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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: Chào mừng ngày thành lập 
Vietcombank 1/4

THƯ TÒA SOẠN
Quý độc giả thân mến,

Tháng 5 đã gõ cửa, trong niềm reo vui của biết bao nhiêu trái tim, đặc biệt đối với ngành 

ngân hàng, tháng 5 mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, khi toàn ngành hân hoan 

chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng (6/5/1951-6/5/2021). Như trong 

thư gửi cán bộ, công nhân viên chức toàn ngành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Nguyễn Thị Hồng đã khẳng định, tháng 5 là cột mốc ghi nhận sự rạng danh trang sử 70 năm 

của hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Trang sử 70 năm ấy ghi nhận biết bao công lao, đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên 

ngân hàng. Từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua bao nhiêu khó khăn thời cuộc, toàn 

ngành Ngân hàng đã vững vàng vượt qua, xây dựng một hệ thống từ non trẻ trở nên chuyên 

nghiệp, đáng tin cậy, góp phần to lớn cho hoạt động lưu thông tiền tệ, chi viện cho 2 cuộc 

kháng chiến thần thánh của dân tộc. Trong giai đoạn đổi mới và xây dựng đất nước hiện nay, 

ngành Ngân hàng tiếp tục gánh vác sứ mệnh to lớn, hướng tới một hệ thống chuyên nghiệp, 

bài bản, đủ tầm vóc đưa Việt Nam ngày một vươn lên, sánh vai cùng các cường quốc năm 

châu, như lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong trang sử vẻ vang ấy, Vietcombank nói riêng cũng đang ngày một lớn mạnh, trở thành 

một thương hiệu uy tín, thân thiện với người dân, là một trong những đầu tàu của toàn ngành, 

đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế.

Chính vì vậy, chúng tôi đã chọn chủ đề RẠNG NGỜI LỊCH SỬ làm chủ đề chính cho bản tin 

Chung Niềm Tin số tháng 5/2021.

RẠNG NGỜI LỊCH SỬ trước hết đến từ sự biết ơn dành cho các thế hệ cha anh đi trước. Rất 

nhiều chuyến hành trình về nguồn của các chi nhánh, không chỉ ôn lại trang sử vẻ vang của 

dân tộc, mà còn là động lực để cán bộ, nhân viên Vietcombank càng có trách nhiệm hơn để 

xây dựng bộ máy ngày một lớn mạnh.

RẠNG NGỜI LỊCH SỬ còn thể hiện ở sự đáp đền đối với xã hội, bằng hàng loạt chương trình 

an sinh xã hội, từ thiện… được toàn bộ hệ thống phát động. Bằng những món quà vật chất, sự 

động viên tinh thần kịp thời, Vietcombank thể hiện mình luôn là ngân hàng gắn bó với đời sống 

nhân dân, có trách nhiệm cao với xã hội.

RẠNG NGỜI LỊCH SỬ đối với người Vietcombank, chính là niềm tự hào được cụ thể hóa 

bằng việc xây dựng bộ máy ngày càng vững mạnh. Hội nghị người lao động diễn ra khắp các 

chi nhánh thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm cao. Các dịch vụ mới liên tục ra đời thể hiện bản 

lĩnh tiên phong của ngân hàng trong công cuộc chuyển đổi số.

RẠNG NGỜI LỊCH SỬ còn lấp lánh trong hình ảnh sức trẻ Vietcombank đang ngày một 

trưởng thành. Lớp thanh niên ngân hàng đang ngày ngày phấn đấu, không chỉ giỏi về chuyên 

môn mà còn luôn sẵn sàng, xung phong trong các hoạt động cộng đồng.

Sống giữa những ngày tháng lịch sử này, người Vietcombank càng trân quý công lao của 

cha anh đi trước, đồng thời ý thức sâu sắc sứ mệnh của mình để xây dựng ngôi nhà chung 

ngày càng vững mạnh.

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: Đức Dũng
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           Đã tròn 70 năm thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (6/5/1951) - tiền 

thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm nay. Kể từ mốc son khởi đầu của hệ thống 

tiền tệ quốc gia độc lập đáng nhớ ấy, ngành Ngân hàng chúng ta đã hòa nhịp cùng với sự 

đi lên của đất nước, trong chiến tranh cũng như hòa bình, trong dựng xây cũng như đổi 

mới, phát triển và hội nhập. Có thể nói, dù ở giai đoạn nào, các thế hệ cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động ngành Ngân hàng Việt Nam cũng đã nỗ lực và cống hiến hết mình, góp phần quan trọng vào 

thành tựu đáng tự hào của Ngành và đất nước nói chung. 

           Ngành Ngân hàng kỷ niệm 70 năm thành lập trong không khí cả nước vui mừng trước thế và lực ngày càng lớn 

mạnh của đất nước sau 35 năm đổi mới. Chúng ta vui mừng khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII  thành công tốt đẹp và 

cả nước đang tích cực chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

     Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, ngành Ngân hàng tự hào đã đạt được kết quả toàn diện trên mọi 

mặt hoạt động, từ góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối đến củng cố, 

phát triển an toàn, lành mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng, mở rộng hợp tác quốc tế, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch 

vụ, đáp ứng ngày càng hiệu quả hơn nhu cầu vốn cho nền kinh tế...

       Những đóng góp lớn lao của ngành Ngân hàng trong 70 năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều 

phần thưởng cao quý. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Sao vàng (năm 2006), 

Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1996, năm 2011 và năm 2016). Các tổ chức tiền tệ đặc biệt của ngành Ngân hàng phục vụ 

kháng chiến như N2683, B29 và C32 đã vinh dự được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

         Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước đan xen những thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức, đặt 

ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn cho ngành Ngân hàng, đòi hỏi mỗi cán bộ Ngân hàng cần tiếp tục 

phát huy truyền thống đã được hun đúc kết tinh qua 70 năm vun đắp, dựng xây, đổi mới và phát triển để tiếp tục đoàn kết, 

phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tin 

tưởng rằng, với trí tuệ và bản lĩnh vững vàng, thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng hôm 

nay sẽ tiếp bước các thế hệ cha anh, viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng mới trên chặng đường phát triển và hội 

nhập, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

       Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà 

nước, tôi xin gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Ngành qua các thời kỳ, các đồng chí 

thương binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác 

trong ngành Ngân hàng lời chúc mừng tốt đẹp và lời tri ân sâu sắc nhất! Xin kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh 

khoẻ, hạnh phúc và thành công!

                                                                                                                                      Thân ái!

Thư gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngân hàng Việt Nam của Thống đốc NHNN Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng

Bí thư Ban Cán sự Đảng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hội nghị đại biểu người lao động Vietcombank 
Trụ sở chính năm 2021

Hội nghị người lao động các chi nhánh 
Vietcombank năm 2021
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Đảng bộ Vietcombank tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, 
quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 2 ngày 27 - 28/3/2021, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 
cho gần 5.500 đảng viên toàn hệ thống Vietcombank 
thông qua hình thức truyền hình trực tuyến.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra dưới sự 
chủ trì của Ban Bí thư với điểm cầu chính tại 
phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội cùng 
điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực 

thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, 
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và 
điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đảm bảo điều 
kiện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Trụ sở chính

Hội nghị lắng nghe Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hồng Hải - Hồng Quang

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27-28/3, nghiên 
cứu xoay quanh 5 chuyên đề gồm: Báo cáo 
chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng 

kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ 
Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về 
quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và 
tư duy mới về an ninh quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt
 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Vietcombank Đồng Nai

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những 
vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong 
các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Việc nghiên 
cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên toàn hệ 

thống Vietcombank nắm vững nội dung cốt lõi, 
những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII 
của Đảng. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về ý 
chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân trong 
quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Trụ sở chính
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Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
lần thứ 14 năm 2021

Sáng ngày 23/04/2021, tại 
Hội trường Trường Đào tạo 
và Phát triển nguồn nhân lực 
Vietcombank, Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã khai mạc 
Đại hội đồng cổ đông 
thường niên (ĐHĐCĐ) 
lần thứ 14, năm 2021.

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa đại hội gồm: ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT, 
Chủ tọa; ông Phạm Quang Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên; ông Đỗ Việt 
Hùng - Thành viên HĐQT, Thành viên; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT, Thành viên; bà 
Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng giám đốc, Thành viên.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Vietcombank

Theo chương trình nghị sự, Đại hội lần lượt 
thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, 
Ban điều hành, Ban kiểm soát về hoạt động năm 
2020 và định hướng 2021; Tờ trình về việc thông 
qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm 
toán và phương án phân phối lợi nhuận 2020; Tờ 

trình về mức thù lao cho HĐQT và 
BKS năm 2021; Tờ trình về việc lựa 
chọn đơn vị kiểm toán độc lập; Tờ 
trình về phương án tăng vốn điều lệ 
năm 2021-2022 của Vietcombank; 
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ và một số quy chế của 
Vietcombank. 

Đại hội đã nghe ông Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT trình 
bày Báo cáo của HĐQT về hoạt 
động năm 2020 và định hướng 
năm 2021; ông Phạm Quang Dũng 
-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết 
quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định 
hướng kinh doanh năm 2021; ông Lại Hữu Phước 
- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của 
Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định 
hướng năm 2021.

Ông Phạm Quang Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vietcombank 
phát biểu tại ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 14

Với nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ thống, 
kết thúc năm 2020, Vietcombank đã đạt nhiều 
kết quả ấn tượng và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế 
hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, vươn 
lên mạnh mẽ để dẫn đầu hệ thống ngân hàng 
về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản. Kết quả 
hoạt động ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc, đạt 
những kết quả ấn tượng trên hầu hết mọi lĩnh 
vực hoạt động. Tổng tài sản đến 31/12/2020 đạt 
1.326.230 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2019, 
đạt 101,3% kế hoạch năm 2020 do ĐHĐCĐ giao. 

Dư nợ tín dụng đạt 845.128 tỷ đồng, tăng 14% so 
với năm 2019, nằm trong mức trần định hướng 
tăng trưởng tín dụng của NHNN giao. Tổng huy 
động vốn đạt 1.053.128 tỷ đồng, tăng 10,9% so 
với 2019, đạt 103,9% kế hoạch năm 2020 do 
ĐHĐCĐ giao.

Vietcombank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất 
lượng tín dụng và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu. 
Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank 
năm 2020 đạt 23.050 tỷ đồng, tương đương năm 
2019, đạt 116,3% kế hoạch năm 2020 do ĐHĐCĐ 
giao.

Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, Vietcombank 
là ngân hàng tiên phong triển khai đồng bộ gói 
giải pháp hỗ trợ, đồng hành doanh nghiệp, cá 
nhân do tác động của COVID-19 và thiên tai thông 
qua các gói hỗ trợ với mức hỗ trợ giảm lãi suất với 
giá trị lên đến 3.700 tỷ đồng.

Cũng trong chương trình, Đại hội đã thực hiện 
miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản 
trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Eiji Sasaki, và 
bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị 
nhiệm kỳ 2018-2023 là ông Shojiro Mizoguchi. 

Sau gần 1 ngày làm việc nghiêm 
túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ 
đông thường niên lần thứ 14 của 
Vietcombank đã biểu quyết thông 
qua nghị quyết Đại hội với nhiều nội 
dung quan trọng, có ý nghĩa quyết 
định đến chiến lược phát triển bền 
vững của Vietcombank, đặt mục tiêu 
chiến lược là ngân hàng số 1 tại Việt 
Nam, lọt top 100 ngân hàng hàng 
đầu khu vực, top 300 tập đoàn tài 
chính ngân hàng lớn nhất thế giới, 
top 1000 doanh nghiệp niêm yết lớn 
nhất toàn cầu.

Dương Huyền
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Hội nghị đại biểu Người lao động Vietcombank năm 2021: 
Phát huy quyền dân chủ của người lao động

Ngày 23/04/2021, tại Hội trường Trường đào tạo và 
Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã 
trang trọng tổ chức Hội nghị đại biểu 
Người lao động (NLĐ) năm 2021.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank báo cáo tại Hội nghị

Đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc 
Vietcombank trả lời giải đáp các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị

Đại diện Người lao động và Người sử dụng lao động ký Thỏa ước lao động 
tập thể Vietcombank năm 2021 tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 
năm 2020 và việc thực hiện chế độ chính sách 
đối với NLĐ, kết quả thực hiện dân chủ cơ sở tại 
Vietcombank. 

Về thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ, 
Vietcombank đã và đang xây dựng, triển khai 
hàng loạt các chính sách đãi ngộ tối ưu cho 
người lao động, không ngừng cải thiện, nâng cao 
thu nhập cho người lao động, tạo môi trường gắn 
kết nơi làm việc. 

Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 
(QCDCCS), Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank 
luôn quan tâm chỉ đạo các Chi nhánh/Công ty 
trực thuộc tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm 
túc quy định của pháp luật và của Vietcombank 

về thực hiện dân chủ cơ sở ở nơi làm việc nhằm 
nâng cao tính minh bạch, công khai trong hoạt 
động kinh doanh và phát huy ý kiến dân chủ của 
người lao động…

Về hoạt động Công đoàn của Vietcombank, 
năm 2020 đã ghi nhận những kết quả tích cực 
trên các mặt: tuyên truyền, giáo dục pháp luật, 
nâng cao đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đời 
sống văn hóa cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, 
chính đáng của NLĐ… 

Cũng tại hội nghị, để ghi nhận những thành 
tích đóng góp của các đ/c trong Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đối với hoạt động công đoàn, Tổng 
liên đoàn đã quyết định tặng Bằng khen của BCH 
Tổng Liên đoàn lao động VN cho các đ/c trong 
Ban Lãnh đạo Vietcombank.

Bùi Hồng Hải

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe 
tham luận của Vietcombank Trụ sở chính, 
Vietcombank Hồ Chí Minh và Vietcombank Sở 
giao dịch. Hội nghị cũng ghi nhận 13 ý kiến, 
kiến nghị của đại biểu người lao động các đơn 
vị. Tất cả những ý kiến này được Tổng Giám 
đốc Vietcombank thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp 
thu, giải đáp đầy đủ, trách nhiệm và thoả đáng.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo cấp trên 
có đ/c Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam; đ/c Nguyễn Văn Tân,Ủy 
viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động 
Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn 
NHVN – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy 
chế dân chủ ngành Ngân hàng; đ/c Chu Đình 
Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân 
vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và các đồng 
chí lãnh đạo các Ban của Công đoàn Ngân hàng 
Việt Nam.

Về phía Vietcombank, có đ/c Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Phạm 
Quang Dũng, UV BCH Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp TW, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc; đ/c Phó bí thư Thường 
trực Đảng ủy Vietcombank; các đ/c thành viên 
Hội đồng quản trị; thành viên Ban điều hành; 
Trưởng Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; các 
Giám đốc Khối; Ban Thường vụ Công đoàn; Bí 
thư Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các Ban của 
Công đoàn và các đại biểu đại diện cho hơn 
18 nghìn cán bộ người lao động trong toàn hệ 
thống.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐQT Nghiêm 
Xuân Thành nhấn mạnh: “Với phương châm lấy 
người lao động làm trung tâm, Vietcombank 
đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc 
các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, 
tạo dựng và thực hiện chế độ phúc lợi tối ưu 
hướng đến người lao động, quyền dân chủ của 
người lao động luôn được phát huy, người lao 
động luôn được biết, được bàn, được tham gia 
ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn 
đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của mình đối với cơ quan, doanh nghiệp.”
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Vietcombank đạt giải Đặc biệt cuộc thi 
“Nét đẹp Văn hóa ngành Ngân hàng”

Trong 2 ngày 31/3 và 01/04, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐ NHVN) đã tổ 
chức cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” với sự tham gia của 24 đội thi đến từ 54 
đơn vị là các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố 
và các đơn vị khác trong ngành Ngân hàng.

