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Chung

Quý độc giả thân mến,

Trên tay bạn là ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 330 với đầy ắp thông 
tin, hình ảnh về các hoạt động kinh doanh, ASXH của các Chi nhánh 
Vietcombank trên toàn hệ thống.

Là một trong gần 20.000 CBNV Vietcombank, bạn cũng như tôi, 
chắc hẳn đều vô cùng tự hào khi đón nhận những tin vui từ “ngôi nhà 
thứ 2” của mình. Thật vui khi Vietcombank của chúng ta tiếp tục được 
tạp chí The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng mạnh nhất dựa trên 
Bảng tổng kết tài sản” lần thứ 6 liên tiếp, xếp hạng 55 trong danh sách 
500 ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Là ngân hàng hoạt động hiệu quả và có trách nhiệm với cộng 
đồng, ngay từ những ngày đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp 
của đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ khách hàng giảm bớt khó khăn, 
Vietcombank tiếp tục giảm đồng loạt lãi suất tiền vay cho toàn bộ dư 
nợ vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng. Trong năm 2020, 
Vietcombank cũng đã thực hiện 5 đợt giảm lãi suất cho vay, nhiều nhất 
trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

Bạn thân mến, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, Ban 
Lãnh đạo Vietcombank đã tổ chức buổi gặp mặt, tặng hoa và chúc 
mừng các đồng chí lãnh đạo nữ thuộc Ban điều hành, đại diện cho chị 
em cán bộ Vietcombank toàn hệ thống. Ban Lãnh đạo cũng đã gửi Thư 
chúc mừng tới các nữ khách hàng, đối tác và nữ CBNV Vietcombank.

Bên cạnh đó, ấn phẩm kỳ này cũng gửi tới Quý độc giả chùm tin, bài 
về Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, Hội nghị Người lao động 
và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 được tổ chức tại các Chi 
nhánh Vietcombank. 

Ngoài ra, nằm trong chuỗi các hoạt động ASXH nhân dịp Tết Tân 
Sửu 2021, trên khắp các đơn vị đã diễn ra các hoạt động thăm hỏi, 
tặng quà ý nghĩa. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
COVID-19, Vietcombank đã kịp thời ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật, 
nhằm chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa 
phương. Thông qua các hoạt động ASXH ý nghĩa và thiết thực này, 
thương hiệu Vietcombank ngày càng được lan tỏa rộng rãi trong cộng 
đồng với hình ảnh Ngân hàng Xanh phát triển bền vững vì cộng đồng.

Bạn thân mến, quý đầu tiên của năm 2021 đã qua đi, chúng ta hãy 
luôn đoàn kết, nỗ lực không ngừng để tiếp tục gặt hái những thành 
công cùng Vietcombank!

Cảm ơn bạn luôn đồng hành cùng Chung NIỀM TIN!

Ban Biên tập

TÒA SOẠN

Ảnh bìa: Duy Thanh/Vietcombank
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Đối với khách hàng doanh nghiệp:
 Giảm tới 10% số tiền lãi phải trả ngân hàng 

cho các khách hàng bị ảnh hưởng tiêu cực 
mức độ mạnh bởi dịch COVID-19.

 Giảm tới 5% số tiền lãi phải trả ngân hàng 
cho các khách hàng còn lại bị ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19.

Đối với khách hàng cá nhân: 
Giảm lãi suất 0,2%/năm cho các khách hàng 

cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh trước ảnh 
hưởng của đại dịch COVID-19.

Tổng số khách hàng được giảm lãi suất là 
105 ngàn khách hàng với quy mô tín dụng là 

350 ngàn tỷ đồng, chiếm trên 
40% dư nợ của Vietcombank. 
(Đối tượng giảm lãi suất không 
bao gồm các khoản dư nợ đang 
được áp dụng chính sách ưu đãi 
lãi suất của Vietcombank).

Trong năm 2020, 
Vietcombank tiên phong chủ 
động đi đầu trong giảm lãi 
suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19 với 5 
lần giảm lãi suất cho vay, nhiều 
nhất trong hệ thống các tổ chức 
tín dụng. Hiện mặt bằng lãi suất 
cho vay của ngân hàng thuộc 
diện thấp nhất trên thị trường. 

Tính đến 31/12/2020, 
tổng dư nợ được Vietcombank 
hỗ trợ giảm lãi suất cho vay 
khoảng 441.768 tỷ đồng; Tổng 
số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do 
giảm lãi suất trong năm 2020 
đạt gần 3.700 tỷ đồng.

Vietcombank cũng cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên nhóm nợ theo Thông tư 
01 cho các khách hàng vay vốn 
bị ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19 với dư nợ được cơ 

cấu tại thời điểm 31/12/2020 là 5.156 tỷ đồng 
(nợ gốc 4.438 tỷ đồng và nợ lãi 718 tỷ đồng). 
Bên cạnh đó, Vietcombank tích cực tham gia các 
hoạt động ASXH với tổng số tiền xấp xỉ 350 tỷ 
đồng, trong đó hơn 40 tỷ đồng ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, nỗ lực góp phần 
đồng hành cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh, 
ổn định dân sinh.

Với những biện pháp kịp thời, đồng bộ và 
quyết liệt, phù hợp với diễn biến mới của dịch 
COVID-19, Vietcombank mong muốn chia sẻ với 
khách hàng, góp phần ổn định kinh tế, xã hội 
đất nước, chung tay cùng cộng đồng vượt qua 
đại dịch.

Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất 
tiền vay hỗ trợ khách hàng bị 
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19, NHẰM TIẾP TỤC HỖ 
TRỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN GIẢM BỚT KHÓ KHĂN 
VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH, VIETCOMBANK QUYẾT ĐỊNH GIẢM ĐỒNG LOẠT LÃI 
SUẤT TIỀN VAY CHO TOÀN BỘ DƯ NỢ VAY HIỆN HỮU VÀ CHO VAY MỚI 
CỦA KHÁCH HÀNG TRONG THỜI GIAN 3 THÁNG, TỪ 22/02/2021 ĐẾN 
22/05/2021. CỤ THỂ:

Bài: Phòng Chính sách bán buôn; Ảnh: Tư liệu
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Hoạt động Ngân hàng bán lẻ Vietcombank

Chuyển đổi để bứt phá
PV: Thưa bà, trong các năm trở lại đây, 

Vietcombank liên tục giữ vững vị trí số 1 về doanh 
thu và lợi nhuận trong ngành ngân hàng. Vậy, xin 
bà cho biết, hoạt động ngân hàng bán lẻ có vai trò, 
đóng góp như thế nào trong thành công chung của 
Vietcombank?

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh: 
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ là xu hướng 
tất yếu của các ngân hàng thương mại trên thế giới 
nói chung và của Việt nam nói riêng. Vì vậy, thời 
gian qua, Vietcombank đã từng bước chuyển đổi 
cơ cấu và mô hình hoạt động nhằm thực hiện mục 
tiêu chiến lược là trở thành ngân hàng số 1 về bán 
lẻ tại Việt Nam. 

Nếu như trong năm 2015, tín dụng bán lẻ chỉ 
chiếm khoảng 34% trong tổng tín dụng toàn hàng 
thì đến nay, con số này đã là khoảng 55%. Huy 
động vốn bán lẻ cũng chiếm tới gần 60% tổng 
nguồn vốn huy động của ngân hàng trong năm 
2020. Tại mảng dịch vụ, đóng góp từ hoạt động 
kinh doanh thẻ, giao dịch số và cung ứng các sản 
phẩm bảo hiểm đã có sự tăng trưởng vượt bậc thời 
gian qua. Sự phát triển toàn diện trong hoạt động 
bán lẻ từ cả các sản phẩm thu lãi, sản phẩm thu phí 
và các tiêu chí về khách hàng đã khiến tổng mức 
đóng góp về lợi nhuận của bán lẻ trong tổng toàn 
hàng lên tới hơn 45%.  

Trong giai đoạn 2020-2025 tới đây, hoạt động 
bán lẻ vẫn tiếp tục được xác định là 1 trong 3 trụ 
cột chính đối với sự phát triển của ngân hàng, là 
nền tảng giúp Vietcombank phát triển bền vững, 
an toàn và đem lại các giá trị, giải pháp tài chính 
tổng thể tốt nhất cho khách hàng.

PV: Năm 2020 là một năm khó khăn chung đối 
với cả nền kinh tế do đại dịch COVID-19, vậy hoạt 
động bán lẻ của Vietcombank đã phải thay đổi như 
thế nào để thích ứng với tình hình mới, thưa bà?

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh: 
Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức 
không chỉ với Vietcombank nói riêng mà với cả 

nền kinh tế nói chung trước những tác động 
nặng nề của đại dịch COVID-19. Song dưới sự 
chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, Vietcombank đã luôn là 
ngân hàng tiên phong trong việc triển khai các 
giải pháp để thích ứng với tình hình mới, đặc 
biệt là trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, cụ thể:

Một là, để bảo đảm hoạt động kinh 
doanh liên tục, phục vụ giao dịch của hơn 18 
triệu khách hàng cá nhân được thông suốt, 
Vietcombank đã chủ động xây dựng các giải 
pháp cung cấp dịch vụ theo từng kịch bản diễn 
biến dịch, phù hợp với các biện pháp chống 
dịch của Chính phủ và chính quyền của từng địa 
phương. 

Thứ hai, để hạn chế giao dịch trực tiếp, 
chúng tôi chú trọng đẩy nhanh việc cung ứng 
các sản phẩm dịch vụ lên kênh số. Nổi bật 
trong số đó là việc ra mắt dịch vụ Ngân hàng 
số VCB Digibank vào tháng 07/2020 trên cơ sở 
hợp nhất các nền tảng giao dịch. Trong tháng 
11/2020, Vietcombank cũng đã bắt đầu triển 
khai dịch vụ đặt hẹn trực tuyến (VCB booking) 
cho phép khách hàng tùy chọn thời gian và địa 
điểm khi đặt lịch hẹn với ngân hàng. 

Trong năm 2020, Vietcombank cũng là Ngân 
hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán cho 
khách hàng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
nhằm giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận 
các dịch vụ công cấp độ 4 với trải nghiệm mới 
trong thanh toán điện tử. Tới thời điểm này, 
Vietcombank cũng đang hoàn tất những bước 
thử nghiệm cuối cùng để có thể sớm cung ứng 
dịch vụ mở tài khoản thanh toán trực tuyến xác 
thực bằng eKYC vào đầu năm 2021.

Thứ ba, Vietcombank đã chủ động cắt giảm 
các chi phí hoạt động, đặc biệt là chi lương 
thưởng, giảm mục tiêu lợi nhuận để tập trung 
nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với 
cả khoản vay hiện hữu và khoản vay mới, miễn 
giảm phí giao dịch ngân hàng nhằm chủ động 
hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong đại dịch. 
Khách hàng tiếp tục phát triển bền vững chính 
là yếu tố giúp chúng tôi cũng phát triển bền 
vững.

Trong năm 2020, Vietcombank là Ngân 
hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh 
toán cho khách hàng trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia nhằm giúp người dân có 
thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công 
cấp độ 4 với trải nghiệm mới trong 
thanh toán điện tử. 

“TRONG GIAI ĐOẠN 2020-2025 TỚI ĐÂY, HOẠT ĐỘNG 
BÁN LẺ VẪN TIẾP TỤC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ 1 TRONG 
3 TRỤ CỘT CHÍNH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 
VIETCOMBANK, LÀ NỀN TẢNG GIÚP NGÂN HÀNG PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG, AN TOÀN VÀ ĐEM LẠI CÁC GIÁ 
TRỊ, GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH TỔNG THỂ TỐT NHẤT CHO 
KHÁCH HÀNG”.

Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Kim 
Oanh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
Khối Ngân hàng bán lẻ của Vietcombank 
trong cuộc trao đổi mới đây với Chung 

NIỀM TIN về hoạt động bán lẻ của ngân hàng. 
Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi, xin giới 
thiệu cùng Quý độc giả.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
Nguyễn Thị Kim Oanh

Thực hiện: Phòng Maketing Ban lẻ; Ảnh: Phòng QHCC
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Đến nay, Vietcombank đã thực hiện 5 đợt 
giảm lãi suất cho vay khách hàng chịu ảnh 
hưởng của COVID-19, 2 đợt giảm phí giao dịch 
chuyển tiền, miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng 
chống dịch. Toàn bộ danh mục khách hàng 
cá nhân vay sản xuất kinh doanh và vay tiêu 
dùng đều đã được hỗ trợ từ chính sách này của 
Vietcombank.

Và cuối cùng, thực hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ về việc khuyến khích tiêu 
dùng nội địa, Vietcombank đã kịp thời ban hành 
các gói ưu đãi lãi suất cho vay mua ô tô, mua 
nhà, tiêu dùng đa mục đích nhằm đáp ứng nhu 
cầu tài chính ngày càng đa dạng của người dân 
trong và cả sau dịch.

PV: Bà có thể chia sẻ về chiến lược và kế 
hoạch phát triển của Vietcombank đối với hoạt 
động bán lẻ trong năm 2021?

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim 
Oanh: Năm 2021 được dự báo sẽ vẫn là năm 

khó khăn và đầy thách thức cho nền kinh tế trong 
bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến 
phức tạp trên thế giới. Vì vậy, chúng tôi cũng đã 
xác định một kế hoạch phát triển phù hợp với tình 
hình mới, một mặt tiếp tục ưu tiên triển khai các 
giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng 
Nhà nước nhằm ứng phó với dịch bệnh, một mặt 
tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh để 
hướng tới mục tiêu duy trì vị trí là ngân hàng bán 
lẻ đứng đầu thị trường, tăng cường sự gắn kết của 
khách hàng, nâng cao trải nghiêm số. 

Mục tiêu chính trong năm 2021 của chúng tôi 
là: Một, tiếp tục đẩy nhanh việc số hóa các sản 
phẩm dịch vụ, giúp khách hàng trải nghiệm nhiều 
nhất và tốt nhất trên kênh số thông qua việc miễn 
phí các giao dịch trên kênh số. Hai, tiếp tục duy 
trì lãi suất cho vay thấp nhất trên thị trường để 
khuyến khích khách hàng tiếp cận với nguồn vốn 
ngân hàng trong mở rộng phát triển kinh doanh 
cũng như trang trải các nhu cầu tiêu dùng trong 
đời sống. Ba, đẩy mạnh thanh toán không dùng 

tiền mặt bằng cách chú trọng cung ứng các giải 
pháp thanh toán hiện đại cho các đơn vị công như 
trường học, bệnh viện, giao thông và các hệ thống 
chuỗi bán lẻ.

Năm 2021 là năm bản lề của quá trình triển 
khai chiến lược giai đoạn 5 năm 2020-2025 
của hoạt động bán lẻ, đòi hỏi toàn hệ thống 
Vietcombank phải nỗ lực xuyên suốt từ Ban Lãnh 
đạo cấp cao đến các phòng ban tại Trụ sở chính và 
đến các Chi nhánh, các điểm bán hàng.

PV: Xin phép một câu hỏi ngắn cuối cùng. Nếu 
phải chọn một yếu tố quyết định trong chiến lược 
phát triển của hoạt động bán lẻ Vietcombank, bà sẽ 
lựa chọn yếu tố nào?

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh: 
Để có thể thực hiện thành công các mục tiêu phát 
triển đầy thách thức trong bối cảnh hiện nay, ngân 
hàng cần hội đủ nhiều yếu tố, từ chiến lược kinh 
doanh và tầm nhìn khả thi, nền tảng công nghệ, 
khả năng thích ứng đến nguồn lực con người đủ 

về số lượng và chất lượng… Nếu thiếu hoặc yếu 
một trong số các yếu tố này đều có thể dẫn tới 
khó khăn, thậm chí là không thành công.

Tuy nhiên, nếu phải chọn một yếu tố, chắc 
tôi luôn luôn ưu tiên cho yếu tố nguồn lực con 
người. Đầu tư vào con người là sự đầu tư bền 
vững và là yếu tố có thể tác động đến các yếu 
tố còn lại, bởi suy cho cùng, mọi mục tiêu đều 
xuất phát từ con người và hướng tới con người. 
Vì vậy, Vietcombank đã, đang và sẽ tiếp tục đầu 
tư và chú trọng hơn nữa vào công tác phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao, dám thay đổi, 
sáng tạo, làm chủ công nghệ, khả năng thích 
nghi tốt trong giai đoạn công nghệ 4.0 và đặc 
biệt là chịu được áp lực công việc bởi áp lực 
cạnh tranh hiện tại là rất lớn.

PV: Vâng, cảm ơn bà. Chúc bà và 
Vietcombank sẽ đạt được những bước tiến mới, 
thành công hơn nữa trong năm 2021.
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TIÊU ĐIỂM

Xếp hạng Top 500 ngân hàng 
mạnh nhất dựa trên bảng 
tổng kết tài sản theo các khu 
vực trên thế giới được The 

Asian Banker bình chọn và công 
bố thường niên kể từ năm 2007. 
Các tiêu chí bình chọn hết sức chi 
tiết, minh bạch nhằm đánh giá một 
cách toàn diện sức mạnh tài chính 
của các ngân hàng qua 6 khía cạnh 
gồm: Quy mô hoạt động; tốc độ tăng 
trưởng; mức độ rủi ro; hiệu quả 
hoạt động; chất lượng tài sản; khả 
năng thanh khoản. Hằng năm, căn 
cứ bảng xếp hạng theo khu vực, The 
Asian Banker sẽ lựa chọn vinh danh 

Vietcombank được 
The Asian Banker vinh danh là 
“Ngân hàng mạnh nhất dựa trên 
Bảng tổng kết tài sản” lần thứ 6 liên tiếp

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Bài & Ảnh: Xuyến Chi

NGÀY 25/2/2021, TẠP CHÍ THE ASIAN BANKER ĐÃ TỔ CHỨC “LỄ 
VINH DANH NGÂN HÀNG MẠNH NHẤT DỰA TRÊN BẢNG TỔNG KẾT 
TÀI SẢN” VỚI HÌNH THỨC TRỰC TRUYẾN. TẠI SỰ KIỆN, VIETCOMBANK 
ĐƯỢC VINH DANH LÀ “NGÂN HÀNG MẠNH NHẤT DỰA TRÊN BẢNG 
TỔNG KẾT TÀI SẢN”.

ngân hàng mạnh nhất tại mỗi quốc 
gia. Đây là một trong những giải 
thưởng uy tín, được cộng đồng quốc 
tế đánh giá cao, thường xuyên được 
các nhà đầu tư, đối tác quốc tế của 
Vietcombank tham chiếu.  

Năm 2020, Vietcombank tiếp tục 
được bình chọn là “Ngân hàng mạnh 
nhất dựa trên Bảng tổng kết tài 
sản”, xếp hạng 55 trong danh sách 
500 ngân hàng mạnh nhất khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. Đây là 
lần thứ 6 liên tiếp Vietcombank vinh 
dự nhận được giải thưởng này và 
là một trong 9 ngân hàng được lựa 
chọn trao giải tại buổi lễ năm nay. 

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê 
Hoàng Tùng - Kế toán trưởng 
Vietcombank cho biết, trong bối 
cảnh đại dịch COVID-19 tác động 
nghiêm trọng tới nền kinh tế, hoạt 
động của hệ thống ngân hàng Việt 
Nam nói chung và Vietcombank nói 
riêng đã chịu những ảnh hưởng nhất 
định. Tuy nhiên, với nền tảng vững 
chắc, cùng chiến lược đúng đắn, sự 
quyết tâm của hơn 20.000 CBNV 
trên toàn hệ thống, Vietcombank đã 
thực hiện thành công nhiệm vụ kép, 
vừa đảm bảo duy trì hoạt động kinh 
doanh an toàn, hiệu quả, vừa chung 
tay cùng cả nước kiểm soát dịch 
bệnh, chia sẻ khó khăn với doanh 
nghiệp, người dân. 

“Năm 2020, Vietcombank đã 
giảm lãi suất, phí cho khách hàng 
với quy mô gần 4.000 tỷ đồng; đóng 
góp cho ngân sách nhà nước hơn 
9.000 tỷ đồng; quy mô hoạt động 
vẫn tăng trưởng cao. Mức độ minh 
bạch thông tin tài chính và hiệu quả 
hoạt động, tiềm năng phát triển của 
Vietcombank được các nhà đầu tư 
đánh giá cao, cổ phiếu VCB hiện có 
quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường 
(~16 tỷ USD)”, ông Tùng nhấn 
mạnh.

Năm 2021 và các năm tiếp theo, 
Vietcombank sẽ tiếp tục đổi mới mô 
hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh 
mẽ hoạt động kinh doanh theo định 
hướng đẩy mạnh bán lẻ và tăng 
cường số hóa, đảm bảo mục tiêu 
phát triển bền vững, tiếp tục khẳng 
định vị thế ngân hàng số một tại Việt 
Nam, từng bước vươn tầm khu vực 
và trên thế giới.

Toàn cảnh Lễ vinh danh

Hội nghị lần thứ 7 & sơ kết hoạt động
Công đoàn Vietcombank 
giữa nhiệm kỳ 2018-2023

NGÀY 21/01/2021, TẠI HÀ NỘI, BAN 
THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN VIETCOMBANK 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BAN 
CHẤP HÀNH LẦN THỨ 7 VÀ SƠ KẾT HOẠT 
ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIỮA NHIỆM KỲ 2018-
2023.

Công đoàn Vietcombank cùng các Lãnh đạo ban 
chuyên đề và cán bộ chuyên trách thuộc Văn 
phòng Công đoàn Vietcombank.

Hội nghị đã nghe ông Ngô Đức Bình - Phó 
Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank 
trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt 
động Công đoàn Vietcombank, kết quả hoạt 
động Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm 
vụ công tác năm 2021. 

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn 
Vietcombank đã bám sát Nghị quyết Đại hội 
Công đoàn Vietcombank lần thứ V và các chủ 
trương, định hướng, mục tiêu hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank để chủ động triển khai 
đến các Công đoàn cơ sở một cách phù hợp, 
hiệu quả. Công đoàn các cấp luôn chú trọng 

 Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

NỔI BẬT

Đại diện Vietcombank, ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng nhận Bảng vinh danh của The Asia Banker

Tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn 
Ngân hàng Việt Nam (NHVN) có bà 
Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công 
đoàn NHVN; Về phía Vietcombank có ông 

Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn Vietcombank; các đ/c Ủy viên Ban 
thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy 
ban Kiểm tra; Chủ tịch/Phó Chủ tịch, Ủy viên 
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc 
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công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ 
đoàn viên và người lao động; thường xuyên 
tham gia ý kiến xây dựng và giám sát việc 
thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật nhằm 
chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của đoàn viên và người lao động, thực 
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công đoàn 
Vietcombank và các Công đoàn cơ sở đã tổ chức 

an toàn cho cả hoạt động ngân hàng và cho 
người lao động trong dịp Tết Nguyên đán; Tích 
cực chung tay cùng cộng đồng chăm lo Tết cho 
người nghèo, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa…

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung 2 
đ/c vào Ban chấp hành Công đoàn Vietcombank 
khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu 
tuyệt đối gồm: Đ/c Nguyễn Duy Hưng - Phó 
Trưởng Ban Tài chính và nữ công Công đoàn 
Vietcombank, Phó Trưởng phòng Văn phòng 
Công đoàn và đ/c Trần Hồng Nhung - Phó Chủ 
tịch Thường trực Công đoàn Trụ sở chính, Phó 
Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn nhằm 
tăng cường đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên 
trách tham gia công tác Ban chấp hành toàn hệ 
thống trong thời gian tới.

