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Quý độc giả thân mến,

Mùa hè đầy nắng với tiếng ve rộn ràng khắp mọi phố phường 
đã đến. Chúng ta cũng vừa trải qua một giai đoạn vô cùng đặc biệt, 
chiến đấu và chiến thắng “giặc Covid-19”, chính thức “thiết lập trạng 
thái bình thường mới” trong sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế.

Và trong dòng chảy thời gian đó, Ngôi nhà thứ hai thân thương 
của chúng ta liên tiếp nhận những tin vui như: Vietcombank dẫn đầu 
Top Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt 
Nam 2020 trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng theo khảo sát của 
Công ty Anphabe; sản phẩm Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 
24 chip contactless với nhiều ưu điểm nổi bật đã chính thức được 
trao danh hiệu Sao Khuê 2020. Tin chắc rằng, bạn, cũng như tôi, đều 
rất tự hào khi Vietcombank nhận được sự đánh giá tích cực của các 
tổ chức uy tín trong và ngoài nước như thế.

Bạn thân mến, những ngày tháng 5 lịch sử này, mỗi người Việt 
Nam chúng ta đều tưởng nhớ về vị Lãnh tụ kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Năm nay, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, CBNV 
các chi nhánh Sài Thành và Thủ Thiêm đã tổ chức tham quan Bảo 
tàng Hồ Chí Minh, kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công ơn của Bác, 
để hiểu và trân trọng hơn những giá trị của lòng yêu nước và tinh 
thần đấu tranh cách mạng kiên cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cụm bài Hướng tới Đại hội Đảng bộ Vietcombank 
lần thứ IV và Đại hội XIII của Đảng, Bản tin số 321 tiếp tục giới thiệu 
những thông tin, hình ảnh về các Đại hội Đảng bộ, Đại hội Chi bộ ở 
các chi nhánh Vietcombank trên toàn hệ thống, trong đó không ít đơn 
vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm tại địa phương.

Ngoài ra, Chung NIỀM TIN 321 còn gửi tới bạn những thông tin 
về việc Vietcombank ra mắt các sản phẩm, dịch vụ mới; các chương 
trình khuyến mãi, trao giải; các lễ ký kết hợp tác, tài trợ tín dụng với 
đối tác hay những trang viết xúc động và chân thực về gương Người 
tốt việc tốt. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng 
tiêu cực tới đời sống của người dân, cụm thông tin về các hoạt động 
ASXH ý nghĩa của các chi nhánh như trao tặng tài chính, quà, tổ chức 
cây “ATM gạo”... góp phần thể hiện trách nhiệm xã hội của ngân hàng, 
khẳng định bản sắc văn hóa cao đẹp Vietcombank.

Cảm ơn bạn luôn đồng hành cùng Chung NIỀM TIN!

Ban Biên tập

Ảnh bìa: PopTika/shutterstock.com

TÒA SOẠN



Trong số này

2506

TIÊU ĐIỂM

Kết nối

Nhịp sống

35
Dịch vụ gửi thẻ trực tiếp tới 

địa chỉ đăng ký của khách hàng 
trong lãnh thổ Việt Nam

29
Vietcombank Lào Cai hỗ trợ đồng bào 

bị ảnh hưởng bởi thiên tai

KHCN & Đào tạo

Ngôi nhà thứ 2

41
Tọa đàm Bức tranh thương mại toàn 
cầu, thương chiến Mỹ-Trung và các 

phản ứng của Việt Nam

54
Chế độ dinh dưỡng & 

tập luyện trong mùa dịch

Tiêu điểm

Nổi bật

Hướng tới Đại hội 
Đảng bộ Vietcombank 
lần thứ IV & Đại hội 

XIII của Đảng

04
Vietcombank & PVEP cùng nhau 

vượt qua những tác động của 
dịch Covid-19

06
Vietcombank ký kết thỏa thuận hợp 

tác toàn diện với Tập đoàn 
Công nghiệp Cao su Việt Nam

09
Vietcombank ứng dụng 

công nghệ trong khám chữa bệnh
 tại Bệnh viện Chợ Rẫy

10
Đảng bộ Vietcombank: 

Những dấu ấn quan trọng 
nhiệm kỳ 2015-2020

12
Đại hội Đảng bộ Vietcombank 
TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII, 

nhiệm kỳ 2020-2025

Văn hóa
60

Quảng Ninh trong tim tôi

58

Người tốt việc tốt
50

Người truyền năng lượng

24
“FWD Đón đầu thay đổi 2.0” 

- Giải pháp bảo hiểm duy nhất 
cho phép rút tiền trực tuyến 

Kỷ niệm 130 năm 
sinh nhật Bác Hồ

19
Vietcombank được biểu dương tại 

chương trình giao lưu điển hình 
toàn quốc “Hồ Chí Minh - 

Hành trình khát vọng

Lãnh đạo Vietcombank 
vinh dự nhận Kỷ niệm chương 
“Vì thế hệ trẻ”

Các đồng chí Lãnh đạo Vietcombank: Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng (thứ 6 từ phải sang), Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng (thứ 2 từ phải sang) và Trưởng Ban kiểm soát 
Trương Lệ Hiền (thứ 5 từ phải sang) vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Đoàn Khối DNTW

Bài & Ảnh: Minh Yến

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Y Thanh Hà Niê 
Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW biểu 
dương những nỗ lực và thành tích đạt 
được của tuổi trẻ Khối sau hơn 12 năm 

hình thành và phát triển. Tuổi trẻ Khối DNTW 
đã nhiều lần được tuyên dương là đơn vị xuất 
sắc của Đảng ủy Khối, nhiều năm liên tiếp nhận 
Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh. Với bề dày thành tích trong công 
tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng 
CNXH và bảo vệ Tổ quốc, Đoàn Khối DNTW đã 
vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 
Nhì theo Quyết định số 166/QĐ-CTN do Chủ 
tịch nước ban hành ngày 06/02/2020. 

SÁNG 22/05/2020, TẠI HÀ NỘI, ĐOÀN KHỐI DNTW TỔ 
CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 
NHÌ VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HƠN 12 
NĂM XÂY DỰNG, PHẤN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH. 

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm 
chương “Vì thế hệ trẻ” cho các đ/c Lãnh đạo các 
đơn vị trong Khối DNTW. Đại diện Vietcombank 
gồm có đ/c Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc; 
đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc 
và đ/c Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát 
đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ 
trẻ”.

Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” là phần 
thưởng cao quí nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh trao tặng các cá nhân có nhiều đóng góp, 
cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi 
dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Vietcombank, Đoàn 
Thanh niên Vietcombank trong những năm qua 
đã có những đóng góp tích cực vào thành tích 
chung của Khối và là một trong những đơn vị 
xuất sắc dẫn đầu trong Khối DNTW.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ
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Vietcombank & PVEP
cùng nhau vượt qua những 
tác động của dịch Covid-19

Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) và Chủ tịch HĐTV PVEP trao đổi tại buổi làm việc

Nhằm chung tay cùng khách hàng vượt qua 
giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19 và thực hiện các chỉ đạo 
của Chính phủ, NHNN về việc hỗ trợ các 

doanh nghiệp, ngày 20/05/2020, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành và Chủ tịch 
HĐTV Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí 
(PVEP) Trần Hồng Nam đã đồng chủ trì buổi làm 
việc cấp cao giữa Ban Lãnh đạo hai đơn vị để trao 
đổi về những giải pháp hỗ trợ, cũng như tăng 
cường hợp tác trong bối cảnh PVEP bị tác động 
kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm mạnh.

Bài & Ảnh: Phòng QHCC

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện 
thành viên Hội đồng Thành viên, Ban điều hành 
và các phòng/ban chuyên môn liên quan của 
hai bên.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành nhấn 
mạnh mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa 
Vietcombank và PVEP trong thời gian qua 
và luôn coi PVEP là khách hàng lớn với lĩnh 
vực kinh doanh thiết yếu cho phát triển kinh 
tế, đồng thời khẳng định Vietcombank luôn 
sẵn sàng đồng hành, chia sẻ với các doanh 

nghiệp, bạn hàng nói chung và PVEP nói riêng, 
đặc biệt trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh Covid-19. Chủ tịch HĐQT Vietcombank cũng 
cho biết, với vai trò là ngân hàng hàng đầu tại 
Việt Nam, Vietcombank đã chủ động đưa ra các 
giải pháp kịp thời, nhanh chóng để hỗ trợ doanh 
nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp ngành dầu 
khí, là ngành chịu ảnh hưởng kép của dịch bệnh và 
diễn biến giá dầu thế giới. 

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam đánh giá 
cao sự đồng hành, hợp tác của Vietcombank trong 
suốt quá trình hai bên cùng hợp tác. Lãnh đạo 
PVEP mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ 
của Vietcombank trong giai đoạn khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 cũng như việc giá dầu 
giảm sâu hiện nay, đồng thời gia tăng mối quan hệ 
đối tác trong thời gian tới. 

Trên cơ sở này, hai bên đã thảo luận và thống 
nhất ký biên bản ghi nhớ các nội dung cơ bản về 
giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và định hướng phát 
triển quan hệ đối tác trong năm 2020 và giai đoạn 
tới. 

Cụ thể, để chia sẻ gánh nặng chi phí tài chính 
cho doanh nghiệp trong bối cảnh giá dầu thế 
giới vẫn đang ở mức thấp do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 trên toàn cầu, Vietcombank sẽ giảm lãi 
suất các khoản vay hiện hữu của PVEP. Bên cạnh 
đó,  Vietcombank sẽ xem xét cấp hạn mức tín dụng 
ngắn hạn tài trợ các chi phí hoạt động của PVEP 
để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động 
sản xuất kinh doanh, tài trợ cho các dự án khai 
thác dầu, khí đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia 
cũng như phục vụ các nhu cầu thiết yếu của xã hội. 

Trong điều kiện hoạt động kinh doanh ngân 
hàng bị giảm sút do tác động của dịch bệnh 
Covid-19, Vietcombank đã khắc phục khó khăn, 

tiết giảm chi phí, thực hiện hỗ trợ các doanh 
nghiệp thông qua việc miễn giảm lãi suất, cơ 
cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ, cung cấp các 
gói lãi suất cho vay mới ưu đãi và cắt giảm chi 
phí giao dịch, thanh toán... để chung tay chia sẻ 
với khách hàng. 

Sự tham gia chia sẻ và chung sức của 
Vietcombank với PVEP trong giai đoạn khó 
khăn hiện nay càng cho thấy mối quan hệ bền 
chặt, cùng tương hỗ, song hành lẫn nhau trong 
suốt quá trình hợp tác. Nhân dịp này, Chủ tịch 
HĐQT/HĐTV của hai đơn vị đã cam kết tăng 
cường quy mô giao dịch trong thời gian tới trên 
tinh thần hợp tác bền vững và hiệu quả.

Hiện nay, dịch Covid- 19 đã tác động đến 
mọi mặt của nền kinh tế và đời sống xã hội nên 
chắc chắn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt 
động kinh doanh của ngân hàng. Trong giai 
đoạn này, hệ thống Vietcombank phải đảm bảo 
mục tiêu kép, vừa duy trì phát triển kinh doanh 
tạo nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế vừa phòng 
chống dịch để duy trì hoạt động kinh doanh liên 
tục.

Nhằm chung tay cùng khách hàng vượt 
qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19, Vietcombank triển khai nhiều 
giải pháp để hỗ trợ khách hàng như ưu đãi lãi 
suất, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ không 
chuyển nhóm nợ cho những khách hàng có khó 
khăn tạm thời do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
theo chỉ đạo của CP và NHNN, đồng thời chủ 
động giảm khoản tiền thu lãi cho các dư nợ hiện 
hữu, giảm phí, tiếp tục cho vay mới để duy trì 
hoạt động kinh doanh...

Dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong thời gian 
dài và diễn biến ngày càng phức tạp đã tác động 
rất lớn đến tình hình kinh tế – xã hội nói chung 
và các doanh nghiệp nói riêng. Lĩnh vực tài 
chính ngân hàng được coi là hàn thử biểu của 
nền kinh tế nên khi các doanh nghiệp – khách 
hàng của Vietcombank gặp khó khăn thì ngân 
hàng cũng gặp khó khăn. Trong tình hình khó 
khăn chung, thời gian qua, Vietcombank luôn 
xác định vai trò trách nhiệm của 1 TCTD lớn 
vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn 
hiệu quả đồng thời luôn sẵn sàng chuẩn bị 
nguồn lực và điều kiện hỗ trợ tốt nhất để thực 
thi chủ trương chính sách của Chính phủ và 
NHNN, cũng như thực hiện các chương trình 
ASXH vì mục tiêu chung, ổn định tình hình kinh 
tế - chính trị - xã hội và chung tay cùng cộng 
đồng đẩy lùi dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Ban Lãnh đạo Vietcombank trao tặng quà lưu niệm cho Ban Lãnh đạo PVEP  

TIÊU ĐIỂM
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Trong nhiều năm qua, Tập đoàn VRG và 
các đơn vị thành viên là các khách hàng 
lớn và truyền thống của Vietcombank. 
Vietcombank luôn đánh giá cao sự năng 

động của Tập đoàn VRG - đơn vị giữ vai trò đầu 
tàu trong ngành cao su Việt Nam, có lợi thế 
về quy mô và sức mạnh của toàn chuỗi giá trị 
trong ngành: Trồng, khai thác, chế biến cao su; 
Chế biến gỗ; Đầu tư phát triển hạ tầng khu công 
nghiệp, khu dân cư trên đất cao su; Sản phẩm 
công nghiệp cao su; Phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao cùng các lĩnh vực khác.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
khẳng định: Trên nền tảng mối quan hệ truyền 
thống và Thỏa thuận Hợp tác phát triển giữa 
Vietcombank và Tập đoàn VRG ký kết hồi tháng 
12/2013, quan hệ hai bên đã có những bước 
phát triển toàn diện. Nếu như tại thời điểm năm 
2013, có 12 đơn vị của VRG có quan hệ tiền gửi 

Vietcombank ký kết thỏa thuận

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
NGÀY 15/05/2020, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, VIETCOMBANK VÀ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
CAO SU VIỆT NAM - CTCP (VRG) ĐÃ CHÍNH THỨC KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC 
TOÀN DIỆN.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại buổi lễ Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (VRG) 
phát biểu tại buổi lễ

với Vietcombank thì đến năm 2020 đã có 36 
đơn vị có thị phần tiền gửi tại Vietcombank với 
số dư tiền gửi bình quân năm 2019 đạt trên 
1.100 tỷ đồng. 

Cũng theo Chủ tịch HĐQT Vietcombank, 
trong những tháng đầu năm 2020, diễn biến 
phức tạp và nghiêm trọng của dịch bệnh 
Covid-19 đã và đang xảy ra trên toàn thế giới 
cũng như tại Việt Nam, ảnh hưởng nặng nề đến 
nền kinh tế trong nước nói chung và các doanh 
nghiệp Việt Nam nói riêng. Trước tình hình 
đó, Vietcombank đã có những giải pháp nhanh 
chóng, kịp thời, đồng bộ và quyết liệt, phù hợp 
với tình hình chung, thực hiện các chính sách 
hỗ trợ giảm lãi cho hơn 412.700 tỷ đồng dư 
nợ, cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 8.200 
tỷ đồng và đang xem xét danh mục 50.000 tỷ 
đồng. Dự kiến phần lợi nhuận chia sẻ cho khách 
hàng trên 2.240 tỷ đồng. 

Ông Trương Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (bên trái) và ông Phạm Mạnh Thắng - 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank trao thỏa thuận hợp tác toàn diện

TIÊU ĐIỂM

hợp tác toàn diện với

Ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định, đối 
với Tập đoàn VRG và các đơn vị thành viên, 
Vietcombank đã thực hiện các chính sách hỗ trợ 
giảm lãi suất với số dư nợ gần 1.200 tỷ đồng. Cùng 
với đó, Vietcombank cũng đang xem xét, cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ đối với một số khoản vay của các 
đơn vị thành viên. 

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng đang tiếp tục 
xem xét hỗ trợ giảm lãi suất đợt hai cho các đơn vị 
trong Tập đoàn với tổng dư nợ được giảm lãi suất 
khoảng 780 tỷ đồng. Vietcombank cam kết tiếp tục 
đồng hành với Tập đoàn VRG và các đơn vị thành 
viên, cùng nhau vượt qua những khó khăn và 
thách thức trước mắt.

Phát biểu đáp từ, ông Trần Ngọc Thuận - Chủ 
tịch HĐQT Tập đoàn VRG đánh giá cao công tác 
chuẩn bị của Vietcombank trong kế hoạch nâng 
tầm hợp tác toàn diện. Theo đó, các sản phẩm dịch 
vụ, hệ thống tài chính ngân hàng được sử dụng tại 
Tập đoàn VRG sẽ đạt khoảng 50% là các sản phẩm 
dịch vụ do Vietcombank cung ứng. Đây là cơ sở để 
thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của hai bên trong 
giai đoạn hợp tác mới. 

Theo Thỏa thuận đã ký kết, hai bên cam kết 
duy trì hợp tác toàn diện, lâu dài, có hiệu quả và 
cùng có lợi trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam 
trên các lĩnh vực: Sản phẩm, dịch vụ quản lý tiền 
tệ; Sản phẩm, dịch vụ tín dụng; Sản phẩm, 
dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ 
thương mại; Sản phẩm, dịch vụ ngoại 

hối và thị trường vốn; Sản phẩm, dịch vụ liên 
quan tới hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn và 
thị trường chứng khoán; Kết nối, bán chéo sản 
phẩm cho các đối tác của VRG và Vietcombank; 
Hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết và Hợp tác 
phát triển nguồn nhân lực.

Với hạ tầng công nghệ hiện đại cùng đội ngũ 
CBNV chuyên nghiệp, hệ thống sản phẩm đa 
dạng, Vietcombank khẳng định sẽ cung cấp đầy 
đủ các dịch vụ để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu 
của Tập đoàn VRG, đồng hành và hỗ trợ cho sự 
phát triển bền vững của hai bên.

Với hạ tầng công nghệ hiện đại cùng đội ngũ CBNV chuyên 
nghiệp, hệ thống sản phẩm đa dạng, Vietcombank 
khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ để đáp 
ứng tốt nhất các yêu cầu của Tập đoàn VRG, 
đồng hành và hỗ trợ cho sự phát triển 
bền vững của hai bên.

Ông Nguyễn Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (hàng đầu, ngoài cùng 

bên trái), bà Trần Thị Kim Thanh - Thành viên Hội 
đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Bình 

Long (hàng đầu đứng giữa) và ông Trần Văn Lập - 
Giám đốc Vietcombank TP. Hồ Chí Minh (hàng đầu, 
ngoài cùng bên phải) ký kết thoả thuận tài trợ vốn 

tại sự kiện

Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang
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TỐI 16/5/2020, TẠI LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO 
DANH HIỆU SAO KHUÊ 2020 DO HIỆP HỘI 
PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN VIỆT NAM (VINASA) TỔ CHỨC, SẢN PHẨM 
THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA VIETCOMBANK CONNECT 
24 CHIP CONTACTLESS ĐÃ CHÍNH THỨC 
ĐƯỢC TRAO DANH HIỆU SAO KHUÊ 2020.

Các sản phẩm, dịch vụ tham gia Sao Khuê 
2020 được đánh giá dựa trên các tiêu chí: 
Sự nổi trội về công nghệ, tính hiệu quả, tiềm 
năng thị trường, khả năng đáp ứng nhu cầu 

khách hàng, tính bảo mật và uy tín thương hiệu 
của doanh nghiệp, tổ chức là chủ sở hữu của sản 
phẩm, dịch vụ đăng ký tham gia bình chọn. Trải 
qua 02 vòng sơ tuyển và thuyết trình trực tiếp, 
Hội đồng bình chọn đánh giá cao Thẻ ghi nợ nội 
địa Vietcombank Connect 24 chip contactless với 
nhiều ưu điểm nổi bật.

Thẻ Vietcombank Connect 24 chip contactless 
được phát triển dựa trên quy trình tiêu chuẩn 
quốc tế, sử dụng 02 công nghệ chính là công nghệ 
bảo mật chip EMV và công nghệ không tiếp xúc 
(contactless). Công nghệ thẻ chip theo tiêu chuẩn 
EMV với nhiều ưu điểm vượt trội như khả năng 
lưu trữ dữ liệu lớn, xử lý nhanh chóng và tính bảo 
mật dữ liệu cao, đặc biệt là khả năng vượt trội về 
chống sao chép, giả mạo thẻ. Công nghệ contactless 
giúp tối ưu hóa tiện ích, gia tăng trải nghiệm cho 
khách hàng và rút ngắn thời gian thanh toán cho 
chủ thẻ. 

Ngoài các tính năng thanh toán thông thường 
như chi tiêu linh hoạt tại mạng lưới POS và rút 
tiền mặt tại các ATM của Vietcombank và các 
ngân hàng khác trên toàn quốc, thẻ Vietcombank 
Connect 24 chip contactless còn được sử dụng như 
một phương tiện thanh toán đa dạng, linh hoạt, 
mọi lúc, mọi nơi trên toàn quốc.

Việc tích hợp cả 02 công nghệ hiện đại theo 
tiêu chuẩn quốc tế trong một tấm thẻ giúp cho 
Vietcombank Connect 24 chip contactless trở nên 
nổi trội trên thị trường thẻ ghi nợ nội địa và được 
khách hàng tin tưởng, đón nhận. 

Danh hiệu Sao Khuê 2020 một lần nữa khẳng 
định những nỗ lực của Vietcombank trong việc 
hiện thực hóa mục tiêu đi đầu phát triển các sản 
phẩm dịch vụ thanh toán hiện đại, góp phần đẩy 
mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo định 
hướng của Chính phủ.

 Ông Thomas William Tobin - Giám đốc Khối Bán lẻ đại diện Vietcombank 
nhận danh hiệu Sao Khuê 2020

Thẻ Vietcombank Connect 
24 chip contactless 
nhận danh hiệu 
SAO KHUÊ 2020

Bài & Ảnh: Phòng QHCC

TIÊU ĐIỂM

Chiều 18/05/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Vietcombank ra 
mắt thẻ khám bệnh - thanh toán trực tuyến không 
dùng tiền mặt và hoá đơn điện tử trong khám chữa 

bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy với sự phối hợp của Ban Giám 
đốc và các y, bác sỹ Bệnh viện cùng sự hợp tác của các đối tác 
trong triển khai dự án.

Giải pháp công nghệ do Vietcombank cung cấp đáp ứng 
được đồng thời nhiều mục tiêu hiện tại và tương lai của Bệnh 
viện Chợ Rẫy. Cụ thể: Tạo tiện ích thanh toán không dùng tiền 
mặt cho bệnh nhân, với các phương thức thanh toán đa dạng 
như: Thẻ, QR Code, Internet Banking, Mobile Banking...; Không 
làm tăng chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân, cũng như 
chi phí hoạt động của bệnh viện; Nâng cao chất lượng quản 
trị và góp phần tối ưu hoá quy trình khám chữa bệnh; Trong 
tương lai, sẵn sàng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở 
khám chữa bệnh; Kết nối được với thẻ bảo hiểm xã hội (bảo 
hiểm y tế bắt buộc) và bảo hiểm y tế tự nguyện...

Tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y 
tế đánh giá cao đóng góp của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như 
Vietcombank và các đơn vị cung ứng phần mềm đã đồng 
hành trong triển khai dự án thời gian qua. Việc áp dụng công 
nghệ thông tin sẽ góp phần giảm thời gian chờ đợi cho bệnh 
nhân cũng như công khai minh bạch trong khám chữa bệnh 
và thanh toán. 

Vietcombank ứng dụng 
công nghệ trong khám chữa bệnh

tại Bệnh viện Chợ Rẫy

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế (thứ 2, từ phải sang) và ông 
Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 2, từ trái sang) cùng 

các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh tại 
Bệnh viện Chợ Rẫy

Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

với sinh viên Việt Nam 2020 
trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Vietcombank dẫn đầu Top Thương hiệu 
Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất

Bài & Ảnh: Phòng QHCC

Đại diện Vietcombank nhận chứng nhận Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng 
hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam năm 2020

Ngày 7/5/2020, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ công 
bố Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn 
nhất với sinh viên Việt Nam do Công ty Anphabe - 

đơn vị tư vấn tiên phong tại châu Á về các giải pháp nguồn 
nhân lực hạnh phúc và thương hiệu nhà tuyển dụng thực 
hiện. Vietcombank dẫn đầu trong Top Thương hiệu Nhà 
tuyển dụng hấp dẫn nhất trong lĩnh vực tài chính - ngân 
hàng.

