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THƯ TÒA SOẠN
Quý độc giả thân mến,

“Tháng Tư về, gió hát mùa hè”. Tháng Tư với CBNV Vietcombank còn đánh dấu một thời điểm 

vô cùng ý nghĩa, khi mái nhà thân yêu của chúng ta cùng đón chào kỷ niệm sinh nhật lần thứ 

58 (01/04/1963-01/04/2021)

Chặng đường 58 năm ghi nhận bao nhiêu nỗ lực, cống hiến, của đông đảo tập thể CBNV, 

từ những người “góp đá mở đường” thuở mới gây dựng, cho tới sự phấn đấu không ngừng 

nghỉ của hơn 18.000 CBNV hiện tại, đã xây chắc vị thế của Vietcombank là một trong những 

thương hiệu top đầu của ngành ngân hàng, góp phần lớn vào sự phát triển của nền kinh tế 

nước nhà.

“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng”. Vượt mọi khó khăn, người Vietcombank vững 

tin vào con đường phía trước, với một sự HỨNG KHỞI và ĐỒNG LÒNG, thể hiện bằng những 

quyết tâm cụ thể: phát triển thêm các dịch vụ mới, tiếp cận mục tiêu ngân hàng số, mang lại 

sự phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả nhất cho khách hàng bằng những TÌM TÒI, SÁNG TẠO 

không ngừng.

Vì thế, chúng tôi chọn chủ đề SỰ HỨNG KHỞI cho bản tin nội bộ CHUNG NIỀM TIN số tháng 

4/2021.

SỰ HỨNG KHỞI được thể hiện qua thành công của hàng loạt hội nghị Người lao động và 

cam kết thi đua diễn ra ở khắp các chi nhánh trong cả nước của Vietcombank. Vượt qua giai 

đoạn khó khăn khi dịch bệnh còn phức tạp trong những tháng đầu năm, chưa bao giờ người 

Vietcombank thể hiện quyết tâm đồng lòng, vượt khó để hoàn thành mục tiêu chung đến vậy.

SỰ HỨNG KHỞI được trông thấy trên những gương mặt trẻ cùng nhiều hoạt động ý nghĩa 

trong tháng Thanh niên. Góp phần an sinh xã hội, cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, giao lưu 

và gắn kết, thể hiện trách nhiệm với địa phương, chúng ta có quyền tin vào sự năng động SỨC 

TRẺ Vietcombank với khát khao và hoài bão đưa ngân hàng vươn mình ra biển lớn.

SỰ HỨNG KHỞI còn hiện diện trong những hội thảo khoa học nhằm nâng cao chất lượng dịch 

vụ, những sản phẩm số hóa mới liên tục được tìm tòi, triển khai để làm hài lòng tối đa khách 

hàng.

Và cuối cùng, SỰ HỨNG KHỞI ấy được xây nên từ rất nhiều câu chuyện nhỏ đời thường, những 

tấm gương người tốt-việc tốt vẫn xuất hiện hàng ngày tại các chi nhánh, đơn vị trong cả nước 

của Vietcombank. Bằng cái tâm sáng cùng những cống hiến thầm lặng, họ chính là động cơ 

đưa con tàu Vietcombank tiếp tục rẽ sóng tiến về phía trước.

Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã đồng hành cùng thương hiệu Vietcombank trong suốt những 

năm qua. Trên hành trình không ngừng nghỉ của những con người yêu lao động, giàu trách 

nhiệm, tâm huyết với tổ chức, ngọn lửa Vietcombank sẽ tiếp tục được thắp sáng, không chỉ 

qua hành trình gần 6 thập kỷ, mà còn trường tồn mãi mãi về sau.

Kích thước: 19x27cm. 
Giấy phép xuất bản Bản tin số 04/GP-XBBT do
Cục Báo Chí - Bộ TT&TT cấp ngày 06/01/2021
In tại Công ty cổ phần đầu tư Nhật Minh Quang

Ảnh bìa: Hoàng Minh Hóa
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Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank  Bài & Ảnh: Minh Yến

VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Vietcombank đồng hành cùng Lễ hưởng ứng 
Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh -

 Vì một Việt Nam xanh tại tỉnh Nghệ An

Vietcombank Sở giao dịch tổ chức thành công
 Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021

Chi đoàn Vietcombank Chí Linh chung tay 
giải cứu nông sản tỉnh Hải Dương

Vietcombank chuẩn hóa và gắn kết quả 
Nghiên cứu khoa học với hoạt động kinh doanh

Tọa đàm Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu:
Cơ hội và thách thức với Việt Nam

Cánh chim đầu đàn của Vietcombank  Lâm Đồng

Một lần check in khu chợ đẹp như tranh 
trong phim Mắt Biếc

Ngôi sao thầm lặng

Vietcombank dành 30 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí 
xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở 

tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Vietcombank Sở giao dịch ký kết thỏa thuận 
hợp tác toàn diện và hợp đồng tín dụng 

với Xuân Cầu Holdings

Đoàn thanh niên Vietcombank Bình Phước 
tổ chức chương trình An sinh xã hội tại 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Vietcombank Yên Bái trao tặng 1000 thẻ BHYT 
cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Rút tiền tại ATM không cần dùng thẻ vật lý

Chiều ngày 02/03/2021, thực hiện 
chương trình công tác năm 2021 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 
2020-2025, Đảng ủy Vietcombank đã tổ 
chức Hội nghị Ban Thường vụ.

Tham dự Hội nghị có đ/c Vũ Việt 
Phương - Phó Vụ trưởng Vụ theo dõi 
công tác phòng, chống tham nhũng - Ban 
Nội chính Trung ương; đ/c Hoàng Minh 
Thuyết - Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài 
chính - Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; đ/c 
Dương Thị Mai - Ủy viên Ủy ban kiểm tra 
(UBKT)-Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Cơ 
quan UBKT Đảng ủy khối DNTƯ. Về phía 
Vietcombank, đ/c Nghiêm Xuân Thành - 
Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng - Bí thư 
Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT; đ/c Phạm Quang 
Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

Khối DNTƯ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; 
đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng 
ủy - Thành viên Hội đồng quản trị cùng sự hiện 
diện của các đ/c là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy Vietcombank.

Sau nửa ngày làm việc trách nhiệm, hiệu 
quả, Hội nghị đã thực hiện các nội dung: (i) Báo 
cáo kết quả thực hiện công tác Đảng tháng 02, 
triển khai nhiệm vụ tháng 03/2021; (ii) Xin ý kiến 
thông qua Dự thảo chương trình công tác năm 
2021 của BTV Đảng ủy Vietcombank và chương 
trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ Vietcombank; (iii) UBKT Đảng ủy báo 
cáo định hướng về chương trình, kế hoạch kiểm 
tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021; 
(iv) Trình bày về công tác rà soát quy hoạch cấp 
ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025, công tác 
kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức.
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 4 từ phải sang) trao tặng 
cây tượng trưng cho nhân dân tỉnh Nghệ An

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

Ngày 14/3/2021, tại Khu di 
tích lịch sử quốc gia Truông 

Bồn, tỉnh Nghệ An đã diễn ra các 
hoạt động trong khuôn khổ Lễ 
hưởng ứng chương trình trồng 
1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam 
xanh, hưởng ứng chương trình 
trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 
2021 - 2025 do Thủ tướng Chính 
phủ phát động dưới sự phối 
hợp của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Nghệ An cùng sự đồng hành của 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng: “Trồng 
cây “Vì một Việt Nam xanh” cho các thế hệ 
hôm nay và mai sau cũng chính là sửa chữa, 
khắc phục những sai lầm trong ứng xử với 
tự nhiên trong suốt thời gian dài vừa qua, từ 
đó “đưa Việt Nam trở thành một tấm gương 
mẫu mực, một điểm đến hấp dẫn về cuộc 
sống hài hòa với thiên nhiên trên bản đồ thế 
giới”, đồng thời góp phần tham gia cam kết 
toàn cầu hành động vì thiên nhiên “Đoàn kết 
để đảo ngược mất đa dạng sinh học đến 

năm 2030 vì mục tiêu phát triển bền vững” 
và tuyên bố về Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái 
2021-2030 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.”
Vietcombank là ngân hàng thương mại hoạt 
động có hiệu quả nhất trong hệ thống ngân 
hàng Việt Nam với mục tiêu xuyên suốt 
hướng tới trở thành một ngân hàng Xanh, 
phát triển bền vững vì cộng đồng. Bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí 
hậu luôn là một trong những lĩnh vực được 
Vietcombank đặc biệt quan tâm. Với cam 
kết của thương hiệu là “Chung niềm tin, vững 

tương lai”, Vietcombank mong 
muốn sẽ trở thành ngân hàng tiên 
phong tại Việt Nam đồng hành 
cùng Chính phủ để thực hiện 
chương trình trồng 1 tỷ cây xanh 
cho Việt Nam, góp phần nâng cao 
giá trị, chất lượng cuộc sống của 
người dân Việt Nam không chỉ 
ngày hôm nay mà cho cả thế hệ 
mai sau.
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Vietcombank dành

30 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí

xây nhà cho hộ nghèo, 

khó khăn về nhà ở 

tại huyện Mường Lát, 

tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 2 từ trái sang) 
và đồng chí Đào Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng 
Giám đốc (ngoài cùng bên trái) trao 30 tỉ đồng để xây dựng 600 

căn nhà cho hộ nghèo huyện Mường Lát

Bài: Bùi Hồng Hải - Ảnh: Lê Tiến Hưng

Ngày 21/3/2021, tại xã Trung Lý, 
huyện Mường Lát, tỉnh Thanh 
Hóa, Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối 
hợp với tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an tổ 
chức Lễ trao tặng nhà mẫu và hỗ trợ kinh 
phí xây nhà cho hộ gia đình nghèo, khó 
khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường 
Lát. Phát huy truyền thống quý báu “Lá 

lành đùm lá rách” của dân tộc và thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia về giảm 
nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào 
“Cả nước chung tay vì người nghèo - không 
để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an đã  
chủ trương phối hợp với tỉnh Thanh Hóa 
và Vietcombank hỗ trợ “Xây dựng 600 căn 
nhà ở cho hộ dân nghèo trên địa bàn huyện 
Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”.

Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa và Vietcombank 
sẽ hỗ trợ huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 30 
tỉ đồng để xây dựng 600 căn nhà cho các hộ 
nghèo (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng) đảm 
bảo tiêu chuẩn 3 cứng: “Nền cứng, mái cứng, 
vách cứng” theo mẫu thiết kế của Bộ Công an, 
phấn đấu hoàn thành 600 căn nhà bàn giao 
cho nhân dân trước khi tiến hành bầu cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vietcombank tặng 50 triệu đồng cho 25 bệnh nhân 
có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Tham dự buổi trao tặng có bà 
Nguyễn Thị Thu Hồng - Nguyên 
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam; TS. Bạch Quốc Khánh - 
Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu 
trung ương; bà Nguyễn Khánh Chi - Phó 
Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. 
Về phía Công đoàn Vietcombank có bà 
Trần Hồng Nhung - Ủy viên Ban nữ công 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Ủy viên 
BCH Công đoàn Vietcombank. Tại buổi lễ, 
bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Nguyên Phó Chủ 
tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
đã bày tỏ sự chia sẻ với các bệnh nhân 

và bệnh nhân nhi đang điều trị tại đây. Bà 
Nguyễn Thị Thu Hồng chúc các bệnh nhân 
lạc quan, vững tâm điều trị để mong chóng 
khỏi bệnh, trở về với gia đình, tiếp tục làm 
việc và học hành. Đồng thời, bà Nguyễn Thị 
Thu Hồng cũng cảm ơn Viện trưởng cùng 
các các y, bác sỹ Viện Huyết học - Truyền 
máu Trung ương đã và đang ngày đêm 
chăm sóc, chữa bệnh cho các bệnh nhân 
bất kể ngày nghỉ, ngày lễ. 

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung 
ương, trong nhiều năm, Vietcombank 
thường xuyên có nhiều hoạt động chia sẻ 
với người bệnh như bữa cơm nhân ái, hiến 
máu nhân đạo và giúp đỡ người bệnh có 
hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Hồng Nhung (thứ 2 từ phải sang) trao biển tượng trưng số tiền 50 

triệu đồng cho TS. Bạch Quốc Khánh với sự chứng kiến của bà Nguyễn 

Thị Thu Hồng (ngoài cùng bên phải) và bà Nguyễn Khánh Chi (ngoài cùng 

bên trái)

Chiều 18/3/2021, tại hội trường 
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, 
Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) đã trao tặng 
50 triệu đồng cho 25 bệnh nhân 
có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị 
tại bệnh viện

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (thứ 3 từ phải sang) 
cùng các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh 
Thanh Hóa (thứ 4 từ trái sang); đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank (thứ 3 từ trái sang) và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an bàn giao 
nhà tình nghĩa cho gia đình anh Vàng A Lồng ở xã Trung Lý
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Dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 
1 của Công ty Cổ phần Năng lượng DT1 
- thành viên của Xuân Cầu Holdings nằm 
trong Tổ hợp Nhà máy điện mặt trời Dầu 
Tiếng 1,2,3 với tổng công suất lắp đặt 500 
MW. Đây là tổ hợp Điện mặt trời lớn nhất 
Đông Nam Á góp phần vào việc phát triển 
môi trường, vừa tận dụng được nguồn 

đất hoang hóa không thể canh tác nông        
nghiệp, đảm bảo an ninh năng lượng quốc 
gia.