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn 
Vietcombank đã bám sát Nghị quyết Đại 
hội Công đoàn Vietcombank lần thứ V và 
các chủ trương, định hướng, mục tiêu hoạt 
động kinh doanh của Vietcombank để chủ 
động triển khai đến các Công đoàn cơ sở 
một cách phù hợp, hiệu quả. 

nhiều phong trào thi đua, góp phần thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị 
và của hệ thống Vietcombank, từ đó góp phần 
xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, từng 
bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm 
công tác công đoàn, đẩy mạnh công tác phát 
triển đoàn viên. 

Công tác ASXH cũng được Công đoàn các 
cấp triển khai tích cực và đạt được nhiều kết 
quả nổi bật với kinh phí 118.316 tỷ đồng, tập 
trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách 
và hộ nghèo…

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Khánh 
Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN đánh 
giá cao các kết quả hoạt động của Công đoàn 
Vietcombank trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng 
thời đề nghị Công đoàn Vietcombank cần tập 
trung triển khai một số nội dung trọng điểm 
của Công đoàn NHVN trong thời gian tới như: 
Tuyên truyền về 70 năm thành lập ngành Ngân 
hàng; tuyên truyền Bộ luật Lao động 2019 
có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến toàn bộ 
đoàn viên công đoàn và người lao động trong 
hệ thống Vietcombank; tích cực tham gia chuỗi 
hoạt động chào mừng 70 năm thành lập ngành 
Ngân hàng như hội thi “Nét đẹp văn hóa ngành 
ngân hàng”; hội thao 70 năm ngành Ngân 
hàng…

Ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank đã phát biểu 
tiếp thu các chỉ đạo của Công đoàn NHVN để 
triển khai thực hiện ngay trong những tháng 
đầu năm 2021. 

Ban thường vụ Công đoàn Vietcombank và đại diện Công đoàn NHVN chúc mừng 02 đ/c được bầu 
bổ sung vào Ban chấp hành Công đoàn Vietcombank khóa V

Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank (ngoài cùng bên phải) và bà Nguyễn Khánh Chi – Phó Chủ 

tịch Công đoàn NHVN (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng 2 đ/c 
được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Công đoàn Vietcombank khóa V, 

nhiệm kỳ 2018-2023

NỔI BẬT

Đồng thời cũng đề nghị các Công đoàn cơ 
sở tổ chức tuyên truyền đến người lao động 
về những chỉ đạo, định hướng, kế hoạch kinh 
doanh của Vietcombank năm 2021, bám sát lộ 
trình chuyển đổi số của Vietcombank để triển 
khai hiệu quả; triển khai thực hiện tốt các biện 
pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo 
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Thân gửi nữ khách hàng, nữ đối tác cùng các nữ cán bộ của Vietcombank, 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank), với tình cảm thân thương và trân trọng, xin gửi những lời chúc tốt 
đẹp và lời cảm ơn chân thành nhất đến các nữ khách hàng, nữ đối tác và các nữ cán bộ Vietcombank. 

Các chị em thân mến, 
Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của năm 2020 đầy biến động, hoạt động kinh doanh của 

Vietcombank vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả, trở thành điểm sáng trong hoạt động kinh doanh ngân 
hàng và đồng hành chia sẻ khó khăn với các khách hàng là doanh nghiệp, người dân trên cả nước; tiếp 
tục là Ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả với lợi nhuận hợp nhất đạt 23 nghìn tỷ đồng. 

Những dấu ấn nổi bật đó là kết tinh của ý chí, bản lĩnh và hiệu quả bền vững của Vietcombank; là 
thành quả sự hợp tác gắn bó của hàng triệu quý khách hàng, đối tác trong đó không thể không kể đến 
sự tin cậy đồng hành của hàng triệu nữ khách hàng, nữ đối tác; là sự ghi nhận đóng góp quan trọng 
của toàn thể chị em cán bộ trong toàn hệ thống luôn sẵn sàng tận tâm cống hiến, nỗ lực bền bỉ vượt 
qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và vẹn toàn nghĩa vụ với gia đình. 

Năm 2021 được dự báo còn không ít khó khăn, thách thức đan xen với những thời cơ, thuận lợi 
mới. Nhưng với truyền thống và uy tín, cùng với thế và lực đã tạo dựng được trong thời gian qua, 
cùng sự đồng hành của quý khách hàng, nữ đối tác cũng như sự chung sức, đồng lòng của các nữ cán 
bộ toàn hệ thống, Vietcombank có niềm tin vững chắc sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà 
Đảng, Chính phủ và ngành Ngân hàng giao cho. 

Với tất cả tình cảm quý mến và trân trọng, một lần nữa, Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Vietcombank chúc 
các chị em luôn dồi dào sức khỏe, tươi trẻ, đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc 
trong cuộc sống. 

Thân ái!

Ngày Quốc tế Phụ nữ 
Thư chúc mừng 

(08/03/2021) 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng
Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT

Nghiêm Xuân Thành

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW
Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc

Phạm Quang Dũng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, sáng 05/03/2021, tại Trụ sở chính, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã tổ chức buổi gặp mặt tặng hoa và chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nữ thuộc Ban 
điều hành Vietcombank, đại diện cho các chị em cán bộ Vietcombank tại Trụ sở chính và toàn hệ 
thống.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; cùng các ông/bà là Thành 
viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất 
đến các nữ lãnh đạo và toàn thể nữ CBNV Vietcombank trong hệ thống, chúc các chị em luôn mạnh 
khỏe, nhiều niềm vui và có ngày 8/3 đầy ý nghĩa. 

Nhân dịp này, Ban Lãnh đạo Vietcombank cũng đã gửi Thư chúc mừng tới các nữ khách hàng, 
đối tác và nữ CBNV Vietcombank trong toàn hệ thống.

Ban Lãnh đạo Vietcombank tặng hoa & 
chúc mừng các nữ lãnh đạo & CBNV nhân
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

 Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 7 từ phải sang) cùng các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành tặng hoa chúc mừng các thành viên nữ trong Ban 
Lãnh đạo và nữ CBNV trong toàn hệ thống 

NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Đặng Thành
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NỔI BẬT

Tham dự lễ công bố có đ/c Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 

Vietcombank; đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Thành 
viên HĐQT Vietcombank; đ/c Hồng Quang - 
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân 
sự Vietcombank; đ/c Nguyễn Mỹ Hào - Thành 
viên HĐQT Vietcombank cùng đại diện một số 
phòng/Ban Trụ sở chính.

Tại các điểm cầu Chi nhánh Tây Sài Gòn, Đắk 
Lắk, Ninh Thuận có sự tham dự của đại diện 
lãnh đạo chính quyền; chi nhánh NHNN TP. Hồ 
Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Ninh Thuận và Ban 
Giám đốc cùng cán bộ chủ chốt của 3 Chi nhánh.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức và Nhân sự 
Vietcombank đã công bố các Quyết định điều 
động và bổ nhiệm Giám đốc các Chi nhánh Tây 
Sài Gòn, Đắk Lắk, Ninh Thuận. Theo đó: 

 Tại Quyết định số 222/QĐ-VCB-TCNS, HĐQT 
Vietcombank điều động và bổ nhiệm ông 
Ngô Thành Trung - Phó Giám đốc Ban Khách 
hàng doanh nghiệp lớn phía Nam giữ chức 
vụ Giám đốc Chi nhánh Ninh Thuận kể từ 
ngày 08/02/2021;

 Tại Quyết định số 266/QĐ-VCB-TCNS, HĐQT 
Vietcombank điều động và bổ nhiệm ông 
Võ Công Trung - Giám đốc Chi nhánh Ninh 
Thuận giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đắk 
Lắk kể từ ngày 08/02/2021;

 Tại Quyết định số 279/QĐ-VCB-TCNS, HĐQT 
Vietcombank điều động và bổ nhiệm ông 
Phạm Ngọc Huyến - Giám đốc Chi nhánh 
Đắk Lắk giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh 
Tây Sài Gòn kể từ ngày 08/02/2021.
Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Nghiêm Xuân 

Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh giá 
cao năng lực, kinh nghiệm công tác, lãnh đạo 
các Chi nhánh và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trong những năm qua của các đ/c Giám đốc 
được bổ nhiệm.

Đ/c Chủ tịch HĐQT Vietcombank giao 
nhiệm vụ cho các đ/c Giám đốc được điều động, 
bổ nhiệm khẩn trương nắm bắt, tiếp nhận toàn 

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức và Nhân sự đã công bố 
Quyết định số 268/QĐ-VCB-TCNS ngày 28/01/2021 của 
Tổng Giám đốc về việc điều động và bổ nhiệm bà Bùi 
Thị Thanh Thu - Phó Giám đốc Ban Khách hàng doanh 

nghiệp lớn phía Bắc - Trụ sở chính giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Tây Hồ kể từ ngày 28/01/2021.

 Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi lễ, ông Nguyễn 
Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank chúc mừng 
bà Bùi Thị Thanh Thu và bày tỏ tin tưởng bà Thu trên 
cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy những năng lực, kinh 
nghiệm sẵn có, cùng Ban Giám đốc Vietcombank Tây Hồ 
xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh, phát triển toàn 
diện, giữ vững vị thế đã đạt được và tiếp tục chinh phục 
những đỉnh cao mới.

 Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Thanh Thu - tân Phó 
Giám đốc Vietcombank Tây Hồ bày tỏ niềm vinh dự và sự 
cảm kích khi được Ban Lãnh đạo Vietcombank đặt niềm tin 
và giao phó nhiệm vụ, trọng trách mới, đồng thời cam kết 
sẽ nỗ lực hết mình, phát huy nhiệt huyết, trí lực của bản 
thân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công bố Quyết định điều động & 
bổ nhiệm Giám đốc các Chi nhánh
Ninh Thuận, Đắk Lắk, Tây Sài Gòn

Bài & Ảnh: Xuyến Chi

Bài & Ảnh: Lê Bá Thuyên

NGÀY 05/02/2021, VIETCOMBANK TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ 
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÁC 
CHI NHÁNH: TÂY SÀI GÒN, ĐẮK LẮK, NINH THUẬN THEO 
HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN.

bộ hoạt động của các Chi nhánh, phân công 
nhiệm vụ trong Ban Giám đốc, cán bộ chủ 
chốt và từng cán bộ phù hợp với năng lực, 
sở trường, kinh nghiệm trên cơ sở kế thừa 
và phát huy những mặt tích cực, thành tựu 
tốt nhất mà các Chi nhánh đã đạt được trong 
thời gian qua; đồng thời xây dựng mối đoàn 
kết, thống nhất trong đơn vị, triển khai hiệu 
quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2021 
và kế hoạch phát triển của Chi nhánh trong 
thời gian tới để góp phần thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 của cả hệ 
thống Vietcombank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, 3 đ/c Giám đốc 
được điều động, bổ nhiệm bày tỏ niềm vinh 
dự khi được Ban Lãnh đạo Vietcombank tin 
tưởng, giao nhiệm vụ, trọng trách mới và 
cam kết sẽ cùng Ban Giám đốc các Chi nhánh 
xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Lãnh đạo 
Vietcombank giao, nỗ lực tạo ra những bước 
phát triển mới, khẳng định uy tín, vị thế 
thương hiệu của Vietcombank trên địa bàn 
cũng như đóng góp vào sự thành công chung 
của hệ thống.

Tại các điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, Ninh 
Thuận, Đắk Lắk, đại diện Lãnh đạo chi nhánh 
NHNN các địa phương phát biểu chúc mừng 
các đ/c Giám đốc Chi nhánh Vietcombank 
được điều động, bổ nhiệm và tin tưởng với 
sự lãnh đạo của Ban Lãnh đạo Vietcombank 
cũng như vị thế và những thành tựu nổi bật 
của Vietcombank trong thời gian qua, hoạt 
động của Vietcombank nói chung và các Chi 
nhánh Vietcombank nói riêng trên địa bàn 
TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận và Đắk Lắk 
sẽ tiếp tục đạt được thành công trong năm 
2021.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu giao nhiệm vụ cho các Giám đốc 

Chi nhánh được điều động, bổ nhiệm mới

Công bố Quyết định điều động 
và bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Tây Hồ

NGÀY 28/01/2021, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK TÂY HỒ 
ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ 
BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH.  

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank trao Quyết định điều động và bổ 
nhiệm bà Bùi Thị Thanh Thu giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Tây Hồ
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Vừa qua, các Chi nhánh Vietcombank đã tổ chức Hội nghị tổng kết công 
tác Đảng năm 2020, Hội nghị Người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh 
doanh năm 2021. 
Tại sự kiện, Ban Giám đốc các Chi nhánh đã khen thưởng các tập thể và cá 
nhân xuất sắc năm 2020; đại diện Ban Giám đốc và đại diện Người lao động 
thực hiện ký giao ước thi đua, quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2021. 
Chung NIỀM TIN trân trọng giới thiệu chùm thông tin, hình ảnh về sự kiện 
quan trọng này.

 17/01/2021
Vietcombank Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị triển 

khai nhiệm vụ năm 2021 với sự tham dự của Ban Giám đốc và 
toàn thể CBNV.

Hội nghị đã nghe: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 
2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết 

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG & 
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH 2021

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu ĐứcHội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021
công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phát động thi đua 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

Hội nghị cũng tuyên dương khen thưởng các tập thể và 
cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Đại diện 
FWD trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích 
xuất sắc bán bảo hiểm. 

Năm 2020, mặc dù chịu tác động và ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19 nhưng hoạt động kinh doanh của Vietcombank Đà 
Nẵng vẫn đạt những kết quả khả quan về huy động vốn, dư 
nợ cho vay, đặc biệt là chất lượng tín dụng và lợi nhuận đảm 
bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Năm 2021, Chi nhánh sẽ cố gắng hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu được giao, cụ thể: Huy động vốn đạt 10.328 tỷ 
đồng, tăng 4,4%; dư nợ đạt 13.082 tỷ đồng, tăng 13,9%; các 
chỉ tiêu khác tăng 20%; tổng lợi nhuận 596 tỷ đồng, tăng 
18,1%, trong đó lợi nhuận dịch vụ đạt 155 tỷ, chiếm 33% tổng 
lợi nhuận.

Ông Nguyễn Quang Việt – Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng (ngoài cùng bên phải) 
trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngân hàng cho các cán bộ có 20 năm công tác

 23/01/2021

Vietcombank Sở giao dịch tổ chức thành 
công Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt 
động kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ 
năm 2021.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Văn 
Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giao dịch 
nhấn mạnh: Năm 2020, đóng góp vào sự thành 
công của hệ thống Vietcombank, Sở giao dịch 
đã tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những 
đơn vị dẫn đầu trong toàn hệ thống với kết quả 
tích cực: Tổng tài sản sinh lời đạt 125 nghìn tỷ 
đồng, tăng 11 nghìn tỷ đồng so với năm 2019; 
dư nợ tín dụng đạt 33.500 tỷ đồng, tăng 16,5% 
so với năm 2019, cao hơn mức tăng trưởng toàn 
ngành và của Vietcombank; tỷ lệ nợ nhóm 2, nợ 
xấu được kiểm soát ở mức rất thấp, chỉ chiếm 
0,25% và 0,45% tổng dư nợ; lợi nhuận tiếp 
tục duy trì ở mức cao, đóng góp trọng yếu vào 
kết quả chung của toàn hệ thống Vietcombank, 
hoàn thành 102% kế hoạch được giao.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo về công 
tác đảng, tổng kết hoạt động kinh doanh năm 
2020, định hướng năm 2021 cùng tham luận 
của các Chi bộ về việc nâng cao vai trò lãnh đạo 

Vietcombank Sở giao dịch 
Bài & Ảnh: Phạm Thu Lan

của Đảng trong hoạt động tại 
Chi nhánh và các giải pháp 
thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 
kế hoạch được giao.

Với những thành tích đạt 
được, năm 2020, Đảng bộ Sở 
giao dịch được công nhận 
là Đảng bộ hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, được Đảng 
ủy Vietcombank trao tặng 
Cờ cho tổ chức Đảng “Trong 
sạch vững mạnh tiêu biểu”; 
Vietcombank Sở giao dịch 
được khen thưởng là “Chi 
nhánh đặc biệt xuất sắc” 
năm thứ 6 liên tiếp, đoạt giải 
thưởng “Chi nhánh tiêu biểu 
về hiệu quả kinh doanh năm 
2020”. 

Hội nghị đã chứng kiến 
Lễ công bố quyết định và trao 

Giấy khen của Đảng ủy Vietcombank cho 4 đảng 
viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên 
tiếp từ 2016-2020; Đảng ủy Sở giao dịch tặng 
Giấy khen cho 3 Chi bộ và 46 đảng viên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Cũng tại Hội nghị, Ban Giám đốc Chi nhánh 
đã trao khen thưởng cho 6 tập thể hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ; 6 tập thể tiêu biểu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ; 11 tập thể hoàn thành xuất 
sắc các mảng nghiệp vụ năm 2020; 6 cá nhân có 
điểm KPI cao nhất thuộc các tập thể hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ và 11 cá nhân xuất sắc trong 
các mảng nghiệp vụ cũng được trao thưởng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư thường trực 
Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank Đỗ 
Việt Hùng đã ghi nhận, biểu dương những kết 
quả đạt được của Chi nhánh, khẳng định thành 
tích của Chi nhánh đã đóng góp tích cực vào kết 
quả của Vietcombank.  

Sang năm 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi 
nhánh tiếp tục triển khai các biện pháp điều 
hành, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, quyết tâm 
hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị và công 
tác xây dựng Đảng, tiếp tục khẳng định vị thế lá 
cờ đầu trong hệ thống Vietcombank.

Ông Vũ Đức Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chánh văn phòng phụ trách, Đảng ủy Khối DNTW (thứ 3 từ trái sang) và 
ông Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa 

và Giấy khen cho 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ 2016-2020

NỔI BẬT

Hội nghị khách hàng năm 2020
 23/12/2020
"Vượt qua thách thức, cùng hướng tương lai" - Sự kiện 

như một lời tri ân Vietcombank Đà Nẵng mong muốn gửi đến 
quý khách hàng thân thiết đã luôn tin cậy và đồng hành cùng 
Chi nhánh.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp gần 600 khách hàng thân 
thiết đại diện cho hơn 251.000 khách hàng đã gắn bó với 
Vietcombank Đà Nẵng trong thời gian qua.

Sự kiện diễn ra trong không gian sang trọng và thân mật 
với chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc 
cùng những phần quà bốc thăm may mắn có giá trị, khẳng 
định Vietcombank Đà Nẵng luôn dành cho khách hàng tình 
cảm, sự trân trọng và lòng tri ân đặc biệt.

Ông Nguyễn Mỹ Hào – Thành viên HĐQT (thứ 2 từ trái sang) và ông Lê Quang 
Vinh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) chụp hình lưu niệm 

tại Hội nghị Khách hàng Vietcombank Đà Nẵng

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức

Vietcombank Đà Nẵng 
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năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thời gian tới, 
Vietcombank Hà Nội cần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng 
cường công tác chăm sóc khách hàng, đặc biệt là khách hàng 
priority, đẩy mạnh mảng bán lẻ, tăng thu phí dịch vụ… phấn 
đấu thực hiện kết quả kinh doanh năm 2021. 

Bà Trần Thị Hạnh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank Hà Nội báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
và thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lợi ích người lao 
động năm 2020.

Hội nghị đã nghe các báo cáo: Chuyên đề về phát triển 
KHCN - NHĐT - PRIORITY năm 2020 và định hướng năm 2021; 
Chuyên đề về định hướng Bancass năm 2021; Chuyên đề 
về tình hình hoạt động mảng Thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ; 
Chuyên đề SMEs; Chuyên đề KH bán buôn, Chuyên đề về kết 
quả hoạt động Tín dụng thể nhân năm 2020 và định hướng 
năm 2021…

Hội nghị đã bầu ra đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Người 
lao động Vietcombank năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, Ban Giám đốc đã quyết định khen 
thưởng cho 23 cá nhân và 2 tập thể hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, 2 tập thể hoàn thành tốt tiêu biểu năm 2020 và các 
phòng hoàn thành tốt các mảng nghiệp vụ. 

 15/01/2021
Vietcombank Thăng Long tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2021.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nguyễn Danh Phương 
- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh khẳng định, dù gặp 
nhiều khó khăn nhưng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 
năm 2020 cũng đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật, là 1 trong 
số ít các Chi nhánh xuất sắc toàn diện về mọi mặt hoạt động, 
hoàn thành và hoàn thành vượt các bộ chỉ tiêu, đóng góp vào 
kết quả kinh doanh ấn tượng của toàn hệ thống. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo hoạt 
động, thành tích Đảng bộ đã đạt được trong năm 2020 và 
phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021; BCH Đảng ủy 
tuyên dương, trao tặng Giấy khen cho 2 Chi bộ và 10 đảng 
viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020. 

Bước vào năm 2021, với nhiều nhiệm vụ nặng nề và khó 
khăn, thách thức từ ngoại cảnh vẫn vô cùng khó lường, Đảng 
ủy Vietcombank Thăng Long đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục 
phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hướng đến 
mục tiêu chung của toàn Đảng bộ, toàn Chi nhánh.

Vietcombank Hà Nội

Vietcombank Thăng Long

Bài: Nguyễn Thanh Huyền; Ảnh: Nguyễn Duy Hiếu

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

Ban Giám đốc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2020

 17/01/2021
Vietcombank Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 

kinh doanh và Hội nghị Người lao động năm 2021.
Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Giám đốc 

Vietcombank Hà Nội tổng kết những kết quả kinh doanh nổi 
bật của Chi nhánh trong năm 2020; định hướng kinh doanh 

BCH Đảng bộ Vietcombank Thăng Long trao Giấy khen cho các cá nhân, 
tập thể xuất sắc

Vietcombank Quảng Nam

Vietcombank Hải Dương

Vietcombank Vĩnh Phúc

 16/01/2021
Vietcombank Quảng Nam tổ chức thành công Hội nghị 

tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm 
vụ kinh doanh năm 2021.