Khảo sát được thực hiện trên quy mô hơn 23 nghìn 
sinh viên thuộc 10 khối ngành từ 93 trường đại học lớn 
trên toàn quốc nhằm đo lường sức hấp dẫn của các thương 
hiệu tuyển dụng  đối với sinh viên - nguồn nhân lực trẻ 
quan trọng của tương lai. Phương pháp bình chọn dựa trên 
các tiêu chí khảo sát gồm đội ngũ lãnh đạo, môi trường làm 
viêc, văn hóa doanh nghiệp, cơ hội phát triển/thăng tiến, 
năng lực đào tạo, chế độ lương thưởng.   

Từ kết quả khảo sát, Vietcombank được bình chọn 
là thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất ngành tài 
chính - ngân hàng đối với sinh viên Việt Nam. Năm 2019, 
Vietcombank cũng dẫn đầu ngành ngân hàng và thuộc 
Top 2 toàn thị trường trong cuộc bình chọn “100 nơi làm 
việc tốt nhất Việt Nam” dựa trên kết quả khảo sát người đi 
làm có kinh nghiệm của Anphabe. 
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Huân chương Lao động hạng Nhất (2018).

Đảng bộ nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ Vietcombank và nhiều tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ 
Vietcombank được Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng.

Được nhiểu tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như Hội đồng Thương 
hiệu quốc gia, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), The Asian Banker, Euromoney, 
Forbes, Moody’s, Brand Finance, Asiamoney, Vietnam Report... ghi nhận, vinh 
danh với nhiều giải thưởng lớn như: 6 lần liên tục đạt Thương hiệu quốc gia; 
Thương hiệu ngân hàng có giá trị nhất tại Việt Nam; Ngân hàng tốt nhất Việt 
Nam; Top 500 thương hiệu ngân hàng toàn cầu; Top 50 công ty niêm yết tốt 
nhất Việt Nam và Top 2.000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới… cùng hàng 
trăm giải thưởng uy tín khác dành cho thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của 
Vietcombank. 

ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK

NHỮNG DẤU ẤN QUAN TRỌNG 
NHIỆM KỲ 2015-2020

NHIỆM KỲ 2015-2020, BÁM SÁT CÁC CHỦ TRƯƠNG, NGHỊ QUYẾT CỦA 
TRUNG ƯƠNG VÀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP 
TRUNG ƯƠNG, CHỈ ĐẠO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CÙNG VỚI 
SỰ NỖ LỰC, TINH THẦN ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT, CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO, 
ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK ĐÃ TIÊN PHONG ĐỔI MỚI, CHỦ ĐỘNG LÃNH ĐẠO, 
CHỈ ĐẠO TOÀN HỆ THỐNG VIETCOMBANK THỰC HIỆN HOÀN THÀNH XUẤT 
SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐẶC BIỆT LÀ 
THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH MÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 
ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK LẦN THỨ III ĐÃ ĐỀ RA, GÓP PHẦN XÂY 
DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, HỆ THỐNG VIETCOMBANK 
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VÀ BỀN VỮNG. 

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Vietcombank, 
đạt nhiều thành quả ấn tượng

Ghi nhận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức uy tín 
trong và ngoài nước

I

II

Hoàn thành trước hạn Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến 2020 cả về chất lượng 
và hiệu quả.

Triển khai thành công hệ thống Core banking Signature với nền tảng công nghệ 
hiện đại.

Quy mô tổng tài sản vượt mức 1 triệu tỷ đồng.

Lợi nhuận bứt phá kỷ lục qua các năm và là ngân hàng đầu tiên 
cán mốc lợi nhuận 1 tỷ USD năm 2019, tăng gấp gần 2,4 lần so năm 2014.

Là TCTD đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước qua các năm.

Giữ vững vị trí hàng đầu về quy mô vốn hoá trong các ngân hàng niêm yết 
trên thị trường chứng khoán.

Quy mô mạng lưới phát triển mạnh mẽ trong nước và tiếp tục vươn ra thế giới 
với việc khai trương Vietcombank Lào (2018) và VPĐD tại Mỹ (2019).

Tạo dựng hình ảnh Ngân hàng Xanh - tích cực đóng góp thiết thực cho 
hoạt động ASXH – vì cộng đồng.

Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Vietcombank trang trọng, ấn 
tượng (2018), đánh dấu chặng đường phát triển của một ngân hàng hàng đầu, 
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế đất nước.
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Phát biểu tại Đại hội, đ/c Nguyễn Văn Lập - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Vietcombank TP. Hồ Chí Minh 
nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Vietcombank 

TP. Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị quan trọng để 
mỗi đảng viên phát huy tính dân chủ, tinh thần 
trách nhiệm, đóng góp trí tuệ cùng góp phần xây 
dựng Đảng bộ Chi nhánh ngày càng trong sạch, 
vững mạnh, phát triển bền vững, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị. Đại hội sẽ bầu ra BCH Đảng 
bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm những đ/c có đủ 
đức, đủ tài, có lập trường tư tưởng chính trị vững 
vàng, kiên định với mục đích lý tưởng cách mạng 
của Đảng, có uy tín trong Đảng, tư duy đổi mới, 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để lãnh 
đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 
nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo 
cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-
2020; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận Báo cáo tổng 
hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn 
kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần 
thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo Chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Vietcombank TP. Hồ Chí Minh lần thứ 
VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, phương hướng nhiệm kỳ 2020-
2025 là đẩy mạnh đổi mới về phương thức lãnh 
đạo, điều hành nhằm thích ứng linh hoạt với 
thị trường hoạt động ngày một cạnh tranh hơn. 
Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh 
doanh hằng năm và hoàn thành thắng lợi các 
chỉ tiêu kinh doanh đề ra cả nhiệm kỳ. Mở rộng 

quy mô khách hàng, duy trì tốc độ tăng trưởng 
hằng năm cao hơn so với mức bình quân của địa 
bàn; nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất 
lượng tín dụng; đảm bảo các chỉ số an toàn trong 
hoạt động; kiểm soát tỷ lệ dư nợ tín dụng so với 
huy động vốn một cách bền vững; nâng cao hiệu 
quả hoạt động của Chi nhánh. Sắp xếp bộ máy tổ 
chức cho phù hợp với mục tiêu phát triển, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, sẵn sàng thực hiện 
các dự án đổi mới phát triển của Vietcombank, chú 
trọng năng lực thích ứng với ngân hàng số.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 
đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng 
bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank nhấn mạnh: Đảng bộ Vietcombank 
được lựa chọn là đơn vị tổ chức thí điểm Đại hội 
trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 
và Đảng bộ Vietcombank TP. Hồ Chí Minh được lựa 
chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh 
nghiệm cho việc tổ chức Đại hội trong toàn Đảng 
bộ. Đây vừa là sự tín nhiệm, niềm vinh dự, song 
cũng là nhiệm vụ, trọng trách lớn của cấp ủy, cán 
bộ và đảng viên Đảng bộ Vietcombank và Đảng bộ 
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Đ/c Bí thư Đảng ủy Vietcombank thay mặt 
Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank làm rõ hơn 
các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để thực hiện 
thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ: 

Một là: Tiến hành phân tích, đánh giá sâu sắc, 
tổng kết thực tiễn về những bài học kinh nghiệm 
cả về thành công và tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ 

Đại hội Đảng bộ Vietcombank TP. Hồ Chí Minh 
lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
NGÀY 16/05/2020, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK TP. HỒ CHÍ MINH 
LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 VỚI PHƯƠNG CHÂM “ĐOÀN KẾT - NĂNG ĐỘNG - ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO” ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG VỚI SỰ THAM DỰ CỦA CÁC ĐẠI BIỂU 
KHÁCH MỜI CÙNG 170 ĐẢNG VIÊN CỦA 16 CHI BỘ TRỰC THUỘC. 

qua, nhất là những tồn tại hạn chế đã được nêu 
trong báo cáo và tham luận tại Đại hội, từ đó 
Đảng bộ Chi nhánh đề ra những nhiệm vụ, giải 
pháp cụ thể, sát tình hình, lãnh đạo triển khai 
quyết liệt, có kết quả cao. 

Hai là: Bám sát các định hướng chỉ đạo, 
nhiệm vụ, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank giao, gắn với những mục tiêu 
nhiệm vụ được quyết nghị tại Đại hội này. Trên 
cơ sỏ đó cụ thể hoá vào phương hướng, nhiệm 
vụ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Ba là: Thực hiện tốt việc quán triệt, học 
tập, triển khai, xây dựng chương trình hành 
động, kế hoạch công tác thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương, Đảng 
ủy Khối DNTW và Đảng ủy Vietcombank; Tiếp 
tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng gắn với thực hiện thật tốt Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. 

Bốn là: Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy 
cần phải nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan 
trọng của công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở đó 
đề ra chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện 
phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Việc 
xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 
phải đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, tập trung vào 
nhiệm vụ trọng tâm, vào thời điểm quan trọng. 
Cán bộ, đảng viên của đơn vị phải nêu cao vai 
trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, 
nói đi đôi với làm, nghiêm túc giữ vững kỷ luật 
của Đảng, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực học tập nâng 
cao trình độ lý luận chính trị.

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thông qua 
kết quả bầu BCH Đảng bộ Vietcombank TP. Hồ 
Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 
gồm 13 đ/c; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV gồm 10 
đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. 
Qua đây, giao BCH Đảng bộ Chi nhánh nhiệm 
kỳ 2020-2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, 
trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đảng 
bộ Vietcombank lần thứ IV sắp tới để hoàn 
thiện, triển khai chương trình hành động, các 
kế hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 là 
đẩy mạnh đổi mới về phương thức lãnh 
đạo, điều hành nhằm thích ứng linh hoạt 
với thị trường hoạt động ngày một cạnh 
tranh hơn. 

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

Toàn cảnh Đại hội

Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank phát biểu tại Đại hội
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5 năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng 
ủy cấp trên, Đảng bộ Vietcombank Thăng Long 
đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, hoàn 
thành vượt kế hoạch những chỉ tiêu đã đề ra tại 
Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. 

Phát huy thành quả đạt được của nhiệm kỳ 
trước, Đảng ủy Vietcombank Thăng Long xác định 
phương châm hoạt động xuyên suốt nhiệm kỳ 
2020-2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo; phát 
huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới sáng 
tạo; chuyển dịch toàn diện, phát triển chiều sâu, 
tiếp tục tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả”. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy 
Vietcombank, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank đồng tình và thống 
nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 
và các giải pháp đã nêu trong báo cáo chính trị 
của BCH Đảng bộ Chi nhánh trình Đại hội. Đ/c 

Đại hội Đảng bộ 
Vietcombank Thăng Long 
lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 

 23/05/2020

LÀ ĐẢNG BỘ VINH DỰ ĐƯỢC CHỌN TIẾN HÀNH TỔ CHỨC 
ĐẠI HỘI ĐIỂM BẦU BÍ THƯ TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI, ĐẢNG 
ỦY VIETCOMBANK THĂNG LONG ĐÃ TẬP TRUNG LÃNH 
ĐẠO, CHỈ ĐẠO LÀM TỐT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VỀ HẬU 
CẦN, CƠ SỞ VẬT CHẤT, CÔNG TÁC PHỤC VỤ, NỘI DUNG 
VĂN KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI, ĐẢM BẢO NỘI DUNG, 
YÊU CẦU ĐỀ RA. 

Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, với vị trí là 
Chi nhánh đang trỗi dậy, vươn lên mạnh mẽ và 
nằm trong top đầu về hiệu quả của hệ thống 
Vietcombank, Vietcombank Thăng Long cần 
tiếp tục bước vào một hành trình mới với tinh 
thần quyết tâm mới, nỗ lực mới, đặt ra các 
mục tiêu, nhiệm vụ cao hơn, đóng góp tích 
cực, to lớn hơn vào hoạt động của hệ thống 
Vietcombank trong những năm tới”.

Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo 
của đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank, đ/c Nguyễn Danh 
Phương - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh 
xin nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo của đ/c Bí 
thư Đảng ủy Vietcombank đối với hoạt động 
của Đảng bộ, cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội 
và triển khai thực hiện có hiệu quả trong nhiệm 
kỳ tới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đồng thời tiến 
hành bầu cử và thông qua kết quả bầu BCH 
Đảng bộ Vietcombank Thăng Long lần thứ I, 
nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đ/c; lấy ý kiến Đại 
hội giới thiệu nhân sự Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 
2020-2025 và bầu trực tiếp Bí thư. Đ/c Nguyễn 
Danh Phương - UV BCH Đảng bộ Vietcombank, 
Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Giám 
đốc Chi nhánh đã trúng cử Bí thư Đảng ủy 
Vietcombank Thăng Long nhiệm kỳ 2020-2025.     

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 
đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV gồm 5 
đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, 
đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

BCH Đảng bộ Vietcombank Thăng Long nhiệm kỳ 2020-
2025 ra mắt tại Đại hội

Các đại biểu biểu quyết ý kiến bằng hình thức giơ Thẻ Đảng

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

Đảng bộ Vietcombank Cần Thơ là đơn vị đầu tiên 
được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
TP. Cần Thơ chọn làm Đại hội điểm rút kinh 

nghiệm cho Đại hội cơ sở toàn Đảng bộ Khối.
Đại hội đề ra hai khâu đột phá: Thứ nhất, nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và chất 
lượng đội ngũ đảng viên, giữ vững kỷ cương, phát huy 
đoàn kết, dân chủ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh. Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều 
hành, xây dựng cán bộ, đảng viên, đủ phẩm chất, năng 
lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của Chi nhánh 
trong giai đoạn mới. Nhấn mạnh 06 nhiệm vụ và giải 
pháp chủ yếu cần thực hiện để hoàn thành các mục tiêu 
Đại hội đề ra.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Vietcombank Cần Thơ 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đ/c; bầu đại 
biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần 
thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đại biểu chính 
thức và 01 đại biểu dự khuyết; bầu Ban Thường vụ, Ủy 
ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ 
chức họp rút kinh nghiệm cho Đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Đảng bộ Vietcombank Đắk Lắk hiện có 5 Chi bộ trực 
thuộc, với 66 đảng viên, trong đó BCH Đảng bộ có 
7 đ/c. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh 

đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh. 
Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chi nhánh nhiệm kỳ 
2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-
2025; Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2015-2020; 
Chương trình hành động toàn khóa 2020-2025; Báo 
cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo 
chính trị Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Khối các cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh. 

Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những 
kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế trong 
công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại nhiệm kỳ 
qua, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Vietcombank Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội cũng bầu BCH Đảng bộ Vietcombank Đắk 
Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 ủy viên, Ban thường 
vụ gồm 03 đ/c; bầu 03 đ/c dự Đại hội đại biểu Đảng 
bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, 
nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 
VIETCOMBANK CẦN THƠ
LẦN III, NHIỆM KỲ 2020-2025

 09/05/2020

 09/05/2020

BCH Đảng bộ Vietcombank Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 chụp hình lưu niệm cùng 
Lãnh đạo các Ban đảng trực thuộc Thành ủy Cần Thơ

Đại hội Đảng bộ 
Vietcombank Đắk Lắk lần VII, 
nhiệm kỳ 2020-2025

Bài & Ảnh: Thùy Trang 

ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK ĐẮK LẮK LÀ ĐẢNG BỘ 
ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ 
QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH CHỌN TỔ CHỨC 
ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM TRONG QUÁ 
TRÌNH CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN ĐẠI HỘI CẤP CƠ SỞ.

Đồng chí Đoàn Thị Biên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan 
và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng BCH khóa VII

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

Bài & Ảnh: Ngô Nguyễn Quang Đăng
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 09/05/2020

 15-16/05/2020

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Vietcombank 
Đồng Tháp đã vận dụng và cụ thể hóa các mục tiêu, 
chỉ tiêu kinh doanh để thực hiện, góp phần hoàn 
thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ 

2, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ Vietcombank Đồng Tháp, trong đó có các chỉ 
tiêu chủ yếu như: Tăng trưởng huy động vốn, tín dụng 
đạt và vượt kế hoạch Trụ sở chính giao hằng năm; phấn 
đấu hằng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn 
đấu đến cuối nhiệm kỳ, lãnh đạo các đoàn thể tập hợp 
100% người lao động đủ điều kiện vào tổ chức đoàn thể; 
hằng năm, các đoàn thể đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 
lên; phấn đấu hằng năm, Chi nhánh đạt tiêu chuẩn “Đơn 
vị văn hóa”...

 Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đã bầu BCH 
Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đ/c; bầu 
Ban thường vụ Đảng ủy gồm 03 đ/c; bầu 03 đại biểu 
chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 
2020-2025. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy 
Vietcombank Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, người 
lao động đoàn kết, năng động, sáng tạo trong 

kinh doanh để vượt qua khó khăn, thách thức, xây 
dựng Đảng bộ, các Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 
đưa Chi nhánh ngày càng phát triển, đóng góp 
tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Thị phần trên địa bàn của Chi nhánh đứng 
thứ 3 về huy động vốn và dư nợ, thứ 2 về lợi nhuận 
và thứ nhất về hiệu suất lao động. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra các chỉ tiêu 
kinh doanh căn cứ nhiệm vụ được TW giao; phấn 
đấu Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc xếp loại “Hoàn 
thành tốt nhiệm vụ” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ”, trong đó Đảng bộ có 2 năm được xếp loại “Hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ”; kết nạp tối thiểu 20 đảng 
viên mới.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Vietcombank Hà 
Tĩnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đ/c; 
bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ 
quan và doanh nghiệp tỉnh gồm 02 đại biểu chính 
thức và 01 đại biểu dự khuyết.

ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM KHÓA III, 
NHIỆM KỲ 2020-2025

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

Bài & Ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP LÀ ĐƠN VỊ 
ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ 
QUAN TỈNH CHỌN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM NHIỆM 
KỲ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội Đảng bộ 
Vietcombank Hà Tĩnh 
lần III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Nguyễn Đình Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ 

Vietcombank Hà Tĩnh ra mắt, nhận nhiệm vụ khóa mới

Bài & Ảnh: Thái Kim Anh

Với những thay đổi mạnh mẽ trong việc đưa 
ra những quyết sách đúng đắn của Đảng 
ủy và Ban Giám đốc, 5 năm qua, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Chi nhánh đã có 

những bước chuyển rõ nét, hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch được giao. Cụ thể, tổng vốn huy động 
đến cuối năm 2019 đạt trên 30.000 tỷ đồng, tăng 
176,52%, gấp 3,5 lần so với đầu năm 2015, đạt 
100% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; 
tổng dư nợ đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 84,20%, 
gấp 1.96 lần so với đầu 2015. Tổng lợi nhuận kinh 
doanh cả nhiệm kỳ đạt trên 2.400 tỷ đồng, tăng cao 
qua các năm. Kết thúc năm 2019, lợi nhuận đạt gần 
800 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm, lợi nhuận 
kinh doanh bình quân đầu người năm 2019 đạt 4,6 
tỷ đồng/người, cao nhất hệ thống.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Vietcombank Thăng Long 
còn quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện nghị 
quyết của Đảng ủy cấp trên. Đẩy mạnh công tác đấu 
tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư 
tưởng, chính trị gắn với kiểm điểm, đánh giá, phân 
loại cán bộ, Đảng viên hằng năm theo quy định. 
Luôn quan tâm tới công tác ASXH thông qua việc 

Đảng bộ Vietcombank Thăng Long: 
Đoàn kết, đổi mới, phát triển hiệu quả, bền vững  
NHIỆM KỲ 2015-2020, DÙ CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CÁC 
NHIỆM VỤ, SONG VỚI NHỮNG MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO ĐÚNG ĐẮN, ĐẶC BIỆT LÀ 
PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO ĐỔI MỚI, QUYẾT LIỆT CỦA ĐẢNG ỦY VÀ BAN GIÁM ĐỐC, ĐẢNG 
BỘ VIETCOMBANK THĂNG LONG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TỰU TRÊN NHIỀU MẶT. 

tổ chức các chương trình thiết thực, ý nghĩa đối 
với cộng đồng.

Nhiệm kỳ 2015-2020 đang dần khép lại, 
đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, đoàn 
kết, đổi mới, tạo nên sự phát triển hiệu quả bền 
vững của Đảng bộ Vietcombank Thăng Long 
trên cả hoạt động kinh doanh và công tác xây 
dựng các chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII. 
Nhiệm kỳ 2020-2025 tới đặt ra những thách 
thức không nhỏ, mặc dù vậy, Đảng bộ Chi nhánh 
luôn xác định tiếp tục đổi mới phương thức 
hoạt động trong xây dựng tổ chức Đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng 
bộ. Từ đó, tạo sự chuyển biến có chiều sâu hơn 
về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối 
sống, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác 
của đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Đồng thời, đẩy 
mạnh mục tiêu hoàn thành vượt kế hoạch các 
chỉ tiêu kinh doanh được giao, góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ 
Chi nhánh và Đảng bộ cấp trên ban hành nhiệm 
kỳ 2020-2025.

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

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

Vietcombank Thăng Long cùng các chi nhánh được tuyên dương 
tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh
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Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, bước đầu ngăn chặn sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống; những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ. Thông qua việc học tập chuyên 
đề, nhận thức chính trị của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân được nâng 
cao. Mỗi cán bộ, đảng viên đều thấy 
rõ trách nhiệm của việc tu dưỡng, 
rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối 
sống, phấn đấu tích cực học tập, 
công tác, đấu tranh bảo vệ Đảng, 
bảo vệ Tổ quốc. Từ phong trào này 
đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm 
gương điển hình, mô hình mới, cách 
làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân 
rộng trong xã hội, góp phần quan 
trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư 

Vietcombank được biểu dương tại

TỐI 12/05/2020, TẠI HÀ NỘI, BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG ĐÃ TỔ 
CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TOÀN QUỐC 2020 TRONG HỌC TẬP 
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI CHỦ ĐỀ “HỒ CHÍ MINH - HÀNH TRÌNH KHÁT VỌNG”. TẠI BUỔI LỄ, 
ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK ĐÃ VINH DỰ ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG VÀ NHẬN 
BIỂU TRƯNG LÀ TẬP THỂ ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU.

tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, 
đồng thời tiếp sức, cổ vũ toàn thể 
nhân dân ta kiên định, hăng hái, 
phấn đấu thực hiện thắng lợi mục 
tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ 
nghĩa xã hội. 

Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 
05, Đảng bộ Vietcombank được 
đánh giá là đơn vị có nhiều cách 
làm hay, sáng tạo trong việc đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong hệ 
thống Vietcombank, góp phần quan 
trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư 
tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, 
đồng thời tiếp sức, cổ vũ cho toàn 
thể cán bộ, đảng viên, người lao 
động kiên định, hăng hái, phấn đấu 
nhằm đưa Vietcombank thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng 
và Nhà nước giao phó. Qua chương 
trình, Đảng ủy Vietcombank đại diện 
cho 35 tập đoàn, tổng công ty, ngân 
hàng trong Đảng ủy Khối DNTW 
được biểu dương tại sự kiện.

Tham dự sự kiện, đ/c Vũ Tiến 
Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng 
ủy Vietcombank đã thay mặt Đảng 
ủy Vietcombank tặng 01 sổ tiết kiệm 
trị giá 50 triệu đồng cho nhân chứng 
lịch sử có hoàn cảnh khó khăn.

Bài & Ảnh: Tô Thị Ngọc Hoa

Đ/c Vũ Tiến Duật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
Vietcombank (thứ hai từ phải sang) tặng sổ tiết 

kiệm cho nhân chứng lịch sử

Đ/c Vũ Tiến Duật, Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy 
Vietcombank (ngoài cùng bên 
trái) nhận biểu trưng cho đơn vị 
tiêu biểu

Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long hiện có 107 
đoàn viên thanh niên, sinh hoạt tại 6 Chi đoàn, 
chiếm 60% lực lượng lao động của Chi nhánh. 
Đây là lực lượng trẻ, có vai trò quan trọng, xung 

kích trong mọi mặt trận, sẵn sàng nhận và hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ do BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi 
nhánh và BCH Đoàn thanh niên Vietcombank tin tưởng 
giao phó.

Bám sát nhiệm vụ kinh doanh của Chi nhánh, các 
Phòng/Ban và của từng cá nhân, Đoàn viên thanh niên 
Vietcombank Thăng Long luôn thi đua học tập, rèn 
luyện chuyên môn, nâng cao năng lực, kỹ năng, đảm bảo 
hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh 
doanh đã đề ra. Kết thúc năm 2019, Chi nhánh đạt lợi 
nhuận gần 800 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch; lợi nhuận 
bình quân đầu người đạt 4,6 tỷ đồng, cao nhất hệ thống. 
Đóng góp đáng kể vào thành tích chung này, trong tổng 
số 85 cán bộ được xếp loại A năm 2019, có 44 cán bộ 
trong độ tuổi thanh niên, chiếm 52%. 

