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Quý độc giả thân mến,

Bạn đang cầm trên tay ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 326 với nhiều 
thông tin hấp dẫn và đầy ắp niềm vui, niềm tự hào về Vietcombank.

Là thành viên của Vietcombank, chúng ta không khỏi tự hào trước 
việc Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành đã tái đắc cử Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) nhiệm kỳ 2020-2025 
và được bầu vào Đoàn đại biểu chính thức của Đảng ủy Khối tham dự 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vietcombank cũng là 
đơn vị duy nhất trong Đảng bộ Khối DNTW có Chủ tịch HĐQT và Tổng 
Giám đốc trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 
2020-2025. Những sự kiện này một lần nữa khẳng định năng lực, uy 
tín của Ban Lãnh đạo cũng như của Vietcombank chúng ta.

Bạn thân mến, bạn cũng như tôi, chắc hẳn đều vô cùng vui mừng 
khi Vietcombank liên tiếp nhận được những đánh giá tích cực, được 
vinh danh vì những thành tích đáng tự hào. Đó là năm thứ 2 liên tiếp 
Vietcombank được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Doanh 
nghiệp tiêu biểu vì người lao động”. Đó là việc Vietcombank đứng đầu 
ngành ngân hàng trong Top 30 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, 
xuất sắc trong chấp hành pháp luật Thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp 
thuế vào ngân sách Nhà nước, được Bộ Tài chính vinh danh và trao 
tặng Bằng khen. Đó là sự kiện Vietcombank đón nhận đồng thời 3 giải 
thưởng uy tín từ Tổ chức thẻ quốc tế JCB gồm: Ngân hàng dẫn đầu về 
việc sử dụng thẻ JCB ở nước ngoài, Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh 
số thanh toán thẻ JCB và Ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ tín dụng 
JCB phát hành mới. Hay việc Vietcombank tiếp tục là ngân hàng nộp 
thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam và cũng là doanh nghiệp niêm yết 
nộp thuế thu nhập lớn nhất cả nước. Những giải thưởng, ghi nhận này 
một lần nữa góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu hàng đầu của 
Vietcombank.

Bên cạnh đó, các hoạt động nổi bật như ký kết thỏa thuận hợp tác, 
tài trợ tín dụng, hội thảo khoa học, đào tạo chuyên môn, ASXH… tại các 
Chi nhánh trong toàn hệ thống cũng được Chung NIỀM TIN 326 chuyển 
tải qua những trang viết sinh động.

Bạn thân mến, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2020, 
một năm với nhiều biến động, thử thách. Là những thành viên của 
Vietcombank, chúng ta hãy cùng nỗ lực hết mình, vượt qua mọi khó 
khăn để đưa Vietcombank cán đích 2020 với những thành quả đầy ấn 
tượng.

Chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Ban Biên tập

Ảnh bìa: itakayuki /istockphoto.com
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Đ/c Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (hàng đầu, thứ 9 từ trái sang) chúc mừng Ban chấp hành 
Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020-2025 

CHỦ TỊCH HĐQT VIETCOMBANK TÁI ĐẮC CỬ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG 
ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG (DNTW) NHIỆM KỲ 2020-
2025 VÀ ĐƯỢC BẦU VÀO ĐOÀN ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC CỦA ĐẢNG 
ỦY KHỐI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA 
ĐẢNG.

CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK TRÚNG CỬ VÀO 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DNTW NHIỆM KỲ 2020-2025.
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Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã 
nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn 
thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

Trong 3 ngày từ 19-21/10/2020, tại Hà 
Nội, Đảng bộ Khối DNTW trang trọng tổ 
chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 
2020-2025. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Trương Thị Mai 
- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đ/c Nguyễn 
Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám 
đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham 
dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, 
ngành, cơ quan Trung ương cùng 293 đại biểu 
chính thức, đại diện gần 82 nghìn đảng viên của 
35 đảng bộ các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân 
hàng thuộc Đảng bộ Khối DNTW. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đ/c Y Thanh 
Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương 
Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nêu rõ: Với 
phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - 
Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối 
nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp, thảo luận chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 
2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự 
thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 
2020-2025; bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nhận định, 
trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã 
nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh 
nghiệp trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu 
hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối 
nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2016 
đến 2020 của 33 Tập đoàn, Tổng Công ty, ngân 
hàng trong Khối DNTW có sự tăng trưởng tốt: 
tổng doanh thu tăng 38%; lợi nhuận trước 
thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách Nhà nước 
tăng 24%; vốn chủ sở hữu tăng 18,9%; bảo 
đảm thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao 
động. Đi đầu thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng 
kinh tế kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển 
đất nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ 
môi trường. Các Tập đoàn, Tổng Công ty trong 

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

 Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương 

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank tham luận tại Đại hội lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng 
không,... đều là những đơn vị dẫn đầu ngành về 
trình độ công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học 
kỹ thuật mới, nhiều đơn vị đạt mức năng suất 
và hiệu quả hoạt động vượt trội trong ngành, 
với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt từ 
15 - 35%/năm. 

Với những thành quả đã đạt được, Đảng ủy 
Khối DNTW vinh dự được Chủ tịch nước tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về 
những thành tích xuất sắc trong công tác, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Nguyễn Xuân 
Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ 
tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thay mặt Bộ 

Đ/c Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (hàng 2, đầu tiên bên trái) trong Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đảng ủy Khối DNTW đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TIÊU ĐIỂM
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Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương 
thành tích đạt được của Đảng bộ Khối DNTW 
trong nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây 
dựng Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị. Đảng bộ Khối DNTW đã có bước 
trưởng thành toàn diện, đóng góp xứng đáng 
vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước, 
góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội XII của Đảng. 

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, nhiệm 
kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối sẽ có những 
bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, có 
những mũi nhọn đột phá cả trong lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng 
Đảng, lập nhiều thành tích mới, đóng góp tích 
cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập quốc tế, xứng đáng với vai 
trò nòng cốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng 
hợp ý kiến tham gia của các cấp ủy đảng, cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao 
động trong Khối đóng góp vào Dự thảo các văn 
kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. Đây là trí tuệ được tập hợp từ 
hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tham 
gia góp ý mang tính xây dựng trong toàn Đảng 
bộ Khối.

Tại Đại hội, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW 
nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank đã có bài tham luận với 
chủ đề ”Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước - thực tiễn tại 
Vietcombank và một số kiến nghị, đề xuất”.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành 
Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 45 đ/c. 
Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank và đ/c Phạm Quang 
Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc 

Vietcombank đã được các 
đại biểu tín nhiệm bầu vào 
Ban chấp hành Đảng bộ Khối 
DNTW nhiệm kỳ 2020-2025. 
Vietcombank là Đảng bộ duy 
nhất trong Đảng bộ Khối có 
2 đ/c trúng cử vào Ban chấp 
hành Đảng bộ Khối DNTW 
nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiến hành bầu 
Đoàn đại biểu của Đảng bộ 
Khối gồm 28 đại biểu chính 
thức dự Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đã được các đại 
biểu tín nhiệm cao bầu vào 
đoàn đại biểu chính thức của 
Đảng ủy Khối dự Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 
nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; 
bầu Bí thư, các Phó Bí thư 
Đảng ủy Khối; bầu Ủy viên Ủy 
ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đại diện Đảng bộ Vietcombank, đ/c Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc (đầu tiên bên trái) nhận Bảng vinh danh và hoa 
từ các đ/c Lãnh đạo

Với những thành quả đã đạt được, Đảng ủy Khối DNTW 
vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng Nhất về những thành tích xuất sắc 
trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc.

Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự 
khuyết Trung ương Đảng đã tái trúng cử Bí 
thư Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank tái trúng cử Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 
2020-2025.

Tại Đại hội, Đảng ủy Khối DNTW đã vinh 
danh 5 công trình tiêu biểu chào mừng Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, 
nhiệm kỳ 2020-2025 và 7 công trình tiêu biểu 
chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. Đảng bộ Vietcombank có 1 công 
trình được vinh danh là công trình tiêu biểu 
chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. Đó là công trình Trường Đào tạo 
và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, 
được xây dựng nhằm phục vụ công tác đào tạo 
và nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu 

Đoàn đại biểu Đảng bộ Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng các đ/c lãnh đạo dự Đại hội

cầu phát triển của ngân hàng trong thời kỳ hội 
nhập kinh tế quốc tế, đóng góp vào sự phát 
triển của kinh tế đất nước.

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 với 04 
chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; 06 chỉ tiêu 
về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 11 
nhiệm vụ, giải pháp; 05 nhiệm vụ trọng tâm và 
04 đột phá phát triển.

Trong thời điểm cả nước đang hướng về 
miền Trung, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy 
ban TW MTTQ Việt Nam, tại Đại hội, các Đảng 
bộ trực thuộc đã đăng ký ủng hộ các tỉnh miền 
Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt với 
tổng số tiền 82 tỷ đồng.

TIÊU ĐIỂM
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng đã xác định một trong các nhiệm vụ 
trọng tâm là cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ 
nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng; Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại 
doanh nghiệp nhà nước.

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đã ban hành 
Nghị quyết về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước. Mục tiêu xác định doanh nghiệp 
nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực 

lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực 
hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Quán triệt các chủ trương của Trung ương 
và Nghị quyết của Đảng ủy Khối DNTW về đẩy 
mạnh tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty, 
Ngân hàng trong khối; Thực hiện chỉ đạo của 
Ban cán sự Đảng NHNN, ngay từ đầu nhiệm kỳ, 
Đảng bộ Vietcombank đã lãnh đạo HĐQT xây 
dựng và ban hành Đề án cơ cấu lại Vietcombank 

giai đoạn 2016-2020, trọng tâm là Phát triển an 
toàn, hiệu quả, bền vững, hội nhập quốc tế. 

Nội dung đề án xác định các mục tiêu chiến 
lược kinh doanh giai đoạn 5 năm. Thực hiện 3 đột 
phá chiến lược: (i) Đổi mới mô hình tăng trưởng và 
chuyển dịch cơ cấu kinh doanh; (ii) Hoàn thiện hệ 
thống cơ chế, chính sách quản trị nội bộ và chính 
sách với khách hàng; (iii) Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, chú trọng năng lực thích ứng với 
ngân hàng số.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ đã lãnh đạo ban hành 
chương trình hành động, hệ thống các giải pháp 
thực hiện.

Kết quả sau 5 năm, hệ thống Vietcombank đã 
thực hiện thành công Đề án cơ cấu với những dấu 
ấn nổi bật, hiệu quả kinh doanh bứt phá và đạt 
được những nền tảng quan trọng.

Quy mô kinh doanh tăng trưởng cao, cơ 
cấu chuyển dịch đúng định hướng chiến 
lược

Giai đoạn 2015-2019, tốc độ tăng trưởng bình 
quân tổng tài sản, huy động vốn và tín dụng hằng 
năm của Vietcombank đạt gần 20%/năm, qui mô 

tăng gần 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu 
kinh doanh chuyển dịch mạnh mẽ theo chiều 
sâu, hiệu quả, bền vững. 

Vietcombank đã thực hiện tốt nhiệm vụ 
cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là tài trợ 
vốn cho các chương trình trọng điểm quốc gia, 
các dự án đầu tư lớn của các Tập đoàn, Tổng 
công ty Nhà nước. Tổng dư nợ tín dụng và đầu 
tư đến tháng 9/2020 đạt gần 900 ngàn tỷ đồng.

Vietcombank cùng với các Ngân hàng 
thương mại Nhà nước đã khẳng định được vị trí 
chủ đạo và chủ lực của Nhà nước trong lĩnh vực 
ngân hàng, giữ vững vai trò chi phối cung ứng 
vốn cho nền kinh tế với mặt bằng lãi suất cho 
vay thấp nhất trên thị trường. Tỷ trọng dư nợ 
cho vay của 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước 
đạt tới gần 50% dư nợ toàn ngành ngân hàng 
(có gần 100 tổ chức tín dụng, ngân hàng đang 
hoạt động tại Việt Nam).

Trong đại dịch COVID-19, thực hiện chủ 
trương của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và 
chỉ đạo của NHNN, các Ngân hàng thương mại 
Nhà nước đã tiên phong trong chia sẻ khó khăn 
cho doanh nghiệp, cơ cấu lại nợ, giảm miễn lãi. 
Ngay trong thời điểm đỉnh dịch, Vietcombank 
đã chủ động làm việc với một số Tập đoàn, 
Tổng công ty trong Khối để cùng chia sẻ khó 
khăn, đồng hành hợp tác trong tình hình mới 
như: Tập đoàn Dầu khí, Tổng Công ty khoan 
thăm dò khai thác dầu khí, Tập đoàn Than 
khoảng sản, Tập Đoàn Điện lực, Tổng Công ty 
Hàng không, Tổng công ty Lương thực miền 
Bắc, Tập đoàn Xăng dầu, Tập đoàn Dệt May và 
một số Tập đoàn, Tổng công ty khác. Tổng số 
lãi Vietcombank thực hiện miễn giảm cho các 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp và gián 
tiếp bởi dịch COVID-19 là gần 3.000 tỷ đồng.

Chất lượng quản trị và năng lực tài 
chính của Vietcombank được nâng 
cao, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế

Nợ xấu được kiểm soát một cách thực chất. 
Tỷ lệ nợ xấu từ gần 3% đầu nhiệm kỳ đến nay 
giảm chỉ còn 0,8%, thấp hơn nhiều so với mục 
tiêu kiểm soát chung của Quốc hội là dưới 3%; 
Tỷ lệ quỹ dự phòng bao nợ xấu đạt trên 180%, 
mức an toàn theo thông lệ quốc tế tốt nhất.

Cơ cấu thu nhập chuyển dịch tích cực, tỷ 
trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tăng 
trưởng bình quân 22%/năm và chiếm tỷ trọng 
30% trong tổng thu nhập của Vietcombank.

TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI DNTW LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025 DIỄN RA TỪ NGÀY 19-
21/10/2020, Đ/C NGHIÊM XUÂN THÀNH - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW, 
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐQT VIETCOMBANK ĐÃ CÓ BÀI THAM LUẬN VỚI CHỦ ĐỀ “CƠ 
CẤU LẠI, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - THỰC TIỄN TẠI 
VIETCOMBANK VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT”. CHUNG NIỀM TIN XIN TRÂN TRỌNG GIỚI 
THIỆU BÀI THAM LUẬN QUAN TRỌNG NÀY.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank trình bày tham luận tại Đại hội Đảng bộ Khối DNTW 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Xuyến Chi

Vietcombank cùng với các Ngân hàng 
thương mại Nhà nước đã khẳng định 
được vị trí chủ đạo và chủ lực của Nhà 
nước trong lĩnh vực ngân hàng, giữ 
vững vai trò chi phối cung ứng vốn cho 
nền kinh tế với mặt bằng lãi suất cho 
vay thấp nhất trên thị trường.

TIÊU ĐIỂM

"Cơ cấu lại, đổi mới & nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước - thực tiễn tại Vietcombank 
& một số kiến nghị, đề xuất"

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Xuyến Chi
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Hiệu quả kinh doanh hằng năm tăng 
trưởng cao, về đích trước 2 năm so 
với đề án

Năm 2017, Vietcombank đạt lợi nhuận 
trước thuế vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng (đạt 
11.300 tỷ đồng). Năm 2019, con số này tăng 
lên là 23.000 tỷ đồng (tương ứng ~ 1 tỷ USD), 
tăng gần 4 lần so với năm 2015. Với kết quả này, 
Vietcombank là một trong hai doanh nghiệp 
niêm yết nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn 
nhất cả nước và được xếp vào nhóm 200 tập 
đoàn tài chính, ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất 
toàn cầu.

Phát triển mạng lưới mở rộng ra 
quốc tế

Cùng với hệ thống mạng lưới đã có tại Mỹ, 
Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc),... năm 
2018, Vietombank đã mở Chi nhánh tại Lào, và 
vào tháng 11/2019, khai trương Văn phòng đại 
diện tại Mỹ theo cấp phép của Cục Dự trữ Liên 
bang Hoa Kỳ. Năm 2020, Vietcombank cũng đã 
được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận mở Chi 
nhánh tại Australia.

Tích cực thực hiện trách nhiệm với 
cộng đồng, xã hội

Bên cạnh thành công trong hoạt động kinh 
doanh, Vietcombank luôn cùng các doanh 
nghiệp trong Khối chủ lực thực hiện trách 
nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Trong giai 
đoạn 5 năm gần đây, Vietcombank đã tài trợ 
trên 1.000 tỷ đồng cho các hoạt động ASXH, tập 
trung vào các lĩnh vực nhà ở cho người nghèo, 
xây dựng các trường học, công trình y tế, các 
công trình hạ tầng tại các địa bàn khó khăn, 
vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa...

Gần đây nhất, trước tình hình bão lũ gây 
thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các 
tỉnh miền Trung, theo chủ trương của Đảng 
ủy, Công đoàn Vietcombank đã phát động cán 
bộ và người lao động toàn hệ thống dành một 
phần tiền lương ủng hộ đồng bào vùng lũ. 
Trong hai ngày 16 và 17/10, Đoàn công tác của 
Vietcombank đã vào thăm, động viên và trao 
số tiền 11 tỷ đồng để chia sẻ một phần khó 
khăn với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào vùng lũ 
lụt tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế và 2 tỉnh Quảng Trị, Quảng 
Bình. Số tiền trên là rất nhỏ bé so với 

những mất mát, thiệt hại mà cán bộ, 
chiến sỹ và người dân vùng lũ phải 

gánh chịu, song đã thể hiện trách 
nhiệm xã hội doanh nghiệp của 

Vietcombank.
Những thành quả 

đạt được qua quá 
trình tái cơ cấu của 

Vietcombank đã 
góp phần cùng 

với các doanh 
nghiệp, ngân 
hàng trong 
Khối khẳng 

định vai trò then chốt của doanh nghiệp nhà 
nước và là lực lượng vật chất quan trọng của 
kinh tế nhà nước, đóng góp tích cực vào ổn định 
kinh tế - xã hội của đất nước.

Giai đoạn 2015-2020, mặc dù tình hình kinh 
tế thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức 
tạp, khó dự báo, cùng với đại dịch COVID-19 
bùng phát toàn cầu đã tác động tiêu cực đến 
nền kinh tế nước ta. Song, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nỗ lực điều hành quyết liệt của Chính 
phủ và sự vào cuộc của hệ thống chính trị, kinh 
tế - xã hội nước ta trong giai đoạn vừa qua đã 
đạt được nhiều thành tựu, là điểm sáng của khu 
vực và quốc tế. Trong thành công đó, vai trò của 
doanh nghiệp nhà nước tiếp tục khẳng định 
là một lực lượng vật chất quan trọng của nhà 
nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và 
thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Các doanh 
nghiệp nhà nước đóng góp 33% ngân sách Nhà 
nước, 28% GDP cả nước. 

Đặc biệt, qua đại dịch COVID-19, các doanh 
nghiệp nhà nước đã thực hiện thành công 
nhiệm vụ kép: vừa duy trì sản xuất, kinh doanh 
hiệu quả, vừa khẳng định tính tiên phong, chia 
sẻ trách nhiệm với xã hội; trở thành công cụ 
quan trọng của Nhà nước trong điều tiết và 
bình ổn thị trường, nguồn cung, giá cả những 
lĩnh vực thiết yếu của đời sống người dân, góp 
phần quan trọng ổn định kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 
5 đã xác định doanh nghiệp nhà nước giữ vững 
vị trí then chốt. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà 
nước để làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển các 

doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác; 
Doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế 
thị trường, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí 
đánh giá chủ yếu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, 
cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc 
các thành phần kinh tế khác theo quy định của 
pháp luật.

Tuy nhiên, thực tế trong những năm qua, 
các cơ chế chính sách của Nhà nước để nâng 
cao năng lực tài chính, cạnh tranh của các 
doanh nghiệp nhà nước còn thiếu đồng bộ. Vốn 
đầu tư của Nhà nước vào các doanh nghiệp nhà 
nước còn rất hạn chế. Cơ cấu lại doanh nghiệp 
nhà nước mới triển khai một chiều là giảm 
vốn, thoái vốn, cổ phần hoá mà chưa bổ sung 
vốn cho những doanh nghiệp có lĩnh vực kinh 
doanh then chốt, thiết yếu, các doanh nghiệp 
nhà nước kinh doanh hiệu quả, giải quyết nhiều 
việc làm cho xã hội. Chủ trương giao doanh 
nghiệp nhà nước tự chủ, tự chịu trách nhiệm và 
cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh 
tế khác chưa được thể chế hóa trong thực tế. 

Trên cơ sở đó, Đoàn Đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank đã có một số đề xuất, kiến nghị 
với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về kiến tạo môi 
trường kinh doanh, chính sách, cơ chế khơi dậy 
niềm tin, khát vọng của các doanh nghiệp nhà 
nước, trở thành động lực quan trọng phát triển 
kinh tế và ổn định xã hội của đất nước ta trong 
giai đoạn phát triển mới. 

Bên cạnh thành công trong hoạt động 
kinh doanh, Vietcombank luôn cùng 
các doanh nghiệp trong Khối chủ lực 
thực hiện trách nhiệm của doanh 
nghiệp với xã hội.

TIÊU ĐIỂM
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Tham dự Hội nghị gồm các đại biểu đến từ 
Ngân hàng Trung ương (NHTW), Cơ quan 
Quản lý tiền tệ (CQQLTT) của 10 quốc gia 
thành viên ASEAN, đại diện Ban Thư ký 

ASEAN, cùng với các đối tác đối thoại là Ngân 
hàng Thanh toán quốc tế (BIS) và các Tổng 
Giám đốc điều hành (CEO) các tổ chức tài chính 
và ngân hàng trong khu vực.

Vietcombank tham dự

ASEAN 
lần thứ 16

Hội nghị Thống đốc 
Ngân hàng Trung ương

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải
TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC TÀI CHÍNH ASEAN 2020, 
HỘI NGHỊ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ASEAN 
LẦN THỨ 16 (GỌI TẮT LÀ ACGM) ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC TRỰC 
TUYẾN VÀO NGÀY 02/10/2020. VIETCOMBANK LÀ NGÂN 
HÀNG DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM TRÌNH BÀY THAM LUẬN 
TẠI HỘI NGHỊ.

