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Quý độc giả thân mến,

Trên tay bạn là ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 323, ấn phẩm chào 
mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2020-2025. 

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, nhất trí cao, Đại hội đã hoàn 
thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra: Bầu cử và thông qua kết 
quả bầu BCH Đảng bộ Vietcombank khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 
30 đ/c; giới thiệu nhân sự và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Vietcombank 
nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Nghiêm Xuân Thành đã tái trúng cử Bí thư 
Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chung NIỀM TIN số này cũng gửi tới bạn chùm tin, bài về Hội nghị 
sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm của Vietcombank và các chi nhánh. Nửa đầu năm 2020, 
Ban Lãnh đạo Vietcombank đã có những định hướng đúng đắn, kịp 
thời nhằm thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch Covid-19, vừa bám 
sát tình hình thực tiễn để đưa ra các quyết sách đảm bảo tăng trưởng 
hiệu quả, bền vững, nhờ đó, hoạt động của Viecombank đã đạt được 
những kết quả khả quan. 12 chi nhánh có thành tích tiêu biểu và các tập 
thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ 
Vietcombank đã được Ban Lãnh đạo khen thưởng. Trong những tháng 
cuối năm, toàn hệ thống Vietcombank sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến 
độ triển khai 05 đột phá chiến lược và 03 trọng tâm hoạt động kinh 
doanh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Bên cạnh đó, với mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu Việt 
Nam, chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng đối với tăng 
trưởng của Vietcombank và đang được thực thi mạnh mẽ. Việc ra mắt 
dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank hoàn toàn mới là một dấu mốc quan 
trọng, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm chuyển đổi số của Vietcombank.

Bạn thân mến, những ngày này, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn 
biến ngày càng phức tạp trên toàn thế giới, Việt Nam chúng ta cũng 
không nằm ngoài guồng quay khốc liệt đó. Sau hơn 90 ngày bình yên, 
Việt Nam đã ghi nhận những ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta lại bước vào một cuộc chiến mới, được 
dự báo là khó khăn hơn gấp bội. Với bản sắc văn hóa nhân văn và trách 
nhiệm trước cộng đồng, bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, 
Vietcombank sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, khách hàng và toàn 
xã hội nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công!

Ban Biên tập

Ảnh bìa: Anton Balazh/123rf.com
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Khách mời có đại diện 
Văn phòng TƯ, Ban Tổ 
chức TƯ, Ủy ban Kiểm 
tra TƯ, Ban Nội chính 

TƯ theo dõi Đảng bộ Khối. Các 
đại biểu dự có: các đ/c Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy 
ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; 
lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc 
Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
(HĐQT), Tổng Giám đốc các 
tập đoàn, tổng công ty, ngân 
hàng, đơn vị thuộc Khối. 

Về phía Vietcombank 
có đ/c Nghiêm Xuân Thành 

Công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y 
đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank giữ chức 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW 
nhiệm kỳ 2015-2020

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang 

SÁNG 29/7/2020, TẠI HÀ NỘI, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW ĐÃ TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ 21 (MỞ RỘNG). THAM DỰ VÀ CHỦ TRÌ CÓ: Đ/C 
NGUYỄN VĂN BÌNH - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, 
TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG; Đ/C Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM - ỦY 
VIÊN DỰ KHUYẾT BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW 
VÀ CÁC Đ/C PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW. 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT; đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó 
Bí thư, Thành viên HĐQT.

Sau lời phát biểu khai mạc 
Hội nghị của đ/c Y Thanh Hà 
Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết 
BCH Trung ương Đảng, Bí thư 
Đảng ủy Khối DNTW; đại diện 
lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy 
Khối DNTW đã công bố Quyết 
định của Ban Bí thư chuẩn y 2 
đ/c: Đ/c Nghiêm Xuân Thành 
- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối 
DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank và đ/c 
Bùi Hồng Minh - Ủy viên BCH 

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương (thứ 4 từ trái sang) trao Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2015-2020 cho đ/c Nghiêm Xuân Thành

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (thứ 5 từ trái sang), đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - 

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (thứ 3 từ trái 
sang) cùng các đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chụp ảnh kỷ niệm với các đ/c 

được chuẩn y vào Ban Thường vụ và chỉ định tham gia BCH

Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng 
Công ty Xi măng Việt Nam giữ 
chức Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 
2015-2020.

Cũng tại Hội nghị, đại diện 
lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng 
ủy Khối DNTW đã công bố 
Quyết định của Ban Bí thư chỉ 
định 2 đ/c: Đ/c Hoàng Thanh 
Liêm - Phó Trưởng Ban Tổ 
chức Đảng ủy Khối DNTW và 
đ/c Bùi Thanh Bình - Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng 
ủy Khối DNTW tham gia làm 
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối 
DNTW nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Kinh 
tế Trung ương đã trao Quyết 
định và đ/c Y Thanh Hà Niê 
Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH 
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng 
ủy Khối DNTW tặng hoa chúc 
mừng các đ/c được chuẩn y 
vào Ban Thường vụ và được 
chỉ định tham gia BCH Đảng ủy 
Khối DNTW nhiệm kỳ 2015-
2020.

Hội nghị BCH lần thứ 21 
(mở rộng) diễn ra trong buổi 
sáng ngày 29/7/2020.
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TIÊU ĐIỂM

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank 
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025: 
Trách nhiệm, nghiêm túc, 
đoàn kết, trí tuệ

Bài: Đặng Thành; Ảnh: Duy Thanh, Lê Hồng Quang, CTV

ĐẠI HỘI CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG, ĐỊNH HƯỚNG, ĐỘNG VIÊN VÀ CỔ VŨ TOÀN 
ĐẢNG BỘ TIẾP TỤC PHÁT HUY SỨC MẠNH VÀ ĐOÀN KẾT TRONG ĐẢNG; PHÁT HUY 
CAO ĐỘ TRÍ TUỆ, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM VÀ SỰ ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT CAO ĐỂ 
HOÀN THÀNH TỐT NHẤT NHỮNG NHIỆM VỤ ĐỀ RA.

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Kế 
hoạch số 81 của Đảng ủy Khối DNTW, Kế 
hoạch số 45 của Đảng ủy Vietcombank 
về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, 
trong không khí tưng bừng phấn khởi chào 
mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước: 90 
năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
3/2/2020; 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng 
tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; cả 
nước đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 

10/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Vietcombank 
đã trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 
IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là Đại hội 
được Đảng ủy Khối DNTW lựa chọn thực hiện 
bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Tới tham dự Đại hội có các vị đại biểu, khách 
quý: Đồng chí (đ/c) Nguyễn Thị Thanh - Ủy 
viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ 
chức Trung ương, Phó Trưởng ban công tác đại 
biểu của Quốc hội; Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm 
- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí 
thư Đảng ủy Khối DNTW; PGS.TS Đoàn Minh 
Huấn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương 
Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đ/c 
Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, 
Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; Đ/c Phạm Gia 
Túc - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; 
Đ/c Nguyễn Lam - Phó Trưởng ban Dân vận 
Trung ương; Đ/c Bùi Văn Thạch - Phó Chánh 
Văn phòng TW Đảng; Đ/c Nguyễn Đức Hiển 
- Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đ/c 
Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng 
ủy Khối DNTW; Đ/c Lê Văn Châu - Phó Bí thư 
Đảng ủy Khối DNTW; Đ/c Hoàng Giang - Phó Bí 
thư Đảng ủy Khối DNTW; Đ/c Hoàng Phúc Lâm 
- Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 
Chí Minh; Đ/c Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch 
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đ/c 
đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, 
Đảng ủy Khối DNTW, các Bộ, Ngành và các đ/c 
thành viên Tổ công tác số 2 chỉ đạo tổ chức Đại 
hội của Đảng ủy Khối DNTW.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
phát biểu khai mạc Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025
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Về phía Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đ/c 
Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Đ/c Vũ Tiến Duật - 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; cùng đông đủ 
các đại biểu là các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ cùng các đại biểu 
được bầu từ các tổ chức Đảng trực thuộc, đại 
diện cho hơn 3.200 đảng viên của toàn Đảng bộ 
Vietcombank. 

Tới dự Đại hội còn có sự hiện diện của các 
đ/c cán bộ hưu trí Vietcombank nguyên là 
Chủ tịch HĐQT và nguyên là Tổng Giám đốc 
Vietcombank qua các thời kỳ. 

Đại hội vinh dự được đón nhận các lẵng hoa 
chúc mừng của các đ/c: Đ/c Võ Văn Thưởng - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng 
ban Tuyên giáo TW; Đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban 
Kinh tế TW; Đ/c Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đ/c Nguyễn 
Thanh Bình - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó 
Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TW; Đ/c 
Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư 
Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam; 
Đ/c Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng ủy 
Khối DNTW; Đ/c Phạm Viết Thanh - Ủy viên 
BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nguyên 
Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cùng nhiều đơn vị.

Trước đó, ngày 
09/7/2020, Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Vietcombank nhiệm 
kỳ 2020-2025 đã tiến hành 
phiên trù bị, bầu đoàn Chủ 
tịch, đoàn Thư ký, Ban thẩm 
tra tư cách đại biểu; Thông 
qua chương trình, quy chế làm 
việc của Đại hội, quán triệt 
quy chế bầu cử, nguyên tắc, 
thể lệ bầu cử tại Đại hội. Thảo 
luận Báo cáo tổng hợp ý kiến 
góp ý dự thảo các văn kiện Đại 
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng và dự thảo báo 
cáo chính trị Đại hội Đảng bộ 
Khối DNTW lần thứ III, nhiệm 
kỳ 2020-2025. 

Phát biểu khai mạc Đại 
hội, đ/c Nghiêm Xuân Thành 
- Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank bày tỏ lời 
cảm ơn tới các vị đại biểu khách quý đã dành 
thời gian tới tham dự Đại hội và cho biết: Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ 
III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra nhiều nhiệm 
vụ trọng tâm, đặc biệt là nâng cao và phát huy 
vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và trách nhiệm 
tiên phong của đảng viên trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị. Để khẳng định vị thế của 
một ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Đảng ủy, 
Ban Lãnh đạo Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo 
các tổ chức đảng/các đơn vị trực thuộc hoàn 
thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu mà 
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ 
Vietcombank đề ra. 

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ 
Vietcombank nhiều năm liền được Đảng ủy 
Khối DNTW công nhận là Đảng bộ hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm 
thành lập, Vietcombank đã vinh dự được Nhà 
nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 
Nhất, nhận được thư chúc mừng của đ/c 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều thư và 
hoa chúc mừng của các đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ, NHNN. 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. Kết quả thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank nhiệm 
kỳ 2015-2020 đã góp phần quan trọng, quyết 

định vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ chính trị của Vietcombank trong 5 
năm qua.

Đ/c Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank nhấn mạnh: “Chúng ta đang ở 
trong thời kỳ quốc tế thay đổi rất sâu sắc, đất 
nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới 
với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức mới, đặc biệt là 
bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19 và môi trường 
kinh tế thế giới biến đổi phức tạp, khó đoán 
định, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác 
động đến quan hệ quốc tế và kinh tế toàn cầu 
cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế trong 
nước.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Đại hội đại 
biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng 
bộ Vietcombank có trách nhiệm vô cùng to lớn 
đối với sự phát triển của Vietcombank trong 
giai đoạn mới. Chúng ta cần đánh giá đúng thực 
trạng, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm 
túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn 
diện những kết quả và tồn tại hạn chế; kiểm 
điểm sâu sắc, toàn diện việc thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và sự lãnh 
đạo của BCH Đảng bộ khóa III nhiệm kỳ 2015-
2020 để nắm bắt cơ hội và lường đón khó khăn, 
tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức. Trên cơ 
sở đó, Đại hội sẽ thảo luận xác định phương 
hướng, và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm 
kỳ 2020-2025”.

Cũng theo ông Nghiêm Xuân Thành, Đại hội 
còn có một nhiệm vụ quan trọng là thực hiện 
bầu BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-
2025. BCH nhiệm kỳ 2020-2025 phải là 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, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, 
trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. 

“Đặc biệt, tại Đại hội lần này, Đảng bộ 
Vietcombank được Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối DNTW lựa chọn thí điểm bầu Bí thư Đảng 
ủy trực tiếp tại Đại hội. Đại hội cũng sẽ bầu 
đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Khối DNTW lần thứ III gồm những đ/c có khả 
năng tham gia xây dựng những quyết sách lớn, 

 Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (thứ 4 từ trái sang) trao Cờ thi đua cho 
Đảng bộ Vietcombank – đơn vị “Đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015-2020”

Đoàn Thanh niên Vietcombank tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2020-2025
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góp phần vào thành công 
của Đại hội Đảng bộ Khối 
DNTW, đồng thời là những 
tuyên truyền viên về kết 
quả Đại hội, những định 
hướng, chỉ đạo của Đại hội 
tiêu biểu, đại diện cho bản 
lĩnh, trí tuệ, ý chí, nguyện 
vọng của đảng viên, đóng 
góp vào thành công của Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Khối 
DNTW lần thứ III, có khả 
năng tiếp thu, triển khai cụ 
thể hóa Nghị quyết của Đại 
hội vào tình hình thực tiễn 
tại Vietcombank.

Với những nhiệm vụ nêu 
trên, Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 của 
Đảng bộ Vietcombank có ý nghĩa quan trọng, định 
hướng, động viên và cổ vũ toàn Đảng bộ tiếp tục 
phát huy sức mạnh và đoàn kết trong Đảng; tập 
thể BCH Đảng bộ và toàn thể đại biểu tham dự 
Đại hội nguyện làm hết sức mình, phát huy cao độ 
trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống 
nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ 
mà Đại hội đề ra” - đ/c Nghiêm Xuân Thành nhấn 
mạnh.

Tiếp đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank 
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục triển khai 
với các nội dung chính đã đề ra: Thông qua các 
báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Vietcombank 
nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội; Báo cáo 
kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ 
Vietcombank nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu BCH Đảng 
bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Bí thư 
Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu 
dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ 
III, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kết quả bầu cử 
đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW 
lần thứ III; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư 
Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank đã trình bày 
báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Vietcombank 
khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Báo cáo nêu rõ: Trong giai đoạn 2015-2020, 
Vietcombank luôn giữ vững vai trò là ngân hàng 
chủ đạo, nghiêm túc, tiên phong thực hiện các chủ 
trương của Chính phủ, NHNN, góp phần tích cực 
vào việc ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền 
tệ, linh hoạt với diễn biến của thị trường, đồng 
hành và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, 
tích cực tham gia các hoạt động ASXH. Nhờ đó, 

Vietcombank đã vượt qua những thách thức, 
nắm bắt các cơ hội, liên tục tăng trưởng ở mức 
cao.

Đảng bộ Vietcombank đã thực hiện tốt vai 
trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, triển khai 
trên toàn hệ thống về hoạt động kinh doanh, 
công tác quản trị hệ thống, đặc biệt là việc 
xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh dài 
hạn…; Công tác chính trị, tư tưởng được chú 
trọng, đổi mới toàn diện; Công tác xây dựng tổ 
chức, cán bộ được coi trọng, thực hiện đồng bộ 
và đạt được những kết quả tích cực. Về công tác 
cán bộ, căn cứ các quy định của Trung ương và 
Đảng ủy Khối về công tác cán bộ và quản lý đội 
ngũ cán bộ, Đảng ủy Vietcombank đã xây dựng 
và ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ 
đạo triển khai thực hiện thống nhất trong toàn 
hệ thống. Giai đoạn 2015-2019, số lượng cán 
bộ được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 
25.659 lượt.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện 
có hiệu quả; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI, XII góp phần quan 
trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, 
lãng phí. Trong nhiệm kỳ đã có 01 Đảng bộ cơ 
sở được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen; 16 tập 
thể, 102 cá nhân được được Ban Thường vụ 
Đảng ủy Vietcombank tặng giấy khen. 

Trong công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 

Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 
công tác phòng chống tham nhũng và thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc xây dựng, 
hoàn thiện cơ chế phòng ngừa để không thể tham 
nhũng; cơ chế răn đe, xử phạt nghiêm khắc để 
không dám tham nhũng và cơ chế tiền lương, phúc 
lợi hợp lý bảo đảm để không cần tham nhũng.  

Cùng với đó là triển khai đồng bộ các giải pháp 
nâng cao năng lực tài chính, xử lý nợ xấu đảm bảo 
các tỷ lệ an toàn; Chủ động triển khai giải pháp 
nâng cao năng lực quản trị điều hành. Qua đó, 
trong giai đoạn 2015-2020, Vietcombank đã xây 
dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu 
đến năm 2020 và là nhóm ngân hàng đầu tiên 
được Thống đốc NHNN phê duyệt phương án; Về 
đích sớm và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của 
Đề án phát triển Vietcombank đến 2020; Triển 
khai thành công dự án CoreBanking mới và đang 
triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghệ 
thông tin đến năm 2020, Dự án chuyển đổi Ngân 
hàng số, Chương trình Basel II, Dự án chuyển đổi 

mô hình kinh doanh bán lẻ… Năm 
2018, Vietcombank là ngân hàng 
đầu tiên tại Việt Nam được NHNN 
công nhận đạt chuẩn Basel II sớm 
01 năm so với quy định.

Giai đoạn 2015-2020, Đảng 
bộ Vietcombank đã lãnh đạo toàn 
diện đưa hệ thống Vietcombank 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị với kết quả kinh doanh 
bứt phá trên nhiều mặt: Tổng tài 
sản và vốn chủ sở hữu tăng trưởng 
mạnh, năm 2019 quy mô tổng tài 
sản của Vietcombank tăng 1,81 
lần, vốn chủ sở hữu tăng 1,79 lần 
so với năm 2015. Huy động vốn 

(bao gồm KBNN) tăng trưởng bình quân hằng 
năm 18,3%, cao hơn bình quân ngành (14,7%), 
cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng tăng 
tỷ trọng nguồn vốn chi phí thấp. Tín dụng tăng 
trưởng bền vững, tuân thủ nghiêm túc giới hạn 
tăng trưởng tín dụng của NHNN, bình quân 
hằng năm đạt 17,9%. Kiểm soát chất lượng 
tín dụng hiệu quả, nợ xấu liên tiếp giảm, còn 
0,78% vào cuối năm 2019. Công tác thu hồi nợ 
ngoại bảng được chú trọng và đạt kết quả đột 
phá: Trong giai đoạn 5 năm 2015-6/2020, thu 
hồi nợ ngoại bảng của Vietcombank đạt 14.605 
tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ tăng trưởng tốt, 
giữ vững vị thế hàng đầu về TTQT-TTTM, kinh 
doanh ngoại tệ, kinh doanh thẻ. Hiệu quả tài 
chính vượt trội, cán mốc lợi nhuận 1 tỷ USD 
năm 2019. Tổng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 
2015-2019 đạt 68,1 nghìn tỷ đồng, cao gấp gần 
2,4 lần so với giai đoạn 2010-2014. 

Thay mặt Đảng ủy cấp trên, đ/c Y Thanh 
Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung 
ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW bày tỏ 
niềm vui mừng khi tới tham dự Đại hội và nhấn 
mạnh: “Được chứng kiến những thành tích, 
kết quả mà Đảng bộ và hệ thống Vietcombank 
đạt được trong 5 năm qua, tôi thay mặt Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW gửi tới Đại hội 
lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc Đại hội 
của chúng ta - Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, 
thí điểm trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội trong 
toàn Đảng bộ Khối DNTW thành công tốt đẹp. 
Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực 
chuyển biến nhanh, phức tạp, tác động sâu rộng 
đến kinh tế nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp, trong đó có Vietcombank. Song dưới 

Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ 
Vietcombank đã lãnh đạo toàn diện 
đưa hệ thống Vietcombank hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 
với kết quả kinh doanh bứt phá trên 
nhiều mặt.

Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, 
Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank 
trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội
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sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các 
Ban/Bộ/Ngành mà trực tiếp là Đảng bộ Khối 
DNTW và NHNN, Đảng bộ Vietcombank đã đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn 
kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, 
lãnh đạo hệ thống cùng toàn thể cán bộ, đảng 
viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực, phấn 
đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015-

2020 đã đề ra. Đảng bộ Vietcombank đã thực 
hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, 
triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được 
những kết quả quan trọng trong công tác xây 
dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp 
phần tích cực vào thành công chung của Đảng 
bộ Khối DNTW và sự nghiệp phát triển kinh 
tế-xã hội của đất nước”.

Thay mặt Đảng bộ Vietcombank, đ/c 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với 
sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối nói chung và cá nhân đ/c Bí thư Đảng 
ủy Khối nói riêng về những chỉ đạo cũng như 
những đánh giá cao của đ/c Bí thư Đảng ủy 
Khối dành cho Đảng bộ Vietcombank nhiệm 
kỳ 2015-2020, đồng thời nghiêm túc tiếp thu 
các chỉ đạo của đ/c đối với hoạt động của Đảng 
bộ Vietcombank để cụ thể hóa vào Nghị quyết 
Đại hội và triển khai thực hiện có hiệu quả 
trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, 
ghi nhận những 
thành tích của Đảng 
bộ Vietcombank 
nhiệm kỳ 2015-
2020, Đảng ủy Khối 
DNTW đã tặng Cờ 
thi đua cho Đảng bộ 
Vietcombank đạt 
thành tích xuất sắc 
nhiệm kỳ 2015-
2020.

Đại hội đã tiến 
hành bầu cử và 
thông qua kết quả 
bầu BCH Đảng bộ 
Vietcombank khóa 
IV, nhiệm kỳ 2020-
2025 gồm 30 đ/c; 
giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Vietcombank 
nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kết quả bầu cử, 
đ/c Nghiêm Xuân Thành đã tái trúng cử Bí thư 
Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, BCH Đảng 
bộ Vietcombank khóa IV nhiệm kỳ 2020-
2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu 
Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban 
kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 
và báo cáo kết quả tại Đại hội. Theo đó, Ban 
Thường vụ gồm 9 đ/c; đ/c Phạm Quang Dũng 
- Tổng Giám đốc tái trúng cử Phó Bí thư Đảng 
ủy Vietcombank; đ/c Đỗ Việt Hùng - Thành 
viên HĐQT đã được bầu làm Phó Bí thư Đảng 
ủy Vietcombank; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 
Vietcombank gồm 5 đ/c.      

