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Ảnh bìa: Chào mừng ngày thành lập 
Vietcombank 1/4

THƯ TÒA SOẠN

Phó Tổng Giám đốc
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Vietcombank

Quý độc giả thân mến,

Tháng Mười chạm ngõ nét dịu dàng của tiết Thu. Thu 
dịu dàng mà lại thanh tao, tươi mát. Nhẹ nhàng những buổi 
chiều mưa như để phố thỏa cơn khát sau chuỗi ngày Hè 
nắng gắt. 

Tháng Mười trở nên đặc biệt hơn tại Vietcombank khi 
ngân hàng tiếp tục được xếp hạng tín nhiệm cao nhất trong 
số những ngân hàng Việt Nam được S&P (một trong ba tổ 
chức xếp hạng tín dụng lớn của Hoa Kỳ) đánh giá xếp hạng 
năm 2021.

Phương châm đặt khách hàng là trung tâm luôn là 
giá trị cốt lõi của chúng tôi. Vietcombank vinh dự là thương 
hiệu đứng đầu trong bảng xếp hạng thương hiệu bảo hiểm, 
ngân hàng Việt Nam năm 2021 (Vietnam Banking & 
Insurance Rankings 2021). Đây là thông tin được công bố 
mới đây bởi YouGov - một công ty nghiên cứu và phân tích 
dữ liệu quốc tế, có trụ sở chính tại Anh và hiện có mặt tại 
hơn 40 quốc gia. 

Chung cùng niềm vui tháng Mười, trong khí thế tưng 
bừng kỷ niệm 45 năm thành lập Vietcombank TP. Hồ Chí 
Minh và 30 năm thành lập Vietcombank Quảng Ninh, dòng 
chảy sự kiện hoạt động của Vietcombank lại càng thêm sôi 
động với những cống hiến mới, đóng góp không ngừng nghỉ 
cho sự ổn định, phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước 
như đã gắn bó, đồng hành cùng lịch sử.

Nuôi giữ ngọn lửa yêu thương, tinh thần “Không để ai 
bị bỏ lại phía sau”, Vietcombank trao tặng gói an sinh xã 
hội 100 tỷ đồng cho Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và trao tặng 
50.000 túi quà an sinh trị giá 12,5 tỷ đồng trong khuôn khổ 
chương trình “Triệu túi an sinh”. 

Tiếp tục chung tay cùng các địa phương trong công tác 
phòng chống dịch, các chi nhánh Vietcombank trên cả nước 
đã có nhiều hoạt động ủng hộ thiết thực, góp phần nhanh 
chóng đẩy lùi dịch bệnh, từng bước đưa cuộc sống trở về 
“bình thường mới”. 

Vietcombank xin kính chúc quý bạn đọc sức khỏe, 
hạnh phúc, tận hưởng mùa Thu tháng Mười và giữ vững tinh 
thần để vượt qua đại dịch! 

Trân trọng,                                              
Ban Biên tập

Ảnh: Lê Anh
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S&P tiếp tục đánh giá xếp hạng tín nhiệm Vietcombank 
cao nhất trong số những ngân hàng Việt Nam 

được S&P đánh giá xếp hạng năm 2021
Dương Huyền

Trụ sở chính Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 16/9/2021, S&P đã chính thức công bố báo cáo kết quả rà soát xếp hạng 
tín nhiệm Vietcombank với thứ hạng tín nhiệm cao nhất trong số những ngân hàng 
được S&P đánh giá tại Việt Nam.

Ngày 16/9/2021, S&P đã chính thức công 
bố báo cáo kết quả rà soát xếp hạng tín nhiệm 
Vietcombank với thứ hạng tín nhiệm cao nhất 
trong số những ngân hàng được S&P đánh giá 
tại Việt Nam. 

Theo đó, định hạng nhà phát hành dài hạn 
được S&P xếp hạng BB-; định hạng nhà phát 
hành ngắn hạn được S&P xếp hạng B; còn Triển 
vọng được S&P đánh giá ở mức Tích cực. Điểm 
nổi bật của kỳ báo cáo này là S&P tiếp tục duy 
trì Triển vọng của Vietcombank ở mức Tích cực 
(được đưa ra lần đầu vào tháng 5/2021 khi đó 
S&P đã nâng Triển vọng của Vietcombank lên 

mức Tích cực từ mức Ổn định năm 2020), kết 
quả rà soát xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank 
trên các khía cạnh chính còn lại giữ nguyên so 
với kỳ đánh giá năm 2020.

S&P đã có những nhận xét tích cực về 
Vietcombank như: ngân hàng có thị phần lớn, 
thương hiệu uy tín và tiếp tục tin tưởng rằng 
Vietcombank sẽ kiểm soát tốt ảnh hưởng của 
dịch COVID-19 tới chất lượng tài sản và lợi 
nhuận. S&P sẽ nâng định hạng của Vietcombank 
nếu S&P nâng định hạng tín nhiệm quốc gia của 
Việt Nam trong vòng 12-24 tháng tới.

Giá trị thương hiệu Vietcombank đứng đầu trong Top 25 
thương hiệu tài chính dẫn đầu do Forbes Việt Nam công bố

Vietcombank trao tặng gói an sinh xã hội 
100 tỷ đồng cho Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Vietcombank chung tay ủng hộ 
công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của 
Vietcombank trong tiến trình chuyển đổi số

Vietcombank triển khai thêm nhiều 
tính năng mới trên VCB Digibank

Thư viết vội trước giờ “chiến đấu”

“Ngọn lửa yêu thương”
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Giá trị thương hiệu Vietcombank đứng đầu 
trong Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu do 

Forbes Việt Nam công bố 

Với giá trị 705 triệu USD, thương hiệu Vietcombank đứng đầu về giá trị trong 
danh sách 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam do Forbes Việt Nam 
công bố trong số báo đã phát hành tháng 9/2021 (số 96 & 97).

Lê Hồng Quang Forbes Việt Nam & Thế Dương

nhận thấy giá trị một số ngân hàng Việt Nam đã 
vượt hoặc tiệm cận các đối thủ mạnh trong khu 
vực. Chẳng hạn vào trung tuần tháng 7/2021, 
vốn hóa của Vietcombank đã vượt Commercial 
Siam Bank (SCB) - ngân hàng lớn nhất Thái Lan 
và trên đường tiệm cận với định chế tài chính 
lớn nhất Malaysia là Malayan Banking Berhad 
(Maybank). So sánh với hai ngân hàng, tuy quy 
mô tổng tài sản Vietcombank vẫn còn khoảng 
cách nhưng được thị trường, trong đó có định 
chế tài chính nước ngoài định giá cao dựa trên 
dư địa tăng trưởng của thị trường tài chính, sức 
mạnh nội tại và tốc độ tăng trưởng của doanh 
nghiệp.

Forbes Việt Nam tính toán và công bố danh 
sách các thương hiệu giá trị nhất Việt Nam lần 
đầu tiên năm 2016. Trong lần thứ sáu thực hiện 
danh sách, Forbes Việt Nam có một điều chỉnh 
quan trọng. Theo đó, thay vì thực hiện danh 
sách tổng hợp như năm lần trước đây, kể từ 
năm 2021, Forbes Việt Nam tập trung tính toán 

Giá trị thương hiệu của Vietcombank tăng 
mạnh so với năm trước đó, tương đương với 
tổng giá trị của 2 Ngân hàng TMCP Nhà nước 
khác cộng lại: VietinBank ở vị trí thứ ba với giá 
trị thương hiệu là 388 triệu USD và BIDV ở vị trí 
thứ năm với giá trị thương hiệu là 320 triệu USD. 
Danh sách 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu 
Việt Nam do Forbes Việt Nam công bố gồm các 
công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính; gồm: 
ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. Tổng 
giá trị của 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu 
đạt 3,95 tỷ USD. Trong danh sách, ngành ngân 
hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17 đại diện, kế 
tiếp là chứng khoán với 5 đại diện và ngành bảo 
hiểm với 3 đại diện. Do quy mô và tính chất hoạt 
động, ngành ngân hàng cũng chiếm 14 vị trí dẫn 
đầu trong danh sách.

Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này 
khi làn sóng COVID-19 bùng phát lần thứ tư 
gây tác động tiêu cực nghiêm trọng đến kinh 
tế và xã hội. Khi tính toán, Forbes Việt Nam 

giá trị thương hiệu của các công ty trong một 
lĩnh vực cụ thể. Sự điều chỉnh này nhằm mở 
rộng đối tượng tính toán và tập trung chuyên 
sâu trong từng lĩnh vực. Mặt khác, với thời gian 
đủ dài nhìn vào danh sách có thể thấy sự thay 
đổi, phát triển của doanh nghiệp.

Giữa tháng 9/2021, YouGov - một công ty 
nghiên cứu và phân tích dữ liệu quốc tế, có trụ 
sở chính tại Anh và hiện có mặt tại hơn 40 quốc 
gia cũng đã công bố Bảng xếp hạng thương 
hiệu bảo hiểm, ngân hàng Việt Nam năm 2021 
(Vietnam Banking & Insurance Rankings 2021). 
Tại bảng xếp hạng riêng các thương hiệu ngân 
hàng hàng đầu Việt Nam, Vietcombank cũng 
đứng thứ nhất trong các ngân hàng Việt Nam. 
Bảng xếp hạng này được lập ra dựa trên điểm 
số Index từ YouGov BrandIndex, công cụ đo 
lường các đánh giá của người tiêu dùng về 
những thương hiệu tài chính của Việt Nam và 
quốc tế. Điểm Index này được tính trên các tiêu 
chí: từ nhận thức của người tiêu dùng về các 

khía cạnh của thương hiệu, chất lượng tổng 
quát, giá trị, ấn tượng, uy tín, sự hài lòng, và việc 
liệu người tiêu dùng có muốn giới thiệu thương 
hiệu này cho người khác hay không.

Liên tiếp dẫn đầu trong các Bảng xếp hạng 
bởi các Công ty, Tạp chí uy tín đã khẳng định Giá 
trị Thương hiệu Vietcombank hiện đã và đang là 
ngân hàng số 1 Việt Nam và vẫn đang quyết 
liệt hiện thực hoá mục tiêu chiến lược đến năm 
2025 giữ vững vị trí ngân hàng số 1 Việt Nam, 
trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu 
vực châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính 
ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1000 
doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, có 
đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam. 
Việc tiếp tục được vinh danh và ghi nhận trong 
bảng danh sách mà Forbes Việt Nam công bố 
lần này, một lần nữa khẳng định thương hiệu, 
uy tín, vị thế của Vietcombank không chỉ tại thị 
trường trong nước mà còn tại thị trường khu 
vực và quốc tế./.

TIÊU ĐIỂM
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Cũng theo YouGov, tại Bảng xếp hạng riêng 
các thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam, 
Vietcombank cũng đứng thứ nhất trong các 
ngân hàng Việt Nam.

Bảng xếp hạng này được lập ra dựa trên 
điểm số Index từ YouGov BrandIndex, công cụ 
đo lường các đánh giá của người tiêu dùng về 
những thương hiệu tài chính của Việt Nam và 
quốc tế. Điểm Index này được tính trên các tiêu 
chí: từ nhận thức của người tiêu dùng về các 
khía cạnh của thương hiệu, chất lượng tổng 
quát, giá trị, ấn tượng, uy tín, sự hài lòng, và việc 
liệu người tiêu dùng có muốn giới thiệu thương 
hiệu này cho người khác hay không.

Trong bảng công bố năm 2021 này, YouGov 
cũng cho biết: Vietcombank là thương hiệu 
đứng đầu bảng xếp hạng của chỉ số cải thiện 
có mức tăng trưởng tốt nhất với mức tăng 6,2 
điểm so với cùng kì năm trước. 

“Đây là lần đầu tiên YouGov ra mắt bảng xếp 
hạng những thương hiệu tài chính được người 
tiêu dùng Việt Nam tin tưởng, đánh giá cao và 
đề cử. Dữ liệu cho thấy  Vietcombank là thương 
hiệu tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam. Điều 
này là minh chứng cho chất lượng, giá trị và 
uy tín của Vietcombank đối với người tiêu dùng 
trong nước” – ông Thue Quist Thomasen, Giám 
đốc Điều hành YouGov Việt Nam cho biết.

Vietcombank đứng đầu trong bảng xếp hạng các thương hiệu 
bảo hiểm, ngân hàng Việt Nam do công ty nghiên cứu và 

phân tích dữ liệu quốc tế của Anh công bố

Vietcombank là thương hiệu đứng đầu trong bảng xếp hạng thương hiệu 
bảo hiểm, ngân hàng Việt Nam năm 2021 (Vietnam Banking & Insurance Rankings 
2021). Đây là thông tin được công bố mới đây bởi YouGov - một công ty 
nghiên cứu và phân tích dữ liệu quốc tế, có trụ sở chính tại Anh và hiện có mặt 
tại hơn 40 quốc gia. 

Bảng xếp hạng lần này dựa trên hơn 45.222 
câu trả lời trong cuộc khảo sát người tiêu dùng 
Việt Nam trong khoản thời gian 1 năm, từ tháng 
7/2020 đến tháng 7/2021.

Theo đó, Vietcombank đứng đầu bảng xếp 
hạng với điểm số 26,6. Số điểm này tốt hơn 
nhiều so với điểm số của các ngân hàng xếp 
ngay sau: Ngân hàng đứng ở vị trí thứ hai đạt 
21,6 điểm và Ngân hàng đứng ở vị trí thứ ba đạt 
20,3 điểm.

Bảng xếp hạng này cũng đo lường cả xu 
hướng thay đổi trong thái độ của người tiêu dùng 
với các thương hiệu ngân hàng và bảo hiểm, hỗ 
trợ theo dõi sự cải thiện sức khỏe thương hiệu 
của các công ty dịch vụ tài chính. 

Vietcombank hiện đã và đang là ngân hàng 
số 1 Việt Nam và vẫn đang quyết liệt hiện thực 
hoá mục tiêu chiến lược đến năm 2025 giữ 
vững vị trí ngân hàng số 1 Việt Nam, trở thành 
một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu 
Á, một trong 300 tập đoàn tài chính, ngân hàng 
lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp 
niêm yết lớn nhất toàn cầu, có đóng góp lớn vào 
sự phát triển của Việt Nam. Việc tiếp tục được 
vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” lần 
này một lần nữa sự khẳng định thương hiệu, 
uy tín, vị thế của Vietcombank không chỉ tại thị 
trường trong nước mà còn tại thị trường khu 
vực và quốc tế.

Vietcombank - thương hiệu số 1 trong 
Bảng xếp hạng các thương hiệu Ngân hàng và 

Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam 2021.

Vietcombank – thương hiệu số 1 trong Top các 
thương hiệu Ngân hàng và Bảo hiểm 

có sự cải thiện hàng đầu.

Đặng Thành Hồ Ngọc Linh

TIÊU ĐIỂM

Vietcombank đứng thứ nhất trong Bảng xếp hạng 
Top 10 Ngân hàng năm 2021 với điểm số 26,6, 

tốt hơn nhiều so với điểm số các ngân hàng xếp sau.
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Vietcombank ủng hộ 25 tỷ đồng cho chương trình 
“Sóng và máy tính cho em”

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ủng hộ 
25 tỷ đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ 
các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh đang 
ở vùng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg có điều kiện học tập trực tuyến hiệu quả.

Lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính chủ trì đã diễn ra tối 12/9 theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ và 63 
điểm cầu các tỉnh/thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại 
Lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngoài việc hỗ trợ các 
cháu có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng dịch thiết bị học trực tuyến, chương trình “Sóng và máy 
tính cho em” góp phần để tiến tới phủ sóng Internet ở những vùng còn chưa có sóng, nâng cao 
chất lượng sóng nhằm mục tiêu thực hiện ứng dụng khoa học trong giáo dục, nâng cao dân trí, mở 
mang tri thức xã hội, nhất là phát triển xã hội số, chuyển đổi số. Thủ tướng tin tưởng rằng, chương 
trình sẽ truyền đi năng lượng tích cực, ý nghĩa nhân văn đến cộng đồng để góp phần xây dựng 
một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn trong kỷ nguyên công nghệ số, giúp các em học sinh, nhất là ở 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận bình đẳng với những 
gì mà Đảng và Nhà nước dành cho các em.

Để chung tay cùng chương trình, Vietcombank 
ủng hộ 25 tỷ đồng với mong muốn góp phần 
đem đến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn có điều kiện để học học tập hiệu quả hơn, 
đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 
diễn biến phức tạp.

Với mục tiêu xuyên suốt là hướng tới một 
ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng 
đồng, trong những năm qua, hoạt động an sinh 
xã hội của Vietcombank không ngừng được 
đẩy mạnh với nhiều chương trình thiết thực, ý 
nghĩa, được triển khai trên quy mô lớn, đóng 
góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, 
xã hội, trong đó tập trung vào hai lĩnh vực trọng 
điểm là giáo dục và y tế. Với việc đầu tư cho 
các chương trình cộng đồng trong lĩnh vực giáo 
dục, Vietcombank đã khẳng định cam kết đồng 
hành cùng thế hệ trẻ của đất nước, hỗ trợ các 
em phát huy tài năng và trí tuệ của mình; đồng 
thời khẳng định sự quan tâm đến sự nghiệp 

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ 
Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank (ngồi giữa, hàng 2) tham dự 
Lễ phát động tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ.

Xuyến Chi Nhật Bắc

TIÊU ĐIỂM NỔI BẬT

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank

Ngày 7/9/2021, thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Đảng ủy Vietcombank 
đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ phiên họp thường kỳ hằng tháng tại Trụ sở chính, 
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, thông qua hình thức trực tiếp và hệ thống 
hội nghị trực tuyến MS Team.

Tham dự Hội nghị, về phía đại diện lãnh 
đạo các Vụ thuộc các Ban Đảng Trung ương 
và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có 
đồng chí Vũ Việt Phương – Phó Vụ trưởng Vụ 
Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, 
Ban Nội Chính Trung ương; đồng chí Dương 
Thị Mai – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng 
phòng Nghiệp vụ 2, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về 
phía Vietcombank, tham dự trực tiếp tại Trụ sở 
chính và qua hệ thống MS Team, có đồng chí 
Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; đồng chí 
Đỗ Việt Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, 

Đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì Hội nghị.

thành viên Hội đồng Quản trị; đồng chí Nguyễn 
Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành 
cùng sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí đại diện 
các đơn vị tham mưu giúp việc cho Đảng ủy 
Vietcombank.

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm 
túc, Hội nghị đã triển khai các nội dung: (i) Báo 
cáo kết quả thực hiện công tác Đảng tháng 
8/2021, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2021; (ii) Xin 
ý kiến kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú; (iii) 
Xin ý kiến chỉ định Bí thư Chi bộ Vietcombank       
Chi nhánh Đắk Nông và các nội dung khác.

Minh Yến

trồng người, tạo động lực đưa phong trào thi 
đua trong học tập ngày càng phát triển.

Việc ủng hộ cho chương trình “Sóng và 
máy tính cho em” là hoạt động tiếp nối chuỗi 
các hoạt động của Vietcombank hưởng ứng 
chủ trương của Chính phủ và chung tay cùng 
cộng đồng nhằm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. 
Trong thời gian qua, Vietcombank đã tích 
cực ủng hộ cho các hoạt động phòng chống 
dịch như: Ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống 
COVID-19; hỗ trợ cho các cơ sở y tế, các 
địa phương bùng phát dịch… với kinh phí 
lên đến hơn 379 tỷ đồng kể từ khi dịch bệnh 
bùng phát trong năm 2020 đến nay.

Cùng với các hoạt động ủng hộ trực 
tiếp cho công tác phòng, chống dịch, 
Vietcombank cũng đã đồng hành, chia sẻ 
khó khăn với khách hàng doanh nghiệp và cá 
nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thông qua 
các đợt giảm lãi suất, giảm phí, cơ cấu nợ, 
giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng… với 
tổng số tiền lãi hỗ trợ dự kiến lên tới 7.100 
tỷ đồng và hàng trăm tỷ đồng giảm phí trong 
năm 2021.
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Vietcombank trao tặng gói an sinh xã hội 
100 tỷ đồng cho Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Ngày 9/9/2021, tại trụ sở Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Vietcombank và Sở Y tế 
TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình trao tặng gói an sinh xã hội 
trị giá 100 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự buổi lễ, về phía UBND 
TP. Hồ Chí Minh có ông Võ Văn Hoan - 
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành 
phố. Về phía Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, có 
sự tham dự của Bác sĩ Chuyên khoa 2 
Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế. 
Đại diện Vietcombank có ông Đặng Hoài 
Đức – Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, 
Bí thư Đảng bộ Văn phòng đại diện (VPĐD) 
phía Nam, Phó Tổng Giám đốc; ông Ngô 
Minh Nhựt - Giám đốc Vietcombank Tân 
Định, cùng đại diện lãnh đạo các phòng/
ban tại Chi nhánh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoài Đức - Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng bộ VPĐD phía 
Nam, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank khẳng định: Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, 
ngân hàng là lĩnh vực hoạt động kinh doanh liên tục. Do đó, dù trong điều kiện dịch bệnh, các 
cán bộ Vietcombank hằng ngày vẫn làm việc để đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt, an toàn. 
Vietcombank đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ y tế để đảm bảo sức 
khỏe, an toàn cho cán bộ nhân viên, đặc biệt là các chi nhánh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) 
trao biển tượng trưng tài trợ cho đại diện Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Giáp Mai Huy

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, lời 
kêu gọi của Chủ tịch nước và Ủy ban MTTQ Việt 
Nam, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát 
trong năm 2020 đến nay, Vietcombank đã có 8 
đợt giảm lãi suất để hỗ trợ cộng đồng doanh 
nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
COVID-19; giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp, cá 
nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 
tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam áp dụng giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Tổng số tiền lãi Vietcombank 
hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc cả năm 2021 
là 7.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tính từ đầu năm 
2020 đến nay, Vietcombank đã cam kết và 
tài trợ lên đến 368 tỷ đồng để hỗ trợ các địa 
phương và ngành y tế trong công tác phòng, 
chống dịch COVID-19. Riêng với ngành y tế, từ 
đầu năm, Vietcombank liên tục ban hành nhiều 
gói sản phẩm tín dụng, dịch vụ thanh toán, quản 
lý hệ thống nhằm hỗ trợ các bệnh viện trong vận 
hành và nâng cao hiệu quả công tác.

Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 tại 
Việt Nam với biến chủng mới có tốc độ lây 
nhiễm cao khiến quy mô và diễn biến của đợt 
dịch này phức tạp hơn nhiều so với các đợt 
dịch trước, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế. 

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
(thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh cùng đại diện Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 

và các đại biểu tham dự

Với mong muốn chia sẻ với nỗi vất vả của tập 
thể y bác sỹ cũng như kịp thời chia sẻ, đồng 
hành với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, tại buổi lễ, 
thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Đặng 
Hoài Đức – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí 
thư Đảng bộ VPĐD phía Nam, Phó Tổng Giám 
đốc đã trao tặng gói an sinh xã hội trị giá 100 
tỷ đồng cho đại diện Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, 
góp phần hỗ trợ hơn 40 bệnh viện/cơ sở y tế 
trên địa bàn thành phố có thêm nguồn lực trong 
công tác phòng, chống dịch. Hoạt động này của 
Vietcombank tiếp tục thể hiện cam kết mạnh 
mẽ trong hành trình xanh đóng góp những giá 
trị thiết thực cho cộng đồng.

Chương trình “Triệu túi an sinh” triển khai 
từ ngày 20/8/2021 đến khi công bố hết dịch 
COVID-19 và được triển khai tại các tỉnh, thành 
phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, 
trước mắt tập trung tại TP. Hồ Chí Minh, các 
tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, các tỉnh 
bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh. Chương 
trình hướng đến hỗ trợ người dân và thanh 
thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tập 
trung vào các nhóm đối tượng: Người nghèo 
đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, 
bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo, thanh niên 
công nhân bị mất việc, sinh viên, học sinh, thiếu 
niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, thanh 
thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển, người dân 
và thanh thiếu nhi hoặc gia đình có người thân 
là F0, F1, có hoàn cảnh khó khăn, con em gia 
đình cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá có hoàn cảnh 
khó khăn. Chương trình phấn đấu sẽ trao tặng 
1 triệu túi quà an sinh đến khi công bố hết dịch. 
Mỗi túi quà an sinh là túi lương thực, thực phẩm 
như gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, rau củ 
cho người dân sử dụng trong vòng 1 tuần trị 
giá 250.000 đồng/túi hoặc túi thuốc an sinh bao 
gồm thuốc cơ bản phòng, chống dịch theo danh 
mục hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngày 31/8/2021, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ triển khai 
chương trình “Triệu túi an sinh”. Đại diện Vietcombank, bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng 
Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn tham dự sự kiện.

Vietcombank trao tặng 50.000 túi quà an sinh trị giá 
12,5 tỷ đồng trong khuôn khổ chương trình “Triệu túi an sinh”

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là nhóm người 
yếu thế, người lao động giản đơn, người nghèo đang sống tại 
các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai 
chương trình “Triệu túi an sinh” đồng hành, giúp đỡ những người dân nghèo 
và nhóm người yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc, 
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Vietcombank 

phát biểu tại chương trình.

Minh Yến

Tại buổi lễ, bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó 
Tổng Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Công 
đoàn Vietcombank đã trao tặng chương trình 
50.000 túi quà an sinh trị giá 12,5 tỷ đồng. Việc 
tiên phong đóng góp cho chương trình nhân 
văn này của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ của 
Vietcombank trong hành trình đóng góp những 
giá trị thiết thực cho cộng đồng. Là một trong 
bốn tổ chức tín dụng có quy mô lớn nhất cả 
nước, bên cạnh chất lượng hiệu quả hoạt động, 
Vietcombank luôn là ngân hàng tiên phong với 
mức tài trợ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm trong 
đó y tế và giáo dục luôn là lĩnh vực được 
Vietcombank quan tâm chú trọng dành nhiều ưu 
tiên. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền 
Vietcombank cam kết thực hiện hỗ trợ cho các 
hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 là 368 
tỷ đồng. Bằng những hoạt động và đóng góp 
thiết thực trong thời gian vừa qua, Vietcombank 
mong muốn chung tay cùng cả nước để nhanh 
chóng đẩy lùi dịch COVID-19.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc, 
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Vietcombank 

(thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị tài trợ.

NỔI BẬT
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Tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng - Uỷ viên 
BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy,  Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank và ông Nguyễn Thanh 
Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều 
hành Vietcombank đã trao Quyết định số 1566/
QĐ – VCB – TCNS ngày 16/09/2021 và hoa 
chúc mừng ông Colin Richard Dinn giữ chức 
Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam. 

Ông Colin Richard Dinn có nhiều năm kinh 
nghiệm và đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng 
trong vai trò điều hành, phát triển công nghệ và 
chuyển đổi số của các Ngân hàng/tổ chức tín 
dụng, Công ty đa quốc gia về công nghệ tại khu 
vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của ông Phạm Quang Dũng – Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối 
DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám 
đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank; ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT Vietcombank; 
ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank; bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; cùng đại diện 
lãnh đạo các phòng ban trung tâm Trụ sở chính có liên quan.

Vietcombank công bố quyết định bổ nhiệm 
Giám đốc Trung tâm ngân hàng số

Sáng ngày 20/09/2021, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank), 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra 
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Thành viên Ban lãnh đạo Vietcombank tham dự buổi lễ chụp 
ảnh lưu niệm cùng tân Giám đốc Trung tâm ngân hàng số 

Vietcombank.

Ông Colin Richard Dinn - tân Giám đốc Trung tâm 
Ngân hàng số Vietcombank phát biểu nhận nhiệm vụ.

Dương Huyền

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng 
- Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh giá cao 
những kinh nghiệm, hiểu biết của ông Colin 
Richard Dinn trong lĩnh vực công nghệ số. Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank nhấn mạnh, đây là sự 
bổ sung nhân sự cần thiết và kỳ vọng tân Giám 
đốc Trung tâm Ngân hàng số sẽ đóng góp tích 
cực trong việc thực thi chiến lược chuyển đổi 
số tại Vietcombank với những bước đi nhanh 
hơn và mạnh mẽ hơn, góp phần hiện thực hóa 
mục tiêu giúp Vietcombank trở thành ngân hàng 
số 1 về chuyển đổi số tại Việt Nam, đứng trong 
Top dẫn đầu các ngân hàng chuyển đổi số của 
khu vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Colin Richard 
Dinn - Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số 
Vietcombank cảm ơn sự tín nhiệm của Ban 
Lãnh đạo và sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần 
trách nhiệm cao nhất, phối hợp cùng các phòng 
ban liên quan hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu 
mà Ban Lãnh đạo giao phó.

Ông Phạm Quang Dũng- Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên trái) và 
ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó TGĐ phụ trách BĐH Vietcombank 

(ngoài cùng bên phải) trao Quyết định và hoa chúc mừng cho 
tân Giám đốc Trung tâm ngân hàng số Vietcombank..

Vietcombank công bố quyết định điều động và bổ nhiệm 
Trưởng phòng Pháp chế 

Ngày 01/10/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã 
tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm 
Trưởng phòng Pháp chế.

 Xuyến Chi

Tham dự Lễ công bố có các đồng chí: Phạm 
Quang Dũng – Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; 
Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách Ban điều hành Vietcombank; Hồng Quang 
- Thành viên HĐQT Vietcombank kiêm Giám 
đốc Khối Nhân sự cùng đại diện một số Phòng/
Ban/Chi nhánh liên quan.

Tại Quyết định số 1588/QĐ-VCB-TCNS, Hội 
đồng quản trị Vietcombank điều động và bổ 
nhiệm đ/c Nguyễn Văn Phương – Phó Giám 
đốc chi nhánh Chương Dương giữ chức vụ 
Trưởng phòng Pháp chế Vietcombank kể từ 
ngày 01/10/2021.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Quang 
Dũng – Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh 
giá cao năng lực, kinh nghiệm công tác của đ/c 
Nguyễn Văn Phương với 25 năm công tác trong 

hệ thống Vietcombank và trải qua nhiều vị trí 
công tác khác nhau. Đồng chí Chủ tịch HĐQT 
nhấn mạnh vai trò của phòng Pháp chế với 
chức năng giúp việc cho Ban lãnh đạo và hỗ trợ 
cho toàn hệ thống Vietcombank về hoạt động 
pháp lý, đồng thời đề nghị đ/c Nguyễn Văn 
Phương trên vị trí công tác mới nhanh chóng 
tiếp nhận toàn toàn bộ hoạt động của phòng, 
phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên 
trong phòng, đưa hoạt động của phòng ngày 
càng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 
hoạt động của hệ thống, đặc biệt là việc chuyển 
đổi số theo chiến lược mà Vietcombank đặt ra 
trong giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 
2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng phòng 
Pháp chế Vietcombank bày tỏ niềm vinh dự khi 
được Ban lãnh đạo Vietcombank tin tưởng, 
giao nhiệm vụ, trọng trách mới và cam kết sẽ 
cùng với toàn thể phòng Pháp chế đoàn kết, 
đồng lòng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, góp phần tích cực để hoàn thành các mục 
tiêu hoạt động của Vietcombank./.

Đồng chí Phạm Quang Dũng –  Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Vietcombank (bên trái) trao Quyết định cho 
đồng chí Nguyễn Văn Phương

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
Ban điều hành (bên trái) tặng hoa chúc mừng tân 

Trưởng phòng Pháp chế
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Vietcombank ra mắt Chương trình Khách hàng thân thiết
 VCB Rewards

Ngày 8/9/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
chính thức ra mắt Chương trình Khách hàng thân thiết – VCB Rewards dành 
cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số và dịch vụ thẻ. Tham gia 
chương trình, khách hàng sẽ được tích điểm khi thực hiện giao dịch 
thanh toán thẻ hoặc thực hiện giao dịch trên ngân hàng số VCB Digibank. 
Số điểm tích lũy thành công được sử dụng để đổi những phần quà thiết thực.

Tham gia dễ dàng

Để tham gia VCB Rewards, khách hàng 
chỉ cần đăng ký sử dụng Ngân hàng số VCB 
Digibank. Chương trình cũng tự động áp dụng 
với các khách hàng cá nhân hiện hữu đang sử 
dụng dịch vụ ngân hàng số của Vietcombank. 
Toàn bộ quá trình tích điểm và đổi quà được lưu 
trữ, cập nhật tự động trên VCB Digibank, khách 
hàng có thể tra cứu lịch sử tích điểm và đổi quà 
của mình bất cứ lúc nào.

Nhân dịp ra mắt chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank chia 
sẻ: “Trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển, tài sản lớn nhất của chúng tôi chính là hàng triệu 
khách hàng đã tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng ngân hàng. Chương trình Khách hàng thân 
thiết VCB Rewards ra mắt ngày hôm nay chính là một lời CẢM ƠN của chúng tôi gửi tới khách 
hàng vì đã lựa chọn và thực hiện giao dịch mỗi ngày cùng Vietcombank”.

Phòng Marketing Bán lẻ Tư liệu

Tích điểm khi thanh toán thẻ và giao dịch trên VCB Digibank

Sau khi tham gia chương trình VCB Rewards, 
khách hàng có thể bắt đầu tích điểm ngay bằng 
cách thanh toán thẻ hoặc thực hiện các giao 
dịch thanh toán hóa đơn/mua sắm/thanh toán 
bằng mã QR… trên VCB Digibank. 01 điểm VCB 
Rewards tích lũy được có giá trị tương đương 
01 VND.

Đối với các giao dịch thẻ, với mỗi 1.000 đồng 
thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ (bao 
gồm cả các đơn vị chấp nhận thẻ trực tuyến), 
khách hàng sẽ được cộng từ 01 đến 03 điểm 
VCB Rewards tùy theo loại thẻ. Chương trình 
không áp dụng đối với các loại thẻ đã có sẵn 
tính năng hoàn tiền, cộng dặm, cộng điểm và 
một số sản phẩm thẻ đặc thù khác.

Đối với các giao dịch trên VCB Digibank, khi 
thực hiện 01 giao dịch thanh toán hóa đơn (bao 
gồm các loại giao dịch: Thanh toán hóa đơn tiền 
điện, nước, viễn thông, truyền hình cáp, phí bảo 
hiểm...), khách hàng sẽ được cộng 100 điểm 

VCB Rewards. Bên cạnh đó, với mỗi 1.000 đồng 
mua sắm trên VCB Digibank (bao gồm các giao 
dịch: Thanh toán bằng mã QR, đặt vé máy bay, 
đặt phòng khách sạn, đặt vé tàu, xe, đặt hoa, 
mua sắm online – VNPAY Shopping, mua bảo 
hiểm…), khách hàng sẽ được cộng 01 điểm 
VCB Rewards. Đây là các nhóm tính năng được 
đông đảo khách hàng sử dụng trên ngân hàng 
số VCB Digibank.

Sử dụng điểm linh hoạt

Số điểm mà khách hàng tích lũy sẽ được 
sử dụng để đổi quà hoặc mua sắm hàng hóa 
ngay trên VCB Digibank. Ở thời điểm hiện tại, 
điểm của khách hàng có thể được sử dụng 
để: Thanh toán phí thường niên thẻ tín dụng; 
Nạp tiền điện thoại trả trước và trả sau; Chuyển 
tiền từ thiện và Mua sắm Online ngay trên VCB 
Digibank.

Toàn bộ số điểm tích lũy của khách hàng sẽ 

có hiệu lực trong năm tích lũy đến hết ngày 
31/10 của năm tiếp theo. Khách hàng có thể 
kiểm tra số điểm đã tích lũy và số điểm sắp hết 
hiệu lực bất kỳ lúc nào trên VCB Digibank để có 
kế hoạch sử dụng tốt nhất.

Để cảm ơn và chào đón khách hàng, 
Vietcombank áp dụng chính sách ưu đãi tặng 
1.000 điểm cho tất cả hội viên mới của VCB 
Rewards.
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Vietcombank TP. Hồ Chí Minh:

45 năm hoạt động và phát triển
Một chặng đường vinh quang đầy gian khó

       Với tư cách người anh đồng nghiệp cao niên của đại gia đình 
Vietcombank lại là một trong những nhà lãnh đạo Vietcombank thuở ban đầu 
xây dựng và phát triển, thuộc nhóm 3x, theo lời nói dân dã ngày nay, tôi đã 
chứng kiến liên tục mọi hoạt động kinh doanh của Vietcombank 
nói chung và của Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Vietcombank TP. Hồ Chí Minh ra đời ngay vào 
những ngày đầu sau giải phóng 30/4/1975 lịch 
sử với tổ chức tiền thân là Ngân hàng Việt Nam 
Thương tín của Ngân hàng Quốc gia miền Nam 
Việt Nam, trực thuộc Chính phủ cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Đến cuối năm 1976, Ngân hàng Quốc gia 
miền Nam Việt Nam hợp nhất với Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam và Vietcombank tiến hành 
cuộc cải tổ cơ cấu tổ chức lần thứ I, không còn 
duy trì tổ chức “hai trong một” – Cục Ngoại 
hối kiêm nhiệm Ngân hàng Ngoại thương nữa. 
Cũng từ đó, Vietcombank TP. Hồ Chí Minh ra 
đời, vào ngày 01/11/1976, kết thúc vai trò của 
Ngân hàng Việt Nam Thương tín.

Thời kỳ ban đầu kể từ lúc ra đời đến cuối 
những năm 1980, Vietcombank TP. Hồ Chí 
Minh là chi nhánh đầu tiên và lớn nhất của 
Vietcombank. Đây là thời kỳ Vietcombank 
vẫn giữ vai trò ngân hàng chuyên doanh đối 
ngoại độc quyền, theo cơ chế ngân hàng một 
cấp.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện rất 
đắc lực việc cho vay sản xuất, chế biến và thu 
mua hàng xuất khẩu theo các Nghị định thư 
thương mại mà nước ta đã ký kết với các nước 
Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác, 
nhất là các nước XHCN khối SEV thông qua 
chức năng Vietcombank là ngân hàng được uỷ 
quyền của nước ta tại Ngân hàng Hợp tác kinh 
tế quốc tế (MBES) của khối SEV. Chi nhánh TP. 
Hồ Chí Minh còn xử lý rất tốt việc cho vay các 
chi nhánh Tổng công ty xuất nhập khẩu TW tại 
Sài Gòn, về chi phí giao nhận, kho vận ngoại 
thương đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
qua cảng. 

Có thể nói, trong quan hệ thương mại với các 
nước XHCN – khu vực I – gần 70% khối lượng 
hàng XNK đều qua Cảng Sài Gòn, nên công tác 
tín dụng liên quan và đặc biệt là công tác thanh 
toán quốc tế về xuất khẩu, Chi nhánh TP. Hồ Chí 
Minh đã đảm đương trên 65% tổng khối lượng 
dịch vụ. 

Công việc sôi nổi tiếp theo diễn ra tại Chi 
nhánh TP. Hồ Chí Minh là nghiệp vụ chi trả kiều 
hối. Không dừng lại ở nghiệp vụ chi trả kiều hối 
thông thường, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh còn 
góp công nghiên cứu, đi sát thực tiễn dân cư 
để cùng Vietcombank kiến nghị chính sách kiểu 
hối, thể hiện trong một văn bản lịch sử: “Đề án 
về việc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam triển 
khai kinh doanh dịch vụ kiều hối”. Chính trên 
cơ sở đó, Hội đồng Bộ trưởng thời kỳ đầu đổi 
mới đã có cơ chế, chính sách mới mẻ, thông 
thoáng, rộng mở đối với kiều bào về kiều hối, thi 
hành cho đến tận ngày nay. Một hoạt động nổi 
bật mà Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, thực hiện là 
những tháo gỡ về vốn ngoại tệ USD, là “bà đỡ 
về ngoại tệ” cho các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh xuất nhập khẩu… thời kỳ bấy giờ. 

Đúng như lời nhận định của một vị lãnh đạo 
cao nhất trong Thành ủy và UBND TP. Hồ Chí 
Minh khi đó, đã viết: “Trong những năm đầu giải 
phóng, thành phố gặp muôn vàn khó khăn, thiếu 
thốn. Trong bối cảnh lúc bấy giờ, Vietcombank 
Trung ương thông qua Vietcombank Thành phố 
Hồ Chí Minh, đã cho thành phố vay không thu 
hồi 10 triệu USD (là một khoản ngoại tệ không 

Sự ra đời của một tổ chức, đơn vị kinh tế 
nào cũng đều bắt đầu từ nguồn nhân lực. 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh hình thành nguồn 
nhân lực khá đa dạng, đặc biệt có ý nghĩa lịch 
sử của một ngân hàng cơ sở. Có thể nói, ngay 
từ những ngày đầu sau năm 1975, Vietcombank 
nói chung và chủ yếu là Chi nhánh TP. Hồ Chí 
Minh nói riêng, đã có sự rộng mở trong chính 
sách cán bộ, chính sách tuyển dụng người lao 
động ở miền Nam, đã từng làm việc tại ngân 
hàng Việt Nam Thương tín và cả những nhân 
viên dịch vụ ngoại hối các ngân hàng cũ dưới 
thời Việt Nam cộng hòa.

nhỏ khi đó đối với đất nước), hàng ngàn tỷ 
đồng đầu tư tín dụng, bảo lãnh vay thương mại 
nước ngoài hàng trăm triệu USD, đã giúp cho 
nhiều đơn vị kinh tế của thành phố duy trì được 
sản xuất, bảo đảm ổn định lưu thông, phân 
phối.

Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh được 
đánh giá là một cơ sở Ngân hàng không thụ 
động, đã luôn bám sát sự chỉ đạo của lãnh 
đạo thành phố, tích cực đề xuất các giải pháp 
nghiệp vụ chuyên môn như cho vay ngoại tệ, tự 
cân đối ngoại tệ, thưởng quyền sử dụng ngoại 
tệ, có chính sách thông thoáng về thu hút kiều 
hối và các nguồn ngoại tệ trong dân cư,… nên 
đã có tác động tốt, thúc đẩy kinh tế đối ngoại 
của thành phố phát triển.”…*

* Xem Lịch sử Ngân hàng Ngoại thương 
Việt Nam – xuất bản năm 2013, trang 266

Về tổ chức tiền thân

Thời kỳ hoạt động đầy gian khó nhưng cũng rất ấn tượng

Trụ sở chi nhánh ngày nay.Ông Nguyễn Văn Lập – Giám đốc Vietcombank TP. Hồ Chí Minh (đứng giữa) 
đại diện chi nhánh nhận Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2020.

Nguyễn Duy Lộ Tấn Phát & QHCC



21CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 337 - THÁNG 10/202120 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 337- THÁNG 10/2021

NỔI BẬT

Giai đoạn này bao quát cả 20 năm đầu của 
thế kỷ 21. Sự phát triển toàn diện, bền vững của 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh nằm trong chiến 
lược phát triển của hệ thống Vietcombank, 
trải qua 2 cuộc tái cơ cấu tổ chức hoạt động 
vào năm 2005 và cổ phần hóa năm 2007. Định 
hướng chung của Vietcombank là sẽ đạt vị thế 
ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 300 
ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, một trong 
1000 tập đoàn tài chính – ngân hàng lớn nhất 
thế giới, một trong 1000 doanh nghiệp niêm yết 
lớn nhất toàn cầu, có đóng góp lớn vào sự phát 
triển của Việt Nam. 

Là chi nhánh lớn nhất của Vietcombank, lại 
hoạt động trong một trung tâm kinh tế lớn nhất 
nước, Vietcombank TP.Hồ Chí Minh đã trải qua 
chặng đường 20 năm đầu thế kỷ (2000 – 2020) 

với những thành quả ấn tượng. Tổng tài sản 
tăng gấp gần 10 lần; Lợi nhuận tăng gấp gần 
22 lần…

Những con số trên tạo cho ta một ấn tượng 
đẹp về chặng đường hơn 20 năm phát triển 
toàn diện, bền vững của Vietcombank TP. Hồ 
Chí Minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp 
đổi mới của toàn hệ thống Vietcombank với vị 
thế một ngân hàng lớn mạnh, xứng tầm thế 
giới.

Trong giai đoạn này, Vietcombank TP. Hồ 
Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận 
những cống hiến và tặng thưởng các phần 
thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng 
Nhì (năm 2004); Huân chương Lao động hạng 
Nhất (năm 2010); Huân chương Độc lập hạng 
Ba (năm 2020).

Giai đoạn phát triển toàn diện, bền vững

Thời kỳ đầu đổi mới từ 1989 đến năm 2000
Đây là thời kỳ bắt đầu sự nghiệp đổi mới 

của cả hệ thống Vietcombank, khi đó đã có 10 
chi nhánh được ra đời, trong đó vai trò “đứng 
mũi chịu sào” vẫn là chi nhánh TP. Hồ Chí 
Minh.

Giai đoạn này, Vietcombank TP. Hồ Chí Minh 
được điều hành bởi một Phó Tổng Giám đốc 
kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh.

Việc đầu tiên là phải xác lập lại chữ tín trên 
thương trường và trong các quan hệ giao dịch 
ngân hàng quốc tế. Để có chữ tín trong lòng 
khách hàng trong và ngoài nước, chi nhánh đã 
tiến hành một cuộc đổi mới mọi mặt hoạt động. 
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có hoạt động nổi 
bật trong những năm đầu 1990-1991 chính là 
việc lo toan gánh vác cùng thành phố, trực tiếp 
là phối hợp, hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh 
doanh liên quan giải quyết tốt vấn đề nợ nần 
cũ thời bao cấp. Đồng thời, chi nhánh đã thực 
hiện các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ trong 
huy động vốn và hoàn thiện cơ chế đầu tư tín 
dụng. Cùng với việc huy động vốn từ dân cư, 
chi nhánh đẩy mạnh thực thi chính sách khách 
hàng với các doanh nghiệp trong nước và nước 
ngoài, nhờ đó nguồn vốn huy động thị trường 
một không ngừng tăng lên, năm sau tăng hơn 
năm trước.

Vietcombank TP. Hồ Chí Minh đã chuyển 
hướng mạnh chính sách đầu tư tín dụng, mở 
rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại các đơn vị 
thành phố và TW trên địa bàn cũng như các 
đơn vị ở quận/huyện. Ngoài ra, chi nhánh áp 
dụng chính sách cho vay rộng mở, chú trọng 
vào các mô hình sản xuất theo phương thức 

mới như: đầu tư xây dựng đường Trường Sơn 
vào Sân bay Tân Sơn Nhất theo phương thức 
BOT; đầu tư cho phía Việt Nam góp vốn liên 
doanh bia Heineken rất hiệu quả; đầu tư cho 
liên doanh Việt Nam - Đài Loan khôi phục tòa 
cao ốc IMEXCO; đầu tư vào trái phiếu đô thị xây 
dựng đường Nguyễn Tất Thành; đầu tư vào các 
cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh để tạo công 
ăn việc làm và xuất khẩu; đầu tư xây dựng hạ 
tầng phục vụ quá trình đô thị hóa tại các khu 
dân cư; đầu tư nhập phân bón, xăng dầu để tái 
tạo đồng VN/tiền mặt góp phần giải quyết nạn 
khan hiếm tiền mặt sau lạm phát.

Cũng trong giai đoạn này, lần đầu tiên tại Việt 
Nam, Vietcombank và Chi nhánh TP. Hồ Chí 
Minh đã phát hành thẻ ghi nợ bằng công nghệ 
chip cùng với các máy ATM tại 02 địa bàn TP. 
Hồ Chí Minh và Hà Nội; đầu tư trên 100 máy 
vi tính tại 17-19 Bến Chương Dương, phục vụ 
cho việc giao dịch với khách hàng và quản trị 
kế toán - thanh toán nội bộ với mạng cục bộ 
“LAN”…

Uy tín của Vietcombank trên địa bàn không 
ngừng tăng lên, nhiều nhà đầu tư nước ngoài, 
các ngân hàng đối tác đã “tìm” đến Vietcombank 
TP. Hồ Chí Mịnh để làm việc và hợp tác.

Chính từ những thành quả đạt được trong 
giai đoạn đầu 5 năm đổi mới (1989-1993), năm 
1993, lần đầu tiên trong hệ thống ngân hàng 
nước ta, Vietcombank toàn hệ thống và Chi 
nhánh TP. Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng Nhì và hạng Ba.

Đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh từ 
những năm tháng gian khó sau ngày giải phóng 
tới những năm đầu đổi mới, rồi đến sự phát 
triển mạnh mẽ ngày nay, Vietcombank TP. Hồ 
Chí Minh luôn có sự gắn bó, đóng góp xứng 
đáng vào sự phát triển đi lên của miền đất năng 
động, phát triển rộng mở này.

Trong mọi hoạt động kinh doanh ngày nay 
của Vietcombank, trong đó có chi nhánh TP. 
Hồ Chí Minh, tôi đánh giá cao ý thức trách 
nhiệm của con người Vietcombank - một tập 
thể lớn luôn chung sức, đồng lòng gắn kết bởi 
sợi dây truyền thống văn hóa và tình yêu với 
Vietcombank.

Là người có điều kiện gần gũi với chi nhánh 
TP. Hồ Chí Minh, tôi thấy các cháu đồng nghiệp 
trẻ nơi đây ai cũng chăm lo công việc của mình. 
Đặc biệt ở các bộ phận có quan hệ giao dịch 
phục vụ khách hàng, ai ai cũng làm việc nghiêm 
túc, tươi vui, chu đáo trong xử lý nghiệp vụ, 
theo quy trình “KPI” nổi tiếng của cả hệ thống 
Vietcombank.

“ Xa em trót đã bao năm
Nhưng lòng vẫn mãi sáng trong tình người!

Chúc em trẻ - khỏe – đẹp tươi
Cộng đồng gắn kết, không từ gian nan

Đi đầu hội nhập vẻ vang
Chung niềm tin với vững bền ngày mai!

Quan tâm không sót một ai
Vượt qua Covid- ta nào tiến lên

Dặm trường – thương hiệu xứng tên
Vietcombank Thành phố lập nên sử vàng!

45 năm qua cơ nghiệp vẻ vang
45 năm tới huy hoàng đẹp hơn !

Nghĩa tình – đồng nghiệp keo sơn
Cộng đồng gắn kết xây đời nở hoa
Ôi! Vietcombank của chúng ta...”

Nhân dịp Vietcombank chi nhánh TP. Hồ Chí 
Minh tròn 45 năm ngày thành lập và phát triển 
lớn mạnh ngày nay, người viết bài này có mấy 
dòng thơ tâm tình, chúc mừng như sau:

Thế hệ trẻ Vietcombank TP. Hồ Chí Minh hôm nay
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Thân gửi tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Chi nhánh Quảng Ninh,
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (01/10/1991 – 01/10/2021), thay mặt Đảng ủy và Ban lãnh 

đạo Vietcombank, chúng tôi thân ái gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, 
nhân viên, người lao động đã và đang công tác tại Vietcombank Chi nhánh Quảng Ninh.

Trên chặng đường 30 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động của Vietcombank 
Chi nhánh Quảng Ninh đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách 
thức để xây dựng và phát triển Chi nhánh như ngày nay - khẳng định được uy tín và thương hiệu 
của tổ chức tín dụng hàng đầu trong cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh.

Đóng góp của Vietcombank Chi nhánh Quảng Ninh trong chặng đường 30 năm qua đã được 
lãnh đạo các cấp ghi nhận với những phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, 
Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua 
và Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng nhiều 
danh hiệu khen thưởng của Ban lãnh đạo Vietcombank.

Ban lãnh đạo Vietcombank tin tưởng cán bộ, nhân viên, người lao động của Vietcombank Chi 
nhánh Quảng Ninh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, để giữ vững vị 
thế là Lá cờ đầu trong hoạt động ngân hàng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh Quảng Ninh cũng như góp phần quan trọng vào sự phát triển của Vietcombank trong giai 
đoạn mới.  

Chào thân ái!

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Thanh Tùng

 BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Quang Dũng

THƯ CHÚC MỪNG CỦA BAN LÃNH ĐẠO VIETCOMBANK
      Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Vietcombank Chi nhánh Quảng Ninh

NỔI BẬTNỔI BẬT

Ông Nguyễn Thành Đô – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Vietombank Lào (bên trái) 
cùng ông Kunio Kawamura – Giám đốc điều hành AEON Lào ký kết hợp đồng tín dụng.

Tham dự buổi lễ, về phía Vietcombank Lào 
có ông Nguyễn Thành Đô - Thành viên Hội đồng 
Quản trị, Tổng Giám đốc; ông Willey Khotnhotha 
– Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện các phòng, 
ban của Vietcombank Lào. Về phía AEON Lào, 
có ông Kunio Kawamura – Giám đốc điều hành; 
ông Hoshiaki Takahashi - Phó Giám đốc và đại 
diện một số phòng của AEON Lào.

Tập đoàn AEON (AEON GROUP) là Tập đoàn 
kinh doanh bán lẻ lớn của Nhật Bản với bề dày 
hoạt động trên 200 năm, hoạt động trong nhiều 
lĩnh vực như cửa hàng thương mại, siêu thị, 
dịch vụ tài chính… tại nhiều quốc gia. Là một 
thành viên của AEON GROUP, AEON Lào được 
thành lập năm 2018, có quan hệ đối tác với hơn 
200 đơn vị trên toàn quốc và cung cấp dịch vụ 
tài chính cho khách hàng cá nhân, các gói dịch 
vụ trả góp như: sản phẩm điện tử, máy tính, 
điện thoại, các thiết bị sử dụng văn phòng, nội 
thất, xe đạp, xe máy, vàng trang sức...

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thành Đô 
cho biết: Vietcombank là một trong những ngân 
hàng thương mại lớn nhất Việt Nam. Với bề dày 

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa 
Vietcombank Lào và AEON Lào

Ngày 10/9/2021, tại trụ sở chính Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại 
Lào (Vietcombank Lào), đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa Vietcombank 
Lào và công ty AEON Leasing Service (Lao) Company Limited (AEON Lào). 
Buổi lễ ký kết diễn ra tuân thủ theo các quy tắc về giãn cách xã hội trong 
giai đoạn hiện tại của Chính phủ Lào.

Nguyễn Thành Lộc

hoạt động gần 60 năm, Vietcombank liên tục 
được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn 
là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, luôn là sự lựa 
chọn hàng đầu của các tập đoàn, doanh nghiệp 
lớn trong nước và quốc tế, cũng như của đông 
đảo khách hàng cá nhân. Trên cơ sở nền tảng 
ưu việt từ ngân hàng mẹ, Vietcombank Lào đã 
được nhiều đối tác trong nước và quốc tế lựa 
chọn sử dụng sản phẩm dịch vụ. Vietcombank 
Lào đánh giá rất cao uy tín cũng như định 
hướng chiến lược kinh doanh của AEON Lào. 
Ông Nguyễn Thành Đô đồng thời bày tỏ sự tin 
tưởng lễ ký kết lần này sẽ tạo tiền đề để hai bên 
khai thác thế mạnh, phát triển quan hệ hợp tác 
kinh doanh ngày càng bền chặt. 

Thay mặt AEON Lào, ông Kunio Kawamura 
đã bày tỏ lời cảm ơn tới Ban Giám đốc 
Vietcombank Lào và khẳng định Hợp đồng tín 
dụng được ký kết là kết quả của những nỗ lực 
không ngừng từ hai bên, góp phần tạo tiền đề 
cho những bước phát triển vượt bậc trong thời 
gian tới cũng như giúp khai thác mạnh mẽ hơn 
tiềm năng của hai đơn vị.

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK QUẢNG NINH
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THƯ CHÚC MỪNG CỦA UBND TỈNH QUẢNG NINH 
NHÂN KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK QUẢNG NINH 

(01/10/1991 – 01/10/2021)

Kính gửi: Tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh 
Quảng Ninh (Vietcombank Quảng Ninh).

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh 
Quảng Ninh (01/10/1991 – 01/10/2021), thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tôi trân trọng 
gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
– Chi nhánh Quảng Ninh (Vietcombank Quảng Ninh) qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và 
lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sau 30 năm đổi mới, đặc biệt là trong 10 năm trở lại đây, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều sự sáng 
tạo, phát huy tốt thế mạnh của địa phương, đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển 
kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy đổi mới về tư duy và phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh. 
Từ một địa phương phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ cấp của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã bám 
sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, khát vọng vươn lên, tinh thần chủ 
động tìm hướng đi, cách làm, quyết tâm đổi mới; đồng thời, tranh thủ những thời cơ, điều kiện, cơ 
hội mở ra để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt. Kết quả, Quảng Ninh đã bứt phá nhanh, trở 
thành một trong những đầu tàu phát triển của khu vực phía Bắc, là một trong những trọng điểm 
kinh tế, trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực. Quy mô nền kinh tế của Quảng Ninh đã lớn 
mạnh hơn, sức cạnh tranh đã cải thiện đáng kể, đà tăng trưởng liên tục trong nhiều năm liền đã 
tạo tiền đề, nền tảng cơ bản để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội được đầu tư phát huy hiệu quả; môi trường đầu tư tiếp tục được quan tâm cải thiện; 
niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên... đã thúc đẩy tăng trưởng, tạo ra động 
lực phát triển mới.

Cùng với những thành tự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong 30 năm qua, 
Vietcombank Quảng Ninh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, không ngừng đổi mới, lớn 
mạnh cả về chất và lượng. Những nỗ lực, cố gắng của Vietcombank Quảng Ninh đã đóng vai trò 
quan trọng, xuyên suốt trong quá trình phát triển của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt trong đó là tập 
trung đảm bảo vốn tín dụng cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án trọng điểm, các lĩnh vực 
ưu tiên của tỉnh như công nghiệp khai thác than, khoáng sản, công nghiệp điện, đầu tư hạ tầng, du 
lịch, dịch vụ…Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Vietcombank Quảng Ninh 
đã đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp như cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ gốc, lãi, miễn giảm lãi, phí cho khách hàng với lãi suất ưu đãi… đồng thời, Vietcombank 
Quảng Ninh còn là ngân hàng chủ lực trong cung ứng dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu, tài trợ 
thương mại, ngoại tệ cho các doanh nghiệp, luôn giữ vững vị trí là ngân hàng đi đầu trong việc ứng 
dụng công nghệ mới, thực hiện chuyển đổi ngân hàng số, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ điện 
tử với nhiều tính năng tiện ích, đồng thời cũng là ngân hàng tiên phong ký thỏa thuận hợp tác cung 
cấp dịch vụ thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công tại các Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh, góp phần không nhỏ thực hiện Chương trình cải cách hành chính của ngành 
ngân hàng Quảng Ninh nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Những kết quả Vietcombank Quảng Ninh đã đạt được trên thực tế là sự đoàn kết, thống nhất 
của lãnh đạo và tập thể cán bộ; sự đồng thuận, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp 

hành và giữ vững kỷ luật của cán bộ ngân hàng; sự chủ động trong nắm và dự báo tình hình tài 
chính tại tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Mặt khác, Vietcombank Quảng Ninh còn là doanh 
nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng khi luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên 
địa bàn tỉnh như: Ủng hộ Chương trình đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô (10 tỷ đồng), hỗ trợ 
khắc phục thiên tai do lũ lụt tại Quảng Ninh (01 tỷ đồng), ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19 của tỉnh (1,43 tỷ đồng), tặng quà Tết cho đối tượng chính sách xã hội, người nghèo 
nhân dịp Tết Nguyên đán, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều hoạt động ý nghĩa thiết 
thực khác.

Với những thành tích đã đạt được, Vietcombank Quảng Ninh đã được trao tặng nhiều danh hiệu 
và phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng 
Ba do Chủ tịch nước trao tặng, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua và 
Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thay mặt Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả và thành tích xuất 
sắc mà Vietcombank Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

Nhiệm vụ, trọng trách đặt ra trong giai đoạn mới là hết sức nặng nề, trong khi bối cảnh thế giới 
và trong nước trong giai đoạn mới ẩn chứa nhiều thách thức và cơ hội đan xen. Tuy nhiên, tiềm 
năng và cơ hội của Quảng Ninh còn rất to lớn. Bối cảnh phát triển mới, đặc biệt là bối cảnh “hậu 
COVID-19”, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dòng thương mại và đầu tư quốc tế dịch 
chuyển mạnh mẽ… cũng đang tạo ra thời cơ lớn để Quảng Ninh bứt phá trở thành trung tâm 
kinh tế của khu vực phía Bắc; là cửa ngõ, động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc 
Bộ. 

Nhiệm vụ, trọng trách của Vietcombank Quảng Ninh cần tiếp tục là một trong những đầu tầu 
trong các ngân hàng thương mại của Tỉnh. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 30 năm bản lĩnh, 
trí tuệ, luôn tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, Vietcombank Quảng Ninh sẽ tiếp tục hoạt động 
kinh doanh hiệu quả và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh 
lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 – 2025), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, viết tiếp trang sử vẻ 
vang trên chặng đường phát triển và hội nhập, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà các cấp ủy, 
chính quyền và nhân dân giao phó.

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank Quảng Ninh sức 
khỏe, hạnh phúc, thành công! Chúc Vietcombank Quảng Ninh ngày càng phát triển bền vững, 
chinh phục thêm nhiều đỉnh cao mới và luôn xứng đáng là một trong những ngân hàng hàng đầu 
trên đất mỏ Quảng Ninh Anh hùng.

Thân ái!
BÙI VĂN KHẮNG

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
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VIETCOMBANK QUẢNG NINH
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ30 NĂM

Cách đây tròn 30 năm (tháng 10-1991), Vietcombank Quảng Ninh tiền thân 
là phòng Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã chính thức 
khai trương hoạt động, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu Vietcombank 
tại vùng Đông Bắc của Tổ quốc. 

Nguyễn Đức Hiển - Giám đốc NHNN chi nhánh Quảng Ninh

Chặng đường 30 năm phát triển, Vietcombank 
Quảng Ninh đã từng bước lớn mạnh và khẳng 
định được vị thế không chỉ trong hệ thống 
Vietcombank mà cả trong hệ thống các ngân 
hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quá trình 
xây dựng và phát triển của Vietcombank Quảng 
Ninh đã đánh dấu những thành quả và những 
nỗ lực vượt bậc của Vietcombank tại một trung 
tâm kinh tế trọng điểm, xứng đáng là một trong 
những ngân hàng hàng đầu tại Quảng Ninh, 
đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển của 
tỉnh.  