Hội nghị bao gồm 2 phiên thảo luận: Đối 
thoại chính sách về thúc đẩy chuyển đổi số 
trong lĩnh vực ngân hàng ASEAN và Tiến trình 
hội nhập tài chính ngân hàng ASEAN 2025.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh 
vực ngân hàng ASEAN

Trong phiên Đối thoại chính sách về thúc 
đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng 
ASEAN, các diễn giả đã trình bày các chủ đề 
mang tính thời sự liên quan tới hoạt động ngân 
hàng ASEAN, gồm: Chuyển đổi số đối với dịch 
vụ tài chính - ngân hàng tại các quốc gia và tổ 
chức tài chính - ngân hàng truyền thống để 
thích ứng và vượt qua thách thức của bối cảnh 
cách mạng công nghiệp 4.0; Tiền kỹ thuật số 
do NHTW phát hành (CBDC) - thực trạng và 
những hàm ý chính sách; Một số thông tin, kinh 
nghiệm, bài học có giá trị về ứng dụng công 
nghệ đột phá và phát triển mô hình kinh doanh 
sáng tạo trong hoạt động ngân hàng ASEAN.

Tại Hội nghị, các Thống đốc, CEO đều chung 
nhận định vấn đề chuyển đổi số ngành ngân 
hàng trong khu vực ASEAN đã trở thành một 
xu hướng tất yếu, trong xu thế đó, nhiều quốc 
gia ASEAN đã xây dựng, ban hành Chiến lược 
chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng - tài 
chính. 

Cũng tại sự kiện, Vietcombank đã có bài 
trình bày về hành trình chuyển đổi số của 
Vietcombank nhằm mục tiêu hướng tới một tổ 
chức tài chính tầm cỡ trong khu vực với năng 
lực số vượt trội, có hiểu biết sâu sắc và tạo sự 
gắn bó mật thiết với khách hàng, xây dựng mô 
hình kinh doanh và văn hóa làm việc đổi mới, 
thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tiến trình hội nhập tài chính ngân 
hàng 2025

Hội nghị tập trung thảo luận các ưu tiên và 
sáng kiến trong khuôn khổ tiến trình hợp tác 
tài chính, tiền tệ ASEAN, hướng tới thúc đẩy nỗ 
lực chung về xây dựng một hệ thống ngân hàng 
ASEAN hoạt động hiệu quả và bền vững. Về các 
sáng kiến tăng cường hội nhập khu vực ngân 
hàng, các Thống đốc NHTW đánh giá cao các kết 
quả đạt được của ASEAN về lĩnh vực tài chính 
ngân hàng trong thời gian qua, nổi bật như:

Thúc đẩy tài chính toàn diện: Thông qua 
hoạt động của Nhóm công tác ASEAN về tài 
chính toàn diện (WC-FINC), có hướng dẫn về 
tài chính số và nâng cao khả năng tiếp cận tài 
chính của người dân, góp phần hướng tới mục 
tiêu phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại 
phía sau.

Hội nhập ngân hàng: Thúc đẩy việc chia sẻ 
kiến thức về thanh tra giám sát, áp dụng chuẩn 
mực quốc tế, xây dựng hướng dẫn và ký kết các 
thỏa thuận ABIF.

An toàn an ninh mạng: Thiết lập Diễn đàn 
chia sẻ thông tin về an ninh mạng giữa các 
NHTW ASEAN.

Kết nối thanh toán khu vực: Thúc đẩy thanh 
toán xuyên biên giới giữa quốc gia ASEAN để 
thúc đẩy quá trình hội nhập các hệ thống thanh 
toán bán lẻ theo thời gian thực (RT-RPS) thông 
qua các văn bản hướng dẫn triển khai Khuôn 
khổ chính sách thanh toán ASEAN áp dụng cho 
RT-RPS cùng với các phụ lục và trên nền tảng kỹ 
thuật QR code tương thích. Đây đồng thời cũng 
là 1 trong 13 sáng kiến ưu tiên mà NHNN đã 
đăng ký cho trụ cột kinh tế ở cấp quốc gia trong 
Năm ASEAN 2020.

Tài chính bền vững: NHNN đưa ra sáng kiến 
xây dựng bộ Nguyên tắc ngân hàng bền vững 
của khu vực ASEAN, thúc đẩy hoàn tất Báo cáo 
về vai trò của NHTW ASEAN trong quản lý rủi 
ro liên quan đến khí hậu và môi trường. 

Tự do hóa tài khoản vốn: Hoàn tất Hướng 
dẫn Khuôn khổ thanh toán bằng đồng bản tệ 
ASEAN đã được Nhóm hoàn tất xây dựng từ 
năm 2019, trong đó giảm mức độ phụ thuộc của 
khu vực đối với đồng đô la Mỹ, tăng cường liên 
kết khu vực và giảm thiểu rủi ro liên quan đến 
thương mại và đầu tư trong khu vực.

Tại cuộc họp, các Thống đốc NHTW ASEAN 
đã phê duyệt nhiều sáng kiến, cụ thể như: 

Về chương trình nghị sự ngân hàng bền 
vững, Hội nghị đã phê duyệt Báo cáo về Vai trò 
của các NHTW ASEAN trong quản lý rủi ro liên 
quan đến khí hậu và môi trường, nhất trí với 
việc chia sẻ Báo cáo này với Mạng lưới Xanh 
hóa Hệ thống Tài chính (NGFS). Hội nghị thống 
nhất đưa ra một Thông cáo riêng về Chương 
trình nghị sự ngân hàng bền vững ASEAN đi 
kèm với Tuyên bố chung của Hội nghị các Bộ 
trưởng Tài chính và Hội nghị NHTW (AFMGM) 
ASEAN lần thứ 6.

Cũng liên quan đến nội dung ngân hàng bền 
vững, Hội nghị đã nhất trí khởi động xây dựng 
bộ Nguyên tắc ngân hàng bền vững của ASEAN 
để hướng dẫn các chính sách và cam kết liên 
quan của các NHTW ASEAN trong tương lai 
nhằm thúc đẩy hoạt động ngân hàng bền vững. 
Sáng kiến này do NHNN, với tư cách chủ trì 
ACGM 2020 đưa ra và đã được các Thống đốc 
nhất trí cao.

Đối với Mạng lưới chia sẻ thông tin và tăng 
cường an ninh mạng ASEAN (CRISP), Hội nghị 
đã phê duyệt Điều khoản tham chiếu và việc ký 
kết Biên bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin cho 
hoạt động của Mạng lưới chia sẻ thông tin và 
tăng cường an ninh mạng ASEAN. 

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank trình bày tham luận 
tại Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 16

Toàn cảnh Hội nghị

TIÊU ĐIỂM

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc (thứ 2 từ trái sang) tham dự 
Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 16

Vấn đề chuyển đổi số ngành ngân hàng 
trong khu vực ASEAN đã trở thành 
một xu hướng tất yếu, trong xu thế đó, 
nhiều quốc gia ASEAN đã xây dựng, ban 
hành Chiến lược chuyển đổi số trong 
lĩnh vực ngân hàng - tài chính. 
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Phát biểu tại chương trình, 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc nhấn mạnh chủ 
trương xóa đói, giảm nghèo 

luôn được Đảng, Nhà nước ta xác 
định là một chủ trương lớn, một 
nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của 
phát triển bền vững và cũng là một 
chương trình mang tầm quốc gia, 
thể hiện truyền thống tương thân 
tương ái tốt đẹp của dân tộc. Ý nghĩa 
nhân văn sâu sắc của chủ trương 
hướng về người nghèo đã biến 
thành những hoạt động cụ thể, được 
triển khai ở mọi cấp, mọi ngành, lan 
tỏa đến mọi miền của Tổ quốc. 

Trong 10 năm qua, Việt Nam đã 
đạt được những thành tựu to lớn 
trong giảm nghèo bền vững và đảm 
bảo ASXH: giai đoạn 2011-2015, 

Vietcombank ủng hộ 3 tỷ đồng, cùng cả nước 
chung tay vì người nghèo 
TỐI 17/10/2020, TẠI HÀ NỘI, ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM 
PHỐI HỢP VỚI BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC 
TIÊU QUỐC GIA VÀ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TỔ CHỨC CHƯƠNG 
TRÌNH "CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO" NĂM 2020. TẠI SỰ 
KIỆN, VIETCOMBANK ĐÃ TRAO SỐ TIỀN 3 TỶ ĐỒNG ỦNG HỘ NGƯỜI 
NGHÈO. 

tỷ lệ giảm nghèo bình quân là 
2%/năm; giai đoạn 2016-2020, đưa 
tỷ lệ nghèo từ 9,88% (năm 2015) 
còn 3,75% (cuối năm 2019), dự 
kiến chỉ còn dưới 3% (năm 2020), 
đưa Việt Nam trở thành một trong 
những quốc gia đầu tiên về đích 
trước mục tiêu Thiên niên kỷ của 
Liên hợp quốc về giảm nghèo.

Tại chương trình, Vietcombank 
đã trao số tiền 3 tỷ đồng ủng hộ 
người nghèo. Dịp này, cũng đã có 
hơn 220 đơn vị, tổ chức, cá nhân 
ủng hộ và cam kết ủng hộ Quỹ "Vì 
người nghèo" và Chương trình ASXH 
với số tiền gần 2.400 tỷ đồng.

Với mục tiêu xuyên suốt là 
hướng tới một ngân hàng xanh, 
phát triển bền vững vì cộng đồng, 
hoạt động ASXH của Vietcombank 

không ngừng được đẩy mạnh với 
nhiều chương trình thiết thực, có ý 
nghĩa, đóng góp vào sự phát triển 
chung của xã hội. Chuỗi hoạt động 
ASXH được Vietcombank triển khai 
suốt nhiều năm qua với sự tham 
gia tích cực từ Trụ sở chính đến các 
Chi nhánh. Mục tiêu của các hoạt 
động không nằm ngoài việc chia sẻ 
khó khăn và nâng cao chất lượng 
đời sống người nghèo tại các địa 
phương còn nhiều khó khăn trên cả 
nước. 

Bên cạnh những chương trình 
quy mô lớn do Vietcombank phối 
hợp với các địa phương và các 
cơ quan thực hiện, từng CBNV 
Vietcombank cũng luôn ý thức và 
hằng ngày vẫn có những đóng góp 
cho các chương trình ý nghĩa, đồng 
thời dành thời gian trực tiếp tham 
gia các chương trình thiện nguyện, 
mang tình cảm, tấm lòng đến với 
người nghèo, trẻ em và học sinh 
nghèo, mong muốn được góp sức 
chung tay xây dựng một xã hội ngày 
càng tươi đẹp, nhân văn. Theo đó, tập thể Lãnh đạo 

và CBNV trong hệ thống 
Vietcombank đã quyên góp, 
ủng hộ đồng bào các tỉnh miền 

Trung (gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng 
Ngãi) với số tiền tổng cộng 17 tỷ 
đồng.

Cụ thể, ngày 17-18/10, Đoàn 
công tác của Vietcombank do đ/c 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT làm 
Trưởng đoàn đã trao số tiền 5 tỷ 
đồng ủng hộ, hỗ trợ tới đồng bào 
tỉnh Thừa Thiên - Huế; trao 6 tỷ 
đồng ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các 
tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị (mỗi 
tỉnh 3 tỷ đồng).

Vietcombank ủng hộ 
đồng bào miền Trung17tỷ đồng

Bài & Ảnh: Ngô Đức Bình, Nguyễn Lê Hoàng Phượng

TRƯỚC THỰC TẾ TÌNH HÌNH BÃO LŨ GÂY ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ 
ĐẾN CÁC TỈNH MIỀN TRUNG, TRONG CÁC NGÀY 17-18/10, 27-28/10 
VÀ 30/10/2020, VIETCOMBANK ĐÃ CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG THIẾT 
THỰC, CHUNG TAY CÙNG CÁN BỘ, CHIẾN SỸ VÀ ĐỒNG BÀO MIỀN 
TRUNG VƯỢT QUA KHÓ KHĂN CỦA THIÊN TAI, LŨ LỤT. 

tập thể CBNV Vietcombank quyên 
góp ủng hộ đồng bào tỉnh Hà Tĩnh bị 
ảnh hưởng bởi lũ lụt thời gian qua.

Trong hành trình, sáng 
28/10/2020, đại diện đoàn công tác 
của Đảng bộ Vietcombank đã trực 
tiếp đi thăm hỏi, động viên bà con 
nhân dân tại xã Cẩm Thành, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Trước đó, Vietcombank Hà Tĩnh 
cũng đã trao 700 suất quà (mỗi suất 
1 triệu đồng) hỗ trợ các hộ gia đình 
bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các xã 
Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm 
Quan, Cẩm Quang, Cẩm Thành thuộc 
huyện Cẩm Xuyên.

Tiếp tục triển khai các hoạt động 
ASXH ý nghĩa hướng về miền Trung, 
ngày 30/10/2020, tại UBND tỉnh 
Quảng Ngãi, đại diện Vietcombank 
đã trao số tiền ủng hộ 3 tỷ đồng cho 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng 
Ngãi nhằm hỗ trợ kịp thời cho nhân 
dân tỉnh nhà khắc phục thiệt hại sau 
bão, ổn định cuộc sống. Với hành 
động thiết thực và kịp thời này, 
Vietcombank là ngân hàng đầu tiên 
thực hiện ủng hộ đồng bào bị thiệt 
hại do bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên trái) trao số tiền 
3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cùng Đoàn công tác thăm hỏi 
cán bộ, chiến sỹ Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

TIÊU ĐIỂM

Đại diện Vietcombank, bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc (đứng giữa) trao tượng trưng số tiền 3 tỷ đồng của 
Vietcombank ủng hộ người nghèo cho Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (bên trái) và nhận Kỷ niệm chương 

vinh danh của BTC từ Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Đoàn công tác của Vietcombank 
cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, 
động viên các hộ gia đình bị thiệt 
hại nặng nề do bão lũ gây ra trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị; thăm hỏi cán 
bộ, chiến sỹ Sở chỉ huy tiền phương 
tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đóng tại 
xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế; thăm hỏi giáo 
viên và học sinh Trường Tiểu học 
Tân Ninh, xã Tân Ninh, huyện Quảng 
Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Tiếp đó, ngày 27/10/2020, đoàn 
công tác của Đảng bộ Vietcombank 
đã tới thăm hỏi, động viên bà con 
nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ 
tỉnh Hà Tĩnh, thay mặt Đảng bộ 
Vietcombank, đ/c Nghiêm Xuân 
Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT đã trao số tiền 3 tỷ đồng của 

Bài & Ảnh: Duy Thanh
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Bài: Minh Yến; Ảnh: Huy Thắng

Vietcombank 
Ngân hàng nộp thuế lớn nhất Việt Nam
NGÀY 5/10/2020, TỔNG CỤC THUẾ TỔ CHỨC LỄ TÔN VINH 
NGƯỜI NỘP THUẾ VÀ CÔNG BỐ KÍCH HOẠT HỆ THỐNG 
479 KÊNH THÔNG TIN HỖ TRỢ THỦ TỤC THUẾ QUA CỔNG 
ĐIỆN TỬ ETAX. 

nhiều ngoại tệ về cho đất nước, quảng bá được 
thương hiệu hàng Việt Nam ra thế giới; Nộp 
nhiều thuế vào NSNN hằng năm; Có lịch sử tuân 
thủ pháp luật Thuế tốt.

Với hiệu quả kinh doanh vượt trội, 
Vietcombank luôn là ngân hàng thương mại 
có đóng góp lớn nhất cho NSNN. Trong 5 năm 
2015-2019, Vietcombank đã đóng góp cho 
NSNN hơn 30.700 tỷ đồng, trong đó, tổng số 
thuế và phí đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tổng số cổ 
tức chia cho cổ đông Nhà nước hơn 10.700 tỷ 
đồng.

Bên cạnh việc đảm bảo hoạt động kinh 
doanh an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, 
Vietcombank luôn chủ động và tích cực triển 
khai nhiều chương trình an sinh xã hội, đóng 
góp cho cộng đồng với giá trị lên tới trên 1.000 
tỷ đồng trong 5 năm qua, góp phần chia sẻ khó 
khăn và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại 
các địa phương trên cả nước.

Vietcombank đảm bảo việc làm và thu nhập 
ổn định cho hơn 18 ngàn người lao động với 
gần một ngàn lao động tăng thêm mỗi năm và 
liên tục được bình chọn là ngân hàng có môi 
trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Năm 2020, Vietcombank vinh dự nằm 
trong nhóm 30 doanh nghiệp có thành 
tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc chấp 
hành pháp luật Thuế và thực hiện tốt 

nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước 
(NSNN), được Bộ Tài chính vinh danh và trao 
tặng Bằng khen.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà - Vụ trưởng 
Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, 
Tổng cục Thuế, hiện cả nước có 790.000 doanh 
nghiệp và hàng triệu cá nhân nộp thuế. Với ý 
nghĩa kỷ niệm 30 năm thống nhất ngành thuế 
Việt Nam (1980-2020), năm nay, Tổng cục Thuế 
lựa chọn vinh danh 30 doanh nghiệp tiêu biểu 
dựa trên một số tiêu chí như: Tạo nhiều việc 
làm cho người lao động; Tạo ra nhiều giá trị 
gia tăng cho nền kinh tế thể hiện qua doanh 
thu hoạt động sản xuất kinh doanh; Đạt được 
kim ngạch xuất khẩu hằng năm lớn, mang 

Cụ thể, Vietcombank giảm tới 1,0%/năm 
lãi suất cho vay đối với toàn bộ dư nợ 
vay hiện hữu và cho vay mới của doanh 
nghiệp và người dân tại 10 tỉnh miền 

Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. 

Việc giảm lãi suất được áp dụng đối với các 
khoản vay bằng VND trong thời gian 3 tháng từ 
12/11/2020 đến hết 12/02/2021. 

 Đối tượng giảm lãi suất không bao gồm các 
khoản vay đang được áp dụng chính sách ưu 
đãi lãi suất của Vietcombank.

Vietcombank tin rằng đây sẽ là hành động 
kịp thời, thiết thực, chủ động, tiên phong trong 
việc góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người 
dân miền Trung từng bước vượt qua giai đoạn 
khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất 
kinh doanh.

Trong thời gian qua, phát huy truyền thống 
đoàn kết tương thân tương ái “Lá lành đùm lá 
rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” hướng 

về đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng 
nặng nề do mưa lũ kéo dài, tập thể Lãnh đạo 
và CBNV trong hệ thống Vietcombank cũng 
đã quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền 
Trung (gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên – Huế và Quảng Ngãi) với số tiền 17 
tỷ đồng.

Ngoài ra, các chi nhánh Vietcombank trên 
khắp cả nước cũng đã kịp thời quyên góp, ủng 
hộ nhu yếu phẩm và tiền mặt cho bà con miền 
Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.  

TRƯỚC TÌNH HÌNH THIÊN TAI, BÃO LŨ GÂY THIỆT HẠI NẶNG NỀ VỀ NGƯỜI VÀ TÀI SẢN 
TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG, VIETCOMBANK QUYẾT ĐỊNH GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY ĐỂ 
TIẾP TỤC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN TẠI CÁC TỈNH BỊ THIỆT HẠI.

để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân 
miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ   

Vietcombank giảm đồng loạt lãi suất cho vay 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và định 
hướng chỉ đạo của NHNN, kể từ đầu năm 2020, 
Vietcombank đã tiên phong trong việc giảm lãi 
suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19 với 3 đợt giảm lãi 
suất cho vay. Ngân hàng cũng đã thực hiện cơ 
cấu lại nợ, miễn giảm lãi và phí dịch vụ cho khách 
hàng. Theo ước tính, số tiền lãi đã hỗ trợ khách 
hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến thời 
điểm hiện tại lên đến 2.616 tỷ đồng.

 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao tặng Bằng khen cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, đại diện Vietcombank lên sân khấu nhận vinh danh
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Giải thưởng vinh danh 50 doanh nghiệp 
được xếp hạng năm 2019, trong đó 30 
doanh nghiệp được tặng Bằng khen của 
Ban Tổ chức, 8 doanh nghiệp được nhận 

Giải thưởng và vinh dự được Thủ tướng Chính 
phủ tặng Bằng khen. Vietcombank 2 lần liên 
tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, ông 
Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
nhấn mạnh: Tuy mới được khởi xướng và tổ 
chức từ năm 2014 đến nay nhưng chương trình 
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” đã 
tạo được hiệu ứng xã hội sâu sắc, động viên, 
khích lệ các doanh nghiệp cải thiện điều kiện 
làm việc, nâng cao phúc lợi cho người lao động, 
xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, 
tiến bộ. Chương trình được đông đảo doanh 
nghiệp và người lao động hưởng ứng, tham gia; 
được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, đánh 
giá cao.

Vietcombank được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

“Doanh nghiệp tiêu biểu 
vì người lao động”

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

NGÀY 02/10/2020, TẠI HÀ NỘI, TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO 
ĐỘNG VIỆT NAM PHỐI HỢP VỚI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 
BINH, XÃ HỘI VÀ PHÒNG THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP 
VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG “DOANH 
NGHIỆP TIÊU BIỂU VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” LẦN THỨ 2. 

Ông Nguyễn Đình Khang chia sẻ, từ đầu năm 
2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến 
phức tạp, tác động đến mọi mặt đời sống. Trong 
bối cảnh khó khăn đó, cộng đồng các doanh 
nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp 
được trao giải thưởng ngày hôm nay đã phấn 
đấu vượt khó, tìm giải pháp tốt nhất để duy trì 
việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, 
góp phần cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu 
kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm 
bảo ASXH.

Từ năm 2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh, 
Xã hội và Phòng Thương mại & Công nghiệp 
Việt Nam đã tổ chức thường niên Bảng xếp 
hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động”. Ngay 
từ năm 2014, Vietcombank đã được vinh danh 
“Doanh nghiệp vì Người lao động”.

Năm 2016, lần đầu tiên, Thủ tướng Chính 
phủ đã cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam nâng Bảng xếp hạng thành “Giải thưởng 
Doanh nghiệp vì Người lao động”. Chương trình 
đã vinh danh 15 doanh nghiệp xuất sắc. Thủ 
tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 12 
doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người 
lao động.