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 
2020-2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại 
biểu dự khuyết. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành - tân Bí thư Đảng ủy Vietcombank 
khóa IV nhận định: Sau 1,5 ngày làm việc khẩn 
trương, nghiêm túc, hiệu quả với tinh thần 
trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao, Đại hội 
Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 
2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung 
chương trình đã đề ra. Đại hội đã thảo luận, 
đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm 
kỳ qua, những tồn tại, nguyên nhân, bài học 
kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ III của BCH Đảng bộ; 
Đại hội có sự nhất trí cao trong việc khẳng định 
những thành quả quan trọng và toàn diện mà 
Đảng bộ Vietcombank đạt được trong nhiệm kỳ 
qua. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những hạn 
chế, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, 
Ban Thường vụ, phân tích nguyên nhân và đề 
ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đại 
hội đã phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách 
nhiệm, ý chí thống nhất quyết nghị các phương 
hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-
2025.

Đại hội cũng đã tham gia đóng góp ý kiến 
vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đại biểu 
Đảng ủy Khối DNTW lần thứ III. Đây là những 
ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của cán bộ, 
đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó đã bày tỏ 
sự đồng tình, nhất trí cao với chủ trương, chính 
sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh của Trung ương, Đảng ủy Khối 
DNTW…

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, 
đoàn kết nhất trí cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 
đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình 
đề ra và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Vietcombank 
nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu chụp ảnh chúc mừng các đ/c trúng cử vào BCH Đảng bộ Vietcombank 
khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

TIÊU ĐIỂM

"Đảng bộ Vietcombank đã thực hiện 
tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh 
đạo, triển khai toàn diện các mặt công 
tác, đạt được những kết quả quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng và thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích 
cực vào thành công chung của Đảng 
bộ Khối DNTW và sự nghiệp phát triển 
kinh tế-xã hội của đất nước”.
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CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC VIETCOMBANK XÁC ĐỊNH LÀ:

Số 1 về quy mô lợi nhuận 
& thu nhập phi tín dụng.

Số 1 về bán lẻ & 
ngân hàng đầu tư.

Đứng đầu về 
ngân hàng số.

Đứng đầu về 
trải nghiệm khách hàng.

Quản trị rủi ro tốt nhất và niêm yết 
trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Đứng đầu về chất lượng 
nguồn nhân lực.

THEO ĐÓ, ĐẾN 2025, VIETCOMBANK PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH MỘT 
TRONG 100 NGÂN HÀNG LỚN NHẤT KHU VỰC CHÂU Á, MỘT TRONG 
300 TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI, MỘT 
TRONG 1.000 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT LỚN NHẤT TOÀN CẦU CÓ 
ĐÓNG GÓP LỚN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM. 

TRONG NĂM 2019, VIETCOMBANK ĐÃ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIETCOMBANK ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 
NĂM 2030, XÂY DỰNG 08 TIỂU ĐỀ ÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH 
ĐỘNG KHỐI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN.

2025

1

ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK – DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

TIÊU ĐIỂM

2019

CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tỷ suất lợi nhuận (ROE): 
Bình quân cả 

giai đoạn 17%.

Lợi nhuận trước thuế: 
Tăng trưởng bình quân

15%/năm, đạt 53.484 tỷ đồng 
vào năm 2025.

Cơ cấu thu nhập: 

Phi tín dụng 40%, 

trong đó dịch vụ 30%.

Tỉ lệ nợ xấu: 

Dưới 1%/năm.

Dư nợ cho vay: 
Tăng trưởng theo 

định hướng của NHNN, 

10-14%/năm.

Hệ số an toàn vốn (CAR): 
Đáp ứng yêu cầu của NHNN và 
qui định của hiệp ước Basel II, 

phấn đấu đạt trên 10%.

Huy động vốn: 
Tăng trưởng phù hợp với 
tăng trưởng sử dụng vốn, 

đảm bảo hiệu quả.

Tổng tài sản: 

Tăng trưởng 9-12%/năm,
đạt 2.050.622 tỷ đồng đến 

2.413.430 tỷ đồng vào năm 2025.
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

1 Nghiêm Xuân Thành
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW
Bí thư Đảng ủy Vietcombank
Chủ tịch HĐQT Vietcombank 

Hội đồng quản trị

2 Phạm Quang Dũng
Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank
Thành viên HĐQT Vietcombank
Tổng Giám đốc Vietcombank 

Hội đồng quản trị   
Ban Điều hành   

3 Đỗ Việt Hùng Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank
Thành viên HĐQT Vietcombank Hội đồng quản trị

4 Nguyễn Mạnh Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Vietcombank
Bí thư Đảng ủy TSC
Thành viên HĐQT Vietcombank

Hội đồng quản trị

5 Hồng Quang
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Vietcombank
Thành viên HĐQT Vietcombank
Giám đốc Khối nhân sự Vietcombank

Hội đồng quản trị

6 Nguyễn Mỹ Hào Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Vietcombank
Thành viên HĐQT Vietcombank Hội đồng quản trị

7 Phạm Anh Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank 
Thành viên HĐQT Vietcombank Hội đồng quản trị

8 Phùng Nguyễn Hải Yến
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Vietcombank 
Phó Bí thư Đảng ủy Trụ sở chính 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 

Ban Điều hành

9 Lê Quang Vinh Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Vietcombank
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Ban Điều hành

10 Lại Hữu Phước
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank 
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Vietcombank 
Thành viên Ban kiểm soát Vietcombank

Ban kiểm soát 

11 Nguyễn Thị Kim Oanh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Ban Điều hành

12 Đinh Thị Thái Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Ban Điều hành

13 Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Ban Điều hành

14 Đặng Hoài Đức

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Bí thư Đảng ủy cơ sở
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank
kiêm Trưởng VPĐD Vietcombank Phía Nam

Ban Điều hành

15 Lê Hoàng Tùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank 
Kế Toán trưởng Vietcombank  Ban Điều hành

16 Đặng Bình Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Trưởng Ban Tổ chức&Nhân sự Trụ sở chính

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

17 Nguyễn Ngọc Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Chánh Văn phòng Trụ sở chính

18 Hoàng Diễm Thùy Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Trưởng phòng KD Vốn  Trụ sở chính

19 Đoàn Hồng Nhung
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Trưởng phòng Chính sách  
Sản phẩm NH bán lẻ

Trụ sở chính

20 Bạch Thành Long Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Giám đốc Ban Khách hàng FDI Trụ sở chính

21 Hồ Văn Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Bí thư Đảng ủy cơ sở
Giám đốc Chi nhánh 

Chi nhánh Sở Giao dịch

22 Nguyễn Danh Phương
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Bí thư Đảng ủy cơ sở
Giám đốc Chi nhánh  

Chi nhánh Thăng Long

23 Nguyễn Thị Hồng Vân 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Bí thư Đảng ủy cơ sở
Giám đốc Chi nhánh

Chi nhánh Hà Nội

24 Đậu Thị Thuý Vân
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Bí thư Đảng ủy cơ sở
Giám đốc Chi nhánh 

Chi nhánh Thành Công

25 Thiều Quang Hiệp
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Bí thư Đảng ủy cơ sở
Giám đốc Chi nhánh

Chi nhánh Hoàn Kiếm

26 Nguyễn Việt Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Bí thư Đảng ủy cơ sở
Giám đốc Chi nhánh 

 Chi nhánh Ba Đình

27 Nguyễn Văn Lập
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Bí thư Đảng ủy cơ sở
Giám đốc Chi nhánh 

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

28 Ngô Minh Nhựt
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Bí thư Chi bộ cơ sở
Giám đốc Chi nhánh

Chi nhánh Tân Định

29 Võ Văn Đức
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Bí thư Đảng ủy cơ sở
Giám đốc Chi nhánh

Chi nhánh Quảng Nam

30 Nguyễn Văn Phương
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Bí thư Chi bộ cơ sở
Giám đốc Chi nhánh

Chi nhánh Thủ Thiêm

DANH SÁCH 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK

NHIỆM KỲ 2020-2025

TIÊU ĐIỂM
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TIÊU ĐIỂM

Trải nghiệm ngân hàng số 
hoàn toàn mới

VCB Digibank

SỰ KIỆN RA MẮT DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ VCB 
DIGIBANK HOÀN TOÀN MỚI LÀ MỘT DẤU MỐC 
QUAN TRỌNG, THỂ HIỆN TẦM NHÌN & QUYẾT TÂM 
CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA VIETCOMBANK.

MIỄN PHÍ 01 THÁNG CHUYỂN TIỀN TRONG HỆ THỐNG 
Nhằm tri ân khách hàng và chào mừng ra mắt dịch vụ 
Ngân hàng số VCB Digibank, từ ngày 16/07-16/08/2020, 
Vietcombank miễn phí không giới hạn cho các giao dịch 
chuyển tiền trong hệ thống Vietcombank được thực hiện trên 
VCB Digibank đối với tất cả các khách hàng.

Ngày 16/07/2020, Vietcombank chính thức ra 
mắt dịch vụ Ngân hàng số hoàn toàn mới VCB 
Digibank trên cơ sở hợp nhất các nền tảng giao 
dịch trực tuyến và thay thế cho các dịch vụ 

Internet Banking và Mobile Banking trước đây của ngân 
hàng.

VCB Digibank được xây dựng dựa trên việc hợp nhất 
các nền tảng giao dịch riêng rẽ trên Internet Banking 
và Mobile Banking, cung cấp các trải nghiệm liền mạch, 
thống nhất cho khách hàng trên các phương tiện điện 
tử như máy tính (PC/Laptop) và thiết bị di động (điện 
thoại/tablet). 

Dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank có 
02 hình thức cơ bản:

 VCB Digibank trên các chợ ứng dụng: Là phiên 
bản cập nhật của ứng dụng Mobile Banking trên các 
chợ ứng dụng Appstore và Google Play Store (tên 
trên chợ ứng dụng vẫn là “Vietcombank”).

 VCB Digibank trên trình duyệt web: Tại mục “Ngân 
hàng số” trên website chính thức của Vietcombank 
hoặc đường link trực tiếp:  https://vcbdigibank.
vietcombank.com.vn/.

Với VCB Digibank, khách hàng sẽ được trải 
nghiệm dịch vụ ngân hàng số theo cách thức 
hoàn toàn mới:

 Đồng nhất tên đăng nhập và mật khẩu: Sẽ chỉ còn 
01 tên đăng nhập và 01 mật khẩu cho 01 dịch vụ 
VCB Digibank duy nhất. Khách hàng sẽ không còn 
gặp khó khăn trong việc ghi nhớ song song hai tên 
đăng nhập và mật khẩu riêng rẽ. Tên đăng nhập VCB 
Digibank chính là số điện thoại khách hàng đăng ký 
với ngân hàng.

 Đồng nhất hạn mức giao dịch: Khách hàng sẽ có 
một hạn mức giao dịch trực tuyến thống nhất, lên 
tới 01 tỷ đồng/giao dịch đối với khách hàng thông 
thường và 03 tỷ đồng/giao dịch với Khách hàng Ưu 
tiên (Priority Banking).

 Tăng cường bảo mật: VCB Digibank kế thừa 
các phương thức bảo mật đã được áp dụng cho 
khách hàng trên các dịch vụ trước đây bao gồm: 
bảo mật đăng nhập, bảo mật giao dịch và đặc biệt 
là Smart OTP. Hơn thế nữa, VCB Digibank còn được 
bổ sung công nghệ xác thực đăng nhập mới - Push 
Authentication. Với công nghệ này, khi khách hàng 
đăng nhập trên trình duyệt web, hệ thống sẽ tự động 
gửi thông báo tới ứng dụng di động để chờ khách 
hàng xác nhận trước khi cho phép đăng nhập thành 
công. Các công nghệ xác thực đăng nhập cùng với 
Smart OTP sẽ là các lớp bảo vệ gia tăng, tạo nên một 
“bức tường” bảo mật kiên cố đảm bảo sự an toàn cho 
khách hàng trong mỗi giao dịch.

 Nhận thông báo giao dịch mọi lúc mọi nơi: Tính 
năng nhận thông báo biến động số dư qua tin nhắn 
OTT (OTT Alert) được tích hợp ngay trên ứng dụng 
VCB Digibank, thay thế cho việc thông báo qua tin 
nhắn SMS, giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí.

 Dễ dàng thực hiện giao dịch tài chính, thanh toán 
và mua sắm: Với VCB Digibank, khách hàng sẽ được 
trải nghiệm mọi tiện ích tài chính hiện đại và nhanh 
chóng bao gồm: Chuyển tiền nhanh 24/7, đặt lịch 
chuyển tiền, tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn 
điện - nước - viễn thông - y tế - giáo dục - bảo hiểm, 
thanh toán dịch vụ hành chính công, thanh toán hóa 
đơn tự động, nạp tiền điện thoại, thanh toán QR Pay, 
đặt vé máy bay/khách sạn, mua sắm trực tuyến, yêu 
cầu tra soát trực tuyến…
Chia sẻ về dịch vụ này, ông Đào Minh Tuấn - 

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: “Chuyển 
đổi số là một trong những động lực quan trọng đối với 
tăng trưởng của Vietcombank và đang được chúng 
tôi thực thi mạnh mẽ. Việc ra mắt dịch vụ Ngân hàng 
số VCB Digibank hoàn toàn mới là một dấu mốc quan 
trọng, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm chuyển đổi số 

của Vietcombank. Và trên hết, chúng tôi tin rằng, VCB 
Digibank sẽ mang lại những trải nghiệm mới mẻ, giúp 
hàng triệu khách hàng được tận hưởng sự thuận tiện tối 
đa trong mỗi giao dịch cùng Vietcombank”.

Giao diện đồng nhất hoàn toàn mới
Không chỉ được đồng bộ về nền tảng bên trong, toàn 

bộ giao diện của VCB Digibank trên trình duyệt web 
cũng như trên ứng dụng di động được Vietcombank 
thiết kế lại theo một ngôn ngữ thiết kế chung thống 
nhất. Giao diện mặc định của dịch vụ VCB Digibank 
được thiết kế theo phong cách “dark mode” – chế độ nền 
tối, vốn đang là xu hướng nổi bật trên các phần mềm 
và hệ điều hành hiện nay. “Dark mode” có những lợi ích 
tích cực đối với sức khỏe người dùng, tối ưu thời lượng 
pin và tăng độ bền của thiết bị. 

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể dễ dàng cá 
nhân hóa với nhiều lựa chọn hình nền cho VCB Digibank 
theo sở thích của mỗi người. Đặc biệt, VCB Digibank 
trên trình duyệt web được trang bị hệ thống nhận diện 
thời gian đăng nhập để tự động hiển thị các khuôn hình 
“Sáng”, “Chiều”, “Tối” theo thời gian thực, hứa hẹn sẽ 
đem lại trải nghiệm hứng khởi cho khách hàng.

Dễ dàng chuyển đổi
Nếu đang sử dụng ứng dụng VCB-Mobile B@nking, 

khách hàng chỉ cần cập nhật phiên bản mới nhất trên 
các chợ ứng dụng App Store/Google Play Store và thực 
hiện chuyển đổi theo các hướng dẫn ngay trên màn hình 
ứng dụng. Khách hàng cũng có thể chuyển đổi thông 
qua việc truy cập vào Dịch vụ VCB Digibank trên trình 
duyệt web, tại mục “Ngân hàng số” trên website của 
Vietcombank.

Nếu chưa đăng ký VCB Digibank, khách hàng có thể 
đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Vietcombank để đăng 
ký 01 lần duy nhất.

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ
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NỔI BẬT

Sau 15 năm tách ra hoạt động độc lập 
với Trụ sở chính Vietcombank, đến nay, 
Vietcombank Sở giao dịch đã có bước 
phát triển mạnh mẽ, trở thành đơn vị dẫn 

đầu hệ thống Vietcombank. Bên cạnh hoạt động 
kinh doanh, với đặc thù là một đơn vị tài chính 
ngân hàng trên địa bàn Thủ đô, Vietcombank 
Sở giao dịch luôn quán triệt thực hiện mục tiêu 
phát triển kinh doanh phải đi đôi với việc bảo 
vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Trung tá Hoàng Anh Dũng - Phó 
Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an TP. Hà 
Nội đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND 
TP. Hà Nội về việc trao tặng Cờ thi đua của 
UBND thành phố cho Vietcombank Sở giao dịch 
- đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
năm 2019.

Trải qua quá trình bình xét, đánh giá nghiêm 
túc và toàn diện trên nhiều mặt công tác, 
Vietcombank Sở giao dịch là đơn vị duy nhất 
thuộc khối Ngân hàng được nhận Cờ thi đua 
của UBND thành phố trong phong trào thi đua 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Đây 
là niềm vinh dự lớn, thể hiện sự ghi nhận và 
đánh giá cao của Thành phố đối với các thành 
tích xuất sắc của Chi nhánh trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh và công tác giữ gìn, bảo vệ an 
ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô. 

Đ/c Hồ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Sở giao dịch gửi lời cảm ơn sâu 
sắc tới Ban lãnh đạo Công an TP. Hà Nội đã luôn 
chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt 
động của Chi nhánh phát triển toàn diện và 
bền vững. Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch 
khẳng định, trong thời gian qua, Vietcombank 
Sở giao dịch đã tổ chức và triển khai tốt các 
nội dung trong Kế hoạch Xây dựng Cơ quan 
đạt chuẩn An toàn về An ninh trật tự. Toàn thể 
CBNV Chi nhánh đều nhận thức rõ tầm quan 
trọng của công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn tài 
sản của cơ quan cũng như của khách hàng khi 
đến giao dịch và giữ gìn an ninh trật tự tại địa 
phương. Từ khi triển khai mô hình Xây dựng 
Cơ quan đạt chuẩn An toàn về An ninh trật tự, 
Vietcombank Sở giao dịch đã thực hiện tốt nội 
dung đề ra, chưa để xảy ra bất kỳ vụ việc nào 
có liên quan đến an ninh trật tự, mất an toàn 
tài sản. 

Trước đó, Vietcombank Sở giao dịch đã vinh 
dự được nhận Bẳng khen của Bộ Công an năm 
2018.

Vietcombank Sở giao dịch 
được tặng Cờ thi đua của 
UBND TP. Hà Nội

Bài: Phạm Thu Lan; Ảnh: Đỗ Đức Tuân

NGÀY 08/07/2020, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK SỞ GIAO 
DỊCH ĐÃ DIỄN RA LỄ TRAO TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA UBND 
TP. HÀ NỘI TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA TOÀN DÂN 
BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2019 CHO TẬP THỂ 
VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh kinh tế, 
Công an TP. Hà Nội (bên trái) trao cờ thi đua cho Vietcombank Sở giao dịch

Thượng tá Phạm Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an TP. Hà Nội 
(thứ 4 từ trái sang) trao tặng hoa lưu niệm cho Vietcombank Sở giao dịch

Sáng 07/07/2020, tại Trụ sở chính, Đảng ủy Vietcombank đã tổ 
chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ phiên họp tháng 
7/2020. Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank chủ trì 
Hội nghị.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị triển 
khai các nội dung: Rà soát các công tác tổ chức Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Vietcombank lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025; Xin ý kiến 
thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy Kiểm tra nội bộ 
Vietcombank; Các công tác khác.

Sáng 16/07/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Người Lao động 
tổ chức Lễ sơ kết một năm thực hiện chương trình "Một 
triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và Lễ ký 

kết đồng hành cùng chương trình lần thứ 2. Tại sự kiện, 
Vietcombank và Báo Người Lao động ký kết văn bản ghi nhớ 
hợp tác thực hiện chương trình cùng giá trị tài trợ cam kết 1 
tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Người Lao động 
Tô Đình Tuân cho biết: Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai, 
chương trình đã trao và ký kết trao tặng cờ Tổ quốc ở 14 tỉnh, 

Vietcombank ký cam kết 
đồng hành cùng chương trình 

“Một triệu lá cờ Tổ quốc 
cùng ngư dân bám biển”

Bài & Ảnh: Nguyễn Đức Minh

Bài & Ảnh: Đặng Kim Thành

thành; trao tặng cờ Tổ quốc cho đồng bào sống dọc đường 
biên giới trên bộ tại 3 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Nam; 
trao tặng cờ cho ngư dân 8 đảo: Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc, 
Tiên Nữ, Hòn Tre, Lý Sơn, Phú Quý, Cù Lao Chàm; Trao tặng Bộ 
Tư lệnh Vùng 4 Hải quân 40.000 lá cờ Tổ quốc để tặng ngư dân 
đánh bắt gần 33 đảo, điểm đảo ở Trường Sa; Trao tặng Bộ Tư 
lệnh Vùng 2 Hải quân 20.000 lá cờ Tổ quốc để tặng ngư dân 
đánh bắt gần 15 nhà giàn ở vùng biển phía Nam.

Ngay sau lễ sơ kết, Ban Biên tập Báo Người Lao động đã 
tiến hành ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác thực hiện chương 
trình "Một triệu lá cờ Tổ Quốc cùng ngư dân bám biển" với 
các địa phương, đơn vị đồng hành. Trong kế hoạch giai đoạn 
2 của chương trình, Báo sẽ phối hợp cùng Bộ Tư lệnh các Vùng 
cảnh sát biển 1,2,3,4 tặng 100.000 lá cờ đến ngư dân trên địa 
bàn các Vùng quản lý.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Mạnh Thắng - 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: Với việc ký kết văn 
bản ghi nhớ hợp tác thực hiện chương trình cùng giá trị tài 
trợ cam kết 1 tỷ đồng, Vietcombank hy vọng khoản tài trợ này 
sẽ tiếp sức, động viên tích cực tinh thần ngư dân tại 28 tỉnh, 
thành duyên hải Việt Nam kiên cường bám biển. 

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank phiên họp tháng 7/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank 
phiên họp tháng 7/2020

 Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
phát biểu tại chương trình

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao động (bên trái) cùng 
ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám Vietcombank trao đổi biên bản ký kết 

tại chương trình
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Chương trình bao gồm các 
nội dung: Diễu hành bằng xe 
đạp quanh các trục đường 
chính của TP. Bắc Ninh nhằm 

quảng bá sản phẩm dịch vụ của 
Vietcombank; trình diễn nhảy flash-
mob bài “Hành khúc Vietcombank” 
tại Công viên hồ điều hòa và Trung 
tâm văn hóa Kinh Bắc; trình chiếu 
quảng bá các sản phẩm dịch vụ 
Vietcombank, đặc biệt chú trọng 
nội dung thanh toán không dùng 
tiền mặt trên các màn hình Led toàn 
thành phố; đặt quầy giới thiệu sản 
phẩm dịch vụ Vietcombank trên 
tuyến phố Ngô Gia Tự.