Với lợi thế có độ tuổi bình quân của cán bộ khá trẻ 
(29,3 tuổi), Đoàn cơ sở luôn chú trọng chăm lo, xây 
dựng tổ chức vững mạnh để luôn là đội quân hậu bị tin 
cậy của Đảng. Bằng nhiều hình thức hấp dẫn, sáng tạo, 
Đoàn cơ sở đã truyền tải các nội dung giáo dục chính 
trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho 
đoàn viên, thanh niên bằng các cuộc thi, phong trào gần 
gũi… Từ 2017-2019, đã có 21 đoàn viên được kết nạp 
vào Đảng.

Với những kết quả đã đạt được, Đoàn cơ sở 
Vietcombank Thăng Long vinh dự liên tiếp đón nhận 
Bằng khen của Trung ương Đoàn cho tập thể có thành 
tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên trong các năm từ 2016-2019.

Đoàn Thanh niên Vietcombank Thăng Long tổ chức nhiều chương trình mang tính gắn 
kết, tạo sức mạnh, góp phần đưa Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Tuổi trẻ Vietcombank tăng cường trao đổi sáng kiến, cập nhật công nghệ mới

VIETCOMBANK TUYÊN QUANG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Bài & Ảnh: Đặng Thị Thủy

Ngày 14/05/2020, Chi bộ Vietcombank Tuyên Quang 
đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 
2 quần chúng ưu tú là đ/c Nguyễn Đình Long và đ/c 

Trần Minh Đức.
Tại buổi lễ, đ/c Hà Thành Hải - Bí thư Chi bộ, Giám 

đốc Chi nhánh và đ/c Tô Văn Thành - Phó Bí thư Chi 
bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh đã trao Quyết định kết nạp 
đảng viên và chúc mừng 2 đ/c đảng viên mới sau một 
thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng 
trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chú thích ảnh: Đ/c Hà Thành Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng 
bên phải) và đ/c Tô Văn Thành - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh (ngoài 

cùng bên trái) trao Quyết định kết nạp đảng cho 2 quần chúng ưu tú

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

KỶ NIỆM 130 NĂM SINH NHẬT BÁC

Tuổi trẻ Vietcombank Thăng Long: 
Xung kích trong hoạt động 
kinh doanh, tích cực trong 
công tác xây dựng Đảng

Bài & Ảnh: Phan Thị Thu Trang

Chương trình giao lưu điển hình 
toàn quốc “Hồ Chí Minh - 
Hành trình khát vọng"

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận 
kết quả đáng khích lệ trong 
việc đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
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Bảo tàng Hồ Chí Minh còn có tên khác là Bến 
nhà Rồng. Nơi đây, Bác Hồ vĩ đại của chúng 
ta đã ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng 
dân tộc thoát khỏi cảnh lầm than. Tới thăm 

nơi này, tập thể cán bộ của Vietcombank Sài Thành 
dâng trào niềm tự hào về một thời oanh liệt và biết 
ơn người con ưu tú của dân tộc được cả thế giới 
ngợi ca. 

Tập thể Vietcombank Sài Thành kính cẩn dâng 
hương tưởng niệm công ơn của Bác, đồng thời 
tham quan và được tận mắt nhìn thấy 20 nghìn 
hình ảnh, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Bảo 
tàng đang trưng bày. Nơi đây, giờ đã trở thành nơi 
các thế hệ cháu con đất Việt tìm về để hiểu và trân 
trọng hơn những giá trị của lòng yêu nước và tinh 
thần đấu tranh cách mạng kiên cường của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 

Vietcombank Sài Thành tham quan 

Bài: Lê Hồng Sâm; Ảnh: Trần Thủy Sơn

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ 
CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2020), SÁNG 17/05/2020, CHI 
ỦY, BAN GIÁM ĐỐC, ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK 
SÀI THÀNH ĐÃ CÓ BUỔI VIẾNG THĂM BẢO TÀNG HỒ CHÍ 
MINH.

Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Qua chuyến tham quan, Ban Giám đốc và 
CBNV Vietcombank Sài Thành càng trân trọng, 
biết ơn vô hạn về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động 
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầy thăng 
trầm, gian truân, hiểu hơn về phong cách sống 
giản dị, tư tưởng đạo đức cao đẹp mà Người để 
lại cho thế hệ mai sau. 

Trong không khí bồi hồi, xúc động của thời 
khắc tháng 5 lịch sử, những “chiến sĩ” ngành 
ngân hàng của Vietcombank Sài Thành nguyện 
làm theo lời Bác dạy, nỗ lực hết mình xây dựng 
Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Tập thể CBVN Vietcombank Sài Thành chụp ảnh trước Tượng đài Nguyễn Ái Quốc

Tập thể CBNV Vietcombank Sài Thành chụp ảnh kỷ niệm

Dưới ánh nắng tháng 5 phủ vàng khắp thành 
phố mang tên Bác, với tất cả sự thành kính 
và lòng biết ơn vô hạn, các thành viên trong 
đoàn nối bước chân nhau tiến về phòng 

tưởng niệm để làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng 
nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Dòng chữ “Đời đời nhớ 
ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” được ghi trên lẵng 
hoa cũng chính là tiếng lòng của mỗi người con 
thành kính tưởng nhớ Bác, Người đã hy sinh cả 
cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc.

Sau nghi lễ dâng hương, đoàn tham quan 
những hình ảnh, tư liệu và hiện vật quý giá về cuộc 
đời hoạt động cách mạng của Bác được trưng bày 
tại Bảo tàng. Cuộc đời cách mạng đầy gian khổ 
nhưng hết sức gần gũi giản dị của Người, vị Lãnh 

Vietcombank Thủ Thiêm 

Dâng hoa tưởng 
niệm Bác Hồ

Bài & Ảnh: A.M
SÁNG 17/05/2020, NHÂN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY 
SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/05/1890-
19/05/2020), CHI BỘ, CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK THỦ THIÊM ĐÃ ĐẾN DÂNG HOA TƯỞNG 
NIỆM BÁC HỒ TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH.

tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người anh 
hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế 
giới luôn gắn liền với những mốc son chói lọi 
nhất của lịch sử Cách mạng Việt Nam. Tuy Bác 
đã ra đi, nhưng Người đã để lại cho thế hệ mai 
sau một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng 
Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Rời khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
các thành viên trong đoàn ai cũng bồi hồi xúc 
động trước hình ảnh cách đây hơn 100 năm, 
cũng tại nơi này, trước cảnh bến nước mênh 
mông với muôn vàn con sóng trùng điệp, 
người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành 
đã quyết chí lên tàu, vượt ngàn dặm khơi, với 
mong mỏi tìm đường cứu nước thoát khỏi ách 
đô hộ. 

Ngắm nhìn Bến Nhà Rồng uy nghiêm đón 
ánh nắng ban mai, bên cạnh dòng sông hiền 
hòa chảy giữa lòng đô thị sầm uất, Chi bộ, Công 
đoàn, Đoàn thanh niên Vietcombank Thủ Thiêm 
như được truyền thêm lòng nhiệt huyết của 
ngọn lửa yêu nước, cùng quyết tâm nêu cao tinh 
thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, góp phần dựng xây 
thành phố mang tên Bác ngày càng tươi đẹp, 
phồn vinh.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đoàn lắng nghe những câu chuyện về Bác

Đoàn lắng nghe những câu chuyện về Bác

KỶ NIỆM 130 NĂM SINH NHẬT BÁC

Chuẩn bị vào viếng Bác

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng chịu 
ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp 
của dịch Covid-19, Vietcombank vừa 
quyết định giảm đồng loạt lãi suất 

tiền vay giai đoạn 3, cụ thể: Từ ngày 15/5-
31/7/2020, giảm 5% số tiền lãi phải trả 
ngân hàng cho các khách hàng cá nhân có dư 
nợ vay phục vụ đời sống tại thời điểm trước 
khi triển khai biện pháp hỗ trợ giai đoạn 3.

Theo đó, Vietcombank sẽ hỗ trợ hơn 
85 ngàn khách hàng cá nhân đang vay vốn 
phục vụ đời sống tại thời điểm triển khai 
chính sách với qui mô tín dụng là 64 ngàn tỷ 
đồng. Như vậy, với đợt giảm lãi suất lần này, 
Vietcombank đã hỗ trợ toàn bộ danh mục 
các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng 
cá nhân ở cả mục đích vay sản xuất kinh 
doanh và tiêu dùng. 

Trước đó, thực hiện chủ trương của 
Chính phủ và chỉ đạo của NHNN Việt Nam, 
ngay từ giữa tháng 2/2020, Vietcombank đã 
triển khai hàng loạt giải pháp ưu đãi dành 
cho khách hàng như giảm lãi suất cho vay 
giai đoạn 1, triển khai chương trình cho vay 
mới với qui mô dư nợ 30.000 tỷ đồng với lãi 
suất siêu thấp từ 4,5-5% năm; giảm lãi suất 
cho vay giai đoạn 2 với tổng số khách hàng 
được giảm lãi suất là 90 ngàn khách hàng 
với quy mô tín dụng là 300 ngàn tỷ đồng. 

Vietcombank giảm 
đồng loạt lãi suất tiền 
vay giai đoạn 3 
cho khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Phòng QHCC

Tham dự buổi làm việc, về phía Tỉnh ủy Lai 
Châu có đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, lãnh đạo 

NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lai Châu…
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu 

đã khái quát với Đoàn công tác về tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh với nhiều kết quả tích 
cực. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Nghiêm Xuân 
Thành nhấn mạnh: Vietcombank là một trong bốn 
Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất Việt 
Nam với lợi nhuận tại thị trường nội địa năm 2019 
khoảng 1 tỷ USD. Cùng với định hướng phát triển 
kinh doanh bền vững, Vietcombank luôn tích cực 
trong các hoạt động cộng đồng và ASXH. Từ nhiều 

năm nay, Vietcombank đã tổ chức rất nhiều 
chương trình ủng hộ và giúp đỡ cho các hộ 
nghèo, các gia đình chính sách gặp khó khăn tại 
tỉnh Lai Châu.

Được biết trong thời gian vừa qua, trên địa 
bàn tỉnh Lai Châu đã xuất hiện nhiều đợt mưa 
đá, gió lốc gây thiệt hại đáng kể về người và tài 
sản của Nhà nước và nhân dân. Trước sự chứng 
kiến của đại diện Đoàn công tác, Vietcombank 
Sở giao dịch do đ/c Hồ Văn Tuấn - Ủy viên BCH 
Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Chi nhánh đã trao tặng 500 triệu đồng 
nhằm hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu 
quả nặng nề do thiên tai gây ra. 

Đây là món quà thiết thực và ý nghĩa, thể 
hiện truyền thống “tương thân, tương ái” 
của Vietcombank Sở giao dịch nói riêng và 
Vietcombank nói chung với thông điệp “Không 
để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai 
Châu trân trọng cảm ơn Vietcombank Sở giao 
dịch đã chung tay giúp đỡ, góp sức cùng địa 
phương trong việc hỗ trợ người dân khắc phục 
hậu quả của thiên tai và sớm ổn định cuộc sống, 
thể hiện tính nhân văn và tinh thần trách nhiệm 
của Vietcombank đối với cộng đồng.

Vietcombank Sở giao dịch 
đồng hành cùng tỉnh Lai Châu

khắc phục thiệt hại 
do thiên tai

Bài: Phạm Thu Lan; Ảnh: laichau.gov.vn

NGÀY 7/5/2020, ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA VIETCOMBANK DO 
Đ/C NGHIÊM XUÂN THÀNH - ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ KHỐI 
DNTW, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐQT LÀM TRƯỞNG 
ĐOÀN ĐÃ CÓ BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH ỦY, UBND TỈNH LAI 
CHÂU. 

Đoàn công tác của Vietcombank do đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH 
Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT làm Trưởng đoàn làm 

việc tại tỉnh Lai Châu

Trước sự chứng kiến của Đoàn công tác, đ/c Hồ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giao dịch 
(thứ 2 từ phải sang) trao tặng 500 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu 

Đ/c Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc Nhằm tiếp tục gia tăng quyền lợi Khách hàng Ưu tiên, từ 
ngày 12/05/2020, Phòng chờ đẳng cấp dành riêng cho hội 
viên Vietcombank Priority - Vietcombank Priority Lounge 
chính thức mở cửa chào đón và phục vụ Quý khách.

 Địa chỉ: Tầng 3 - Khu vực cách ly Khu D - Nhà ga T1 - Sân bay 
quốc tế Nội Bài.

 Thời gian phục vụ: 24/7 tất cả các ngày trong tuần. 

Tại Vietcombank Priority Lounge, Quý khách có đặc quyền 
nghỉ ngơi, chăm sóc vượt trội, không giới hạn số lượt sử 
dụng và hoàn toàn miễn phí:

 Thiết kế sang trọng, đẳng cấp
 Khu nghỉ ngơi yên tĩnh, thoải mái
 Khu làm việc tiện nghi, hiện đại
 Bữa ăn buffet ngon miệng, tinh tế
 Chuyên viên phục vụ chuyên nghiệp, tận tình
 Miễn phí trẻ em dưới 05 tuổi đi cùng.

Quý khách sẽ được nhận diện bằng khuôn mặt hoặc vui lòng 
xuất trình thẻ Vietcombank Visa Signature/ giấy tờ tùy thân để 
tận hưởng các đặc quyền nghỉ ngơi, chăm sóc tại Vietcombank 
Priority Lounge.

Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương phòng chờ, Vietcombank 
dành tặng 01 người/ lượt miễn phí đi cùng cho mỗi lần sử dụng 
Vietcombank Priority Lounge của Quý Hội viên trong thời gian 
03 tháng kể từ ngày 12/05/2020.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Vietcombank gần nhất hoặc 
gọi Hotline 24/7 dành riêng cho hội viên Vietcombank Priority 
1800 1565 (miễn phí).

KHAI TRƯƠNG PHÒNG CHỜ 
VIETCOMBANK PRIORITY LOUNGE 

TẠI SÂN BAY NỘI BÀI
Bài: Phòng Marketing Bán lẻ
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Từ ngày 13/4/2020, “FWD Đón đầu thay đổi 
2.0” đã được bán rộng rãi tại hơn 550 chi 
nhánh và phòng giao dịch của Vietcombank 
trên toàn quốc. 

Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống
Năm 2020 chứng kiến những biến động lớn 

về dịch bệnh, kinh tế,… gây ảnh hưởng không nhỏ 
đến đời sống của hầu hết mọi gia đình. Với những 
rủi ro không lường trước được, mỗi người có thể 
chuẩn bị kỹ càng trong việc ứng phó rủi ro. Với 
“FWD Đón đầu thay đổi 2.0” – sản phẩm bảo hiểm 
kết hợp bảo vệ với đầu tư lãi suất đảm bảo, khách 
hàng sẽ có một điểm tựa tài chính vững vàng để 
ứng phó với mọi tình huống.

Bảo vệ toàn diện
Khách hàng của “FWD Đón đầu thay đổi 2.0” sẽ 

được nhận ngay số tiền gấp 10 lần phí bảo hiểm 

“FWD Đón đầu thay đổi 2.0”: 
Giải pháp bảo hiểm duy 
nhất cho phép rút tiền 
trực tuyến
KHÔNG CHỈ LÀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM ĐỘT PHÁ VỚI TÍNH 
NĂNG RÚT TIỀN TRỰC TUYẾN 24/7, “FWD ĐÓN ĐẦU THAY 
ĐỔI 2.0” CÒN MANG ĐẾN QUYỀN LỢI BẢO VỆ TOÀN DIỆN 
VÀ NÂNG CAO CHO KHÁCH HÀNG. 

đóng hằng năm, tối đa lên đến 30% số tiền bảo 
hiểm khi mắc bệnh ung thư giai đoạn sau. Đây 
là quyền lợi bổ sung chỉ có ở “FWD Đón đầu 
thay đổi 2.0”, giúp khách hàng có ngay nguồn 
tài chính kịp thời để chữa bệnh, trong khi hợp 
đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục được duy trì với đầy 
đủ quyền lợi như cam kết ban đầu. 

Trong trường hợp gặp rủi ro thương tật 
toàn bộ vĩnh viễn, khách hàng sẽ có cơ hội phục 
hồi sức khỏe nếu được chữa trị kịp thời. Với 
mong muốn bảo vệ khách hàng ở mức cao nhất, 
“FWD Đón đầu thay đổi 2.0” nâng mức chi trả 
trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
lên đến 150% số tiền bảo hiểm. 

Có thể nói, với những quyền lợi bảo vệ được 
bổ sung và nâng cao, “FWD Đón đầu thay đổi 
2.0” là một trong những sản phẩm có mức bảo 
vệ cao và toàn diện nhất hiện nay.

Đầu tư an toàn và ổn định
Ngay từ khi tham gia, tài khoản hợp đồng 

của khách hàng sẽ được hưởng lãi đầu tư và 
được đảm bảo không thấp hơn mức cam kết 
của FWD theo các năm.

Cộng hưởng nền tảng số, đưa trải 
nghiệm bảo hiểm lên một tầm cao 
mới 

Phát huy thế mạnh kỹ thuật số, “FWD Đón 
đầu thay đổi 2.0” còn có tính năng rút tiền trực 
tuyến 24/7. Theo đó, khách hàng có thể truy 
cập thông tin tài khoản hợp đồng bảo hiểm mọi 
lúc, mọi nơi và rút tiền từ hợp đồng bảo hiểm 
một cách nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn 
giản trên các thiết bị điện tử.

Một quỹ tiết kiệm có giá trị 
dành cho con

Các bậc cha mẹ sẽ dễ dàng tìm 
thấy điểm chung giữa mong muốn 
xây dựng một nền tảng vững chắc 
về tài chính cho con trong tương lai 
và những quyền lợi mà “FWD Con 
vươn xa” mang lại. Cụ thể, “FWD 
Con vươn xa” sẽ giúp cha mẹ gây 
dựng một quỹ tiết kiệm có giá trị 
150% số tiền bảo hiểm, giúp con có 
một nguồn tiền lớn để thỏa sức thực 
hiện những ước mơ và kế hoạch 
trong đời.

Một điểm cộng của sản phẩm 
bảo hiểm là cứ mỗi 2 năm, hợp đồng 
sẽ nhận được một khoản tiền ý 
nghĩa, tương đương 2% số tiền bảo 
hiểm. Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm 

“FWD Con vươn xa”
Xây nền tảng vững chắc cho con 
“FWD CON VƯƠN XA” LÀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM TIẾT KIỆM GIÁO DỤC ĐƠN GIẢN, VỚI QUYỀN LỢI BẢO VỆ 
TOÀN DIỆN CHO CHA/MẸ VÀ MỘT QUỸ TIẾT KIỆM ĐẢM BẢO CÓ GIÁ TRỊ 150% SỐ TIỀN BẢO HIỂM CHO 
CON. ĐÂY CHÍNH LÀ MÓN QUÀ THIẾT THỰC MÀ CÁC BẬC CHA MẸ DÀNH CHO CON MÌNH. SẢN PHẨM 
ĐANG ĐƯỢC PHÂN PHỐI QUA HỆ THỐNG RỘNG KHẮP CỦA VIETCOMBANK TRÊN TOÀN QUỐC.

NỔI BẬT

sẽ được hưởng lãi hằng năm ngay từ 
khi tham gia, giúp quỹ tiết kiệm của 
con không ngừng tăng trưởng.

An tâm vững bước cùng con 
với quyền lợi bảo vệ toàn 
diện

Cha mẹ luôn mong muốn mọi 
thứ chu toàn cho con nhưng cha mẹ 
có khỏe mạnh, an toàn thì mới yêu 
thương và chăm sóc con tốt được. 
Làm thế nào để cha mẹ có một kế 
hoạch tài chính vững vàng, được 
bảo vệ toàn diện trước các rủi ro 
trong cuộc sống để mọi kế hoạch 
cho con vẫn đảm bảo được diễn ra 
như dự định?

Giải tỏa những lo lắng này, “FWD 
Con vươn xa” mang đến quyền lợi 
bảo vệ toàn diện cho cha/mẹ trước 

bệnh hiểm nghèo, thương tật toàn 
bộ và vĩnh viễn, và tử vong. Cụ thể, 
gia đình sẽ được chi trả: 50% số tiền 
bảo hiểm nếu cha/mẹ mắc bệnh 
hiểm nghèo, 150% số tiền bảo hiểm 
nếu cha/mẹ tử vong hoặc thương 
tật toàn bộ và vĩnh viễn, đặc biệt nếu 
tử vong do tai nạn thì số tiền nhận 
được là 300% số tiền bảo hiểm.

Miễn đóng phí khi gặp rủi ro 
Bất kể khi nào cha/mẹ gặp các 

rủi ro như bệnh hiểm nghèo, thương 
tật toàn bộ và vĩnh viễn hay tử vong, 
quyền lợi miễn đóng phí sẽ có hiệu 
lực. FWD sẽ thay mặt cha/mẹ gánh 
vác việc đóng phí hằng năm để đảm 
bảo duy trì quỹ tiết kiệm cho con 
theo đúng kế hoạch ban đầu.

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ
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 FWD FWD
Theo Thỏa thuận hợp tác độc 

quyền phân phối bảo hiểm 
qua ngân hàng với thời hạn 
15 năm giữa Vietcombank 

và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân 
thọ FWD Việt Nam (FWD), kể từ 
ngày 13/4/2020, khách hàng của 
Vietcombank có thể tham gia sản 
phẩm (FWD) Sống khỏe - Bảo 
hiểm bệnh ung thư” một cách dễ 
dàng và hoàn toàn trực tuyến trên 
trang thương mại điện tử iFWD-
Vietcombank (https://bit.ly/
ifwdvcbnews) với chỉ 03 phút thao 
tác.

Chi trả 100% số tiền bảo 
hiểm ở bất kỳ giai đoạn nào

Với "FWD Sống khỏe - Bảo hiểm 
bệnh ung thư", ngay khi có chẩn 
đoán mắc bệnh ung thư ở bất kỳ giai 
đoạn nào, FWD sẽ chi trả toàn bộ 
số tiền bảo hiểm, giúp khách hàng 
có nguồn tài chính kịp thời để điều 
trị và phục hồi sức khỏe. Đây sẽ là 
nguồn dự phòng tài chính cần thiết 
để mọi khách hàng của Vietcombank 
đều có thể an tâm sống trọn vẹn 
mà không phải lo lắng và sợ hãi khi 
không may mắc bệnh ung thư.  

BỆNH UNG THƯ 
chỉ trong03

Mua trực tuyến Bảo hiểm 

phút

"FWD Sống khỏe - Bảo hiểm 
bệnh ung thư" được thiết kế đơn 
giản, dễ hiểu và dễ mua với 5 lựa 
chọn về số tiền bảo hiểm gồm: 100 
triệu đồng, 200 triệu đồng, 300 
triệu đồng, 400 triệu đồng và 500 
triệu đồng, đáp ứng đa dạng nhu cầu 
tham gia bảo hiểm của khách hàng.

Phí đóng hằng năm hợp 
lý và phù hợp với mọi đối 
tượng

Với phí bảo hiểm chỉ từ 99.000 
đồng/năm, "FWD Sống khỏe - Bảo 
hiểm bệnh ung thư" là cơ hội cho 
mọi người dễ dàng tiếp cận và được 
bảo vệ thông qua hợp đồng bảo 
hiểm bệnh ung thư, làm chủ cuộc 
sống của mình ngay cả trong trường 
hợp bệnh ung thư không may xảy 
đến.

Xem và mua online chỉ trong 
03 phút

Đặc biệt, với nền tảng sức mạnh 
công nghệ hiện đại của Vietcombank 
và FWD, khách hàng khi tham gia 
"FWD Sống khỏe - Bảo hiểm bệnh 
ung thư" trên trang điện tử iFWD-
Vietcombank chỉ mất 3 phút để tìm 
hiểu, trả lời các câu hỏi sức khỏe 
ngắn gọn, điền thông tin cá nhân và 
thực hiện thanh toán. Ngay sau đó, 
khách hàng sẽ được gửi xác nhận 
tham gia bảo hiểm và hợp đồng điện 
tử sẽ tự động phát hành và gửi đến 
khách hàng qua email trong vòng 
24h (không tính thứ Bảy, Chủ nhật).

Với hành trình đăng ký tham 
gia hoàn toàn trực tuyến với chỉ vài 
thao tác đơn giản và mức phí phù 
hợp với tất cả mọi người, FWD Sống 
khỏe - Bảo hiểm bệnh ung thư đã 
được Ban tổ chức Asia Insurance 
Award 2019 xướng tên tại Giải 
thưởng “Sản phẩm mới đột phá của 
năm” ở quy mô toàn châu Á.