Trong nhiều năm qua, Vietcombank liên tiếp 
được vinh danh “Doanh nghiệp vì Người lao 
động”, “Giải thưởng Doanh nghiệp vì Người lao 
động” và “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao 
động”; vinh dự 2 lần nhận Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Mạnh Thắng cùng các đại biểu 
Vietcombank chụp ảnh kỷ niệm

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc (thứ 3 từ trái sang) nhận Bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động"

Tiết mục văn nghệ chào mừng

“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao 
động” đã tạo được hiệu ứng xã hội 
sâu sắc, động viên, khích lệ các doanh 
nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, 
nâng cao phúc lợi cho người lao động, 
xây dựng quan hệ lao động hài hoà, 
ổn định, tiến bộ.
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Kết quả này tiếp tục ghi nhận sự đóng góp 
quan trọng của Vietcombank đối với 
ngân sách Nhà nước, đồng thời khẳng 
định tính hiệu quả vượt trội trong hoạt 

động kinh doanh của Vietcombank.
Hằng năm, Tổng cục Thuế căn cứ số liệu về 

nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý thuế, 
tổng hợp thống kê danh sách 1.000 DN nộp 
thuế thu nhập DN lớn nhất. Trong danh sách 
V.1000 năm 2019 có 738 DN 2 năm liên tiếp và 
485 DN 4 năm liên tiếp lọt danh sách V.1000, 
nhưng cũng có 262 DN trong danh sách V.1000 
năm 2018 bị loại ra.

Tổng cục Thuế cho biết, để lọt vào Bảng 
xếp hạng V.1000, các DN phải đảm bảo tiêu chí: 
là DN thành lập theo pháp luật Việt Nam, DN 
nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản 

VIETCOMBANK TIẾP TỤC LÀ NGÂN HÀNG 
NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

LỚN NHẤT VIỆT NAM
Bài & Ảnh: Đặng Kim Thành

NGÀY 12/10/2020, TỔNG CỤC THUẾ (BỘ TÀI CHÍNH) CÔNG BỐ DANH 
SÁCH XẾP HẠNG 1.000 DOANH NGHIỆP (DN) NỘP THUẾ THU NHẬP DN 
NHIỀU NHẤT NĂM 2019 (V.1000), TRONG ĐÓ VIETCOMBANK TIẾP TỤC LÀ 
NGÂN HÀNG NỘP THUẾ THU NHẬP LỚN NHẤT VIỆT NAM VÀ CŨNG LÀ 
DN NIÊM YẾT NỘP THUẾ THU NHẬP LỚN NHẤT CẢ NƯỚC. 

xuất kinh doanh có thu nhập. 
Trường hợp DN có các chi 
nhánh, đơn vị trực thuộc thì số 
nộp tính cho DN, bao gồm số 
nộp của trụ sở chính và số nộp 
của các chi nhánh, đơn vị trực 
thuộc.

Năm 2019, toàn ngành Thuế 
đã thực hiện tổng thu ngân 
sách đạt 1.276.400 tỷ đồng, 
vượt 9,3% dự toán. Trong đó, 
riêng tổng số thuế thu nhập 
DN của các DN trong danh sách 
V.1000 năm 2019 nộp đã đóng 
góp 61,5% tổng thu ngân sách 
Nhà nước về thuế thu nhập DN, 
bằng 118,1% so với số đã nộp 
của các DN trong danh sách 
V.1000 năm 2018.

Là ngân hàng chủ lực và 
chủ đạo của ngành Ngân hàng, 
Vietcombank luôn tiên phong 
trong triển khai thực hiện 
các chủ trương, chính sách 
của Chính phủ và NHNN, luôn 
đảm bảo an toàn, hiệu quả 
cao trong kinh doanh, đồng 
thời hỗ trợ tích cực cộng đồng 
doanh nghiệp. Trong năm 2019, 
Vietcombank là ngân hàng tiên 
phong thực hiện giảm lãi suất, 
hỗ trợ doanh nghiệp với mức 
giảm 1,0%/năm so với mức 
quy định của NHNN, áp dụng 
cho 5 lĩnh vực ưu tiên, giữ vững 
vai trò đi đầu trong thực hiện 

các biện pháp chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng 
doanh nghiệp, nỗ lực vì mục tiêu chung phát 
triển kinh tế.

Bên cạnh đó, công tác ASXH cũng luôn được 
Vietcombank đặt lên hàng đầu với những chia 
sẻ thiết thực dành cho người nghèo, những địa 
phương nghèo trên cả nước. Chỉ trong 5 năm 
qua, số tiền của Vietcombank ủng hộ cho các 
chương trình ASXH là gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 13/10/2020, tại JCB Appreciation 
Night 2020 diễn ra tại Hà Nội, Tổ chức 
thẻ quốc tế (TCTQT) JCB đã vinh danh 
Vietcombank tại ba hạng mục giải 

thưởng quan trọng: Ngân hàng dẫn đầu về 
việc sử dụng thẻ JCB ở nước ngoài (Leading 
Licensee in Cross Border Retail Spending 
Performance), Ngân hàng dẫn đầu về tổng 
doanh số thanh toán thẻ JCB (Leading Licensee 
in Merchant Sales) và Ngân hàng dẫn đầu về số 
lượng thẻ tín dụng JCB phát hành mới (Leading 
Licensee in New Credit Card Acquisition). 
Những giải thưởng này một lần nữa góp phần 
khẳng định uy tín, thương hiệu hàng đầu của 
Vietcombank trên thị trường thẻ Việt Nam.

Tính đến nay, Vietcombank đã phát hành 
ra thị trường hai dòng sản phẩm thẻ tín dụng 
quốc tế mang thương hiệu JCB bao gồm Thẻ 
Vietcombank JCB (hạng chuẩn-vàng) và thẻ 
Đồng thương hiệu Saigon Center-Takashimaya-
Vietcombank JCB với nhiều ưu đãi hấp dẫn và 
tiện ích vượt trội. 

Vietcombank nhận 3 giải thưởng của 
Tổ chức thẻ quốc tế JCB

Bài & Ảnh: Phòng Maketing Bán lẻ

VIETCOMBANK VINH DỰ ĐÓN NHẬN ĐỒNG THỜI 3 GIẢI 
THƯỞNG UY TÍN TỪ TỔ CHỨC THẺ QUỐC TẾ JCB DÀNH 
CHO CÁC NGÂN HÀNG THÀNH VIÊN TẠI VIỆT NAM NĂM 
2020.

Cùng thời gian này, từ ngày 10/10/2020 
đến hết ngày 10/02/2021, Vietcombank triển 
khai chương trình khuyến mại “Mở thẻ tín dụng 
Vietcombank JCB, nhận quà liền tay, hoàn tiền 
mê say” dành cho chủ thẻ tín dụng phát hành 
mới. Theo đó, khách hàng khi phát hành thẻ sẽ 
nhận được những phần quà hấp dẫn bằng hiện 
vật như mũ bảo hiểm, bình nước, gối đỡ cổ, 
đồng hồ, áo mưa và ưu đãi hoàn tiền lên đến 50 
triệu đồng.

Ngoài ra, cũng trong năm 2020, 
Vietcombank liên tục đón nhận nhiều giải 
thưởng quan trọng từ các tổ chức uy tín, điển 
hình là 03 giải thưởng của The Asian Banker về 
Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng 
có sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam, 
Ứng dụng Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam, 
hay giải thưởng Sao Khuê dành cho thương 
hiệu thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 
24. 

Là một trong những thành viên chính thức 
đầu tiên của các TCTQT tại Việt Nam từ những 
năm 1990 tới nay, với các nỗ lực không ngừng 
nhằm đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng 
công nghệ tiên tiến, hiện đại, đem lại cho cộng 
đồng doanh nghiệp và dân cư các giải pháp 
thanh toán văn minh, không dùng tiền mặt và 
an toàn, tiện lợi, Vietcombank luôn khẳng định 
vị thế dẫn đầu trên thị trường thẻ Việt Nam. 

Ông Thomas William Tobin – Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank (trái) – nhận giải thưởng do ông 
Kazuma Shukuin – Trưởng đại diện văn phòng JCB tại Việt Nam – trao tặng

Đại diện Vietcombank chụp ảnh lưu niệm với đại diện TCTQT JCB
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Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch 
nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và 
biểu dương những thành tích đạt được 
qua triển khai thực hiện phong trào thi 

đua yêu nước tại tỉnh Hà Giang trong những 
năm qua, yêu cầu trong thời gian tới Hà Giang 
cần vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh 
về thi đua ái quốc vào điều kiện thực tế địa 
phương, các phong trào thi đua phải gắn với 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên 
môn và công việc hằng ngày.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh 
nhấn mạnh: Hà Giang cần tiếp tục xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; xây 
dựng và bảo tồn văn hóa đậm đà bản sắc dân 

Vietcombank tặng 500 triệu đồng

Bài & Ảnh: Đặng Thị Thủy

xây dựng nhà tình nghĩa tại Hà Giang
NGÀY 30/09/2020, TỈNH HÀ GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI 
ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ VI (2020-2025) VỚI SỰ THAM 
DỰ CỦA PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH VÀ 
CÁC ĐẠI BIỂU. TẠI SỰ KIỆN, ĐẠI DIỆN VIETCOMBANK TRAO 
SỐ TIỀN 500 TRIỆU ĐỂ XÂY DỰNG 10 NGÔI NHÀ TÌNH 
NGHĨA CHO ĐỐI TƯỢNG GIA ĐÌNH TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH 
ĐẶC BIỆT, KHÓ KHĂN TRONG TỈNH.

Đại diện Vietcombank, ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên phải) nhận 
Bằng khen của UBND tỉnh Hà Giang

Các đại biểu dâng hoa báo công với Bác Hồ trong khuôn viên 
Tỉnh ủy trước giờ khai mạc Đại hội

tộc; ưu tiên đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực; thực hiện hiệu quả 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi; nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên 
giới Quốc gia, ra sức thi đua lập nhiều thành 
tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Tại Đại hội, Chủ tịch nước tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân, Huân 
chương Lao động hạng Ba cho 6 cá nhân; Chủ 
tịch UNND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể có 
đóng góp cho công tác ASXH, 60 tập thể và 18 
cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước và các nhà tài 
trợ đã trao tặng Hà Giang 4,5 tỷ đồng xây dựng 
2 cây cầu dân sinh, xây dựng nhà lớp học, nhà 
lưu trú cho học sinh và 10 ngôi nhà tình nghĩa; 
trao tặng học bổng và quà của Quỹ Bảo trợ trẻ 
em Việt Nam cho học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, thành tích học tập tốt. Trong đó, ông Đào 
Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn Vietcombank đại diện Vietcombank trao 
số tiền 500 triệu để xây dựng 10 ngôi nhà tình 
nghĩa cho đối tượng gia đình trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt, khó khăn tại tỉnh Hà Giang.

NỔI BẬT

Cách đây 70 năm, ngày 30/9/1950, 
Ban Thường vụ Trung ương khóa I 
của Ðảng đã ban hành Quyết nghị số 
57-QN/TW về thành lập Ban Kinh tế 

Trung ương. Theo đó, Ban Kinh tế Trung ương 
có nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu, đề xuất các 
chủ trương, chính sách đề án lớn của Đảng về 
kinh tế, tài chính để giúp Trung ương lãnh đạo 
về kinh tế, tài chính. Kể từ đây, ngày 30/9 là 
Ngày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương.

Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và 
trưởng thành, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn 
thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và 
nhân dân giao phó, có những đóng góp quan 
trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Qua các thời kỳ, Ban Kinh tế 
Trung ương đã tham mưu cho Đảng đề ra các 
chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội 

Vietcombank đồng hành cùng Chương trình 
Gặp mặt Ban Kinh tế Trung ương

với sự nghiệp đổi mới 
& phát triển kinh tế 
của Đảng70năm

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

một cách kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh thực 
tế và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng Việt 
Nam. 

Với những thành tích đạt được, Ban Kinh tế 
Trung ương đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 
tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cùng nhiều 
phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chúc 
mừng những thành tích mà Ban Kinh tế Trung 
ương đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư 
Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, nhìn lại chặng 
đường 70 năm qua, Ban Kinh tế Trung ương 
luôn là cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng 
trong việc hoạch định đường lối, định hướng 
chủ trương, biện pháp lớn, xây dựng và hoàn 
thiện thể chế kinh tế, phát triển đất nước. Đất 
nước ta đang đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công 
cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên 
cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng gặp không ít thách 
thức, khó khăn. Tình hình đó đặt ra yêu cầu cao 
hơn và nhiệm vụ nặng nề hơn đối với Ban Kinh 
tế Trung ương.

NGÀY 30/9/2020, TẠI HÀ NỘI ĐÃ DIỄN RA CHƯƠNG 
TRÌNH “GẶP MẶT BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG - 70 NĂM 
VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA 
ĐẢNG”. VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH 
VỚI TƯ CÁCH NHÀ TÀI TRỢ VÀNG.

 Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 4 từ trái sang) tham dự 

Chương trình

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Ban Kinh 
tế Trung ương cần chủ động, không ngừng đổi 
mới tư duy, mạnh dạn phát hiện, đề xuất những 
vấn đề mới, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, 
kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Ban thực hiện tốt hơn nữa 
công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về kinh 
tế - xã hội, theo dõi sát tình hình thế giới, sâu 
sát với thực tiễn đất nước để nâng cao hơn nữa 
chất lượng tham mưu, thẩm định, đề xuất với 
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 
những vấn đề lớn, có tầm chiến lược trong phát 
triển kinh tế - xã hội. 
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Được biết, trước đó, ngày 16/11/2019, 
nhân chuyến tham gia Đoàn công tác của 
đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thường trực Ban Bí thư dự Ngày 

hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức tại thôn 
Nà Tẳng, xã Lương Bằng, được sự vận động 
của đ/c Thường trực Ban Bí thư, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã quyết định tài trợ 400 triệu 
đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Tẳng, xã 
Lương Bằng và 4 tỷ đồng để xây dựng Trường 
Mầm non Bản Thi. 

Được khởi công từ tháng 05/2020, 
Công trình Trường Mầm non Bản Thi do 
Vietcombank tài trợ có tổng diện tích hơn 
400m2 gồm 2 tầng, 6 phòng học. Sau 4 tháng 
khẩn trương thi công, công trình đã hoàn thành 
đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng 
theo đúng thiết kế và được bắt đầu đưa vào sử 
dụng từ năm học 2020-2021. Đây là một trong 
những công trình ý nghĩa, giúp các em học sinh 

Khánh thành công trình giáo dục tại Bắc Kạn 

có điều kiện để phấn đấu học tập tốt hơn, đáp 
ứng nguyện vọng của bà con nhân dân trong xã.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân địa phương, 
ông Hà Đức Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện 
ủy Chợ Đồn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đ/c Trần 
Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 
trực Ban Bí thư cùng Ban Lãnh đạo và CBNV 
Vietcombank đã hỗ trợ địa phương xây dựng 
Công trình Nhà lớp học Trường Mầm non Bản 
Thi, qua đó, góp phần động viên các em học 
sinh của xã tiếp tục vững bước tới trường, các 
thầy cô an tâm với công tác dạy học khi điều 
kiện cơ sở vật chất từng bước được cải thiện.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi 
thức cắt băng khánh thành, mở biển công trình, 
tham quan các lớp học và trồng cây lưu niệm. 
Tại buổi lễ, các cấp ngành địa phương và đơn 
vị tài trợ Vietcombank đã có nhiều phần quà ý 
nghĩa tặng cô và trò của Trường Mầm non Bản 
Thi.

Tiếp nối những giá trị văn hóa, hướng tới 
một ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì 
cộng đồng, nhân dịp này, Vietcombank cũng đã 
trao tặng Trường Mầm non Nam Cường, huyện 
Chợ Đồn số tiền 200 triệu đồng để góp phần hỗ 
trợ công tác giáo dục tại trường. 

SÁNG 21/09/2020, UBND HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC 
KẠN PHỐI HỢP VỚI VIETCOMBANK TỔ CHỨC LỄ KHÁNH 
THÀNH VÀ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CÔNG 
TRÌNH NHÀ LỚP HỌC TRƯỜNG MẦM NON BẢN THI DO 
VIETCOMBANK TÀI TRỢ 4 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG.

do Vietcombank tài trợ 4 tỷ đồng 

 Ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (bên phải) 
trao biểu trưng tài trợ xây dựng Công trình Nhà lớp học Trường Mầm non Bản Thi

Công trình Nhà lớp học Trường Mầm non Bản Thi do Vietcombank tài trợ

Bài & Ảnh: Nguyễn Duy Thanh

Đây được xem là cột mốc nhằm ghi nhận 
những nỗ lực trong thời gian qua và mở 
ra những cơ hội hợp tác mới mạnh mẽ 
hơn, toàn diện hơn, góp phần tích cực 

vào sự phát triển và lớn mạnh của hai bên.
Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết, 

Vietcombank cam kết cung cấp các dịch vụ tài 
chính ngân hàng đa dạng, bao gồm: tư vấn các 
thương vụ mua bán và sáp nhập, kết nối kinh 
doanh, tư vấn kinh doanh, các gói sản phẩm 
dịch vụ tổng thể như: dịch vụ thanh toán và 
quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại, tín dụng 
doanh nghiệp, dịch vụ ngoại hối và ngân quỹ, 
trài trợ chuỗi…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân 
Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: 
Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt 
Nam với tổng số vốn lũy kế gần 70 tỷ USD, hơn 
8.000 dự án, tạo công ăn việc làm cho khoảng 
700 nghìn lao động ở nhiều địa phương trong 
nước, đóng góp khoảng 30% tổng giá trị xuất 
khẩu của Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp 

VIETCOMBANK & KOCHAM 
KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC 

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

NGÀY 18/9/2020, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP 
TÁC GIỮA VIETCOMBANK VỚI HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC TẠI 
TP. HỒ CHÍ MINH (KOCHAM).

Hàn Quốc luôn là ưu tiên hàng 
đầu trong danh mục khách 
hàng FDI đầu tư vào Việt Nam 
của Vietcombank. Biên bản 
ghi nhớ thỏa thuận hợp tác 
này là những bước đi cần thiết 
có hiệu quả, thể hiện quan 
điểm, ý chí hợp tác toàn diện 
của cả hai bên, đánh dấu một 
cột mốc quan trọng trong 
chiến lược phát triển của mỗi 
bên, đồng thời là tiền đề mở 
ra nhiều cơ hội cho sự phát 
triển toàn diện và bền vững 
trong quá trình hoạt động của 
hai bên trong thời gian tới.

Ông Kim Heung Soo - Chủ 
tịch Kocham cho biết, Kocham 
là tổ chức kinh tế tư nhân 

được Chính phủ Việt Nam chính thức cấp phép 
vào năm 2004, thực hiện nhiều hoạt động đa 
dạng như cung cấp thông tin và kiến thức cho 
các công ty Hàn Quốc đang đầu tư tại miền 
Trung và miền Nam Việt Nam, hoạt động đối 
thoại với Chính phủ và các hoạt động CSR nhằm 
cải thiện môi trường đầu tư. Ông Kim Heung 
Soo nhấn mạnh: “Thông qua lễ ký kết hợp tác 
này, chúng tôi hy vọng Kocham và Vietcombank 
với vai trò nòng cốt trong sự phát triển của các 
công ty Hàn Quốc và các công ty Việt Nam, cùng 
nhau chia sẻ những thông tin cần thiết và giúp 
đỡ thiết thực hơn cho các doanh nghiệp hai 
nước”.

Trong những năm qua, Vietcombank đã 
đồng hành cùng các doanh nghiệp lớn của Hàn 
Quốc tại Việt Nam như: Samsung, LG, Lotte, 
Hyosung, Taekwang, Doosan, Huyndai, Posco, 
Hanwha, Mirae, Hwaseung, Sung Hyun Vina, CJ 
GROUP, Daekwang, Shindong, Sungbu Vina…

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (hàng đầu, bên phải) và ông Kim Heung Soo - Chủ tịch Kocham 
(hàng đầu, bên trái) đại diện 2 bên ký kết biên bản ghi nhớ
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Thời gian qua, bên cạnh hoạt 
động kinh doanh hiệu quả, 
Vietcombank đã triển khai 
tích cực các hoạt động ASXH 

trên quy mô lớn. Tại Hải Phòng, 
Vietcombank có 2 Chi nhánh là Hải 
Phòng và Nam Hải Phòng, đều hoạt 
động hiệu quả và có những đóng 
góp tích cực cho sự phát triển của 
thành phố, đồng hành cùng các 
chương trình ASXH. 

Điều này được khẳng định thông 
qua các hoạt động như cải tạo nhà ở, 
nâng cao chất lượng sống của nhiều 
gia đình trong năm 2019 với việc 
triển khai hiệu quả gói ASXH trị giá 
10 tỷ đồng của Vietcombank dành 
cho hộ gia đình chính sách trên địa 
bàn huyện An Dương và quận Lê 
Chân. Tiếp nối hoạt động ý nghĩa 

Vietcombank Hải Phòng ký thỏa thuận hợp tác 
chiến lược toàn diện với UBND huyện Tiên Lãng 
& Vĩnh Bảo Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

Bài & Ảnh: Đặng Kim Thành

NGÀY 27/9/2020, TẠI TP. HẢI PHÒNG, ĐÃ DIỄN RA LỄ TRAO TẶNG 
GÓI ASXH GIỮA VIETCOMBANK VÀ TP. HẢI PHÒNG. TRONG KHUÔN 
KHỔ CHƯƠNG TRÌNH, VIETCOMBANK HẢI PHÒNG TRIỂN KHAI KÝ KẾT 
THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VỚI UBND HUYỆN 
VĨNH BẢO VÀ UBND HUYỆN TIÊN LÃNG.

này, năm 2020, Vietcombank đồng 
hành với các huyện Tiên Lãng, Vĩnh 
Bảo và dành 3 tỷ đồng để xây dựng 
30 căn nhà cho người nghèo tại các 
địa phương nói trên. 

Tại chương trình, Vietcombank 
Hải Phòng ký thỏa thuận hợp tác với 
UBND huyện Tiên Lãng và UBND 
huyện Vĩnh Bảo nhằm cung cấp 
các dịch vụ với chất lượng tốt nhất, 
cung ứng nguồn vốn đầy đủ, đồng 
hành cùng doanh nghiệp, người dân 
2 huyện, góp phần phát triển kinh 
tế, xã hội các địa phương.

