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Quý độc giả thân mến,

Tháng 9, tháng của mùa Thu hương cốm mới đã tới, cũng là thời 
điểm hơn 18.000 CBNV Vietcombank nỗ lực không ngừng nghỉ trong 
giai đoạn tăng tốc, chuẩn bị tâm thế về đích thành công ở mọi chỉ 
tiêu kinh doanh năm 2020.

Những ngày nay, Vietcombank của chúng ta đón nhận nhiều tin 
vui, khẳng định sự phát triển ngày càng mạnh mẽ và bền vững của 
ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Đó là việc Forbes Việt Nam đánh giá 
Vietcombank là Ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất, cũng là 
ngân hàng duy nhất lọt Top 10 trong Danh sách 50 thương hiệu dẫn 
đầu năm 2020 được xếp theo từng ngành. Đó là việc Vietcombank 
tiếp tục là ngân hàng đầu tiên triển khai thanh toán trực tuyến cho 
dịch vụ công thứ 1.000, 999, 998… trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
Đó là sự kiện Vietcombank Sở giao dịch và Tổng Công ty Thăm dò 
Khai thác Dầu khí (PVEP) ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức ngắn 
hạn trị giá 2.000 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, thời gian qua, nhằm kiện toàn công tác tổ chức, 
luân chuyển cán bộ quản lý, sắp xếp vị trí nhân lực phù hợp, tại một 
số Phòng/Ban Trụ sở chính và Chi nhánh đã diễn ra các lễ công bố 
quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý. Chung NIỀM TIN 
324 trân trọng gửi tới Quý độc giả những thông tin, hình ảnh về hoạt 
động quan trọng này.

Quý độc giả thân mến, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương 
binh liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2020), với truyền thống “Uống nước 
nhớ nguồn”, từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh Vietcombank đều đã 
diễn ra các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân. Bản tin kỳ này trân 
trọng thông tin tới bạn về chuỗi hoạt động ý nghĩa này.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước còn gặp rất 
nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, mỗi người trong ngôi nhà 
chung Vietcombank chúng ta hãy cùng nỗ lực hết mình, với tinh thần 
trách nhiệm cao nhất, chung tay đẩy lùi dịch bệnh và hoàn thành 
xuất sắc chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.

Chúc bạn luôn khỏe và thành công!

Ban Biên tập

Ảnh bìa: Biletskiy_Evgeniy/istockphoto.com
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phòng Chính phủ với sự 
chủ trì của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã tổ 

chức Lễ khai trương Hệ thống 
thông tin báo cáo Quốc gia, Trung 
tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và công bố Dịch vụ công 
trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). 
Vietcombank tiếp tục là ngân 
hàng đầu tiên triển khai thanh 
toán trực tuyến cho dịch vụ công 
thứ 1.000, 999, 998… trên Cổng 
DVCQG. 

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu 
nâng cao hiệu quả hoạt động của 
cơ quan quản lý hành chính Nhà 
nước, phục vụ người dân, doanh 
nghiệp các dịch vụ công, Văn 
phòng Chính phủ đã phối hợp với 
các Bộ, ngành, địa phương, các 
đơn vị cung cấp dịch vụ công, các 
ngân hàng triển khai hệ thống 
nền tảng Chính phủ điện tử phục 
vụ công tác điều hành, quản lý 
của Chính phủ cũng như cung cấp 

Vietcombank tiếp tục tiên phong 
cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho dịch vụ công 
thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bài: Phòng dịch vụ NHĐT

dịch vụ công trực tuyến phục 
vụ người dân và doanh nghiệp. 

Dịch vụ công thứ 1.000 
tích hợp trên Cổng DVCQG 
được công bố và được chính 
thức cung cấp cho người dân, 
doanh nghiệp sử dụng ngay 
trong buổi lễ khai trương hệ 
thống thống thông tin báo cáo 
quốc gia, Trung tâm thông tin, 
chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Là ngân hàng được Văn 
phòng Chính phủ lựa chọn 
và đồng hành từ những ngày 
đầu xây dựng Cổng DVCQG, 
Vietcombank tiếp tục là ngân 
hàng đầu tiên triển khai thanh 
toán trực tuyến cho dịch vụ 
công thứ 1.000, 999, 998… 
trên Cổng DVCQG. 

Vietcombank cũng là ngân 
hàng duy nhất phối hợp với 
Tổng cục Thuế, Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam (BHXH) cung 
cấp dịch vụ để các khách hàng, 
doanh nghiệp trải nghiệm dịch 
vụ ngay tại sự kiện. Theo đó, 

dịch vụ công thứ 1.000: kê 
khai, nộp lệ phí trước bạ và 
nộp tờ khai đăng ký ô tô trực 
tuyến; dịch vụ công số 999, 
998: Liên thông đăng ký đóng 
BHXH bắt buộc, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm tai nạn lao động - bệnh 
nghề nghiệp.

Sau hơn 8 tháng đưa vào 
vận hành, cùng với dấu mốc 
1.000 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. 
Vietcombank cam kết sẽ tiếp 
tục ứng dụng công nghệ hiện 
đại, các phương thức thanh 
toán tiện ích vào các hoạt động 
thanh toán dịch vụ công.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên Chính phủ thực hiện nghi thức 
bấm nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. (Ảnh VGP/Quang Hiếu) 
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TIÊU ĐIỂM

Danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2020 
được xếp theo từng ngành, phần lớn có bề 
dày hoạt động trên 10 năm, thời gian đủ dài 
để các công ty khẳng định tên tuổi. Xét theo 

lĩnh vực, hai nhóm ngành có nhiều đại diện nhất 
gồm nhóm hàng thực phẩm - đồ uống và nhóm 
dịch vụ tài chính đều có 9 đại diện, chiếm tỷ trọng 
nhiều nhất xét theo số lượng, tiếp theo là bất động 
sản, công nghệ, nguyên liệu, bán lẻ. 

Có 6 ngân hàng lọt vào danh sách này, trong đó, 
Vietcombank là ngân hàng có giá trị thương hiệu 
lớn nhất và ngân hàng duy nhất vinh dự lọt Top 10. 
Theo Forbes, 10 thương hiệu đứng đầu xét theo giá 
trị chiếm hơn 60% tổng giá trị của danh sách. Thị 

Vietcombank có giá trị 
thương hiệu lớn nhất 
ngành ngân hàng

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

VỪA QUA, FORBES VIỆT NAM CÔNG BỐ DANH SÁCH 50 
THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU TRONG CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH 
TẠI VIỆT NAM NĂM 2020, ĐÂY LÀ DANH SÁCH THƯỜNG 
NIÊN ĐƯỢC FORBES VIỆT NAM THỰC HIỆN VÀ CÔNG BỐ LẦN 
THỨ NĂM. THEO ĐÓ, VIETCOMBANK LÀ NGÂN HÀNG CÓ GIÁ 
TRỊ THƯƠNG HIỆU LỚN NHẤT VỚI 251 TRIỆU USD VÀ CŨNG 
LÀ NGÂN HÀNG DUY NHẤT LỌT TOP 10. 

trường chứng khoán suy giảm khiến hệ số P/E 
của một số ngành giảm, kéo theo giá trị thương 
hiệu giảm dù lợi nhuận tăng.

Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, những 
năm qua, Vietcombank được đánh giá là ngân 
hàng có chất lượng tài sản tốt nhất với cơ cấu 
thu nhập đa dạng, dẫn đầu thị trường ở nhiều 
mảng sản phẩm dịch vụ. Trong bối cảnh môi 
trường quốc tế, trong nước và ngành ngân 
hàng khó khăn, hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank 6 tháng đầu năm 2020 vẫn có 
những điểm sáng, quy mô kinh doanh tăng 
trưởng cao, chất lượng tín dụng được kiểm 
soát.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, 
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; 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, chung tay cùng 
cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. 

Với mục tiêu xuyên suốt là hướng tới một 
ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng 
đồng, hoạt động ASXH của Vietcombank không 
ngừng được đẩy mạnh với nhiều chương trình 
thiết thực, có ý nghĩa, đóng góp vào sự phát 
triển chung của xã hội. Trong 06 tháng đầu 
năm 2020, Vietcombank đã dành hơn 196 tỷ 
đồng cho các hoạt động ASXH, 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.

Thương hiệu Giá trị (triệu USD)

Vietcombank 251,1

Techcombank 141,6

BIDV 129,3

VPBank 124,2

VietinBank 123,7

Bảo Việt 86,7

ACB 73,2

PVI 40,9

SSI 32,9

Đ/c Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; 
đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng 
Lý luận Trung ương, Giám đốc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
và đ/c Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự 
khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng 
Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì 
hội thảo. Dự hội thảo có đ/c Phùng 
Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội 
và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành 
Trung ương và địa phương.

CHỦ TỊCH HĐQT VIETCOMBANK NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG

“VÌ SỰ NGHIỆP TẠP CHÍ 
LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG”

Bài & Ảnh: Duy Thanh

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 90 NĂM TẠP CHÍ CỘNG SẢN RA SỐ ĐẦU 
(5/8/1930-5/8/2020), SÁNG 4/8/2020, TẠI HÀ NỘI, BAN TUYÊN 
GIÁO TRUNG ƯƠNG, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VÀ 
BỘ BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN ĐÃ TỔ CHỨC HỘI THẢO “TẠP CHÍ 
CỘNG SẢN: 90 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank tham dự sự 
kiện và vinh dự nhận Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp tạp chí Lý 
luận của Đảng” do Tạp chí Cộng sản 
trao tặng.

Cách đây 90 năm, Hội nghị thành 
lập Đảng họp từ ngày 3-7/2/1930 
dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Ái 
Quốc, đã quyết định xuất bản một 
tạp chí lý luận chung cho toàn Đảng 
và 3 tờ báo tuyên truyền ở 3 xứ. 
Thực hiện quyết định đó, Tạp chí Đỏ, 
người sáng lập và chủ bút đầu tiên 
là đ/c Nguyễn Ái Quốc, ra số 1 ngày 
5/8/1930.

Từ khi xuất bản đến nay đã 90 
năm, tuy tên gọi của Tạp chí có thay 
đổi qua từng thời kỳ, nhưng xét về 
mặt nội dung, Tạp chí Cộng sản luôn 
là tạp chí lý luận chính trị của Đảng. 
Qua những chặng đường phát triển, 
tạp chí không ngừng trưởng thành, 
đóng góp tích cực vào vận dụng và 
phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác 
tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư 
tưởng, giáo dục lý luận của Đảng.

Hội thảo được tổ chức để đánh 
giá những kết quả đạt được, cũng 
như những hạn chế, khiếm khuyết, 
nhận diện rõ hơn những cơ hội, 
thuận lợi, khó khăn, thách thức của 
Tạp chí hiện nay và trong thời gian 
tới, trên cơ sở đó có những đề xuất, 
kiến nghị để Tạp chí Cộng sản tiếp 
tục có những bước phát triển mới. 

Nhân dịp này, Tạp chí Cộng sản 
đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng” 
cho 40 cá nhân đã có nhiều đóng 
góp vào sự nghiệp xây dựng và phát 
triển của Tạp chí.

Đồng hành cùng chương trình, 
Vietcombank phối hợp với Bộ biên 
tập Tạp chí tổ chức nhiều hoạt động, 
góp phần vào thành công của chuỗi 
sự kiện kỷ niệm 90 năm Tạp chí 
Cộng sản.

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (thứ 4 từ phải sang) trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận 
của Đảng” cho đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) và cá nhân một số đơn vị

Nguồn: Forbes Việt Nam
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Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank cho biết: Ngay từ đầu 

năm 2020, Đảng bộ Vietcombank đã xây dựng và 
ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác xây dựng 
Đảng và công tác kinh doanh; điều chỉnh kịp thời, 
sát thực tiễn mục tiêu và chiến lược kinh doanh, 
phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và tác động 
của đại dịch COVID-19. Tập thể Ban Thường vụ, 
BCH Đảng bộ Vietcombank đã tiếp tục phát huy 
tinh thần đoàn kết, tăng cường vai trò lãnh đạo 
của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo để 
tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh và 
công tác xây dựng Đảng. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng bộ, cả hệ thống Vietcombank đã phát huy 
các thế mạnh, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu 
kinh doanh cũng như đổi mới, tăng cường công tác 

Đảng bộ Vietcombank sơ kết 
công tác Đảng 6 tháng đầu năm 
& triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2020 Bài & Ảnh: Đặng Thành

NGÀY 14/08/2020, ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ HAI, NHIỆM KỲ 
2020-2025 (MỞ RỘNG) ĐỂ THỰC HIỆN: SƠ KẾT CÔNG TÁC 
ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 
THÁNG CUỐI NĂM 2020. HỘI NGHỊ ĐƯỢC TỔ CHỨC QUA 
CẦU TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN GỒM ĐIỂM CẦU CHÍNH 
TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VÀ 69 ĐIỂM CẦU TẠI CÁC ĐƠN VỊ CÓ 
TỔ CHỨC ĐẢNG TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK 
VỚI SỰ THAM DỰ CỦA HƠN 350 ĐẠI BIỂU.

quản trị điều hành theo chuẩn mực và thông 
lệ quốc tế. Trong công tác xây dựng Đảng, các 
tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank 
đã làm tốt công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 
2020-2025 và Đảng bộ Vietcombank đã tổ chức 
thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 
2020-2025.

“Tại Hội nghị lần này, tôi đề nghị các đại biểu 
phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để đề 
xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm 
năm 2020 cũng như các năm tiếp theo”, đ/c 
Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Tiếp đó, đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí 
thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank đã 
trình bày “Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2020”. Theo đó, về công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng 
ủy Vietcombank tiếp tục bám sát chỉ đạo của 
các cơ quan cấp trên, kịp thời phổ biến, quán 
triệt và lãnh đạo tổ chức thực hiện các Chỉ thị, 

Nghị quyết, Hướng dẫn, Quy định của Trung 
ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN, 
đặc biệt là các quy định về giải pháp tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp do 
dịch bệnh dịch COVID-19 gây ra, đảm bảo tăng 
trưởng bền vững, hiệu quả cao và nâng cao 
năng suất lao động. Về kết quả hoạt động kinh 
doanh, trong 6 tháng, mặc dù còn có nhiều khó 
khăn nhưng Vietcombank cũng đã đạt được 
nhiều kết quả khả quan.

Đảng bộ Vietcombank được Đảng ủy Khối 
DNTW xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm 2019; thực hiện khen thưởng 
cho 12 tổ chức đảng cơ sở trực thuộc đạt 
“Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu và 08 đồng 
chí “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đảng ủy 
Khối DNTW cũng đã tặng Cờ cho 02 tổ chức 
đảng trực thuộc và tặng Bằng khen cho 03 đảng 
viên. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy 
Vietcombank, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT đã 
trình bày Báo cáo Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, nhiều nội dung quan trọng 
khác cũng đã được thông qua: Chương trình 

làm việc toàn khóa và nội dung các kỳ họp của 
BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế 
làm việc của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-
2025; Thông báo phân công nhiệm vụ của các 
đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối 
DNTW, đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy bày tỏ sự ấn tượng với kết quả 
hoạt động của Đảng bộ cũng như hệ thống 
Vietcombank trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng 
thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết 
quả công tác 6 tháng đầu năm của Đảng bộ và 
hệ thống Vietcombank. Đ/c cũng khẳng định 
dấu ấn thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025 
và đánh giá cao Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ 
Vietcombank đã chủ động xây dựng các chương 
trình hành động, chương trình làm việc toàn 
khóa; Quy chế làm việc và phân công nghiệm vụ 
trong thường trực, Ban Thường vụ, BCH Đảng 
bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW 
cũng có những định hướng chỉ đạo đối với Đảng 
bộ Vietcombank cần tập trung đối với một số 
nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Ghi nhận những thành tích của Đảng bộ 
Vietcombank nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng 
ủy Khối DNTW đã tặng Cờ thi đua cho 02 tổ 
chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững 
mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019) là 
Đảng bộ Vietcombank Quảng Nam, Đảng bộ 
Vietcombank Thăng Long và 03 cá nhân đạt 
danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 
năm liền (2015-2019). 

Đảng bộ Khối DNTW cũng tặng Bằng 
khen cho Đảng ủy Vietcombank; Công đoàn 
Vietcombank và 03 cá nhân đã có thành 
tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19.

Dịp này, Đảng ủy Vietcombank cũng tặng 
Giấy khen cho 33 tập thể và cá nhân đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ 
IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự quyết tâm chung của Hội nghị và 
những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu 
năm, Đảng bộ Vietcombank quyết tâm lãnh đạo 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020, 
làm tiền đề triển khai thắng lợi nhiệm vụ của 
nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW (đứng giữa) tặng 
Bằng khen và hoa chúc mừng 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19

 Đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW (bên 
phải) và Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) tặng 
Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW (bên phải) và đ/c 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao Cờ và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ 
Vietcombank Thăng Long đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm 

liền (2015-2019)

 Đ/c Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy Vietcombank khóa IV (thứ 4 từ trái sang) và 
Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank khóa IV (thứ 3 từ phải sang) 

chụp hình chia tay các Uỷ viên BCH Đảng bộ Vietcombank  khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
không tái cử

TIÊU ĐIỂM

“Tại Hội nghị lần này, tôi đề nghị các 
đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần 
trách nhiệm để đề xuất các giải pháp cụ 
thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 
2020 cũng như các năm tiếp theo”, đ/c 
Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.
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Toàn cảnh buổi Lễ khởi động Dự án thay thế phần mềm V-Treasury bằng hình thức trực tuyến

Thay thế phần mềm ghi nhận giao dịch, hạch toán 
và quản lý các giao dịch vốn

Khởi động Dự án 

Bài & Ảnh: Xuyến Chi

NGÀY 17/08/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK 
VÀ CÔNG TY FIDELITY INFORMATION SERVICES FRONT 
ARENA AB (FIS) ĐÃ TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN LỄ KHỞI ĐỘNG 
DỰ ÁN THAY THẾ PHẦN MỀM GHI NHẬN GIAO DỊCH, HẠCH 
TOÁN VÀ QUẢN LÝ CÁC GIAO DỊCH VỐN (DỰ ÁN THAY 
THẾ PHẦN MỀM V-TREASURY).

Tham dự buổi lễ, về phía FIS có ông Sanjay 
Varma - Giám đốc vùng châu Á-Thái Bình 
Dương, Trung Đông và châu Phi; ông 
Mathias Bellancourt - Giám đốc kinh 

doanh khu vực châu Á; ông Francois Denimal 
- Giám đốc kinh doanh khu vực ASEAN và các 
thành viên FIS tham gia vào quá trình triển khai 
Dự án. Về phía Vietcombank, có bà Nguyễn Thị 
Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban 
triển khai Dự án; bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng 
Giám đốc; Lãnh đạo một số Phòng, Ban, Trung 
tâm liên quan tại Trụ sở chính cùng toàn thể đội 
ngũ cán bộ tham gia Dự án.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Nguyễn Thị 
Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban 
triển khai Dự án tin tưởng rằng, với danh tiếng, 
kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự trình độ cao, 
FIS sẽ đồng hành cùng Vietcombank triển 
khai thành công hệ thống Front Arena để thay 
thế phần mềm V-Treasury. Việc thay thế phần 

mềm ghi nhận giao dịch, hạch toán và quản lý 
các giao dịch vốn sẽ là một nhân tố quan trọng 
để Vietcombank đạt được bước tiến vượt bậc 
trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển cả về quy 
mô giao dịch và mức độ phức tạp của sản phẩm 
thị trường tài chính, nâng cao khả năng quản 
trị rủi ro đối với hoạt động kinh doanh vốn và 
khả năng cạnh tranh của Vietcombank trên thị 
trường vốn.

Tại buổi lễ, công ty FIS đã có những chia sẻ 
về mục tiêu Dự án, giới thiệu giải pháp phần 
mềm Front Arena, kế hoạch triển khai tổng thể, 
cũng như các yếu tố trọng yếu tác động đến 
sự thành công của Dự án. Với uy tín và kinh 
nghiệm thực hiện thành công nhiều dự án tại 
các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới, 
FIS cam kết dành mọi nguồn lực tốt nhất để 
triển khai thành công Dự án tại Vietcombank.

Kết luận chỉ đạo tại buổi lễ, Lãnh đạo hai 
bên một lần nữa khẳng định với sự ủng hộ, chỉ 
đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Vietcombank và 
năng lực của FIS cùng sự nỗ lực hết mình của 
đội ngũ nhân sự chất lượng cao, Dự án thay thế 
phần mềm V-Treasury sẽ thành công, góp phần 
giúp Vietcombank tăng cường hiệu quả công 
việc và trở thành một trong những ngân hàng 
dẫn đầu trên thị trường vốn.

Vietcombank và đối tác FIS chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

“Đầu tư hệ thống Quản lý tài sản nợ - tài sản có & 
Chuyển giá vốn nội bộ”

Khởi động triển khai Dự án 

Bài & Ảnh: Minh Yến

NGÀY 18/08/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK VÀ 
CÔNG TY FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 
(FIS) ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KHỞI ĐỘNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN “ĐẦU 
TƯ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - TÀI SẢN CÓ VÀ 
CHUYỂN GIÁ VỐN NỘI BỘ (ALM/FTP)”.