Bài & Ảnh: Đỗ Thị Ánh Ngọc

HÀNH 
TRÌNH

VIETCOMBANK BẮC NINH 
GẮN KẾT

năm TIN YÊU

NHÂN KỶ NIỆM 16 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHI NHÁNH (29/6/2004-
29/6/2020), CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 
VIETCOMBANK BẮC NINH KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2020-2025, ĐỒNG 
THỜI HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “SẮC MÀU VĂN HÓA CUỐI 
TUẦN - BẮC NINH THÀNH PHỐ TÔI YÊU”, NGÀY 28/6/2020, ĐOÀN 
THANH NIÊN VIETCOMBANK BẮC NINH ĐÃ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 
“VIETCOMBANK BẮC NINH - HÀNH TRÌNH 16 NĂM GẮN KẾT, TIN YÊU”.

Tại Chương trình “Sắc màu văn 
hóa cuối tuần - Bắc Ninh thành phố 
tôi yêu”, bà Nguyễn Thị Thu Hương 
- Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch 
CĐCS đã trao tặng 22 phần quà trị 
giá 44 triệu đồng tới các hộ gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có 
người thân đang công tác tại biên 
giới hải đảo, gia đình trong ngành 
lực lượng vũ trang có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trên địa bàn các 
phường Đại Phúc, Tiền An, Suối Hoa. 

Sau 16 năm hoạt động, 
Vietcombank Bắc Ninh đã phát 
triển mạng lưới khách hàng rộng 
khắp, với gần 3.000 tổ chức, 350 

doanh nghiệp FDI, 450.000 khách 
hàng cá nhân (chiếm trên 50% số 
lượng khách hàng cá nhân trên địa 
bàn tỉnh) mở tài khoản giao dịch 
tại Chi nhánh. Vietcombank Bắc 
Ninh cũng không ngừng phát triển 
dịch vụ ngân hàng hiện đại với 60 
máy ATM, hơn 500 máy POS tại các 
điểm bán lẻ, thực hiện thanh toán 
trả lương qua tài khoản cho hơn 
300 cơ quan đơn vị hành chính sự 
nghiệp và doanh nghiệp, phát hành 
gần 400.000 thẻ ghi nợ trong nước, 
thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng với 
doanh số thanh toán và sử dụng thẻ 
trên 1.000 tỷ đồng/năm. 

Ngoài ra, Chi nhánh đã triển khai 
kết nối thanh toán trực tuyến với 
Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, 
Điện lực tỉnh, Công ty nước sạch 
tại khắp địa bàn thành phố và các 
huyện. Thời gian tới, Vietcombank 
Bắc Ninh có kế hoạch tiếp tục triển 
khai mở rộng hợp tác thanh toán 
học phí, viện phí với các trường học, 
bệnh viện; triển khai thực hiện kết 
nối thanh toán trực tuyến với Trung 
tâm hành chính công tỉnh, thành 
phố cũng như cấp huyện.

Với những nỗ lực không ngừng, 
Vietcombank Bắc Ninh mong muốn 
được đóng góp vào sự phát triển của 
địa phương, xây dựng Bắc Ninh trở 
thành thành phố trực thuộc Trung 
ương vào năm 2022, xây dựng thành 
công mô hình thành phố thông minh 
đến năm 2030. 

Vietcombank Bắc Ninh tổ chức chương trình “Hành trình 16 năm gắn kết, tin yêu”

Các dịch vụ được công bố gồm: 
Chứng thực bản sao điện tử 
từ bản chính; Đóng tiếp bảo 
hiểm xã hội tự nguyện; Gia 

hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia 
đình; Cấp đổi giấy phép lái xe mức 
độ 4; Nộp phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông đường 
bộ thuộc thẩm quyền của cảnh sát 
giao thông (phạm vi toàn quốc) và 
nộp phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc 
thẩm quyền của thanh tra giao 
thông. 

Việc tập trung đẩy mạnh thanh 
toán trực tuyến cho các Dịch vụ 
công giúp mang lại sự tiện lợi, tiết 
kiệm chi phí xã hội, là bước tiến 
trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, 
thương mại điện tử. Vietcombank 
vinh dự là đơn vị cung cấp Dịch 
vụ thanh toán cho tất cả các Dịch 
vụ công mức độ 4, nộp phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông. 

cung cấp Dịch vụ thanh toán 
trực tuyến cho các Dịch vụ công 
trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Vietcombank tiên phong

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

SÁNG 01/07/2020, VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TỔ CHỨC HỌP BÁO GIỚI 
THIỆU VIỆC TÍCH HỢP THÊM 06 DỊCH VỤ CÔNG TRÊN CỔNG DỊCH 
VỤ CÔNG QUỐC GIA (DVCQG), NÂNG TỔNG SỐ DỊCH VỤ CÔNG ĐƯỢC 
CUNG CẤP TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DVCQG LÊN 725. 

Đặc biệt, Vietcombank là ngân 
hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ 
thanh toán trực tuyến cho cơ quan 
bảo hiểm xã hội (BHXH) trên Cổng 
DVCQG. Dịch vụ này cho phép người 
dân nộp trực tuyến số tiền đóng 
BHXH tự nguyện cho mình hoặc 
người thân, gia hạn thẻ bảo hiểm 
y tế (BHYT) theo hộ gia đình trên 
Cổng DVCQG bắt đầu từ ngày 02/07. 
Ngay sau khi công dân hoàn thành 
giao dịch đóng BHYT tự nguyện 
hoặc gia hạn thẻ BHYT trên Cổng 
DVCQG, Vietcombank gửi các thông 
tin sang cơ quan bảo hiểm để được 
hưởng các chính sách BHXH tự 
nguyện theo quy định hoặc gia hạn 
thẻ BHYT theo thời gian gia hạn mà 
người dân đã lựa chọn. 

Tham dự buổi họp báo, ông Đào 
Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank cho biết: Vietcombank 
luôn đồng hành cùng Chính phủ, 
các cơ quan, đối tác trong việc đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, 
giảm thời gian và chi phí đi lại cho 
người dân.

Sau 7 tháng đưa vào vận hành, 
cùng với dấu mốc 725 Dịch vụ công 
trực tuyến được tích hợp trên Cổng 
DVCQG, Vietcombank tự hào luôn là 
ngân hàng tiên phong cung cấp dịch 
vụ thanh toán trực tuyến cho các 
dịch vụ trên Cổng DVCQG theo đúng 
lộ trình triển khai của Chính phủ và 
các Bộ/ngành/địa phương, các đơn 
vị cung cấp dịch vụ. 

Ngoài ra, Vietcombank sẽ tiếp 
tục ứng dụng công nghệ vào các 
hoạt động thanh toán Dịch vụ công, 
trong đó, cho phép khách hàng sử 
dụng Mobile Banking, QR Code, 
thanh toán không tiếp xúc... nhằm 
đẩy mạnh triển khai thanh toán 
Dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa 
phương qua Cổng DVCQG.

Họp báo công bố Dịch vụ công thứ 725 trên Cổng DVCQG

NỔI BẬT

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam giới thiệu dịch vụ thanh toán trực tuyến 
trên cổng DVCQG qua Vietcombank
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NỔI BẬT

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó trưởng Ban 
Tổ chức và Nhân sự TSC đã công bố Quyết định 
số 1008/QĐ-VCB-TCNS ngày 30/6/2020 của 
Tổng Giám đốc Vietcombank về việc điều động 

và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thái Hà - Trưởng phòng 
Quản lý nhân sự Vietcombank Sở giao dịch giữ chức 
vụ Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự TSC kể từ ngày 
1/7/2020.

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 
Khối Nhân sự chúc mừng, giao nhiệm vụ cụ thể cho bà 
Nguyễn Thị Thái Hà và bày tỏ mong muốn bà Hà sẽ tiếp 
tục phát huy sở trường, năng lực chuyên môn, xây dựng 
khối đoàn kết thống nhất trong tập thể đơn vị, hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời đề 
nghị CBNV tại Ban ủng hộ, tạo điều kiện để bà Hà sớm 
nắm bắt công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 
cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thái Hà - 
tân Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự TSC cam kết sẽ 
cố gắng, nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, 
góp phần xây dựng Vietcombank trở thành Ngân hàng 
đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó Trưởng ban 
TC&NS TSC đã công bố quyết định số 1063/QĐ-
VCB-TCNS ngày 22/06/2020 của Tổng Giám đốc 
Vietcombank về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức 

Đông - Phó Giám đốc Vietcombank Phú Quốc giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Vietcombank Kiên Giang kể từ ngày 
15/07/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Đặng Hoài Đức - Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank tin tưởng với năng lực, 
nhiệt huyết, kinh nghiệm đã có, ông Nguyễn Đức Đông 
sẽ cùng Ban Giám đốc Vietcombank Kiên Giang điều 
hành hiệu quả hơn nữa hoạt động của Chi nhánh, xây 
dựng một tập thể đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành các 
chỉ tiêu được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Đông - 
tân Phó Giám đốc Vietcombank Kiên Giang cam kết sẽ 
nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, 
cùng Ban Giám đốc và CBNV xây dựng một tập thể 
vững mạnh, chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng tốt 
nhất, đưa Vietcombank Kiên Giang phát triển ngày 
càng lớn mạnh, an toàn và hiệu quả.

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng 
Ban Tổ chức và Nhân sự đã công bố các Quyết 
định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm nhân 
sự tại Trụ sở chính, theo đó:

Tại Quyết định số 1071/QĐ-VCB-TCNS ngày 
14/07/2020, HĐQT Vietcombank đã tiếp nhận 
và bổ nhiệm ông Ngô Đức Bình - Bí thư Đoàn 
thanh niên Ngân hàng Trung ương giữ chức vụ 
Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn kể từ ngày 
15/07/2020. 

Tại Quyết định số 1070/QĐ-VCB-TCNS ngày 
14/07/2020, Tổng Giám đốc Vietcombank đã điều 
động và bổ nhiệm ông Trần Phúc Cường - Trưởng 
phòng Văn phòng Công đoàn giữ chức vụ Phó Giám 
đốc Trung tâm xử lý tiền mặt Vietcombank tại Hà 
Nội kể từ ngày 15/07/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Thành 
viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự đã chúc 
mừng, giao nhiệm vụ cụ thể cho ông Trần Phúc 
Cường và ông Ngô Đức Bình, đồng thời bày tỏ 

Công bố Quyết định điều động & 
bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức & 
Nhân sự Trụ sở chính Vietcombank 

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang 

Bài & Ảnh: Đinh Thu Nguyệt 

Bài & Ảnh: Minh Yến 

NGÀY 01/7/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (TSC), 
VIETCOMBANK ĐÃ LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ 
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM 
PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ TSC.

 Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự trao Quyết định 
và tặng hoa bà Nguyễn Thị Thái Hà – tân Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự  TSC

Công bố Quyết định điều động 
& bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Kiên Giang

SÁNG NGÀY 15/7/2020, TẠI TRỤ SỞ 
VIETCOMBANK KIÊN GIANG ĐÃ DIỄN RA LỄ 
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM 
PHÓ GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK KIÊN GIANG. 

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên trái) trao Quyết định 
bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Kiên Giang cho ông Nguyễn Đức Đông

Công bố các Quyết định điều động, 
tiếp nhận & bổ nhiệm nhân sự
tại Trụ sở chính
NGÀY 15/07/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ CÁC 
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH.

mong muốn hai cán bộ sớm nắm bắt công việc, 
phát huy kinh nghiệm, sở trường, tiếp tục nỗ 
lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông 
Hồng Quang cũng đề nghị tập thể CBNV tại Văn 
phòng Công đoàn và Trung tâm xử lý tiền mặt 
Vietcombank tại Hà Nội ủng hộ, giúp đỡ, tạo 
điều kiện để ông Trần Phúc Cường và ông Ngô 
Đức Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương 
vị mới. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Đức Bình 
- tân Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn đã 
tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của 
Ban Lãnh đạo Vietcombank, cam kết sẽ cụ thể 
hóa bằng chương trình hành động trong thời 
gian tới cũng như cố gắng, nỗ lực hết mình để 
xây dựng tổ chức Công đoàn Vietcombank ngày 
càng vững mạnh, thực hiện đầy đủ chức năng 
đại diện, chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của người lao động, đóng 
góp vào sự phát triển của Vietcombank. 

Ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự (bên trái) trao Quyết định 
cho ông Ngô Đức Bình - tân Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc chúc mừng 
ông Trần Phúc Cường - tân Phó Giám đốc Trung tâm xử lý tiền mặt tại Hà Nội
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hoạt động kinh doanh 6 tháng 
đầu năm & triển khai nhiệm vụ 
6 tháng

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 

2020cuối năm 

NHỊP SỐNG

THỜI GIAN QUA, CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK TRÊN TOÀN 
HỆ THỐNG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI 
NHIỆM VỤ KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020. 
HỘI NGHỊ NHẰM TRUYỀN THÔNG VỀ CÁC KẾT LUẬN TẠI HỘI NGHỊ 
SƠ KẾT 6 THÁNG CỦA VIETCOMBANK; SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ NHỮNG 
KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ ĐỀ RA 
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KINH 
DOANH TRONG NĂM 2020 CỦA CHI NHÁNH, ĐÓNG GÓP VÀO SỰ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HIỆU QUẢ CỦA VIETCOMBANK. 

BAN BIÊN TẬP XIN GỬI TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ NHỮNG THÔNG TIN, 
HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG NÀY.
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Ngày 11/7/2020, tại Hà 
Nội, Vietcombank đã tổ 
chức Hội nghị sơ kết 6 
tháng đầu năm và triển 

khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2020. 

Hội nghị đã nghe Tổng 
Giám đốc Phạm Quang Dũng 
báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh 6 tháng đầu năm 
và triển khai nhiệm vụ kinh 
doanh 6 tháng cuối năm 2020. 

Với diễn biến bất thường 
của môi trường kinh tế trong 
6 tháng đầu năm, đặc biệt là 
dịch bệnh Covid-19 gây ảnh 
hưởng tới toàn bộ nền kinh 
tế nói chung và Vietcombank 

Vietcombank quyết tâm 
hoàn thành nhiệm vụ kép 
trong 6 tháng cuối năm

Bài & Ảnh: Xuyến Chi 

NỬA ĐẦU NĂM 2020, BAN LÃNH ĐẠO VIETCOMBANK ĐÃ CÓ NHỮNG 
ĐỊNH HƯỚNG ĐÚNG ĐẮN, KỊP THỜI, ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ KHẢ 
QUAN. 06 THÁNG CUỐI NĂM, TOÀN HỆ THỐNG NỖ LỰC ĐẨY NHANH 
TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI 05 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC VÀ 03 TRỌNG TÂM HOẠT 
ĐỘNG KINH DOANH NHẰM HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU 
KINH DOANH ĐƯỢC GIAO.

nói riêng, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã có những 
định hướng đúng đắn, kịp thời 
nhằm thực hiện mục tiêu kép: 
vừa chống dịch Covid-19, vừa 
bám sát tình hình thực tiễn 
để đưa ra các quyết sách đảm 
bảo tăng trưởng hiệu quả, 
bền vững, nhờ đó, hoạt động 
của Viecombank đã đạt được 
những kết quả khả quan. 

Huy động vốn giữ nhịp 
tăng trưởng phù hợp với tình 
hình sử dụng vốn. Nguồn vốn 
huy động thị trường I đạt trên 
1 triệu tỷ đồng, tăng 5,6% so 
với năm 2019; Đổi mới mô 
hình tăng trưởng tín dụng gắn 

quả, Bền vững”, quan điểm chỉ 
đạo điều hành “Trách nhiệm - 
Hành động - Sáng tạo”, toàn hệ 
thống nỗ lực đẩy nhanh tiến 
độ triển khai 05 đột phá chiến 
lược và 03 trọng tâm hoạt 
động kinh doanh nhằm hoàn 
thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu 
kinh doanh được giao.

Hội nghị cũng đã nghe 
các báo cáo chuyên đề về các 
mảng hoạt động nghiệp vụ 
ngân hàng; thảo luận, chia sẻ 
kinh nghiệm của các đơn vị 
trong triển khai hoạt động 
kinh doanh và giải pháp nhằm 
hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm. 

Phát biểu chỉ đạo kết luận 
tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT 
Nghiêm Xuân Thành nhấn 
mạnh: Trong bối cảnh môi 
trường quốc tế, trong nước và 
ngành ngân hàng khó khăn, 
hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank vẫn có những 
điểm sáng, quy mô kinh doanh 

với chuyển dịch cơ cấu theo 
hướng hiệu quả, bền vững. Dư 
nợ tín dụng đạt trên 772 nghìn 
tỷ đồng, tăng 5% so với 2019 
và là một điểm sáng về mức 
tăng trưởng cao trong toàn hệ 
thống ngân hàng. Tín dụng bán 
lẻ tiếp tục tăng trưởng cao ở 
mức 7,4%, chiếm 51,8%/tổng 
dư nợ, tăng thêm 1,2 điểm % 
so với 2019; Chất lượng tín 
dụng được kiểm soát.

Trước ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19 đến đời sống 
kinh tế - xã hội, Vietcombank 
đã gương mẫu đi đầu và 
nghiêm túc chấp hành chỉ 
đạo của Chính phủ và NHNN, 
chủ động triển khai thực hiện 
các biện pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp, người dân bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19; đưa 
ra nhiều giải pháp tài chính 
phù hợp nhằm đồng hành 
cùng doanh nghiệp, khách 
hàng duy trì và khôi phục hoạt 
động sản xuất kinh doanh 
cũng như chung tay cùng cộng 
đồng trong việc đẩy lùi dịch 
bệnh. Theo đó, Vietcombank 
đã thực hiện cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ 
nguyên nhóm nợ theo Thông 
tư 01 của NHNN với dư nợ 
được cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ giữ nguyên nhóm nợ là 
11,761 nghìn tỷ đồng; Tổng dư 
nợ được giảm lãi suất cho vay 
khoảng 200,8 nghìn tỷ đồng. 

Trong 06 tháng đầu năm, 
Vietcombank đã dành hơn 196 
tỷ đồng cho các hoạt động hỗ 
trợ cộng đồng, trong đó hơn 
40 tỷ đồng ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, 
nỗ lực góp phần đồng hành 
cùng Chính phủ đẩy lùi dịch 
bệnh, ổn định dân sinh.

6 tháng cuối năm, 
Vietcombank tiếp tục quán 
triệt phương châm hành động 
“Chuyển đổi, An toàn, Hiệu 

tăng trưởng cao trong ngành, 
chất lượng tín dụng được kiểm 
soát. Những kết quả đạt được 
đã khẳng định định hướng 
đúng đắn của Vietcombank 
trong công tác chỉ đạo điều 
hành; là sự nỗ lực rất lớn từ 
Ban Lãnh đạo, từ mỗi phòng, 
ban, chi nhánh và của toàn hệ 
thống.

Trong 6 tháng cuối năm, 
kinh tế Việt Nam vẫn còn rất 
nhiều khó khăn nhưng những 
thời cơ phía trước cũng rất 
lớn. Hệ thống Vietcombank 
với nền tảng thương hiệu, uy 
tín, chất lượng nguồn nhân 
lực được đánh giá tốt nhất thị 
trường, cần phải thực hiện 
mục tiêu kép, thứ nhất là phải 
đảm bảo tăng trưởng trong 
bối cảnh tình hình kinh tế 
đang suy giảm; thứ 2 là đảm 
bảo kinh doanh hiệu quả, an 
toàn từ đó đảm bảo thu nhập 
cho người lao động. Đây chính 
là sứ mệnh của Vietcombank, 

toàn hệ thống cần phải quyết 
tâm cao, tập trung các giải 
pháp, như lời của Thủ tướng 
Chính phủ đã nói “Khó khăn 
một thì nỗ lực hai” để thực 
hiện các mục tiêu đề ra trong 
những tháng còn lại của năm 
2020.

Chủ tịch HĐQT kêu gọi 
toàn thể cán bộ chủ chốt và 
người lao động Vietcombank 
tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, 
quyết tâm phấn đấu hoàn 
thành và hoàn thành xuất 
sắc các chỉ tiêu kế hoạch của 
năm 2020.

Tại Hội nghị, Ban Lãnh 
đạo đã trao thưởng cho 12 chi 
nhánh có thành tích tiêu biểu 
6 tháng đầu năm 2020 và các 
tập thể có nhiều đóng góp cho 
sự nghiệp phát triển khoa học 
và công nghệ Vietcombank.

Danh sách 12 chi nhánh Vietcombank có 
thành tích tiêu biểu được khen thưởng: 

Hà Nội, Thành Công, Sở Giao dịch, Tân Định, 
Thăng Long, Tân Bình, Hoàn Kiếm, Bình Dương, 
Hùng Vương, Hải Phòng, Cần Thơ, Khánh Hoà.

Danh sách các tập thể có nhiều đóng góp cho 
sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ 
Vietcombank được khen thưởng:

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 5 từ trái sang) và Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng (thứ 8 từ trái sang) trao 
Giấy khen và tặng hoa chúc mừng các chi nhánh có thành tích tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2020

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (thứ 3 từ trái sang) và Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thắng 
(thứ 5 từ trái sang) trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có nhiều đóng góp cho sự 

nghiệp phát triển khoa học và công nghệ Vietcombank

NHỊP SỐNG

1
2
3
4
5

Phòng Quan hệ công chúng

Phòng Quản lý rủi ro thị trường

Phòng Chính sách Tài chính Kế toán

Nhóm nghiên cứu Vietcombank

Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực 
Vietcombank
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Vietcombank Sở Giao Dịch

 18/07/2020

Vietcombank Sở giao dịch tổ chức thành 
công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 
tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2020.