Tham dự sự kiện có đồng chí Trần Văn Thuật - 
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 
đ/c Vũ Mạnh Khiêm - Phó trưởng Ban tuyên giáo, 
Tổng LĐLĐ VN. Về phía ngành Ngân hàng có đ/c 
Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó 
Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch Công 
đoàn Ngân hàng Việt Nam; đ/c Trần Việt Bắc - 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Ngân 
hàng Trung ương,  cùng sự góp mặt của  lãnh 
đạo các ngân hàng thương mại và các chi nhánh 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Phó Thống đốc 
Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh: 
Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” 
là một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm 
thành lập Ngân hàng Việt Nam (1951-2021) 
nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm xây 
dựng và phát triển của ngành Ngân hàng, khơi 

dậy niềm tự hào, tạo động lực thúc đẩy đoàn 
viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động ngành Ngân hàng nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của 
đất nước, của ngành Ngân hàng.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu khai mạc

Đội Vietcombank thể hiện xuất sắc qua 3 phần của cuộc thi

Ngay sau khi kết thúc khai mạc, cuộc thi đã 
chính thức diễn ra với phần thể hiện đến từ Khối 
Công đoàn cấp trên cơ sở gồm: Công đoàn Cơ 
quan NHNN Trung ương, Công đoàn Vietinbank 
và Công đoàn Vietcombank. 

Công đoàn Vietcombank đã có phần thể hiện 

tuyệt vời và để lại nhiều ấn tượng ở phần giới 
thiệu “Tự hào cán bộ Ngân hàng”, trả lời xuất sắc 
ở phần thi “Hiểu biết pháp luật”, và vô cùng tài 
năng ở phần thi “Cán bộ ngân hàng tài năng”. 

Lễ bế mạc và trao giải cuộc thi đã diễn ra vào 
tối ngày 01/04/2021 và để lại nhiều ấn tượng 
khó quên không chỉ với đội thi của Công đoàn 
Vietcombank cũng như 23 đội thi còn lại. Với sự 

thể hiện hoàn hảo, đội thi Vietcombank đã xuất 
sắc trở thành Công đoàn đạt giải Đặc biệt (Khối 
công đoàn cấp trên cơ sở).

Bà Nguyễn Thị Hồng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN (thứ 2 từ phải sang) 
và Ban Lãnh đạo Vietcombank chúc mừng đội thi đoạt giải Đặc biệt 

Lãnh đạo NHNN Việt Nam và Vietcombank cùng Công đoàn Vietcombank chụp ảnh lưu niệm với Đội thi Vietcombank

Dương Huyền
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Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Vietcombank 
về việc khảo sát xây dựng Đề án, Nghị quyết chuyên đề

Chiều ngày 01/04/2021, tại Trụ sở chính Vietcombank, 
Đoàn khảo sát của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
(DNTW) đã có buổi làm việc với Vietcombank về việc khảo 
sát xây dựng Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy 
Khối (ĐUK).

Đoàn khảo sát của Đảng ủy Khối DNTW 
do đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí thư 

thường trực Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn. 
Tiếp đón và làm việc với Đoàn khảo sát, về 
phía Vietcombank, có đ/c Nghiêm Xuân Thành 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban 
thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; 
cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban liên 
quan.

Thay mặt cho Vietcombank, đ/c Phạm Anh 
Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, thành viên 
HĐQT đã trình bày báo cáo về tình hình thực 
hiện chuyển đổi số tại Vietcombank. Báo cáo 
nêu bật các điểm chính: (i) Thực trạng trong 
công tác chuyển đổi số tại Vietcombank; (ii) 
Các giải pháp cụ thể thực hiện chuyển đổi số 
tại Vietcombank; (iii) Những khó khăn và thách 
thức trong chuyển đổi số tại Vietcombank; (iv) 
Đề xuất và kiến nghị…

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Phạm Tấn 
Công - Phó Bí thư thường trực ĐUK nhận định: 
“Chuyển đổi số không chỉ là nhu cầu tự thân và 
cấp bách của mỗi ngân hàng, mỗi đơn vị, mỗi 
tỉnh/thành phố trên cả nước mà đã trở thành 

chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. 
Vietcombank là ngân hàng lớn, định chế tài 
chính rất quan trọng và là công cụ của Đảng, 
Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ và 
hoạt động ngân hàng.” 

Nhận xét về báo cáo của Vietcombank về 
công tác chuyển đổi số, Phó Bí thư thường trực 
ĐUK rất ấn tượng về cách tiếp cận Đề án của 
Vietcombank, rất sát với nội dung của Nghị 
quyết cần xây dựng. Báo cáo của Vietcombank 
đã nêu ra được thực trạng tình hình, nhìn ra 
được những khó khăn, thách thức cũng như đề 
ra được các giải pháp khắc phục… 

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Nghiêm Xuân 
Thành cho biết: “Vietcombank xác định đầu 
tư cho công nghệ thông tin (CNTT) là cơ sở, 
động lực để thúc đẩy phát triển hoạt động kinh 
doanh. Đến thời điểm hiện tại, Vietcombank 
đã hoàn thành triển khai 31 dự án, đang tiếp 
tục triển khai 20 dự án nhằm góp phần cải tiến 
chất lượng dịch vụ, sản phẩm, phát triển các 
kênh phân phối, quản trị rủi ro hiệu quả giúp 
nâng cao niềm tin của khách hàng.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên 
Ban thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
phát biểu tại buổi làm việc

Đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW, 
Trưởng đoàn công tác, phát biểu tại buổi làm việc

Vietcombank ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội

Vừa qua, tại Trụ sở chính (TSC) Vietcombank, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với Đại học Quốc gia Hà Nội 
(ĐHQGHN).

Tới dự, về phía Đại học Quốc gia Hà 
Nội có PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy 
viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN. Về phía 
Vietcombank có ông Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên Ban chấp hành TƯ 
Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; 
cùng lãnh đạo một số phòng ban của 
Vietcombank.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nghiêm Xuân Thành 
- Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh giá: “Thỏa 
thuận hợp tác được ký kết ghi dấu bước phát triển 
quan trọng giữa 2 đơn vị: ĐHQGHN - một trong 
1.000 Đại học tốt nhất thế giới và Vietcombank 
- ngân hàng Việt Nam duy nhất được Tạp chí 
Forbes bình chọn trong danh sách 1.000 doanh 

nghiệp lớn nhất thế giới. Với năng lực của 
hai bên đang dần tiệm cận với các chuẩn 
mực quốc tế, lễ ký kết này đã khẳng định 
thêm tầm vóc, vị thế của ĐHQGHN cũng 
như Vietcombank. Trên cơ sở các nội 
dung thỏa thuận, Vietcombank tin tưởng 
sẽ là đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ 
chất lượng nhất, tốt nhất tới ĐHQGHN.”

Theo thỏa thuận hơp tác được ký kết, 
ĐHQGHN và các đơn vị thành viên/trực 
thuộc sẽ xem xét sử dụng các dịch vụ tài 
chính, ngân hàng do Vietcombank cung 
cấp trên cơ sở sự tiện lợi, hiệu quả và các 
chính sách ưu đãi phù hợp, đồng thời triển 

khai hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực đào tạo, 
nghiên cứu khoa học cũng như hợp tác trong 
lĩnh vực an sinh xã hội và truyền thông, hướng tới 
nâng cao hình ảnh, vị thế của hai bên, mang lại 
hiệu quả cao, góp phần xây dựng và phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Đặng Kim Thành

Trần Mỹ Trang
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NỔI BẬT

Vietcombank đồng hành cùng lễ kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng ngày 23/03/2021, tại Trung tâm hội nghị quốc gia đã diễn ra 
lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc; các lãnh đạo, nguyên lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước; nguyên bí thư thứ nhất Trung ương 
Đoàn, bí thư Trung ương Đoàn; cựu cán bộ Đoàn qua các 
thời kỳ cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên Việt Nam. 
Về phía Vietcombank, có sự hiện diện của đ/c Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank
tham dự lễ kỷ niệm (hàng đầu, đầu tiên từ phải qua)

Quang cảnh lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Năm 2021 đánh dấu chặng đường 90 năm lịch 
sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ 
Việt Nam (26/3/1931 - 26/3/2021). Lễ kỷ niệm là 
dịp để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ôn lại truyền thống 
hào hùng, những đóng góp của tổ chức Đoàn và 
tuổi trẻ cả nước trong sự nghiệp cách mạng vẻ 
vang của dân tộc; từ đó xác định trách nhiệm của 
Đoàn và thanh niên Việt Nam trong tham gia phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực 
hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045, hiện thực hoá khát vọng 
xây dựng đất nước hùng cường.

Chương trình lễ kỷ niệm diễn ra với nhiều 
điểm nhấn, mới mẻ, hiện đại, thông qua đó khắc 
hoạ những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên, 
đó là: Lý tưởng, khát vọng, nhiệt huyết, xung 
kích, sáng tạo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thanh 
niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, 
rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh 
thì dân tộc mới mạnh; trong sức mạnh của dân 
tộc có sức mạnh của thanh niên. Cần phải phát 
huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung 

kích, sáng tạo của thanh niên với tư cách là lực 
lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. 
Tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, Vietcombank vinh dự đồng 
hành cùng sự kiện, qua đó Vietcombank nói 
riêng và ngành ngân hàng nói chung đã góp 
phần khuyến khích và động viên thế hệ trẻ tiếp 
tục cống hiến và làm việc phát huy tinh thần 
xung kích sáng tạo của tuổi trẻ; góp phần nâng 
tầm hình ảnh thương hiệu Vietcombank, khẳng 
định vị thế ngân hàng số 1 Việt Nam.

Nguyễn Minh Yến
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Vietcombank đạt giải tập thể và cá nhân 
Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu”

Tham dự buổi lễ có: ông Đào Minh Tú - Phó Bí 
thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường 
trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) 
cùng các ông/bà là lãnh đạo các Vụ, Cục NHNN, 
lãnh đạo Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền 
thông, đại diện lãnh đạo các NHTM…

Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu” do Tạp chí 

Thị trường Tài chính Tiền tệ và Công ty Cổ phần 
Tập đoàn UB phối hợp tổ chức trên phạm 
vi toàn quốc hướng tới kỷ niệm 70 năm 
thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951-
6/5/2021). Trong số 800 tác phẩm dự 
thi thuộc nhiều thể loại và lựa chọn được 
422 tác phẩm lọt vào vòng chung kết và 
được đăng tải trên Tạp chí Thị trường Tài 
chính Tiền tệ và Fanpage “Bankers có gì 
vui?”, Vietcombank được giải tập thể và 
giải Khuyến khích cá nhân cho tác giả Bùi 
Thị Minh với tác phẩm “Chung niềm tin 
lớn, vững vàng tương lai”. Tại Lễ trao giải, 
ông Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự 
Đảng, Phó Thống đốc thường trực NHNN 
Việt Nam đánh giá: “Cuộc thi đã tạo sân 
chơi gắn kết và chia sẻ trong ngành Ngân 

hàng, khơi dậy và lan tỏa tình cảm, niềm tự hào 
là người cán bộ ngân hàng.” 

Ban Tổ chức đã trao giải Tập thể cho 8 đơn vị 
có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng và 15 tác 
phẩm gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 
giải Khuyến khích, 1 giải được khán giả yêu thích 
nhất (được bình chọn trực tuyến nhiều nhất) và 

một số giải cho từng hạng mục.

Lê Hồng Quang -  Ngô Thanh Hải
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Trao quyết định bổ nhiệm lại 
Giám đốc Vietcombank Bình Thuận

Sáng ngày 29/3/2021, tại trụ sở Vietcombank Bình Thuận , 
đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại 
Giám đốc Vietcombank Bình Thuận.

Tại buổi Lễ , ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên 
Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank đã trao Quyết định bổ nhiệm 
lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Vietcombank 
Bình Thuận cho ông Lâm Hồng Giáp. Đồng thời, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank cũng chúc mừng và 
bày tỏ tin tưởng trên cương vị, trọng trách được 
giao, ông Lâm Hồng Giáp sẽ tiếp tục nâng cao 
năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo; phát huy tinh 
thần đoàn kết, sức mạnh tập thể hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lâm Hồng Giáp 
- Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Bình Thuận 
bày tỏ sự cám ơn sâu sắc Ban lãnh đạo đã tin 
tưởng giao nhiệm vụ và cam kết sẽ nổ lực hết 
mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng 
tập thể Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên, đưa 
Vietcombank Bình Thuận tiếp tục phát triển an 
toàn, bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
Ban lãnh đạo đã giao.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT (bên trái) trao quyết định 
bổ nhiệm lại Giám đốc Vietcombank Bình Thuận cho ông Lâm Hồng Giáp

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc, 
chỉ định Bí thư Chi bộ Vietcombank Nam Hà Nội

Ngày 22/03/2021, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Nam Hà Nội (Vietcombank Nam Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định điều động 

và bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Nam Hà Nội, 
chỉ định Bí thư Chi bộ Vietcombank Nam Hà Nội.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng 
bên phải) cùng ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc NHNN CN TP Hà Nội (ngoài cùng bên trái) trao quyết định và 
tặng hoa chúc mừng ông Thái Thăng Long - tân Giám đốc Vietcombank Nam Hà Nội

Tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã 

trao Quyết định của HĐQT Vietcombank về việc 
điều động và bổ nhiệm ông Thái Thăng Long - 
Giám đốc Vietcombank Ninh Bình giữ chức vụ 
Giám đốc Vietcombank Nam Hà Nội kể từ ngày 
22/03/2021 và Quyết định của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Vietcombank về việc chỉ định ông Thái 
Thăng Long tham gia Ban chấp hành và giữ chức 
vụ Bí thư Chi bộ Vietcombank Nam Hà Nội nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 19/03/2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Thái Thăng Long 
- tân Giám đốc Vietcombank Nam Hà Nội bày tỏ 
niềm vinh dự khi Ban lãnh đạo Vietcombank đặt 
niềm tin và giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Đồng 
thời, ông Thái Thăng Long cam kết sẽ cùng với 
Ban Giám đốc Chi nhánh xây dựng một tập thể 
vững mạnh, đoàn kết, gắn bó cùng hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo Vietcombank 
giao, nỗ lực để tạo ra những bước phát triển mới 
khẳng định vị thế, thương hiệu của Vietcombank 
trên địa bàn cũng như góp phần vào sự thành 
công chung của toàn hệ thống Vietcombank.