Tham dự sự kiện, về phía FIS, có ông 
Mathias Bellancourt - Giám đốc kinh 
doanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 
ông Eugene Lim - Giám đốc Dự án và các 

thành viên chủ chốt khác. Về phía Vietcombank, 
có bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám 
đốc, Trưởng Ban triển khai Dự án; ông Lê 
Hoàng Tùng - Kế toán trưởng, Phó Trưởng Ban 
triển khai Dự án; ông Thomas William Tobin - 
Giám đốc khối Bán lẻ cùng các thành viên thuộc 
Ban triển khai Dự án và Lãnh đạo một số Phòng, 
Ban, Trung tâm liên quan tại Trụ sở chính. 

Nhằm hướng tới mục tiêu cung cấp cho 
Vietcombank hạ tầng công nghệ thông tin hỗ 
trợ đo lường rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, 
dự báo bảng tổng kết tài sản và chuyển giá vốn 
nội bộ, Vietcombank đã hợp tác cùng Công ty 
FIS cung cấp giải pháp triển khai Dự án. Việc 
triển khai Dự án đã thể hiện cam kết mạnh mẽ 
của Vietcombank trong mục tiêu tiếp tục phát 
triển công tác quản lý tài sản có - tài sản nợ 
và chuyển giá vốn nội bộ nhằm hướng tới các 
thông lệ tốt trên thế giới.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó 
Tổng Giám đốc, Trưởng Ban triển khai Dự án 
phát biểu giao nhiệm vụ đối với các thành viên 
Ban triển khai Dự án về phía Vietcombank, 
đó là cung cấp nguồn lực chất lượng cao, đảm 
bảo yêu cầu của Dự án; tận dụng tối đa thời 
gian trao đổi, làm việc với đơn vị cung cấp giải 
pháp để nhanh chóng làm chủ Hệ thống; truyền 
thông đầy đủ tới bộ phận liên quan những thay 
đổi về phương pháp luận, chính sách và báo 
cáo kịp thời Ban Lãnh đạo các khó khăn, vướng 
mắc. 

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh cũng đề nghị FIS 
cung cấp nhân sự chủ chốt đảm bảo chất lượng 
như cam kết cũng như yêu cầu của dự án trong 
từng giai đoạn; phối hợp chặt chẽ với đội ngũ 
của Vietcombank nhằm nắm bắt đầy đủ các yêu 
cầu của Ngân hàng để đưa ra giải pháp tối ưu 
trong quá trình cài đặt hệ thống, đặc biệt chú 
trọng công tác đào tạo, chuyển giao kiến thức 
nhằm giúp cán bộ Vietcombank thực sự làm 
chủ Hệ thống. 

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Kim Oanh 
bày tỏ cảm ơn đối với những hỗ trợ của Công ty 
FIS trong thời gian qua và hy vọng tiếp tục nhận 
được cam kết cao nhất từ FIS, góp phần đem lại 
sự thành công cho Dự án.

NỔI BẬT
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Ngày 06/08/2020, tại trụ sở Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh 
Sở Giao dịch (Vietcombank Sở Giao dịch), 
đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng 

hạn mức ngắn hạn trị giá 2.000 tỷ đồng giữa 
Vietcombank Sở giao dịch và Tổng Công ty 
Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

PVEP là thành viên của Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam và là doanh nghiệp hàng đầu trong 
lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Tổng 
Công ty hiện đang vận hành nhiều dự án dầu 
khí trong và ngoài nước, đóng góp lớn vào 
nguồn thu ngân sách Nhà nước. Ngoài nhu cầu 
về vốn tín dụng đầu tư dự án, PVEP cũng có nhu 
cầu lớn về vay vốn lưu động phục vụ hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hồ Văn Tuấn - Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Sở giao 
dịch tin tưởng rằng đây là một dấu mốc quan 
trọng và cần thiết, góp phần làm sâu sắc hơn 
mối quan hệ giữa PVEP và Vietcombank Sở giao 
dịch nói riêng và Vietcombank nói chung, trên 
tinh thần hợp tác các bên cùng có lợi.

Nhân dịp này, ông Hồ Văn Tuấn cũng chia 
sẻ, Vietcombank Sở giao dịch tự hào là lá cờ 

đầu trong hệ thống Vietcombank, là 
Chi nhánh duy nhất đạt danh hiệu đặc 
biệt xuất sắc 5 năm liên tiếp (giai đoạn 
2015-2020). Tổng quy mô tài sản sinh 
lời năm 2019 đạt trên 5 tỷ USD, trong 
đó, huy động vốn đạt 90.000 tỷ đồng 
và dư nợ đạt trên 32.000 tỷ đồng. 

Thực hiện chủ trương của Chính 
phủ, NHNN và Vietcombank, Chi 
nhánh Sở giao dịch đã tích cực chủ 
động tài trợ vốn cho các công trình, 
dự án trọng điểm quốc gia, nỗ lực 
góp phần phát triển kinh tế, xã hội 
đất nước. Phát huy những thế mạnh 
về uy tín Vietcombank, quy mô, kinh 
nghiệm, sự chuyên nghiệp, năng động 
và nhiệt tình, Vietcombank Sở Giao 
dịch cung cấp đầy đủ, đa dạng mọi 
dịch vụ tài chính ngân hàng cho khách 
hàng tổ chức và cá nhân.

Ông Trần Quốc Việt - Tổng Giám 
đốc PVEP đánh giá cao sự đồng hành 

của Vietcombank nói chung và Chi nhánh Sở 
giao dịch nói riêng trong suốt chặng đường 
phát triển lớn mạnh của PVEP và Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam.

Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng ngắn hạn trị giá 
2.000 tỷ đồng lần này là kết quả của quá trình 
đàm phán, thương thảo giữa hai bên, góp phần 
vào việc chủ động nguồn vốn để thực hiện các 
kế hoạch kinh doanh của PVEP và của Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam giao. Sự kiện cũng khẳng định 
định hướng ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực an ninh 
năng lượng quốc gia của Vietcombank, cũng 
như uy tín của Vietcombank đối với một đối tác 
truyền thống như PVEP.

Các đại biểu tham dự chúc mừng thành công Lễ ký kết

Vietcombank Sài Thành & Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC NGUYÊN TẮC

NGÀY 23/7/2020, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, VIETCOMBANK 
SÀI THÀNH VÀ CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC 
LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC NGUYÊN TẮC NHẰM 
TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 
CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP TRONG NỘP NGÂN 
SÁCH VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh 
Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
nhấn mạnh: Thỏa thuận hợp tác giữa hai 
đơn vị sẽ tạo ra một hệ sinh thái thanh 

toán hoàn toàn mới nhằm tạo thuận lợi thương 
mại và hỗ trợ phát triển cho cộng đồng doanh 
nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp hoàn toàn chủ 
động, không mất thời gian và chi phí để thanh 
toán thuế; việc nộp thuế, thanh khoản trừ nợ và 
thông quan hàng hóa hoàn toàn tự động… giúp 
đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa, tiết 
kiệm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần tăng 
thu cho ngân sách.   

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp - Phó Cục trưởng 
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khẳng định, sự 
kiện là một bước tiến quan trọng để hai bên 
tiếp tục phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, 
lợi thế, từ đó phối hợp, triển khai các nội dung 
theo thỏa thuận, kịp thời giải quyết các vướng 
mắc, nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm chi 

phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản 
xuất kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên cam kết duy trì 
hợp tác bền vững, trong khuôn khổ pháp luật 
trên các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ hiện 
đại phát triển các hình thức thu nộp ngân sách 
Nhà nước; Vietcombank Sài Thành nghiên cứu 
thiết kế sản phẩm chuyên biệt, phù hợp với tính 
chất và đặc điểm hoạt động của Hải quan TP. 
Hồ Chí Minh; Vietcombank Sài Thành cam kết 
cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các cá nhân, tổ 
chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi hợp tác theo 
các chính sách ưu đãi của Vietcombank; Cục 
Hải quan TP. Hồ Chí Minh hợp tác và đồng hành 
cùng Vietcombank Sài Thành trong việc tạo 
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa 
bàn thành phố phát triển; Hai bên cam kết phối 
hợp thực hiện các chương trình: phổ biến chủ 
trương chính sách, đối thoại thường xuyên với 
cộng đồng doanh nghiệp để cập nhật các chính 
sách mới, giải quyết kịp thời khó khăn vướng 
mắc trong lĩnh vực ngân hàng và hải quan.

Lễ ký kết tiếp tục khẳng định mối quan hệ 
hợp tác toàn diện, bền chặt giữa hai bên, góp 
phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp trong công tác nộp 
ngân sách và thủ tục hải quan.

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng 
phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Nghiệp – Phó Cục trưởng 
(hàng đầu, bên trái) cùng đại diện Vietcombank, bà Trần Thị Mỹ Thắm – Phó Giám đốc phụ trách 

điều hành Vietcombank Sài Thành ký kết thỏa thuận hợp tác nguyên tắc

NỔI BẬT

Bài: Hồng Hạnh; Ảnh: Đức Nam

2.000
Vietcombank Sở giao dịch & PVEP
ký kết hợp đồng tín dụng 
trị giá 

Đại diện Vietcombank, ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch và đại diện PVEP, 
ông Nguyễn Thiện Bảo (bên trái) ký kết Hợp đồng tín dụng

tỷ đồng
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Chung khảo kỳ thi kiểm tra tay nghề nghiệp vụ 
Tín dụng bán buôn năm 2020:
Hiện thực hóa mục tiêu chiến lược

Bài & Ảnh: Hồng Hải

NGÀY 24/7/2020, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG VÒNG CHUNG KHẢO KỲ THI 
KIỂM TRA TAY NGHỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG BÁN BUÔN NĂM 2020 TẠI 3 ĐIỂM CẦU HÀ NỘI, 
ĐÀ NẴNG VÀ TP. HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ THAM GIA CỦA 88 THÍ SINH XUẤT SẮC NHẤT (TRONG 
SỐ 1.255 THÍ SINH TRÊN TOÀN HỆ THỐNG) ĐÃ VƯỢT QUA VÒNG 1 ĐƯỢC TỔ CHỨC THỜI 
GIAN QUA.

Phát biểu khai mạc Vòng chung khảo, ông 
Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám 
đốc Vietcomabank kiêm Trưởng Ban tổ 
chức kỳ thi đánh giá cao nỗ lực của Ban 

tổ chức, đặc biệt là 88 thí sinh xuất sắc nhất đã 
vượt qua Vòng 1. Hội thi được tổ chức với mong 
muốn giúp các cán bộ tín dụng bán buôn có cơ 
hội rà soát, cập nhật kiến thức về mô hình mới, 
chính sách mới, từ đó đẩy mạnh hiệu quả công 
tác bán hàng, đồng thời giúp Ngân hàng phát 
hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ 
tài năng. 

“Ban Lãnh đạo mong muốn các thí sinh sẽ 
tiếp tục phát huy khả năng trong công việc, tạo 
hiệu ứng lan tỏa tới đồng nghiệp. Trong thời 
gian tới, đội ngũ cán bộ tín dụng bán buôn của 
Vietcombank sẽ tiếp tục là những hạt nhân 
quan trọng, đóng góp cho mục tiêu chiến lược 
của Vietcombank cũng như Khối bán buôn”, ông 
Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Trưởng Ban tổ chức công bố 
danh sách 20 thí sinh đạt điểm cao nhất Phần thi trắc nghiệm

39 thí sinh tại điểm cầu Trụ sở chính đang thực hiện 
Phần thi trắc nghiệm

Tham gia Vòng chung khảo, các thí sinh đã 
thực hiện phần 1, làm bài trắc nghiệm nghiệp 
vụ Tín dụng bán buôn căn cứ khung năng lực 
RM/CA. Ngoài việc thể hiện kiến thức chuyên 
môn về việc tuân thủ các thông tư, quy định, 
quy trình, chính sách tín dụng hiện hành, mô 
hình CTOM… bài thi còn thử thách các thí sinh 
ở khả năng chịu áp lực cao, kỹ năng xử lý các 
tình huống rủi ro trong thực tế.

Theo đó, 88 thí sinh thực hiện bài thi trắc 
nghiệm, chọn 01 đáp án đúng, số lượng 30 câu 
hỏi, thời gian làm bài 30 phút. Máy tính tự động 
chấm điểm và Ban tổ chức công bố 20 thí sinh 
đạt điểm cao nhất. 20 thí sinh này thực hiện 
phần thi tự luận trên bài thi đã được mở sẵn, 
thời gian làm bài tối đa 120 phút. Kết quả phần 
thi tự luận sẽ được công bố tới các đơn vị sau 
khi chấm điểm.

NỔI BẬT
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NỔI BẬT

Hội nghị BCH Công đoàn Vietcombank
lần thứ 6 Khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023
NGÀY 31/7/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (TSC), BAN THƯỜNG 
VỤ CÔNG ĐOÀN VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG HỘI NGHỊ BCH CÔNG ĐOÀN VIETCOMBANK LẦN 
THỨ 6, KHÓA V, NHIỆM KỲ 2018-2023.

Tới dự Hội nghị, về phía Công đoàn Ngân 
hàng Việt Nam (NHVN) có: bà Nguyễn 
Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn 
NHVN; ông Tạ Xuân Giao - Phó Trưởng 

Ban Tổ chức Công đoàn NHVN. Về phía 
Vietcombank có: ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đại diện Ban Lãnh 
đạo Vietcombank, đại diện Lãnh đạo Công đoàn 
Vietcombank, Công đoàn TSC cùng các Ủy viên 
BCH và Ủy viên UBKT, các Lãnh đạo, cán bộ 
công đoàn chuyên trách VPCĐ. Tham gia Hội 
nghị còn có ông Trần Phúc Cường - nguyên Phó 
Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank 
khóa V.

Hội nghị đã chúc mừng ông Nghiêm Xuân 
Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT được 
Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn 
y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy Khối DNTW. Thay mặt BCH Công đoàn 
Vietcombank, ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn đã tặng hoa chúc 
mừng ông Nghiêm Xuân Thành – tân Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW.

Hội nghị đã lắng nghe ông Đào Minh Tuấn 
- Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank báo cáo Tổng kết hoạt động Công 
đoàn 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và kết quả 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ 5 
Khóa V và truyền thông nội bộ dịch vụ ngân 
hàng số VCB Digibank. Theo đó, trong 6 tháng 
đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của 
dịch COVID-19, Công đoàn Vietcombank đã 
quán triệt các chủ trương chính sách, đảm bảo 
đời sống CBNV và người lao động. Công đoàn 

Vietcombank đã tiến hành tổ chức Hội nghị 
Người lao động toàn hệ thống và tổ chức các 
chương trình, hoạt động quan tâm, chăm sóc 
đời sống người lao động Vietcombank.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung BCH, bầu 
bổ sung Ban Thường vụ và bầu chức danh Phó 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank khóa V. Kết 
quả, ông Ngô Đức Bình - Trưởng phòng Văn 
phòng Công đoàn TSC đã trúng cử vào BCH, Ban 
Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch thường 
trực Công đoàn Vietcombank với 100% số 
phiếu bầu đồng ý. 

Thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank tặng hoa chúc mừng 
ông Ngô Đức Bình - tân Phó Chủ tịch thường 
trực Công đoàn Vietcombank, Trưởng phòng 
Văn phòng Công đoàn TSC đồng thời bày tỏ 
tin tưởng ông Ngô Đức Bình sẽ hoàn thành tốt 
trọng trách được giao.

Thay mặt BCH Công đoàn NHVN, bà Nguyễn 
Khánh Chi - Phó Chủ tịch đã phát biểu đánh giá 
cao các hoạt động của Công đoàn Vietcombank, 
đồng thời chỉ đạo Công đoàn Vietcombank 
cần truyền thông tốt tới người lao động về chủ 
trương giảm lương để chung tay chia sẻ trách 
nhiệm khắc phục các tác động tiêu cực của dịch 
bệnh COVID-19.

Tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã phát biểu đánh 
giá cao các kết quả đạt được của Công đoàn 
Vietcombank trong 6 tháng đầu năm 2020 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn biến 

hết sức phức tạp. Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân 
Thành cũng chỉ đạo Công đoàn Vietcombank 
trong 6 tháng cuối năm 2020 cần tập trung: 
Giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể người 
lao động; Xây dựng kế hoạch hành động góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 
2020-2025 đã đề ra; Truyền thông tốt tới toàn 
thể người lao động các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Chính phủ về trách nhiệm chia sẻ 
những thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra; 
Phát động các phong trào thi đua lập thành tích 
trong các tháng cuối năm; Tập trung làm tốt các 
hoạt động ASXH…

Ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank đã phát biểu 
tiếp thu các chỉ đạo của Công đoàn NHVN và 
của Chủ tịch HĐQT Vietcombank để triển khai 
thực hiện ngay trong những tháng cuối năm 
2020. Trên cơ sở kết luận của Chủ tịch Công 
đoàn Vietcombank, Hội nghị đã thông qua Nghị 
quyết với 100% thành viên BCH tham gia đồng 
thuận.

Hội nghị cũng đã chia tay ông Trần Phúc 
Cường - nguyên Phó Chủ tịch thường trực 
Công đoàn Vietcombank thôi không tham gia 
Công đoàn Vietcombank khóa V nhiệm kỳ 
2018-2023. Ông Đào Minh Tuấn đã đánh giá 
cao những đóng góp của ông Trần Phúc Cường 
trong thời gian công tác trên cương vị Phó Chủ 
tịch thường trực Công đoàn Vietcombank.

Hội nghị kết thúc sau nửa ngày làm việc và 
hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa ông Ngô Đức Bình - tân 
Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank và cùng bà Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ 

Công đoàn Vietcombank

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
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Hội nghi sơ kết công tác Đoàn & phong trào Thanh niên 
6 tháng đầu năm & triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2020: Phát huy vai trò xung kích, 

sáng tạo của thanh niên
Bài & Ảnh: Xuyến Chi

NGÀY 31/7/2020, TẠI HÀ NỘI, ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
VIETCOMBANK (ĐOÀN TN VIETCOMBANK) ĐÃ TỔ CHỨC 
THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ 
PHONG TRÀO THANH NIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN 
KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 
BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN.

Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Đoàn Khối 
DNTW có đ/c Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban 
Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên 
BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Khối DNTW; 

Về phía Đảng ủy Vietcombank có đ/c Đỗ Việt 
Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT; 
Về phía Đoàn TN Vietcombank có đ/c Nguyễn 
Quỳnh Mai - Ủy viên BCH Đoàn Khối DNTW, Bí 

thư Đoàn Thanh niên cùng các đ/c là Phó Bí 
thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy 
viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn TN Vietcombank; 
Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH các cơ sở Đoàn 
trực thuộc tại điểm cầu Trụ sở chính và 61 điểm 
cầu trên toàn quốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank và Ban Thường vụ Đoàn Khối 
DNTW, công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên của Đoàn TN Vietcombank đã đạt được 
nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều phương 
diện, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN); 
đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh 
niên trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh và 

công tác ASXH; làm tốt công tác tham gia xây dựng 
Đảng; tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, tạo 
không khí thi đua rèn luyện sôi nổi trong ĐVTN, 
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của Vietcombank. 

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó 
Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT Vietcombank 
biểu dương những kết quả mà Đoàn TN 
Vietcombank đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. 
Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhấn mạnh: 
Đoàn TN Vietcombank đã phát huy vai trò xung 
kích, sáng tạo trong các hoạt động có sức lan tỏa 
tới cộng đồng, tạo ra sự hào hứng cho ĐVTN, đồng 
thời tạo môi trường, điều kiện cho ĐVTN thể hiện 
hoài bão và ra sức cống hiến, đóng góp vào sự phát 
triển chung của hệ thống. Đ/c Đỗ Việt Hùng lưu ý, 
năm 2020 là năm Vietcombank nói riêng và ngành 
Ngân hàng nói chung phải đối diện với nhiều ảnh 
hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19, do đó, Đoàn 
Thanh niên cần đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến 
hơn nữa trong việc xung kích thực hiện nhiệm vụ 
kinh doanh của đơn vị, đặc biệt bám sát vào các 
nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển 
của Vietcombank giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 
đến 2030.

Đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào 
Thanh niên của Đoàn TN Vietcombank, đ/c Vũ 
Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương 
Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Khối 
DNTW mong muốn, trong thời gian tới, Đoàn 
TN Vietcombank sẽ tiếp tục phát huy những 
kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ cả năm 2020. Đặc biệt, cần xây 
dựng chương trình hành động của Đoàn TN 
Vietcombank thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025; 
đẩy mạnh xây dựng các công trình, phần việc 
thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của 
Vietcombank chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối 
DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng.

Đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT (thứ 2 từ trái sang), đ/c Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn 
Khối DNTW (ngoài cùng bên trái) và đ/c Nguyễn Quỳnh Mai - Bí thư Đoàn TN Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao Cúp, Cờ lưu niệm và tặng hoa chúc mừng các đơn vị 

đoạt giải Nhất Hội trại Thanh niên

Đ/c  Vũ Đức Tú – Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ, 
Bí thư Đoàn Khối DNTW (ngoài cùng bên trái) và đ/c Nguyễn Quỳnh Mai 

- Bí thư Đoàn TN Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao Cờ lưu niệm và 
tặng hoa chúc mừng các đơn vị đạt giải Nhì Hội trại Thanh niên

Đ/c Dương Bảo Trung - Phó Bí thư TT Đoàn TN Vietcombank và 
đ/c Nguyễn Liên Hà - Phó Bí thư Đoàn TN Vietcombank trao Cờ lưu niệm và 

tặng hoa chúc mừng các đơn vị đoạt giải Ba Hội trại Thanh niên tại đầu cầu TSC

Đoàn TN Vietcombank sẽ tiếp 
tục phát huy những kết quả 
đạt được, thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ cả 
năm 2020.

