡ, 
tôi đã hoàn thành tốt công việc của mình.

Cứ vậy, tôi bị cuốn theo công việc và con 
người nơi đây với niềm đam mê lúc nào không 
hay. Trải qua những con đường gập ghềnh đầy 
sỏi đá là khung cảnh quê hương yên bình. Trải 
qua những vất vả khó khăn của công việc là 
niềm vui của sự thành công, là sự tin tưởng của 
khách hàng. Tôi thấy hạnh phúc vì đã lựa chọn 
công việc này và mảnh đất này để gắn bó.

Ngôi nhà thứ hai của tôi
Tôi từng đọc được một câu 

nói rất ý nghĩa: “Bất kể bạn học 
chuyên ngành gì, nhất định khi 
tìm việc phải tìm một công việc 
mình yêu thích. Như vậy bạn 
mới có thể vui vẻ từ 6h sáng 
đến 8h tối được. Đó chính là 
cuộc sống!” 

Vì sống xa gia đình nên tôi 
luôn coi văn phòng là ngôi nhà 
thứ hai của mình. Tôi thấy bản 
thân thật may mắn khi được 
làm việc trong một môi trường 
mà mọi thành viên đều đối xử 
với nhau như bạn bè, người 
thân trong gia đình, hỗ trợ nhau 
làm việc vì mục đích chung. 

Tôi trân trọng những ngày 
làm việc đến tận đêm, cùng 
đồng nghiệp chạy cho kịp 
deadline, những buổi tối cùng 
chấm chứng từ, những ngày 
đi thẩm định vượt hàng chục 
cây số để đến với khách hàng. 
Và thương lắm những nụ cười, 
những cái vỗ vai động viên của 
mọi người dành cho nhau khi 
gặt hái thành công.

Bên cạnh những giờ làm 
việc vất vả, căng thẳng là những 
chuyến đi gắn kết yêu thương, 
những chương trình giao lưu 

ý nghĩa, những hoạt động teambuilding máu 
lửa vì chúng tôi là một gia đình, là những thành 
viên “làm hết sức, chơi hết mình”. Một kỷ niệm 
đáng nhớ nhất của tôi là được Giải Ba Chi 
nhánh khi tham gia cuộc thi “My Vietcombank” 
- chia sẻ những khoảnh khắc trong lúc làm việc.

10 năm đã qua với bao cảm xúc, một trang 
mới được mở ra, hành trang của mỗi thành viên 
lại thêm một dấu ấn khó phai. Chặng đường 
phía trước chắc chắn sẽ có nhiều thử thách, 
nhưng tôi tin, với sự nỗ lực và nhiệt huyết của 
team Vietcombank Bắc Giang, chúng tôi sẽ cùng 
nắm chặt tay nhau xây dựng ngôi nhà chung 
Vietcombank Bắc Giang ngày càng vững mạnh!

VIETCOMBANK BẮC GIANG 
Nơi tôi thuộc về

Bài: Dương Thu Hằng - Ảnh: Nguyễn Đăng Ngọc

CHÚNG TA CÓ NHIỀU CÁCH KỂ VỀ TUỔI TRẺ CỦA MÌNH. ĐỐI VỚI TÔI, TUỔI 
TRẺ LÀ ƯỚC MƠ KHOÁC LÊN MÌNH BỘ ĐỒNG PHỤC NGÂN HÀNG. MỌI 
THỨ XẢY RA ĐỀU DO CÁI DUYÊN VÀ TÔI TIN VÀO MỐI NHÂN DUYÊN CỦA 
TÔI VÀ VIETCOMBANK.

Cán bộ Vietcombank Bắc Giang

NỔI BẬT
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NỔI BẬT

CTCP Tổng công ty May Bắc Giang BGG tiền thân 
là công ty may Bắc Giang, được thành lập từ năm 
1972, có quy mô lên tới 13.000 công nhân, 10 xí 
nghiệp may mặc, doanh thu đỉnh điểm lên tới gần 
2.000 tỷ đồng. May Bắc Giang và Vietcombank đã đặt 
nền móng quan hệ từ năm 2006 khi Vietcombank 
Bắc Giang đang còn là Phòng giao dịch mới thành 
lập trên địa bàn. Trên con đường hội nhập kinh tế thế 
giới, công ty đã được Vietcombank Bắc Giang nhiệt 
tình giúp đỡ, tư vấn chuyên nghiệp các dịch vụ thanh 
toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, tài trợ vốn vay... và 
cho tới nay, Công ty đã tin tưởng sử dụng toàn bộ 
dịch vụ của Vietcombank.

Chúng tôi tự hào khi đồng hành cùng Vietombank 
Bắc Giang ngay từ lúc sơ khai hoạt động. Chặng 
đường thành công của công ty cũng luôn có “hình 
bóng” của Vietcombank Bắc Giang. Đó là khi công ty 
mở rộng đầu tư nhà máy ở Lạng Giang có tổng đầu tư 
130 tỷ đồng, nhà máy Lục Nam có tổng đầu tư 150 tỷ 
đồng, nhà máy Yên Dũng có tổng đầu tư 330 tỷ đồng, 
hay khi công ty chuyển mình thay đổi cơ cấu tổ chức. 
Những lúc công ty gặp khó khăn, Vietcombank luôn 
tận tâm sát cánh, trách nhiệm với công việc, hỗ trợ 
vốn vay kịp thời. Khi thành công, Vietcombank Bắc 
Giang vẫn luôn sẵn sàng, đồng lòng cùng phát triển. 

Hơn tất cả, công ty và cá nhân tôi đã đặt niềm 
tin, sự trân trọng sâu sắc với đội ngũ lãnh đạo, CBNV 
Vietcombank Bắc Giang và cao hơn, là thương hiệu 
và chất lượng hệ thống Vietcombank. Chúng tôi hy 
vọng rằng, với quy mô và kết quả kinh doanh ngày 
càng tăng trưởng, Vietcombank Bắc Giang sẽ luôn là 
người bạn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Vietcombank 
Bắc Giang, chúc Chi nhánh gặt hái nhiều thành công 
và giữ vững vị thế đi đầu trong hệ thống NHTM tại 
địa bàn Bắc Giang và top các chi nhánh tại hệ thống 
Vietcombank.

Vietcombank Bắc Giang 
CTCP Tổng công ty May 
Bắc Giang BGG: 
Cùng bước tới thành công

Bài: Nguyễn Hữu Phải - Chủ tịch HĐQT, 
Tổng Giám đốc CTCP Tổng công ty May Bắc Giang BGG

Bài: Lin Die Chuan - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Italisa Việt Nam

Bài: Ngô Văn Khanh - Chủ tịch HĐQT, 
Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Bắc Giang

Bài: Vincent Fan - Giám đốc Tài chính - 
Công ty CP Vietnam Sunergy

Ông Nguyễn Hữu Phải - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 
CTCP Tổng công ty May Bắc Giang BGG

Công ty TNHH Italisa Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước 
ngoài, được thành lập từ năm 2008 bởi Tập đoàn Powerway Ninh 
Ba (đơn vị đi đầu trong ngành luyện kim mầu của Trung Quốc có bề 
dày từ 1987). Sau 12 năm đầu tư tại Việt Nam, ngoài Italisa chuyên 
sản xuất thiết bị vệ sinh thì hiện nay, Tập đoàn đã thành lập thêm 3 
công ty lớn với nhiều mảng kinh doanh như: Công ty TNHH Năng 
lượng mặt trời Boviet - sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, công 
ty TNHH Vật liệu hợp kim Boviet Vina - sản xuất hợp kim đồng, công 
ty TNHH Bedra Việt Nam - sản xuất kim loại màu với tổng doanh thu 
của nhóm là trên 200 triệu USD/năm.

Ngay từ khi thành lập, chúng tôi đã giao dịch thanh toán với 
Vietcombank và đến năm 2010, với sự đồng hành cho vay dự án của 
Vietcombank, chúng tôi khánh thành nhà máy Italisa trên diện tích 
15ha, tổng vốn đầu tư ban đầu 30 triệu USD và tổng số 1.400 nhân 
viên. Đến nay, chúng tôi đã không ngừng phát triển lớn mạnh: khai 
thác thành công khách hàng OEM lớn nhất năm 2012, ODM thương 
hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp hàng đầu thế giới năm 2013, khánh 
thành thêm xưởng đúc đồng và Showroom Italisa Bắc Giang năm 
2014, đạt chứng nhận CUCP tiêu chuẩn không chì của Bắc Mỹ và 
WATER-MARK (châu Úc). Cùng với việc mở rộng hệ thống đại lý, nhà 
phân phối rộng khắp cả nước, chúng tôi còn không ngừng phát triển 
thị trường xuất khẩu trên khắp thế giới. 

Trên chặng đường ngày càng phát triển của công ty chúng 
tôi không thể thiếu được sự đồng hành, gắn bó và chia sẻ của 
Vietcombank Bắc Giang. Chúng tôi đánh giá cao và rất tin tưởng vào 
chất lượng dịch vụ của Vietcombank. CBNV của Chi nhánh đã nhiệt 
tình giúp đỡ, tư vấn chuyên nghiệp các dịch vụ thanh toán quốc tế, 
mua bán ngoại tệ, tài trợ vốn vay... và chúng tôi rất hài lòng về điều 
đó.

Với sự phát triển ngày càng nhanh trong tương lai của Tập đoàn 
và Italisa Việt Nam, chúng tôi hy vọng Vietcombank Bắc Giang tiếp 
tục đồng hành, tài trợ và luôn là đối tác thân thiết, người bạn đáng 
tin cậy của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng, chất lượng dịch vụ tốt, 
sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của các cán bộ Vietcombank Bắc 
Giang sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển hoạt động kinh doanh 
của chúng tôi.

 Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Vietcombank Bắc Giang, chúc 
Chi nhánh gặt hái nhiều thành công và giữ vững vị thế đi đầu trong 
hệ thống Ngân hàng.

Vietcombank Bắc Giang Vietcombank Bắc Giang
Người bạn đồng hành 
của doanh nghiệp

Ông Lin Die Chuan - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Italisa Việt Nam

Công ty CP XNK Bắc Giang được thành lập từ năm 1997, là một 
doanh nghiệp Nhà nước có bề dày trong hoạt động thương mại, xuất 
nhập khẩu. Năm 2005, công ty đã thực hiện cổ phần hóa và mở rộng 
sản xuất các mặt hàng giấy như giấy viết, giấy tissue các loại. Trên 
chặng đường đổi mới và phát triển, Vietcombank Bắc Giang có vai trò 
quan trọng với công ty, luôn là người bạn đồng hành, thấu hiểu và là 
nhà cung cấp tài chính tin cậy của công ty.

Có một điểm chung đưa công ty gắn bó với Vietcombank ngay từ 
ngày đầu tiên, đó chính là hoạt động “ngoại thương”. Công ty đánh 
giá cao dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, mua bán 
ngoại tệ và đặc biệt yên tâm gửi gắm toàn bộ doanh thu ngoại tệ qua 
Vietcombank Bắc Giang. Với đặc thù sản xuất doanh nghiệp có nhu 
cầu nhập khẩu lớn, Vietcombank Bắc Giang đã hỗ trợ vốn cho công ty 
một cách linh hoạt, đa dạng, ưu đãi, hiệu quả theo nhiều hình thức: 
phát hành LC nhập khẩu, cho vay, bảo lãnh… 

Trải qua 15 năm, Công ty CP XNK Bắc Giang không ngừng lớn 
mạnh về quy mô và kết quả kinh doanh. Riêng năm 2019, doanh thu 
đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2018 và nằm trong top 3 
thương hiệu Việt Nam giấy tissue chất lượng cao. 

Để có thành quả tự hào hôm nay, công ty cảm ơn sự giúp đỡ, 
tin tưởng của Vietcombank Bắc Giang. Công ty tin rằng, với tương lai 
ngày càng phát triển, hai bên sẽ có mối quan hệ tín dụng ngày càng 
bền chặt, tăng trưởng để cùng “đi đến đỉnh vinh quang”. 

Vietcombank Bắc Giang - 
Công ty CP XNK Bắc Giang:
Chung bước trên con 
đường đổi mới 

Ông Ngô Văn Khanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bắc Giang

VSUN - Công ty CP Vietnam Sunergy là 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuất pin năng lượng mặt trời có vốn đầu tư 
Nhật Bản được thành lập từ năm 2015. Ngay 
từ khi đầu tư vào Việt Nam, Vietcombank Bắc 
Giang là ngân hàng đầu tiên chung tay xây 
dựng nền móng, tận tâm, uy tín, sẵn sàng tư 
vấn tài chính, hỗ trợ vốn cho VSUN. 

Trong tương lai, chúng tôi hy vọng 
Vietcombank Bắc Giang tiếp tục đồng hành, tài 
trợ và trở thành đối tác thân thiết hơn nữa của 
chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng với chất lượng 
dịch vụ tốt, sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của 
các cán bộ Vietcombank Bắc Giang, hai bên sẽ 
gặt hái nhiều thành công lớn. 

Cảm ơn Vietcombank Bắc Giang và chúc Chi 
nhánh ngày càng phát triển, mãi là người bạn 
đồng hành tin cậy của VSUN.

Ông Cai Jian Feng – Tổng Giám đốc VSun (bên trái) và ông 
Trần Xuân Dũng – Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Giang tại 

Lễ tổng kết kinh doanh 2019 của VSUN

Người đặt nền móng cho 
sự phát triển của VSUN 

Sản xuất tại Công ty CP Vietnam Sunergy
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TỰ HÀO 
VIETCOMBANK 
BẮC GIANG

Những năm qua ta thấy thật tự hào
Cùng Vietcombank Bắc Giang mình
lớn mạnh
Đóng góp an sinh cho đời thêm lấp lánh
Những niềm vui dù bé nhỏ vậy thôi

Những ngôi trường miền núi xa xôi
Các xã nghèo em thơ vui tới lớp
Biển Động, Tuấn Mậu mang niềm vui choáng ngợp
Cơ sở khang trang cho em nhỏ học hành

Mẹ Anh hùng trọn nghĩa với nước non
Các gia đình có công với Cách mạng
Vietcombank quan tâm cùng năm tháng
Chia ngọt sẻ bùi động viên lúc khó khăn

Viên ngọc bích vươn mình lớn mạnh
Ta tự hào thương hiệu Vietcombank
Luôn giúp đỡ những cảnh đời khốn khó
Chung tay vì một xã hội tươi đẹp, vì cuộc sống ấm no!

DƯƠNG VIỆT HƯNG

VIETCOMBANK - 
MÀU XANH TA TỰ HÀO 
Mỗi sinh linh ra đời cần chín tháng
Một thành công mang nhiều nỗi gian nan
Đầy tự hào ta Ngoại thương Bắc Giang
Sau mười năm vươn mình hạng xuất sắc.

Từ mươi đồng chí tiên phong thầm lặng
Nay cả trăm cán bộ luôn hết mình
Từ một phòng giao dịch nhỏ điển hình 
Nay tên gọi phủ sóng vươn xa mãi.

Là ngày đêm miệt mài bên bàn tính
Là chuyến đi thẩm định cách ngàn cây
Là chứng từ chất đầy bàn làm việc
Là mồ hôi từng sự kiện công đoàn.

Từ an sinh xã hội tạo tiếng vang
Đến hành trình về nguồn mang tưởng nhớ
Những người Mẹ Anh hùng cần giúp đỡ
Hiến máu cứu người sẵn có đoàn viên.

Luôn đi đầu trong công tác thanh niên
Luôn đồng hành - doanh nghiệp cùng mơ ước
Dẫu khó khăn, thách thức hiện phía trước
Vững tin, Chung tay, Bước tới thành công.

Mang sản phẩm đáp ứng niềm đợi mong
Để khách hàng luôn hài lòng khi đến
Để trong mỗi cán bộ ta yêu mến
Chung niềm tin, tương lai thật vững bền.

Ngày mai sau những con người hồng chuyên
Tiếp bước cha anh nối truyền khí phách
Luôn phấn đấu đưa Ngân hàng vững mạnh
Vietcombank - màu xanh ta tự hào!

TRẦN THỊ MAI ANH

10 NĂM MỘT HÀNH TRÌNH
Tháng Tư rộn rã những niềm vui
Sinh nhật Ngoại thương thật tuyệt vời
Rạng rỡ chung vui vùng Đông Bắc
Chi nhánh Bắc Giang thập kỷ tròn.

Kết nối gần xa mãi sắt son
Từ vùng đô thị tới núi non
Sắc xanh phủ kín khu công nghiệp
Vietcombank mình trọn tin, thương.

Vốn vay, tiền gửi, thẻ, tiền lương
Ngoại tệ dồi dào chuyển bốn phương
Linh hoạt tỷ giá luôn tốt nhất
Lựa chọn hàng đầu - FDI.

10 năm qua chẳng ngại chông gai
Tận Tâm, trí Dũng bước đường Trường
Vững tay chèo lái vươn biển lớn
Dân giàu, nước mạnh góp sức chung.

NGUYỄN THỊ BÌNH

VIETCOMBANK - 
TÌNH YÊU TRONG TÔI
Chung một mái nhà Vietcom
Niềm tin phấn đấu, sớm hôm miệt mài
Tin rằng quả mọng sớm mai
Vững vàng ta bước vượt ngàn gian lao
Tương lai vươn tới đỉnh cao
Vietcombank mãi tự hào trong tim.

PHAN THỊ NGỌC HÀ

KỶ NIỆM TRONG TÔI

Nhẹ nhàng tháng Ba tới
Mưa giăng khắp đất trời

Gió hờ hững buông lơi
Đợi chờ mùa Hạ tới

Trong lòng em phơi phới
Đón những kỷ niệm xưa

Mười năm ký ức đẹp
Chuyện tình Vietcombank

Nhớ ngày xưa chập chững
Ngây thơ bước vào nghề
Trải qua bao rèn luyện
Cùng gia đình thân yêu

Vietcombank là vậy
Tình cảm như một nhà

Anh em có gần xa
Thì đều cùng chia sẻ

Chuyện buồn hay vui vẻ
Ta lại ngồi bên nhau

Bank font không tách biệt
Chỉ một mục đích chung

Vì an sinh cộng đồng
Vì tự hào doanh nghiệp

Mười năm cùng chí hướng
Vietcombank Bắc Giang

Ngày càng phát triển mạnh
Góp phần cùng hệ thống

Vương tới những tầm cao.

TRẦN VIỆT HÙNG

NỔI BẬT
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10 NĂM TIẾN BƯỚC
Ngoại thương Chi nhánh Bắc Giang,
Vươn lên từng bước, vững vàng 10 năm.
Mùa Xuân năm ấy ươm mầm,
Hai không mười chín vươn tầm “top ten”.
Nhờ Ban Giám đốc tài hiền,
Nhân viên vừa đức, vừa chuyên, tận tình
Quyết tâm cống hiến hết mình,
Mục tiêu ắt đạt, xứng danh hàng đầu.