NỔI BẬT

Sáng 19/04/2020, Vietcombank Lào Cai phối hợp với Trường Cao 
đẳng Lào Cai cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các nhà 
hảo tâm đã tổ chức cấp phát gạo hỗ trợ cho các hộ dân, người lao 
động tại xã Liên Minh, xã vùng cao khó khăn nhất của thị xã Sa Pa.

Tại chương trình, hơn 2 tấn gạo được trao cho hơn 200 hộ dân; 
trong đó, mỗi hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được trao 10 kg, 
hộ cận nghèo 5 kg. Toàn bộ số gạo nhân dân được nhận qua máy 
phát gạo lưu động - “ATM gạo” do giảng viên, sinh viên Trường Cao 
đẳng Lào Cai chế tạo, với sự tài trợ vật tư của Vietcombank Lào Cai.

Đây là chương trình cấp phát gạo đầu tiên được thực hiện tại Sa 
Pa. Sau xã Liên Minh, “ATM gạo” sẽ được lưu động tới các xã vùng cao 
khó khăn, vùng biên giới để tiếp tục phát gạo miễn phí, góp phần 
giúp đồng bào vượt qua khó khăn, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc 
sống của nhiều người dân gặp khó khăn, ngày 19/04/2020, 
đoàn viên thanh niên Vietcombank tại các chi đoàn Sài Thành, 
Tân Sài Gòn, Phú Nhuận, Thủ Thiêm, Đông Sài Gòn, Sài Gòn, 
Tân Định đã chung tay tài trợ, lắp đặt và vận hành “máy ATM” 
gạo tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, công tác chuẩn bị đã được các đoàn viên thực 
hiện chu đáo, từ khâu đặt hàng, lắp đặt hệ thống máy “ATM 
gạo”, chuẩn bị hơn 6 tấn gạo đến khâu phân ô, phân làn các vị 
trí chờ và nhận gạo cách nhau 2m, thực hiện đúng quy định 
giãn cách xã hội, an toàn phòng dịch cho người dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thực hiện 
chương trình “ATM gạo” nhằm hỗ trợ, chia sẻ với người dân có 
hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 trên địa bàn.

Đồng hành với chương trình ý nghĩa này, sáng 17/05/2020, 
Vietcombank Thủ Đức đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng vào 
quỹ “ATM gạo” với mong muốn được chia sẻ yêu thương, 
không để ai bị bỏ lại phía sau, phát huy truyền thống “Tương 
thân, tương ái” của Chi nhánh.

Vietcombank Thủ Đức sẽ tiếp tục đồng hành cùng các 
chương trình ASXH của quận để lan tỏa hình ảnh nhân văn, 
tinh thần trách nhiệm của Vietcombank đến cộng đồng.

Mỗi người dân có thể nhận tối đa 10 kg gạo 
từ máy phát gạo tự động – “ATM gạo”

Ông Hà Tuấn Anh - Ủy viên thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận 
Thủ Đức (ngoài cùng bên trái) nhận biểu trưng từ đại diện Vietcombank Thủ Đức

Đoàn viên Vietcombank hỗ trợ người dân nhận gạo

Vietcombank Lào Cai

Đoàn viên thanh niên chung tay 
triển khai

Vietcombank Thủ Đức 

phối hợp với Trường Cao Đẳng Lào Cai chế tạo và đưa “ATM gạo” lưu động 
đến với đồng bào khó khăn

“ATM Gạo”

đồng hành cùng chương trình “ATM gạo”

NHỊP SỐNG

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài & Ảnh: Trần Văn Sang

Bài & Ảnh: A.M

Bài & Ảnh: Mai Hà
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Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng cảm và chia sẻ với 
những khó khăn của các chiến sỹ nơi tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, trải dài 
hơn 60 km thuộc địa phận huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, ngày 13/4/2020, Đoàn 
cơ sở Vietcombank Bình Phước phối hợp với Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế - Công 
an tỉnh đã đến thăm và tặng quà các chiến sĩ 03 đồn biên phòng Lộc Thành, Lộc 
Thiện, Lộc Tấn.

Các phần quà gồm nước đóng chai, khẩu trang vải kháng khuẩn, trứng gà, cá 
hộp, mì tôm... với tổng trị giá 35 triệu đồng. Đây là tình cảm của đoàn viên, thanh 
niên Vietcombank Bình Phước gửi tặng các chiến sĩ biên phòng, chúc các anh vững 
vàng, yên tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Chính 
phủ giao phó.

Thực hiện lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch 
Covid-19 của ủy ban TƯ MTTQ và triển khai chỉ đạo của Ban 
Lãnh đạo Vietcombank, Chi nhánh Quảng Bình đã trao tặng 
60 triệu đồng cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng 
Hới và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, là các 
đơn vị trọng yếu về phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Sáng 17/04/2020, đoàn đại biểu Vietcombank Quảng 
Bình do ông Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Chi nhánh dẫn đầu đã tới thăm hỏi và chia sẻ với Ban lãnh đạo 
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong công 
tác phòng, chống dịch Covid -19, đồng thời trao tặng 30 triệu 
đồng cho Bệnh viện. 

Chiều cùng ngày, đoàn cũng đã tới gặp gỡ, chia sẻ cùng 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và trao tặng 
30 triệu đồng cho Đơn vị.

Ngày 11/05/2020, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ trao tặng xe ô tô điện 08 
chỗ trị giá 247,5 triệu đồng do Vietcombank Đông Đồng Nai 
ủng hộ Bệnh viện từ nguồn kinh phí của Chi nhánh. Chiếc xe 
điện nhằm hỗ trợ Bệnh viện trong công tác chuyên chở bệnh 
nhân lớn tuổi, người tàn tật di chuyển trong khuôn viên Bệnh 
viện. 

Đại diện Bệnh viện, Bác sĩ Phan Văn Huyên - Giám đốc gửi 
lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo Vietcombank nói chung 
và tập thể CBNV Chi nhánh Đông Đồng Nai nói riêng đã luôn 
đồng hành, hợp tác với Bệnh viện trong cả hoạt động chuyên 
môn lẫn các hoạt động thiện nguyện, phát triển dịch vụ y tế, 
nâng cao sức khỏe cộng đồng.Vietcombank Quảng Bình gặp gỡ, chia sẻ 

cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới

Ông Trần Thành Nam – Giám đốc Vietcombank Đông Đồng Nai (bên trái) trao tặng 
xe điện 08 chỗ cho Bệnh viên Đa khoa khu vực Long Khánh

Đại diện các đơn vị trong buổi trao tặng quà, 
(từ trái sang) gồm: anh Đoàn Duy  Khánh - 

Bí thư Đoàn cơ sở Vietcombank Bình Phước; 
Thượng tá Chu Huy Công - Đồn trưởng đồn 

biên phòng Lộc Tấn; Trung úy Nguyễn Văn Chanh -  
Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế

Đoàn thanh niên 
Vietcombank Bình Phước 

Vietcombank Quảng Bình 

Vietcombank Đông Đồng Nai

thăm hỏi và tặng quà bộ đội biên phòng huyện Lộc Ninh

tặng 60 triệu đồng cho Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới & Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh

trao tặng xe ô tô điện 08 chỗ cho Bệnh viện 
Đa khoa khu vực Long Khánh

Ông Ngô Đức Cường – Phó Giám đốc Vietcombank Lào Cai trao phần quà cho 
các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, mưa đá giông 
lốc liên tiếp trút xuống nhiều tỉnh, thành trong cả 
nước, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, 
trong đó có xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

Thống kê từ địa phương cho biết, có 08 hộ dân bị sập 
hoàn toàn nhà, 70 hộ dân bị giông lốc tốc toàn bộ mái 
nhà mất hoa màu và vật nuôi. 

Khu vực xã Bản Hồ phần lớn đều là đồng bào dân 
tộc thiểu số sinh sống, cuộc sống còn nhiều khó khăn, 
thu nhập chính từ nông nghiệp và chăn nuôi. Trước tình 
hình đó, với tấm lòng tương thân tương ái, mong muốn 
có thể gửi gắm sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần 
cho đồng bào vượt qua khó khăn, sớm khôi phục các 
hoạt động lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, ngày 
26/04/2020, đại diện Vietcombank Lào Cai đã tới thăm 
hỏi, trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại 
bởi thiên tai với tổng giá trị là 150 triệu đồng.

Nhân kỉ niệm 45 năm giải phóng miền 
Nam (30/04/1975-30/04/2020), sáng 
30/04/2020, Đoàn cơ sở Vietcombank 
Thăng Long tổ chức Lễ dâng hương 

tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự 
nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất 
nước.

Đ/c Bí thư Đoàn cơ sở Chi nhánh Phạm Văn 
Tạo dẫn đầu đoàn đến viếng và đặt vòng hoa tại 
Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, Hà Nội. Các đoàn viên thanh niên đã 
dành một phút mặc niệm, dâng hương thể hiện 
sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hi 
sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Đây là hoạt động thường xuyên của Đoàn cơ 
sở Vietcombank Thăng Long, thể hiện truyền 
thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là sự 
biết ơn những hy sinh của thế hệ đi trước cho 
hòa bình, độc lập hôm nay.

Vietcombank Lào Cai 

Đoàn cơ sở 
Vietcombank Thăng Long 

HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ 
ẢNH HƯỞNG BỞI THIÊN TAI

DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 
CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

Bài & Ảnh: Hoàng Thị Lâm Khánh

Bài & Ảnh: Phương Anh

Bài & Ảnh: Hồng Quân

Bài & Ảnh: Phạm Duy Phượng

Bài & Ảnh: Phan Thị Thu Trang

Đoàn cơ sở tới dâng hương Đài tưởng niệm phường Nghĩa Tân

NHỊP SỐNG
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trao tặng 1.500 khẩu trang y tế cho 
Bệnh viện Bà Rịa

NHỊP SỐNG

Thực hiện Công văn số 604/VCB-CĐ ngày 
18/02/2020 của Công đoàn Vietcombank về việc 
hưởng ứng tham gia hiến máu cứu người trong 
giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 và Kế hoạch 

số 35-KH/ĐTNK của Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh 
Vĩnh Phúc ngày 24/04/2020 về việc tuyên truyền, vận 
động “Hiến máu an toàn - Không ngại Covid-19”, sáng 
12/05/2020, 26 CBNV Vietcombank Vĩnh Phúc đã tình 
nguyên tham gia hiến máu tại Công ty TNHH Medlatec 
Vĩnh Phúc. Tại đây, các cán bộ đã được kiểm tra thân 
nhiệt, đo huyết áp, kiểm tra mẫu máu trước khi tiến 
hành lấy máu.

Hiến máu cứu người là hành động hết sức ý nghĩa 
nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, 
người lao động, mang giá trị và ý nghĩa nhân văn vô 
cùng to lớn, phát huy truyền thống tương thân tương 
ái, tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng trong 
lực lượng đoàn viên thanh niên nói chung và đoàn viên 
Vietcombank nói riêng. Việc làm thiện nguyện này góp 
phần thể hiện bản sắc văn hóa Vietcombank, đưa hình 
ảnh Vietcombank bền vững và nhân văn đến gần hơn 
với cộng đồng.

Cán bộ Vietcombank Vĩnh Phúc tham gia hiến máu

Cán bộ nhân viên 
Vietcombank Vĩnh Phúc
hưởng ứng phong trào 
hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người 
trong thời gian phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, sáng 09/05/2020, Công đoàn và 
Đoàn thanh niên Vietcombank Hải Dương 

phối hợp với Thành đoàn Hải Dương, Ban chỉ đạo 
vận động hiến máu tình nguyện TP. Hải Dương tổ 
chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng 
Thành Đông”.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc 
đời ở lại”, Đoàn viên Vietcombank Hải Dương đã 
hăng hái, tích cực tham gia chương trình mang 
đậm tính nhân văn này. Chương trình còn thu hút 
được đông đảo đoàn viên thanh niên khối cơ quan, 
viên chức, khối phường xã, trường học trên địa bàn 
TP.  Hải Dương tham gia. Kết quả, 231 đơn vị máu đã 
được thu nhận để nhập vào ngân hàng máu quốc gia.

Thông qua chương trình hiến máu “Giọt hồng 
Thành Đông”, những giọt máu tình nguyện của đoàn 
viên công đoàn, đoàn viên thanh niên Vietcombank 
Hải Dương đã cùng nhân lên tính nhân văn và sự 
sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng của mỗi CBNV 
Vietcombank.

Bài & Ảnh: Lê Thị Hiệp

Bài & Ảnh: Vũ Thùy Dương

Bài & Ảnh: Lê Bá Vương

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Bài: Trịnh Thùy Linh; Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Đoàn viên 
Vietcombank Hải Dương
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU 
“GIỌT HỒNG THÀNH ĐÔNG” 2020

Đoàn viên thanh niên Vietcombank Hải Dương tham gia hiến máu 
“Giọt hồng Thành Đông” 2020

Với mong muốn chia sẻ nhiều hơn và hưởng ứng tinh thần 
“lá lành đùm lá rách”, Chi đoàn 2 - Đoàn cơ sở Vietcombank 
Hoàn Kiếm phối hợp cùng Công đoàn Chi nhánh đã thực 
hiện chương trình ASXH “Ủng hộ 1 tấn gạo chung tay phòng 
chống dịch Covid-19”. 

Ngày 21/04/2020, đại diện Chi đoàn 2 đã liên hệ với ban 
tổ chức cây “ATM gạo” đặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đến thăm và trao 1 tấn gạo ủng hộ 
cho những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch. Thanh niên 
Chi đoàn cũng dành thời gian hỗ trợ ban tổ chức vận chuyển, 
sắp xếp gạo vào kho, chia túi và đóng gói. 

Sáng 17/04/2020, tại Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam, 
Vietcombank Hà Nam đã ủng hộ số tiền 50 triệu đồng cho 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Trước đó, hưởng ứng chương trình phát động của Công 
đoàn Vietcombank về ủng hộ công tác phòng chống dịch 
Covid - 19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long, đoàn viên công đoàn và người lao động tại 
Chi nhánh đã ủng hộ mỗi cán bộ tối thiểu 1 ngày lương, nhắn 
tin ủng hộ với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Ngày 31/03/2020, Vietcombank Bà Rịa đã trực tiếp trao 
tặng 1.500 khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các 
y bác sỹ tại Bệnh viện Bà Rịa.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 
khẩu trang y tế trở nên khan hiếm, đặc biệt là tại bệnh viện, 
nơi các y bác sĩ thường xuyên tiếp xúc và chăm sóc bệnh 
nhân. Nhận thức điều đó, CBNV Vietcombank Bà Rịa đã cùng 
nhau quyên góp, tìm kiếm nguồn khẩu trang y tế chất lượng 
để ủng hộ, tiếp sức cho các y bác sĩ.

Tại buổi trao tặng, ông Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Cấp 
cứu, Bệnh viện Bà Rịa bày tỏ lòng cảm kích với hành động 
thiết thực của CBNV Chi nhánh, khẳng định món quà ý nghĩa 
này sẽ là động lực giúp các y bác sỹ yên tâm trong công tác 
phòng chống dịch bệnh.

Vietcombank Bà Rịa tặng khẩu trang y tế cho Bệnh viện Bà Rịa

Ông Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Vietcombank Hà Nam 
(thứ 3 từ phải sang) trao biển ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho 

đại diện UB MTTQ tỉnh Hà Nam

Chi đoàn 2 - Đoàn cơ sở 
Vietcombank Hoàn Kiếm 

Vietcombank Hà Nam 

Vietcombank Bà Rịa

ủng hộ 1 tấn gạo phòng chống dịch 
Covid-19

ủng hộ 50 triệu đồng cho công tác 
phòng chống dịch Covid-19
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Ngày 21/04/2020, Ban Giám đốc Vietcombank Gia Lai đã 
đến chia sẻ và trao tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn trị 
giá 50 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, đơn vị 
tuyến đầu, trọng yếu trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đã gửi lời cảm ơn đến toàn 
thể CBNV Vietcombank Gia Lai về những món quà thiết thực, 
giúp cho công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, hạn chế 
được nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó 
khăn, yên tâm ổn định sản xuất kinh doanh trong và sau dịch 
Covid-19, Chi nhánh còn thực hiện giảm phí giao dịch qua các 
kênh, giảm lãi suất tiền vay,… cho khách hàng.

Vietcombank Hưng Yên trao tặng 100 bộ quần áo bảo hộ tại Trung tâm Y tế 
huyện Văn Giang – Hưng Yên

Bà Đỗ Thị Việt Hằng - Đại diện Ban Giám đốc Vietcombank Gia Lai trao tặng biểu 
trưng và khẩu trang y tế, dung dịch nước sát khuẩn cho Đại diện Lãnh đạo Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Gia Lai (bên phải)

Vietcombank Gia Lai

Vietcombank Hưng Yên

Trung tuần tháng 05/2020, BCH Công đoàn phối hợp với 
BCH Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long đã triển khai hoạt 
động ASXH, trao tặng tổng cộng 540 suất quà gồm dầu ăn, 
gạo với tổng trị giá 90 triệu đồng đến tận tay các hộ gia đình 
khó khăn trên địa bàn hoạt động của từng phòng thuộc Chi 
nhánh.

Cụ thể: Tại quận Cầu Giấy: Phòng Dịch vụ Khách hàng trao 
quà cho các gia đình ở phường Nghĩa Tân; PGD Nguyễn Văn 
Huyên trao tặng tại phường Quan Hoa; PGD Khúc Thừa Dụ 
trao quà tại phường Dịch Vọng. PGD Thụy Khuê trao quà tại 
phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) và PGD Cầu Diễn phụ trách 
hỗ trợ các gia đình tại phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm). 

Vietcombank Thăng Long 
hỗ trợ 90 triệu đồng cho các gia đình khó 
khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

hỗ trợ trang thiết bị y tế cho 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

trao 1.000 bộ trang phục phẫu thuật 
& phòng dịch tới các bệnh viện và 
đơn vị y tế tại Hà Nội và Hưng Yên

Ngày 24/04/2020, Đoàn thanh niên Vietcombank Long An đã tham gia cùng 
Tỉnh đoàn trong chuyến thăm và tặng quà cho các đồn biên phòng trên địa bàn 
huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. 

Trong những ngày cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, các chốt 
kiểm soát dã chiến được lực lượng Bộ đội biên phòng lập nên, vừa thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa ngăn chặn các trường hợp 
nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan qua đường biên giới. 

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên tinh thần, giúp các 
chiến sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 24/04/2020, tại Trụ sở UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế, 
Vietcombank Huế đã trao số tiền ủng hộ 100 triệu đồng cho 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Món quà là đóng góp, chia sẻ của tập thể CBNV Chi nhánh 
dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 
tỉnh, với mong muốn góp một phần sức lực, tiếp sức cán bộ, 
chiến sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ 
nơi tuyến đầu đầy nguy hiểm và gian nan. 

Trước đó, hưởng ứng chương trình phát động của Công 
đoàn Ngân hàng Việt Nam về ủng hộ công tác phòng chống 
dịch Covid - 19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long, CBNV Chi nhánh đã ủng hộ mỗi người 
tối thiểu 1 ngày lương, tổng số tiền trên 80 triệu đồng. 
Vietcombank Huế cũng ủng hộ công tác phòng, chống 
dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh của 08 
phường trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 48 triệu đồng. 

Ngày 22/04/2020, Vietcombank Nam Định đã ủng hộ 
4 buồng khử khuẩn cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, 
Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc, Trung Tâm Y tế huyện Ý Yên và 
Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy. Các buồng khử khuẩn được 
mua bằng số tiền được trích từ quỹ an sinh của Chi nhánh 
nhằm góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng, chống 
dịch Covid-19.

Buồng khử khuẩn do Vietcombank Nam Định trao tặng và 
lắp đặt chỉ mất từ 15 giây để làm sạch toàn thân một người 
trước khi đi vào khu vực phòng khám. 

Được biết, từ đầu tháng 3 đến nay, Chi nhánh đã tích cực 
tham gia ủng hộ tiền và vật chất cho các địa phương, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, 
với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Đoàn thanh niên tặng quà tại các chốt 
kiểm soát của Bội đội biên phòng

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Vietcombank Nam Định (thứ tư từ trái) 
trao buồng khử khuẩn cho Trung tâm y tế huyện Giao Thủy

Ông Lý Hoàng Vũ – Giám đốc Vietcombank Huế (thứ 3 bên trái sang) trao số tiền 
100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho đại diện Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch (thứ 
3 bên phải sang)

Đoàn thanh niên Vietcombank Long An 
tặng quà đồn biên phòng 

Vietcombank Huế 

Vietcombank Nam Định 

ủng hộ 100 triệu đồng cho công tác 
phòng chống dịch Covid-19

tặng 4 buồng khử khuẩn cho các 
trung tâm y tế

BCH Công đoàn Vietcombank Thăng Long trao nhu yếu phẩm 
tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

Bài & Ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh

Bài & Ảnh: Hoàng Anh

Bài & Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Bài: Phan Thị Thu Trang; Ảnh: Trần Sơn Lam

Từ ngày 17-22/4/2020, Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Hưng Yên đã trao tặng 1.000 bộ trang 
phục phẫu thuật và phòng dịch tới Bệnh viện Đa khoa 
Hòe Nhai (Hà Nội) và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên nhằm góp phần hỗ trợ nguồn cung trang 
thiết bị phòng hộ cho các y bác sĩ.

Ngoài ra, Vietcombank Hưng Yên còn trao tặng 10 
triệu đồng cho UBND phường Bần Yên Nhân, thị xã 
Mỹ Hào - địa bàn đóng trụ sở Chi nhánh, nhằm chung 
tay với chính quyền địa phương trong công tác phòng 
chống dịch bệnh Covid-19. 

Bài: Phạm Thị Kim Ngân; Ảnh: Liêu Hoàng Hải
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 Từ 04/05-03/08/2020;
Đối tượng: Khách hàng phát hành lần đầu thẻ tín dụng 

Vietcombank thương hiệu American Express (gọi chung là thẻ 
Amex).

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho khách hàng chưa từng phát hành thẻ tín 
dụng của Vietcombank trước thời điểm triển khai chương trình khuyến 
mại; Chương trình áp dụng cho sản phẩm thẻ tín dụng Vietcombank 
thương hiệu American Express, bao gồm: Thẻ Vietcombank Vietnam 
Airlines American Express; thẻ Vietcombank Cashplus Platinum 
American Express; thẻ Vietcombank American Express. 

Nội dung ưu đãi: 
 Ưu đãi 1: Hoàn tiền 15%, lên đến 02 triệu đồng khi thanh toán 
bằng thẻ tín dụng Amex mới phát hành.

 Ưu đãi 2: Tặng 01 điện thoại smartphone Samsung Galaxy 
A10S cho 50 chủ thẻ phát hành và có doanh số chi tiêu thẻ 
đạt tối thiểu 30 triệu đồng sớm nhất trong mỗi giai đoạn xét 
thưởng. Tổng số lượng điện thoại trong CTKM là 150

 Ưu đãi đặc quyền dành cho chủ thẻ tín dụng Amex:
 Trải nghiệm dịch vụ giao thẻ tại nhà của Vietcombank: Nhằm 

mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, từ 
20/04/2020, Vietcombank triển khai dịch vụ gửi thẻ trực tiếp 
tới địa chỉ đăng ký của khách hàng bằng hình thức gửi bảo 
đảm qua đường bưu điện. 

 Trải nghiệm tính năng tốt nhất của thẻ tín dụng Amex: Tỷ lệ 
hoàn tiền - cộng dặm Bông Sen Vàng tốt nhất thị trường; Công 
nghệ thanh toán contactless mang lại cho chủ thẻ trải nghiệm 
về sự tiện lợi và tốc độ khi thanh toán, chỉ cần chạm thẻ để 
thanh toán, không cần nhập PIN hoặc ký hóa đơn.

 Trải nghiệm Chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ 
thẻ Vietcombank tại Grab và Shopee.

 Vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900 54 54 13 
hoặc chi nhánh Vietcombank gần nhất để được hỗ trợ. 

VỚI MONG MUỐN MANG LẠI THẬT NHIỀU 
ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG KHI THANH 
TOÁN THẺ, TỪ NGÀY 01/05/2020, 
VIETCOMBANK PHỐI HỢP VỚI SHOPEE 
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN 
MẠI “CẢ TUẦN VUI VẺ CÙNG THẺ 
VIETCOMBANK - ƯU ĐÃI TẠI SHOPEE”, CHI 
TIẾT NHƯ SAU:

Vietcombank American Express
Ưu đãi mở thẻ tín dụng Ưu đãi hấp dẫn 

khi thanh toán thẻ 
Vietcombank 
tại Shopee

  Thời gian: Từ 01/05-31/07/2020, trong khung 
giờ từ 09h-23h59’59’’ hằng ngày.