Vừa qua, nhằm thi đua lập thành tích và tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2020-2025, Đoàn TN Vietcombank đã 
tổ chức thành công Hội trại Thanh niên “Tuổi 
trẻ Vietcombank sắt son niềm tin với Đảng” với 
sự tham gia của hơn 700 ĐVTN đến từ 116 cơ 
sở Đoàn toàn hệ thống, lập thành 27 tiểu trại, 
tranh tài qua 03 nội dung gồm thi dựng và trang 
trí trại, thi team buiding, thi văn nghệ trong 
đêm Gala. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn TN 
Vietcombank đã tổ chức trao các giải thưởng 
chung cuộc cho 06 tiểu trại có thành tích xuất 
sắc của Hội trại, gồm 01 giải Nhất (trại số 13 - 
Vietcombank Hoàn Kiếm và Vietcombank Ba 
Đình); 02 giải Nhì (trại số 23 - Vietcombank Sở 
Giao dịch và trại số 19 - Vietcombank Hà Nội); 
03 giải Ba (trại số 16 - Vietcombank Thăng Long; 
trại số 22 - Vietcombank Hồ Chí Minh; trại số 03 - 
Vietcombank Bắc Ninh, Vietcombank Bắc Giang, 
Vietcombank Thái Nguyên, Vietcombank Lạng 
Sơn, Vietcombank Lào Cai, Vietcombank Tuyên 
Quang, Vietcombank Phú Thọ, Vietcombank 
Kinh Bắc).

NỔI BẬT
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Công bố quyết định
điều động và bổ nhiệm cán bộ tại Trụ sở chính 

& các Chi nhánh
TRONG THÁNG 8/2020, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT 
ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ TẠI MỘT SỐ PHÒNG/BAN TRỤ SỞ 
CHÍNH VÀ CHI NHÁNH VIETCOMBANK.

CHUNG NIỀM TIN 324 TRÂN TRỌNG GỬI TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ NHỮNG THÔNG TIN, 
HÌNH ẢNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG QUAN TRỌNG NÀY.

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng (ngoài cùng bên trái) và Phó Tổng Giám đốc 
Nguyễn Thanh Tùng (ngoài cùng bên phải) trao Quyết định và tặng hoa các 

Giám đốc Ban được điều động, bổ nhiệm

Bài & Ảnh: Xuyến Chi

Ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự (thứ 2, từ trái 
sang) và ông Nguyễn Thanh Tùng –  Phó Tổng giám đốc (ngoài cùng bên phải) 

trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Vũ Thị Hồng Nhung – tân Phó trưởng 
Phòng Chính sách Sản phẩm Bán buôn TSC

Ban Khách hàng FDI và Ban Khách hàng doanh nghiệp

Phòng Chính sách Sản phẩm Bán buôn

Ngày 17/08/2020, tại Trụ sở chính (TSC) đã diễn ra Lễ 
công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó 
trưởng Phòng Chính sách Sản phẩm Bán buôn TSC 

Vietcombank.
Theo Quyết định số 1284/QĐ-VCB-TCNS ngày 17/8/2020, 

Tổng Giám đốc Vietcombank điều động và bổ nhiệm bà Vũ 
Thị Hồng Nhung - cán bộ Ban Khách hàng Doanh nghiệp lớn 
phía Bắc giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Chính sách Sản phẩm 
Bán buôn TSC kể từ ngày 17/8/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT 
kiêm Giám đốc Khối Nhân sự chúc mừng, giao nhiệm vụ cụ 
thể cho bà Vũ Thị Hồng Nhung và bày tỏ mong muốn bà 
Nhung trên cương vị, trọng trách mới sẽ tiếp tục phát huy 
năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Vũ Thị Hồng Nhung - tân 
Phó trưởng Phòng Chính sách Sản phẩm Bán buôn TSC đã 
tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo, 
cam kết sẽ luôn cố gắng, không ngừng học hỏi để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao.

Sáng 18/08/2020, tại Trụ sở chính (TSC) Vietcombank đã 
diễn ra Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm 
Giám đốc Ban Khách hàng FDI TSC và Giám đốc Ban 

Khách hàng doanh nghiệp TSC.
Theo Quyết định số 1280/QĐ-VCB, HĐQT Vietcombank 

điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị An Bình - Giám đốc Ban 
Khách hàng doanh nghiệp TSC giữ chức vụ Giám đốc Ban 
khách hàng FDI TSC kể từ ngày 18/8/2020. 

Theo Quyết định số 1281/QĐ-VCB của HĐQT Vietcombank, 
điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Lý - Giám đốc 
Vietcombank Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Ban Khách 
hàng doanh nghiệp TSC kể từ ngày 18/8/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Giám đốc Phạm Quang 
Dũng đánh giá cao 2 cán bộ được điều động, bổ nhiệm, đề 
nghị 2 tân Giám đốc Ban nhanh chóng tiếp quản công việc 
mới, đảm bảo hoạt động của 2 Ban được thông suốt, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2020 cũng như 
vận hành tốt hoạt động của 2 Ban có vai trò rất quan trọng 
của hệ thống Vietcombank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, hai tân Giám đốc Ban bày tỏ 
cảm ơn Ban Lãnh đạo Vietcombank đã tin tưởng, giao trọng 
trách, cam kết sẽ luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.

VIETCOMBANK TRỤ SỞ CHÍNH
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NỔI BẬT

Ngày 10/08/2020, tại Trụ sở chính đã diễn ra Lễ công bố 
Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Quản trị Trụ sở 
chính Vietcombank (TSC).

Theo Quyết định số 1199/QĐ-VCB-TCNS ngày 06/08/2020, 
Tổng Giám đốc Vietcombank bổ nhiệm ông Cao Nguyên Vinh 
- cán bộ Phòng Quản trị TSC giữ chức vụ Phó trưởng Phòng 
Quản trị TSC kể từ ngày 10/08/2020. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT 
kiêm Giám đốc Khối Nhân sự chúc mừng, giao nhiệm vụ cụ 
thể cho ông Cao Nguyên Vinh và bày tỏ mong muốn ông Vinh 
sớm nắm bắt công việc, tiếp tục phát huy năng lực để hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ông Hồng 
Quang cũng đề nghị tập thể CBNV tại Phòng Quản trị TSC 
ủng hộ, tạo điều kiện để ông Vinh hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trên cương vị mới; xây dựng Phòng ngày càng phát triển, góp 
phần vào thành công của Vietcombank. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Cao Nguyên Vinh - tân Phó 
trưởng phòng Quản trị TSC Vietcombank đã tiếp thu các ý 
kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo, cam kết không 
ngừng học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao với 
tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Phòng Quản trị
Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

Ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự (bên trái) và 
bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc (bên phải) trao Quyết định và tặng 

hoa chúc mừng ông Cao Nguyên Vinh – tân Phó trưởng phòng Quản trị TSC

Bài & Ảnh: Nguyễn Đức Anh

Ban Lãnh đạo Vietcombank chúc mừng ông Nguyễn Quang Hưng - tân Giám đốc 
Vietcombank Sóc Sơn

Ngày 18/8/2020, tại Trụ sở Vietcombank Lạng Sơn, đã 
diễn ra Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm 
Phó Giám đốc phụ trách điều hành Chi nhánh.

Theo Quyết định số 1289/QĐ-VCB-TCNS ngày 17/8/2020, 
HĐQT Vietcombank điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn 
Hùng - Phó Giám đốc Vietcombank Ba Đình giữ chức vụ Phó 
Giám đốc phụ trách điều hành Vietcombank Lạng Sơn kể từ 
ngày 18/8/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank đánh giá cao hoạt động của 
Vietcombank Lạng Sơn trong thời gian qua, bày tỏ tin tưởng 
ông Nguyễn Văn Hùng với kinh nghiệm nhiều năm công tác 
tại Vietcombank sẽ phát huy được thế mạnh của Vietcombank 
Lạng Sơn, đưa Chi nhánh tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Hùng - tân Phó 
Giám đốc phụ trách điều hành Vietcombank Lạng Sơn hứa sẽ 
nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng Ban 
Giám đốc và đội ngũ CBNV đoàn kết, xây dựng một tập thể 
vững mạnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đưa Vietcombank 
Lạng Sơn phát triển bền vững.

Vietcombank Lạng Sơn
Bài & Ảnh: Minh Thảo

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) trao quyết định 
bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành 

Vietcombank Lạng Sơn

Vietcombank Sóc Sơn

Ngày 18/08/2020, tại trụ sở Vietcombank Sóc Sơn, đã 
diễn ra Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm 
Giám đốc Chi nhánh.

Theo Quyết định số 1285/QĐ-VCB-TCNS ngày 17/08/2020, 
HĐQT Vietcombank điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn 
Quang Hưng - Giám đốc Vietcombank Hà Nam giữ chức vụ 
Giám đốc Vietcombank Sóc Sơn kể từ ngày 18/08/2020 và 
Quyết định số 26-QĐ/ĐU ngày 17/08/2020 của Ban Thường 
vụ Đảng ủy về việc chỉ định Bí thư Chi bộ Vietcombank Sóc 
Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Quang Hưng kể 
từ ngày 18/08/2020. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank giao nhiệm vụ cho ông 
Nguyễn Quang Hưng trên cương vị công tác mới cần sớm rà 
soát lại toàn bộ hoạt động của Chi nhánh, phân công nhiệm 
vụ trong Ban Giám đốc và các phòng trên cơ sở kế thừa, phát 
huy những thành tựu tốt nhất của Chi nhánh, triển khai hiệu 
quả các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quang Hưng - 
tân Giám đốc Vietcombank Sóc Sơn khẳng định sẽ cùng Ban 
Giám đốc Chi nhánh xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn 
kết, gắn bó cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban 
Lãnh đạo Vietcombank giao.

VIETCOMBANK TRỤ SỞ CHÍNH

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang 

Phòng Quản lý rủi ro hoạt động

Ngày 12/8/2020, tại Trụ sở chính, Vietcombank đã tổ 
chức Lễ công bố Quyết định giao nhiệm vụ Phụ trách 
điều hành Phòng Quản lý rủi ro hoạt động. 

Theo Quyết định số 1237/QĐ-VCB-TCNS ngày 11/8/2020, 
HĐQT Vietcombank giao nhiệm vụ phụ trách điều hành 
Phòng Quản lý rủi ro hoạt động đối với bà Trần Thị Thanh Hoa 
- Phó trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động Vietcombank kể 
từ ngày 12/8/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành 
viên HĐQT yêu cầu bà Trần Thị Thanh Hoa nhanh chóng nắm 
bắt nhiệm vụ để tiếp tục giúp việc tốt nhất cho Ban Lãnh đạo 
trong hoạt động kinh doanh và trong công tác phòng chống 
dịch COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp hiện nay.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Thị Thanh Hoa - Phó 
trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý rủi ro hoạt động đã 
tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ mới được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT trao Quyết định và bà Đinh Thị Thái 
– Phó Tổng Giám đốc (bên phải) tặng hoa cho bà Trần Thị Thanh Hoa – Phó trưởng 

phòng phụ trách điều hành Phòng Quản lý rủi ro hoạt động

Cùng ngày, bà Vũ Hương Mai - nguyên Trưởng phòng 
Quản lý rủi ro hoạt động đã được Ban Lãnh đạo điều động 
và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Vietcombank Hà Thành kể từ 
ngày 12/8/2020.
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Bài & Ảnh: Lương Xuân Hoàng

Bài & Ảnh: Phạm Thu Lan

Ngày 17/08/2020, tại Trụ sở Vietcombank Sở giao dịch đã 
diễn ra Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm 
Phó Giám đốc Chi nhánh.  

Theo Quyết định số 1287/QĐ-VCB-TCNS ngày 17/08/2020, 
Tổng Giám đốc Vietcombank điều động và bổ nhiệm ông Lê 
Việt Hoàng - Phó trưởng phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở 
chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch kể 
từ ngày 17/08/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Quang Vinh - Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank bày tỏ tin tưởng ông Lê Việt Hoàng 
trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm 
sẵn có, cùng Ban Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch xây 
dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, tiếp tục chinh phục 
những đỉnh cao mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Việt Hoàng - tân Phó 
Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch cam kết sẽ nỗ lực hết 
mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng sức 
đồng lòng cùng Ban Giám đốc và CBNV xây dựng một tập thể 
đoàn kết vững mạnh, góp phần vào sự thành công chung của 
hệ thống Vietcombank.

Vietcombank Sở Giao dịch

Vietcombank Thanh Xuân

Ngày 17/08/2020, tại Trụ sở Vietcombank Thanh Xuân đã 
diễn ra Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm 
Phó Giám đốc Chi nhánh.

Theo Quyết định số 1283/QĐ-VCB-TCNS ngày 17/08/2020, 
Tổng Giám đốc Vietcombank điều động và bổ nhiệm ông 
Phạm Thành Trung - Phó Giám đốc Vietcombank Hải Phòng 
giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Thanh Xuân kể từ 
ngày 17/08/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hồng Quang - Thành viên 
HĐQT, Giám đốc Khối nhân sự chúc mừng ông Phạm Thành 
Trung, bày tỏ tin tưởng ông Trung trên cương vị mới sẽ tiếp 
tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng Ban Giám đốc điều 
hành hiệu quả hơn nữa hoạt động của Chi nhánh, xây dựng 
một tập thể Vietcombank Thanh Xuân đoàn kết, sáng tạo, 
hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Thành Trung - tân 
Phó Giám đốc Vietcombank Thanh Xuân tiếp thu ý kiến chỉ 
đạo của Ban Lãnh đạo, cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cùng 
Ban Giám đốc và đội ngũ CBNV xây dựng một tập thể vững 
mạnh, chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng tốt nhất, đưa 
Vietcombank Thanh Xuân phát triển an toàn và hiệu quả

NỔI BẬT

Ông Lê Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) trao 
Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lê Việt Hoàng giữ chức vụ 

Phó Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối nhân sự Vietcombank (bên trái) 
trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Phạm Thành Trung giữ chức vụ 

Phó Giám đốc Vietcombank Thanh Xuân

Vietcombank Móng Cái

Vietcombank Hà Nam

Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Bài & Ảnh: Dương Thanh Huệ

Ngày 03/08/2020, tại Trụ sở Vietcombank Móng Cái đã 
diễn ra lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm 
Giám đốc Chi nhánh. 

Theo Quyết định số 1166/QĐ-VCB-TCNS ngày 31/07/2020, 
HĐQT Vietcombank điều động ông Vũ Văn Vĩnh - Giám đốc 
Vietcombank Móng Cái về công tác tại Trụ sở chính và nhận 
nhiệm vụ Trưởng ban triển khai chuyên trách thành lập 
Vietcombank Đông Quảng Ninh; Quyết định số 1168/QĐ-
VCB-TCNS ngày 31/07/2020 của HĐQT Vietcombank, điều 
động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Giám đốc 
Vietcombank Hạ Long giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank 
Móng Cái kể từ ngày 03/08/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm 
Xuân Thành, Giám đốc NHNN tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức 
Hiển và Bí thư Thành ủy Móng Cái Lê Văn Ánh đều đánh giá 
cao và ghi nhận những thành tích mà Vietcombank Móng Cái 
đã đạt được trong những năm qua, trong đó có những đóng 
góp nhất định của ông Vũ Văn Vĩnh. Các đ/c Lãnh đạo cũng 
đồng thời mong muốn bà Nguyễn Thị Thu Trang - tân Giám 
đốc Vietcombank Móng Cái sẽ tiếp tục phát huy những kết 
quả đã đạt được, xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết, 
tạo ra những bước phát triển mới nhằm tiếp tục khẳng định 
vị thế và thương hiệu của Vietcombank trên địa bàn cũng như 
góp phần vào thành công chung của toàn hệ thống.

 Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank trao Quyết định điều động và 
bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Thu Trang

Ngày 18/8/2020, tại trụ sở Vietcombank Hà Nam đã diễn 
ra Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám 
đốc Chi nhánh.

Theo Quyết định số 1286/QĐ-VCB-TCNS ngày 17/8/2020, 
HĐQT Vietcombank điều động và bổ nhiệm ông Bạch Thành 
Long - Giám đốc Ban khách hàng FDI, Trụ sở chính giữ chức vụ 
Giám đốc Vietcombank Hà Nam kể từ ngày 18/8/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh giá cao hoạt động của 
Vietcombank Hà Nam trong thời gian qua và tin tưởng ông 
Bạch Thành Long với kinh nghiệm nhiều năm công tác sẽ 
phát huy được thế mạnh của Vietcombank Hà Nam, đưa Chi 
nhánh tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bạch Thành Long - tân 
Giám đốc Vietcombank Hà Nam cam kết sẽ nỗ lực hết mình 
cùng Ban Giám đốc và CBNV đoàn kết, xây dựng một tập thể 
vững mạnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả để đưa Chi nhánh 
tiếp tục phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) trao Quyết định cho ông 

Bạch Thành Long - tân Giám đốc Vietcombank Hà Nam
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NỐI TIẾP DÒNG THÔNG TIN, HÌNH ẢNH TRÊN CHUNG NIỀM TIN SỐ 323, BẢN 
TIN KỲ NÀY, BAN BIÊN TẬP GIỚI THIỆU TỚI QUÝ BẠN ĐỌC VỀ HỘI NGHỊ SƠ 
KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 
KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TẠI 
CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK TRONG THỜI GIAN QUA.

TẠI HỘI NGHỊ, BÊN CẠNH VIỆC VIỆC SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ 
ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ ĐỀ RA GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ 
HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH TRONG NĂM 2020, BAN GIÁM 
ĐỐC CHI NHÁNH ĐÃ KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH 
XUẤT SẮC, ĐÓNG GÓP VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH TRONG 
6 THÁNG ĐẦU NĂM.

hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 
& triển khai nhiệm vụ 6 tháng

Các chi nhánh Vietcombank sơ kết 

2020cuối năm 

NHỊP SỐNG

NỔI BẬT

Ngày 18/08/2020, tại Trụ sở Vietcombank Tây Hồ đã diễn 
ra Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó 
Giám đốc Chi nhánh.

Theo Quyết định số 1282/QĐ-VCB-TCNS ngày 17/08/2020, 
HĐQT Vietcombank điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hải 
Tứ - Giám đốc Vietcombank Sóc Sơn giữ chức vụ Phó Giám 
đốc Vietcombank Tây Hồ kể từ ngày 18/08/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, 
Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank tin tưởng ông Nguyễn 
Hải Tứ trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, cùng 
Ban Giám đốc xây dựng tập thể Vietcombank Tây Hồ đoàn kết 
vững mạnh, phát triển toàn diện, chinh phục những đỉnh cao 
mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hải Tứ - tân Phó 
Giám đốc Vietcombank Tây Hồ cam kết sẽ nỗ lực hết mình, 
phát huy nhiệt huyết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao.Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự (bên trái) 

trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hải Tứ - 
tân Phó Giám đốc Vietcombank Tây Hồ

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự (thứ 3 từ phải sang) và 
Ban Giám đốc Vietcombank Thăng Long chúc mừng ông Trần Minh Hùng

Ngày 17/08/2020, tại Trụ sở Vietcombank Thăng Long đã 
diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Chi nhánh. 

Theo Quyết định số 1279/QĐ-VCB-TCNS, Tổng Giám đốc 
Vietcombank bổ nhiệm ông Trần Minh Hùng - Phó trưởng 
Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp Trụ sở chính 
giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Thăng Long.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, 
Giám đốc Khối nhân sự tin tưởng ông Trần Minh Hùng sẽ tiếp 
tục phát huy năng lực, cùng Ban Giám đốc xây dựng Chi 
nhánh ngày càng phát triển, khẳng định vị thế là một trong 
những chi nhánh dẫn đầu hệ thống.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Minh Hùng - tân Phó 
Giám đốc Vietcombank Thăng Long cam kết sẽ nỗ lực hết 
mình, cùng Ban Giám đốc và CBNV Chi nhánh phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và những năm 
tiếp theo.

Vietcombank Tây Hồ

Vietcombank Thăng Long

Bài & Ảnh: Lê Bá Thuyên

Bài: Thái Kim Anh; Ảnh: Trần Sơn Lam
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Vietcombank Chí Linh

Vietcombank Bến Tre

Bài & Ảnh: Hoàng Vân

Bài & Ảnh: Châu Diễm

 16/07/2020
Vietcombank Chí Linh tổ chức thành công Hội nghị sơ 

kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế 
hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù mới được thành lập, 
lại hoạt động trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội trong 
nước và thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, CN 
Chí Linh đã bám sát chỉ đạo và định hướng của Ban Lãnh đạo 
Vietcombank cùng sự quyết tâm của Ban Giám đốc và toàn 
thể CBNV, hoạt động kinh doanh có sự tăng trưởng khá ở một 
số mảng như: Huy động vốn, tín dụng bán lẻ hoàn thành chỉ 
tiêu kế hoạch cả về số dư và số bình quân; các chỉ tiêu doanh 
số mua bán ngoại tệ, doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ 
thương mại, thu từ dịch vụ tăng trưởng tốt, vượt kế hoạch 
quý II/2020.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn đánh giá những mặt làm 
được, chưa làm được, chỉ ra tồn tại, nguyên nhân, thảo luận 
và tìm ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2020.