PHẠM HÙNG TRƯỜNG

VIETCOMBANK XINH TƯƠI

Em là cô gái Ngoại thương
Trẻ trung, năng động, thông minh, dịu dàng
Thướt tha áo trắng nhẹ nhàng
Đôi môi luôn hé, nụ cười tươi xinh
Mời anh, mời chị gần xa
Sản phẩm dịch vụ em luôn sẵn sàng
Chuyển tiền, mở thẻ liền tay
Ngân hàng điện tử mở ngay có liền
Cho vay, tiết kiệm an toàn
Khách hàng tin tưởng, thị phần tăng cao
Cạnh tranh, áp lực không ngừng
Em đây xin giữ một lòng quyết tâm:
“Chăm lo tổ ấm, sum vầy
Không quên trách nhiệm, con tim nhiệt tình”.
10 năm phấn đấu không ngừng
Kiên trì, vững bước tới ngày thành công
Anh - em nam - nữ một lòng
Ngân hàng số 1, thành công dẫn đầu”.

PHAN THU HỒNG

CHUNG NIỀM TIN 
VỮNG TƯƠNG LAI - 
VIETCOMBANK BẮC GIANG

Như Thánh Gióng vươn mình lớn dậy
Bé nhỏ hạt tiêu bỗng chốc hóa khổng lồ
10 năm vững tiếp ước mơ
Vietcombank Bắc Giang chung tay tiếp bước
Bao thế hệ anh em Niềm tin phía trước
Vượt ngàn trùng khơi Vững bước Tương lai
Mốc 10 năm, điểm đến của ngày mai
Một Vietcombank Bắc Giang tỏa ánh dương rực rỡ
Ghi dấu ấn một chặng đường lịch sử
Nguồn vốn dồi dào dư nợ tăng cao
Ban lãnh đạo là những ngôi sao
Đoàn kết chung lòng cùng anh em tiến bước
Soi tỏ đường đi cho thế hệ mai sau
Luôn vững tin chèo lái con tàu
Vietcombank Bắc Giang đi vào kỷ nguyên mới
Gặt hái thêm nhiều thành công vang dội
Xứng danh cùng truyền thống Vietcombank.

DƯƠNG THỊ NHUNG

NỔI BẬT

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Vietcombank, đ/c 
Nguyễn Thị Huệ Anh - Phó Trưởng ban Tổ chức & 
Nhân sự đã công bố Quyết định số 2292-QĐ/ĐU 
ngày 28/02/2020 về việc chỉ định bổ sung chức 

danh Bí thư Chi bộ Vietcombank Nam Định nhiệm kỳ 
2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đ/c Vũ Tiến Duật 
- Phó Bí thư thường trực thay mặt Ban thường vụ Đảng 
ủy Vietcombank mong muốn Chi bộ Vietcombank Nam 
Định phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững 
mạnh, đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, mong muốn công tác phát triển đảng viên 
mới tại Chi bộ được đẩy mạnh để kết nạp thêm những 
cán bộ có trình độ cũng như tư cách đạo đức đứng trong 
hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đ/c Đoàn Thị Hồng Nga - 
tân Bí thư Chi bộ Vietcombank Nam Định bày tỏ lời cảm 
ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã 
tin tưởng giao trọng trách và cam kết sẽ phát huy tinh 
thần đoàn kết trong Chi bộ, cùng tập thể Ban Giám đốc 
và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi nhánh hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chỉ định Bí thư Chi bộ 
VIETCOMBANK NAM ĐỊNH

NGÀY 03/03/2020, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH NAM 
ĐỊNH, ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC LỄ 
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ CHI BỘ 
VIETCOMBANK NAM ĐỊNH ĐỐI VỚI Đ/C ĐOÀN THỊ 
HỒNG NGA - GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK NAM ĐỊNH.

Đại diện Đảng ủy Vietcombank cùng Ban Giám đốc Chi nhánh và các cán bộ chúc 
mừng tân Bí thư Chi bộ Vietcombank Nam Định

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó Ban TC&NS 
TSC đã công bố Quyết định số 315/QĐ-VCB-
TCNS ngày 04/03/2020 của Tổng Giám đốc 
Vietcombank về việc điều động và bổ nhiệm 

ông Lê Hải Bắc - Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ Khu 
vực 3 - Ban Kiểm tra nội bộ Trụ sở chính giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng kể từ ngày 
27/03/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Tổng Giám đốc 
Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao năng lực và kinh 
nghiệm của đ/c Lê Hải Bắc, đồng thời mong muốn 
đ/c Bắc sẽ nỗ lực hết mình để cùng Ban Giám đốc 
Chi nhánh tổ chức bộ máy đoàn kết, gắn bó, năng 
động, tiếp tục dẫn dắt Chi nhánh Đà Nẵng là một 
trong những đơn vị hàng đầu tại khu vực miền 
Trung cũng như trong toàn hệ thống. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đ/c Lê Hải Bắc - tân 
Phó Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng tiếp thu ý kiến 
chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, cam kết sẽ nỗ lực hết 
mình, cùng Ban Giám đốc Chi nhánh và CBNV xây 
dựng một tập thể đoàn kết, hoạt động hiệu quả.

Công bố quyết định điều động 
và bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Đà Nẵng

Bài & Ảnh: Phạm Quang Khải

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

NGÀY 26/03/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, ĐÃ 
DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG 
VÀ BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK 
ĐÀ NẴNG. DO TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN PHỨC 
TẠP CỦA DỊCH BỆNH COVID-19, ĐỂ KỊP THỜI 
BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC CHO CHI 
NHÁNH, BUỔI LỄ ĐƯỢC TỔ CHỨC THÔNG QUA 
HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH HỘI NGHỊ.

Ông Nguyễn Quang Việt - Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng được Ban Lãnh đạo ủy 
quyền trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Hải Bắc - tân Phó Giám đốc 

Vietcombank Đà Nẵng

CẢM XÚC THÁNG TƯ
Ngày ấy Bạn và Tôi như cây non nhiều bỡ ngỡ
Chọn Vietcombank gửi gắm ước mơ
Đặt niềm tin yêu, cùng khát khao tuổi trẻ
Phục vụ khách hàng nhiệt huyết, tận tâm
Giọt mồ hôi rơi vương trên nụ cười rạng rỡ
Tỏa nắng Hạ đầu mùa, đón khách bốn phương.

Tháng Tư về với bao niềm vui lớn
Vietcombank Bắc Giang đoàn kết, vững bền lòng
Lái con tầu, vươn tới biển khơi xa
Vượt kế hoạch mục tiêu phía trước.

Tháng Tư về với bao điều ghi khắc
Bạn và tôi thân thiết mái nhà chung
Mừng chặng đường 10 năm Vietcombank Bắc Giang 
đầy kiêu hãnh
Vững tin - Chung tay - Bước tới thành công.

LÊ THỊ NGA
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 05/02/2020
Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động kinh 

doanh năm 2019 và định hướng triển khai nhiệm vụ 
kinh doanh năm 2020; thông qua Báo cáo đánh giá 
tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao 
động; Báo cáo tình hình thực hiện chế độ tiền lương, 
chính sách đãi ngộ đối với người lao động.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Giám đốc Chi nhánh đã 
phát động thi đua năm 2020; khen thưởng những cá 
nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác 
bán hàng, hỗ trợ bán hàng trong năm 2019. Hội nghị 
cũng bầu Tổ đối thoại và đại biểu tham dự Hội nghị 
người lao động Vietcombank năm 2020. 

Đặc biệt, tại Hội nghị, đại diện Ban Giám đốc 
đã trình bày một số Quy chế sửa đổi, bổ sung do 
Vietcombank mới ban hành; các đại biểu nghe và 
tham gia ý kiến đóng góp vào tham luận của các 
phòng nghiệp vụ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 
trong việc xử lý công việc và hướng tới nhiệm vụ kinh 
doanh năm 2020. 

Sau khi Hội nghị thống nhất các nội dung 
trong Nghị quyết, ông Trần Chí Luận - Giám đốc 
Vietcombank Sóc Trăng đại diện người sử dụng lao 
động và bà Lê Thị Cẩm Vân - Chủ tịch Công đoàn Cơ 
sở đại diện tập thể người lao động đã ký kết Thỏa ước 
lao động tập thể năm 2020.

 Bài & Ảnh: Lương Cửu Long

TIẾP THEO BẢN TIN SỐ 318, CHUNG NIỀM 
TIN KỲ NÀY GỬI TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ NHỮNG 
THÔNG TIN, HÌNH ẢNH VỀ CÁC HỘI NGHỊ TRIỂN 
KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH 2020 VÀ HỘI 
NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 ĐƯỢC 
TỔ CHỨC LONG TRỌNG TẠI CÁC CHI NHÁNH 
VIETCOMBANK TRONG TOÀN HỆ THỐNG. 

ĐÂY LÀ NGÀY HỘI VÀ CŨNG LÀ DỊP ĐỂ NGƯỜI 
LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
TRỰC TIẾP THAM GIA ĐỐI THOẠI NHẰM THỐNG 
NHẤT Ý CHÍ, HÀNH ĐỘNG TRONG CHỈ ĐẠO ĐIỀU 
HÀNH VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, PHẤN ĐẤU 
HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO.

Triển khai 
NHIỆM VỤ 
KINH DOANH

2020

Vietcombank Sóc Trăng 

 Toàn cảnh Hội nghị

NỔI BẬT

Thay mặt Đảng bộ, đ/c Trần Văn Cúc - Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc và 
đ/c Nghiêm Thị Minh Thúy - Phó Bí thư Đảng 
ủy, Phó Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc đã 

trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho các đ/c được 
kết nạp mới.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, trước 
cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại, các đảng viên mới đã nói lời tuyên thệ 
của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Kết thúc buổi lễ, đ/c Trần Văn Cúc phát biểu chúc 
mừng các đảng viên mới được kết nạp, đồng thời giao 
nhiệm vụ cho các đ/c cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện 
để xứng đáng với sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên 
cũng như các tổ chức, đoàn thể tại đơn vị. Đ/c Bí thư 
Đảng ủy cũng đồng thời phân công các đ/c đảng viên 
chính thức tại các Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, hướng 
dẫn các đảng viên mới trong thời gian thử thách.

VIETCOMBANK VĨNH PHÚC
KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Trúc Phượng 

NGÀY 27/02/2020, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH, 
ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK VĨNH PHÚC ĐÃ LONG 
TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 
CHO 5 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ GỒM: NGUYỄN TIẾN 
DŨNG, TRẦN THỊ MINH THU, NGUYỄN THỊ NHÀN, 
NGUYỄN THỊ HUẾ, PHÙNG THỊ HƯỜNG.

Đ/c Trần Văn Cúc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc(thứ ba 
từ trái sang) và đ/c Nghiêm Thị Minh Thúy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 

Vietcombank Vĩnh Phúc (ngoài cùng bên phải) trao Quyết định kết nạp Đảng cho 
5 quần chúng ưu tú

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng bằng khen, Thượng 
tá Trịnh Khắc Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh 
đánh giá cao việc Ban Giám đốc Vietcombank Kon 
Tum quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền 

giáo dục cho toàn thể CBNV nhận thức đầy đủ về tầm 
quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự, an 
ninh nội bộ trong ngân hàng. Đơn vị thường xuyên phối 
hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh trong 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đấu tranh với 
các loại tội phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Với những đóng góp tích cực, hỗ trợ cho lực lượng 
Công an tỉnh Kon Tum trong sự nghiệp bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, Thượng tá Trịnh Khắc Cường - Phó Giám đốc 
Công an tỉnh đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Kon 
Tum cho ông Lê Tấn Lân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi 
nhánh và tập thể Chi nhánh Vietcombank Kon Tum vì 
những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019.

VIETCOMBANK KON TUM NHẬN 
BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH 
KON TUM TRONG PHONG TRÀO
“TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH 
TỔ QUỐC” NĂM 2019

NGÀY 26/03/2020, VIETCOMBANK KON TUM ĐÃ 
ĐƯỢC UBND TỈNH KON TUM TRAO TẶNG BẰNG 
KHEN TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ 
AN NINH TỔ QUỐC” NĂM 2019. 

Thượng tá Trịnh Khắc Cường trao bằng khen của UBND tỉnh Kon Tum cho cá nhân và 
tập thể Vietcombank Kon Tum làm tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

năm 2019

NHỊP SỐNG

Giao kế hoạch thực hiện năm 2020
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 07/03/2020
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trong năm 
2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo 
cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

Các đại biểu cũng đã lắng nghe và cùng thảo 
luận các báo cáo được trình bày tại Hội nghị như: 
Báo cáo công tác Thi đua khen thưởng năm 2019; 
Báo cáo công khai mức trích lập và sử dụng quỹ 
khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2019 và phương án 
trích lập và sử dụng 02 quỹ trên trong năm 2020; 
Báo cáo thực hiện Giao ước thi đua năm 2019; Báo 
cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân,... Nhiều 
ý kiến đề xuất, giải pháp cụ thể, thiết thực để triển 
khai hoạt động kinh doanh được CBNV tham luận 
tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Thỏa ước 
lao động tập thể và Giao ước thi đua năm 2020 
giữa chuyên môn và công đoàn với quyết tâm hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2020.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Trúc Phượng

Vietcombank Bắc Gia Lai

Vietcombank Kon Tum

 08/03/2020
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; Ban đối thoại; bầu đại biểu 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 ước thực hiện chỉ 
tiêu kinh doanh giữa đại diện người sử dụng lao động 
và đại diện người lao động; Lễ ký kết giao ước thi đua 
thực hiện các chỉ tiêu giữa các phòng, tổ…

Chiều cùng ngày, Chi bộ Vietcombank Bắc Gia Lai 
tiến hành Tổng kết công tác Đảng năm 2019; trao Giấy 
khen của Đảng bộ khối các cơ quan & doanh nghiệp 
tỉnh Gia Lai cho Chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch vững 
mạnh”, trao 5 giấy khen cho các đảng viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tại tiệc giao lưu chào mừng thành công Hội 
nghị đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định khen 
thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích “Tập 
thể phòng xuất sắc năm 2019”, “Cá nhân hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”. 

Cũng tại sự kiện, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 
đại diện Ban Giám đốc Chi nhánh đã chúc mừng các 
nữ CBNV và một số khách hàng nữ thân thiết; trao 
thưởng cho các chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc ngân 
hàng, đảm việc nhà” và tổ chức mừng sinh nhật cho 
CBNV có ngày sinh vào quí I/2020.

 Bài & Ảnh : Anh Thắng

NHỊP SỐNG

Vietcombank Leasing

Vietcombank Bến Tre

 06/03/2020
Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank 

(Vietcombank Leasing) long trọng tổ chức Hội nghị 
người lao động năm 2020 tại Trụ sở chính và Chi 
nhánh TP. Hồ Chí Minh theo hình thức Hội nghị trực 
tuyến.

Hội nghị đã lắng nghe Báo cáo về tình hình thực 
hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; Báo 
cáo tình hình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 
và tham luận của các tổ Công đoàn.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị 
đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng 
cao chất lượng, tăng hiệu quả hoạt động kinh 
doanh đồng thời có các biện pháp ứng phó trong 
giai đoạn hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh Covid-19.

 Bài & Ảnh: Linh Chi

 22/02/2020
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt 

động kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kinh doanh 
năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước 
lao động tập thể, tình hình tài chính công đoàn và 
trích, lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, 

Ông Nguyễn Trung Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị 

Tiết mục biểu diễn văn nghệ do Đoàn thanh niên Công ty trình bày

trích nộp kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp năm 2019; Báo cáo của Ban thanh tra nhân 
dân năm 2019; Thỏa ước lao động tập thể, báo cáo 
thi đua khen thưởng 2019; thực hiện bầu đại biểu 
dự Hội nghị người lao động cấp trên năm 2020, bầu 
Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022, bầu 
đại biểu dự Hội nghị biểu dương gương người tốt 
việc tốt lần thứ V-2020 và phát động thi đua năm 
2020.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Thuận - 
Giám đốc Chi nhánh đánh giá cao những nỗ lực của 
tập thể người lao động trong năm qua, đồng thời 
kêu gọi tập thể người lao động tại Chi nhánh tiếp 
tục thực hiện tốt phương châm hành động theo 
định hướng của Trụ sở chính. Mỗi người lao động 
cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực 
hiện có hiệu quả kế hoạch kinh doanh của Chi 
nhánh, đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh 
một cách an toàn, hiệu quả.

Dịp này, Giám đốc Chi nhánh đã tặng Giấy khen 
và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải 
thưởng chương trình thi đua bán hàng năm 2019, 
các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến năm 
2019, cán bộ liêm khiết, trả tiền thừa; cán bộ đóng 
góp phát triển mạng lưới PGD, cán bộ hỗ trợ triển 
khai Corebanking…

 Bài & Ảnh: Châu Diễm 

Các tập thể, cá nhân nhận thưởng về công tác thi đua bán hàng năm 2020 

Quang cảnh Hội nghị

Ký kết Thỏa ước lao động tập thể
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Trong các ngày 02/3 và 04/3/2020, tại 03 
điểm hiến máu là Trụ sở Vietcombank TP. 
Hồ Chí Minh, Trụ sở chính và Vietcombank 
Thăng Long đã diễn ra chương trình hiến 

máu, thu hút hơn 1.000 người đăng ký tham gia. 
Chương trình được tổ chức trong thời điểm cả 

nước đang tăng cường các biện pháp phòng, chống 
dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, vì vậy, Ban 
Thường vụ Đoàn Vietcombank đã quán triệt đến 
Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn là đầu mối tổ chức 
hiến máu cần chủ động thực hiện các biện pháp 
hỗ trợ như cung cấp dung dịch sát khuẩn tại khu 
vực hiến máu, tăng cường tuyên truyền đến người 
đăng ký hiến máu sử dụng khẩu trang y tế trong 

suốt quá trình hiến máu, kê 
khai trước mẫu đăng ký hiến 
máu để giảm thiểu thời gian 
chờ đợi... 

Kết thúc chương trình, số 
lượng người hiến máu thành 
công tại 3 điểm là 930 người. 

Trước đó, Vietcombank Hà Nội cũng đã chủ 
động tổ chức Ngày hội hiến máu tại Trụ sở Chi 
nhánh với 87 người hiến máu thành công. Như 
vậy, toàn Đoàn Vietcombank đã hoàn thành 
chương trình hiến máu đợt 1 năm 2020 với 
1.017 người hiến máu, đạt 169.5% chỉ tiêu 
Đoàn Khối DNTW giao năm 2020.

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời để lại”, 
sự nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người 
trong giai đoạn dịch bệnh còn nhiều mối quan 
ngại tiếp tục là minh chứng cho bản sắc nhân 
văn của Văn hóa Vietcombank trong mỗi con 
người Vietcombank, sẵn sàng sẻ chia, chung tay 
với cộng đồng.

VIETCOMBANK TỔ CHỨC 
NGÀY HỘI HIẾN MÁU
“GIỌT HỒNG YÊU THƯƠNG” 
LẦN THỨ I NĂM 2020

Bài & Ảnh: Đoàn Thanh niên - Văn phòng Công đoàn

THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA BAN LÃNH ĐẠO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT 
ĐỘNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN, ĐẶC BIỆT 
TRONG GIAI ĐOẠN THIẾU HỤT MÁU DO DỊCH BỆNH KÉO DÀI, ĐOÀN 
THANH NIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN VIETCOMBANK ĐÃ PHỐI HỢP TỔ CHỨC 
NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN “GIỌT HỒNG YÊU THƯƠNG” LẦN 
THỨ I NĂM 2020.

Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tại Vietcombank Thăng Long

Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc 
(thứ 2 từ phải sang) tham gia hiến máu tại điểm 

hiến máu Trụ sở chính

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tại 
Vietcombank Hồ Chí Minh

NHỊP SỐNG
KẾT NỐI

Vietcombank Đà Nẵng 

Vietcombank Ninh Thuận 

 07/02/2020
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng 

bộ, Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng đã báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh và việc thực hiện chế độ chính 
sách đối với người lao động, kết quả thực hiện dân chủ 
cơ sở tại Chi nhánh, tình hình thực hiện Thỏa ước lao 
động tập thể. 

Về định hướng kinh doanh, năm 2020, Vietcombank 
Đà Nẵng tập trung vào ba trụ cột chính “Dịch vụ - Bán 
lẻ - Vốn rẻ”.  Về dịch vụ, phấn đấu tăng thu nhập phi tín 
dụng, phấn đấu đạt top 5 hệ thống. Về tín dụng, thực 
hiện cơ cấu lại danh mục cho vay theo hướng đẩy mạnh 

 07/03/2020
Trong bầu không khí đoàn kết, tập trung, dân chủ, Hội nghị đã thảo 

luận, tham gia đóng góp ý kiến và thông qua dự thảo các báo cáo: Báo 
cáo tổng kết và phương hướng hoạt động kinh doanh; Báo cáo kết quả 
thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; Báo cáo công khai 
tài chính năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân 
dân và báo cáo tham luận của các phòng. 

Hội nghị cũng đã bầu đại biểu đại diện cho người lao động Chi 
nhánh tham dự Hội nghị người lao động Vietcombank năm 2020, Hội 
nghị biểu dương người tốt, việc tốt Vietcombank lần thứ V và biểu 
quyết nhất trí 100% với dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Hội nghị đã bàn 
bạc, thảo luận đưa ra các giải pháp kinh doanh thể hiện sự quyết tâm 
của toàn thể CBNV, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi và hoàn thành 
xuất sắc chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.

 Bài & Ảnh: Dương Mỹ Thể

dư nợ cho vay bán lẻ, thực hiện chính sách “hạ cánh 
mềm” đối với dư nợ bán buôn có chất lượng kém. Về 
huy động vốn, tích cực huy động giữ vững nguồn 
vốn giá rẻ chiếm tỷ lệ 40-42% tổng nguồn vốn huy 
động. 

Về phong trào, Chi nhánh tiếp tục vận động 
người lao động tích cực hưởng ứng phong trào 
thi đua sáng kiến, cải tiến quy trình tác nghiệp 
kinh doanh nhằm phục vụ tốt và nâng cao chất 
lượng phục vụ khách hàng; hưởng ứng phong trào 
“Người Vietcombank sử dụng sản phẩm, dịch vụ 
Vietcombank và vận động người thân, bạn bè sử 
dụng sản phẩm, dịch vụ Vietcombank”; tổ chức tốt 
sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vietcombank 
Đà Nẵng  (30/4/1975-30/4/2020)…

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, nhiều đại 
biểu đã tham gia diễn đàn đối thoại, đóng góp ý 
kiến, thảo luận các nội dung, giải pháp nhằm giúp 
Chi nhánh hoàn tốt thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh năm 2020 cũng như các hoạt động phong 
trào.

Cũng tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua khen thưởng 
đã biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2016-
2019; bầu lại đại biểu dự Hội nghị biểu dương người 
tốt, việc tốt Vietcombank lần thứ V và bầu đại biểu đi 
dự Hội nghị người lao động Vietcombank năm 2020.

 Bài: Nguyễn Hữu Đức - Ảnh: Phan Thanh Nam

Ông Nguyễn Quang Việt - Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng trình bày Báo cáo hoạt động 
kinh doanh 2019 và định hướng năm 2020

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị 
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Với tinh thần hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, trao 
đi những giọt máu quý giá làm tăng cơ hội cứu sống nhiều 
bệnh nhân, Ngày hội đã thu hút được sự hưởng ứng của 
hơn 400 CBNV Vietcombank tại khu vực TP. Hồ Chí Minh 

tham gia.
Đây là một sự kiện quan trọng với quy mô lớn trong chương 

trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 của Đoàn 
thanh niên Vietcombank TP. Hồ Chí Minh. Ngày hội đã khơi dậy 
tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Vietcombank trong việc tham 
gia các hoạt động xã hội từ thiện, phát huy hơn nữa giá trị, truyền 
thống cao đẹp và quý báu của người Việt Nam trong nghĩa cử hiến 
máu cứu người, thương người như thể thương thân. Hưởng ứng phong trào tham gia 

hiến máu cứu người trong thời 
gian phòng, chống dịch Covid-19 
và tham gia Ngày hội hiến máu tình 

nguyện “Giọt hồng yêu thương” lần thứ I 
năm 2020, ngày 04/3/2020, Công đoàn, 
Chi đoàn thanh niên Vietcombank Chí Linh 
đã tham gia, hưởng ứng nhiệt tình chương 
trình Hiến máu tình nguyện được tổ chức 
tại Trụ sở chính Vietcombank.

Hiến máu tình nguyện là một nghĩa 
cử cao đẹp, thể hiện rõ  tính nhân văn 
cao cả, là tình cảm của con người với con 
người. Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho 
đi, một cuộc đời ở lại”, những giọt máu 
tình nguyện của cán bộ Vietcombank 
Chí Linh đã thể hiện tình cảm, tấm lòng 
nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân, của 
Vietcombank Chí Linh với cộng đồng.

VIETCOMBANK TP. HỒ CHÍ MINH 

NGÀY HỘI 
HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI 

Bài & Ảnh: Phan Thị Vân Anh
Bài & Ảnh: Hoàng Vân

SÁNG 02/3/2020, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH, BCH CÔNG 
ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK TP. HỒ CHÍ MINH 
PHỐI HỢP CÙNG ĐOÀN KHỐI DNTW VÀ CÁC CÔNG ĐOÀN, 
CHI ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ 
MINH TỔ CHỨC NGÀY HỘI HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI TRONG 
BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19 BÙNG PHÁT KHIẾN CÁC 
BỆNH VIỆN RẤT THIẾU MÁU ĐỂ ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN.

Quang cảnh buổi hiến máu

NGÀY HỘI HIẾN 
MÁU “GIỌT HỒNG 
YÊU THƯƠNG”
LẦN I NĂM 2020 - 
VIETCOMBANK CHÍ LINH 

Đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng chương trình hành động của 
Công đoàn ngân hàng Việt Nam về việc 
“Tham gia hiến máu cứu người trong 

thời gian phòng, chống dịch Covid-19”, đặc 
biệt trước tình hình dịch bệnh và nhu cầu sử 
dụng máu tại các bệnh viện tăng cao như hiện 
nay, ngày 12/03/2020, tại Trụ sở Chi nhánh, 
Vietcombank Phú Thọ phối hợp cùng Hội chữ 
thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức Ngày hội hiến 
máu tình nguyện “Giọt hồng đất Tổ yêu thương” 
lần thứ I năm 2020.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một 
cuộc đời ở lại”, “Phòng chống nCoV, đừng quên 
đi hiến máu”, Ngày hội thu hút 24 CBNV đăng ký 
tham gia hiến máu, đạt 25% tổng số CBNV tại 
Chi nhánh, 21 người hiến máu thành công.

Ngày hội hiến máu tình nguyện là dịp để 
mỗi đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên 
Vietcombank nâng cao nhận thức về tính nhân 
đạo trong hành động hiến máu cứu người, phát 
huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn 
viên thanh niên, góp phần bồi đắp thêm nét đẹp 
văn hóa sẻ chia, sẵn sàng chung tay với cộng 
đồng của Vietcombank - Ngân hàng vì cộng 
đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, 
thực hiện Thông tri số 29- TT/ĐDN của Đoàn khối doanh 
nghiệp Khánh Hòa về việc hiến máu cứu người trong thời 

điểm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cả nước, với phương châm 
"Giọt máu nghĩa tình", ngày 14/02/2020, Đoàn viên thanh niên 
Vietcombank Nha Trang đã tình nguyện tham gia hiến máu, góp 
phần nhỏ bé của mình vào ngân hàng máu quốc gia. 

Hiểu được rằng "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", 
những giọt máu nghĩa tình ấy đã tiếp thêm nguồn sống cho nhiều 
người bệnh, giúp các bệnh viện phần nào khắc phục được tình 
trạng khan hiếm máu trong hoạt động cấp cứu bệnh nhân, chia sẻ 
khó khăn với người nghèo, tiếp thêm động lực cho những bệnh 
nhân mắc bệnh hiểm nghèo… 

Đây không phải là lần đầu Đoàn thanh niên Vietcombank 
Nha Trang tham gia phong trào này mà hoạt động hiến máu tình 
nguyện đã được Chi đoàn đơn vị duy trì trong nhiều năm qua.

VIETCOMBANK NHA TRANG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 
Bài & Ảnh: Châu Hoàng Nhân

Bài & Ảnh: Viết Bách

VIETCOMBANK PHÚ THỌ TỔ CHỨC

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

 Ban Giám đốc Vietcombank Phú Thọ thăm hỏi, động viên các cán bộ tham gia hiến máu

KẾT NỐI

Hưởng ứng hiến máu cứu người
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UBND xã Quảng Sơn đã và đang thực hiện kế hoạch 
xây dựng chính quyền điện tử, tin học hóa trong việc giải 
quyết thủ tục hành chính, sử dụng hệ điều hành văn bản, 
chữ ký số theo Bộ tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản 
lý chất lượng ISO 9001:2005 cấp xã. Tuy nhiên, do điều 
kiện còn nhiều khó khăn, thiếu kinh phí để mua mới, 
đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác nên hầu như vẫn 
chưa thực hiện được Bộ tiêu chuẩn nêu trên.

Hiểu được những khó khăn đó, với mong muốn 
mang đến nền hành chính công hiện đại ngay từ cơ sở, 
Vietcombank Quảng Bình đã quyết định trao tặng 5 bộ 
máy vi tính và 1 bộ máy in với tổng giá trị trên 54 triệu 
đồng trích từ Quỹ ASXH của Chi nhánh cho UBND xã 
Quảng Sơn.

Tiếp nhận và tiến hành lắp ráp các thiết bị, đại diện 
lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn gửi lời cảm ơn tới sự quan 
tâm sâu sắc của Vietcombank Quảng Bình đối với sự 
phát triển của xã.

Ngày 07/03/2020, tại Công viên Đoàn Thị Liên 
(phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương), Đoàn cơ sở Vietcombank Bắc Bình Dương 

đã phối hợp với Thị Đoàn Bến Cát tổ chức trao 20 phần 
quà tặng (bao gồm tập học sinh và học bổng) với tổng 
trị giá hơn 10 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình 
khởi động Tháng Thanh niên năm 2020 do Thị Đoàn 
Bến Cát phát động, nhằm phát huy tinh thần xung 
kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham 
gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại địa 
phương. 

Các phần quà tuy nhỏ bé nhưng thể hiện được sự 
quan tâm, chung tay hỗ trợ cộng đồng, qua đó góp phần 
quảng bá hình ảnh thương hiệu Vietcombank đến công 
tác ASXH trên địa bàn.

VIETCOMBANK QUẢNG BÌNH 
tặng thiết bị công nghệ 
cho UBND xã Quảng Sơn

Bài & Ảnh: Hoàng Quân

Bài: Đặng Thành

NGÀY 03/03/2020, VIETCOMBANK QUẢNG BÌNH 
ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG 5 BỘ MÁY VI TÍNH VÀ 
1 BỘ MÁY IN, TỔNG GIÁ TRỊ TRÊN 54 TRIỆU ĐỒNG, 
CHO UBND XÃ QUẢNG SƠN, THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH 
QUẢNG BÌNH.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Vietcombank Quảng Bình 
(bên trái) trao bảng tượng trưng

VIETCOMBANK BẮC BÌNH DƯƠNG

TRAO HỌC BỔNG CHO 
HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH 
KHÓ KHĂN

Đ/c Đặng Thị Thành - Bí thư Đoàn cơ sở Vietcombank Bắc Bình Dương (ngoài cùng 
bên phải) và đ/c Nguyễn Hoàng Vinh - Bí thư Thị đoàn Bến Cát trao tặng học bổng 

cho các em học sinh nghèo trên địa bàn

KẾT NỐI

Bài & Ảnh: Bích Phượng

Ngày 04/03/2020, đại 
diện Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Nam Định 

đã tổ chức chuyến thăm hỏi, 
trao tặng 67 suất quà, mỗi suất 
trị giá 500.000 VND cho các 
bệnh nhân đang điều trị tại 
khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Nam Định.

Khoa Ung bướu hiện là nơi 
khám chữa bệnh cho các bệnh 
nhân mắc bệnh hiểm nghèo, 
đa phần là ung thư (khoảng 
80-90%). Các bệnh nhân tại 
đây, ngoài tâm trạng luôn căng 
thẳng thì chi phí điều trị bệnh 

Ngày 08/03/2020, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Đắk Lắk đã tổ chức “Ngày 
Chủ nhật xanh” với hoạt động dọn dẹp 

và vệ sinh tất cả các buồng máy ATM của Chi 
nhánh trên địa bàn tỉnh, thu hút sự tham gia 
của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Hoạt động thiết thực này nhằm góp phần 
xây dựng hình ảnh Vietcombank hiện đại, 
chuyên nghiệp trong mắt khách hàng và người 
dân địa phương. 

 Đoàn thanh niên 
Vietcombank Đắk Lắk

“NGÀY CHỦ NHẬT XANH” 

VIETCOMBANK NAM ĐỊNH TRAO QUÀ CHO BỆNH NHÂN TẠI KHOA UNG BƯỚU, 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

cũng là gánh nặng lớn cho kinh tế 
gia đình. Thấu hiểu điều đó, CBNV 
Vietcombank Nam Định đã dành 
những phần quà tuy nhỏ nhưng 
phần nào san sẻ khó khăn, mang 
niềm vui đến với người bệnh.

Đây là một trong những 
hoạt động ý nghĩa, thiết thực và 
thường niên của Công đoàn cơ sở 
Chi nhánh nhằm động viên tinh 
thần người bệnh, khẳng định mục 
tiêu xuyên suốt của Vietcombank 
là hướng tới một ngân hàng 
Xanh, chung tay vì sự phát triển 
bền vững của cộng đồng.

Đoàn thanh niên Vietcombank Đắk Lắk tham gia hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, lau dọn 
các buồng máy ATM

Niềm vui của bệnh nhân khi nhận được phần quà từ 
Vietcombank

Bài & Ảnh: Phạm Quang Khải
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KẾT NỐI

Bài: Trần Thị Mai Khoa - Ảnh: Trần Sơn Lam

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2020, Đoàn 
Thanh niên cơ sở Vietcombank Thăng Long 
đã phối hợp tổ chức thành công một chuỗi các 

sự kiện phục vụ cộng đồng, khơi gợi tinh thần cống 
hiến xã hội từ các Đoàn viên thanh niên đang tràn 
đầy sức trẻ.

Với sự hỗ trợ của Công đoàn cơ sở Chi nhánh, 
Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Phòng Dịch vụ 
khách hàng và các Phòng Giao dịch tổ chức chương 

Vietcombank Thăng Long hưởng ứng
Tháng Thanh niên 2020

trình “Xuân ấm Nghĩa tình 2020”, tặng 200 triệu 
đồng cho 300 hộ nghèo và gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Canh Tý. Chương 
trình được tổ chức tại 9 phường ở các quận Cầu 
Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, là địa bàn đặt 
Trụ sở Chi nhánh và các điểm Phòng Giao dịch. 
300 suất quà hiện vật giá trị 200.000 đồng/
suất cùng tiền mặt trị giá 500.000 đồng/suất đã 
được trao tặng cho 300 hộ gia đình.

Trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp 
cấp Covid-19 đang lan rộng, ngân hàng máu 
dự trữ dành cho cấp cứu thiếu hụt nghiêm 
trọng, Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 
2020 đã lần đầu tiên được Đoàn thanh niên 
Vietcombank tổ chức tại Chi nhánh Thăng Long. 
Trong 132 tình nguyện viên đến từ các chi 
nhánh Vietcombank tại Hà Nội, Vietcombank 
Thăng Long có 55 người. Đã có hơn 40 lít máu 
được gửi trao tới quỹ dự trữ máu của Viện 
huyết học và truyền máu Trung ương, ước tính 
có thể hỗ trợ hơn 400 bệnh nhân.

Ngoài ra, CBNV Vietcombank Thăng Long 
cũng tích cực hưởng ứng phong trào “nói không 
với rác thải nhựa”. Chi nhánh đã chuyển đổi 
đựng nước từ chai nhựa sang chai thủy tinh có 
nhận diện hình ảnh của Vietcombank Thăng 
Long và trang bị cây nước nóng lạnh phục vụ 
khách hàng và nhân viên tại chỗ. Đoàn viên 
thanh niên tích cực tuyên truyền và hạn chế 
thải rác thải nhựa ra môi trường. 

Bà Võ Thị Thu Hằng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở đại diện Vietcombank Thăng Long trao quà cho các 
hộ nghèo phường Dịch Vọng Hậu

Với mục tiêu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, từ 
ngày 16/03/2020, Vietcombank chính thức triển khai dịch vụ 
thanh toán phí dịch vụ y tế trực tuyến với Bệnh viện đa khoa 

An Sinh. 
Với dịch vụ này, khách hàng có thể thực hiện thanh toán viện 

phí tại Bệnh viện thông qua tính năng “Thanh toán bằng QR Code” 
ngay trên ứng dụng di động VCB-Mobile Banking/VCBPAY và các 
ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng liên kết.

Để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ, Vietcombank 
miễn phí giao dịch trong 03 tháng đầu tiên kể từ khi triển khai dịch 
vụ. Sau thời gian trên, Vietcombank áp dụng mức phí 1% giá trị 
giao dịch, tối đa 10.000 VNĐ/giao dịch (chưa bao gồm VAT).

Vietcombank & Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh 
hợp tác thanh toán viện phí trực tuyến

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ngày càng 
diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Hà Nội, 
bên cạnh việc sát sao thực hiện các giải pháp 
phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe CBNV, 

đảm bảo không gian làm việc an toàn cho khách 
hàng yên tâm khi đến giao dịch tại Chi nhánh, 
Ban Giám đốc Vietcombank Thăng Long đã đề ra 
các giải pháp nhằm duy trì ổn định hiệu quả kinh 
doanh, trong đó các giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng công tác tín dụng bán lẻ là một trong những 
nhiệm vụ được ưu tiên triển khai. 

Tại Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng tín 
dụng bán lẻ”, các đại biểu đã nghe các tham luận: 
Đánh giá thực trạng cho vay bán lẻ tại Chi nhánh 
năm 2019, Tổng kết công tác cho vay bán lẻ trong 
quý I/2020 và thảo luận sôi nổi với các ý kiến đóng 
góp, sửa đổi, bổ sung tham luận Giải pháp thúc 
đẩy công tác cho vay bán lẻ, đảm bảo chất lượng, 
kiểm soát nợ nhóm và nợ xấu nhằm khắc phục khó 

khăn trước mắt và triển khai 
hiệu quả công tác bán lẻ của Chi 
nhánh. 

Các ý kiến về giải pháp nâng 
cao chất lượng công tác tín 
dụng bán lẻ được đưa ra xoanh 
quanh 03 vấn đề chính: Tăng 
cường khả năng đầu mối từ Chi 
nhánh, xây dựng lại mô hình 
bán hàng tại các phòng giao 
dịch; đề xuất làm ngắn gọn quy 
trình hồ sơ giải ngân; kiểm soát 
chất lượng tín dụng, nợ nhóm 2 
và nợ xấu trong thời gian tới. 

Kết thúc Tọa đàm, Phó Giám 
đốc Chi nhánh Đậu Nam Long 
đã tổng hợp và đề ra một số 
giải pháp để định hướng công 
tác bán lẻ trong thời gian tới, 
cụ thể: Tập trung tạo điều kiện 
cho tất cả cán bộ nâng cao 
doanh số bán hàng; các giải 
pháp nhằm giảm thời gian luân 
chuyển hồ sơ, rút ngắn thời 
gian thẩm định và phê duyệt hồ 
sơ tín dụng hiệu quả; tổ chức 
định kỳ trao đổi giữa các cán 
bộ khách hàng qua kênh online 
nội bộ; xây dựng chương trình 
nhằm đảm bảo kiểm soát chất 
lượng tín dụng, nợ nhóm 2 và 
nợ xấu…

Bài: Trần Ngọc Mai - Ảnh: Nguyễn Tiến Đức

TÌM GIẢI PHÁP NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ

NGÀY 19/03/2020, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH, VIETCOMBANK THĂNG 
LONG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TỌA ĐÀM “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ”.

Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tín dụng bán lẻ  Vietcombank Thăng Long

Những giải pháp trên được đưa ra trong bối 
cảnh nền kinh tế đang trải qua khoảng thời gian 
khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ đó hỗ 
trợ tối đa các cán bộ trong quá trình tìm kiếm 
khách hàng và hoàn thiện công tác bán hàng 
theo từng giai đoạn. 

Thảo luận về các giải pháp nâng cao tín dụng bán lẻ 
Vietcombank Thăng Long

KHCN & ĐÀO TẠO
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EVFTA
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI 
DOANH NGHIỆP VIỆT (kỳ 2)

EVFTA
Bài: Nguyễn Thanh Nhàn - Trường Đào tạo & PTNNL Vietcombank

KHCN & ĐÀO TẠO

Các cơ hội và thách thức đối 
với doanh nghiệp Việt Nam 
sau khi Hiệp định EVFTA có 
hiệu lực.

Cơ hội rộng mở
Thứ nhất, cơ hội mở rộng sản 

xuất, tăng xuất khẩu, đa dạng hóa 
các đối tác thương mại và giảm chi 
phí đầu vào. Liên minh châu Âu 
(EU) gồm 27 nước thành viên với 
khoảng 500 triệu dân, tổng GDP 
chiếm 20% GDP toàn cầu, là cộng 
đồng có sức mua lớn. Các cam kết 
tự do hóa thương mại rất mạnh 
mẽ và bao trùm sẽ tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp Việt Nam cơ hội 
thâm nhập thị trường lớn này. Các 
ngành kinh tế có lợi thế cạnh tranh 
của Việt Nam có tiềm năng mở rộng 

xuất khẩu cho thị trường EU như: 
Sản phẩm da, dệt may, thực phẩm, 
gỗ, dịch vụ tài chính... Ngoài ra, các 
ngành cung ứng nguyên vật liệu, kho 
hàng, phân phối, giao nhận… cũng 
sẽ nhận được cơ hội mở rộng sản 
xuất.

Tuy nhiên, không thể xác định 
chắc chắn các nguồn lợi trên sẽ về 
tay các doanh nghiệp nội địa Việt 
Nam hay các doanh nghiệp nước 
ngoài điều chuyển vốn và công nghệ 
từ các nước thứ ba tới Việt Nam để 
sản xuất và xuất khẩu về EU.

Thứ hai, cơ hội thu hút vốn FDI, 
FII. Các ngành kinh tế mà Việt Nam 
có lợi thế cạnh tranh có nhiều cơ 
hội thu hút dòng vốn FDI từ các 
doanh nghiệp châu Á, EU và tạo ra 
các tác động lan tỏa, giúp Việt Nam 

trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút 
vốn đầu tư gián tiếp qua hoạt động 
mua bán, sáp nhập, đầu tư chứng 
khoán.

Thứ ba, người tiêu dùng Việt 
Nam có cơ hội tiếp cận nguồn hàng 
có chất lượng cao, với mức giá rẻ 
hơn nhờ giảm thuế nhập khẩu như: 
Ô tô, dược phẩm, hóa chất, nhựa, 
thiết bị vận tải, đồ uống, thịt lợn, gia 
cầm…

Thứ tư, với ngành dịch vụ tài 
chính, các cơ hội trong thương mại 
dịch vụ nói chung và cụ thể là ngành 
dịch vụ tài chính nói riêng, cơ hội 
là không dễ nhận diện và không dễ 
hiện thực hóa. Các tác động đối với 
ngành dịch vụ tài chính sẽ theo 
hướng: (i) Tác động sẽ gián tiếp và 
được lan tỏa đối với ngành dịch vụ 

tài chính ngân hàng khi nhu cầu đối 
với dịch vụ tài chính gia tăng theo 
sự sôi động của hoạt động sản xuất 
kinh doanh và thương mại, đầu tư; 
(ii) Ngành dịch vụ tài chính có thêm 
cơ hội tiếp nhận nguồn vốn từ đối 
tác chiến lược thông qua bán cổ 
phiếu, liên danh liên kết với nhà đầu 
tư nước ngoài; (iii) Phát triển sản 
phẩm cho khách hàng FDI, thay đổi 
quy trình quản lý tác nghiệp và quản 
lý rủi ro, hiện đại hóa nền tảng công 
nghệ đi kèm quá trình điều chuyển 
vốn từ đối tác.

Thách thức hiện hữu
Một là, nguy cơ thu hẹp sản xuất 

của một số ngành kinh tế. Các doanh 
nghiệp Việt Nam sẽ chịu áp lực cạnh 
tranh mạnh với những ngành doanh 
nghiệp EU có năng lực cạnh tranh về 
chất lượng, tiềm lực vượt trội về vốn 
và công nghệ như: Ô tô, dược phẩm, 
hóa chất, nhựa, thiết bị vận tải, đồ 
uống, thịt lợn, gia cầm.

Hai là, thách thức trong việc đáp 
ứng các yêu cầu và điều kiện về Quy 
tắc xuất xứ (ROO). Đây không phải 
là một thách thức mới đối với Việt 
Nam. Hiện tại, Việt Nam vẫn tiếp tục 
phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ 
Trung Quốc và các nước ASEAN, đặc 
biệt đối với nguyên liệu bông, sợi, 
vải, nguyên, phụ liệu dệt, may, da 
giày. Tổng kim ngạch xuất khẩu mặt 

hàng ngành dệt may, da giày năm 
2019 khoảng 57,6 tỷ USD, trong khi 
Việt Nam đã phải nhập khẩu các 
nguyên phụ liệu dệt, may, da giày, 
bông, sợi, vải tới 24,1 tỷ USD (chiếm 
41,8% kim ngạch). Để được hưởng 
ưu đãi thuế quan theo EVFTA, hàng 
xuất khẩu Việt Nam phải đạt tối 
thiểu 40% hàm lượng giá trị nội địa. 
Điều này khiến các doanh nghiệp 
Việt gặp trở ngại trong việc tận dụng 
thuế suất ưu đãi từ EVFTA.

Thứ ba, thách thức trong việc 
đáp ứng các yêu cầu và điều kiện về 
vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS) và 
hàng rào kỹ thuật về tiêu chuẩn chất 
lượng (TBT): EU là thị trường khó 
tính, nổi tiếng về bảo vệ người tiêu 
dùng với yêu cầu cao về vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Ngoài ra, EU cũng 
có những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, yêu cầu bao bì, nhãn mác, 
kích thước… cao.

Thứ tư, thách thức trong việc 
tuân thủ những quy định về sở hữu 
trí tuệ, lao động và môi trường từ 
EVFTA. Hiện tại, hiểu biết cũng như 
kinh nghiệm, nguồn lực của một bộ 
phận doanh nghiệp Việt đối với các 
vấn đề sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn giờ 
làm việc, nghỉ phép, vệ sinh an toàn 
lao động, mua bảo hiểm đầy đủ cho 
người lao động, bảo vệ môi trường 
nước, khí, đất… còn hạn chế. Trong 
khi đó, EU có những quy định cao, 

chặt chẽ, đòi hỏi tuân thủ nghiêm 
ngặt.

Thứ năm, thách thức đối với 
ngành dịch vụ tài chính: Các thách 
thức cạnh tranh từ những doanh 
nghiệp cung ứng dịch vụ tài chính 
EU đến từ cam kết trong EVFTA 
chưa thực sự đáng kể. Tuy nhiên, 
trong dài hạn, các NHTM Việt Nam 
sẽ có nguy cơ đối diện áp lực cạnh 
tranh ngày càng lớn từ các tổ chức 
tài chính EU hiện đại, có tiềm lực 
vượt trội về công nghệ và vốn. 

Kết luận
Đến nay, Việt Nam đã ký kết và 

đang đàm phán 16 hiệp định thương 
mại tự do (FTA), trong đó có 13 hiệp 
định đã ký kết và 3 hiệp định đang 
đàm phán. Trong đó, đáng lưu ý là 
2 FTA thế hệ mới: Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) và EVFTA. 
Các hiệp định này đã góp phần hỗ 
trợ cho tiến trình đổi mới mô hình 
tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh 
tế, giúp Việt Nam có cơ hội tham gia 
vào chuỗi giá trị mới. Tuy nhiên, để 
có thể tận dụng những cơ hội các 
hiệp định mang lại đặt ra không ít 
thách thức, đòi hỏi Việt Nam cần 
phải có các giải pháp mà nền tảng 
là nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp Việt.
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Chuyên nghiệp trong công việc, giản dị 
trong lối sống và hết lòng yêu thương gia 
đình là cảm nhận của khách hàng cũng 
như đồng nghiệp khi nói về anh Lê Hồng 

Tâm - Giám đốc Vietcombank Bắc Giang. Ở anh 
toát lên hình ảnh người cán bộ Vietcombank với 
vẻ đẹp trí tuệ, nhạy bén nắm bắt cái mới và gìn giữ 
phát huy nhiều nét đẹp văn hóa sâu sắc.

Với kinh nghiệm công tác lâu năm trong ngành 
ngân hàng cùng sự tin tưởng, tín nhiệm của HĐQT 
Vietcombank, năm 2018, anh Lê Hồng Tâm chuyển 
về Vietcombank Bắc Giang giữ trọng trách Giám 
đốc Chi nhánh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là 
một người lãnh đạo có tâm, có tầm và có tài. 

Chuyển từ địa bàn khác về nhưng chỉ trong thời 
gian ngắn, anh đã bắt nhịp khéo léo với thị trường 
tỉnh, đón đầu xu hướng phát triển kinh tế để đưa 
ra những định hướng rõ ràng, chiến lược kinh 
doanh xuyên suốt cho Chi nhánh. Anh luôn nêu cao 

Giám đốc Vietcombank Bắc Giang:

TÂM & TÀI Bài & Ảnh: Lương Thị Thu Thủy

tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm”. Bằng kiến thức thực tế được tôi luyện 
nhiều năm trong nghề, anh Tâm đã dẫn dắt 
CBNV Chi nhánh cùng đi qua những khó khăn, 
thách thức. Anh luôn đi đầu tiên phong trong 
công tác phát triển khách hàng, khéo léo trong 
quá trình đàm phán và sát sao tới từng hoạt 
động dịch vụ cung ứng cho đối tác. 

Với sự chèo lái của anh và sự nỗ lực của tập 
thể CBNV, những năm qua, Chi nhánh đã gặt 
hái được nhiều quả ngọt, được Trụ sở chính và 
UBND tỉnh ghi nhận. Năm 2019, Vietcombank 
Bắc Giang đứng trong top 5 chi nhánh xuất sắc 
toàn hệ thống. Chi nhánh đã vươn lên mạnh mẽ 
về cả mặt tín dụng, dịch vụ, huy động vốn, tổng 
tài sản, dẫn đầu về các chỉ tiêu bán lẻ, và dẫn 
đầu về mức thu nhập bình quân của nhân viên 
ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh Tâm cũng 
tích cực tham gia công tác ASXH. Với anh, đó là 
niềm vui, niềm hạnh phúc không chỉ của riêng 
mình mà còn là tinh thần của nhiều anh em 
khác. Anh quan niệm rằng, kinh doanh nếu chỉ 
tạo ra lợi nhuận thì chưa đủ mà phải gắn chặt 
với hoạt động vì cộng đồng. Từ những hành 
động thiết thực, anh Tâm đã lan tỏa được nét 
đẹp người cán bộ Vietcombank rèn đức luyện 
nghề, đưa uy tín thương hiệu của Vietcombank 
Bắc Giang ngày càng đi xa và phát triển bền 
vững.

Sau tất cả, anh Lê Hồng Tâm luôn dành sự 
quan tâm đến đời sống nhân viên trong Chi 
nhánh. Vào các dịp đặc biệt trong năm, anh có 
chủ trương tạo sân chơi vui vẻ cho cán bộ, tạo 
không khí ấm áp tình đồng nghiệp. Mỗi khi nghĩ 
về anh, tôi luôn coi con người ấy là một tấm 
gương sáng để mình học tập phấn đấu, là người 
anh cả mà tôi mỗi khi tiếp xúc lại được học hỏi 
thêm nhiều kinh nghiệm để trưởng thành hơn.

Anh Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Bắc Giang thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Số lượng cán bộ nữ chiếm tỷ lệ cao, phần 
lớn là cán bộ trẻ, năng động, dễ thích nghi 
là ưu thế lớn của Chi nhánh. Nhưng cũng 
có những hạn chế nhất định, vì đa phần 

cán bộ nữ đều trong độ tuổi sinh nở nên tỷ lệ cán 
bộ nghỉ thai sản hằng năm ở mức cao, xấp xỉ 10%, 
dẫn tới tình trạng thiếu cán bộ diễn ra phổ biến tại 
các phòng, có những thời điểm 1 cán bộ làm công 
việc của 2. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu được sự khó 
khăn trong công tác nhân sự của Ban Giám đốc nên 
động viên nhau cùng cố gắng, cố thêm một chút để 
cán bộ nghỉ thai sản yên tâm nghỉ ngơi, để san sẻ 
khó khăn với Ban Giám đốc, để hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. 

Với bao bộn bề của cuộc sống, ngoài công việc 
cơ quan, phụ nữ chúng tôi còn gánh vác trọng 
trách cao cả với gia đình trong vai trò làm vợ, làm 
mẹ. Đôi khi phải tranh thủ về qua nhà vào thời 
điểm 18h-19h để kịp chăm sóc con cái và ăn bữa 
cơm chớp nhoáng với gia đình rồi lại đến cơ quan 
hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Có những 
cán bộ nữ thường dậy vào 4h sáng hằng ngày để lo 

Tập thể nữ Vietcombank Bắc Giang 
Tấm gương sáng về 
tinh thần trách nhiệm Bài & Ảnh: Phòng Kế toán

TRẢI QUA 10 NĂM PHẤN ĐẤU KHÔNG NGỪNG, VIETCOMBANK BẮC GIANG ĐÃ TRỞ THÀNH 
NGÂN HÀNG ĐỨNG ĐẦU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. ĐÓNG GÓP VÀO 
THÀNH QUẢ ĐÓ KHÔNG THỂ KHÔNG KỂ ĐẾN CÔNG SỨC CỦA CÁC CÁN BỘ NỮ, CHIẾM 54% 
TỔNG SỐ CBNV TOÀN CHI NHÁNH. DÙ Ở VỊ TRÍ CÔNG TÁC NÀO, CÁC CÁN BỘ NỮ TRONG CHI 
NHÁNH ĐỀU NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH 
ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC.

cơm nước cho chồng con và kịp giờ tới cơ quan 
do gia đình ở xa. Có người chưa hết thời gian 
nghỉ thai sản đã xung phong đi làm sớm để hỗ 
trợ đồng nghiệp giai đoạn cuối năm nhiều việc. 
Có những chị em luôn cố gắng hoàn thành công 
việc trong ngày để dành thời gian cuối tuần đi 
học tập nâng cao kiến thức… Tại Vietcombank 
Bắc Giang, còn rất nhiều, rất nhiều cán bộ nữ 
đã đánh đổi thời gian của bản thân cho công 
việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao với 
mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé, giúp Chi 
nhánh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.     

Gần đây, mọi người thường chia sẻ phát 
biểu rất nổi tiếng của một vị lãnh đạo cấp cao 
“Làm việc 9 tiếng một ngày thì không thể có 
gia đình hạnh phúc”. Chúng tôi nói với nhau, 
phát biểu của bác ấy ngoại lệ đối với cán bộ nữ 
Vietcombank Bắc Giang. Thông thường, chúng 
tôi làm việc đến 10 tiếng mỗi ngày nhưng chúng 
tôi luôn được gia đình hậu thuẫn, ủng hộ, tạo 
điều kiện để hoàn thành công việc. 
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PGD Eakar trực thuộc Vietcombank Đắk 
Lắk được thành lập năm 2013, tọa lạc tại trung 
tâm thị trấn Eakar, huyện Eakar. Trải qua gần 7 
năm hình thành và phát triển, bên cạnh những 
thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, 
Phòng còn tích cực tham gia các phong trào 
đoàn thể, các hoạt động ASXH vì cộng đồng 
trên địa bàn huyện, qua đó lan toả văn hoá 
Vietcombank đến mọi nhà.

Tháng 09/2019, PGD Eakar đã tổ chức 
Lễ khánh thành và bàn giao Nhà nhân ái cho 
gia đình ông Nguyễn Đức Nga, lão thành cách 
mạng, trú tại thôn 3B - xã Ea Ô, huyện Eakar, 
một trong những gia đình có hoàn cảnh khó 

Từ thành phố Hải Dương, nơi chúng tôi ở, đến 
thành phố Chí Linh, nơi chúng tôi làm việc, 
khoảng 35km. Chuyến xe rất đúng giờ, chưa 
từng sai hẹn, tận tâm, tận tụy đưa chúng tôi đi, 

bất kể thời tiết nắng mưa, giá rét. Đây là chuyến xe 
do Ban Giám đốc Chi nhánh bố trí riêng để đưa đón 
những CBNV ở xa nơi công sở.

Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa của Ban Giám 
đốc Chi nhánh, thể hiện sự quan tâm, chăm lo tới 
tâm tư, nguyện vọng và đời sống của người lao 
động, mang tinh thần nhân văn, nét đẹp trong văn 
hóa Vietcombank.

Mỗi ngày, những tiếng cười luôn rộn ràng trong 
chuyến xe ấy. Những chia sẻ về công việc, cuộc sống 
của anh, chị em chúng tôi càng làm cho tình đồng 
nghiệp thêm gắn bó, công việc ngày càng hiệu quả, 
càng thêm quyết tâm đạt được những mục tiêu kinh 
doanh đã đề ra.

Tan ca, chuyến xe đó lại đưa chúng tôi về với tổ 
ấm của riêng mình, kết thúc một ngày làm việc vất 
vả nhưng đầy niềm vui. Những hôm tăng ca, quyết 
toán cuối năm, bất kể 8 giờ tối hay 11 giờ đêm, 
bất kể trời mưa dầm hay gió rét, chúng tôi vẫn hết 
mình, gắng sức hoàn thành công việc và rất an tâm 
vì vẫn có một chuyến xe cuối chờ đợi chúng tôi, đưa 
chúng tôi về nhà.

Một việc nhỏ nhưng mang ý nghĩa tinh thần vô 
cùng to lớn. Cảm ơn Ban Giám đốc Chi nhánh đã 
giúp chúng tôi an tâm làm việc, cống hiến để cùng 
Vietcombank Chí Linh phát triển, đạt được nhiều 
thành công trong tương lai! 

PGD EAKAR - Vietcombank Đắk Lắk: 
Chung tay, đoàn kết xây dựng 
tập thể vững mạnh

Bài & Ảnh: Trần Ngọc Anh

Bài & Ảnh: Trần Quốc Hiệp

SINH THỜI, BÁC HỒ KÍNH YÊU LÀ BIỂU TƯỢNG SÁNG 
NGỜI VÀ CAO ĐẸP VỀ LÒNG NHÂN ÁI, YÊU THƯƠNG CON 
NGƯỜI. NOI GƯƠNG BÁC, TẬP THỂ CBNV VIETCOMBANK 
NÓI CHUNG, VIETCOMBANK ĐẮK LẮK NÓI RIÊNG CŨNG CÓ 
NHỮNG HOẠT ĐỘNG THỂ HIỆN TẤM LÒNG NHÂN ÁI, YÊU 
THƯƠNG, ĐIỂN HÌNH LÀ TẤM GƯƠNG TẬP THỂ CBNV PGD 
EAKAR.

khăn nhất của xã. Cuối tháng 09/2019, cảm 
thông với hoàn cảnh khó khăn của gia đình 
khách hàng là bà Nguyễn Thị Ngư ở thôn Xuân 
Thanh, xã Ea Dăh, huyện Krông, Phòng đã hỗ 
trợ số tiền 5 triệu đồng để chia sẻ bớt khó khăn 
cho gia đình. 

Tâm huyết với triết lý “Thay đổi để tiến bộ”, 
Lãnh đạo PGD Eakar đã thổi lửa đam mê, xây 
dựng đội ngũ CBNV tâm huyết với nghề, gương 
mẫu, làm việc hiệu quả, đặc biệt là tình yêu 
thương, tấm lòng chân thành với mọi người. 
Lãnh đạo PGD cũng đã khơi nguồn cho các ý 
tưởng sáng tạo của cán bộ qua các phong trào 
thi đua, hoạt động chuyên môn, ngoại khóa, về 
nguồn, hoạt động thiện nguyện, ASXH. Trong 
mọi hoạt động, CBNV Phòng luôn hướng tới sự 
đổi mới và tiến bộ của Vietcombank, luôn chủ 
động kết nối các ý tưởng sáng tạo, phát huy sức 
mạnh tập thể, kết hợp cùng nguồn lực sẵn có, 
đề xuất và thực hiện nhiều sáng kiến có giá trị 
cho hoạt động kinh doanh của Phòng.

Bên cạnh các sản phẩm ưu việt, Phòng còn 

mong muốn đem đến cho khách hàng sự chăm sóc hoàn 
hảo nhất. Từ tâm huyết này, Phòng đã đề xuất, tham 
mưu với Ban Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk tuyển 
dụng thêm 2 cộng tác viên hỗ trợ nghiệp vụ - giao dịch 
nhằm chăm sóc tốt hơn cho khách hàng, không chỉ 
giải đáp về các sản phẩm, dịch vụ mà còn chuyển tải 
tới khách hàng văn hóa, thương hiệu và hình ảnh của 
Vietcombank, đưa khách hàng gần gũi hơn với ngân 
hàng.

Trong những năm qua, tập thể Phòng đã luôn nỗ 
lực, đồng hành cùng các hộ dân và doanh nghiệp trên 
địa bàn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để cùng nhau 
phát triển. Song song với công tác chuyên môn, mỗi cán 
bộ đoàn viên rất tích cực tham gia các hoạt động thiện 
nguyện xã hội với tấm lòng nhân ái, chân thành. 

Tôi tin, chính những thành quả mà Phòng đã đạt 
được trong thời gian qua sẽ là động lực, tiếp thêm sức 
mạnh để gắn kết tập thể, vun đúc tâm hồn trong sáng, 
hướng thiện, nuôi dưỡng tấm lòng nhân ái, trách nhiệm 
với cộng đồng của mỗi CBNV, đưa PGD Eakar xứng đáng 
là tập thể vững mạnh với tinh thần rèn đức, luyện nghề 
và sáng tạo.

Ông Phạm Ngọc Huyến - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Đắk Lắk trao tặng "Nhà Nhân Ái"

Tập thể CBNV PGD Eakar trong lễ khánh thành bàn giao công trình thanh niên “Nhà nhân ái 2019”

Ông Trần Ngọc Anh - Phó phòng PGD Eakar (bên trái), đại diện chia sẻ bớt khó 
khăn với gia đình bà Nguyễn Thị Ngư

Khách hàng PGD Eakar nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm

Việc nhỏ ý nghĩa lớn

6H30 MỖI SÁNG, KHI NHIỀU NGƯỜI CÒN CHƯA 
THỨC GIẤC, CHÚNG TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU MỘT 
NGÀY MỚI TRÊN CHUYẾN XE ĐƯA CBNV ĐẾN 
NGÔI NHÀ THỨ 2 CỦA MÌNH - VIETCOMBANK 
CHÍ LINH.

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
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Người chị, người bạn tin cậy
Đối với mỗi chúng tôi, lớp cán bộ trẻ của 

Trường Đào tạo, chị Hồng Hạnh như một người 
chị - nơi những đứa em có thể thoải mái chia sẻ 
mọi tâm tư, nguyện vọng trong công việc cũng như 
cuộc sống. Ở chị, chúng tôi luôn tìm thấy sự đồng 
cảm, lắng nghe, thấu hiểu và những lời khuyên 
chân thành như người thân trong gia đình. Với 
kinh nghiệm của mình, chị luôn cho chúng tôi 
những chỉ dẫn tin cậy nhất trong nghiệp vụ, trong 
cách làm việc với khách hàng, giúp chúng tôi ngày 
một chuyên nghiệp hơn. 

phi thường

NHỮNG ĐIỀU 
NHỎ BÉ 

Bài & Ảnh: Trường Đào tạo Vietcombank

ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN CỦA TÔI VỀ CHỊ, NGUYỄN HỒNG 
HẠNH, LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NHỎ NHẮN NHƯNG 
TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC, LUÔN MANG ĐẾN 
NIỀM VUI, ẤM ÁP CHO MỌI NGƯỜI. GẦN 20 NĂM GẮN 
BÓ VỚI VIETCOMBANK, CHỊ LUÔN GIỮ ĐƯỢC NGỌN LỬA 
ĐAM MÊ VỚI NGHỀ VÀ LAN TỎA TINH THẦN, VĂN HÓA 
VIETCOMBANK ĐẾN NHIỀU CÁN BỘ TRẺ.

Cán bộ Vietcombank chuẩn mực
Trong môi trường làm việc mới, chúng tôi 

vẫn nhớ lời dặn đầu tiên của chị: “Đúng và 
Chuẩn” trước khi sáng tạo. Chị ân cần, kiên 
nhẫn hướng dẫn chúng tôi chuẩn bị chu đáo 
từng bộ hồ sơ trước mỗi khóa đào tạo đến 
những kế hoạch chi tiết để triển khai những dự 
án lớn. Ở chị, chúng tôi luôn thấy toát lên sự 
chuẩn mực trong lối sống giản dị, trong cách 
ứng xử chan hòa với cấp dưới, lắng nghe và tôn 
trọng đối với cấp trên. Chị luôn nói, sự chuẩn 
mực sẽ giúp chúng tôi luôn làm đúng, tránh 
những rủi ro, tổn thất cho bản thân, cho ngân 
hàng, mang lại sự chuyên nghiệp trong công tác.

Sẵn sàng đổi mới
Trong công việc, chị Hạnh luôn nhắc chúng 

tôi, phải luôn luôn suy nghĩ tìm tòi cái mới để 
cải tiến công việc sao cho nhanh hơn, hiệu quả 
hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn. Bản thân chị 
cũng đã nhiều lần có những đóng góp sáng kiến 
trong các mảng nghiệp vụ để cải tiến năng suất 
lao động. Năm 2019, chị được Ban Lãnh đạo tin 
tưởng giao phụ trách Phòng Ngân hàng thực 
hành và Khảo thí với những mảng nghiệp vụ 
liên quan đến những hình thức đào tạo lần đầu 
tiên được triển khai tại Vietcombank. Không 
ngại cái mới, chị đã đóng góp sáng kiến "Ứng 
dụng Ngân hàng thực hành trong đào tạo Giao 
dịch viên tân tuyển” góp phần thay đổi cách 
thức đào tạo từ mô hình truyền thống sang mô 
hình mô phỏng/thực hành thực tế theo hướng 
hiện đại hóa.

Với những đóng góp tích cực, chị được tặng 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” (năm 
2015, 2016, 2017); Bằng khen Thống đốc 
NHNN năm 2016, 2018. 

Chị Hạnh luôn nói, những điều chị làm được 
rất nhỏ bé, nhưng chúng tôi luôn gọi những 
điều chị đã làm cho chúng tôi, đã cống hiến cho 
hoạt động đào tạo tại Vietcombank là “Những 
điều nhỏ bé phi thường” bởi từng hành động 
của chị đã trở thành tấm gương “Người tốt - 
Việc tốt” để chúng tôi noi theo.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh (ngoài cùng bên trái) với công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Bài & Ảnh: Ngọc Tịnh

Và hôm nay, tôi muốn kể các bạn nghe về 
một gương người tốt việc tốt mà chính 
tôi được biết đến mỗi ngày. Đó chính 
là anh Nguyễn Xuân Giang - Giám đốc 

Vietcombank Bắc Bình Dương. Anh không những 
mang tình yêu, tâm huyết với nghề, gánh trên vai 
sứ mệnh dẫn dắt “đoàn tàu” Vietcombank Bắc Bình 
Dương đi đến những thành công mà còn không 
quản khó nhọc, hết mình vì cộng đồng. Anh không 
chỉ xuất sắc trong công tác quản lý mà còn là một 
tấm gương “Người tốt việc tốt” điển hình trong Chi 
nhánh.

Những năm qua, ngoài việc đã xây dựng 
Vietcombank Bắc Bình Dương thành một tập thể 
đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, tình thương, 
trách nhiệm, anh còn luôn quan tâm, chia sẻ, động 
viên đến hoàn cảnh, nguyện vọng từng CBNV, tạo 
điều kiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó 
khăn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, bộ đội 
biên phòng với một tình yêu chân thành nhất.

Anh đã chỉ đạo, phê duyệt và thậm chí còn trực 
tiếp tham gia rất nhiều chương trình đồng hành 
vì cộng đồng như: Về nguồn Tà Thiết, giao lưu kết 
nghĩa với Đồn biên phòng Tà Vát; Thắp nến tri ân 
các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang thị xã Bến Cát; 

TẬN TÂM
Người lãnh đạo 

“MỖI NGƯỜI TỐT, MỖI VIỆC TỐT LÀ MỘT BÔNG HOA ĐẸP, CẢ DÂN TỘC TA LÀ MỘT RỪNG 
HOA ĐẸP”. THEO LỜI BÁC HỒ DẠY, MỖI CON NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU RA SỨC PHẤN ĐẤU TRỞ 
THÀNH NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP ĐỂ CÙNG NHAU KHOE SẮC, TẤT CẢ ĐỀU MUỐN CHUNG 
TAY ĐÓNG GÓP CÔNG SỨC, TRÍ TUỆ ĐỂ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀNG GIÀU 
MẠNH.

Hiến máu nhân đạo do Thị ủy Bến Cát và Bệnh 
viện Columbia Bình Dương tổ chức; Quyên góp 
kinh phí ủng hộ nghĩa tình biên giới hải đảo…

Đức tính tốt của anh thể hiện qua các 
chương trình ASXH ý nghĩa, thiết thực và nhiều 
tâm huyết nhằm hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn 
cảnh khó khăn, khuyến khích học tập để các 
em có thể thực hiện những ước mơ, hoài bão 
của mình như: Chương trình lễ trao học bổng 
Khuyến học - Khuyến tài do Hội Khuyến học thị 
xã Bến Cát tổ chức; Chương trình trao học bổng 
học sinh nghèo hiếu học cho Hội khuyến học 
huyện Dầu Tiếng và Hội khuyến học huyện Bàu 
Bàng; Chương trình ủng hộ tạo quỹ khuyến học 
Trường Tiểu học Long Bình; Chương trình Ngày 
hội “Vietcombank tiếp sức đến trường”… 

Các chương trình đó như sứ mệnh của anh, 
là nền tảng, là động lực để anh phấn đấu và làm 
tốt hơn sứ mệnh của mình. Những nỗ lực của 
anh góp phần không nhỏ vào “rừng hoa đẹp” 
của Vietcombank Bắc Bình Dương nói riêng và 
Vietcombank nói chung. Với tôi, những hành 
động cao đẹp đó của anh luôn thôi thúc, thức 
tỉnh trong tôi phải phấn đấu hơn nữa để góp 
sức thêm cho cộng đồng, cho xã hội.  

Đại diện Vietcombank Bắc Bình Dương, ông Nguyễn Xuân Giang - Giám đốc Chi nhánh 
(bên trái), trao nhà trong chương trình bàn giao nhà đồng đội năm 2016

Đại diện Vietcombank Bắc Bình Dương, ông Nguyễn Xuân Giang - Giám đốc Chi nhánh 
(bên phải), trao học bổng chương trình “Vietcombank tiếp sức đến trường” năm 2018
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Với phương châm lá lành đùm lá rách, cho 
đi là còn mãi, tập thể CBNV Phòng Kế toán 
luôn xác định mang một phần nhỏ bé của 
mình để chung tay động viên tinh thần cũng 

như chia sẻ chút ấm áp với những hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi tháng, cứ đến kỳ lĩnh 
lương là mỗi cán bộ lại tự nguyện trích ra một 
số tiền nho nhỏ để ủng hộ vào quỹ từ thiện của 
Phòng. Mọi người cũng thường xuyên nhắc nhở 
nhau cất giữ cẩn thận những bộ quần áo cũ hay 

những đồ dùng vật dụng không 
sử dụng nữa nhưng còn tốt để 
đem tặng cho những hoàn cảnh 
khó khăn, những gia đình còn 
thiếu thốn. 

Trung tâm hỗ trợ phát triển 
giáo dục hòa nhập Khai Trí, 
nơi hiện đang nhận chăm sóc 
và giáo dục cho hơn 80 trẻ 
khuyết tật, là một trong những 
trung tâm được tập thể Phòng 
Kế toán thường xuyên thăm 
hỏi và ủng hộ. Mỗi em là một 
hoàn cảnh khó khăn, có em mắc 
chứng tự kỷ nhưng bố mẹ đều 
là người tâm thần, có gia đình 
2 con đều bị tự kỷ, khuyết tật 
trí tuệ hoặc 2 con đều khiếm 
thính… Trung tâm đang nhận 
nuôi dạy miễn phí các cháu có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
như: trẻ mồ côi, gia đình hộ 
nghèo hoặc cận nghèo, gia đình 
có 2 con khuyết tật theo học… 
Đợt Tết Nguyên đán vừa qua, 
Phòng đã phát động các cán 
bộ trong phòng cùng một số 
đoàn viên thanh niên trong Chi 
nhánh thu xếp thời gian, công 
việc đến thăm hỏi và tặng quà, 
giao lưu với các thầy cô giáo và 
học sinh tại Trung tâm.

Cũng trong năm 2019, cùng 
với hoạt động từ thiện chung 
của Chi nhánh, tập thể phòng 
đã quyên góp gần 3 triệu đồng 
cùng nhiều quần áo, sách vở để 
gửi tặng các em học sinh nghèo 
vùng núi cao tỉnh Hà Giang 

với mong muốn giúp các em có thêm cơ hội đến 
trường.

Mặc dù là một tập thể với đại đa số cán bộ là 
nữ, nhưng chị em vẫn luôn nỗ lực hết mình trong 
công việc cũng như trong cuộc sống, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ cơ quan giao nhưng không quên 
trách nhiệm với gia đình, với xã hội, luôn giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hóa Vietcombank, 
một Vietcombank nhân ái và hòa đồng, một 
Vietcombank sẻ chia và chung sức.

Phòng Kế toán 
Vietcombank Vĩnh Phúc
Tích cực trong công tác 
ASXH

Bài: Trịnh Thùy Linh - Ảnh: Nguyễn Văn Thông

NHÂN ÁI, HÒA ĐỒNG CÙNG TẬP THỂ, TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT 
ĐỘNG CỘNG ĐỒNG, CÁC PHONG TRÀO ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA, CÁC HOẠT 
ĐỘNG TỪ THIỆN, GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI KHUYẾT TẬT, CÁC GIA 
ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NÉT ĐẸP LÀM 
NÊN BẢN SẮC VĂN HÓA VIETCOMBANK. GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC 
VĂN HÓA ẤY, PHÒNG KẾ TOÁN - VIETCOMBANK VĨNH PHÚC TRONG THỜI 
GIAN QUA ĐÃ CÓ NHỮNG VIỆC LÀM HẾT SỨC Ý NGHĨA VÀ THIẾT THỰC, 
GIÚP ĐỠ NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN.

Tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm giáo dục Khai trí

Từng trải qua các vị trí công tác như Phó 
Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp, Giám 
đốc Vietcombank Vĩnh Long, đầu năm 
2017, đ/c Phan Duy Phúc được Ban Lãnh 

đạo điều động giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank 
Đồng Tháp. Giai đoạn nhận bàn giao, Chi nhánh 
gặp nhiều khó khăn về chất lượng tín dụng do bị 
ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nợ xấu phát sinh 
khá lớn, phải trích dự phòng rủi ro cao, thu nợ 
ngoại bảng gặp khó khăn, kết quả kinh doanh bị 
âm. 

Từ khi nhận bàn giao, đ/c Phan Duy Phúc đã 
nỗ lực cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh 
của Chi nhánh, nỗ lực giảm nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi 

tỉnh Đồng Tháp
NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO 
Doanh nhân 

Bài: Mai Lâm Bửu Khanh - Ảnh: Trương Hoàng Phúc

TRÊN CÁC CƯƠNG VỊ LÃNH ĐẠO, Đ/C PHAN DUY PHÚC - 
BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP, 
LUÔN NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, NỖ LỰC HOÀN 
THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO, LÀ ĐẢNG VIÊN 
GƯƠNG MẪU, HẾT LÒNG TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC, ĐƯỢC 
CBNV TÍN NHIỆM CAO.  

ro, đẩy mạnh thu hồi nợ ngoại bảng, cơ cấu 
lại danh mục tín dụng theo định hướng bán 
lẻ, cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận. Tính đến ngày 
31/12/2019, tỷ lệ tín dụng bán lẻ chiếm 68%/
tổng dư nợ và chất lượng tín dụng được đảm 
bảo an toàn.

Bản thân đ/c Phan Duy Phúc là người lao 
động chăm chỉ, không ngừng học hỏi để nâng 
cao kiến thức. Trong quá trình lãnh đạo điều 
hành, đ/c luôn chấp hành tốt đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà 
nước, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, bản 
lĩnh và tự tin trong công việc, tạo được mối 
quan hệ tốt với các đơn vị trên địa bàn, được 
lãnh đạo tỉnh, sở, ban ngành đánh giá rất cao 
trong công tác phối hợp, đóng góp và xây dựng 
phát triển địa phương. 3 năm qua, đ/c đã cùng 
tập thể duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế 
làm việc đảm bảo chế độ họp, ra các quyết định 
hợp lý và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 
Trung ương giao một cách nghiêm túc, kịp thời, 
hiệu quả; mọi hoạt động của Chi nhánh luôn 
được thông suốt. 

Với những cống hiến hết mình, cùng sự 
đồng lòng nỗ lực của toàn thể CBNV Chi nhánh, 
sau 3 năm từ khi nhận nhiệm vụ, đ/c Phan Duy 
Phúc đã cải thiện được tình hình kinh doanh 
của Chi nhánh và nâng hạng Chi nhánh từ hạng 
3 (năm 2017) lên hạng 2 (năm 2019), đời sống 
của CBNV ngày càng cải thiện, thương hiệu 
Vietcombank đang khẳng định là thương hiệu 
mạnh và uy tín trên địa bàn. 

Ngày 17/01/2020, nhân buổi họp mặt, 
tuyên dương “Doanh nghiệp tiêu biểu” - “Doanh 
nhân tiêu biểu” tỉnh Đồng Tháp năm 2019, đ/c 
Phan Duy Phúc vinh dự được Bí thư Tỉnh ủy 
trao tặng danh hiệu “Doanh nhân năng động 
sáng tạo” năm 2019. Đây là lần thứ 3 liên tiếp 
đ/c được trao tặng danh hiệu này.

Ông Phan Duy Phúc  - Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp (hàng thứ nhất, ở giữa) nhận danh hiệu 
Doanh nhân năng động sáng tạo năm 2019
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Tôi yêu
 Hà Nội!

Bài & Ảnh: Hoàng Thái Hùng

TÔI YÊU HÀ NỘI !
HÀ NỘI, “MÙNG 55 TẾT”! 
KỂ TỪ NGÀY 23/1 VIỆT NAM PHÁT HIỆN CA NHIỄM BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP 
COVID-19 ĐẦU TIÊN,  HÀ NỘI VÀ CẢ NƯỚC ĐÃ TRẢI QUA GẦN 100 NGÀY CHUNG TAY 
TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH. TẤT CẢ VÌ MỘT MỤC TIÊU CHUNG LÀ CHIẾN 
THẮNG.

Ngày 6/3, Hà Nội phát hiện ca nhiễm 
Covid-19 đầu tiên. Kể từ đó, người 
dân hạn chế ra đường, phố phường 
Hà Nội vắng như những ngày Tết. 

Các tuyến phố xung quanh Hồ Gươm, Đền Ngọc 
Sơn, vốn là điểm đến được yêu thích tại Hà Nội, 
vắng vẻ khác lạ. Những con đường chính như 
Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, 
Kim Mã hay Xuân Thủy,... vốn là những “điểm 
đen” ùn tắc giao thông, giờ thưa thớt người 
qua lại. Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, 
các quán bia hơi phục vụ khách du lịch ngày 
thường đông vui nhộn nhịp từ sáng sớm đến 

đêm khuya, nay cửa đóng, then cài. “Hãy đứng 
yên khi Tổ quốc cần!”, tinh thần chống dịch của 
người dân Hà Nội chưa bao giờ cao như thế.

Cuộc sống người dân bị đảo lộn. Nhiều công 
ty cho nhân viên nghỉ việc luân phiên, thậm chí 
là hàng loạt. Tất cả các trường học, từ cấp tiểu 
học đến đại học, tiếp tục cho học sinh, sinh viên 
“nghỉ Tết” để chống dịch. Nhiều hàng quán đóng 
cửa. Giá cả hàng hóa tăng cao. Đã có lúc xuất 
hiện sự lo lắng, thậm chí hoảng loạn, người dân 
tích trữ các nhu yếu phẩm, khẩu trang, thuốc 
men… dẫn đến nạn đầu cơ, trục lợi. Cán bộ, 
nhân viên ở các cơ quan, đơn vị, gặp nhau ngỡ 

lạ hóa ra quen, chỉ thấy ánh mắt cười, cái gật đầu 
chào nhau qua chiếc khẩu trang kín mít. Một tâm 
trạng lo lắng bao trùm lên tất cả. 

Nếu cứ thế này, có thể thấy bệnh dịch sẽ giết 
chết ta bằng nỗi sợ hãi trước khi nó kịp lây lan. 
Không, chúng ta phải hiểu, trong cuộc chiến cam 
go này, không có chỗ cho sự sợ hãi, nếu để nỗi sợ 
lấn át, chúng ta đã tự thua trước khi lâm trận. Bình 
tĩnh, bình tĩnh và thật bình tĩnh, nhất quyết chúng 
ta không để bệnh dịch đánh gục. 

Truyền thông cùng cả hệ thống chính trị đã vào 
cuộc một cách tích cực nhất. Những hoảng loạn 
nhanh chóng đi qua, người dân thủ đô và cả nước 
dần quay trở lại nhịp sinh hoạt bình thường với 
một tâm thế mới và sự cẩn trọng cao độ. Khi tham 
gia giao thông hoặc đến nơi đông người, gần như 
100% người dân đã đeo khẩu trang. Học sinh, sinh 
viên tiếp tục được “nghỉ Tết”. Các nhà hàng, khách 
sạn, phòng tập thể thao, quán ăn… và những nơi 
tập trung đông người tạm thời đóng cửa tránh 
lây lan dịch bệnh. Các cơ quan đơn vị kiểm soát 
nghiêm ngặt lượng người ra vào, đo thân nhiệt và 
thực hiện việc khử trùng, sát khuẩn thường xuyên.

Người dân trong vùng dịch chủ động, tích 
cực hợp tác với các cơ quan chức năng, chính 
quyền trong việc phát hiện, cách ly, điều trị và 
dập dịch. Những bệnh viện tuyến đầu chống 
dịch, những khu cách ly được nhà nước chuẩn 
bị cơ sở vật chất một cách tốt nhất để chữa trị, 
chăm sóc trường hợp cần cách ly, đảm bảo bệnh 
dịch không thể lây lan ra cộng đồng. 

Bên cạnh đó, nhịp sống của người Hà Nội 
vẫn tiếp diễn nhưng chậm và “lắng” hơn. Nhiều 
cơ quan, đơn vị chuyển sang làm việc từ xa; các 
cửa hàng, cửa hiệu chọn việc bán hàng online 
là chính; học sinh, sinh viên thì học trên truyền 
hình, học online qua mạng. Mỗi sáng, tôi vẫn 
thấy nhiều người đạp xe, tập thể dục quanh Hồ 
Tây; vẫn thấy những tay phó nháy cùng những 
tà áo dài nhiều sắc màu, tranh thủ khoảng nắng 
hiếm hoi để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của 
Hà Nội vào mùa hoa sưa nở trắng dọc các con 
phố Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, hay 
bên những cây lộc vừng, cây bàng, cây bằng 
lăng đỏ ối đang mùa thay lá; vẫn thấy “Hào hoa 
Hà Nội” tỉ mẩn ngồi tỉa, gọt thủy tiên, một thú 
chơi tao nhã của người Hà Nội mặc cho giông tố 
có đang vần vũ ngoài cửa sổ... Tất cả những điều 
đó nói lên điều gì ? Phải chăng đó là niềm tin, là 
hy vọng ngày mai trời lại sáng? Đúng, có niềm 
tin chúng ta sẽ chiến thắng tất cả!

Là một con dân của Hà Nội, cũng chẳng phải 
đao to búa lớn gì, tôi chỉ cố gắng thực hiện tốt 
các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 do 
Chính phủ, chính quyền thành phố và cơ quan 
khuyến cáo như: giữ khoảng cách khi tiếp xúc; 
đeo khẩu trang đúng cách; không đi du lịch 
hoặc đến nơi tập trung đông người; rửa tay và 
dùng nước sát khuẩn thường xuyên; súc họng 
bằng nước muối hoặc nước súc miệng, tránh 
đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng, mũi khi 
ho hoặc hắt hơi; giữ ấm cơ thể, tăng cường sức 
đề kháng, duy trì luyện tập thể thao… mục đích 
là đừng để mình mắc bệnh, dẫn đến lây nhiễm 
cho gia đình và cộng đồng. 

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, 
mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, 
mỗi khu phố là một pháo đài, tất cả người dân 
Thủ đô và cả nước chung sức, đồng lòng, dồn 
toàn lực, làm tốt nhất những gì mình cần làm và  
phải làm. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng chúng ta 
sẽ chiến thắng đại dịch. Tôi yêu Hà Nội! Cố lên 
Việt Nam ơi!

     

Với tinh thần “chống dịch như chống 
giặc”, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi 
gia đình, mỗi khu phố là một pháo đài, 
tất cả người dân Thủ đô và cả nước chung 
sức, đồng lòng, dồn toàn lực, làm tốt 
nhất những gì mình cần làm và  phải làm.
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LC quy định thanh toán tại Ngân hàng được 
chỉ định (NHĐCĐ) và chứng từ xuất trình phù 
hợp. NHĐCĐ phải gửi chứng từ đến Ngân hàng 
phát hành LC (NHPH) ở Vũ Hán. Tuy nhiên, sau 
khi liên hệ với DHL để chuyển phát chứng từ thì 
được thông báo rằng DHL dừng cung cấp dịch 
vụ chuyển phát nhanh đến Vũ Hán do ở đó đang 
diễn ra dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 
do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây 
ra. NHĐCĐ cũng không thể liên hệ NHPH do 
NHPH đang kỳ nghỉ Tết Trung Quốc, một kỳ 
nghỉ bị kéo dài có chủ đích vì dịch bệnh.

Câu hỏi đặt ra:
1/ Đây có phải là sự kiện bất khả kháng (force 

majeure)? 
2/ NHĐCĐ phải xử lý như thế nào trong tình 

huống này?
3/ NHPH có được miễn trừ trách nhiệm hoàn 

trả/ thanh toán do sự kiện bất khả kháng 
theo Điều 36 UCP 600?

Các thành viên Ban Biên tập Trade Services 
Update bao gồm Mr. Old Man đã có nhiều quan 
điểm trái ngược nhau về tình huống này. Do số 
mới của tạp chí bao gồm cả cuộc tranh luận về 
vấn đề này vẫn chưa được phát hành, Mr. Old 
Man chỉ có thể chia sẻ quan điểm riêng của Mr. 
Old Man về vấn đề này như sau:

Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu quy định 
về sự kiện bất khả kháng. Điều 36 UCP 600 quy 
định về sự kiện bất khả kháng như sau: 

“Ngân hàng không chịu trách nhiệm đối với 
các hậu quả phát sinh do sự gián đoạn hoạt 
động kinh doanh của mình do thiên tai, bạo 
động, dân biến, nổi dậy, chiến tranh, khủng bố 
hoặc các cuộc đình công, bế xưởng hoặc bất cứ 
các nguyên nhân nào khác vượt quá sự kiểm 
soát của ngân hàng.

Ngân hàng khi hoạt động trở lại sẽ không 
thanh toán hoặc chiết khấu chứng từ xuất trình 
theo LC đã chấm dứt hiệu lực trong thời gian 
hoạt động kinh doanh bị gián đoạn”.

Vậy, tình huống trong câu hỏi có được 
xem là sự kiện bất khả kháng hay 
không?

Câu hỏi đặt ra trong bối cảnh có thật đang 
xảy ra tại Vũ Hán. Do sự bùng phát của dịch 
Covid-19, chính quyền Trung Quốc đã công bố 
lệnh phong toả, ngừng cung cấp dịch vụ giao 
thông công cộng và đóng cửa sân bay lớn nhằm 
hạn chế đi lại, ngăn dịch bệnh lây lan. Hội đồng 
xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc (The 
China Council for Promotion of International 
Trade) cũng đang thực hiện cấp chứng nhận sự 
kiện bất khả kháng đối với các doanh nghiệp 
ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát 
dịch Covid-19 ở Vũ Hán. Như vậy, có thể kết 
luận đây là sự kiện bất khả kháng đối với NHPH 
ở Vũ Hán. Tuy nhiên, Mr. Old Man không cho 
rằng trong tình huống cụ thể nêu trong câu hỏi 
NHPH có thể được bảo vệ bởi Điều 36 UCP 600.

Tình huống câu hỏi chỉ cho biết LC quy định 
chứng từ xuất trình thanh toán tại NHĐCĐ và 
chứng từ xuất trình là phù hợp, chứ không cho 
biết là NHĐCĐ có thanh toán hay chiết khấu 
chứng từ hay không. Do vậy, có thể xảy ra 2 tình 
huống sau đây:

1 Tình huống 1 - Chứng từ xuất trình 
phù hợp và NHĐCĐ đã thực hiện thanh 
toán hoặc chiết khấu.

Theo Điều 15 UCP 600, khi xác định chứng 
từ phù hợp, thực hiện thanh toán hoặc chiết 
khấu, NHĐCĐ phải gửi cho NHPH. 

Cũng lưu ý thêm rằng theo Điều 35 UCP 
600, NHĐCĐ không chịu trách nhiệm đối với 
các hậu quả phát sinh từ sự chậm trễ, thất lạc 
trên đường đi hoặc các lỗi phát sinh từ việc 
chuyển giao chứng từ.

Covid-19 & sự kiện 
BẤT KHẢ KHÁNG 

Bài: Nguyễn Hữu Đức

TẠP CHÍ TRADE SERVICES UPDATE DIỄN RA MỘT CUỘC 
TRANH LUẬN VỀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG LIÊN QUAN 
ĐẾN SỰ BÙNG PHÁT DỊCH VIÊM PHỔI GÂY RA BỞI 
COVID-19 Ở VŨ HÁN, TỈNH HỒ BẮC, TRUNG QUỐC. TÌNH 
HUỐNG NHƯ SAU:

NHPH khi hoạt động trở lại và nhận được 
chứng từ ngay cả khi LC đã chấm dứt hiệu lực 
vẫn phải có nghĩa vụ hoàn trả cho NHĐCĐ bởi 
LC quy định chứng từ xuất trình thanh toán tại 
NHĐCĐ nơi không xảy ra sự kiện bất khả kháng 
và NHĐCĐ đã hành động theo sự chỉ định của 
NHPH, tức là thanh toán hoặc chiết khấu bộ 
chứng từ xuất trình phù hợp, do vậy, NHĐCĐ 
phải được hoàn trả.

2 Tình huống 2 - Chứng từ xuất trình 
phù hợp nhưng NHĐCĐ chỉ nhận, kiểm 
tra và gửi chứng từ đến NHPH nhưng 

do sự kiện bất khả kháng nên mãi đến khi hoạt 
động trở lại NHPH mới nhận được chứng từ và 
lúc này LC đã chấm dứt hiệu lực.

Tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra 
bởi trong bối cảnh không thể gửi chứng từ đến 
NHPH do Vũ Hán bị phong tỏa thì chẳng có 
NHĐCĐ nào quá ngây thơ đồng ý hành động 
theo sự chỉ định trừ phi NHĐCĐ cũng là ngân 
hàng xác nhận LC.

Trong comment gửi cho Trade Services 
Update trước đó, Mr. Old Man cho rằng trong 
tình huống này, NHPH có thể căn cứ Điều 36 
UCP 600 để từ chối thanh toán. Tuy nhiên, 
trong bài viết này, Mr. Old Man đã thay đổi cách 
nhìn nhận vấn đề. Theo đó, NHPH khi hoạt động 
trở lại và nhận được chứng từ phù hợp vẫn phải 
có nghĩa thanh toán cho người thụ hưởng bởi 
LC quy định chứng từ xuất trình thanh toán tại 
NHĐCĐ nơi không xảy ra sự kiện bất khả kháng 
và người thụ hưởng đã xuất trình chứng từ phù 
hợp đến NHĐCĐ trong thời hạn xuất trình và 
hiệu lực của LC. 

Tình huống câu hỏi liên quan đến Điều 
35 UCP 600 hơn là Điều 36 UCP 600. NHĐCĐ 
không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả 
phát sinh từ sự chậm trễ, thất lạc trên đường 
đi hoặc các lỗi phát sinh từ việc chuyển giao 
chứng từ. Trong cả hai tình huống nêu trên, 
NHPH vẫn không được Điều 36 UCP 600 bảo vệ 
mặc dù sự kiện bất khả kháng xảy ra ở Vũ Hán 
làm ảnh hưởng đến hoạt động của NHPH. 

Câu hỏi trên đây nêu trên diễn đàn Trade 
Services Update có thể chỉ là câu hỏi giả định 
trên một sự kiện có thật đang xảy ra ở Vũ Hán. 
Bỏ qua tranh luận đúng sai, Mr. Old Man cầu 
mong dịch Covid-19 ở Vũ Hán sẽ sớm được 
kiểm soát và khống chế, cầu mong những người 
mắc bệnh sẽ sớm được chữa lành và hồi phục.

?
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Giữa tình hình đại dịch diễn 
biến phức tạp, Vietcombank 
Thăng Long không ngừng 
nỗ lực nhằm mục tiêu đảm 

bảo sức khỏe của CBNV, bảo vệ môi 
trường làm việc, duy trì ổn định 
hoạt động kinh doanh và các hoạt 
động chung, từ đó tiếp tục giữ vững 
hiệu quả, tiến tới hoàn thành và 
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
đã đề ra.

Ngay từ những ngày đầu, Chi 
nhánh đã thường xuyên cập nhật 
tình hình dịch bệnh, đánh giá sức 
ảnh hưởng đến hoạt động của đơn 
vị, quán triệt các phòng ban đề ra 
kế hoạch về phương án xử lý phòng 
chống dịch, tập trung cao độ, tuân 
thủ nghiêm túc và kịp thời các 
quy định, chỉ thị từ Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, thực hiện theo các 
hướng dẫn của Bộ y tế, truyền thông 
tới toàn thể CBNV để bình tĩnh 
trước mọi diễn biến, lao động an 
toàn và hiệu quả. 

Nhiều hành động thiết thực 
để bảo vệ sức khỏe cán bộ và môi 

VIETCOMBANK THĂNG LONG 
vững vàng vượt qua đại dịch Covid-19

Bài & Ảnh: Phan Thị Thu Trang

Bài & Ảnh: Văn phòng Đoàn Thanh niên

KHỞI PHÁT TỪ TRUNG QUỐC VÀO CUỐI NĂM 2019, ĐẾN ĐẦU THÁNG 
4/2020, DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 ĐÃ TRỞ THÀNH 
MỘT ĐẠI DỊCH TOÀN CẦU, LAN RA HƠN 200 QUỐC GIA VÀ VÙNG 
LÃNH THỔ. TẠI VIỆT NAM, TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN ĐÃ 
NÊU CAO KHẨU HIỆU “CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC”.

Vietcombank Thăng Long nâng 
cao tinh thần cảnh giác phòng chống 
dịch nhưng vẫn luôn nỗ lực triển 
khai tốt các hoạt động chính trị, 
chuyên môn và hoạt động xã hội. 
Trong đầu tháng 2 và tháng 3, Chi 
nhánh đề ra phương án tiếp cận 
khách hàng, dự phòng rủi ro đối với 
các khách hàng có phát sinh ảnh 
hưởng từ dịch bệnh, có kế hoạch cụ 
thể về cách thức tiếp cận khách hàng 
để hoạt động kinh doanh nhưng vẫn 
đảm bảo an toàn phòng dịch. 

Bên cạnh đó, Chi nhánh đã tổ 
chức thành công các hoạt động 
như: Chương trình “Xuân ấm nghĩa 
tình 2020”, Ngày Hội hiến máu tình 
nguyện “Giọt hồng yêu thương”; 
hoạt động giao lưu bóng đá; tổ chức 
thành công Hội nghị người lao động 
năm 2020 và Hội nghị lao động giỏi, 
lao động sáng tạo giai đoạn 2015-
2020… 

Vietcombank Thăng Long chung 
niềm tin cùng Ban Lãnh đạo và 
toàn hệ thống phòng chống đại dịch 
thành công, tiếp tục duy trì tốc độ 
phát triển an toàn, hiệu quả, thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra!

trường lao động đã được triển khai 
như: kiểm tra thân nhiệt hằng ngày 
cho cán bộ và khách hàng; cung 
cấp khẩu trang y tế, khẩu trang vải 
kháng khuẩn phục vụ khách hàng; 
đặt nước xịt khuẩn tại các vị trí ra 
vào và tại quầy giao dịch đảm bảo an 
toàn cho khách hàng và cán bộ; cung 
cấp nước muối và thuốc bổ, vitamin 
cho từng CBNV; phun thuốc khử 
trùng khu vực làm việc…

Chính vì sự chuẩn bị chu đáo kĩ 
lưỡng trong việc phòng chống đại 
dịch nên mỗi khách hàng khi đến 
giao dịch tại Vietcombank Thăng 
Long đều nhận được sự quan tâm, 
thăm hỏi và sẵn sàng hỗ trợ để đảm 
bảo an tâm, an toàn sức khỏe khi 
giao tiếp, giao dịch tại Chi nhánh.

Hội nghị người lao động 2020 và Hội nghị lao động giỏi, 
lao động sáng tạo 2015-2020

Vietcombank Thăng Long tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp Chi bộ

Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch 
bệnh Covid-19, với tinh thần “mỗi người dân 
là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống 
dịch”, ngay từ những ngày đầu dịch có dấu 

hiệu lây lan nhanh, Đoàn Thanh niên tại các đơn 
vị Vietcombank đã xung kích trong công tác tham 
mưu, đề xuất và triển khai các giải pháp hữu hiệu, 
thiết thực nhằm phòng/chống dịch bệnh tại nơi 
làm việc cũng như sáng tạo các hình thức tuyên 
truyền để CBNV và khách hàng có thêm kiến thức, 
kỹ năng phòng chống dịch.

Tuyên truyền về dịch bệnh và các biện 
pháp phòng tránh

Tổ chức Đoàn tại các chi nhánh đã chủ động 
đầu mối trong công tác đề xuất, thiết kế nội dung 
các bảng thông báo, hướng dẫn nhằm truyền thông 

ĐOÀN VIÊN VIETCOMBANK 

chung tay đẩy lùi 
đại dịch Covid-19

ngắn gọn, hiệu quả đến khách hàng về các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh; trang bị khẩu 
trang, dung dịch sát khuẩn tay để khách hàng 
sử dụng khi đến quầy giao dịch.

Tổ chức tập huấn đến CBNV trong việc 
hướng dẫn khách hàng lưu ý sử dụng các biện 
pháp tự bảo vệ khi giao tiếp nơi công cộng, 
hướng dẫn khách hàng kê khai thông tin nhằm 
giảm thiểu thời gian chờ đợi tập trung.

Đặc biệt, nhiều cơ sở Đoàn đã nhanh chóng 
tập luyện và quay video clip cover “Vũ điệu rửa 
tay - Ghen Cô Vy” của Bộ Y tế nhằm truyền tải 
những thông điệp phòng bệnh. Những clip này 
được đăng tải công khai trên fanpage của các 
đơn vị và nhận được rất nhiều tương tác. 

Triển khai các hoạt động tại nơi làm việc
Đoàn thanh niên tổ chức ngày Chủ nhật 

xanh, Thứ bảy tình nguyện nhằm dọn dẹp, khử 
trùng tại nơi làm việc, cây ATM; tổ chức cho 
toàn thể cán bộ tập thể dục giữa giờ; phối hợp 
với các khu công nghiệp, địa bàn khu dân cư, 
lực lượng vũ trang để cấp phát khẩu trang y tế 
miễn phí cho công nhân và người dân.

Tổ chức hiến máu tình nguyện với 
tinh thần “phòng chống dịch nCov- 
đừng quên đi hiến máu”

Dịch bệnh bùng phát khiến lượng máu dự 
trữ chữa bệnh thiếu hụt nghiêm trọng. Trước 
tình hình đó, đầu tháng 3/2020, Đoàn Thanh 
niên Vietcombank tổ chức Ngày hội hiến máu 
“Giọt hồng yêu thương” lần thứ I năm 2020 
tại 3 địa điểm gồm Trụ sở chính, Vietcombank 
Thăng Long và Vietcombank Tp Hồ Chí Minh. 
Kết thúc chương trình, số lượng người hiến 
máu thành công tại cả 3 điểm là 930 người trên 
tổng số hơn 1.100 người đăng ký. 

Trước những diễn biến nhanh của dịch 
bệnh Covid-19, mỗi cán bộ Vietcombank, đặc 
biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, luôn ý 
thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong 
việc chung tay cùng cộng đồng thực hiện các 
biện pháp tuyên truyền, chủ động bảo vệ sức 
khỏe cho bản thân và xã hội, kịp thời ngăn chặn, 
hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm, ưu tiên tạo mọi 
điều kiện, nguồn lực để dập dịch theo đúng tinh 
thần “chống dịch như chống giặc”.

NGÔI NHÀ THỨ HAI

Đoàn viên trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, hướng dẫn khách hàng sử dụng khi 
đến quầy giao dịch 
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Cùng chung tay với hệ thống Vietcombank 
trong công tác phòng chống dịch Covid-19, 
Vietcombank Lạng Sơn đã triển khai nhanh 
chóng và đồng bộ các biện pháp phòng dịch 

bệnh như: Truyền thông về phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 
hướng dẫn của Bộ Y tế, địa phương và của Trụ sở 
chính Vietcombank; trang bị nhiệt kế hồng ngoại, 
khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và phun khử 
trùng tại các điểm giao dịch.

Bên cạnh đó, hưởng ứng kêu gọi của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch 
Covid-19, ngày 23/3/2020, Vietcombank Lạng Sơn 
là đơn vị đầu tiên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh tổ chức chương trình và trao tặng kinh phí 
hỗ trợ cho cuộc vận động với số tiền là 50 triệu đồng. 
Tin tưởng rằng, với những nỗ lực của cơ quan chuyên 
môn, sự vào cuộc của các cấp, ngành và nhân dân các 
dân tộc tỉnh Lạng Sơn, công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 tại địa phương sẽ mang lại hiệu quả 
tốt.

Bài & Ảnh: Thanh Tùng

Bài & Ảnh: Dương Hoàng Hiệp

Ngày 23/03/2020, đại diện Ban Giám đốc 
Vietcombank Hoàng Mai đã trao tặng 3.000 khẩu 
trang y tế và 30 bộ quần áo phòng dịch đạt tiêu 
chuẩn chất lượng cho Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch Covid-19 quận Hoàng Mai. Tại buổi trao tặng, đại 
diện quận Hoàng Mai bày tỏ lòng cảm kích với hành 
động đầy thiết thực và ý nghĩa của Chi nhánh. Các trang 
bị phòng dịch này sẽ được ưu tiên sử dụng cho đội ngũ 
cán bộ y tế, công an và dân quân của quận hiện đang 
phục vụ phòng dịch tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Cùng ngày, đại diện Vietcombank Hoàng Mai cũng 
trao tặng 3.000 khẩu trang y tế cho đại diện Bệnh viện 
Bạch Mai, nơi các nhân viên y tế đầu tiên của nước ta 
mắc bệnh Covid-19. Được biết, Bệnh viện đang thiếu hụt 
các trang thiết bị bảo hộ như khẩu trang y tế, quần áo 
chống dịch cho cho đội ngũ y, bác sĩ.

Vietcombank Hoàng Mai 
tiếp sức đội ngũ y tế 
tuyến đầu chống dịch 
Covid-19

Vietcombank Lạng Sơn
đi đầu ủng hộ công tác 
phòng chống dịch 
Covid-19

Ông Nguyễn Quang Lý - Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (thứ tư từ phải sang) 
trao tặng kinh phí và ông Nông Lương Chấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Lạng Sơn (thứ tư từ trái sang) tiếp nhận

Hưởng ứng hoạt động của Tháng Thanh 
niên, chào mừng ngày thành lập Đoàn 
Thanh niên CSHCM 26/03, đồng thời 
góp phần nhỏ trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 
sáng 14/03, Đoàn thanh niên Vietcombank Bắc 
Gia Lai đã ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, 
dọn dẹp vệ sinh, làm sạch đẹp các cây ATM và 
trụ sở của Chi nhánh. Khoảng 40 đoàn viên tại 
Chi nhánh và các phòng giao dịch đã thực hiện 
dọn dẹp vệ sinh, khử trùng trước, trong buồng 
máy ATM, trụ sở làm việc, tạo không gian sạch 
sẽ, thuận tiện cho giao dịch của khách hàng.

Buổi ra quân đã tạo được khí thế sôi nổi, 
tích cực và tinh thần đoàn kết trong tuổi trẻ 
Chi nhánh. Đây cũng là đợt sinh hoạt tập thể 
huy động được đông đảo đoàn viên thanh niên 
tham gia, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, phát 
huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của 
thanh niên. Sáng 19/03/2020, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã tổ 

chức Lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng 
chống dịch Covid-19. Tại buổi lễ, Vietcombank Hưng Yên 
đã trao 100 triệu đồng nhằm chung tay phòng chống 

dịch, trong đó trao tặng Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên và Ủy 
ban MTTQ thị xã Mỹ Hào cùng số tiền là 50 triệu đồng cho mỗi 
đơn vị.

Với hành động thiết thực này, Vietcombank Hưng Yên hy 
vọng sẽ đóng góp một phần vào ngân sách tỉnh nhà để mua 
sắm vật tư, trang thiết bị y tế nhằm đối phó dịch bệnh, bảo 
đảm ASXH, đời sống và sức khỏe nhân dân, tiếp sức cho các cơ 
quan chức năng, doanh nghiệp và cộng đồng có thêm động lực 
trong cuộc chiến phòng, chống dịch đang diễn biến còn nhiều 
phức tạp. 

Bên cạnh đó, Vietcombank Hưng Yên cũng thể hiện trách 
nhiệm với xã hội khi luôn truyền thông đầy đủ, nghiêm túc 
thực hiện và tuân thủ hướng dẫn, quy định phòng chống dịch 
Covid-19 tới CBNV và khách hàng của Chi nhánh.

“Ngày thứ 7 
tình nguyện”
phòng chống dịch Covid-19

Bài & Ảnh: Mai Trần

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang 

Ông Hoàng Ngọc Anh – Phó Giám đốc Vietcombank Hưng Yên (bên trái) trao 
tặng 50 triệu đồng tới UBMTTQ thị xã Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên

NGÔI NHÀ THỨ HAI

Vietcombank Hưng Yên 
trao tặng 100 triệu đồng tại 
Lễ phát động toàn dân 
tham gia ủng hộ phòng 
chống dịch Covid-19
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Bài & Ảnh: Nguyễn Đăng Ngọc 

Bài & Ảnh: Hiệp Trần

Bài & Ảnh: Hoàng Thị Vân

Theo đó, trước giờ làm việc hằng ngày, Chi 
nhánh thực hiện đều đặn công tác vệ sinh, 
phun thuốc khử khuẩn tại trụ sở cũng như 5 
phòng giao dịch. Toàn thể CBNV đều được đo 

thân nhiệt mỗi ngày, nghiêm túc đeo khẩu trang, 
găng tay khi tiếp xúc với khách hàng. Cạnh các 
quầy giao dịch của ngân hàng được trang bị đầy đủ 
nước rửa tay khô, khẩu trang cho khách hàng khi 
đến giao dịch. 

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Chính phủ và 
Vietcombank, Chi nhánh đã thực hiện hỗ trợ giảm 
lãi suất cho vay, kéo dài thời gian trả nợ với một 
số khách hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch; 
thực hiện kích hoạt chế độ làm việc từ xa tới các 
phòng, ban. 

Ban chấp hành Công đoàn cũng phát động tới 
toàn thể CBNV tham gia chương trình chung tay 

Vietcombank Bắc Giang 
chung tay phòng chống 
dịch Covid-19

TRƯỚC NHỮNG DIỄN BIẾN HẾT SỨC PHỨC TẠP CỦA DỊCH 
VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19, VỪA QUA, BAN CHẤP 
HÀNH CÔNG ĐOÀN VIETCOMBANK BẮC GIANG ĐÃ PHÁT 
ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH 
COVID-19” ĐẾN TOÀN BỘ CBNV NHẰM TĂNG CƯỜNG CÁC 
BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH, ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG 
LÀM VIỆC AN TOÀN CHO CBNV CŨNG NHƯ KHÁCH HÀNG 
ĐẾN GIAO DỊCH.

ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19, 
đồng thời xây dựng các phương án, kịch bản 
ứng phó để sẵn sàng, chủ động với mọi tình 
huống, đảm bảo hoạt động ngân hàng được 
xuyên suốt, an toàn.

Tháng 04/2020, Chi nhánh kỷ niệm 10 năm 
thành lập. Trong bối cảnh cả nước chung sức 
ứng phó đại dịch, mỗi CBNV Chi nhánh luôn 
có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 
phòng chống, cùng đẩy lùi dịch bệnh. Xuất phát 
từ cái tên Covid-19, mỗi CBNV Vietcombank 
Bắc Giang nhắn nhủ nhau ghi nhớ thực hiện:

C	 -	Chăm	lo	sức	khỏe
O	 -	Ở	nhà	khi	cần
V	 -	Vệ	sinh	sạch	sẽ
I	 -	Ít	tụ	tập	đông
D	 -	Đẩy	lùi	dịch	bệnh
1+9	-	10	năm	thành	lập	Chi	nhánh:	
	 Vững	tin
	 Chung	tay
	 Bước	tới	thành	công.

Cán bộ Vietcombank Bắc Giang tuyên truyền cách phòng dịch bệnh Covid-19

Chào mừng Đại hội Chi bộ cơ sở Vietcombank 
Chí Linh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 
09/3/2020, Chi bộ Vietcombank Chí Linh tổ chức 
lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đình Đọ 

Xá - phường Hoàng Tân - thành phố Chí Linh - tỉnh Hải 
Dương.

Tại đây, các đ/c đảng viên và quần chúng ưu tú của 
Chi nhánh đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương tưởng 
niệm, tỏ lòng thành kính trước anh linh các bậc lão 
thành cách mạng, tham quan và nghe thuyết minh về di 
tích lịch sử Đình Đọ Xá, cơ sở hoạt động cách mạng, là 
chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Hải Dương.

Đến thăm Đình Đọ Xá, mỗi đảng viên trong Chi bộ 
Vietcombank Chí Linh như được tiếp thêm nghị lực, 
quyết tâm làm tròn trách nhiệm trong công việc, xây 
dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

4 tổ công đoàn trong Chi nhánh được chia thành 
2 đội thi cùng trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; Thi trắc 
nghiệm kiến thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh và văn hóa Vietcombank và phần thi Tài 
năng. Tại phần thi Tài năng, các đội thi sử dụng các 
hình thức sân khấu hóa để tuyên truyền, liên hệ tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với văn hóa 
Vietcombank.

Cuộc thi đã diễn ra vô cùng sôi nổi, hấp dẫn với 
những phần trình diễn sân khấu được dàn dựng công 
phu. Kết thúc cuộc thi, giải Nhất đã thuộc về Đội 1: Tổ 
công đoàn Phòng Kế toán và Phòng Khách hàng; giải 
Nhì thuộc về Đội 2: Tổ công đoàn Phòng Hành chính, 
nhân sự - Ngân quỹ và Phòng Dịch vụ khách hàng.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng, có 
ý nghĩa vô cùng sâu sắc nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, 
giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên Chi nhánh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cũng như lan tỏa được giá trị 
văn hóa Vietcombank trong công việc và cuộc sống.

VIETCOMBANK CHÍ LINH 
TỔ CHỨC CUỘC THI
‘‘VĂN HÓA VIETCOMBANK 
DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG 
HỒ CHÍ MINH’’
NGÀY 07/03/2020, BCH CÔNG ĐOÀN CƠ 
SỞ PHỐI HỢP VỚI BCH CHI ĐOÀN CƠ SỞ 
VIETCOMBANK CHÍ LINH TỔ CHỨC CUỘC THI 
“VĂN HÓA VIETCOMBANK DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ 
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”.

Tập thể Ban Giám đốc và CBNV Vietcombank Chí Linh

CHI BỘ VIETCOMBANK CHÍ LINH 
DÂNG HƯƠNG TẠI DI TÍCH 
LỊCH SỬ ĐÌNH ĐỌ XÁ

Đ/c Bùi Thị Nghĩa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Chí Linh cùng các đ/c 
đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ dâng hương tại Đình Đọ Xá

NGÔI NHÀ THỨ HAI
VĂN HOÁ
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Đây là ngôi chùa cổ có tuổi đời ít nhất 
cũng trên 500 năm. Trước đây, chùa có 
tên Linh Thông cổ tự, tức là chùa trong 
rừng thông. Trong 2 tấm bia đá lớn đặt 

sau hậu cung có từ thời Hậu Lê ghi rõ: Đời Chính 
Hòa, năm Canh Thân (1680), sau khi lên ngôi, vua 
Lê Huy Tông cho xây dựng lại chùa. Lần lượt vào 
các năm Nhâm Thân (1692), Giáp Tuất (1694), 
Đinh Sửu (1697), Mậu Dần (1698), Kỷ Mão (1699) 
tiếp tục tu sửa lại tiền đường, hậu cung và hành 
lang. Năm Chính Hòa thứ 21 (1700) chùa được 
sửa lại các cột trụ, mở rộng sân chùa. Năm Cảnh 
Thịnh thứ 4 (1796) chùa xây thêm gác chuông và 
mở rộng hai dãy hàng lang. Thời nhà Nguyễn, đời 
vua Thành Thái năm thứ 11 (1899), chùa Nôm lại 

Yên bình 
Chùa Nôm Bài & Ảnh: Hoàng Thái Hùng

CHÙA NÔM NẰM TRONG QUẦN THỂ DI TÍCH LÀNG NÔM THUỘC XÃ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN VĂN 
LÂM, TỈNH HƯNG YÊN. LÀNG NÔM ĐƯỢC BIẾT TỚI NHƯ MỘT “BÁU VẬT” CỦA VÙNG ĐẤT 
HƯNG YÊN VÀ ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI BIẾT TỚI VỚI QUẦN THỂ DI TÍCH CHÙA NÔM, CHỢ NÔM, 
ĐÌNH NÔM VÀ CÂY CẦU ĐÁ CỔ, TẠO NÊN MỘT KHÔNG GIAN YÊN BÌNH, TRẦM MẶC, MANG 
ĐẬM NÉT LÀNG QUÊ BẮC BỘ THUỞ TRƯỚC.

được trùng tu thêm một lần nữa. Một trăm năm 
sau lần trùng tu này, do sự phá hủy của thiên 
nhiên, chiến tranh, chùa bị xuống cấp nghiêm 
trọng. Năm 1998, Đại đức Thích Đồng Huệ về 
trụ trì tại chùa. Ngài cùng nhân dân địa phương 
cùng phật tử bốn phương chung tay trùng tu, 
xây dựng lại ngôi chùa khang trang, bề thế như 
ngày này.

Nằm dưới gốc cây gạo cổ thụ, cổng tam 
quan của chùa rất đẹp và bề thế được lợp bằng 
ngói đỏ vảy cá. Phía trên, chính giữa là tấm biển 
sơn son thếp vàng đề 4 chữ đại: “Linh Thông 
cổ tự”. Bước qua ngưỡng cửa chùa, trái ngược 
với những ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống đời 
thường quanh khu chợ dân sinh là một khung 

cảnh yên bình, tĩnh mịch mở ra trước mắt. Hai bên 
tả, hữu là tòa lầu chuông và gác trống cao ba tầng 
nằm đối diện soi bóng xuống mặt hồ nước phẳng 
lặng. Giữa hồ là cây cầu đá dẫn lối vào ngôi chùa 
cổ. Tòa Chính điện rộng 5 gian, 2 chái, mặt quay 
về hướng Đông-Nam, mái lợp ngói âm dương phủ 
đầy rêu phong. Mặc dù đã qua nhiều lần trùng tu, 
ngôi chính điện vấn giữ được phong cách truyền 
thống. Gian chính đặt nhang án, cánh võng phía 
trước chạm trổ 9 con rồng chầu rất tinh xảo. Bên 
trên ngôi chính điện treo tấm hoành phi lớn ghi 
bốn chữ: “Từ quang phản chiếu”, có nghĩa đạo Phật 
sáng tỏ chiếu rọi khắp nơi. Bên trong Tam bảo thờ 
Tam thế phật, Di Đà tam tôn, Phật Thích Ca Mầu 
Ni...

Bên ngách chính điện có hai cửa phụ dẫn tới 
khu hậu điện. Dọc theo hành lang là hàng dài 
những dãy tượng nhiều màu sắc với đủ các trạng 
thái mô tả con đường hành Phật. Các pho tượng 
với rất nhiều tư thế, hình thù, kích cỡ khác nhau, 
với nhiều tư thế đứng, ngồi, nằm được đặt trên 
những hòn giả sơn, trên bệ, trong hang động, dưới 
mái đá với những khuôn mặt mang nhiều biểu 
cảm, vị thì hoan hỉ, ung dung tự tại, cũng có vị dáng 
vẻ khắc khổ, trầm tư…

Theo Đại đức Thích Đồng Huệ, ngôi chùa có 
tổng cộng 122 pho tượng, trong đó có đến 100 pho 
tượng được làm từ đất sét. Hiện nay, ở miền Bắc 
chỉ có chùa Dâu (Bắc Ninh) là ngôi chùa rất cổ, có 
một số pho tượng bằng đất. Ở miền Nam thì có 
chùa Đất Sét (Sóc Trăng) được làm toàn bộ bằng 
chất liệu đất sét. Tuy nhiên, ngôi chùa này lại có 
rất ít tượng. Duy nhất chỉ có chùa Nôm còn tồn tại 
đến 100 pho tượng bằng đất. Điều lạ lùng là độ 
bền không tưởng tượng nổi của những pho tượng 
đất này. Trải qua nhiều trăm năm, cũng có thể là cả 
ngàn năm, cùng sự bào mòn của thời gian, nhất là 

chùa phải hứng chịu nhiều trận ngập lụt khủng 
khiếp mà các bức tượng vẫn an toàn không bị 
đổ vỡ. Theo Đại đức, lịch sử những pho tượng 
đất này còn bí ẩn hơn cả ngôi chùa. Quá trình 
tu sửa chùa Nôm còn được nhắc đến trong một 
số văn bia, nhưng các pho tượng đất thì tuyệt 
nhiên không được nhắc đến và cũng không ai 
biết rõ. Cho đến bây giờ, các nhà khoa học cũng 
không biết được chính xác những pho tượng 
này đã tồn tại bao nhiêu năm. 

Ngoài 100 pho tượng đất, chùa Nôm còn 
lưu giữ một tòa tượng cực quý bằng đồng, được 
phủ một lớp vàng, đó là Tòa tượng Cửu Long 
Phật đản, mô tả câu chuyện cuộc đời tu hành 
của đức Phật tổ Như Lai. Dọc theo lối hành lang 
phía sau khu tiền đường là tòa điện thánh được 
xây dựng vào năm 1920. Bên trong điện thờ 
được bài trí rất cầu kỳ. Phía sau nữa là Nhà thờ 
tổ được xây dựng vào năm 2008, là nơi thờ các 
vị sư trụ trì qua các thời kỳ và là cũng là nơi để 
khách thập phương có thể nghỉ chân, sắp lễ.

Men theo con đường nhỏ bên hông chùa là 
một khu vườn mộ tháp được xây bằng đá ong, 
nơi yên nghỉ của các vị sư trong chùa. Phía sau, 
bên phải chính điện là một hồ nước lớn. Một 
cây cây cầu đá gồm 9 nhịp mô phỏng cây cầu 
Nôm dẫn du khách tới chiêm bái pho tượng 
Quan Âm trăm tay, nghìn mắt được đặt trong 
Lầu Quan Âm có hình dáng như một đài sen 
đang nở giữa hồ.

Mới đây, tại hội thảo với chủ đề “Chùa Nôm, 
làng Nôm - Những giá trị văn hóa và lịch sử cần 
được bảo tồn”, các nhà khoa học khẳng định 
“Làng Nôm và chùa Nôm là quần thể di tích 
mang kiến trúc độc đáo của làng Việt cổ, thể 
hiện đậm nét dấu ấn văn hóa của nền văn minh 
sông Hồng cần được bảo tồn". Theo các nhà 
khoa học, trải qua các thời kỳ lịch sử, sự tồn tại 
của di tích chùa Nôm cũng như quần thể di tích 
tôn giáo, tín ngưỡng và những công trình kiến 
trúc nhà cổ hiện có tại làng Nôm, đã góp phần 
tạo nên một thiết chế văn hóa tinh thần quan 
trọng của văn hóa làng Việt. Hơn nữa, sự tồn tại 
của những công trình này trong một tổng thể 
không gian chung của làng quê Bắc Bộ đã góp 
phần tạo nên những giá trị về mặt kiến trúc, 
cảnh quan, cũng như giá trị lịch sử, văn hóa 
khác. Do đó, việc bảo tồn và phát huy những giá 
trị văn hóa này không chỉ là việc riêng của chùa 
Nôm, làng Nôm mà còn là trách nhiệm của tất 
cả chúng ta, những người muốn lưu giữ, bảo tồn 
và phát triển những giá trị văn hóa của dân tộc.
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Đây quả thực là một kiệt tác của thiên 
nhiên với những khối đá bị nước 
bào mòn qua hàng triệu năm tạo 
nên những hòn non bộ khổng lồ 

tuyệt đẹp mà lần đầu tiên đạp xe đạp đến đây 
cách đây 6 năm, tôi đã phải thốt lên: Wow, “Bãi 
đá triệu năm” đẹp quá đi!

Cùng với cung đường chạy dọc theo con 
sông Cu Đê mềm mại như dải lụa xanh uốn 
khúc qua mấy thôn Trường Định, An Định, Nam 
Yên, Phò Nam... đẹp như tranh vẽ, bãi đá triệu 
năm chắc chắc sẽ là điểm đến du lịch sinh thái 
bền vững hấp dẫn của Đà Nẵng.

CHUYỆN NGHỀ NHÂN SỰ
Mọi cơ quan có phòng nào
Mà không thể thiếu, mà cần thật TINH?
Chuyên làm những việc rất kinh
Tuyển Đào, Bổ Thưởng thật tình đều ngon! (*)
Cho dù là gái 1 con
Hay là anh đã sắp tròn 40 
Đã làm công tác con người
Bản thân phải chuẩn, phải tươi, phải tình.
Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cán bộ là gốc, đặt mình làm gương
Tuyển dụng: Hoạch định chủ trương
Hằng năm xây dựng, dọn đường triển khai.
Đào tạo: Tính kỹ đường dài
Nâng cao năng lực những ai thực cần.
Bổ nhiệm: phải đặt lên cân
Tham mưu cho Sếp: người cần, việc trôi.
Tính lương: Ai bảo dễ thôi?
Hàng ngàn con số thường ngồi cả đêm.
Thế nhưng chân cứng đá mềm
Phòng nhân sự đó ngày đêm một lòng
Chị em chỉ một ước mong
Bank mình TOP 1 lãi ròng hằng năm.

(*) Tuyển dụng, Đào tạo, Bổ nhiệm, Khen thưởng

THU HẰNGtriệu năm
BÃI ĐÁ 

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức

CÁCH TRUNG TÂM TP. ĐÀ NẴNG CHỪNG 35 KM VỀ PHÍA 
TÂY, VŨNG BỌT NẰM NGAY NGÃ BA HỢP LƯU SÔNG NAM 
VÀ SÔNG BẮC, KHỞI NGUỒN SÔNG CU ĐÊ THUỘC ĐỊA 
PHẬN THÔN TÀ LANG, XÃ HÒA BẮC, HUYỆN HÒA VANG 
CHẮC CHẮN SẼ KHIẾN BẠN TRẦM TRỒ NGẠC NHIÊN VÌ VẺ 
ĐẸP KỲ VĨ MÊ HỒN CỦA NÓ.

Thế nhưng Đà Nẵng suýt chút nữa đã đánh 
mất điểm du lịch độc đáo này, rộng hơn nữa là 
sông Cu Đê và cả vùng sinh thái xã Hòa Bắc bởi 
năm 2010, Công ty CP Thủy điện Geruco Sông 
Côn khởi công xây dựng công trình thủy điện 
sông Nam - sông Bắc. Thật may là do gặp khó 
khăn tài chính, công ty không thể triển khai 
thực hiện dự án đúng tiến độ nên năm 2014, 
thành phố Đà Nẵng đã quyết định “khai tử” dự 
án thủy điện này.

Vũng Bọt - bãi đá Triệu năm là món quà của 
Mẹ thiên nhiên ban cho Đà Nẵng. Xin chia sẻ với 
độc giả những bức ảnh đẹp về nơi này, với hy 
vọng món quà vô giá này sẽ mãi tồn tại nơi đây.

Đọc được bài này và có ý định đến thăm bãi 
đã, bạn hãy hứa với Đà Nẵng rằng sẽ không để 
lại nơi đây gì ngoài dấu chân và chỉ mang về 
những bức ảnh đẹp mà thôi!
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Ngay từ sáng sớm, với sự trợ giúp về mặt kinh phí vận động 
được từ phía đối tác, từ tấm lòng hảo tâm của công đoàn 
viên công ty và các mạnh thường quân, công đoàn viên 
công ty đã bắt tay vào công tác chuẩn bị, vận chuyển các 

vật phẩm quà tặng, đồ dùng sinh hoạt cho các em học sinh lên xe 
và di chuyển đến địa bàn.

Những món quà chúng tôi mang đến tuy không thấm thía là 
bao so với nhu cầu thiết yếu của trường, nhưng đó là cả tấm lòng 
chân thành mà toàn thể CBNV VCBR muốn chia sẻ với các em 
học sinh cùng thầy cô nơi đây. Hy vọng rằng đây sẽ là động lực, 
là nguồn động viên thiết thực, ý nghĩa, góp phần giúp các em học 
sinh lạc quan hơn, vững bước trên con đường học tập còn nhiều 
khó khăn.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đến thăm và tặng 
quà gia đình một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã 
nỗ lực vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập. 

VCBR VỚI HOẠT ĐỘNG 
ASXH Ý NGHĨA
TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH HÒA, LONG AN

Bài: Nguyễn Trần Thảo Nguyên; Ảnh: Nguyễn Đức Đăng Quang

THỜI GIAN QUA, CÔNG TY TNHH MTV KIỀU HỐI 
VIETCOMBANK (VCBR), MỘT ĐƠN VỊ MỚI CHỈ VỪA CHÍNH 
THỨC GIA NHẬP ĐẠI GIA ĐÌNH VIETCOMBANK ĐƯỢC 
2 NĂM, ĐÃ TỔ CHỨC MỘT CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN TẠI 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH HÒA VÀ GIA ĐÌNH MỘT HỌC 
SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ THUỘC XÃ THẠNH HÒA, HUYỆN 
BẾN LỨC, TỈNH LONG AN CHO TOÀN THỂ CÔNG ĐOÀN 
VIÊN CÔNG TY. 

Các em học sinh tại Trường Tiểu học Thạnh Hòa nhận những 
phần đồ ăn từ VCBR

Giám đốc và Phó Giám đốc VCBR trao tặng học bổng, bàn ghế và tập vở 
cho thầy Hiệu trưởng – đại diện Trường Tiểu học Thạnh Hòa

VĂN HOÁ

BCH Công đoàn VCBR cùng các thành viên chụp ảnh lưu niệm với các em học 
sinh xuất sắc nhận học bổng

Các bạn đoàn viên VCBR phát các phần đồ ăn cho các em học sinh

… “Vietcombank Bắc Giang đã tròn 10 tuổi và mẹ đã gắn bó với nơi đây 
gần cả chặng đường. Chặng đường này chưa phải là dài nhưng cũng không 
phải ngắn để kiến tạo một tình yêu sâu sắc với công việc, nó cũng như tình 
yêu mẹ dành cho các con vậy. Mẹ đã từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp 
chuyển công việc khác nhàn rỗi hơn, nhiều cán bộ mới vào rồi lại xin nghỉ 
vì không chịu được áp lực công việc, nhưng mẹ chưa từng thay đổi lựa chọn 
của mình. Từng ngày, nhìn Vietcombank Bắc Giang thêm lớn mạnh, mẹ hiểu 
rằng công sức lao động của mình đã được đền đáp xứng đáng, “gieo nhân 
nào, gặp quả ấy” con ạ.

Và sự động viên lớn lao nhất, nguồn cảm hứng dồi dào nhất giúp mẹ 
làm việc mỗi ngày lại chính từ các con của mẹ. Các con thiệt thòi về sự quan 
tâm của mẹ so với các bạn cùng khu phố. Có lẽ vì hiểu công việc của mẹ 
mà không bao giờ các con đòi hỏi mẹ phải ở nhà với con hay phải đưa con 
đi chơi… Mẹ thấy mình thật hạnh phúc khi được trở về nhà với tâm trạng 
thanh thản vì đã hoàn thành công việc và bắt gặp gương mặt rạng rỡ của các 
con mở cửa đón mẹ về. 

Và cứ thế, mỗi ngày qua đi, nghĩ về các con, mẹ lại cố gắng trong công 
việc và nghĩ về công việc, mẹ lại yêu các con nhiều hơn. 10 năm trôi qua, 
Vietcombank Bắc Giang đã vươn lên top đầu trong ngành ngân hàng tỉnh và 
mẹ cũng có thêm khối tài sản khổng lồ là 2 con. Mẹ hy vọng sẽ nuôi dưỡng 
tâm hồn trong trẻo của các con bằng tình yêu đối với công việc của mẹ, để 
sau này khi lớn lên, các con sẽ tìm được con đường đi đúng đắn cho cuộc 
sống của mình và biết đâu, các con sẽ viết tiếp tình yêu đối với Vietcombank 
Bắc Giang…"                

Thư gửi con yêu! 
Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Các bé tham dự 
chương trình Noel 
do Vietcombank 
Bắc Giang tổ chức
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