Nguyễn THị Hằng Nga

NỔI BẬT
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Trao quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ 

Vietcombank Tây Sài Gòn

Chiều 08/4/2021, trong chương trình công tác tại 
Tp Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cùng 
đoàn công tác đã có buổi làm việc với 
Lãnh đạo Vietcombank Tây Sài Gòn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã trao 
Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ định 
Bí thư Chi bộ Vietcombank Tây Sài Gòn đối với 
đồng chí Phạm Ngọc Huyến - Giám đốc Chi 
nhánh kể từ ngày 08/4/2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm 
Ngọc Huyến - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh 
trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện tối 
đa của đồng chí Chủ tịch HĐQT cùng Ban Lãnh 
đạo Vietcombank đối với hoạt động của Chi 

nhánh Tây Sài Gòn trong suốt thời gian vừa qua. 
Với trách nhiệm của người đứng đầu, đồng chí 
Phạm Ngọc Huyến đã báo cáo những kết quả nổi 
bật đã đạt được trong hoạt động kinh doanh của 
Chi nhánh trong năm 2020, kết quả sơ bộ của 
Quý 1/2021 cùng những giải pháp trọng tâm của 
Chi nhánh trong thời gian tới và những kiến nghị, 
đề xuất cụ thể, hiệu quả.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 2, từ phải qua)
 cùng Ban Lãnh đạo trao Quyết định cho đồng chí Phạm Ngọc Huyến -  Tân Bí thư Chi bộ Vietcombank Tây Sài Gòn

Lữ Thị Vân Anh

NỔI BẬT
Công bố quyết định tiếp nhận, 
giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban thường trực chuyên trách 
Ban Triển khai thành lập Trung tâm Định giá tài sản Vietcombank

Chiều ngày 22/03/2021, tại Trụ sở chính Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã 

diễn ra Lễ công bố quyết định tiếp nhận, giao nhiệm vụ 
Phó Trưởng ban thường trực chuyên trách Ban Triển khai 

thành lập Trung tâm Định giá tài sản Vietcombank.

Tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng - 
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp Trung ương, Tổng Giám 

đốc Vietcombank đã trao Quyết định về 
việc tiếp nhận ông Nguyễn Đình Thắng về 
công tác tại Trụ sở chính Vietcombank để 
nhận nhiệm vụ Phó Trưởng ban thường trực 
chuyên trách Ban Triển khai thành lập Trung 
tâm Định giá tài sản Vietcombank kể từ 
ngày 22/03/2021 cho đến khi có Quyết định 
nhân sự mới. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn 

Đình Thắng - tân Phó Trưởng ban thường 
trực chuyên trách Ban Triển khai thành lập 
Trung tâm Định giá tài sản Vietcombank 
bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Ban lãnh 
đạo Vietcombank đã đặt niềm tin và giao 
nhiệm vụ, trọng trách… Ông cam kết và tin 
tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh 
đạo, sự hỗ trợ của các đồng nghiệp, cùng 
với sự cố gắng, nỗ lực tối đa của mỗi cá 
nhân, tập thể, Trung tâm định giá tài sản 
Vietcombank sẽ sớm được đưa vào hoạt 
động, đúng với tiến độ đã đề ra.

Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng; Thành viên HĐQT, 
Giám đốc Khối Nhân sự Hồng Quang (ngoài cùng bên 
trái) và Phó Tổng giám đốc Lê Quang Vinh (ngoài cùng 
bên phải) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông 
Nguyễn Đình Thắng - tân Phó Trưởng ban thường trực 
chuyên trách Ban Triển khai thành lập 
Trung tâm Định giá tài sản Vietcombank

Đặng Kim Thành
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Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm 

Phó Giám đốc phụ trách điều hành Vietcombank Ninh Bình

Sáng ngày 22/3/2021, tại trụ sở Vietcombank Ninh Bình,
 đã diễn ra lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm 

Phó Giám đốc phụ trách điều hành Vietcombank Ninh Bình

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành 
viên HĐQT Vietcombank đã trao Quyết 
định của Hội đồng quản trị về việc điều 

động và bổ nhiệm ông Đinh Mạnh Tuân - Phó Giám 
đốc Vietcombank Hà Thành giữ chức vụ Phó Giám 
đốc Vietcombank Ninh Bình và giao nhiệm vụ phụ 
trách điều hành Vietcombank Ninh Bình kể từ ngày 
22/03/2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Mạnh Tuân 
bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo đã tin 
tưởng giao nhiệm vụ và cam kết sẽ nỗ lực hết mình 

với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng Ban Giám 
đốc và đội ngũ cán bộ nhân viên đoàn kết, xây 
dựng một tập thể vững mạnh, đưa Vietcombank 
Ninh Bình nâng cao thị phần, góp phần phát triển 
kinh tế tỉnh nhà, khẳng định vị thế Vietcombank đã 
xây dựng và phát triển trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
trong 10 năm qua. Mục tiêu cao nhất là xây dựng 
Chi nhánh Ninh Bình hoàn thành và hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo giao trong thời 
gian tới, trước mắt là chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ 
Phó Giám đốc Vietcombank Ninh Bình cho ông Đinh Mạnh Tuân

Dương Thị Huyền

Công bố các quyết định nhân sự
Vietcombank Huế

Sáng ngày 01/04/2021, tại trụ sở 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 
Chi nhánh Huế (Vietcombank Huế) đã diễn ra 
lễ công bố các quyết định nhân sự 
Ban Giám đốc Vietcombank Huế.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐQT 
Vietcombank đã trao Quyết định của HĐQT-
Vietcombank về việc bổ nhiệm lại ông Lý 
Hoàng Vũ - Giám đốc Vietcombank Huế, 
tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank 
Huế kể từ ngày 01/04/2021. Cũng tại buổi 
lễ, ông Nguyễn Mỹ Hào đã trao Quyết định 
của Tổng Giám đốc Vietcombank về việc 
bổ nhiệm ông Vũ Văn Hòa - Trưởng phòng 
Khách hàng doanh nghiệp giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Vietcombank Huế kể từ ngày 

01/04/2021. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông 
Lý Hoàng Vũ - Giám đốc Vietcombank Huế 
bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo 
đã tin tưởng tiếp tục giao nhiệm vụ và cam 
kết sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần trách 
nhiệm cao nhất, cùng Ban Giám đốc và 
đội ngũ cán bộ, nhân viên Chi nhánh đoàn 
kết, xây dựng một tập thể vững mạnh, đưa 
Vietcombank Huế tiếp tục phát triển toàn 
diện, hiệu quả, bền vững, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank (bên trái)
trao quyết định bổ nhiệm lại ông Lý Hoàng Vũ 
giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Huế

Ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank (bên trái) 
trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Huế

Nguyễn Minh Tuấn

NỔI BẬT
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Công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Vietcombank Tây Hồ

Ngày 31/03/2021, tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -
Chi nhánh Tây Hồ (Vietcombank Tây Hồ) đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại 
Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Tây Hồ.

Tại Quyết định số 519/QĐ-VCB-TCNS 
ngày 26/03/2021, Hội đồng quản trị 
Vietcombank đã quyết định bổ nhiệm 
lại ông Nguyễn Văn Toán - Giám đốc 
Vietcombank Tây Hồ tiếp tục giữ chức 
vụ Giám đốc Vietcombank Tây Hồ kể từ 
ngày 03/04/2021. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn 
Văn Toán - Giám đốc Vietcombank Tây 
Hồ bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh 

đạo đã tin tưởng tiếp tục giao nhiệm vụ 
và cam kết sẽ nỗ lực hết mình với tinh 
thần trách nhiệm cao nhất. Ban Giám 
đốc và đội ngũ cán bộ nhân viên sẽ luôn 
đoàn kết, xây dựng một tập thể vững 
mạnh, đưa Vietcombank Tây Hồ tiếp tục 
phát triển ngày càng an toàn, hiệu quả, 
bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank (bên phải) trao quyết định
 bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Vietcombank Tây Hồ cho ông Nguyễn Văn Toán

Lê Bá Thuyên

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm 
                                 Phó Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số

Ngày 18/03/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm 
Phó Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số.

Tại Quyết định số 423/QĐ-
VCB-TCNS, Tổng Giám 

đốc Vietcombank điều động và 
bổ nhiệm bà  Vũ Thị Thúy Minh 
- Trưởng phòng, Tổ trưởng Tổ 
Quản lý dự án Core Banking giữ 
chức vụ Phó Giám đốc Trung 
tâm Ngân hàng số Vietcombank 
kể từ ngày 18/03/2021.

Đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên phải) 
trao Quyết định và đ/c Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT Vietcombank (ngoài cùng 
bên trái) tặng hoa chúc mừng bà Vũ Thị Thúy Minh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc 
Trung tâm Ngân hàng số Vietcombank bày tỏ 
niềm vinh dự khi được Ban lãnh đạo Vietcombank 
tin tưởng, giao nhiệm vụ trọng trách mới và cam 
kết sẽ cùng với toàn thể CBNV Trung tâm nỗ lực 
tạo ra những bước phát triển mới, thích ứng với 
sự phát triển của công nghệ số, triển khai thêm 
nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng số hiện đại, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cũng như đem 
lại sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng.

Xuyến Chi

NỔI BẬT
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Vietcombank Đồng Nai kỷ niệm 30 năm thành lập

Sáng ngày 27/03/2021, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) đã 
long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và Hội nghị khách hàng năm 2021.

Cách đây 30 năm, ngày 01/04/1991,          
Vietcombank  Đồng Nai là chi nhánh thứ 12 
trong hệ thống Vietcombank đã chính thức đi 
vào hoạt động. Từ những ngày đầu hoạt động, 
với chỉ 30 nhân sự, cơ sở vật chất vô cùng thiếu 
thốn, đến nay, sau 30 năm xây dựng và phát 
triển, Vietcombank Đồng Nai đã tạo dựng được 
một mạng lưới hoạt động gồm Trụ sở khang 
trang, hiện đại và 5 phòng giao dịch, với quy mô 
hoạt động xấp xỉ 30.000 tỷ đồng. Huy động vốn 
đến cuối năm 2020 đạt gần 18.000 tỷ đồng, Dư 
nợ cho vay đạt hơn 11.700 tỷ đồng; Nợ xấu chỉ 
chiếm 0.05% tổng dư nợ, lợi nhuận kinh doanh 
trên 500 tỷ đồng. Tổng số khách hàng có quan 
hệ, thiết lập giao dịch gần 8000 khách hàng tổ 

chức và hơn 400 ngàn khách hàng cá nhân. 
Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng 
chắp cánh Vietcombank Đồng Nai trở thành 
tổ chức tín dụng đứng đầu trên địa bàn tỉnh, là 
điểm sáng trong hệ thống Vietcombank. 

Đóng góp của Vietcombank Đồng Nai trong 
chặng đường 30 năm qua đã được lãnh đạo 
các cấp ghi nhận với những phần thưởng cao 
quý như Huân chương Lao động hạng Nhì, 
danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” 
và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thành quả 
đáng trân quý và tự hào, đó còn là sự tin yêu 
của khách hàng, các tổ chức trong và ngoài 
nước.

Ông Võ Tấn Đức - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (ngoài cùng bên trái) 
trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Ban Giám đốc Vietcombank Đồng Nai

Nguyễn Trung Hiếu

Tổng Giám đốc Vietcombank  Phạm Quang Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Lãnh đạo Công ty CP Ô tô Trường Hải đại diện khách hàng 
phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Ông Phạm Thành Vinh - Giám đốc Vietcombank Đồng Nai (đứng giữa) trao tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó 
cho đại diện Qũy khuyến học tỉnh Đồng Nai và tài trợ xây nhà tình nghĩa cho đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Phạm 
Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp Trung ương, Tổng giám đốc đã ghi nhận 
quá trình hình thành và phát triển lớn mạnh của 
Vietcombank Đồng Nai trong suốt hành trình 30 
năm, đồng thời đánh giá cao những thành tích mà 
Vietcombank Đồng Nai đã đạt được trong thời gian 
qua. Đồng thời, cũng gửi gắm niềm tin và hi vọng 
vào sự đóng góp của Vietcombank Đồng Nai trong 
việc thực hiện những mục tiêu chiến lược chung 
của hệ thống Vietcombank trong thời gian tới.

Nhân sự kiện này, Vietcombank Đồng Nai đã 
trao tặng Quỹ khuyến học tỉnh và Mặt trận Tổ 
quốc tỉnh Đồng Nai 1 tỷ đồng.       

Thay mặt Vietcombank Đồng Nai, ông Phạm 
Thành Vinh - Giám đốc chi nhánh gửi lời cảm ơn 
tới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh 
đạo Vietcombank; Tỉnh ủy, UBND, các sở, ban 
ngành và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai; 
đặc biệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các khách 
hàng, đối tác đã đồng hành, hợp tác có hiệu quả 
đối với Vietcombank Đồng Nai trong suốt thời 
gian qua.
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Vietcombank - FWD: 

Hợp tác giữa Vietcombank và FWD sau 1 năm triển khai 
đã tạo được nhiều dấu ấn đột phá và được xem là
hợp tác bancassurance đáng chú ý nhất từ trước đến nay, 
không chỉ tạo ra nhiều giá trị tích cực cho khách hàng 
mà còn đóng góp đáng kể vào sự phát triển 
của ngành bảo hiểm Việt Nam.

Có thể nói, năm 2020 là năm bùng nổ 
của bancassurance (phân phối bảo 
hiểm qua ngân hàng) với hàng loạt các 

thương vụ hợp tác giữa ngân hàng và công ty 
bảo hiểm nhân thọ được công bố. Trong đó, hợp 
tác giữa Vietcombank và FWD được triển khai 
từ tháng 4/2020 đến nay vẫn được đánh giá là 
thương vụ nổi bật nhất về cả quy mô lẫn thành 
tựu. Vượt qua rất nhiều thách thức trong năm 

2020 dưới những ảnh hưởng của COVID - 19, hợp 
tác Vietcombank - FWD đã ghi nhận tốc độ tăng 
trưởng cao gấp 3 lần thị trường (theo Hiệp hội 
Bảo hiểm Việt Nam), đồng thời, mức doanh thu 
phí bảo hiểm năm đầu đã vượt mức kỳ vọng của 
cả hai bên. Đặc biệt, Vietcombank - FWD cũng đã 
ra mắt trang bán bảo hiểm hoàn toàn trực tuyến 
với doanh thu bán bảo hiểm trực tuyến đạt mức 
tăng trưởng kỷ lục.

Vietcombank và FWD mang về nhiều kết quả kinh doanh nổi bật chỉ sau 1 năm triển khai hợp tác

Thương vụ nổi bật nhất cả về quy mô lẫn thành tựu

Marketing Bán Lẻ QHCC, Marketing Bán lẻ

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách Khối Bán lẻ của Vietcombank cho biết: 
“Hợp tác giữa Vietcombank và FWD trong năm 
2020 đứng trước rất nhiều thách thức. Tuy nhiên, 
với tiềm lực mạnh mẽ, tinh thần quyết tâm cao 
độ, hai bên đã kết hợp hoàn hảo để triển khai 
một khối lượng công việc đồ sộ và về đích ngoạn 
mục.” Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank

Theo đại diện FWD,  Ông Lau Soon Liang - Phó 
Tổng Giám Đốc Phát triển Kinh doanh toàn quốc, 
Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng của FWD 
Việt Nam chia sẻ: “Có thể nói, Vietcombank là 
một đối tác có thế mạnh nổi bật về công nghệ và 
chúng tôi đã khai thác hiệu quả thế mạnh này để 
gặt hái những thành quả rất ấn tượng chỉ sau năm 
đầu triển khai. Khởi đầu thuận lợi này sẽ thúc đẩy 
chúng tôi tiếp tục mang đến những trải nghiệm mới 
mẻ, khác biệt và giúp quá trình tham gia bảo hiểm 
của khách hàng trở nên đơn giản, nhanh chóng và 
thuận lợi hơn, từ đó, hiện thực hóa tầm nhìn của 
FWD là thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo 
hiểm.” Là một công ty trẻ và không có quá nhiều 
nguyên tắc phải kế thừa, FWD có nhiều lợi thế để 
tiên phong phát triển các sản phẩm đa dạng và 

đột phá như sản phẩm bảo hiểm giáo dục “FWD 
Con vươn xa 2.0”, sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm 
nghèo “FWD Cả nhà vui khỏe”, sản phẩm bảo hiểm 
bệnh ung thư “FWD Sống khỏe”, sản phẩm bảo 
hiểm sức khỏe “FWD Bảo hiểm hỗ trợ viện phí”, sản 
phẩm bảo hiểm liên kết chung “FWD Đón đầu thay 
đổi 2.0”, sản phẩm bảo hiểm dư nợ cá nhân “FWD 
Vững ước mơ” và gần đây nhất là sản phẩm bảo 
hiểm liên kết đơn vị “FWD Nâng tầm vị thế”.