Là một chi nhánh Ngân hàng thương mại 
Nhà nước và là Ngân hàng TMCP (năm 2008), 
Vietcombank Quảng Ninh luôn là đơn vị tiên 
phong, gương mẫu trong thực hiện nghiêm 
túc, kịp thời quy định của pháp luật, các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các 
chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Ngân 
hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền 
tệ, về tỷ giá, tín dụng, lãi suất… tạo tiền đề, 
điều kiện để thực hiện thành công các mục tiêu 
ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế, kiểm soát lạm 
phát và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế 
xã hội qua từng thời kỳ. 

Trong thực hiện nhiệm vụ huy động và cung 
ứng vốn cho nền kinh tế, Vietcombank Quảng 
Ninh đã luôn thể hiện tốt vai trò và dần khẳng 
định được vị trí của mình trong hệ thống ngân 
hàng Quảng Ninh. Sau 30 năm xây dựng và 
phát triển, mặc dù đã qua nhiều lần chia tách 
chi nhánh cấp 2, phòng giao dịch trực thuộc để 
thành lập thêm 3 Chi nhánh Vietcombank khác 
trên địa bàn tỉnh nhưng Vietcombank Quảng 
Ninh vẫn luôn là một trong số các đơn vị dẫn 
đầu về quy mô hoạt động, hiện đứng thứ nhất 
về dư nợ cho vay và đứng thứ 4 về huy động 
vốn trong 58 chi nhánh TCTD trên địa bàn. Vốn 
của Vietcombank Quảng Ninh luôn được ưu tiên 
tập trung tài trợ cho các ngành kinh tế mũi nhọn, 
nhiều dự án trọng điểm của tỉnh mang tầm cỡ 
quốc gia, các lĩnh vực được Chính phủ, tỉnh 
Quảng Ninh khuyến khích phát triển, phục vụ 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo từng 
giai đoạn; từ các ngành kinh tế mũi nhọn như 
công nghiệp khai thác than khoáng sản, công 
nghiệp điện, các ngành du lịch dịch vụ, xuất 
nhập khẩu cho đến các lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn, chế biến chế tạo, các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, doanh nghiệp FDI…Vietcombank 
Quảng Ninh luôn là người bạn đồng hành đáng 
tin cậy của các doanh nghiệp. 

Bên cạnh huy động và cho vay, một thế mạnh 
khác cũng đã tạo nên thương hiệu Vietcombank 
Quảng Ninh, được cộng đồng doanh nghiệp, 
người dân tin tưởng, sử dụng đó là các dịch vụ 
ngân hàng hiện đại. Vietcombank Quảng Ninh 
luôn tiên phong trong phát triển dịch vụ ngân 
hàng điện tử, ứng dụng ngân hàng số dựa trên 
nền tảng công nghệ cao và hạ tầng kỹ thuật 
hiện đại để cung ứng các dịch vụ ngân hàng đa 
tiện ích, cung cấp các hình thức thanh toán đa 
dạng, nhanh chóng, an toàn theo tiêu chuẩn, 
thông lệ quốc tế; đồng thời tích cực triển khai 
có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh 
thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là trong 
lĩnh vực dịch vụ công (thu thuế, phí các loại, 
thanh toán tiền điện, nước, viện phí, chi trả an 
sinh xã hội…), hỗ trợ tích cực trong việc duy 
trì, cải thiện các chỉ số nâng cao năng lực cạnh 
tranh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, của 
ngành.

Không chỉ chú trọng công tác phát triển 

khách hàng và các mục tiêu tăng trưởng kinh 
doanh, Vietcombank Quảng Ninh luôn quan 
tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, 
thể hiện trách nhiệm với cuộc sống cộng 
đồng bằng những hành động thiết thực; nhiều 
công trình điện chiếu sáng, đường nông thôn, 
trường học, y tế (điện, đường, trường, trạm) 
mang dấu ấn Vietcombank Quảng Ninh đã để 
lại nhiều ý nghĩa, tình cảm sâu sắc đối với nhân 
dân Quảng Ninh, nhất là bà con nhân dân, học 
sinh ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo, góp 
phần không nhỏ trong thực hiện thành công 
công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, 
công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Với những thành tựu và kết quả rất đáng 
tự hào suốt chặng đường 30 năm qua, 
Vietcombank Quảng Ninh đã nhiều năm được 
vinh danh đơn vị dẫn đầu trong phong trào 
thi đua các ngân hàng Quảng Ninh, nhiều lần 
được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ 
tịch nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 
UBND tỉnh tặng thưởng các danh hiệu cao 
quý. Đó là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước 
đối với sự cố gắng bền bỉ, tinh thần lao động 
tâm huyết và trách nhiệm của tập thể cán bộ 
nhân viên Vietcombank Quảng Ninh qua các 
thời kỳ.

 Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, thay mặt 
Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh, 
tôi biểu dương và ghi nhận những những nỗ 
lực, sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, 
nhân viên, người lao động Vietcombank Quảng 
Ninh đã đạt được trong suốt chặng đường xây 
dựng và phát triển 30 năm qua đối với sự phát 
triển của hệ thống ngân hàng Quảng Ninh nói 
riêng cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế 
xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói chung. Tôi tin 
tưởng rằng, những thành tựu đạt được sau 30 
năm xây dựng, phát triển sẽ là động lực to lớn 
để Vietcombank Quảng Ninh vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách, tiếp tục phát huy truyền thống 
tốt đẹp, vai trò, vị thế của đơn vị lá cờ đầu, hoạt 
động an toàn, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ 
của ngành ngân hàng Quảng Ninh trong việc 
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của 
tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển
 Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh.
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Vietcombank Quảng Ninh khẳng định 
thương hiệu hàng đầu trên đất mỏ anh hùng 

Ông Hoàng Quốc Chiến - Giám đốc 
Vietcombank Quảng Ninh.

Tập thể CBNV Vietcombank Quảng Ninh.

Tọa lạc tại một trong những con đường đắt giá nhất thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh – một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm 
phía Bắc, Vietcombank Quảng Ninh với dấu mốc lịch sử 30 năm xây dựng và 
trưởng thành đã ghi dấu một giai đoạn phát triển đầy bản lĩnh, khẳng định 
thương hiệu hàng đầu trên đất mỏ anh hùng. Thành quả ấy là kết tinh của giá trị 
truyền thống dựng xây, của văn hóa, thương hiệu Vietcombank và in đậm công sức 
của các thế hệ Vietcombank Quảng Ninh, mang khát vọng, niềm tin và tình yêu của 
các cán bộ nhân viên Chi nhánh. 

Người bạn “tin cậy” của khách hàng
Kế thừa sức mạnh từ thương hiệu 

Vietcombank – ngân hàng lấy sự chu đáo, tận tâm 
với khách hàng làm tiêu chí phấn đấu, lấy chất 
lượng phục vụ khách hàng làm yếu tố cạnh tranh, 
cùng sự nhanh nhạy, sáng tạo của tập thể lãnh 
đạo, cán bộ nhân viên, Chi nhánh Quảng Ninh đã 
triển khai nhiều giải pháp linh hoạt theo từng thời 
kỳ nhằm tăng nguồn vốn huy động: tích cực mở 
rộng mạng lưới giao dịch để phục vụ khách hàng; 
chủ động chuyển dịch nguồn vốn theo định hướng 
của Vietcombank, chú trọng phát triển khách hàng 
SMEs, phát triển thêm các khách hàng mới... Nhờ 
đó, nguồn vốn huy động của Vietcombank Quảng 
Ninh đạt được tăng trưởng vượt bậc: Năm 2020, 
tổng nguồn vốn huy động đạt 7.349 tỷ đồng, tăng 
gấp 350 lần so với ngày đầu thành lập và gấp 
hơn 3 lần so với năm 2011 - thời điểm 20 năm 
thành lập chi nhánh. Tỷ trọng huy động vốn không 
kỳ hạn bình quân tại chi nhánh liên tục tăng và 
hiện tại đạt 41%. Ổn định được nguồn vốn đã 
giúp Vietcombank Quảng Ninh nâng cao tính chủ 
động, đảm bảo phát triển bền vững và góp phần 
nâng cao hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.

Với phương châm “khách hàng là trung tâm 
của mọi hoạt động” và sự hài lòng của khách 
hàng là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược phát 
triển, Chi nhánh luôn đặt mình vào vị trí của khách 
hàng để thấu hiểu và chia sẻ. Đặc biệt, từ năm 
2020 đến nay, các doanh nghiệp, khách hàng trên 
địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh COVID-19, Vietcombank Quảng Ninh 
đã luôn đồng hành, hỗ trợ bằng các chương trình 
ưu đãi, giảm lãi suất... nhằm giúp khách hàng ổn 
định sản xuất, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ngân hàng hoạt động “chuẩn mực”
Trong những năm đầu thành lập, với chức 

năng là ngân hàng đối ngoại duy nhất trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh, hoạt động thanh toán quốc tế 
(TTQT) của Vietcombank Quảng Ninh đáp ứng 
hầu hết các giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu 
(XNK) trên địa bàn tỉnh. Với ưu thế về đối ngoại, 
giai đoạn từ năm 1991 – năm 2001, hoạt động 
TTQT của Chi nhánh tăng trưởng nhanh, tổng giá 
trị thanh toán XNK năm 2001 đạt 84 triệu USD, 
tăng gấp 140 lần so với năm 1991. Năm 2011, 
Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên thành lập Ban xúc tiến 
và hỗ trợ đầu tư (PAPI) trong cả nước với vai trò 
xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, cải 
thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp, quảng bá xúc 
tiến đầu tư, hỗ trợ thị trường. Nhận thấy đây là 

cơ hội để vừa thu hút được tiền gửi thanh toán, 
vừa góp phần tăng trưởng tín dụng đồng thời 
thúc đẩy tăng trưởng doanh số thanh toán XNK, 
Chi nhánh chủ động chuyển dịch cơ cấu khách 
hàng, mở rộng phục vụ khối doanh nghiệp FDI, 
linh hoạt trong điều hành tỷ giá mua/bán ngoại tệ. 
Sau 30 năm đồng hành cùng hoạt động XNK của 
tỉnh, doanh số thanh toán XNK của Vietcombank 
Quảng Ninh hiện tại đạt gần 700 triệu USD, gấp 
hơn 8 lần so với năm 2001. Đến nay, Vietcombank 
Quảng Ninh liên tục giữ vững thị phần số 1 toàn 
tỉnh về thanh toán XNK.

Vietcombank “sẵn sàng đổi mới”
Một thế mạnh đã tạo nên thương hiệu 

Vietcombank Quảng Ninh trên địa bàn tỉnh đó 
là luôn tiên phong trong việc cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích như: 
VCB Digibank, VCB Pay, VCB CashUp…thu hút 
đông đảo khách hàng cá nhân, doanh nghiệp 
bằng sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, 
góp phần thúc đẩy chủ trương thanh toán không 
dùng tiền mặt. Năm 2018, Vietcombank Quảng 
Ninh là ngân hàng đầu tiên được lựa chọn để 
cung cấp dịch vụ thanh toán phí, lệ phí dịch vụ 
công tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
Quảng Ninh như: dịch vụ thanh toán trực tuyến, 
QR code, thanh toán thẻ... cho lĩnh vực dịch vụ 
công (thu thuế, phí các loại, thanh toán tiền điện, 

nước, viện phí, chi trả an sinh xã hội…), góp phần 
duy trì, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh, 
chỉ số cải cách hành chính, thực hiện mục tiêu xây 
dựng chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Ninh – 
“ngôi sao trong cải cách hành chính” của cả nước.

Tổ chức tín dụng phát triển “bền vững”
Sau 30 năm hoạt động, tổng dư nợ của chi 

nhánh Vietcombank Quảng Ninh tăng trên 765 
lần so với ngày đầu thành lập và đạt 12.013 tỷ 
đồng vào thời điểm 31/12/2020, chiếm thị phần 
số 1 và đứng đầu dư nợ tín dụng trong tổng số 
58 ngân hàng/tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình 
quân là 37%/năm, cao hơn mức tăng trưởng tín 
dụng bình quân của các ngân hàng trên địa bàn 
cũng như mức tăng trưởng tín dụng bình quân 
toàn hệ thống và luôn vượt kế hoạch tín dụng năm 
do Vietcombank giao. Tín dụng của Chi nhánh 
tăng trưởng mạnh nhất là giai đoạn từ năm 2007 
đến nay với việc ký cam kết và giải ngân nhiều 
hợp đồng tín dụng giá trị lớn lên đến gần 30.000 
tỷ đồng, điển hình như: dự án đầu tư Nhà máy 
Nhiệt điện Cẩm Phả 2 (5.315 tỷ đồng), Nhiệt điện 
Quảng Ninh 2 (11.857 tỷ đồng), dự án khai thác 
hầm lò dưới mức -150 mỏ than Mạo Khê (1.500 
tỷ đồng), các Hợp đồng ký với Công ty cổ phần 
Phát triển Tùng Lâm (980 tỷ đồng), hợp đồng 
phát hành trái phiếu của Tổng Công ty Đông 
Bắc (700 tỷ đồng)...

Hoàng Quốc Chiến - Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh Vietcombank Quảng Ninh
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Tập thể cán bộ quản lý và cán bộ lãnh đạo phòng Vietcombank Quảng Ninh.

Đoàn viên thanh niên Vietcombank Quảng Ninh.

  Đặc biệt, có giai đoạn tín dụng tăng trưởng 
75% (năm 2009) và ngay cả trong giai đoạn hoạt 
động tín dụng của các ngân hàng gặp khó khăn 
do tình hình kinh tế, tài chính tiền tệ của thế giới 
và trong nước (2010 –  2014) thì tốc độ tăng 
trưởng tín dụng của chi nhánh có thời điểm vẫn 
đạt đến 48%/năm. Chất lượng tín dụng luôn 
được đảm bảo tăng trưởng an toàn và hiệu 
quả. Năm 2012, Vietcombank Quảng Ninh là 
một trong hai đơn vị dẫn đầu công tác tín dụng 
trong hệ thống Vietcombank được Tổng Giám 
đốc Vietcombank khen thưởng. 

Với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu được 
giao, hiệu quả kinh doanh hàng năm của chi 
nhánh Vietcombank Quảng Ninh tăng trưởng từ 
5,6 tỷ đồng vào năm 1995 lên 346,7 tỷ đồng vào 
năm 2020, tăng 62 lần, đóng góp tích cực cho 
thành công chung của hệ thống Vietcombank.

Ngân hàng xanh, phát triển vì cộng đồng
Phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa 

Vietcombank, Vietcombank Quảng Ninh luôn 
hướng tới xây dựng hình ảnh ngân hàng gần 
gũi, thân thiện, chia sẻ với cộng đồng thông qua 
các chương trình từ thiện xã hội. Từ năm 2010 
đến nay, Vietcombank Quảng Ninh đã hưởng 
ứng và tham gia các chương trình an sinh xã hội 

trên địa bàn với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng để 
tài trợ các công trình điện chiếu sáng, giáo dục, 
y tế, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, chung 
tay vì người nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam 
Anh hùng và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Đặc 
biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng 
phát, Vietcombank Quảng Ninh vừa nghiêm túc 
chấp hành các quy định phòng, chống dịch, 
đảm bảo kinh doanh an toàn vừa tích cực tham 
gia đóng góp, ủng hộ các hoạt động phòng, 
chống dịch của tỉnh với tổng số tiền gần 1,5 tỷ 
đồng. Thông qua hoạt động an sinh xã hội, uy 
tín, thương hiệu và trách nhiệm đối với xã hội 
của Vietcombank Quảng Ninh đã được cộng 
đồng ghi nhận và đánh giá cao. 

Những thành tựu của Vietcombank Quảng 
Ninh trong suốt chặng đường 30 năm qua đã 
được lãnh đạo các cấp ghi nhận với những 
phần thưởng cao quý như: Huân chương 
Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động 
hạng Ba của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của 
Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ, Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước, Bằng 
khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, 
Giấy khen của Chủ tịch HĐQT Vietcombank và 

nhiều phần thưởng cao quý khác. 
Nhìn lại 30 năm xây dựng và trưởng thành– 

30 năm với bao khó khăn, thách thức, 30 năm 
tích lũy kinh nghiệm và vươn mình tỏa sáng, 
30 năm khẳng định thương hiệu lớn - mỗi cán 
bộ nhân viên Vietcombank Quảng Ninh luôn tự 
hào vì được làm việc, cống hiến và được là một 
thành viên trong gia đình Vietcombank Quảng 
Ninh. 

Vietcombank Quảng Ninh hôm nay đã trở 
thành một trong những ngân hàng thương 
mại hàng đầu và là cánh chim đầu đàn của hệ 
thống Vietcombank trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh với những đóng góp tích cực vào sự phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và của cả 
nước nói chung. Với niềm tin và sức trẻ tuổi 
30, Vietcombank Quảng Ninh sẽ không ngừng 
phấn đấu, nỗ lực, tiếp tục hoàn thiện hình ảnh 
một người bạn đồng hành tin cậy của khách 
hàng, một ngân hàng chuẩn mực quốc tế, một 
Vietcombank sẵn sàng đổi mới, một tổ chức tín 
dụng bền vững, một tập thể nhân văn để chinh 
phục những đỉnh cao mới, vươn ra biển lớn.

• Vietcombank Quảng Ninh tiền thân là 
phòng Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Nhà nước 
tỉnh Quảng Ninh, đ ược thành lập theo Quyết định 
số 129.NH-QĐ ngày 31/12/1990 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chính thức đi 
vào hoạt động từ ngày 01/10/1991. 

• Vietcombank Quảng Ninh là thành viên 
thứ 13 của hệ thống Vietcombank và là chi nhánh 
Vietcombank đầu tiên được thành lập trên địa 
bàn các tỉnh Đông Bắc Bộ. 

• Từ những ngày đầu thành lập chỉ gồm 
03 phòng nghiệp vụ với 19 cán bộ nhân viên, đến 
nay Vietcombank Quảng Ninh đã có 07 phòng 
nghiệp vụ, mạng lưới gồm 07 phòng giao dịch tại 
02 thành phố lớn là Thành phố Hạ Long và Thành 
phố Cẩm Phả, sau nhiều lần chia tách chi nhánh 
cấp 2, phòng giao dịch trực thuộc để thành lập 
thêm 03 Chi nhánh Vietcombank khác trên địa 
bàn.
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Công đoàn cơ sở Vietcombank Quảng Ninh 

Hội tụ tinh hoa, lan tỏa yêu thương

.Bà Vũ Vân Anh - Phó Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Vietcombank  Quảng Ninh.

Vietcombank  Quảng Ninh trao 50 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch 
COVID-19 tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Vietcombank Quảng Ninh tham gia Hội thao 
Ngành Ngân hàng Quảng Ninh lần thứ IX năm 2021.

Không biết tự bao giờ, thu gieo vào lòng tôi nhiều cảm xúc đến thế! Mùa thu, 
mùa yêu thương và hơn hết mùa thu nhắc cho tôi nhớ đến ngày thành lập Viet-
combank Quảng Ninh, ngôi nhà thứ hai của tôi…

Ra đời từ ngày đầu thành lập Chi nhánh, CĐCS Vietcombank Quảng Ninh với đúng vai trò, 
chức năng của tổ chức công đoàn: là tổ chức của người lao động (NLĐ), đại diện cho CBNV 
chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Ban chấp hành CĐCS Chi nhánh 
Quảng Ninh tham mưu cùng Ban Giám đốc trong việc xem xét, thực hiện chế độ, chính sách 
đáp ứng những yêu cầu, lợi ích chính đáng 
của NLĐ, quan tâm, chia sẻ với những tâm tư, 
tình cảm, hoàn cảnh của CBNV một cách chân 
thành và cởi mở. Bên cạnh đó, CĐCS cũng luôn 
chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong 
cán bộ đoàn viên và NLĐ, thực hiện tốt quy 
chế dân chủ ở cơ sở, phát động nhiều phong 
trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
chính trị, từ đó góp phần xây dựng tổ chức 
công đoàn vững mạnh. Ban chấp hành CĐCS 
thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo 
cả vật chất lẫn tinh thần cho NLĐ như: thăm hỏi 
đoàn viên ốm đau, tổ chức khám chữa bệnh, 
hỗ trợ gửi trẻ cho lao động nữ có con nhỏ dưới 
6 tuổi, tri ân tứ thân phụ mẫu của CBNV dịp 
quốc tế người cao tuổi 1/10, hoạt động chào 
mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10; tổ chức 
tham quan du lịch…được công đoàn và chuyên 
môn phối hợp tổ chức đều đặn hàng năm. Mỗi 
hoạt động, mỗi chuyến đi là những trải nghiệm 

khó quên, nơi tình đồng nghiệp, bạn bè được 
gắn kết, là dịp để CBNV được tái tạo sức lao 
động, thêm hiểu, thêm yêu công việc, yêu mái 
nhà chung Vietcombank. 