Vietcombank Sở giao dịch vinh dự và 
tự hào được Xuân Cầu Holdings và Công 
ty Cổ phần Năng lượng DT1 tin tưởng lựa 
chọn là đơn vị tài trợ vốn cho Dự án Nhà 
máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng tín dụng tài trợ 
dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 là kết quả của quá trình đàm 
phán, thương thảo giữa hai bên và là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng đối với sự phát triển của Xuân Cầu Holdings. Sự kiện cũng khẳng 
định định hướng ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực an ninh năng lượng quốc 
gia của Vietcombank cũng như sự tín nhiệm của một đối tác có uy tín 
như Xuân Cầu Holdings đối với Vietcombank.

Bà Đinh Phương Thu Hà - Phó Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch và ông Tô Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuân Cầu Holdings 

kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng DT1 ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo 

cấp cao hai bên

VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH 
KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC 
TOÀN DIỆN VÀ HỢP ĐỒNG TÍN 
DỤNG VỚI XUÂN CẦU HOLDINGS

Ngày 20/03/2021, tại Khu đô Thị Xanh 
Villas, Thạch Thất, Hà Nội đã diễn ra Lễ 
ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện và 
Hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Nhà máy 
điện mặt trời Dầu Tiếng 1 giữa Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Sở giao dịch (Vietcombank Sở giao dịch) 
và Công ty TNHH Xuân Cầu (Xuân Cầu 
Holdings).

Được thành lập năm 1996, Xuân Cầu 
Holdings tiền thân là doanh nghiệp khởi 
tạo và phát triển thành công dòng xe máy 
cao cấp Piaggio vào thị trường Việt Nam và 
nhanh chóng giành được niềm tin của người 

tiêu dùng. Sau 25 năm hình thành và phát 
triển, đến nay Xuân Cầu Holdings được biết 
đến là đơn vị uy tín trong các lĩnh vực kinh 
doanh bất động sản, năng lượng tái tạo, vật 
liệu xây dựng và thương mại dịch vụ.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng

Ông Lê Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu 
tại buổi lễ

Bài & Ảnh: Phạm Thu Lan
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Các tình nguyện viên tham gia chương trình Hiến máu tình nguyện do Đoàn TN Vietcombank Thăng Long phát động 

ĐOÀN THANH NIÊN
VIETCOMBANK THĂNG LONG
PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH 
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Với mong muốn kêu gọi sự chung sức 
trao đi giọt máu ấm nóng tình người, 
trong bối cảnh cả nước thiếu máu 

do tác động từ đại dịch COVID-19, Đoàn cơ sở 
Vietcombank Thăng Long đã lan tỏa những 
nghĩa cử cao đẹp tới không chỉ CBNV trong 
Chi nhánh, trong hệ thống Vietcombank mà 
còn tới nhiều cá nhân, tổ chức là khách hàng, 
đối tác của Vietcombank.

Chương trình hiến máu diễn ra vào sáng 
ngày 16/03/2021 tại Trụ sở Chi nhánh Thăng 
Long (148 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, 
Hà Nội) thu hút gần 140 người tham gia, tiếp 
nhận 150 đơn vị máu cho nguồn máu dự trữ 

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

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Sản phẩm vay mới giúp khách hàng cá nhân có thêm lựa chọn giải pháp hỗ trợ kinh doanh phù hợp

Bài: Marketing Bán Lẻ - Ảnh: QHCC

Để hỗ trợ và đồng hành cùng khách 
hàng trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, Vietcombank vừa ra 

mắt sản phẩm cho vay An tâm kinh doanh 
dành cho khách hàng cá nhân.

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu vay vốn để xây 
dựng/ sửa chữa/ thuê địa điểm kinh doanh 
và mua sắm/ sửa chữa/ nâng cấp tài sản 
cố định với hạn mức vay lên tới 5 tỷ đồng và 
thời gian vay lên tới 07 năm.

Khách hàng có thể thế chấp bằng tài sản 
là giấy tờ có giá, bất động sản và ô tô để bảo 
đảm cho khoản vay.

Khi tham gia sản phẩm, khách hàng có 
thể lựa chọn nhiều phương án lãi suất ưu 
đãi khác nhau để đảm bảo phù hợp với kế 
hoạch kinh doanh.

quốc gia.
Mỗi giọt máu hồng của tình nguyện viên 

hiến tặng là tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp, 
tinh thần trách nhiệm với xã hội. Hưởng 
ứng tháng Thanh niên, Đoàn cơ sở Viet-
combank Thăng Long mong muốn thể 
hiện nhiệt huyết, tinh thần tuổi trẻ thông 
qua các hành động, chương trình vì xã 
hội, đóng góp cho cộng đồng.
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Phí bảo hiểm năm đầu 
(FYP)

Quà tặng

Từ 22 triệu đến dưới 44 triệu Voucher Got it trị giá 1.000.000 VNĐ

Từ 44 triệu đến dưới 66 triệu Voucher Got it trị giá 2.000.000 VNĐ

Từ 66 triệu đến dưới 88 triệu Voucher Got it trị giá 3.000.000 VNĐ

Từ 88 triệu đến dưới 110 triệu 1 chỉ vàng SJC

Từ 110.000.000 VNĐ trở lên 2 chỉ vàng SJC

Tham gia chương trình, khách hàng sẽ nhận được những phần 
quà hấp dẫn tương ứng với mức phí năm đầu của hợp đồng 
bảo hiểm, cụ thể :Nhân dịp sinh nhật lần thứ 58 

của Vietcombank và chào 
mừng 1 năm triển khai hợp 

tác phân phối bảo hiểm, Vietcombank 
và FWD phối hợp thực hiện chương trình 
khuyến mại (CTKM) “Mừng sinh nhật - 
Ngàn tri ân”. 

Chương trình triển khai từ 
15/03/2021 đến hết ngày 30/04/2021 
dành cho khách hàng cá nhân mua 
mới các sản phẩm bảo hiểm FWD được 
phân phối tại Vietcombank bao gồm:

 - FWD Cả nhà vui khỏe
 - FWD Con vươn xa 2.0
 - FWD Đón đầu thay đổi 2.0
 - FWD Nâng tầm vị thế

Quà tặng sẽ được các chuyên viên tư vấn bảo hiểm gửi tặng 
đến khách hàng sau khi hợp đồng bảo hiểm đã đáp ứng đủ các 
điều kiện của chương trình. Khách hàng tỏ ra rất hào hứng với loại hình dịch vụ mới này

Ngày nay, mọi người dân Việt Nam 
không còn ai xa lạ với thuật ngữ ATM 
(Automated Teller Machine) - một 

thiết bị của các ngân hàng được lắp đặt để 
giúp người dân rút tiền mặt và thực hiện 
các giao dịch chuyển khoản, thanh toán 
hóa đơn dịch vụ... ngay khi có nhu cầu mà 
không cần đến giao dịch tại ngân hàng.
Từ tháng 6/2020, Vietcombank đã ra mắt 
dịch vụ rút tiền bằng QR tại ATM áp dụng 
cho các chủ thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank 
Connect24. Theo đó, các chủ thẻ ghi nợ nội 
địa Vietcombank Connect24 có thể mở ứng 
dụng VCB-Digibank trên điện thoại và quét 
mã QR hiển thị tại màn hình ATM để rút 
tiền một cách nhanh chóng mà không cần 
mang theo thẻ vật lý. 
Dịch vụ này mang đến sự tiện lợi cho khách 
hàng, giúp tránh được các trường hợp bất 
tiện khi sử dụng thẻ vật lý để rút tiền mặt 
trong các trường hợp khách hàng làm mất 
thẻ, quên mang thẻ theo người, thẻ bị gãy 
hoặc ATM nuốt thẻ. Ngoài ra, tính bảo mật 
khi rút tiền bằng mã QR cũng rất cao, kẻ 
gian không thể lợi dụng sao chép thông tin 
cá nhân trên thẻ.
Sau khi ra mắt dịch vụ, Vietcombank nhận 

được nhiều phản hồi rất tích cực của khách 
hàng. Chị Linh (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
chia sẻ: “Sau khi Vietcombank triển khai 
dịch vụ mới này, tôi cảm thấy rất tiện lợi. Tôi 
nhiều khi bận rộn quá và nhiều công việc 
đan xen, nên ngay cả những lúc đi rút tiền để 
sử dụng mà không mang thẻ theo. Những 
lúc đó thấy rất bất tiện. Nhưng từ nay chỉ 
cần có điện thoại bên người, tôi có thể rút 
tiền bất cứ lúc nào”. Anh Nam (Quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội) cùng quan điểm với chị Linh: 
“Tôi thấy dịch vụ này rất tiện ích vì điện thoại 
là vật bất ly thân với mọi người. Bạn có thể 
quên mang theo ví nhưng ít khi quên mang 
điện thoại khi ra ngoài. Bởi vậy, với dịch vụ 
rút tiền bằng mã QR trên điện thoại, việc rút 
tiền mặt đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều 
cho khách hàng”.

Bài: Marketing Bán Lẻ - Ảnh: FWD

Bài: Marketing Bán Lẻ - Ảnh: QHCC

Rút tiền ATM không cần dùng 
thẻ vật lý
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Vietcombank phân phối độc 
quyền sản phẩm bảo hiểm 
liên kết đầu tư 
Vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ 

FWD Việt Nam (FWD) vừa ra mắt sản phẩm bảo 

hiểm liên kết đơn vị có tên gọi “FWD Nâng tầm 

vị thế”, mang lại nhiều quyền lợi vượt trội cho 

khách hàng khi kết hợp yếu tố bảo vệ và đầu 

tư trong cùng một sản phẩm. Sản phẩm được 

phân phối độc quyền qua hệ thống gần 600 

điểm giao dịch trên toàn quốc của Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

“FWD Nâng tầm vị thế”“FWD Nâng tầm vị thế”

“FWD Nâng tầm vị thế” hứa hẹn là sản phẩm bảo hiểm có tính an toàn cao, được khách hàng lựa chọn 

Bài: Marketing Bán Lẻ - Ảnh: FWD
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Vietcombank xin thông báo về việc 
cập nhật đơn vị cung cấp gói bảo 
hiểm du lịch quốc tế cho các chủ 
thẻ tín dụng Vietcombank 
American Express hạng vàng/xanh  
và chủ thẻ tín dụng Vietcombank 
Vietnam Airlines American Express 
hạng vàng/xanh

Vietcombank cập nhật đơn vị 
cung cấp gói bảo hiểm du lịch 
quốc tế cho chủ thẻ tín dụng 

AMERICAN EXPRESSAMERICAN EXPRESS

Đối với các thẻ phát hành mới/gia hạn/
tái tục trước ngày 01/03/2021: Quyền 

lợi bảo hiểm do Công ty bảo hiểm Bảo Việt 
cung cấp cho đến hết kỳ bảo hiểm hiện tại. 
Sau thời điểm trên, quyền lợi bảo hiểm sẽ do 
Công ty bảo hiểm PVI cung cấp.

VIETCOMBANK TIẾP TỤC BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH 
MỘT SỐ TÍNH NĂNG MỚI TRÊN NGÂN HÀNG SỐ 

VCB DIGIBANK
Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất 
lượng dịch vụ nhằm mang lại những trải 
nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng, 
Vietcombank tiếp tục điều chỉnh và bổ 
sung một số tính năng nổi bật trên Ngân 
hàng số VCB Digibank như sau:

Trao tặng yêu thương với tính năng đặt 
hoa trực tuyến.
  Đây được xem như món quà tinh thần 
từ Vietcombank, giúp khách hàng trao gửi 
yêu thương tới những người thân yêu qua 
những bó hoa đẹp và ý nghĩa nhất. Với tính 
năng Đặt hoa trên VCB Digibank, khách 
hàng có thể lựa chọn theo chủ đề các 
ngày lễ (Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày 
phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11…) hoặc lựa chọn theo các 
sự kiện (sinh nhật, cưới hỏi…) với 4 bước 
cơ bản trên ứng dụng VCB Digibank.
Cải tiến tính năng gói dịch vụ tài khoản
  Từ ngày 02/03/2020, Vietcombank dừng 
triển khai đăng ký Gói dịch vụ tài khoản cơ 
bản và bổ sung chức năng Thay đổi gói 
dịch vụ tài khoản cho phép khách hàng 
đã đăng ký Gói dịch vụ tài khoản cơ bản 
thay đổi sang Gói dịch vụ tài khoản mới 
tại mục chức năng yêu thích ngay tại màn 
hình chính của VCB Digibank
Cải tiến tính năng OTT
    Từ nay, Vietcombank ngừng triển khai 
cơ chế tự động cắt dịch vụ SMS khi khách hàng kích hoạt OTT. Theo đó, khi đăng kí thành 
công dịch vụ tin nhắn OTT khách hàng sẽ đồng thời sử dụng song song dịch vụ tin nhắn SMS 
chủ động và dịch vụ tin nhắn OTT (hoàn toàn miễn phí). 