Có thể nói, những thành tựu mà Vietcombank 
và FWD đạt được trong 1 năm hợp tác vừa qua đã 
tạo nên một tiền đề vững chắc để hai bên tiếp tục 
khai thác tiềm năng và thế mạnh của mình, tạo 
ra những đột phá mới, mang đến cho khách hàng 
những trải nghiệm bancassurance 4.0 mới mẻ, 
khác biệt.

Ông Lau Soon Liang - Phó Tổng Giám Đốc Phát triển Kinh doanh toàn quốc, 
Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng của FWD Việt Nam
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NỔI BẬT

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 
về Định hướng hoạt động kinh doanh bán lẻ năm 2021

Sáng 2/4/2021, tại Trụ sở chính (TSC) Vietcombank đã diễn ra Hội nghị trực tuyến
 về Định hướng hoạt động kinh doanh bán lẻ năm 2021 đồng thời vinh danh các cá nhân, 
tập thể đã có thành tích cao trong chương trình thi đua bán SPDV BL năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Bán lẻ phát biểu tại Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có 
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó 
Tổng Giám đốc phụ trách Khối 
Bán lẻ cùng Trưởng, phó các đơn 
vị thuộc Khối Bán lẻ và các cán bộ 
liên quan. Cùng tham dự có 116 
Chi nhánh và các cá nhân, đại diện 
tập thể đạt giải trong Chương trình 
thi đua bán SPDV bán lẻ năm 2020, 
Chương trình Siêu sao Digibank 
2020.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Giám đốc 
Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết trong năm 2020 
vừa qua, hoạt động bán lẻ đã hoàn thành tốt, vượt 
mức các chỉ tiêu kinh doanh chính, tiếp tục xác 
lập vị trí quan trọng trong kết quả kinh doanh của 
Vietcombank. Bước sang năm 2021, hoạt động 
bán lẻ tiếp tục được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn trong 
kế hoạch kinh doanh của Vietcombank. 

Năm 2021 là năm bản lề của hoạt động bán lẻ 
Vietcombank ở 02 điểm: (i) năm đầu tiên triển khai 
chuyển đổi mô hình hoạt động bán lẻ và (ii) năm 
đầu tiên thực hiện chiến lược 5 năm phát triển hoạt 
động bán lẻ của Vietcombank giai đoạn 2021 - 

2025.
Theo đó, mục tiêu số 1 về bán lẻ vào năm 2025 

đã tiếp tục được HĐQT phê duyệt, lượng hóa ở 06 
khía cạnh: Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động bán 
lẻ năm 2025 là 1 tỷ USD, đóng góp 50% vào tổng 
lợi nhuận toàn ngân hàng; Số 1 về doanh thu phí 
bảo hiểm; Số 1 về doanh số thẻ; Số 1 về mức độ 
hài lòng của KH; Số 1 về số hóa với 18 triệu KHCN 
sử dụng kênh số và 70% giao dịch của KHCN được 
thực hiện trên kênh số; Số 1 tại thị trường VN về 
các giải thưởng dành cho bán lẻ từ các tổ chức xét 
thưởng uy tín quốc tế và khu vực.

Trần Mỹ Trang

Toàn cảnh Hội nghị về định hướng hoạt động kinh doanh bán lẻ năm 2021 dưới hình thức trực tuyến

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Bán lẻ 
trực tiếp điều hành phần giải đáp khó khăn vướng mắc cho các Chi nhánh

Kết luận chỉ đạo buổi họp trực tuyến, Phó 
Tổng Giám đốc phụ trách Khối Bán lẻ nhấn 
mạnh:  Về phía TSC, đề nghị các đơn vị trong 
Khối bán lẻ cập nhật bổ sung vào KHCV của 
từng phòng theo kết luận trong quá trình làm 
việc. P.CSKH&SPBL là đầu mối đưa vào danh 
sách theo dõi tình hình xử khó khăn vướng mắc, 
các KHCV trọng tâm của từng phòng, đồng thời 
có báo cáo Ban Lãnh đạo hàng tháng về tiến 
độ xử lý. Về phía các CN, đề nghị các đồng chí 
Giám đốc CN tổ chức quán triệt cụ thể tới các 
đơn vị bán hàng về định hướng kinh doanh của 
Vietcombank và nhiệm vụ trọng tâm của CN đối 
với bán lẻ…

Do tính chất của hội nghị là hình thức trực 
tuyến, các cá nhân, tập thể đạt giải trong 
Chương trình thi đua bán SPBL & Siêu sao 
Digibank 2020 đã được thể hiện thông qua 
clip vinh danh. Sau nửa ngày trao đổi nghiêm 
túc và khẩn trương, cơ bản các vướng mắc về 
hoạt động bán lẻ tại các chi nhánh trên toàn hệ 
thống đã được giải đáp. Hy vọng trong năm nay, 
khi tình hình dịch bệnh COVID - 19 được kiểm 
soát tốt hơn, Ban Lãnh đạo sẽ tổ chức Hội nghị 
bán lẻ để các đơn vị có cơ hội gặp gỡ và trao 
đổi kinh nghiệm nhằm hoàn thành tốt nhất các 
mục tiêu bán lẻ trong giai đoạn 2021 - 2025.
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Vietcombank đồng loạt triển khai các chương trình lãi suất ưu đãi 
dành cho cá nhân và khách hàng SME vay vốn

Nhằm hỗ trợ Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tiếp cận với nguồn 
vốn vay lãi suất ưu đãi, từ 01/04/2021, Vietcombank đồng loạt triển khai các Chương trình       
lãi suất ưu đãi cho vay đáp ứng cho nhiều nhóm khách hàng 
và các nhu cầu vay đa dạng khác nhau.

Lãi suất cạnh tranh - Giúp mọi khách hàng bắt 
đầu một khoản vay dễ dàng

Chương trình Lãi suất cạnh tranh 2021 dành cho 
Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp SME vay 
kinh doanh, vay mua bất động sản, mua xe ô tô 
phục vụ kinh doanh, tiêu dùng…với lãi suất siêu ưu 
đãi chỉ từ:

* 6,79%/năm trong 6 tháng đầu tiên với các 
khoản vay từ 12 tháng trở xuống.

* 6,99%/năm trong 6 tháng đầu tiên với các 
khoản vay trên 12 đến 24 tháng.

* 7,29%/năm trong 12 tháng đầu tiên với các 
khoản vay trên 24 tháng.

An tâm lãi suất - Giúp khách hàng luôn chủ 
động trong mọi kế hoạch tài chính

Song song với chương trình Lãi suất cạnh tranh 
nêu trên, để giúp khách hàng vay chủ động được 
trong kế hoạch tài chính cá nhân hay cho doanh 
nghiệp của mình, Vietcombank triển khai chương 
trình An tâm lãi suất dành cho khách hàng cá 
nhân và khách hàng SME với mức lãi suất vay cố 
định trong các kỳ hạn dài như 18 tháng, 2 năm, 3 
năm, 5 năm và cả những kỳ hạn đặc biệt lên tới 7 
năm và 10 năm.

Chương trình ưu đãi lãi suất vay Kinh doanh tài 
lộc

Trước đó, ngay từ đầu năm 2021, Vietcombank 
đã triển khai chương trình lãi suất ưu đãi đối với 
sản phẩm Cho vay Kinh doanh tài lộc với quy mô 
30.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân, hộ 
kinh doanh vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản 
xuất kinh doanh với mức lãi suất đặc biệt ưu đãi:

* 5,7%/ năm đối với khoản vay dưới 6 tháng.
* 6,3%/ năm đối với khoản vay từ 6 đến 9 tháng.
* 6,9% với khoản vay từ 10 đến 12 tháng.
Đặc biệt, các khách hàng cá nhân nhận lương 

qua Vietcombank sẽ được vay vốn với mức lãi 
suất giảm 0,1%/năm so với lãi suất vay thông 
thường.

Chương trình Lãi suất cạnh tranh 2021 và 
chương trình An tâm lãi suất 2021 được triển khai 
triển khai từ 01/04/2021 tới 31/03/2022 hoặc tới 
khi hết quy mô của chương trình. Chương trình ưu 
đãi lãi suất vay Kinh doanh tài lộc được triển khai 
từ nay tới 31/12/2021 hoặc tới khi hết quy mô của 
chương trình.

Marketing Bán Lẻ QHCC

NỔI BẬT Miễn phí phát hành thẻ Vietcombank Connect 24 
và Vietcombank Connect 24 Visa năm 2021

Với các ưu đãi và tiện ích nổi trội, thẻ Vietcombank Connect 24 và Vietcombank Connect 24 Visa là sự lựa chọn hàng đầu cho khách hàng.

Nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ của Ngân hàng, Ngân hàng TMCP 
Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) xin trân trọng thông báo triển khai thí điểm hệ thống 

máy R-ATM và dịch vụ nộp tiền mặt tại máy R-ATM 
cho chủ thẻ ghi nợ Vietcombank Connect24.

Với dòng máy này, ngoài việc cho phép 
khách hàng xử lý các giao dịch tài chính 
tương tự như máy ATM thông thường, 

chủ thẻ có thể nộp tiền mặt 24/7 trực tiếp tại 
máy R-ATM thay vì phải đến quầy giao dịch. 
Điều này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, 
không phải xếp hàng chờ đợi và có thể giao dịch 
24/24h, 7 ngày 1 tuần mà không còn phải phụ 

thuộc vào giờ giao dịch của ngân hàng. Máy 
R-ATM của Vietcombank hiện cho phép khách 
hàng nộp tiền với hạn mức 100 triệu đồng/lần và 
không giới hạn số lần nộp trong ngày.

Hiện tại, Vietcombank đã thí điểm lắp đặt máy 
R-ATM tại 02 địa điểm ở Hà Nội, và sẽ tiếp tục 
mở rộng mạng lưới trong thời gian tới.

Thời gian

Đối tượng áp dụng

Loại thẻ áp dụng

Từ ngày 16/04/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Khách hàng đăng ký mở thẻ mới tại tất cả các điểm 
giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc. 

Khách hàng đăng ký mở thẻ mới trên VCN Digibank

Vietcombank Connect 24

Vietcombank Connect 24 Visa

Với mong muốn giới thiệu và khuyến khích khách hàng trải nghiệm những tiện ích và 
ưu đãi khi sử dụng thẻ, Vietcombank triển khai Chương trình khuyến mại (CTKM) “Mở 
thẻ miễn phí - Tiêu thẻ như ý” với các nội dung cụ thể như sau:

Thẻ Vietcombank An toàn 

          Nhanh chóng 

                     Tiện lợi.

Địa chỉ đặt máy ATM

11 Láng Hạ, Hà Nội

Số 1, phố Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh quản lý

Sở Giao dịch

Thành Công

Marketing Bán Lẻ Tư liệu

Marketing Bán Lẻ
Triển khai thí điểm dịch vụ nộp tiền mặt tại máy R-ATM 

của thẻ GNNĐ VCB Connect 24
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Vietcombank trao tặng sổ tiết kiệm
cho các gia đình thương binh, 
thân nhân liệt sĩ 

Ngày 9/4/2021, tại tỉnh Thái Nguyên, 
Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã phối hợp cùng 
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và 
Công an tỉnh Thái Nguyên trao hai sổ tiết kiệm
tổng giá trị 60 triệu đồng tặng 
thân nhân hai liệt sỹ - Anh hùng lực lượng vũ trang (AHLLVT).

Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh (thứ 2 từ phải sang) và Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank Đào Minh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) trao sổ tiết kiệm
tặng gia đình Liệt sỹ - AHLLVT Nguyễn Tài Hải

Tham dự có: Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh - 
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Đai tá 
Nguyễn Văn Vui - Phó Giám đốc Công an tỉnh 
Thái Nguyên cùng Công an Thành phố Sông 
Công, Công an huyện Phú Bình và các đại diện 
lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh Thái Nguyên. Về 
phía Vietcombank có: ông Đào Minh Tuấn - Phó 
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; ông Ngô 
Đức Bình - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn; 
ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Vietcombank 
Thái Nguyên và đại diện lãnh đạo, cán bộ chi 
nhánh.

Tại phường Châu Sơn, TP Sông Công, Đoàn 
công tác đã tới thăm hỏi và trao sổ tiết kiệm trị 
giá 30 triệu đồng tặng gia đình Thượng úy Dương 
Như Kỷ Niệm - Cảnh sát hình sự TP Sông Công, 
là con trai của liệt sỹ - AHLLVT Dương Như Thực 
đã hy sinh năm 1991 trong lúc truy bắt băng 
cướp xe khách tại địa bàn xã Phấn Mễ, huyện 

Phú Lương.
Cùng ngày, tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, 

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao sổ tiết 
kiệm trị giá 30 triệu đồng tặng bà Lê Thị Hạnh 
là vợ của liệt sỹ - AHLLVT Nguyễn Văn Tiền hy 
sinh năm 1990 khi thực hiện nhiệm vụ áp giải 
tội phạm và gặp phải sự chống trả quyết liệt 
của nhóm đồng bọn tội phạm. Trước đó, ngày 
8/4/2021, Đoàn công tác đã trao sổ tiết kiệm 
tặng các gia đình Liệt sỹ - AHLLVT và thương 
binh tại Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền 
thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4), Công 
đoàn Vietcombank cũng đã ủng hộ 300 triệu 
đồng phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ 
Công an tổ chức chương trình tặng sổ tiết kiệm 
cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ và 
quần chúng có nhiều thành tích, cống hiến cho 
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Lê Hồng Quang

NỔI BẬT Vietcombank tài trợ Quỹ khuyến học 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Ngày 25/03/2021, tại hội trường UBND xã La Phù, UBND xã La Phù
đã tiến hành tổ chức buổi lễ tiếp nhận tài trợ của Vietcombank Chương Dương 
cho quỹ khuyến học xã La Phù, huyện Hoài Đức.

Tới dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Tạ Anh 
Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính, bà Trần Thị 
Huệ - Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, bà 
Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước Thành phố Hà Nội. 

Đại diện Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND 
huyện Hoài Đức ông Nguyễn Xuân Đại - Thành ủy 
viên, Bí thư huyện ủy Hoài Đức. Về phía đơn vị tài 
trợ - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 

có sự góp mặt của: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến 
- Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam, ông Nguyễn Bá Minh - Giám 
đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 
chi nhánh Chương Dương. 

Tại buổi lễ ông Nguyễn Hữu Khoa - Chủ tịch 
UBND xã, Chủ tịch Hội khuyến học xã báo cáo 
kết quả công tác khuyến học năm 2020, phương 
hướng nhiệm vụ năm 2021 của xã La Phù.