Là ngân hàng có bề dày truyền thống,  
Vietcombank Quảng Ninh đang ngày một khẳng 
định vai trò là một trong những chi nhánh lớn 
trong hệ thống Vietcombank và trên địa bàn, 
quản trị tốt, hoạt động hiệu quả, chất lượng 
nguồn nhân lực cao và có trách nhiệm với 
cộng đồng xã hội. CĐCS Vietcombank Quảng 
Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cùng tâm 
huyết và những đóng góp thiết thực cho công 
tác an sinh xã hội  (ASXH). Từ năm 2010 đến 
nay, bằng sự đóng góp của tập thể CBNV, NLĐ, 
Vietcombank Quảng Ninh đã dành gần 20 tỷ 
đồng cho các chương trình ASXH tập trung cho 
các lĩnh vực y tế, giáo dục, tặng quà cho người 
nghèo, gia đình chính sách, thương bệnh binh, 
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Hội bảo trợ người tàn 
tật và trẻ mồ côi Quảng Ninh, trợ giúp nhân đạo 
nạn nhân chất độc màu da cam...; tham gia các 
chương trình thiện nguyện vì cộng đồng như: 
“Góc học tập”, “Áo ấm cho em”, “Vietcombank 
thắp sáng ước mơ thiếu nhi”, tài trợ học bổng 
cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp 
Quảng Ninh, ủng hộ Chương trình đưa điện 
lưới quốc gia ra đảo Cô Tô…

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 
bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay, CĐCS 
Vietcombank Quảng Ninh đã tổ chức nhiều 
hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng chính quyền 
và nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong cuộc chiến 
phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài số tiền 1 tỷ 
đồng Vietcombank ủng hộ tỉnh Quảng Ninh, Chi 
nhánh và CĐCS đã ủng hộ gần 730 triệu đồng 
để hỗ trợ công tác phòng chống dịch của tỉnh; 
mua thiết bị y tế hỗ trợ đội ngũ y bác sỹ tuyến 
đầu chống dịch, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh 
khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ủng 
hộ miền Nam chống dịch….

Nhìn lại 30 năm xây dựng và trưởng thành, 
với những khó khăn, thử thách đã vượt qua, 
CĐCS Vietcombank Quảng Ninh luôn tự hào 
vì những đóng góp trong hành trình xây dựng 
Chi nhánh Quảng Ninh trở thành ngân hàng 
hàng đầu trên địa bàn tỉnh. CĐCS Vietcombank 
Quảng Ninh nhiều năm liền đạt danh hiệu CĐCS 
vững mạnh xuất sắc và được Công đoàn các 
cấp đánh giá cao.

Công đoàn Vietcombank Quảng Ninh với 
tôi hội tụ đầy đủ sự trẻ trung, năng động, nhiệt 
huyết, nhân ái và sẻ chia. Đó không chỉ là nơi 
cán bộ nhân viên gửi gắm tâm tư, tình cảm, 
nguyện vọng của mình mà còn là nhịp cầu kết 
nối tình đồng nghiệp, tình bạn bè, anh em. Trong 
sự thành công của Vietcombank Quảng Ninh 
hôm nay có sự đóng góp rất lớn của biết bao 
thế hệ cán bộ nhân viên đã và đang miệt mài 
cống hiến vì một Vietcombank vững vàng vươn 
ra biển lớn.

Vũ Vân Anh Vietcombank Quảng NInh
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“NHỮNG BÔNG HỒNG VÀNG” CỦA 
VIETCOMBANK QUẢNG NINH

Vietcombank Quảng Ninh có 176 cán bộ nhân viên thì có đến 119 nữ cán bộ, 
trong 35 cán bộ quản lý, nữ chiếm tỷ lệ 69% và có đến 2/3 thành viên 
Ban Giám đốc Chi nhánh là nữ. Hơn “một nửa thế giới” ấy là minh chứng rõ rệt 
cho vị trí, vai trò của các nữ cán bộ đối với thành công hôm nay của 
Vietcombank Quảng Ninh.

Vũ Thị Hoài Thanh Vietcombank Quảng Ninh

Hành trình 30 năm xây dựng và phát triển 
để trở thành thương hiệu Ngân hàng hàng đầu 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có sự đóng góp 
không nhỏ của những “bông hồng vàng” của 
Chi nhánh. Nghề ngân hàng “đi sớm về muộn”, 
cuốn chúng tôi vào guồng quay của công việc, 
chạy đua với thời gian để hoàn thành chỉ tiêu, 
kế hoạch kinh doanh. Tại Vietcombank Quảng 
Ninh chúng tôi có một nữ Phó Giám đốc - Chủ 
tịch công đoàn toàn tâm, toàn ý với công việc 
chuyên môn và các hoạt động phong trào; một 
nữ Phó Giám đốc kiêm Phó Bí thư chi bộ luôn 
là người truyền lửa, khơi gợi tình yêu nghề, yêu 
công việc cho các cán bộ nhân viên; một nữ 
Bí thư Đoàn thanh niên năng nổ, nhiệt huyết 

Bà Vũ Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch CĐCS, 
Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh

Ban Giám đốc và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Quảng Ninh 

Ông Hoàng Quốc Chiến - Giám đốc chi nhánh (đứng giữa) cùng đại diện các nữ lãnh đạo 
Vietcombank Quảng Ninh

khi vừa đảm nhận vị trí Trưởng phòng Khách 
hàng doanh nghiệp vừa là một “tài năng trẻ” 
của tỉnh Quảng Ninh với những đóng góp cho 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên; một 
nữ Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ và bốn 
nữ Trưởng phòng giao dịch tận tụy, miệt mài 
với công tác phát triển bán lẻ theo định hướng 
của Vietcombank; một nữ Trưởng phòng Hành 
chính nhân sự luôn ngày đêm trăn trở, chăm lo 
cho cán bộ nhân viên chi nhánh cùng biết bao 
công tác hành chính quản trị, xây dựng cơ bản, 
tin học; và thêm nữa, Trưởng phòng Kế toán, 
Trưởng phòng Quản lý nợ, Trưởng phòng Ngân 
quỹ của chúng tôi đều là nữ…Có thể nói, từ các 
vị trí lãnh đạo chủ chốt trong công tác khách 

hàng đến công việc hành chính quản trị - những 
công việc mà trong suy nghĩ của mọi người, lãnh 
đạo thường sẽ là nam giới thì ở Vietcombank 
Quảng Ninh chúng tôi, những nữ cán bộ đều đã 
và đang đảm nhận rất tốt vai trò ấy. 

Không chỉ là những người phụ nữ “giỏi việc 
ngân hàng”, các nữ cán bộ của Vietcombank 
Quảng Ninh còn là những người con, người 
vợ, người mẹ “đảm việc nhà”. Nhớ những ngày 
quyết toán, về nhà khi các con đã chìm trong 
giấc ngủ, chỉ kịp hôn nhẹ lên trán con, ăn vội 
bữa cơm chiều mà chồng chuẩn bị nhưng trong 
lòng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp vì luôn nhận 
được sự cảm thông, chia sẻ, đồng hành của 
những người thân yêu. 

Danh hiệu công đoàn cơ sở xuất sắc, vững 
mạnh, tập thể và cá nhân “phụ nữ giỏi việc 

ngân hàng, đảm việc nhà” được Công đoàn 
Vietcombank trao tặng trong nhiều năm là sự 
ghi nhận mà lãnh đạo cấp trên đã dành cho các 
thế hệ nữ cán bộ - “những bông hồng vàng” của 
Vietcombank Quảng Ninh. Những thành công 
của Vietcombank  Quảng Ninh trong những 
năm qua ghi dấu những nỗ lực cống hiến hết 
mình của tất cả các CBNV Chi nhánh, trong đó 
có sự đóng góp to lớn và hiệu quả của các cán 
bộ nữ Vietcombank Quảng Ninh. Ở mọi vị trí và 
điều kiện công tác, chị em cán bộ Vietcombank 
Quảng Ninh luôn phát huy những phẩm chất 
tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam và bản sắc 
văn hóa Vietcombank, sẵn sàng chấp nhận thử 
thách, kiên trì vượt qua khó khăn, đoàn kết, 
trách nhiệm, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc 
các nhiệm vụ được giao.

NỔI BẬT
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NỔI BẬT
Vietcombank Quảng Ninh - Ngân hàng thân thiết

Đại tá Phương Kim Minh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc Vietcombank Quảnh Ninh

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, 
Tổng công ty Đông Bắc là một trong những 
đơn vị hàng đầu trong ngành than. Trong giai 
đoạn 3 năm trở lại đây (2018 -2020)  bình quân 
doanh thu đạt  trên 17 nghìn tỷ đồng, sản lượng 
sản xuất than trên 05 triệu tấn và tiêu thụ than 
đạt trên 10 triệu tấn, luôn đảm bảo nguồn cung 
nguyên liệu thiết yếu cho các nhà máy nhiệt 
điện, góp phần đảm bảo an ninh an toàn năng 
lượng quốc gia. Thương hiệu “Đông Bắc” đã 
hội tụ được trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của 
sự đoàn kết và lan tỏa không chỉ trong sản xuất 
than  mà đã thành công với vai trò là nhà thầu 
trong thi công các công trình kết cấu hạ tầng 
giao thông, nhiệt điện, xây dựng các công trình 
công nghiệp và dân dụng, các công trình quốc 
phòng, an ninh của đất nước. 

Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển 
của Tổng công ty Đông Bắc, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng 
Ninh (Vietcombank Quảng Ninh) đã luôn đồng 
hành và lưu dấu ấn cùng những thành tựu mà 
Tổng công ty đã đạt được trên những chặng 
đường đã qua. Vietcombank đã được lựa chọn 

là đối tác ngân hàng chiến lược, hợp tác toàn 
diện của Tổng công ty Đông Bắc không chỉ bởi 
Vietcombank là ngân hàng hàng đầu của Việt 
Nam, với dịch vụ cung cấp các gói tài chính 
toàn diện từ ngân hàng bán buôn đến ngân 
hàng bán lẻ, trong đó điểm khác biệt là sự 
nỗ lực xuất sắc trong việc cung cấp các dịch 
vụ ngân hàng với các cam kết phục vụ khách 
hàng chuyên nghiệp, luôn hướng tới khách 
hàng, cùng chia sẻ, cùng phát triển và hơn thế, 
Vietcombank với cộng đồng doanh nghiệp nói 
chung, Tổng công ty Đông Bắc nói riêng cùng 
chung sứ mệnh phát triển thương hiệu Việt 
Nam vượt khỏi biên giới quốc gia ra khu vực 
Châu Á và toàn cầu...

Trong những năm qua, Vietcombank Quảng 
Ninh là một trong những ngân hàng đã bảo 
đảm nguồn vốn kịp thời cho Tổng công ty Đông 
Bắc vào những dự án đầu tư, công trình thiết 
yếu, nâng cao năng lực cạnh tranh, mang đậm 
dấu ấn “Đông Bắc” như: Dự án nâng công suất 
mỏ Đồng Rì, dự án nâng cấp Cảng Khe Dây, 
dự án khai thác hầm lò mỏ Nam Khe Tam, mỏ 
Bắc Quảng Lợi,… Đặc biệt, trong năm 2021, 

Ông Hoàng Quốc Chiến – Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh (bên trái) và 
Đại tá Phương Kim Minh - Tổng Giám đốc TCT Đông Bắc (bên phải) 

đại diện 2 bên ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng.

Tổng công ty Đông Bắc là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng trực thuộc 
Bộ Quốc phòng, được thành lập vào ngày 27 tháng 12 năm 1994 với nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh chính là khai thác, chế biến, kinh doanh than.

Vietcombank Quảng Ninh là đơn vị được Tổng 
công ty Đông Bắc lựa chọn để phát hành thành 
công khoản trái phiếu 700 tỷ đồng, là ngân hàng 
mà Tổng công ty Đông Bắc lựa chọn hướng 
đến và sử dụng tổng thể các sản phẩm, dịch 
vụ tài chính đối với các đơn vị thành viên và 
cán bộ, công nhận viên chức, lao động, như: 
Bảo lãnh, thư tín dụng L/C, trả lương qua tài 
khoản… cũng như trong các hoạt động an sinh 
xã hội, vì cộng đồng. 

Quan hệ đối tác gần 30 năm giữa Tổng 
công ty Đông Bắc và Vietcombank Quảng Ninh 
không chỉ dừng lại ở quan hệ tín dụng thuần 
túy mà được xây dựng và củng cố vững chắc 
trên nền tảng của sự tin cậy, sự tận tâm, tận 
tụy, chân thành, sẻ chia, cùng phát triển và 
được ghi dấu ấn đặc biệt với Thỏa thuận hợp 
tác toàn diện ký kết giữa Tổng công ty Đông 
Bắc và Vietcombank Quảng Ninh vào năm 
2016. Trên tất cả, ngoài những con số, những 
phân tích, đánh giá, những giá trị mang lại, 
mối quan hệ giữa Tổng công ty Đông Bắc và 
Vietcombank Quảng Ninh trở thành khách hàng 

thân thiết như một lẽ tự nhiên, một giá trị văn 
hóa trường tồn. Gắn bó trong suốt thời gian 
ấy, không chỉ các cấp lãnh đạo của hai đơn 
vị đã trở thành những người bạn thân thiết 
gần gũi mà ngay cả những chuyên viên phụ 
trách giao dịch cũng là những người anh em 
am hiểu, hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm trong 
thực hiện nhiệm vụ mỗi bên. 

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 
Vietcombank Quảng Ninh (1991 - 2021), lãnh 
đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, công nhân 
viên chức, lao động Tổng công ty Đông Bắc 
chúc Vietcombank Quảng Ninh luôn phấn đấu, 
lớn mạnh hơn trong thời gian tới; chúc cho 
sự hợp tác của Vietcombank Quảng Ninh và 
Tổng công ty Đông Bắc ngày càng phát triển, 
đồng hành, chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công 
và cùng hướng tới tương lai “Vươn ra biển 
lớn”. Chúng tôi tin chắc rằng, trên chặng 
đường tương lai, sự phát triển ổn định và 
bền vững của Tổng công ty sẽ luôn có người 
bạn đồng hành, đáng tin cậy là Vietcombank 
Quảng Ninh.
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Huyền Linh 

Vietcombank Quảng Ninh - Nơi tình yêu bắt đầu

Ngày Hạ Long vào thu, giữa những chộn rộn của người và xe, có những 
nỗi lòng nao nao xen lẫn niềm hân hoan hướng về một mùa thu lịch sử, chào đón 
30 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 
– Chi nhánh Quảng Ninh (Vietcombank Quảng Ninh). Mùa thu có hồng cốm tốt đôi, 
có hương hoa sữa nồng nàn không chiều lòng người, có những chiều thong thả 
đón gió thu se se lạnh, có em và có Vietcombank Quảng Ninh…

Ngày ấy, chúng tôi cùng làm cán bộ khách 
hàng tại Chi nhánh. Các chỉ tiêu, kế hoạch…
cuốn chúng tôi vào guồng quay công việc. Tôi 
thường trêu các đồng nghiệp nữ rằng: “Các chị, 
em cơ quan mình không cần dùng áo chống 
nắng đâu nhỉ? Bởi chúng ta đến cơ quan khi 
trời còn chưa nắng và trở về nhà khi nắng đã 
tắt.” Hôm nay, cũng như thường lệ, khi ngoài 
kia ánh đèn đường đã sáng, chúng tôi vẫn miệt 
mài với công việc. Cuộc điện thoại bất chợt gọi 
đến lúc 9h tối, nghe xong, thấy bạn đồng nghiệp 
ngồi cạnh mắt rưng rưng rồi vội cầm túi xách đi 
ngay. 

- Có chuyện gì thế bạn?
- Một khách hàng cần vay tiền để chữa 

bệnh cho con. Con chú ấy mới 17 tuổi, vừa phát 
hiện ung thư họng. Tớ đi xem tài sản luôn rồi có 
gì trả lời chú ấy sớm.

Chúng tôi cùng nhau tới nhà khách hàng. 
Đoạn đường tương đối xa và tối…

Rồi cô ấy lại vội vã trở lại cơ quan, phân 
tích, thẩm định cho kịp báo cáo lãnh đạo vào 
hôm sau. Buổi sáng hôm ấy, nhìn nét mặt hân 
hoan của cô ấy, tôi biết rằng những cố gắng, nỗ 
lực của bạn mình đã thành công. Ánh mắt, nụ 
cười ấy đã lay động tâm hồn tôi…

Thấm thoát đã gần 1 năm kể từ ấy, cậu 
bé đó đã được điều trị thành công và có kết 
quả khá khả quan. Cậu bé ấy bây giờ đã 18 
tuổi, đã quay trở lại trường học và tiếp tục cuộc 
sống mới. Còn chúng tôi, giờ đã thành một đôi. 
Vietcombank Quảng Ninh đã viết tiếp ước mơ 
tuổi 18 tuổi của cậu bé kia, công việc đã kết nối 
tình yêu của chúng tôi và biết bao đồng nghiệp 
khác…Cảm ơn Vietcombank đã là nơi bắt đầu, 
nơi nuôi dưỡng, nơi gắn bó với công việc, với 
tình yêu, với hạnh phúc của gia đình tôi.

Nếu có ai đó hỏi chúng tôi yêu nhau từ 
bao giờ, tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu 

được ai đó hỏi, nơi tình yêu bắt đầu từ đâu, tôi 
sẽ không ngần ngại trả lời: Đó là Vietcombank 
Quảng Ninh, nơi tôi đã gặp người đồng nghiệp, 
người yêu và bây giờ là người vợ, người bạn 
đời. Khoảnh khắc lần đầu tôi gặp em, “không 
quần jean, giày cao gót” mà thật giản dị trong 
màu áo Vietcombank, không hiểu sao tôi đã cảm 
nét đẹp “không cần son phấn” ấy. Có lẽ nào vì 
cũng làm việc trong ngành, yêu ngành, yêu công 
việc ngân hàng nên chỉ cần nhìn thấy màu xanh 
Vietcombank là trong lòng tôi cảm thấy ấm áp 
vô cùng. Đến bây giờ, khi đã về chung một nhà, 
tôi vẫn thường trêu vợ mình rằng “Anh thấy em 
đẹp nhất khi em là cô gái Vietcombank”.

Yêu Vietcombank Quảng Ninh. Cho một 
mùa thu ngập nắng lịch sử.
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Trần Thị Thủy

“Con yêu Vietcombank 
Quảng Ninh”

Tan làm về chợt nghe con hỏi

- Mẹ ơi mẹ làm nghề gì?

- Mẹ làm ngân hàng con ạ

Hôn con mẹ khẽ thầm thì.

Ngân hàng là gì hả mẹ?

Có phải là những chuyến đi?

Có phải là như cô giáo?

Có phải là những bài thi?

Lại đây con yêu của mẹ

Cuộc sống muôn vạn sắc màu

Mỗi người mỗi nghề mỗi việc

Yêu thương san sẻ cho nhau.

Công việc hàng ngày của mẹ

Muôn triệu tiền gửi, tiền vay

Mẹ luôn thoăn thoắt đôi tay

Chuyển trao niềm tin, hi vọng.

Ngân hàng Ngoại thương mẹ chọn

Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ninh

Nơi đây ấm áp, ân tình

Khách hàng, bạn bè, đồng nghiệp.

Bé con nhoẻn cười tinh nghịch

Đồng nghiệp của mẹ, mẹ ơi

Chẳng phải là bố đấy thôi?!

Bố làm Ngoại thương xanh lá 

Bầu trời sang thu đẹp quá

Đẹp như tình Vietcombank

Tuôn trào nguồn suối mát lành

Giấc mơ đời con chắp cánh

Mắt con vì sao lấp lánh

“Yêu mẹ, yêu Vietcombank!”

“Tình em - 
Cô gái Vietcombank”

Nguyễn Hải Vân

Hai mươi năm rồi bạn ơi còn nhớ

Thuở đầu bỡ ngỡ đến Vietcombank

Trời Hạ Long hôm ấy thật là xanh

Thả nắng vàng lên thềm vịnh lấp lánh.

Bạn và tôi mắt ánh niềm kiêu hãnh

Tự hào cùng được đến ngôi nhà xanh

Những ngày đầu dù mới mẻ, khó khăn

Bằng sức trẻ, chúng mình qua thử thách.

Nhớ ngày ấy còn ở phòng kế hoạch

Được đi đó đây, gặp gỡ bao người

Được mừng vui khi thẩm định thành công

Rồi hân hoan khi hợp đồng được ký.

 

Và có khi cũng tràn đầy trăn trở

Nợ có vấn đề, nợ xấu phát sinh

Cả những đêm tỉnh giấc giật mình

Nghĩ phương án vẹn toàn mình với khách.

Sau tất cả là hoàn thành kế hoạch

Khách thành công từ tiền vốn Ngân hàng

Qua gian nan vui đón mừng thành quả

Lớn mạnh không ngừng, vững bước đi lên.

Đã nhiều năm không còn làm việc cũ

Nhưng vẫn hết lòng phụng sự việc chung

Quản lý nợ cho hồ sơ đủ, đúng

Giải ngân kịp thời lúc khách cần vay.

Dẫu làm nghề có những lúc khó khăn

Có thăng trầm, buồn vui và thử thách

Nhưng lửa nghề vẫn chưa bao giờ tắt

Bởi lòng yêu nghề son sắt trong tim.