Bài: Marketing Bán Lẻ 

Bài: Marketing Bán Lẻ - Ảnh: QHCC

Đối với các thẻ phát hành mới/gia 
hạn/tái tục trước ngày 01/03/2021: 
Quyền lợi bảo hiểm do Công ty 
bảo hiểm Bảo Việt cung cấp cho 
đến hết kỳ bảo hiểm hiện tại. Sau 
thời điểm trên, quyền lợi bảo hiểm 
sẽ do Công ty bảo hiểm PVI cung 
cấp.Thông tin chi tiết quyền lợi bảo 
hiểm do Công ty Bảo Việt cung cấp 
vui lòng tham khảo tại đây. 
Đối với các thẻ phát hành mới/ gia 
hạn/tái tục kể từ ngày 01/03/2021, 
quyền lợi bảo hiểm do Công ty bảo 

hiểm PVI cung cấp. 
Các quyền lợi nổi bật của gói bảo hiểm bao gồm:  
Quyền lợi bảo hiểm tối đa khi khách hàng gặp rủi 
ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 
 - Khách hàng dưới 65 tuổi: 7 tỷ đồng;
 - Khách hàng trên 65 tuổi: 3.5 tỷ đồng.
 - Chuyến đi bị trì hoãn: 1.400.000 VND cho mỗi 
tiếng và trên 8 tiếng bị trì hoãn liên tục nhưng 
không quá 7.000.000 VND;
 - Bảo hiểm cho hành lý cá nhân: Tối đa 7.000.000 
VND đối với mỗi và mọi đồ vật, tối đa 14.000.000 
VND đối với máy tính xách tay;
 - Dịch vụ hỗ trợ đi lại và y tế toàn cầu 24/7.
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VIETCOMBANK ĐÔNG BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC
LỄ TRAO THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 01/03/2021, tại Trụ sở 
Vietcombank Chi nhánh Đông 
Bình Dương, Chi nhánh đã tổ 
chức lễ trao giải chương trình 
“Thanh toán hóa đơn tự động 
– đăng ký một lần không cần 
lo nghĩ”.

“Thanh toán hóa đơn tự động
    đăng ký một lần không cần lo nghĩ”

Ông Nguyễn Khánh Thắng - Giám Đốc Vietcombank Đông Bình Dương 
trao giải thưởng cho khách hàng Nguyễn Thị Hồng

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI
 GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK THÁI BÌNH

Tại trụ sở Vietcombank Thái 
Bình ngày 01/03/2021, đã 
diễn ra Lễ công bố quyết định 

bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh.
Theo QĐ số 334/QĐ-VCB- TCNS 

ngày 24/02/2021, HĐQT Vietcombank 
quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Bá 
Tuyển giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh 
Vietcombank Thái Bình kể từ ngày 
01/03/2021.

Ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT Vietcombank (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Bá 
Tuyển giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Thái Bình

Bài & Ảnh: Trần Minh Duy

Bài & Ảnh: Phạm Thị Thùy An

Thanh toán hóa đơn tự 
động là dịch vụ hợp tác 
giữa Vietcombank và các 

đối tác bao gồm các công ty điện 
lực, công ty cấp nước và các các 
đơn vị VNPT trên toàn quốc nhằm 
giúp khách hàng giảm thiểu được 
thời gian trong việc thanh toán 
hóa đơn hàng tháng. Căn cứ trên 
thông tin của các đơn vị cung cấp 

dịch vụ, Vietcombank sẽ thanh toán hóa đơn cước 
phí cho khách hàng.

Vietcombank Chi nhánh Đông Bình Dương vui 
mừng trao tặng giải thưởng cho khách hàng may 
mắn nhất kỳ 3 là chị Nguyễn Thị Hồng có mã dự 
thưởng là 3104843. Giải thưởng là chiếc điện thoại 
Samsung Galaxy Note 20 Ultra trị giá 29,490,000 
đồng.
Tại buổi lễ, chị vui mừng chia sẻ: “Là khách hàng 
thân thiết của Vietcombank Đông Bình Dương, tôi 
luôn hài lòng với các sản phẩm dịch vụ đa dạng, 
tiện ích mà Vietcombank mang lại, đặc biệt là thái 
độ phục vụ niềm nở và chu đáo của các cán bộ 
nhân viên đã khiến tôi vô cùng tin tưởng và hài lòng 
khi thực hiện giao dịch tại chi nhánh.” 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mỹ Hào 
- Thành viên Hội đồng quản trị đánh giá cao 
hoạt động của Vietcombank Thái Bình trong 
thời gian qua, bày tỏ tin tưởng ông Phạm Bá 
Tuyển với kinh nghiệm nhiều năm công tác, 
sẽ phát huy được thế mạnh, đưa Vietcombank 
Thái Bình tiếp tục phát triển bền vững, hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao.
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BỔ NHIỆM NHÂN SỰ TẠI 
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIETCOMBANK

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Linh Chi

Ngày 11/03/2021, tại trụ sở chính 

Công ty Cho thuê tài chính 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam (VCBL) đã diễn ra 

lễ công bố các quyết định bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại đối với các chức danh 

Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát 

của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên phải) 
trao quyết định và Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phùng Nguyễn Hải Yến 
(ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho các ông, bà được bổ nhiệm và bổ nhiệm 
lại các chức danh thuộc Hội đồng thành viên VCBL

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - 
Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự đã 
công bố các Quyết định của HĐQT 

Vietcombank về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại cán bộ. 
     Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trung Hà giữ 
chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBL 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục cử làm 
người đại diện theo ủy quyền quản lý  40% 
vốn góp của Vietcombank tại VCBL theo 
thời hạn nhiệm kỳ HĐTV 2020 - 2025 của 
VCBL. 
     Bổ nhiệm lại ông Phan Dương, giữ chức 
vụ thành viên Hội đồng thành viên VCBL 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục cử làm 
người đại diện theo ủy quyền quản lý 30% 
vốn góp của Vietcombank tại VCBL theo 
thời hạn nhiệm kỳ HĐTV 2020 - 2025 của 
VCBL. 
     Bổ nhiệm lại ông Lưu Mạnh Hùng, giữ 

chức vụ thành viên Hội đồng thành viên 
VCBL nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục cử 
làm người đại diện theo ủy quyền quản lý 
10% vốn góp của Vietcombank tại VCBL 
theo thời hạn nhiệm kỳ HĐTV 2020 - 2025 
của VCBL. 

Bổ nhiệm bà Hà Mỹ Hòa, giữ chức vụ 
thành viên Hội đồng thành viên VCBL 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và  làm người đại 
diện theo ủy quyền quản lý 10% vốn góp 
của Vietcombank tại VCBL theo thời hạn 
nhiệm kỳ HĐTV 2020 - 2025 của VCBL. 

Bổ nhiệm bà Lê Thu Thủy, giữ chức 
vụ thành viên Hội đồng thành viên VCBL 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và  làm người đại 
diện theo ủy quyền quản lý 10% vốn góp 
của Vietcombank tại VCBL theo thời hạn 
nhiệm kỳ HĐTV 2020 - 2025 của VCBL. 

Đối với Ban kiểm soát VCBL, Hội đồng 
quản trị Vietcombank quyết định bổ nhiệm 
lại bà Nguyễn Thị Kim Anh, giữ chức vụ 
Trưởng Ban kiểm soát, bà Dương Thị Hồng 
Vân, giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát 
và bổ nhiệm mới ông Trần Minh Quang, 
giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 của VCBL.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch 
HĐTV VCB, ông Nguyễn Trung Hà bày tỏ 

cảm ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng của 
Ban lãnh đạo Vietcombank, cam kết sẽ 
luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao 
nhất.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên phải)  trao quyết định và Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank Phùng Nguyễn Hải Yến (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho các ông, bà được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 

các chức danh thuộc Ban kiểm soát VCBL
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Thông báo dừng đăng ký mới 
Gói tài khoản cơ bản 
đối với khách hàng cá nhân

N gân hàng TMCP Ngoại  Thương 
Việt  Nam (Vietcombank) x in 
t rân trọng thông báo,  từ ngày 

02/03/2021, 
Vietcombank dừng đăng ký mới  Gói 
tà i  khoản cơ bản đối  với  các khách 
hàng cá nhân.  Với  những khách hàng 
đã đăng ký thành công trước đó,  các 
quyền lợ i  của khách hàng được giữ 
nguyên theo đúng quy định của Gói  tà i 
khoản cơ bản.
Nhằm tối  ưu lợ i  ích cho khách hàng, 
Vietcombank khuyến khích khách 
hàng đang sử dụng Gói  tà i  khoản cơ 
bản chuyển đổi  sang sử dụng 1 trong 
4 Gói  tà i  khoản mới  được Vietcombank 
ra mắt từ 01/02/2021 với  những ưu đãi 
vượt  t rội :

Miễn phí  chuyển t iền trên VCB 
Digibank.
Tiết  k iệm chi  phí  so với  sử dụng các 
dịch vụ r iêng lẻ .
Miễn phí  t rọn gói  khi  đạt  điều k iện về 
số dư trên tà i  khoản.
Nhiều lựa chọn phát  hành thẻ ghi  nợ 
nội  đ ịa và quốc tế.
Vietcombank khuyến khích khách hàng 
sử dụng các gói  tà i  khoản mới  với  ưu 
đãi  vượt  t rội .
Đặc biệt ,  khách hàng có thể dễ dàng 
chuyển đổi  sang Gói  tà i  khoản mới 
chỉ  với  một vài  thao tác đơn giản trên 
ngân hàng số VCB 
Digibank.

Bài: Marketing Bán Lẻ - Ảnh: QHCC

VIETCOMBANK HƯNG YÊN THỰC HIỆN 

NHIỀU HOẠT ĐỘNG ASXH TẠI XÃ TÂN VIỆT, 

HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN

Giám đốc Vietcombank Hưng Yên (ngoài cùng bên trái) trao tặng 
400 triệu đồng mua sắm trang thiết bị trường học cho đại diện 
2 trường tiểu học và THCS xã Tân Việt

Hưởng ứng phát động 
của UBND tỉnh Hưng 
Yên chung tay xóa nhà 

tạm, nhà dột nát và xây dựng quỹ 
khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ cơ 
sở vật chất trang thiết bị của các 
nhà trường trong toàn tỉnh, ngày 
13/03/2021 vừa qua, tại xã Tân 
Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên 

Trong suốt thời gian qua, Vietcombank 
Hưng Yên đã luôn tích cực tài trợ các hoạt 
động an sinh xã hội tại tỉnh Hưng Yên có 
ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm phát huy 
truyền thống đoàn kết, “tương thân tương 
ái”, là hoạt động thể hiện tình cảm và trách 
nhiệm với cộng đồng của Vietcombank 
Hưng Yên nhằm chia sẻ, giúp đỡ, động viên 
kịp thời những gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

Ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Vietcombank Hưng Yên (ngoài cùng bên trái) 
trao tặng tới Quỹ Khuyến học xã Tân Việt số tiền 500 triệu đồng

(Vietcombank Hưng Yên) đã phối hợp với UBND xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
tổ chức lễ trao tặng 400 triệu đồng mua sắm trang thiết bị trường học cho Trường tiểu học, 
THCS  xã Tân Việt, trao tặng 500 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của xã và hỗ trợ xây mới 2 
công trình nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn với số tiền 100 triệu đồng.
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Đoàn thanh niên Vietcombank Bình Phước 
tổ chức Chương trình An sinh Xã hội 
tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

Ngày 16/03/2021, Đoàn cơ sở 
Vietcombank Bình Phước phối hợp với 
Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 
Bình Phước, Đoàn cơ sở Vietcombank 
Đông Bình Dương, Phòng kiểm tra nội bộ 
khu vực 4 - Vietcombank tổ chức chương 
trình “An sinh xã hội kỷ niệm 90 năm ngày’’ 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” tại địa 
bàn huyện Bù Gia Mập, 
tỉnh Bình Phước.

Đại diện Vietcombank Bình Phước và Quỹ khuyến học tỉnh trao học bổng đến các em học trường Đắk Mai, gồm ông Đoàn Duy Khánh - 

Bí thư Đoàn cơ sở Vietcombank Bình Phước, ông Diệp Quang Phước – UV BCH Công đoàn Vietcombank Bình Phước, bà Nguyễn Thị Lan 

Hương – Giám Đốc Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh Bình Phước  (từ bên trái sang)

Bài & Ảnh: Phương Anh

Chương trình đã trao tặng công 
trình “Thắp sáng đường quê” 
với hệ thống đường năng 

lượng mặt trời tại xã Bù Lư, huyện Bù 
Gia Mập trị giá 50 triệu đồng; 50 phần 
quà trị giá 30 triệu đồng gửi đến các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn; 40 triệu đồng học bổng tiếp 
sức đến trường cho các em học sinh 
trường THCS và THPT Đắk Mai (trong 
đó gồm 7 xe đạp và quà tặng hiện kim).