Từ nguồn quỹ khuyến học 40 triệu đồng đầu 
tiên do cố nhà giáo Tạ Tường Ân trao tặng, 
những năm qua, hội khuyến học xã La Phù và 
chi hội khuyến học các thôn, các nhà trường đã 
làm tốt công tác vận động các tổ chức, cá nhân 
hảo tâm ủng hộ quỹ để trao thưởng cho học sinh 
đạt thành tích trong học tập, học sinh khó khăn. 
Riêng năm 2020, đã vận động trao 384 xuất quà 
trị giá trên 137 triệu đồng; miễn, giảm học phí và 
các khoản thu khác trị giá 77,5 triệu đồng, hỗ trợ 
ăn trưa trị giá gần 3,6 triệu đồng cho học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn; học sinh vượt khó học giỏi, 
học sinh, sinh viên gia đình chính sách…

Đại điện cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 
Việt Nam, Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng 
Giám đốc có những chia sẻ về công tác an sinh 
xã hội của Vietcombank nói chung và công tác 
khuyến học tại các địa phương nói riêng trong 58 
năm qua, đồng thời khẳng định trong tương lai 
Vietcombank sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương 
trình có ý nghĩa, góp phần thể hiện trách nhiệm 
của ngân hàng với xã hội.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank trao tài trợ Quỹ khuyến học xã La Phù, huyện Hoài Đức

Nguyễn Thanh Tùng
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NỔI BẬT

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG 
                             Vietcombank Trụ sở chính năm 2021

Đ/c Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch 
phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank TSC báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả 
thực hiện nghị quyết Hội nghị năm 2020, xây 
dựng kế hoạch năm 2021, Bầu đoàn đại biểu 
đại diện cho NLĐ Trụ sở chính tham dự Hội nghị 
đại biểu NLĐ Vietcombank năm 2021, Bầu Ban 
Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023 và 
Đối thoại, trả lời các kiến nghị của NLĐ. Phát 
biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám 
đốc Vietcombank nhấn mạnh: “Hội nghị Đại 
biểu NLĐ TSC được tổ chức hàng năm là sự 
kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, nhân 
viên TSC. Hội nghị thể hiện quyền làm chủ, thể 
hiện tinh thần trách nhiệm và phát huy trí tuệ 
của NLĐ. Đây là diễn đàn quan trọng để truyền 
tải các định hướng chiến lược, kế hoạch kinh 
doanh tới NLĐ TSC - những người trực tiếp thực 
hiện các nhiệm vụ kinh doanh tại TSC, đồng 
thời tổ chức quản trị, điều hành, phối hợp, hỗ trợ 
Chi nhánh trong việc triển khai nhiệm vụ kinh 
doanh. Đây cũng là dịp để BLĐ được lắng nghe 
các ý kiến đóng góp, các tâm tư và nguyện vọng 
của cán bộ đang công tác tại TSC.” Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh, việc thực hiện chế 

độ chính sách đối với người lao động 2020 và 
phương hướng nhiệm vụ của TSC năm 2021, 
đồng chí Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank 
TSC cho biết: “Trụ sở chính Vietcombank với 
chức năng chỉ đạo và hỗ trợ chi nhánh triển khai 
hoạt động kinh doanh, quán triệt phương châm 
và quan điểm chỉ đạo điều hành của Hội đồng 
quản trị, Ban điều hành, TSC đã nỗ lực phấn đấu 
góp phần vào kết quả chung của Vietcombank 
và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch 
kinh doanh đã được đề ra trong năm 2020.”

Cùng với thành công xuất sắc về kết quả 
hoạt động kinh doanh, hoạt động Công đoàn 
Vietcombank cũng đã đạt được những kết quả 
rất tích cực, đời sống của CBNV trong toàn hệ 
thống được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh 
thần.  

Là Công đoàn cơ sở lớn nhất của Công đoàn 
toàn hệ thống Vietcombank, hoạt động có 
những nét đặc thù riêng, trong những năm qua, 
Công đoàn TSC luôn làm tốt vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ của mình, chăm lo cải thiện đời sống 
vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho NLĐ.

Bùi Hồng Hải

Các đại biểu giơ tay biểu quyết tại Hội nghị

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023

Hội nghị đại biểu NLĐ TSC đã được nghe Báo 
cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân TSC 
nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Tại Hội nghị, 02 tham luận của Phòng Quan hệ 
công chúng và Đoàn thanh niên đã được trình 
bày với các hình thức phong phú.

Hội nghị đã tiến hành bầu Đoàn Đại 
biểu TSC đi dự Hội nghị Người lao động 
Vietcombank năm 2021 gồm 45 đ/c Đại 
biểu chính thức, 05 đ/c Đại biểu dự khuyết 
và Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 
2021 - 2023. 

Đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank, Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Đoàn chủ tịch 
Hội nghị đã phát biểu đánh giá cao những đóng góp của NLĐ TSC góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu chiến lược mà Ban lãnh đạo Vietcombank đề ra. 

Thay mặt toàn thể Hội nghị và NLĐ TSC, đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn Vietcombank TSC đã phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc và khẳng 
định sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo của Tổng Giám đốc trong các hoạt động năm 2021 và thời gian 

tới, hướng tới nâng cao chất lượng hoạt 
động của tổ chức công đoàn, triển khai 
nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực 
hướng tới NLĐ, tạo động lực để đoàn 
viên, NLĐ TSC thêm tin tưởng, gắn bó và 
xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao.
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Đoàn viên và người lao động Vietcombank tham gia hiến máu tình nguyện 
tại chương trình “Giọt hồng yêu thương” năm 2021

Đ/c Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc
 Vietcombank và Đ/c Lê Hoàng Tùng -
 Kế toán trưởng Vietcombank tham gia 

hiến máu tại Trụ sở chính

Đ/c Nguyễn Quỳnh Mai - Bí thư Đoàn thanh 
niên Vietcombank tham gia hiến máu tại 
Trụ sở chính

Cán bộ, nhân viên Vietcombank tình nguyện 
tham gia chương trình hiến máu, 
thể hiện nghĩa cử cao đẹp

Trong sáng ngày 02/04/2021, tại điểm hiến 
máu Trụ sở chính đã thu hút 410 cán bộ, 
nhân viên Vietcombank đăng ký tham gia, thu 
được 462 đơn vị máu 250ml đóng góp vào 
Ngân hàng máu Quốc gia. Trong bối cảnh 
lượng máu để cung cấp cho các bệnh viện 
đang trong tình trạng thiếu hụt do dịch bệnh 
COVID-19 kéo dài thì mỗi một đơn vị máu thu 
được đều rất quý giá. Trước đó tại điểm hiến 
máu Chi nhánh Vietcombank Thăng Long đã 
ghi nhận 115 lượt hiến máu thành công; 02 

điểm hiến máu tại TP Hồ Chí Minh sẽ được tổ 
chức vào tháng 5/2021. Với thông điệp “Mỗi 
giọt máu cho đi - Một cuôc đời ở lại”, ngày hội 
hiến máu tình nguyện là dịp để mỗi đoàn viên 
thanh niên và người lao động Vietcombank thể 
hiện nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần tình 
nguyện, nâng cao nhận thức về hoạt động hiến 
máu cứu người, góp phần tô thêm nét văn hoá 
Nhân văn, sẵn sàng chung tay chia sẻ với cộng 
đồng của Vietcombank.

Được sự đồng ý của Đảng uỷ - Ban Lãnh đạo Vietcombank, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
đã triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương” năm 
2021 với 04 điểm hiến máu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Dương Huyền

NHỊP SỐNG
Vietcombank Huế hưởng ứng Ngày hội 
toàn dân hiến máu tình nguyện

Với tinh thần chung tay thực hiện nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, 
hưởng ứng Ngày hội toàn dân hiến máu tình nguyện, sáng ngày 31/03/2021, 14 cán bộ là 
đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên Vietcombank Huế đã tình nguyện tham gia hiến máu 
tại Trung tâm huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế.

Đoàn viên công đoàn, Đoàn thanh 
niên Vietcombank Huế chụp ảnh lưu 
niệm tại Trung tâm huyết học truyền 
máu - Bệnh viện Trung ương Huế

Tại đây, các cán bộ tham gia 
hiến máu đã được các y bác sỹ 
kiểm tra thân nhiệt, đo huyết 
áp, kiểm tra mẫu máu trước khi 
tiến hành lấy máu. Sau khi lấy 
máu, mọi người được nghỉ ngơi, 
ăn nhẹ, tặng quà lưu niệm và 
nhận giấy chứng nhận hiến máu. 
Hiến máu từ thiện là hoạt động 
hết sức ý nghĩa nhằm nâng cao 

nhận thức của đoàn viên thanh 
niên, người lao động, mang giá 
trị và ý nghĩa nhân văn vô cùng 
to lớn, phát huy truyền thống 
tương thân tương ái, tinh thần 
xung kích tình nguyện vì cộng 
đồng trong lực lượng đoàn viên 
thanh niên nói chung và CBNV 
Vietcombank nói riêng.

Vietcombank Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày 24/03/2021 tại trụ sở chính Vietcombank Hà Nội đã diễn ra Ngày hội hiến máu tình 
nguyện, thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ nhân viên Vietcombank Hà Nội với số 
lượng hơn 100 người tham gia hiến máu đạt kết quả  hơn 87 đơn vị máu

Vừa qua, do quy định hạn chế tập trung tại 
những nơi đông người để phòng chống dịch 
bệnh COVID-19, hàng loạt các ngày hội hiến máu 
đã bị hủy bỏ dẫn đến tình trạng thiếu máu trầm 
trọng tại các bệnh viện trên cả nước. Để hỗ trợ 
các bệnh nhân tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, 
được sự chấp thuận của BCH Đảng ủy, Ban giám 

đốc, BCH công đoàn Vietcombank Hà Nội kết 
hợp với Đoàn thanh niên phát động chương trình 
hiến máu tình nguyện “Mỗi giọt máu cho đi - Một 
cuộc đời ở lại”. Đây là một trong những hoạt 
động nhân đạo, thường xuyên được các cán bộ 
nhân viên Vietcombank Hà Nội tích cực hưởng 
ứng và tham gia.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Giám đốc Vietcombank Hà Nội 
(áo đen) cùng các cán bộ nhân viên tham gia hiến máu

Không khí sôi nổi, tình nguyện tại Ngày hội hiến máu

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thanh Huyền
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HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK 2021

Vietcombank Thành Công

Ngày 21/3/2021 tại Hà Nội, Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - 
Chi nhánh Thành Công (Vietcombank 
Thành Công) đã tổ chức 
Hội nghị Người Lao động năm 2021.

Hội nghị đã được nghe bà Đậu Thị Thúy Vân - 
Giám đốc chi nhánh báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2021 và việc thực hiện chính sách đối với 
NLĐ. Năm 2020, Chi nhánh Thành Công thuộc 
top 6 chi nhánh có lợi nhuận cao nhất toàn hệ 
thống và thứ 5 về lợi nhuận/cán bộ. Trong những 

năm qua, các quyền lợi của NLĐ luôn được đảm 
bảo đúng, đủ và vượt trội so với trung bình hệ 
thống Vietcombank. Những kết quả đạt được đã 
góp phần động viên, khích lệ cán bộ chi nhánh 
trong cuộc hành trình chinh phục chỉ tiêu năm 
2021.

Bà Đậu Thị Thúy Vân - Giám đốc Vietcombank Thành Công phát biểu tại Hội nghị

Vietcombank Nam Sài Gòn

Ngày 20/03/2021, Vietcombank chi nhánh 
Nam Sài Gòn đã tiến hành tổ chức Hội nghị 
triển khai nhiệm vụ kinh doanh và Hội nghị 

Người lao động năm 2021.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Như Tưởng - Giám 
đốc Vietcombank Nam Sài Gòn đã trình bày 
những điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh 
của chi nhánh năm 2020 và phương hướng, 
nhiệm vụ cùng kế hoạch năm 2021. Trong năm 
2020, Chi nhánh đã đạt được những kết quả rất 
ấn tượng trong các lĩnh vực huy động vốn, chỉ 
tiêu tín dụng, mua bán ngoại tệ và thanh toán 
quốc tế, các chỉ tiêu bán lẻ. Kết thúc năm 2020, 
chi nhánh đã xuất sắc được Trụ sở chính trao 
tặng cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu về thu phí dịch 
vụ năm 2020”.

Giám đốc chi nhánh (thứ 4 từ trái qua) và Chủ tịch CĐCS (thứ 3 từ phải qua) 
ký kết Giao ước thi đua năm 2021

Nguyễn Ngọc Thức

Bùi Thị Anh Đào

NHỊP SỐNG
Vietcombank Thăng Long

Ngày 17/03/2021, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - 
Chi nhánh Thăng Long 
(Vietcombank Thăng Long) đã tổ chức 
Hội nghị Người lao động năm 2021.

Lấy khó khăn làm cơ hội, Vietcombank 
Thăng Long đã kết thúc năm 2020 với 
nhiều kết quả vượt bậc, đầy ấn tượng, như: 
hoàn thành kế hoạch và vượt hầu hết các 
chỉ tiêu đề ra, chất lượng tín dụng được giữ 
vững, lợi nhuận kinh doanh vượt 20% kế 
hoạch, lợi nhuận bình quân đầu người năm thứ 
hai dẫn đầu hệ thống, hoàn thành và đạt thành 
tích cao trong các cuộc thi tay nghề nghiệp vụ: tay 
nghề quản lý nợ, cuộc thi ngân quỹ… được đánh 

giá là Chi nhánh xuất sắc toàn diện trong hệ thống 
Vietcombank. Năm 2021, Chi nhánh tiếp tục đặt 
mục tiêu tăng trưởng an toàn tín dụng, tăng tỷ 
trọng thu nhập từ dịch vụ, nâng cao chất lượng 
công tác khách hàng...

Vietcombank Đông Bình Dương

Chiều ngày 13/03/2021, Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - 
Chi nhánh Đông Bình Dương 
(Vietcombank Đông Bình Dương)
 đã tổ chức Hội nghị 
Người lao động năm 2021.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khánh Thắng - Giám 
đốc Vietcombank Đông Bình Dương đã trình 
bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh       
doanh năm 2020 trong bối cảnh nền kinh tế bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và bão lũ tại 
miền Trung. Sau hơn 2 năm hoạt động, với sự 
nổ lực của toàn thể các CBNV, Vietcombank 
Đông Bình Dương đã xuất sắc hoàn thành 
nhiệm vụ được giao trong năm 2020 với những 
kết quả ấn tượng: Huy động vốn cuối kỳ đạt 

4.971 tỷ đồng tăng 22,9% so với năm 2019. 
Tổng dư nợ tín dụng đạt 2.676 tỷ đồng, đạt 
103% kế hoạch, tăng 45,3% so với năm 2019. 
Lợi nhuận năm 2020 Chi nhánh đạt hơn 186 
tỷ đồng, hoàn thành 119,6% kế hoạch. Kết quả 
kinh doanh 2020 là nền tảng và động lực rất 
lớn để toàn thể CBNV Vietcombank Chi nhánh 
Đông Bình Dương tiếp tục cố gắng hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

Phạm Thị Thu Trang

Trần Minh Duy
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Hành trình về nguồn ý nghĩa của Đảng bộ Vietcombank Bắc Giang

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021, 
Đảng bộ Vietcombank Bắc Giang 
đã tổ chức chương trình về nguồn 
năm 2021 vào ngày 03/04/2021              
tại An toàn khu (ATK), huyện Định Hóa, 
tỉnh Thái Nguyên - nơi Bác Hồ ra lời kêu gọi 
thi đua ái quốc.

Tại đây, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm thôn 
Đèo De, xã Phù Dình. Tiếp đó, Đảng bộ đã tổ 
chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 quần 
chúng ưu tú. Đồng chí Bí thư Đảng bộ tin tưởng 
rằng các đồng chí được kết nạp Đảng tại mảnh 
đất thiêng liêng này sẽ là những đảng viên tiên 
phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Sau đó, đoàn tiếp tục đến thăm khu di 
tích Khuôn Tát, thăm cây đa Khuôn Tát - nơi ghi 
dấu Bác Hồ tập võ, đánh bóng chuyền và thăm 

lán, hầm Khuôn Tát, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi 
Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời, đoàn đã tới 
thăm Nhà trưng bày Bảo tàng ATK Định Hóa, di 
tích lịch sử Đồi Tỉn Keo - nơi Bác Hồ chủ trì cuộc 
họp Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện 
Biên Phủ.