Theo thỏa thuận, UBND huyện 
Vĩnh Bảo và huyện Tiên Lãng cam 
kết sử dụng các sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng của Vietcombank trong 
khả năng cho phép tại từng thời kỳ 
phù hợp, trên tinh thần các bên nỗ 

Ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng (ngồi giữa) cùng ông Nguyễn Đức Cảnh - 
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo và ông Lương Văn Công - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng ký kết 

thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng (thứ 2 
từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho đại diện các huyện: ông 

Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo (đầu tiên từ trái sang) 
và ông Lương Văn Công – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

lực hợp tác sử dụng các sản phẩm 
dịch vụ của nhau, hướng tới mục 
tiêu chung là thúc đẩy sự phát triển 
bền vững của các địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch 
UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn 
Tùng ghi nhận những đóng góp 
tích cực, hiệu quả của Vietcombank 
đối với sự phát triển kinh tế, xã hội 
của thành phố thời gian qua, bày tỏ 
cảm ơn tới Ban Lãnh đạo và CBNV 
Vietcombank đã dành gói quà ASXH 
tặng 2 địa phương của thành phố. 
Đ/c Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng 
mong muốn Vietcombank tiếp tục 
quan tâm ủng hộ công tác ASXH 
cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp 
của thành phố về vốn để phát triển 
sản xuất kinh doanh trong thời 
gian tới. Lãnh đạo thành phố cũng 
đề nghị lãnh đạo huyện Tiên Lãng 
và huyện Vĩnh Bảo triển khai thực 
hiện đúng, hiệu quả các cam kết 
hợp tác, xét duyệt các hộ gia đình 
chính sách trên địa bàn để đảm bảo 
đúng đối tượng, sử dụng đúng mục 
đích nguồn vốn, triển khai hiệu quả 
chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

Dự án xây dựng hệ thống MPA được triển 
khai từ tháng 09/2018 trên cơ sở phương 
pháp luận phân bổ lợi nhuận đa chiều MPA 
do Oliver Wyman tư vấn năm 2016 - 2017. 

Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 
tích hợp với các hệ thống Corebanking cũ và các hệ 
thống khác; giai đoạn 2 hoàn thiện hệ thống báo 
cáo trên cơ sở tích hợp với dữ liệu trên hệ thống 
Corebanking mới và đã chính thức đưa vào vận 
hành khai thác từ ngày 11/09/2020. Dự án MPA là 
một trong các dự án trọng tâm của Khối Tài chính 
nhằm từng bước chuyển đổi, nâng cao vai trò của 
chức năng tài chính kinh doanh trong hoạt động 
của Vietcombank.

Phát biểu khai mạc buổi truyền thông, Phó 
Tổng Giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến đánh giá 
cao sự nỗ lực của Ban triển khai dự án trong việc 
thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, 
đưa hệ thống vào vận hành nhằm cung cấp cho 
Ban Lãnh đạo và các phòng ban Trụ sở chính, Chi 
nhánh một công cụ hữu hiệu trong phân tích, đánh 
giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện 
Ban triển khai báo cáo tóm tắt quá trình triển 
khai dự án, các kết quả đạt được, phân tích tác 
động tới các đơn vị sau khi áp dụng MPA, giới 
thiệu cách thức khai thác thông tin báo cáo từ 
hệ thống. 

Điều hành nội dung thảo luận và kết luận 
buổi truyền thông, Trưởng Ban triển khai dự 
án - Kế toán trưởng Lê Hoàng Tùng nhấn mạnh 
sự cần thiết và tầm quan trọng của hệ thống 
MPA đối với hoạt động kinh doanh và công tác 
quản trị điều hành của Vietcombank. Ngoài ra, 
Kế toán trưởng cũng nêu các công việc cần tiếp 
tục thực hiện trong thời gian tới và đề ra một 
số yêu cầu cho các đơn vị, trong đó nhấn mạnh 
việc tiếp cận hệ thống, chủ động khai thác và sử 
dụng thông tin, chia sẻ trải nghiệm, đóng góp ý 
kiến nhằm tinh chỉnh hệ thống, đáp ứng tốt hơn 
nữa yêu cầu người dùng và thực sự trở thành 
một công cụ hữu ích trong quản trị điều hành 
hoạt động của Vietcombank.

Trong thời gian tới, Ban triển khai dự án sẽ 
tiếp tục phối hợp với đối tác triển khai hỗ trợ 
các đơn vị Vietcombank sau golive, tinh chỉnh 
và hoàn thiện hệ thống, trình Ban Lãnh đạo xem 
xét và phê duyệt chính thức lộ trình áp dụng kết 
quả dự án (dự kiến từ năm 2021).

Vietcombank đưa vào vận hành & khai thác

NGÀY 24/09/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, BAN TRIỂN KHAI 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN ĐA 
CHIỀU (MPA) ĐÃ TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG GOLIVE HỆ 
THỐNG THÔNG QUA HÌNH THỨC CẦU TRUYỀN HÌNH CHO 
CÁC CÁN BỘ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VÀ CÁC CHI NHÁNH 
TRONG TOÀN HỆ THỐNG VIETCOMBANK. 

Toàn cảnh Hội nghị truyền thông Phó Tổng Giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến phát biểu khai mạc

hệ thống phân tích lợi nhuận đa chiều
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thân thế, sự nghiệp và những câu chuyện kể xúc 
động trong chặng đường hoạt động cách mạng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện công 
cuộc giải phóng dân tộc, mang lại nền độc lập 
cho nước nhà.

Chiều cùng ngày, tại hội trường khu di 
tích lịch sử ATK Định Hóa, Đảng bộ TSC 
Vietcombank đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng 
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Lễ kết nạp Đảng 
cho 23 đảng viên mới. 

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ Vietcombank 
và Đảng bộ TSC, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT và 
đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Bí thư Đảng 
ủy TSC, Phó Tổng Giám đốc đã trao tặng Huy 
hiệu 30 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng 
đ/c Trần Phúc Cường - Đảng viên Chi bộ 2, Phó 
Giám đốc Trung tâm xử lý tiền mặt.

Vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi 
Đảng, trong niềm xúc động, đ/c Trần Phúc 
Cường gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Lãnh 
đạo đã luôn quan tâm giúp đỡ, động viên để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, 
đồng thời bày tỏ quyết tâm cố gắng, không 
ngừng phấn đấu, rèn luyện ý chí của người đảng 
viên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Đảng và 
hoạt động kinh doanh của Vietcombank ngày 
càng phát triển, xứng đáng với danh hiệu cao 
quí đã được Đảng trao tặng.

Đảng bộ Trụ sở chính 
Vietcombank tổ chức
Lễ trao tặng Huy hiệu 
30 năm tuổi Đảng 
& kết nạp Đảng cho 
23 đảng viên mới

NGÀY 10/10/2020, ĐẢNG BỘ TRỤ SỞ CHÍNH (TSC) 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 
NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ KẾT NẠP ĐẢNG CHO 23 ĐẢNG VIÊN 
MỚI THUỘC CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ 
TSC VIETCOMBANK. CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI 
KHU DI TÍCH ATK TÂN TRÀO (TỈNH TUYÊN QUANG) VÀ 
ATK ĐỊNH HÓA (TỈNH THÁI NGUYÊN).

Tiếp đó, Lễ kết nạp Đảng viên cũng đã diễn ra 
trong không khí trang nghiêm, đúng quy định với 
phần công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho 
các Đảng viên mới thuộc ĐBBP Ban KTNB và các 
Chi bộ 5,14,18, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 38. Các đ/c 
Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ trước Đảng kỳ 
và đại diện các Chi bộ cũng đã giao nhiệm vụ cho 
từng đ/c Đảng viên; giao các đ/c Đảng viên chính 
thức của Chi bộ giúp đỡ các Đảng viên mới trong 
thời gian thử thách.

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Phùng Nguyễn Hải 
Yến - Phó Bí thư Đảng ủy TSC, Phó Tổng Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn TSC cho biết: Vietcombank là 
ngân hàng giữ vai trò chủ lực của Nhà nước, hoạt 
động an toàn hiệu quả, bền vững và có thương hiệu 
uy tín với bề dày 57 năm lịch sử. Trong những năm 
qua, Vietcombank luôn nhận được sự đánh giá 
cao từ các tổ chức tài chính quốc tế và đứng Top 2 
trong 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đảng ủy 
Vietcombank nói chung và Đảng ủy TSC nói riêng 
luôn quan tâm chăm lo, chú trọng công tác xây 
dựng Đảng và công tác cán bộ; quan tâm nghiên 
cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội 
dung sinh hoạt Đảng theo hướng thiết thực, hiệu 

quả, phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động 
của Vietcombank; thường xuyên quan tâm, bám 
sát cơ sở, tăng cường công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều 
kiện thuận lợi và động viên kịp thời để các tổ 
chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đảng ủy TSC đặc biệt chú trọng công tác 
phát triển Đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên 
mới. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tổng số đảng 
viên kết nạp mới toàn khóa của Đảng bộ TSC 
là 233 đảng viên, đạt 116% so với chỉ tiêu của 
nghị quyết Đảng. Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy TSC 
bày tỏ kỳ vọng các đ/c đảng viên mới luôn ghi 
nhớ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cũng như 
phát huy quyền hạn của người đảng viên, tham 
gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và 
tổ chức của Đảng cũng như đóng góp sức mình 
vào sự phát triển lớn mạnh, bền vững của 
Vietcombank.

Đại diện cho 23 đ/c đảng viên mới kết nạp 
của ĐBBP Ban KTNB và các Chi bộ 5,14,18, 26, 
28, 31, 33, 34, 35 và 38, đ/c Lê Văn Việt, đảng 
viên mới của Chi bộ 34 đã vinh dự phát biểu, 
bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Ban Thường 
vụ Đảng ủy TSC, các Chi bộ Đảng và toàn thể 
các đ/c đảng viên đã tạo điều kiện, ủng hộ, giúp 
đỡ các quần chúng ưu tú trưởng thành trong 
quá trình công tác để trở thành người đảng 
viên. Các đ/c đảng viên mới được kết nạp hôm 
nay sẽ ghi nhớ lời chỉ đạo và giao nhiệm vụ của 
đ/c Phó Bí thư Đảng ủy TSC, tích cực phấn đấu 
để trở thành đảng viên chính thức của Đảng, 
cống hiến hết mình cho sự vững mạnh của 
Đảng, sự phát triển của đất nước cũng như của 
Vietcombank.

Đoàn Đảng bộ TSC Vietcombank chụp ảnh lưu niệm tại Đình Tân Trào

Bài & Ảnh: Duy Thanh

 Ban Lãnh đạo Vietcombank chúc mừng các đ/c đảng viên mới Đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT 
cùng đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Bí thư Đảng ủy TSC, 

Phó Tổng Giám đốc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 
và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Phúc Cường 

Trong hành trình, sáng 10/10/2020, Đoàn đã 
tới kính cẩn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tại khu di tích ATK Tân Trào; 
thăm Lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ kính yêu đã 

làm việc và sinh hoạt trong thời kỳ kháng chiến 
kiến quốc. Tại đây, Đoàn đã được nghe giới thiệu về 

Đoàn Đảng bộ TSC Vietcombank dâng hương tại khu di tích Lán Nà Nưa
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NỔI BẬT

Tham dự buổi lễ có đ/c Chu Đình Động - 
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Giám 
đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Khối 
DNTW; đ/c Ngô Anh Tuấn - Ủy viên BCH 

Đảng bộ Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Đảng 
ủy, Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý Giao 
thông vận tải. Về phía Vietcombank, có đ/c 
Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực, Thành 
viên HĐQT cùng các học viên là các đ/c lãnh 
đạo Trung tâm, Phòng, Ban thuộc Trụ sở chính 
và các Chi nhánh phía Bắc.

Chương trình đào tạo trung cấp lý luận 
chính trị - hành chính được xây dựng với mục 
tiêu chung là trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản 
lý nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vận 
dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoạt 
động thực tiễn tại cơ quan nhằm hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ mà cơ quan giao phó. Kết 
quả học tập lý luận chính trị là một trong những 
tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá, sử dụng cán 

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN 
CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Khối DNTW khóa 21

Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

bộ trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo tiêu 
chuẩn, điều kiện để các đồng chí học viên tham 
gia lãnh đạo cấp ủy và các vị trí lãnh đạo tại cơ 
quan, đơn vị. 

Phát biểu chỉ đạo, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó 
Bí thư thường trực, Thành viên HĐQT cho biết: 
Thời gian qua, Đảng ủy Vietcombank đặc biệt 
chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận 
chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là 
đội ngũ cán bộ chủ chốt và dự nguồn ở cơ sở. 
Đây được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong 
công tác xây dựng Đảng, là nhân tố bảo đảm cho 
sự ổn định và phát triển của tổ chức Đảng, góp 
phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên. 

Đồng chí cũng đề nghị các học viên cần xác 
định đúng đắn động cơ, mục tiêu học tập, thực 
hiện nghiêm túc nội quy, quy chế; tích cực trao 
đổi các vấn đề có liên quan đến thực tiễn hoạt 
động kinh doanh ngân hàng trong điều kiện 
cạnh tranh, khó khăn và đầy thách thức hiện 
nay.

Về thời lượng, chương trình gồm 7 phần 
cùng tổng số hơn 1.000 giờ học, diễn ra theo 
hình thức vừa học vừa làm, phù hợp với đối 
tượng học viên đang làm công tác quản lý tại 
Vietcombank.

NGÀY 25/9/2020, TẠI HỘI TRƯỜNG LỚN CỦA 
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 
VIETCOMBANK ĐÃ DIỄN RA LỄ KHAI GIẢNG LỚP TRUNG 
CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH DO ĐẢNG ỦY 
VIETCOMBANK PHỐI HỢP CÙNG TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG 
CHÍNH TRỊ THUỘC ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ TRƯỜNG CÁN BỘ 
QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔ CHỨC.

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank, Thành viên HĐQT 
phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Toàn cảnh lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Ngày 29/09/2020, tại Trụ sở chính, Đảng ủy 
Vietcombank đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ 
phiên họp tháng 9/2020.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm 
túc, Hội nghị triển khai các nội dung: Báo cáo kết quả 
thực hiện công tác Đảng tháng 9 và kế hoạch triển khai 
nhiệm vụ tháng 10/2020; Xin ý kiến nội dung đánh giá 
nhận xét kết quả công tác giai đoạn 2015-2020 và kết 
luận tiêu chuẩn chính trị với đ/c Phó Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc; Xin ý kiến về nội dung đánh giá người 
đại diện vốn với đ/c Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 
Thành viên HĐQT. 

Ngày 14/10/2020, tại Trụ sở chính, Đảng 
ủy Vietcombank tổ chức khai giảng lớp bồi 
dưỡng nhận thức về Đảng dành cho 168 học 
viên là quần chúng ưu tú của các tổ chức 

Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank.
Phát biểu khai giảng lớp học, đ/c Đỗ Việt Hùng 

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên 
HĐQT Vietcombank nhấn mạnh: Thời gian qua, 
Đảng ủy Vietcombank đặc biệt chú trọng công tác 
phát triển Đảng, nhất là tạo nguồn kết nạp đảng 
viên mới, kết nạp được 942 đảng viên trong nhiệm 
kỳ 2015-2020. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ 
Vietcombank đã kết nạp được 209/190 đảng viên 
mới, đạt 110% kế hoạch năm.

Đ/c Đỗ Việt Hùng đề nghị: Về phía học viên, cần 
nêu cao ý thức học tập, nghiêm túc tập trung tiếp 
thu đầy đủ nội dung chuyên đề học tập, chấp hành 
nghiêm chỉnh nội quy lớp học và không ngừng phấn 
đấu trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong và lối 
sống tốt đẹp của quần chúng ưu tú để sớm được gia 
nhập hàng ngũ của Đảng; Về phía giảng viên, cần tích 
cực truyền đạt, trao đổi với học viên về các vấn đề 
mới có liên quan đến thực tiễn hoạt động kinh doanh 
ngân hàng trong điều kiện cạnh tranh, khó khăn 
thách thức giai đoạn hiện nay. 

Lớp học diễn ra trong 03 ngày (từ 14-16/10) với 
các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng 
sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ngày 16/10/2020, toàn thể lớp học tham gia 
chuyến đi thực tế tại Khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch 
và khu di tích Trung ương thời kỳ chống Mỹ (K9-Đá 
Chông).

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank phiên họp tháng 9/2020

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK PHIÊN HỌP THÁNG 9/2020

Bài & Ảnh: Minh Yến

Bài & Ảnh: Minh Yến

Đảng ủy Vietcombank tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 
dành cho quần chúng ưu tú

Ths. Ngô Thị Thiết – Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 
Đảng ủy Khối DNTW giảng dạy chuyên đề tại lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
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Bài & Ảnh: Đặng Thành 

Bài & Ảnh: Đặng Thành 

Tham dự buổi gặp mặt có các bậc lão 
thành là nguyên lãnh đạo cấp cao của 
Vietcombank qua các thời kỳ, các ông/bà 
nguyên thành viên Ban Lãnh đạo và các 

cán bộ hưu trí đã từng công tác tại Trụ sở chính, 
đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank đương nhiệm, 
các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên Ban 
điều hành, đại diện Thường trực Đảng ủy, BTV 
Công đoàn, BTV Đoàn Thanh niên; Lãnh đạo một 
số phòng/ban tại Trụ sở chính.

Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Quang Dũng - Tổng 
Giám đốc đã gửi lời thăm hỏi ân cần đến các đ/c 
nguyên là lãnh đạo và cán bộ hưu trí Vietcombank, 
chia sẻ một số thông tin về kết quả hoạt động kinh 
doanh nổi bật của Vietcombank trong 9 tháng đầu 
năm 2020 cũng như tầm nhìn và mục tiêu chiến 
lược của Vietcombank trong thời gian tới. Tổng 
Giám đốc Phạm Quang Dũng bày tỏ niềm tự hào và 
tri ân sâu sắc của thế hệ các cán bộ Vietcombank 

Ban Lãnh đạo Vietcombank 
gặp mặt cán bộ hưu trí 
nhân ngày Quốc tế 
Người cao tuổi
NGÀY 01/10/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, BAN LÃNH ĐẠO 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT CÁN BỘ HƯU 
TRÍ NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI (1/10 HẰNG 
NĂM).

ngày hôm nay đối với các đ/c lãnh đạo, cán bộ 
hưu trí và các thế hệ cán bộ đi trước, những 
người đã đặt nền móng quan trọng cho thành 
tựu và sự phát triển vượt bậc của Vietcombank. 

“Thay mặt cho tập thể CBNV Vietcombank, 
xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới các Bác, các Cô, 
Chú, Anh, Chị. Cán bộ Vietcombank ngày nay 
luôn luôn nhớ đến các Bác, các Cô, Chú, Anh, 
Chị, những thế hệ đi trước với tình cảm rất trân 
quý, lòng biết ơn với những người đã tạo ra nền 
tảng vững chắc cho thế hệ hôm nay có cơ hội 
tiếp tục cống hiến, xây dựng Vietcombank ngày 
càng phát triển…”, Tổng Giám đốc nói.

Thay mặt cho các cán bộ hưu trí, ông 
Nguyễn Hòa Bình - nguyên Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đã bày tỏ lời cảm ơn đối với sự 
quan tâm của Ban Lãnh đạo Vietcombank dành 
cho các cán bộ hưu trí, thể hiện giá trị nhân văn, 
đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của 
dân tộc. Ông cũng chúc mừng đối với những 
thành tựu to lớn mà Vietcombank đã đạt được, 
đồng thời bày tỏ tin tưởng Ban Lãnh đạo cùng 
đội ngũ cán bộ Vietcombank hôm nay sẽ không 
ngừng phát huy truyền thống, đưa Vietcombank 
bứt phá, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, 
phấn đấu đưa Vietcombank duy trì vị thế ngân 
hàng số 1 tại Việt Nam. 

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động chúc mừng 
nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, trong toàn 
hệ thống Vietcombank đã tổ chức hoạt động 
chúc mừng cha mẹ của CBNV Vietcombank. 
Theo đó, Ban Lãnh đạo Vietcombank tại Trụ 
sở chính và Ban Giám đốc các Chi nhánh thực 
hiện gửi Thư chúc mừng của Ban Lãnh đạo và 
quà của Vietcombank tới cha mẹ của CBNV tại 
đơn vị.

Quang cảnh buổi gặp mặtÔng Nguyễn Hòa Bình - nguyên Chủ tịch HĐQT Vietcombank chia sẻ tại buổi gặp mặt

Ban Lãnh đạo Vietcombank
chúc mừng các nữ lãnh đạo và CBNV nữ nhân ngày

Phụ nữ Việt Nam

Tham dự sự kiện có ông Phạm Quang 
Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các ông/bà 
là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, 

Chủ tịch Công đoàn và Trưởng ban Kiểm soát.
Tại buổi lễ, đại diện Ban Lãnh đạo và đại diện 

cho các nam CBNV Vietcombank, ông Phạm Quang 
Dũng - Tổng Giám đốc đã gửi lời chúc đến toàn thể 
các nữ lãnh đạo và CBNV nữ sức khỏe, luôn vui 
tươi, thành đạt trong công việc, hạnh phúc trong 
cuộc sống. Tổng Giám đốc Vietcombank cũng đánh 
giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng nữ 
đối với sự phát triển của Vietcombank. 

NHÂN KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10), 
NGÀY 16/10/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, BAN LÃNH ĐẠO 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT, TẶNG HOA 
VÀ CHÚC MỪNG TỚI ĐẠI DIỆN CÁC CHỊ EM PHỤ NỮ LÀ 
LÃNH ĐẠO, CBNV VIETCOMBANK TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VÀ 
TRONG TOÀN HỆ THỐNG.

Ban Lãnh đạo Vietcombank tin tưởng rằng, 
với những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt 
Nam, kết hợp với bản sắc văn hóa rất riêng 
của Vietcombank, các cán bộ nữ Vietcombank 
sẽ là nguồn nội lực to lớn, tạo nên sức mạnh 
bền vững để Vietcombank đạt được các mục 
tiêu quan trọng trong chặng đường phát triển 
của mình, khẳng định vị thế Ngân hàng số 1 
tại Việt Nam.

Ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 6 từ trái sang) 
cùng các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành 
tặng hoa chúc mừng đại diện các nữ lãnh đạo 
và CBNV nữ trong toàn hệ thống Vietcombank

NỔI BẬT
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Bài & Ảnh: Trần Văn Chí

Bài & Ảnh: Lê Hữu Nghị

Theo đó, tại Quyết định số 1582/QĐ-VCB-TCNS ngày 
28/09/2020, HĐQT điều động và bổ nhiệm ông 
Nguyễn Văn Thúy - Giám đốc Vietcombank Quy 
Nhơn giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Bình 

Định kể từ ngày 01/10/2020.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhấn mạnh, 
Ban Lãnh đạo Vietcombank tin tưởng ông Nguyễn Văn 
Thúy với kinh nghiệm, năng lực và sự nhiệt huyết sẽ 
cùng Ban Giám đốc điều hành hiệu quả hơn nữa hoạt 
động kinh doanh của Chi nhánh, không ngừng xây dựng 
một tập thể đoàn kết, phát huy tối đa trí tuệ và sức sáng 
tạo để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Thúy 
- tân Giám đốc Vietcombank Bình Định hứa sẽ nỗ lực 
phấn đấu, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm cao 
nhất cùng Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Chi nhánh 
xây dựng một tập thể vững mạnh, phục vụ khách hàng 
tốt nhất, đưa Chi nhánh Bình Định ngày càng lớn mạnh, 
khẳng định vị thế trên địa bàn, góp phần vào sự phát 
triển chung của Vietcombank.

Điều động & Bổ nhiệm Giám đốc
VIETCOMBANK BÌNH ĐỊNH

NGÀY 30/09/2020, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
BÌNH ĐỊNH ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 
BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH. 

Theo đó, tại Quyết định số 1583/QĐ-VCB-TCNS 
ngày 28/9/2020, HĐQT Vietcombank điều 
động và bổ nhiệm ông Lý Văn Tuyên - Phó 
Giám đốc Vietcombank Khánh Hòa giữ chức 

vụ Giám đốc Vietcombank Quy Nhơn kể từ ngày 
01/10/2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lý Văn Tuyên 
- tân Giám đốc Vietcombank Quy Nhơn bày tỏ 
niềm vinh dự, sự cảm kích khi được Ban Lãnh đạo 
Vietcombank tin tưởng và giao nhiệm vụ, trọng 
trách mới. Tân Giám đốc Vietcombank Quy Nhơn 
hứa sẽ cùng với Ban Giám đốc Chi nhánh xây dựng 
một tập thể vững mạnh, đoàn kết, nỗ lực cao nhất 
để tạo ra những bước phát triển mới nhằm tiếp tục 
khẳng định vị thế và thương hiệu của Vietcombank 
trên địa bàn cũng như góp phần vào sự thành công 
chung của toàn hệ thống.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) 
trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bình Định cho ông Nguyễn Văn Thúy

VIETCOMBANK QUY NHƠN

NGÀY 30/9/2020, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
QUY NHƠN ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ QUYẾT 
ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC 
VIETCOMBANK QUY NHƠN.

Điều động & Bổ nhiệm Giám đốc 

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
(bên phải) trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lý Văn Tuyên 

giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Quy Nhơn

NỔI BẬT

Từ năm 2010 đến nay, Vietcombank đã 
triển khai Hội thi Cán bộ ngân quỹ giỏi 
toàn hệ thống 2 năm/1 lần với mục đích 
xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác 

ngân quỹ giỏi nghiệp vụ, góp phần nâng cao 
hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hội thi cũng 
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng 
về ý thức tự nghiên cứu, học tập của cán bộ 
thông qua việc tìm hiểu quy định của pháp luật, 
quy trình, quy định, chính sách của NHNN và 
Vietcombank liên quan đến nghiệp vụ ngân quỹ. 
Qua hội thi, Ban Lãnh đạo và Ban Giám đốc Chi 
nhánh có thể đánh giá thực trạng trình độ của 
các cán bộ Ngân quỹ để làm cơ sở thực hiện 
công tác cán bộ và có kế hoạch đào tạo phù hợp. 

Năm 2020, Hội thi được tổ chức thành 03 
vòng. Vòng Sơ khảo với sự tham dự của hơn 
1.100 thí sinh đã được tổ chức trong tháng 
08/2020 để lựa chọn ra 340 thí sinh tiêu biểu 
đại diện cho các đơn vị tham dự Vòng Bán kết. 
Kết quả Vòng Bán kết là cơ sở để Ban Tổ chức 
lựa chọn những gương mặt xuất sắc nhất tham 
dự Vòng Chung kết.

Vòng Bán kết - Hội thi CÁN BỘ NGÂN QUỸ GIỎI
VIETCOMBANK LẦN THỨ V NĂM 2020

Bài & Ảnh: Bùi Hồng Hải

NGÀY 11/10/2020, VIETCOMBANK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG VÒNG BÁN KẾT - HỘI THI CÁN 
BỘ NGÂN QUỸ GIỎI VIETCOMBANK LẦN THỨ V NĂM 2020. CHƯƠNG TRÌNH THI ĐƯỢC TỔ 
CHỨC BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN TẠI 112 ĐIỂM CẦU VỚI SỰ THAM DỰ CỦA 340 THÍ 
SINH TRÊN TOÀN HỆ THỐNG VIETCOMBANK.

Tại lễ khai mạc, bà Phùng Nguyễn Hải Yến - 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đánh giá cao 
nỗ lực của 340 thí sinh đến từ các Chi nhánh và 
Trung tâm xử lý tiền mặt đã nghiên cứu, luyện 
tập một cách nghiêm túc để có mặt trong Vòng 
Bán kết. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Phùng 
Nguyễn Hải Yến cũng đánh giá cao công tác 
chuẩn bị cho Hội thi của Ban Tổ chức với cách 
thức triển khai chuyên nghiệp, linh hoạt, tạo 
điều kiện cho thí sinh ôn tập và hỗ trợ giải đáp 
kịp thời các vướng mắc của thí sinh trong suốt 
quá trình ôn luyện. Ban Lãnh đạo tin tưởng 
rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng tại Vòng Bán kết sẽ 
là tiền đề để lựa chọn được những thí sinh tiêu 
biểu nhất tham dự Vòng Chung kết, dự kiến tổ 
chức vào cuối năm 2020. 

Vòng thi Bán kết - Hội thi Cán bộ Ngân quỹ 
giỏi Vietcombank lần thứ V năm 2020 diễn ra 
với cơ cấu đề thi theo định dạng trắc nghiệm 
gồm 40 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút. Các 
thí sinh đạt điểm cao này sẽ tiếp tục tham dự 
Vòng thi Chung kết.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu khai mạc Vòng Bán kết - 
Hội thi Cán bộ Ngân quỹ giỏi Vietcombank lần thứ V năm 2020
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Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Việt - Giám đốc 
Vietcombank Đà Nẵng đánh giá cao nỗ lực của toàn thể 
CBNV Chi nhánh để hoàn thành khá tốt nhiệm vụ kinh 
doanh 9 tháng đầu năm trong bối cảnh cả nước, đặc biệt 

là Đà Nẵng, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. 
Có được kết quả khá khả quan như vậy là nhờ Chi nhánh 

kiên định bám sát định hướng kinh doanh dựa vào 3 trụ cột 
chính: Dịch vụ - Bán lẻ - Vốn rẻ. Về lợi nhuận 9 tháng đầu năm, 
Vietcombank Đà Nẵng đạt kết tốt, dẫn đầu các Chi nhánh trong 
khu vực.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV/2020, ông Nguyễn 
Quang Việt giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, huy động vốn, 
phát triển khách hàng mới và dịch vụ cụ thể đến từng phòng 
kinh doanh và yêu cầu các phòng tiếp tục bám sát định hướng, 
tích cực đẩy mạnh công tác bán hàng để đảm bảo Chi nhánh về 
đích với kết quả tốt nhất. 

Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Quang Việt cũng đã dành hơn 
một giờ để đánh giá lại chất lượng phục vụ khách hàng của Chi 
nhánh, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và thay 
đổi trong công tác phục vụ khách hàng, yêu cầu CBNV phải 
tuân thủ tốt Bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng. 

Để có cơ sở đánh giá và rút kinh nghiệm, Chi nhánh sẽ thí 
điểm lắp đặt camera cận cảnh tại các quầy giao dịch viên nhằm 
theo dõi, nhắc nhở và bảo đảm các giao dịch viên tuân thủ tốt 
Bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng.

Trong chương trình thi đua do 
Vietcombank phát động bao gồm 13 
hạng mục và tổng kết trao giải, CN Gia Lai 
có 05 hạng mục đoạt giải gồm: Cán bộ 

thẩm định khách hàng đoạt giải TDTN tháng 
06/2020; Điểm bán đoạt giải tín dụng thể nhân 
quý II/2020; Điểm bán đoạt giải SMEs quý 
II/2020; Cán bộ bán hàng đoạt giải NHĐT quý 
II/2020; Cán bộ bán hàng đoạt giải ĐVCNT quý 
II/2020.

Ngoài ra, tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Diệu 
Thúy đại diện cho Công ty bảo hiểm FWD đã 
trao 02 giải dành cho cán bộ bán bảo hiểm xuất 
sắc nhất tháng 08/2020 và quý III/2020.

Vietcombank Đà Nẵng
sơ kết hoạt động kinh doanh 
9 tháng đầu năm 2020

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức  

Bài & Ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh

NGÀY 10/10/2020, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH, 
VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VỚI SỰ THAM DỰ CỦA 
TOÀN THỂ CBNV.

Ông Đặng Ngọc Bửu Quỳnh - Phó Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng (ngoài cùng bên trái) 
và ông Vũ Tiến Đạt - Phụ trách FWD Khu vực (ngoài cùng bên phải) trao thưởng cho các 

GDV bán bảo hiểm xuất sắc 

Vietcombank Gia Lai 
trao giải thi đua bán 
SPDV Ngân hàng bán lẻ 

NGÀY 09/10/2020, BAN GIÁM ĐỐC 
VIETCOMBANK GIA LAI ĐÃ TỔ CHỨC TRAO 
GIẢI THI ĐUA BÁN SPDV NGÂN HÀNG BÁN 
LẺ QUÝ II/2020 NHẰM ĐỘNG VIÊN, KHÍCH 
LỆ TINH THẦN CŨNG NHƯ GHI NHẬN 
NHỮNG THÀNH QUẢ VÀ CỐ GẮNG CỦA 
CBNV TRONG THỜI GIAN QUA.

Ông Nguyễn Minh Tuân – Phó Giám đốc Vietcombank Gia Lai và 
bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Đại diện FWD (ngoài cùng bên phải) 

trao giải cho cán bộ bán bảo hiểm xuất sắc nhất

Tập thể CBNV Vietcombank Long An chụp ảnh nhân lễ 
kỷ niệm 15 năm thanh lập Chi nhánh

Vietcombank Long An được thành lập vào 
ngày 11/10/2005, sơ khai là chi nhánh 
cấp 2 thuộc Vietcombank TP. Hồ Chí 
Minh, với 20 CBNV. Ngày 28/11/2006, 

Vietcombank Long An chính thức trở thành chi 
nhánh cấp 1.

Trải qua chặng đường 15 năm, Vietcombank 
Long An không ngừng phát triển mạnh mẽ về 
quy mô, cơ sở vật chất với 5 phòng giao dịch 
và hơn 120 CBNV. Chi nhánh đã trải qua một 
chặng đường với không ít gian nan, thử thách. 
Nhưng với truyền thống văn hóa Vietcombank, 
với tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình của tập 
thể CBNV cùng sự lãnh đạo, chủ trương đúng 
đắn của Ban Giám đốc, Chi nhánh đã tạo được 
niềm tin với khách hàng, khẳng định thương 
hiệu Vietcombank trên địa bàn.

Tính đến 30/09/2020, huy động vốn đạt 
5.929 tỷ đồng (đạt 108% kế hoạch năm); tín 
dụng đạt 4.832 tỷ đồng (đạt 92% kế hoạch 
năm); chất lượng nợ: tỷ lệ nợ nhóm 2 chiếm 
0,04%, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,02%; tổng lợi 
nhuận đạt 171,2 tỷ đồng.

Bên cạnh sứ mệnh kinh doanh, hoạt động 
ASXH luôn được Chi nhánh quan tâm chú trọng, 
nổi bật như tài trợ xây dựng Trường THCS 
Phước Vĩnh Tây với số tiền 10 tỷ đồng, xây 
dựng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dinh với 
số tiền 5 tỷ đồng. Ngoài ra, Chi nhánh thường 
xuyên tổ chức rất nhiều chương trình ASXH ý 
nghĩa như xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, 
tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn vui Xuân 
đón Tết, trao học bổng cho học sinh, sinh viên 
nghèo hiếu học…

Chìa khóa để quyết định sự thành công của 
Vietcombank Long An chính là đội ngũ CBNV. Vì 
vậy, Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở luôn quan 
tâm, chăm lo đời sống cho CBNV, có chính sách 
khen thưởng động viên kịp thời, công bằng và 
minh bạch, từ đó, tạo sự gắn kết, đồng lòng, sẵn 
sàng cống hiến hết mình vì ngôi nhà chung.

Những thành tựu mà Vietcombank Long 
An đạt được trong suốt 15 năm qua không chỉ 
là kết quả của sự nỗ lực của tập thể CBNV Chi 
nhánh mà còn nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời 
của NHNN, Ban Lãnh đạo Vietcombank và sự hỗ 
trợ tạo điều kiện của chính quyền địa phương.

Vietcombank Long An
kỷ niệm năm thành lập

Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

VỪA QUA, VIETCOMBANK LONG AN ĐÃ TỔ CHỨC LỄ 
KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP CHI NHÁNH (11/10/2005-
11/10/2020).

NHỊP SỐNG
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NHỊP SỐNG

Bài & Ảnh: Châu Diễm

Bài & Ảnh: Châu Diễm

Ngày 3/10/2020, NHNN Chi nhánh tỉnh Bến Tre 
phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - 
Công an tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ PCCC 
ngành Ngân hàng Bến Tre năm 2020. Đội PCCC 

Vietcombank Bến Tre tham dự Hội thi với 12 đội viên, 
bao gồm đội hình thi chính thức và dự bị.

Tham gia Hội thi có 203 đội viên của 19 đội thi đến 
từ 19 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn, thi đấu ở 3 nội 
dung: Lý thuyết; Thực hành đội hình 100m vượt chướng 
ngại vật, cứu người bị nạn; Thực hành đội hình tiếp sức 
3 x 100m chữa cháy, di chuyển tài sản.

Kết quả, Vietcombank Bến Tre đoạt giải Nhất đội 
hình tiếp sức 3 x 100m chữa cháy, di chuyển tài sản và 
giải Ba toàn đoàn.

Thiết thực hưởng ứng ngày hội toàn dân bảo vệ 
an ninh tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ ngân hàng 
các tháng cuối năm, ngày 19/9/2020, tại Trụ sở 
Chi nhánh, Vietcombank Bến Tre phối hợp lực 

lượng công an, dân quân khu vực và Công ty Cổ phần 
dịch vụ Bảo vệ Sao vàng - đơn vị cung cấp dịch vụ bảo 
vệ tại Chi nhánh tổ chức diễn tập Phương án an ninh 
mục tiêu, phòng chống trộm cướp ngân hàng; diễn 
tập các tình huống cướp tiền có vũ khí tại quầy, cướp 
tiền khách hàng, trên đường áp tải với những diễn 
biến tình huống sát thực tế.

Tham dự diễn tập có ông Trần Văn Thuận - Giám 
đốc Chi nhánh, ông Châu Hồng Thanh - Trưởng Công 
an phường Phú Khương, cán bộ công an khu vực, dân 
quân khu phố; đại diện lãnh đạo, trưởng các phòng 
nghiệp vụ và lực lượng nhân viên bảo vệ Công ty Sao 
vàng công tác tại Vietcombank Bến Tre, các lãnh đạo 
phòng, CBNV các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch.

Sau phần thực hành các tình huống, toàn thể cán 
bộ tham dự đã tổng kết rút kinh nghiệm, trao đổi 
nghiệp vụ, phân tích các tình huống và cách xử lý cho 
từng trường hợp và được giới thiệu cách xử lý cho các 
tình huống gây rối trật tự, kẹt xe, hỏng xe trên đường 
áp tải hàng đặc biệt.

Vietcombank Bến Tre tham gia
Hội thi nghiệp vụ PCCC 
ngành ngân hàng tỉnh 
năm 2020

Vietcombank Bến Tre nhận giải Nhất Phần thi thực hành đội hình 3x100m tiếp sức 

Vietcombank Bến Tre tổ chức 
diễn tập phương án an ninh 
& phòng chống trộm cướp 
ngân hàng

Phần thi thực hành đội hình 3x100m tiếp sức

Lực lượng bảo vệ diễn tập tình huống trấn áp, bắt cướp

Đại úy Bùi Văn Hà thuộc Đội PCCC Công an quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội đã đến chia sẻ kiến thức và 
các kỹ năng sử dụng phương tiện PCCC cho hơn 
60 cán bộ Vietcombank thuộc Đội PCCC cơ sở 

Vietcombank.
Tại buổi tập huấn, Đại úy Bùi Văn Hà đã phổ biến 

kiến thức và phân tích các tình huống thường xảy ra, kỹ 
năng trình tự xử lý từ khi phát hiện đám cháy, quá trình 
dập tắt đám cháy, thoát khỏi đám cháy và cứu người 
cùng tài sản đối với các trường hợp tại nhà cao tầng, 
nhà ống,… hướng dẫn kỹ năng sử dụng các phương tiện 
PCCC được bố trí lắp đặt tại VCB Tower như còi báo 
động, bình cứu hỏa, vòi rồng phun nước…

Đội PCCC cơ sở Vietcombank đã thực hành sử dụng 
các phương tiện PCCC, kỹ năng phối hợp di tản nhân 
viên khỏi tòa nhà khi xảy ra tình huống không mong 
muốn. Hằng năm, Vietcombank luôn tập huấn cho Đội 
PCCC cơ sở và các CBNV thực hành công tác PCCC và 
CNCH tại tòa nhà Trụ sở chính VCB Tower và các Chi 
nhánh trong hệ thống. Công tác PCCC và CNCH được Ban 
Lãnh đạo Vietcombank đặc biệt quan tâm, quán triệt 
đến từng CBNV luôn nêu cao tinh thần phòng chống 
cháy nổ, hạn chế các sự cố cháy nổ tại môi trường làm 
việc, thực hiện nghiêm túc nội qui an toàn lao động và 
PCCC.

Vietcombank tập huấn 
công tác Phòng cháy chữa cháy
tại tòa nhà VCB Tower

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Phương 

NGÀY 09/10/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN KIẾN 
THỨC CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ 
CỨU NẠN CỨU HỘ (PCCC VÀ CNCH) CHO CÁC CÁN 
BỘ VIETCOMBANK TRỤ SỞ CHÍNH ĐANG LÀM VIỆC 
TẠI TÒA NHÀ VCB TOWER. 

Tại buổi tập huấn, CBNV đã được giới thiệu về 
Luật PCCC; các văn bản quy phạm pháp luật, 
các kiến thức cơ bản về PCCC, CNCH; quy trình 
xử lý khi có tình huống cháy xảy ra; các biện 

pháp PCCC và cách xử lý các sự cố cháy nổ tại cơ 
quan và gia đình. 

Ngay sau buổi tập huấn, CBNV Chi nhánh đã 
được hướng dẫn và thực hành các kỹ thuật cơ bản 
như: thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại 
chỗ; kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng các loại phương 
tiện chữa cháy hiện có; cách sử dụng một số phương 
tiện cứu nạn thông thường, các động tác cứu người 
trong đám cháy.

Vietcombank Thái Bình 
tập huấn phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

NGÀY 19/9/2020, VIETCOMBANK THÁI BÌNH 
PHỐI HỢP VỚI PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ 
CNCH CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH, CÔNG TY 
TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VTECH TỔ CHỨC 
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PCCC VÀ CNCH CHO 
CBNV TRONG CHI NHÁNH.

Đại úy Bùi Văn Hà hướng dẫn kỹ năng sử dụng phương tiện PCCC

Giảng viên chia sẻ kiến thức PCCC&CNCH cho cán bộ Vietcombank Thái Bình
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Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán hóa đơn với các dịch vụ thiết yếu, Vietcombank 
tiếp tục mở rộng các dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện, nước với các đối tác mới tại một số địa phương, 
cụ thể như sau: 

Về thanh toán hóa đơn tiền điện, Vietcombank hợp tác với Công ty Điện lực Quảng Ninh (tỉnh Quảng 
Ninh).

Về thanh toán hóa đơn tiền nước, Vietcombank hợp tác với Công ty Cổ phần Điện nước Phú Mỹ - Vũng 
Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định (tỉnh Nam Định) và Công ty TNHH MTV Cấp 
thoát nước Kiên Giang (tỉnh Kiên Giang).

Với dịch vụ này, khách hàng của các công ty trên có thể linh hoạt thanh toán tiền điện/tiền nước tại các 
điểm giao dịch của Vietcombank, hoặc thanh toán mọi lúc mọi nơi với dịch vụ VCB Digibank. 

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

Đối với dịch vụ thanh toán tự động, sau khi đăng ký thành công, quý khách lưu ý duy trì số dư tiền trên tài 
khoản để đảm bảo có thể thanh toán được hóa đơn hằng tháng.

Vietcombank miễn phí sử dụng những dịch vụ này cho tất cả các khách hàng.

Vietcombank mở rộng dịch vụ 

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

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

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

Internet Banking

Đăng nhập  Thanh toán hóa đơn  
Dịch vụ: Hóa đơn tiền điện/nước

Và thực hiện theo hướng dẫn.

Đăng nhập  Truy cập nhanh  Đăng ký 
ủy quyền trích nợ tự động

Và thực hiện theo hướng dẫn.

Mobile Banking

Đăng nhập Tài chính  Thanh toán hóa đơn >> 
Hóa đơn tiền điện/nước

Và thực hiện theo hướng dẫn.