Đại diện Vietcombank trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” 

cho Đoàn thanh niên xã Bù Lư và Đồn biên phòng Bù Gia Mập  

Bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Bù Lư (Bù Gia Mập)

   Ngoài ra, để tuyên truyền và hỗ trợ về 
công tác phòng chống dịch COVID-19, 
chương trình còn trao tặng 100 chai 
nước rửa tay khô và 5000 khẩu trang y 
tế cho Đoàn thanh niên xã Bù Lư, thăm 
và trao tặng Đồn biên phòng Bù Gia Mập 
100 chai nước rửa tay khô và 2500 khẩu 
trang y tế.Đây là hoạt động an sinh xã 
hội có ý nghĩa lớn, mang lại niềm vui cho 
các em học sinh, người dân và chiến sỹ 
vùng sâu vùng xa tại địa bàn huyện Bù 
Gia Mập. Đây cũng là dịp để các đoàn 
cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng 
cường tinh thần đoàn kết, phối hợp công 
tác giữa các hoạt động. 

Và đặc biệt đây là hoạt động thiết thực để chào mừng 90 năm  thành lập Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, khơi dậy và làm sáng lên giá trị truyền thống của thanh niên Việt Nam nói 
chung và thanh niên Vietcombank nói riêng, xung phong xung kích trên mọi mặt trận vì 
lợi ích của cộng đồng.
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Những hình ảnh ý nghĩa tại hoạt động trao 1000 BHYT
 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Bái

Vietcombank Yên Bái 
trao tặng 1000 thẻ BHYT 

cho người dân có 
hoàn cảnh khó khăn

Ngày 11/3, Ngân 
hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam 

Chi nhánh Yên Bái phối hợp 
với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ 
chức trao tặng 1000 thẻ BHYT 
với tổng giá trị trên 800 triệu 
đồng cho ngươi dân có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn 
thành phố Yên Bái và các 
huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn 
Yên và Lục Yên.

Chương trình mang ý nghĩa 
nhân văn sâu sắc không chỉ 
giúp người dân có hoàn cảnh 
khó khăn được chăm sóc sức 
khỏe mà còn thể hiện tinh 
thần tương thân tương ái chia 
sẻ của cộng đồng góp phần 
đảm bảo của ASXH ở địa 
phương.

Tính đến hết năm 2020, 

toàn tỉnh có 802.779 người 
tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ 
BHYT là 96,5% dân số. Hiện 
nay toàn tỉnh còn khoảng 
28.000 người chưa mua thẻ 
BHYT, đây chủ yếu là nhưng 
đối tượng có hoàn cảnh khó 
khăn, do đó thời gian tới rất 
cần sự chung tay hỗ trợ của 
các tổ chức, cá nhân, các 
doanh nghiệp trong địa bàn 
tỉnh. Trong những năm tới 
Vietcombank Yên Bái sẽ tiếp 
tục huy động ủng hộ kinh phí 
phối hợp với BHXH tỉnh để 
tặng thêm nhiều thẻ BHYT 
cho người dân có hoàn cảnh 
khó khăn, góp phần tăng tỷ lệ 
bao phủ thẻ BHYT, tiến nhanh 
tới lộ trình BHYT toàn dân.

Bài & Ảnh: Nguyễn Đức Vũ
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ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK BẮC BÌNH DƯƠNG
 THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021

Sáng ngày 10/03/2021, Đoàn cơ sở ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – 
chi nhánh Bắc Bình Dương (Vietcombank Bắc Bình Dương) đã tham gia hiến máu 
tình nguyện tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát (Bến Cát, Bình Dương)
với 20 Đoàn viên tham gia và hiến tặng được gần 20 đơn vị máu.

Hiến máu tình nguyện là hoạt động ý nghĩa được tổ chức thường niên bởi Hội chữ 
thập đỏ thị xã Bến Cát. Hiểu rõ được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa cao cả của 
hoạt động này, Đoàn viên Thanh niên Đoàn cơ sở Vietcombank Bắc Bình Dương luôn 
tích cực hưởng ứng, tham gia với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, 
qua đó lan tỏa được nét đẹp văn hóa Vietcombank tới toàn thể cán bộ nhân viên và 
người dân trên địa bàn. Kết quả, 20 đoàn viên tham gia đã hiến tặng được gần 20 đơn 
vị máu.

Bài & Ảnh: Trần Thị Diệu Linh

ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK HẢI PHÒNG
THỰC HIỆN PHUN KHỬ TRÙNG CHỐNG COVID-19

Các đoàn viên tham gia khử trùng phòng chống COVID-19

Phát huy tinh thần xung kích: “Đâu 
cần thanh niên có, đâu khó có thanh 

niên”, trong 02 ngày thứ 7 sau Tết nguyên 
đán (ngày 20 và 27/2/2021),Đoàn thanh 
niên Vietcombank Hải Phòng đã thực hiện 
vệ sinh, phun dung dịch khử trùng phòng 
chống COVID-19 tại các buồng ATM, trong 
và ngoài khu vực làm việc tại trụ sở Chi 
nhánh và các phòng giao dịch.

Bài & Ảnh : Vũ Thị Kim Vân

Các Đoàn viên đã thực hiện phun khử 
trùng toàn bộ bên trong, bên ngoài tại trụ 
sở Chi nhánh, các phòng giao dịch, các 
buồng ATM bằng dung dịch Cloramin B; 
sử dụng bình xịt nước sát khuẩn vệ sinh 
máy ATM, cửa kính, tay nắm cửa kính 
buồng ATM; cửa kính, tay nắm cửa kính 
các phòng giao dịch.
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CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN 
TẠI VIETCOMBANK CÀ MAU

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, 
chung tay vượt qua đại dịch COVID-19, 
cán bộ, người lao động Vietcombank Cà 
Mau cũng như nhiều đơn vị, tổ chức trên 
địa bàn tỉnh Cà Mau chung tay chăm lo 
Tết Nguyên đán cho người nghèo trên 
địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch công đoàn Hà Trang 
Phương Anh chi nhánh Cà 
Mau đã đến thăm hỏi, tặng 

quà cho người cao tuổi, các trẻ em 
nghèo mồ côi, khuyết tật, không nơi 
nương tựa tại Trung tâm bảo trợ 
xã hội tỉnh Cà Mau.  Hiện tại trung 
tâm tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và 
nuôi dưỡng 103 đối tượng, trong đó 
có 48 cụ già và 55 trẻ. Bà Hà Trang 
Phương Anh đã ân cần thăm hỏi đời 
sống, sinh hoạt, sức khỏe của các 
đối tượng được bảo trợ, đồng thời 
chia sẻ và động viên các cán bộ, 

nhân viên Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, đón tết Tân Sửu 2021 vui tươi, 
đầm ấm. Đoàn đã trao tặng 02 máy lọc 
nước, sữa, tã và nhiều phần quà tết với tổng 
trị là 37 triệu đồng. 

Ngày 07/02/2021 Chi đoàn Vietcombank 
Cà Mau phối hợp cùng Đoàn khối và 03 chi 

Bài & Ảnh: Hồ Việt Lam

đoàn bạn đã đến thăm và tặng quà tết 
cho bà con nghèo ở Khu căn cứ Tỉnh 
ủy, ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau với tổng trị giá trên 20 
triệu đồng.

Trong tháng Thanh niên, tiếp tục 
lập thành tích chào mừng 90 năm 
ngày thành lập Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 
26/03/2021), Chi đoàn Vietcombank 
Cà Mau làm công trình phần việc như: 
chung sức cùng các chi đoàn trên địa 
bàn tỉnh xây 01 căn nhà cho hộ nghèo 
ở ấp Tân Long, xã Tân Tiến, huyện Đầm 
Dơi, tỉnh Cà Mau, căn nhà sẽ được bàn 
giao vào ngày 26/03/2021. Đồng thời 
các đoàn viên hăng hái hưởng ứng 
công trình trồng cây xanh, làm sạch 
nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đây cũng là một 
hành động thiết thực nhằm giáo dục 
truyền thống uống nước nhớ nguồn 
cho toàn thể đoàn viên chi đoàn cũng 
như lớp trẻ thế hệ mai sau.

Những hoạt động an sinh xã hội hưởng ứng tháng thanh niên tại Vietcombank Cà Mau
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VIETCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỄ KẾT NẠP 
ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2021

 Chi bộ Đảng VCB Chương Dương tổ chức lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ phường Gia Thụy 

Bài & Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

Ngày 23/02/2021, trong khuôn khổ 
lễ Kết nạp đảng viên mới, Chi bộ 

Đảng Vietcombank Chương Dương đã tổ 
chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm 
các anh hùng liệt sỹ phường Gia Thụy để 
tưởng nhớ công lao của lớp cha anh đi 
trước đã ngã xuống vì độc lập và tự do 
của đất nước.
Sau lễ dâng hương là lễ kết nạp cho 06 
đảng viên mới là những quần chúng ưu 
tú của các phòng ban trong Chi nhánh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Bá 
Minh - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Chi nhánh, 
đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Bí thư 
Chi bộ - Phó Giám đốc Chi nhánh cùng các 
đảng viên khác trong Chi bộ. Lễ kết nạp 
đảng viên mới được diễn ra trong không 
khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của 
Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ Vietcombank 
Chương Dương, đồng chí Nguyễn Bá Minh - 
Bí thư chi Bộ - Giám đốc Chi nhánh đã trao 
Quyết định kết nạp Đảng cho 06 đồng chí, 

Đ/c Nguyễn Bá Minh - Bí thư chi bộ - Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng bên trái) và đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Bí thư Chi 

bộ - Phó Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới

đồng thời chúc mừng và khuyến khích 
các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực 
của mình.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn 
Bá Minh - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Chi 
nhánh đánh giá cao và ghi nhận những 
cố gắng trong suốt thời gian qua của 
những đảng viên mới. Đồng thời yêu 
cầu đảng viên mới tiếp tục phát huy vai 
trò trách nhiệm trong việc 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 và thực hiện tốt nhiệm vụ 

của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt 
quy định về những điều đảng viên không được 
làm. Tại buổi lễ, các đồng chí đảng viên mới 
cũng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được 
đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam 
và thề sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, 
nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của 
người đảng viên.
 Sự kiện đã góp phần tăng cường lực lượng đội 
ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, năng lực đóng 
góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, nâng 
cao sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn 
vị.
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VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Ngày 18/03/2021 tại Trụ sở 
Chi nhánh, Vietcombank 

Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị 
Người lao động năm 2021 với sự 
tham dự của Đảng ủy, Ban Giám 
đốc, Ban chấp hành CĐCS cùng 
50 đại biểu đại diện cho 212 CB-
NV-NLĐ Chi nhánh. Qua một buổi 
làm việc khẩn trương, tích cực, 
dân chủ và đầy tinh thần trách 
nhiệm, Hội nghị đã thảo luận và 
thông qua các dự thảo: Báo cáo 
tổng kết hoạt động kinh doanh 
năm 2020 và kế hoạch kinh do-
anh năm 2021; Báo cáo kết quả 
thực hiện chế độ chính sách đối 
với người lao động; Báo cáo kết 
quả hoạt động của Ban Thanh tra 
nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Nguyễn Quang Việt - Giám đốc Vietcombank Đà 
Nẵng kêu gọi toàn thể CBNV- NLĐ: “Năm mới với khát vọng mới hãy làm việc với tinh 

thần mới, động lực mới” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh 2021

Hội nghị dành thời gian đối 
thoại, tiếp thu, giải trình các ý 
kiến đóng góp, các kiến nghị 
và đề xuất của CNNV-NLĐ 
liên quan đến hoạt động 
kinh doanh, quyền và lợi ích 
hợp pháp và chính đáng của 
người lao động.

Hội nghị cũng tuyên dương 
khen thưởng các cá nhân và 
tập thể đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm 2020.

Ông Nguyễn Quang Việt - Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng báo cáo tổng kết hoạt 
động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; báo cáo kết quả 

thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động 

Người lao động bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân và đại biểu dự 
Hội nghị Người lao động VCB năm 2021 

Bài: Nguyễn Hữu Đức - Ảnh: Phan Thanh Nam

VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Ngày 15/03/2021, tại trụ sở 11 
Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Sở giao dịch đã long 
trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao 
động năm 2021.

Tham dự Hội nghị có ông Hồ Văn Tuấn 
- UV BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Sở giao dịch; bà Phạm 
Thị Hương Giang - Phó Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn; các ông/bà là thành viên Ban 
Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên cùng 200 đại biểu đại diện cho 

584 cán bộ nhân viên đang công tác tại Sở 
giao dịch. Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ 
Văn Tuấn - Giám đốc Sở giao dịch chia sẻ: 
“Sở giao dịch là đơn vị đầu tiên năm thứ 6 
liên tiếp đạt danh hiệu Chi nhánh đặc biệt 
xuất sắc và đạt danh hiệu Chi nhánh tiêu 
biểu về hiệu quả kinh doanh năm 2020, 
tổng tài sản sinh lời lần đầu tiên chính thức 
vượt mốc 5 tỷ USD, huy động vốn đạt trên 
92.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 33.500 
tỷ đồng, cao hơn mức tăng trưởng toàn 
ngành và hệ thống Vietcombank.