Vietcombank Hưng Yên và chuyến hành trình về nguồn ý nghĩa

Ngày 10/4/2021, Đảng ủy Vietcombank Hưng Yên 
đã tổ chức chuyến đi học tập tại Côn Đảo - 
mảnh đất thiêng liêng đầy ý nghĩa

Tại đây, các đồng chí đảng viên và quần chúng 
ưu tú của Chi nhánh đã kính cẩn đặt vòng hoa, 
thắp hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính trước 
anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng 
Dương, trong đó có mộ đồng chí Võ Thị Sáu - nữ 

anh hùng cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân; tham quan và nghe thuyết minh về các 
di tích trại Phú Bình, Phú Hải, chuồng cọp Pháp… 
nơi đã giam giữ các anh hùng cách mạng.

Đến thăm Côn Đảo, mỗi đảng viên trong Đảng bộ 
Vietcombank Hưng Yên như được tiếp thêm nghị 
lực, quyết tâm làm tròn trách nhiệm trong công 
việc, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lê Thị Phương Tiến

NHỊP SỐNG Đoàn Thanh niên Vietcombank Vĩnh Long
với Hành trình về nguồn năm 2021

Ngày 21/03/2021, 
Đoàn thanh niên
Vietcombank Vĩnh Long
 đã tổ chức chuyến hành trình 
về nguồn năm 2021.

Đoàn thanh niên Vietcombank Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm 
cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Đoàn đã đến viếng Khu tưởng niệm cố Chủ 
tịch Hội đồng Bộ Trưởng Phạm Hùng tại xã Long 
Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, 
Đoàn thanh niên Vietcombank Vĩnh Long đã 
được nghe giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp 
cũng như những cống hiến to lớn của Cố chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Chia tay Khu 
tưởng niệm, Đoàn thanh niên Vietcombank Vĩnh 
Long đến thăm khu di tích Xẻo Quýt tại Cao Lãnh, 

Đồng Tháp. Xẻo Quýt là căn cứ Cách mạng của 
cơ quan Tỉnh ủy Đồng Tháp và cũng là nơi hứng 
chịu nhiều trận mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Tại 
khu di tích, các cán bộ đoàn thanh niên đã có dịp 
tận mắt chứng kiến những công sự, nhà làm việc, 
hội trường, nhà bếp, hầm trú ẩn… của các chiến 
sĩ trong chiến tranh cùng với sự hướng dẫn của 
các cán bộ tại Khu di tích.

Ngày Chủ nhật xanh tại Vietcombank Móng Cái

Sáng ngày 21/03/2021, 
chi đoàn Vietcombank Móng Cái 
đã tổ chức chương trình “Ngày chủ nhật xanh” 
với sự tham gia của trên 50 đoàn viên thanh niên 
trong chi đoàn.

Chương trình “Ngày chủ nhật xanh” bao gồm các 
hoạt động dọn vệ sinh trụ sở, các phòng giao dịch, 
điểm đặt máy ATM của chi nhánh, qua đó nêu cao 
tinh thần ý thức, trách nhiệm của bản thân mỗi cán bộ 
trong việc xây dựng hình ảnh Vietcombank xanh - sạch 
- đẹp, đồng thời góp phần xây dựng thành phố Móng 
Cái văn minh, hiện đại và xứng tầm đô thị loại II.

Các đoàn viên chi nhánh tham gia vệ sinh xung quanh 
trụ sở, phòng giao dịch trong ngày Chủ nhật xanh

Văn Duy An

Đỗ Ngọc Quảng
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Trong khuôn khổ chương trình, đông đảo 
các Đoàn viên thanh niên đến từ các Chi 
đoàn tại Sở giao dịch đã tham gia lau dọn 
vệ sinh, tiến hành làm sạch máy ATM và 
các khu vực xung quanh như hành lang, 
cửa, vỉa hè nhằm tạo cảnh quan xanh 
- sạch - đẹp tại các điểm giao dịch của 
Vietcombank.

Đoàn Thanh niên Sở giao dịch đã triển 
khai thực hiện nhiều chương trình hành 
động thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa thông điệp 
về một lối sống tích cực với mong muốn 
phát huy sức trẻ và tinh thần xung kích đi 
đầu, xứng đáng là cơ sở Đoàn xuất sắc 
nhất trong toàn hệ thống Vietcombank.

Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch thực hiện chương trình 
“Ngày thứ 7 tình nguyện”

Ngày 20/03/2021, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch đã thực hiện 
chương trình mang tên “Ngày thứ bảy tình nguyện - Làm sạch khu vực máy ATM”.

Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch thực hiện chương trình 
“Ngày thứ bảy tình nguyện - Làm sạch khu vực máy ATM”

Vietcombank Vĩnh Phúc tham dự lễ kỷ niệm 
90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 25/03/2021,
Vietcombank Vĩnh Phúc đã
tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 
– 26/3/2021) tại Đoàn Khối 
Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Cúc - Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank 
Vĩnh Phúc đã vinh dự được trao tặng Kỷ niệm 
chương “Vì thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức 
Đoàn” cho những đóng góp tích cực đối với 
các phong trào hoạt động của Đoàn thanh niên 

Khối Doanh nghiệp tỉnh. Các đồng chí là Bí thư, 
Phó Bí thư Đoàn TN Vietcombank Vĩnh Phúc 
cũng được tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu 
giai đoạn 2017 - 2021.

Phạm Thu Lan

Trịnh Thùy Linh

NHỊP SỐNG

Đoàn cơ sở VCBL tổ chức cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Ngày 25/03/2021 Đoàn cơ sở Công ty 
Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (VCBL) đã tổ 
chức thành công cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang 
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” dành cho 
đoàn viên các chi đoàn trực thuộc.

Cuộc thi được diễn ra tại hai điểm cầu Chi đoàn Trụ 
sở chính VCBL (Hà Nội) và Chi đoàn Chi nhánh VCBL 
(TP. Hồ Chí Minh) qua hình thức hội nghị trực tuyến. 
Kể từ khi phát động cuộc thi, đoàn viên thanh niên tại 
các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở VCBL tích cực học 
tập, tìm hiểu và trau dồi kiến thức. Kết quả chung cuộc, 
50% số đoàn viên thanh niên tham dự cuộc thi có số 
điểm đạt 28/30 câu. Giải nhất thuộc về đồng chí Lê Thị 
Trang, đoàn viên Chi đoàn Trụ sở chính VCBL với kết 
quả 30/30 câu, thời gian làm bài 2 phút 56 giây. Hai giải 
nhì thuộc về các đồng chí Phạm Thị Quỳnh và Huỳnh 
Thị Mai Vy thuộc chi đoàn Chi nhánh TP. HCM VCBL. 
Ba giải ba thuộc về các đồng chí Trần Phương Duy (Chi 
đoàn TSC VCBL), Phú Thị Thanh Trúc và Trần Trọng 
Nghĩa (Chi đoàn TP. HCM VCBL).

Đồng chí Lưu Mạnh Hùng - UV BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc 
Công ty (thứ 8 từ phải sang) chụp ảnh cùng các khách mời 
và đoàn viên thanh niên Chi đoàn Trụ sở chính VCBL

Đoàn Thanh niên Vietcombank Tân Sài Gòn tổ chức 
chuỗi chương trình tình nguyện Kỷ niệm 90 năm thành lập

Các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên
 của Đoàn Thanh niên Vietcombank Tân Sài Gòn 
diễn ra hết sức sôi nổi và ý nghĩa.

Ngày 26/03/2021, Đoàn thanh niên 
Vietcombank Tân Sài Gòn phối hợp 
cùng Đoàn thanh niên Vietcombank Thủ 
Thiêm và Đoàn thanh niên Trường Đại 
học cảnh sát nhân dân tổ chức chuỗi 
chương trình tình nguyện ý nghĩa.

Chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” dâng hương, dâng vòng hoa, 
dọn dẹp tại Khu căn cứ Trung ương cục Miền nam, 

Khu tưởng niệm Căn cứ trung ương Đoàn

Tham quan và trồng cây xanh tại vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát theo 
Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”
do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động

Nguyễn Thị Linh Chi

Phan Huy Hoàng



KẾT NỐI

Vietcombank trao tặng học bổng Thắp sáng tương lai năm 2021

Ngày 18/04/2021, tại Hà Nội, Deloitte Việt Nam 
và ACCA Việt Nam đã tổ chức lễ trao học bổng 
thắp sáng tương lai (LUYF) lần thứ 8 năm 2020-2021.

Tại buổi lễ, Vietcombank vinh dự trao 5 suất học 
bổng với tổng trị giá 50 triệu đồng cho các em 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích 
cao trong học tập và nỗ lực không ngừng vươn lên 
trong cuộc sống. Trải qua 8 năm thực hiện, Chương 
trình LUYF do ACCA Việt Nam và Deloitte Việt Nam 
đồng sáng lập, đã thắp sáng tương lai, truyền lửa 
cho hàng nghìn sinh viên đến từ các trường đại học 
tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó 
khăn, với khát khao vươn lên đạt được thành tích 
học tập cao, tự tin theo đuổi ước mơ và phát triển 
nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, 
quản trị doanh nghiệp, kế toán và kiểm toán.

Đại diện Vietcombank (thứ hai từ phải sang) 
trao học bổng LUYF cho các em sinh viên

Anh Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Nhóm Dự án, 
Chuyên viên Phân tích và Định lượng rủi ro Vietcombank (ở giữa)
 phát biểu chia sẻ tại lễ trao học bổng LUYF

Đại diện Vietcombank (ngoài cùng bên phải) cùng Ban tổ chức tiến hành 
nghi thức chính thức khởi động học bổng LUYF năm thứ 9

Tại sự kiện, các bạn sinh viên đã có cơ hội giao 
lưu với các nhân vật truyền cảm hứng đại diện cho 
những thế hệ trẻ đã nhận học bổng LUYF, đó là chị 
Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung 
tâm nghị lực sống và công ty Imagtor; chị Phạm 
Thị Hương - Kiểm toán viên của Deloitte Việt Nam; 
anh Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Nhóm Dự 
án, Chuyên viên Phân tích và Định lượng rủi ro       
Vietcombank. 

Với chủ đề tọa đàm “Kết nối để tỏa sáng 
giá trị”, những câu chuyện chia sẻ của các 
khách mời đã tạo động lực, truyền cảm 
hứng cho các thế hệ sau nhận học bổng 
LUYF viết tiếp câu chuyện của sự kiên trì, 
bền bỉ, vượt qua chính mình từng bước nỗ 
lực vươn tới thành công. Đồng hành cùng 
sự kiện trao tặng học bổng của quỹ LUYF, 
Vietcombank tiếp tục khẳng định cam kết 
mạnh mẽ của một ngân hàng xanh phát 
triển bền vững vì cộng đồng, tích cực đóng 
góp trong hành trình ươm mầm các tài 
năng trẻ, tạo nguồn nhân tài cho đất nước 
phát triển, hội nhập cùng quốc tế.

Nguyễn Minh Yến

Vietcombank Huế và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 02/04/2021, tại TP Huế đã diễn ra 
Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa 
Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT)
 tỉnh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 
(Vietcombank Huế).

Tham dự buổi lễ ký kết, về phía Sở KH&ĐT tỉnh 
Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Đại Vui - Giám 
đốc Sở. Về phía Vietcombank Huế có ông Lý 
Hoàng Vũ - Giám đốc chi nhánh.

Việc ký kết bản ghi nhớ nhằm mục tiêu tăng 
cường hợp tác giữa hai bên trong việc nâng cao 
hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá 
điểm đến du lịch, góp phần tác động tích cực tới 
các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa 
Thiên Huế, đồng thời hỗ trợ Vietcombank Huế mở 
rộng hoạt động hỗ trợ đầu tư, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh bằng các dự án cụ thể phù hợp với chủ 
trương kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Với việc tham gia ký kết bản ghi nhớ hợp tác 
với Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, Vietcombank 

Huế cam kết: tập trung nguồn lực, thực hiện theo 
đúng định hướng, chính sách, chiến lược xúc tiến 
đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh trong từng 
thời kỳ; áp dụng các chính sách ưu đãi nhất cho 
các dự án/nhà đầu tư có các dự án đã được phê 
duyệt nhằm triển khai dự án với hiệu quả tốt nhất, 
nhanh nhất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã 
hội địa phương;hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế trong 
việc xúc tiến đầu tư theo các chương trình cụ thể 
thông qua Sở KH&ĐT tỉnh.
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Vietcombank mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán tiền điện 
trên địa bàn Đăk Nông và Hòa Bình

Tiếp tục hưởng ứng chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ đồng thời nhằm 
tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán hóa đơn các dịch vụ thiết yếu, 
Vietcombank mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện 
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và Đắk Nông. Cụ thể như sau:

Với dịch vụ này, từ nay, khách hàng có thể linh 
hoạt thanh toán tiền điện cho các đơn vị điện lực 
trực thuộc nêu trên tại các điểm giao dịch của 
Vietcombank, tại ATM của Vietcombank hoặc 
thanh toán mọi lúc mọi nơi qua ngân hàng số 

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

Vietcombank Long An trao nhà tình thương cho hộ nghèo
Ngày 25/03/2021, Vietcombank Long An phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An và 
chính quyền địa phương thực hiện Lễ trao nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Lan, 
là hộ cận nghèo tại khu phố Hòa Thuận I, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Căn nhà xây dựng với kinh phí 60 triệu đồng, trong đó Vietcombank Long An hỗ trợ 50 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An và chính 
quyền địa phương không chỉ hợp tác, hỗ 
trợ Vietcombank Long An trong công 
tác kinh doanh mà còn là cầu nối để 
Vietcombank Long An có cơ hội chia 
sẻ, hỗ trợ những gia đình còn khó khăn 
về nhà ở, một trong những hoạt động 
an sinh xã hội mà Chi nhánh luôn quan 
tâm.

Ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank Long An (thứ bảy từ trái sang) 
và Ông Trần Sơn - Giám đốc BHXH tỉnh Long An (thứ năm từ trái sang) 

trao nhà cho bà Nguyễn Thị Lan

Tổng công ty điện lực Công ty điện lực Đơn vị điện lực
trực thuộc

Marketing Bán Lẻ

Phạm Thị Kim Ngâm

KẾT NỐI

Vietcombank Huế trao thưởng chương trình khuyến mại
 

Sáng ngày 23/03/2021, 
tại trụ sở chi nhánh, Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam -
Chi nhánh Huế (Vietcombank Huế) 
đã tổ chức Lễ trao thưởng cho 
khách hàng may mắn trúng thưởng 
chương trình khuyến mại (CTKM) 
“Quét mã QR - Xuân sang đắc lộc”.