Đăng nhập dịch vụ  Tiện ích  VCB-Auto Debit 
 Đăng ký dịch vụ

Và thực hiện theo hướng dẫn.

thanh toán hóa đơn tiền điện, nước 

Bài & Ảnh: Châu Diễm

Bài & Ảnh: Hứa Thị Hương Giang

Ngày 17/9/2020, Vietcombank Bến Tre phối 
hợp với Kho bạc Nhà nước Chợ Lách và Chi cục 
Thuế Khu vực Chợ Lách - Mỏ Cày Bắc tổ chức 
lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thu Ngân sách Nhà 

nước (NSNN).
Lễ ký kết tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác 

toàn diện, gắn bó lâu dài giữa các bên. Kết quả triển 
khai hợp tác giữa các đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho 
các hoạt động cải cách thu, chi NSNN theo chủ trương 
của Chính phủ, đồng thời ứng dụng các phương thức 
thanh toán điện tử trong thu, nộp NSNN không dùng 
tiền mặt và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ 
chức trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN.

Theo thỏa thuận, Vietcombank Kon Tum sẽ cung 
cấp các dịch vụ thanh toán phí, lệ phí tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bao gồm: Dịch 
vụ thanh toán thương mại điện tử (E-commerce) 

qua kênh Internet B@nking của Vietcombank; Dịch vụ 
thanh toán QR code (dịch vụ cho phép tổ chức, cá nhân 
sử dụng ứng dụng di động Digibank của Vietcombank 
quét mã QR) để thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công; Dịch 
vụ thanh toán thẻ (Vietcombank cung cấp các máy chấp 
nhận thanh toán thẻ - máy POS tại các điểm thu phí, lệ 
phí dịch vụ công hoặc các giải pháp thanh toán thẻ trực 
tuyến để thực hiện thanh toán phí dịch vụ qua thẻ). 
Vietcombank cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ thanh 

toán cung cấp với các chính sách ưu đãi khách hàng tốt 
nhất cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp phí, lệ phí 
dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quang Hà - Chánh 
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và các cơ 
quan liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện 
nghiêm quy trình sử dụng hóa đơn điện tử trên Cổng 
Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 
tỉnh và việc thanh toán không dùng tiền mặt, thu phí, lệ 
phí trong giải quyết thủ tục hành chính tập trung theo 
thỏa thuận đã được ký kết.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác này thể hiện sự tin 
tưởng, tín nhiệm của UBND tỉnh đối với uy tín, vị thế 
của Vietcombank nói chung và Vietcombank Kon Tum 
nói riêng. 

Vietcombank Bến Tre ký kết thoả thuận 
hợp tác thu NSNN với các đơn vị

Tập thể lãnh đạo, cán bộ các đơn vị chụp ảnh lưu niệm 

Vietcombank Kon Tum & 
Văn phòng UBND tỉnh
ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp 
dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

NGÀY 07/10/2020, VIETCOMBANK KON TUM PHỐI 
HỢP CÙNG VĂN PHÒNG UBND TỈNH TỔ CHỨC LỄ 
KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CUNG CẤP DỊCH 
VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ 
THU PHÍ, LỆ PHÍ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH 
CHÍNH CÔNG TỈNH KON TUM.

Đại diện Vietcombank Kon Tum, ông Lê Tấn Lân (hàng đầu, bên trái) cùng đại diện Văn 
phòng UBND tỉnh, ký kết thỏa thuận hợp tác

KẾT NỐI

Bài: Phòng Maketing Bán lẻ; Ảnh tư liệu

Hướng dẫn thanh toán cụ thể như sau:
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Ngày 01/10/2020, Vietcombank chính thức ra mắt thị 
trường 2 gói tài khoản cơ bản (1 và 2) dành cho khách 
hàng cá nhân, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và 

công sức với chỉ một lần đăng ký cho mọi nhu cầu giao dịch 
thường ngày như: Tài khoản thanh toán; Thông báo biến 
động số dư; Ngân hàng số VCB Digibank và Thẻ ghi nợ nội 
địa Connect24.. 

Hơn thế nữa, Vietcombank cũng tích hợp nhiều ưu đãi 
vượt trội cho các khách hàng đăng ký trọn gói so với cách 
đăng ký các dịch vụ riêng lẻ như thông thường.

Tiêu chí Gói Tài khoản cơ bản 1 Gói Tài khoản cơ bản 2

Các dịch vụ trong Gói Tài khoản thanh toán
Thông báo biến động số dư (qua tin 
nhắn SMS)
Dịch vụ VCB Digibank
Thẻ ghi nợ nội địa Connect24

Tài khoản thanh toán
Thông báo biến động số dư (qua ứng 
dụng VCB Digibank – OTT Alert)
Dịch vụ VCB Digibank
Thẻ ghi nợ nội địa Connect24

Mức phí trọn gói (chưa bao gồm VAT) 18.000 VNĐ/tháng 12.000 VNĐ/tháng

Mức phí trọn gói đối với khách hàng nhận lương qua 
tài khoản Vietcombank (chưa bao gồm VAT)

15.000 VNĐ/tháng 10.000 VNĐ/tháng

Mức duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân tối 
thiểu để được miễn phí trọn gói  

6.000.000 VNĐ/tháng 4.000.000 VNĐ/tháng

Vietcombank ra mắt
2 gói tài khoản mới với 
nhiều tiện ích

Bài: Phòng Maketing Bán lẻ; Ảnh tư liệu Bài: Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ảnh: Nguyễn Đăng Cảnh

Bài: Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ảnh: Phạm Hùng Trường

Bài: Phòng Maketing Bán lẻ; Ảnh tư liệu

Bổ sung & điều chỉnh một số tính năng trên VCB Digibank
 Bổ sung điều kiện cho phép khách hàng là người Việt 

Nam có tài khoản đồng chủ sở hữu với người nước ngoài 
được thực hiện các giao dịch tiền gửi trực tuyến đối với 
các tài khoản thanh toán không phải là tài khoản đồng 
chủ sở hữu trên VCB Digibank.

 Bổ sung tính năng miễn phí chuyển đến các tài khoản 
của tổ chức từ thiện trong danh sách ưu đãi của 
Vietcombank đối với các loại giao dịch:

 Chuyển tiền tương lai/ định kỳ trong Vietcombank;
 Chuyển tiền tương lai/ định kỳ ngoài Vietcombank;
 Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank qua tài 
khoản.

Ngoài ra, Vietcombank cũng thực hiện các bổ sung, điều 
chỉnh nhỏ khác để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho 
khách hàng khi sử dụng VCB Digibank. 

Từ ngày 09/10/2020, Vietcombank thực hiện bổ sung và 
điều chỉnh một số tính năng trên Ngân hàng số VCB 
Digibank, bao gồm:

 Bổ sung tính năng thanh toán học phí, nạp tiền chứng 
khoán trên kênh ứng dụng VCB Digibank.

 Bổ sung nhà cung cấp dịch vụ đối với Thanh toán phí 
bảo hiểm, thanh toán hóa đơn tiền nước trên ứng dụng 
VCB Digibank.

Tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Thế Hội - Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc giang đã 
trao quyết định số 63-QĐ/ĐUK ngày 28/09/2020 
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 

v/v thành lập Đảng bộ Vietcombank cho Ban Chấp hành 
Đảng bộ Chi nhánh.

Đ/c Nguyễn Thế Hội đánh giá cao công tác xây dựng 
đảng của Chi bộ Vietcombank Bắc Giang trong thời gian 
qua, tin tưởng rằng, sau khi chuyển đổi lên Đảng bộ, 
Đảng bộ Vietcombank Bắc Giang sẽ tiếp tục phát huy 
những thành quả đã đạt được, lãnh đạo đơn vị hoàn 
thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng bộ Vietcombank Bắc Giang, đ/c Lê 
Hồng Tâm - Bí thư Đảng ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của 
đ/c Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
tỉnh Bắc giang, khẳng định Đảng bộ sẽ phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ và các 
Chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh.

Cũng tại sự kiện, đ/c Lê Hồng Tâm đã trao quyết 
định thành lập 3 Chi bộ trực thuộc cho 3 đ/c tân Bí thư 
Chi bộ.

Đ/c Lê Hồng Tâm - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Bắc Giang vinh dự là 1 trong số 33 đảng 
viên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 
2016-2019 được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp tỉnh tặng Giấy khen. 

Ngày 10/10/2020, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 
Bắc Giang tổ chức Lễ gặp mặt nhân Ngày Doanh 
nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh các doanh nghiệp, 
doanh nhân tiêu biểu năm 2020. Nhân dịp này, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao 
Kỷ niệm chương, Bằng khen cho 22 tập thể, cá nhân 
có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế, xã hội địa phương cũng như xây dựng và phát 
triển cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang. 

Với những thành tích đạt được trong hoạt động 
kinh doanh và những đóng góp cho địa phương, 
Vietcombank Bắc Giang vinh dự là đơn vị được nhận 
Bằng khen của VCCI.

Thành lập Đảng bộ 
Vietcombank Bắc Giang 
NGÀY 17/10/2020, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH, ĐẢNG 
ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG ĐÃ 
TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP 
ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK BẮC GIANG.

Đ/c Nguyễn Thế Hội - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
tỉnh Bắc Giang (thứ 3 từ trái sang) trao Quyết định thành lập Đảng bộ 

Vietcombank Bắc Giang

VIETCOMBANK BẮC GIANG NHẬN 
BẰNG KHEN CỦA VCCI & ĐẢNG ỦY 
KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

NHÂN KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT 
NAM (13/10), NGÀY 9/10/2020, ĐẢNG ỦY KHỐI 
DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG VÀ HIỆP HỘI 
DOANH NGHIỆP TỈNH TỔ CHỨC LỄ GẶP MẶT 
GẦN 100 DOANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. 

Đ/c Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Bắc Giang (bên trái) nhận Bằng khen đã 
có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương 

cũng như xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp tại Bắc Giang

KẾT NỐI

42 43CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 326 - THÁNG 11/2020 SỐ 326 - THÁNG 11/2020 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Trường Mẫu giáo Tân Công Sính 
được xây dựng với tổng kinh 
phí đầu tư 12,6 tỷ đồng, trong 
đó Vietcombank tài trợ 5 tỷ 

đồng, phần còn lại là vốn đối ứng 
của tỉnh và địa phương. 

Được khởi công xây dựng vào 
tháng 3/2019, hoàn thành đưa vào 
sử dụng cuối tháng 8/2020, công 
trình có tổng diện tích xây dựng 
2.523m2 với quy mô dãy 6 phòng 
học (01 trệt, 01 lầu) phục vụ học 
tập, dãy hành chính quản trị, nhà xe 
giáo viên và các công trình phụ trợ. 
Đây là công trình được thiết kế xây 
dựng hài hòa, đáp ứng tiêu chuẩn cơ 
sở vật chất của Bộ Giáo dục & Đào 
tạo đối với trường mẫu giáo. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank cho biết, công trình 

KHÁNH THÀNH TRƯỜNG MẪU GIÁO Ở ĐỒNG THÁP 
DO VIETCOMBANK TÀI TRỢ 5 TỶ ĐỒNG

Bài: Mai Lâm Bửu Khanh

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

NGÀY 19/9/2020, TẠI XÃ TÂN CÔNG SÍNH, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH 
ĐỒNG THÁP, VIETCOMBANK PHỐI HỢP VỚI UBND HUYỆN TAM 
NÔNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH VÀ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO SỬ 
DỤNG TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN CÔNG SÍNH DO VIETCOMBANK TÀI 
TRỢ 5 TỶ ĐỒNG.

Trường Mẫu giáo Tân Công Sính 
do Vietcombank tài trợ đã thể hiện 
tình cảm của Vietcombank dành cho 
người dân Đồng Tháp nói chung, tập 
thể cô và trò của Trường nói riêng. 
Với cơ sở vật chất khang trang hiện 
đại, Trường sẽ có thêm nhiều điều 
kiện để nâng cao chất lượng dạy 
và học, tạo môi trường lành mạnh 
để chăm sóc, nuôi dưỡng tốt cho 
các cháu thiếu nhi, đáp ứng nguyện 
vọng của bà con nhân dân trong xã.

Đại diện Lãnh đạo tỉnh, ông Lê 
Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ 
lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh 
đạo và toàn thể CBNV Vietcombank 
đã hỗ trợ địa phương, cô và trò 
Trường Mẫu giáo Tân Công Sính có 
ngôi trường khang trang đúng vào 
dịp khai giảng năm học mới. Bên 
cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề 

nghị Sở Giáo dục & Đào tạo cùng với 
huyện Tam Nông tiếp tục quan tâm 
hỗ trợ nhà trường để nâng cao chất 
lượng giáo dục và nuôi dạy, chăm 
sóc trẻ phát triển.

Nhân dịp này, ông Lê Minh 
Hoan - Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 
Trường 01 ti vi 65 inch; ông Nghiêm 
Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank trao tặng bộ âm thanh 
học đường; Công đoàn cơ sở Chi 
nhánh Đồng Tháp kết hợp với Ban 
Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất 
huyện Tam Nông (chủ đầu tư xây 
dựng công trình) dành tặng cho 
250 bé, mỗi bé 01 phần quà là bánh 
Trung thu và đèn lồng để các bé 
được vui Tết Trung thu trọn vẹn.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại 
biểu đã long trọng thực hiện nghi 
thức cắt băng khánh thành, mở biển 
công trình, mở biển tặng cây, tham 
quan các phòng học để chia sẻ niềm 
vui chung với cô trò và phụ huynh 
học sinh của Trường.

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành công trình 
Trường Mẫu giáo Tân Công Sính Sự kiện do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị 

thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức nhân kỷ 
niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và chào 
mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Vietcombank 
vinh hạnh đồng hành cùng Chương trình nhằm lan 
tỏa những giá trị Xanh tới cộng đồng. Các cán bộ 
Vietcombank và người thân trong gia đình cũng 
nhiệt tình tham gia hưởng ứng chương trình. 

Phát biểu chào mừng sự kiện, Chủ tịch Liên 
hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) 
Nguyễn Phương Nga cho biết, chương trình “Hành 
trình xe đạp hữu nghị vì thành phố Hà Nội xanh” 
được tổ chức với mong muốn nâng cao nhận thức 
của người dân cùng bạn bè quốc tế đang sinh sống, 
làm việc tại Hà Nội về gìn giữ môi trường sống 
xanh, tăng cường sử dụng xe đạp để giảm thiểu ô 
nhiễm không khí.

Vietcombank đồng hành 
cùng chương trình
“Hành trình xe đạp hữu nghị vì 
thành phố Hà Nội xanh 2020”

SÁNG 4/10/2020, TẠI KHU VỰC TƯỢNG ĐÀI CẢM TỬ VÀ 
CÁC TUYẾN PHỐ QUANH HỒ GƯƠM, HÀNG NGANG, HÀNG 
ĐÀO, ĐỒNG XUÂN… ĐÃ DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH 
TRÌNH XE ĐẠP HỮU NGHỊ VÌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI XANH 
2020”.

Theo bà Nguyễn Phương Nga, đây cũng là cơ 
hội để giới thiệu với người dân trong nước và 
bạn bè quốc tế hình ảnh các tuyến phố cổ đặc 
biệt của Hà Nội, với không gian thanh bình xung 
quanh hồ Hoàn Kiếm, rất thích hợp để đến vui 
chơi, thư giãn dịp cuối tuần.

Thay mặt bạn bè quốc tế bày tỏ vinh dự khi 
có mặt tại Hành trình xe đạp hữu nghị vì thành 
phố Hà Nội xanh, Trưởng đoàn ngoại giao, 
Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi 
Salama nhấn mạnh, dấu mốc 1010 năm Thăng 
Long - Hà Nội càng có ý nghĩa hơn khi thành 
phố với danh xưng cao quý “Vì hòa bình” tiếp 
tục ghi nhận những thành tựu phát triển đáng 
ngưỡng mộ trên hàng loạt lĩnh vực, xây dựng 
thành phố thông minh, phát triển bền vững và 
lấy người dân làm trung tâm.

 “Việc đạp xe dạo qua những con phố cổ 
kính cũng góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô 
ngàn năm văn hiến, người Tràng An thanh lịch, 
mến khách tới bạn bè quốc tế”, Đại sứ Saadi 
Salama nhấn mạnh và đánh giá cao ý tưởng của 
HAUFO trong việc tổ chức chương trình.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 
nhiều xe đạp cho các học sinh nghèo học giỏi 
vượt khó, trao Kỷ niệm chương ghi nhận sự 
tham gia tích cực của các Đại sứ quán và các tổ 
chức quốc tế tại sự kiện. 

Tại chương trình, các đại biểu đã tham gia 
diễu hành xe đạp từ khu vực Tượng đài Cảm tử 
qua các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, Hàng 
Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân…

Chương trình có sự tham gia của các đại biểu Việt Nam và quốc tế mọi lứa tuổi Các thành viên tham gia chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình

KẾT NỐI

44 45CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 326 - THÁNG 11/2020 SỐ 326 - THÁNG 11/2020 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Phát biểu tại sự kiện, đại diện Vietcombank, bà 
Vũ Thị Hoài Thanh - Phó Giám đốc, Phó Chủ 
tịch Công đoàn cơ sở Vietcombank Quảng Ninh 
đánh giá cao sự chủ động, kịp thời, quyết liệt 

của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh trước 
tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, 
khó lường. 

Bà Hoài Thanh nhấn mạnh: “Với uy tín là một ngân 
hàng chuẩn mực quốc tế, một người bạn đồng hành 
tin cậy của khách hàng, một ngân hàng nhân văn và 
trách nhiệm với cộng đồng, trong những năm qua, 
Vietcombank luôn đặc biệt quan tâm đến công tác 
ASXH. Việc chung tay cùng chính quyền tỉnh Quảng 
Ninh đẩy lùi dịch bệnh là trách nhiệm cũng là nét đẹp 
văn hóa Vietcombank”.

Trước đó, Công đoàn Chi nhánh cũng đã ủng hộ 50 
triệu đồng cho tỉnh Quảng Ninh nhằm phần nào chia 
sẻ, hỗ trợ lực lượng làm công tác phòng, chống dịch và 
những cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong đợt này, huyện Trà Bồng có 24 gia đình và 
huyện Sơn Tây có 12 gia đình thuộc diện hộ nghèo 
được Vietcombank hỗ trợ xây nhà nhà đại đoàn 
kết, mỗi căn nhà được hỗ trợ 100 triệu đồng.

Trước đó, Vietcombank Quảng Ngãi cũng đã hỗ trợ 
xây nhà cho 14 hộ gia đình nghèo tại các huyện Ba Tơ, 
Minh Long. Trong năm 2020, Vietcombank đã tài trợ xây 
dựng 50 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại các huyện 
miền núi của tỉnh Quảng Ngãi với tổng số tiền tài trợ lên 
tới 5 tỷ đồng. Nhờ có nơi ở ổn định, những hộ gia đình 
nghèo đã yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Đây là hoạt động ý nghĩa của Vietcombank Quảng 
Ngãi nói riêng và Vietcombank nói chung trong hành 
trình góp phần thể hiện trách nhiệm xã hội của một 
doanh nghiệp phát triển bền vững vì cộng đồng.

VIETCOMBANK TRAO 1 TỶ ĐỒNG 
HỖ TRỢ TỈNH QUẢNG NINH 
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Bài & Ảnh: Nguyễn Huyền Linh

Bài & Ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng
Bài & Ảnh: Đỗ Thị Ánh Ngọc

Bài: Phạm Thị Kim Ngân; Ảnh: Dương Văn Nam

Bài & Ảnh: Châu Diễm

Bà Vũ Thị Hoài Thanh - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Quảng Ninh (thứ 3 từ trái sang), trao tặng tiền ủng hộ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19

NGÀY 08/10/2020, TẠI TRỤ SỞ ỦY BAN MTTQ 
TỈNH QUẢNG NINH, VIETCOMBANK ĐÃ TRAO 
TẶNG 1 TỶ ĐỒNG NHẰM HỖ TRỢ TỈNH TRONG 
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19. 

Vietcombank Quảng Ngãi 
bàn giao nhà đại đoàn kết 
cho hộ nghèo 

TRONG 2 NGÀY 24-25/9/2020, VIETCOMBANK 
QUẢNG NGÃI PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN MTTQ VIỆT 
NAM TỈNH QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC NGHIỆM THU, 
BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO CÁC HỘ 
NGHÈO TẠI 2 HUYỆN TRÀ BỒNG VÀ SƠN TÂY. 

 Bà Lữ Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi bàn giao nhà cho 
hộ nghèo tại huyện Sơn Tây

Ngày 27/09/2020, tại Lễ khai giảng năm học 
2020-2021 của Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây 
dựng Bắc Ninh, đại diện Vietcombank Bắc Ninh, 

bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở đã trao tặng Quỹ khuyến học, khuyến 
tài của Nhà trường 15 triệu đồng.

Nhân dịp này, Vietcombank Bắc Ninh cũng đã trao 
quà tặng hai sinh viên có điểm thi đầu vào cao nhất 
năm học 2020-2021 của Trường. Đây là món quà có giá 
trị cả về vật chất và tinh thần của Chi nhánh nhằm tiếp 
thêm động lực cho các em sinh viên trên hành trình 
học tập.

Thực hiện chương trình “Nâng bước đến trường”, ngày 
06/9/2020, tại UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh 

Bến Tre phối hợp cùng UBND huyện Châu Thành tổ chức Lễ trao 
học bổng Nhân Thiện năm học 2020-2021 cho học sinh nghèo 
trên địa bàn huyện Châu Thành và Bình Đại. 

Nhân dịp này, Vietcombank Bến Tre đã đóng góp 30 triệu 
đồng vào Quỹ học bổng Nhân Thiện để trao học bổng cùng học 
phẩm cho học sinh nghèo tại tỉnh Bến Tre. Chương trình được tổ 
chức tại các huyện Thạnh Phú, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Giồng 
Trôm nhằm giãn cách xã hội, phòng ngừa sự lây lan của dịch 
COVID-19. Mỗi suất hỗ trợ các em học sinh trị giá 2 triệu đồng và 
20 quyển tập. 

Năm học 2020-2021 là năm thứ 9 chương trình học bổng 
được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt thành Quỹ học bổng Nhân 
Thiện. Học bổng tiếp sức đến trường ít nhất học xong bậc THPT. 
Vietcombank Bến Tre luôn đồng hành cùng chương trình ý nghĩa 
này liên tục trong nhiều năm qua.

Ngày 18/09/2020, Trường Đại học Kinh tế công nghiệp 
Long An phối hợp cùng Vietcombank Long An và Tập 
đoàn An Nông tổ chức Lễ trao học bổng “Ươm mầm 

cho những ước mơ” năm học 2020-2021.
Tại buổi lễ, Vietcombank Long An đã trao 10 suất học 

bổng cho sinh viên nghèo hiếu học thuộc Trường Đại học 
Kinh tế công nghiệp Long An, mỗi suất học bổng trị giá 10 
triệu đồng.

Các phần học bổng không chỉ là sự ghi nhận những nỗ 
lực, phấn đấu của các em trong học tập, mà còn mang ý 
nghĩa động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, giúp các em giảm 
áp lực về tài chính, có điều kiện học tập tốt hơn.

VIETCOMBANK BẮC NINH TRAO TẶNG QUỸ 
KHUYẾN HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN 
& XÂY DỰNG BẮC NINH

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS (ngoài cùng 
bên phải) tặng quà 02 em sinh viên có điểm thi đầu vào cao nhất 

năm học 2020-2021

VIETCOMBANK BẾN TRE TRAO HỌC BỔNG 
NHÂN THIỆN NĂM HỌC 2020-2021

Bà Châu Mộng Diễm 
- Phó trưởng phòng 
HCNS-NQ (thứ 7 từ 
trái sang) đại diện 
Vietcombank Bến Tre 
trao học bổng cho các 
em học sinh

VIETCOMBANK LONG AN TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN NGHÈO HIẾU HỌC

Ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên trái) 
trao học bổng cho các sinh viên nghèo hiếu học
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KẾT NỐI

Trường tiểu học “B” An Hảo, được xây dựng trên 
núi Cấm, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, xung 
quanh trường là rừng núi. Trường hiện có 182 
học sinh tiểu học, là các em nhỏ sinh sống quanh 

khu vực núi Dài và núi Cấm. 
Trước đó, nhận thấy đời sống của bà con trong 

vùng còn nhiều khó khăn, Công đoàn và Đoàn thanh 
niên Chi nhánh ông ty Cho thuê tài chính (VCBL) 
TP. Hồ Chí Minh đã tới thăm, khảo sát và phát động 
phong trào quyên góp để ủng hộ cơ sở vật chất cho 
nhà trường và học sinh.

Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, nhằm động viên, 
khích lệ tinh thần các em học sinh, Công đoàn và Đoàn 
thanh niên Công ty VCBL đã tới thăm, trao tặng đồ 
dùng học tập và quà cho học sinh của trường, bao 
gồm 10 bộ bàn vi tính, ổ cứng, sách, vở, bút và 182 
phần quà, tổng giá trị 75 triệu đồng. 

Ngày 07/10/2020, Vietcombank Bình Dương phối 
hợp với Hội khuyến học các huyện, thị trao tặng 
100 suất học bổng, tổng giá trị 100 triệu đồng cho 
các em học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. 
Đây là hoạt động nhằm động viên, khích lệ thiết thực để 
các em có thêm động lực vượt qua khó khăn, học tập tốt, 
trở thành người có ích trong xã hội. 

Cùng ngày, Đoàn cơ sở Chi nhánh phối hợp với Đoàn 
khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chương 
trình “Mỗi bước chân một tấm lòng”. Theo đó, đoàn đã 
đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho chị Lê Thị 
Thu, sinh năm 1983, mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh 
gia đình khó khăn, đang làm việc tại Chi hội thanh niên 
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics. 

Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank
tặng quà học sinh trường tiểu học "B" 
An Hảo, An Giang 

BCH Đoàn Công ty trao tặng dụng cụ học tập cho đại diện 
BCH Đoàn trường Tiểu học “B” An Hảo

Bài: Linh Chi; Ảnh: Đỗ Khắc Công

Bài & Ảnh: Đào Mạnh Hùng

Bài & Ảnh: Nguyễn Minh Tới
Bài & Ảnh: Trần Thị Mai Khoa

Bài: Vĩnh Phương Bảo Doanh; Ảnh: Nguyễn Đức Đăng Quang

Vietcombank Bình Dương 
trao 100 suất học bổng 
cho học sinh hiếu học, có 
hoàn cảnh khó khăn 

 Ông Nguyễn Võ Duy Khương – Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương 
trao học bổng cho các em học sinh trên địa bàn thị xã Tân Uyên

Ngày 20/09/2020, 21 đoàn viên Công đoàn và Đoàn thanh niên của 
Vietcombank Nam Hải Phòng phối hợp cùng Câu lạc bộ tình nguyện 
hiến máu Hoa Phượng tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” tại 
Trung tâm huyết học và truyền máu Bênh viện Việt Tiệp. 

Hoạt động đã thu hút nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia 
và thu được gần 70 đơn vị máu trong buổi sáng. Hy vọng, hoạt động này sẽ 
được duy trì thường xuyên, đều đặn, tạo cơ hội cho mỗi người có thể tham 
gia hiến máu cứu người.

Vietcombank Nam Hải Phòng tham gia ngày hội hiến máu 
Giọt hồng yêu thương năm 2020

Ngày 06/10/2020, Vietcombank Thăng Long phối 
hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn 
giao nhà tình nghĩa do Chi nhánh tài trợ xây dựng 
với giá trị 100 triệu đồng cho gia đình bà Phạm 

Thị Nức tại thôn Phú Văn, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, 
Hà Nội. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Danh Phương - 
Giám đốc Vietcombank Thăng Long cảm ơn Bảo hiểm 
thành phố Hà Nội và chính quyền xã Bột Xuyên đã hỗ 
trợ liên lạc và tạo điều kiện để Chi nhánh thực hiện tài 
trợ kinh phí, mang lại mái ấm cho gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn. Khẳng định công tác ASXH luôn 
là hoạt động quan trọng của Vietcombank với tinh thần 
“tương thân tương ái”, Giám đốc Chi nhánh Thăng Long 
tin tưởng gia đình bà Nức sẽ sớm ổn định cuộc sống, 
giảm bớt khó khăn, có điều kiện phát triển kinh tế để 
thoát nghèo. 

Thay mặt gia đình bà Nức cũng như đại diện lãnh 
đạo địa phương, ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ xã Bột Xuyên bày tỏ cảm ơn chân thành 
tới Vietcombank Thăng Long về nghĩa cử cao đẹp này, 
khẳng định đóng góp của Vietcombank có ý nghĩa xã 
hội quan trọng, góp phần cùng địa phương cải thiện đời 
sống người dân.

Ngày 19/09/2020, Công ty Kiều hối 
Vietcombank (VCBR) tổ chức chuyến đi hoạt 
động từ thiện tại Nhà nội trú Phú Sơn, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. 

Nhà nội trú Phú Sơn được thành lập bởi Nhà thờ 
dòng thánh Phaolo từ năm 1995, hiện đang nuôi 
dưỡng, dạy dỗ các em nhỏ từ nguồn kinh phí xã hội 
hóa. 

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác kết 
hợp với các sơ tổ chức một buổi lễ ấm cúng, trao tặng 
các phần quà thiết thực như 1.000 kg gạo, 1.000 tập 
vở, 1.000 cây viết chì, 120 phần quà cho các sơ và các 
em, đóng góp 5 triệu đồng vào Quỹ khuyến học… tổng 
trị giá lên tới gần 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn có 
nhiều đồ dùng phục vụ sinh hoạt và học tập mà các 
thành viên trong đoàn mang theo gửi tặng các em 
nhỏ. 

Ngoài ra, đoàn còn tổ chức các hoạt động văn 
nghệ, vui chơi cho các em trong không khí sôi nổi, vui 
tươi, đầm ấm và đầy ắp tiếng cười. 

VIETCOMBANK THĂNG LONG 
TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA 
CHO HỘ NGHÈO 

Ông Nguyễn Danh Phương - Giám đốc Vietcombank Thăng Long (thứ 3 từ phải sang) 
trao khoản tài trợ xây nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho hộ nghèo Phạm Thị Nức

Kiều hối Vietcombank

Hành trình kết nối 
yêu thương

ĐNTN Vietcombank Nam Hải Phòng tham gia hiến máu Đoàn cán bộ VCBR chụp ảnh cùng các em nhỏ Nhà nội trú Phú Sơn
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Bài: Viết Bách; Ảnh: Thu Thủy

Bài & Ảnh: Phương Anh

KẾT NỐI

Sau loạt trận vòng bảng và tứ kết với những chiến 
thắng vang dội, Vietcombank Phú Thọ bước vào 
trận chung kết với VietinBank Hùng Vương, một 
đội bóng quen thuộc và đầy duyên nợ, thường 

xuyên chạm trán nhau qua các kỳ hội thao. 
Trận chung kết diễn ra căng thẳng, hai đội cống hiến 

cho người xem những tình huống hồi hộp, những pha 
uy hiếp khung thành đến nghẹt thở và những bàn thắng 
đẹp mắt. Kết quả chung cuộc, Vietcombank Phú Thọ 
đoạt ngôi Á quân của Hội thao.

Sau hai tuần tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá truyền 
thống Hội thao Ngân hàng tỉnh Phú Thọ lần thứ XIII 
bế mạc vào trưa ngày 04/10/2020. Kết thúc giải đấu, 
Vietcombank Phú Thọ đoạt ngôi Á quân, đồng thời cầu 
thủ Viết Bách của Chi nhánh được bầu chọn là cầu thủ 
xuất sắc nhất giải, vua phá lưới với 04 bàn thắng.

Giải được tổ chức vào lúc 19h-21h00 các ngày 
5-7/10/2020 với 03 nội dung: đôi nam, đôi 
nữ, đôi nam nữ. Dù thời gian hạn hẹp, khi bước 
vào những tháng cuối năm, các bộ phận phòng, 

ban vẫn đang gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu kinh 
doanh của năm nhưng các vận động viên vẫn dành 
thời gian tập luyện và thi đấu hăng say, nhiệt tình 
nhất. 

Trải qua các vòng đấu gay go và quyết liệt, giải 
đã tìm ra các vận động viên xuất sắc nhất, ở mỗi nội 
dung đều có ba giải Nhất, Nhì, Ba. 

Vietcombank Phú Thọ 
đoạt ngôi Á quân 
Giải bóng đá Hội thao truyền thống 
Ngân hàng tỉnh lần thứ XIII - năm 2020

NGÀY 26/09/2020, GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN 
THỐNG HỘI THAO NGÂN HÀNG TỈNH PHÚ THỌ 
LẦN THỨ XIII ĐƯỢC KHAI MẠC TẠI THÀNH PHỐ 
VIỆT TRÌ, VỚI SỰ THAM GIA CỦA 14 ĐỘI, CHIA 
THÀNH 4 BẢNG ĐẤU, ĐẾN TỪ CÁC NGÂN HÀNG 
VÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. 

Ban Lãnh đạo NHNN tỉnh, Ban Giám đốc Vietcombank Phú Thọ chụp ảnh 
lưu niệm cùng đội bóng

Giải cầu lông Cúp 
Vietcombank Bình Phước 
lần thứ nhất năm 2020

NGÀY 05/10/2020, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHỐI 
HỢP VỚI ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK 
BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC GIẢI CẦU 
LÔNG CÚP VIETCOMBANK BÌNH PHƯỚC LẦN 
THỨ NHẤT NĂM 2020.

Ông Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Bình Phước (hàng 
đầu tiên, thứ 4 từ trái qua) chụp hình cùng các vận động viên tham gia giải đấu

Hình ảnh thi đấu của các đội

Bài & Ảnh: Trường Đào tạo Vietcombank

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1390/QĐ.VCB-HĐKH NGÀY 
24/07/2019 PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) CỦA VIETCOMBANK NĂM 
2019, NGÀY 06/10/2020, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA 
HỌC (HĐKH) - TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK TỔ CHỨC 
TỌA ĐÀM “NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
CHO CÁN BỘ VIETCOMBANK”.

Tham dự Tọa đàm, về phía khách mời có 
ông Phạm Xuân Hòe - Phó Viện trưởng 
Viện Chiến Lược NHNN Việt Nam; về phía 
Vietcombank có đại diện Cơ quan Thường 

trực HĐKH, đại diện các nhóm nghiên cứu tại 
Vietcomabnk, một số Chi nhánh và các Phòng/
Ban/Trung tâm thuộc Trụ sở chính. 

Phát biểu tại Tọa đàm, đại diện Viện Chiến 
Lược NHNN Việt Nam đã chia sẻ định hướng 
phát triển hoạt động KH&CN của ngành Ngân 
hàng giai đoạn 2020-2022 và kinh nghiệm thực 
tế triển khai nghiên cứu khoa học từ việc đưa ra 
ý tưởng, lựa chọn nguồn lực đồng thời đưa ra 
một số khuyến nghị đối với công tác nghiên cứu 
khoa học tại Vietcombank.

Tại sự kiện, đại biểu tham dự đã được nghe 
chia sẻ rất hữu ích và thiết thực của TS. Hồ Văn 
Tuấn - Giám đốc Sở Giao dịch, Ủy viên HĐKH về 
kinh nghiệm khuyến khích, thúc đẩy hoạt động 

sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học tại đơn 
vị và có thể nhân rộng trên toàn hệ thống. Bên 
cạnh đó, đại diện các nhóm nghiên cứu cũng 
sôi nổi thảo luận, đóng góp trao đổi đa chiều 
về lựa chọn ý tưởng nghiên cứu, xác định mục 
tiêu nghiên cứu, cách thức thu thập dữ liệu và 
đề xuất những giải pháp trong việc triển khai 
nghiên cứu cũng như ứng dụng vào thực tiễn. 

Kết luận tọa đàm, Thường trực HĐKH đánh 
giá cao tinh thần chủ động và cầu thị của các 
đơn vị/cá nhân trong công tác nghiên cứu, cải 
tiến để tạo nên các sản phẩm có giá trị cho sự 
phát triển của Vietcombank, đồng thời, sẽ tổng 
hợp các đề xuất, kiến nghị tại Tọa đàm để báo 
cáo Hội đồng KH&CN Vietcombank.

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học 
cho cán bộ Vietcombank

Các đại biểu chia sẻ trao đổi kinh nghiệm tại buổi Tọa đàm

Ông Phạm Xuân Hòe - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược,
NHNN Việt Nam trình bày tại Tọa đàm

KHCN & ĐÀO TẠO
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2020Tập huấn công tác
XỬ LÝ THU HỒI NỢ 

Bài & Ảnh: Đặng Kim Thành

Bài: Vũ Hoài Anh; Ảnh: Dương Huyền

NGÀY 28/09/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK ĐÃ 
TỔ CHỨC TRIỂN KHAI KHÓA “TẬP HUẤN CÔNG TÁC XỬ LÝ 
THU HỒI NỢ” THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO 
LÃNH ĐẠO/CÁN BỘ CÁC ĐƠN VỊ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VÀ 
CÁC CHI NHÁNH TOÀN HỆ THỐNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG 
TÁC XỬ LÝ THU HỒI NỢ.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại buổi tập 
huấn, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
Phạm Mạnh Thắng cho biết: Năm 2020, do 
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên việc tổ 

chức Hội nghị tập huấn tập trung trực tiếp được 
thay bằng hình thức trực tuyến, phần nào làm hạn 
chế việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp 
giữa các đại biểu. Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh, 
từ đầu năm tới nay, công tác xử lý thu hồi nợ của 
Vietcombank cũng gặp nhiều khó khăn bởi dịch 
COVID-19. Do vậy, Ban Lãnh đạo đề nghị các đại 
biểu, lãnh đạo và cán bộ tham dự khóa đào tạo cần 
hết sức tập trung lắng nghe, tích cực chia sẻ, trao 
đổi thảo luận để có thêm những kinh nghiệm, kiến 
thức. Về phía các giảng viên nội bộ, khi trình bày 
bài giảng, bên cạnh những lý thuyết nghiệp vụ, 
chuyên môn cần có thêm nhiều dẫn chứng, vụ việc 
cụ thể để các Chi nhánh dễ hiểu, dễ làm…

“Tôi hy vọng sau khóa tập huấn này, công tác xử 
lý thu hồi nợ sẽ tốt hơn, đóng góp nhiều hơn vào 
hoạt động chung của Vietcombank”, ông Thắng nói.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được 
nghe các giảng viên khách mời của Tổng Cục 
thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp và giảng viên 
nội bộ trình bày về các nội dung: Tổng kết tình 
hình chất lượng tín dụng và công tác xử lý thu 
hồi nợ trong toàn hệ thống Vietcombank 09 
tháng đầu năm và các tháng cuối năm 2020; 
Dự thảo Quy chế Quản lý và xử lý nợ có vấn đề 
của Vietcombank; Các vấn đề cần chú ý trong 
quá trình thực hiện Quy chế giảm miễn lãi, Mua 
bán nợ của Vietcombank; Các vấn đề cần chú ý 
trong quá trình thực hiện Quy định xử lý tài sản 
bảo đảm của Vietcombank; Phổ biến các quy 
định mới trong công tác thi hành án; các vấn đề 
cần lưu ý, khó khăn vướng mắc trong quá trình 
thi hành án tín dụng ngân hàng…

Trong khuôn khổ chương trình, buổi tập 
huấn cũng dành nhiều thời gian cho việc trao 
đổi thảo luận về các quy trình, quy chế nội bộ 
của Vietcombank liên quan đến công tác xử 
lý thu hồi nợ trong quá trình thực hiện ở thực 
tiễn.

Sau 1 ngày làm việc, trên tinh thần khẩn 
trương, nghiêm túc, khóa “Tập huấn công tác xử 
lý thu hồi nợ” đã thành công tốt đẹp.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thắng phát biểu khai mạc khóa tập huấnBà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng Cục thi hành án dân sự, 
Bộ Tư pháp trình bày bài thuyết trình

Đào tạo “Hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối - 
Dự án đầu tư hệ thống phần mềm quản lý nhân sự”

Ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự 
Vietcombank phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Đại điện đối tác giới thiệu về các nội dung Dự án HCM

Dự án HCM được chính thức triển khai từ 
tháng 11/2019, gồm 06 cấu phần: Quản 
lý thông tin nhân sự, Quản lý chi phí tiền 
lương, Tuyển dụng, Đào tạo, Đánh giá cán 

bộ, Quản lý nhân tài. 
Dự án HCM là giải pháp quản trị nhân sự tổng 

thể cho Vietcombank theo mô hình Hybrid, kết 
hợp triển khai lưu trữ và xử lý dữ liệu tại hệ thống 
datacenter của Vietcombank (On-premise) và điện 
toán đám mây (Cloud). Sau khi hệ thống được đưa 
vào sử dụng, toàn bộ dữ liệu liên quan đến nhân 
sự, tiền lương được lưu trữ và đồng bộ trên cùng 
một hệ thống, giúp quá trình xử lý và quản trị 
thông tin thống nhất, tăng tính bảo mật, nâng cao 
hiệu quả phối hợp và hoạt động của các bộ phận 
quản lý nhân sự tại Vietcombank.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồng Quang - Thành 
viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự mong muốn 
các cán bộ tham dự khóa đào tạo tập trung học tập, 

TRONG 2 NGÀY 19 & 20/09/2020, TRƯỜNG ĐÀO TẠO 
VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIETCOMBANK PHỐI 
HỢP VỚI BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN HCM (HUMAN CAPITAL 
MANAGEMENT) TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO “HƯỚNG DẪN 
SỬ DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI - DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ 
THỐNG PHẦN MỀN QUẢN LÝ NHÂN SỰ (HCM)” THÔNG 
QUA HÌNH THỨC CẦU TRUYỀN HÌNH VÀ HỆ THỐNG 
MSTEAM CHO CÁC CÁN BỘ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VÀ CÁC CHI 
NHÁNH TRONG HỆ THỐNG VIETCOMBANK. 

trao đổi, chia sẻ trải nghiệm trong quá trình 
sử dụng, đóng góp ý kiến hoàn thiện hệ thống, 
đảm bảo hệ thống HCM được đưa vào sử dụng 
đúng tiến độ và trở thành công cụ quản trị nhân 
sự hiệu quả của Vietcombank.

Đây là dự án trọng điểm của Khối Nhân sự 
Vietcombank, cung cấp giải pháp công nghệ 
cốt lõi và tăng cường sức mạnh, tính hệ thống, 
tính quản trị cho hệ thống nhân sự. Do đó, công 
tác đào tạo đóng vai trò then chốt để cán bộ có 
thể sử dụng và khai thác tốt các tính năng của 
hệ thống. Sau khóa đào tạo, hơn 600 cán bộ 
thuộc 03 đối tượng (cán bộ nhân sự, cán bộ tiền 
lương và người sử dụng khác) tham gia đào tạo 
sẽ được cấp tài khoản để thực hiện các thao tác 
trải nghiệm trên chương trình trước khi thực 
hiện Go-live hệ thống theo kế hoạch.
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Bài & Ảnh: Phạm Thu Lan

NGÀY 24/09/2020, VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH ĐÃ TỔ 
CHỨC BUỔI TỌA ĐÀM GIỮA CÁC CHI NHÁNH TRONG HỆ 
THỐNG VIETCOMBANK VỀ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI ÁP 
DỤNG BỘ CHỈ TIÊU KPI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
TẠI CHI NHÁNH.

KPI (Key Performance Indicator) được 
chính thức triển khai áp dụng như bộ 
chỉ tiêu chính để đo lường, đánh giá 
hiệu quả công việc trên toàn hệ thống 

Vietcombank từ tháng 1/2016. Trong quá trình 
triển khai áp dụng, KPI đã chứng minh là công 
cụ hữu hiệu để quản trị mục tiêu, chi trả lương 
và đánh giá cán bộ dựa trên 5 khía cạnh: KPI tài 
chính, KPI khách hàng, KPI quy trình, KPI con 
người và KPI quản trị rủi ro.

Vietcombank Sở giao dịch là đơn vị đã và 
đang áp dụng rất có hiệu quả KPI vào quá trình 
vận hành hoạt động. Chi nhánh đã phát triển bộ 
chỉ tiêu KPI phù hợp với tình hình hoạt động 
riêng của đơn vị với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, 
minh bạch, thống nhất, lượng hóa được chính 
xác mức độ đóng góp của từng cá nhân, tập thể 
vào kết quả chung trong từng thời kỳ, từ đó tạo 
ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, bình 
đẳng, truyền động lực tới từng cán bộ, từng 
khía cạnh dù là nhỏ nhất.

Tọa đàm "Động lực KPI - thúc đẩy 
kinh doanh tại chi nhánh"

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe 
phần chia sẻ của đại diện Ban Giám đốc, đại 
diện các nhóm Phòng Khách hàng bán buôn, 
Khách hàng bán lẻ, Dịch vụ khách hàng, Phòng 
giao dịch và Phòng Quản lý nhân sự về những 
kinh nghiệm, cách thức cụ thể hóa, triển khai và 
áp dụng bộ chỉ tiêu KPI tại Chi nhánh Sở giao 
dịch.

Cũng tại buổi Tọa đàm, đại diện các đã chia 
sẻ về thực tiễn quá trình triển khai áp dụng bộ 
chỉ tiêu KPI trong thời gian qua tại các đơn vị, 
thảo luận về các kinh nghiệm, cách thức xây 
dựng bộ chỉ tiêu theo đặc thù riêng của mỗi Chi 
nhánh cùng một số vướng mắc từng gặp phải.

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Hồ Văn Tuấn - 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Sở giao 
dịch khẳng định, đây là buổi tọa đàm hết sức 
ý nghĩa, thiết thực, là cầu nối và là cơ hội tốt 
để các Chi nhánh cùng trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm trong quá trình triển khai áp dụng bộ 
chỉ tiêu KPI. Vietcombank Sở giao dịch sẵn sàng 
chia sẻ những kinh nghiệm đã có được cũng 
như sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các Chi nhánh 
trong quá trình triển khai áp dụng bộ chỉ tiêu 
KPI với mục đích nâng cao chất lượng và hiệu 
quả công việc, góp phần hoàn thành mục tiêu 
phát triển của Vietcombank nói chung và các 
Chi nhánh nói riêng.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi Tọa đàm

Hiện nay, tại các Chi nhánh Vietcombank, đội ngũ 
Trưởng phòng giao dịch là một trong những vị 
trí quản lý cấp trung rất quan trọng. Đây là vị trí 
được giao thẩm quyền nhất định trong việc phê 

duyệt tín dụng cũng như quản lý ngân quỹ của Phòng 
giao dịch, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cũng như 
quản trị rủi ro của toàn chi nhánh.

Thấu hiểu tầm quan trọng của đội ngũ Trưởng 
phòng giao dịch, Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn 
nhân lực phối hợp cùng TÜV NORD Việt Nam chủ động 
xây dựng và triển khai chương trình đào tạo “Trưởng 
phòng giao dịch”.

Nội dung chương trình được xây dựng trên thông 
lệ chuẩn về Khung năng lực của vị trí Trưởng phòng 
giao dịch cũng như căn cứ trên JD của vị trí đã được 
Vietcombank ban hành. Chương trình nhận được sự 
quan tâm rất lớn từ Ban Lãnh đạo của Vietcombank. 

Chương trình bảo vệ tốt nghiệp (ngày 10-
11/09/2020) đã diễn ra nghiêm túc, chuẩn mực. Bài tốt 
nghiệp và phần trình bày của học viên có chất lượng cao. 
Hội đồng giám khảo đưa ra nhiều câu hỏi thách thức, 
đòi hỏi tính thực tiễn cao, nhưng các học viên đều trả 
lời trôi chảy, tự tin và thành công. Qua phần bảo vệ tốt 
nghiệp, rất nhiều các giải pháp hay, có thể được áp dụng 
vào thực tiễn đã được nêu ra. 

Tiếp theo chương trình bảo vệ tốt nghiệp là chương 
trình trao chứng chỉ và vinh danh học viên xuất sắc. 05 
học viên xuất sắc nhất của khóa đào tạo đã vinh dự được 
nhận cúp vinh danh và phần thưởng xứng đáng.

Khóa học kết thúc với 100% học viên tốt nghiệp đạt 
loại Giỏi và Khá. Điểm trung bình của khóa học do học 
viên đánh giá đạt tiệm cận mức Xuất sắc.

Nâng cao kỹ năng quản lý
cho đội ngũ Trưởng phòng giao dịch

Ngày 28/9/2020, Vietcombank Chí Linh đã tổ 
chức thành công Hội thảo tự đánh giá rủi ro 
và các chốt kiểm soát năm 2020 (RCSA).

Hội thảo nhằm hiểu rõ các rủi ro của 
hoạt động, nghiệp vụ liên quan đến mảng nghiệp 
vụ huy động vốn và tín dụng. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Bùi Thị Nghĩa 
- Giám đốc Chi nhánh nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc tự đánh giá rủi ro trong hai hoạt động 
nghiệp vụ lớn của ngân hàng, đồng thời yêu cầu 
các nhóm đánh giá cần bám sát thực tiễn trong 
hoạt động tại Chi nhánh để đánh giá các rủi ro và 
đề ra các biện pháp kiểm soát rủi ro tại Chi nhánh.

Hội thảo RCSA năm 2020 tại Vietcombank Chí 
Linh diễn ra sôi nổi, hiệu quả và đã đề xuất được 
nhiều biện pháp thiết thực để kiểm soát rủi ro 
trong hoạt động nghiệp vụ tín dụng, huy động vốn 
tại Chi nhánh.

Bài & Ảnh: Hoàng Vân

Bài & Ảnh: Trường đào tạo Vietcombank

Vietcombank Chí Linh tổ chức
Hội thảo RCSA năm 2020

Phó Tổng Giám đốc - Đặng Hoài Đức (thứ 3 từ trái sang) và PGS, TS, NGND, 
Giám đốc Trường Đào tạo Vietcombank - Kiều Hữu Thiện (thứ 6 từ trái sang) 

trao kỷ niệm chương, quà tặng cho học viên xuất sắc

Toàn cảnh buổi hội thảo
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NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Từ ngày 26-27/9/2020, NHNN tỉnh Bến Tre phối 
hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng tổ 
chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng nhận biết tiền 
thật, tiền giả” cho 106 CBNV của 16 Chi nhánh 

ngân hàng, 2 Qũy Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Vietcombank Bến Tre cử 11 cán bộ làm công tác ngân 
quỹ, giao dịch tiền mặt, nhân viên mới tham gia khóa 
đào tạo.

Tham dự đào tạo, các học viên đã được giới thiệu các 
nội dung như: Đặc điểm bảo an của tiền polymer Việt 
Nam; kỹ năng phân biệt tiền thật, tiền giả; đặc điểm một 
số loại tiền giả polymer xuất hiện trong lưu thông hiện 
nay; quy định xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành 
Ngân hàng; đặc điểm bảo an và cách kiểm tra, nhận biết 
USD.

Khóa tập huấn giúp các học viên nâng cao kiến thức, 
kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả, qua đó góp phần 
giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức, cá nhân trong giao 
dịch tiền mặt, bảo đảm an ninh tiền tệ, tài chính trên địa 
bàn.

Cuối khóa, các học viên tham dự khóa học đầy đủ và 
làm bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được Trường Bồi dưỡng 
cán bộ ngân hàng cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Vietcombank Bến Tre
tham gia khóa đào tạo kỹ năng
nhận biết tiền thật, tiền giả năm 2020

Ngày 03/10/2020, Vietcombank Đồng 
Tháp đã tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng 
giao tiếp hiệu quả với sự tham dự của 32 
học viên là giao dịch viên, lãnh đạo của 

phòng Dịch vụ khách hàng và phòng Giao dịch.
Trọng tâm của khóa học là giúp học viên 

hiểu được tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả 
trong môi trường làm việc và kinh doanh, từ đó 
nắm được những nhân tố ảnh hưởng đến chất 
lượng giao tiếp, nắm vững phong cách giao tiếp 
phổ biến và cách thức giao tiếp hiệu quả, phù 
hợp với từng phong cách của khách hàng.

Lớp học diễn ra trong không khí sôi nổi 
cùng sự hướng dẫn và chia sẻ nhiệt tình của 
giảng viên về kiến thức, kinh nghiệm để giao 
tiếp thành công đã giúp cho học viên nắm vững 
các nguyên tắc và phương pháp vận dụng thành 
thạo các kỹ năng hỗ trợ trong giao tiếp, góp 
phần phục vụ và chăm sóc tốt khách hàng.

Bài & Ảnh: Mai Lâm Bửu Khanh

Bài & Ảnh: Châu Diễm

Vietcombank Đồng Tháp 
tổ chức khóa đào tạo kỹ năng 
giao tiếp hiệu quả

Ông Lê Công Thành - Giám đốc NHNN tỉnh phát biểu khai mạc khóa học

Các học viên chụp hình lưu niệm với bà Lê Mai Trinh – Phó Giám đốc 
Chi nhánh (hàng thứ hai, đứng thứ năm từ phải sang) và Giảng viên sau 

khi kết thúc khóa đào tạo

Là người có kinh nghiệm công tác lâu 
năm trong lĩnh vực ngân hàng, trước 
khi được tiếp nhận và bổ nhiệm làm 
Giám đốc Vietcombank Lâm Đồng, 

anh Nguyễn Văn Chiểu đã đảm nhiệm vị trí 
giám đốc nhiều năm. Tại những nơi đã từng làm 
việc, anh Chiểu đều để lại nhiều dấu ấn đậm nét 
với kinh nghiệm kinh doanh và điều hành khoa 
học. Dù có gặp khó khăn trở ngại đến đâu, anh 
cũng đều nỗ lực xây dựng hệ thống hoạt động 
hiệu quả, mang lại giá trị cao.

Về với Vietcombank Lâm Đồng từ cuối năm 
2016, trên cương vị Giám đốc, anh Chiểu đã 
đánh giá đúng, đủ và kịp thời những thuận lợi 
và khó khăn, nhanh chóng nghiên cứu, điều 
chỉnh, sắp xếp lại nhân sự, cơ cấu tổ chức theo 
quy định và phù hợp với thực tế. 

Những bước điều chỉnh của Ban Giám đốc, 
mà trực tiếp từ anh, đã đem lại hiệu quả tích 
cực: kiện toàn và hoàn thiện tổ chức biên chế 
của các PGD Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, Hòa 
Bình bên cạnh trụ sở Chi nhánh; phát triển PGD 
tại huyện Đơn Dương (năm 2018); khai trương 
PGD Hùng Vương trên địa bàn TP. Đà Lạt (năm 
2019) nằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Chi 

nhánh, nâng tổng số điểm giao 
dịch của Vietcombank Lâm 
Đồng tại Đà Lạt lên 3 điểm, 
phân bố hợp lý ở các vị trí 
tiềm năng, thuận lợi giao dịch. 

Liên tục những năm gần 
đây, Vietcombank Lâm Đồng 
được vinh danh ở các danh 
hiệu cao nhất trong hệ thống 
như: Lọt Top 20 Chi nhánh 
tiêu biểu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ (năm 2017 và 
2018); lọt Top 20 Chi nhánh 
tiêu biểu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ (năm 2019). Để đạt 
được những thành tích đó, bên 
cạnh sự nỗ lực của một tập thể 
vững mạnh còn có công sức và 
nghệ thuật lãnh đạo tài tình 
của anh Chiểu.

Ngoài năng lực trong công 
việc, điểm đáng quý ở anh 
Chiểu còn là cách sống, cách 
quan tâm đến đời sống của 
từng CBNV. Từ định hướng 
của anh, các tổ chức đoàn 
thể đã tổ chức nhiều chương 
trình thành công và có ý nghĩa. 

Những chương trình gặp gỡ thân mật các thành 
viên trong gia đình nhân Ngày Gia đình Việt 
Nam, tổ chức Trung thu, Tết thiếu nhi cho con 
em CBNV, hoạt động Team Building, hội diễn 
văn nghệ… đã góp phần nâng cao đời sống tinh 
thần của CBNV, tạo không khí làm việc thoải 
mái, vui vẻ, nâng cao hiệu quả làm việc.

Chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển mạnh 
mẽ của Vietcombank Lâm Đồng dưới sự lãnh 
đạo tài tình của anh. Chúng tôi tự hào về anh, 
vị thủ lĩnh tài ba, người lan tỏa một cách sống, 
cách làm việc tốt đẹp, hiệu quả và đáng quý.

của Vietcombank Lâm Đồng

“Cánh chim
đầu đàn”

Bài & Ảnh: Lê Nữ Quỳnh Nga

Đ/c Nguyễn Văn Chiểu - Giám đốc Vietcombank Lâm Đồng nhận Quyết định bổ nhiệm

Đ/c Nguyễn Văn Chiểu – Giám đốc Vietcombank Lâm Đồng (ngoài cùng 
bên phải) trao nhà tình nghĩa, tình thương cho các hộ gia đình

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
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Vietcombank
Ân tình lắng đọng

Bài: Trần Minh Hồng

Đã mấy năm nay, cứ đến dịp kỷ niệm 
ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, khi 
các con dâu tôi ở Vietcombank chuyển 
lá thư tri ân nghĩa tình và món quà 

quý báu của Ban Lãnh đạo ngân hàng là cả hai vợ 
chồng tôi lại thêm những cảm xúc bồi hồi, xúc động 
và cảm thấy mình thật may mắn, hạnh phúc!

Tuổi trên 70, nếu như trước đây người xưa 
quan niệm là cái tuổi xưa nay hiếm - thất thập cổ 
lai hi, thì ngày nay, nhiều bậc ông bà, cha mẹ vẫn 
sống khỏe, sống vui và tham gia nhiều hoạt động 
xã hội, vẫn hằng ngày giao lưu, trò chuyện với bạn 
bè. Thế nhưng, cũng không vì thế mà ở tuổi này, 
các bậc cha mẹ ngày nay không còn trông chờ được 
“cậy con”. Bởi đó là mạch nguồn được đúc kết từ 
ngàn đời nay trong mỗi con người Việt Nam. Mạch 
nguồn hun đúc và tiếp nối sức sống văn hóa của gia 
đình Việt Nam từ đời cha ông đến các thế hệ con 
cháu muôn đời sau. 

Trong nhiều niềm vui được cậy nhờ con, một 
niềm vui tưởng như bình lặng nhưng lại hết sức 
sâu sắc, đó là khi những đứa con của mình có được 
một môi trường làm việc thuận lợi, để con mình 
khẳng định được khả năng và có cơ hội góp sức, 
góp trí cho công việc chung, đồng thời lại đảm bảo 
vun xới, dựng xây hạnh phúc gia đình. 

Chính vì vậy, khi đọc những dòng thư tâm 
tình giản dị mà lắng đọng của các Lãnh đạo 
Vietcombank - nơi các con đang công tác, lần nào 
chúng tôi cũng bồi hồi khó tả! Một nỗi niềm hạnh 
phúc mà để giãi bày với một trang viết thì chưa thể 

nào gói trọn được. Càng vui hơn khi được kể 
lại, được khoe với các bạn hữu cao niên về tình 
cảm, sự quan tâm của cơ quan các con đang 
công tác và nhận lại những sẻ chia chân tình: 
Vietcombank ư? Tuyệt vời, thật đáng trân quý 
biết bao! 

Thay mặt những người cao tuổi là các bậc 
cha mẹ của cán bộ nhân viên Vietcombank, tôi 
xin gửi lời cảm ơn các anh chị Ban Lãnh đạo 
của ngân hàng. Xin chúc tập thể Ban Lãnh đạo 
Vietcombank luôn mạnh khỏe để tiếp tục dẫn 
dắt ngân hàng phát triển hơn nữa, luôn lan tỏa 
tấm lòng nghĩa tình sâu lắng này cho các con tôi 
và cho các thế hệ tiếp nối của Vietcombank.

Nặng sâu, chung một tấm lòng
Lộc nhà, lộc nước khơi hồng niềm vui
Ông bà biết nói chi lời
Nhận quà thêm thấu lòng người tri ân
Vietcombank mãi hết mình
Cội nguồn một chữ nhân tình toả ra
Con đường hội nhập vươn xa
Các con góp sức tươi hoa cho đời…

NGÔI NHÀ THỨ HAI VĂN HOÁ

MƯỜI THƯƠNG 
CÔ GÁI VIETCOMBANK
Một thương tay gõ chứng từ
Ánh mắt trìu mến ngỡ như quen rồi
Hai thương miệng nở nụ cười
Nơ cài cổ áo xinh tươi sắc màu 
Ba thương nghiệp vụ hiểu sâu
Tư vấn khách đến lần đầu thích ngay
Bốn thương tà áo bay bay
Dáng đi uyển chuyển như mây dịu dàng
Năm thương giọng nói nhẹ nhàng
Hồ sơ ngăn nắp sẵn sàng trao tay
Sáu thương nhiệt huyết tràn đầy
Không lời than thở những ngày tăng ca
Bảy thương cái nết thật thà
Tận tâm chu đáo khách qua nhớ hoài
Tám thương cô gái đa tài
Nghiệp vụ, văn thể các vai gánh đều
Chín thương vất vả sớm chiều
Dẫu bao khó nhọc vẫn yêu cuộc đời
Mười thương đạo đức sáng ngời
Luôn luôn sống đẹp, nhiều người mến yêu!

THÚY PHẠM 

NƠI MẸ EM YÊU
Mẹ em tên Hiền
Đẹp như cô tiên
Trông thật là duyên
Thích làm từ thiện

Mẹ làm ngân hàng
Tên Vietcombank
Tỏa sáng sắc xanh
Trên nền áo trắng

Nụ cười rạng rỡ 
Luôn ở trên môi
Tình yêu ngân hàng
Luôn ở trong tim

Đôi khi mẹ bận
Về lúc đêm khuya
Nhưng chẳng bao giờ
Mất tình yêu nghề

Việc ở ngân hàng
Dù bận như thế
Nhưng mẹ vẫn luôn
Yêu thương gia đình

Em yêu mẹ lắm
Yêu cả ngân hàng
Tên Vietcombank
Nơi mẹ em yêu.

NGUYỄN QUANG HƯNG
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VĂN HOÁ

Quý Bạn đọc và Cộng tác viên thân mến!

Để chào đón Xuân Tân Sửu - 2021, Ban Biên tập Bản tin Chung NIỀM TIN sẽ xuất bản ấn 
phẩm đặc biệt “Chào Xuân Tân Sửu” vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ấn phẩm đặc biệt 
này sẽ chuyển tải đầy đủ thông tin về thành tựu nổi bật của ngành ngân hàng, của Vietcombank 
trên nhiều lĩnh vực hoạt động trong năm 2020 cũng như định hướng phát triển của ngân hàng 
trong năm 2021. 

Bên cạnh đó, các nội dung về văn hóa, về Tết với các phong tục truyền thống và không khí 
đón Xuân trên mọi miền đất nước cũng sẽ được khai thác, đăng tải nhằm đáp ứng yêu cầu 
thông tin của độc giả.

Ban Biên tập trân trọng kính mời Quý bạn đọc, Cộng tác viên trong và ngoài ngành tham gia 
viết bài cho Bản tin Chung NIỀM TIN số Xuân Tân Sửu 2021.

Nội dung các bài viết gắn với thành tựu của Vietcombank, những đóng góp của hệ thống 
Vietcombank cho ngành Ngân hàng, cho kinh tế - xã hội đất nước, đóng góp vào việc phát triển 
những giá trị của phong tục tập quán cổ truyền tại các địa phương, những dấu ấn của thương 
hiệu, văn hóa Vietcombank trong hành trình phát triển, các bài viết cho chuyên mục văn hóa - 
xã hội gắn với Tết, mùa Xuân…

Thể loại: bài phản ánh, phóng sự, tùy bút, thơ, nhạc, cảm nhận, câu đối Tết, phóng sự ảnh…
Bài viết xin gửi về: Ban Biên tập Bản tin Chung NIỀM TIN - Phòng Quan hệ công chúng, Trụ 

sở chính Vietcombank, tầng 13, Tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội.

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn
Thời hạn nhận bài chậm nhất ngày 20/12/2020
Ban Biên tập rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của đông đảo cộng tác viên và bạn 

đọc để ấn phẩm Chung NIỀM TIN Xuân Tân Sửu 2021 thật sự là món quà tinh thần ý nghĩa 
trong dịp đón Xuân mới.

Trân trọng cảm ơn!

Ban Biên tập

số Xuân Tân Sửu 2021

Thư mời viết bài cho 
Bản t in Chung NIỀM TIN 

Mới đây, một cô gái trẻ không bỏ qua cơ 
hội vừa kiếm tiền vừa thỏa mãn đam 
mê kinh doanh khác người đã thuê 
những vạt ruộng quanh lò gạch trồng 

lúa tím than và mở quán cà phê với cái tên gợi nhớ 
tới tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, đó là 
quán cà phê “Lò gạch cũ”.

Có thể nói đây là một quán cà phê độc lạ. Bên 
cạnh menu phong phú với đủ loại thức uống mang 
hương vị đồng quê được pha chế hấp dẫn và phục 
vụ tận tình, chủ quán còn làm một con đường bằng 
tre băng qua ruộng lúa dẫn đến cái lò gạch, tạo 
điểm nhấn để các bạn trẻ tha hồ tạo dáng và có 
những shoot ảnh đẹp như cine. 

Trở lại 
LÒ GẠCH CŨ
DUY  VINH
LÒ GẠCH CŨ NẰM GIỮA CÁNH ĐỒNG XÃ DUY VINH THUỘC 
HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM BỊ BỎ QUÊN QUÁ 
LÂU BỖNG NHIÊN TRỞ NÊN NỔI TIẾNG KHI ĐƯỢC CÁC BẠN 
TRẺ MÊ PHƯỢT PHÁT HIỆN VÀ CHIA SẺ HÌNH ẢNH LÊN 
FACEBOOK. 

Có lẽ hơi quá nhưng đúng là cái lò gạch cũ 
đứng chơ vơ một mình giữa cánh đồng cũng có 
nét đẹp riêng để nhà làm phim nào đó lựa chọn 
làm bối cảnh cho bộ phim lãng mạn của mình.

Hôm nay, sau 45 ngày treo xe tuân thủ cách 
ly xã hội, Mr. Old Man cùng với một vài người 
bạn đạp xe đi Duy Vinh, thăm lại cái lò gạch cũ 
và hết sức ngạc nhiên khi quán cà phê chật kín 
khách tay lăm lăm máy ảnh và có cả những cô 
gái mặc áo cưới dạn dĩ leo lên những bậc thang 
cement của lò gạch, hy vọng có được những tấm 
ảnh ảo diệu trong một ngày đẹp trời. 

Đạp xe không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà 
còn để tìm thấy niềm vui trên mỗi cung đường 
đi qua. Lò gạch cũ Duy Vinh là một nơi như thế!

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức  
Lò gạch cũ nằm giữa cánh đồng xã Duy Vinh

Quán cà phê Lò gạch cũ giữa đồng Duy Vinh

Địa điểm này thu hút đông đảo 
giới trẻ đến chụp hình
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