 18/07/2020
Vietcombank Bến Tre tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 

hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt 
động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị đã được xem clip sơ kết hoạt động của 
Vietcombank 6 tháng đầu năm, được nghe báo báo hoạt 
động của Chi nhánh trong 6 tháng đầu năm, phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và được triển khai những điểm 
mới của Bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng của 
Vietcombank tại điểm giao dịch năm 2020.

Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng kết quả 
hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong 6 tháng đầu năm 
đạt kết quả khá tốt. Cụ thể: Công tác tín dụng đạt 92% kế 
hoạch quý, huy động vốn đạt 113% kế hoạch quý, doanh số 
TTQT - TTTM đạt 180% kế hoạch quý, phát triển khách hàng 
cá nhân mới đạt 83% kế hoạch quý; khách hàng Priority đạt 
94% kế hoạch quý; hạ lãi suất cho vay để hỗ trợ cho 302 khách 
hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hạn hán xâm nhập 
mặn vay vốn. Công tác tài trợ ASXH được quan tâm và có 
những hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Bà Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc Chi nhánh quán triệt, chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận, bà Bùi Thị Nghĩa - Bí thư Chi bộ, Giám 
đốc Chi nhánh nhấn mạnh  những nhiệm vụ trọng tâm và các 
giải pháp cụ thể, yêu cầu từng phòng ban rà soát việc thực 
hiện chỉ tiêu kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện, quyết tâm 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Chi nhánh (thứ 5 từ phải sang) chụp ảnh cùng 
Ban Giám đốc và các Lãnh đạo phòng tại Hội nghị 

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 6 
tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 
cùng các báo cáo chuyên đề của các phòng ban; xem các clip 
phóng sự về hoạt động của Vietcombank nói chung và Chi 
nhánh nói riêng nhằm quán triệt các nội dung chỉ đạo của 
Ban Giám đốc, 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 Hội nghị, Ban Giám đốc Chi nhánh đã trao thưởng cho 
các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong thi đua quý 
IV/2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Kết luận Hội nghị, bà Chu Thị Châu Hạnh - Giám đốc Chi 
nhánh đưa ra những định hướng nhằm bám sát các chỉ đạo, 
định hướng của Ban Lãnh đạo Vietcombank; tiếp tục triển 
khai kinh doanh theo các giải pháp tổng thể, 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. Giám đốc Chi nhánh yêu cầu các phòng tập trung giải 
quyết dứt điểm, triệt để những tồn tại nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao 
trong năm 2020.

Vietcombank Đông Anh 

Công ty Kiều hối Vietcombank 

Bài & Ảnh: Linh Trần

Bài: Trần Hữu Lê Quân; Ảnh: Bùi Quang Trường

 23/07/2020
Công ty Kiều hối Vietcombank 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. 

Tại Hội nghị, ông Trịnh Hoài Nam - Giám đốc Công ty 
đã trình bày báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh trong 6 
tháng đầu năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, 
trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp do dịch 
COVID-19, doanh số kiều hối về Việt Nam giảm 11% so với 
cùng kỳ năm trước, Công ty Kiều hối Vietcombank đã nỗ lực 
phấn đấu, đạt được kết quả khả quan, hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu chính.

Phát biểu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, ông 
Nam đề nghị Công ty tiếp tục quán triệt các định hướng kinh 
doanh và triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. 

Bà Chu Thị Châu Hạnh - Giám đốc Vietcombank Đông Anh (thứ 2 từ phải sang) 
trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu đạt thành tích cao 

trong thi đua 6 tháng đầu năm 2020

Ông Trịnh Hoài Nam - Giám đốc Công ty Kiều hối Vietcombank (bên phải) trao thưởng 
cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh

NHỊP SỐNG

Tại Hội nghị, ông Ngô Nhật Linh - Phó Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn điểm lại 1 số hoạt động của Công đoàn trong 6 
tháng đầu năm và phát động phong trào thi đua, phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong 6 tháng cuối năm.

Ban Giám đốc cùng Hội đồng thành viên cũng đã trao 
tặng bằng khen, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu 
biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh.

 18/07/2020
Vietcombank Đông Anh 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. 
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 21/07/2020
Vietcombank Tuyên Quang 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 Tô Văn Thành - Phó Giám đốc đã báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong 6 
tháng đầu năm 2020. Theo đó, vượt qua tình hình kinh tế 
khó khăn chung, Vietcombank Tuyên Quang đã đạt được kết 
quả hết sức khả quan trong hoạt động kinh doanh, triển khai 
thực hiện kịp thời các chính sách, quy định của Vietcombank, 
của Ngành, đảm bảo hiệu quả hoạt động tổng thể cũng như 
hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Giám đốc đã biểu 
dương, khen thưởng các tập thể, các nhân tiêu biểu đạt thành 
tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2020. 

Hội nghị cũng nghe các báo cáo và tham luận của các 
phòng về công tác huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và 
các mảng nghiệp vụ khác, các phương hướng, giải pháp để 
đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất nhằm hoàn thành tốt 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2020.

6 tháng cuối năm 2020, Chi nhánh quyết tâm hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo đà phát triển cho năm tới, 
góp phần vào sự phát triển của hệ thống, nâng tầm thương 
hiệu Vietcombank.

Vietcombank Chương Dương

Vietcombank Tuyên Quang

Bài & Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

Bài & Ảnh: Đặng Thị Thủy 

Ông Nguyễn Bá Minh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh  phát biểu 
chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Hà Thành Hải – Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng bên phải) và ông Tô Văn Thành 
– Phó Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng bên trái) trao tặng thưởng cho các cá nhân, 

tập thể đạt thành tích xuất sắc

 18/07/2020
Vietcombank Lào Cai 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 đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh 6 tháng đầu năm 2020 của toàn hệ thống và của Chi 
nhánh. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Vietcombank 
Lào Cai đã phấn đấu đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được 
giao. Tại Hội nghị, Ban Giám đốc đã khen thưởng các tập thể, 
cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2020.

Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo và tham luận của các 
phòng về công tác huy động vốn, tăng trưởng tín dụng cũng 
như các mảng nghiệp vụ khác, các phương hướng, giải pháp 
nhằm đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất trong 6 tháng 
cuối năm 2020. 

Vietcombank Lào Cai

Vietcombank Bắc Giang

Vietcombank Bình Dương

Bài & Ảnh: Hoàng Thị Lâm Khánh 

Bài: Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ảnh: Nguyễn Đăng Cảnh

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung 

 18/07/2020
Vietcombank Bình Dương 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. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, vượt qua khó khăn 
chung, Chi nhánh đã đạt được kết quả hết sức khả quan 
trong hoạt động kinh doanh, là 1 trong 12 Chi nhánh đạt 
thành tích tiêu biểu toàn hệ thống.

Hội nghị đã nghe các báo cáo chuyên đề tại Hội nghị 
sơ kết hoạt động kinh doanh ngày 11/07/2020 của Trụ 
sở chính; tham luận của các phòng nghiệp vụ, chia sẻ 
kinh nghiệm trong xử lý công việc và những giải pháp 
để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng qua. Nhân 
đây, những tập thể và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu có nhiều 
đóng góp vào kết quả hoạt động của Chi nhánh trong 6 
tháng đầu năm 2020 đã được tuyên dương, khen thưởng. 

 22/07/2020
Vietcombank Bắc Giang tổ chức thành công Hội nghị 

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi nhánh đã hoàn thành 

hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh nổi bật như: Huy động vốn 
hoàn thành 107% kế hoạch, tín dụng hoàn thành 115% kế 
hoạch, Doanh số TTQT-TTTM  hoàn thành 103%, lợi nhuận từ 
hoạt động kinh doanh hoàn thành 113%. Hội nghị cũng đưa 
ra định hướng và các giải pháp cụ thể cho hoạt động của Chi 
nhánh 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị đã nghe tham luận của phòng Khách hàng về 
giải pháp và kiến nghị để hoàn thành chỉ tiêu trọng yếu của 
Chi nhánh 6 tháng cuối năm và bài tham luận của phòng 
Quản lý nợ về công tác đào tạo cán bộ mới. 

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc khen thưởng các tập thể, cá 
nhân tiêu biểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh 
6 tháng đầu năm.

Ông Đặng Việt Hùng – Giám đốc Vietcombank Lào Cai (ngoài cùng bên trái) 
khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc 

Ông Nguyễn Thái Minh Quang 
- Giám đốc Chi nhánh (thứ 3 từ 
phải sang), trao tặng hoa và giấy 
khen cho đại diện các tập thể và 
cá nhân đạt thành tích tốt trong 
công tác phát triển khách hàng 
mới 06 tháng đầu năm 2020

Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị

NHỊP SỐNG

 25/07/2020
Vietcombank Chương Dương 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 đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2020 của toàn hệ thống và của Chi nhánh. 
Theo đó, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, Vietcombank 
Chương Dương đã đạt kết quả khả quan khi hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu trọng yếu theo kế hoạch đề ra như: hoàn 
thành 101% 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 295 tỷ đồng, hoàn thành 153% 
kế hoạch quý II/2020. 

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc 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.

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 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, giữ ổn định 
và gia tăng thị phần, hoàn thiện chất lượng dịch vụ.
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NHỊP SỐNG

Vietcombank Thành Công

Vietcombank Đông Bình Dương 

Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Thức

Bài & Ảnh: Dương Văn Long 

 25/07/2020
Vietcombank Thành Công 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 đã được xem các clip phóng sự về hoạt động của 
hệ thống Vietcombank trong 6 tháng đầu năm 2020 và nghe 
bà Đậu Thị Thúy Vân - Giám đốc Chi nhánh báo cáo sơ kết 
hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và chỉ đạo nhiệm vụ 
kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020. 

Những tháng đầu năm 2020, vượt qua mọi khó khăn, 
Vietcombank Thành Công tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, 
hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao, vinh dự được Chủ 
tịch HĐQT tặng thưởng Giấy khen “Chi nhánh tiêu biểu 6 
tháng đầu năm 2020”. 

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận giới thiệu về hợp 
tác giữa Vietcombank và bảo hiểm FDW; công tác chăm lo đời 
sống cán bộ Chi nhánh và người thân, tham luận chuyển đổi 
để phát triển bền vững công tác tín dụng thể nhân.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc trao thưởng cho 01 tập thể 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 13 tập thể hoàn thành chỉ 
tiêu kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020.

Kết luận Hội nghị, bà Đậu Thị Thúy Vân đưa ra những định 
hướng nhằm giữ vững kết quả một số chỉ tiêu trọng yếu, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2020.

 25/07/2020
Vietcombank Đông Bình Dương 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.

Hội nghị đã được xem phóng sự về kết quả hoạt động 
kinh doanh của Vietcombank 6 tháng đầu năm 2020; Tổng kết 
phong trào thi đua khen thưởng của Vietcombank giai đoạn 
2015-2020; nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 
tháng đầu năm 2020 của Chi nhánh.

Theo đó, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều thách 
thức, CBNV Vietcombank Đông Bình Dương đã nỗ lực đưa Chi 
nhánh vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả khả quan, 
các chỉ tiêu về huy động vốn, dư nợ cho vay, doanh số mua 
bán ngoại tệ, phát triển khách hàng… đều đạt, vượt và vượt 
xa kế hoạch (KH). Đặc biệt, tổng lợi nhuận đạt 116% KH, trong 
đó thu ngoài lãi đạt 125% KH.

Hội nghị cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, từ đó định 
hướng và tìm các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. Các đại biểu cũng đã được quán triệt công tác 
chất lượng dịch vụ, nghe thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa 
các phòng nhằm tăng cường sự phối hợp trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Chi nhánh đã 
khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, đạt thành 
tích trong các phong trào thi đua.

Bà Đậu Thị Thúy Vân - Giám đốc Vietcombank Thành Công báo cáo sơ kết hoạt động 
kinh doanh 6 tháng đầu năm và chỉ đạo nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020

 Ban Giám đốc Vietcombank Thành Công trao thưởng cho các tập thể

Toàn thể CBNV Chi nhánh chụp hình kỷ niệm tại Hội nghị

Vietcombank Thăng Long 

Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long

Bài: Trần Ngọc Mai; Ảnh: Lê Đức Thịnh

Bài & Ảnh: Phan Thị Thu Trang

 16/07/2020
Vietcombank Thăng Long cùng Công ty TNHH Bảo hiểm 

Nhân thọ FWD đã tổ chức chương trình “Tổng kết hoạt động 
Banca 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 
2020”.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Hải Đăng - Phó Giám đốc 
Vietcombank Thăng Long khẳng định và nhấn mạnh mục 
tiêu chú trọng thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm, tiến tới hoàn 
thành kế hoạch năm đã được giao. Hiện nay, Chi nhánh đang 
tập trung đẩy mạnh hợp tác với Công ty FWD để tăng cường 
công tác bán hàng nhằm tiếp cận tối đa lượng khách hàng 
đến giao dịch tại quầy, đồng thời khai thác có hiệu quả khách 
hàng sẵn có.

Phía FWD đã đưa ra những kết quả khả quan về công tác 
bán bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm trên toàn bộ hệ thống 
Vietcombank nói chung và tại Vietcombank Thăng Long nói 
riêng, trong đó Chi nhánh hiện đang nằm trong top 10 toàn 
hệ thống về tình hình thực hiện chỉ tiêu này theo kết quả sơ 
kết tính đến hết 30/06/2020. 

Tại hội thảo, đại diện hai bên đã trao phần thưởng vinh 
danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý 
II/2020. 

Ông Trần Hải Đăng - Phó Giám đốc Vietcombank Thăng Long 
và bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Giám đốc kinh doanh khu vực 

Hà Nội tặng hoa cho đại diện phòng Dịch vụ khách hàng - 
Tập thể đứng đầu về doanh số bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2020

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Giám đốc Kinh doanh Khu vực Hà Nội của FWD 
giới thiệu về tính năng và lợi ích của từng loại bảo hiểm

 18-19/07/2020
BCH Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long đã tổ chức 

thành công Hội nghị sơ kết Công tác Đoàn 6 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và tập huấn kỹ 
năng công tác Đoàn.

Đại diện Ban Giám đốc Vietcombank Thăng Long chụp ảnh 
lưu niệm cùng các ĐVTN tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt các kết 
quả ấn tượng mà Đoàn cơ sở Chi nhánh đã làm được trong 
6 tháng đầu năm 2020; các định hướng, chương trình hành 
động cụ thể của Đoàn cơ sở trong 6 tháng cuối năm 2020, 
với mục tiêu phát huy và lan tỏa sức trẻ, nhiệt huyết, tiếp tục 
giữ vững và phấn đấu đạt danh hiệu Đoàn cơ sở hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên 5 
năm liên tiếp.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã triển khai 
tập huấn kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống phát sinh với 
khách hàng; hướng dẫn kỹ năng nềm cho cán bộ Đoàn trong 
chuẩn bị hậu cần và một số giao tiếp tiệc với khách hàng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Danh Phương - 
Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Chi nhánh biểu dương tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên 
thanh niên; giao nhiệm vụ cho Ban Thường vụ, BCH Đoàn cơ 
sở tiếp tục nghiên cứu, đưa ra thêm các giải pháp để hoạt 
động thanh niên gắn với phát triển chuyên môn, nâng cao 
chất lượng dịch vụ, mang đến sự hài lòng tối ưu cho khách 
hàng. 

30 31CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 324 - THÁNG 09/2020 SỐ 324 - THÁNG 09/2020 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (bên phải) trao biển tài trợ 
số tiền 3 tỷ đồng cho lãnh đạo địa phương

Giám đốc NHNN tỉnh Bình Phước Trương Quang Dũng (hàng sau, bên trái) và
Giám đốc Vietcombank Bình Phước Nguyễn Tấn Phát (hàng sau, bên phải) 

trao học bổng cho học sinh

Bài & Ảnh: Phương Anh3 tỷ đồngVietcombank 
tài trợ

Khánh thành công trình giáo dục tại Bình Phước do

NGÀY 23/07/2020, TẠI XÃ LỘC TẤN, HUYỆN LỘC NINH, TỈNH 
BÌNH PHƯỚC, HUYỆN ỦY, UBND HUYỆN LỘC NINH PHỐI HỢP VỚI 
VIETCOMBANK TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH PHÒNG 
HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC TẤN A.

Dự lễ khánh thành có đại diện 
lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, 
NHNN, Sở Giáo dục & Đào tạo  
tỉnh Bình Phước; đại diện Ban 

Lãnh đạo Vietcombank, Chi nhánh 
Bình Phước, một số phòng ban liên 
quan của Trụ sở chính; đại diện 
Huyện ủy, UBND huyện và các thầy, 
cô giáo, phụ huynh, học sinh Trường 
Tiểu học Lộc Tấn A.

Công trình phòng học Trường 
Tiểu học Lộc Tấn A do Vietcombank 
tài trợ 3 tỷ đồng được khởi công 
từ tháng 5/2019, với 8 phòng 
học, 4 trệt, 4 lầu, tổng diện tích sử 
dụng trên 582m2, đến nay đã hoàn 
thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu 
cầu về chất lượng theo đúng thiết 
kế và được chính thức đưa vào sử 
dụng cho năm học mới. Đây là một 
trong những công trình hết sức ý 
nghĩa, giúp các em có điều kiện để 
phấn đấu học tập tốt hơn, đáp ứng 

nguyện vọng của bà con nhân dân xã 
Lộc Tấn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân 
Thành bày tỏ: Dù chỉ mới hiện diện 
tại Bình Phước từ năm 2016, nhưng 
đến nay, về cả kinh doanh và công 
tác ASXH, Vietcombank Bình Phước 
luôn nằm trong top những doanh 
nghiệp đi đầu của tỉnh. Qua chuyến 
công tác cuối năm 2018 của Thường 
vụ Đảng ủy Khối DNTW với lãnh 
đạo tỉnh Bình Phước, được sự giới 
thiệu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, 
Vietcombank cảm thấy may mắn 
khi được tài trợ công trình phòng 
học Trường Tiểu học Lộc Tấn A tại 
xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh. Đây là 
công trình khang trang, kết hợp với 
những công trình đã có giúp Trường 
Tiểu học Lộc Tấn A đạt chuẩn quốc 
gia cấp độ I. Qua đây, Vietcombank 
cũng hy vọng phong trào dạy và học 

KẾT NỐI

của thầy và trò sẽ đạt kết quả tốt, 
sớm đạt chuẩn quốc gia cấp độ II.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, 
đ/c Trần Tuyết Minh - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Phước bày tỏ 
cảm ơn về nghĩa cử cao đẹp của 
Vietcombank dành cho tỉnh nhà, 
đồng thời ghi nhận và đánh giá cao 
những đóng góp của Vietcombank 
trên địa bàn tỉnh trong thời gian 
qua, luôn là doanh nghiệp đi đầu 
trong lĩnh vực ASXH.

Đ/c Đoàn Thị Hòa - Hiệu trưởng 
nhà trường bày tỏ cảm kích và biết 
ơn về món quà, khẳng định đây 
chính là niềm khích lệ tinh thần 
dạy và học cho cả thầy và trò ở một 
huyện biên giới nghèo như Lộc Tấn, 
cam kết thầy và trò sẽ sử dụng công 
trình theo đúng giá trị được mong 
đợi.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối 
DNTW cũng trao tặng nhà trường 1 
tivi LCD Smart Sony 55 inch; Tỉnh 
ủy Bình Phước trao tặng 05 bộ máy 
vi tính; Vietcombank Bình Phước 
tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị 
giá 2 triệu đồng) cho các em học 
sinh vượt khó, học giỏi.

Bài & Ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
(đứng giữa) trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Đoàn Văn Nhì - con Liệt sĩ tại khu 8, phường Hải Hòa, 

TP. Móng Cái

Tham  dự có đ/c Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; 
đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; đ/c 
Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank; đ/c Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy Móng Cái.

Tại buổi lễ, đ/c Nghiêm Xuân Thành đã trao 
kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Ngô 
Đức Nguyên - cựu thanh niên xung phong tại 
khu 1, phường Hải Hòa và gia đình ông Đoàn 

Văn Nhì - con Liệt sĩ tại khu 8, 
phường Hải Hòa với kinh phí 
hỗ trợ 50 triệu/gia đình. Đây 
là 2 trong tổng số 20 căn nhà 
Vietcombank hỗ trợ kinh phí xây 
dựng cho các gia đình chính sách 
trên địa bàn TP. Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh với tổng mức hỗ trợ 1 
tỷ đồng.

Nhận bàn giao căn nhà mới, gia 
đình ông Ngô Đức Nguyên và ông 

Đoàn Văn Nhì xúc động cảm ơn sự quan tâm 
của Đảng, chính quyền, ngân hàng Vietcombank 
đối với gia đình các ông nói riêng và nhân dân 
trên địa bàn nói chung. Các ông cũng mong 
muốn những hoàn cảnh như gia đình các ông 
sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm để góp phần 
vơi bớt những khó khăn, đặc biệt là khi mùa 
mưa bão sắp về.