“Điểm sáng” trong hệ thống
Hội nghị đã nhìn lại 6 tháng hoạt động 

kinh doanh của Sở giao dịch trong bối cảnh 
môi trường kinh tế có nhiều biến động do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19. Đối với riêng Sở 
giao dịch, đây còn là giai đoạn vừa chuyển địa 
điểm Trụ sở CN với nhiều thời cơ mới nhưng 
cũng đầy thách thức. Cùng với cả hệ thống 
Vietcombank, với sự thay đổi định hướng 
kinh doanh an toàn, hiệu quả, kiên định quản 
trị rủi ro, kết quả hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank Sở giao dịch được giữ ổn định, đạt 
kết quả khả quan, tiếp tục là điểm sáng trong hệ 
thống, cụ thể:

Tổng huy động vốn đạt 89.033 tỷ VND, 
tăng 3.400 tỷ VND (3%) so với cuối năm 2019, 
hoàn thành 106% kế hoạch quý II. Dư nợ tín 
dụng đạt gần 32.500 tỷ VND, tăng 3.800 tỷ VND 
(13%) so với cuối năm 2019, hoàn thành 109% 
kế hoạch quý II. Công tác phát triển khách hàng 
Priority, khách hàng bán buôn tín dụng và huy 
động vốn mới đều hoàn thành vượt mức kế 
hoạch được giao.

Bài: Hồng Hạnh; Ảnh: Đức Tuân

Bên cạnh đó, 6 tháng năm 2020, 
Vietcombank Sở giao dịch tiếp tục thực hiện sứ 
mệnh ngân hàng xanh vì cộng đồng, tích cực 
đóng góp thiết thực cho công tác ASXH. 

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc CN đã khen 
thưởng 9 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích 
tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm, 1 tập thể 
tác giả có thành tích tiêu biểu trong công tác 
nghiên cứu khoa học. Hội nghị cũng đã chứng 
kiến lễ trao thưởng Bancas tháng 6/2020 của 
Công ty bảo hiểm FWD đối với 3 tập thể CN có 
thành tích xuất sắc trong công tác phân phối các 
sản phẩm bảo hiểm của FWD.

Quyết tâm giữ vững danh hiệu CN 
đặc biệt xuất sắc  

Cũng tại Hội nghị, toàn thể đại biểu tham 
dự đã được truyền thông và nghiên cứu, thảo 
luận các báo cáo, chuyên đề hoạt động kinh 
doanh, các nội dung định hướng tại Hội nghị 
Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 
của Vietcombank để từ đó đưa ra các giải pháp 
triển khai kế hoạch kinh doanh tại CN.

Hội nghị cũng đã nghe chia sẻ của 2 tập thể 
và 1 cá nhân vừa được khen thưởng tiêu biểu 
6 tháng đầu năm 2020 về kinh nghiệm triển 
khai kế hoạch được giao, cách tạo động lực cho 
cán bộ cũng như xây dựng mối đoàn kết trong 
tập thể.

Kết luận Hội nghị, đ/c Hồ Văn Tuấn - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng 
bộ, Giám đốc Sở giao dịch nhấn mạnh: Nhiệm 
vụ đặt ra là trong 6 tháng cuối năm 2020, các 
tập thể, cá nhân cần nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, đề xuất và 
triển khai các giải pháp hiệu quả để hoàn thành 
và vượt kế hoạch kinh doanh được giao. Trên 
cơ sở đổi mới để phát triển, CN cần chú trọng 
công tác khách hàng, nâng cao chất lượng dịch 
vụ, thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro hoạt 

 Ban Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch khen thưởng và chúc mừng 
các tập thể có thành tích tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2020

Ban Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch khen thưởng và chúc mừng các 
cá nhân có thành tích tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2020

Ban Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch khen thưởng và chúc mừng đại diện nhóm tác giả có 
thành tích tiêu  biểu trong công tác nghiên cứu khoa học của CN

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Giám đốc vùng Công ty Bảo hiểm FWD 
trao thưởng Bancas tháng 6/2020 cho 3 tập thể Vietcombank Sở giao dịch

Với những thành tích đã đạt được, Sở giao 
dịch vinh dự được HĐQT Vietcombank 
tuyên dương và khen thưởng là 1 trong 
12 CN đạt thành tích tiêu biểu 6 tháng đầu 
năm 2020; là đơn vị duy nhất thuộc khối 
ngân hàng được nhận Cờ thi đua của UBND 
thành phố trong phong trào thi đua toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019; 
được công nhận là 1 trong 15 CN có thành 
tích tiêu biểu, là tập thể điển hình tiên tiến 
giai đoạn 2015-2020. Công đoàn cơ sở và 
đ/c Giám đốc CN được Công đoàn Ngân 
hàng Việt Nam vinh danh, khen thưởng 
trong công tác bảo đảm an toàn lao động, 
xây dựng môi trường làm việc “xanh - sạch 
- đẹp”.

động, hướng tới mục tiêu kép, vừa tăng trưởng 
cao vừa đảm bảo bền vững. Đẩy mạnh công tác 
thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực và 
hiệu quả, tăng cường đào tạo và xây dựng đội 
ngũ nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên 
môn nghiệm vụ cao; phấn đấu tiếp tục giữ vững 
danh hiệu CN đặc biệt xuất sắc của hệ thống 
Vietcombank.

NHỊP SỐNG

Đ/c Hồ Văn Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch phát biểu tại Hội nghị
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NHỊP SỐNG

Vietcombank Đà Nẵng Vietcombank Hoàn Kiếm 
Bài: Nguyễn Hữu Đức; Ảnh: Phan Thanh Nam Bài: Nguyễn Huyền Trang; Ảnh: Toàn Hoàng Hải Đăng

 18/07/2020

Vietcombank Đà Nẵng tổ chức thành công Hội 
nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với 
sự tham dự của Ban Giám đốc và toàn thể CBNV.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Việt - Giám 
đốc CN đã dành thời gian hơn hai giờ đồng hồ để 
truyền thông đến CBNV về quá trình chuyển đổi 
trọng tâm kinh doanh dựa vào 3 trụ cột chính 
“Dịch vụ - Bán lẻ - Vốn rẻ”, đánh giá kết quả hoạt 
động kinh doanh 6 tháng đầu năm và định hướng 
kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

Mặc dù chịu tác động và ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 nhưng hoạt động kinh doanh 6 tháng 
đầu năm của Vietcombank Đà Nẵng vẫn đạt được 
những kết quả khả quan về huy động vốn, dư 
nợ cho vay, đặc biệt là chất lượng tín dụng và lợi 
nhuận vẫn đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

Về định hướng hoạt động kinh doanh 6 tháng 
cuối năm 2020, Vietcombank Đà Nẵng vẫn kiên 
trì phương châm “Chuyển đổi - An toàn - Hiệu quả 
- Bền vững” và tiếp tục bám vào 3 trụ cột chính 
“Dịch vụ - Bán lẻ - Vốn rẻ” đã được chứng minh 
hiệu quả qua quá trình triển khai thực hiện từ năm 
2019.

Ông Nguyễn Quang Việt yêu cầu các phòng kinh 
doanh: Về huy động vốn, tiếp tục phát triển và gia 
tăng thị phần nguồn vốn giá rẻ từ các tổ chức như 
Kho bạc, BHXH, BHYT; các doanh nghiệp có số dư 

tiền gửi lớn; các đơn vị cung cấp điện, nước, 
trường học, bệnh viện và các đơn vị hành chính 
công. Về tín dụng, tích cực đẩy mạnh công tác 
cho vay bán lẻ, tiếp tục giảm dư nợ bán buôn 
có chất lượng kém. Về dịch vụ, tăng cường phát 
triển khách hàng cá nhân và tích cực chào bán 
các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ VCB 
Digibank; rà soát, phân công, sắp xếp lại lao 
động hợp lý và tổ chức các khóa đào tạo về kỹ 
năng bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ 
khách hàng.

Hội nghị cũng tuyên dương khen thưởng 
các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc 
trong 6 tháng đầu năm 2020. PGD Hòa Khánh, 
PGD Cẩm Lệ và Phòng QLN được trao Kỷ niệm 
chương vì thành tích hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám 
đốc CN đã truyền thông đến CBNV các hoạt 
động quản lý chất lượng tại Vietcombank năm 
2020 bao gồm các nội dung: Giới thiệu và quán 
triệt CBNV thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chuẩn 
chất lượng phục vụ khách hàng tại điểm giao 
dịch (mới); Dự án KHBM 2020 và Dự án NPS 
2020.

Nhân dịp Hội nghị, Vietcombank Đà Nẵng 
tổ chức cho CBNV nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại 
Tui Blue Resort, tham gia chương trình team-
building và gala dinner với chủ đề “Together, 
We Win” với nhiều trò chơi và tiết mục văn 
nghệ sôi động, hấp dẫn.  

Ông Nguyễn Quang Việt trao kỷ niệm chương cho 3 đơn vị hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020

Team-building với chủ đề “Together We Win”

Một tiết mục văn nghệ tại Gala dinner
 18/07/2020
Vietcombank Hoàn Kiếm tổ chức thành công 

Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu 
năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng 
cuối năm 2020. 

Hội nghị gồm những phần chính: Tổng quan 
kết quả hoạt động kinh doanh toàn hệ thống 
Vietcombank 6 tháng đầu năm; Báo cáo sơ kết hoạt 
động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 tại Chi 
nhánh Hoàn Kiếm; Chuyên đề Tăng cường quản trị 
rủi ro đối với tín dụng bán lẻ và Các giải pháp phát 
triển chỉ tiêu bán lẻ, Tham luận tại Hội nghị, Một số 
nội dung quan trọng trong Báo cáo công tác kiểm 
tra kiểm soát nội bộ.

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh nền kinh 
tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do 
ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ 
đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Vietcombank, sự nỗ 
lực hết mình của tập thể CBNV, Vietcombank Hoàn 
Kiếm đã đạt được những kết quả đáng tự hào, về 
cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu quý II, các chỉ tiêu 
bán lẻ có sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 
trước. Đặc biệt, CN được vinh danh là 1 trong 12 
CN tiêu biểu các mặt nghiệp vụ toàn hệ thống 
Vietcombank. 

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên 
môn, Công đoàn cơ sở CN luôn phát huy được vai 
trò là cầu nối giữa cấp ủy, chuyên môn và người 
lao động, làm tốt việc động viên, chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần của CBNV. Công tác Đoàn thanh 
niên cũng đạt những kết quả rất đáng tự hào, như 
đoạt giải Nhất toàn đoàn cùng với liên quân CN 
Ba Đình tại Hội trại thanh niên Vietcombank 2020. 

Ngoài ra, Đảng ủy cơ sở CN luôn quan tâm và 
tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể và người 
lao động tham gia các hoạt động ASXH thiết 
thực, ý nghĩa như ủng hộ người nghèo nhân 
dịp Tết Nguyên đán, các hoạt động hưởng ứng 
lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và 
Ủy ban MTTQ Việt Nam…

Kết luận Hội nghị, đ/c Thiều Quang Hiệp - 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Hoàn 
Kiếm biểu dương những kết quả của CN đạt 
được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh 
những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong 
thời gian tới để hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Bùi Thị Tuyết Lan - Phó Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm 
phát biểu tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân – Trưởng phòng giao dịch Bạch Mai 
tham gia tham luận

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng phòng Kế toán trình bày báo cáo 
kiểm tra kiểm soát nội bộ
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Vietcombank Lạng Sơn Vietcombank Long An

Đảng viên Vietcombank Long An tham gia khóa học 
trung cấp lý luận chính trị

Bài & Ảnh: Minh Thảo Bài: Phạm Thị Kim Ngân; Ảnh: Lê Sê Rum

Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

 12/07/2020

Vietcombank Lạng Sơn tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 
công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2020 với sự tham dự của BCH Chi bộ cơ sở cùng toàn 
thể đảng viên.

Hội nghị đã đánh giá, sơ kết các công việc thực hiện trong 
6 tháng đầu năm, rút ra khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và 
bài học cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Chi ủy, đồng thời xác 
định phương hướng và những giải pháp trọng tâm cần tập trung 
để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Tại Hội nghị, 
Chi bộ đã được học tập, tuyên truyền về thành tựu của Đảng bộ 
Vietcombank nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua phim tư liệu của 
Đảng bộ Vietcombank.

Trong chương trình Hội nghị, Chi bộ đã tổ chức Lễ kết 
nạp đảng viên mới cho đ/c Dương Hoàng Hiệp - Phó Trưởng 
phòng phụ trách phòng Hành chính nhân sự ngân quỹ và đ/c 
Phan Mạnh Cường - Cán bộ khách hàng phòng Khách hàng.

Cùng ngày 12/07/2020, Hội nghị sơ kết hoạt động kinh 
doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2020 cũng diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của toàn 
thể CBNV Vietcombank Lạng Sơn. 

Các đại biểu đã được truyền thông và quán triệt quan điểm 
chỉ đạo điều hành của Ban Lãnh đạo Vietcombank, xem phim tư 
liệu sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của hệ 
thống Vietcombank. 

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Lý - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Chi nhánh báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu 
năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020. 
Với diễn biến bất thường của môi trường kinh tế, đặc biệt là tác 
động tiêu cực từ dịch Covid-19, nhưng nhờ có sự chỉ đạo, lãnh 
đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Vietcombank, CN Lạng Sơn đã đạt 
được các kết quả kinh doanh tương đối khả quan dù vẫn tiếp tục 
đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 khôi phục sản xuất kinh doanh, đẩy lùi dịch bệnh. 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để đưa ra 
các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần hoàn 
thành mục tiêu kinh doanh.

Cũng tại sự kiện, Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua khen 
thưởng cơ sở đã tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành 
tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng đầu năm 
2020.

Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2020 đã khẳng 
định định hướng đúng đắn trong công tác chỉ đạo điều hành của 
Ban Lãnh đạo Vietcombank và Ban Giám đốc CN. Tập thể CBNV 
Vietcombank Lạng Sơn sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm phấn đấu 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đ/c Nguyễn Quang Lý – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn 
(bên phải) trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đ/c Dương Hoàng Hiệp 

– Phó trưởng phòng phụ trách phòng Hành chính nhân sự ngân quỹ

Đ/c Nguyễn Quang Lý – Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (bên phải) 
trao Giấy khen cho tập thể phòng Dịch vụ khách hàng hoàn thành tốt 

nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020

Đ/c Hoàng Đình Hưng – Phó Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (thứ 
tư từ trái sang) và đ/c Trần Thị Nga – Phó Giám đốc Vietcombank 

Lạng Sơn (thứ tư từ phải sang) trao Giấy khen cho các tập thể 
hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020

Đ/c Nguyễn Quang Lý – Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (thứ ba từ 
phải sang) khen thưởng Đoàn Thanh niên CN Lạng Sơn đã có thành tích 

trong công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2020

 20/07/2020

Vietcombank Long An tổ chức thành công Hội 
nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu 
năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại Hội nghị, đ/c Giám đốc CN đã truyền đạt 
những nội dung kết luận tại Hội nghị sơ kết hoạt 

Ngày 18/07/2020, 24 đảng viên thuộc Chi bộ Vietcombank 
Long An đã tham dự lễ khai giảng và tham gia học lớp 
Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung khóa 142 do 
Trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức.

Khóa học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng 
đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh trong đảng viên để vận 
dụng vào thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính 
trị. 

Khóa học được tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật 
hằng tuần, kéo dài trong 14 tháng, là thách thức lớn đối với các 
học viên khi vừa phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên 
môn, vừa phải hoàn thành tốt khóa học. Tuy nhiên, việc nỗ lực 
tham gia khóa học cũng cho thấy sự quyết tâm, vượt qua khó 
khăn của các đảng viên trong CN.

động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của hệ thống 
Vietcombank diễn ra ngày 11/07/2020.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết hoạt 
động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của CN, phân 
tích những tích cực và hạn chế của CN thông 
qua các số liệu về huy động vốn, tín dụng, lợi 
nhuận từ năm 2011 đến nay. Báo cáo cũng đã 
phân tích thị phần cũng như tốc độ tăng trưởng 
của CN, so với các CN khác trong khu vực và 
hệ thống, đồng thời đề ra định hướng, các 
giải pháp cụ thể nhằm chỉ đạo toàn thể CBNV 
Vietcombank Long An đoàn kết, phấn đấu hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Hội nghị cũng được nghe 2 bài tham luận về 
hoạt động bán buôn và bán lẻ, đồng thời nhận 
được nhiều ý kiến đóng góp của CBNV nhằm 
tiếp tục phát huy những thành tựu, khắc phục 
hạn chế trong thời gian qua.

Kết thúc hội nghị, Ban Giám đốc đã trao giải 
thưởng dành cho các tập thể hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu huy động vốn, tín dụng, giữ vững 
chất lượng tín dụng,… tạo động lực để toàn 
thể CBNV CN phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 
trong năm 2020. 

Giám đốc Đoàn Thái Sơn (ngoài cùng bên phải) trao thưởng cho các tập thể hoàn thành tốt các 
chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020

Bà Lê Thị Thu Năm - Hiệu trưởng Trường Chính trị (thứ 3 từ trái sang) 
trao quyết định Ban cán sư lâm thời của lớp
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 14/7/2020

Vietcombank Thăng Long tổ chức thành 
công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 
tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh 
doanh 6 tháng cuối năm 2020. 

Tại Hội nghị, ông Đậu Nam Long - Phó Giám 
đốc Vietcombank Thăng Long đã báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 
2020 của toàn hệ thống và của CN. Theo đó, 
trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan rộng toàn 
cầu, gây ra thiệt hại lớn trên mọi mặt, bám sát 
chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Vietcombank, Ban 
Giám đốc CN Thăng Long đã có những chương 
trình hành động đúng đắn, kịp thời nhằm thực 
hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch Covid-19, 
vừa bám sát tình hình thực tiễn để đưa ra các 
quyết sách đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, bền 
vững. 

CN Thăng Long đã đạt kết quả khả quan, 
hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu 
chính như: Hoàn thành 119% chỉ tiêu huy động 
vốn, 103% chỉ tiêu dư nợ tín dụng, chất lượng 
tín dụng tiếp tục được kiểm soát tốt, lợi nhuận 
sau trích lập DPRR đạt 400 tỷ đồng, hoàn thành 
111,9% kế hoạch quý II... Đặc biệt, Vietcombank 
Thăng Long là một trong 12 CN Vietcombank 
tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh 
doanh được nhận Giấy khen của Chủ tịch HĐQT.

Vietcombank Thăng Long

Vietcombank Hải Phòng 
Bài & Ảnh: Trần Thị Mai Khoa 

Bài & Ảnh: Vũ Thị Kim Vân
Với thành tích đáng khích lệ, Ban Giám đốc 

CN đã quyết định khen thưởng cho các tập thể, 
cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
kinh doanh, hỗ trợ nghiệp vụ trong 6 tháng đầu 
năm.

Hội nghị cũng đã được xem clip phóng sự về 
hoạt động của Vietcombank và nghe các báo cáo 
chuyên đề của Vietcombank về hoạt động kinh 
doanh bán buôn, bán lẻ, các giải pháp hỗ trợ 
khách hàng và phân loại danh mục khách hàng, 
báo cáo chuyên đề tăng thu ngoài lãi với PCM 
- hệ thống ngân hàng giao dịch định vị thương 
hiệu Vietcombank, giới thiệu về Ngân hàng số 
VCB Digibank và truyền thông về các chuyên đề 
khác nhằm quán triệt các nội dung chỉ đạo của 
Ban Lãnh đạo, từ đó có các giải pháp tháo gỡ 
khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm 
vụ kinh doanh các tháng cuối năm tại CN. 

 Toàn cảnh Hội nghị

Ban Giám đốc CN trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 15/07/2020

Để quán triệt kịp thời những chỉ đạo của Ban 
Lãnh đạo Vietcombank tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng 
đầu năm của hệ thống, tối ngày 15/7/2020, tại 
Trụ sở CN, Vietcombank Hải Phòng đã tổ chức 
thành công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 
tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 
6 tháng cuối năm 2020 với sự tham gia của Ban 
Giám đốc, Trưởng/Phó các phòng/ban và toàn thể 
CBNV. 

Tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc CN 
đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng 
đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 6 
tháng cuối năm 2020 của CN.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, trước diễn 
biến bất thường của môi trường kinh tế, đặc biệt là 
dịch bệnh Covid-19, Viecombank Hải Phòng luôn 
bám sát định hướng và chỉ đạo của Ban Lãnh đạo 
Vietcombank nhằm đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, 
bền vững. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, tập 
thể CBNV CN đã đạt được những kết quả khả quan. 
Cụ thể, số dư huy động vốn bình quân của CN tăng 
2,9% so với cuối năm 2019. Dư nợ tín dụng bình 
quân tăng 12,2% so với cuối năm 2019. Lợi nhuận 
từ hoạt động kinh doanh sau dự phòng rủi ro tăng 
21,2% so với cùng kỳ 2019. 

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị 
sơ kết hoạt động kinh doanh của hệ thống, 
Vietcombank Hải Phòng vinh dự được khen 
thưởng là 1 trong 12 CN có thành tích tiêu biểu 
6 tháng đầu năm 2020.

Trong bối cảnh nền kinh tế 6 tháng cuối 
năm 2020 vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức, Ban Giám đốc Vietcombank Hải 
Phòng quán triệt định hướng bám sát phương 
châm và quan điểm điều hành của Ban Lãnh 
đạo Vietcombank, nỗ lực phấn đấu trên tất cả 
các mảng hoạt động, quyết tâm hoàn thành 
vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh doanh năm 
2020.

 Ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng trao thưởng cho 4 tập thể có 
thành tích xuất sắc trên các mảng hoạt động kinh doanh

Ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng (thứ 2 từ trái sang) trao thưởng 
cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mảng hoạt động kinh doanh

Trong 6 tháng cuối năm, Chi nhánh tiếp 
tục triển khai kinh doanh theo định hướng: Ổn 
định cơ cấu lại huy động vốn theo hướng tăng 
cường huy động vốn giá rẻ, tập trung nguồn lực 
cho phát triển tín dụng, đặc biệt là tín dụng bán 
lẻ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tăng 
thu hồi nợ ngoại bảng, phấn đấu hoàn thành các 
chỉ tiêu về thẻ, ngân hàng điện tử, bancas, tiếp 
tục đẩy mạnh công tác khách hàng làm nền tảng 
thúc đẩy hoạt động kinh doanh, giữ ổn định và 
gia tăng thị phần, hoàn thiện chất lượng dịch 
vụ, cán bộ giao dịch viên tuân thủ nghiêm túc 
Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, nâng cao uy 
tín và thương hiệu Vietcombank.

Với những kết quả đạt được trong hoạt động 
kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, Ban Giám 
đốc Vietcombank Hải Phòng đã quyết định 
khen thưởng cho 4 tập thể, gồm: Phòng Khách 
hàng Doanh nghiệp, Phòng Khách hàng Bán lẻ, 
Phòng giao dịch Lê Hồng Phong, Phòng giao 
dịch Quán Toan và 3 cá nhân có thành tích xuất 
sắc trên các mảng hoạt động kinh doanh.
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Ngày 19/7/2017, Đại hội Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Chí Linh lần thứ I nhiệm kỳ 2020-
2025 với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Dân 
chủ - Trách nhiệm” và tinh thần “Quyết tâm thi 

đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì sự phát triển 
của tổ chức Công đoàn và sự phát triển bền vững của 
Vietcombank Chí Linh” đã được tổ chức thành công.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và 
nhất trí thông qua các văn kiện trình Đại hội, đề ra các 
mục tiêu, phương hướng, các giải pháp chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, Đại hội đã lựa 
chọn bầu ra BCH Công đoàn cơ sở khoá I gồm 05 đồng 
chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, 
trình độ và đạo đức, là đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp, chính đáng cho người lao động. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Bùi Thị Nghĩa - 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc CN tin tưởng rằng, với đội ngũ 
BCH mới có năng lực, nhiệt huyết, trí tuệ, có khả năng 
quy tụ và phát huy sự sáng tạo của đoàn viên công đoàn, 
hoạt động Công đoàn tại Vietcombank Chí Linh sẽ ngày 
càng phát triển và thực sự là chỗ dựa tinh thần vững 
chắc cho người lao động.

Vừa qua, Công đoàn cơ sở Vietcombank Long 
An đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa 
nhiệm kỳ (2017-2020) nhằm sơ kết, đánh giá 
kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Công đoàn.
Tại hội nghị, đ/c Nghiêm Thị Hoa - Chủ tịch Công 

đoàn cơ sở Vietcombank Long An đã báo cáo về công 
tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, đặc biệt là 
lao động nữ thông qua công tác nữ công; tổ chức các 
phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động, 
góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị; 
công tác kiểm tra, giám sát của UBKT; công tác tài 
chính Công đoàn rõ ràng, minh bạch; và các hoạt 
động ASXH được quan tâm, thực hiện trong đầu 
nhiệm kỳ.

Công đoàn cơ sở cũng đã đề ra nhiệm vụ trọng 
tâm đối với hoạt động công đoàn trong nửa cuối 
nhiệm kỳ, mà mục tiêu cao nhất là chăm lo tốt đời 
sống công đoàn viên, người lao động.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
VIETCOMBANK CHÍ LINH 
LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2020-2025

Bài & Ảnh: Hoàng Vân

Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Các đ/c Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, Công đoàn ngành Ngân hàng 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đ/c Bí thư Chi bộ - Giám đốc Vietcombank Chí Linh 

chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở khóa I nhiệm kỳ 2020-2025

VIETCOMBANK LONG AN
tổ chức Hội nghị sơ kết 
công tác Công đoàn giữa 
nhiệm kỳ 2017-2022 

CBNV Vietcombank Long An tham dự Hội nghị sơ kết Công đoàn.

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Các chương trình cho vay phổ biến hiện nay 
đều cố định lãi suất trong thời gian đầu, 
sau đó lãi suất sẽ được thả nổi, lên xuống 
theo diễn biến của thị trường. Đối với nhiều 

khách hàng vay, điều này khiến họ không chủ động 
được trong kế hoạch tài chính cho cá nhân hay cho 
doanh nghiệp của mình.

Từ phía ngân hàng, do nguồn vốn đầu vào có 
lãi suất biến động nên việc thả nổi lãi suất cho vay 
là xu hướng phổ biến. Chỉ có những ngân hàng 
với tiềm lực tài chính mạnh, có nguồn vốn dồi 
dào và ổn định mới có khả năng đưa ra thị trường 
các chương trình lãi suất cố định, đặc biệt là các 
chương trình lãi suất cố định trong dài hạn.

Tại sao nên 
chọn phương án 
lãi suất cố định khi vay vốn?

Sự khác biệt từ chương trình lãi suất 
cố định của Vietcombank

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của 
khách hàng, từ ngày 01/04/2020, Vietcombank 
đã triển khai chương trình An tâm lãi suất năm 
2020 dành cho khách hàng cá nhân và khách 
hàng SME. Đây là chương trình cho vay cố định 
mức lãi suất phải trả trong tình hình biến động 
của thị trường, giúp khách hàng luôn chủ động 
trong kế hoạch tài chính và kinh doanh.

Khi tham gia chương trình, khách hàng có 
thể chủ động lựa chọn mức lãi suất vay cố định 
theo nhiều kỳ hạn khác nhau: 18 tháng, 02 năm, 
03 năm, 05 năm và cả các kỳ hạn rất dài lên tới 
07 năm và 10 năm. Các mức lãi suất cố định sẽ 
được Vietcombank công bố vào ngày đầu tiên 
của mỗi tháng. 

Áp dụng với phần lớn nhu cầu 
vay vốn

Không chỉ có các mức lãi suất cố định tại rất 
nhiều kỳ hạn, chương trình này cũng áp dụng 
với phần lớn các nhu cầu vay vốn phổ biến của 
khách hàng cá nhân như: Vay sản xuất kinh 
doanh (trung hạn); Vay mua ô tô; Vay mua/
xây sửa nhà ở/đất ở (bao gồm cả nhà ở kết hợp 
kinh doanh); Vay nhận quyền sử dụng đất nền/
đất hỗn hợp (đất ở xen kẽ đất nông nghiệp); 
Vay mua nhà dự án tại các dự án bất động sản; 
Vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm; Vay đầu tư cơ 
sở lưu trú du lịch.

Đối với khách hàng SME, chương trình 
áp dụng với mọi nhu cầu vay vốn của doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật và quy định 
của Vietcombank.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các 
điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc 
để được tư vấn chi tiết về Chương trình An tâm 
lãi suất 2020.

VAY NGÂN HÀNG ĐỂ ĐẦU TƯ KINH DOANH, BỔ SUNG 
VỐN LƯU ĐỘNG, MUA NHÀ, MUA XE… LÀ NHU CẦU CỦA 
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 
NHỎ VÀ VỪA (SME). TUY NHIÊN, NHIỀU KHÁCH HÀNG 
VẪN BĂN KHOĂN KHI LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN LÃI SUẤT 
VAY VỐN PHÙ HỢP. 

NHỊP SỐNG

36 37CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 323 - THÁNG 08/2020 SỐ 323 - THÁNG 08/2020 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Chào mừng sự kiện hợp tác toàn diện giữa VCBS 
và Vietcombank về việc hợp tác giới thiệu, cung 
cấp sản phẩm dịch vụ chứng khoán, VCBS triển 
khai chương trình ưu đãi lớn dành cho Quý khách 

hàng của Vietcombank, cụ thể như sau:

 Đối tượng áp dụng: Khách hàng do CN 
Vietcombank giới thiệu mở mới tài khoản chứng 
khoán tại VCBS;

 Thời gian áp dụng: Đến hết ngày 30/09/2020;
 Nội dung:

- Miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở;
- Lãi suất hỗ trợ tài chính (margin, ứng trước) ưu đãi 

9,5%/năm;
- Thời gian ưu đãi: 03 tháng kể từ ngày khách hàng 

mở mới tài khoản;  

Để biết thêm chi tiết chương trình ưu đãi, vui lòng liên 
hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng trong giờ hành chính 
các ngày giao dịch: 1900 98 9999.

Nhằm gia tăng các tiện ích cho khách hàng khi 
sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử, từ ngày 
23/06/2020, Vietcombank chính thức triển 
khai dịch vụ rút tiền bằng mã QR trên máy 

ATM qua VCB - Mobile Banking. 
Dịch vụ rút tiền bằng mã QR trên ATM là dịch vụ 

cho phép khách hàng thực hiện rút tiền mặt tại một 
số máy ATM của Vietcombank thông qua ứng dụng 
VCB - Mobile Banking mà không cần sử dụng thẻ 
ATM. 

Quy trình thực hiện rút tiền bằng mã QR:

1  Bước 1: Khách hàng bấm nút “Rút tiền bằng 
mã QR” trên màn hình ATM của Vietcombank. 
Màn hình sẽ hiển thị mã QR cho giao dịch rút 
tiền.

2  Bước 2: Đăng nhập VCB - Mobile Banking, 
chọn tính năng “Rút tiền bằng mã QR” rồi đưa 
camera vào vùng mã QR trên màn hình ATM để 
ứng dụng tự quét.

3  Bước 3: Trên màn hình VCB Mobile B@nking, 
khách hàng lựa chọn nguồn thẻ, số tiền rút và 
xác nhận giao dịch.

4  Bước 4: Tại ATM, khách hàng nhập mã PIN của 
thẻ vừa chọn.

5  Bước 5: Hệ thống kiểm tra mã PIN, nếu mã 
PIN chính xác, máy ATM trả tiền và hoàn thành 
giao dịch. 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Trung tâm 
hỗ trợ khách hàng 24/7: 1900 54 54 13. 

Miễn phí giao dịch 
chứng khoán tại VCBS
cho khách hàng 
mở mới tài khoản

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Triển khai dịch vụ rút tiền 
bằng mã QR trên ATM qua 
VCB - Mobile Banking

NHỊP SỐNG

Vietcombank
mở rộng dịch vụ thanh toán 
hóa đơn tiền điện, nước 

Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng 
trong việc thanh toán hóa đơn với các 
dịch vụ thiết yếu, từ tháng 06/2020, 
Vietcombank mở rộng triển khai các dịch 

vụ thanh toán hóa đơn tiền điện/nước với các 
đối tác mới, cụ thể: Công ty điện lực Kiên Giang 
(Các đơn vị điện lược trực thuộc Công ty điện 
lực Kiên Giang); Công ty Cổ phần Cấp thoát 
nước Long An; Công ty Cổ phần kinh doanh 
nước sạch Hải Dương. 

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Từ tháng 07/2020, Vietcombank mở rộng 
triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện 
với Công ty điện lực An Giang.

Với dịch vụ này, khách hàng của Công ty 
điện lực và Công ty cấp nước nêu trên có thể 
linh hoạt thanh toán tiền điện/tiền nước tại các 
điểm giao dịch của Vietcombank, hoặc thanh 
toán mọi lúc mọi nơi trên các kênh giao dịch 
trực tuyến như Internet Banking và Mobile 
Banking.

Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn hình 
thức thanh toán tự động với chỉ một lần đăng 
ký duy nhất, hằng tháng, Vietcombank sẽ tự 
động thanh toán hóa đơn theo thông báo của 
Công ty điện lực/Công ty cấp nước. 

Khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn 
thanh toán cụ thể như sau:

Đối với dịch vụ thanh toán tự động, sau khi đăng ký thành công, quý khách lưu ý duy trì số dư tiền trên 
tài khoản để đảm bảo có thể thanh toán được hóa đơn hằng tháng.
Vietcombank miễn phí sử dụng những dịch vụ này cho tất cả các khách hàng.

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/cấp nước)

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

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

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

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

Hướng dẫn thanh toán:

KẾT NỐI
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Từ ngày 08/07/2020, Vietcombank điều chỉnh mức ưu đãi phí dịch vụ ngân hàng 
dành cho chủ thẻ tín dụng hạng Platinum/World như sau:

 Thời gian triển khai: Từ 01/07-15/09/2020
 Đối tượng áp dụng: Khách hàng phát hành mới thẻ tín 

dụng Vietcombank JCB 
 Nội dung chương trình: Với mỗi 500.000 VNĐ doanh số 

chi tiêu, khách hàng được nhận 01 mã dự thưởng và có cơ 
hội trúng thưởng:

 01 Giải Nhất: Macbook Air 13 256GB 2019, giá trị 
32.990.000 VND

 01 Giải Nhì: Iphone 11 128 GB, giá trị 
23.990.000 VND

 01 Giải Ba: Apple Watch 5 40mm, giá trị 
12.900.000 VND

 03 Giải May mắn: Airpod 2, giá trị 13.170.000 VND

Ngoài ra, còn vô vàn ưu đãi hấp dẫn dành cho các chủ thẻ 
Vietcombank JCB (bao gồm chủ thẻ hiện hữu và chủ thẻ phát 
hành mới). Mọi thắc mắc xin vui lòng gọi hotline của đơn vị 
để được giải đáp.

Điều chỉnh mức ưu đãi phí dịch vụ ngân hàng dành cho chủ thẻ tín dụng 
hạng Platinum/World

Chương trình
“Lướt JCB, săn deal, rước táo”

Kênh giao dịch Ưu đãi hiện tại Ưu đãi sau điều chỉnh

Quầy giao dịch
 Miễn phí xác nhận số dư tài khoản

 Miễn phí chuyển tiền tại quầy (tài khoản – tài 
khoản) trong cùng hệ thống  Vietcombank

 Giảm 50% phí xác nhận số dư tài khoản

 Giảm 50% phí chuyển tiền tại quầy (tài khoản - tài khoản) 
trong cùng hệ thống Vietcombank

SMS chủ động  Miễn phí duy trì dịch vụ  Miễn phí duy trì dịch vụ 

Mobile Banking  Không được ưu đãi
 Miễn phí duy trì dịch vụ

 Giảm 50% phí chuyển tiền

VCB i-B@nking
 Miễn phí duy trì dịch vụ

 Giảm 100% phí giao dịch

 Miễn phí duy trì dịch vụ

 Giảm 50% phí chuyển tiền 

Thời gian khuyến mại: Từ 10/07-25/09/2020

Đối tượng áp dụng: Khách hàng đáp ứng các điều 
kiện sau:

 Là Chủ thẻ ghi nợ nội địa của Vietcombank thuộc 
địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có doanh số chi 
tiêu tốt.

 Nhận được thông báo bằng SMS/Email của 
Vietcombank mời tham gia chương trình.

Đối tượng áp dụng:

 Ưu đãi 1: Hoàn 300.000 VNĐ cho 2.250 khách 
hàng đầu tiên có phát hành và chi tiêu bằng thẻ 
GNQT Visa đạt doanh số từ 1 triệu đồng trong thời 
gian khuyến mại. Số tiền trả thưởng được ghi có 
vào tài khoản thanh toán VNĐ liên kết với thẻ Visa 
của khách hàng.

 Ưu đãi 2:  Tặng 01 đồng hồ Apple watch series 4 
cho 05 chủ thẻ có doanh số chi tiêu đạt 50 triệu 
sớm nhất trong thời gian khuyến mại. Quà tặng sẽ 
được giao đến Chi nhánh Vietcombank có khách 
hàng trúng thưởng để bàn giao tới khách hàng.

Ưu đãi đặc biệt dành cho 
chủ thẻ Connect24 khi phát hành 
thẻ ghi nợ quốc tế Visa 

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Địa điểm giao dịch mới với trụ sở khang trang 
được thiết kế hiện đại nằm trên trục đường 
chính nối liền ba khu đô thị lớn ở phía Tây Nha 
Trang, là địa bàn khá tiềm năng với nhiều cụm 

dân cư và các hoạt động kinh doanh buôn bán sầm uất.  
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoài Chiểu - Giám 

đốc NHNN CN tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao việc mở 
rộng mạng lưới hoạt động của Vietcombank Khánh Hòa 
và hy vọng rằng PGD Phước Hải sẽ không ngừng nâng 
cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 
cầu giao dịch ngân hàng của người dân trên địa bàn. 

Với tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tâm và 
trách nhiệm, PGD Phước Hải sẽ tiếp tục phát huy thế 
mạnh để luôn là người bạn đồng hành thân thiết của 
khách hàng trên địa bàn, đóng góp tích cực vào sự phát 
triển của CN nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung 
trên địa bàn tỉnh.

PGD Phước Hải là PGD đầu tiên của CN, được thành 
lập từ tháng 11/2004. Sau gần 16 năm hoạt động, qui 
mô của PGD Phước Hải liên tục được mở rộng với dư nợ 
cho vay đạt hơn 800 tỷ đồng, huy động vốn đạt hơn 480 
tỷ đồng, quản lý hơn 301 khách hàng tổ chức và hơn 
12.000 khách hàng cá nhân. 

NGÀY 06/07/2020, VIETCOMBANK KHÁNH HÒA 
KHAI TRƯƠNG ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH MỚI CỦA PGD 
PHƯỚC HẢI TẠI ĐỊA CHỈ STH 08.15 ĐƯỜNG SỐ 4 
- KHU ĐÔ THỊ HÀ QUANG 1, PHƯỜNG PHƯỚC HẢI, 
TP. NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA. 

Vietcombank Khánh Hòa 
khai trương địa điểm giao dịch 
mới PGD Phước Hải 

PGD Cẩm Khê là PGD thứ 4 của Chi nhánh trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ, nằm trong kế hoạch 
mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng 
phục vụ khách hàng, một trong những chiến 

lược trọng tâm của Vietcombank Phú Thọ. Với vị 
trí địa lý thuận lợi, nằm trong khu vực đông dân cư, 
PGD Cẩm Khê được xây dựng khang trang hiện đại 
theo chuẩn nhận diện thương hiệu Vietcombank để 
đón tiếp và phục vụ khách hàng với chất lượng tốt 
nhất.

PGD Cẩm Khê đi vào hoạt động sẽ thực hiện các 
nghiệp vụ huy động vốn, cho vay các thành phần 
kinh tế, chuyển tiền, các dịch vụ ngân hàng, phát 
hành các loại thẻ ghi nợ trong nước và quốc tế, 
thẻ tín dụng quốc tế, thu ngân sách Nhà nước, thu 
tiền điện, tiền nước; các dịch vụ trực tuyến qua hệ 
thống ATM, truy vấn thông tin, tài khoản, lãi suất, tỷ 
giá qua điện thoại di động (SMS Banking), truy vấn 
thông tin trên Internet (Internet Banking)…

Nhân dịp khai trương, Vietcombank Phú Thọ 
dành nhiều phần quà hấp dẫn cho Quý khách hàng 
đến giao dịch và gửi tiết kiệm tại PGD Cẩm Khê.

SÁNG 29/06/2020, VIETCOMBANK PHÚ THỌ 
LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI TRƯƠNG 
PHÒNG GIAO DỊCH (PGD) CẨM KHÊ TẠI ĐỊA 
CHỈ SN 160, ĐƯỜNG ĐÔNG PHÚ, KHU 9, THỊ 
TRẤN CẨM KHÊ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ 
THỌ.

Bài & Ảnh: Viết Bách

Bài & Ảnh: Võ Thị Thu Hương

Vietcombank Phú Thọ 

khai trương PGD Cẩm Khê

Ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh 
Khánh Hòa (thứ 6 từ trái sang) và các đ/c: Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, 
Giám đốc Vietcombank Khánh Hòa cắt băng khai trương địa điểm mới PGD Phước Hải

Ông Văn Tiến Thành - Giám đốc Vietcombank Phú Thọ phát biểu tại lễ khai trương

KẾT NỐI
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Ngày 19/6/2020, Đoàn thanh niên CN Vietcombank 
Sài Thành và Tân Sài Gòn phối hợp với Đoàn thanh niên 
CN Đắc Lắk tổ chức chương trình từ thiện cho bà con 

nghèo tại thôn 4, xã Đắk Wil (huyện Cư Jut , tỉnh Đắk Nông), 
nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Đoàn thiện nguyện của 3 CN Vietcombank đã gửi tặng bà 
con thôn 4, xã Đắk Wil những phần quà thiết thực cho cuộc 
sống hằng ngày như gạo, nhu yếu phẩm, bánh kẹo, quần áo... 
cùng sự sẻ chia và tình yêu thương đong đầy.

Hưởng ứng “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 
2020”, được sự chấp thuận của Cấp ủy, Ban Giám đốc 
CN, Đoàn thanh niên Vietcombank Thanh Hóa ra quân 

tổ chức Ngày Chủ nhật xanh năm 2020 với nội dung: Vệ sinh 
toàn bộ hệ thống máy ATM, vỉa hè, ban công… nhằm tạo 
khuôn viên sạch đẹp, mang trải nghiệm chất lượng tốt nhất 
tới khách hàng tại tất cả điểm giao dịch của CN.

Với niềm tự hào của những CBNV Vietcombank, và 
tinh thần xung kích, đi đầu của tuổi trẻ, thông qua chương 
trình Ngày Chủ nhật xanh năm 2020, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Thanh Hóa muốn lan tỏa, tuyên truyền lối sống 
tích cực, cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Ra quân Ngày Chủ nhật xanh 2020 – Trụ sở Vietcombank Thanh Hóa

Trao yêu thương đến với 
những mảnh đời khốn khó

Đoàn thanh niên 
Vietcombank Thanh Hóa tổ chức

Ngày Chủ nhật xanh năm 2020

Bài: Lê Hồng Sâm; Ảnh: Trần Châu Thuý Vy

Bài: Nguyễn Phương Anh; Ảnh: Lê Anh Quân

Ngày 15/07/2020, Công đoàn và Đoàn thanh niên 
Vietcombank Sở giao dịch phối hợp cùng Đoàn thanh 
niên huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội tổ chức Lễ khánh 

thành và bàn giao công trình cải tạo, sửa chữa nhà ở trị giá 
50 triệu đồng cho gia đình liệt sĩ Quản Bá Cắc tại xã Quảng Bị, 
huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Gia đình liệt sĩ Quản Bá Cắc có hoàn cảnh neo đơn, vợ 
liệt sĩ là cụ Tạ Thị Tọ, năm nay đã 93 tuổi, hiện đang sống cùng 
con gái không lập gia đình, có cuộc sống khó khăn. Công 
trình cải tạo, sửa chữa nhà ở được khẩn trương thực hiện để 
giúp cụ Tọ cùng con gái ổn định cuộc sống trong mùa mưa 
bão sắp đến.

Đại diện gia đình, cụ Tọ xúc động bày tỏ lời cảm ơn đối 
với nghĩa cử cao đẹp của Vietcombank Sở giao dịch, đơn vị 
đã hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa căn nhà để cụ có nơi ở 
khang trang và có chỗ trang nghiêm để thờ cúng anh linh liệt 
sĩ Quản Bá Cắc.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động thực hiện công 
tác đền ơn đáp nghĩa của Chi nhánh nhân kỷ niệm 73 năm 
Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020)

Đoàn công tác Vietcombank Sở giao dịch chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình 
liệt sĩ và chính quyền địa phương

Vietcombank Sở giao dịch 
bàn giao công trình cải tạo, sửa chữa nhà tình nghĩa

 Bài: Thu Thúy; Ảnh: Đức Nam

Ngày 08/07/2020, Vietcombank Đồng Tháp đã trao học 
bổng Gương sáng hiếu học tháng 7 trị giá 10 triệu 
đồng cho em Trần Quang Huy, sinh năm 2002, học sinh 

lớp 12A4, Trường THPT Lai Vung 3, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng 
Tháp.

Hoàn cảnh em Huy thuộc diện hộ nghèo, gia đình rất khó 
khăn. Bản thân em Quang Huy là học sinh khá giỏi của trường 
trong suốt thời gian học từ lớp 10 đến nay. Nhằm tạo điều 
kiện cho em Huy tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ vào 
đại học, Vietcombank Đồng Tháp đã trao học bổng cho em, 
giúp em yên tâm hoàn thành chương trình học.

Ngày 17/07/2020, Vietcombank Bắc Gia Lai kết hợp với 
UBND TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã trao nhà Đại đoàn kết 
kèm theo các đồ dùng sinh hoạt cho hộ gia đình ông 

R’Cơm Nghiêm tại làng Ơp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh 
Gia Lai. 

Hộ gia đình ông R’Cơm Nghiêm thuộc diện hộ nghèo, có 
công với Cách mạng, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Căn nhà 
Đại đoàn kết được xây dựng trên diện tích 32m2, tổng kinh 
phí 50 triệu đồng do Vietcombank Bắc Gia Lai hỗ trợ. 

Tại buổi trao nhà, ông Trần Anh Thắng - Phó Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Bắc Gia Lai hy vọng, trong 
thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục là cầu nối để Chi nhánh 
được đồng hành trong công tác chăm lo cuộc sống cho người 
nghèo, người có công với Cách mạng.

Nhận được ngôi nhà mới kiên cố, ông R’Cơm Nghiêm 
xúc động gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo địa phương và 
đơn vị tài trợ, đồng thời, gia đình hứa sẽ phấn đấu làm ăn, tạo 
dựng nền tảng kinh tế ổn định, nhanh chóng thoát nghèo.

Ngày 11/07/2020, Vietcombank Bắc Gia Lai đã tổ chức 
trao học bổng cho các em học sinh nghèo, vượt khó, 
học giỏi tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt; 

Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai với tổng số 
tiền 20 triệu đồng. Cùng ngày, Vietcombank Bắc Gia Lai cũng 
đã gửi hoa và quà tặng là các bộ bàn ghế đá cho Trường THPT 
dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai nhân dịp kết thúc năm học. 

Trước đó, Đoàn thanh niên Vietcombank Bắc Gia Lai đã 
trích quỹ Chi đoàn để biểu dương khen thưởng cho các em 
học sinh Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Gia Lai lần thứ X năm 2020 
với số tiền 5 triệu đồng.

Ông Võ Minh Trí - Trưởng phòng giao dịch Sa Đéc trao học bổng 
cho em Trần Quang Huy

Ông Trần Anh Thắng – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Bắc Gia Lai 
(thứ 4 từ phải sang) trao quà cho các em học sinh

Vietcombank Đồng Tháp 

Vietcombank Bắc Gia Lai 

Vietcombank Bắc Gia Lai 

trao học bổng gương sáng hiếu học

trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

trao quà cho học sinh nghèo, vượt khó, 
học giỏi

Bài: Mai Lâm Bửu Khanh; Ảnh: Võ Thành Luân

Bài & Ảnh: A.T

Bài & Ảnh: A.T

Đại diện lãnh đạo địa phương và Vietcombank Bắc Gia Lai chụp ảnh lưu niệm 
với gia đình ông R’Cơm Nghiêm
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Đồng Tháp còn 97.983 người ở hộ cận nghèo cần được 
hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020. Theo 
quy định, người ở hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 

90% trên mệnh giá 1 thẻ BHYT, 10% còn lại phải mua nhưng 
buộc phải mua cho cả hộ, do đó, có rất nhiều hộ đông nhân 
khẩu không có khả năng mua thẻ BHYT.

Nhằm chung tay với cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho 
người dân, đặc biệt là các hộ cận nghèo không có khả năng 
chi trả chi phí khám chữa bệnh, ngày 08/7/2020, Vietcombank 
Đồng Tháp đã phối hợp với Tỉnh hội Đồng Tháp trao tặng 300 
thẻ BHYT cho hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các địa 
bàn trong tỉnh để sử dụng khi khám chữa bệnh.

Ngày 16/07/2020, tại Lễ tổng kết năm học của Trường Tiểu học Lý 
Thường Kiệt (xã Krông Buk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), Đoàn 
cơ sở Vietcombank Đắk Lắk đã trao 18 phần quà trị giá 3 triệu đồng 

cho 18 em học sinh người dân tộc thiểu số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
và học tập năm học 2019-2020.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt có 10 lớp với 250 học sinh, trong đó 
trên 99% là học sinh người dân tộc thiểu số, đại đa số là người Ê-đê; 62,2% 
học sinh của trường thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Vượt qua khó khăn, 
bằng nỗ lực vươn lên, thầy và trò nơi đây đã đạt được những kết quả dạy 
và học đáng khen ngợi. 

Với những hành động thiết thực dù nhỏ bé, Đoàn cơ sở Vietcombank 
Đắk Lắk hy vọng mang đến các em học sinh sự động viên ấm áp, tiếp sức 
tinh thần để các em tiếp tục học tốt, trở thành những người có ích cho 
xã hội.

Ngày 03/07/2020, Trung tâm hiến máu nhân đạo TP. Hồ 
Chí Minh đã tổ chức Ngày hội hiến máu vì cộng đồng 
năm 2020 cho cán bộ và công nhân viên các công ty 

trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
Hưởng ứng ngày hội, 16 đoàn viên công đoàn và đoàn 

viên thanh niên từ các phòng, ban của Vietcombank Bắc Sài 
Gòn đã tham gia hiến máu cứu người. Đây là hoạt động hết 
sức ý nghĩa với tinh thần “Mỗi giọt máu trao đi - Một cuộc đời 
ở lại”, mang giá trị nhân văn to lớn, phát huy truyền thống 
tương thân tương ái và tinh thần xung kích, tình nguyện vì 
cộng đồng của đoàn viên thanh niên Vietcombank.

Đoàn thanh niên Vietcombank Đắk Lắk trao quà cho 
cho các em học sinh có thành tích xuất sắc

Ông Nguyễn Văn Huynh - Phó Trưởng phòng Khách hàng Bán lẻ (thứ 4 từ trái sang) 
trao thẻ BHYT cho người ở hộ cận nghèo

Vietcombank Đồng Tháp 

Đoàn cơ sở Vietcombank Đắk Lắk

Đoàn thanh niên 
Vietcombank Bắc Sài Gòn 

trao thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số

tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện
Bài & Ảnh: Đặng Thị Thùy Dung

Bài: Mai Lâm Bửu Khanh; Ảnh: Võ Thành Luân

Bài: Bích Phượng; Ảnh: Mạnh Cường

CBNV Vietcombank Bắc Sài Gòn chụp hình lưu niệm tại điểm hiến máu

KHCN & ĐÀO TẠO

Với diễn biến ngày càng phức tạp của hoạt 
động rửa tiền ở phạm vi quốc tế, trong 
nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực triển 
khai đồng bộ nhiều biện pháp, xây dựng 

và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, vận dụng 
chuẩn mực quốc tế, thực hiện nghiêm túc các 
khuyến nghị và cam kết quốc tế để ngăn chặn 
hoạt động rửa tiền. Việt Nam đã thành lập Ban 
chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống rửa tiền do 
một đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng 
ban, các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo của 
15 bộ, ngành có liên quan, NHNN là cơ quan 
thường trực của Ban chỉ đạo.

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 
PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
NGÀY 12/7/2020, TẠI TRỤ SỞ CN, VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH PHỐI HỢP 
VỚI PHÒNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRỤ SỞ CHÍNH TỔ CHỨC BUỔI ĐÀO 
TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN CHO HƠN 200 
CÁN BỘ CN VÀ GẦN 50 CÁN BỘ ĐẠI DIỆN CÁC ĐẠI LÝ THU ĐỔI NGOẠI TỆ.

Bài: Nguyễn Thị Thúy Nga; Ảnh: Nguyễn Hoàng Việt Thương

Vietcombank Sở giao dịch
Toàn cảnh buổi đào tạo

Nhận thức được vai trò của 
hệ thống ngân hàng là tuyến 
phòng thủ quan trọng đầu tiên 
để ngăn chặn các hành vi phạm 
tội rửa tiền, Vietcombank đã 
xây dựng một bộ máy chuyên 
trách quản lý và giám sát hoạt 
động phòng, chống rửa tiền, 
thực hiện chức năng xây dựng 
các quy trình, chính sách, hệ 
thống sàng lọc thông tin dữ 
liệu cũng như giám sát giao 
dịch. Thời gian qua, Phòng 
Phòng chống rửa tiền Trụ sở 
chính đã xây dựng đồng bộ các 
văn bản quy trình hướng dẫn 
tuân thủ và xây dựng các bộ tài 
liệu đào tạo chuẩn để hỗ trợ 
các chi nhánh tự đào tạo theo 
nhu cầu tác nghiệp của CN.

Qua buổi đào tạo, các học 
viên đã nắm được tổng quan 
đặc điểm hành vi và cách thức 
rửa tiền của tội phạm rửa 
tiền; hiểu được mô hình tổ 
chức hoạt động phòng chống 
rửa tiền, tuân thủ cấm vận, 
chống tài trợ khủng bố, chống 
phổ biến vũ khí hàng loạt tại 
Vietcombank; hiểu được quy 
định của pháp luật Việt Nam và 
của Vietcombank về cấm vận 
và phòng, chống rửa tiền cũng 
như trách nhiệm cần thực hiện 
của cán bộ Vietcombank trong 
hoạt động tuân thủ.

Phần thảo luận diễn ra 
trong bầu không khí sôi nổi 

và nhiệt tình. Đại diện các phòng tác nghiệp tại 
Sở giao dịch và các đại lý thu đổi ngoại tệ chia 
sẻ cởi mở các vấn đề khó khăn, vướng mắc để 
được lắng nghe các ý kiến giải đáp.

Không chỉ hữu ích với các phòng tác nghiệp 
trực tiếp, nội dung đào tạo thực sự thiết thực 
đối với các phòng khách hàng, giúp cán bộ hiểu 
được trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ 
các phòng ban tác nghiệp thu thập thông tin để 
đánh giá rủi ro khách hàng, thực hiện công tác 
phát hiện và cảnh báo sớm.

Kết thúc buổi đào tạo, học viên được thực 
hiện bài kiểm tra nhằm giúp hệ thống lại toàn 
bộ kiến thức đã được học.
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Đề tài khoa học & công nghệ 
cấp Bộ của Vietcombank 
được nghiệm thu xuất sắc

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang 

NGÀY 07/7/2020, TẠI TRỤ SỞ NHNN VIỆT NAM, HỘI 
ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ 
CỦA NHNN DO PGS.TS. NGUYỄN KIM ANH - PHÓ THỐNG 
ĐỐC NHNN LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐÃ TỔ CHỨC ĐÁNH 
GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ “ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC 
ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU THU NHẬP CỦA CÁC NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM”. 

cứu mong muốn có những đóng góp quan trọng cả 
về lý luận, thực tiễn và định hướng chính sách, góp 
phần thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng bền 
vững, nâng cao sức cạnh tranh của các NHTM Việt 
Nam.  

Thay mặt Nhóm nghiên cứu, ThS. Lê Hoàng 
Tùng - Thư ký Đề tài đã trình bày các nội dung cơ 
bản của Đề tài, làm nổi bật phân tích đánh giá về 
thực trạng cơ cấu thu nhập và chuyển dịch cơ cấu 
thu nhập của các NHTM tại Việt Nam; nhấn mạnh 
các xu thế phát triển mới của hoạt động ngân hàng 
trong bối cảnh Cách mạng công nghệ 4.0, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ 
cấu thu nhập theo hướng gia tăng tỷ trọng dịch vụ 
theo mục tiêu chiến lược đã được ngành ngân hàng 
xác lập; làm rõ các kiến nghị, đề xuất đối với Chính 
phủ, NHNN và các cơ quan quản lý Nhà nước trong 
việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý, môi trường hoạt 
động… nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ 
cấu thu nhập của các NHTM Việt Nam, gắn với phát 
triển thanh toán không dùng tiền mặt và tài chính 
toàn diện.

Phát biểu nhận xét đánh giá về Đề tài, các thành 
viên Hội đồng (PGS.TS. Đỗ Kim Hảo - Phó Giám đốc 
Học viện Ngân hàng, Phó Chủ tịch; TS. Nguyễn Phi 
Lân - Cục trưởng, Cục IV Cơ quan Thanh tra, giám 
sát ngân hàng NHNN; TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia 
kinh tế trưởng, Giám đốc Viện Đào tạo và nghiên 
cứu, Ngân hàng BIDV; ThS. Trần Thu Huyền - 
Thành viên HĐQT Vietinbank; ThS. Nguyễn Tuyết 
Dương - Thành viên HĐTV Agribank) đều đánh giá 
rất cao về chất lượng của kết quả nghiên cứu, đặc 
biệt là những tổng hợp phân tích về thực trạng cơ 
cấu thu nhập của các NHTM tại Việt Nam và tính 
khả thi của các giải pháp với những kết quả thành 
công bước đầu trong việc áp dụng các giải pháp 
này vào thực tiễn tại Vietcombank. Hội đồng thống 
nhất đánh giá đây là một công trình nghiên cứu có 

tính khoa học và chuyên môn sâu, có giá trị ứng 
dụng thực tiễn rất cao. 

Tổng hợp kết quả, đề tài “Định hướng và các 
giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thu nhập 
của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam” đã 
được Hội đồng đánh giá nghiệm thu ở mức Xuất 
sắc (95 điểm). Đây là một trong số ít các đề tài 
cấp Bộ của NHNN được nghiệm thu ở mức xuất 
sắc trong nhiều năm qua.

Sau khi thông báo kết quả đánh giá, PGS.TS. 
Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc NHNN, Chủ 
tịch Hội đồng đề nghị Nhóm nghiên cứu hoàn 
thiện thêm một số điểm về hình thức và nội 
dung để phát hành Đề tài cho các Trường đại 
học, Viện nghiên cứu và các NHTM nghiên cứu, 
ứng dụng trong thời gian tới.

Là NHTM số một tại Việt Nam, đang từng 
bước vươn tầm trong khu vực và trên thế giới, 
bên cạnh kết quả hoạt động kinh doanh ấn 
tượng và những đổi mới mạnh mẽ về quản 
trị, điều hành, trong những năm gần đây, công 
tác nghiên cứu khoa học tại Vietcombank đã 
được chú trọng, đẩy mạnh và đạt hiệu quả 
cao. Các kết quả nghiên cứu đã và đang đóng 
góp một cách thiết thực vào sự phát triển của 
Vietcombank nói riêng và ngành ngân hàng nói 
chung.

Đề tài có mã số ĐTNH.017/18 do TS. Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch 
Hội đồng khoa học Vietcombank làm Chủ 
nhiệm; ThS. Lê Hoàng Tùng - Kế toán 

trưởng làm Thư ký và các thành viên gồm: ThS. 
Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT; TS. Lê 
Thị Huyền Diệu - Trưởng phòng CSTCKT; Ths. Ngô 
Thúy Phượng - Phó Trưởng ban CLTG&TKTH và 
một số cán bộ Phòng CSTCKT và Ban CLTG&TKTH 
Vietcombank.

Phát biểu khai mạc buổi nghiệm thu, PGS.
TS Nguyễn Kim Anh đã khẳng định tính cấp 
thiết của Đề tài cả về phương diện lý luận và 
thực tiễn nhằm cung cấp một nghiên cứu hoàn 

chỉnh về chủ đề chuyển dịch cơ cấu thu nhập 
của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại 
Việt Nam trong môi trường kinh doanh hiện 
nay, phù hợp với xu hướng phát triển của 
ngành ngân hàng và định hướng của NHNN. 
Phó Thống đốc NHNN Việt Nam đánh giá cao sự 
nỗ lực của Nhóm nghiên cứu với nòng cốt là các 
thành viên đến từ Vietcombank đã thực hiện đề 
tài đúng tiến độ cam kết, đạt chất lượng cao. 

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, TS. 
Nghiêm Xuân Thành - Chủ nhiệm Đề tài đã trình 
bày tóm lược về quá trình thực hiện và một số 
kết quả chính của Đề tài. 

Theo đó, từ thực tiễn hoạt động của 
Vietcombank, Chiến lược phát triển ngành 
ngân hàng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, 
Nhóm nghiên cứu đã chủ động đề xuất nhiệm 
vụ khoa học công nghệ và sau khi được NHNN 
phê duyệt đã tổ chức triển khai thực hiện một 
cách nghiêm túc, bài bản. Nhóm đã tổ chức các 
Hội thảo khoa học, thực hiện khảo sát tại nhiều 
NHTM tại Việt Nam, nghiên cứu nhiều tài liệu 
và tham gia viết bài trên các tạp chí trong và 
ngoài nước. Với những nỗ lực đó, Nhóm nghiên 

PGS.TS. Nguyễn Kim Anh 
– Phó Thống đốc NHNN, 

Chủ tịch Hội đồng (thứ 5 từ 
phải sang) cùng các Ủy viên 
tặng hoa chúc mừng Đề tài 

cấp Bộ của Vietcombank 
được đánh giá xuất sắc

TS. Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank, Chủ nhiệm 
Đề tài ĐTNH.017/18 báo cáo

ThS. Lê Hoàng Tùng – Kế toán trưởng Vietcombank, Thư ký Đề tài báo cáo 

PGS.TS. Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Hội đồng 
phát biểu tổng hợp đánh giá Đề tài

46 47CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 323 - THÁNG 08/2020 SỐ 323 - THÁNG 08/2020 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Vietcombank Đông Anh 

Đổi mới để vươn xa
Với phương châm sẵn sàng đổi 

mới, năm 2019, Ban Giám đốc 
Vietcombank Đông Anh thắp lên 
ngọn lửa đổi mới, sáng tạo một cách 

toàn diện trong tất cả các hoạt động của Chi 
nhánh. Từ xếp loại C năm 2018, năm 2019, 
Vietcombank Đông Anh đã vươn lên thành Chi 
nhánh xếp hạng A, đạt danh hiệu Chi nhánh 
xuất sắc và nhận Cờ thi đua của NHNN. 2019 
cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình của 
Vietcombank Đông Anh khi lần đầu tiên tổng 
tài sản vượt trên 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 
trên 100 tỷ đồng.

Có được sự thay đổi đó là nhờ sự quyết tâm 
của Ban Giám đốc và các phòng trong việc thay 
đổi phương thức bán hàng. Thông qua các cuộc 
họp định kỳ hằng tháng, Ban Giám đốc cùng các 
lãnh đạo phòng đã thảo luận, trao đổi các vấn 
đề còn tồn tại và đưa ra giải pháp cụ thể. Các 
thành viên Ban Giám đốc còn trực tiếp cùng các 
phòng gặp gỡ, làm việc với khách hàng lớn để 
tìm hiểu nhu cầu của họ, qua đó, đưa ra các giải 
pháp tài chính phù hợp, tạo sự tin tưởng đối với 
khách hàng.  

Bên cạnh đó, nhận thấy việc tăng trưởng 
tín dụng bán lẻ thông qua đội sales của các sàn 
bất động sản là một kênh tiềm năng, các sales 
thường là các bạn trẻ, thích các hoạt động, 
trong năm qua, CN đã tổ chức những hoạt động 
gắn liền với các đội sales như đá bóng, tenis, 
bước đầu đã đem lại hiệu quả khi số lượng 
khách hàng qua sales giới thiệu gia tăng 
đáng kể.

Ngoài ra, công tác đào tạo nội bộ cũng luôn 
được CN chú trọng. Các cán bộ thường xuyên 
được trang bị kỹ năng bán hàng, thẩm định 
khách hàng thông qua các buổi tự đào tạo. Tại 
đây, lãnh đạo và cán bộ cùng chia sẻ những tình 
huống cụ thể để thảo luận, tìm ra những giải 
pháp hợp lý nhất. 

Mặt khác, nhằm khuyến khích cán bộ phát 
huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, Chi nhánh 
thường xuyên phát động phong trào thi đua 
giữa các tập thể, cá nhân, kịp thời tuyên dương, 
trao những phần thưởng khích lệ. 

Nhờ định hướng chú trọng giá trị đổi mới, 
sáng tạo, năm 2019, tập thể Vietcombank Đông 
Anh đã có bước chuyển mình vô cùng ấn tượng. 
Sau 5 năm đi vào hoạt động, Vietcombank 
Đông Anh lần đầu tiên vươn đến Top 20 Chi 
nhánh xuất sắc của hệ thống Vietcombank. 
Thành quả này đã giúp CBNV nhận thức rất rõ 
đổi mới, sáng tạo là nguồn động lực chi phối 
sự phát triển của CN và tạo động lực cho CBNV 
không ngừng hăng say lao động, tìm ra nhiều 
phương pháp làm việc mới để góp phần vào 
sự phát triển ngày càng lớn 
mạnh của CN cũng 
như hệ thống 
Vietcombank.

Bài: Trương Mạnh Hùng

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
VIETCOMBANK NĂM 2018
THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 422/QĐ-VCB.HĐKH NGÀY 
01/04/2020 CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(KH&CN) VIETCOMBANK, TRONG THÁNG 6/2020, 08 ĐỀ 
TÀI THUỘC DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2018 ĐÃ 
ĐƯỢC NGHIỆM THU VỚI KẾT QUẢ TỐT (50% ĐẠT LOẠI 
XUẤT SẮC, 50% ĐẠT LOẠI GIỎI). 