NỔI BẬT



VIETCOMBANK CHUNG TAY ỦNG HỘ 
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Vietcombank Đồng Nai 

Vietcombank Quảng Ngãi 

Vietcombank Long An 

Đóng góp gần 900 triệu đồng chi phí thiết bị y tế 
cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Hỗ trợ nhu yếu phẩm và đồ dùng phục vụ phòng, chống dịch 
COVID-19 cho khu vực phong tỏa xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi

Nhằm chia sẻ khó khăn, giúp các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thêm động lực và 
nguồn lực để nhanh chóng đẩy lùi đại dịch COVID-19, ngày 20/8/2021, Vietcombank 
Đồng Nai đã trao tặng 750 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, đơn vị 
được Bộ Y tế lựa chọn là Trung tâm Hồi sức tích cực vùng điều trị COVID-19.

Ngày 25/8/2021, Vietcombank Quảng Ngãi đã trao tặng các thiết bị y tế 
cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, nhằm hỗ trợ, phục vụ công tác khám, 
chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch 
COVID-19, chiều ngày 20/9/2021, Vietcombank Quảng Ngãi đã trao tặng các trang 
thiết bị y tế và đồ dùng cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch tại 
địa bàn xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, gồm: Cồn sát khuẩn, đồ bảo hộ, khẩu trang, 
bao tay, giường xếp, các loại nhu yếu phẩm… Tổng giá trị Vietcombank Quảng Ngãi 
hỗ trợ đợt này là 30 triệu đồng.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an 
tỉnh Long An đã phối hợp cùng Vietcombank 
Long An, Công ty TNHH Lavie và Công ty TNHH 
MTV SXKT Long An hỗ trợ Người dân có 
hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tuyến đầu 
chống dịch COVID-19 tại xã Tân Trạch, huyện 
Cần Đước; Công an TP. Tân An và “Bếp ăn 
nghĩa tình” của Tỉnh Đoàn Long An, mỗi đơn vị 
1 tấn gạo và 50 thùng mì.

Cùng ngày, Vietcombank Đồng Nai đã trao 
tặng 250 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Đồng Nai, đơn vị phụ trách công tác tổ chức, 
thu dung điều trị cho Bệnh viện dã chiến số 2. 

Trước đó, Vietcombank Đồng Nai cũng 
đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã 
hội trên địa bàn với các hoạt động thiết thực 
như ủng hộ quỹ vắc xin; tài trợ công tác phòng, 
chống dịch của Sở Y tế, Trung tâm Y tế một số 
phường trên địa bàn TP. Biên Hòa, đóng góp 
vào chương trình mua nhu yếu phẩm chăm lo 
cho công nhân khu vực phong tỏa, các hộ có 
hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền ủng hộ 
hơn 500 triệu đồng từ nguồn quỹ của cơ quan 
và sự đóng góp của cán bộ, nhân viên.

Các thiết bị y tế gồm hệ thống siêu âm xe 
đẩy DOPPLER tim mạch, model: E30 (máy 4 
cổng cắm dò); đầu dò tim nhi G3-10P; 2 máy 
điện tim 6 kênh ECR-1250K; tổng trị giá các 
thiết bị tài trợ đợt này là 894 triệu đồng.

TS. BS. Huỳnh Giới – Giám đốc Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ lòng cảm 
ơn chân thành đến sự quan tâm, hỗ trợ của 
Vietcombank Quảng Ngãi và cho biết, đây là 
nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, nhân 
viên y tế và người bệnh, tiếp thêm sức mạnh 
giúp đội ngũ y, bác sĩ thêm vững vàng để bảo vệ 
và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong 
tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức 
tạp như hiện nay.

Được biết, từ ngày 3/9/2021 tại xã Nghĩa 
An, TP. Quảng Ngãi ghi nhận nhiều ca mắc 
COVID-19. Do đó, UBND TP. Quảng Ngãi đã ra 
quyết định phong tỏa toàn bộ xã, với 4.700 hộ 
dân, sau khi chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng tại 
khu vực này lan rộng.

Đây là một trong những hoạt động thiết 
thực của các đơn vị nhằm chung tay cùng với 
Tỉnh Long An tiếp sức cho các lực lượng tuyến 
đầu và người dân trong cuộc chiến chống dịch 
COVID -19.

Ông Phạm Thành Vinh – Giám đốc Vietcombank Đồng Nai 
(thứ 2, từ phải sang) trao biểu trưng tài trợ cho 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, ông Phan Huy Anh Vũ.

Ông Võ Văn Linh – Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi 
(giữa) trao bảng tượng trưng tài trợ thiết bị y tế cho Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, với tổng trị giá 894 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thích - Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi 
(thứ 5 từ trái qua) trao biển tượng trưng hỗ trợ trang thiết bị 

phòng chống dịch COVID-19 cho đại diện Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP. Quảng Ngãi.

Đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế, 
Công an tỉnh Long An trao quà tại UBND 

xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Phạm Thị Kim Ngân

NHỊP SỐNG
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Vietcombank Tân Định

Trao tặng 1.000 phần thực phẩm hỗ trợ người có hoàn cảnh 
khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Trao tặng 3 máy thở cao cấp cho các 
bệnh viện tuyến đầu tại TP. Hồ Chí Minh

Trao tặng trang thiết bị vật tư y tế 
trị giá 3 tỷ đồng cho tỉnh Bến Tre

Cuối tháng 8/2021, tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, 
Ban Giám đốc và cán bộ, nhân viên Vietcombank Tân Định cùng các 
mạnh thường quân đã phối hợp cùng tình nguyện viên của Trung tâm Hỗ trợ 
thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh trực tiếp trao tặng 1.000 phần quà là 
lương thực, thực phẩm thiết yếu để tiếp sức người dân có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 28/8/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Bến Tre, thừa ủy quyền của Ban lãnh đạo 
và đại diện cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank Tân Định 
và Vietcombank Bến Tre đã phối hợp tổ chức Lễ bàn giao trang thiết bị và vật tư 
y tế với tổng trị giá 3 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 
của tỉnh Bến Tre.

Tiếp nối chuỗi hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank trong công tác 
hỗ trợ thiết bị y tế điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, trong tháng 8/2021, 
Vietcombank Tân Định đã đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
trao tặng 3 máy thở đa năng cao cấp với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng cho các 
bệnh viện tuyến đầu đang tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho bệnh nhân, 
gồm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện 
Bệnh Nhiệt đới.

Nguyễn Trung Tín

Nguyễn Trung Tín

Nguyễn Trung Tín

Tình hình dịch bệnh căng thẳng cùng 
với việc thực hiện giãn cách xã hội dài ngày 
đã khiến nhiều người lao động gặp khó 
khăn. Hơn lúc nào hết, lương thực, thực 
phẩm thiết yếu đang trở nên vô cùng quan 
trọng để người dân có thể bám trụ trong 
nhà. Thấu hiểu và sẻ chia với nỗi niềm của 
người dân, Vietcombank Tân Định cùng 
các mạnh thường quân hy vọng với mỗi 
một phần quà được trao đi, sẽ giúp cho bà 
con vượt qua thời khắc khó khăn này, thực 
hiện tốt “ai ở đâu thì ở yên chỗ đó”, góp 
phần sớm đưa xã hội trở lại cuộc sống bình 
thường.

Vietcombank trao tặng trang thiết bị, 
vật tư y tế bao gồm: 300 máy đo nồng độ 
oxy bão hòa trong máu SpO2 kết hợp đo 
nhịp tim C101-A2; 100 nhiệt kế hồng ngoại; 
5.000 bộ trang phục phòng chống dịch 
cấp 2 (7 món); 5.000 bộ trang phục phòng 
chống dịch cấp 3 (7 món); 2 máy xét nghiệm 
cầm tay đo khí máu (đo được điện giải đồ, 
lactat, hematocrite). Vietcombank mong 
muốn những trang thiết bị, vật tư y tế này 
sẽ hỗ trợ hiệu quả tỉnh Bến Tre trong công 
tác phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân 
COVID-19.

Nhận được các thiết bị, đại diện các 
bệnh viện rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đến 
Vietcombank nói chung và Vietcombank Tân 
Định nói riêng, đã gửi những món quà ý nghĩa, 
kịp thời để các bệnh viện có thêm nguồn lực, 
các y, bác sĩ có thêm thiết bị cứu chữa bệnh 
nhân, với hy vọng cả cộng đồng sớm chiến 
thắng đại dịch, đưa cuộc sống người dân trở 
lại bình thường.

Bà Vũ Thị Hồng Minh – Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng 
Vietcombank Tân Định (ngoài cùng bên trái) bàn giao máy thở 
cho đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và gửi lời 

động viên, thăm hỏi đến đội ngũ y, bác sĩ.

Ông Ngô Minh Nhựt – Giám đốc Vietcombank Tân Định 
(đứng giữa) cùng đội ngũ tình nguyện viên chuẩn bị ra quân 

phân chia, vận chuyển và phát 1.000 phần quà cho người dân 
khó khăn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ông Ngô Minh Nhựt – Giám đốc Vietcombank Tân Định (thứ 3 từ 
trái sang) và ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Vietcombank Bến Tre 

(thứ 2 từ trái sang) trao biểu trưng cho đại diện tỉnh Bến Tre là 
ông Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế tỉnh (thứ 3 từ phải sang) và 

ông Lê Công Thành - Giám đốc NHNN tỉnh (ngoài cùng bên phải).

NHỊP SỐNG

Vietcombank Nam Sài Gòn

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho công tác phòng chống dịch 
COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và Ban Chấp 
hành Công đoàn Chi nhánh, ngày 24 - 25/8/2021, Vietcombank Nam Sài Gòn 
đã thực hiện hỗ trợ bằng tiền đối với một số Bệnh viện tham gia điều trị 
bệnh nhân COVID-19. Cụ thể, đã hỗ trợ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch số tiền 
500 triệu đồng và Bệnh viện Quận 7 số tiền 400 triệu đồng.

Đặng Thành Thiện

Việc trao hỗ trợ này giúp các bệnh viện chủ động trong sử dụng để trang bị thêm vật tư, máy 
móc thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tại địa bàn là tâm dịch của cả nước, các cơ sở y tế tại TP. Hồ Chí Minh luôn rơi vào tình trạng 
thiếu máy móc thiết bị và vật tư y tế, khi hằng ngày phải đón số lượng lớn bệnh nhân COVID-19. 
Việc trao tặng đã góp phần thiết thực để bổ sung vào nguồn cơ sở vật chất chữa trị cho bệnh 
nhân, qua đó thắp lên niềm hi vọng sẽ có nhiều bệnh nhân được chữa trị thành công.
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Hỗ trợ dựng 2 lán chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại địa bàn 
khó khăn của huyện Bảo Yên

Ngày 31/8/2021, Vietcombank Lào Cai phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ, 
Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức bàn giao lán chốt kiểm soát dịch COVID-19 
tại 2 chốt kiểm soát của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, địa bàn tiếp giáp với 
tỉnh Hà Giang.

Đoàn TN Vietcombank Lào Cai

Phát huy tinh thần xung kích, chung tay 
cùng cộng đồng tham gia phòng, chống dịch 
COVID-19, nắm được thông tin có 2 chốt kiểm 
soát dịch COVID-19 hiện có cơ sở vật chất thiếu 
thốn, khó khăn nhất huyện Bảo Yên, tỉnh Lào 
Cai tại thôn Nậm Bắt, xã Tân Tiến và thôn Lùng 
Ác, xã Vĩnh Yên, tiếp giáp với tỉnh Hà Giang, 
Vietcombank Lào Cai đã phối hợp với Phòng Tổ 
chức Cán bộ Công an tỉnh Lào Cai chung tay hỗ 
trợ dựng lán chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại 
2 chốt kiểm soát trên với số tiền 30 triệu đồng. 
Hai lán chốt được dựng lên với diện tích mỗi lán 
là 15m2 có khung sắt, bao tôn xung quanh, lợp 
mái che tôn lạnh, có cửa kính khung nhôm, bên 
trong có một giường sắt và giá để đồ, giúp che 
mưa, che gió, đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt hằng ngày của Tổ công tác.

Bàn giao lán chốt kiểm soát dịch bệnh tại 
thôn Nậm Bắt, xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Vietcombank Lào Cai

Vietcombank Thanh Xuân 

Ngày 14/9/2021, Vietcombank Thanh Xuân đã tổ chức trao tặng 1 máy 
tạo oxy và ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, với tổng giá trị 
50 triệu đồng cho UBND phường Thanh Xuân Trung, nơi được coi là một trong 
những điểm nóng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội, thời gian qua.

Nguyễn Xuân Vĩnh Thành

Tham dự buổi lễ, về phía Đảng ủy, UBND 
phường Thanh Xuân Trung có ông Nguyễn 
Xuân Hải – Bí thư Đảng ủy phường; ông Nguyễn 
Hữu Thọ - Chủ tịch UBND phường. Đại diện 
Vietcombank Thanh Xuân có ông Lê Huy Hoàng 
– Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh, cùng đại 
diện lãnh đạo phòng/ban tại Chi nhánh.

Thông qua hoạt động này, Vietcombank 
Thanh Xuân hy vọng sẽ cùng chung tay với 
phường Thanh Xuân Trung vượt qua được giai 
đoạn khó khăn nhất, cũng như tiếp tục thể hiện 
vai trò tiên phong của một doanh nghiệp vì cộng 
đồng tại địa bàn.

Ông Lê Huy Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh (thứ 3 
từ trái sang) trao tặng 1 máy tạo oxy và hỗ trợ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 trị giá 50 triệu đồng cho đại diện UBND 

phường Thanh Xuân Trung.

Ủng hộ 20 dàn máy vi tính cho chương trình 
“Sóng và máy tính cho em”

Ngày 17/9/2021, Vietcombank 
Chi nhánh Nghệ An đã tham gia 
Lễ phát động Chương trình 
“Sóng và máy tính cho em” do 
Sở GD - ĐT Nghệ An tổ chức.

Bùi Tuấn Huy“Sóng và máy tính cho em” là một chương 
trình hết sức ý nghĩa do Thủ tướng Chính phủ 
phát động nhằm kịp thời hỗ trợ thiết bị cho học 
sinh cả nước trong bối cảnh dịch COVID-19 
đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương 
đang tạm thời chưa tổ chức cho học sinh đến 
trường, chuyển sang dạy học bằng hình thức 
trực tuyến. Từ thực tế trên, ngành Giáo dục 
Nghệ An đã triển khai lễ phát động chương trình 
“Sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ các em 
học sinh trên địa bàn tỉnh phương tiện học tập 
trực tuyến như máy vi tính, laptop, điện thoại 
thông minh, máy tính bảng, ti vi.

Chung tay cùng Sở GD - ĐT Nghệ An, 
Vietcombank Chi nhánh Nghệ An đã trao tặng 
20 dàn máy tính phục vụ việc dạy và học trực 
tuyến cho các em học sinh.

Đây là một hành động hết sức thiết thực và 
ý nghĩa nhằm hỗ trợ các em học sinh khó khăn 
trên địa bàn tỉnh kịp thời tham gia các chương 
trình học trực tuyến, đảm bảo tiến độ chương 
trình năm học mới và nâng cao chất lượng dạy 
học, giải quyết được bài toán khó trong thời 
điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức 
tạp.

Đại diện Vietcombank Nghệ An trao tặng 
máy tính cho đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An

Vietcombank Nghệ An

Vietcombank TP. Hồ Chí Minh

Tích cực hưởng ứng đợt vận động của 
Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại 
TP. Hồ Chí Minh trong việc đóng góp cho 
các đơn vị tuyến đầu thành phố 
chống dịch, ngày 26/8/2021, Vietcombank 
TP. Hồ Chí Minh đã đóng góp thiết bị y tế và 
hệ thống nén khí, oxy trị giá 4,5 tỷ đồng cho 
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Đây là công trình thiết thực được 
trang bị cho 378 giường điều trị bệnh 
nhân COVID-19 có triệu chứng nặng tại 
Bệnh viện. Tổng giá trị của công trình lên 
đến 8,5 tỷ đồng và được nhiều đơn vị 
thuộc Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP. 
Hồ Chí Minh chung tay đóng góp tài trợ, 
thi công và bàn giao.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Vietcombank 
TP. Hồ Chí Minh (thứ 2 từ phải sang) trao biểu trưng 

tài trợ cho đại diện lãnh đạo 
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Đào Nguyễn Tấn Phát

NHỊP SỐNG
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Bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong 
thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Vietcombank Kon Tum

Ngày 31/8/2021, tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, Vietcombank Kon Tum 
đã phối hợp với Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh (đơn vị trực thuộc 
Tỉnh Đoàn) tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu Thanh niên 
xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nguyễn Thị Trúc Phượng

Sau gần một tháng thi công và xây dựng, 
ngôi nhà cấp 4 đã được hoàn hiện và trao tặng 
cho gia đình bà Y Đeo - cựu thanh niên xung 
phòng có hoàn thành đặc biệt khó khăn tại thôn 
4, thị trấn Đak Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 
Tum với diện tích 40m2, trị giá 70 triệu đồng, 
trong đó Vietcombank Kon Tum hỗ trợ 50 triệu 
đồng, số tiền còn lại do người thân giúp đỡ và 
đóng góp ngày công lao động để xây dựng. 

Tại buổi lễ, ông Trương Sỹ Nghị - Phó Giám 
đốc Vietcombank Kon Tum đã gửi lời thăm hỏi, 
chia sẻ với gia đình bà Y Đeo và mong rằng ngôi 
nhà sẽ giúp gia đình bà Y Đeo có điều kiện sống 
tốt hơn, đồng thời tin tưởng gia đình sẽ tiếp tục 
nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, ổn định 
cuộc sống.

Ông Trương Sỹ Nghị - Phó Giám đốc 
Vietcombank Kon Tum (bên trái) trao quà cho 

gia đình bà Y Đeo tại buổi lễ bàn giao.

Tặng quà Trung Thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 20/9/2021, Công đoàn Cơ sở Vietcombank Kon Tum phối hợp cùng 
Đoàn Thanh niên Chi nhánh tổ chức trao quà Trung Thu cho các trẻ em 
có hoàn cảnh khăn tại Cô nhi viện Vinh Sơn 5, TP. Kon Tum.

Nguyễn Thị Trúc Phượng

Tham gia chương trình có ông Trương Sỹ 
Nghị - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ 
sở Vietcombank Kon Tum; đại diện chính quyền 
địa phương, cùng sự góp mặt của các đoàn 
viên, thanh niên Vietcombank Kon Tum.

Thông qua chương trình, Vietcombank Kon 
Tum đã trao 100 suất quà cho 100 cháu tại Cô 
nhi viện Vinh Sơn, với mong muốn các cháu có 
một Tết Trung Thu thật vui tươi, ấm áp, đầy tình 
yêu thương.

Cô nhi viện Vinh Sơn 5 thuộc quản lý của 
Tòa Giám mục tỉnh Kon Tum, được thành lập 
từ năm 2002, hiện đang nuôi dạy 100 trẻ em từ 
3 – 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha 
mẹ, cha hoặc mẹ bỏ đi, hộ nghèo.

Ông Trương Sỹ Nghị - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS 
Vietcombank Kon Tum trao quà cho các trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn tại Cô nhi viện Vinh Sơn 5.

NHỊP SỐNG

Vietcombank Hòa Bình

Ngày 26/8/2021, Vietcombank Hòa Bình đã phối hợp với Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Hòa Bình bàn giao 6 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo 
tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Dương Đức Dũng

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban lãnh đạo 
Vietcombank, bà Quách Nguyễn Cẩm Vân - Phó 
Giám đốc Vietcombank Hòa Bình đã trao 6 nhà 
Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Thủy, 
tỉnh Hòa Bình trong chuỗi chương trình an sinh 
xã hội 1 tỷ đồng “Vietcombank đồng hành cùng 
các hộ nghèo tỉnh Hòa Bình”. Mỗi căn nhà trị giá 
50 triệu đồng, trong đó, Vietcombank hỗ trợ 30 
triệu đồng/căn.

Trước đó Vietcombank Hoà Bình đã phối 
hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh trao tặng 1.200 
thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo có 
hoàn cảnh khó khăn tại tại xã Đồng Tâm,  huyện 
Lạc Thuỷ; xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ và xã 
Quang Tiến, TP. Hoà Bình.

Bà Quách Nguyễn Cẩm Vân – Phó Giám đốc Vietcombank 
Hòa Bình (thứ 4 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tặng quà, chúc mừng 
gia đình bà Bùi Văn Lương tại thôn Lộng, thị trấn Ba Hàng Đồi, 
huyện Lạc Thủy - là gia đình cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn.

Vietcombank Lào Cai

Ngày 10/9/2021, Vietcombank Lào Cai phối hợp với Đoàn Thanh niên 
Công an tỉnh Lào Cai, UBND xã Trịnh Tường tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 
nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo tại thôn Na Đoong, xã Trịnh Tường, 
huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Đoàn TN Vietcombank Lào Cai

Sau 2 tháng xây dựng nhà Đại đoàn kết, 
ngày 10/9, đoàn công tác đã tổ chức lễ khánh 
thành và bàn giao nhà cho 2 hộ gia đình ông 
Giàng A Hoà và bà Tẩn Lở Mẩy. Cũng tại buổi 
lễ, Vietcombank Lào Cai đã trao tặng 2 chiếc 
tivi cho 2 hộ gia đình được bàn giao nhà trong 
dịp này. 