Lễ ký kết Giao ước thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

Bài & Ảnh: Phạm Thu Lan
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Ông Phan Võ Phước Khánh - Giám đốc Chi nhánh (ngồi bên trái) và ông Huỳnh Minh Tuấn - 
Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS ký kết Thỏa ước lao động tập thể 2021

Bài & Ảnh: Văn Duy An

Bài & Ảnh: Hồ Minh Tân

Ông Phan Võ Phước Khánh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Vĩnh Long 
phát biểu khai mạc Hội nghị Người lao động năm 2021

VIETCOMBANK VĨNH LONG 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI 
LAO ĐỘNG

Vietcombank Cà Mau tổ chức thành công 
Hội nghị Người lao động năm 2021

Ông Dương Du Minh - Giám đốc Vietcombank Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị người lao động năm 2021

em trong Chi nhánh, gửi tặng hoa, và
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Ông Nguyễn Trung Hà - Chủ tịch HĐTV Công ty VCBL phát biểu khai mạc Hội nghị

Bài & Ảnh : Nguyễn Thị Linh Chi

.

Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động kinh 
doanh và tình hình thực hiện các chế độ, 
chính sách đối với người lao động năm 
2020; Báo cáo hoạt động công đoàn và 
tinh hình thực hiện thỏa ước lao động 
tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao 
động, an toàn vệ sinh lao động và quy 
chế dân chủ cơ sở năm 2020; Báo cáo 
hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 

nhiệm kỳ 2019 - 2021 và phương hướng 
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2023. Trong năm 
2020, Công ty đã chi gần 4 tỷ đồng các khoản 
chi cho người lao động như chi nghỉ mát, chi 
khám sức khỏe định kỳ và chuyên sâu, chi 
hỗ trợ do COVID-19, chi hỗ trợ cho lao động 
nữ, chi sinh nhật, chi hỗ trợ tiền đi lại về thăm 
quê của người lao động v.v…
Hội nghị đã phát huy quyền dân chủ của 
người lao động, tạo điều kiện để người lao 
động được tham gia ý kiến, quyết định và 
giám sát những vấn đề có liên quan đến 
quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
mình.
Tại hội nghị, người lao động đã bầu ra Ban 
thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2023

Sáng ngày 12/3/2021, Công ty Cho 
thuê tài chính Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (VCBL) đã 
tổ chức thành công Hội nghị người 
lao động năm 2021 tại Trụ sở chính 
(Hà Nội) và Chi nhánh TP. Hồ Chí 
Minh theo hình thức hội nghị trực 
tuyến.

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIETCOMBANK 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Đại diện lãnh đạo Vietcombank Thái Bình ký kết giao ước thi đua năm 2021

Vietcombank Thái Bình tưng bừng tổ chức thành 
công Hội nghị Người lao động năm 2021

Ngày 06/03/2021, 
Vietcombank 
Thái Bình đã tổ 

chức thành công Hội nghị                  
Người lao động và triển khai 
nhiệm vụ kinh doanh năm 
2021.
Tại Hội nghị ông Phạm Bá 
Tuyển - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank 
Thái Bình đã thông qua báo 
cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh năm 2020 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2021. 
Năm 2020, mặc dù chịu ảnh 
hưởng tiêu cực của dịch 
bệnh COVID-19, nhưng tập 
thể cán bộ Vietcombank 
Thái Bình đã luôn đoàn kết 

nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 
được giao, kết quả lợi nhuận 
của chi nhánh đạt 235 tỷ 
đồng, đảm bảo đời sống cán 
bộ nhân viên luôn ổn định.

Hội nghị cũng đã nghe các 
báo cáo về tình hình thực 
hiện chế độ, chính sách đối 
với người lao động; Kết quả 
hoạt động của Ban thanh tra 
nhân dân nhiệm kỳ 2019-
2021; Tình hình thực hiện 
thỏa ước lao động tập thể 
năm 2020; Tổng kết công 
tác thi đua khen thưởng năm 
2020…Hội nghị cũng đã biểu 
dương khen thưởng các tập 
thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc thực hiện nhiệm vụ 

được giao năm 2020.
Năm 2021, tập thể CBNV 

Vietcombank Thái Bình sẽ 
luôn bám sát phương châm 
hành động “Chuyển đổi - 
Hiệu quả - Bền vững” và 
quan điểm chỉ đạo điều hành 
“Trách nhiệm - Hành động - 
Sáng tạo”, trọng tâm là đổi 
mới mô hình tăng trưởng 
theo chiều sâu, chuyển dịch 
cơ cấu hoạt động, đảm bảo 
tăng trưởng bền vững, hiệu 
quả cao và nâng cao năng 
suất lao động, quyết tâm 
phấn đấu nỗ lực trên tất cả 
các mặt hoạt động để thực 
hiện thắng lợi mục tiêu  kinh 
doanh đã đề ra.

Bài & Ảnh: Phạm Thị Thùy An
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Vietcombank Quảng Nam tổ chức 
Hội nghị Người lao động 
và Phát động thi đua năm 2021

Tham dự hội nghị có ông Võ 
Văn Đức - UV BCH Đảng bộ 

Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Quảng 
Nam, các thành viên Ban Giám 
đốc, lãnh đạo các phòng và 
toàn thể cán bộ nhân viên chi 
nhánh.
Hội nghị được tổ chức nhằm 
tạo điều kiện để người lao động 
và người sử dụng lao động trực 
tiếp tham gia đối thoại nhằm 
đảm bảo quyền lợi của người 
lao động, thống nhất ý chí, hành 

động trong chỉ đạo điều 
hành và thực hiện nhiệm vụ 
kinh doanh năm 2021 của 
chi nhánh.
Hội nghị đã thông qua các 
báo cáo Tổng kết hoạt 
động kinh doanh năm 2020, 
nhiệm vụ kinh doanh năm 
2021, báo cáo tình hình thực 
hiện chế độ, chính sách liên 
quan đến quyền và lợi ích 
của người lao động; tình 
hình thực hiện thỏa ước lao 
động tập thể; báo cáo hoạt 

động của Ban thanh tra nhân 
dân. Năm 2020, chi nhánh 
đã tiếp tục thực hiện tốt các 
chính sách đãi ngộ liên quan 
đến quyền và lợi ích của 
người lao động, góp phần 
nâng cao sự gắn bó, niềm tin 
của người lao động đối với 
Vietcombank. 

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa Giám đốc và Chủ tịch CĐCS Chi nhánh
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Bài: Bùi Thị Ngọc Tigôn - Ảnh: Mai Hữu Toàn 

Vietcombank Tân Sài Gòn tổ chức 
thành công Đại hội Công đoàn cơ sở 

lần thứ I - Nhiệm kỳ  2021 -2023

Ngày 06/03/2021, được 
sự chấp thuận của Công 

đoàn Vietcombank, Công 
đoàn cơ sở Vietcombank 
Tân Sài Gòn đã long trọng tổ 
chức Đại hội Công đoàn cơ 
sở (CĐCS) lần thứ I, nhiệm kỳ 
2021-2023.
Đại hội vinh dự được đồng 
chí Huỳnh Song Hào - UV 
BCH Công đoàn ngành Ngân 
hàng, UV BCH Công đoàn 
Vietcombank, Bí thư chi bộ, 

Ông Huỳnh Song Hào (đứng thứ 3 bên trái sang) trao hoa chúc mừng BCH mới

Bài & Ảnh: Phan Huy Hoàng

Giám đốc Vietcombank Tân 
Sài Gòn tham dự và chỉ đạo.
Tại Đại hội, các đại biểu đã 
thông qua Báo cáo chính trị và 
báo cáo kiểm điểm của BCH 
Công đoàn lâm thời nhiệm kỳ 
2019 - 2020. Đại hội cũng thảo 
luận, đóng góp ý kiến hoàn 
thiện các nội dung báo cáo.
Phát biểu tại Đại hội, đồng 
chí Huỳnh Song Hào đã biểu 
dương những thành tích Công 
đoàn cơ sở lâm thời đã đạt 

được trong nhiệm kỳ vừa 
qua, đưa ra những ý kiến 
chỉ đạo để định hướng cho 
hoạt động công đoàn trong 
nhiệm kỳ tới.
Trên tinh thần dân chủ, Đại 
hội đã bầu ra 05 đoàn viên 
công đoàn ưu tú tham gia 
vào BCH CĐCS nhiệm kỳ 
2021-2023.
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CHI ĐOÀN VIETCOMBANK CHÍ LINH CHUNG TAY 
GIẢI CỨU NÔNG SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG

Bài & Ảnh: Trần Quốc Hiệp

Cán bộ, đoàn viên Chi nhánh Chí Linh thực hiện giải cứu nông sản tỉnh Hải Dương

Vừa qua, dịch 
COVID-19 đang 
bùng phát mạnh 

khiến tỉnh Hải Dương nói 
chung và thành phố Chí 
Linh nói riêng phải thực hiện 
cách ly theo chỉ thị 16 của 
Thủ tướng Chính phủ. Cũng 
vì thế, việc vận chuyển, lưu 
thông hàng hóa ra vào Hải 
Dương rơi vào tình trạng ách 
tắc. Các mặt hàng như gà 
đồi, bắp cải, su hào, cà rốt, 
cà chua, ổi… đến thời điểm 
thu hoạch bị dồn ứ, không 
thể bán hay xuất khẩu khiến 

nhiều nông dân rơi vào tình 
cảnh khó khăn.
Trước tình hình đó, hưởng 
ứng lời kêu gọi của Thành 
đoàn Chí Linh, Chi đoàn 
thanh niên Vietcombank 
chi nhánh Chí Linh đã kết 
hợp với Thành đoàn thành 
phố Chí Linh và Huyện đoàn 
huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội đã chung tay “giải 
cứu” các sản phẩm nông 
sản trên địa bàn, đặc biệt 
là gà đồi tại thành phố Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương. Kết quả 
đã giúp tiêu thụ được hơn 

120 con gà đồi trị giá 25 triệu 
đồng. Đồng thời, BCH Chi 
đoàn đã kêu gọi các  cán bộ, 
đoàn viên chi nhánh đã chung 
tay, “giải cứu” 127 con gà đồi, 
1400 quả trứng gà, gần 200 
kg các mặt hàng nông sản 
khác trị giá 31 triệu đồng ủng 
hộ nhân dân vùng dịch vượt 
qua khó khăn, tiếp tục sản 
xuất khi dịch bệnh qua đi. Đây 
là những hoạt động thiết thực, 
lan toả tinh thần nhân văn, 
chung tay vì cộng đồng của 
tuổi trẻ Vietcombank Chí Linh.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng 
phát mạnh khiến tỉnh Hải Dương phải 
thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần 

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, 
việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa ra vào Hải 
Dương rơi vào cảnh ách tắc. Các mặt hàng như 
bắp cải, su hào, cà rốt, cà chua, ổi… đến thời 
điểm thu hoạch bị dồn ứ, không thể bán hay 
xuất khẩu khiến nhiều nông dân rơi vào tình 
cảnh khó khăn. Theo thống kê, vào thời điểm 
đó, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn 4.087 ha 
rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản 
lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là bắp cải, 
su hào, cà rốt, cà chua, ổi.

Trước tình hình đó, sáng 01/03/2021, Đoàn 

Bài: Trần Trung Kiên - Ảnh: Đào Minh Tuyên

thanh niên Vietcombank Hà Nội đầu mối huy động toàn bộ cán bộ Vietcombank Hà Nội 
hưởng ứng chung tay “giải cứu” gần 3 tấn hàng rau, củ tại trụ sở Vietcombank Hà Nội (11B 
Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội), giúp người dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn. Đây 
là hoạt động ý nghĩa, góp phần tiêu thụ nông sản sạch, hỗ trợ cho bà con vùng dịch Hải 
Dương vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

VIETCOMBANK HÀ NỘI 

CHUNG TAY GIẢI CỨU NÔNG SẢN 

GIÚP NGƯỜI DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Đoàn cơ sở Vietcombank Hà Nội chụp ảnh lưu niệm chương trình
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CHUNG TAY 
ĐẨY LÙI DỊCH 
BỆNH COVID-19

Đại diện BCH Đoàn thanh niên VCB Hải Dương trao số tiền ủng hộ cho 
gia đình chị Vũ Thị Tình

Bài & Ảnh: Lê Thị Hằng

Với phương châm 
‘Chống dịch như chống 
giặc’, ở mặt trận tuyến đầu 
chống dịch của Hải Dương 
hiện nay, các y bác sỹ đang 
là những chiến binh áo 
trắng ngày đêm cống hiến, 
dồn toàn tâm, toàn lực để 
ngăn chặn, khống chế và 
đẩy lùi đại dịch, với mong 
muốn sớm đưa cuộc sống 
của người dân Hải Dương 
trở lại trạng thái bình 
thường mới.

Trong cuộc chiến đó, 
thật đau xót khi đã có 
những mất mát, hy sinh 
về cả tính mạng của y 
bác sỹ Hải Dương. Đó là 
trường hợp của chị Vũ Thị 
Tình, cán bộ y tế tại xã 
Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh 
Hải Dương gặp tai nạn và 
ra đi vĩnh viễn trên đường 
thực hiện nhiệm vụ trực 

gọi ủng hộ đến toàn thể Đoàn 
viên thanh niên và người lao động 
trong chi nhánh và đã quyên góp 
được số tiền 36.850.000 đồng chỉ 
sau một ngày phát động. Nhân 
kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc 
Việt Nam 27/2/2021, Đoàn cơ sở 
Vietcombank Hải Dương đã trao 
tặng số tiền ủng hộ nêu trên đến 
gia đình chị Vũ Thị Tình. 