Các đề tài đều được Hội đồng nghiệm thu 
nhận định là có tính mới, cấp thiết trong bối 
cảnh hiện nay, đáp ứng tốt mục tiêu nghiên 
cứu, phần đánh giá thực trạng và giải pháp 

có đóng góp tốt cho thực tiễn triển khai.
Các đề tài được nghiệm thu gồm:

1  Đề tài VCB 18.02“ Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
trong hoạt động contact center của ngân hàng - 
Trường hợp Vietcombank” - Chủ nhiệm đề tài: 
Ths. Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT;

Bài & Ảnh: Trường Đào tạo Vietcombank

Nghiệm thu 8 đề tài khoa học 
thuộc danh mục 

2  Đề tài VCB 18.03 "Hoàn thiện công tác quản 
lý danh mục tín dụng đối với khách hàng 
doanh nghiệp tại Vietcombank" - Chủ nhiệm 
đề tài: Bà Nguyễn Minh Hường - Phó Giám 
đốc Chi nhánh Đông Anh, nguyên Trưởng 
Phòng Quản lý rủi ro tín dụng;

3  Đề tài VCB 18.06 "Xây dựng hoàn thiện 
khung điều kiện phê duyệt tín dụng áp dụng 
trong hệ thống Vietcombank" - Chủ nhiệm 
đề tài: Ths. Vũ Huy Hoàng - Trưởng Phòng 
Phê duyệt tín dụng; 

4  Đề tài VCB 18.09 "Hoàn thiện Phương pháp 
và Quy trình xây dựng, phân giao kế hoạch 
tài chính” - Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị 
Huyền Diệu - Trưởng Phòng Chính sách tài 
chính kế toán;

5  Đề tài VCB 18.10 “Ứng dụng kết quả tính 
toán Tài sản có rủi ro (RWA) theo quy định 
của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn tuân thủ 
Basel II trong quản trị vốn tại Vietcombank" 
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Huyền Diệu - 
Trưởng Phòng Chính sách tài chính kế toán;

6  Đề tài VCB 18.12 “Áp dụng các mô hình định 
lượng trong việc xây dựng kế hoạch kinh 
doanh tại Vietcombank”- Chủ nhiệm đề 
tài: Ths. Trần Sỹ Mạnh - Trưởng Phòng Kế 
hoạch;

7  Đề tài VCB 18.14 “Xây dựng hệ thống tích 
điểm thưởng và chính sách áp dụng đối với 
khách hàng” - Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Văn 
Tuấn - Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch;

8  Đề tài VCB 18.15 “Một số giải pháp nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý dự án tại 
Vietcombank” - Chủ nhiệm đề tài: Ths. Ngô 
Thúy Phượng - Phó trưởng Ban Ban Chiến 
lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp.
Bên cạnh việc đánh giá, nhận xét và góp ý 

hoàn thiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu cũng 
thống nhất chỉ định các đơn vị ứng dụng kết 
quả nghiên cứu: Trung tâm hỗ trợ khách hàng 
(VCC), Phòng Quản lý rủi ro tín dụng; Phòng 
Chính sách Tài chính kế toán, Phòng Phê duyệt 
tín dụng, Phòng Kế hoạch, Sở Giao dịch, Ban 
Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp. 
Các đơn vị được giao triển khai ứng dụng kết 
quả nghiên cứu đề tài có trách nhiệm tổ chức 
khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào 
thực tiễn tại đơn vị theo quy định và xác nhận 
kết quả ứng dụng khi được yêu cầu trong vòng 
12 tháng kể từ khi được chuyển giao kết quả 
nghiên cứu.

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài
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Vietcombank Cà Mau, với bề dày 
kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh 
doanh tiền tệ, là tổ chức tài chính 
không còn xa lạ với doanh nghiệp 

và người dân trong tỉnh. Bằng uy tín của một 
thương hiệu mạnh, những sản phẩm, dịch vụ 
của Vietcombank luôn đem đến sự hài lòng 
cho khách hàng bởi sự tiện lợi và nhanh chóng, 
mà điển hình là các dịch vụ ngân hàng điện tử. 
CN đã tận dụng rất tốt lợi thế về nguồn lực cũng 
như sự tiện ích và sức mạnh thương hiệu để 
phát triển dịch vụ này dành cho khách hàng cá 
nhân.

CN tập trung tăng trưởng bán lẻ, tín dụng 
tại các phòng giao dịch, bán chéo trong bán lẻ 
và tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, trọng 
tâm là thu từ dịch vụ với nguyên tắc “Mua buôn 
- Bán lẻ”. Sự nỗ lực của Ban Giám đốc và CBNV 
đã đưa Vietcombank Cà Mau từ một ngân hàng 
chuyên bán buôn trở thành một trong ba ngân 
hàng bán lẻ hàng đầu nơi Đất Mũi.

Chi nhánh Cà Mau
Nét “duyên” của Vietcombank
vùng Đất Mũi

26 NĂM QUA, VIETCOMBANK CÀ MAU ĐÃ CHỨNG TỎ CÁI 
“DUYÊN” KHI ĐỒNG HÀNH CÙNG TỈNH NGAY TỪ NHỮNG 
NGÀY ĐẦU ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG, GÓP PHẦN TẠO NÊN MỘT 
BỨC TRANH KINH TẾ-XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG KHÁ RỰC RỠ.

Năm 2019 cũng đánh dấu sự phát triển 
vượt bậc của CN về phát triển khách hàng mới. 
Để đạt được thành tích đó, Ban Giám đốc đã 
quán triệt và đồng hành cùng CBNV trong quá 
trình triển khai các hoạt động kinh doanh, cụ 
thể:

 Thực hiện tốt công tác ASXH, coi đây như 
là một kênh quảng bá và kết nối hiệu quả 
với khách hàng.

 Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, 
tinh thần trách nhiệm của mỗi CBNV đối 
với xã hội.

 Phát động phong trào thi đua “CBNV 
Vietcombank và người thân sử dụng Sản 
phẩm dịch vụ Vietcombank” và đạt kết 
quả tích cực.

 Thực hiện rất hiệu quả việc mở rộng cho 
vay tín chấp đối với các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp có thực hiện trả lương qua 
tài khoản tại Chi nhánh, kết hợp bán chéo 
các sản phẩm bán lẻ.

 Công tác chăm sóc khách hàng được thực 
hiện rất tốt, tạo sự gắn bó đối với khách 
hàng truyền thống.

Qua 26 năm hoạt động, tập thể CBNV 
Vietcombank Cà Mau luôn nỗ lực phấn đấu với 
tinh thần trách nhiệm cao nhất để hiện thực 
hóa những mục tiêu kế hoạch được giao.
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Ngày hội gia đình Vietcombank Gia Lai:

CÓ NHAU TRONG ĐỜI
Để cuộc đời còn đẹp mãi

Bà Đỗ Thị Việt Hằng - Giám đốc CN (ngoài cùng bên phải) chụp hình lưu niệm cùng CBNV

Bài & Ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh

Bài: Nguyễn Thanh Lâm

Ngày 21/06/2020, 
Vietcombank Gia Lai 
đã tổ chức Ngày hội 
gia đình thường niên 

với chủ đề “Để cuộc đời còn đẹp 
mãi - Có nhau trong đời” nhằm 
hưởng ứng Ngày Gia đình Việt 
Nam 28/06.

“Quan tâm đến gia đình là 
đúng vì nhiều gia đình cộng lại 
mới thành xã hội, gia đình tốt thì 
xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia 
đình càng tốt hơn, hạt nhân của 
xã hội là gia đình” - những lời Bác 
Hồ dạy lúc sinh thời vẫn còn vẹn 
nguyên giá trị đến ngày hôm nay. 
Cũng với tinh thần đó, nhằm tạo 
cơ hội để mỗi gia đình nhỏ của 
CBNV được gặp gỡ, thắt chặt mối 
thân tình và trên hết là gắn kết 

với đại gia đình Vietcombank 
Gia Lai, Ban Giám đốc đã 
tổ chức Ngày hội gia đình 
Vietcombank Gia Lai như một 
hoạt động thường niên mang 
nhiều ý nghĩa. 

Tại Ngày hội gia đình năm 
nay, bà Đỗ Thị Việt Hằng - Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc Chi 
nhánh chia sẻ: “Ngày hội gia 
đình Vietcombank Gia Lai 
được tổ chức thường niên với 
mong muốn duy trì truyền 
thống văn hóa doanh nghiệp, 
tạo không khí vui tươi, đầm 
ấm, gắn bó, góp phần nâng cao 
đời sống tinh thần cho CBNV, 
tạo nên một tập thể đoàn kết, 
cùng chí hướng xây dựng đơn 
vị lớn mạnh, phát triển bền 

vững. Và hơn hết, nhân dịp 
này, Ban Giám đốc muốn gửi 
lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến 
các gia đình nhỏ của đại gia 
đình Vietcombank Gia Lai, 
những điểm tựa, hậu phương 
vững chắc để CBNV Chi nhánh 
yên tâm công tác, hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao’’.

Ngày hội gia đình 
Vietcombank Gia Lai được 
ví như nơi tạo chất keo liên 
kết giữa người lao động 
với Ban Giám đốc, giữa các 
đồng nghiệp với nhau và với 
người thân, là nơi chia sẻ 
những thông điệp tình cảm 
sâu sắc nhất.

NGÔI NHÀ THỨ HAI
NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
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Tối 28/06/2020, tại thành phố Tuy Hòa, 
Vietcombank Phú Yên đã tổ chức Gala 
Dinner Ngày hội gia đình năm 2020 với 
sự tham gia của hơn 80 gia đình CBNV 

đang công tác tại Chi nhánh và 20 gia đình 
khách hàng thân thiết, có đóng góp nhiều lợi 
ích cho Vietcombank.

Tại đêm Gala Dinner, gia đình CBNV và 
khách hàng đã được tham gia Gameshow tìm 
hiểu về văn hóa Vietcombank, Ngày Gia đình 
Việt Nam và giao lưu văn nghệ. Nhiều phần 
thưởng đã được trao đến các thành viên tham 
dự.

Các hoạt động ý nghĩa này giúp khách hàng 
hiểu thêm về nét đẹp của văn hóa Vietcombank, 
góp phần tạo thêm sự gắn bó, đoàn kết, yêu 
thương giữa các thành viên trong từng tổ ấm 
nhỏ cũng như đại gia đình Vietcombank Phú 
Yên.

Vietcombank Phú Yên
NGÀY HỘI GIA ĐÌNH NĂM 2020 

Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn, 
Vietcombank Thủ Đức đã tập trung thực hiện tốt các 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là biện 
pháp giãn cách xã hội, góp phần kiểm soát tốt dịch 

bệnh, không để xảy ra lây nhiễm trong phạm vi CN quản lý, 
tạo tâm lý an tâm cho khách hàng khi đến giao dịch. 

Tuy nhiên, trên thế giới và ngay tại Việt Nam, dịch bệnh 
Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số người nhiễm 
bệnh ngày càng tăng. Chính vì vậy, Ban Giám đốc CN luôn 
bám sát mọi chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên, 
yêu cầu các phòng ban tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp 
phòng, chống dịch đã đề ra, đề cao cảnh giác, nhất là không 
thể vì nôn nóng phát triển khách hàng mà chủ quan , lơ là 
công tác phòng, chống dịch.

Ban Giám đốc Vietcombank Thủ Đức đã yêu cầu các 
phòng ban quán triệt đến toàn thể CBNV tiếp tục thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, trước hết là đo 
thân nhiệt, rửa tay diệt khuẩn, đeo khẩu trang ở nơi đông 
người và với tất cả khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng; 
tiếp tục thực hiện việc giữ khoảng cách an toàn khi giao 
tiếp…

Với đặc thù là CN hoạt động ở khu chế xuất, bên cạnh 
lượng lớn khách hàng trong nước, Vietcombank Thủ Đức 
có lượng khách hàng là các chuyên gia nước ngoài khá đông 
đảo. Vì vậy, đội ngũ nhân viên bảo vệ của Vietcombank 
Thủ Đức luôn nghiêm túc thực hiện việc đo thân nhiệt và 
rửa tay sát khuẩn đối với tất cả mọi người ra vào đơn vị, kể 
cả những người không phải khách hàng đến giao dịch như 
nhân viên bưu điện, sữa chữa bảo trì điện, nước… 

Trước khuyến cáo có thể có đợt dịch bệnh thứ hai bùng 
phát, không chủ quan, không lơ là với dịch bệnh là việc làm 
cần thiết và đúng đắn hiện nay.

Bài & Ảnh: Đỗ Thị Huỳnh Hoa

Bài: Huỳnh Thanh Nhã; Ảnh: Phạm Nguyễn Đăng Khoa
Vietcombank Thủ Đức 
không chủ quan với dịch Covid-19

Ông Phạm Hồng Thái – Giám đốc Vietcombank Phú Yên trao quà cho 
khách hàng trả lời đúng câu hỏi về Ngày Gia đình Việt Nam

Nhân viên bảo vệ luôn thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt và yêu cầu khách 
hàng rửa tay sát khuẩn

VĂN HOÁ

Cách chân đèo Hải 
Vân chừng 6 km có 
một dãy quán cà phê 
nằm chênh vênh bên 

sườn núi, ở đây có một khối đá 
trông giống như Cụ Rùa ông bị 
mắc kẹt trên núi, đau đáu dõi 
theo bóng Cụ Rùa bà khổng lồ 
ở dưới kia. Hình bóng hòn đá 
Cụ Rùa bà như đang cố trườn 
mình ra biển nhưng dường 
như vẫn “dùng dằng” chưa 
chịu đi vì phải chờ đợi Cụ Rùa 
ông xuống núi để đi cùng. 

Từ quán cà phê Hòn đá Cụ 
Rùa, lữ khách có thể vừa nhâm 
nhi ly cà phê say nồng vừa 
nhìn bao quát cả cung đường 
đèo Nam Hải Vân, ngắm từng 
vạt mây trắng lững lờ trôi qua 

Check-in 
Hòn đá Cụ Rùa 

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức  

TRÊN CON ĐƯỜNG THIÊN LÝ NGANG QUA ĐÈO HẢI VÂN, 
LỮ KHÁCH CÓ THỂ DỪNG LẠI CHECK-IN VÀI NƠI ĐỂ CHIÊM 
NGƯỠNG VẺ HÙNG VĨ CỦA NGỌN ĐÈO TỪNG ĐƯỢC VUA 
MINH MẠNG TẶNG DANH HIỆU “THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT HÙNG 
QUAN” VÀ CÓ MỘT NƠI NHẤT ĐỊNH ĐỪNG BỎ QUA, ĐÓ LÀ 
HÒN ĐÁ CỤ RÙA.

đỉnh đèo, ngắm nắng vàng, 
biển xanh, ngắm những vạt 
thông và thỉnh thoảng bắt gặp 
đoàn tàu len lỏi qua rừng cây 
rồi bất ngờ mất hút vào lòng 
núi…

Hòn đá Cụ Rùa mang vẻ 
đẹp thiên nhiên ảo diệu, nơi 
giao hòa giữa đất trời, rừng 
núi và biển cả mênh mông. 
Check-in ở đây vào những 
ngày sương mây trôi lãng đãng 
dọc theo triền núi, ngồi trên 
mỏm đá hình đầu rùa nhìn ra 
biển (chủ quán gọi là hòn đá 
mũi thuyền), lữ khách sẽ cảm 
thấy mình như đang trôi bồng 
bềnh, chếnh choáng trước vẻ 
đẹp kỳ vĩ của cung đường đèo 
Hải Vân.

Hòn đá Cụ Rùa cũng 
là điểm check-in của 

nhiều bạn trẻ

Phượt thủ xe đạp leo đèo Hải Vân nhất định phải check-in Hòn đá Cụ Rùa

Hòn đá Cụ Rùa vào một ngày sương mây lãng đãng

NGÔI NHÀ THỨ HAI
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Hội trại Đoàn thanh niên Vietcombank
Xúc động, tự hào

Bài: Trần Thị Mỹ Thắm; Ảnh: Lê Hồng Sâm

sống nhiệt tình, cống hiến, trọn vẹn từng giây 
phút.

Tôi mong rằng Đảng ủy Vietcombank, Ban 
Lãnh đạo Vietcombank sẽ quan tâm, chỉ đạo các 
tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn tiếp tục 
triển khai, tổ chức những chương trình tương 
tự để tăng cường kết nối, chia sẻ tạo không khí 
thi đua sôi nổi, môi trường làm việc hăng say, 
tạo động lực https://www.istockphoto.com/
vector/floral-stylish-seamless-pattern-vector-
leaf-background-fabric-ornament-texture-
gm1020764236-274214664 cho CBNV hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được 
giao.

Về phía Vietcombank Sài Thành, tôi và Ban 
Giám đốc sẽ tiếp tục kế thừa những truyền 
thống quý báu của các thế hệ Vietcombank 
để lại, rèn đức luyện tài, cùng nhau xây dựng 
những phong trào của Đoàn thanh niên thiết 
thực, phong phú gắn liền với hoạt động chuyên 
môn; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng 
chính trị, kết nạp đảng viên mới, bồi dưỡng thế 
hệ đoàn thanh niên là thế hệ nòng cốt, sẵn sàng 
đổi mới, thích nghi trước sự chuyển mình mạnh 
mẽ, quyết liệt của Vietcombank trong tương lai.

Hội trại truyền thống của Ban Thường vụ 
Đoàn Thanh niên Vietcombank với chủ đề 
“Tuổi trẻ Vietcombank - Sắt son niềm tin 
với Đảng” nằm trong chuỗi hoạt động chào 

mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần 
thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội 
lần thứ XIII của Đảng đã mang lại cho tôi và đồng 
nghiệp những khoảng khắc khó quên, xúc động, 
tự hào, truyền năng lượng tích cực, lan tỏa những 
điều tốt đẹp sau những tác động không nhỏ của đại 
dịch Covid vừa qua.

Chắc hẳn không chỉ tôi mà hơn 700 đoàn viên 
thanh niên Vietcombank tham gia hội trại đều hiểu 
được rằng chúng tôi sẽ “không bao giờ ngủ quên 
trên chiến thắng”; “không bao giờ bằng lòng với 
hiện tại”, sẵn sàng đổi mới toàn diện; kiên định, 
đoàn kết vì một Vietcombank phồn vinh, thịnh 
vượng.

Với tư cách đại diện Chi ủy, Ban Giám đốc 
Vietcombank Sài Thành, tôi bày tỏ sự biết ơn, xúc 
động, niềm vinh dự khi được tham gia một chương 
trình Hội trại. Được hòa mình trong không khí tuổi 
trẻ hừng hực, khí thế, tươi vui của các bạn thanh 
niên, tôi cảm nhận được sức mạnh của tuổi trẻ 
Vietcombank với những hoài bão, cháy hết mình, 

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-
2025, ngày 28/06/2020, Đoàn thanh niên 
Vietcombank đã tổ chức Hội trại Thanh niên 

năm 2020. Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long 
đã có quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tham 
gia đầy đủ các hoạt động và phần thi của chương 
trình, để lại ấn tượng là một tập thể đoàn kết, sôi 
nổi, nhiệt huyết và thân thiện trong lòng các trại 
sinh. Kết quả chung cuộc, Đoàn cơ sở Vietcombank 
Thăng Long đoạt giải Ba toàn đoàn.

Truyền tải thông điệp xuyên suốt “Vietcombank 
Thăng Long - Sáng tạo, đổi mới. Hướng tới tương 
lai”, Đoàn cơ sở đã thể hiện được tinh thần dám 
nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, khao khát được cống 
hiến và thể hiện mình, sẵn sàng góp phần hoàn 
thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank 
nhiệm kỳ 2020-2025. Trại thanh niên của Đoàn cơ 
sở như một chuyến tàu xuyên không, đưa người 

Đoàn cơ sở Vietcombank 
Thăng Long sôi nổi tham gia 
Hội trại thanh niên 2020 

Bài & Ảnh: Phan Thị Thu Trang

tham quan tới không gian giao dịch Priority của 
Vietcombank vào năm 2025, nơi Vietcombank 
đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ, 
không những là Ngân hàng số hàng đầu Việt 
Nam mà còn trở thành Ngân hàng số số 1 Việt 
Nam, mang lại trải nghiệm hàng đầu cho Khách 
hàng.

Đoàn cơ sở cũng đã tham gia dâng hương 
báo công tại Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Ba 
Vì, nguyện đồng lòng cùng Đoàn viên thanh 
niên toàn hệ thống rèn đức, luyện tài, trau dồi 
bản lĩnh chính trị, trở thành công dân có ích cho 
xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững 
mạnh.

Các trò chơi team building diễn ra sôi nổi. 
Nắng nóng Sơn Tây như tiếp thêm nhiệt huyết 
cho các đoàn viên chinh phục các phần thi vận 
động, đòi hỏi cả sự khéo léo, dẻo dai và sức 
mạnh thể chất. 

Chương trình gala lửa trại, thi văn nghệ với 
chủ đề “Giai điệu tự hào” chính là “nốt thăng” 
kết lại chương trình Hội trại. Dự thi cuối cùng 
trong 27 tiết mục văn nghệ, bài nhảy của Đoàn 
cơ sở Chi nhánh Thăng Long mang phong cách 
hiện đại, với những động tác mạnh mẽ, dứt 
khoát trên nền ca khúc “Thanh niên Việt Nam 
tiến bước” đã một lần nữa nhấn mạnh thông 
điệp của Vietcombank Thăng Long sáng tạo, 
hướng tới tương lai. Tiết mục nhảy của Đoàn cơ 
sở Thăng Long cùng những thước phim tua lại 
hành trình một ngày của các đội trại đã kết thúc 
chương trình Hội trại thành công, đầy ý nghĩa.

Trước đó, ngày 27/06/2020, toàn thể các 
thành viên chính và đội cổ vũ của Đoàn cơ sở 
Vietcombank Thăng Long đã tham gia và cổ vũ 
cho thành công của Vòng thi chung khảo Hội thi 
Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng 
Hồ Chí Minh được tổ chức tại Hưng Yên.

Tiết mục văn nghệ ấn tượng của Đoàn thanh niên Vietcombank 
Thăng Long kết lại đêm gala

Vietcombank Thăng Long hết mình với các phần thi team building
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Đến TP. Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ nhiều di 
tích, chứng tích lịch sử về ý chí cách mạng 
kiên cường, sự đoàn kết, gan dạ và đấu 
tranh quật cường của quân và dân ta, mỗi 

đảng viên Chi bộ cảm thấy trào dâng niềm tự hào 
dân tộc.

Đoàn đã tham quan Dinh Độc lập, nơi chứng 
kiến bao biến đổi của lịch sử dân tộc, đặc biệt là sự 
kiện chiến thắng ngày 30/4/1975, trở thành biểu 
tượng của chiến thắng và hòa bình. Tiếp theo, đoàn 
đến thăm một số địa điểm là biểu tượng của thành 
phố như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện trung tâm, bến 
Nhà Rồng. Đến các di tích, mỗi thành viên đều cảm 
nhận được những năm tháng kháng chiến oanh liệt 
và hào hùng của dân tộc, giá trị của lòng yêu nước, 
tinh thần đấu tranh Cách mạng kiên cường của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và từ đó thêm trân trọng lịch sử, 
càng thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước.

Rời TP. Hồ Chí Minh, đoàn đến thăm Bảo tàng 
Côn Đảo, thăm hệ thống nhà tù như trại giam Phú 
Hải, Chuồng cọp Pháp - Mỹ, nơi từng được gọi là 
“địa ngục trần gian”. Những hình ảnh, những câu 
chuyện nơi đây làm dấy lên trong lòng chúng tôi 

Chi bộ Vietcombank Quảng Ninh về nguồn: 

Về với lịch sử thiêng liêng 
& hào hùng của dân tộc

THÁNG 6/2020, CHI BỘ VIETCOMBANK QUẢNG NINH ĐÃ 
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ 
HUYỆN ĐẢO CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHO TẤT 
CẢ ĐẢNG VIÊN. niềm tin, lòng biết ơn Đảng và càng thêm yêu, 

thêm trân quý mỗi trang sử, mỗi tấc đất, mỗi 
cảnh vật quê hương đất nước.

Tiếp nối hành trình, đoàn đến thăm Nghĩa 
trang Hàng Dương, nơi an nghỉ của 1.922 người 
dân, chiến sĩ cách mạng, chí sĩ yêu nước. Trong 
niềm xúc động, đoàn dâng hoa, hương tại Đài 
tưởng niệm nghĩa trang, viếng mộ Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân - Liệt sĩ Võ Thị Sáu; 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn 
Hiếu - Bí thư đầu tiên của Đặc khu ủy Khu mỏ 
Quảng Ninh; liệt sĩ cách mạng Lê Hồng Phong, 
nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và rất nhiều ngôi 
mộ vô danh. 

Trong không khí linh thiêng và trang 
nghiêm tại đây, mỗi chúng tôi đều bày tỏ lòng 
tri ân sâu sắc đối với sự hi sinh anh dũng, cao 
đẹp của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trước anh 
linh của các liệt sĩ, Chi bộ và CBNV Vietcombank 
Quảng Ninh nguyện hứa sẽ đoàn kết một lòng, 
tiếp nối truyền thống anh hùng, quyết tâm 
ra sức lao động kinh doanh để xây dựng quê 
hương, đất nước giàu đẹp, phồn vinh, xứng 
đáng với sự hi sinh anh dũng của các thế hệ cha 
anh đi trước.

Đảng viên Chi bộ Vietcombank Quảng Ninh tham quan Dinh Độc Lập Đảng viên Chi bộ Vietcombank Quảng Ninh tham quan Bảo tàng Côn Đảo

Đảng viên Chi bộ Vietcombank Quảng Ninh tham quan 
Nhà tù Phú Bình - Côn Đảo

Bài & Ảnh: Bùi Xuân Nam

Bài & Ảnh: Phạm Thị Hồng Nhung

Hoạt động về nguồn nhằm thực hiện 
chương trình hành động của Chi ủy Chi 
bộ chào mừng thành công Đại hội Chi bộ 
Vietcombank Kỳ Đồng lần thứ III, nhiệm 

kỳ 2020-2025 và hưởng ứng cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”.

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình 
về nguồn, đoàn đã viếng thăm, dâng hương tại 
Đền thờ Kỳ Đồng - Nguyễn Văn Cẩm tại Yên Thế, 
Bắc Giang. Kỳ Đồng tên thật là Nguyễn Văn Cẩm 
(1875-1929) là người làng Ngọc Đình, tổng Hà 
Lý, huyện Diên Hà, phủ Tiên Hưng (nay là xã 
Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Thuở 
nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, 8 tuổi đã 
được vua Tự Đức sắc phong là Kỳ Đồng (tức đứa 
trẻ kỳ tài). 

Kỳ Đồng - Nguyễn Văn Cẩm là người có công 
lập đồn điền, khai hoang vùng đất Yên Thế (nay 
thuộc tỉnh Bắc Giang), đồng thời đã giúp anh 
hùng Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế 

Vietcombank Kỳ Đồng 

hành trình về nguồn ý nghĩa

TỪ NGÀY 12-13/07/2020, CHI BỘ VIETCOMBANK KỲ ĐỒNG 
ĐÃ TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CHO 22 CÁN BỘ, 
ĐẢNG VIÊN VÀ QUẦN CHÚNG ƯU TÚ TẠI ĐỀN THỜ KỲ 
ĐỒNG - NGUYỄN VĂN CẨM (BẮC GIANG) VÀ ĐỀN THỜ BÁC 
HỒ TẠI ĐỈNH VUA - BA VÌ (HÀ NỘI).

về người, tiền của và cả tinh thần trong phong 
trào chống Pháp. Sự xuất hiện của Kỳ Đồng và 
căn cứ Chợ Kỳ đã góp phần củng cố lực lượng 
của nghĩa quân, động viên cổ vũ ý chí chống 
pháp của nhân dân các tỉnh đồng bằng và trung 
du Bắc kỳ thời bấy giờ.

Ngày thứ hai của chuyến hành trình, đoàn 
đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ trên dãy 
núi Ba Vì - được mệnh danh là núi Tổ của nước 
Đại Việt. Đền thờ Bác Hồ được xây dựng trên 
đỉnh Vua - đỉnh cao nhất dãy núi Ba Vì với độ 
cao 1.296m so với mực nước biển. 

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
đ/c Trương Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
CN thay mặt toàn thể cán bộ, đảng viên nguyện 
tiếp tục đoàn kết một lòng, đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
của Người; đồng lòng quyết tâm xây dựng Chi 
nhánh phát triển ổn định, bền vững.

Hành trình về nguồn của Chi bộ 
Vietcombank Kỳ Đồng mang lại nhiều cung bậc 
cảm xúc, để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng 
mỗi cán bộ, đảng viên về tên gọi Kỳ Đồng -cũng 
là tên con đường được chọn để đặt trụ sở Chi 
nhánh; về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và 
tấm gương đạo đức sáng ngời của vị lãnh tụ 
kính yêu của dân tộc Việt Nam.

 Đoàn chụp ảnh lưu niệm trong Đền thờ Bác Hồ tại đỉnh Vua – Ba VìĐoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Kỳ Đồng – Nguyễn Văn Cẩm

VĂN HOÁ

56 57CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 323 - THÁNG 08/2020 SỐ 323 - THÁNG 08/2020 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Đoàn đã thành kính dâng hương tại Đài tưởng 
niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã 
ngã xuống, không tiếc máu xương giành 
độc lập tự do cho dân tộc. Công trình Đài 

tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn - Bến phà Long Đại do 
Vietcombank tài trợ xây dựng, được khánh thành vào 
ngày 20/7/2013.

Tiếp tục hành trình, Đoàn đã tới thăm Quảng Bình 
quan, di tích lịch sử đã đi vào sử sách của Việt Nam, 
một cổng án ngữ trên đường thiên lý Bắc Nam thuộc hệ 
thống Lũy Thầy có từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, 
thuộc trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
Đoàn cũng tới thăm và thắp hương tưởng niệm tại 
Tượng đài Mẹ Suốt - hình ảnh người Mẹ anh hùng bên 
dòng sông Nhật Lệ xinh đẹp. 

Hành trình về nguồn là gạch nối giữa quá khứ và 
hiện tại, để mỗi cán bộ đảng viên, quần chúng ưu tú của 
Vietcombank Bắc Ninh tự hào về quá khứ hào hùng của 
cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, từ 
đó tiếp tục nỗ lực rèn luyện, luôn tiên phong trong công 
tác Đảng cũng như công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.  

ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK BẮC NINH 

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN 
QUẢNG BÌNH 2020

Bài & Ảnh: Đỗ Thị Ánh Ngọc

Bài & Ảnh: Phạm Duy Hùng

Bài & Ảnh: Đỗ Thị Huỳnh Hoa

NGÀY 05/07/2020, ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK 
BẮC NINH ĐÃ TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN 
CHO HƠN 40 ĐẢNG VIÊN VÀ QUẦN CHÚNG ƯU 
TÚ THĂM ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ TRƯỜNG 
SƠN - BẾN PHÀ LONG ĐẠI TẠI XÃ HIỀN NINH, TỈNH 
QUẢNG BÌNH.

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/06, 
hưởng ứng “Tháng hành động vì thiếu 
nhi” năm 2020, ngày 20/06/2020, tại 
Trụ sở Chi nhánh, Đoàn thanh niên 

Vietcombank Sở giao dịch lần đầu tiên tổ chức cuộc 
thi sáng tác tranh “Con cũng yêu Vietcombank” dành 
cho con của CBNV Chi nhánh.

Cuộc thi là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, tạo 
cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, vui chơi và cùng 
nhau phát triển năng khiếu trong lĩnh vực hội họa. 
Qua hoạt động này, Đoàn thanh niên Vietcombank 
Sở giao dịch mong muốn sẽ góp phần tạo một sân 
chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu, đồng thời khơi 
dậy cho các con niềm đam mê và trí sáng tạo, thể 
hiện ý tưởng, suy nghĩ hành động và tình yêu của 
các con đối với Vietcombank. Đây cũng là một trong 
chuỗi các hoạt động hướng tới xây dựng một thế 
hệ con em Vietcombank Sở giao dịch toàn diện về 
đức - trí - thể - mỹ.

Đoàn thanh niên Vietcombank Sở giao dịch 
tổ chức cuộc thi sáng tác tranh

Con cũng yêu 
Vietcombank

Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”

(Lê Bá Dương)

Chiến tranh dù đã lùi thật xa 
nhưng mỗi năm gần đến 
ngày Thương binh liệt sĩ 
27/7, nhiều cơ sở Đảng tại 

Vietcombank tiếp tục ôn lại truyền 
thống uống nước nhớ nguồn. Chính 
bốn câu thơ trên đã thôi thúc chúng 
tôi, những cán bộ đảng viên Chi bộ 
Vietcombank Thủ Đức, chọn Quảng 
Trị, nơi có dòng Thạch Hãn phân đôi 
giới tuyến, để thực hiện chuyến về 
nguồn năm nay.

Trong thời gian hai ngày, chúng 
tôi đã có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về 
những năm tháng lịch sử đấu tranh 
oanh liệt và bi hùng của dân tộc. Đầu 
tiên, đoàn đến dâng hương tại Di 
tích Thành cổ Quảng Trị ở trung tâm 
thị xã Quảng Trị, cách sông Thạch 
Hãn 500m về phía Đông. Người ta 
nói rằng, mặc dù không thống kê 

THÁNG 7 
bên dòngThạch Hãn

được hết số lượng liệt sĩ đã ngã 
xuống ở đây nhưng chắc chắn một 
điều rằng, mỗi tấc đất Thành cổ đều 
thấm máu cha anh.

Trung tâm Thành cổ là Đài 
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, 
được xây dựng mô phỏng là ngôi 
mộ tập thể. Để bước lên Đài, chúng 
tôi vượt qua 81 bậc thang - tượng 
trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu, 
tới cây hương cũng cao 8,1m; xung 
quanh có 81 bức phù điêu như 81 tờ 
lịch ghi lại từng ngày của cuộc chiến 
đấu anh dũng.

Trong chuyến về nguồn ý nghĩa 
này, chúng tôi cũng viếng thăm 
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tại 
khu đồi Bến Tắt, cạnh đường quốc lộ 
15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường 
huyện Gio Linh. Trước khi đến nghĩa 
trang, chúng tôi đã vào Đền tưởng 
niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt. 
Vietcombank vinh dự và tự hào 
khi được chung tay, góp sức bằng 
cả tấm lòng của mình cùng chính 
quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị 
xây dựng không gian thờ vọng này, 
nhằm tri ân, tôn vinh các anh hùng, 

liệt sĩ, du kích, dân quân, thanh niên 
xung phong đã mãi mãi nằm lại dãy 
Trường Sơn mà chưa có mộ ghi 
danh.

Rời Đền tưởng niệm, chúng tôi 
sang dâng hương tại Nghĩa trang 
Liệt sĩ Trường Sơn, nơi tưởng niệm, 
tôn vinh những người con thân yêu 
của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh 
xương máu của mình trên các nẻo 
đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc. Nghĩa trang này, nơi 
quy tụ 10.333 phần mộ của các liệt 
sĩ hiện đã trở thành điểm đến văn 
hóa tâm linh của đông đảo người 
dân trong cả nước.

Qua chuyến đi, tập thể cán bộ 
đảng viên của Chi nhánh đã có dịp 
ôn lại lịch sự hào hùng của dân tộc, 
thể hiện sự xúc động, niềm tự hào và 
lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ đi 
trước. Bên cạnh đó, chuyến đi cũng 
là cơ hội để thắt chặt tình đoàn kết, 
tạo động lực tích cực làm việc, phấn 
đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu 
kinh doanh năm 2020 đã đề ra.

VĂN HOÁ
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VĂN HOÁ

NHỮNG CÁNH SEN
TRÊN BIỂN

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức

HƯỞNG ỨNG HỘI THI VĂN HÓA VIETCOMBANK DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ 
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH DO ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK TỔ CHỨC VÀO 
NGÀY 27/6/2020, ĐỘI THI VIETCOMBANK KHU VỰC BẮC VÀ TRUNG 
TRUNG BỘ GỒM 20 THÀNH VIÊN ĐẾN TỪ 14 CHI NHÁNH GỒM 
THANH HÓA, NGHI SƠN, NGHỆ AN, VINH, HÀ TĨNH, BẮC HÀ TĨNH, 
QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, HUẾ, ĐÀ NẴNG, NAM ĐÀ NẴNG, QUẢNG 
NAM, DUNG QUẤT VÀ QUẢNG NGÃI ĐÃ THAM GIA HỘI THI VỚI MỘT 
CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC DÀN DỰNG CÔNG PHU, ĐẬM CHẤT NGHỆ 
THUẬT.

Tiết mục sử dụng 14 cánh sen 
trắng trên biển tượng trưng cho 
14 chi nhánh Vietcombank, được 
ví như những chiếc thuyền chuyên 
chở khát vọng của ngân hàng và 
người dân vượt sóng trùng khơi, 
chung niềm tin vững tương lai, góp 
phần phát triển kinh tế-xã hội miền 
Trung. 

Câu chuyện “Những cánh sen 
trên biển” được kể một cách sinh 
động bằng các điệu múa đương đại 
kết hợp âm nhạc, ánh sáng, hình 
ảnh và hiệu ứng công nghệ tương 
tác 3D Mapping qua 4 phần: Miền 
Trung liền một dải, Cuộc sống miền 
biển, Tự hào Vietcombank và Chung 
niềm tin vững tương lai, cùng vươn 
ra biển lớn đã khiến khán giả bất 
ngờ và ấn tượng bởi tính nghệ thuật 
và sự sáng tạo trong cách dàn dựng 
cũng như nội dung muốn chuyển tải.

Mùa sen nở
Ở phần thi thứ hai - Văn hóa 

Vietcombank dưới ánh sáng tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đội thi trình 
diễn vở nhạc kịch “Mùa sen nở”, 
tác phẩm được chuyển thể từ 

truyện ngắn “Mùa sen” của tác giả 
Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc 
Vietcombank Đà Nẵng. “Mùa sen” 
đã từng đoạt giải Nhất ngành Ngân 
hàng Việt Nam qua cuộc thi viết 
“Hưởng ứng phong trào đấu tranh 
phòng chống tội phạm” do Bộ Công 
an phát động năm 2002. 

Câu chuyện xoay quanh hai nhân 
vật Nam và Thư, một chàng trai vừa 
mới ra tù quyết tâm hoàn lương và 
một cô nhân viên của Vietcombank. 
Nam đã đến rất nhiều ngân hàng để 
vay vốn khởi nghiệp nhưng đều bị 
từ chối cho đến khi Thư ghé thăm 
nơi anh khởi nghiệp. Ghi nhận và 
đồng cảm với những ước vọng của 
Nam, Thư đã đấu tranh với những 
định kiến của cuộc đời, giúp anh vay 
vốn tại Vietcombank và thực hiện 
được dự án của mình.

Bắc cầu cho những người hoàn 
lương, chắp cánh ước mơ và giúp 
họ an tâm tái hòa nhập cộng đồng là 
thông điệp thể hiện tính nhân văn 
- một trong 5 giá trị cốt lõi của văn 
hóa Vietcombank. 

Nhạc kịch “Mùa sen nở” được 
kể bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật 
như múa đương đại, ánh sáng, âm 
thanh, âm nhạc Broadway kết hợp 
với các đạo cụ và công nghệ hiện đại. 
Các diễn viên đã có phần trình diễn 
xuất thần, gây ấn tượng mạnh và 
liên tục nhận được những tràng vỗ 
tay tán thưởng từ khán giả. 

Ông Võ Minh - Giám đốc NHNN 
Chi nhánh TP. Đà Nẵng, khách mời 
dự Hội thi cho biết, ông đã xúc động 

Những cánh sen trắng trên biển được ví như những chiếc thuyển Vietcombank chuyên chở 
khát vọng của doanh nghiệp và  người dân miền Trung “Chung niềm tin vững tương lai”

"Những cánh sen trên biển” được kể một cách sinh động bằng các điệu múa đương đại kết hợp 
với âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và hiệu ứng công nghệ 

Nam và Thư – 2 nhân vật chính trong 
vở nhạc kịch “Mùa sen nở”

Với chủ đề “Những cánh 
sen trên biển”, xuyên suốt 
các phần thi, Khu vực 
Bắc và Trung Trung bộ 

đã chuyển tải đến khán giả một cách 
nhuần nhuyễn và hết sức sinh động 
các giá trị văn hóa Vietcombank 
Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi 
mới - Bền vững - Nhân văn được soi 
rọi dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Các tiết mục, đặc biệt là vở 
nhạc kịch “Mùa sen nở”, đã gây ấn 
tượng sâu sắc và giành được cảm 
tình cũng như lời khen tặng của gần 
700 khán giả có mặt tại hội thi.   

Ấn tượng với Những cánh 
sen trên biển

Ngay ở phần thi thứ nhất - Tự 
hào Vietcombank, Khu vực Bắc và 
Trung Trung bộ với chủ đề “Những 
cánh sen trên biển” đã gây ấn tượng 
mạnh với khán giả bằng phần trình 
diễn về câu chuyện được lấy cảm 
hứng từ con người miền Trung vốn 
chịu thương chịu khó và hết sức can 
trường trước sự khắc nghiệt thời 
tiết. 

khi xem tiết mục nhạc kịch “Mùa sen 
nở”. Đây là tiết mục sân khấu hóa 
rất nghệ thuật, đã chuyển tải thành 
công bản sắc nhân văn trong các giá 
trị văn hóa Vietcombank.

Tuyệt vời phần thi hùng biện
Phần thi hùng biện của Khu vực 

Bắc và Trung Trung bộ là phần thi 
cuối cùng và cũng là phần kết thúc 
Hội thi nhưng toàn bộ khán giả vẫn 
nán lại như chờ đợi một cái kết có 
hậu dành cho Khu vực.

Đại diện đội thi bắt thăm được 
câu hỏi như sau: Trong cuốn “Sửa 
đổi lối làm việc” Bác từng viết: “Đã 
vậy, thì mỗi người đảng viên phải cố 
gắng xứng đáng là một trong những 
người đại biểu của dân tộc, nhất là 
những người cán bộ và lãnh tụ, càng 
phải làm cho xứng đáng lòng tin 
của Đảng và dân tộc, càng phải làm 
gương cho tất cả đảng viên, tất cả 
quần chúng noi theo”. 

Câu hỏi yêu cầu người trình bày 
phải nêu nhận thức của mình về câu 
trích dẫn, liên hệ câu nói trên với giá 
trị nào của văn hóa Vietcombank và 
cho biết làm thế nào để phát triển 
giá trị đó.

Đây không phải là câu hỏi dễ 
nhưng đại diện cho Khu vực Bắc 
và Trung Trung bộ là Nguyễn Văn 
Cường đến từ Vietcombank Nghệ 
An cùng với toàn đội đã có một 
phần hùng biện tuyệt vời. Bằng chất 
giọng xứ Nghệ trầm ấm, Nguyễn Văn 
Cường đã khiến khán phòng chăm 
chú lắng nghe phần trình bày sâu 

lắng và đầy cảm xúc. Câu chuyện 
thực tế bác lái xe Vietcombank Nghệ 
An trả lại số tiền lớn cho khách hàng 
đánh rơi tại BIDV Nghệ An là một ví 
dụ nhỏ nhưng minh chứng lớn rằng 
lòng tin hay sự tin cậy - một trong 
5 giá trị văn hóa của Vietcombank 
luôn được CBNV Vietcombank 
gìn giữ và phát huy. Uy tín, chuẩn 
mực đã tạo nên thương hiệu 
Vietcombank lớn mạnh mà giá trị 
và uy tín của nó đã được hàng triệu 
khách hàng gửi gắm niềm tin. Hơn 
55 năm đồng hành với khách hàng 
“Chung niềm tin, vững tương lai” đã 
hun đúc nên một Vietcombank với 
những giá trị bản sắc văn hóa riêng 
biệt, rất đáng tự hào.

Khi phần thi kết thúc với những 
tràng pháo tay, Nguyễn Văn Cường 
bước vào hậu trường sân khấu ngồi 
sụp xuống khóc nức nở vì bao công 
sức chuẩn bị cho phần thi này hơn 
một tháng qua đã không phí hoài.

Hội thi Văn hóa Vietcombank 
dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh 
lần đầu tiên được tổ chức đã thành 
công hơn mong đợi. Nó có ý nghĩa 
về nhiều mặt và là sân chơi giáo dục 
văn hóa Vietcombank hấp dẫn cả 
hình thức lẫn nội dung đối với các 
bạn trẻ Vietcombank. Các chi nhánh 
Vietcombank Bắc và Trung Trung 
bộ - những cánh sen trên biển - rất 
vinh dự và tự hào được tham gia sân 
chơi này.
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