Hội nghị thông qua 2 chuyên đề: Dự án chuyển đổi mô 
hình thẩm định giá mới; Công tác kiểm tra, kiểm soát tuân thủ 
và Quán triệt Quy định ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của 
CBNV Vietcombank.

Các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh năm 2020 và phổ biến việc triển khai giao chỉ tiêu 
kế hoạch kinh doanh năm 2021; Phổ biến, quán triệt Chỉ thị 
số 01/CT-NHNN ngày 07/01/2021 của Thống đốc NHNN về tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng 
trong năm 2021.

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động đã đạt được, Ban 
Giám đốc trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có 
thành tích tiêu biểu trong năm 2020.

Bài: Bùi Thị Ngọc Tigôn; Ảnh: Mai Hữu Toàn

Bài: Lê Thị Hiệp

Bài: Trịnh Thùy Linh; Ảnh: Nguyễn Văn Thông

 17/01/2021
Vietcombank Vĩnh Phúc tổ chức thành công Hội nghị 

Người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 
2021. 

Hội nghị thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 
Theo đó, năm 2020, mặc dù gặp phải rất nhiều thách thức 
nhưng Chi nhánh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. 
Kết thúc năm, Vietcombank Vĩnh Phúc nằm trong top 4 
ngân hàng có quy mô lớn nhất và là ngân hàng có lợi 
nhuận kinh doanh sau dự phòng rủi ro cao nhất trên địa 
bàn tỉnh.

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo về tình hình 
thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; Tổng 
kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020; Biểu dương 
và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác năm 2020.

Trên tinh thần dân chủ, Hội nghị bầu đoàn gồm 2 đại 
biểu, đại diện cho 121 người lao động Chi nhánh tham dự 
Hội nghị Người lao động Vietcombank năm 2021. 

 16/01/2021
Vietcombank Hải Dương tổ chức thành công Hội nghị 

tổng kết công tác Đảng năm 2020, Hội nghị Người lao động 
và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021. 

Năm 2020, vượt qua mọi khó khăn, Chi nhánh Hải Dương 
cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao: Tổng huy 
động vốn đạt 14.247 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 6.266 tỷ 
đồng, lợi nhuận đạt 366,2 tỷ đồng… 

Ông Võ Văn Đức - Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng bên trái) và bà Hoàng Thị Hằng – 
Phó Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng bên phải) vinh danh 3 tập thể xuất sắc năm 2020

Ông Trần Văn Cúc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc (ngoài 
cùng bên trái) trao thưởng cho các tập thể đoạt giải trong đợt thi đua hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh 2020

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc cùng các phòng đã thẳng thắn 
nhìn nhận những mặt còn yếu kém, hạn chế, thảo luận tìm 
ra phương hướng, giải pháp cụ thể, khắc phục các tồn tại để 
hoạt động hiệu quả hơn. 

Với tinh thần dân chủ, Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân 
dân nhiệm kỳ 2021-2023, bầu đại biểu tham dự Hội nghị 
Người lao động Vietcombank năm 2021.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc và đại diện 22 phòng, ban đã 
ký giao ước thi đua, quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

NỔI BẬT
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Bài: Trần Châu Thúy Vy; Ảnh: Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Sài Thành Bài: Phạm Thị Kim Ngân; Ảnh: Dương Văn Nam

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Linh Chi Bài & Ảnh: Huỳnh Thanh Nhã

Bài & Ảnh: Hiệp Trần

 19/01/2021
Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank tổ chức thành 

công Hội nghị triển khai công tác Đảng và hoạt động kinh 
doanh năm 2021.

Hội nghị thông qua Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 
2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
Trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Vietcombank, 
Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra các định hướng, mục 
tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để 
thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. 

Mặc dù năm 2020 có nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên 
tai… nhưng Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh đáng 
khích lệ: Tổng tài sản đạt 5.486,3 tỷ đồng, tăng 7,9% so với 
đầu năm; Dư nợ thuê tài chính đạt 4.618 tỷ đồng, tăng 4,09% 
so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 123,1 tỷ đồng, tăng 
26,5% so với năm trước và đạt 107% kế hoạch… Kết thúc 
năm, Công ty vẫn tiếp tục duy trì thị phần cho thuê lớn nhất 
trong các công ty thuộc Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam. 

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty đã trao khen thưởng 
cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 
2020.

Ngày 15/12/2020, Chi bộ Vietcombank Sài Thành tổ 
chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho hai đ/c: Phạm Thị Ánh 
Nga - Phó Trưởng phòng DVKH và Trần Châu Thuý Vy - Bí 
thư Đoàn Cơ sở. 

Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, 
đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng. Dưới cờ Tổ quốc, cờ 
Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai đ/c đảng 
viên mới đã tuyên thệ, thể hiện niềm tin, sự trung thành 
tuyệt đối với Đảng và quyết tâm cống hiến, rèn luyện, 
tham gia xây dựng Đảng. 

Hưởng ứng Kế hoạch số 328-KH/TWĐTN-BTG ngày 
10/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức 
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang 
của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”, Đoàn cơ sở 
Vietcombank Long An đã phát động phong trào đến đoàn 
viên, thanh niên trong đơn vị.

Với công tác tuyên 
truyền, triển khai sâu 
rộng, ngoài đoàn viên, 
thanh niên, Đoàn cơ sở 
Vietcombank Long An 
còn nhận được sự tham 
gia nhiệt tình của các đ/c 
đảng viên, với số người 
tham gia. 

Ban chấp hành Đoàn 
cơ sở cũng đã kịp thời 
biểu dương, khen thưởng 
các cá nhân đạt điểm cao 
trong mỗi đợt thi.

Chi bộ Vietcombank Sài Thành 
kết nạp đảng viên mới

Đoàn thanh niên Vietcombank 
Long An tham gia cuộc thi 
tìm hiểu về Đoàn

 Khen thưởng đối với các cán bộ khách hàng có thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua giải ngân cho thuê tài chính

Khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động Công ty trong năm 2020

Ban Giám đốc trao 
Quyết định kết nạp 
đảng viên cho 2 đ/c

Đoàn viên hào hứng tham gia cuộc 
thi tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ 

vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Công ty Cho thuê tài chính 
Vietcombank 

 23/01/2021
Vietcombank Phú Yên tổ chức thành công Hội nghị Người 

lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt 

động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kinh 
doanh năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao 
động tập thể năm 2020; Báo cáo tình hình trích lập, sử dụng 
quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trích nộp kinh phí Công đoàn, 
BHXH, BHYT, BHTN năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban 
Thanh tra nhân dân năm 2020; thực hiện bầu Đại biểu dự Hội 
nghị Người lao động cấp trên năm 2021; ký kết giao ước thi 
đua và phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 
2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Hồng Thái - Bí thư Chi 
bộ, Giám đốc Vietcombank Phú Yên đánh giá cao những nỗ 
lực của tập thể người lao động trong năm vừa qua. Giám đốc 
Chi nhánh đồng thời kêu gọi từng phòng ban, từng CBNV 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện hoạt động 
kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả, phù hợp với định 
hướng chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Vietcombank, phấn đấu để 
Vietcombank Phú Yên tiếp tục là đơn vị thực hiện xuất sắc 
nhiệm vụ năm 2021.

Vietcombank Phú Yên

Vietcombank Chí Linh  24/01/2021
Vietcombank Chí Linh tổ chức thành công Hội nghị triển 

khai nhiệm vụ kinh doanh và Hội nghị Người lao động năm 
2021. 

Tại hội nghị, toàn thể CBNV đã được xem phim phóng sự 
về hoạt động của hệ thống Vietcombank trong năm 2020; 
phim phóng sự nêu 10 dấu ấn khởi sắc trong hoạt động kinh 
doanh của Chi nhánh năm 2020 cùng những tồn tại, khó 
khăn và định hướng, giải pháp kinh doanh trong năm 2021. 

Theo đó, thực hiện phương châm hành động “Chuyển 
đổi - Hiệu quả - Bền vững”, với quan điểm chỉ đạo điều hành 
“Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo”, Chi nhánh phấn đấu 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh 
năm 2021 được giao.

Tại sự kiện, Chi nhánh đã tổng kết, báo cáo tình hình thực 
hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của 
người lao động năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa 
ước lao động, hợp đồng lao động, nội quy lao động, tình hình 
thực hiện quy chế Dân chủ cơ sở, đối thoại tại đơn vị; Báo cáo 
hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 

Cũng tại Hội nghị, Ban Giám đốc cùng CBNV đã đưa ra các 
kiến nghị, đề xuất và phát động thi đua năm 2021, ký giao ước 
thi đua giữa các phòng ban và bầu đại biểu dự Hội nghị Người 
lao động Vietcombank năm 2021.

Vietcombank Phú Yên ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2021

NỔI BẬT

Ban Giám đốc Vietcombank Chí Linh chứng kiến giao ước thi đua 
năm 2021 giữa các phòng 
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 Vietcombank Hải Phòng Vietcombank Bắc Giang

Vietcombank Thăng Long

Vietcombank Tuyên Quang
đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, 
triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2021. Năm 2020, 
trước những khó khăn do đại dịch COVID-19 và thiên tai, 
Vietcombank Thăng Long đã nỗ lực và gặt hái được nhiều kết 
quả ấn tượng, là một trong số ít các Chi nhánh xuất sắc toàn 
diện trên các mặt hoạt động.

Hội nghị đã chứng kiến Lễ trao tặng các danh hiệu 
cao quý của UBND TP. Hà Nội, Thống đốc NHNN dành cho 
các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu của 
Vietcombank Thăng Long. Ban Giám đốc Chi nhánh cũng đã 
quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh và hỗ trợ nghiệp 
vụ trong năm 2020.

Vietcombank Thăng Long với một tập thể hơn 200 CBNV 
cùng một niềm tin, bám sát các mục tiêu chung của Chi 
nhánh là Đoàn kết - Chuyển đổi - Năng động - Sáng tạo đã 
cùng Vietcombank vượt qua mọi thử thách để về đích thành 
công. Hướng đến năm 2021 với sự quyết tâm tiếp tục thực 
hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu được giao, góp phần hiện 
thực hóa các mục tiêu chiến lược của Vietcombank. 

Bài & Ảnh: Vũ Thị Kim Vân Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bài & Ảnh: Linh Triệu 

Bài & ảnh: Trần Thị Mai Khoa 

  23/01/2021
Vietcombank Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt 

động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kinh 
doanh năm 2021.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh 
doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 
năm 2021. Theo đó, năm 2020, trước diễn biến phức tạp của 
dịch COVID-19, tập thể CBNV Vietcombank Hải Phòng đã nỗ 
lực cố gắng để đạt được những kết quả đáng tự hào. 

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh của hệ thống, 
Vietcombank Hải Phòng vinh dự được khen thưởng là 1 trong 
26 Chi nhánh nhận danh hiệu Đơn vị hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm 2020 và là Chi nhánh tiêu biểu trong công tác 
Thu hồi nợ xấu.

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2021 còn nhiều khó khăn, 
thách thức, Ban Giám đốc Chi nhánh quán triệt định hướng 
bám sát phương châm và quan điểm điều hành của Ban Lãnh 
đạo Vietcombank, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành 
vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.

 Ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng trao thưởng cho 4 tập thể 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2020

Ghi nhận những đóng góp trong năm 2020, Giám đốc 
Vietcombank Hải Phòng đã quyết định khen thưởng cho 4 
tập thể hoàn thành xuất sắc, 10 tập thể hoàn thành tốt và 1 
tập thể hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh.

Cùng ngày, Vietcombank Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị 
Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và Hội nghị Người lao 
động năm 2021.

  20/01/2021
Vietcombank Thăng Long tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt 

động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Danh Phương - Ủy viên BCH 

Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh 

Ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh TP. Hà Nội (thứ 3 từ phải sang) trao tặng các danh hiệu cao quý của UBND 

TP. Hà Nội, Thống đốc NHNN cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 Tháng 1/2021
Vietcombank Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai hoạt 

động kinh doanh năm 2021. Tại Hội nghị, Ban Giám đốc Chi 
nhánh đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020. 
Theo đó, Chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh 
doanh chính bao gồm huy động vốn hoàn thành 113% kế 
hoạch, tín dụng hoàn thành 119% kế hoạch, lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh hoàn thành 108%  kế hoạch. Với kết quả 
đó, đơn vị vinh dự được Vietcombank đánh giá là Chi nhánh 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, được Đảng bộ Khối 
Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tặng giấy khen “Đạt tiêu chuẩn 
tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 
2020”.

Bên cạnh kết quả kinh doanh đáng tự hào, trong năm 
2020, Vietcombank Bắc Giang đã quan tâm thực hiện các 
chương trình ASXH như: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh 
hùng, tặng 600 suất quà cho người nghèo, ủng hộ phòng 
chống dịch bệnh COVID-19 số tiền 450 triệu đồng, phối hợp 
với Vietcombank Trụ sở chính tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng 
Trường PTDTBT THCS Sơn Hải, Lục Ngạn,…

Trong những ngày đầu năm mới 2021, Chi nhánh cũng 
thực hiện những chương trình ASXH ý nghĩa như tặng quà Tết 
cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh 
nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. 

 23/01/2021
Vietcombank Tuyên Quang tổ chức thành công Hội nghị 

Người lao động lần thứ III và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 
năm 2021.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh 
doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 
năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, tuy hoạt động kinh 
doanh của Chi nhánh còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh 
thần đoàn kết, nỗ lực, Vietcombank Tuyên Quang đã đạt được 
nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, cuối năm 2020, Chi 
nhánh đã khai trương Phòng giao dịch Sơn Dương - đại diện 
đầu tiên của Vietcombank Tuyên Quang đặt tại huyện Sơn 
Dương. 

Hội nghị cũng được nghe báo cáo về việc thực hiện chế 
độ, chính sách đối với người lao động; công tác ASXH được 
Chi nhánh chú trọng với việc triển khai 11 chương trình tập 
trung tại tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang như: Tài trợ 340 con 
trâu sinh sản và 170 chuồng trại chăn nuôi tại huyện Yên Sơn; 

Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Bắc Giang (đứng giữa) nhận cờ Đơn vị 
xuất sắc năm 2020 từ Vietcombank Trụ sở chính

lắp đặt hệ thống âm thanh Lán Nà Lừa - Tân Trào; xây dựng 
Nhà lớp học huyện Lâm Bình, dự án xây nhà cho người nghèo, 
các đối tượng chính sách tại Hà Giang...

Ban Giám đốc cũng đã biểu dương và khen thưởng các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Hội 
nghị bầu đoàn đại biểu dự Hội nghị Người lao động toàn hệ 
thống Vietcombank năm 2021.

Ông Hà Thành Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc (ngoài cùng bên phải) và ông 
Tô Văn Thành - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Vietcombank Tuyên Quang 

trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
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 23/01/2021
Vietcombank Phố Hiến tổ chức thành công Hội nghị 

Người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.
Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh kế do 

đại dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ, tập thể cán bộ cùng Ban 
Giám đốc Vietcombank Phố Hiến đã đồng lòng, nỗ lực để cơ 
bản hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động kinh 
doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, Báo 
cáo hoạt động của Công đoàn cơ sở và Báo cáo hoạt động 
của Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị đã tổng kết công tác 
thi đua khen thưởng năm 2020, đồng thời biểu dương, khen 
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 
tác năm 2020.

Trên cơ sở dân chủ, Hội nghị đã bầu ra đại biểu đại diện 
cho 61 CBNV Chi nhánh tham dự Hội nghị Người lao động 
Vietcombank năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám 
đốc Vietcombank Phố Hiến ghi nhận và biểu dương sự nỗ 
lực trong năm qua của toàn thể CBNV. Ban Giám đốc tin 
tưởng rằng, với sự đồng lòng và nỗ lực của toàn thể CBNV, 
Vietcombank Phố Hiến sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh 
doanh, trở thành Chi nhánh ngân hàng tiêu biểu trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên trong năm 2021.

Vietcombank Phố Hiến Vietcombank Nam Hải Phòng

Hội nghị khách hàng Vietcombank Long An năm 2021

Vietcombank Quảng Ngãi

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Nga

Bài: Phạm Thị Kim Ngân; Ảnh: Lê Sê Rum

Bài & Ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng

 23/01/2021
Vietcombank Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị người lao 

động, Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2021.  

Tại Hội nghị, người lao động đã được nghe Báo cáo tổng 
kết hoạt động năm 2020, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
và các giải pháp chủ yếu năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng 
các quỹ có liên quan trực tiếp đến người lao động năm 2020. 

Tại sự kiện, Ban Giám đốc cùng các phòng đã đánh giá, 
nhìn nhận những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn 
chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị cũng 
đã thảo luận, tham gia ý kiến nhằm đưa ra giải pháp khắc 
phục những tồn tại trong năm tới. Trên cơ sở đánh giá kết 
quả đã đạt được trong năm 2020, Ban Giám đốc khen thưởng 
các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của 
Chi nhánh. 

Nhằm phát huy tính sáng tạo, nâng cao trách nhiệm và 
quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, Ban 
Giám đốc và BCH Công đoàn chi nhánh đã phát động thi đua 
và thực hiện ký kết giao ước thi đua. 

Đ/c Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Vietcombank Phố Hiến (thứ ba từ phải sang) 
trao thưởng cho các tập thể đoạt giải trong đợt thi đua hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ kinh doanh năm 2020

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh 
thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí cao, toàn thể người lao 
động Vietcombank Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua 
Nghị quyết Hội nghị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2021. Hội nghị cũng đã bầu 3 
đại biểu dự Hội nghị Người lao động Vietcombank năm 2021.

Ban Giám đốc Chi nhánh khen thưởng cho các tập thể 
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

 16/01/2021
Vietcombank Nam Hải Phòng tổ chức thành công Hội 

nghị Người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 
2021. 

Năm 2020 đã qua đi với nhiều khó khăn thử thách do 
thiên tai dịch bệnh. Nhiều ngành nghề trong xã hội bị ảnh 
hưởng nặng nề trong đó có ngành Tài chính ngân hàng. Tuy 
nhiên, Vietcombank Nam Hải Phòng vẫn giữ được đà tăng 
trưởng cao và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được 
giao. Chi nhánh cũng đã thực hiện chính sách miễn giảm lãi 
suất, hỗ trợ tối đa đối với các khách hàng thuộc ngành nghề 
khó khăn do dịch COVID-19 theo chủ trương của ngân hàng 
Trung ương.

Cùng với hoạt động kinh doanh, các hoạt động ASXH 
được Chi nhánh tích cực triển khai như: Thành lập đoàn về 
miền Trung ủng hộ đồng bào bão lụt, ủng hộ người nghèo, 
hoạt động hiến máu nhân đạo…

Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền thông về kết quả 
hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong năm 2020, 
định hướng phát triển của Vietcombank nói chung và Chi 
nhánh Nam Hải Phòng nói riêng trong năm 2021. Ban Giám 
đốc cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích suất 
sắc, đóng góp cho sự phát triển của Chi nhánh trong năm 
2020. 

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc  
,sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể CBNV, Chi nhánh Nam Hải 
Phòng đã vinh dự là một trong các Chi nhánh được tặng Cờ 
thi đua "Chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ tiêu biểu năm 
2020".

Nhằm tri ân sự hợp tác và đóng góp của Quý khách hàng 
đối với sự phát triển và thành công của Chi nhánh, đồng 
thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ trên, ngày 23/01/2021, 
Vietcombank Long An đã tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng 
năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc 
Vietcombank Long An bày tỏ lòng tri ân đến các khách hàng 
đã tin tưởng đồng hành, chia sẻ cơ hội, hợp tác có hiệu quả 
cùng Chi nhánh trong những năm qua, khẳng định sự tin 
tưởng của khách hàng là động lực để Vietcombank Long An 
tiếp tục phấn đấu, phát triển ngày một hiệu quả.

Thay mặt các khách hàng tham dự Hội nghị, ông Mai Trí 
Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Long Hiệp phát biểu khẳng 
định luôn tin tưởng Vietcombank Long An sẽ tiếp tục phát 
triển mạnh mẽ, bền vững và là đối tác tin cậy của các khách 
hàng, đối tác.

Ban Giám đốc chi nhánh khen thưởng các tập thể có thành tích cao trong năm 2020

Đại diện Vietcombank Nam Sài Gòn nhận cờ thi đua "Chi nhánh hoàn thành 
tốt nhiệm vụ tiêu biểu năm 2020"

Đại diện Ban Giám đốc trao quà rút thăm may mắn cho khách hàng tại Hội nghị

24 25CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 330 - THÁNG 03/2021 SỐ 330 - THÁNG 03/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



NỔI BẬT

Bài & Ảnh: Phạm Thu Lan

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh 
đạo NHNN Việt Nam, NHNN Chi nhánh 
Hà Nội, Lãnh đạo Vietcombank… và gần 
400 khách hàng thân thiết đại diện cho 

gần 500.000 khách hàng đã gắn bó với hoạt 
động của Vietcombank Sở giao dịch trong suốt 
thời gian qua.

2020 là một năm đầy biến động đối với nền 
kinh tế thế giới và Việt Nam. Vượt qua khó khăn, 
với nỗ lực và quyết tâm cao, Vietcombank Sở 
giao dịch đã ghi dấu một năm phát triển đầy 
bản lĩnh, trở thành đơn vị duy nhất 6 năm liên 
tiếp được HĐQT Vietcombank khen tặng danh 
hiệu “Chi nhánh đặc biệt xuất sắc” và đoạt giải 
“Chi nhánh tiêu biểu về hiệu quả kinh doanh 
năm 2020”. 

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Văn Tuấn - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch chia sẻ 
những thành tích nổi bật trong hoạt động kinh 

Hội nghị khách hàng 
Vietcombank Sở giao dịch 2021 
Kiến tạo tương lai mới 
NGÀY 20/01/2021, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK SỞ GIAO 
DỊCH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 
THÂN THIẾT NĂM 2021 VỚI CHỦ ĐỀ “KIẾN TẠO TƯƠNG LAI 
MỚI” NHẰM TRI ÂN NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN CỦA ĐỐI 
TÁC, QUÝ KHÁCH HÀNG VÀO SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHI 
NHÁNH TRONG NĂM QUA. 

doanh của đơn vị năm 2020, bày tỏ sự tri ân sâu 
sắc tới tất cả các đối tác, khách hàng đã đồng 
hành, sát cánh cùng Chi nhánh trong chặng 
đường 30 năm hình thành và phát triển.

Đại diện khách hàng, ông Trịnh Văn Tuấn - 
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây 
lắp Điện 1 phát biểu khẳng định mối quan hệ 
bền chặt giữa Công ty và các đơn vị thành viên 
với Vietcombank Sở giao dịch, đặt niềm tin vào 
chất lượng sản phẩm dịch vụ của Vietcombank. 
Ông Tuấn cũng đề cao sự đồng hành của Chi 
nhánh với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch COVID-19, khẳng định doanh nghiệp 
sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài với 
Vietcombank Sở giao dịch trong thời gian tới.