Đoàn Thanh Niên Vietcombank 
Hải Dương luôn xung kích đi đầu 
trong mọi hoạt động và luôn có 
nhiều hoạt động có ý nghĩa đối với 
cộng đồng. Trước đó, Đoàn Thanh 
niên đã phối hợp với Công đoàn 
Vietcombank Hải Dương thực 
hiện thu mua 4,5 tấn rau, củ quả 
và 6.000 quả trứng gà của các 
hộ nông dân đang gặp khó khăn 
trong khâu tiêu thụ và chuyển đến 
để hỗ trợ thực phẩm cho 796 hộ 
gia đình với gần 2.900 nhân khẩu 
tại 2 thôn thuộc xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng đang bị phong 
tỏa.

Trong thời gian qua, dịch COVID-19 
đã có những diễn biến hết sức 
phức tạp, khó lường tại địa bàn 
tỉnh Hải Dương, dịch bệnh đã gây 
hậu quả nghiêm trọng đến mọi mặt 
trong đời sống kinh tế xã hội của 
nhân dân trong toàn tỉnh.

chốt kiểm dịch vào ngày 
25/02/2021, đây là nỗi mất 
mát to lớn của gia đình chị 
nói riêng và của ngành Y tế 
Hải Dương nói chung trong 
thời điểm dịch bệnh.

Ngay khi biết được hoàn 
cảnh hết sức khó khăn của 
gia đình khi chị Tình mất đi: 
Chồng chị làm nghề nghiệp 
tự do, bố đẻ mất sớm. Bố 
chồng chị bị tai biến nằm 
liệt 20 năm đã mất cách đây 
1 năm. Con gái chị bị bệnh 
ung thư máu chạy chữa 2 
năm nhưng không khỏi và 
mất năm 2017. Hiện tại chị 
có 2 con nhỏ, cháu lớn học 
cấp 1, cháu bé 2 tuổi. Ngoài 
ra, vợ chồng chị vẫn còn 
khoản nợ chưa trả hết do 
chạy chữa cho con gái đã 
mất để lại. 

Đoàn cơ sở Vietcombank 
Hải Dương đã gửi Thư kêu 

VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP 
TRAO HỌC BỔNG GƯƠNG SÁNG HIẾU HỌC

Anh Huỳnh Trung Kiên - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Vietcombank Đồng Tháp trao học bổng GSHH cho em Hà Lê Thảo Ngân

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

Nhân dịp đầu năm Tân 
Sửu 2021, ngày 26/02/2021, 
Vietcombank Đồng Tháp đã 
trao học bổng gương sáng 
hiếu học cho em Hà Lê Thảo 
Ngân là sinh viên trường Cao 
Đẳng cộng đồng Đồng Tháp 
niên khóa 2020-2023.

Hoàn cảnh gia đình em gặp nhiều khó khăn, 
nhà có 4 người, không có đất canh tác, mẹ 
em bị bệnh do tai nạn giao thông, cha của 

em đi làm thuê, nghề nghiệp không ổn định, ai thuê 
gì làm nấy. Ý thức được hoàn cảnh khó khăn hiện tại 
của gia đình nên em luôn chăm chỉ học tốt để sau này 
được một nghề ổn định phụ giúp gia đình. Nhằm tạo 
điều kiện cho em Thảo Ngân tiếp tục đến trường, Viet-
combank Đồng Tháp đã trao cho em suất học bổng 
Gương Sáng hiếu học trị giá 10 triệu đồng, giúp em 
trang trải chi phí học tập, yên tâm hoàn thành chương 
trình học tập.
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Ngày 27/2/2021, Hội đồng Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) đã tổ chức Tổng kết 
hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2020 và 
phương hướng hoạt động năm 2021. Tham 
dự có: TS. Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban 
Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp TƯ,  Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng KH&CN; TS. 
Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc, 
Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN; NGND.PGS.
TS Kiều Hữu Thiện - Giám đốc Trường Đào 
tạo, Thường trực Hội đồng KH&CN cùng các 
Ủy viên của Hội đồng KH&CN Vietcombank. 
Thay mặt Hội đồng KH&NC Vietcombank, 
NGND.PGS.TS Kiều Hữu Thiện - Giám đốc 
Trường Đào tạo, Thường trực Hội đồng đã 
báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học Công 
nghệ (KHCN), công tác quản lý và nghiên 
cứu khoa học được đẩy mạnh theo hướng 
chuẩn mực hóa trong công tác quản lý và 
gắn kết quả nghiên cứu với hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank. Theo đó, danh mục 
nhiệm vụ KH&CN năm 2018 và năm 2019 

được triển khai nghiên cứu và 
phần lớn đã hoàn thành, được     
nghiệm thu với chất lượng tốt. 
Đến 31/12/2020, phần lớn 
các đề tài được nghiệm thu 
đều đạt loại Giỏi trở lên, trong 
đó, tỷ lệ đề tài được nghiệm 
thu loại Xuất sắc đạt 40% (đối 
với danh mục 2018) và 45% 
(đối với danh mục 2019); tỷ 
lệ sáng kiến được Hội đồng 
nghiệm thu công nhận/tổng 
số sáng kiến được Hội đồng 
đánh giá đạt 89,6% (69/77). 

Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu 
được đặc biệt coi trọng, đảm bảo kết quả của 
hoạt động này hỗ trợ và phục vụ trực tiếp 
cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 
Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng 
số lượng đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
năm 2021 vẫn được duy trì ở mức khá (254 
nhiệm vụ). Đối tượng tham gia đăng ký các 
hoạt động khoa học mở rộng từ Trụ sở chính 
đến các Chi nhánh. Hoạt động NCKH được 
triển khai và đăng ký tham gia ở tất cả các 
khối, các lĩnh vực trong hoạt động của Ngân 
hàng: Khối Ngân hàng bán buôn, Ngân hàng 
bán lẻ, Quản trị rủi ro và kiểm tra giám sát, 
Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực, 
Khối Tài chính kế toán và Vốn, Khối Hỗ trợ và 
tác nghiệp.

Vietcombank chuẩn hóa và gắn kết quả 
Nghiên cứu Khoa học với hoạt động kinh doanh

Nhóm nghiên cứu Vietcombank được 
kiện toàn dần về nhân sự và đã có những 
triển khai tích cực, hoàn thành các báo cáo 
được đánh giá có chất lượng cho Ban Lãnh 
đạo, góp phần vào việc dự báo và định 
hướng hoạt động của Vietcombank trong 
năm 2020. Toàn cảnh buổi họp Tổng kết 
hoạt động KHCN năm 2020
Các thành viên Hội đồng NCKH đã đóng 
góp ý kiến cho phương hướng hoạt động 
năm 2021: ý kiến đề xuất bổ sung thành 
viên Hội đồng; quy chuẩn hóa để phát triển 
phong trào thành quy chế NCKH; ý kiến 
về chi phí cho các hoạt động NCKH trong 
toàn hệ thống và đặc biệt là ý kiến về thực 
tiễn hóa các sáng kiến, các nghiên cứu 
khoa học vào hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank.

Chỉ đạo, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng 
KH&CN đã phát biểu đánh giá cao kết 
quả NCKH của Vietcombank từ 2018 đến 
31/12/2020, với nhiều sáng kiến thiết thực, 
mang lại hiệu quả trong công việc như 
giảm thời gian thực hiện hoặc tiết kiệm chi 
phí. Chủ tịch Hội đồng KH&CN cũng chỉ 
đạo tiếp tục phát triển phong trào NCKH 
và sáng kiến trong CBNV; việc chi thù lao 
thỏa đáng cho các đề tài, các sáng kiến để 
khuyến khích phong trào này. 

Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành cũng đã 
tuyên dương các đề tài cấp Bộ được đánh 
giá cao như: đề tài cấp Bộ đã hoàn thành 

nghiên cứu và bảo vệ thành công trong 
tháng 7/2020 “Định hướng và các giải pháp 
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thu nhập của 
các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam”. 
Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh 
giá là một công trình nghiên cứu có tính 
khoa học và chuyên môn sâu, có giá trị 
ứng dụng thực tiễn rất cao và được nghiệm 
thu ở mức Xuất sắc (95 điểm). Bên cạnh 
đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng 
đã phê duyệt 4 đề xuất đề tài cấp Bộ năm 
2020 của Vietcombank và Trường Đào tạo 
làm đầu mối bảo vệ đề cương/hoàn thiện 
hồ sơ gửi Viện chiến lược NHNN.
Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐKH cũng đánh 
giá cao kết quả hoạt động của Nhóm 
nghiên cứu Vietcombank trong năm 2020 
và thống nhất với phương hướng hoạt 
động năm 2021. Chủ tịch HĐKH cũng giao 
Nhóm nghiên cứu tiếp tục triển khai nhiệm 
vụ trong thời gian tới đồng thời nghiên cứu, 
đề xuất cơ chế hoạt động nhằm nâng cao 
chất lượng của đội ngũ cộng tác viên.
Hội đồng KH&CN Vietcombank đã tặng 
hoa chúc mừng TS Nghiêm Xuân Thành - 
Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng KH&CN 
đã trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung 
ương Đảng CSVN, đây là vinh dự rất lớn 
của Vietcombank nói chung cũng như Hội 
đồng KH&CN Vietcombank nói riêng.
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TỌA ĐÀM DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU: 
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỚI VIỆT NAM

Chiều ngày 16/03/2021, Nhóm nghiên cứu Vietcombank 
đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Dịch chuyển chuỗi 

cung ứng toàn cầu: Cơ hội và thách thức với Việt Nam”

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng nhóm nghiên cứu Vietcombank 
(ngoài cùng bên phải) và các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Bài & Ảnh: Vũ Hải Yến

Tham dự buổi tọa đàm có ông 
Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội 
đồng Quản trị, Trưởng nhóm nghiên 

cứu Vietcombank - chủ trì buổi tọa đàm, 
giám đốc các chi nhánh, lãnh đạo một số 
phòng/ban/trung tâm TSC và các thành viên 
nhóm nghiên cứu Vietcombank. Chương 
trình có sự tham gia của diễn giả: TS. 
Nguyễn Tú Anh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng 
hợp, Ban Kinh tế Trung ương Đảng.

Khai mạc tọa đàm, ông Hùng đã nhấn 
mạnh sự quan tâm của Vietcombank đến 
những thay đổi trong môi trường kinh doanh 
ngân hàng trước tác động từ xu hướng dịch 
chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu - đặc biệt 
được thúc đẩy sau chiến tranh thương mại 
Mỹ - Trung và đại dịch COVID-19. Những 
chuyển dịch trong chuỗi cung ứng dự báo sẽ 
làm thay đổi hoạt động các ngành - lĩnh vực 

của nền kinh tế, qua đó ảnh hưởng đến toàn 
bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng, 
vì vậy, buổi tọa đàm với chủ đề trên là thực 
sự cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn đối với 
Vietcombank.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được 
nghe trao đổi của diễn giả về: (i) Xu hướng 
dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu; (ii) 
Phản ứng chính sách của Việt Nam trong 
bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng; và 
(iii) Đánh giá các cơ hội và thách thức cho 
Việt Nam. Sau phần trình bày, các đại biểu 
tham dự đã đặt nhiều câu hỏi, trao đổi, làm 
rõ những phản ứng chính sách vĩ mô của 
Việt Nam trước xu thế dịch chuyển này, tiềm 
năng phát triển của các ngành - lĩnh vực 
cũng như các cơ hội cho Vietcombank trong 
thời gian tới.

TS. Nguyễn Tú Anh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế trung ương Đảng trình bày nghiên cứu 
về xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu

Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận với diễn giả

Kết luận tọa đàm, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng 
nhóm nghiên cứu nhận định với những 
thành công trong điều hành của Chính phủ 
trong năm vừa qua, tiềm năng tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới là tích 
cực, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng 

vào Việt Nam tương đối rõ ràng, tuy nhiên, 
Việt Nam cần cải thiện hơn nữa các điều 
kiện về pháp lý, hạ tầng, lao động, … để tận 
dụng hiệu quả các cơ hội từ sự chuyển dịch 
cũng như tham gia sâu hơn vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu.
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DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY 

CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN 

TẠI TRỤ SỞ

VIETCOMBANK BẮC GIA LAI

Sau khi tỉnh Gia Lai đã kiểm 
soát được dịch COVID-19, 
ngoài công tác phòng chống 

dịch bệnh, cán bộ Vietcombank Bắc 
Gia Lai cũng không bỏ qua việc kiểm 
tra và đảm bảo các công tác an toàn 
PCCC, cứu hộ cứu nạn tại tòa nhà trụ 
sở chi nhánh. Với mục đích góp phần 
nâng cao kiến thức về PCCC và thoát 
nạn, ngày 01/03/2021, Giám đốc chi 
nhánh đã ký quyết định phối hợp cùng 

Ông Tống Văn Phẩm – Thiếu tá, Đội trưởng đội cảnh sát PCCC hướng dẫn cán bộ trước khi diễn tập

Bài & Ảnh: Bùi Thị Thanh Tuyền Các học viên thực hành sử dụng bình cứu hỏa

Cảnh sát PCCC thành phố Pleiku tổ chức 
diễn tập công tác PCCC và thực hành cứu 
hộ cứu nạn. 