Nhiều năm qua, hoạt động trao tặng nhà 
tình nghĩa, nhà tình thương là một trong những 
hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự 
quan tâm, tinh thần tương thân tương ái “lá 
lành đùm lá rách” của Vietcombank. Qua những 
hoạt động này đã thể hiện sâu sắc trách nhiệm 
của Vietcombank trong nỗ lực giúp đỡ, sẻ chia 
với những người có hoàn cảnh khó khăn trong 
xã hội, giúp họ có được những ngôi nhà mới 
kiên cố, an cư, lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo 
bền vững, từ đó từng bước giảm số hộ nghèo, 
cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng 
tốt đẹp hơn, góp phần thực hiện tốt chính sách 
ASXH tại địa phương.

NGÀY 03/08/2020, NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM (VIETCOMBANK) TỔ CHỨC TRAO KINH PHÍ HỖ 
TRỢ XÂY NHÀ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN 
NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP. MÓNG CÁI, TỈNH 
QUẢNG NINH.

cho người có công ở Móng Cái
Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà 
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Vietcombank Gia Lai khánh thành & 
bàn giao Trường Phổ thông dân tộc 
bán trú TH&THCS Krong

Bài & Ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh

Bài: Mai Lâm Bửu Khanh; Ảnh: Võ Thành Luân
Ông Nguyễn Minh 
Tuân – Phó Giám đốc 
Vietcombank Gia Lai 
phát biểu tại buổi lễ

Đoàn thanh niên Vietcombank Sài Thành và Đoàn khối Ngân hàng 
TP. Hồ Chí Minh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi

Bài: Lê Hồng Sâm; Ảnh: Huỳnh Xuân Phước

Ngày 16/08/2020, Đoàn thanh 
niên Vietcombank Sài Thành 
và Đoàn khối Ngân hàng TP. 

Hồ Chí Minh đã trao tặng học bổng 
thường niên cho em Mai Hải Yến 
(sinh năm 2002, học sinh Trường 
THPT Mạc Đĩnh Chi), giá trị học bổng 
thường niên là 3 triệu đồng.

Em Mai Hải Yến là một học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn, nhưng với sự 
nỗ lực, chăm chỉ học tập, em đã đạt 

nhiều thành tích cao, là: Gương 
mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 
2017; nhiều năm liền đạt danh 
hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp 
Thành phố, học sinh giỏi với 
kết quả đứng nhất khối (2015-
2017)… và rất nhiều thành tích 
học tập cũng như hoạt động 
phong trào khác.

 Đoàn thanh niên Vietcombank Sài Thành và Đoàn khối 
Ngân hàng TP.HCM trao tặng học bổng thường niên cho 

học sinh nghèo vượt khó Mai Hải Yến

Ngày 18/7/2020, Vietcombank Gia Lai phối hợp với 
địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 
công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

TH&THCS Krong, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai do 
Vietcombank tài trợ kinh phí xây dựng trị giá 4 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng 2 tầng, 4 phòng học, diện 
tích sử dụng 670m2; thiết kế tiêu chuẩn với nhà học bộ 
môn cấp III cùng các trang thiết bị, hạng mục phụ trợ 
khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Tuân - Phó 
Giám đốc Vietcombank Gia Lai chia sẻ: Tại tỉnh Gia Lai, 
thời gian qua, Vietcombank đã tài trợ nhiều công trình 
ASXH, tổng giá trị gần 35 tỷ đồng. Với công trình giáo dục 
này, Vietcombank mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục 
thi đua dạy tốt, học tốt để xây dựng trường thành trường 
điểm.

Đại diện lãnh đạo địa phương bày tỏ cảm ơn nghĩa cử 
của Ban Lãnh đạo và CBNV Vietcombank, khẳng định đây 
là công trình thiết thực, góp phần cải thiện cơ sở vật chất, 
nâng cao chất lượng giáo dục huyện Kbang.

Ngày 18/8/2020, Vietcombank Đồng Tháp đã trao học 
bổng Gương sáng hiếu học tháng 8/2020 trị giá 10 
triệu đồng cho em Nguyễn Thị Ánh Linh, sinh năm 

2000, là học sinh lớp 12CB, Trường THPT Hồng Ngự 3, năm 
học 2019-2020.

Gia đình em Linh thuộc diện hộ nghèo của xã, bản thân 
em là người con hiếu thảo, học sinh ngoan hiền, có nghị lực, 
được bạn bè và thầy cô yêu quý. Nhằm tạo điều kiện, động 
viên tinh thần cho em Ánh Linh tiếp tục đến trường và thực 
hiện ước mơ vào đại học, Vietcombank Đồng Tháp đã trao 
cho em học bổng, giúp em yên tâm hoàn thành chương trình 
học.

Vietcombank Đồng Tháp trao học bổng 
gương sáng hiếu học tháng 8/2020

Ông Nguyễn Văn Huynh - Phó Trưởng phòng Khách hàng Bán lẻ (ngoài cùng bên trái) 
trao học bổng cho em Nguyễn Thị Ánh Linh

KẾT NỐI

Bà Đỗ Thị Minh Út - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CS Vietcombank Kiên Giang 
(thứ 4 từ phải sang) và lãnh đạo địa phương trao quyết định bàn giao nhà và 

tặng quà cho gia đình ông Tiên Tâm

Trong nhiều năm qua, các hoạt động chăm lo, 
giúp đỡ hỗ trợ trẻ em, nhất là những em học 
sinh nghèo đạt thành tích cao trong học tập 
tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa luôn được 

Vietcombank nói chung, Chi nhánh Sài Thành, Bến 
Tre nói riêng quan tâm bằng những chương trình và 
hoạt động cụ thể, thiết thực. 

Nằm trong chuỗi Chương trình "Chắp cánh ước 
mơ" được triển khai thường niên trước thềm khai 
giảng năm học mới, ngày 26/07/2020, đại diện Ban 
Giám đốc, Đoàn thanh niên, Công đoàn Chi nhánh Sài 
Thành và Chi nhánh Bến Tre đã phối hợp trao 200 
suất quà là cặp sách, tập vở cho các em học sinh tại 3 
trường trên địa bàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, gồm: 
Trường Tiểu học An Ngãi, Trường Tiểu học An Bình 
Tây và Trường Mẫu giáo An Hiệp. 

Đây là hoạt động thiện nguyện ý nghĩa nhân dịp 
khai giảng năm học mới 2020-2021, góp phần động 
viên tinh thần các em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên, đạt thành tích cao trong năm học 
mới.

Sáng 04/07/2020, Vietcombank Kiên Giang đã 
trao tặng 10 nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 
triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí ASXH của 
Vietcombank, cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. 
Tại sự kiện, Đoàn thanh niên Chi nhánh còn trao tặng 

mỗi gia đình 1 phần quà là đồ điện gia dụng và 500.000 
đồng tiền mặt, hỗ trợ cuộc sống các gia đình tiện nghi 
hơn. 

Trao nhà đại đoàn kết là một trong số các hoạt động 
ASXH được Vietcombank Kiên Giang thực hiện thường 
xuyên trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự cảm thông, chia 
sẻ với các gia đình kém may mắn, góp phần nâng cao 
chất lượng cuộc sống của các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn.

trao tặng 10 nhà đại đoàn kết

Các chi nhánh Sài Thành & 
Bến Tre trao 200 suất quà 
cho trẻ em huyện Ba Tri

Vietcombank Kiên Giang

Bài & Ảnh: Lê Hồng Sâm

Bài & Ảnh: Đinh Thu Nguyệt Đại diện Vietcombank Bến Tre và Vietcombank Sài Thành nhận chứng nhận
của huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
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Bài & Ảnh: Lê Hồng Sâm

Theo đó, ngày 2/8/2020, đơn vị đã phát động 
chương trình ngày Chủ nhật tình nguyện làm cao 
gừng, thu mua khẩu trang vải, găng tay y tế. Những 
món quà này được gửi tặng các y, bác sĩ tại TP. Đà 

Nẵng, trong đó, cao gừng do tự tay cán bộ, đoàn viên 
thanh niên Chi nhánh chế biến, đóng gói theo công thức 
cổ truyền.

Toàn bộ số cao gừng đã được gửi tận tay các y, bác sĩ 
tại Đà Nẵng - nơi tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch 
với tâm niệm “Càng khó khăn, càng lan tỏa yêu thương, 
tinh thần nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng mạnh 
mẽ hơn”.

Đại diện Vietcombank, ông Nguyễn Quang Việt - Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng trao tặng số 
tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Đà Nẵng mua sinh phẩm chẩn đoán COVID-19

Đoàn thanh niên 
Vietcombank Sài Thành
tặng quà y, bác sỹ Đà Nẵng

HƯỞNG ỨNG TINH THẦN TƯƠNG THÂN TƯƠNG 
ÁI LÚC MIỀN TRUNG NGUY KHÓ TRONG ĐẠI DỊCH 
COVID-19, CÁN BỘ ĐOÀN VIÊN VIETCOMBANK 
SÀI THÀNH CÓ NHỮNG MÓN QUÀ Ý NGHĨA, THIẾT 
THỰC DÀNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI TUYẾN ĐẦU 
CHỐNG DỊCH.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Vietcombank Sài Thành sơ chế gừng 
để chế biến cao gừng

KẾT NỐI

Thực hiện Công văn số 343/THB-TTHC ngày 
24/07/2020 của NHNN Việt Nam chi nhánh 
tỉnh Thái Bình về việc phát động cán bộ, 
công chức và người lao động trong ngành 

Ngân hàng tham gia hiến máu tình nguyện, ngày 
01/08/2020, tại TP. Thái Bình, 12 CBNV là đoàn 
viên Công đoàn, Đoàn thanh niên Vietcombank 
Thái Bình đã tham gia hiến máu, nhằm chung tay 
góp sức vì cộng đồng, thể hiện tinh thần “tương 
thân, tương ái”, góp phần nhỏ bé vào ngân hàng 
máu quốc gia. 

Tại đây, các cán bộ tham gia hiến máu đã được 
đội ngũ y, bác sỹ kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp, 
kiểm tra mẫu máu trước khi tiến hành lấy máu, 12 
cán bộ đã hiến máu thành công.

Đây không phải là lần đầu đoàn viên Công đoàn, 
Đoàn thanh niên Vietcombank Thái Bình tham gia 
phong trào này mà hoạt động hiến máu tình nguyện 
đã được các tổ chức duy trì trong nhiều năm qua. 
Bằng hành động ý nghĩa này, CBNV Chi nhánh góp 
phần thể hiện bản sắc văn hóa Vietcombank và 
đưa hình ảnh của Ngân hàng đến gần hơn với cộng 
đồng, một Vietcombank phát triển bền vững và 
nhân văn.

hưởng ứng phong trào hiến máu 
tình nguyện

Vietcombank Thái Bình

Bài & Ảnh: Trần Thị Mai Trang

Cán bộ Vietcombank Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức

Thư Vietcombank Đà Nẵng gửi Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng và 
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
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Ngày 13/8/2020, đại diện 
Vietcombank đã trao tặng 
UBND TP. Đà Nẵng số tiền 5 
tỷ đồng nhằm hỗ trợ thành 

phố mua sinh phẩm chẩn đoán 
COVID-19.

đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Vietcombank 
chung tay cùng Đà Nẵng 

TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT TẠI ĐÀ NẴNG, 
NHẰM CHUNG TAY CÙNG THÀNH PHỐ CHIẾN ĐẤU VỚI DỊCH BỆNH, 
VIETCOMBANK ĐÃ KỊP THỜI CÓ NHỮNG HỖ TRỢ THIẾT THỰC, Ý 
NGHĨA.

Phát biểu tại buổi trao tặng, 
đại diện Vietcombank, ông Nguyễn 
Quang Việt - Giám đốc Vietcombank 
Đà Nẵng chia sẻ: Trước tình hình 
dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở 
lại và diễn biến hết sức phức tạp, 
trong hai tuần qua, chính quyền 
và nhân dân thành phố Đà Nẵng 
đã tập trung mọi nguồn lực để cứu 
chữa bệnh nhân và đẩy lùi dịch 
bệnh. Thấu hiểu và góp phần chung 

tay cùng chính quyền, nhân dân 
thành phố trong công tác phòng 

chống và đẩy lùi dịch bệnh, 
Ban Lãnh đạo Vietcombank 
hỗ trợ TP. Đà Nẵng số tiền 5 
tỷ đồng để mua sinh phẩm 
chẩn đoán COVID-19. 

Đại diện UBND TP. Đà 
Nẵng tiếp nhận số tiền tài 
trợ, bà Đặng Thị Kim Liên 
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thành phố cảm ơn 

Ban Lãnh đạo và CBNV Vietcombank 
đã kịp thời chung tay, góp sức với 
thành phố trong cuộc chiến chống 
COVID-19 và cam kết sẽ sử dụng số 
tiền tài trợ đúng mục đích. 

Trước đó, ngày 06/08/2020, 
nhằm chia sẻ với sự hy sinh, vất 
vả của các y bác sỹ và nhân viên 
y tế Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 
và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, CBNV 
Vietcombank Đà Nẵng cũng đã đóng 
góp và trực tiếp ủng hộ mỗi bệnh 
viện 100 triệu đồng.

Trong thư động viên gửi các 
chiến sĩ áo trắng của 2 bệnh viện, 
ông Nguyễn Quang Việt - Giám đốc 
Vietcombank Đà Nẵng viết: “Dịch 
COVID-19 đang diễn biến hết sức 
phức tạp tại Đà Nẵng và một số địa 
phương. Trong hai tuần qua, đội 
ngũ thầy thuốc, y bác sĩ, nhân viên 
y tế tại các bệnh viện nói chung, tại 
Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng và Bệnh 
viện Phổi Đà Nẵng nói riêng đã nỗ 
lực không mệt mỏi, không ngại gian 
khổ, nguy hiểm, tranh thủ từng giờ 
từng phút để cứu chữa người bệnh”. 

Trong thư, ông Nguyễn 
Quang Việt cũng thay mặt CBNV 
Vietcombank Đà Nẵng kính chúc các 
chiến sĩ áo trắng Bệnh viện Đa khoa 
Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 
luôn mạnh khỏe, sớm hoàn thành 
nhiệm vụ, giành chiến thắng trước 
dịch bệnh.
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KẾT NỐI

Từ tháng 07/2020, dịch COVID-19 bùng phát trở 
lại tại Đà Nẵng và lan rộng tới một số tỉnh, thành 
trong cả nước, trong đó có Quảng Ngãi. Trước tình 
hình diễn biến vô cùng phức tạp của bệnh dịch 

trên địa bàn, chính quyền và ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi 
đã và đang đồng loạt thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch, hạn chế lây nhiễm ra cộng đồng. 

Với trách nhiệm sẻ chia vì cộng đồng, ngày 
12/08/2020, Vietcombank Quảng Ngãi đã trao tặng các 
vật dụng y tế gồm đồ bảo hộ cá nhân, khẩu trang, nước 
sát khuẩn cho 12 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh với tổng 
giá trị 115 triệu đồng.

Đây là những món quà thiết thực nhằm chung tay 
phòng chống dịch COVID-19 và động viên đội ngũ y, bác 
sỹ tiếp tục kiên cường, vượt qua khó khăn, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ.

Ngày 11/8/2020, trong bối cảnh tình hình dịch 
COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn 
tỉnh, Vietcombank Quảng Trị đã liên hệ và hỗ trợ 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị số 

tiền 50 triệu đồng nhằm góp phần tăng cường nguồn 
lực, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch 
COVID-19.

Tại sự kiện, bà Trần Thị Ngọc Thủy - Phó Giám đốc 
Vietcombank Quảng Trị đã gửi lời động viên, chia sẻ đến 
các cán bộ, nhân viên y tế thuộc Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Quảng Trị, những người trong thời gian 
qua đã vất vả, không quản ngày đêm, tận tâm cống hiến 
nhằm chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19.

ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19

ủng hộ chống dịch COVID-19

Vietcombank Quảng Ngãi

Vietcombank Quảng Trị 

Bài & Ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Bài & Ảnh: Lê Nguyễn Hải Hà

Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi (thứ 3 từ trái sang) trao tặng đồ bảo hộ,
khẩu trang và nước sát khuẩn cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Bà Trần Thị Ngọc Thủy - Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Trị (thứ 3 từ phải sang) 
trao tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2020), với truyền 
thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các 
thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh Vietcombank 
đều đã diễn ra các hoạt động tri ân ý nghĩa, ân tình.

Trong suốt hơn 57 năm xây dựng và trưởng thành, bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, công tác ASXH, đền ơn đáp nghĩa luôn 
được Vietcombank đặc biệt quan tâm và thực hiện chu đáo, coi đó là trách nhiệm thiêng liêng, là 
nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động này, thế hệ trẻ Vietcombank thêm 
hiểu về những cống hiến, sự hi sinh của thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước và nguyện không ngừng cố gắng rèn luyện, tiếp tục đóng góp 
cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Chung NIỀM TIN trân trọng gửi tới Quý độc giả chùm thông tin, hình ảnh về chuỗi hoạt động ý 
nghĩa này tại các Chi nhánh trên toàn hệ thống Vietcombank.

Vietcombank 
“Uống nước nhớ nguồn”
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Vietcombank Sở giao dịch 
Bài: Ánh Hồng; Ảnh: Đức Tuân

 27/07/2020
Vietcombank Sở giao dịch trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 

73 năm ngày Thương binh liệt sĩ nhằm tri ân các gia đình 
thương bệnh binh, liệt sĩ, người có công trên địa bàn phường 
Thành Công và thăm hỏi các cán bộ Chi nhánh là con em 
thương bệnh binh. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch khẳng định, Chi nhánh 
sẽ luôn đồng hành với chính quyền địa phương trong công 
tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện những chương trình giúp đỡ 
thiết thực đối với các gia đình chính sách, cả về vật chất lẫn 
tinh thần. Đối với cán bộ là con em thương bệnh binh, Ban 
Giám đốc sẽ luôn động viên hỗ trợ, tạo điều kiện để các đồng 
chí chăm lo cuộc sống gia đình, yên tâm công tác.

Ông Ngô Ngọc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
phường Thành Công bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan 
tâm, hỗ trợ thiết thực của Vietcombank Sở giao dịch đối với 
các gia đình chính sách trên địa bàn phường, đồng thời cam 
kết chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng Chi nhánh để 
những nghĩa cử đến đúng đối tượng, góp phần lan tỏa các giá 
trị nhân văn tốt đẹp.

Tại buổi lễ, như một lời tri ân sâu sắc tới các gia đình chính 
sách, Chi nhánh gửi tặng đại diện mỗi gia đình một phần quà 
trị giá 1 triệu đồng. 

Vietcombank Sở giao dịch tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh 
phường Thành Công

Vietcombank Sở giao dịch tặng quà cho các cán bộ là con thương bệnh binh

Vietcombank Đắk Lắk 
Bài: Thùy Trang; Ảnh: Hà Quốc Đạt

Vừa qua, nhân dịp Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh 
Đắk Lắk tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống 
lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-
15/7/2020) và Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua 
cựu Thanh niên xung phong làm theo lời Bác (2015-2020), 
đại diện Vietcombank, ông Phạm Ngọc Huyến - Giám đốc Chi 
nhánh Đắk Lắk đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Hội cựu thanh niên 
xung phong tỉnh Đắk Lắk để thực hiện chương trình, công tác 
ASXH, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn như tặng quà 
người nghèo, tặng sổ tiết kiệm Vietcombank, hỗ trợ người 
dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Tham dự buổi lễ có các đ/c lãnh đạo địa phương, đại 
diện Hội thanh niên xung phong Việt Nam, các cơ quan, ban 
ngành của tỉnh và đặc biệt là sự hiện diện của hơn 200 đại 
biểu là các cựu thanh niên xung phong qua các thời kỳ trên 
địa bàn tỉnh Đắk Lắk.   

Ông Phạm Ngọc Huyến - Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk (đầu tiên bên trái) 
trao tặng sổ tiết kiệm cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn

KẾT NỐI

Vietcombank Long An 

Vietcombank Bắc Gia Lai 

Bài: Phạm Thị Kim Ngân; Ảnh: Vũ Bá Minh

Bài & Ảnh: Tuyền Rossie 

 25/07/2020
Vietcombank Bắc Gia Lai phối hợp cùng Bệnh viện Quân 

y 211 (Quân đoàn 3) tổ chức khám, tư vấn, phẫu thuật mắt 
miễn phí cho các bệnh nhân thuộc đối tượng chính sách, 
người có công với cách mạng. 

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đến Bệnh viện để được 
thăm khám. Số lượng bệnh nhân dự kiến ban đầu là 200 
người, tuy nhiên, đến gần 10h sáng, đã có hơn 500 người tới 
để được khám mắt.

Cũng trong dịp này, nhiều người thuộc hộ nghèo, cận 
nghèo, bà con dân tộc thiểu số cũng được khám bệnh và 
phẫu thuật mắt miễn phí. Ngoài việc được cấp thuốc điều trị, 
người dân còn được bác sĩ tư vấn tận tình, chu đáo về cách 
chăm sóc, bảo vệ đôi mắt; các chế độ ăn uống, tập luyện hằng 
ngày để có đôi mắt sáng.

Tổng số tiền Bệnh viện 211 huy động được là hơn 66 triệu 
đồng, trong đó, Vietcombank Bắc Gia Lai ủng hộ 50 triệu 
đồng, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và hình 
ảnh một đơn vị luôn gần gũi, sát cánh cùng bà con. 

Ngoài ra, vào đúng ngày 27/7/2020, BCH Công đoàn đã 
trích gần 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình, người thân của 
các CBNV Chi nhánh, là những người có công với cách mạng.