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng 
bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám 
đốc Vietcombank khẳng định, thành quả ấn 
tượng Vietcombank đạt được trong năm 2020 
có sự đóng góp to lớn của Vietcombank Sở Giao 
dịch - một trong hai đơn vị có quy mô tổng tài 
sản và lợi nhuận lớn nhất hệ thống. Ông Dũng 
nhấn mạnh, để đạt được thành quả đó, bên 
cạnh sự chỉ đạo điều hành sát sao của NHNN 
và các đơn vị cấp trên, sự nỗ lực của Lãnh đạo, 
CBNV, Vietcombank Sở giao dịch đã nhận được 
sự tín nhiệm, đồng hành, hợp tác có hiệu quả 
của các đối tác, các khách hàng thân thiết - nhân 
tố quyết định sự thành công lớn nhất của Chi 
nhánh.

Hội nghị khách hàng thân thiết năm 2021 
của Vietcombank Sở giao dịch mang đến không 
gian nghệ thuật đặc sắc, tinh tế, lấy cảm hứng 
từ câu chuyện của Gốm – được sinh ra từ Lửa - 
Đất - Nước, mang triết lý nhân sinh can trường 
và bền bỉ của người Việt Nam.

Các khách hàng chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Phó 
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

 23/01/2021
Vietcombank Hoàn Kiếm đã tổ chức thành công Hội nghị 

tổng kết năm 2020 với hai phần: Phần 1: Hội nghị triển khai 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2021; Phần 2: Hội nghị Người lao 
động năm 2021. 

Năm 2020, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến mọi mặt kinh tế - xã hội toàn thế giới nói chung và Việt 
Nam nói riêng. Trong điều kiện khó khăn đó, nhưng với sự nỗ 
lực hết mình của tập thể cán bộ và Lãnh đạo, Chi nhánh Hoàn 
Kiếm đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Trong đó, các 
chỉ tiêu chính như huy động vốn, tín dụng và nhiều chỉ tiêu 
khác đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao; đạt danh 
hiệu Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, đứng 
thứ 12 trên toàn hệ thống. 

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ thi đua đã vinh dự được trao phần thưởng. Cũng tại 
sự kiện, Ban Giám đốc đã chỉ rõ định hướng hoạt động kinh 
doanh cho năm 2021 nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 
trung ương giao. 

Tiếp đó, Hội nghị Người lao động năm 2021 của Chi nhánh 
được tổ chức nhằm đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ 
của người sử dụng lao động và người lao động. Hội nghị đã 
bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 và bầu 
đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động Vietcombank năm 
2021. 

Vietcombank Hoàn Kiếm

Vietcombank Long An

Bài: Nguyễn Huyền Trang; Ảnh: Trương Duy Thái

Bài: Phạm Thị Kim Ngân; Ảnh: Lê Sê Rum

 23/01/2021
Vietcombank Long An tổ chức Hội nghị Người lao động 

và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021. 
Tại Hội nghị, người lao động đã được nghe báo cáo tóm 

tắt về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong năm 2020, 
chỉ rõ vị thế của đơn vị so với khu vực Tây Nam Bộ, so với hệ 
thống và thị phần của Vietcombank trên địa bàn tỉnh, đúc 
kết kinh nghiệm để tập trung thực hiện kế hoạch kinh doanh 
năm 2021. 

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc đã biểu dương, khen thưởng 
những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng 
góp trong hoạt động của Chi nhánh trong năm 2020.

Hội nghị cũng lắng nghe những ý kiến thảo luận của 
người lao động về việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể 
và Nghị quyết người lao động. Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở đã tiếp thu, hoan nghênh những ý kiến đóng góp đồng 
thời cam kết thực hiện đúng quy chế nhằm bảo vệ quyền lợi 
cho người lao động.

Đ/c Thiều Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm trao giải 
cho tập thể phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Tại sự kiện, Giám đốc Chi nhánh đã phát động thi đua 
năm 2021 đến toàn thể người lao động; Ban Giám đốc cùng 
các lãnh đạo phòng chủ chốt đề ra phương án, các chương 
trình thi đua thiết thực, hiệu quả, đảm bảo kích bán trong 9 
tháng đầu năm 2021 nhằm thực hiện tốt bộ chỉ tiêu Trụ sở 
chính giao. Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã ký kết 
Thỏa ước lao động tập thể năm 2021. 

Ban Giám đốc trao thưởng cho 3 tập thể hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
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Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thành 
Đô - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 
Vietcombank Lào cho biết: Vietcombank 
là một định chế tài chính đứng đầu tại Việt 

Nam và liên tục nhận được các giải thưởng uy tín 
do các tổ chức quốc tế bình chọn, với qui mô tổng 
tài sản trên 1,3 triệu tỷ VNĐ. Vietcombank luôn 
được các Tổng Công ty, Tập đoàn và Doanh nghiệp 
lớn, đầu ngành trong nước và quốc tế ưu tiên lựa 
chọn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính 
như thu xếp vốn tài trợ các dự án, cung cấp vốn 
lưu động, sản phẩm tài trợ thương mại, kinh doanh 
ngoại tệ, quản lý thanh khoản… Kế thừa những lợi 
thế đó, Vietcombank Lào tin tưởng sẽ đem đến cho 
LSFC những dịch vụ tài chính có chất lượng tốt và 
ưu việt nhất trên thị trường. 

Ông Nguyễn Thành Đô cũng bày tỏ mong muốn 
với tiềm năng rất lớn của hai đơn vị, ngoài hợp 
đồng tín dụng được ký kết lần này, sự kiện hôm 
nay sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn cho cả hai 

bên, để Vietcombank Lào có cơ 
hội giới thiệu những sản phẩm 
tài chính tốt nhất của mình tới 
đối tác.

Phát biểu đáp lại ý kiến của 
Vietcombank Lào, ông Anousin 
Pholsena – Quyền Tổng Giám 
đốc LSFC cam kết sẽ chỉ đạo 
sát sao, đồng hành cùng CBNV 
Tổng Công ty thực hiện đúng 
như cam kết đã ký, đưa những 
mong muốn tốt đẹp của hai bên 
thành kết quả cụ thể.

Ông Anousin Pholsena 
cũng mong muốn LSFC và 
Vietcombank Lào sẽ triển khai 

hợp tác toàn diện, lâu dài, đóng góp vào sự phát 
triển chung của hai bên cũng như của kinh tế, 
xã hội hai đất nước Việt Nam - Lào.

LSFC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 
được thành lập năm 1976, là đơn vị trực thuộc 
Cục của Bộ Vật tư với tên gọi là Công ty cung 
cấp nhiên liệu. Năm 1986, LSFC được sáp nhập 
vào một doanh nghiệp kinh doanh mới và đổi 
tên thành Tổng Công ty Xăng dầu Nhà nước Lào 
như hiện nay. Năm 1992, LSFC được cải tổ để 
tiếp tục hoàn thiện hoạt động kinh doanh và 
cung cấp các dịch vụ cho xã hội, phù hợp với 
chính sách mới của Chính phủ Lào. 

LSFC đã đóng vai trò quan trọng trong việc 
ổn định năng lượng dầu khí cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng quốc gia, 
đồng thời kinh doanh cạnh tranh với các công 
ty cung cấp nhiên liệu khác. Hằng năm, sản 
lượng nhập khẩu và phân phối của LSFC có sự 
tăng trưởng lớn theo sự gia tăng tiêu thụ nhiên 
liệu trong nước và đã trở thành Tổng Công ty 
dẫn đầu thị trường nhiên liệu trong nước.

Vietcombank Lào & Tổng Công ty 
Xăng dầu Nhà nước Lào
ký kết hợp đồng tín dụng

Ông Nguyễn Thành Đô - Tổng Giám đốc Vietcombank Lào và ông Anousin Pholsena - 
Quyền Tổng Giám đốc LSFC ký kết hợp tác

NGÀY 28/01/2021, TẠI THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, ĐÃ DIỄN RA 
LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG GIỮA VIETCOMBANK LÀO 
VÀ TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU NHÀ NƯỚC LÀO (LSFC).  

Bài & Ảnh: Đặng Thành

Phát biểu tại sự kiện, Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank 
Lê Quang Vinh cho biết, 
Vietcombank hiện đang là 

ngân hàng có quy mô và thị phần 
giao dịch với khách hàng FDI lớn 
nhất tại Việt Nam với tổng số lượng 
15.000 khách hàng FDI (chiếm 
tỷ trọng gần 50% so với quy mô 
32.500 dự án FDI cả nước đang còn 
hiệu lực). Vietcombank cũng là ngân 
hàng đầu tiên tại Việt Nam thành 
lập Phòng Khách hàng FDI tại Trụ sở 
chính và các bộ phận chuyên trách 
phục vụ khách hàng FDI tại các Chi 
nhánh, tự hào là một trong những 
đối tác uy tín, tin cậy được các bạn 
hàng FDI lựa chọn. 

Thay mặt lãnh đạo địa phương, 
ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nam Định đánh giá cao 

Hội nghị khách hàng FDI 
Vietcombank Nam Định 

NGÀY 22/1/2021, TẠI NAM ĐỊNH, VIETCOMBANK NAM ĐỊNH ĐÃ TỔ 
CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG FDI 2021 NHẰM KÊU 
GỌI, THU HÚT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỀ VỚI ĐỊA PHƯƠNG, 
ĐỒNG THỜI TRI ÂN CÁC DOANH NGHIỆP FDI ĐÃ ĐỒNG HÀNH HỢP 
TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN VỚI CHI NHÁNH TRONG NHỮNG NĂM QUA. 

sự hiện diện và những đóng góp 
của Vietcombank Nam Định đối với 
sự phát triển kinh tế, xã hội của địa 
phương. “Thay mặt cho Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh, tôi biểu dương 
các kết quả mà Vietcombank Nam 
Định đã đạt được trong năm 2020 
vừa qua…”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nam Định Trần Lê Đoài đánh giá.  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh năm 2020, bà Đoàn Thị Hồng 
Nga - Giám đốc Chi nhánh bày tỏ 
lời tri ân sâu sắc đối với sự quan 
tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo 
chính quyền các cấp của tỉnh Nam 
Định và Ban Lãnh đạo Vietcombank 
cũng như sự tin yêu, gắn bó, đồng 
hành của các doanh nghiệp, khách 
hàng nói chung và bạn hàng, khách 
hàng FDI nói riêng. “Vietcombank 
Nam Định mong muốn tiếp tục nhận 

Một số tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Hội nghị Ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định 
phát biểu tại Hội nghị

được sự ủng hộ và hợp tác cùng 
phát triển với các Quý khách hàng, 
cam kết sẽ tiếp tục mang đến khách 
hàng những sản phẩm dịch vụ ngày 
càng chuyên nghiệp với thái độ phục 
vụ chu đáo, tận tâm”, bà Nga bày tỏ.

Thay mặt đại diện hơn 100 
khách hàng tham dự sự kiện, ông Hu 
Yi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
Sợi Dệt nhuộm Yulun (Việt Nam) 
chia sẻ: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng 
chúng tôi đặc biệt may mắn khi lựa 
chọn Vietcombank là đối tác hợp 
tác tài chính của mình. Vietcombank 
là ngân hàng tốt nhất Việt Nam, 
các sản phẩm và dịch vụ do 
Vietcombank cung cấp đã đạt đến 
đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi luôn coi 
Vietcombank là đối tác thân thiết, 
hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã 
được thưởng thức nhiều tiết mục 
văn nghệ đặc sắc mang dấu ấn riêng 
của mỗi quốc gia, dân tộc thuộc 
danh mục Di sản văn hóa phi vật thể 
Quốc gia như: Hát chầu văn truyền 
thống Nam Định; múa quạt truyền 
thống Hàn Quốc; múa đèn lồng 
Trung Quốc…

2021 
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Thực hiện chủ trương của Vietcombank về việc tài trợ cho 
các địa phương bị thiệt hại nặng nề sau các cơn bão cuối năm 
2020, ngày 20/01/2021, tại trụ sở UBND huyện Hoài Ân, tỉnh 
Bình Định, Vietcombank phối hợp với UBND tỉnh và UBND 
huyện Hoài Ân tổ chức lễ trao tài trợ kinh phí xây dựng Trường 
Tiểu học Đak Mang, với tổng giá trị 3,5 tỷ đồng.

Tham dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Bình Định, huyện Hoài Ân, Vietcombank và Chi 
nhánh Bình Định.

Tại buổi lễ, ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank khẳng định, trong những năm qua, 
Vietcombank luôn đồng hành với các chương trình ASXH của 
tỉnh Bình Định. Trong những ngày đầu năm 2021, ngân hàng 
đã trao 500 triệu đồng tặng quà cho các hộ gia đình người 
dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và hiện tại là tài trợ 
3,5 tỷ đồng xây dựng lại Trường Tiểu học Đak Mang. Đây là 
chương trình ASXH có quy mô lớn của Vietcombank được 
triển khai trong năm 2021, nhằm chung tay cùng cộng đồng 
chia sẻ một phần khó khăn với các địa phương miền Trung. 

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Định đánh giá cao hoạt động an sinh có ỹ nghĩa to lớn của 
Vietcombank đối với tỉnh và đề nghị UBND huyện Hoài Ân 
cùng các cơ quan liên quan sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí 
khẩn trương xúc tiến đầu tư xây dựng và sớm đưa công trình 
Trường Tiểu học Đak Mang vào hoạt động.

Cùng ngày, đại diện Vietcombank và Chi nhánh Bình Định 
đã cùng đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dẫn 
đầu đi thăm và trao 34 suất quà trị giá 17 triệu đồng đến các 
hộ gia đình nghèo tại xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân nhằm góp 
phần hỗ trợ bà con vui Xuân đón Tết. 

Nghĩa tình 
NẰM TRONG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG TẶNG 
QUÀ CHO HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGƯỜI 
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN… NHÂN DỊP TẾT 
ĐẾN XUÂN VỀ, TRÊN KHẮP CÁC CHI NHÁNH 
VIETCOMBANK ĐÃ DIỄN RA CÁC HOẠT ĐỘNG 
ASXH Ý NGHĨA. ĐẶC BIỆT, CŨNG TRONG NHỮNG 
NGÀY GIÁP TẾT, TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP 
CỦA DỊCH BỆNH COVID-19, VIETCOMBANK 
ĐÃ KỊP THỜI ỦNG HỘ BẰNG TIỀN MẶT VÀ 
HIỆN VẬT, NHẰM CHUNG TAY HỖ TRỢ CÔNG 
TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TẠI CÁC ĐỊA 
PHƯƠNG.
THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG ASXH Ý 
NGHĨA VÀ THIẾT THỰC NÀY, THƯƠNG HIỆU 
VIETCOMBANK NGÀY CÀNG ĐƯỢC LAN TỎA 
RỘNG RÃI TRONG CỘNG ĐỒNG VỚI HÌNH ẢNH 
NGÂN HÀNG XANH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÌ 
CỘNG ĐỒNG.
TIẾP THEO CHUNG NIỀM TIN SỐ 329, BẢN TIN 
SỐ 330 XIN ĐƯỢC GỬI TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ CHÙM 
TIN, ẢNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA NÀY TẠI 
CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK.

Vietcombank 

Vietcombank tài trợ xây dựng lại 
trường học tại Bình Định trị giá 
3,5 tỷ đồng

Vietcombank Khối Bán buôn Trụ sở chính

 Vietcombank Tuyên Quang

Bài: Nguyễn Đức Minh; Trần Văn Chí; Ảnh: Nguyễn Đức Minh

Bài & Ảnh: Trần Ngọc Hoàng

Bài & Ảnh: Linh Triệu                       

Ông Đặng Hoài Đức – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ hai, từ trái sang) trao 
nguồn kinh phí tài trợ 3,5 tỷ đồng cho đại diện lãnh đạo tỉnh hỗ trợ xây dựng 

Trường Tiểu học Đak Mang

 16/01/2021
Chi bộ, Tổ Công đoàn các Phòng/Ban thuộc Khối Bán 

buôn phối hợp cùng Đoàn thanh niên Chi đoàn 7, Đoàn Cơ 
sở Trụ sở chính là đầu mối cùng các đơn vị từ thiện tổ chức 
chương trình “Mùa Xuân cho em” tại Điểm trường Nà Ban, 
Trường Mầm non Sơn Ca, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, 
tỉnh Sơn La.

Sau 1 tháng vận động tài trợ và chuẩn bị vật tư, thiết bị 
cần thiết, ngày 16/01/2021, Đoàn thanh niên Chi đoàn 7 - 
Khối Bán buôn đã đồng hành cùng các đơn vị từ thiện tổ chức 
Lễ khánh thành và bàn giao Điểm trường Nà Ban, Trường 
Mầm non Sơn Ca trong sự hân hoan của người dân, thầy cô 
và em nhỏ tại đây. Tổng giá trị trang thiết bị học tập và quà 
tặng trị giá 40 triệu đồng.

Điểm trường mới được xây dựng với 2 phòng học, phòng 
bếp và phòng vệ sinh được Vietcombank tài trợ các trang 
thiết bị, đồ dùng học tập gồm: Bàn ghế học sinh, bảng từ, 
tủ để đồ dùng, giá để đồ chơi, tivi, loa di động, bình đun 
siêu tốc, thảm... Các cháu học sinh của trường được Đoàn 
Vietcombank tài trợ, trao tặng cặp sách, đồ chơi, đồ dùng học 
tập, ủng... Trước niềm hân hoan, vui sướng trên những khuôn 
mặt ngây thơ, trong sáng của các bé cùng sự phấn khởi của 
thầy cô giáo và bà con dân bản, các thành viên Vietcombank 
trong đoàn cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, cảm giác mùa 
xuân thực sự đã về với các em nhỏ nơi đây.

 20/01/2021
Vietcombank Tuyên Quang tổ chức trao tặng Quỹ Khuyến 

học tỉnh 300 triệu đồng và tặng quà cho các em học sinh có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thái Sơn, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Trong dịp này, ông Hà Thành Hải - Giám đốc Chi nhánh 
cùng Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang đã trao 
tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập của 
xã Thái Sơn; tặng Quỹ Khuyến học cho Trường Mầm non, Tiểu 
học và THCS Thái Sơn, Trường Tiểu học và THCS Thái Thủy, mỗi 
trường 10 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng cho Trường 
THPT Trung Sơn (huyện Yên Sơn) mua thiết bị lọc nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ 
tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hàm Yên 
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang 
và Vietcombank đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện về vật 
chất và tinh thần cho công tác giáo dục địa phương, đồng 
thời khẳng định đây là nguồn động viên to lớn giúp thầy và 
trò thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Vietcombank trao tặng quà cho các cháu học sinh tại điểm trường

 Ông Hà Thành Hải - Giám đốc Vietcombank Tuyên 
Quang (thứ 2 từ phải sang) và bà Vũ Thị Bích Việt – Chủ 

tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn
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Vietcombank Chí Linh Vietcombank ủng hộ 1 tỷ đồng cho tỉnh Hải Dương phòng chống dịch COVID-19

Chi đoàn Vietcombank Chí Linh Vietcombank Hải Dương

Bài & Ảnh: Hoàng Vân Bài & Ảnh: Phòng Kế toán

Bài & Ảnh: Hiệp Trần Bài & Ảnh: Phòng Kế toán

 30/01/2021
Trước diễn biến phức tạp của làn sóng dịch COVID-19 với 

nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao tại thành phố Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương, ngày 30/01/2021, tại trụ sở UBND thành phố Chí 
Linh, Vietcombank đã trao tặng 560 triệu đồng cho Ủy ban 
MTTQ thành phố Chí Linh để ủng hộ quỹ phòng chống dịch 
COVID-19 nhằm trang bị trang phục y tế, bảo hộ, sát khuẩn 
cho đội ngũ nhân viên y tế, tình nguyện viên đang thực hiện 
công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Trước đó, Vietcombank Chí Linh đã tài trợ cho công tác 
phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 130 triệu 
đồng thông qua Ủy ban MTTQ Chí Linh, NHNN tỉnh Hải 
Dương, Hội phụ nữ thành phố Chí Linh, Thành đoàn Chí Linh, 
Ban chỉ đạo COVID-19 tại một số phường/xã thuộc thành phố 
Chí Linh.

Với sự ủng hộ kịp thời và ý nghĩa, Vietcombank Chí Linh 
hy vọng góp phần thiết thực, chung tay cùng thành phố Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương sớm chiến thắng được dịch bệnh và ổn 
định đời sống kinh tế, xã hội.

 30/01/2021
Làn sóng COVID-19 lần 

thứ 3 đã bất ngờ ập đến vào 
những ngày giáp Tết Nguyên 
đán Tân Sửu 2021, trong đó, 
ổ dịch tại thành phố Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương được phát hiện 
là ổ dịch lớn nhất trong cộng 
đồng từ trước tới nay với nhiều 
ca nhiễm mới và có nguy cơ lây 
lan trên diện rộng. 

Nhằm kịp thời chung tay 
cùng tỉnh Hải Dương nói chung 

và thành phố Chí Linh nói riêng trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh, ngày 30/1/2021, Vietcombank Hải Dương đã trao 
100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch cho thành 
phố Chí Linh thông qua Ủy ban MTTQ thành phố.

Sau 18 năm có mặt trên địa bàn tỉnh, Vietcombank Hải 
Dương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cùng tâm huyết và 
những đóng góp thiết thực cho công tác ASXH, thể hiện 
trách nhiệm đối với cộng đồng. Năm 2020, Chi nhánh đã trao 
ủng hộ 1,350 tỷ đồng cho công tác phòng chống COVID-19 
tại tỉnh Hải Dương từ nguồn ngân sách của Trụ sở chính, 
Vietcombank Hải Dương và Công đoàn Chi nhánh.

Ông Đặng Hoàng Lương - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Chí Linh 
trao tặng quỹ phòng chống dịch COVID-19 cho Ủy ban MTTQ thành phố Chí Linh

Ông Nguyễn Xuân Cao Cường - 
Giám đốc Vietcombank Hải Dương 
trao ủng hộ công tác phòng chống 

dịch COVID-19 cho Ủy ban MTTQ 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 06/02/2021
Vietcombank phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 tại tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông 
Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương ghi nhận và cảm ơn 
Vietcombank đã luôn đồng hành cùng tỉnh, kịp thời và có 
những đóng góp thiết thực cho công tác ASXH của tỉnh nói 
chung và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói 
riêng

Trong năm 2020, Vietcombank cũng đã ủng hộ 1,4 tỷ 
đồng cho các địa phương tại Hải Dương mua sinh phẩm, 
trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19. Ngay trước đó, 
Vietcombank cũng đã kịp thời ủng hộ 760 triệu đồng cho 
thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh trong công tác 
phòng chống dịch bệnh. 