Buổi diễn tập đã trang bị cho các cán 
bộ tại chi nhánh nhiều kiến thức cơ bản về 
nghiệp vụ PCCC, luyện tập các kỹ năng và 
tâm lý chuẩn bị khi phát hiện có cháy, chữa 
cháy tại chỗ bằng bình cứu hỏa xách tay, 
kỹ năng thoát nạn và cứu hộ với tình huống 
giả định. 

VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 

ĐÀO TẠO VỀ 

PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN. 

CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, 

TUÂN THỦ CẤM VẬN

Ngày 20/03/2021 tại Trụ sở 
Chi nhánh, Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Đà Nẵng (Vietcombank Đà Nẵng) 
đã tổ chức khóa đào tạo về phòng 
chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố 
và tuân thủ cấm vận với sự tham dự 
của 140 học viên là lãnh đạo và cán 
bộ nhân viên các phòng nghiệp vụ 
bao gồm Khách hàng Doanh nghiệp, 
Khách hàng Bán lẻ, Dịch vụ Khách 
hàng Tổ chức, Dịch vụ Khách hàng 
Thể nhân và 6 Phòng giao dịch của 

Chi nhánh. Giảng viên trực tiếp đào tạo 
là ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc 
Vietcombank Đà Nẵng. Bên cạnh việc 
thông tin về các hoạt động phòng chống 
rửa tiền quốc tế và Việt Nam và phổ biến 
các quy định của Vietcombank về phòng 
chống rửa tiền và tuân thủ cấm vận, ông 
Nguyễn Hữu Đức đã chia sẻ nhiều tình 
huống giao dịch thực tế có dấu hiệu nghi 
ngờ rửa tiền, những thủ thuật mà bọn tội 
phạm thường thực hiện nhằm rửa tiền qua 
ngân hàng.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng, giảng viên trực tiếp đào tạo

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu ĐứcToàn cảnh khóa đào tạo
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Ông Phạm Minh Khôi 
Điểm sáng về công tác bán lẻ tại
Vietcombank Đông Đồng Nai 

Ông Phạm Minh Khôi hiện là Phó trưởng 
phòng Khách hàng của Chi nhánh 
Đông Đồng Nai, phụ trách công tác bán 

lẻ của phòng Khách hàng. Ông Khôi được điều 
chuyển giữ chức vụ này từ tháng 03/2019. Khi 
chi nhánh nay chuyển địa bản mới.
   Với nhiệm vụ được Ban Giám đốc giao, ông 
Khôi đã xây dựng chiến lược, kế hoạch bán 
hàng, chăm sóc khách hàng thuộc nghiệp vụ 
ngân hàng bán lẻ của Chi nhánh. Đối với công 
tác tín dụng, ông đã xây dựng kế hoạch và chiến 
thuật tiếp thị, đánh chiếm thị phần của các ngân 
hàng khác trên địa bàn, đào tạo cho nhân viên 
cách thức chăm sóc, thuyết phục khách hàng. 
phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho phòng Dịch 
vụ khách hàng, các Phòng giao dịch để tiếp thị, 
bán các sản phẩm thẻ, thanh toán không dùng 
tiền mặt cho các cơ quan nhà nước, bệnh viện, 
trường học. 

Với những kế hoạch, chiến lược hợp lý, ông Khôi đã 
đóng góp một phần lớn giúp cho Vietcombank Đông 
Đồng Nai hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 
2019. Dư nợ tín dụng hoàn thành 101% kế hoạch, tăng 
trưởng 90,3% so với cuối năm 2018; huy động vốn 
hoàn thành 106% kế hoạch, tăng trưởng 73,9% so với 
cuối năm 2018; các chỉ tiêu về thẻ, ngân hàng điện từ 
đều hoàn thành từ 110% đến 160% kế hoạch.
Bên cạnh công tác kinh doanh, ông Khôi cũng rất 
nhiệt tình trong các công tác Đảng, đoàn thể. Ông rất 
quan tâm đến nhân viên, thường xuyên có các biện 
pháp động viên, chăm sóc nhân viên để tái tạo sức 
lao động, không để nhân viên làm việc quá sức.
Với những nỗ lực và đóng góp của mình, cuối năm 
2019 ông Phạm Minh Khôi đã được Hội đồng thi đua 
cơ sở công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến và đề 
xuất lên Hội đồng thi đua trung ương công nhận danh 
hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bài & Ảnh: Phạm Duy Phượng

Ông Phạm Minh Khôi và cán bộ Phòng Khách hàng

CÁNH CHIM ĐẦU ĐÀN CỦA 
VIETCOMBANK LÂM ĐỒNG
Là người có kinh nghiệm công tác lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng, trước khi được tiếp 
nhận và bổ nhiệm làm Giám đốc Vietcombank Lâm Đồng, anh Nguyễn Văn Chiểu đã đảm 
nhiệm vị trí giám đốc ngân hàng rất nhiều năm, được luân chuyển thường xuyên qua các 
địa phương khác nhau để xây dựng ngành.

Về với Vietcombank 
Lâm Đồng từ cuối 
năm 2016, trên cương 

vị Giám đốc, anh đánh giá kịp 
thời những thuận lợi và khó 
khăn nhất định; nhanh chóng 
nghiên cứu, điều chỉnh, sắp 
xếp lại nhân sự, cơ cấu tổ chức 
nhằm mang đến hiệu quả tích 
cực, hoàn thiện tổ chức biên 
chế của các phòng giao dịch 
Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, 
Hòa Bình bên cạnh trụ sở hoạt 
động chính. Đồng thời, phát 
triển thêm phòng giao dịch 
mới tại huyện Đơn Dương vào 
năm 2018; khai trương thêm 
phòng giao dịch Hùng Vương 

Bài & Ảnh: Lê Nữ Quỳnh Nga

Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu 
- Giám đốc Vietcombank 

Lâm Đồng nhận quyết định 
bổ nhiệm

trên địa bàn Tp Đà Lạt trong 
năm 2019, nâng tổng số điểm 
giao dịch của Vietcombank 
tại thành phố Đà Lạt là 3 
điểm, phân bố hợp lý ở các vị 
trí tiềm năng, thuận lợi giao 
dịch. Liên tục nhiều năm gần 
đây Vietcombank Lâm Đồng 
đạt danh hiệu cao nhất trong 
hệ thống Vietcombank như: 
năm 2017 và 2018 lọt vào 
top 20 chi nhánh tiêu biểu 
xuất sắc nhiệm vụ, năm 2019 
lọt vào top 20 chi nhánh tiêu 
biểu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ. Những thành tích trên của 
Vietcombank Lâm Đồng bên 
cạnh một tập thể vững mạnh 
còn nhờ nghệ thuật lãnh đạo 
tài tình của anh. 

Ở anh còn là cách sống, 
cách quan tâm đến đời 
sống của từng cán bộ 
nhân viên của mình.    Khi 
được biết anh trưởng 
thành từ công tác Đoàn, 
chúng tôi hết sức bất ngờ 
và thích thú với cách nói 
dí dỏm hóm hỉnh của anh, 
với khả năng ca hát và rất 
cảm động đến việc anh 
quan tâm chu đáo đến 
từng người lao động, kịp 
thời động viên, chia sẻ với 
những khó khăn mà chúng 
tôi phải trải qua trong các 
vấn đề của gia đình. 
Chúng tôi tự hào về anh, 
người thủ lĩnh tài ba của 
Vietcombank Lâm Đồng.
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Thơ dành tặng 
Hội thi tay nghề TTTM 2019

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Cả chi nhánh được vào Nam thi nghề.

Lâu rồi mới lại đi thi
Quay trở về lại một thời ngày xưa.
Học hành rèn luyện sớm trưa
Mong sao thi đỗ lọt vào Ngoại thương.
Giờ thì công việc khẩn trương, 
Tranh thủ lúc rỗi em lại ngồi ôn.
Kiến thức nghiệp vụ ngoại thương
Bao điều bổ ích mà mình lỡ quên.
Không còn không khí bình yên
Cả chi nhánh học như là pháo rang.
Trao đổi tranh luận rộn ràng
Nỗ lực tra cứu tìm ra vấn đề.
Lãnh đạo lẫn mới học nghề
Tinh thần thi cử cứ ngày một cao.

Hỏi thi tay nghề khó không?
Ừ thì phải khó mới chọn được ra.
Mười hoa hậu của “nước nhà”
Vô vòng vấn đáp đến là thót tim.
Người được chị Quế xướng tên
Vô cùng xứng đáng được làm hoa khôi.

Để có cuộc thi tuyệt vời
Công sức nỗ lực bao người phía sau.
Xin gửi nhiều lời tri ân
Tới ban tổ chức Hội thi tay nghề.
Tới các anh chị ra đề
Trung tâm tài trợ và nhiều phòng ban.
Âm thầm vất vả lo toan
Với bao tâm huyết bỏ vào cuộc thi.
Làm nên ngày hội diệu kì
Là nơi sum họp anh em toàn ngành.
Bao người chưa biết mặt, chỉ biết tên
Cơ hội hiếm có được cùng gặp nhau.
Thi đua gắn kết yêu thương
Để bao kỉ niệm khó quên trong đời.

*Mến tặng chị Quế, các anh/chị/em TT Tài trợ 
Thương Mại và Ban tổ chức Hội thi Tay nghề 
TTTM 2019*

Phạm Thu Lan

LÃNH ĐẠO BẰNG CHỮ 
“TÂM”

Với tôi đằng sau thành công của Trung tâm Tài trợ thương 
mại luôn có bóng dáng của anh chị lãnh đạo thân thương 
qua các thế hệ - người giữ lửa - kết nối - động viên và tạo 
động lực cho nhân viên của mình được thỏa sức cống hiến. 
Tôi đang muốn nhắc tới chị Trương Hồ Bảo Sâm - Trưởng 
phòng LC2 TT TTTM TSC tại TP HCM, người phụ nữ được 
yêu mến bởi phong cách lãnh đạo bằng chữ Tâm.

Tâm huyết

Tâm lý

Tâm thế

Một ngày dài làm việc đều đặn trôi qua với vô vàn hồ sơ, 
báo cáo, góp ý quy trình và hàng tá công việc không tên 
nhưng chị vẫn lần lượt giải quyết tất cả để rồi luôn là người 
đầu tiên đến và cuối cùng rời khỏi cơ quan. Tôi chưa bao 
giờ nghe chị phàn nàn về những tồn tại của hệ thống; Ở 
chị cho tôi thấy được một tình yêu công việc, tình yêu với 
nơi chị làm việc và đó là điều giúp chị và cả bản thân mỗi 
người nhân viên chúng tôi cố gắng hơn mỗi ngày.

Chị tinh tế để 
nhận ra, cảm 
thông, chia sẻ 
với những khó 
khăn vướng 
mắc trong cuộc 
sống của mỗi 
thành viên trong 
phòng từ tình 
yêu, hôn nhân, cuộc sống, sức khỏe... Với chị trong cuộc 
sống, những lúc gặp khó khăn là thời điểm cần phải được 
cảm thông và chia sẻ nhất để mỗi người có thể an tâm 
hoàn thành tốt nhất công việc.

Tâm thế của chị diễn tả qua từ “đủ”. Đủ từng trải để có thể 
chia sẻ những khó khăn cùng đồng nghiệp ; Đủ mạnh mẽ 
để giấu đi những áp lực trong công việc; đủ tình thương để 
cho đi dù không hồi đáp. Và hơn cả là biết đủ trước tiền tài, 
danh vọng, đố kị để tâm hồn luôn bình an.
Trên đây là câu chuyện về người chị nhỏ nhắn của Phòng 
LC 2 trong vô vàn các gương tốt, việc tốt, những cách làm 
hay trên khắp hơn 560 Chi nhánh/Phòng giao dịch/Văn 
phòng đại diện/Đơn vị thành viên trong và ngoài nước của 
Vietcombank trong suốt quá trình phát triển.

Bài & Ảnh: Nguyễn Đình Nghĩa

Chị Trương Hồ Bảo Sâm – Trưởng phòng LC 2 TT Tài trợ 
Thương mại TSC TP HCM (đứng giữa)

Bài & Ảnh: Vang Nguyễn Phương Thảo

Có một ngôi sao thầm lặng vẫn đang 
tồn tại bên cạnh chúng tôi hằng ngày 
(thời gian chúng tôi ở bên cạnh nhau 

còn nhiều hơn so với thời gian mà chúng tôi ở 
cùng với gia đình của mình nữa). Và, ngôi sao 
ấy tỏa ra thứ ánh sáng rất riêng biệt, luôn tạo 
cho chúng tôi cảm giác yên tâm hơn rất nhiều 
khi làm việc. Tôi đang nói đến đồng chí Trương 
Thị Diệu Quế, người Giám đốc thân thương 
của Trung tâm Tài trợ Thương mại (TTTM) 
chúng tôi.
Nói về cái tài của Giám đốc mình, tôi tin 
rằng tất cả những ai biết chị, làm việc cùng 

chị, đều không thể phủ nhận 
tài năng của chị, một người 
sinh ra để làm công tác tài trợ 
thương mại. Khi tôi biết chị vào 
những năm 2003 - 2004, lúc mà 
chương trình tác nghiệp Trade 
Finance (TF) mới đi vào hoạt 
động, chị lúc ấy có thể nói là 
“ăn ngủ cùng TF”. Sau giai đoạn 
đầu khó khăn (như khi ứng 
dụng bất kỳ chương trình tác 
nghiệp mới nào), guồng máy TF 
rồi cũng chạy êm. Và như một 
điều hiển nhiên, nhân tố quan 
trọng là chị dần dần thăng tiến 
thành Phó phòng TTTM, rồi 
Trưởng phòng TTTM. Rồi sau 
đó, năm 2013, tập thể phòng 
TTTM được vinh dự nhận Huân 
chương lao động hạng 3 do 

Chủ tịch nước trao tặng, trong 
đó có một phần đóng góp của 
chị Trương Thị Diệu Quế. 