Ông Lý Hoàng Vũ - Giám đốc Vietcombank Huế trao giải Nhất cho khách hàng trúng thưởng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Hoàng Vũ - Giám 
đốc Vietcombank Huế cho biết: “Với mục tiêu 
hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt của Chính phủ và mang 
đến những trải nghiệm vượt trội từ các tiện 
ích giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, 
Vietcombank đã triển khai CTKM “Quét mã QR - 
Xuân sang đắc lộc”, diễn ra từ ngày 21/12/2020 
đến ngày 21/02/2021, dành cho khách hàng 
giao dịch thanh toán bằng mã QR trên ứng dụng 
VCB Digibank. Trước đó, Vietcombank đã tổ chức 
lễ quay thưởng xác định khách hàng may mắn 
trúng thưởng theo đúng thể lệ chương trình và 
Vietcombank Huế vinh dự có khách hàng trúng 
thưởng Giải Nhất là 1 xe máy  Vespa Sprint 125 

iGET ABS 2020 LED trị giá 77,5 triệu đồng.
Phát biểu khi nhận thưởng, khách hàng trúng 

thưởng chia sẻ bản thân và gia đình vẫn thường 
xuyên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của 
Vietcombank. Khách hàng rất ấn tượng bởi chất 
lượng dịch vụ và những tiện ích vượt trội mà   
Vietcombank đem lại trong quá trình giao dịch. 
Đặc biệt hơn, giải thưởng nhận được lần này là 
món quà bất ngờ và vô cùng ý nghĩa đối với bản 
thân khách hàng sau quá trình gửi trọn niềm tin 
vào các sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank. 
Khách hàng bày tỏ sẽ luôn tin tưởng, ủng hộ và 
sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank 
trong thời gian tới.
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Vietcombank Lào Cai trao thưởng chương trình khuyến mại 

Sáng ngày 10/4/2021, 
Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - 
Chi nhánh Lào Cai
 (Vietcombank Lào Cai) 
đã tổ chức Lễ trao thưởng 
chương trình khuyến mại 
“Quét mã QR - Xuân sang đắc lộc”.

Nhằm khuyến khích khách hàng tăng 
cường giao dịch thông qua phương thức 

thanh toán không tiếp xúc, nâng cao chất lượng 
dịch vụ ngân hàng điện tử trong thời đại cách 
mạng công nghiệp 4.0, Vietcombank đã triển 
khai CTKM “Quét mã QR - Xuân sang đắc lộc” 
nhân dịp chào năm mới Xuân Tân Sửu. Trước 
đó, Vietcombank đã tổ chức lễ quay thưởng 
xác định khách hàng may mắn trúng thưởng 
theo đúng thể lệ chương trình và Vietcombank 
Lào Cai vinh dự có khách hàng trúng giải Nhì 
với giải thưởng là điện thoại Iphone 12 Pro Max 
128Gb; 15 khách hàng trúng giải may mắn là 

tiền chuyển khoản.
Phát biểu tại buổi lễ, khách hàng nhận thưởng 

chia sẻ niềm vui khi nhận được may mắn cũng 
như sự tin tưởng vào các sản phẩm dịch vụ của 
Vietcombank sẽ tiếp tục phát triển đáp ứng kỳ 
vọng của khách hàng trong thời gian tới.

Vietcombank Lào Cai là một trong những 
chi nhánh ngân hàng đi đầu tại Lào Cai trong 
khuyến khích khách hàng chuyển đổi hình 
thức giao dịch từ tiền mặt sang phương thức 
giao dịch điện tử. Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 
2.400 điểm chấp nhận thanh toán bằng mã QR 
Code của Vietcombank.

Ông Ngô Đức Cường - Phó Giám đốc Vietcombank Lào Cai (trái) 
trao giải Nhì cho khách hàng Cam Trung Ngọc

“QUÉT MÃ QR - XUÂN SANG ĐẮC LỘC”

KẾT NỐI

Vietcombank Thái Nguyên tổ chức chương trình 
“Hành tình chia sẻ yêu thương năm 2021”

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
thể hiện vai trò và trách nhiệm đối với công động thông qua những hoạt động thiết thực,
ý nghĩa, Vietcombank Thái Nguyên đã thực hiện chương trình
“Hành trình chia sẻ yêu thương năm 2021” tại Bệnh viên Đa khoa TW Thái Nguyên.

Ngày 26/03/2021, Ban Giám đốc Vietcombank 
Thái Nguyên đã tới thăm hỏi, sẻ chia và tặng 20 
suất quà cho các bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn tại Khoa ung bướu. Bên cạnh 
đó, từ ngày 25 - 27/03/2021, Vietcombank Thái 
Nguyên đã phát hơn 300 suất cháo tình thương 
cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 

Bệnh viên Đa khoa TW Thái Nguyên. Đoàn cơ sở 
Vietcombank Thái Nguyên đã xây dựng tủ quần 
áo từ thiện tại Khoa sản và Trung tâm Nhi khoa, 
Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên để quyên góp 
quần áo, mũ, bỉm và các vật dụng cần thiết khác 
cho các cháu sơ sinh và trong độ tuổi từ 1 - 5 tuổi.

Những hành động tuy nhỏ nhưng chứa đựng 
tấm lòng yêu thương, sẻ chia của cán bộ nhân viên 
trong chi nhánh đối với các bệnh nhân có hoàn 
cảnh khó khăn, tiếp thêm sức mạnh và tinh thần lạc 
quan để bệnh nhân và người nhà yên tâm điều trị, 
sớm khỏi bệnh và quay trở lại với cuộc sống thường 
ngày. “Hành trình chia sẻ yêu thương năm 2021” 
của Vietcombank Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện 
thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa trong thời 
gian tới, để tiếp tục phát huy và lan tỏa nhiều giá 
trị cao đẹp tới cộng đồng, giúp đỡ nhiều hơn nữa 
những mảnh đời khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

Đoàn TN Vietcombank Thái Nguyên tham gia chương trình 
“Hành trình chia sẻ yêu thương năm 2021”

Đ/c Lê Tuấn Phan - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS 
Vietcombank Thái Nguyên (thứ 3 từ trái sang) thăm hỏi và 
tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 
Khoa ung bướu, Bệnh viên Đa khoa TW Thái Nguyên

Cán bộ nhân viên Vietcombank Thái Nguyên phát cháo tình thương 
cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

ĐTN Vietcombank Lào Cai
Nguyễn Thị Hoàng Anh
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Vietcombank Bắc Gia Lai: 

Hướng tới kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2021), ngày 25/03/2021, 
Đoàn thanh niên Vietcombank Bắc Gia Lai 
phối hợp cùng Đoàn phường Hoa Lư
và chi đoàn Vietcombank Gia Lai, 
trao tặng học bổng trị giá 10 triệu đồng 
cho em Hồ Vĩnh Đan thuộc diện hộ nghèo 
tại địa bàn phường.  Đại diện 2 chi nhánh và phường Hoa Lư trao học bổng cho em Hồ Vĩnh Đan

Ông Lê Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND 
phường Hoa Lư cho biết: “Em Hồ Vĩnh 
Đan hiện đang sống cùng bà nội đã 
ngoài 80 tuổi và bố bị khuyết tật nên 
không có khả năng làm kinh tế. Nắm bắt 
được tình hình khó khăn của em Đan, 
Đoàn phường đã tạo điều kiện kết nối với 
nhiều mạnh thường quân nhằm quyên 
góp hỗ trợ giúp em tiếp tục được đến 
trường.” 

Ông Lê Ngọc Anh thay mặt địa phương 
và gia đình em Đan gửi lời cảm ơn đến 
sự hỗ trợ và chia sẻ của 2 chi nhánh 
Vietcombank và mong muốn các chi 
nhánh tiếp tục đồng hành cùng Đoàn 
phường trong công tác an sinh xã hội 
của phường nói riêng và tỉnh Gia Lai nói 

chung.
Để tiếp sức cho em Vĩnh Đan và gia 

đình, ngoài số tiền học bổng nói trên, 
Đoàn TN 2 chi nhánh gửi tặng đến gia 
đình một số nhu yếu phẩm cần thiết và 
nhiều dụng cụ học tập 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.

Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa, 
thiết thực, thường kỳ của của Đoàn TN 
Vietcombank Bắc Gia Lai đối với công 
tác an sinh xã hội. Với giá trị nhân văn 
sâu sắc, hoạt động này đã khẳng định 
được khát vọng của tuổi trẻ 2 chi nhánh 
bằng những việc làm cụ thể, mang đến 
sự tin yêu của cộng đồng.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Bùi Thị Thanh Tuyền
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KẾT NỐI
Hơn 600 VĐV tham gia giải Cờ vua Fansipan 
tranh cúp Vietcombank lần thứ II năm 2021

Trong hai ngày 27 và 28/3/2021, 
tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 
(TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), 
CLB Cờ vua Fansipan phối hợp với 
ngành Giáo dục TP Lào Cai và
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai 
(Vietcombank Lào Cai) đã tổ chức 
thành công giải Cờ vua Fansipan 
tranh cúp Vietcombank 
lần thứ II năm 2021. Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Vietcombank Lào Cai trao giải nội dung U9 nam

Giải đấu quy tụ 608 kỳ thủ của 57 đoàn tham 
dự giải, là học sinh các cấp mầm non, tiểu học, 
THCS, THPT, cá nhân tự do trên địa bàn tỉnh. 
Giải thi đấu nội dung cờ nhanh, gồm các hạng 
mục cá nhân và đồng đội. So với năm 2020, giải 
năm 2021 tăng từ 10 lên 14 bảng đấu chia theo 
lứa tuổi và giới tính. Sau 2 ngày thi đấu quyết 
liệt, công bằng, giải Cờ vua Fansipan tranh cúp 
Vietcombank lần thứ II đã thành công tốt đẹp. 
Ban tổ chức đã trao các giải thưởng đồng đội và 
cá nhân cho các kỳ thủ đạt thành tích cao.

Sau thành công của Giải cờ vua Fansipan cúp 
Vietcombank lần thứ II, dự kiến cờ vua Lào Cai 
sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều giải đấu cấp tỉnh 
trong năm 2021. Giải đấu tạo điều kiện để các 
vận động viên cọ xát chuẩn bị cho giải cờ vua trẻ 

toàn quốc - giải đấu do Vietcombank tài trợ.
Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng 

kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), đồng thời góp 
phần thúc đẩy và phát triển phong trào thể dục, 
thể thao nói chung và bộ môn cờ vua nói riêng 
trong các nhà trường, tạo sân chơi bổ ích, lành 
mạnh cho các đội viên, thiếu niên, nhi đồng. 

Trong suốt chặng đường phát triển, bên cạnh 
việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, 
Vietcombank Lào Cai luôn nỗ lực để đem lại 
những giá trị thiết thực cho cộng đồng và quan 
tâm, chú trọng đến phong trào thể dục thể thao 
cũng như lĩnh vực giáo dục, hướng đến một ngân 
hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng.

ĐTN Vietcombank Lào Cai
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Vietcombank Lào Cai đồng hành cùng giải Việt dã truyền thống 
Báo Lào Cai lần thứ XXVIII

Sáng ngày 21/3/2021, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo Lào Cai, 
Tỉnh đoàn Lào Cai phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021, 
hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại” 
giai đoạn 2021 - 2030 và tổ chức giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai lần thứ XXVIII, 
năm 2021. Vietcombank Lào Cai hân hạnh là một trong 4 nhà tài trợ chính của giải.

Ngay sau Lễ khai mạc và phát động hưởng ứng 
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, hàng 
nghìn cán bộ, chiến sỹ, người dân, học sinh trên 
địa bàn thành phố Lào Cai đã tham gia chạy với 
cự li 1000 mét.

Tiếp đó, các vận động viên đã bước vào tranh 
tài các nội dung thi đấu chính thức của giải Việt 
dã truyền thống Báo Lào Cai lần thứ XXVIII, gồm: 
Nam chính (8 km), Nữ chính (5 km), Nam trẻ (6 
km), Nữ trẻ (3 km). Giải năm nay thu hút 258 vận 
động viên đến từ 18 đoàn của 9 huyện, thị xã, 
thành phố và các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Công an tỉnh, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 
giáo dục thường xuyên thành phố Lào Cai và một 
số Câu lạc bộ thể thao trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai 
lần thứ XXVIII, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, 
Nhì và Ba toàn đoàn cho các đoàn tham dự. Ban 
tổ chức cũng trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá 
nhân và đồng đội ở 4 nội dung thi đấu. Để động 

viên tinh thần rèn luyện thể thao cho các đoàn 
và vận động viên tham gia giải năm nay, dù gặp 
nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do 
ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các nhà tài 
trợ đã tặng nhiều phần thưởng cho các vận động 
viên như: Trao thưởng cho các VĐV về đích từ 
thứ 4 đến thứ 10 ở mỗi nội dung; trao thưởng cho 
nam và nữ VĐV ít tuổi và nhiều tuổi nhất tham 
gia giải; hỗ trợ kinh phí đoàn VĐV Si Ma Cai và 
Mường Khương đã vượt khó tham gia giải.

Trong suốt chặng đường phát triển, bên cạnh 
việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, 
Vietcombank Lào Cai luôn nỗ lực để đem lại 
những giá trị thiết thực cho cộng đồng và quan 
tâm, chú trọng đến phong trào thể dục thể thao, 
rèn luyện sức khỏe, góp phần thực hiện cuộc vận 
động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 
Bác Hồ vĩ đại”, hướng đến một ngân hàng xanh 
phát triển bền vững vì cộng đồng.

Các VĐV hào hứng tham dự giải với quyết tâm cao nhất

KẾT NỐI

ĐTN Vietcombank Lào Cai

Bà Lê Thị Thúy Sen - Vụ Trưởng Vụ truyền thông NHNN phát biểu
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KHCN & ĐÀO TẠO

Chiều ngày 31/03/2021, tại Tòa nhà Quốc hội, 
Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội 
tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Đặng Kim Thành

V Y

Các đại biểu, khách quý tham dự Lễ phát động (Phó Tổng giám đốc Vietcombank Lê Quang Vinh ngồi hàng đầu, thứ nhất từ phải sang)

Tham dự buổi Lễ, có các đồng chí: Uông Chu 
Lưu - Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội 
đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban văn bản 
pháp luật và thông tin, tuyên truyền - Hội đồng 
bầu cử quốc gia; Lê Thành Long - Ủy viên Ban 
chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ; Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc 
hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội 

đồng Bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội 
đồng Bầu cử Quốc gia; Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ 
trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi 
cùng lãnh đạo một số Ban/Ngành Trung ương...

Đại diện cho Vietcombank, đ/c Lê Quang Vinh - 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám 
đốc Vietcombank tham dự sự kiện.

Các đại biểu, khách quý nhấn nút phát động Cuộc thi (Phó Tổng giám đốc Vietcombank Lê Quang Vinh ngoài cùng bên trái)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp 
Nguyễn Thanh Tịnh cho biết: “Với sự ưu việt của 
phương thức thi trực tuyến, Ban Tổ chức hy vọng 
mọi công dân trong nước và nước ngoài tích cực 
tham gia, đóng góp vào sự thành công của cuộc 
bầu cử. Bởi nếu cử tri là người nắm sát, hiểu biết 
đầy đủ sâu sắc pháp luật về bầu cử thì công tác 
bầu cử có hiệu quả”.  

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu 
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân” do Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội tổ 
chức, dành cho công dân Việt Nam ở trong nước 
và nước ngoài. Cuộc thi được tổ chức dưới hình 
thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ 
Tư pháp và đặt đường link để tham dự cuộc thi. 
Người dự thi có thể tham gia thi trực tuyến tại 
địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.
gov.vn hoặc truy cập chuyên mục cuộc thi trực 
tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp” trên cổng thông tin điện tử Quốc hội; Cổng 

thông tin Bộ Tư pháp; Trang thông tin của Hội 
đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử 
phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin 
điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện 
tử Đại biểu nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam 
điện tử và một số trang thông tin khác…  

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc 
nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị 
di động có kết nối internet theo phần mềm bộ 
câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 
20 phút/lần thi (gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và 
01 câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời 
đúng các câu hỏi).