Trước đó, ngày 10/7, với mong muốn giúp 
người dân kiên cố hóa nhà ở và chăn nuôi gia 
súc, góp phần xóa đói giảm nghèo. Vietcombank 
Lào Cai phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an 
tỉnh Lào Cai đã trao tặng tiền hỗ trợ 100 triệu 
đồng cho 3 hộ gia đình ông Giàng A Hòa (40 
triệu đồng), bà Tẩn Lở Mẩy (40 triệu đồng), ông 
Thào A Sẩu (20 triệu đồng) trú tại các thôn thuộc 
xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Ông Ngô Đức Cường – Phó Giám đốc Vietcombank Lào Cai 
(thứ 3 từ trái sang) trao tặng 1 chiếc tivi 

cho gia đình ông Giàng A Hòa.

VIETCOMBANK - MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG
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Vietcombank Hải Dương Vietcombank Nghệ An

Ngày 14/9/2021, Vietcombank Hải Dương phối hợp với Hội Liên hiệp 
Phụ nữ TP. Hải Dương đã tổ chức trao tặng mái ấm tình thương cho bà 
Tăng Thị Lép, ở đội 7, thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương.

Lê Thị Hiệp

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Vỹ 
- Phó Bí thư Thành ủy, bà Đinh Thị Thu Hà - Chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hải Dương, bà 
Hoàng Thị Kim Ngân – Chủ tịch Công đoàn, Phó 
Giám đốc Vietcombank Hải Dương.

Bà Tăng Thị Lép là hội viên nghèo thuộc hội 
phụ nữ thành phố, có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, sức khỏe yếu, sống đơn thân trong ngôi 
nhà xuống cấp nghiêm trọng. Nhằm thể hiện 
trách nhiệm với cộng đồng và tiếp tục phát huy 
tinh thần “tương thân tương ái”, thông qua Hội 
Liên hiệp Phụ nữ TP. Hải Dương, Vietcombank 
Hải Dương đã đóng góp xây dựng một căn nhà 
tình thương cho bà Tăng Thị Lép, với số tiền tài 
trợ 50 triệu đồng.

Bà Hoàng Thị Kim Ngân - Phó Giám đốc Vietcombank 
Hải Dương (đứng giữa) trao biển tài trợ cho bà Tăng Thị Lép.

NHỊP SỐNG

Nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày 18/9/2021, 
Công đoàn Cơ sở Vietcombank Lâm Đồng đã 
tổ chức chương trình trao tặng gần 600 túi 
thực phẩm cho các gia đình khó khăn.

Nguyễn Lê Bảo Minh Trần Nhật Huy

Mỗi túi thực phần gồm 10 kg gạo, 2 lít 
dầu ăn, 1 kg đường, 0,5 kg bột ngọt và 1 chai 
nước mắm, với tổng giá trị trao tặng là 180 
triệu đồng từ Quỹ xã hội của Công đoàn Cơ 
sở và đóng góp của đoàn viên Công đoàn, 
người lao động tại Chi nhánh.

Ông Trần Nguyễn  Hoài Lâm - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở 
Vietcombank Lâm Đồng trao tặng túi thực phẩm cho người dân.

Vietcombank Lâm Đồng

Bùi Tuấn Huy

Năm học vừa qua, Vietcombank Nghệ An 
có nhiều con em cán bộ đạt thành tích xuất sắc 
trong học tập, trong đó nhiều em đạt được các 
giải thưởng cao trong các cuộc thi, như: Em 
Đặng Thị Hà Anh và Đặng Thị Hoài Anh (con của 
chị Trần Thị Hà, công tác tại phòng Kế toán) đoạt 
giải Đồng Olympic Tiếng Anh Quốc tế HIPPO 2021 
(khối THCS) và giải Bạc Olympic Tiếng Anh Quốc tế 
HIPPO 2021 (khối Tiểu học); em Nguyễn Minh Khuê 
(con của chị Nguyễn Thị Ánh Nụ, công tác tại phòng 
Kế toán) đoạt giải Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt trên 
Internet cấp Tỉnh...

Năm nay, do dịch COVID-19 diễn ra rất phức tạp, Ban Chấp hành 
Đoàn Thanh niên Vietcombank Nghệ An đã quyết định không tổ chức 
Lễ tuyên dương học sinh có thành tích tiêu biểu - là con của các cán bộ, đảng viên và 
người lao động hiện đang công tác và làm việc tại Chi nhánh - như thường lệ, tuy nhiên, 
vẫn tặng quà cho các em đạt thành tích xuất sắc năm học 2020 - 2021.

Vietcombank Kon Tum

Thực hiện quyết định số 466, 468-QĐ/ĐUK ngày 28/7/2021 của Đảng ủy 
khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum về việc kết nạp đảng viên, ngày 
28/8/2021, Chi bộ Vietcombank Kon Tum đã tổ chức lễ kếp nạp đảng viên mới 
cho hai quần chúng ưu tú thuộc đơn vị, nâng tổng số đảng viên tại Chi bộ 
lên 22 đảng viên.

Nguyễn Thị Trúc Phượng

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Tấn Lân – Bí thư 
Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Kon Tum đã 
công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên 
cho đồng chí Phạm Thị Thúy Nga – Phó Trưởng 
Phòng Khách hàng và đồng chí Lưu Thị Ánh 
Tuyết – Phó Trưởng Phòng Giao dịch Duy Tân. 

Đồng chí Lê Tấn Lân đã chúc mừng các 
đồng chí đảng viên mới, sau một thời gian được 
bồi dưỡng, phấn đấu không ngừng đã vinh dự 
đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt 
Nam và mong muốn các đồng chí đảng viên 
mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất 
đạo đức, tác phong, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao; đặc biệt phải thực hiện tốt nghĩa vụ 
của người đảng viên trong thời gian dự bị theo 
quy định của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Tấn Lân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Kon Tum trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí 
Phạm Thị Thúy Nga – Phó Trưởng Phòng Khách hàng.

49CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 337 - THÁNG 10/202148 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 337- THÁNG 10/2021

Hình ảnh minh họa



51CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 337 - THÁNG 10/202150 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 337- THÁNG 10/2021

• Tiện lợi: Hạn chế tiếp xúc, không phải mang tiền mặt hay các thẻ vật lý khác. 
Thanh toán mọi lúc, mọi nơi chỉ với chiếc điện thoại có cài đặt VCB Digibank,

• Nhanh chóng: Chỉ mất vài giây để hoàn thành giao dịch (scan – pay – go).
• Bảo mật: Khách hàng được bảo mật nhiều lớp bao gồm: Mật khẩu mở điện thoại; 

Mật khẩu mở ứng dụng; Mã OTP.
• Hoàn toàn miễn phí.

• Bước 1: Khách hàng đến Bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh. Mã QR được tạo và in lên 
hóa đơn khám bệnh;

• Bước 2: Khách hàng đăng nhập vào VCB Digibank/VCBPay/Ứng dụng Mobile Banking 
của các Ngân hàng/Ứng dụng Ví điện tử liên kết thanh toán QR code của VCB, lựa chọn 
tính năng “Thanh toán bằng QR code”;

• Bước 3: Khách hàng quét mã QR code trên hóa đơn khám bệnh;
• Bước 4: Ứng dụng hiển thị thông tin hóa đơn cần thanh toán;
• Bước 5: Khách hàng kiểm tra thông tin, xác nhận hóa đơn cần thanh toán và thực hiện 

xác thực giao dịch;
• Bước 6: Khách hàng nhận kết quả giao dịch tại màn hình thanh toán.

Vietcombank triển khai dịch vụ thanh toán phí dịch vụ y tế 
bằng mã QR tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

ĐƠN GIẢN – TIỆN LỢI – AN TOÀN, TẤT CẢ TÍCH HỢP TRÊN VCB DIGIBANK!

Để gia tăng lợi ích và đảm bảo an toàn sức khỏe của khách hàng trong 
thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 16/8/2021, Vietcombank và 
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã phối hợp triển khai dịch vụ thanh toán 
bằng mã QR.

Ưu điểm vượt trội:

Khách hàng chỉ cần thao tác với vài bước đơn giản:

Phòng Marketing Bán lẻ Tư liệu

KẾT NỐI
Vietcombank Bình Dương

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 
2 tháng đầu năm học, ngành GD – ĐT của tỉnh 
Bình Dương sẽ tổ chức dạy học bằng hình thức 
trực tuyến. Phần lớn học sinh trên địa bàn tỉnh 
là con em công nhân với hoàn cảnh gia đình khó 
khăn. Hiện, trong số 500.000 học sinh trên toàn 
tỉnh, có hơn 60.000 học sinh khó khăn không có 
điều kiện tham gia học trực tuyến.

Tính từ đầu năm đến nay, Vietcombank 
Bình Dương đã tài trợ hơn 10 tỷ đồng cho công 
tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Bà Đặng Thị Hương - Phó Giám đốc 
Vietcombank Bình Dương (bên trái) trao 

biểu trưng hỗ trợ thiết bị học trực tuyến trị giá 
200 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - 

Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Bình Dương.

Khai trương trụ sở mới Phòng Giao dịch Sóc Sơn
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Nguyễn Minh Tới

Phòng Giao dịch Sóc Sơn tọa lạc tại khu 
đô thị mới dân cư đông đúc, gần chợ, trung 
tâm thương mại, có nhiều cơ sở kinh doanh và 
giao thông thuận tiện, được thiết kế theo chuẩn 
nhận diện thương hiệu Vietcombank, với cơ sở 
vật chất khang trang, hiện đại, diện tích rộng rãi, 
thông thoáng, cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên 
chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, chu 
đáo tận tâm, cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân 
hàng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, 
hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm dịch vụ 
tốt nhất cho khách hàng. Không gian giao dịch tiêu chuẩn, tạo cảm giác 

thoải mái cho khách hàng.

Ngày 20/9/2021, Vietcombank Sóc Sơn (nay là Vietcombank Bắc Hà Nội) 
đã khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Sóc Sơn tại địa điểm mới: 
Số 60 Khu Đô thị mới, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Ngày 15/9/2021, Vietcombank Bình Dương đã tham dự lễ khai giảng 
năm học mới 2021 - 2022 do Sở GD – ĐT tỉnh Bình Dương tổ chức tại 
trường THPT chuyên Hùng Vương. Tại buổi lễ, Vietcombank Bình Dương 
đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ kinh phí mua thiết bị học trực tuyến, 
giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dễ dàng tiếp cận với những 
bài giảng của thầy cô giáo. 

NHỊP SỐNG
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Vietcombank triển khai tính năng thanh toán tiền vay trực tuyến

Nhận ngay quà tặng hấp dẫn khi duy trì 
hợp đồng bảo hiểm năm thứ hai

KẾT NỐI

Với mục tiêu mở rộng các dịch vụ trực tuyến, giúp khách hàng có thể giao dịch 
ngay tại nhà, từ ngày 25/8/2021, Vietcombank chính thức triển khai tính năng 
thanh toán tiền vay trực tuyến ngay trên VCB Digibank.

Nhằm hỗ trợ khách hàng duy trì quyền lợi bảo vệ, Vietcombank phối hợp 
với FWD Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại cho các khách hàng 
thực hiện đóng phí để duy trì hợp đồng bảo hiểm năm thứ hai.

1. Đối tượng áp dụng
Để có thể thanh toán tiền vay trực tuyến, khách hàng cần thỏa mãn điều kiện:
• Đang sử dụng dịch vụ VCB Digibank.
• Có ít nhất 01 tài khoản vay có dư nợ gốc đứng tên Khách hàng mở tại Vietcombank 

tại thời điểm thực hiện giao dịch thanh toán nợ vay, bao gồm cả khoản vay quá 
hạn, đến hạn và trả nợ trước hạn.

• Giao dịch áp dụng: Thanh toán các khoản gốc vay đến hạn, trước hạn và quá hạn.

Khi duy trì hợp đồng bảo hiểm, khách hàng vừa được tiếp nối các quyền lợi của hợp đồng, vừa 
nhận được quà tặng là Phiếu mua hàng điện tử Got-it với giá trị cụ thể như sau: 

Chương trình áp dụng đối với các sản phẩm: FWD Cả nhà vui khỏe; FWD Con vươn xa; FWD Con 
vươn xa 2.0 và FWD Đón đầu thay đổi 2.0 từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Hãy duy trì hợp đồng bảo hiểm ngay hôm nay để tiếp tục 
được bảo vệ trước những biến động trong cuộc sống!

2. Hướng dẫn thực hiện:
• Đăng nhập VCB Digibank >> Lựa chọn menu Tín dụng >> Thanh toán tiền vay >> 

Lựa chọn tài khoản nguồn, thông tin khoản vay, thông tin giao dịch >> Cam kết 
nguồn tiền trả nợ và xác thực giao dịch theo quy định >> Hoàn thành thanh toán.

Vietcombank luôn cố gắng đem lại những sản phẩm dịch vụ 
tốt nhất cho khách hàng!

GIAO DỊCH TẠI GIA, TRÁNH XA COVID!

Phòng Marketing Bán lẻ

Phòng Marketing Bán lẻ Tư liệu

Phí bảo hiểm năm thứ 2 Giá trị quà tặng (VND)

Dưới 22 triệu đồng 200.000

Từ 22 đến dưới 44 triệu đồng 500.000

Từ 44 đến dưới 66 triệu đồng 1.000.000

Từ 66 đến dưới 88 triệu đồng 2.000.000

Từ 88 đến dưới 110 triệu đồng 2.500.000

Từ 110 triệu đồng trở lên 3.000.000

1. Bổ sung thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ quốc tế 
    cho tính năng rút tiền mặt bằng mã QR
• Bên cạnh nguồn thẻ ghi nợ nội địa, từ nay, khách 

hàng có thể rút tiền mặt bằng mã QR trên VCB 
Digibank sử dụng nguồn thẻ tín dụng quốc tế, thẻ 
ghi nợ quốc tế trên ATM của Vietcombank.

• Hạn mức giao dịch và phương thức xác thực: theo 
chính sách chung.

2. Tính năng tra cứu hợp đồng điện tử
• Tính năng cho phép Khách hàng tra cứu hợp đồng/chứng từ 

điện tử đối
       với các hợp đồng phát hành/chuyển đổi thẻ thực hiện trên 
      VCB Digibank.
• Hướng dẫn tra cứu:
      + Trên ứng dụng Digibank: Mở ứng dụng >> Cài đặt >> 
             Tra cứu hợp đồng điện tử.
      + VCB Digibank phiên bản web: Đăng nhập >> Tiện ích 
             gia tăng >> Tra cứu hợp đồng điện tử.

3. Tính năng tra cứu số dư bình quân:
• Tính năng cho phép Khách hàng tra cứu số dư 

bình quân của tài khoản thanh toán đã đăng ký 
sử dụng Gói tài khoản trên VCB Digibank.

• Hướng dẫn tra cứu: Mở ứng dụng >> Cài đặt >> 
Gói tài khoản >> Tra cứu số dư bình quân.

Vietcombank triển khai thêm nhiều tính năng mới trên 
VCB Digibank

Quý khách hàng hãy cập nhật phiên bản mới nhất 
để có những trải nghiệm tuyệt vời với VCB Digibank!

Với những nỗ lực không ngừng đổi mới để mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm 
thời gian cho khách hàng, Vietcombank tiếp tục bổ sung một số tính năng mới trên 
VCB Digibank.

Phòng Marketing Bán lẻ



Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của 
Vietcombank trong tiến trình chuyển đổi số

Nghị quyết của Đảng bộ Vietcombank về 
xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực đã chỉ rõ mục tiêu nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực 
chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển, 
đổi mới, sáng tạo của nền kinh tế số, góp phần 
đưa Vietcombank trở thành ngân hàng đứng 
đầu về chất lượng nguồn lực và môi trường 
làm việc tại Việt Nam, khẳng định vị thế là một 
trong 50 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á 
- Thái Bình Dương, một trong 200 tập đoàn tài 
chính, ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 
700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu. 
Để thực hiện mục tiêu lớn đó, Vietcombank 
cần tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ 
công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
cũng như đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động 
nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ 
số trong hoạt động ngân hàng.

Nguyễn Minh Yến

Hướng đến mục tiêu đứng 
đầu về chất lượng nguồn nhân lực, 
Ban lãnh đạo Vietcombank đặc biệt 
quan tâm tới hoạt động đào tạo và 
nghiên cứu khoa học (NCKH). Năm 
2019, Vietcombank đã nâng cấp 
Trung tâm Đào tạo thành Trường 
Đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực (Trường Đào tạo) với nhiệm vụ 
quản lý, tổ chức thực hiện hoạt 
động đào tạo và các hoạt động 
NCKH trong toàn hệ thống phù 
hợp với định hướng, mục tiêu phát 
triển của Vietcombank. Đến nay, 
sau hơn hai năm thành lập, Trường 
đã từng bước xây dựng nền móng 
vững chắc nhằm hoạt động một 
cách chuyên nghiệp, hiệu quả, góp 
phần nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực cho Vietcombank.

Với quyết định thành lập Trường đào tạo 
(theo lộ trình thực hiện Đề án chiến lược về Quản 
trị và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank 
đến năm 2020), Ban lãnh đạo Vietcombank 
mong muốn phát triển một cơ sở đào tạo nội 
bộ chuyên nghiệp, cung cấp chương trình và 
dịch vụ đào tạo chất lượng tốt nhất cho toàn hệ 
thống. Để xác định rõ lộ trình phát triển từng giai 
đoạn, từng bước đạt mục tiêu, Trường đã dự 
thảo Chiến lược phát triển tới 2025, tầm nhìn 
2030. Sau hơn 2 năm, hoạt động đào tạo đã đạt 
được những kết quả đáng ghi nhận: 

Khung chính sách quản lý đào tạo nhất 
quán và đồng bộ gồm Quy chế đào tạo, Quy 
chế giảng viên nội bộ, Quy chế sử dụng kết quả 
thi tay nghề đã được xây dựng và hoàn thiện. 
Các quy chế này thể hiện quan điểm của Ban 
lãnh đạo đối với tầm quan trọng của đào tạo nội 
bộ, xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ và cơ chế đãi 
ngộ đối với người tham gia hoạt động đào tạo, 

PV: Thưa NGND. PGS. TS. Kiều Hữu Thiện – Giám đốc Trường Đào tạo Vietcombank, sau 
hai năm thành lập trường, hoạt động đào tạo ở Vietcombank đã đạt được những kết quả 
khởi sắc như thế nào?

NGND. PGS. TS. Kiều Hữu Thiện - Giám đốc 
Trường Đào tạo Vietcombank.

KHCN & ĐÀO TẠO
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VCBF RA MẮT SẢN PHẨM QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU 
TĂNG TRƯỞNG HOÀN TOÀN MỚI (VCBF – MGF)

Với mong muốn đem lại nhiều sự lựa chọn đầu tư phù hợp với khẩu vị 
rủi ro và tình hình tài chính của tất cả Quý Khách hàng, ngoài 3 Quỹ mở 
hiện có, Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank 
(VCBF) vừa ra mắt một Quỹ Mở hoàn toàn mới mang tên “Quỹ Đầu tư Cổ phiếu 
Tăng trưởng VCBF”, tên tiếng Anh “VCBF Mid-cap Growth Fund” (VCBF-MGF).

Phòng Marketing Bán lẻ Tư liệu

Đây là một Quỹ Mở phù hợp cho những Quý 
Khách hàng chấp nhận mức biến động lớn với 
sự tăng trưởng và lợi nhuận vượt trội!

Tài sản của Quỹ VCBF-MGF được đầu tư lên tới 
100% vào các cổ phiếu của các công ty có vốn 
hóa vừa và có tiềm năng tăng trưởng cao. Lợi 
nhuận tham chiếu của Quỹ là thay đổi của chỉ số 
VNMIDCAP trong cùng thời kỳ xác định lợi nhuận 
của Quỹ.

Đặc biệt, trong thời gian trên, Quý Khách hàng 
được ưu đãi giảm 20% phí phát hành (phí mua) 
chứng chỉ quỹ, phí mua cao nhất chỉ là 0,4% và 
thấp nhất là 0%.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Chuyên viên 
tư vấn của VCBF, hotline:
Khu vực Phía Bắc: 024 3936 4540; Khu vực 
Phía Nam: 028 3827 0750.

Quý Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Quy trình 
đăng ký mua chứng chỉ quỹ VCBF-MGF tại: 
https://portal.vietcombank.com.vn.

Hãy trở thành một trong 100 Nhà đầu tư danh 
dự đầu tiên đầu tư theo giá phát hành của Quỹ 
VCBF-MGF!

Thời gian nhận đăng ký mua 
IPO 15/9/2021 - 29/10/2021

Giá 10.000 VND/chứng chỉ quỹ 
+ phí phát hành (phí mua).

Mức đầu tư tối thiểu lần đầu

Tối thiểu 5.000.000 VND  
ban đầu.
Tối thiểu 1.000.000 VND 
cho những lần tiếp theo.

KẾT NỐI



hỏi thi tay nghề được xây dựng với chất lượng 
cao nhằm đánh giá kiến thức, kỹ năng mềm 
ứng với từng vị trí công việc với mức độ khác 
nhau. Các mảng nghiệp vụ của ngân hàng đều 
được định kỳ khảo thí 3 năm/lần. 

Bên cạnh đó, Trường cũng đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ trong tổ chức và quản lý đào 
tạo. Hệ thống E-learning được áp dụng phổ 
biến (số lượt đào tạo E-learning năm 2019 đạt 
11.669 lượt, năm 2020 đạt 25.052 lượt, tăng lần 
lượt 7 và 15 lần so với năm 2018). Quy trình, 
nội dung và chất lượng số hóa bài giảng được 
cải thiện. Hệ thống quản lý đào tạo (LMS) đang 
được khai thác và áp dụng với mục tiêu tự động 
hóa hoàn toàn việc đăng ký học, quản lý thông 
tin, theo dõi lịch sử đào tạo và lô trình đào tạo 
của từng cán bộ; Hệ thống này đang trong giai 
đoạn tích hợp với hệ thống HCM nhằm kết nối 
thông tin đào tạo với quản lý nhân sự nói chung 
của cả hệ thống. Trường cũng đã ứng dụng 
công nghệ quét QR code trong việc thu thập ý 
kiến đánh giá khóa đào tạo, kiểm tra cuối khóa 
nhằm đảm bảo tính khách quan tiết kiệm thời 
gian, chi phí cho công tác này.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, sau 
hơn 2 năm thành lập, công tác đào tạo đã đạt 
được những kết quả ấn tượng: Số lượt đào tạo 
liên tục tăng qua các năm (năm 2020 đạt 67.988 
lượt, tăng 147% so với năm 2019 và tăng hơn 
200% so với năm 2018). Số lượt đào tạo bình 
quân năm 2020 đạt 3,55 lượt/cán bộ (gấp 1,45 
lần so với năm 2019 và gấp 1,66 lần so với năm 
2018). 100% cán bộ tân tuyển có thử việc (theo 
đăng ký của các đơn vị) được đào tạo cấp 
chứng chỉ hành nghề. Số lượng cán bộ tham 
gia đào tạo theo bản đồ đào tạo cũng đạt kết 
quả khả quan (dự kiến đến cuối năm 2021, hơn 
90% cán bộ sẽ hoàn thành lộ trình đào tạo 0-12 
tháng) dù đây là lần đầu tiên được triển khai tại 
Vietcombank và việc triển khai còn chịu nhiều 
ảnh hưởng của dịch bệnh.

đồng thời là cơ sở quan trọng để 
Vietcombank triển khai hoạt động đào tạo một 
cách bài bản, hệ thống, hiệu quả trong thời gian 
tới.

Đối với công tác xây dựng, phát triển 
chương trình đào tạo, Trường từng bước chuẩn 
hóa theo mô hình ADDIE, hoàn thành xây dựng 
và tổ chức đào tạo theo bản đồ đào tạo cho các 
vị trí tại chi nhánh (trong đó: yêu cầu 100% nhân 
viên mới thử việc tại chi nhánh phải hoàn thành 
chương trình đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề, 
đây cũng là một trong những điều kiện bắt buộc 
để xem xét ký hợp đồng lao động chính thức 
tại Vietcombank). Trường cũng hoàn thiện quy 
trình xây dựng các chương trình đào tạo chức 
danh từ cấp Trưởng phòng chi nhánh đến lãnh 
đạo cấp cao (C-level). Đặc biệt, trong giai đoạn 
giãn cách, Trường tích cực khai thác hệ thống 
học liệu mở, liên kết với các đối tác hàng đầu 
thế giới sử dụng online training, cải thiện cấu 
trúc nội dung chương trình đào tạo theo hướng 
gia tăng hàm lượng công nghệ, thực hành…

Trong việc quản lý chất lượng đào tạo 
và dịch vụ đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng 
viên được đặc biệt quan tâm. Trong 2 năm 
qua, Trường đã nỗ lực xây dựng, kết nối một 
mạng lưới giảng viên/chuyên gia đầu ngành, tin 
cậy. Việc lựa chọn giảng viên bên ngoài được 
tuân thủ theo quy trình chặt chẽ. Đối với giảng 
viên nội bộ, hằng năm, Trường tổ chức đào 
tạo nâng cao kỹ năng giảng dạy và tiến hành 
rà soát, đánh giá để vinh danh, kiến nghị, góp 
ý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Hiện 
tại, Trường đang tiến hành xây dựng bộ tiêu chí 
đảm bảo chất lượng đào tạo nội bộ.

Hoạt động khảo thí ngày càng chuyên 
nghiệp thông qua việc chuẩn hóa quy trình từ 
khâu xây dựng, thẩm định, bảo mật ngân hàng 
đề, giải đáp thắc mắc tới tổ chức các vòng thi 
tay nghề. Điều thay đổi căn bản là cấu trúc câu 

Toàn cảnh Trường Đào tạo Vietcombank 
tại Ecopark.

Với vai trò là đơn vị đầu mối thực hiện công 
tác đào tạo cho toàn hệ thống, để thích ứng với 
quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ 
tại Vietcombank, Trường Đào tạo đã điều chỉnh 
cấu trúc chương trình đào tạo, xây dựng/phát 
triển nội dung đào tạo về công nghệ số/chuyển 
đổi số trong lĩnh vực ngân hàng phù hợp với 
từng đối tượng và cấp độ. Tham gia giảng dạy 
các nội dung này là các giảng viên/chuyên gia 
đầu ngành được thẩm định và lựa chọn đúng 
quy trình. Các nội dung được triển khai dưới 
nhiều hình thức như hội thảo, tọa đàm, khóa 
đào tạo và được thiết kế theo nhu cầu riêng biệt 
của Vietcombank, đảm bảo thời lượng dành 
cho thực hành/chia sẻ các giải pháp thực tế.

Theo đó, với đối tượng lãnh đạo/quản lý, 
Trường chú trọng tổ chức các chương trình hội 
thảo, tọa đàm nhằm thay đổi nhận thức/ tư duy 
về chuyển đối số. Bởi chuyển đổi số là quá trình 
thay đổi rất lớn (về cả tư duy, cách thức làm 
việc, mô hình tổ chức và mô hình kinh doanh…) 

PV: Thưa NGND. PGS. TS. Kiều Hữu Thiện – Giám đốc Trường Đào tạo Vietcombank, sau 
hai năm thành lập trường, hoạt động đào tạo ở Vietcombank đã đạt được những kết quả 
khởi sắc như thế nào?

nên phải bắt đầu từ những lãnh đạo của đơn 
vị với vai trò là người tiên phong chuyển đổi 
(leader first) thì việc chuyển đổi số mới hiệu quả 
và lan tỏa rộng khắp. 

Với đội ngũ cán bộ, Trường thiết kế/tổ chức 
các chương trình riêng biệt cho 2 nhóm đối 
tượng: Nhóm cán bộ thuộc khối CNTT và nhóm 
cán bộ ngoài khối CNTT. Theo đó, những cán bộ 
làm công việc liên quan trực tiếp đến CNTT và 
là nòng cốt trong công tác chuyển đổi số, ngoài 
việc tham gia các khóa đào tạo trong khuôn khổ 
các dự án của Vietcombank, các chương trình 
nhằm phát triển kỹ năng, nâng cao nhận thức 
về xu hướng, văn hóa chuyển đổi số sẽ được 
tham gia các nội dung mang tính chất chuyên 
sâu (như AI, Big Data, Agile…). Với nhóm cán 
bộ ngoài khối CNTT, Trường tập trung vào việc 
đào tạo sản phẩm/quy trình/chính sách… có 
ứng dụng hoặc là thành quả của chuyển đổi số 
cũng như đào tạo kỹ năng làm việc trong thời 
đại mới.

Toàn cảnh Trường Đào tạo Vietcombank tại Ecopark.

KHCN & ĐÀO TẠO
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2019 - 2020, số lượng nhiệm vụ KH&CN 
tăng hơn 6 lần (4 đề tài cấp Bộ, 19 đề tài cấp 
Vietcombank/ đơn vị, 108 sáng kiến cải tiến, 
02 hội thảo) và tiếp tục được duy trì trong năm 
2021 - 2022 dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
COVID-19 (19 đề tài cấp Vietcombank/cấp đơn 
vị, 100 sáng kiến). Các sản phẩm khoa học 
đều được đánh giá có chất lượng (tỷ lệ đề tài 
được nghiệm thu loại Xuất sắc đạt hơn 30%; tỷ 
lệ sáng kiến được Hội đồng nghiệm thu công 
nhận đạt hơn 90%), có tính mới, tính sáng tạo 
và khả năng nhân rộng. Kết quả nghiên cứu đã 
và đang được ứng dụng vào hoạt động kinh 
doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, 
tăng cường hiệu quả hoạt động ở mọi lĩnh vực, 
mọi vị trí công tác trong hệ thống Vietcombank.

Thực hiện chương trình hành động chuyển 
đổi số của Vietcombank đến năm 2025, việc 
ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động quản 
lý và NCKH đã và đang được các đơn vị chủ 
động triển khai. Chương trình quản lý dữ liệu 
danh mục nhiệm vụ KH&CN nhằm tối ưu hóa 
quy trình, tự động hóa tác nghiệp đang được 

Hội thi nghiệp vụ tài trợ thương mại của 
Vietcombank năm 2019.

phối hợp xây dựng. Chương trình đi vào hoạt 
động sẽ giúp cho các đơn vị/cá nhân dễ dàng 
tiếp cận thông tin về định hướng nghiên cứu, 
các nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu và đi vào 
ứng dụng, giúp các cán bộ quản lý hoạt động 
KH&CN tiết kiệm thời gian trong việc tác nghiệp. 
Bên cạnh đó, số lượng các nhiệm vụ KH&CN 
trong các năm từ 2018 - 2021 nghiên cứu về 
ứng dụng chuyển đổi số là khá lớn. Các chủ đề 
nghiên cứu bao gồm: (i) Hiện đại hóa hạ tầng 
công nghệ và cơ sở dữ liệu; (ii) Nâng cao trải 
nghiệm khách hàng; (iii) Tối ưu hóa quy trình nội 
bộ, tự động hóa tác nghiệp; (iv) Đẩy mạnh ứng 
dụng trí thông minh nhân tạo; (v) Hoàn thiện cơ 
chế chính sách cho chuyển đổi số. 

Có thể nói, hoạt động NCKH của Vietcombank 
đã phát triển vượt bậc và từng bước đi vào 
thực chất. Điều này thể hiện ở tính đa dạng, tính 
thiết thực, tính chuẩn mực của các hoạt động 
NCKH, đảm bảo chất lượng các kết quả nghiên 
cứu, gia tăng sự gắn kết giữa nghiên cứu và 
hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

KHCN & ĐÀO TẠO
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Hội thi nghiệp vụ tài trợ thương mại của 
Vietcombank năm 2019.

PV: Thưa ông, hoạt động quản lý và NCKH ở Vietcombank trong những năm gần đây đã 
có những thay đổi gì? Chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến mọi hoạt động và mọi 
lĩnh vực, Vietcombank ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động quản lý và NCKH 
như thế nào?

Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) 
được Ban lãnh đạo Vietcombank đặc biệt quan 
tâm, có những định hướng, chỉ đạo và cơ chế 
khuyến khích nhằm đẩy mạnh hoạt động này. 
Cụ thể:

Thứ nhất, công tác quản lý và NCKH được 
đẩy mạnh theo hướng chuẩn mực hóa trong 
công tác quản lý và gắn kết quả nghiên cứu 
với hoạt động kinh doanh của Vietcombank. 
Chuẩn mực hóa hoạt động quản lý và NCKH 
của Vietcombank được thực hiện thông qua 
việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản, quy 
định liên quan đến hoạt động KHCN của ngân 
hàng, hệ thống các quy định liên quan đến 
nhóm nghiên cứu, cộng tác viên nghiên cứu. 
Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu được 
đặc biệt coi trọng, đảm bảo kết quả của hoạt 
động này hỗ trợ và phục vụ trực tiếp cho hoạt 
động kinh doanh của ngân hàng. 

Thứ hai, có chính sách khuyến khích các 
đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động NCKH như 
chính sách chi trả thù lao cho các hoạt động 
nghiên cứu, tính điểm thưởng KPI cho các đơn 
vị có sản phẩm KH&CN. Bên cạnh đó các đơn 
vị/ cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động 

KH&CN hằng năm đều được tuyên dương, 
khen thưởng. 

Thứ ba, thành lập Nhóm nghiên cứu 
Vietcombank (NNC Vietcombank) với các sản 
phẩm báo cáo vĩ mô, báo cáo chuyên đề… góp 
phần vào việc dự báo và định hướng hoạt động 
của Vietcombank.

Thứ tư, mở rộng hoạt động hợp tác trong 
công tác NCKH với các đối tác như Viện chiến 
lược NHNN, các Viện nghiên cứu, trường đại 
học… giúp hoạt động KH&CN của Vietcombank 
được mở rộng, tăng tính chuyên nghiệp, nâng 
cao chất và lượng trong khoa học.

Với các chính sách đổi mới nêu trên, hoạt 
động KH&CN của Vietcombank đã khởi sắc, 
trở thành một điểm sáng trong hoạt động của 
ngân hàng. Cán bộ ở tất cả các khối, các lĩnh 
vực toàn hệ thống Vietcombank đã tích cực, 
chủ động tham gia NCKH, thực hiện sáng kiến 
cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác chuyên môn. Số lượng đề xuất thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN tăng lên qua các năm, 
đối tượng tham gia mở rộng từ trụ sở chính đến 
các chi nhánh. Năm 2018, chỉ có 20 nhiệm vụ 
KH&CN được phê duyệt triển khai thì đến năm 
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Lửa thử vàng, gian nan thử sức!
Cùng nhau, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng!

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Trong hoàn cảnh này, lời Bác năm xưa như 
càng thêm ý nghĩa với thế hệ trẻ chúng tôi. Khắc sâu bài học của Người, lực lượng đoàn viên, 
thanh niên Vietcombank Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Xung kích - Sáng tạo - Đoàn kết 
- Vững tiến”, góp phần cùng các anh, chị lãnh đạo và đồng nghiệp đảm bảo cho hoạt động của 
Vietcombank Đà Nẵng được vận hành thông suốt, liên tục trong thời gian cả thành phố thực hiện 
lệnh giãn cách nghiêm ngặt. Không chỉ vậy, dịp trải nghiệm làm việc, sinh hoạt diễn ra hoàn toàn 
tại Trụ sở Chi nhánh, Phòng giao dịch Hòa Khánh và Phòng giao dịch Cẩm Lệ này cũng là cơ hội 
để chúng tôi hiểu và thêm yêu “ngôi nhà thứ hai” của mình một cách đúng nghĩa hơn. 

Vì vậy, tôi tin chắc rằng, dẫu thời gian giãn cách có là 7 ngày hay thậm chí còn kéo dài hơn 
thế, mọi thử thách mà chúng ta gặp phải hoàn toàn có thể vượt qua khi sức trẻ thanh niên được 
phát huy đúng lúc trong những thời điểm cần thiết nhất.

THƯ VIẾT VỘI TRƯỚC GIỜ “CHIẾN ĐẤU”

Hà Quốc Tuấn Trần Minh Tâm

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2021

Thành phố Đà Nẵng sắp bước vào một “trận đánh lớn” chưa từng có tiền lệ trong chiến dịch 
đẩy lùi đại dịch COVID-19 từ trước đến nay. Kể từ 8h00 ngày 16/8/2021 đến 8h00 ngày 23/8/2021, 
toàn bộ người dân được yêu cầu phải ở nhà một cách triệt để, chỉ được phép ra ngoài trong số ít 
những trường hợp hết sức cần thiết và khẩn cấp theo quy định.

Trong 7 ngày căng thẳng sắp đến, ngành ngân hàng là “huyết mạch” của nền kinh tế, với chức 
năng duy trì và lưu thông tiền tệ, càng cần phải phát huy hơn nữa vai trò thiết yếu của mình, chung 
tay cùng tuyến đầu thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Là một trong những cán bộ, nhân viên của Vietcombank Đà Nẵng được Lãnh đạo Chi nhánh 
tin tưởng lựa chọn tham gia phương án “3 tại chỗ” ít nhất một tuần, tôi biết rằng hiện tại, không chỉ 
riêng mình mà rất nhiều anh chị em cùng sát cánh đợt này cũng sẽ có chung những cảm xúc đan 
xen khó tả. Lo lắng cho gia đình, con nhỏ, khi không thể về nhà mỗi ngày; bước đầu còn bỡ ngỡ 
khi làm quen với việc ăn, ở, sinh hoạt tại chính nơi mình làm việc… Nhưng trên hết, tôi tin rằng, ai 
cũng cảm thấy thật vinh dự và tràn đầy nhiệt huyết khi sắp trở thành những “chiến sĩ ngân hàng” 
xông pha trong “trận đánh lớn” này cùng thành phố. Và chúng tôi sẽ càng thêm vững tin khi biết 
mình chắc chắn sẽ nhận được thật nhiều những sự cổ vũ, động viên, hỗ trợ, giúp sức kịp thời từ 
anh chị em đồng nghiệp thân thương cũng đang hằng ngày làm việc từ xa, qua đó tiếp thêm sức 
mạnh và nguồn động lực quý giá cho “tuyến đầu” chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGÔI NHÀ THỨ HAI
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“QUÊ HƯƠNG”
Mông Tiến Thông

Quê hương tự thuở ấu thơ
Tình yêu màu lá đợi chờ ngày mai

Lá lành che chở đường dài
Chung niềm tin, vững tương lai, mãi bền

Quê hương sử sách vang tên
Đồng bào máu đỏ vực lên kiên cường
Một lòng chung bước chặng đường

Ba miền đất mẹ yêu thương một nhà

Lòng thương nhớ, niềm xót xa
Chung tay chống dịch, xoá nhoà khó khăn

Miền Nam nơi đó xa xăm
Đồng hành sánh bước sớm ngăn dịch này

Sao vàng cờ đỏ hôm nay
Niềm tin mạnh mẽ một ngày vẻ vang

Quê hương hai chữ Việt Nam
Ba miền chung sức sử vàng lưu danh”

“NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG”

Nhiều ngày qua phố phường thưa vắng
Nhà với nhà chẳng thể lại qua

Nhiều doanh nghiệp nằm trong phong tỏa
Thành phố căng mình chống Cô vy

Người mất việc bữa no bữa đói
Phải dứt lòng bỏ phố về quê

Ngàn cây số con đường gian khó
Điểm dừng chân, tán lá, vỉa hè

Xe chở đồ, xe chở cả vợ con
Vượt mưa nắng mong về tới quê xa
Em bé thơ khép mình trong tay mẹ
Mắt rưng rưng, giấc ngủ chưa tròn

Trong khó khăn, tình thương lan tỏa
Chẳng hẹn trước, nhân ái gặp nhau
Người góp công, không ngại vất vả
Người góp của, tiếp sức đường về

Chia mì gói, phần cơm, chai nước
Xe thiện nguyện, nồi cháo yêu thương

Phát bình xăng, chia tiền hỗ trợ
Đoàn kết, sẻ chia, nghĩa đồng bào

Quay trở lại tâm dịch thành phố
Ngoài tĩnh lặng, bên trong hối hả

Khu cách ly, bệnh viện thành trận địa
Tiếng cứu thương, máy điều trị rền vang

Số người nhiễm vẫn chưa dừng lại
Ca trở nặng không ngừng tăng lên
Người thai phụ không may bị bệnh

Cả trẻ em COVID không tha

Trong nguy kịch họ là cứu cánh
Người chiến binh áo trắng - tuyến đầu
Gác hạnh phúc, chia tay gia đình nhỏ
Họ xông pha Nam - Bắc chẳng nề hà

Dốc tâm sức chạy đua với thần chết
Dành sự sống cho mẹ và em thơ
Qua sinh tử là niềm vui khôn tả

Còn người đau, bác sĩ chẳng yên lòng

Cô y tá cũng vừa là người mẹ
Xa con nhỏ đi vào trong trận chiến
Sữa cho con, mẹ dành em bé khóc
Hết dịch rồi, mẹ lại về với con ...

Trong đại dịch người Vietcom góp sức
Mang tấm lòng thiện nguyện gửi trao
Tặng máy thở, khẩu trang, đồ bảo hộ
Cùng cả nước, vì miền Nam thân yêu

Những đốm nhỏ đang thắp nên ngọn đuốc
Làm sáng cả một Việt Nam yêu thương

Cùng vững tâm chung sức đồng lòng
Cả nước chung niềm tin chiến thắng.

 Trần Thanh Lượng

VĂN HÓA
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