  Đối tượng: Khách hàng thanh toán thẻ tín 
dụng và ghi nợ quốc tế Vietcombank thương 
hiệu Visa, American Express, Mastercard và JCB 
trên Website www.shopee.vn hoặc App mua 
hàng của Shopee.

 Nội dung ưu đãi: Giảm ngay 100.000 VNĐ cho 
đơn hàng từ 800.000 VNĐ

Lưu ý:
 Số lượt giảm giá: Tối đa 150 lượt mỗi ngày.
 Mỗi khách hàng được nhận tối đa 1 lượt giảm 

giá mỗi tuần.
 Hệ thống của Shopee tự động nhận diện giao 

dịch thẻ hợp lệ và giảm giá ngay khi khách 
hàng lựa chọn thanh toán bằng thẻ hợp lệ.

 Chương trình áp dụng theo Điều kiện điều 
khoản.

Nhân dịp chính thức triển khai hợp tác 
phân phối bảo hiểm, Vietcombank và 
FWD phối hợp thực hiện chương trình 

khuyến mại Thêm bảo vệ - Trọn niềm vui 
dành cho khách hàng đến tư vấn và mua các 
sản phẩm bảo hiểm FWD tại Vietcombank.

Cụ thể: Tặng Mã giảm giá thanh toán QR-
Pay trị giá lên đến 06 triệu đồng mua các sản 
phẩm bảo hiểm của FWD tại Vietcombank.

Bùng nổ ưu đãi khi 
đến tư vấn và mua
bảo hiểm FWD

Lưu ý: Mã giảm giá sẽ được gửi đến khách 
hàng thông qua tin nhắn OTT trên ứng dụng 
VCB-Mobile Banking. Khách hàng có thể dùng 
Mã giảm giá này để mua sắm trực tuyến hoặc 
thanh toán tại gần 70.000 điểm chấp nhận 
thanh toán của VNPAY trên toàn quốc thông 
qua tính năng QR-Pay ngay trên ứng dụng 
Mobile Banking của Vietcombank.

Chương trình áp dụng với các 
sản phẩm:

 FWD Con vươn xa - Bảo hiểm tiết kiệm 
giáo dục cho con;

 FWD Cả nhà vui khỏe - Bảo hiểm bệnh 
hiểm nghèo cho cả gia đình;

 FWD Đón đầu thay đổi 2.0 - Bảo hiểm kết 
hợp đầu tư với lãi suất đảm bảo.

Phí bảo hiểm 
năm đầu (FYP)

Tặng ngay mã giảm 
giá thanh toán QR-Pay

Từ 22 triệu VNĐ trở lên 900.000 VNĐ

Từ 44 triệu VNĐ trở lên 1,8 triệu VNĐ

Từ 66 triệu VNĐ trở lên 3 triệu VNĐ

Từ 88 triệu VNĐ trở lên 4,5 triệu VNĐ

Từ 110 triệu VNĐ trở lên 6 triệu VNĐ

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Sản phẩm áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế dành cho Khách 
hàng cá nhân, hạng Chuẩn, Vàng phát hành mới, gia hạn, thay 
thế, bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ.

Đối tượng áp dụng: Các khách hàng cá nhân có đăng ký sử 
dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vietcombank (VCB SMS B@
nking, VCB-iB@nking, VCB-Mobile B@nking) và có yêu cầu gửi 
thẻ trực tiếp đến địa chỉ cụ thể.

Các lợi ích ưu việt của dịch vụ:

 Tiết kiệm thời gian

 Không lo đi lại

 An toàn mùa dịch

 Hoàn toàn bảo mật

Sau khi nhận thẻ, Quý khách chỉ cần kích hoạt bằng 
1 trong 3 cách sau để sử dụng thẻ:

1  Cách 1: Gọi điện đến tổng đài 1900 54 54 13

2  Cách 2: 
  Soạn VCB<dấu cách>KHT<dấu cách><6 số đầu tiên của  

 thẻ cần kích hoạt><3 dấu chấm><3 số cuối cùng của thẻ  
 cần kích hoạt> (Ví dụ: VCB KHT 412975…123) gửi 6167

  Hoặc soạn: VCB HELP hoặc HELP KHT gửi 6167 để   
 được hướng dẫn.

3  Cách 3:
  Đăng nhập VCB - iB@nking tại website của    

 Vietcombank để được hướng dẫn.
  Hoặc đăng nhập VCB - Mobile B@nking trên thiết bị di  

 động của Quý khách để được hướng dẫn.

Dịch vụ gửi thẻ trực tiếp tới 
địa chỉ đăng ký của khách hàng
trong lãnh thổ Việt Nam
TỪ 20/04/2020, VIETCOMBANK TRIỂN KHAI DỊCH VỤ GỬI 
THẺ TRỰC TIẾP ĐẾN ĐỊA CHỈ DO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ 
TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM BẰNG HÌNH THỨC GỬI BẢO 
ĐẢM QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN.  

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

KẾT NỐI
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Công việc tất bật từ sáng đến tối, hóa đơn thất lạc, quên 
lịch thanh toán, không gặp được nhân viên thu tiền 
điện… tất cả đều có thể khiến cho việc thanh toán tiền 

điện bị chậm. Và đôi khi, bạn và gia đình rơi vào tình trạng bị 
cắt điện.

Thanh toán tiền điện 
chưa bao giờ dễ dàng đến thế
THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN - MỘT CÔNG VIỆC TƯỞNG CHỪNG NHỎ VÀ ĐƯỢC THỰC HIỆN HẰNG THÁNG ĐÔI 
KHI LẠI TRỞ NÊN PHỨC TẠP ĐỐI VỚI NHIỀU KHÁCH HÀNG, ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG NGƯỜI BẬN RỘN. 

Hãy tạm biệt nỗi lo bị cắt điện khi sử dụng các dịch 
vụ thanh toán tiền điện đa dạng và nhanh chóng của 
Vietcombank:

 Thanh toán trực tuyến 24/7 trên Internet Banking và 
Mobile Banking.

 Thanh toán tại bất cứ điểm giao dịch nào của Vietcombank 
ở gần bạn nhất.

 Thanh toán tại các máy ATM.
 Đặc biệt, bạn có thể lựa chọn hình thức thanh toán tự 

động với chỉ một lần đăng ký duy nhất (tại điểm giao 
dịch, Internet Banking hay Mobile Banking), hằng tháng, 
Vietcombank sẽ tự động thanh toán hóa đơn theo thông 
báo của công ty điện lực.
Không chỉ thanh toán tiền điện cho mình, bạn còn có 

thể dễ dàng hỗ trợ thanh toán tiền điện cho bạn bè và người 
thân. Đặc biệt, Dịch vụ Thanh toán Hóa đơn tiền điện được 
Vietcombank cung cấp hoàn toàn miễn phí trên tất cả các 
kênh thanh toán.

Kênh giao dịch Thanh toán từng lần
Thanh toán tự động
(Ủy quyền cho Vietcombank tự động thanh toán theo 
thông báo của công ty điện lực)

Quầy giao dịch Khách hàng đến giao dịch, mang theo giấy tờ tùy 
thân & thông tin mã hợp đồng ký

Khách hàng đến giao dịch, mang theo giấy tờ tùy thân & 
thông tin mã hợp đồng

Internet Banking
Đăng nhập >> Thanh toán hóa đơn >> Dịch vụ: 
Hóa đơn tiền điện
Và thực hiện theo hướng dẫn.

Đăng nhập >> Truy cập nhanh >> Đăng ký ủy quyền trích 
nợ tự động
Và thực hiện theo hướng dẫn.

Mobile Banking
Đăng nhập >> Tài chính >> Thanh toán hóa đơn 
>> Hóa đơn tiền điện
Và thực hiện theo hướng dẫn.

Đăng nhập >>  Tiện ích >> VCB-Auto Debit  >> Đăng ký 
dịch vụ
Và thực hiện theo hướng dẫn.

Hướng dẫn thanh toán:

Trước tín hiệu khả quan về việc 
dần đẩy lùi dịch Covid-19 tại Việt 
Nam, hân hoan chào đón cuộc 

sống mới sau một thời gian tạm nghỉ, 
Vietcombank xin trân trọng thông 
báo đến Quý khách hàng về việc 
cung cấp trở lại Ưu đãi ẩm thực cao 

Hoạt động trở lại Ưu đãi ấm thực cao cấp dành cho chủ thẻ Vietcombank Visa Signature

cấp dành cho khách hàng là chủ thẻ 
Vietcombank Visa Signature.

Tình trạng hoạt động của các nhà 
hàng trong danh sách có thể thay đổi và 
được cập nhật theo từng thời điểm. 

Chủ thẻ vui lòng liên hệ hotline 
(+84) 28 3824 0508 để được cập nhật 
thông tin.

VỚI MỤC TIÊU ĐẨY MẠNH THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN 
MẶT, TỪ NGÀY 28/04/2020, VIETCOMBANK TRIỂN KHAI DỊCH 
VỤ THANH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ NỘP PHÍ HẠ 
TẦNG CẢNG HẢI PHÒNG MỌI LÚC, MỌI NƠI TRÊN KÊNH NGÂN 
HÀNG TRỰC TUYẾN VCB-IBANKING. 

Từ ngày 29/04/2020, Vietcombank chính thức 
triển khai dịch vụ thanh toán phí, lệ phí dịch vụ hành 
chính công với UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng khách hàng (KH): KH cá nhân đã đăng 
ký, kích hoạt sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến 
VCB-iB@nking.

Phí dịch vụ: Miễn phí.

Thanh toán bảo hiểm xã hội & nộp phí 
hạ tầng cảng Hải Phòng trên VCB-iB@nking

• Bước 1: Khách hàng (KH) đăng nhập VCB-
iBanking >> Chọn chức năng thanh toán >> 
Chọn “Nộp bảo hiểm xã hội”.

• Bước 2: KH nhập thông tin theo quy định tại 
màn hình.

• Bước 3: KH kiểm tra lại thông tin 
Vietcombank hiển thị.

• Bước 4: KH thực hiện xác thực giao dịch.

• Bước 5: Kết thúc giao dịch.
 Phí giao dịch: 4.000 VND/giao dịch 
 (chưa bao gồm VAT).

 Bước 1: KH đăng nhập VCB-iBanking >> Chọn chức năng thanh 
toán >> Chọn “Nộp phí hạ tầng cảng biển”.

 Bước 2: KH nhập thông tin theo quy định tại màn hình.
 Bước 3: KH kiểm tra lại thông tin Vietcombank hiển thị. Trong 

trường hợp hệ thống không truy xuất được thông tin, KH vẫn 
có thể nhập thông tin một cách thủ công vào giao diện thực 
hiện giao dịch của VCB-iBanking.

 Bước 4: KH thực hiện xác thực giao dịch.
 Bước 5: Kết thúc giao dịch.

Phí giao dịch: Theo quy định hiện hành của Chính phủ về mức phí nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, cụ thể:
 Nộp tiền vào Kho bạc nhà nước tại Vietcombank: Miễn phí. 
 Nộp tiền vào Kho bạc nhà nước tại ngân hàng khác (phí chưa bao gồm VAT): 

 Dưới 500 triệu: 9.000 VND/giao dịch.
 Trên 500 triệu: 0,005% số tiền chuyển (tối đa 175.000 VND).

HƯỚNG DẪN NỘP PHÍ BẢO HIỂM XÃ HỘI 
TRÊN VCB-IBANKING

HƯỚNG DẪN NỘP PHÍ HẠ TẦNG 
CẢNG HẢI PHÒNG TRÊN VCB-IBANKING

1

2

3

4

5

DỊCH VỤ THANH TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ DỊCH VỤ CÔNG VỚI UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Quy trình thanh toán:
 Bước 1: KH thực hiện khai báo và làm thủ tục theo hướng dẫn của 

Cổng Dịch vụ Công của tỉnh.
 Bước 2: KH lựa chọn thanh toán, màn hình chuyển sang giao diện 

VCB-iB@nking của Vietcombank.
 Bước 3: Đăng nhập VCB-iB@nking. Sau khi đăng nhập, màn hình 

hiển thị thông tin giao dịch dịch vụ hành chính công KH cần 
thanh toán.

 Bước 4: KH kiểm tra thông tin, xác nhận giao dịch cần thanh toán 
và thực hiện xác thực giao dịch theo quy trình.

 Bước 5: Hệ thống kiểm tra và xử lý thông tin. KH nhận kết quả 
giao dịch tại màn hình thanh toán trên Cổng Dịch vụ Công. 

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

KẾT NỐI
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Ngày 04/05/2020, Vietcombank Sở giao dịch đã 
chính thức mở cửa tiếp đón những khách hàng 
đầu tiên đến giao dịch ở Trụ sở mới tại Tòa nhà  
11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. 

Đến với ngân hàng, không ít khách hàng đã ngạc 
nhiên và cảm nhận được sự trân quý mà Vietcombank 
Sở giao dịch dành cho mình khi từ quầy giao dịch đến 
từng bộ bàn ghế, tiểu cảnh hay hệ thống cây xanh đều 
được sắp đặt, bố trí khoa học và tinh tế, tạo nên một 
không gian giao dịch sang trọng, xanh mát và thân thiện, 
mang lại cho khách hàng những trải nghiệm hài lòng 
vượt trội. 

Mỗi cán bộ đều là hình ảnh đại diện cho Sở giao 
dịch, luôn niềm nở tiếp đón nhằm tránh cho khách hàng 
những bỡ ngỡ ban đầu, đồng thời hướng dẫn khách 
hàng tới đúng phòng ban cần giao dịch. Nhờ việc thông 
báo rộng rãi việc chuyển địa điểm cùng công tác đón 
tiếp chu đáo, tận tình, trong buổi sáng đầu tiên, số lượng 
khách hàng đến tham quan, giao dịch đông hơn hẳn so 
với thời gian trước.

Trong ngày đầu tiên Trụ sở mới đi vào hoạt động, 
Chi nhánh cũng vinh dự và tự hào được đón tiếp đại 
diện nhiều khách hàng lớn và các Chi nhánh trên địa bàn 
tới chúc mừng, chia vui.

Vietcombank Sở giao dịch 
chính thức đưa trụ sở mới 
vào hoạt động

Ngày 22/04/2020, Vietcombank Tiền Giang đã 
tổ chức Lễ ký kết hợp tác chi bảo hiểm xã hội 
(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với Bảo hiểm 
xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyết - Bí 
thư Chi Bộ, Giám đốc Chi nhánh cho biết: Bên 
cạnh việc cung ứng dịch vụ thu BHXH, BHYT, 
Vietcombank Tiền Giang tiếp tục mở rộng ký hết 
hợp tác chi BHXH, BHYT với BHXH tỉnh Tiền Giang. 
Mạng lưới Chi nhánh gồm 1 trụ sở và 4 phòng giao 
dịch trải rộng trên địa bàn tỉnh cùng hạ tầng công 
nghệ hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả 100% các 
chế độ BHXH, hướng tới mục tiêu thanh toán không 
dùng tiền mặt, góp phần cải cách thủ tục hành chính, 
giảm thiểu thời gian xử lý giao dịch, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia 
vào BHXH, BHYT, thực hiện tốt chủ trương chính 
sách của Chính phủ về việc thanh toán không dùng 
tiền mặt.

Ông Võ Khánh Bình - Giám đốc BHXH tỉnh Tiền 
Giang khẳng định sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác 
lâu dài với Vietcombank Tiền Giang, hỗ trợ Chi 
nhánh mở tài khoản chuyên chi tại các địa bàn chưa 
có phòng giao dịch và sẽ phối hợp thực hiện tốt việc 
chi trả các chế độ BHXH cho người dân và doanh 
nghiệp.

Lễ ký kết tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp 
tác toàn diện, gắn bó lâu dài giữa hai bên.

Bài & Ảnh: Lê Công Chuẩn

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Thái Hà

Vietcombank Tiền Giang 
ký kết chi BHXH, BHYT
với BHXH tỉnh Tiền Giang

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Tiền Giang cùng 
ông Võ Khánh Bình - Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang trao hợp đồng thỏa thuận 

giữa 2 bên

Sáng 07/05/2020, tại Trụ sở Chi nhánh, Vietcombank 
Quảng Nam đã tổ chức lễ trao thưởng cho khách hàng 
may mắn trúng giải chương trình khuyến mại “Đăng 
ký Ebank - Rinh nhanh xế xịn” và “Mở thẻ tín dụng 
Vietcombank thương hiệu American Express, nhận 
Samsung Galaxy A10s sành điệu”.

Theo đó, Vietcombank Quảng Nam vui mừng khi có 
02 khách hàng trúng thưởng Giải May mắn là Điện thoại 
Iphone 11 Pro Max 512MB (tương đương 43.110.200 
đồng) trong chương trình “Đăng ký Ebank - Rinh nhanh 
xế xịn”.

Cũng tại buổi lễ, Chi nhánh đã trao thưởng đến 02 
khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình 
“Mở thẻ tín dụng Vietcombank thương hiệu American 
Express, nhận Samsung Galaxy A10s sành điệu”.

Nhằm duy trì ổn định các dịch vụ ngân hàng trong mùa dịch, 
Vietcombank Thăng Long triển khai kế hoạch đồng hành cùng Bảo 
hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chi trả cho các đối tượng nhận tiền mặt 
trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm theo lịch 
trình chi trả tại nhà của TCT Bưu điện Việt Nam từ ngày 16-28/4/2020, 
từ đó tiếp cận trực tiếp và tư vấn cho cán bộ hưu dấu cách tài khoản 
thanh toán. 

Nhân dịp này, Vietcombank Thăng Long gửi tặng mỗi khách hàng 
khi chuyển phương thức nhận lương từ tiền mặt sang tài khoản mở 
tại Vietcombank một bộ quà ý nghĩa và được đóng gói đẹp mắt gồm: 
một khẩu trang vải kháng khuẩn và một chai nước xịt rửa tay khô.

Ngày 18/05/2020, Vietcombank Hoàn Kiếm tham dự buổi 
họp báo công bố quyết định của Sở Tư pháp Hà Nội về việc 
“Phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện đấu 
giá trực tuyến” cho Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia 
(NALAF). 

Tại sự kiện, NALAF và Vietcombank Hoàn Kiếm đã ký thỏa 
thuận hợp tác quản lý tài khoản và cung cấp dịch vụ là các 
kênh thanh toán của Vietcombank để thanh toán tiền đặt 
trước tham gia đấu giá, các khoản chi phí tham gia đấu giá và 
các khoản tiền khác cho khách hàng của NALAF.

Với hạ tầng công nghệ hiện đại cùng đội ngũ CBNV 
chuyên nghiệp, hệ thống sản phẩm đa dạng, Vietcombank 
Hoàn Kiếm khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ để đáp 
ứng tốt nhất các yêu cầu của NALAF, qua đó đồng hành và hỗ 
trợ cho sự phát triển bền vững của hai bên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Nam 
trao giải May mắn đến 02 khách hàng là anh Nguyễn Thanh Hiển và 

chị Nguyễn Thị Bích Thuyên

Ông Quản Văn Minh – Tổng Giám đốc NALAF (bên trái) và ông Thiều Quang Hiệp – 
Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm ký kết thỏa thuận hợp tác

Chi trả lương hưu và mở tài khoản tại nhà đối tượng hưởng 
bảo hiểm xã hội

Vietcombank Quảng Nam 

Vietcombank Thăng Long

Vietcombank Hoàn Kiếm & NALAF 

trao thưởng các chương trình khuyến mãi

đồng hành trả lương hưu & mở tài khoản tại nhà cho cán bộ hưu trí

ký kết thỏa thuận hợp tác
Bài & Ảnh: Khổng Minh Hải

Bài & Ảnh: Trương Ái Nguyệt

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

KẾT NỐI
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KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG 
PGD THÀNH PHỐ BẮC NINH 

Vietcombank Đông Đồng Nai thông báo về 
việc đổi tên và địa điểm PGD Thống Nhất trực 
thuộc Vietcombank Đông Đồng Nai, cụ thể 
như sau:

 Tên cũ: PGD Gia Kiệm

 Địa điểm cũ: Số D1/045, Quốc lộ 20, ấp 
Nam sơn, xã Quang Trung, huyện Thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai.

 Tên mới: PGD Thống Nhất

 Địa điểm mới: Số 685 Quốc lộ 20, thị trấn 
Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 
Nai.

 Điện thoại: 02513.779799

 Fax: 02513.779754

 Thời gian thay đổi: Từ ngày 28/04/2020.

Từ ngày 04/05/2020, PGD thành phố Bắc Ninh - PGD thứ 
7 của Vietcombank Bắc Ninh - chính thức đi vào hoạt 
động.

PGD thành phố Bắc Ninh sẽ thực hiện tất cả các dịch vụ 
ngân hàng gồm: Huy động vốn, cho vay, tài khoản, thẻ, 
chuyển tiền, ngân hàng điện tử, nhận kiều hối… đáp 
ứng đa dạng nhu cầu của các tổ chức doanh nghiệp, 
các tầng lớp dân cư tại địa bàn. 

Quý khách hàng giao dịch xin vui lòng liên hệ:

 Địa chỉ: Lô số 06/N16 dự án khu ĐTM đường Lê Thái 
Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh.

 Điện thoại: 0222.3906.961

 Fax: 0222.3906.964

Ngày 04/05/2020, Vietcombank Đắk Lắk đã khai trương 
PGD Thuần Mẫn tại địa chỉ 421-423 Giải Phóng, thị trấn Ea 
Đ’răng, huyện Ea H’leo, là PGD thứ 10 của Chi nhánh qua gần 
25 năm đi vào hoạt động. 

Tham dự buổi khai trương có ông Nguyễn Ngọc Hoàng 
- Phó Bí thư Huyện ủy huyện Ea H’leo, ông Tăng Hải Châu - 
Giám đốc NHNN tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Trọng Thu - Chánh 
thanh tra NHNN tỉnh Đắk Lắk, Ban Giám đốc Chi nhánh, các 
cán bộ lãnh đạo phòng tại trụ sở và các PGD đến thăm và 
chúc mừng.  

Nhân dịp khai trương, PGD Thuần Mẫn ưu đãi phí chuyển 
tiền trong nước, phát hành thẻ, mở tài khoản miễn phí cho 
khách hàng trong 30 ngày. Ngoài ra, khách hàng đến giao 
dịch trong tuần khai trương sẽ được nhận những phần quà 
tặng tiện ích.

Các đ/c Lãnh đạo huyện, NHNN tỉnh, Ban Giám đốc CN và PGD 
Thuần Mẫn chụp hình lưu niệm tại buổi khai trương, chúc mừng 

PGD Thuần Mẫn và đ/c Mai Văn Phúc - Trưởng phòng (ở giữa)

Vietcombank 
Đông Đồng Nai

Vietcombank Bắc Ninh 

Vietcombank Đắk Lắk 

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM 
PGD THỐNG NHẤT

khai trương PGD Thuần Mẫn

KẾT NỐI
KHCN & ĐÀO TẠO

Tham dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn 
Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT, Trưởng nhóm 
nghiên cứu Vietcombank - chủ trì tọa 
đàm, các thành viên nhóm nghiên cứu 

Vietcombank, lãnh đạo một số phòng/ban/
trung tâm TSC; ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ 
trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ 
Công Thương và ông Phạm Sỹ Thành - Giám đốc 
Chương trình Nghiên cứu kinh tế Trung Quốc, 
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng 
cho rằng thương chiến Mỹ-Trung nhằm xác 
định lại trật tự thương mại thế giới đã và đang 
ảnh hưởng mạnh đến giao dịch thương mại 
toàn cầu, thay đổi dòng lưu chuyển thương mại 

Tọa đàm Bức tranh thương mại toàn cầu,
thương chiến Mỹ-Trung 
& các phản ứng của Việt Nam

Bài & Ảnh: Trường Đào tạo

TRONG QUÝ I/2020, NHÓM NGHIÊN CỨU VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC 02 
BUỔI TỌA ĐÀM VỚI CHỦ ĐỀ “BỨC TRANH THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU, QUAN 
ĐIỂM CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CÁC CHÍNH SÁCH PHẢN ỨNG” VÀ 
“CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ-TRUNG VÀ TÁC ĐỘNG TỚI VIỆT NAM”.