 24/07/2020
Đại diện Vietcombank Long An đã đến thăm và tặng quà 

trị giá 50 triệu đồng cho gia đình ông Võ Minh Khánh, là con 
trai và là người thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Cám. 

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở cũng đã trao 
4 phần quà cho CBNV Chi nhánh, là con thương binh, liệt sĩ, 
mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Ông Trần Anh Thắng - Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Gia Lai trao biển tượng trưng 
kinh phí hỗ trợ chương trình khám mắt miễn phí cho ông Trần Xuân Lợi 

- Phó Giám đốc Bệnh viện  

Ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank Long An thăm và tặng quà cho 
gia đình ông Võ Minh Khánh (bên phải)
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KẾT NỐI

 27/07/2020
Vietcombank Tuyên Quang thăm hỏi và tặng 20 phần 

quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính 
sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Tân 
Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Tại các nơi đến thăm, Đoàn đã gửi lời thăm hỏi ân cần, 
lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các 
gia đình. 

Đây là hoạt động thường xuyên hằng năm của Chi nhánh, 
mang ý nghĩa thiết thực với hy vọng đem lại niềm vui, sự 
quan tâm đến các gia đình có công với cách mạng, gia đình 
liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời góp phần nâng cao 
nhận thức của CBNV về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, 
tri ân những người đã hy sinh vì nền độc lập nước nhà, nâng 
cao hình ảnh và thương hiệu Vietcombank trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang.

Vietcombank Tuyên Quang

Vietcombank Đông Anh 

Bài & Ảnh: Đặng Thị Thủy

Bài & Ảnh: Linh Tran

 26/07/2020
Đoàn thanh niên Vietcombank Đông Anh tham gia 

Chương trình thắp nến tri ân do Huyện đoàn Đông Anh 
tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27/7/1947-27/7/2020). 

Tại buổi lễ, các đoàn viên thanh niên Chi nhánh đã thắp 
hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ 
huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. 

Tham gia chương trình, mỗi đoàn viên thanh niên 
Vietcombank Đông Anh càng nhận thức sâu sắc hơn về hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa, từ đó phát huy các giá trị truyền 
thống, không ngừng nỗ lực phấn đấu để góp phần xây dựng 
đất nước giàu đẹp. Đó cũng chính là khát vọng của bao người 
đã ngã xuống, là mục tiêu mà để đạt được, những thế hệ cha 
anh đã nối tiếp nhau chiến đấu và dũng cảm hy sinh. Đó cũng 
chính là quyết tâm sắt đá, là lời hứa thiêng liêng, là cam kết 
đầy trách nhiệm của tuổi trẻ Vietcombank với các Anh hùng 
liệt sĩ, những thế hệ đi trước và với thế hệ con cháu mai sau.

Ông Tô Văn Thành – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Vietcombank Tuyên Quang và 
đại diện UBND phường Tân Quang tặng quà gia đình có công với cách mạng

Vietcombank Tân Sài Gòn

Vietcombank Bình Phước Vietcombank Lào Cai 

Bài & Ảnh: Phan Huy Hoàng

Bài & Ảnh: Phương Anh Bài & Ảnh: Vũ Thị Tuyết Vân

 27/07/2020
Vietcombank Tân Sài Gòn tổ chức đặt vòng hoa và dâng 

hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng 
liệt sĩ, đồng chí và đồng bào đã ngã xuống vì độc lập, tự do 
của đất nước tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhà Bè, Quận 7, TP. Hồ Chí 
Minh. 

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với thế hệ trẻ, nhằm 
ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân 
tộc, khơi gợi lòng yêu nước và tự hào dân tộc, từ đó, mỗi 
người trẻ ngày hôm nay cần nỗ lực và phấn đấu hết mình để 
xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh 
đi trước.

 27/07/2020
Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn thành niên Chi 

nhánh Bình Phước tham dự buổi Họp mặt Kỷ niệm 73 
năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) 
của khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước.

Nhân dịp này, đại diện Vietcombank Bình Phước, bà 
Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
đã trao tặng đến các gia đình chính sách của khu phố 17 
phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Món quà tuy 
nhỏ nhưng là sự sẻ chia và quan tâm của Chi nhánh đến 
những người có công với cách mạng. 

 26&27/07/2020
Vietcombank Lào Cai tổ chức và tham gia nhiều hoạt 

động ý nghĩa trên địa bàn tỉnh nhằm tri ân các anh hùng liệt 
sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Tổng 
số tiền Chi nhánh đã tham gia đóng góp trong dịp 27/7 năm 
nay là 60 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 26/07/2020, Đoàn Vietcombank Lào Cai đã 
đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mường Khương. 
Cùng trong chuỗi hoạt động tri ân, Đoàn đã trực tiếp thăm 
hỏi, động viên và trao quà cho 33 gia đình chính sách, có công 
với cách mạng trên địa bàn thị trấn Mường Khương. 

Tối cùng ngày, Chi đoàn Chi nhánh phối hợp với Thành 
đoàn Lào Cai tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa 
trang phường Duyên Hải, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và 
tưởng nhớ tới những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh để 
giữ vững chủ quyền của Tổ quốc. 

Ngày 27/07/2020, Vietcombank Lào Cai đã tham gia chuỗi 
các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại các phường trên địa bàn 
toàn thành phố, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị 
Doanh, 88 tuổi. 

Bà Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Chi nhánh (đứng giữa) trao quà 
cho các gia đình chính sách

Vietcombank Lào Cai dâng hương tưởng niệm các anh hùng 
liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện Mường Khương

Đoàn thanh niên Vietcombank Đông Anh thắp hương 
tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Anh

Đại diện Chi nhánh Tân Sài Gòn đặt vòng hoa và dâng hương 
tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhà Bè
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KẾT NỐI

Vietcombank Huế 
Bài: Nguyễn Anh Tuấn; Ảnh: Nguyễn Ngọc Linh

 25/07/2020
BCH Đoàn cơ sở Vietcombank Huế tổ chức chương trình 

tri ân uống nước nhớ nguồn với nhiều hoạt động thiết thực, 
ý nghĩa.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt 
sĩ thành phố Huế. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn 
viên thanh niên đã thành kính nghiêng mình tưởng niệm, tri 
ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp theo chương trình, đoàn đến thăm hỏi và tặng quà 
Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cháu tại xã Phong Sơn, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mẹ Trần Thị Cháu có hai 
người con là Liệt sĩ Hoàng Công Vinh và Liệt sĩ Hoàng Công 
Rơi đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Đoàn thanh niên Trụ sở chính Vietcombank tặng quà các thương bệnh binh đang 
điều trị tại Bệnh viện Quân y 354

Ban Lãnh đạo Vietcombank cùng Đoàn thanh niên Trụ sở chính dâng hương 
tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội

Đoàn Thanh niên Trụ sở chính
Bài & Ảnh: Minh Yến

 23/07/2020
Đoàn thanh niên Trụ sở chính Vietcombank tổ chức 

chương trình tri ân uống nước nhớ nguồn với nhiều hoạt 
động thiết thực, ý nghĩa.

Đoàn đã đến dâng hương, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm 
các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội với sự tham 
gia của đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank, đại diện lãnh 
đạo các đơn vị: Phòng Quản lý Bán SPBL, Đoàn thanh niên 
Vietcombank, Phòng Kinh doanh vốn cùng 200 đoàn viên ưu 
tú đến từ các Chi đoàn Trụ sở chính. 

Tiếp theo, đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà mẹ Doãn 
Ngọc Trâm, mẹ của Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, nữ bác sĩ đã xung 
phong vào tuyến lửa đạn, tận tâm cứu chữa thương binh 
trong thời chiến. 

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động tri ân, đoàn đã đến 
thăm và tặng 30 suất quà trị giá 30 triệu đồng tới các thương 
bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 354. Tại buổi 
gặp mặt, Đoàn thanh niên Trụ sở chính có cơ hội được giao 
lưu với các thương bệnh binh, được nghe những người lính 
trên chiến trường năm xưa chia sẻ về kỉ niệm, về những khó 
khăn và sự kiên cường để giành được độc lập, tự do cho đất 
nước qua các bài thơ tự sáng tác. 

Để thể hiện lòng biết ơn và tri ân công lao của thế hệ 
cha anh, Đoàn thanh niên Trụ sở chính Vietcombank và Đoàn 
thanh niên Bệnh viện Quân y 354 đã gửi gắm vào từng lời ca 
tiếng hát những tình cảm hết sức chân thành. 

Đoàn thanh niên Vietcombank Huế thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cháu 
(xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Công ty cho thuê tài chính Vietcombank

Vietcombank Bình Dương Vietcombank Vĩnh Phúc

Bài: Linh Chi; Ảnh: Nguyễn Quang Trung

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới Bài: Trịnh Thùy Linh; Ảnh: Lê Thị Thu Trang

 26/07/2020
Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty Cho thuê tài chính 

Vietcombank tổ chức các hoạt động ASXH tại huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh, trong khuôn khổ các chương trình tri ân nhân kỷ 
niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sĩ.

Đoàn đã thăm hỏi và trao quà cho 10 gia đình thương 
binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi gia đình được trao 
tặng một phần quà gồm tiền mặt và hiện vật, tổng giá trị quà 
tặng 30 triệu đồng.

Cùng ngày, Đoàn tới thăm Trường Mầm non Gia Hanh, 
xã Gia Hanh, huyện Can Lộc và trao quà tặng trị giá 25 triệu 
đồng, bao gồm 01 tủ lạnh, 01 máy lọc nước và 01 nồi cơm 
công nghiệp. 

 27/07/2020
Vietcombank Bình Dương đến thăm và tặng quà Mẹ Việt 

Nam Anh hùng Trương Thị Nhành tại phường Tân Định, thị xã 
Bến Cát. Đại diện Đảng ủy, Công đoàn cơ sở Chi nhánh đã ân 
cần thăm hỏi, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh 
mất mát của Mẹ, đồng thời động viên tinh thần, mong Mẹ 
sống vui, sống khỏe để tiếp tục giáo dục con cháu phát huy 
truyền thống cách mạng, tích cực lao động sáng tạo, sống có 
ích cho xã hội.

Cùng ngày, Vietcombank Bình Dương cũng đã đến dâng 
hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ 
tỉnh Bình Dương. Trong không khí trang nghiêm, Đoàn dành 
một phút mặc niệm tưởng nhớ, thắp những nén hương thành 
kính, nghiêng mình biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh 
dũng của các Anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 27/07/2020
Vietcombank Vĩnh Phúc tổ chức đến thăm hỏi, động 

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

Đây là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa 
của Chi nhánh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” 
của dân tộc ta, đồng thời thể hiện vai trò và trách nhiệm 
của Vietcombank đối với xã hội, với cộng đồng.

Đại diện Đảng ủy - Công đoàn 
cơ sở Vietcombank Bình Dương  
thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam 
Anh hùng Trương Thị Nhành

Bà Lê Thị Thu Trang – Phó Chủ tịch CĐCS trao quà cho 
mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thai

Đoàn Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank trao quà tặng cho Trường Mầm non 
Gia Hanh, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

44 45CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 324 - THÁNG 09/2020 SỐ 324 - THÁNG 09/2020 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



KẾT NỐI

 25 & 27/07/2020
Vietcombank Kiên Giang tổ chức đoàn cán bộ đến thăm 

hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhân, 81 
tuổi, tại huyện An Biên và các gia đình chính sách tại xã Nam 
Thái, Nam Thái A, Nam Yên, Tây Yên thuộc huyện An Biên, 
tỉnh Kiên Giang. Với hơn 40 phần quà tặng được trao tặng, 
Vietcombank Kiên Giang mong muốn thể hiện lòng biết ơn, 
sự quan tâm, chia sẻ với những hy sinh, thiệt thòi của Mẹ và 
các gia đình chính sách có công với cách mạng.

Tiếp đó, ngày 27/07/2020, đại diện Chi nhánh đã cùng 
lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các 
lực lượng vũ trang trong tỉnh tham dự lễ viếng tại Nghĩa trang 
liệt sĩ tỉnh Kiên Giang.

Dịp này, đại diện Vietcombank Kiên Giang cũng tham 
dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và 
chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại Campuchia 
đợt 23, năm 2020 tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất. 

 27/07/2020
Công đoàn cơ sở Vietcombank Hưng Yên đã tổ chức 

thăm hỏi và trao tặng 125 suất quà với tổng giá trị 50 triệu 
đồng nhằm tri ân các gia đình chính sách, gia đình thương 
binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng tại các huyện 
Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ, Văn Giang thuộc tỉnh Hưng Yên.

Cùng ngày, Công đoàn cơ sở Chi nhánh đã đến thăm 
hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Son. Đ/c 
Hoàng Ngọc Anh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank Hưng Yên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 
sự hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình, chúc mẹ sống vui, 
sống khỏe,tiếp tục giáo dục lớp trẻ phát huy truyền thống 
cách mạng, xây dựng quê hương.

 27/07/2020
Đoàn cơ sở Vietcombank Bắc Bình Dương tham dự Lễ 

Dâng hương - Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 73 năm Ngày 
Thương binh Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2020) tại Nghĩa trang 
liệt sĩ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Thị đoàn Bến Cát tổ 
chức. 

Những nén hương và vòng hoa được kính dâng với lòng 
tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt 
động ý nghĩa này góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm 
trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước 
nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của thế hệ trẻ ngày hôm nay. 

Vietcombank Kiên Giang 

Vietcombank Bắc Bình Dương 

Vietcombank Hưng Yên 
Bài & Ảnh: Đinh Thu Nguyệt  

Bài & Ảnh: Đặng Thị Thành

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang 

Bà Đỗ Thị Minh Út - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CS Vietcombank Kiên Giang 
(thứ 2 bên phải sang) thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách huyện 

An Biên, Kiên Giang

Vietcombank Hưng Yên trao tặng quà cho các gia đình chính sách nhân 
kỷ niệm ngày 27/07/2020

ĐVTN Vietcombank Bắc Bình Dương tham dự Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân tại 
Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát

 23/07/2020
Vietcombank Thái Nguyên tổ chức Lễ dâng hương tại Nhà 

tưởng niệm Liệt sĩ TNXP Đại đội 915 (phường Gia Sàng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). 

Chi nhánh cũng đã thăm hỏi và tặng 11 suất quà cho Mẹ 
Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa 
bàn thành phố Thái Nguyên và các gia đình thương binh là 
người thân của CBNV trong Chi nhánh. 

Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, tấm 
lòng biết ơn sâu sắc, tấm lòng thành kính tri ân đối với các 
thế hệ cha anh đã hy sinh tuổi xuân và xương máu vì độc lập, 
tự do của dân tộc. CBNV Vietcombank Thái Nguyên nguyện 
sống xứng đáng với những kỳ vọng của thế hệ đi trước và 
luôn tự răn mình bằng những việc làm hữu ích cho non sông 
đất nước.

Vietcombank Thăng Long thực hiện chuỗi chương trình 
ASXH thể hiện sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ và sự 
quan tâm sẻ chia với thân nhân các gia đình thương bệnh 
binh, người có công với cách mạng.

Cụ thể, ngày 21 và 23/7/2020, phòng Dịch vụ khách hàng 
phối hợp cùng phường Nghĩa Tân và Nghĩa Đô tổ chức trao 
tặng 30 sổ tiết kiệm, trị giá mỗi sổ 1 triệu đồng cho đối tượng 
chính sách và thân nhân người có công với cách mạng.

Ngày 25/7/2020, đại diện Ban Giám đốc Vietcombank 
Thăng Long cùng PGD Nguyễn Cơ Thạch dự lễ kỷ niệm 73 
năm ngày thương binh liệt sĩ tại phường Liễu Giai (quận Ba 
Đình, TP. Hà Nội) và trao tặng 10 suất quà trị giá 10 triệu đồng 
nhằm tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ.

Ngày 27/7/2020, tại Trụ sở Chi nhánh đã diễn ra buổi gặp 
gỡ và tri ân các gia đình CBNV đang công tác tại Chi nhánh có 
thân nhân là thương binh, liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân và trao tặng 22 suất quà trị giá 45 triệu đồng cho 
các gia đình.

 26/07/2020
Đoàn cơ sở Vietcombank Đắk Lắk đến thăm hỏi 

và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Chiểu (sinh 
năm 1930) tại phường Tân Hoà, TP. Buôn Ma Thuột. 

Mẹ Tô Thị Chiểu có mẹ, chồng và con trai duy nhất 
đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước. Sự hi sinh của Mẹ và gia đình là không gì sánh 
được, để đổi lấy hoà bình độc lập của thế hệ chúng ta 
hôm nay. Kính chúc mẹ thật nhiều sức khoẻ, sống vui 
vẻ cùng thế hệ con cháu.

Vietcombank Thái Nguyên 

Vietcombank Thăng Long Vietcombank Đắk Lắk

Ông Lê Tuấn Phan – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Vietcombank Thái Nguyên (thứ ba 
bên trái) tặng quà thăm hỏi người thân là thương binh của CBNV trong Chi nhánh 

nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Anh

Bài & Ảnh: Thái Kim Anh Bài & Ảnh: Bích Phượng

Đại diện Ban Giám đốc Vietcombank Thăng Long trao quà cho các đối tượng 
chính sách phường Nghĩa Tân

Đoàn cơ sở Vietcombank Đắk Lắk đến thăm và 
tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Chiểu
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Vietcombank Thủ Đức 

Vietcombank Chí Linh

Bài & Ảnh: Trần Văn Sang

Bài & Ảnh: Hiệp Trần

 25/07/2020
Đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên Vietcombank Thủ Đức đến viếng và đặt vòng hoa 
tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh nhằm phát huy truyền 
thống “Uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
đến thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, Chi nhánh cũng đã đến thăm hỏi, động viên 
và tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn quận 
Thủ Đức là Mẹ Nguyễn Thị Khâm, Mẹ Nguyễn Thị Đượm và 10 
hộ gia đình chính sách có hoàn thành khó khăn với tổng phần 
quà trị giá gần 30 triệu đồng. 

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên được 
tổ chức trong nhiều năm liền của Chi nhánh, thể hiện trách 
nhiệm và tình cảm của CBNV Vietcombank Thủ Đức, góp phần 
giáo dục những truyền thống cao đẹp của dân tộc đối với thế 
hệ cán bộ trẻ, góp phần thực hiện kế hoạch kinh doanh của 
Chi nhánh.

 20/07/2020
Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn’’, tri ân 

những người có công với quê hương đất nước, Vietcombank 
Chí Linh đã tham gia cùng Đoàn công tác của Thành ủy, 
UBND, Thành đoàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến 
thăm, tặng quà cho 30 gia đình chính sách, người có công 
trên địa bàn thành phố. 

Tại các nơi đến thăm, Đoàn đã gửi lời thăm hỏi ân cần, 
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát 
của các gia đình, đồng thời mong muốn các gia đình luôn 
sống gương mẫu, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ 
trương chính sách của Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế, xây 
dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đây là hoạt động ý nghĩa của Chi nhánh Chí Linh, khẳng 
định truyền thống đạo lý của dân tộc, tính nhân văn trong 
văn hóa Vietcombank, nâng cao hình ảnh và thương hiệu 
Vietcombank trên địa bàn.

Vietcombank Thủ Đức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh

Bà Bùi Thị Nghĩa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Chí Linh (thứ 3 từ trái sang) 
cùng Đoàn trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn

Vietcombank Đông Bình Dương Vietcombank Vinh 
Bài & Ảnh: Nguyễn Văn Dũng & Trần Minh Duy Bài & Ảnh: Đậu Thị Quỳnh Trang 

 26/07/2020
Đoàn cơ sở Vietcombank Đông Bình Dương tổ chức hoạt 

động về nguồn tại Khu Di tích lịch sử căn cứ Trung ương 
Cục miền Nam và trao quà hỗ trợ Mái ấm Mây Ngàn tại Cẩm 
Giang, Gò Dầu, Tây Ninh.

Đoàn đã trao tặng Mái ấm phần quà hiện kim và hiện vật 
với tổng giá trị 20 triệu đồng; tham gia tổ chức trò chơi cho 
các em nhỏ, thăm hỏi và động viên các cụ già. 

Tại Khu Di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam 
ở Rùm Đuôn, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Đoàn 
đã dâng hương tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các Anh 
hùng Liệt sĩ trong khu Di tích. 

Tại thành phố Tây Ninh, Đoàn tham gia giao lưu, tạo mối 
quan hệ gắn kết với đại diện Đoàn thanh niên Vietcombank 
Tây Ninh. 

 27/07/2020
Vietcombank Vinh tổ chức Lễ khánh thành và bàn 

giao Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Hữu Thân tại 
xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với kinh phí 
hỗ trợ xây dựng 70 triệu đồng. 

Ông Thân là bệnh binh 2/3, kinh tế chủ yếu chỉ dựa 
vào việc trồng trọt đồng áng, đang phải sinh hoạt trong 
căn nhà tạm 3 gian đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều năm 
qua, ông Thân luôn vượt qua khó khăn, nỗi đau bệnh tật 
để xây dựng cuộc sống. 

Nhân dịp này, Vietcombank Vinh cũng trao tặng phần 
quà 30 triệu đồng cho Hội Khuyến học huyện Nghi Lộc để 
hỗ trợ Hội phát triển và thực hiện hiệu quả các công tác 
nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Đoàn thanh niên Vietcombank Đông Bình Dương chụp ảnh lưu niệm tại 
Khu Di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Ông Dương Mạnh Sơn – Phó Giám đốc Vietcombank Vinh (bên trái) trao tặng 
Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Hữu Thân

Vietcombank Lạng Sơn
Bài & Ảnh: Linh Chi

 21/07/2020
Vietcombank Lạng Sơn cùng đoàn công tác của lãnh đạo 

UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đại diện 20 gia 
đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công 
với cách mạng tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 
Sơn.