Trong quá trình diễn ra cuộc thi, mỗi cá nhân 
được dự thi tối đa 3 lượt thi để có thể cải thiện 
kết quả, mỗi lượt kéo dài 20 phút. Giải Nhất cuộc 
thi có giá trị 20 triệu đồng; 5 giải Nhì, mỗi giải 
trị giá 5 triệu đồng; 10 giải Ba, mỗi giải 3 triệu 
đồng; 20 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng 
và một số giải thưởng phụ khác dành cho địa 
phương và đơn vị có nhiều người dự thi…
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VIETCOMBANK

Ngày 20/03/2021, 
tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
(DNTW), Tạp chí Cộng sản, Liên hiệp các 
hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 
Viện Kinh tế và Pháp luật Quốc tế đã
tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng 
tổ chức Đảng và phát triển đảng viên 
trong doanh nghiệp - Một số vấn đề 
lý luận và thực tiễn”.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí (đ/c): Y 
Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư 
Đảng bộ Khối DNTW; Phùng Hữu Phú - Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương 
(HĐLLTW); Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập 
Tạp chí Cộng sản, cùng lãnh đạo một số Ban, 
ngành TƯ; Lãnh đạo đại diện các tỉnh, thành 
phố; các Viện nghiên cứu; các nhà khoa học; 
lãnh đạo một số doanh nghiệp…

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực 
Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank đã 
tham dự và có bài tham luận quan trọng tại Hội 
thảo.

Phát biểu khai mạc, đề dẫn Hội thảo, đ/c 
Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐLLTW đánh giá để phát triển kinh tế lớn mạnh 
thì vấn đề hàng đầu là cần phải có một hệ thống 
doanh nghiệp vững mạnh. Mà muốn có được 
một hệ thống doanh nghiệp vững mạnh thực sự 
thì tổ chức Đảng phải thực sự là nòng cốt trong 
doanh nghiệp…

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã 

nghe nhiều tham luận quan trọng của các đại 
biểu, diễn giả. Thay mặt cho các đại biểu của 
Vietcombank, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư 
Trường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT đã trình 
bày tham luận “Nâng cao hiệu quả công tác xây 
dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên tại 
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam”. Tham luận nêu rõ: Trong công tác xây 
dựng Đảng, Vietcombank luôn coi trọng vị trí, 
vai trò quan trọng của các tổ chức cơ sở Đảng 
và đảng viên; tăng cường đổi mới phương thức 
lãnh đạo của cấp ủy; phát huy dân chủ, giữ vững 
kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần 
chúng; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Mô hình 
tổ chức đảng toàn hệ thống từng bước được xây 
dựng, kiện toàn phù hợp với mô hình tổ chức 
của Vietcombank. Công tác xây dựng, củng cố 
tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng 
viên được quan tâm hơn và có nhiều chuyển 
biến tích cực.

Các đại biểu tham dự Hội thảo (hàng đầu, từ trái qua): Đ/c Phùng Hữu Phú - 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐLLTW; Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên TƯ Đảng, 
Bí thư Đảng bộ khối DNTƯ và đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, 
Thành viên HĐQT Vietcombank

Đặng Kim Thành

KHCN & ĐÀO TẠO
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Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học

Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Vietcombank             
đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí 
và hành động, lãnh đạo hệ thống cùng toàn thể 
cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ 
lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank nhiệm 
kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đảng bộ Vietcombank 
đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, 
lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, 
đạt được những kết quả quan trọng trong công 
tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, góp phần tích cực vào thành công chung 
của Đảng bộ Khối DNTW và sự nghiệp phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước. Với những 
thành tích xuất sắc đó, Đảng bộ Vietcombank 
đã được Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ cho 
tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
nhiệm kỳ 2015 - 2020…

Trong tham luận của mình, đ/c Đỗ Việt Hùng 
- Phó Bí thư Trường trực Đảng ủy, Thành viên 
HĐQT Vietcombank cũng đã nêu ra 07 giải giải 
pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ 
chức Đảng và phát triển đảng viên của Đảng 
bộ Vietcombank, đồng thời nêu bật được 
nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ tới, Đảng 
bộ Vietcombank sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo cấp ủy các cấp làm tốt công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch vững mạnh, thực hiện hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thay mặt Ban tổ chức, đ/c Nguyễn Ngọc Hà 
- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã đánh 
giá cao báo cáo tham luận của đại diện lãnh 
đạo Vietcombank đồng thời bày tỏ niềm vui, 
chúc mừng Vietcombank mặc dù bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch COVID-19 nhưng đã có những 
bước phát triển vượt bậc với các kết quả kinh 
doanh rất tốt, thể hiện vai trò đầu tầu gương 
mẫu, xứng đáng với vị thế của ngân hàng lớn, 
hàng đầu Việt Nam…
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NGÔI NHÀ THỨ 2

Mùa xuân trở lại

Trải qua hơn 5 năm hoạt động kể từ khi 
mang tên gọi mới, dù gặp không ít khó 
khăn, thách thức nhưng phòng KHDN 

vẫn luôn nỗ lực không ngừng để phấn đấu hoàn 
thành các nhiệm vụ được giao, nhiều năm là 
Tập thể tiêu biểu dẫn đầu của Vietcombank 
Bình Dương.

Phòng được giao nhiệm vụ quản lý và chăm 
sóc các khách hàng bán buôn, là những khách 
hàng chiếm tỷ trọng lớn của Chi nhánh về hầu 
hết các mặt: từ cho vay đến huy động vốn, từ 
thanh toán quốc tế đến mua bán ngoại tệ và 
thậm chí là phát triển sản phẩm bán lẻ theo 
đúng định hướng “Bán buôn mở đường bán lẻ”. 
Hiểu được nhiệm vụ, kỳ vọng mà tổ chức đã 
giao, từ lãnh đạo đến nhân viên của phòng đều 
tâm niệm phải vừa mềm dẻo, linh hoạt để làm 
hài lòng khách hàng cũng như vừa tuân thủ 
nghiêm chỉnh các quy trình, quy định của NHNN 
và Vietcombank, đảm bảo hoạt động hiệu quả, 
an toàn và đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.

Mặc dù vậy, công tác khách hàng đặc biệt 
là công tác tín dụng luôn tiềm ẩn những rủi ro 
không thể lường hết. Năm 2017, một khách 
hàng lớn và quan trọng gặp khó khăn dẫn đến 
phá sản, khiến kết quả hoạt động của Chi nhánh 
nói chung và phòng Khách hàng doanh nghiệp 

nói riêng bị ảnh hưởng đáng kể. Đây quả là 
cú sốc lớn với tập thể phòng, khi mà chỉ mới 
năm trước, phòng còn đạt danh hiệu Tập thể 
lao động tiêu biểu dẫn đầu của Chi nhánh. Thu 
nhập của người lao động nói chung và tập thể 
nói riêng bị ảnh hưởng đáng kể, một vài đồng 
nghiệp lại có tâm lý dao động, ảnh hưởng rõ rệt 
đến công tác chuyên môn.

Lãnh đạo phòng KHDN đã sắp xếp, phân công 
lại công việc từng bộ phận, để mỗi thành viên 
đều gánh vác một phần trách nhiệm, cùng nhau 
chia sẻ, thấu hiểu, góp phần nhanh chóng xử lý 
khoản nợ xấu, sớm mang về kết quả kinh doanh 
tốt nhất cho Chi nhánh. 

Với quyết tâm nỗ lực đó, đến cuối năm 2019, 
Chi nhánh đã hoàn thành xong kế hoạch xử 
lý nợ xấu, được Ban lãnh đạo Trụ sở chính ghi 
nhận, khen thưởng Chi nhánh xuất sắc toàn hệ 
thống. 

Hơn 5 năm qua, tập thể phòng KHDN đã lựa 
chọn thực hiện phương châm “bền lòng”, “quyết 
chí” như lời Bác dạy để vượt qua mọi khó khăn, 
thử thách và ngày càng trưởng thành hơn về cả 
tinh thần, bản lĩnh lẫn chuyên môn, nghiệp vụ, 
xứng đáng với niềm tin và những kỳ vọng mới 
mà Ban lãnh đạo Vietcombank Bình Dương đã 
tin tưởng, giao phó.

Phòng Khách hàng doanh 
nghiệp (KHDN) được thành 
lập từ tháng 09/2015 (với tiền 
thân là phòng Khách hàng) 
khi Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Dương (Vietcombank 
Bình Dương) chuyển đổi mô 
hình tổ chức. 

Trần Thanh Hải

Vietcombank - Ngân hàng số 1!

Em là cô gái Ngân hàng
Vietcombank đó dịu dàng xinh tươi
Áo xanh em khoác trên người
Trái tim rực đỏ rạng ngời biết bao.

Vietcombank thật tự hào
Bao năm gắn bó vững trao khách hàng
Chăm chỉ từ các phòng ban
Kế toán, Ngân quỹ khỏi bàn chuyên môn.

Siêng năng đi sớm về hôm
Hết mình cống hiến hoa thơm trái đầy
Khách hàng -  thành tích bề dày
Nhà nhà tiết kiệm gửi đây ngân hàng.

Chuyển tiền giao dịch dễ dàng
Dịch vụ em đó -  nhẹ nhàng tầm tay
Vietcombank thật là hay
Công nghệ phát triển từng ngày tiến lên.

Niềm tin  tỏa sáng vững bền
Vietcombank đó ghi tên bảng vàng
Tiếng tăm lừng lẫy âm vang
Đứng đầu số 1 Ngân hàng Việt Nam

Lê Thị Phương Tiến

Chúc mừng 
          sinh nhật Vietcombank

Chúc mừng sinh nhật Vietcombank
Năm mươi tám năm mùa xuân đại thắng

Với bao thế hệ người xây dựng
Tiếp nối cha ông dựng xây nước nhà.

Nhớ những ngày đất nước còn chìm trong bom đạn
Cán bộ ngân hàng vượt qua bao gian nguy

Vượt qua bao đỉnh đèo, con suối
Và cả những đoàn tàu không số

Để mang những đồng tiền chi viện cho chiến tuyến.
Góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ những cánh rừng Trường Sơn bạt ngàn hùng vĩ
Đến mảnh đất Xiêm Riệp - nước bạn Campuchia

Từ Hồng Kông, Trung Quốc đến thủ đô Pari của nước Pháp
Những món tiền kịp thời “chế biến”.

Đất nước hòa bình và thống nhất non sông
Vietcombank xây dựng và vươn lên mạnh mẽ

Luôn tiên phong dẫn đầu hệ thống
Từ bao cấp chuyển mình sang Cổ phần hóa
Từ bàn tính cho đến Ngân hàng số đầu tiên.

Những công trình cứ tiếp nối mọc lên.
Đất nước ta ngày càng hùng cường và thịnh vượng

Như lời Bác hằng mong ước năm xưa
Xây dựng đất nước ta càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Tiếp nối hôm nay thế hệ trẻ Vietcombank
Cùng chung một niềm tin vững tương lai!

Đào Xuân Hóa
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Ai ăn MÍT… Hông ?

Cứ đến cuối tuần, Mr. Old Man lại đạp xe đạp khám phá một địa danh hay một di tích lịch sử 
nào đó, cả đi lẫn về chừng 100 km cho đã cái chân và giải tỏa stress 
sau một tuần làm việc căng thẳng.

Cuối tuần này, cùng với hai người bạn Mr. 
Old Man đạp xe gần 150 km chỉ để ăn 
một đĩa mít hông giá 12 ngàn cũng bởi 

vì nghe các diễn đàn ẩm thực trên mạng đồn 
rằng đây là món đặc sản lừng danh của vùng đất 
Tam Kỳ ngon cực, ăn không chán.

Trước khi đi, Mr. Old Man lên mạng tìm hiểu 
đến Tam Kỳ ăn mít hông ở đâu là ngon và được 
giới thiệu có ba quán mít hông khiến giới trẻ mê 
mẩn, đó là: quán bà Bắc, quán Trường Xuân và 
một quán bên hông Nhà văn hóa Thanh niên. 
Mr. Old Man chọn quán bà Bắc vì nghĩ quán này 
chắc ngon và ẩn sau cái tên của quán chắc sẽ có 
một câu chuyện hay để kể cho mọi người nghe.

Tới Tam Kỳ mở google map “mít hông” chỉ tìm 
thấy quán Trường Xuân, còn quán bà Bắc không 
thấy hiện ra. Sau một hồi hỏi một vài người địa 
phương, Mr. Old Man đến được một quán mít 
hông ở đường Hoàng Diệu. Vừa ngồi xuống nhìn 
thấy tấm bảng hiệu treo bên mái hiên “BÀ NAM 
MÍT HÔNG 25 HOÀNG DIỆU” hơi một chút thất 
vọng vì không đúng cái quán Mr. Old Man muốn 
đến.

Phía sau quán có một bà cụ và hai cô con gái 
đang ngồi làm mít hông. Một cô con gái gọt quả 
mít và tách ra thành từng miếng, bà cụ thì dùng 
dao tẩn mẩn gỡ xơ mít ra khỏi các múi mít, trong 
khi cô con gái còn lại tay thoăn thoắt nhồi nhân 
vào các múi mít và sắp vào cái rổ nhôm. 

Hỏi chuyện mới biết bà cụ tên là Nguyễn Thị 
Nhạn, 84 tuổi, quê gốc Quảng Ninh nên hàng 
xóm hay gọi là bà Bắc. Bà theo chồng bà tên 
Nam về Tam Kỳ sinh sống từ năm 1975 và tên 
bà Nam là gọi theo tên chồng. Hóa ra bà Bắc 
cũng chính là bà Nam.

Bây giờ google “mít hông bà Nam” sẽ xuất hiện 
1,5 triệu kết quả liên quan đến món đặc sản ăn 
vặt được ca ngợi này tới tận mây xanh này.

Mít đã được nhồi nhân chuẩn bị bắt lên bếp hông

Bà Nam, 84 tuổi, tẩn mẩn gỡ xơ mít ra khỏi các múi mít

Mít hông bà Bắc, bà Nam hay bà Nhạn?

Nguyễn Hữu Đức 

VĂN HÓA

Bà Nam và hai con gái đang làm món mít hông Con gái bà Nam đang nhồi nhân vào múi mít

Ngồi xem và hỏi chuyện làm mít hông mới biết thời 
bao cấp có lúc khó khăn má của Mr. Old Man vẫn 
thường làm món này cho cả nhà ăn trừ bữa.

Cách chế biến mít hông của bà Nam cũng không 
khác mấy. Hạt mít được bóc ra từ múi mít đem phơi 
nắng chừng một ngày, lột vỏ rồi luộc cùng với đậu đỏ, 
xay nhuyễn được nêm nếm gia vị và xào sơ lại cho 
thơm trước khi nhồi vào những múi mít, sắp vào rổ 
nhôm rồi cho vào nồi hông (hấp) chừng 30 phút.

Một đĩa mít hông có 6 múi mít vàng ươm căng đầy 
nhân, đậu phụng rang (lạc rang) và dừa nạo được rắc 
lên trên trông rất bắt mắt và rất gợi thèm.

Không phải là người thích ăn vặt nhưng Mr. Old Man 
thừa nhận món này khá ngon, nó có vị ngọt của múi 
mít vừa chín tới, vị béo của đậu phụng và dừa nạo và vị 
bùi bùi của hạt mít, đậu đỏ và gia vị trộn lẫn. 

12 ngàn một đĩa ngon bổ rẻ, mít hông xứng đáng là 
món ăn vặt khó cưỡng của bọn trẻ thích ăn vặt. Ngạc 
nhiên là tới bây giờ mít hông dường như vẫn chưa 
vươn ra khỏi Tam Kỳ để đến với giới trẻ ăn vặt cả nước 
(?)

Ai ăn mít… hông?

Mít hông được chế biến như thế nào?
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