Diễn giả Ngô Chung Khanh chia sẻ các thông tin về bức tranh thương mại toàn cầu tại tọa đàm cùng với các đại biểu 
Vietcombank

giữa Mỹ và Trung Quốc - 2 đối 
tác thương mại lớn nhất của 
Việt Nam. Việc phân tích, đánh 
giá những kênh tác động của 
diễn biến này đối với kinh tế 
Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam 
sẽ giúp dự báo những cơ hội, 
thách thức đối với nền kinh 
tế Việt Nam nói chung và 
Vietcombank nói riêng.

Tại buổi tọa đàm, các đại 
biểu đã được nghe trao đổi 
của các chuyên gia về các 
vấn đề: Bức tranh thương 
mại toàn cầu; Nhận định và 
đánh giá tác động chiến tranh 
thương mại Mỹ-Trung đến 
kinh tế thế giới nói chung và 
Việt Nam nói riêng và Đánh 
giá các chính sách phản ứng 
của Chính phủ Việt Nam.

Sau phần trình bày của 
các diễn giả, các đại biểu đã 
trao đổi, làm rõ các cơ hội và 
thách thức đối với đối với nền 
kinh tế Việt Nam cũng như 
Vietcombank trong thời gian 
tới.

Kết luận buổi tọa đàm, ông 
Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên 
HĐQT, Trưởng nhóm nghiên 
cứu nhận định, đại dịch 
Covid-19 có thể làm chậm tiến 
trình của thương chiến Mỹ-
Trung nhưng không làm giảm 
mức độ căng thẳng và mục 
tiêu của cuộc chiến. Với vị trí 

là quốc gia láng giềng của Trung Quốc, Việt Nam 
chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc thương chiến này. 

Bên cạnh đó, bối cảnh hiện tại cũng mở ra 
cơ hội lớn cho Việt Nam tham gia vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu, tiếp nhận dòng vốn đầu tư 
nước ngoài. Tuy nhiên, tận dụng được các cơ 
hội này phụ thuộc vào khả năng của Việt Nam 
trong việc: Quản trị kinh tế vĩ mô; Phát triển cơ 
sở hạ tầng, quản trị môi trường; Quản trị tính 
dễ biến động của dòng vốn; Kiểm soát rủi ro bị 
coi là quốc gia thao túng tiền tệ.

Bài & Ảnh: Thùy Trang

Bài: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Bài: Trịnh Thanh Hải
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Quản lý và nâng cao CLDV không chỉ là câu 
chuyện về mặt chính sách. Dịch vụ được 
cung cấp cho KH bởi con người, tại ngân 
hàng, đó là những cán bộ giao dịch, cán bộ 

KH, là đội ngũ bảo vệ, lễ tân và tất cả những người 
tham gia vào quá trình phục vụ. Trải nghiệm của 
KH đến từ từng “điểm chạm” trong quá trình phục 
vụ của ngân hàng, sự hài lòng của KH có được 
thông qua những trải nghiệm tốt ấy. Nhưng điều 
ngân hàng mong muốn không chỉ là sự hài lòng 
mang tính thời điểm, mà là những KH gắn bó và 
trung thành. Để đạt được điều đó, tính nhất quán 
trong công tác phục vụ KH là rất quan trọng. Bởi 
thế, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực dịch vụ KH và các ngân hàng đều ban hành 
những quy tắc, quy chuẩn phục vụ KH làm kim chỉ 

Để thực hiện hiệu quả 
công tác đào tạo nâng cao CLDV
tại các chi nhánh Vietcombank?
TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, KHI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 
TRỞ NÊN KHÔNG THỂ THIẾU VỚI DOANH NGHIỆP VÀ MỖI 
CÁ NHÂN, CÁC NGÂN HÀNG CÀNG CÓ THÊM ĐỘNG LỰC 
TRONG CUỘC ĐUA GIÀNH THỊ PHẦN VÀ GIỮ CHÂN KHÁCH 
HÀNG (KH). ĐỂ ĐỨNG VỮNG TRONG CUỘC CẠNH TRANH 
NÀY, MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ KHÔNG THỂ THIẾU ĐỐI 
VỚI CÁC NGÂN HÀNG LÀ QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG DỊCH VỤ (CLDV).

nam cho CBNV thực hiện trong công tác phục 
vụ KH.

Tại Vietcombank, Bộ tiêu chuẩn CLDV được 
ban hành lần đầu năm 2008, sửa đổi bổ sung 
và ban hành lại năm 2018 với mục đích đưa ra 
những hướng dẫn, quy định nhằm chuẩn hóa 
công tác phục vụ KH tại các điểm giao dịch. 
Trên cơ sở các tiêu chuẩn đã ban hành, Trụ sở 
chính thực hiện liên tục công tác truyền thông 
và đào tạo để CBNV hiểu và thực hiện tốt các 
yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn trong công việc hằng 
ngày. Tuy nhiên, việc đào tạo bởi Trụ sở chính 
chỉ có thể được tổ chức tập trung theo từng chi 
nhánh, với thời lượng và nội dung giới hạn, đủ 
để truyền đạt những nội dung cơ bản. Do đó, 
vẫn có thể có khoảng cách giữa công tác đào tạo 
và triển khai thực tế của từng CBNV. Để khắc 
phục nhược điểm này, các chi nhánh cần chủ 
động tự đào tạo, huấn luyện CBNV trong công 
tác phục vụ KH. 

Vậy, làm thế nào để công tác tự đào tạo được 
thực hiện hiệu quả? Sau đây là một số gợi ý từ 
Bộ phận Quản lý CLDV - Phòng Quản lý bán Sản 
phẩm bán lẻ Vietcombank đối với công tác tự 
đào tạo, huấn luyện tại chi nhánh:

Đào tạo cung cấp kiến thức cơ bản đầy 
đủ cho nhân viên

Để thực hiện đúng các 
tiêu chuẩn phục vụ KH của 
Vietcombank, đầu tiên CBNV 
hiểu đầy đủ các nội dung 
của Bộ tiêu chuẩn này, bởi 
vậy, công tác đào tạo cán bộ 
là hết sức quan trọng. Kinh 
nghiệm cho thấy việc đào 
tạo cán bộ mới ngay sau khi 
tuyển dụng, trước khi tiếp 
nhận công việc tại các chi 
nhánh sẽ cho hiệu quả tốt. Việc đào tạo mới ngay 
từ đầu luôn dễ dàng hơn việc “sửa lỗi” cho cán bộ 
sau khi đã hình thành thói quen phục vụ KH một 
cách cảm tính và tùy tiện.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đào tạo đối với các 
quy định, quy trình và yêu cầu mới ban hành 
trong công tác phục vụ cho toàn thể CBNV cũng 
rất cần thiết. Công tác đào tạo nên được thực hiện 
bởi chính các đơn vị đưa ra quy định, chính sách 
tại Trụ sở chính. Thông thường khi ban hành các 
quy định, chính sách mới, Trụ sở chính sẽ có các 
hình thức truyền thông, đào tạo đa dạng như: 
ban hành văn bản, tài liệu hướng dẫn, tổ chức cầu 
truyền hình, đào tạo phổ biến cho lãnh đạo hoặc 
một số cán bộ đại diện của chi nhánh, đào tạo qua 
e-learning và đào tạo trực tiếp... Trong trường hợp 
cảm thấy cần tăng cường đào tạo thông qua Trụ 
sở chính, đặc biệt là về công tác phục vụ KH, chi 
nhánh hoàn toàn có thể yêu cầu một chương trình 
đào tạo tập trung riêng phù hợp để đảm bảo hiệu 
quả triển khai tốt nhất sau đó.

Huấn luyện trong thực tiễn công việc
Đây thực chất là công việc của “lãnh đạo” 

trực tiếp phải thực hiện với CBNV tại các điểm 
giao dịch, trong đó, lãnh đạo/ trưởng phòng/ 
trưởng bộ phận đóng vai trò người giám sát, 
huấn luyện việc triển khai, áp dụng các tiêu 
chuẩn dịch vụ KH cho CBNV phục vụ KH. Công 
tác huấn luyện được thực hiện sau khi cán bộ 
đã nắm được các nội dung cơ bản được quy 
định trong Bộ tiêu chuẩn. Người huấn luyện sẽ 
nắm được điểm mạnh, điểm yếu, các vấn đề mà 
từng cán bộ gặp phải để đưa ra góp ý hướng 
dẫn cụ thể dựa trên thực tiễn.

Nêu gương và khuyến khích chia sẻ
Khi có một điển hình tốt về công tác phục vụ 

KH tại chi nhánh, việc khen ngợi, biểu dương 
và khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm với CBNV 
khác sẽ có tác dụng tốt trong việc tạo ra một 

môi trường thi đua lành mạnh. 
Thêm vào đó, việc thực hiện các 
tiêu chuẩn phục vụ KH không 
thể thực hiện như một quy 
trình máy móc mà cần nhiều kỹ 
năng giao tiếp, “đọc vị” KH để 
xử lý các tình huống đa dạng 
diễn ra hằng ngày tại các điểm 
giao dịch. Do đó, mỗi CBNV đều 
có những kinh nghiệm cá nhân 
phong phú, kinh nghiệm được 
chia sẻ chính là bài học thực tế 

tốt nhất để mọi người cùng rút kinh nghiệm, 
học tập và trau dồi thêm.

Sự đồng đều và nhất quán là quan 
trọng nhất

Điều này có nghĩa là việc phục vụ KH tốt 
phải luôn được thực hiện mọi lúc, ở mọi khâu 
trong quá trình phục vụ, đối với mọi KH đến 
giao dịch tại ngân hàng. Một điểm giao dịch có 
“ngôi sao sáng về CLDV” là không đủ. Điều cần 
hơn là mọi nhân viên đều phải có nhận thức 
đúng đắn, hiểu rõ và cùng làm tốt, đó chính là 
cốt lõi trong việc duy trì sự hài lòng và gắn bó 
dài lâu của KH. Người quản lý tại điểm giao dịch 
cần giám sát, huấn luyện CBNV do mình quản lý 
để có thể phục vụ KH tốt mọi lúc, tại mọi “điểm 
chạm” trong quá trình trải nghiệm của KH. 

Hy vọng rằng, với những gợi ý trên đây, các 
chi nhánh sẽ có thêm thông tin bổ ích trong 
công tác tăng cường, nâng cao CLDV, góp phần 
thực hiện mục tiêu “Đứng đầu về mức độ hài 
lòng của KH” mà Vietcombank đã đặt ra.

KHCN & ĐÀO TẠO

Việc đào tạo mới ngay 
từ đầu luôn dễ dàng hơn 
việc “sửa lỗi” cho cán bộ 
sau khi đã hình thành 
thói quen phục vụ KH 
một cách cảm tính và 
tùy tiện.

Bài & Ảnh: Đoàn Việt Công
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Bài & Ảnh: Chi đoàn 1 - Trung tâm Thẻ

Sương dần tan nhường chỗ cho những tia 
nắng, trời ấm dần lên. Giữa sân trường ngập 
nắng, đoàn chúng tôi đã trao tặng trang thiết bị 
dạy học cho nhà trường và các phần học bổng 
cho các em học sinh. 25 em là 25 tấm gương 
tiêu biểu của trường với những thành tích xuất 
xắc. Từng phần quà trao tay dù không lớn về giá 
trị vật chất nhưng có giá trị tinh thần vô cùng 
lớn lao. Chính giá trị ấy đã lan tỏa khiến không 
khí buổi lễ trao tặng không còn câu nệ về nghi 
thức mà đọng lại trong lòng chúng tôi cảm xúc 
về những chiếc lá lành được sẻ chia cho những 
chiếc lá kém may mắn hơn. Những phút cuối 
của buổi lễ, chúng tôi chia bánh kẹo cho các em. 
Nhanh chóng nhận ra số lượng bánh kẹo đoàn 
mang đi không đủ, con gái của một thành viên 
trong đoàn đã chủ động cùng mẹ mua thêm 
bánh kẹo và bim bim để buổi lễ kết thúc thật 
trọn vẹn. Sau này, khi tâm sự với chúng tôi, 
thành viên ấy không khỏi xúc động khi thấy con 
gái của mình thực sự đã lớn lên rất nhiều sau 
chuyến đi.

Chúng tôi đã có một hành trình đẹp để mang 
những hy vọng đến thầy và trò Trường Tiểu 
học và THCS Xuất Tác. Hành trình của chúng tôi 
đong đầy những yêu thương của hơn 100 tấm 
lòng tại Trung tâm thẻ Vietcombank. Chuyến đi 
lần này chỉ là một trong rất nhiều những hành 
trình nhân ái của CBNV Vietcombank mà hành 
trình nào cũng đầy ắp những niềm tin được sẻ 
chia để vun đắp một tương lai tươi sáng hơn.

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…”
(Trịnh Công Sơn)

Nhân ái - một trong số những giá trị cốt 
lõi của Văn hóa Vietcombank - đã được 
thấm nhuần trong lớp lớp thế hệ CBNV 
Vietcombank nói chung và CBNV Trung 

tâm thẻ nói riêng. Mỗi năm, chúng tôi chọn những 
mảnh đời, số phận chưa may mắn trên dải đất hình 
chữ S để cùng chung tay sẻ chia bớt những khó 
khăn vất vả của họ. Năm nay, Trường Tiểu học và 
THCS Xuất Tác, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 
chính là điểm đến của chúng tôi trong hành trình 
nối dài những yêu thương của mình.

Hành trang mà Trung tâm thẻ cùng Chi nhánh 
Thái Nguyên mang đến với thầy và trò Trường 
Tiểu học và THCS Xuất Tác, bên cạnh tấm lòng 
thiện nguyện, là 02 tấm bảng chống lóa, 50 bộ bàn 
ghế mới, 01 tủ sách thiếu nhi, hàng trăm cuốn vở 
còn thơm mùi giấy và rất nhiều phần học bổng cho 
các em học sinh. 

Chúng tôi hẹn thầy cô và các em học sinh để 
tổ chức lễ trao tặng “Trang thiết bị dạy và học tại 
Trường Tiểu học & THCS Xuất Tác” vào 10h sáng 
Thứ 7 cuối cùng của tháng 11/2019. Sau quãng 
đường di chuyển khó khăn với những sự cố ngoài 
dự kiến, đoàn chúng tôi đã tới được điểm hẹn. 
Ngoài sân trường, các em học sinh đã ngồi thẳng 
hàng ngay ngắn đợi đoàn. 

Màu xanh
     thắp sáng hy vọng

Hình ảnh về buổi trao tặng trang thiết bị dạy học của Đoàn thiện nguyện cho 
Trường TH&PTCS  Xuất Tắc

Hình ảnh về những tình cảm hồn hậu, đáng yêu của các em nhỏ dành 
cho đoàn thiện nguyện của Trung tâm thẻ

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

“Sống trong đời sống, 
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?”

(Trịnh Công Sơn)

Trong cuộc sống bộn bề ngày nay, con 
người chúng ta dường như cô đơn hơn. 
Đó là lý do để những nghĩa cử cao đẹp cần 
được tuyên truyền rộng rãi. Việc giáo dục 

gương người tốt, việc tốt phải được lan rộng, 
giúp mọi người học tập và làm theo. Những việc 
làm đó như những giọt nước thấm vào lòng đất, 
chảy về một hướng thành suối, thành sông và 
hợp thành biển cả với một ý nghĩa lớn lao, thể 
hiện tinh thần trách nhiệm cũng như lòng nhân 
ái “thương người như thể thương thân” của dân 
tộc. 

Hiểu được điều đó, Vietcombank Sài Thành 
hằng năm luôn tổ chức các chương trình từ 
thiện thiết thực và ý nghĩa, nhằm chia sẻ về vật 
chất lẫn tinh thần đến những người có hoàn 
cảnh khó khăn, nêu cao trách nhiệm của doanh 

Vietcombank Sài Thành: 
Vì niềm hạnh phúc của người 
trao và nhận

nghiệp đối với cộng đồng và lan tỏa các giá trị 
nhân văn cao đẹp của Vietcombank.

Với mong muốn “chung tay vì một mùa Tết 
ấm tình” cùng những hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn Quận 5, Quận 10 (TP. Hồ Chí Minh) và 
các bệnh nhân đang phải điều trị tại các bệnh 
viện, Vietcombank Sài Thành đã thực hiện các 
chương trình như: Tết yêu thương - trao quà 
Tết cho người bệnh khó khăn đang điều trị tại 
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; 
Tặng quà cho hộ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên 
đán Canh Tý 2020; Chăm lo Tết Canh Tý cho hộ 
nghèo; Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Củ Chi,… 

Các chương trình đã diễn ra vui vẻ với 
những nụ cười, niềm hạnh phúc của những con 
người “Cho và Nhận”.

Các hoạt động thiện nguyện hướng đến 
cộng đồng, hướng đến những người nghèo có 
hoàn cảnh khó khăn luôn được Vietcombank 
Sài Thành quan tâm. Đây là nét đẹp văn hóa mà 
từng cán bộ Vietcombank Sài Thành sẽ luôn gìn 
giữ và phát huy, lan tỏa yêu thương trong cộng 
đồng và xã hội. 

Đại diện Chi nhánh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đại diện Chi nhánh tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Bài: Huỳnh Xuân Phước; Ảnh: Trần Châu Thúy Vy
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NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

NHỮNG NGÀY QUA, TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP VÀ NGHIÊM TRỌNG CỦA 
DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19, CHÚNG TA VẪN THẤY 
TRỌNG TÂM LÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN, NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦY NHÂN VĂN 
CỦA CÁC CBNV VIETCOMBANK NÓI CHUNG, CHI NHÁNH BẮC BÌNH DƯƠNG 
NÓI RIÊNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH, BẢO VỆ SỨC KHỎE CỘNG 
ĐỒNG. NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP ĐÓ NHƯ NHỮNG TIA NẮNG, SƯỞI ẤM 
CỘNG ĐỒNG, MANG LẠI NIỀM TIN VÀO CON NGƯỜI, THỂ HIỆN TINH THẦN 
TRÁCH NHIỆM VÀ TÍNH NHÂN VĂN TẠI NGÔI NHÀ CHUNG VIETCOMBANK.

Vietcombank Bắc Bình Dương trang bị khẩu trang, 
nước rửa tay cho khách hàng và CBNV phòng chống 

dịch Covid-19

Bài & Ảnh: Chu Bảo Ngọc

NÓI KHÔNG VỚI DỊCH BỆNH
Vì một Vietcombank

phí cho khách hàng tại quầy 
giao dịch (trong khi không ít 
nơi đẩy giá hoặc "găm" hàng 
không bán) đã tạo hiệu ứng 
lan tỏa trong xã hội, góp phần 
hạn chế sự lây lan của dịch 
bệnh, nâng cao ý thức phòng 
chống dịch của người dân 
và tô đẹp thêm hình ảnh con 
người Vietcombank. Tính đến 
nay, Vietcombank Bắc Bình 
Dương đã trang bị được gần 
2.000 khẩu trang cho khách 
hàng.

Ngoài ra, để công tác 
phòng dịch hiệu quả hơn, hạn 
chế lượng khách hàng đến 

"Đoá hoa tinh thần"
của Phòng Thanh toán liên ngân hàng

Bài & Ảnh: Lê Thị Huyền Trang

XUÂN 2020 LÀ MỘT MÙA XUÂN ĐẶC BIỆT VỚI 
VIETCOMBANK BỞI MỐC QUAN TRỌNG TRONG VIỆC 
CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG CORE BANKING 
MỚI VÀO RẠNG SÁNG NGÀY 27/01 (TỨC MÙNG 3 TẾT 
NGUYÊN ĐÁN). THÀNH QUẢ TUYỆT VỜI NÀY LÀ KẾT TINH 
NHỮNG NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG NGHỈ, SỰ ĐOÀN KẾT 
CỦA TẬP THỂ CÁN BỘ VIETCOMBANK TỪ KHẮP CÁC CHI 
NHÁNH TỚI CÁC PHÒNG BAN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH. 

Bài viết này, chúng tôi muốn tôn vinh 
tấm gương một trong những người 
góp phần làm nên tinh thần đoàn kết 
ấy, một “đóa hoa tinh thần” bừng sắc 

trong vườn hoa người tốt việc tốt Vietcombank. 
Chị là Lê Minh Nga - Phó trưởng Trung tâm 
thanh toán, kiêm Trưởng phòng Thanh toán 
liên ngân hàng, thuộc Trung tâm thanh toán Trụ 
sở chính.

Gắn bó với Trung tâm thanh toán từ ngày 
còn trẻ, trải qua các vị trí công việc từ thanh 
toán viên, kiểm soát viên, rồi lên cấp lãnh đạo, 
hơn ai hết, chị là người thấu hiểu những khó 
khăn, vất vả của các cán bộ ở từng vị trí. Do 
vậy, khi Trung tâm thanh toán chuyển đổi mô 
hình từ cấp Phòng lên cấp Trung tâm vào tháng 
9/2019, chị đã được bổ nhiệm và tiếp nhận phụ 
trách Phòng thanh toán liên ngân hàng mới ra 
đời cùng rất nhiều trăn trở và bộn bề khó khăn. 

Chị đã chuẩn bị tinh thần cho các cán bộ 
tương lai của mình ngay từ giai đoạn chuyển 
giao mô hình. Từ tháng 8/2019, các cán bộ 
được lên kế hoạch đi học luân phiên thêm mảng 
nghiệp vụ bổ trợ, đầu mối các mảng nghiệp vụ 
cũng được giao trách nhiệm soạn thảo và cập 
nhật cẩm nang hạch toán, tập hợp các tài liệu 
liên quan để gửi cho các thanh toán viên, kiểm 
soát viên của toàn bộ Phòng thanh toán liên 
ngân hàng, đảm bảo tất cả mọi cán bộ đều phải 
biết các phần việc khác. Đồng thời, chị cùng 

các cán bộ gấp rút rà soát các công việc để tiếp 
nhận và bàn giao với các phòng ban liên quan. 
Từ bỡ ngỡ và lo lắng, các cán bộ của Phòng 
Thanh toán liên ngân hàng đã luôn được chị 
ân cần hỏi han, chia sẻ cùng những khó khăn 
vướng mắc trong công việc. 

Cùng ăn, cùng làm, cùng đi sớm về muộn với 
nhân viên, có lẽ cũng đã làm nên một chị Nga 
thực sự thân thương và gần gũi. Dù mệt mỏi và 
nhiều áp lực, nhưng chị luôn cười, nụ cười ngọt 
ngào đầy cảm thông với đồng nghiệp, luôn động 
viên các anh chị em cố gắng, cùng nhau đồng 
lòng mọi việc rồi sẽ suôn sẻ và thành công. 

Cùng với sự phát triển của Vietcombank, 
chị Nga không ngừng phấn đấu, nhiều năm liền 
đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi 
đua cấp ngành, được tặng giấy khen của Thống 
đốc NHNN và đạt danh hiệu “Giỏi việc ngân 
hàng, đảm việc nhà”. 

Là lãnh đạo, đồng thời là Tổ trưởng BCH 
Công đoàn cơ sở, bằng trái tim lắng nghe và sẻ 
chia, chị Nga luôn là điểm tựa tinh thần vững 
chắc, bến đỗ an yên cho mọi người yên tâm 
công tác.

Chị Lê Minh Nga - Phó Trưởng Trung tâm thanh toán, kiêm Trưởng 
phòng TTLNH, TSC Vietcombank

giao dịch tại quầy, Chi nhánh 
đã thực hiện hiệu quả việc 
khuyến khích và tư vấn, hướng 
dẫn cặn kẽ khách hàng ưu tiên 
sử dụng kênh ngân hàng số và 
thanh toán qua thẻ. 

Trước những hành động 
đẹp đẽ và ấm áp đó, chị Lê 
Thị Thảo, khách hàng đến 
giao dịch tại Chi nhánh bày 
tỏ: "Vietcombank ngày càng 
gần gũi, chuyên nghiệp trong 
phong cách phục vụ và chăm 
sóc khách hàng. Món quà của 
Vietcombank là chiếc khẩu 
trang miễn phí đã thực sự giúp 
ích cho rất nhiều người chúng 
tôi".

Trong ý thức chung nhằm 
phòng tránh lây nhiễm dịch 
bệnh, bảo vệ an toàn cho 
cộng đồng, những hành động 
vì mọi người của Chi nhánh 
đang được lan tỏa mạnh mẽ, 
tạo thêm sự vững tin trong 
công tác phòng chống dịch. 
Đặc biệt, những hành động 
đẹp của cán bộ Vietcombank 
Bắc Bình Dương nói riêng và 
Vietcombank nói chung đã góp 
phần đẩy lùi những thông tin 
giả mạo về dịch bệnh hay tin 
tức tiêu cực gây tâm lý hoang 
mang, lo lắng cho người dân.