Tại buổi lễ, Chi nhánh đã trao tặng 20 phần quà bao gồm 
20 triệu đồng và 20 bộ quà tặng thương hiệu cho 20 gia đình. 
Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm và lòng tri ân 
sâu sắc của toàn thể CBNV Vietcombank Lạng Sơn đến các thế 
hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ghi 
nhận và đánh giá cao sự chung tay của Vietcombank Lạng 
Sơn trong các hoạt động ASXH trên địa bàn và khẳng định 
sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp, sở, ngành để Chi nhánh 
phát triển hơn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn (thứ 5 từ trái sang) cùng ông Nguyễn Quang Lý 
– Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (thứ 5 từ phải sang) trao quà cho 

đại diện các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại địa bàn 
thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

48 49CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 324 - THÁNG 09/2020 SỐ 324 - THÁNG 09/2020 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



KẾT NỐI

 25/07/2020
Đoàn thanh niên Vietcombank Sài Thành tổ chức chuyến 

hành trình về nguồn tại Khu di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi 
với sự tham gia của Chi uỷ, Ban Giám đốc, đại diện BCH Công 
đoàn, Đoàn thanh niên và các đảng viên là lãnh đạo chủ chốt 
tại các Phòng của Chi nhánh.  

Địa đạo Củ Chi cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh 70 km về 
phía Tây Bắc, là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa của quân và dân 
Củ Chi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ. Đoàn đã đến viếng và dâng hương tại Đền tưởng 
niệm Liệt sĩ Bến Dược, nơi lưu danh 44.752 anh hùng liệt sĩ, 
bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc sự hy sinh cao cả của 
thế hệ cha anh, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân 
cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Trong hành trình, đoàn cũng đã tới thăm Mẹ Việt Nam 
Anh hùng Trần Thị He, 95 tuổi, tại ấp Đồng Lớn; và Mẹ Việt 
Nam Anh hùng Lê Thị Xứ, 92 tuổi, tại ấp Trung Bình, đều thuộc 
xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. 

Chương trình về nguồn tại Đền Bến Dược - Khu di tích 
Lịch sử Địa đạo Củ Chi, mảnh đất được mệnh danh “Đất thép 
thành đồng”, đã góp phần hun đúc lòng yêu nước của mỗi 
thành viên trong đoàn. Sau chuyến đi, mỗi người đều tự hứa 
sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát 
huy sức trẻ, thi đua học tập, lao động để xây dựng đất nước.

Vietcombank Sài Thành về nguồn tại Khu di tích Địa đạo Củ Chi

Vietcombank Long An về nguồn tại Côn Đảo
Bài: Phạm Thị Kim Ngân; Ảnh: Nguyễn Thị Duy Nhân

Bài & Ảnh: Lê Hồng Sâm

 25/07/2020
Đoàn thanh niên Vietcombank Long An tham gia chuyến 

về nguồn tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ban Thường 
vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp, Hội Cựu chiến binh 
Khối Liên cơ, Công đoàn viên chức tỉnh Long An phối hợp tổ 
chức.

Trong chuyến về nguồn, đoàn đã đến viếng và thắp 
hương tại Đền thờ Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Dương, mộ 
Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; tham quan Bảo tàng Côn Đảo với 
di tích trại Phú Hải, di tích Chuồng cọp, di tích biệt lập Chuồng 
Bò…

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong việc giáo 
dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống “Uống nước nhớ 
nguồn”, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào 
dân tộc, giúp thế hệ trẻ tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước 
trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn TN Vietcombank Sài Thành viếng thăm Đền Bến Dược - Khu di tích Lịch sử 
Địa đạo Củ Chi

Đoàn thanh niên Vietcombank Long An tham gia 
chuyến về nguồn tại Côn Đảo

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày 
truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 
(1/8/1930-1/8/2020) và hướng tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Ban Tuyên 

giáo Trung ương đã chỉ đạo, tổ chức, phát động 
Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày 
truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên 
mạng Vcnet. Tối 26/7/2020, tại Nhà hát Lớn Hà 
Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Giữ trọn 

“Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống 
ngành Tuyên giáo của Đảng”

Vietcombank đồng hành cùng 
Cuộc thi trắc nghiệm

Bài & Ảnh: Minh Yến

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên phải) 
nhận Bằng khen từ Ban tổ chức

niềm tin” và Lễ tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu 90 
năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của 
Đảng”. Vietcombank là đơn vị đồng hành hỗ trợ 
tổ chức cuộc thi.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Mạnh 
Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: 
Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền sâu rộng 
trong toàn xã hội, đẩy mạnh học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua 
đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời góp phần đấu 
tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù 
địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trải qua 16 tuần thi sôi nổi, cuộc thi đã thu 
hút trên 779.300 người dự thi với 2.712.327 
lượt tham gia dự thi. Tổng số lượt thi các tuần 
đạt trên 6.270.700 lượt, tính trung bình khoảng 
gần 170.000 người dự thi/tuần. Kết thúc cuộc 
thi, Ban tổ chức đã xác định được chủ nhân của 
198 giải thưởng, gồm 16 giải Nhất; 32 giải Nhì; 
80 giải Ba; 128 giải Khuyến khích với tổng giá 
trị giải thưởng là 474 triệu đồng. 

Là ngân hàng thương mại lớn trong hệ 
thống ngân hàng Việt Nam, thông qua việc đồng 
hành hỗ trợ tổ chức cuộc thi, Vietcombank đã 
thể hiện vai trò tiên phong, tích cực trong công 
tác truyền thông trên lĩnh vực tư tưởng - văn 
hóa của Đảng, góp phần khơi dậy tinh thần đại 
đoàn kết và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn 
xã hội.

Từ ngày 13/08/2020, Vietcombank triển khai Dịch vụ 
Thanh toán phí bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm nhân thọ 
Generali trên kênh VCB Digibank (phiên bản web). Khách 
hàng có thể thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi một cách 

nhanh chóng và dễ dàng. 
Các loại phí bảo hiểm khách hàng có thể thực hiện thanh 

toán bao gồm: Phí định kỳ, Trả tạm ứng tiền mặt, Trả tạm 
ứng đóng phí, Phí đóng thêm, Phí khác. Hiện tại, dịch vụ được 
Vietcombank cung cấp hoàn toàn miễn phí. 

Vietcombank triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm cho
Công ty bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam Bài: Phòng Marketing Bán lẻ
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Ngày 11/08/2020, Vietcombank Hưng Yên và Tập 
đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland đã tổ chức Lễ ký 
kết hợp tác toàn diện phát triển dự án Meyhomes 
Capital Phú Quốc.

Với việc ký kết hợp tác toàn diện, Vietcombank 
Hưng Yên trở thành đơn vị tài trợ nguồn vốn cho dự án 
Meyhomes Capital Phú Quốc của Tập đoàn Tân Á Đại 
Thành – Meyland, tại thị trấn An Thới, Phú Quốc.

Meyhomes Capital Phú Quốc không những được 
quy hoạch đồng bộ, kiến trúc thiết kế hiện đại, mà còn 
hấp dẫn nhà đầu tư bằng lợi thế pháp lý khi được cấp 
sổ đỏ sở hữu lâu dài; là dự án đô thị duy nhất tại Phú 
Quốc được trang bị giải pháp nước sạch thông minh tinh 
khiết, điện năng lượng mặt trời và được vận hành theo 
mô hình đô thị thông minh. Tại Giải thưởng bất động 
sản uy tín Dot Property Awards Vietnam Awards 2020, 
Meyhomes Capital Phú Quốc được vinh danh là “Dự án 
đầu tư tốt nhất Việt Nam 2020”.

Trải qua hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành, đến 
nay, Vietcombank Hưng Yên đã có những bước đi dài và 
vững chắc, trở thành địa chỉ tin cậy của đông đảo người 
dân và doanh nghiệp. Việc Meyhomes Capital Phú Quốc 
lựa chọn Vietcombank nói chung và Vietcombank Hưng 
Yên nói riêng là đối tác chiến lược thể hiện sự tin tưởng 
của khách hàng đối với năng lực của Chi nhánh.

ký kết hợp tác toàn diện

Vietcombank Hưng Yên & Tập đoàn 
Tân Á Đại Thành - Meyland

Bài & Ảnh: Lê Thị Hà

Ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Vietcombank Hưng Yên và 
bà Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc Meyland ký kết hợp đồng

Ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Vietcombank TP. Hồ Chí Minh (bên phải) và
ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ký kết

và trao bản ghi nhớ 

Vừa qua, đại diện Vietcombank TP. Hồ Chí 
Minh và đại diện Cục thuế TP. Hồ Chí Minh 
và đã ký biên bản ghi nhớ đẩy mạnh hỗ trợ 
cá nhân và hộ kinh doanh giao dịch nộp thuế 

điện tử qua ngân hàng. 
Việc ký kết bản ghi nhớ như một sự cam kết hợp 

tác, hỗ trợ giữa hai đơn vị nhằm tạo ra hiệu quả dịch 
vụ tốt nhất, nhanh chóng nhất cho người nộp thuế 
trên địa bàn thành phố. 

Tại Vietcombank nói chung và chi nhánh TP. Hồ 
Chí Minh nói riêng, nhiều năm qua, việc thực hiện 
công nghệ hiện đại hóa các dịch vụ ngân hàng, trong 
đó có tiện ích thu/nộp ngân sách Nhà nước đã được 
Ban Lãnh đạo chú trọng và tập trung phát triển toàn 
diện, từ công nghệ đến nguồn nhân lực, đúng với 
định hướng chỉ đạo của Chính phủ, tạo ra nhiều tiện 
ích giúp người nộp thuế thực hiện nhanh chóng, 
chính xác và an toàn, góp phần tăng thêm giá trị 
thặng dư cho xã hội phát triển.

Vietcombank TP. Hồ Chí Minh 
& Cục thuế thành phố

ký kết hợp tác nộp thuế điện tử 
qua ngân hàng

Bài & Ảnh: Đào Nguyễn Tấn Phát 

KẾT NỐI

 16/07/2020
Vietcombank Biên Hòa khai trương PGD Giang Điền tại 

địa chỉ Văn phòng Công ty Sonadezi Giang Điền, đường số 
6 - Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai. Việc khai trương PGD Giang Điền sẽ góp phần đáp ứng 
nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh của dân cư và doanh 
nghiệp trong khu vực, nhất là các địa phương ở phía Đông - 
Nam của TP. Biên Hòa và các khu vực lân cận của huyện Trảng 
Bom, Long Thành. 

Trong 14 năm hoạt động, Vietcombank Biên Hòa luôn 
hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Chi nhánh 
hiện có 07 phòng ban và 05 PGD tại các khu vực Giang Điền, 
Amata, Long Bình Tân, Tam Phước và Long Thành, vận hành 
trên 50 máy ATM, giải quyết việc làm cho 160 lao động.

 18/08/2020
Vietcombank Thành Công tổ chức Lễ khai trương 

hoạt động PGD Trung Hòa Nhân Chính tại địa điểm: Lô 
3 ô 4.1cc đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội (tầng 1 chung cư Cienco1).

Địa điểm mới của PGD Trung Hòa Nhân Chính từng 
là trụ sở cũ của Vietcombank Thành Công, tọa lạc ở vị trí 
đắc địa tại khu vực đông dân cư, giao thông thuận tiện, 
được thiết kế theo chuẩn nhận diện thương hiệu mới của 
Vietcombank với đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, cung 
cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng đến với mọi đối tượng 
khách hàng. 

 11/07/2020
Tại Trụ sở Chi nhánh, Vietcombank Bến Tre phối hợp với 

PC 07 - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu 
nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Bến Tre tổ chức buổi Tập 
huấn công tác PCCC và CNCH năm 2020 cho Đội PCCC và 
CBNV Chi nhánh. 

Tại buổi tập huấn, các cán bộ cảnh sát PCCC đã cung cấp 
thông tin về những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về 
người và tài sản xảy ra trên cả nước và tại địa bàn tỉnh Bến Tre 
thời gian gần đây; truyền đạt các nội dung quy định về công 
tác PCCC và CNCH; cung cấp những kiến thức cơ bản về PCCC.

Sau phần lý thuyết, các học viện được giới thiệu về hệ 
thống PCCC, cấu tạo, tính năng, tác dụng, cách bảo quản, sử 
dụng các loại phương tiện chữa cháy; sử dụng bình chữa cháy 
dập tắt khay xăng, bình gas đang cháy.

Bài & Ảnh: Võ Xuân Nam
Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Thức

Bài & Ảnh: Châu Diễm

Ban Giám đốc Vietcombank 
Thành Công và các Trưởng phòng 
thuộc Chi nhánh chụp ảnh lưu 
niệm với CBNV PGD Trung Hòa 
Nhân Chính

Vietcombank Biên Hòa 
khai trương PGD Giang Điền

Vietcombank Thành Công khai trương 
hoạt động PGD Trung Hòa Nhân Chính 
tại địa điểm mới

Vietcombank Bến Tre tập huấn PCCC năm 2020

Cán bộ Vietcombank Bến Tre được trực tiếp thực hành sử dụng bình 
chữa cháy để dập tắt khay xăng, bình gas đang cháy

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương
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Triển khai thành công 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÒNG CHỐNG & 
XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG
TRONG BỐI CẢNH MẠNG XÃ HỘI (MXH) NGÀY CÀNG PHỔ BIẾN, THÔNG TIN TRÊN CÁC 
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG, MXH ĐANG TRỞ NÊN KHÓ KIỂM SOÁT, NGUY CƠ XẢY RA 
CÁC SỰ CỐ TRUYỀN THÔNG VÀ NGUY HIỂM HƠN LÀ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG 
LUÔN TIỀM ẨN, ĐE DỌA ĐẾN DANH TIẾNG, SỰ ỔN ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN 
HÀNG. NGUY CƠ SỰ CỐ CÓ THỂ ĐẾN TỪ MỌI ĐIỂM CHẠM TRONG HÀNH TRÌNH TRẢI 
NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG, VỚI RỦI RO LỚN NHẤT LÀ TẠI CÁC BỘ PHẬN THƯỜNG 
XUYÊN TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG.

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ 
Vietcombank về khủng hoảng truyền 
thông trong lĩnh vực ngân hàng, trang bị 
những kỹ năng cần thiết để mỗi cán bộ 

chủ động phòng chống khủng hoảng và xử lý 
được các tình huống trong thực tế, trong tháng 
07/2020, Trường Đào tạo lần đầu tiên triển 
khai chương trình đào tạo “Phòng chống và xử 
lý khủng hoảng truyền thông”, dành cho cán bộ 
tại Chi nhánh thuộc các bộ phận thường xuyên 
tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và cán bộ 
Trung tâm Hỗ trợ khách hàng Trụ sở chính. 

Chương trình diễn ra với sự giảng dạy của 
chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành 
- Giám đốc CSCI Indochina Group. Với nhiều 
năm kinh nghiệm xây dựng chiến lược và kế 
hoạch truyền thông cho các công ty lớn, giảng 
viên đã phân tích các tình huống trong thực tế, 
giúp học viên nhận thức được ảnh hưởng của 
khủng hoảng truyền thông đối với tổ chức và cá 
nhân; chỉ ra một số vấn đề cá nhân điển hình có 
thể gây ra khủng hoảng truyền thông như: thái 
độ chăm sóc khách hàng không tốt, xử lý chưa 
khéo léo, linh hoạt trong những tình huống 

Khóa học tạo cơ hội để học viên chia sẻ cách xử lý trong các tình huống thực tế và học hỏi 
kinh nghiệm từ giảng viên và các học viên khác

Khóa học được dẫn dắt bởi giảng viên – chuyên gia truyền thông 
Nguyễn Đình Thành, cùng sự tham dự của 38 học viên đến từ Trung tâm 

hỗ trợ khách hàng TSC và một số Chi nhánh

Bài & Ảnh: Trường Đào tạo Vietcombank

KHCN & ĐÀO TẠO

khó xử tại quầy; phát ngôn hay chia sẻ những 
thông tin không phù hợp với khách hàng hoặc 
trên các trang MXH, gây hiểu nhầm hoặc truyền 
đi những thông điệp không tích cực về thương 
hiệu của ngân hàng... 

Trong thực tế, các tình huống khó xử chúng 
ta gặp phải thường mới chỉ là những sự cố 
nhỏ, nhưng nếu không nhận thức đúng đắn 
và xử lý không khéo léo, nó có thể trở thành 
một cuộc khủng hoảng truyền thông, gây ảnh 
hưởng đến danh tiếng, uy tín và các mối quan 
hệ kinh doanh của ngân hàng. Giảng viên đã đúc 
kết bí quyết đối phó với khủng hoảng truyền 
thông mà mỗi cá nhân có thể áp dụng, đó là giữ 
thái độ Cầu thị - Chân thành - Nhân văn, hành 
động Đúng - Đủ - Đáng - Kịp thời, và lưu ý học 
viên về việc ứng xử đúng mực trên mạng khi 
tổ chức/đơn vị của mình đang xảy ra khủng 
hoảng truyền thông. Ngoài ra, mỗi cán bộ cũng 
cần tham chiếu Quy chế phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí của Vietcombank, để hiểu 
rõ về các nguyên tắc phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí, người phát ngôn được ủy 
quyền tại Vietcombank. 

Thông qua chương trình, học viên có thể 
thấy, mỗi cán bộ của ngân hàng đều là một 
đại sứ thương hiệu, và khi giao tiếp với đồng 
nghiệp, bạn bè hay khách hàng, đều cần lưu ý 
để có trang phục, thái độ, cử chỉ, hành động và 
phát ngôn phù hợp, không làm ảnh hưởng tới 
hình ảnh của ngân hàng. Đặc biệt, với vị thế 
dẫn đầu thị trường ngân hàng tại Việt Nam, 
Vietcombank luôn là một thương hiệu thu 
hút sự quan tâm của cộng đồng và giới truyền 
thông. Bởi vậy, mỗi cán bộ Vietcombank lại 
càng phải cẩn trọng hơn nữa để bảo vệ hình 
ảnh thương hiệu của Vietcombank. 

Khóa học đầu tiên được tổ chức thành công 
và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của 
học viên. Trong năm 2021, Trường Đào tạo 
Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai thêm một số 
khóa đào tạo dành cho các chi nhánh khác để 
có thể phổ biến những kiến thức, kỹ năng thiết 
yếu giúp CBNV chủ động phòng chống và xử lý 
các sự cố, khủng hoảng truyền thông một cách 
hiệu quả.

Ngày 24/7/2020, tại Trung tâm Văn hóa Lao 
động tỉnh, Vietcombank Bình Dương tham 
dự tọa đàm “Quản lý chi tiêu và giải pháp 
hạn chế sử dụng tiền mặt trong công nhân” 

do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Tạp chí Lao 
động - Công đoàn tổ chức. 

Tham dự tọa đàm có hơn 300 cán bộ công 
đoàn, đoàn viên, công nhân lao động đang làm 
việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các đơn vị 
hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng điện tử như 
Vietcombank, VietinBank, thanh toán trực tuyến 
ViettelPay, chuyên gia tư vấn.

Tại buổi tọa đàm, bà Đặng Thị Hương - Phó 
Giám đốc Vietcombank Bình Dương chia sẻ: 
“Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, 
Vietcombank không ngừng đổi mới và phát triển 
thêm sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới với tiện 
ích vượt trội, gần cuộc sống thường ngày như 
thanh toán học phí, tiền điện, nước, internet, 
viện phí, mua sắm trực tuyến,… Đặc biệt, từ ngày 
16/7/2020, Vietcombank đã chính thức ra mắt 
dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank trên cơ sở hợp 
nhất các nền tảng giao dịch trực tuyến, 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”.

tham gia tọa đàm về giải pháp 
hạn chế sử dụng tiền mặt 

Vietcombank Bình Dương

Bài: Nguyễn Minh Tới

Bà Đặng Thị Hương - Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương 
(thứ 2 từ phải sang) chia sẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đỗ Nguyễn Vân Anh
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Đoá hoa
giữa đời thường Bài: Phạm Thu Lan

HÌNH ẢNH CHỊ PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG, NGƯỜI CÓ 
PHONG CÁCH TRẺ TRUNG, NĂNG ĐỘNG, TÍNH TÌNH CỞI 
MỞ, GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI ĐÃ TRỞ NÊN QUÁ QUEN 
THUỘC VỚI CBNV TẠI VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH. LÀ 
PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH, ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ, CHỦ 
TỊCH CÔNG ĐOÀN, CÔNG VIỆC RẤT BỘN BỀ, NHƯNG CHỊ 
LUÔN NỖ LỰC ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT VIỆC CÔNG LẪN VIỆC 
TƯ, ĐƯỢC ĐƠN VỊ, CÔNG ĐOÀN SỞ GIAO DỊCH NHIỀU NĂM 
LIỀN GHI NHẬN LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM 
VIỆC NHÀ”.