Trong công việc, chị luôn 
dốc hết toàn bộ tâm sức của 
mình. Như đã kể ở trên, ngay 
từ khi mới manh nha thành lập 
cho đến nay, Trung tâm TTTM 
không ngừng có những đổi mới, 
lượng công việc cũng ngày một 
tăng lên. Có những lúc chị phải 
đi công tác liên tục. Nếu không 
đi công tác thì chị cũng ở lại 
làm việc rất trễ. 

Một điều cuối mà tôi muốn 
nói về Giám đốc của mình, 
chính là cái tâm trong việc dùng 
người. Chữ tâm của nhà lãnh 
đạo trong chị thể hiện ở việc tạo 

điều kiện hết sức để nhân viên 
phát huy khả năng làm việc của 
mình. Ngoài ra, do Trung tâm 
có hai cơ sở ở hai miền Nam, 
Bắc, chị cũng luôn tạo điều kiện 
cho nhân viên giao lưu, học hỏi 
qua các sự kiện team building 
kết hợp những buổi đào tạo 
nhân lực trong ngày, được tổ 
chức hằng năm.
Ở bên chị, chúng tôi nhận ra 
rằng: Người tốt không phải cứ 
học nhau là thành người tốt; 
người tốt là phải có cái tâm 
tốt, và sau đó lan tỏa cái tốt 
của mình vào cộng đồng. Sống 
được đúng như vậy thì cuộc đời 
quanh chúng ta lúc nào cũng là 
một mùa xuân bất tận.
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Những con ong chăm chỉ…

Một hoạt động của phòng Chứng từ Nhập khẩu 2

Mỗi ngày trôi qua đối với chúng 
tôi hầu như đều là một ngày tất 
bật với công việc. Tính chất công 

việc đòi hỏi chúng tôi phải tập trung, tỉ mỉ, 
cẩn thận để có thể xử lý khối lượng lớn công 
việc với độ chuẩn xác cao và trong thời gian 
ngắn nhất. Áp lực công việc cao nhưng mỗi 
ngày đi làm đối với chúng tôi lại là một trải 
nghiệm thú vị trong cuộc đời.

Đó là niềm vui khi thấy mình có thể đóng 
Bài & Ảnh:Vũ Bình Dương góp một phần nhỏ cho những kế hoạch, 

mục tiêu chung của phòng, của Trung tâm, 
của Vietcombank và rộng hơn nữa là của 
đất nước bằng việc góp phần lưu thông 
hàng hoá phục vụ cho sản xuất.

Tôi thầm ngưỡng mộ các chị sau giờ làm 
vẫn tất tả đi chợ để bữa cơm gia đình được 
tươm tất, có thời gian nuôi dạy con ngoan 
và học giỏi. Tôi cũng khâm phục các anh, 
dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời 
gian phụ giúp vợ chăm sóc con rất khéo, vun 
vén tổ ấm gia đình hạnh phúc. Tôi tự hỏi có 
phải họ có hơn 24 tiếng một ngày không, khi 
mà có thể vẹn toàn cả công việc cơ quan 
lẫn công việc gia đình một cách rất chu 
đáo. Trong mắt tôi, họ thực sự là những tấm 
gương sáng để tôi học hỏi và noi theo.

Bên cạnh đó, mỗi khi có phong trào được 
phát động, chúng tôi luôn nhiệt tình tham 
gia, từ teambuilding đến văn nghệ ca nhạc, 
đến các hội thi cắm hoa, phong trào thể 
thao, TFC luôn tham dự với lực lượng đông 
nhất. Vì sao ư? Bởi vì chúng tôi vẫn luôn 
sống với sức trẻ và nhiệt huyết của người 

Vietcombank!
 Trước sự phát triển không ngừng của 

dòng chảy cuộc sống, chúng tôi - mỗi TFer 
của TFC nói chung và phòng Chứng từ nhập 
khẩu 2 nói riêng đều đang phấn đấu, nỗ 
lực không ngừng để trở thành những mảnh 
ghép không nhỏ tô điểm cho bức tranh phát 
triển của đại gia đình Vietcombank.

Giỏi việc ngân hàng, 
đảm việc nhà...
là điều hoàn toàn có thể
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VIETCOMBANK QUẢNG NINH 
TÔN VINH VẺ ĐẸP VIỆT

Hưởng ứng “Tuần 
lễ áo dài” năm 
2021 của BCH 

Công đoàn Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt 
Nam, nhân kỷ niệm 111 
năm ngày Quốc tế Phụ 
nữ, BCH Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Quảng Ninh 
đã kêu gọi các nữ cán bộ 

nhân viên mặc đồng phục áo dài của Chi nhánh trong ngày 08/3. Đây là cơ 
hội để lan tỏa vẻ đẹp “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” nơi cơ quan, công 
sở, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Với Vietcombank Quảng 
Ninh, chiếc áo dài lần này còn có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa khi đó là món 
quà mà Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cơ sở đã dành tặng cho các nữ cán 
bộ nhân viên vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2020. 
Ban lãnh đạo Chi nhánh luôn ghi nhận những đóng góp to lớn và hiệu quả 
của các chị em cán bộ Vietcombank Quảng Ninh.

Ông Hoàng Quốc Chiến - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh (đứng giữa) 
cùng Tập thể CBNV phòng Khách hàng doanh nghiệp

Bài & Ảnh: Nguyễn Huyền Linh

GIAO LƯU BÓNG ĐÁ 
GÂY QUỸ TỪ THIỆN

 ỦNG HỘ TRẺ EM NGHÈO

Vào  lúc 18h  chiều  thứ  2  ngày  
08/03/2021, CLB bóng đá Vietcombank 
Bắc Gia Lai đã tổ chức buổi giao lưu 
bóng đá cùng ĐTN Vietcombank Gia 
Lai nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ em 
Hồ Vĩnh Đan tại trung tâm bóng đá Sao 
Việt.
Dựa trên thư ngỏ từ Đoàn phường Hoa 
Lư cùng với lý lịch trích ngang về hoàn 
cảnh khó khăn của em Hồ Vĩnh Đan cư 
trú trên địa bàn phường, Đoàn thanh 
niên VCB Bắc Gia Lai (ĐTN BGL) sẽ trích 
từ Quỹ ĐTN làm học bổng trao tặng 
cho em Vĩnh Đan với trị giá 5.000.000đ 
(Năm triệu đồng).
Ngoài ra để tiếp sức cho em Vĩnh Đan 
và gia đình, toàn bộ số tiền quyên góp 
được sau trận đấu cũng sẽ được trao 
đến Đan với hi vọng Đan sẽ tiếp tục 
được đi học và chinh phục con đường 
tri thức để thay đổi tương lai của bản 
thân, mang lại cuộc đời mới cho gia 
đình. Chúc Đan luôn mạnh khỏe, học tập 
tốt.
Trận bóng giao hữu đã diễn ra thành 
công tốt đẹp, chiến thắng thuộc về CLB 
bóng đá ĐTN BGL và mang lại nhiều 
niềm vui, sự kết nối cho toàn đội. 

Bài & Ảnh : Bùi Thị Thanh Tuyền
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Những ngày cuối năm 2019  bộ 
phim Mắt Biếc do Victor Vũ đạo 
diễn, chuyển thể từ tác phẩm cùng 
tên của nhà văn Nguyễn Nhật Anh 
ra rạp đã tạo nên một cơn sốt trong 
giới trẻ, đặc biệt là các bạn đã từng 
đọc và yêu mến tác phẩm này đã đổ 
xô check-in các địa danh đẹp trong 
phim, trong đó có chợ Đo Đo ở xã 
Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng 
Nam. 
Theo trào lưu này, Mr. Old Man cũng 
đạp xe đi Bình Quế “một công đôi 
chuyện” vừa khám phá chợ Đo Đo, 
vừa góp phần hoàn thành chỉ tiêu 
đạp xe đặt ra từ đầu năm

MỘT LẦN CHECK IN 
KHU CHỢ ĐẸP 
NHƯ TRANH TRONG PHIM

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Đức

Khi đến nơi trò chuyện 
với người địa phương 
Mr. Old Man mới biết 

bối cảnh chợ Đo Đo đẹp long 
lanh trong phim Mắt Biếc 
không phải ở Bình Quế mà là 
chợ Tây Giang ở xã Bình Sa 
nơi có cây đa, bến nước, sân 
đình… hội đủ các yếu tố cần 
thiết để đoàn làm phim có 
thể tái hiện sinh động ngôi 
chợ quê vào những năm 60 
của thế kỷ trước.
Trở về sau chuyến đạp xe 
hơn 130 km, từ ven biển Đà 
Nẵng đi Bình Sa. Sau gần 
3 giờ đạp xe đạp, ấn tượng 
đầu tiên đối với Mr. Old Man 
không phải là chợ Tây Giang 
mà chính là sự thân thiện, 
cởi mở và hiếu khách đến 
bất ngờ của những người 
dân nơi đây. Xóm chợ chỉ có 
vài nóc nhà và ai cũng nở nụ 
cười chào đón khách lạ, có 
người còn mang nước ra mời  
trò chuyện vui vẻ và còn mời 
Mr. Old Man và những người 
bạn đồng hành ở lại dùng 
cơm trưa cùng với gia đình.
Ông Hoàng Tấn An (71 tuổi), 
nhà cách chợ Tây Giang 
chưa tới 15 mét, đang cùng 
vợ sửa soạn mâm lễ cúng 
mùng 9 tháng Giêng đầu 
năm thấy chúng tôi đến liền 

ra hỏi thăm vui vẻ. Như đoán 
trước được mục đích của 
chúng tôi, không đợi hỏi, ông 
An hào hứng chia sẻ thông 
tin về chợ Tây Giang ngày 
xưa, và tất nhiên, không quên 
kể lại chi tiết những ngày 
đoàn làm phim đến chợ Tây 
Giang tái hiện bối cảnh chợ 
Đo Đo để quay phim. 
Chợ Tây Giang, theo ký ức 
thời trẻ của ông An, từng 
là một trong những ngôi 
chợ ven sông trên bến dưới 
thuyền nhộn nhịp nhất của 
vùng quê Thăng Bình, nơi 
đây từng có một gia đình 
người Hoa sinh sống và thu 
mua hàng nông sản đưa về 
Hội An để bán. Bây giờ chợ 
Tây Giang không còn hoạt 
động nữa nhưng vẫn ngôi 
chợ vẫn còn đó với đình làng, 
giếng nước, cây đa cổ thụ 
vài người ôm không xuể như 
chứng tích tồn tại lâu đời của 
ngôi chợ ven sông.
Ông An chia sẻ: “Đoàn làm 
phim Mắt Biếc đã đến chợ 
Tây Giang dựng bối cảnh 
để quay phim suốt 20 ngày, 
rất đông người dân thôn 
Tây Giang và vùng lân cận 
được mời tham gia đóng vai 
quần chúng. Thôn Tây Giang 
vốn bình lặng bỗng trở nên 

rộn ràng, ngày nào cũng có 
khách gần xa đến xem, đông 
vui như đi xem hội”.
“Bối cảnh chợ Tây Giang 
được đoàn làm phim dựng 
lại, theo trí nhớ của tôi, là 
giống hệt ngày xưa từ kiểu 
bày biện hàng quán trong 
chợ đến quần áo mọi người 
mặc, bến sông chỉ có ghe 
thuyền chèo bằng tay … Xem 
họ quay phim, tôi như thấy 
lại cảnh chợ Tây Giang ngày 
tôi còn nhỏ, xúc động lắm”, 
ông An nói thêm.
Bà Trương Thị Hảo, vợ ông 
An, chia sẻ: “Suốt mấy tháng 
sau khi người ta chiếu phim 
Mắt Biếc, ngày nào cũng có 
bọn trẻ hết tốp này đến tốp 
khác đến đây chụp hình, 
quay phim từ sáng đến tối 
khiến chợ Tây Giang trước 
đó rất đìu hiu bỗng trở nên 
nhộn nhịp khác lạ lắm. 
Chuyến đạp xe hàng trăm 
km check-in chợ Tây Giang 
để lại trong Mr. Old Man 
nhiều cảm xúc nhưng ấn 
tượng nhất có lẽ là được 
gặp gỡ và nghe những người 
dân chất phác, cởi mở và 
hết sức hiếu khách nơi đây 
kể chuyện làng họ được lên 
phim Mắt Biếc như thế nào.

Chợ Tây Giang từng là bối cảnh chợ Đo Đo 
trong phim “Mắt Biếc”

Giếng cổ chợ Tây Giang Vợ chồng ông Hoàng Tấn An rất vui đón khách 
đến check-in chợ Tây Giang
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