Vietcombank Bắc Bình 
Dương có vị trí đắc địa tại 
khu công nghiệp nên tập 
trung lượng khách hàng 

đến giao dịch hằng ngày lớn, 
đặc biệt là lượng khách đến từ 
Trung Quốc, nơi khởi phát dịch 
Covid-19. Vì vậy, việc phòng bệnh 
cho CBNV và khách hàng đến giao 
dịch là vấn đề được quan tâm 
hàng đầu. 

Bên cạnh thực hiện nghiêm 
các hướng dẫn, khuyến cáo phòng 
dịch của Bộ Y tế và Vietcombank, 
hình ảnh CBNV Vietcombank Bắc 
Bình Dương tặng khẩu trang y 
tế, cung cấp nước rửa tay miễn 
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NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Bài & Ảnh: Nguyễn Viết Trí Thành

Tôi quen Diệp cách đây 5 năm, khi tôi 
được nhận vào làm tại Vietcombank. 
Ngày đầu tiên làm việc ở môi trường 
công sở trong nước đối với một thanh 

niên đã sống hơn 10 năm ở nước ngoài đã để lại 
trong tôi nhiều cảm xúc và ấn tượng khó quên, 
nhất là cô bạn với dáng người bé nhỏ, nhưng 
nổi bật với sự nhanh nhẹn, đôi mắt đen láy và 
nụ cười duyên dáng, toát lên vẻ thân thiện. Trần 
Ngọc Diệp chính là người đầu tiên đến bàn làm 
việc của tôi, đưa cho tôi cây bút, quyển sổ, các 
tài liệu và hướng dẫn tôi các công việc cơ bản 
ban đầu.

Làm việc cùng nhau một thời gian, tôi bất 
ngờ với sự thông minh của Diệp. Diệp có quan 
điểm tín dụng rất chặt chẽ, cẩn thận, có cái 
nhìn sắc sảo và có nhiều phương pháp đánh giá 
doanh nghiệp theo nhiều khía cạnh khác nhau. 
Bên cạnh đó, Diệp là một cô bạn rất tốt bụng, 

Cán bộ Trần Ngọc Diệp
“Cuốn từ điển sống” 

về NGHIỆP VỤ 

TÔI MUỐN KỂ CHO CÁC BẠN NGHE VỀ MỘT GƯƠNG 
NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT MÀ TÔI BIẾT. ĐÓ LÀ CÔ BẠN ĐỒNG 
NGHIỆP TRẦN NGỌC DIỆP CỦA TÔI, HIỆN ĐANG LÀ CÁN 
BỘ KHÁCH HÀNG PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 
VIETCOMBANK BA ĐÌNH.

hay giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp, luôn đứng đầu 
và tiên phong trong các công tác ASXH. 

Không những thế, Diệp còn tích cực tham 
gia các phong trào, công tác đoàn thể của cơ 
quan. Cũng chính vì sự hoạt bát năng động và 
có tâm với nghề nên Diệp đã hoàn thành rất tốt 
nhiệm vụ được giao, luôn là một trong những 
cán bộ xuất sắc tại Chi nhánh trong những năm 
qua. Với lối sống giản dị, gần gũi, hòa đồng, Diệp 
nhận được sự tin yêu cũng như lòng quý mến 
của đồng nghiệp và lãnh đạo. 

Giỏi giang, được cấp trên tin tưởng, nhưng 
Diệp không tỏ ra kiêu căng, cho mình là hơn 
người, mà bạn rất chan hòa, nhiệt tình giúp đỡ 
đồng nghiệp. Bạn nhận trách nhiệm kèm cặp 
các nhân viên mới và luôn tiên phong nhận 
nhiệm vụ khó. Ngoài ra, Diệp luôn sẵn sàng 
giúp đồng nghiệp trong các vấn đề phức tạp, 
sẵn sàng ở lại muộn để giải quyết đến cùng các 
vấn đề.

Đối với mọi người, Diệp đôi khi như một 
“cuốn từ điển sống” về nghiệp vụ, hỏi câu nào 
bạn cũng có thể trả lời được, có khi bạn trả lời 
luôn một cách chắc chắn, có khi bạn cũng phải 
suy nghĩ để đưa ra được câu trả lời cho những 
vấn đề khó. Hình ảnh người bạn gái tận tụy, 
chăm chỉ, nhiệt tình hỗ trợ công việc cho đồng 
nghiệp, luôn là người cuối cùng rời phòng đã 
trở nên quen thuộc với chúng tôi.

Cá nhân tôi luôn coi Diệp là người tin cậy 
để học hỏi và mong muốn mỗi đoàn viên thanh 
niên tại Vietcombank, với sức trẻ và tinh thần 
nhiệt huyết tràn đầy, hãy là một bông hoa, để 
góp phần cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

Cán bộ Trần Ngọc Diệp (thứ 3 từ trái sang) với tập thể 
Phòng Khách hàng doanh nghiệp

Cán bộ Trần Ngọc Diệp

TẤM GƯƠNG 
TRUYỀN CẢM HỨNG

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc

Chị Nguyễn Thu Trang – KSV Phòng Xuất khẩu 1 – Trung tâm TTTM

Lần gần đây nhất, trong chuyến tình 
nguyện cùng Trung tâm, tôi được giao 
cùng team với chị chuẩn bị bánh kẹo 
và quà tặng. Đọng lại trong tôi là sự 

tâm huyết của chị từ điều nhỏ nhất. Hình ảnh 
đẹp của chị trong tôi là dáng người gầy gầy ôm 
thùng đồ đi băng băng hơn 5 km đường bộ dốc 
núi, mồ hôi thoáng trên mặt và trán nhưng chị 
luôn nở nụ cười khiến chúng tôi cảm phục.

Điều khiến tôi ngưỡng mộ chị còn là cái tâm 
trong nghề, đặc biệt là tinh thần truyền cảm 
hứng. Về năng lực, không phải bàn cãi, bởi lẽ 
chỉ sau gần 3 năm công tác tại Trung tâm, chị đã 
được đề bạt lên vị trí Kiểm soát viên chứng từ. 
Tôi hay trêu chị là "một cái kính lúp", từng lỗi 
nhỏ, dấu chấm dấu phẩy chị cũng không để sót, 
giúp khách hàng yên tâm khi gửi gắm niềm tin 
ở Vietcombank.

Nhớ khoảng hơn một năm 
trước, khi Trung tâm cơ cấu 
lại phòng ban, tôi được chuyển 
sang Phòng Xuất khẩu. Bỡ ngỡ 
với công việc mới, tôi thường 
xuyên phải nhờ chị chỉ bảo. 
Và điều tôi nhận được luôn là 
những câu trả lời nhiệt tình, 
lý giải một cách sắc bén, minh 
họa một cách tập trung. Luôn 
có những chồng hồ sơ cao ngất 
với SLA cam kết cho khách 
hàng nội bộ cần được xử lý 
ngay, nhưng khi đồng nghiệp 
có những thắc mắc, câu hỏi cần 

giải đáp, đằng sau gọng kính là một ánh mắt 
cương nghị luôn nhẹ nhàng giải thích vấn đề. 
Từ những điều giản dị đó, tôi thấy được đúng 
nghĩa của việc đặt cái tâm vào công việc, đó 
không chỉ là hoàn thành xuất sắc công việc của 
mình mà còn là sự hỗ trợ đồng nghiệp.

Đặc biệt, khi kì thi CDCS sắp đến, một kì thi 
chứng chỉ quốc tế trong việc tạo lập xử lý kiểm 
tra chứng từ, chị như một cô giáo nhỏ sẵn sàng 
chia sẻ kinh nghiệm của bản thân và thôi thúc 
chúng tôi chăm chỉ học tập rèn luyện.

Khi nhận thấy khối lượng công việc đang ở 
cường độ cao, nở nụ cười tủm tủm tỉm, chị luôn 
hỏi các chuyên viên trong nhóm có cần hỗ trợ 
hay giúp gì không. Điều đó như một ngọn lửa 
truyền cảm hứng, để thôi thúc chúng tôi có tinh 
thần làm việc nhóm, hỗ trợ nhau và cùng gặt hái 
kết quả. 

Giá trị văn hóa của một doanh nghiệp không 
phải là một điểm đến, đấy là một hành trình. 
Và hành trình đó chắc chắn cần những tâm hồn 
biết truyền cảm hứng như chị. Từ đó, không 
chỉ ở chị, tôi hay nhóm tôi, mà sẽ lan tỏa tới các 
Vietcombanker khác, cùng nhau tạo ra những 
giá trị tương lai.

CÔNG TÁC TẠI TRUNG TÂM TTTM HƠN 4 NĂM, SỰ CHĂM 
CHỈ, CẦN MẪN VÀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO TỪ CHỊ 
KHIẾN THẾ HỆ SAU NHƯ CHÚNG TÔI TIN YÊU. SỰ TIN YÊU 
ẤY GIỐNG NHƯ MỘT NGỌN LỬA, TRUYỀN CẢM HỨNG ĐAM 
MÊ VÀ ĐẦY NHIỆT HUYẾT. ĐÓ CHÍNH LÀ CHỊ NGUYỄN THU 
TRANG - KIỂM SOÁT VIÊN PHÒNG XUẤT KHẨU 1, TRUNG 
TÂM TTTM.
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Năng lượng
CÁI DÁNG NGƯỜI NHỎ NHẮN MÀ NHANH THOĂN THOẮT 
ẤY, NẾU NHÌN ĐẰNG SAU KHÔNG AI NGHĨ CHỊ THUỘC 
THẾ HỆ 6X. Ở CHỊ TOÁT LÊN MỘT NỘI LỰC, MỘT SỨC TRẺ 
DẺO DAI VÀ BỀN BỈ, KHIẾN NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH 
CẢM NHẬN ĐƯỢC NGUỒN NĂNG LƯỢNG DỒI DÀO VÀ LAN 
TỎA. CHỊ LÀ NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN - TRƯỞNG PHÒNG 
PHÒNG CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU 2, TRUNG TÂM TTTM 
VIETCOMBANK TP. HỒ CHÍ MINH.

Tôi và chị, kẻ Bắc người Nam, nhưng công việc 
đã hơn một lần đưa chúng tôi xích lại gần 
nhau. Như một cơ duyên, trong chuyến công 
tác của chị tại Hà Nội, tôi có cơ hội được hiểu 

và khâm phục chị hơn. Những ngày ấy thật vất vả 
với tất cả chúng tôi, thế nhưng chị và đồng nghiệp 
trong team rất nhẫn nại và bền bỉ với nhiệm vụ 
hỗ trợ đội ngũ tại Hà Nội khi chuyển giao toàn bộ 
nhóm công việc ra Hà Nội. Chị cùng đồng đội hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về với gia đình thân 
yêu trong những ngày cuối cùng của năm. Thời 
điểm chị vẫn gọi là “cực dữ vậy” mà ánh mắt luôn 
ngời sáng, tràn ngập năng lượng và nhiệt huyết, 
khiến người đối diện như được tiếp thêm sức 
mạnh. 

Lại thêm một lần duyên nợ khi tôi được cử 
đi công tác tại TP. Hồ Chí Minh. Do yêu cầu công 
việc, tôi lựa chọn làm việc tại phòng chị trong 
hai ngày. Bên ly trà sữa trân châu rất ngon do 
chính tay chị làm, Ngọc Tuyền chia sẻ với chúng 
tôi về cách chị xử lý công việc. Tôi vẫn không 
hiểu tại sao chị lại có nhiều năng lượng đến thế. 
Một cán bộ quản lý, một người vợ, một người 
mẹ mà vẫn đủ thời gian và dư năng lượng để 
làm những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng vô 
cùng trân quý đến vậy! Cảm ơn chị đã khiến tôi 
thấy mình cần thay đổi. Đó là ảnh hưởng của 
chị đối với tôi. Tôi bất ngờ hơn khi biết về cuộc 
sống riêng của chị. Lại một điểm khiến tôi phải 
thay đổi nhân sinh quan của chính mình.

Sau này, khi có cơ hội được trao đổi công 
việc nhiều hơn, tôi được hiểu thêm về “con 
người công việc” của chị, luôn đúng deadline, 
luôn định hướng, dự liệu được những việc cần 
phải làm và vấn đề phát sinh.

Tự biết chúng tôi có duyên với nhau, nhưng 
chỉ có tôi thấy mình bị cuốn về phía chị, ở chị 
luôn tỏa ra cái năng lượng khiến người đối diện 
hướng về phía mình. Đó là con người chị. Cách 
chị sống. Cách chị làm việc. Trên hết cả, mọi sự 
đến từ tâm của chị. Cái tâm sáng và cái nhìn tích 
cực, đầy hảo sảng. Chị khiến tôi muốn trầm hơn 
và đi chậm lại giữa cuộc sống bộn bề này, để 
cảm nhiều hơn, hiểu hơn về bản ngã của chính 
mình.

Chị Ngọc Tuyền và các cán bộ phòng CTXK2- Nguồn: FB Trade Finance Center- Vietcombank

Người truyền

Bài & Ảnh: Phạm Thị Phương Uyên

Tôi may mắn được làm việc tại Phòng Dịch 
vụ 2 thuộc Trung tâm hỗ trợ khách hàng 
Vietcombank cùng với các anh chị trẻ và 
nhiệt huyết. Tuy phòng mới thành lập được 

2 năm nhưng có nhiều anh chị đạt được bề dày 
thành tích trong công tác hết sức ấn tượng. Song, 
người tôi muốn nhắc đến ở đây là một người hết 
sức giản dị và giàu đức hy sinh. Tuy không đạt 
được những thành tích xuất sắc nhưng anh luôn 
được mọi người yêu mến. Đó là Trần Quang Luân. 

Luân vốn dĩ là người Sài Gòn chính gốc, từng đi 
du học Thạc sỹ kinh tế tại Đức, tiếng Anh rất giỏi 
và đã có kinh nghiệm hơn 7 năm làm tổng đài viên 
ngân hàng. Tuy vậy, Luân luôn rất khiêm tốn và hay 
giúp đỡ mọi người. 

Do đặc thù công việc của chúng tôi là làm theo 
ca kíp, mọi người đa số lại ở rất xa cơ quan, nên 
những ca đêm là rất nan giải. Ấy vậy mà anh Luân 
luôn sẵn lòng đổi ca trực cho đồng nghiệp khi có 
thể, bất kể ngày lễ, Tết. Mọi người hay gọi đùa anh 
là “vị cứu tinh” của phòng những khi chúng tôi 
vướng mắc việc gia đình.

Bài & Ảnh: Hà Thị Phượng

Trong công việc, anh luôn 
gương mẫu, đi làm đúng giờ dù 
nắng hay mưa, kể cả những lúc 
người không được khỏe, anh 
vẫn đến công sở, nỗ lực làm 
việc. Những ngày đơn vị tôi cần 
tăng ca túc trực chấm đối chiếu 
core dữ liệu lúc đêm khuya tới 
rạng sáng, anh là người xung 
phong làm thay đồng nghiệp. 
Sáng hôm sau, anh vẫn là người 
đến phòng sớm nhất, gương 
mặt vẫn tràn đầy năng lượng. 

Là người nghiêm túc trong 
công việc, anh Luân luôn để 
tâm tìm hiểu các sản phẩm và 
quy định mới của Vietcombank. 
Mỗi lần ngân hàng ra sản phẩm 
dịch vụ mới, tôi đều thấy anh 
trải nghiệm sản phẩm với tâm 
trạng phấn khởi. Anh không 
quên tuyên truyền cho cả 
phòng cùng trải nghiệm, cứ 
như sản phẩm đó là đứa con 

tinh thần của anh vậy. Có điều gì chưa rõ hoặc 
chưa chắc chắn, anh trực tiếp hỏi đồng nghiệp 
hoặc cấp trên. Khi đã thông hiểu, anh ghi ngay 
vào một quyển sổ nhỏ. Cách ghi chép trình bày 
rất bài bản và chi tiết, thực sự là một cuốn cẩm 
nang hữu ích cho công việc.

Với khách hàng, anh luôn nhiệt tình giúp đỡ, 
chưa khi nào tôi thấy anh than vãn kêu ca về 
áp lực công việc. Tuy chỉ là một nhân viên bình 
thường như bao nhân viên khác nhưng tôi lại 
thấy anh là một người phi thường, có tài và có 
tâm trong công việc, luôn âm thầm giúp đỡ mọi 
người. Anh luôn được đánh giá là cán bộ hoàn 
thành tốt công việc được giao hằng năm. 

Nếu có cơ hội được bình chọn “người cống 
hiến thầm lặng cho công việc nhất”, tôi xin được 
bình chọn anh. Mong anh luôn có sức khỏe để 
cống hiến cho Vietcombank như những gì anh 
đã làm.

Người cống hiến 
thầm lặng…

Trần Quang Luân tận tình hướng dẫn đồng nghiệp mới

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
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Trong một lần lục tìm tư liệu cho Phòng 
Truyền thống của Chi nhánh, tôi tình cờ 
tìm thấy một cuốn tập ố vàng ngoài bìa 
ghi chữ “Công Đoàn” một cách nắn nót. 

Lần giở từng trang, tôi nhận ra đây là sổ ghi biên 
bản họp BCH Công đoàn Vietcombank Đà Nẵng 
(BCH CĐ) nhiệm kỳ 1984. Lần đọc từng trang, tôi 
hết sức xúc động trước sự năng nổ, sáng tạo của 
BCH CĐ trong việc tìm mọi giải pháp nâng cao thu 
nhập của đoàn viên, cải thiện đời sống vô cùng 
khó khăn của thời kỳ bao cấp. Trong cái khó ló cái 
khôn, BCH CĐ đã làm được nhiều điều rất đáng để 
những người làm công tác công đoàn ngày nay học 
hỏi.

Bật mí giải pháp cải thiện đời sống 
Năm 1984, nền kinh tế Việt Nam vẫn bao cấp, 

đời sống của người dân hết sức khó khăn, CBNV 
Vietcombank Đà Nẵng cũng không tránh khỏi cảnh 
giật gấu vá vai. Để có thêm thu nhập, họ phải làm 
thêm ngoài giờ, bất kỳ công việc gì. 

Tuy nhiên, có được việc làm thêm cũng không 
phải dễ dàng. Được lãnh đạo Chi nhánh “bật đèn 
xanh” và hỗ trợ tích cực, BCH CĐ đã chạy đôn chạy 
đáo, tận dụng mối quan hệ với các khách hàng để 
kiếm việc làm cho đoàn viên như liên hệ với Cảng 
Đà Nẵng nhận bốc dỡ hàng hóa vào ban đêm và 
ngày nghỉ; liên hệ với Công ty Liên hiệp XNK Quảng 
Nam-Đà Nẵng nhận bóc vỏ đậu phụng và phân loại 
hạt cà phê: liên hệ với Công ty bao bì xuất khẩu 

CÔNG ĐOÀN 
VIETCOMBANK 
ĐÀ NẴNG 
NGÀY ẤY Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức

nhận gia công hòm gỗ bao bì xuất khẩu… Khi có 
thu nhập khá hơn, BCH CĐ huy động đoàn viên 
góp vốn kinh doanh sắt phế liệu với Công ty An 
Hòa... Sổ ghi biên bản họp BCH CĐ cũng được 
dùng như sổ chấm công, phân chia thu nhập từ 
làm thêm cho thấy hầu như tất cả đoàn viên, từ 
giám đốc đến các trưởng phòng đều làm thêm, 
ai có sức khỏe thì làm nhiều, người yếu hơn thì 
nhận làm ít.

Biên bản theo dõi công tác đời sống năm 
1984 cho thấy việc làm thêm ngoài giờ và sự 
chạy vạy của BCH CĐ đã giúp đoàn viên có thêm 
khoản thu nhập tới gần 600 đồng/người/tháng 
(lương cán bộ mới tốt nghiệp đại học tại thời 
điểm năm 1984 chỉ 60 đồng/tháng). Đây là mức 
thu nhập quá cao mà cán bộ ngành khác có thể 
ghen tị, thậm chí “phê bình”. 

Từ “chạy việc làm” đến “chạy cơm áo” 
Bên cạnh “chạy việc làm” thêm, BCH CĐ 

cũng vất vả trong việc lo cơm áo cho đoàn viên, 
từ việc “chạy củi”, “chạy gạo” đến “chạy vải” may 
áo quần ngày Tết. Biên bản họp BCH CĐ ngày 
14/12/1984 chỉ có ba dòng, trong đó dòng cuối 
cùng ghi “Chạy vải cho đoàn viên nhân dịp Tết”. 
Từ “chạy” đã nói hết sự vất vả nhưng hết sức 
năng nổ và sáng tạo của BCH CĐ thời kỳ ấy.

Không những thế, BCH CĐ còn quan tâm 
chăm lo đến con em đoàn viên. Ngày Quốc tế 
Thiếu nhi hay Tết Trung thu, CĐ tổ chức vui 

chơi và tuyên dương khen thưởng cho các cháu 
học giỏi. Trường hợp không có điều kiện tổ chức 
thì cũng chi tiền để bố mẹ lo cho các cháu. Biên bản 
họp BCH CĐ ngày 8/9/1984 ghi “Trung thu không 
có điều kiện tổ chức vui chơi cho các cháu nên CĐ 
chi cho mỗi cháu 20 đồng, đồng thời đề nghị trích 
quỹ phúc lợi chi cho thêm mỗi cháu 30 đồng”. Như 
vậy, nhân dịp Tết Trung thu mỗi cháu nhận được 
tổng cộng 50 đồng, bằng một tháng lương của cán 
bộ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thời bấy 
giờ.

Sôi nổi với công tác phong trào
Sổ ghi biên bản họp BCH CĐ phần lớn thể 

hiện các hoạt động chăm lo, cải thiện đời sống 
cho đoàn viên, đặc biệt là tạo công việc làm thêm 
ngoài giờ. Tuy nhiên, các biên bản cũng cho thấy 
Vietcombank Đà Nẵng có nhiều hoạt động phong 
trào tích cực như mỗi đoàn viên mua công trái 
500 đồng, ủng hộ đồng bào biên giới phía Bắc 
200 đồng, thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia 
đình... 

Đặc biệt, tuy đời sống vất vả nhưng phong trào 
ca hát của Vietcombank Đà Nẵng rất sôi nổi. Đội 
văn nghệ do ông Nguyễn Văn Khánh phụ trách 
tham gia nhiều hội diễn của Ngành và địa phương, 
đoạt nhiều giải thưởng cao. 

Người cũ nay còn đâu
Trang đầu tiên của sổ ghi biên bản đề ngày 

15/2/1984 với tiêu đề “Nghị quyết họp Ban chấp 
hành phân công trách nhiệm nhiệm kỳ 1984”. Theo 
đó, ông Nguyễn Văn Hải được bầu làm Thư ký phụ 

trách chung và công tác tổ chức và tuyên huấn; 
bà Cao Xuân Lan - Phó thư ký, phụ trách công 
tác đời sống và nữ công; bà Nguyễn Thị Thanh 
Hà - Ủy viên nữ công và tuyên huấn; bà Đặng 
Thị Kim Hường - Ủy viên tài chính và văn thể 
mỹ; ông Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên văn thể 
mỹ và đời sống.

Ông Nguyễn Văn Hải sau này được bổ nhiệm 
Phó Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng, rồi Giám 
đốc Vietcombank Quảng Ngãi, hiện đã nghỉ hưu. 
Bà Cao Xuân Lan hồi đó là Trưởng phòng Kế 
toán đã mất năm 1993. Bà Nguyễn Thị Thanh 
Hà sau này được bổ nhiệm Phó Giám đốc rồi 
Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng cũng đã nghỉ 
hưu năm 2011. Ông Khánh và bà Hường cũng 
đã nghỉ hưu từ 2008.

Theo sổ ghi biên bản, năm 1984, 
Vietcombank Đà Nẵng có 35 đoàn viên, đến nay 
hầu hết đã nghỉ hưu và có người đã qua đời như 
bác Hoàng Thúc Phồn và bác Nguyễn Đăng Cao, 
nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh 
thời kỳ đó. Số đoàn viên ngày ấy còn lại chưa 
bằng số ngón tay trên một bàn tay. 

Ôn cố tri tân
Kể từ khi đất nước thực hiện chính sách mở 

cửa, hoạt động kinh doanh của Vietcombank 
nói chung và Vietcombank Đà Nẵng nói riêng 
ngày một khởi sắc, lợi nhuận năm sau luôn cao 
hơn năm trước, trở thành Chi nhánh NHTM dẫn 
đầu khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đời sống 
của CBNV ngày nay cũng như môi trường làm 
việc đã thay đổi, quyền lợi về vật chất, tinh thần 
và các phúc lợi xã hội được đảm bảo… Do vậy, 
hoạt động công đoàn ngày nay cũng có nhiều 
thay đổi về phương pháp cũng như nội dung. 
BCH CĐ ngày nay không phải chạy cơm - áo - 
gạo - tiền như trước. 