Trên cương vị Phó Giám đốc Chi nhánh, 
chị đã tích cực tham mưu, giúp Giám 
đốc trong công tác quản lý một cách 
an toàn và hiệu quả, tích cực nghiên 

cứu đưa ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm, chia 
sẻ cùng đồng nghiệp để giải quyết công việc. 
Quá trình công tác, chị luôn phát huy tốt năng 
lực lãnh đạo, xử lý công việc một cách chủ động, 
linh hoạt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao. 

Với nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực, 
bên cạnh sự chỉ đạo đối với các phòng ban mà 
chị phụ trách trực tiếp thì các cán bộ ở một số 
bộ phận khác như Quản lý nhân sự, Hành chính 
quản trị, Bán lẻ và Tín dụng cũng đều được chị 
tận tình chia sẻ kinh nghiệm, chỉ cho cách phù 
hợp để xử lý từng việc một cách khoa học và 
hiệu quả nhất. Đối với chị, không có khoảng 
cách giữa Phó Giám đốc với các nhân viên 
nhưng vẫn luôn đủ chừng mực để các cán bộ nể 
phục và trân trọng.

Những năm qua, với vai trò là Chủ tịch công 
đoàn, chị luôn là cầu nối giữa người sử dụng 
lao động và người lao động, đặc biệt quan tâm 
chăm lo đời sống, thu nhập, kịp thời nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tích 
cực tham gia thực hiện phát huy dân chủ tại cơ 
sở, mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Chị 
Giang chia sẻ: Vừa làm công tác quản lý vừa 
làm công tác Công đoàn là trọng trách lớn đối 

với bản thân. Một lúc đảm nhận hai công việc, bản 
thân chị phải sắp xếp thời gian khoa học và hợp lý 
để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chị cũng luôn chủ động cùng BCH Công đoàn, 
Đoàn thanh niên tổ chức và triển khai các hoạt 
động phong trào với nhiều hình thức phong phú, 
thiết thực, với mục tiêu hết sức đơn giản: để cán 
bộ và con em của Chi nhánh có đời sống tinh thần 
phong phú, quên đi những mệt nhọc trong công tác 
chuyên môn, học tập, hòa mình và đoàn kết như 
anh chị em trong một gia đình. Chính vì vậy mà các 
ý tưởng của chị luôn phong phú, từ chương trình 
cho các dịp 8/3, 1/6, 20/10, Trung thu và các dịp 
lễ tết cho đến chương trình văn hóa văn nghệ, thể 
dục thể thao, tài năng, hay các chương trình về 
cách làm đẹp và bảo vệ sắc đẹp cho cán bộ nữ…

Chị luôn là người đề xuất ý tưởng, động viên, 
khuyến khích và tạo điều kiện để BCH Công đoàn, 
Đoàn thanh niên khơi nguồn các ý tưởng đó, đưa 
ra những kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện 
và hành động cụ thể. Chính vì thế, các phong trào 
thi đua tại Sở giao dịch luôn được CBNV tham gia 
nhiệt tình và đạt hiệu quả cao, góp phần đưa Chi 
nhánh luôn là một trong các đơn vị mạnh và nổi 
bật trong công tác Công đoàn và Đoàn thanh niên 
trên toàn hệ thống Vietcombank.

Hơn 20 năm công tác, gắn bó với Vietcombank 
Sở giao dịch, chị luôn là “địa chỉ tin cậy” để mọi 
người tâm sự, sẻ chia. Bận bịu trên cương vị Phó 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, lại thêm thiên chức 
làm vợ, làm mẹ, nhưng chị vẫn luôn sẵn sàng dành 
thời gian để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, 
chia sẻ của cán bộ, từ đó tư vấn, động viên, tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc để cán bộ vững 
vàng về tinh thần và tâm lý trong công việc cũng 
như trong cuộc sống. Có lẽ khi ai đó lần đầu tiếp 

xúc thấy được một phong 
cách trẻ trung, năng động, thì 
chắc cũng sẽ như tôi, rất khó tin là 
chị lại có khả năng sắp xếp - xử lý một 
khối lượng công việc khổng lồ. Công 
việc bộn bề nhưng chị vẫn sẵn sàng cùng 
thanh niên trong những chuyến đi từ thiện 
ở những vùng miền núi xa xôi, hẻo lánh, nơi 
những người dân đang gặp khó khăn cần trợ 
giúp.

Bằng việc làm thiết thực và ý nghĩa, chị 
Phạm Thị Hương Giang luôn được Ban Lãnh 
đạo Vietcombank, BCH Công đoàn Vietcombank 
và Ban Giám đốc Chi nhánh đánh giá là tấm 
gương điển hình trong phong trào thi đua 
“Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc Ngân hàng, đảm 
việc nhà”. Cá nhân chị nhiều năm liền vinh dự 
được nhận các danh hiệu do HĐQT trao tặng 
như: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua 
cấp Ngành, Bằng khen Thống đốc… Năm 2019, 
Vietcombank Sở giao dịch đã trình Thủ tướng 
Chính phủ tặng bằng khen đối với Phó Giám 
đốc – Chủ tịch công đoàn Phạm Thị Hương 
Giang vì những thành tích và đóng góp tích cực 
đối với Vietcombank nói riêng và ngành Ngân 
hàng nói chung.

Hội tụ đầy đủ các phẩm chất của người 
phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới: “Tự tin, 
năng động, trung hậu, đảm đang”, chị Phạm 
Thị Hương Giang xứng đáng là một tấm gương 
mẫu mực, là bông hoa toả sắc ngát hương trong 
vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của phụ nữ 
ngành Ngân hàng nói chung và Vietcombank 
Chi nhánh Sở Giao dịch nói riêng, đem đến 
niềm tự hào, cảm phục và sức lan toả, góp phần 
nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên 
các lĩnh vực công tác, xã hội và gia đình.

Phó Giám đốc Phạm Thị Hương Giang trong chuyến đi từ thiện tại Minh Nông - Phú Thọ

Phó Giám đốc Phạm Thị Hương Giang trong Lễ ký Giao kết thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 
tại Sở giao dịch

Phó Giám đốc Phạm Thị Hương Giang với phong trào thanh niên 
của Vietcombank Sở giao dịch

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
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Lan tỏa nhiệt huyết
& tình yêu nghề

Bài & Ảnh: Đặng Minh Tân

TÔI ĐÃ CÓ NHIỀU THỜI GIAN GẮN BÓ, CÔNG TÁC, TRẢI 
NGHIỆM VÀ GẶP NHIỀU ANH CHỊ ĐỒNG NGHIỆP THỰC 
SỰ RẤT GIỎI NGHIỆP VỤ, TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ. VÀ 
NGƯỜI ĐỂ LẠI CHO TÔI ẤN TƯỢNG SÂU SẮC NHẤT LÀ CHỊ 
NGÔ THU HƯỜNG - GIAO DỊCH VIÊN PGD ĐÔNG HƯNG, 
VIETCOMBANK THÁI BÌNH.

Ấn tượng đầu tiên của tôi hay khách hàng 
đến giao dịch, làm việc với chị là nụ cười tươi, 
hiền hậu, ân cần và rất nhiệt tình. Chị luôn suy 
nghĩ rằng khách hàng là trọng tâm và làm thế 
nào để mang lại chất lượng dịch vụ, sự hài lòng, 
và sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Chị Thu Hường cho biết: “Khách hàng đến 
với PGD Đông Hưng rất đông, trong quá trình 
giao dịch, mình luôn tích cực tư vấn bán chéo 
sản phẩm dịch vụ như mở tài khoản mới, tiền 
gửi tiết kiệm, thẻ, bảo hiểm, tín dụng và đặc biệt 
là dịch vụ ngân hàng điện tử Ebanking. Vì khi 
khách hàng sử dụng dịch vụ Ebanking, không 
những khách hàng tiết kiệm được thời gian, chi 
phí, theo dõi được thông tin giao dịch kịp thời, 
chuyển tiền không cần đến quầy, mà cán bộ 
cũng giảm được áp lực tại quầy, giảm thiểu hồ 
sơ lưu trữ, và phục vụ được tất cả khách hàng 
tốt nhất, dù là những khách hàng khó tính”.

Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chăm 
chỉ, ngoài các giao dịch thường xuyên như gửi 
tiền, rút tiền,... chị nhiệt tình trao đổi, tư vấn 
dịch vụ Ebanking cho khách hàng, sao cho 
khách hàng dễ hiểu nhất và sẵn sàng sử dụng 
dịch vụ. Nhất là đối với khách hàng ở khu vực 
nông thôn như huyện Đông Hưng, không dễ gì 
để khách hàng ghi nhớ và tiếp cận nhanh được 

với công nghệ hiện đại, vì thế, chị tư vấn kỹ và 
thực hành cùng, hướng dẫn khách hàng cho tới 
khi sử dụng thành thạo.

Cuối giờ làm, chị thường xuyên trao đổi 
với đồng nghiệp những cách làm sáng tạo, để 
thành thạo với hệ thống một cách nhanh nhất 
và hướng dẫn cách tư vấn để khách hàng cảm 
thấy Vietcombank là một nơi đáng tin tưởng và 
gắn bó lâu dài.

Chị luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng 
PGD Đông Thái Bình trở thành PGD có số lượng 
khách hàng giao dịch đông nhất, chất lượng 
dịch vụ tốt nhất trên địa bàn huyện, 3 năm liên 
tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các năm 
đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu bán lẻ. Bản thân 
chị Ngô Thu Hường cũng hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.

Chị là tấm gương sáng về sự chuyên nghiệp, 
tận tâm với nghề, lan tỏa tinh thần khát khao 
cống hiến đến đồng nghiệp, một đại sứ thương 
hiệu thực thụ của Vietcombank.

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
NGÔI NHÀ THỨ HAI

“Ngân hàng trong em”
Công đoàn cơ sở Vietcombank Vĩnh Phúc tổ chức 
cuộc thi viết

Bài: Lê Thị Thu Trang

Ngân hàng trong em (Ảnh: Lê Thị Thu Trang)

Tháng 07/2020, Công đoàn cơ 
sở (CĐCS) Vietcombank Vĩnh 
Phúc đã phát động cuộc thi 
viết “Ngân hàng trong em” 

dành cho con cán bộ, đoàn viên, 
người lao động Chi nhánh.

Cuộc thi được tổ chức với mục 
tiêu phát huy hơn nữa vai trò, trách 
nhiệm của CĐCS trong công tác 
bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; 
phát huy sự sáng tạo, khơi dậy và 
phát triển kỹ năng viết của trẻ em, 
giúp các em thể hiện ước mơ, mong 
muốn, những cảm nghĩ của bản thân 
về tình yêu cuộc sống, tình yêu dành 
cho người thân đang công tác tại 
Vietcombank Vĩnh Phúc.

Qua một tháng triển khai, CĐCS 
đã nhận được nhiều tác phẩm dự thi 
với nhiều hình thức đa dạng, chia 
sẻ kỷ niệm, tình cảm, niềm tự hào, 
hạnh phúc với người ông, người 
mẹ, người cha đã và đang công tác 
trong ngành ngân hàng của các con. 
Đó là kỷ niệm về người ông là cựu 
cán bộ ngân hàng, tỉ mỉ tháo những 
chiếc khung để bằng khen thời ông 
còn công tác để lồng vào đó tấm giấy 
khen lớp một của đứa cháu nhỏ, làm 
gợi nhớ về một hình ảnh thật đẹp, 

thật Việt Nam - tre già măng mọc. 
Hay sự cảm nhận trẻ thơ trước nỗi 
vất vả của cha mẹ cùng công tác 
trong ngành ngân hàng, những áp 
lực sớm hôm, những “stress” và cả 
những niềm vui mỗi khi công việc 
hoàn thành. Rồi sự giận dỗi, tủi thân 
của con khi thấy các bạn được bố 
mẹ đưa đi chơi vào mỗi buổi chiều, 
mỗi cuối tuần còn mình thì thật 
hiếm hoi có cơ hội ấy... Hơn thế nữa, 
đó còn là sự tự hào, tình cảm với 
Vietcombank Vĩnh Phúc trước dịch 
bệnh COVID-19 bằng những vần thơ 
trong trẻo, đáng yêu:

“…Cho vay lãi ít thêm cơ hội
Nhất là trong thời Covid nay
Đào đâu ra tiền cho doanh nghiệp
Một khi cách ly không mua hàng
Rồi nhờ vào đâu? Vẫn nghề đó
Cho vay lãi suất không có nhiều
Ngân hàng là nghề em tâm đắc
Cứu nạn phục hồi bao doanh nghiệp
Ngân hàng như một vị cứu tinh…”.

Vất vả là thế nhưng sự đam mê, 
nhiệt huyết với nghề luôn tràn đầy 
trong mỗi người thân các bé, đầy tới 
nỗi các em cảm nhận được tình yêu 
đó và mong muốn trong tương lai 
cũng sẽ trở thành một VCBer: “…Nếu 
cho tôi được lựa chọn tôi vẫn sẽ chọn 
làm con của cán bộ Vietcombank. 
Bố tôi hay trêu đùa mẹ tôi là “cơm 
đường, cháo chợ, vợ ngân hàng” 
nhưng tôi thấy mẹ tôi đúng là siêu 
nhân vì mẹ vẫn lo chu toàn mọi việc… 

Tôi yêu Vietcombank, yêu cả sự bận 
rộn của bố mẹ, yêu luôn cả những 
đặc ân mà Vietcombank đem lại. Tôi 
sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ 
để lớn lên trở thành một VCBer đầy 
nhiệt huyết giống như bố mẹ mình…”.

Cuộc thi đã thực sự tạo ra một 
sân chơi bổ ích, lôi cuốn dành cho 
các em. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ 
chức đã chọn ra 5 tác phẩm để trao 
giải:

Lứa tuổi 6-10: Bé Tạ Lê Việt Huy 
tổ đoàn Kế toán - Quản lý nợ; bé 
Nguyễn Bằng Kỳ tổ đoàn PGD Thổ 
Tang - PGD Yên Lạc.

Lứa tuổi 11-15: Bé Hà Kiều 
Trang tổ đoàn Dịch vụ Khách hàng; 
bé Đỗ Đan Thanh và bé Nguyễn 
Phương Thanh tổ đoàn Hành chính 
nhân sự - Ngân quỹ.

Đồng thời, một bài viết xuất sắc 
nhất cũng đã được lựa chọn để đại 
diện cho CĐCS Chi nhánh tham dự 
cuộc thi viết “Ngân hàng trong em” 
cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Chung niềm tin vươn cao
Vững tương lai phía trước
Mầm xanh - ươm ước vọng
Vì thịnh vượng - Việt Nam!

Thật yêu thương và tự hào về các 
con, những mầm non tương lai của 
đất nước, những mầm xanh tương 
lai của Vietcombank!
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Chợ Nồi Rang ở thôn 3, xã 
Duy Nghĩa, huyện Duy 
Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
Google Maps chỉ đường từ 

Đà Nẵng đi theo đường ven biển đến 
chợ Nồi Rang chỉ 36 km. Mấy năm 
trước đi chợ Nồi Rang phải ghé bến 
đò Hội An để qua sông Thu Bồn, còn 
bây giờ chỉ cần đạp xe qua cầu Cửa 
Đại mới khánh thành cách đây vài 
năm, rẽ phải vào con đường bê tông 
chừng 1 km nữa là tới chợ Nồi Rang.

Có nhiều giai thoại về cái tên chợ 
Nồi Rang nhưng có lẽ giai thoại gắn 

Đi chợ
NỒI RANG

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức

liền với mặt hàng từng được bán 
phổ biến ở đây thời mới khai thiên 
lập địa là tin cậy nhất. Chuyện kể 
rằng những di dân miền Bắc theo 
chân Chúa Nguyễn Nam tiến khai 
phá vùng đất mới đã chọn mảnh đất 
này làm nơi an cư lập nghiệp và lập 
ngôi chợ sát bờ sông Thu Bồn để 
trao đổi với ghe thuyền qua lại. Khi 
mới lập chợ, món hàng nổi tiếng của 
chợ này chính là những chiếc nồi 
được làm bằng đất nung rất đẹp nên 
người ta quen gọi đây là chợ Nồi 
Rang. Qua thời gian, khu chợ cũng 

những mặt hàng dân dã và độc lạ 
của Quảng Nam như tro bếp, đường 
bát, bùng binh đất nung…

Vùng đất Duy Xuyên vốn cằn cỗi 
nên người dân nơi đây luôn nhu cầu 
về phân bón cho hoa màu. Ngoài 
phân chuồng, những người nông 
dân vẫn dùng tro để bón cho cho các 
ruộng rau, và nghề bán tro ra đời, 
trở thành chiếc "cần câu cơm" cho 
biết bao thế hệ phụ nữ nghèo vùng 
quê Duy Nghĩa, Duy Vinh, Duy Hải...

Dạo quanh chợ vẫn thấy vài sạp 
hàng còn bán đường bát hay còn gọi 
là đường tán Quảng Nam. Đường 
bát nấu chè đậu đen thì ngon “hết 
sẩy”. Đây cũng là món ưa thích của 
các cu cậu hảo ngọt. Nhắc tới đường 
bát, tuổi thơ tôi ập về như mới hôm 
qua. Còn nhớ hồi nhỏ, trong lúc 
lăng quăng chơi ngoài sân, thỉnh 
thoảng tôi nhè nhẹ chạy vào nhà 
cắn một miếng đường bát rồi chạy 
ra. Đến trưa má tôi về thì bát đường 
to chỉ còn một cục nhỏ nham nhở 
dấu răng. 

Chợ Nồi Rang vẫn còn bán 
những chiếc bùng binh đất nung. 
Ngày xưa đi chợ, má tôi cũng thường 
mua cho anh em tôi cái bùng binh 
để bỏ tiền tiết kiệm. Thỉnh thoảng 
má cho mấy đồng lẻ, tôi liền nhét 
vào bùng binh nhưng khi ở nhà một 
mình, tôi lại dùng chiếc kẹp dắt của 
má hì hục khui ra đi mua kem của 
ông bán dạo.

TUẦN TRƯỚC, ĐẠP XE ĐI DUY VINH NGANG QUA MẤY LÒ GẠCH CŨ 
CHỤP MỘT VÀI TẤM ẢNH VỀ POST LÊN FACEBOOK, MỘT NGƯỜI BẠN 
THẢ COMMENT HỎI TÔI CÓ GHÉ CHỢ NỒI RANG? CÁI TÊN CHỢ NỒI 
RANG ĐỦ LẠ KHIẾN TÔI TÒ MÒ GOOGLE TÌM HIỂU VÀ QUYẾT ĐỊNH 
CÙNG VÀI NGƯỜI BẠN THỰC HIỆN MỘT CHUYẾN ĐẠP XE DÃ NGOẠI 
CUỐI TUẦN KHÁM PHÁ.

được dịch chuyển nhiều lần, từ mé 
sông vào sâu hơn trong khu dân cư, 
nhưng cái tên chợ Nồi Rang dung dị 
vẫn được người dân ở đây gìn giữ 
cho tới ngày nay. 

Không còn sầm uất như mấy 
trăm năm trước, chợ Nồi Rang giờ 
đây thu mình lại như bao ngôi chợ 
quê nghèo khác nhưng vẫn giữ lại 

Chợ Nồi Rang gợi cho tôi nhớ lại 
bao kỷ niệm thời thơ bé theo má ra 
chợ quê, được má mua quà, khi thì 
kẹo ú, khi thì được ngồi trên chiếc 
sạp tre ăn chè, mì Quảng hay bánh 
xèo. Hôm nay ghé chợ Nồi Rang, 
cũng muốn nhấm nháp lại kỷ niệm 
xưa nên sà vào sạp hàng bánh xèo 
và mì Quảng, vừa thưởng thức vừa 
chuyện trò với mấy cô bán hàng 
dễ mến.

Chợ Nồi Rang là điểm đến khám 
phá nét văn hóa chợ quê Việt Nam 
dành các du khách nước ngoài đến 
Hội An. Mấy tháng nay do bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19, chợ vắng 
du khách nên có một đoàn khách 
Việt đạp xe đạp ghé thăm cũng 
khiến cả khu chợ rộn ràng, những 
người bán hàng chợ quê hiếu khách 
xởi lởi bắt chuyện, hỏi han vui vẻ.

Nhất định lần tới tôi sẽ trở lại 
chợ Nồi Rang.

Ngồi bên quán mì Quảng cũng có thể gọi 
bánh xèo quán kế bên

Bánh xèo cô Quý ngon hết sảy con bà bảy 

Sạp bán món hàng dân dã đường bát và 
nguyên liệu nấu chè ngọt

Trước cổng chợ Nồi Rang làm lại năm 1992

Chợ Nồi Rang là 
điểm đến khám phá 
nét văn hóa chợ 
quê Việt Nam dành 
các du khách nước 
ngoài đến Hội An.

THAO THỨC 
MÙA VỀ…
Có một mùa rất lạ 
Gió đưa hương diệu kỳ 
Cánh đồng quê khô khốc 
Ngọn khói đồng mênh mông 

Có ngày thu rất khác 
Chiếc lá vàng xôn xao
Em về đâu ngơ ngác 
Áo bay miền ca dao 

Có một người vẫn đợi 
Bến sông buồn thênh thang 
Lối em về thu cạn 
Nỗi nhớ rơi đầy tay... 

Có một chiều rất chậm 
Nắng rớt trên đường về 
Bước chân người chao chát 
Mùa Thu gầy trước sân...

NGUYỄN THỊ Ý 

VĂN HOÁ

60 61CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 324 - THÁNG 09/2020 SỐ 324 - THÁNG 09/2020 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK