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay, góp sức 
ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa 
qua, Chi đoàn cơ sở Vietcombank Chí Linh đã phát động 
đoàn viên thanh niên trong Chi nhánh đóng góp, ủng hộ 
quỹ phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. 

Kết quả, Chi đoàn đã quyên góp được 16,9 triệu đồng 
và trao cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 thành phố 
Chí Linh. Đồng thời, Chi đoàn đã đến điểm cách ly thuộc 
xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh (là điểm cách ly có nhiều 
phụ nữ và trẻ em) để trao quà tặng là khẩu trang y tế và 
sữa tươi.

Ông Nguyễn Xuân Cao Cường - Giám đốc Vietcombank Hải Dương (thứ 3 từ bên phải 
sang); bà Bùi Thị Nghĩa – Giám đốc Vietcombank Chí Linh (ngoài cùng bên phải) thay 
mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank và ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXHVN 

(thứ 3 từ trái sang) trao biển tài trợ cho Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương

BCH Chi đoàn thanh 
niên trao tặng khẩu 
trang, sữa tươi cho 
1 điểm cách ly của 
thành phố Chí Linh

Vietcombank Hưng Yên
Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

 09/02/2021
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại 

ngay thềm năm mới Tân Sửu 2021, nhằm kịp thời chung 
tay với tỉnh Hưng Yên trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của 
dịch bệnh, Vietcombank Hưng Yên trao tặng Trung tâm kiểm 
soát bênh tật tỉnh Hưng Yên 2.000 bộ lấy mẫu xét nghiệm 
COVID-19 và 70 hộp típ đầu côn 20 µl đầu lọc dùng cho PCR 
với tổng giá trị 105 triệu đồng.

Với hành động thiết thực này, Vietcombank Hưng Yên hy 
vọng sẽ góp phần hỗ trợ chính quyền và nhân dân tỉnh nhà 
cùng đẩy lùi dịch bệnh, giúp người dân đón một cái Tết an 
toàn.

Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Vietcombank Hưng Yên (thứ 3 từ phải sang) 
trao tượng trưng số tiền hỗ trợ đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên

NHỊP SỐNG

32 33CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 330 - THÁNG 03/2021 SỐ 330 - THÁNG 03/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Vietcombank Gia Lai  Vietcombank Khánh Hòa
Bài & Ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh Bài & Ảnh: Võ Thị Thu Hương 

 03/02/2021
Vietcombank Gia Lai trao 100 triệu đồng ủng hộ công 

tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai thông 
qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Tại buổi trao tặng, bà Đỗ Thị Việt Hằng - Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Vietcombank Gia Lai cho biết, món quà là 
tình cảm của tập thể CBNV Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Gia Lai nói riêng dành cho địa phương 
nhằm chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh 
COVID-19. 

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai 
đã gửi lời cảm ơn, tri ân đến Ban Giám đốc cùng toàn thể 
CBNV Vietcombank Gia Lai về món quà hết sức thiết thực, 
góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống 
dịch bệnh, hạn chế được nguy cơ lây nhiễm trong cộng 
đồng.

Cùng ngày, Đoàn cơ sở Vietcombank Gia Lai cũng 
đã hỗ trợ 50 chai nước rửa tay và 20 hộp khẩu trang 
cho Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia 
Lai, chung tay với tuổi trẻ toàn tỉnh phòng chống dịch 
COVID-19. Có thể nói, bên cạnh hoạt động kinh doanh 
hiệu quả, các hoạt động thiết thực hướng tới cộng đồng 
luôn được Vietcombank nói chung và Vietcombank Gia 
Lai nói riêng chú trọng thường xuyên, như một truyền 
thống nhân văn tốt đẹp của doanh nghiệp.

 27, 30 và 31/01/2021
Vietcombank Khánh Hòa thực hiện Chương trình từ 

thiện “Yêu thương và sẻ chia” tại thành phố Nha Trang 
và 4 huyện Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Lâm. 
Hơn 1.500 phần quà với tổng giá trị gần 400 triệu đồng 
đã được trao tặng các đối tượng là người nghèo, người 
khiếm thị, nạn nhân chất độc da cam… Đây là một trong 
những chương trình từ thiện được Chi nhánh thường 
xuyên tổ chức vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Trước đó, ngày 27/01/2021, Vietcombank Khánh Hòa 
cũng đã phối hợp cùng các đơn vị trên địa bàn tổ chức 
trao quà Tết cho người dân tại xã Sơn Thái, huyện miền 
núi Khánh Vĩnh. Hơn 500 phần quà đã được trao đến các 
hộ gia đình là người dân tộc, người nghèo.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Chi nhánh luôn là 
một trong những ngân hàng đi đầu trong các hoạt động 
ASXH trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong năm 2020, 
Chi nhánh đã dành hơn 4 tỷ đồng cho công tác ASXH 
với các chương trình ý nghĩa, thiết thực như xây trường 
học, trồng cây xanh, ủng hộ trung tâm bảo trợ xã hội và 
ủng hộ cho các chương trình xóa đói giảm nghèo khác 
của tỉnh Khánh Hòa… Thông qua các hoạt động ASXH ý 
nghĩa và thiết thực này, thương hiệu Vietcombank ngày 
càng được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng với hình ảnh 
Ngân hàng Xanh phát triển bền vững vì cộng đồng.

Bà Đỗ Thị Việt Hằng - Giám đốc Vietcombank Gia Lai (bên phải) trao ủng hộ 
công tác phòng chống dịch COVID–19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ông Nguyễn Việt Cường – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở (ngoài cùng 
bên phải) trao quà cho các hộ nghèo tại xã Sơn Thái

  02/02/2021
Nằm trong chuỗi các hoạt động ASXH nhân dịp Tết 

Nguyên đán 2021, thông qua Ủy ban MTTQ thành phố Hội 
An, đại diện Vietcombank Hội An, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền 
- Giám đốc Chi nhánh đã đến thăm, chúc Tết và trao tặng 500 
suất quà, tổng giá trị 500 triệu đồng cho các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam. 

Tại sự kiện, ông Trần Tấn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ 
Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hội An đã gửi 
lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Hội An nói riêng đã quan tâm, hỗ trợ quà Tết 
cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
thành phố. Ông Dũng khẳng định, đây là những phần quà rất 
có ý nghĩa, nhằm động viên các hộ nghèo vượt qua khó khăn, 
vươn lên trong cuộc sống, thể hiện trách nhiệm xã hội của 
Vietcombank đối với cộng đồng. 

Vietcombank Hội An

Vietcombank Quảng Ninh

  08/02/2021
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Vietcombank đã 

tài trợ cho UBND thị xã Quảng Yên 500 suất quà, mỗi suất 1 
triệu đồng tiền mặt, cho đối tượng chính sách xã hội, người 
có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh 
Quảng Ninh. 

Cũng nhân dịp này, nhằm chung tay, góp sức, chia sẻ và 
động viên tinh thần đội ngũ y bác sỹ trong công tác phòng 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hạ Long, 
Vietcombank Quảng Ninh đã hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng cho 
nhân viên y tế thực hiện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại 
Bệnh viện dã chiến số 2. 

Trước đó, năm 2020, Vietcombank cũng đã trao tặng 1 tỷ 
đồng bằng tiền để hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh mua vật tư, sinh 
phẩm, hóa chất xét nghiệm COVID-19. Việc chung tay cùng 
chính quyền nhằm động viên, hỗ trợ kịp thời nhân dân địa 
phương là trách nhiệm, đồng thời cũng là nét đẹp văn hóa 
Vietcombank.

Với uy tín là một ngân hàng chuẩn mực quốc tế, người 
bạn đồng hành tin cậy của khách hàng, ngân hàng nhân 
văn và trách nhiệm với cộng đồng, trong những năm qua, 
Vietcombank luôn đặc biệt quan tâm đến công tác ASXH, số 
tiền dành cho hoạt động này luôn ở mức cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Giám đốc Vietcombank Hội An (thứ 6 từ phải sang) 
trao bảng tượng trưng tài trợ tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn cho đại diện 

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hội An

Bài: Nguyễn Huyền Linh 

NHỊP SỐNG
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Vietcombank Quảng NamVietcombank Tây Hà Nội

Vietcombank Dung Quất  Vietcombank Khánh Hòa

Vietcombank Dung Quất

 18-29/01/2021
Vietcombank Quảng Nam phối hợp với Công đoàn 

NHNN, Công đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy và Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức các 
chương trình tặng quà đến người dân có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai ở nhiều địa phương trên 
địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ngày 22/01/2021, đoàn công tác trao tặng 40 suất 
quà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách khó khăn của xã 
miền núi Trà Dơn, thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

Ngày 29/01/2021, Vietcombank Quảng Nam phối hợp với 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh 
tế và Thủy lợi miền Trung tặng 60 suất quà cho xã kết nghĩa Tà 
Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Cũng trong ngày 29/01/2021, Chi nhánh phối hợp với 
Công đoàn NHNN tỉnh Quảng Nam và một số ngân hàng trên 
địa bàn tỉnh tiếp tục tặng 500 suất quà cho các hộ nghèo, 
đối tượng chính sách khó khăn và các gia đình bị thiệt hại 
do thiên tai của các xã miền núi Trà Don và xã Trà Sơn (huyện 

Bài: Bùi Thị Ngọc Tigôn; Ảnh: Mai Hữu ToànBài & Ảnh: Nguyễn Thị Diệu Huyền 

Bài & Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt Bài & Ảnh:  Võ Thị Thu Hương 

Bài & Ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

 30/01/2021
Đoàn cơ sở Vietcombank Dung Quất tổ chức chương trình 

“Tết sẻ chia – Tết yêu thương”, đến thăm và tặng quà tại Trung 
tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đây, Đoàn sơ sở Chi nhánh đã trao tặng 40 suất quà 
cho trẻ em mồ côi, người cao tuổi không nơi nương tựa, 
người khuyết tật, người già neo đơn... đang được chăm sóc, 
nuôi dưỡng tại Trung tâm. Các phần quà gồm bánh, sữa và 
tiền mặt với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thu Trang - Giám đốc Trung tâm, cho biết: 
"Trung tâm rất vui và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đoàn 
cơ sở Vietcombank Dung Quất đã đến thăm và tặng quà các 
đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đây là những món 
quà không chỉ có giá trị về vật chất mà còn mang ý nghĩa 
động viên tinh thần rất lớn. Ông Trang đồng thời bày tỏ hy 
vọng trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục nhận được sự 
quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa để các đối tượng vượt qua 
những khó khăn, thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần.

Công đoàn NHNN tỉnh Quảng Nam và các tổ chức tín dụng trên địa bàn trao quà 
cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại tỉnh 

Quảng Nam

Nam Trà My); xã Bình Sơn và sông Trà (huyện Hiệp Đức); xã 
Ating (huyện Đông Giang), tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, ngày 18/01/2021, Chi nhánh cũng đã phối hợp 
với Ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam và Hội Nông dân tỉnh 
Quảng Nam tặng 70 suất quà cho các gia đình chính sách, gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thăng Bình, 
tỉnh Quảng Nam.

Đoàn cơ sở Vietcombank Dung Quất tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm

 05/02/2021
Vietcombank Tây Hà Nội phối hợp Huyện ủy, Ủy ban 

MTTQ huyện Phú Xuyên tổ chức chương trình trao 100 suất 
quà Tết cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện.

Diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức 
tạp, chương trình đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về 
phòng chống dịch bệnh. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa 
nhân dịp Tết đến Xuân về nhằm mang lại nguồn động viên, 
sự cảm thông, chia sẻ với các gia đình kém may mắn và thể 
hiện sâu sắc tính nhân văn, hướng đến cộng đồng trong văn 
hóa Vietcombank. 

 05/02/2021
Vietcombank Dung Quất phối hợp cùng chính quyền 

địa phương, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
huyện Mộ Đức thực hiện Lễ trao nhà tình nghĩa cho ông 
Nguyễn Bá Cộ ở tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi là hộ gia đình liệt sĩ có công với 
cách mạng, bản thân ông Cộ là thương binh hạng 2.

Căn nhà được xây dựng với kinh phí hơn 180 triệu 
đồng, trong đó Vietcombank Dung Quất tài trợ 70 triệu 
đồng. Ngôi nhà được bàn giao ngay trước thềm Tết 
Nguyên đán Tân Sửu 2021, mang lại không khí phấn khởi 
cho gia đình vui Xuân đón Tết.

Tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Bá Cộ không giấu được 
niềm vui, xúc động, bày tỏ sự biết ơn tới chính quyền, 
đoàn thể và Vietcombank Dung Quất đã giúp đỡ, tạo 
điều kiện cho gia đình được sinh sống trong ngôi nhà 
vững chắc hơn, dần ổn định cuộc sống.

Đ/c Nguyễn Xuân Hiệp - Phó Giám đốc Chi nhánh Tây Hà Nội trao quà Tết 
trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của thành phố Nha 
Trang, trong ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021, Vietcombank 
Khánh Hòa đã tham gia và tài trợ toàn bộ chi phí cho chương 
trình. 91 cây dừa - tượng trưng cho kỷ niệm 91 năm thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã được trồng dọc bờ biển để tạo 
thêm không gian xanh cho thành phố biển Nha Trang xinh 
đẹp. Tổng chi phí tài trợ cho chương trình là 200 triệu đồng 
được trích từ quỹ phúc lợi của Chi nhánh. 

Bên cạnh các chương trình ASXH được thực hiện hằng 
năm, Vietcombank Khánh Hòa còn tích cực tham gia các 
chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ môi 
trường. Với chương trình Tết trồng cây này, Chi nhánh tiếp tục 
khẳng định và lan tỏa giá trị thương hiệu Vietcombank - Ngân 
hàng Xanh phát triển bền vững vì cộng đồng.

Đại diện 
Vietcombank Dung 
Quất và chính quyền 
địa phương trao nhà 
tình nghĩa cho gia 
đình chính sách

Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Vietcombank Khánh Hòa tham gia 
Chương trình Tết trồng cây 
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 02/02/2021
Công đoàn Vietcombank Hưng Yên đi thăm, chúc Tết và 

tặng quà hỗ trợ chi phí mua vé tàu, xe về quê đón Tết cho các 
công nhân có thu nhập thấp đang làm việc tại một số doanh 
nghiệp là khách hàng truyền thống của Chi nhánh đang hoạt 
động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Vietcombank Hưng Yên đã trao tặng 200 suất 
quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng), tổng giá trị 100 triệu 
đồng nhằm san sẻ, động viên tinh thần, góp phần giúp công 
nhân thu nhập thấp đón một cái Tết thêm vui vẻ, đầm ấm.

Trước đó, Vietcombank Hưng Yên cũng đã đến trao tặng 
nhiều phần quà với tổng giá trị 17 triệu đồng cho trẻ em 
nghèo khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn và Mẹ Việt 
Nam Anh hùng tại các huyện Kim Động, Khoái Châu, Tiên Lữ 
thuộc tỉnh Hưng Yên.

Đây là hoạt động thường niên của Chi nhánh mỗi khi Tết 
đến Xuân về, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, lòng nhân ái 
đối với những hoàn cảnh khó khăn, tinh thần trách nhiệm của 
mỗi cán bộ Vietcombank Hưng Yên với cộng đồng.

Vietcombank Hưng Yên Vietcombank Bến Tre 

Vietcombank Phú Yên

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang Bài & Ảnh: Châu Diễm

Bài & Ảnh: Huỳnh Thanh Nhã

 26-29/01/2021
Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, 

phát huy tinh thần tương thân tương ái quý báu của dân tộc, 
Vietcombank Phú Yên đã tổ chức chương trình “Tết nghĩa 
tình”, tặng quà cho các hộ nghèo tỉnh Phú Yên.

Theo đó, từ ngày 26-29/01/2021, Vietcombank Phú Yên đã 
đến thăm hỏi và trao tặng 264 suất quà Tết trị giá 132 triệu 
đồng cho các hộ nghèo, hội viên hội phụ nữ và đối tượng có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương. Cụ thể: Xã 
Ea Lâm (huyện Sông Hinh) có 136 suất, Hội Liên hiệp phụ nữ 
tỉnh Phú Yên có 40 suất, phường 4 và phường 6 (thành phố 
Tuy Hòa) có 88 suất.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của tập thể 
CBNV Vietcombank Phú Yên, thể hiện tinh thần tương thân, 
tương ái nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn đối với các 
hộ nghèo ở địa phương, góp phần giúp người dân đón một 
cái Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Đ/c Hoàng Ngọc Anh - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (thứ 3 từ trái sang) 
trao quà tới đại diện Công ty Minh Ngọc

Đoàn thanh niên Vietcombank Hưng Yên trao quà tết tới các em học sinh trường 
phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Chi nhánh (thứ 
2 từ trái sang) và bà Lê Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng 

Hành chính nhân sự (ngoài cùng bên trái) tặng quà Tết cho người nghèo tại UBND 
phường 6

 30/1/2021 – 4/2/2021
Nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021, nhằm chia sẻ khó khăn, 

giúp đỡ những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 
tỉnh có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết đầm ấm và góp phần 
cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh chăm 
lo cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo được tốt hơn, 
Vietcombank Bến Tre đã thực hiện chuỗi hoạt động ASXH.

Cụ thể, Chi nhánh đã phối hợp với Lãnh đạo địa phương, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre và Ủy ban MTTQ của 9 
huyện, thành phố thuộc tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình 
tặng quà Tết cho gia đình chính sách và các hộ dân có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 4.000 phần quà, mỗi phần trị 
giá 500.000 đồng bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, tổng 
giá trị chương trình tài trợ là 2 tỷ đồng do Vietcombank tài trợ 
đã được trao tặng tới bà con.

Các phần quà được trao tặng cho các địa phương bao 
gồm: Huyện Chợ Lách 600 phần, Mỏ Cày Nam 600 phần, Ba 
Tri 600 phần, Giồng Trôm 400 phần, Châu Thành 400 phần, 
Bình Đại 400 phần, Mỏ Cày Bắc 400 phần, Thạnh Phú 400 
phần và TP Bến Tre 200 phần. Thời gian tổ chức trao quà bắt 
đầu từ ngày 30/01/2021 đến trước Tết Nguyên đán năm Tân 
Sửu 2021.

Những phần quà Tết không chỉ có ý nghĩa về vật chất, mà 
còn là nguồn động viên tinh thần cho người dân trước thềm 
năm mới, giúp các hộ gia đình vui Xuân đón Tết ấm áp nghĩa 
tình.

Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động ASXH của 
Vietcombank Bến Tre, ngày 30/01/2021, ông Trần Văn Thuận 
- Giám đốc Chi nhánh, BCH Chi đoàn cơ sở và đại diện Phòng 
giao dịch Chợ Lách phối hợp cùng lãnh đạo chính quyền địa 
phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Lách thực hiện lễ 
trao nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Ni, ấp Mỹ Sơn Tây, xã 
Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là hộ gia đình chính 
sách gặp khó khăn về nhà ở của địa phương.

Căn nhà được xây dựng với kinh phí 50 triệu đồng do 
Vietcombank Bến Tre tài trợ, được trao tặng ngay thềm năm 
mới Tân Sửu 2021, mang lại không khí phấn khởi cho gia đình 
vui Xuân đón Tết. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng, 
chính quyền địa phương và Vietcombank Bến Tre đối với các 
hộ gia đình chính sách, nêu cao truyền thống uống nước nhớ 
nguồn của dân tộc.

Ông Nguyễn Anh Duy - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
trao quà tại huyện Mỏ Cày Bắc ngày 03/02/2021

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Chi nhánh (hàng 2, đứng giữa) tại lễ 
trao nhà tình nghĩa
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Với định hướng mục tiêu trở thành đối 
tác chiến lược và có sự hợp tác toàn diện 
trong hoạt động kinh doanh của hai bên, 
Vietcombank và BTPIZ cam kết duy trì hợp 

tác toàn diện, lâu dài, phù hợp với các chiến lược, 
kế hoạch kinh doanh của mỗi bên trong khuôn khổ 
pháp luật trên các lĩnh vực. 

Theo đó, Vietcombank sẽ cung cấp cho BTPIZ 
các dịch vụ: Huy động vốn và quản lý tiền tệ; thanh 
toán quốc tế và tài trợ thương mại; tài trợ vốn lưu 
động; tài trợ dự án; trả lương và dịch vụ tài chính 
cá nhân cho CBNV...

BTPIZ ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ 
của Vietcombank và hỗ trợ Vietcombank thông 

qua việc giới thiệu các nhà 
cung cấp, nhà đầu tư thứ cấp, 
các khách hàng của BTPIZ để 
sử dụng và mở rộng phạm vi 
sử dụng toàn diện sản phẩm 
dịch vụ của Vietcombank 
trên cơ sở dịch vụ của 
Vietcombank đảm bảo cạnh 
tranh hiệu quả về chất lượng 
dịch vụ.

Tại buổi lễ, bà Đậu 
Thị Thúy Vân - Giám đốc 
Vietcombank Thành Công 
phát biểu mong muốn thỏa 
thuận được ký kết sẽ tạo tiền 
đề và định hướng để các đơn 
vị của hai bên khai thác thế 
mạnh, phát triển quan hệ 
hợp tác kinh doanh lâu dài và 
bền vững.

Bà Trần Thị Lệ Nga - 
Thành viên HĐQT BTPIZ 
khẳng định vui mừng khi 
trở thành đối tác chiến lược 
của Vietcombank và cho 
biết: Thoả thuận được ký 
kết là kết quả của những nỗ 
lực không ngừng từ hai bên 
trong quá trình hợp tác vừa 
qua, làm tiền đề cho những 
bước phát triển trong thời 
gian tới, đồng thời mong 
muốn tiếp tục đồng hành 
cùng Vietcombank trong quá 
trình phát triển của Công ty.

BTPIZ là doanh nghiệp 
FDI với vốn đầu tư của các 
nhà đầu tư thực hiện gồm: 
Infra Asia Hong Kong, Deep C 

Blue Hong Kong và Công ty CP Tập đoàn Hateco 
(Hateco Group). Hiện tại, Deep C đã và đang 
triển khai phát triển 5 khu công nghiệp tại Việt 
Nam bao gồm: Đình Vũ (Deep C1), Nam Đình 
Vũ (Deep C2), Hồng Đức (Deep C3); Nam Tiền 
Phong (Deep C 4); Đầm Nhà Mạc (Deep C 5) với 
quy mô trên 3.000 ha đất cho thuê. 

Hateco Group hiện là một trong những nhà 
đầu tư bất động sản có uy tín và đã khẳng định 
được thương hiệu với hàng loạt dự án như: 
Hateco Apollo; Hateco Green city; Hateco Green 
Park; Hateco Laroma; Hateco Hoàng Mai; Khu 
đô thị Trần Lãm (Thái Bình), Hateco Lào Cai.

Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Thức

Vietcombank & Công ty CP 
Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong 
ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược
NGÀY 22/01/2021, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK VÀ CÔNG TY CP KHU CÔNG 
NGHIỆP BẮC TIỀN PHONG (BTPIZ) ĐÃ CÓ CUỘC LÀM VIỆC NHẰM ĐI ĐẾN 
KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC. TẠI SỰ KIỆN, VIETCOMBANK 
THÀNH CÔNG VÀ VIETCOMBANK HẢI PHÒNG ĐÃ ĐẠI DIỆN VIETCOMBANK 
THỰC HIỆN KÝ KẾT VỚI BTPIZ.

Ông O. Jaspaert – Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Bắc Tiền Phong (ngồi giữa) cùng bà Đậu Thị Thúy Vân – Giám đốc 
Vietcombank Thành Công (ngồi bên trái) và ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng (ngồi bên phải) ký kết 

thỏa thuận hợp tác chiến lược Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Việt Hằng 
- Giám đốc Vietcombank Gia Lai cho biết, 
Vietcombank đã hợp tác với GEC từ năm 
2002. Trong suốt 18 năm đồng hành, 

nhiều nhà máy năng lượng tái tạo lớn của GEC 
đã nhận được sự hỗ trợ tín dụng kịp thời từ phía 
Vietcombank nói chung và Vietcombank Gia Lai 
nói riêng, nổi bật là nhà máy điện mặt trời Krông 
Pa (Gia Lai), Hàm Phú 2 (Bình Thuận). Năm 2021, 
Vietcombank Gia Lai tiếp tục là ngân hàng đầu mối 
thu xếp nguồn vốn cho Dự án Nhà máy điện gió 
Ia Bang 1 (của Công ty CP Điện gió Ia Bang - Công 
ty con của GEC),  công suất 50MW, tổng mức đầu 
tư dự kiến 1.954 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn do 
Vietcombank tài trợ là 1.560 tỷ đồng, dự kiến giải 
ngân trong năm 2021.

Dự án Nhà máy điện gió Ia Bang 1 với công 
nghệ tiên tiến, hiện đại sẽ đóng góp vai trò quan 

Bài & Ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh

Vietcombank Gia Lai 
ký kết hợp đồng tín dụng
tài trợ Dự án Nhà máy điện gió 
Ia Bang 1 trị giá 1.560 tỷ đồng
NGÀY 19/1/2021, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 
TÍN DỤNG DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ IA BANG 1 GIỮA VIETCOMBANK GIA 
LAI VÀ CÔNG TY CP ĐIỆN GIÓ IA BANG, THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY CP 
ĐIỆN GIA LAI (GEC) THUỘC TẬP ĐOÀN THÀNH THÀNH CÔNG (TTC) VỚI 
TỔNG NGUỒN VỐN TÀI TRỢ LÊN ĐẾN 1.560 TỶ ĐỒNG, DỰ KIẾN GIẢI NGÂN 
TRONG NĂM 2021.

trọng trong việc phát triển 
lưới điện của khu vực, là cơ 
sở tạo điều kiện thuận lợi để 
phát triển các ngành công 
nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo 
dục,… góp phần làm tăng tỷ 
trọng giữa nguồn năng lượng 
tái tạo so với các nguồn khác 
trong hệ thống điện, góp 
phần ổn định việc cung cấp 
điện cho nền kinh tế. 

Việc ký kết Hợp đồng tín 
dụng tài trợ tự án này đánh 
dấu bước phát triển trong 
quan hệ giữa Vietcombank 
và Tập đoàn TTC nói chung 
và GEC nói riêng. Dự án khi 
đi vào vận hành sẽ góp phần 

khai thác có hiệu quả tiềm năng về lĩnh vực 
công nghiệp điện năng trên địa bàn Tây Nguyên, 
đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa – hiện 
đại hóa, tăng nguồn thu cho ngân sách các địa 
phương.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thái Hà - 
Tổng Giám đốc GEC kiêm Chủ tịch Công ty CP 
Điện gió Ia Bang đánh giá cao mối quan hệ hợp 
tác giữa Vietcombank và Tập đoàn TTC nói 
chung và GEC nói riêng. Bà Hà khẳng định, Nhà 
máy Điện gió Ia Bang 1 là một trong những dự 
án lớn của công ty trong năm 2021 và sẽ góp 
phần làm tăng nguồn năng lượng tái tạo, ổn 
định việc cung cấp điện cho nền kinh tế. 

Tại sự kiện, các bên cam kết thực hiện đầy 
đủ trách nhiệm, vai trò của mình trong dự án, 
nâng mối quan hệ lên tầm cao mới.

Bà Đỗ Thị Việt Hằng - Giám đốc Vietcombank Gia Lai, ông Lê Thanh Vinh - 
Giám đốc Công ty CP Điện gió Ia Bang ký kết hợp đồng tín dụng

KẾT NỐI

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết
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Cụ thể, ngày 6/01/2021, tại trụ 
sở Chi nhánh, Vietcombank 
Kỳ Đồng và Công ty CP Năng 
lượng Lộc Ninh 5 tổ chức Lễ 

ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự 
án Nhà máy điện năng lượng mặt 
trời Lộc Ninh 5 có công suất 50MWp 
tại tỉnh Bình Phước.

Dự án do Công ty CP Năng lượng 
Lộc Ninh 5 thuộc Tập đoàn Hưng 
Hải làm chủ đầu tư. Nhà máy điện 
năng lượng mặt trời Lộc Ninh 5 nằm 
trong cụm 5 nhà máy điện mặt trời 
có tổng công suất 800MWp của Tập 
đoàn Hưng Hải, được xây dựng trên 
diện tích 60 ha tại xã Lộc Tấn, huyện 
Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tổng 
mức đầu tư gần 900 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông 
Trương Anh Tuấn - Giám đốc 

Vietcombank Kỳ Đồng 
tài trợ tín dụng dự án 
điện mặt trời và điện gió

Bài & Ảnh: Bùi Xuân Nam 

VỪA QUA, VIETCOMBANK KỲ ĐỒNG ĐÃ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN 
DỤNG TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI (TẠI BÌNH PHƯỚC) VỚI CÔNG 
TY CP NĂNG LƯỢNG LỘC NINH 5 VÀ DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ (TẠI QUẢNG 
BÌNH) VỚI CÔNG TY CP ĐIỆN GIÓ BT2, KHẲNG ĐỊNH MỐI QUAN HỆ 
HỢP TÁC NGÀY CÀNG BỀN CHẶT GIỮA CHI NHÁNH VÀ CÁC ĐỐI TÁC.

Vietcombank Kỳ Đồng khẳng định: 
Với một đối tác có tiềm lực tài chính 
mạnh mẽ cùng nhiều năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và 
phát triển các dự án năng lượng như 
Tập đoàn Hưng Hải, Ban Giám đốc 
Chi nhánh Kỳ Đồng đánh giá rất cao 
về tính khả thi của Dự án, đặc biệt 
về việc đảm bảo tiến độ đóng điện 
theo kế hoạch.

Ông Trần Đình Hải - Chủ tịch Tập 
đoàn Hưng Hải bày tỏ lời cảm ơn tới 
Ban Lãnh đạo Vietcombank và Chi 
nhánh Kỳ Đồng, đánh giá sự kiện 
ngày hôm nay đánh dấu một bước 
tiến quan trọng trong quan hệ hợp 
tác giữa hai bên. 

Trước đó, ngày 29/12/2020, tại 
TP. Hồ Chí Minh, Vietcombank Kỳ 
Đồng và Công ty CP Điện gió BT2 đã 

tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng 
tài trợ Dự án điện gió BT2 tại tỉnh 
Quảng Bình với công suất 100,8MW.

Công ty CP Điện gió BT2 là 
đơn vị thành viên của Ami AC 
Renewables (AAR) -  đơn vị liên 
doanh hợp tác giữa AMI Renewables 
và AC Energy - một trong những 
thành viên tập đoàn đa ngành lâu 
đời và lớn nhất tại Philippines - 
Ayala Corporation.

Dự án do Công ty CP Điện gió 
BT2 là chủ đầu tư tại tỉnh Quảng 
Bình, thuộc Cụm Trang trại Điện gió 
B&T có tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng, 
công suất 210 MW, là cụm trang trại 
điện gió onshore được đánh giá là 
có quy mô lớn nhất tại Việt Nam 
hiện nay. Dự án điện gió BT2 được 
thực hiện bởi các nhà thầu kinh 
nghiệm trong nước và quốc tế. 

Với thế mạnh về nguồn vốn, 
chính sách linh hoạt, sản phẩm đa 
dạng, công nghệ hiện đại và đội 
ngũ CBNV chuyên nghiệp, tận tâm, 
Vietcombank Kỳ Đồng cam kết cung 
cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính 
hiện đại với chất lượng vượt trội và 
nhiều tiện ích nhất đến khách hàng, 
tương xứng với vị thế, tiềm lực và 
uy tín thương hiệu của Vietcombank 
với Tập đoàn Hưng Hải và Ami AC 
Renewables. 

Ông Nguyễn Lê Trường – Giám đốc Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5 (bên trái) và 
ông Trương Anh Tuấn - Giám đốc Vietcombank Kỳ Đồng ký kết hợp đồng tín dụng trị 

giá 562 tỷ đồng tài trợ Nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 5 (50MWp)

Ông Nguyễn Nam Thắng – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty CP Điện gió BT2 
(bên trái) và ông Trương Anh Tuấn - Giám đốc Vietcombank Kỳ Đồng ký kết hợp đồng 

tín dụng trị giá 2.350 tỷ đồng tài trợ dự án điện gió BT2

Bài & Ảnh: Bùi Xuân Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 
Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank 

trân trọng cảm ơn PV GAS đã chia sẻ, hợp tác 
trong thời gian qua và tin tưởng rằng khi Dự 
án đi vào hoạt động, PV GAS sẽ có những bước 
đột phá và thành công hơn nữa trong tương lai. 
Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng khẳng định, 
việc cấp tín dụng cho “Giai đoạn 2 - Dự án Đầu 
tư xây dựng đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 
2 điều chỉnh” nằm trong định hướng phát triển 
của Vietcombank đối với lĩnh vực năng lượng. 

“Đây có thể coi là một cột mốc quan trọng, 
ghi nhận kết quả chặng đường song hành của 
hai bên trong những năm đã qua, đồng thời mở 
ra một giai đoạn mới với sự hợp tác chặt chẽ 
và toàn diện nhất nhằm khai thác tốt nhất tiềm 

Vietcombank & PV GAS 
ký hợp đồng tín dụng trị giá

năng của mỗi bên, mang lại lợi ích chung, tổng 
thể cho cả Vietcombank và PV GAS”, ông Dũng 
nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, ông Dương Mạnh Sơn - Bí 
thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PV GAS khẳng định, 
sự hợp tác giữa PV GAS và Vietcombank trong 
dự án này là một bước phát triển quan trọng 
trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai 
bên và hy vọng mối quan hệ này sẽ ngày càng 
phát triển trong tương lai.

Nằm trong “Quy hoạch tổng thể phát triển 
ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2035” đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Dự án Đường 
ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 có vai trò quan 
trọng trong nhiệm vụ phát triển đồng bộ cơ sở 
hạ tầng ngành công nghiệp khí Việt Nam. 

NGÀY 19/01/2021, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, VIETCOMBANK VÀ 
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP (PV GAS) TỔ CHỨC 
LỄ KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 1.500 TỶ ĐỒNG TÀI TRỢ 
“GIAI ĐOẠN 2 - DỰ ÁN ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ NAM CÔN 
SƠN 2 ĐIỀU CHỈNH”, TRONG ĐÓ VIETCOMBANK KỲ ĐỒNG 
LÀM ĐẦU MỐI ĐẠI DIỆN VIETCOMBANK CẤP TÍN DỤNG 
1.000 TỶ ĐỒNG.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

 Ông Phạm Đăng Nam – Phó Tổng Giám đốc PV GAS (bên phải) và 
ông Trương Anh Tuấn – Giám đốc Vietcombank Kỳ Đồng đại diện 

2 bên ký hợp đồng tín dụng 1.500 tỷ tài trợ “Giai đoạn 2 - Dự án 
đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh”

Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 
giai đoạn 1 vào năm 2015 với 151km tuyến ống 
biển từ KP 207.5 đến giàn BK-Thiên Ưng. Dự án 
được tiếp tục hỗ trợ tài chính để đẩy nhanh tiến 
độ hoàn thành sẽ tạo bước đi mạnh mẽ để PV 
GAS hoàn thiện toàn bộ Chiến lược phát triển, 
đóng góp lớn cho an ninh năng lượng quốc gia.

Việc ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án 
lần này góp phần tạo ra những đóng góp tích 
cực vào mục tiêu phát triển ngành công nghiệp 
khí nói riêng và nền kinh tế, xã hội nói chung, 
đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác 
chiến lược, lâu dài, toàn diện giữa PV GAS và 
Vietcombank.

1.500 tỷ đồng

KẾT NỐI
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KẾT NỐI

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Đức 
- Giám đốc Vietcombank Quảng Nam 
khẳng định: “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 Quảng 
Nam nói riêng. Đội ngũ Vietcombank Quảng 
Nam cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để cung 
cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng với tiện 
ích và dịch vụ tốt nhất”.

Hiện nay, Vietcombank Quảng Nam là ngân 
hàng tiên phong trong việc đẩy mạnh phát triển 
dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong 
lĩnh vực dịch vụ công. Chi nhánh cũng là đơn 
vị ngân hàng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam kết nối thành công trên Cổng dịch vụ công 
Quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 
nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Ngày 07/01/2021, Vietcombank Hà Nam tổ chức Lễ ký 
kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án “Nhà máy thủy 
điện Bản Nhùng Kỳ Cùng 6” do Vietcombank Hà Nam 
làm đầu mối cho vay cùng Vietcombank Sóc Sơn, 

Vietcombank Lạng Sơn với Công ty CP Tập đoàn tư vấn đầu 
tư xây dựng Hải Lý (Tập đoàn Hải Lý) làm chủ đầu tư dự án. 
Dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tổng mức 
đầu tư 481 tỷ đồng, trong đó Vietcombank cấp tín dụng 250 
tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bạch Thành Long - Giám đốc 
Vietcombank Hà Nam bày bày tỏ sự trân trọng với Tập đoàn 
Hải Lý vì sự chia sẻ, hợp tác trong thời gian qua, đồng thời 
tin tưởng rằng khi Dự án đi vào hoạt động, doanh nghiệp 
sẽ có những bước đột phá và thành công hơn nữa. Việc 
cấp tín dụng đầu tư dự án thủy điện Bản Nhùng nằm trong 
định hướng phát triển của Vietcombank đối với lĩnh vực 
thủy điện, trong kế hoạch kinh doanh năm 2021 của các Chi 
nhánh Vietcombank. 

Thay mặt Tập đoàn Hải Lý, ông Trần Đức Lý - Chủ tịch 
HĐQT, Tổng Giám đốc gửi lời cảm ơn chân thành đến sự 
hỗ trợ, đồng hành của Vietcombank Hà Nam trong quá 
trình phát triển gần 30 năm qua của doanh nghiệp để có 
thành công như hiện tại. Đặc biệt, Công ty rất vinh dự được 
Vietcombank lựa chọn là đối tác tài trợ vốn cho dự án. Công 
ty cam kết sử dụng vốn đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả 
đầu tư, mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày 
càng bền chặt và tốt đẹp.

Vietcombank Quảng Nam 
ký thỏa thuận hợp tác 
triển khai thanh toán 
không dùng tiền mặt

Bài & Ảnh: Bùi Thị Ngọc Tigôn

Bài & Ảnh: Trần Thị Thu Hà

NGÀY 29/12/2020, VIETCOMBANK QUẢNG 
NAM PHỐI HỢP CÙNG TRUNG TÂM HÀNH 
CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH 
QUẢNG NAM, SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 
THÔNG TỈNH TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT THỎA 
THUẬN HỢP TÁC TRIỂN KHAI THANH 
TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CỔNG 
DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA. 

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ((đứng thứ 
4 từ trái sang) cùng toàn thể Ban lãnh đạo, đại diện phòng ban chứng 

kiến các bên thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thanh 
toán không dùng tiền mặt tại Cổng dịch vụ công Quốc gia

Vietcombank Hà Nam 
& Tập đoàn Hải Lý 
ký hợp đồng tín dụng

Ông Bạch Thành Long (bên trái) - Giám đốc Vietcombank Hà Nam và ông Trần Đức Lý - 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hải Lý trong lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài 

trợ dự án “Nhà máy thủy điện bản Nhùng Kỳ Cùng 6” Bài: Phòng CSSPBB, Ảnh: Phòng QHCC

Giao dịch được thực hiện trên nền tảng Contour, và 
cơ sở công nghệ chuỗi khối Corda của R3, thuộc 
giai đoạn thí điểm Beta của Contour. Tín dụng thư 
này nhằm hỗ trợ cho Công ty TNHH Kirby Đông 

Nam Á (bên mua) mua sản phẩm thép mạ nhôm kẽm 
phủ sơn của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (bên bán), 
trong đó HSBC Việt Nam đóng vai trò là ngân hàng phát 
hành tín dụng thư và Vietcombank là ngân hàng thông 
báo/ngân hàng được chỉ định. 

Toàn bộ quy trình của giao dịch tín dụng thư này 
(ngoại trừ phần thanh toán) được hoàn thành trên một 
nền tảng duy nhất là Contour, thay vì sử dụng nhiều 
hệ thống khác nhau. Tất cả bốn bên (HSBC Việt Nam, 
Vietcombank, Kirby Đông Nam Á và Tôn Đông Á) đều 
có thể truy cập đồng thời và cập nhật các thông tin liên 
quan trên nền tảng Contour, thông qua một giao diện 
web đơn giản kết nối với các nút mạng (node) chuyên 
biệt của mình.

Việc phát hành và thông báo tín dụng thư bằng tiền 
đồng này được thực hiện thành công trong vòng 27 
phút, nhanh hơn rất nhiều so với phương thức truyền 
thống vốn thường mất từ ba đến năm ngày làm việc.

Một điểm nhấn mang tính bước ngoặt khác trong 
giao dịch này là các bên đã hoàn thành việc xuất trình 
bộ chứng từ trên Contour thay cho việc phải gửi chứng 
từ giấy qua đường chuyển phát với nhiều công đoạn thủ 
công, phát sinh nhiều chi phí. Bộ chứng từ điện tử đã 
được xử lý và gửi từ bên bán lần lượt qua ngân hàng bên 
bán, ngân hàng phát hành tới bên mua trong vòng nửa 
ngày thay vì khoảng 10 ngày như trước. 

Vietcombank & HSBC Việt Nam
đồng thực hiện giao dịch tín 
dụng thư nội địa trên nền tảng 
chuỗi khối đầu tiên tại Việt Nam

NGÀY 29/12/2020, VIETCOMBANK VÀ NGÂN 
HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC VIỆT NAM 
(HSBC VIỆT NAM) CÔNG BỐ ĐÃ ĐỒNG THỰC HIỆN 
THÀNH CÔNG GIAO DỊCH TÍN DỤNG THƯ (LC) NỘI 
ĐỊA BẰNG TIỀN ĐỒNG TRÊN NỀN TẢNG CHUỖI 
KHỐI ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM.

Dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước với Công ty nước (CTN) Sóc Trăng
Với dịch vụ này, khách hàng của CTN Sóc Trăng có thể linh hoạt thanh toán 

tiền nước tại các điểm giao dịch của Vietcombank hoặc thanh toán mọi lúc mọi 
nơi qua ngân hàng số VCB Digibank.

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 CTN Sóc Trăng.

Thanh toán phí dịch vụ y tế trực tuyến tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Với dịch vụ này, bệnh nhân của Bệnh viện có thể dễ dàng thanh toán viện 

phí bằng cách sử dụng tính năng QR-PAY được tích hợp ngay trên ứng dụng VCB 
Digibank, VCBPAY, các ứng dụng mobile banking của các ngân hàng hoặc ví điện 
tử có liên kết thanh toán QR với Vietcombank.

Vietcombank triển khai dịch vụ thanh toán tiền nước với 
Công ty nước Sóc Trăng và thanh toán dịch vụ y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ - Ảnh: Phòng QHCC
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Sự hợp tác này giúp các bệnh nhân sử dụng dịch 
vụ của Bệnh viện có thể dễ dàng thanh toán 
viện phí bằng cách sử dụng tính năng “Thanh 
toán QR Code” được tích hợp ngay trên ứng 

dụng Ngân hàng số VCB Digibank, ứng dụng VCBPAY 
và trên các ứng dụng mobile banking của các ngân 
hàng hoặc các ví điện tử có liên kết thanh toán QR với 
Vietcombank.

Với sự kết nối từ hệ thống điện tử giữa 
Vietcombank và Bệnh viện TW Huế, mã QR Code sẽ 
được tạo ra và in ngay trên hóa đơn viện phí của từng 
khách hàng. Khách hàng thanh toán chỉ cần mở ứng 
dụng mobile banking và thực hiện “quét” ngay trên 
hóa đơn để hoàn thành việc giao dịch. Ngay sau khi 
khách hàng thanh toán thành công, thông tin thanh 
toán sẽ được cập nhật vào hệ thống theo dõi của 
Bệnh viện.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu triển khai dịch vụ, 
khách hàng sẽ được miễn phí dịch vụ khi thanh toán 
viện phí bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VCB 
Digibank tại Bệnh viện TW Huế. 

Tính năng Đặt lịch hẹn trực tuyến - VCB Booking 
cho phép khách hàng rút ngắn thời gian chờ đợi 
tới lượt giao dịch, được lựa chọn địa điểm phục 
vụ thuận tiện nhất với khách hàng, được phục vụ 

đúng hoặc sớm nhất theo thời gian đã chọn thay vì xếp 
hàng lấy số thứ tự tại quầy như trước.

Thao tác thực hiện như sau: 
 Đối với kênh VCB Digibank: Đăng nhập VCB Digibank 

>> lựa chọn mục Cài đặt >> lựa chọn Đặt lịch hẹn với 
Vietcombank >> Lựa chọn các thông tin chi tiết>> 
Hoàn thành.

 Đối với website Vietcombank: Truy cập website >> 
lựa chọn Đặt lịch hẹn >> Đặt lịch hẹn >> Lựa chọn 
các thông tin chi tiết >> Hoàn thành.
Ngay sau khi hoàn tất các mục trên tính năng Đặt 

lịch hẹn, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo 
xác nhận thành công từ phía Vietcombank sẵn sàng 
phục vụ theo lịch khách hàng đã hẹn tại quầy.

Các loại giao dịch có thể thực hiện trên “Đặt lịch hẹn 
trực tuyến” bao gồm: Mở tài khoản thanh toán kèm đăng 
ký dịch vụ Ngân hàng điện tử/đăng ký phát hành thẻ; 
Dịch vụ ngân hàng điện tử; Thẻ; Tiền gửi tiết kiệm; Giao 
dịch tiền mặt; Chuyển khoản.

Vietcombank & 
Bệnh viện TW Huế 
hợp tác triển khai dịch 
vụ thanh toán viện phí 
bằng mã QR

Bài: Phòng Marketing bán lẻ; Ảnh: Tư liệu

Bài: Phòng Marketing bán lẻ; Ảnh: Tư liệu

HƯỞNG ỨNG CHỦ TRƯƠNG ĐẨY MẠNH THANH 
TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA CHÍNH PHỦ, 
TỪ NGÀY 15/01/2021, VIETCOMBANK VÀ BỆNH 
VIỆN TW HUẾ CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI DỊCH 
VỤ THANH TOÁN VIỆN PHÍ BẰNG MÃ QR.

Triển khai tính năng Đặt lịch 
hẹn trên kênh trực tuyến 

dành cho khách 
hàng cá nhân

NHẰM ĐA DẠNG HÓA VÀ SỐ HÓA CÁC SẢN 
PHẨM DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐẾN KHÁCH HÀNG, 
NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG KHI THỰC 
HIỆN GIAO DỊCH TẠI VIETCOMBANK, TỪ NGÀY 
20/01/2021, VIETCOMBANK CHÍNH THỨC TRIỂN 
KHAI TÍNH NĂNG ĐẶT LỊCH HẸN TRÊN KÊNH TRỰC 
TUYẾN - VCB BOOKING.

KẾT NỐI

Khách hàng (KH) hiện nay có nhu cầu 
tích lũy tài chính rất đa dạng. Nhiều 
người mong muốn có số vốn nhỏ 
để khởi nghiệp kinh doanh, một số 

khác lại có nhu cầu tích lũy để mua căn nhà 
đầu tiên hoặc “lên đời” xe bốn bánh. Thấu 
hiểu nhu cầu của KH, Vietcombank ra mắt 
sản phẩm “Tiền gửi tích lũy trực tuyến” với 
nhiều tính năng ưu việt.

Tham gia sản phẩm này, KH có thể đặt 
mục tiêu đạt được một số tiền tiết kiệm sau 
12 hoặc 24 tháng với số tiền gốc ban đầu 
chỉ từ 10 triệu đồng. Mỗi khi có thêm nguồn 
tài chính, KH có thể nộp thêm tiền vào số 
tiền gốc ban đầu mà không phải tất toán số 
tiền gốc đó. KH cũng có thể lựa chọn định 
kỳ vào một ngày nhất định trong tháng, 
Vietcombank sẽ tự động trích nợ tài khoản 
thanh toán để bổ sung vào số tiền tiết kiệm 
của KH.

Dần dần, khoản tiền tiết kiệm của KH 
sẽ tăng lên mà không cần phải tách thành 
nhiều sổ hoặc nhiều tài khoản tiền gửi, cho 
đến khi KH đạt được mục tiêu.

Đặc biệt, KH có thể thực hiện gửi hoặc 
rút mọi lúc, mọi nơi ngay trên Ngân hàng số 
VCB Digibank.

Thời gian gần đây, xuất hiện hình thức mạo danh tin nhắn của 
ngân hàng để lừa KH bấm vào đường link trong tin nhắn, từ đó 
đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử và chiếm đoạt tiền 
trong tài khoản của KH.

Để phòng tránh các hình thức lừa đảo và đảm bảo an toàn khi 
giao dịch, Quý khách hãy lưu ý:
1  Tuyệt đối không truy cập các đường link, liên kết trong tin 

nhắn/email lạ hoặc không rõ nguồn gốc. Vietcombank không 
bao giờ yêu cầu KH cung cấp thông tin bảo mật của KH dưới 
bất cứ hình thức nào.

2  Chỉ đăng nhập vào dịch vụ ngân hàng điện tử thông 
qua website chính thức của Vietcombank tại địa chỉ 
https://portal.vietcombank.com.vn/.

3  Hạn chế dùng máy tính công cộng, mạng không dây công 
cộng khi truy cập vào hệ thống ngân hàng điện tử.

4  Không cung cấp tên, mật khẩu đăng nhập ngân hàng trực 
tuyến, mã xác thực OTP, số thẻ ngân hàng qua điện thoại, 
email, mạng xã hội và các trang web.

5  Đặt mật khẩu khó đoán, thực hiện thay đổi mật khẩu thường 
xuyên hoặc khi nghi ngờ bị lộ. Không sử dụng các tính năng 
lưu mật khẩu để đăng nhập tự động, không sử dụng chung 
một mật khẩu để đăng nhập ngân hàng trực tuyến và mật 
khẩu thư điện tử hoặc mật khẩu đăng nhập vào các mạng xã 
hội.

6  Đăng ký nhận thông báo thay đổi số dư giao dịch.
7  Đăng ký sử dụng phương thức xác thực Smart OTP khi 

giao dịch trực tuyến.
8  Thường xuyên theo dõi, cập nhật các cảnh báo về an toàn bảo 

mật trong thanh toán trực tuyến từ các đơn vị cung cấp dịch 
vụ, các phương tiện truyền thông đại chúng.

Để Quý KH luôn chủ động tham khảo các thông tin hướng 
dẫn giao dịch an toàn, Vietcombank đã xây dựng chuyên mục 
“Giao dịch an toàn” trên website chính thức của Ngân hàng, Quý 
khách vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trên website.

Vietcombank ra mắt
sản phẩm Tiền gửi 
tích lũy trực tuyến

Bài: Phòng Marketing bán lẻ; Ảnh: Tư liệu

Bài: Phòng Marketing bán lẻ; Ảnh: Tư liệu

Vietcombank cảnh báo 
hình thức lừa đảo mới
qua tin nhắn SMS
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KHCN & ĐÀO TẠO

Trong việc đào tạo và tự đào tạo đội ngũ bán 
hàng của Vietcombank, việc sẻ chia những 
kinh nghiệm hữu ích trong nội bộ sẽ giúp 
cho các nhân viên bán hàng có thêm những 

bài học tốt hơn bên cạnh việc học hỏi kiến thức từ 
trường hoặc từ các giảng viên.

Trong chuỗi chương trình “chia sẻ kinh nghiệm 
bán hàng thực hành” được tổ chức tại một số Chi 
nhánh Vietcombank như Đồng Tháp, TP. Hồ Chí 
Minh, Nam Sài Gòn, Cần Thơ, Long An,… do Phòng 
Quản lý kênh Chi nhánh (QLKCN), trước đây là 
Phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ (QLBSPBL) 
thực hiện, đã làm nổi bật những điểm tiên phong 
của chương trình mà chúng ta có thể nhân rộng 
đến các Chi nhánh như:

Bám sát thực tế kinh doanh và bán 
hàng của chi nhánh

Trước khi xây dựng nội dung buổi chia sẻ, 
tất cả cán bộ bán hàng được yêu cầu thực hiện 
một bảng khảo sát chi tiết liên quan đến công 
tác bán hàng của bản thân. Kết quả khảo sát 
giúp làm rõ kết quả bán hàng và những vấn đề 
chính ảnh hưởng đến công tác bán hàng của cán 
bộ đó.

Ngoài ra, các cán bộ còn đề xuất thêm yêu 
cầu của bản thân đối với nội dung chương trình, 
những kinh nghiệm mà cán bộ mong muốn 
được bổ sung. 

Căn cứ trên bảng khảo sát cá nhân, Phòng 
QLKCN xây dựng khung chương trình phù 
hợp để đáp ứng tối đa nhu cầu của học viên, 
giúp cán bộ có thể tiếp thu các giải pháp, kinh 
nghiệm đúng trọng tâm. Phương châm của 
chương trình là chia sẻ, áp dụng và cải tiến để 
tất cả cùng tiến bộ.

Tạo điều kiện để các sale chia sẻ cả 
những vấn đề lẫn kiến thức của bản 
thân

Một trong những điểm tiên phong của chương 
trình chính là cơ hội để các sale học hỏi, chia sẻ 
kinh nghiệm, thực hành và nêu những khó khăn 
thầm kín trong công tác bán hàng của mình.

Khi một sale được chia sẻ những khó khăn của 
bản thân, người đó sẽ được đồng nghiệp tiếp nhận, 
hỗ trợ những giải pháp phù hợp, giúp đội ngũ bán 
hàng ngày càng phát triển kỹ năng. Đây không chỉ 
là đào tạo đơn thuần mà là một buổi chia sẻ và 
tương tác đa chiều, để tất cả cùng học hỏi và tiếp 
thu những điều hay, hỗ trợ cho công tác bán hàng 
hiệu quả hơn.

Phác thảo những cản trở chính của các 
đội sale 

Chương trình sẽ tổng hợp lại những điều cản 
trở chính của các sale tại chi nhánh và điểm bán. 
Đây được xem là một việc quan trọng bởi nó giúp 
vẽ nên bức tranh của những vấn đề đang làm giảm 
hiệu quả bán hàng. Chương trình không đi vào lý 
thuyết suông mà tập trung các giải pháp để hỗ trợ 
sale giải quyết vấn đề, qua đó tăng hiệu suất bán 
hàng. 

Chia sẻ và lan tỏa kinh nghiệm thực tiễn 
Đội ngũ cán bộ chia sẻ đến từ Phòng QLBSPBL, 

những người đã từng đảm nhiệm vị trí bán hàng, 
quản lý bán hàng trong hệ thống Vietcombank. Và 
với các vị trí công việc đã từng đảm nhiệm, các anh 
chị của Phòng đang hỗ trợ cho nhiều Chi nhánh có 
thể chuyển những bài học hay từ những chi nhánh 
tốt, đội ngũ bán hàng tốt đến chương trình.

Các chia sẻ này rất hữu ích đối với các sale của 
Vietcombank bởi nó đi từ thực tiễn, kinh nghiệm 
và bài học thành công của người trong cuộc.

CHIA SẺ KINH NGHIỆM 
BÁN HÀNG THỰC HÀNH

Bài & Ảnh: Nhân Hậu  

CHIA SẺ VÀ LAN TỎA KINH NGHIỆM BÁN HÀNG TRONG 
NỘI BỘ LUÔN LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÁCH TRUYỀN ĐẠT 
HIỆU QUẢ. BỞI QUA QUÁ TRÌNH ĐÓ, NGƯỜI NGHE SẼ TIẾP 
THU TỐT HƠN VÀ CÓ THỂ ÁP DỤNG MỘT CÁCH HỮU ÍCH 
CHO CÔNG VIỆC CỦA BẢN THÂN.

Đề xuất các trang bị và giải pháp 
Mục tiêu chính của chương trình là nhắm 

đến việc cung cấp các trang bị mà sale cần có, 
những trang bị này được truyền tải thông qua 
các đoạn phim, hình ảnh, bài tập nhóm và cả 
những trò chơi để tất cả cảm thấy thoải mái 
nhất và tiếp thu hiệu quả nhất bài học.

Tại các chương trình, việc yêu cầu tất cả 
học viên tham dự hoạt động và làm bài tập là 
cần thiết. Đặc biệt là yêu cầu học viên trình bày 
trước hội trường để qua đó tất cả cùng học hỏi 
và bản thân mỗi người sẽ có được giây phút 
thực hành lý thú.

Đề xuất và gợi ý các cơ hội bán hàng
Ngoài ra, chương trình cũng thông tin thêm 

về dữ liệu khách hàng, thông tin địa bàn, cơ hội 
bán hàng tiềm năng.

Cụ thể, đối với nhóm khách hàng hiện hữu, 
chương trình sẽ giúp phân tích chuyên sâu từng 
nhóm khách hàng theo mức độ sử dụng sản 
phẩm dịch vụ, theo thu nhập,… để có những gợi 
ý về sản phẩm dịch vụ có thể bán thêm và mô 
hình bán hàng thành công của những chi nhánh 
bán tốt.

Với thông tin về địa bàn, khách hàng bên 
ngoài, chương trình chia sẻ và cập nhật những 
thông tin mới, góp ích cho công tác bán hàng. 
Đặc biệt là phương thức thu thập dữ liệu khách 
hàng, biến dữ liệu khách hàng thành dữ liệu 
tiềm năng cũng như ứng dụng công nghệ vào 
việc xử lý dữ liệu. 

Thông tin được bảo mật và sử dụng 
nội bộ 

Đây là chương trình nội bộ nên được thiết 
kế chỉ dành riêng cho nhân sự Vietcombank của 
một nhánh, được thực hành dựa trên thông tin, 
quy trình của Vietcombank. Do đó đòi hỏi tính 
bảo mật cao và chỉ có thể được triển khai bởi 
những nhân sự nội bộ. 

Với những ưu điểm vượt trội, chương trình 
chia sẻ kinh nghiệm bán hàng sẽ tiếp tục được 
thực hiện thường xuyên hơn ở các Chi nhánh 
trong hệ thống. Ở đó không phải là sự chia sẻ 
kinh nghiệm 1 chiều mà là sự tương tác, trao 
đổi giữa các bên để cùng rút ra những bài học 
hữu ích, giúp cho mọi người bán hàng tốt hơn.

Một buổi chia sẻ kinh nghiệm bán hàng thực hành
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Cơ hội trong thách thức
Tại Việt Nam cũng như ở một số nước, đại dịch 

COVID-19 đã thay đổi gần như toàn diện cuộc sống 
sinh hoạt hằng ngày của người dân, bao gồm cả 
hành vi chi tiêu. Việc cách ly xã hội khiến tiêu dùng 
các mặt hàng không phải thiết yếu sụt giảm, từ đó 
tác động tiêu cực tới nền kinh tế vĩ mô. 

Tuy nhiên, hình ảnh tích cực có thể nhận thấy 
là trong khi nhiều lĩnh vực của đời sống bị ảnh 
hưởng tiêu cực bởi đại dịch thì thanh toán không 
dùng tiền mặt trở thành “cứu cánh” cho nhiều 
hoạt động kinh tế - xã hội trong bối cảnh hạn chế 
tiếp xúc trực tiếp. Nhiều nước đã kịp thời đưa ra 
những chính sách để thúc đẩy thanh toán không 
dùng tiền mặt. Chẳng hạn như Pháp, Hà Lan, Thụy 
Sĩ cho phép khách hàng không cần nhập mã PIN 
khi thanh toán bằng thẻ đối với các giao dịch giá trị 
nhỏ. Áo, Đức, Hungary, Ai-len, Mỹ đã thiết lập hạn 
mức giao dịch cao hơn cho thanh toán phi tiếp xúc. 
Sử dụng ví kỹ thuật số/ví điện tử hoặc thanh toán 
trên điện thoại di động cũng là giải pháp được ưu 
tiên sử dụng.

Thanh toán không dùng tiền mặt
cơ hội trong khủng hoảng 

Bài: Lê Nguyệt Bảo Châu

CÓ THỂ NÓI, 2020 LÀ MỘT NĂM ĐẶC BIỆT, KHI LÀN SÓNG 
ĐẠI DỊCH COVID-19 KÉO DÀI TRIỀN MIÊN, KÉO THEO ĐÓ 
LÀ NHỮNG CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TRÊN NHIỀU 
QUỐC GIA. TUY NHIÊN, NẾU NHÌN NHẬN KỸ NHỮNG CƠ 
HỘI TRONG KHỦNG HOẢNG, CÓ THỂ THẤY DỊCH COVID-19 
NHƯ MỘT “ĐÒN BẨY” CHO CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN 
KHÔNG BẰNG TIỀN MẶT.

Thanh toán trực tuyến cũng được lựa chọn 
nhiều hơn trong giao dịch thương mại điện tử 
bởi đây là cách thức hữu hiệu để hạn chế lây 
truyền virus. Những bước tiến về công nghệ và 
số hóa đã mang đến cơ hội cho thanh toán kỹ 
thuật số trong việc kết nối giữa người mua và 
người bán và ở góc độ nào đó, góp phần không 
nhỏ trong việc ổn định nền kinh tế - xã hội 
trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo khảo sát mới nhất về hành vi khách 
hàng của EY trên toàn cầu (báo cáo Future 
Consumer Index), 76% người được khảo sát 
khẳng định sẽ thay đổi hành vi mua sắm vì 
COVID-19, trong đó 44% sẽ mua đồ online 
nhiều hơn. Liên quan đến thanh toán không 
tiền mặt, 62% khách hàng được khảo sát cho 
biết đang sử dụng tiền mặt ngày càng ít hơn. 
Thực tế này cho thấy COVID-19 “vô tình” trở 
thành động lực lớn và thiết thực cho chuyển đổi 
số, bao gồm cả thúc đẩy thanh toán không dùng 
tiền mặt.

Việt Nam tăng tốc thanh toán không 
bằng tiền mặt

Theo báo cáo được công bố tại Hội nghị 
Thẻ thường niên 2020, giữa bức tranh ảm đạm 
của thị trường Thẻ tại Việt Nam trong đại dịch 
COVID-19,  điểm sáng duy nhất là doanh số 
thanh toán chi tiêu thẻ nội địa tại kênh thanh 
toán mới (mPOS, QR, Ecom) tăng trưởng cao, 

đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh số 
thanh toán Ecom thẻ nội địa tăng 81%. Điều này 
cho thấy sự thay đổi rất mạnh mẽ trong thói quen 
chi tiêu của người Việt so với trước đây

Trong bối cảnh giãn cách xã hội và hạn chế 
tiếp xúc, một cách rất tự nhiên, người tiêu dùng 
tương tác qua các nền tảng số hóa để phục vụ nhu 
cầu mua sắm, đặt đồ ăn, giao hàng, giao dịch ngân 
hàng, làm việc và giải trí nhiều hơn.

Trong mùa dịch, dịch vụ “đi chợ online” thật sự 
lên ngôi vì tính thực tế: Chỉ cần ngồi nhà và chọn 
mặt hàng mình muốn mua trên các ứng dụng của 
Vinmart, BigC, Co.opmart,… đặt hàng và chờ hàng 
được mang đến tận cửa nhà.

Song song đó, là một trong những ngân 
hàng đầu tiên trên thị trường triển khai phát 
hành mới và chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa công 
nghệ từ sang công nghệ chip không tiếp xúc 
(Chip Contactless), Vietcombank tiếp tục duy 
trì chính sách chuyển đổi miễn phí thẻ từ sang 
thẻ chip cho khách hàng. Có thể khẳng định 
rằng, so với tình hình chung của thị trường, 
Vietcombank vẫn đang thể hiện vai trò tiên 
phong, nỗ lực thực hiện kế hoạch chuyển đổi 
thẻ chip. Việc triển khai chuyển đổi thẻ chip, 
đặc biệt là công nghệ chip contactless sẽ là tiền 
đề để Vietcombank triển khai đồng bộ nhiều 

Nhưng điều dễ nhận thấy rằng, ngay cả khi 
dịch bệnh qua đi, thói quen này được dự báo vẫn 
sẽ phát triển vì sự tiện lợi. Để chi trả cho các hoạt 
động này, các hình thức thanh toán trực tuyến như 
Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử... cũng 
được sử dụng nhiều hơn.

Vietcombank tận dụng “đòn bẩy”, hoàn 
thiện hạ tầng

Theo định hướng chung trong việc thúc đẩy 
thanh toán không bằng tiền mặt, việc hoàn thiện 
đồng bộ cơ sở hạ tầng vẫn là điều cốt lõi quan 
trọng và cần thiết nhất. Việc ra mắt Ngân hàng số 
VCB Digibank vào tháng 07/2020 dựa trên việc 
hợp nhất các nền tảng giao dịch online, cung cấp 
nhiều tiện ích hơn mà khách hàng không cần phải 
đến quầy giao dịch được xem là dấu mốc quan 
trọng, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm chuyển đổi 
số của Vietcombank trong việc tạo ra nền tảng 
vững chắc, thúc đẩy khách hàng thích nghi với 
thanh toán không bằng tiền mặt.

giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy thanh toán 
không dùng tiền mặt trong cộng đồng dân cư, 
xã hội.

Bên cạnh đó, Vietcombank tiếp tục thực 
hiện các chỉ thị đẩy mạnh biện pháp thanh toán 
không bằng tiền mặt tại Việt Nam bằng chính 
sách điều chỉnh phí dịch vụ. Đồng thời, nhằm 
chung tay hỗ trợ người dân trong bối cảnh dịch 
bệnh, Vietcombank đã thực hiện giảm đồng loạt 
phí giao dịch ngân hàng điện tử 24/7 cho khách 
hàng.

Rõ ràng, hành vi của khách hàng đã thay 
đổi với tốc độ chưa từng có trong và sau đại 
dịch COVID-19. Nắm bắt được sự thay đổi này, 
cả doanh nghiệp và ngân hàng cần phải có 
những thích ứng nhanh chóng, tìm ra được cơ 
hội trong thách thức, tận dụng “đòn bẩy” để có 
những giải pháp phát triển hiệu quả và thông 
minh nhất.

Theo định hướng chung 
trong việc thúc đẩy 
thanh toán không bằng 
tiền mặt, việc hoàn 
thiện đồng bộ cơ sở hạ 
tầng vẫn là điều cốt lõi 
quan trọng và cần thiết 
nhất. 
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Trong giai đoạn 2016-2018, Vietcombank 
Khánh Hòa đã lọt nhóm các Chi nhánh xuất 
sắc toàn diện của hệ thống Vietcombank. Đồng 
thời, trong khối thi đua ngân hàng tỉnh, Chi 

nhánh cũng đã hoạt động tốt và toàn diện trên các mặt 
hoạt động.

Bên cạnh đó, Chi nhánh còn là một trong những đơn 
vị có đóng góp rất tích cực cho các hoạt động ASXH của 
tỉnh. Từ năm 2013-2018, Vietcombank Khánh Hòa chi 

hơn 8 tỷ đồng cho chương trình xây nhà đại đoàn kết, 
nhà tình nghĩa, hỗ trợ Quỹ vì người nghèo,… trên địa 
bàn.

Đóng góp vào thành công của Vietcombank Khánh 
Hòa hôm nay, không thể không nhắc tới vai trò của ông 
Lương Phan Sảng - Giám đốc phụ trách quản trị, điều 
hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Chi 
nhánh. Ông đã có nhiều sáng kiến thúc đẩy hoạt động 
của Vietcombank Khánh Hòa như phát động thi đua 
theo nhiều nội dung, bao gồm các thi đua cho tập thể 
và cá nhân. Các tiêu chí đưa ra đều phù hợp, động viên 
khuyến khích CBNV toàn Chi nhánh tích cực phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng cải thiện và nâng 
cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng.

Đơn cử như “Chương trình thi đua bán sản phẩm 
dịch vụ bán lẻ”, “Chương trình thi đua Bancas năm 
2018” được Chi nhánh thực hiện rất sôi nổi trong các 
phòng ban. Các cá nhân, tập thể đoạt giải được Ban 
Giám đốc trao giải và động viên tinh thần kịp thời. 
Hay như phong trào thi đua bán trái phiếu tăng vốn 
Vietcombank 2018 cũng đã được triển khai với cơ cấu 
giải thưởng rõ ràng, được các phòng ban nghiêm túc 
thực hiện và mang lại hiệu quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng tích cực tuyên truyền 
có định hướng những cá nhân, tập thể tiêu biểu, có cách 
làm hay, sáng tạo và mang tính nhân văn, chủ động xây 
dựng, bồi dưỡng và thực hiện công tác biểu dương, khen 
thưởng các gương điển hình tiên tiến trong các dịp sơ 
kết, tổng kết.

Để cải thiện chất lượng dịch vụ, Ban Giám đốc xây 
dựng giải pháp quản trị điều hành theo phương châm 
"Lượng, chất, quyết tâm, nâng tầm dịch vụ". Căn cứ vào 
các chỉ tiêu được giao, Chi nhánh phân bổ cụ thể và các 
bộ phận đều hoàn thành vượt mức. 

Việc tạo môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, 
đồng nghiệp gắn bó, tạo môi trường để cá nhân cống 
hiến và phát huy những thế mạnh, tạo động lực làm việc 
cho CBNV bằng những cơ chế khen thưởng, động viên 
phù hợp là những điểm sáng đáng ghi nhận của Ban 
Giám đốc và tập thể Vietcombank Khánh Hòa.

Tạo động lực làm 
việc cho mỗi cá nhân

Bài: Lê Hồng Quang - Thanh Thủy; Ảnh: Võ Thị Thu Hương

Bài & Ảnh: Vương Minh Trang

Vietcombank Khánh Hòa 

VIETCOMBANK KHÁNH HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP 
NGÀY 19/12/1984 VÀ CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT 
ĐỘNG NGÀY 01/01/1985. LÀ MỘT TRONG NHỮNG 
NGÂN HÀNG THÀNH LẬP SỚM NHẤT TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH, SAU HƠN 30 NĂM NỖ LỰC, CHI NHÁNH 
ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG NGÂN HÀNG 
HÀNG ĐẦU TẠI ĐỊA BÀN.

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Ban Giám đốc và CBNV Vietcombank Khánh Hòa

Với đặc thù công việc, những cán 
bộ làm công tác kho quỹ, thủ quỹ, 
giao dịch viên trong hệ thống 
Vietcombank phải thực hiện kiểm 

đếm chính xác số lượng tiền mà khách hàng 
giao dịch; kiểm tra để phát hiện, thu giữ tiền 
giả, tiền rách; đảm bảo thu, chi chính xác, kịp 
thời, tạo thuận lợi nhất cho khách hàng. Trên 
thực tế, có không ít trường hợp khách hàng do 
nhầm lẫn đã nộp thừa so với số tiền giao dịch; 
nhưng qua kiểm đếm, các cán bộ đã kịp thời 
phát hiện và trả lại cho khách.

Anh Hoàng Văn Minh, phòng Ngân quỹ 
Vietcombank Sở giao dịch là một trong những 
tấm gương tiêu biểu đó. Trong quá trình công 
tác, anh Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, là 
một trong những cán bộ trả lại tiền thừa nhiều 
nhất trong năm 2019. Cụ thể, anh Minh đã trả 
tổng cộng hơn 113 triệu đồng tiền thừa cho 
khách hàng, lần lớn nhất là 72,8 triêu đồng. 
Ngoài ra, anh Minh còn thu giữ 100 USD tiền 
giả.

Anh Minh chia sẻ, “khi thấy khách hàng 
vui mừng, cảm ơn vì nhận lại tiền thừa, tôi rất 
vui vì đã làm được một việc tốt, càng thấy trân 
trọng công việc này biết bao”.

Anh cũng có một niềm tin sâu sắc rằng, 
những cán bộ ngân quỹ nói riêng và những 
đồng nghiệp trong hệ thống Vietcombank nói 
chung sẽ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, nỗ 
lực hoàn thành nhiệm vụ, luôn chịu khó học hỏi, 
thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ trong kiểm 
đếm, giao nhận, không để xảy ra thừa, thiếu, 
mất tiền; đảm bảo công tác an toàn tiền tệ kho 
quỹ. 

Mỗi lần trả tiền thừa 
cho khách hàng là một niềm vui

CÁN BỘ VIETCOMBANK VỚI ĐỨC TÍNH THẬT THÀ, LIÊM 
KHIẾT, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO VÀ PHONG CÁCH 
LÀM VIỆC TẬN TÂM ĐÃ ĐỂ LẠI TRONG LÒNG KHÁCH 
HÀNG NHIỀU ẤN TƯỢNG TỐT ĐẸP. CÁN BỘ PHÒNG NGÂN 
QUỸ SỞ GIAO DỊCH LÀ NHỮNG CON NGƯỜI NHƯ THẾ.

Với quan niệm “mỗi lần trả tiền thừa cho 
khách hàng là một niềm vui”, các cán bộ Phòng 
luôn cố gắng làm việc đúng chuyên môn, đạo 
đức nghề nghiệp đặt lên hàng đầu, thể hiện nét 
đẹp văn hóa đạo đức nghề nghiệp Vietcombank. 
Trong năm vừa qua, đã có các cán bộ Phòng trả 
lại nhiều tiền thừa cho khách hàng cũng như 
thu giữ tiền giả VND và ngoại tệ, đó là: Hoàng 
Văn Minh, Vương Minh Trang, Ngô Thị Thúy 
Hường, Nguyễn Lê Bình và Trần Hồng Quân.

Trong năm 2018, đã có hơn 100 lượt cán 
bộ Vietcombank được Ban Lãnh đạo khen 
thưởng do có thành tích đặc biệt xuất sắc, trả 
lại tiền thừa cho khách hàng, trong đó Sở giao 
dịch có 7 cán bộ. Đây cũng là một trong những 
yếu tố góp phần đưa hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank ngày càng phát triển bền vững.

Cán bộ Hoàng Văn Minh tại quầy giao dịch với khách hàng
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HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM 2021, RẤT 
NHIỀU PHÒNG BAN CỦA VIETCOMBANK ĐÃ MẶC 
TRANG PHỤC ÁO DÀI ĐẾN CÔNG SỞ.  ĐÂY THỰC SỰ 
LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP, CÓ SỨC LAN TỎA RỘNG 
RÃI TRONG CỘNG ĐỒNG VỀ LỊCH SỬ, GIÁ TRỊ CỦA 
ÁO DÀI VIỆT NAM, GÓP PHẦN THỂ HIỆN NÉT VĂN 
HÓA VIETCOMBANK.
BAN BIÊN TẬP GIỚI THIỆU TỚI QUÝ ĐỘC GIẢ MỘT 
SỐ HÌNH ẢNH CỦA CBNV VIETCOMBANK TRONG 
TRANG PHỤC ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG.

Một thoáng
Vietcombank 

VĂN HOÁ

Vietcombank Bắc Gia Lai/Ảnh: Tuyền Rossie  

Vietcombank Tân Sài Gòn/Ảnh: Tống Thị Hoàng Hà

Vietcombank Tân Sài Gòn

Vietcombank Tân Sài Gòn/Ảnh: Tống Thị Hoàng Hà

Vietcombank Quảng Ninh/Ảnh: Nguyễn Huyền Linh

Phòng QHCC/Ảnh: Duy ThanhPhòng QHCC/Ảnh: Duy Thanh

Vietcombank Hải Phòng/Ảnh: Vũ Thị Kim Vân

54 55CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 330 - THÁNG 03/2021 SỐ 330 - THÁNG 03/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



Đảng bộ Vietcombank Ba Đình vào Lăng viếng Bác

Ngày 16/01/2021, trước thềm Xuân Tân Sửu 2021, 
Đảng bộ Vietcombank Quảng Nam đã tổ chức 
lễ dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ công 
lao của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ 

và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Quảng 
Nam. Đây là một trong các hoạt động tiếp nối chuỗi 
Hành trình về nguồn của Đảng bộ Vietcombank Quảng 
Nam đã được tổ chức trong thời gian qua.

Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ kinh doanh, hằng năm, Vietcombank Quảng Nam 
còn đặc biệt quan tâm các hoạt động về nguồn, phát 
huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện 
lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã hy sinh 
cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong năm qua, Đảng 
bộ Vietcombank Quảng Nam vinh dự được Đảng ủy 
Vietcombank tặng Giấy khen Đảng bộ đạt danh hiệu 
“Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.

Cùng ngày, Đảng bộ Chi nhánh đã tổ chức thành công 
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và Lễ kết nạp 
đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú thuộc 3 Chi bộ.

Đảng bộ Vietcombank Quảng Nam
dâng hương tại Tượng đài 
Mẹ Việt Nam Anh hùng

Từ ngày 12-14/12/2020, Đảng bộ Công ty 
Cho thuê tài chính Vietcombank (VCBL) 
đã tổ chức hành trình về nguồn, thăm nhà 
tù Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang, với sự tham gia của đảng viên, quần 
chúng ưu tú tại 3 Chi bộ trực thuộc. 

Trong hành trình, Đảng bộ Công ty VCBL 
đã thành kính dâng hương tại Đài tưởng niệm 
trong Khu di tích tưởng niệm các anh hùng, 
liệt sĩ và tới thăm khu trại giam của Nhà tù Phú 
Quốc. 

Trong khuôn khổ hoạt động về nguồn, Đảng 
bộ Công ty tổ chức chương trình “Thi tìm hiểu 
về Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước”, bao 
gồm các câu hỏi trắc nghiệm về tư tưởng Hồ 
Chí Minh, kiến thức về lịch sử Đảng, văn hóa 
Việt Nam. Kết quả chung cuộc, Chi bộ 2 xuất sắc 
giành giải Nhất cuộc thi.

Qua hành trình này, đảng viên, quần chúng 
ưu tú của Đảng bộ Công ty VCBL thấu hiểu hơn 
sự hy sinh lớn lao của các anh hùng, liệt sĩ; hiểu 
thêm về cuộc đấu tranh giành độc lập, thống 
nhất đất nước của cha ông, từ đó bồi đắp lòng 
yêu nước và ý chí cách mạng của mỗi cá nhân, 
nỗ lực hơn trong công tác  chuyên môn, phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài & Ảnh: Linh Chi

Bài: Bùi Thị Ngọc Tigôn; Ảnh: Mai Hữu Toàn

Đảng bộ Công ty Cho thuê 
tài chính Vietcombank 

về nguồn tại Phú Quốc

Đảng bộ Công ty chụp ảnh lưu niệm tại Trại giam Phú Quốc

Đảng bộ Vietcombank Quảng Nam dâng hương tại 
Tượng đài Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ

Bà Hoàng Thị Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank Quảng Nam trao Quyết định 
kết nạp đảng cho 3 đ/c đảng viên mới

Ngày 16/01/2021, Đảng bộ Vietcombank Ba Đình 
tổ chức chương trình “Về nguồn với Bác Hồ” - Tri 
ân tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài Liệt 
sỹ Thủ đô Hà Nội; tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và 
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tại Phủ Chủ tịch.

Thay mặt đoàn, Ban Giám đốc Chi nhánh đã thành 
kính đặt vòng hoa tươi thắm trước Đài tưởng niệm các 
anh hùng liệt sỹ, thắp nén tâm hương tưởng nhớ, biết 
ơn sâu sắc các anh đã hy sinh xương máu để đất nước 
có được cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh 
phúc. 

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã đặt vòng 
hoa, vào Lăng viếng Bác, thể thiện lòng thành kính biết 
ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ kính yêu của dân 
tộc.

Rời Lăng Bác, đoàn Vietcombank Ba Đình vô cùng 
vinh dự được tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng 
năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Lễ kết nạp 
đảng viên mới tại khu di tích Phủ Chủ tịch. Phát biểu tại 
buổi lễ, đ/c Nguyễn Việt Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Chi nhánh đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng 
của các đ/c đảng viên mới, yêu cầu các đảng viên mới 
tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao 
nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần 
xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Các đ/c đảng viên mới cũng bày nỏ niềm vinh dự, 
tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng; hứa sẽ 
không ngừng tu dưỡng, nâng cao năng lực, thực hiện tốt 
nhiệm vụ của người đảng viên.

Vietcombank Ba Đình
“Về nguồn với Bác Hồ”

Vừa qua, Công đoàn cơ sở Vietcombank 
Vĩnh Phúc đã tổ chức trao giải cho các Tổ 
công đoàn tham gia Cuộc thi trực tuyến 
sáng tác Video clip bài tập thể dục giữa 

giờ trong Công nhân viên chức lao động ngành 
Ngân hàng.

Trước đó, thực hiện Công văn số 691/KH-
CĐNH ngày 07/10/2020, công văn số 816/
VCB-CĐ ngày 27/10/2020 về kế hoạch và thể 
lệ Cuộc thi, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Vĩnh 
Phúc đã có thông báo số 33/KH-CĐCS.VPH ngày 
28/10/2020 nhằm tuyên truyền, vận động, 
khuyến khích người lao động tham gia. Các 
Phòng, Tổ đoàn đã tích cực tham gia sáng tác 
và gửi về cho Ban Tổ chức tại Chi nhánh những 
video dự thi với chất lượng cao. 

Kết thúc đợt thi, Ban Giám khảo chọn ra 4 
tiết mục xuất sắc để trao giải, trong đó giải Nhất 
được trao cho Tổ đoàn Dịch vụ khách hàng với 
Video clip mang tên “Việt Nam ơi”. Video này 
cũng được chọn gửi đi dự thi cấp Công đoàn 
Ngân hàng Việt Nam.

Bài: Trịnh Thùy Linh; Ảnh: Nguyễn Văn Thông

Bài & Ảnh: Trần Thị Thu Chung

Công đoàn Vietcombank 
Vĩnh Phúc trao giải
cuộc thi trực tuyến sáng tác 
video clip bài tập thể dục giữa giờ

Đ/c Đỗ Minh Phượng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc 
Vietcombank Vĩnh Phúc (thứ tư từ trái sang) trao giải Nhất cho Tổ đoàn 

Dịch vụ khách hàng

VĂN HOÁ
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Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức  

Ngày 2/1/2021, trời mưa và 
lạnh ngắt, chúng tôi quyết 
định đạp xe từ Đà Nẵng đi 
thăm địa đạo Kỳ Anh, chuyến 

đi đầu tiên của năm mới. Cả mùa 
COVID-19, địa đạo đóng cửa nhưng 
chúng tôi thật may mắn đã gặp ông 
Huỳnh Kim Ta (67 tuổi) - cán bộ 
quản lý khu di tích. Chúng tôi có cơ 
hội được khám phá, trải nghiệm hết 
các ngóc ngách và nghe những câu 
chuyện hết sức sống động về địa đạo 
lịch sử này.

ĐẠP XE 
THĂM ĐỊA ĐẠO KỲ ANH

từng con người, từng căn hầm, từng 
hiện vật, từng cây cỏ gắn bó với địa 
đạo là một phần lịch sử hào hùng 
của nhân dân Quảng Nam. Ông 
Hoàng Kim Ta cho biết, thời đó, thôn 
Thạch Tân chỉ có 140 hộ dân nhưng 
có tới 203 liệt sĩ và 59 mẹ VNAH 
trong tổng số 1.252 liệt sĩ và 300 mẹ 
(VNAH) của xã Kỳ Anh.  

Khi ghé thăm hầm Ông Tân, 
chúng tôi tình cờ gặp mẹ VNAH 
Nguyễn Thị Bồng (81 tuổi, con gái 
ông Tân) tại ngôi nhà tình nghĩa do 
Vietcombank xây tặng năm 2007. 
Ngôi nhà được xây dựng ngay trên 
mảnh đất của ông Tân hiện vẫn còn 
hai cửa hầm nối với địa đạo Kỳ Anh. 
Chúng tôi còn ghé thăm nhà của các 
cô du kích năm xưa, tuổi bây giờ đã 
gần thất thập, nhưng vẫn ngồi dệt 
chiếu cói với nỗ lực khôi phục lại 
làng nghề dệt chiếu Thạch Tân.

Câu chuyện về cái giếng làng 
có đường kính gần 2 mét xây bằng 
đá ong, nước trong vắt nằm trong 
khuôn viên đình Thạch Tân cũng 
khá ly kỳ. Ông Hoàng Kim Ta kể 
rằng, ngày xưa, cái giếng làng này 
là phương tiện truyền tin đến địa 
đạo. Người dân khi phát hiện quân 
lính đi càn sẽ thả gàu xuống giếng 
giả bộ đang múc nước và giục xuống 
3 lần; khi lính rút lui thì giục 2 lần, 
âm thanh ùm ùm của gàu nước sẽ 
dội vào lòng đất báo tin cho những 
người trong địa đạo biết ứng phó.

ĐỊA ĐẠO KỲ ANH, TRƯỚC ĐÂY THUỘC XÃ KỲ ANH (NAY LÀ XÃ TAM 
THĂNG), CÁCH TP. TAM KỲ 7 KM VỀ PHÍA ĐÔNG BẮC VÀ CÁCH ĐÀ 
NẴNG 75 KM THEO ĐƯỜNG VEN BIỂN, ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DI TÍCH 
LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA, MỘT TRONG BA ĐỊA ĐẠO LỚN NHẤT NƯỚC 
SAU ĐỊA ĐẠO CỦ CHI Ở TP. HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC Ở 
QUẢNG TRỊ. NẾU NHƯ CỦ CHI VÀ VỊNH MỐC QUÁ NỔI TIẾNG TRÊN 
BẢN ĐỒ DU LỊCH VIỆT NAM THÌ ĐỊA ĐẠO KỲ ANH VẪN CHƯA ĐƯỢC 
NHIỀU NGƯỜI BIẾT ĐẾN.

Ông Kim Ta cho biết, trong cuộc 
chiến tranh chống Mỹ cứu nước, để 
có thể trụ bám đánh địch, Đảng bộ 
và nhân dân Kỳ Anh đã bí mật xây 
dựng hệ thống địa đạo ở thôn Thạch 
Tân và Vĩnh Bình, có hình dáng 
như ô bàn cờ, chiều rộng 0,8-1 mét, 
chiều cao 1,2-1,5 mét. 

Địa đạo Kỳ Anh không những 
là nơi nuôi giấu, che chở lực lượng 
cách mạng mà còn là nơi xuất kích 
những trận đánh xuất thần và giành 
chiến thắng vang dội. Dường như 

Những con số thống kê khá ấn tượng này 
không nói lên được điều gì nếu như chúng không 
mang lại cho người viết sức khỏe, niềm vui trong 
cuộc sống và sự hăng say trong công việc.

Kết thúc năm 2020 với nhiều trải nghiệm đạp 
xe đạp thú vị, Mr. Old Man xin được lạm bàn về 
chuyện đạp xe bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với hy 
vọng có thể thuyết phục được nhiều người đạp xe 
đạp mỗi ngày. Dưới đây là 4 lý do chính đã được 
giới nghiện đạp xe cũng như các nhà khoa học xác 
thực.

ĐẦU XUÂN 
BÀN CHUYỆN

ĐẠP XE 
Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức

THEO THỐNG KÊ CỦA MAPMYRIDE, 6 NĂM QUA VỚI 1.172 
LƯỢT ĐẠP XE, 2.500 GIỜ NGỒI TRÊN YÊN XE ĐẠP, NGƯỜI 
VIẾT BÀI NÀY ĐÃ VƯỢT QUA QUÃNG ĐƯỜNG 45.230 KM, 
TƯƠNG ĐƯƠNG HƠN MỘT VÒNG TRÁI ĐẤT VÀ ĐÃ ĐỐT 
CHÁY 1.479.115 CALORIES.

Đạp xe để cải thiện sức khỏe
Các chuyên gia vận động cho rằng, đạp xe 

mỗi ngày là hoạt động aerobic giúp bão hòa ô 
xy trong máu, cải thiện toàn diện các cơ quan 
trong cơ thể, tăng cường chức năng tim phổi và 
tăng sức chịu đựng, thúc đẩy trao đổi chất và 
tuần hoàn máu, làm chậm quá trình lão hóa.

Đạp xe để đầu óc khỏe re
Các chuyên gia cho rằng đạp xe ngoài trời có 

thể kích thích sức khỏe tâm lý. Kiểu vận động 
vừa phải này có thể khiến cơ thể bài tiết một 
loại hormone tên là endorphins β, có thể giúp 
con người thoát khỏi lo lắng, tinh thần vui vẻ, 
sảng khoái, đầu óc khỏe re.

Đạp xe để thêm phần “máu me”
Các nhà khoa học tại University of London 

phân tích dữ liệu của 5.282 người đàn ông đi 
xe đạp trong chương trình nghiên cứu đạp xe 
vì sức khỏe của Vương quốc Anh để xem thử có 
mối liên hệ nào giữa việc đạp xe mỗi ngày và 
chứng vô sinh hoặc rối loạn cương dương hay 
không và kết quả khẳng định, chứng vô sinh và 
rối loạn cương dương chẳng có mối liên hệ nào 
với việc đạp xe đạp.

Đạp xe để ngày càng tươi trẻ
Một nghiên cứu được thực hiện bởi British 

Heart Foundation cho thấy đạp xe ít nhất 32 km 
mỗi tuần giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh động 
mạch vành tim, có nghĩa là giảm stress, khiến 
cho bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn và trẻ hơn. 

Oh yeah, nào cùng đạp xe đi bạn ơi!
Nếu mong muốn duy trì một nền tảng thể 

lực tốt, sức khỏe dồi dào, đầu óc khỏe re và luôn 
tươi trẻ… bạn hãy chơi một một môn thể thao 
vận động và đạp xe là một sự lựa chọn tốt nhất. 

Mùa xuân đến rồi, hãy cùng đạp xe đi bạn 
ơi. Rồi bạn sẽ thấy thích, rồi sẽ nghiện lúc nào 
không hay!

Đạp xe khám phá cao tốc La Sơn

Dã ngoại về miền quê Gò Nổi
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Trời xanh mây trắng nắng vàng
Nàng Xuân khoác áo tươi xanh màu trời
Dịu dàng e ấp đôi mươi
Má hồng duyên dáng em thời thanh xuân.

Tháng Hai ươm nắng trên cành
Xinh xinh tà áo dịu dàng nàng thơ
Ơ này hoa tím mộng mơ
Điểm thêm màu sắc ngẩn ngơ lòng người.

Mùa Xuân khoe dáng xinh tươi
Ngàn hoa phố núi nơi nơi rộn ràng
Đà Lạt mảnh đất bình an
Kết tinh kỳ diệu đất lành nở hoa.

NGUYỄN LÊ BẢO MINH

Xuân
Nàng 
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