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành 
lập Vietcombank Đà Nẵng (30/4/1975-
30/4/2020), người viết bài này hiện cũng là 
một cán bộ công đoàn trân trọng chia sẻ những 
thông tin để thế hệ trẻ hiểu thêm về truyền 
thống, những khó khăn mà các thế hệ tiền bối 
đã trải qua. Ôn cố tri tân, ôn lại chuyện công 
đoàn ngày ấy không phải là để kể khổ mà để 
thấu hiểu giá trị Vietcombank Đà Nẵng ngày 
hôm nay không phải tự nhiên mà có mà là nỗ 
lực của các thế hệ CBNV, trong đó có sự năng nổ 
và sáng tạo của những người làm công tác công 
đoàn ngày ấy.

Vietcombank Đà Nẵng ngày hôm nay 
không phải tự nhiên mà có mà là nỗ 
lực của các thế hệ CBNV, trong đó có sự 
năng nổ và sáng tạo của những người 
làm công tác công đoàn ngày ấy.

NGÔI NHÀ THỨ HAI
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Bộ Y tế khuyến cáo, ngoài việc tập thể dục 
thường xuyên, đúng cách, tích cực vận động 
cơ thể, cần phải ăn uống đủ chất, giữ ấm 
mũi, họng, tăng cường sức khỏe thể lực lẫn 

sức khỏe tinh thần để phòng tránh dịch Covid-19. 
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng, việc nâng cao sức đề kháng trực 
tiếp giúp ta chống chọi lại những căn bệnh từ virus 
hay cả ung thư. Ngược lại, khi hệ miễn dịch suy 
giảm, vi khuẩn, virus và độc tố có thể tấn công cơ 
thể, từ đó rất dễ dẫn đến mắc một số căn bệnh đặc 
biệt là bệnh hô hấp.

Trong thành phần bữa ăn hằng ngày cần có 
chất bột đường để cung cấp năng lượng; chất đạm, 
chất béo để xây dựng nên các thành phần của một 
hệ miễn dịch. Mỗi loại thực phẩm có một số chất 

Chế độ dinh dưỡng 
& tập luyện trong mùa dịch

Bài: Hoàng Thái Hùng

TRƯỚC TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN HẾT SỨC PHỨC TẠP, CÓ NGUY CƠ BÙNG PHÁT, 
THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI, BÊN CẠNH LÀM VIỆC TỪ XA, TẠM NGỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG 
DỊCH VỤ KHÔNG THIẾT YẾU, KHÔNG TẬP CHUNG ĐÔNG NGƯỜI, ĐEO KHẨU TRANG KHI RA 
KHỎI NHÀ, RỬA TAY SÁT KHUẨN THƯỜNG XUYÊN… THÌ HƠN LÚC NÀO HẾT, VIỆC NÂNG CAO 
SỨC KHỎE, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG ĐỂ CHỐNG LẠI DỊCH BỆNH LÀ RẤT CẦN THIẾT.

dinh dưỡng đặc hiệu. Vì vậy, chúng ta nên ăn đa 
dạng, cân bằng tất cả các loại thực phẩm. Khi 
cơ thể có đầy đủ chất dinh dưỡng đồng nghĩa 
với chúng ta có một hệ miễn dịch khỏe mạnh 
và tăng sức đề kháng để chống lại virus. Các 
nhóm thực phẩm cần đảm bảo đầy đủ, cân bằng 
trong bữa ăn, bao gồm: nhóm thực phẩm giàu 
chất bột đường từ cơm, bún, phở, bánh mì,…; 
nhóm thực phẩm giàu chất đạm từ thịt, cá, 
trứng, sữa; một ít chất béo từ dầu hoặc các loại 
hạt; đặc biệt là tăng cường gấp đôi rau xanh, 
trái cây trong khẩu phần để có thể cung cấp 
cho cơ thể đầy đủ các vitamin, đặc biệt là các 
vitamin C, vitamin A, vitamin β-carotene, kẽm, 
polyphenol,… là những chất chống ô xy hóa, 
có vai trò kháng khuẩn và hỗ trợ hệ miễn dịch, 

chống lại các tác nhân gây bệnh. Các loại rau, 
trái có rất nhiều vitamin C, vitamin E sẽ tăng 
cường hệ miễn dịch cho cơ thể là: sơ ri, cam, 
bưởi, các loại ớt chuông, ổi, các loại rau có màu 
xanh đậm...

Các loại thực phẩm khác như sữa tách béo, 
trứng, hải sản có nhiều vitamin D sẽ giúp phòng 
ngừa và hạn chế nhiễm khuẩn đường hô hấp. 
Các loại hạt như hạt bí, hạt hướng dương, hạt 
điều, hạt óc chó... có nhiều kẽm, polyphenol là 
những thành phần có những chất chống ô xy 
hóa, đồng thời hỗ trợ, cải thiện đường tiêu hóa 
tốt hơn. 

Một số thực phẩm đặc biệt khác như trà, 
tỏi, hành, gừng… trong thành phần có những 
chất chống viêm và làm tăng hoạt động của hệ 
tế bào miễn dịch. Sữa chua sẽ cung cấp một 
nguồn probiatic, đây là những lợi khuẩn đường 
ruột, giúp chống lại những tác nhân gây bệnh 
từ virus. Đồng thời, các chất xơ tan từ gạo ít 
xay xát, lúa mạch, cam, chuối, khoai lang,… sẽ 
cung cấp nguồn bổ dưỡng cho lợi khuẩn đường 
ruột này. Đặc biệt, cần uống đủ nước, ít nhất 1,5 
lít mỗi ngày và nhiều hơn khi tập thể dục, vận 
động mạnh vì nước tham gia vào tất cả các quá 
trình sinh lý của cơ thể.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) tại Việt Nam đã hướng dẫn một số cách 
vận động để mọi người có thể tập luyện ở nhà 
trong mùa dịch như: leo cầu thang, tập các bài 
co duỗi chân tay, nhảy dây, tập các bài luyện cơ 
bắp và thăng bằng. 

Với những người quen tập gym mà không 
thể đến phòng tập thì có thể thực hiện một số 
bài tập đơn giản như kéo xà đơn, chống đẩy, tập 
cơ vai, tập cơ tay sau, trước, tập chân-Squat, 
Jump Squat, bài tập cơ xô, bài tập cho vùng 
hông, tập cơ bụng, Plank. 

Trong điều kiện giãn cách xã hội, mọi người 
có thể tham gia các lớp tập thể dục trực tuyến, 
tìm và tập theo các bài tập có hướng dẫn trên 
mạng, nhún nhảy theo nhạc, hoặc thực hành các 
trò chơi vận động qua video.

Như vậy, bằng việc ăn uống điều độ, đủ chất, 
bổ sung các vitamin thiết yếu nhằm nâng cao 
hệ miễn dịch, kết hợp với luyện tập thể thao 
thường xuyên, ngủ đúng giờ, đủ giấc, chắc chắn 
chúng ta sẽ có đủ sức khỏe cả về thể chất lẫn 
tinh thần để cùng nhau vượt qua đại dịch an 
toàn.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng, việc 
nâng cao sức đề kháng trực tiếp giúp ta 
chống chọi lại những căn bệnh từ virus 
hay cả ung thư. 

NGÔI NHÀ THỨ HAI

Hướng dẫn em bé tập cùng tại nhà

Tập luyện cần kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp
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Hình ảnh những bác sĩ 
ngày đêm tậm tụy chữa 
trị cho bệnh nhân, 
những lán trại quân đội 

nơi bìa rừng hay chiếc bàn thờ được 
dựng tạm tại khu cách ly khi những 
người con không thể về để gặp cha 
mẹ lần cuối bởi bệnh dịch đang vào 
thời kỳ cao điểm… đã khiến bao 
người rơi lệ. Và những hoạt động 
đầy ý nghĩa như tặng khẩu trang, 
nhu yếu phẩm, ATM gạo, miễn phí 
nhà trọ… cũng đã góp phần lan tỏa 
tình yêu thương trong cộng đồng.

Nhưng có một tình yêu thương 
mà chúng ta không thể cân đo đong 
đếm, không dễ nhìn thấy được - đó 
chính là tình yêu thương dành cho 
gia đình. Cuộc sống bỗng như chậm 
lại khi chúng ta không bị cuốn vào 
công việc, vào các bữa nhậu với đối 

Covid-19: 
YÊU THƯƠNG

Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng 

COVID-19, CỤM TỪ ĐÃ KHIẾN TOÀN THẾ GIỚI CHAO ĐẢO TỪ TẾT 
CANH TÝ 2020 ĐẾN NAY. KINH TẾ SUY GIẢM, CUỘC SỐNG THAY ĐỔI, 
CÁC HOẠT ĐỘNG DƯỜNG NHƯ BỊ NGƯNG TRỆ. NHƯNG BÊN CẠNH 
NHỮNG MẶT TIÊU CỰC DO COVID-19 GÂY RA THÌ CHÚNG TA LẠI 
THẤY ĐẰNG SAU ĐÓ LÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẦY XÚC ĐỘNG VÀ 
NHÂN VĂN. 

ngày nghỉ ở nhà phòng dịch đã biết 
phụ giúp mẹ nấu cơm, rán trứng, 
làm giá đỗ… Nhưng điều khiến gia 
đình chúng tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh 
phúc hơn hết đó là bữa cơm luôn 
đầy đủ các thành viên, mọi người 
cùng nhau làm việc nhà, cùng chơi 
cá ngựa hay ô ăn quan - những trò 
chơi mà trẻ em ngày nay ít được biết 
đến.

Trong khi nhiều người luôn nhìn 
thấy những điều tiêu cực mà dịch 
bệnh đưa đến thì chúng tôi lại tìm 
ra những niềm vui khác để vượt 
qua những tháng ngày phải ở nhà 
phòng dịch. Cuộc sống của chúng ta 
cũng vậy, nếu như nhìn thấy những 
mặt tối, những khiếm khuyết thì ta 
sẽ luôn thấy chán nản, tiêu cực, còn 
nếu coi đó như một món quà dành 
cho mình để cùng nhìn nhận, tận 
dụng và vượt qua thì cuộc sống sẽ 
trở nên tốt đẹp, con người sống với 
nhau ý nghĩa, nhân văn hơn. 

Con gái phụ giúp mẹ nấu ăn

Mùa lan tỏa

tác, bạn bè mà thay vào đó là những 
bữa cơm tự tay nấu, những buổi 
cùng nhau vui vẻ dọn dẹp nhà cửa 
hay cùng con chơi các trò chơi. 

Chẳng những thế mà các trang 
Facebook về nấu ăn, về trang trí nhà 
cửa mọc lên như nấm sau mưa. Bên 
cạnh việc xem các trang Facebook 
về thời trang như thói quen trước 
đây, thời gian này vợ tôi lại thích thú 
khi vào “Yêu bếp” - một trang đang 
được đông đảo cộng đồng mạng 
hưởng ứng. Vợ tôi khuân về lỉnh 
kỉnh nào nồi chiên không dầu, máy 
đánh trứng, thực phẩm cùng đủ các 
loại bột… và hàng loạt các món ăn 
lần lượt được ra đời - những thứ mà 
với ngày bận rộn trước đây tưởng 
như xa xỉ.

Còn con gái tôi, ngày thường 
luôn tất bật với việc học thì những 

VĂN HOÁ
NGÔI NHÀ THỨ HAI

Cuốn sổ đoàn kết dài vạn trang
Những nhà tài trợ tấm lòng vàng
Đồng tiền nước mắt mồ hôi máu
Cắt bỏ trao người, mãi vẻ vang
 
Người ước một đêm giấc mộng sâu
Vì ai mà thức, nặng u sầu
Âu lo suy nghĩ chữa nhanh khỏi
Hai tiếng gia đình nhớ thật lâu

Đồng lòng đẩy dịch, tình đồng bào
Dân tộc phi thường, thật lớn lao
Vietcom vùng đất nơi xứ Lạng
Xin được cảm ơn: Thật tự hào

MÔNG TIẾN THÔNG

TÌNH ĐỒNG BÀO
Tôi kể bạn nghe về Việt Nam
Quốc gia nhỏ bé thật phi phàm
Thời kỳ dịch bệnh, muôn vàn khó
Chung sức đồng lòng vượt gian nan

Biên cương rừng núi thật phi thường
Mưa rét, lạnh căm, thấu tận xương
Chỗ ở, tấm chăn, nay gửi lại
Đêm canh, ngày gác thật kiên cường

Đồng lòng, đoàn kết sức nhân dân
Lên tiếng là khi Tổ quốc cần
Gửi trọn niềm tin người lãnh đạo
Một lòng một dạ gửi trăm phần

Hướng dẫn em bé từng động tác chi tiết 
khi sử dụng dụng cụ nhà bếp
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VĂN HOÁ

ĐẠP XE 
KHÁM PHÁ 
CAO TỐC LA SƠN Bài & Ảnh: Mr. Old Man

Còn nhớ cuối năm 2015, một nhóm 
anh em xe đạp Đà Nẵng lần đầu tiên 
làm chuyến offroad đạp xe xuyên 
rừng khám phá cung đường Đà Nẵng 

- Nam Đông - Phú Lộc - Đà Nẵng dài hơn 180 
km, trong đó, cung đường cao tốc La Sơn chạy 
ngang qua dãy Bạch Mã dài hơn 70 km vừa mới 
được khởi công, ngổn ngang đất đá, những con 
suối sâu hoắm, những con dốc dài bất tận... 

Đã hàng chục lần trở lại cung đường này vào 
những thời điểm khác nhau, khi thì một mình 
khi thì cùng với những người bạn, nhưng đáng 
nhớ nhất có lẽ là lần đạp xe qua cung đường 
xuyên qua vườn Bạch Mã đang mùa thi công. 
Từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy qua bụi đỏ mù 
phủ kín trạm kiểm lâm nhỏ xíu, vách gỗ, mái tôn 
thấp tè, đứng chơ vơ bên con đường, chỉ còn 
thấy lá cờ đỏ bay lất phất trong cái nắng cái gió.

Đầu năm 2019, trở lại cao tốc La Sơn cùng 
với một vài người bạn, đi qua khỏi hầm Mũi 
Trâu, ngạc nhiên khi thấy con đường được kẻ 
vạch sạch sẽ, ta-luy hai bên vách núi đã được 
bê tông, có thể đạp xe qua những chiếc cầu chứ 
không phải đi vòng theo con đường thi công 
dưới lòng suối đi lên. Quá hứng khởi trước con 
đường mới toanh chưa có xe cộ đi lại, anh em 
quyết định trở thành những cua rơ xe đạp đầu 
tiên mở hàng cao tốc này, đạp một mạch xuyên 
vườn quốc gia Bạch Mã ngang qua thị trấn Khe 
Tre, huyện Nam Đông rồi đi tiếp hết cao tốc ra 
ngã ba La Sơn dừng lại nghỉ ngơi, ăn trưa rồi 
theo quốc lộ 1A qua đèo Hải Vân về Đà Nẵng. 

Phải nói là La Sơn đẹp đến ngỡ ngàng. Nếu 
như con đường chạy theo sườn núi dọc sông 
Cu Đê lượn qua những rừng tràm, rừng keo tai 
tượng, những bãi bồi xanh ngát, những vạt lúa 
vàng ươm, những ruộng mía ngút ngàn, những 
bãi bắp tít tắp thơ mộng thì con đường cong 
cong băng qua những cánh rừng thông vườn 
quốc gia Bạch Mã hết sức kỳ vĩ và ngoạn mục.

Chắc không còn bao lâu nữa cao tốc La Sơn 
sẽ chính thức thông xe, lúc đó không còn cơ hội 
cho anh em đạp xe chiêm ngưỡng con đường 
tuyệt đẹp này. Hãy tranh thủ đạp xe khám phá 
cao tốc La Sơn khi còn có thể. Đó sẽ là một trải 
nghiệm hết sức thú vị!

Có thể đây là tin vui cho những anh em mê 
đạp xe khám phá các cung đường. Trong những 
lần đạp xe gần đây, thay vì đạp xe qua hầm Mũi 
Trâu, Mr. Old Man lựa chọn cung đường khó 
hơn, đó là lần theo con đường dân sinh cũ, leo 
qua đèo Mũi Trâu và đã phát hiện nhiều dấu 
hiệu cho thấy khả năng con đường dân sinh cũ 
nối Đà Nẵng với Nam Đông và La Sơn sẽ được 
khôi phục, nhựa hóa hoặc bê tông hóa, hoàn trả 
lại để phục vụ cho các phương tiện đi lại của 
người dân ở khu vực này. Anh em xe đạp sẽ có 
cơ hội đạp xe đi qua cung đường còn đẹp hơn 
cả cao tốc La Sơn, đó là đi theo con đường dân 
sinh cũ chạy len lỏi, lẩn khuất dưới những tán 
rừng của vườn quốc gia Bạch Mã.

Hãy tranh thủ đạp xe khám phá cao tốc 
La Sơn khi còn có thể. Đó sẽ là một trải 
nghiệm đạp xe đạp hết sức thú vị!

Trải nghiệm đạp xe khám phá cao tốc La Sơn trước ngày thông xe

Nghỉ chân đoạn đi qua vườn quốc gia Bạch Mã

Phong cảnh vùng quê Hòa Bắc, Đà Nẵng nhìn từ cao tốc

Một trong những chiếc cầu cạn dài nhất cao tốc La Sơn

CAO TỐC LA SƠN - TÚY LOAN ĐƯỢC VÍ 
NHƯ “CON TÀU VƯỢT NÚI” ĐÃ VÀ ĐANG 
HOÀN THIỆN NHỮNG HẠNG MỤC CƠ BẢN, 
NỀN ĐƯỜNG TRẢI THẢM PHẲNG LÌ XUYÊN 
QUA RỪNG QUỐC GIA BẠCH MÃ. CHẲNG 
BAO LÂU NỮA, CAO TỐC LA SƠN SẼ CHÍNH 
THỨC THÔNG XE HÒA NHẬP VÀO CAO 
TỐC BẮC - NAM. DÀNH THỜI GIAN ĐẠP XE 
KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG NÀY SẼ LÀ MỘT 
TRẢI NGHIỆM HẾT SỨC THÚ VỊ.
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VĂN HOÁ

Tôi tự hào là người dân Quảng Ninh, 
người dân đất mỏ. Nơi đây là cái nôi 
của phong trào công nhân, phong trào 
người thợ mỏ với khẩu hiệu "Kỷ luật 

và đồng tâm" để suốt 77 năm qua đã trở thành 
tài sản vô giá, theo bước chân người thợ mỏ 
đến ngày hôm nay và mãi về sau. 

Từ người nô lệ lầm than, người thợ mỏ đã 
đứng lên theo ngọn cờ cách mạng, đập tan chế 
độ thực dân hà khắc, làm chủ cuộc đời mình, 
làm chủ nhà máy, hầm mỏ. Hàng vạn người thợ 
mỏ hôm nay đang ngày đêm trên tầng than, 
trong hầm lò, bằng bàn tay, khối óc của mình, 
thầm lặng mà anh hùng, chắt chiu từng hòn 

QUẢNG NINH 
trong tim tôi 

Bài: Đỗ Ngọc Quảng 

AI SINH RA CŨNG CÓ MỘT MIỀN QUÊ ĐỂ THƯƠNG, ĐỂ NHỚ VÀ MIỀN QUÊ CỦA TÔI LÀ QUẢNG NINH YÊU 
DẤU. QUẢNG NINH SINH RA TÔI, NUÔI TÔI KHÔN LỚN, CHO TÔI MỘT SỨC VÓC VÀ TRÍ TUỆ, THÂN HÌNH 
VÀ DẺO DAI MỘT ĐỜI NGƯỜI.

than cho nền kinh tế, góp phần không nhỏ vẽ 
nên bức tranh tăng trưởng ngoạn mục của 
Quảng Ninh. Tình yêu của người thợ mỏ và 
vùng than mãi là hình tượng thiêng liêng và cao 
cả, như nhà thơ Trần Tâm đã từng viết:  

"Tôi yêu vùng than quê tôi như người con 
trai yêu người con gái. Yêu cháy lòng cả cái khôn 
ngoan lẫn điều khờ dại. Nơi tôi có những mùa 
xuân mưa như hoa dâu da bay. Những cơn giông 
ròng - mưa quất như ném sỏi. Tôi yêu em từ 
mùa than sóng nổi. Những mùa trăng tầng thấp 
tầng cao đêm sáng như ngày. Huyền thoại trở về 
trong lớp lớp mây bay”. Yêu Quảng Ninh, tôi còn yêu và trân trọng 

những truyền thống lịch sử mà bao đời người 
dân đã xây dựng nên. Đó là niềm kiêu hãnh 
khi ba lần chiến thắng trên sông Bạch Đằng, 
thể hiện sự mưu trí, sáng tạo cũng như khí thế 
chiến đấu và lòng yêu nước của ông cha ta. 
Trong tâm thức nghìn năm của người Việt Nam, 
Bạch Đằng đã trở thành điểm hội tụ của sức 
sống dân tộc, đúng như lời ngợi ca của Phạm Sư 
Mạnh: "Vũ trụ kỳ quan Dương Cốc nhật/Giang 
san vương khí Bạch Đằng thâu" (Kỳ quan của 
vũ trụ là mặt trời lên tại hang Dương Cốc/Khí 
thiêng của núi sông đọng lại ở chốn Bạch Đằng). 

Đó cũng là niềm tự hào lập công chiến thắng 
trận đầu ngày 5/8/1964 của quân và dân tỉnh 
Quảng Ninh đánh bại cuộc tập kích chiến lược 
của không quân Mỹ hay tinh thần quyết chiến, 
quyết thắng của người dân đất mỏ để bảo vệ 
vùng trời bình yên của Tổ quốc với 200 chiếc 
máy bay Mỹ bị bắn rơi cùng rất nhiều tên giặc 
lái bị bắt sống.

Có lẽ chính truyền thống yêu nước nồng nàn 
cũng như khí thế của những ngày vùng mỏ bất 
khuất đã vun đắp cho tôi lý tưởng, hoài bão và 
sức mạnh để vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, 
cùng chung tay đóng góp một phần nhỏ bé sức 
lực để xây dựng quê hương đất mỏ đẹp giàu.

Tôi yêu Quảng Ninh không chỉ ở những tầng 
than đen lấp lánh, những người thợ mỏ mặt lấm 
len mà còn yêu từ những cảnh đẹp quê hương. 
Chắc hẳn trong chúng ta đã không dưới một lần 
nghe những câu hát như mời gọi, trách móc: 
"Đã mấy mùa than anh không về với biển, về với 
Hạ Long gió lộng mây hồng". Quảng Ninh quê tôi 
không chỉ ghi dấu bởi truyền thống lịch sử yêu 
nước mà còn để lại cho bạn bè bốn phương một 
hình ảnh vừa hữu tình, sâu lắng mà nên thơ của 
Vịnh Hạ Long - nơi rồng thiêng hội tụ, hai lần 
được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên 
thế giới và vừa được tổ chức New7Wonders 
trao tặng là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên 
mới của thế giới. 

Ai đem hòn ngọc Viễn Đông,
Đánh rơi xuống biển Hạ Long quê mình.
Một vùng kỳ thú hữu tình
Nhấp nhô những đảo, những hình gợi khơi.

Tôi yêu Quảng Ninh không chỉ ở những 
tầng than đen lấp lánh, những người thợ 
mỏ mặt lấm len mà còn yêu từ những 
cảnh đẹp quê hương.

Giống như tên gọi, Hạ Long đẹp và rực rỡ 
như một con rồng, thần bí và thu hút như chính 
cái tên của nó. Truyền rằng hình ảnh Hạ Long 
với vô số những hòn đảo vây quanh nhau như 
những hạt ngọc mà rồng đã phun ra. Ấy thế, nên 
Hạ Long bây giờ vốn đã đẹp lại còn bí ẩn, khiến 
cho người ta muốn chiêm ngưỡng và khám phá.

Mai này đây, nếu có phải xa Hạ Long, xa 
Quảng Ninh, chắc chắn tôi sẽ luôn nhớ về quê 
hương với những con người hiền hòa và bình 
dị, nhớ về cầu Bãi Cháy - cây cầu dây văng nối 
liền hai bờ Cửa Lục, nhớ về chút linh thiêng 
huyền bí của non thiêng Yên Tử, nhớ về những 
bãi tắm đẹp được xếp vào hàng nhất nhì miền 
Bắc hay nhớ về những đặc sản mang đậm 
hương vị mặn mòi của biển cả quê hương.

60 61CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 321 - THÁNG 06/2020 SỐ 321 - THÁNG 06/2020 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK




