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THƯ TÒA SOẠN
Quý độc giả thân mến,

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 6, những ngày cả nước đang đồng lòng chống 

lại đại dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong sự nỗ lực của Đảng, 

Chính phủ và toàn dân, chưa bao giờ sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể người dân Việt Nam 

lại được thể hiện sâu sắc đến như vậy. Hình ảnh những y bác sĩ tuyến đầu kiệt sức trên mặt 

trận phòng dịch, những em bé tự cách ly một mình trong khu cách ly… đủ sức chạm tới trái 

tim của hàng triệu người Việt.

Dịch bệnh mang lại muôn vàn khó khăn, thách thức cho cả nước nói chung và nền kinh tế 

nói riêng, nhưng cũng mở ra không ít cơ hội. Bằng sự đồng lòng, nhất trí, nỗ lực với hơn 100% 

sức lực, cán bộ nhân viên Vietcombank đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng chung tay 

đưa con thuyền Vietcombank vượt qua sóng lớn, băng băng tiến về phía trước. Trong quý I 

năm 2021, Vietcombank tự hào là ngân hàng có quy mô tăng trưởng tín dụng đứng đầu toàn 

bộ hệ thống ngân hàng.

Chính vì lý do đó, chúng tôi lựa chọn chủ đề TĂNG TRƯỞNG ĐỂ DẪN ĐẦU cho bản tin 

CHUNG NIỀM TIN số 333 - tháng 6 năm 2021.

Sức mạnh TĂNG TRƯỞNG ĐỂ DẪN ĐẦU được minh chứng qua những hợp đồng tín dụng 

lớn được ký kết với các doanh nghiệp, có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng, để tiếp tục kiến thiết 

những công trình lớn dựng xây đất nước.

Trong hành trình TĂNG TRƯỞNG ĐỂ DẪN ĐẦU, hơn ai hết, Vietcombank thấu hiểu sâu sắc 

những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải trong thời gian này. Hàng loạt gói vay SME 

đã được triển khai, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục ổn định, phát triển quy mô sản 

xuất.

TĂNG TRƯỞNG ĐỂ DẪN ĐẦU còn đồng nghĩa với việc không ngừng tiến lên phía trước, thay 

đổi chính bản thân mình để mang lại thêm nhiều giá trị cho khách hàng. Điều này có thể thấy 

qua hàng loạt sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ nhân viên Vietcombank nhằm tăng trưởng 

kinh doanh. Điều này cũng có thể thấy trong nỗ lực tự hoàn thiện các dịch vụ ngân hàng, khi 

ứng dụng VCB Digibank không ngừng mở rộng tính năng, xứng đáng với giải thưởng Sao Khuê 

2021.

Hàng loạt chi nhánh được mở thêm, nhiều chương trình khuyến mãi được thực hiện, đã 

lan tỏa thương hiệu Vietcombank tới rộng rãi hơn trên nhiều địa phương trong cả nước. Các 

chương trình “Vietcombank Xin Chào” gõ cửa nhiều tỉnh, thành phố, trong sự hân hoan chào 

đón của đông đảo khách hàng.

Cùng nỗ lực TĂNG TRƯỞNG ĐỂ DẪN ĐẦU, Vietcombank vẫn không quên trách nhiệm của 

mình là một ngân hàng xanh với nhiều hoạt động chung sức cùng xã hội. Nhiều quỹ học bổng 

được xây dựng, thêm nhiều căn nhà tình nghĩa mọc lên, hàng loạt vật dụng y tế và tiền bạc đã 

được chi viện cho cuộc chiến chống COVID-19 mà nhân dân cả nước đang cùng gắng sức.

Với niềm tin là lá cờ đầu trong nền kinh tế, các cán bộ nhân viên Vietcombank vẫn ngày 

ngày nỗ lực cống hiến, nở rộ những tấm gương “người tốt-việc tốt”, lan tỏa tinh thần làm việc 

và trách nhiệm với toàn hệ thống.

Khi con tàu tiến về phía trước, sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. CHUNG NIỀM TIN đó, người 

Vietcombank vẫn vững vàng thẳng hướng cho những mục tiêu của mình, xây dựng ngân hàng 

thành một “thương hiệu quốc dân” nhận được nhiều yêu mến.

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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TIÊU ĐIỂM

Vietcombank trao tặng 5 tỷ đồng và 10.000 suất ăn 
hỗ trợ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phòng chống dịch COVID-19
Chiều 18/5, Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã trao quà hỗ trợ 
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để phòng, chống dịch COVID-19 
với số tiền là 5 tỷ đồng và 10.000 suất ăn.

Tham gia hoạt động trao tặng, về phía bệnh 
viện K cơ sở Tân Triều có TS. BS Nguyễn Tiến 
Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
Quản lý Bệnh viện. Về phía Vietcombank có 
ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám 
đốc cùng lãnh đạo các phòng ban khác. Ông 
Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank cho biết: Ban lãnh đạo 
và hàng chục ngàn cán bộ Vietcombank 
mong muốn được gửi lời cảm ơn và chia 
sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ 
y, bác sỹ, bệnh nhân và người nhà bệnh 
nhân đang phải thực hiện  cách ly tại 
bệnh viện. Vietcombank hy vọng sự đồng 
hành, tiếp sức này sẽ góp phần giúp lực 
lượng tuyến đầu yên tâm thực hiện nhiệm 
vụ, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 
COVID-19. 

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể các y bác 
sỹ của bệnh viện, TS. BS Nguyễn Tiến Quang - 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh 
viện K cơ sở Tân Triều cảm ơn tình cảm và sự 
hỗ trợ của Vietcombank dành cho bệnh viện, 
đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 đang 
diễn biến phức tạp, đồng thời thể hiện quyết 
tâm để công tác phòng chống dịch bệnh tại 
bệnh viện đạt kết quả cao nhất.

Bệnh viện K quyết định phong toả tạm thời cả 
3 cơ sở của bệnh viện để phòng dịch COVID-19 
từ sáng 7/5 khi phát hiện cùng lúc hơn 10 ca 
bệnh COVID-19. Tính đến cuối giờ chiều 18/5, 
tại 3 cơ sở của bệnh viện K đang cách ly y tế 
gần 3.000 người gồm cán bộ y tế, bệnh nhân, 
người nhà bệnh nhân, trong đó riêng cơ sở 3 
Tân Triều có 2.400 người. Đây là cơ sở y tế có 
số lượng người phải cách ly lớn nhất từ trước 
đến nay tại nước ta.

Bùi Hồng Hải
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Công tác phát triển Đảng tại các Chi bộ:
- Vietcombank Ninh Thuận
- Vietcombank Bình Phước 

Công tác phát triển Đảng tại các Chi bộ:
- Vietcombank Kỳ Đồng
- Vietcombank Bến Tre
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Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
và Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng 
Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020

Sáng ngày 27/4/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW)
tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
và Lễ tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành (thứ 5, từ trái sang) - Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy 
viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam nhận Bằng khen cá nhân vì đã có những thành 
tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05

Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW 
báo cáo tổng kết giải

Đ/c Nguyễn Đỗ Hồng Anh (ngoài cùng, bên phải) - Cán 
bộ Ban Chiến lược, Tuyên giáo & TKTH TSC Vietcombank 
vinh dự nhận giải A do Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương 
và Đảng ủy Khối DNTW trao tặng

Đ/c Bùi Hồng Hải (ngoài cùng, bên trái) - Cán bộ Phòng 
Quan hệ công chúng TSC Vietcombank đoạt giải C Giải 
Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2020

Cùng ngày đã diễn ra Lễ tổng kết Giải Búa liềm 
vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020. 
Tham dự buổi lễ tổng kết có đ/c Nguyễn Quang 

Dương - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung 
ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương; đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; 
đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung 
ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ 
quan Trung ương và Hà Nội; các tác giả và nhóm 
tác giả đoạt giải. Hưởng ứng Giải báo chí toàn 
quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần 
thứ V - năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
DNTW đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/ĐUK, 
ngày 21/5/2020 về việc tổ chức Giải Búa liềm 
vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020.

Tiếp nối thành công của những năm trước, 
Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung 
ương năm 2020 tiếp tục nhận được sự tham gia 
của đông đảo cán bộ, Đảng viên, người lao động 
trong khối.

Ban tổ chức đã nhận được 622 tác phẩm từ 33 
Đảng ủy trực thuộc. Các tác phẩm dự thi phản 
ánh nhiều vấn đề thời sự trong năm 2020 như: 
Công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tuyên 
truyền về đại hội Đảng bộ các cấp; phản ánh về 
tình hình và kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội 
XII, Nghị quyết của Trung ương khóa XII, khắc 
phục hậu quả thiên tai, bão lũ,…

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Quang Dương 

- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban 
Tổ chức Trung ương đánh giá cao công tác tổ 
chức của Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí nhấn 
mạnh: “622 tác phẩm dự thi đã tạo nên một bức 
tranh toàn cảnh về hoạt động tuyên truyền trong 
năm 2020 vừa qua. Trong đó, dòng chủ lưu là 
tuyên truyền hoạt động của Đảng, tình hình và 
kết quả triển khai các Nghị quyết do Đảng và 
Trung ương ban hành. Việc tổ chức Giải Búa liềm 
vàng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 2020 không 
chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền của 
Đảng mà còn khơi dậy, tạo niềm tin và khí thế 
cho người lao động trong Đảng ủy.”

TIÊU ĐIỂM

Mỹ Trang

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh là rất quan trọng, rất 
cần thiết, phải thường xuyên, liên tục và lâu dài, 
không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là 

tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, 
người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung 
ương Đảng nói riêng và mọi người Việt Nam yêu 
nước nói chung.

Đ/c Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban 
Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo
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VCB Digibank của Vietcombank 
được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Sao Khuê 2021

Sáng ngày 24/4/2021, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm 
và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức lễ công bố 
và trao giải thưởng Sao Khuê 2021.

Đến tham dự sự kiện có ông Lê Minh Hoan 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Lê 
Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường của Quốc hội; ông Phạm Tấn Công 
- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương; ông Phan Tâm - Thứ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Mai Liêm 
Trực - nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn 
thông, Chủ tịch Hội đồng Sao Khuê 2021, cùng 
đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các cơ 
quan trong và ngoài nước…

Về phía Vietcombank, đại diện 
Ban lãnh đạo, có bà Nguyễn Thị Kim 
Oanh - Phó Tổng Giám đốc, cùng 
lãnh đạo các phòng ban liên quan. 

Năm 2021, dịch vụ VCB Digibank 
của Vietcombank đã vinh dự là 
một trong số ít các sản phẩm/dịch 
vụ của lĩnh vực Kế toán - Tài chính 
được Hội đồng giám khảo đánh giá 
cao và được vinh danh tại Lễ công 
bố và giải thưởng Sao Khuê 2021.

Tháng 7/2020, sau một thời gian 
tập trung   nghiên cứu, đầu tư nguồn 
lực, Vietcombank đã chính thức hợp 
nhất các nền tảng giao dịch số trên 
Internet Banking, Mobile Banking 
và ra mắt dịch vụ Ngân hàng số 

VCB Digibank hoàn toàn mới. VCB Digibank 
được xây dựng dựa trên việc hợp nhất các nền 
tảng giao dịch riêng rẽ trên Internet Banking và    
Mobile Banking cũ của Vietcombank, cung cấp 
trải nghiệm liền mạch, đồng nhất và hoàn toàn 
mới cho khách hàng. 

Với các tính năng và tiện ích vượt trội, chỉ 
chưa đầy 9 tháng kể từ khi ra mắt, đến nay, đã 
có hơn 6 triệu khách hàng chuyển đổi và đăng 
ký sử dụng VCB Digibank với số lượng và giá trị 
giao dịch liên tục duy trì mức tăng trưởng hai 
con số đặc biệt ấn tượng.

TIÊU ĐIỂM

Đặng Thành

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc (đứng giữa) và đại 
diện các phòng của Vietcombank chụp hình lưu niệm tại sự kiện

Kênh giao dịch ngân hàng số VCB Digibank 
càng trở nên dễ dàng và hết sức hiệu quả 
với tất cả các tầng lớp khách hàng khi kể từ 
01/02/2021, Vietcombank ra mắt cùng lúc 04 
gói tài khoản đặc biệt vượt trội gồm VCB Eco, 
VCB Plus, VCB Pro và VCB Advanced. Các gói 
tài khoản được tích hợp trọn bộ các dịch vụ 
thiết yếu trong giao dịch ngân hàng hằng ngày 
gồm tài khoản, ngân hàng số VCB Digibank và 
thẻ ghi nợ, mang đến cho khách hàng lợi ích tối 
ưu và mở ra những trải nghiệm mới mẻ.

Với tất cả các giá trị tuyệt vời và các trải 
nghiệm hàng đầu dành cho khách hàng trên 
nền tảng công nghệ vượt bậc thế hệ 4.0, VCB 
Digibank đã hoàn toàn chinh phục Hội đồng 
đánh giá và vinh dự đón nhận danh hiệu Sao 
Khuê 2021.

Giải thưởng Sao Khuê là một giải thưởng 
lâu đời và uy tín trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin. Với sứ mệnh xây dựng và quảng 
bá các thương hiệu phần mềm và dịch vụ 

CNTT xuất sắc, suốt 18 
năm qua (bắt đầu từ 
năm 2003), Giải thưởng 
Sao Khuê đã góp phần 
hỗ trợ tích cực cho sự 
tăng trưởng của các sản 
phẩm - dịch vụ được 
vinh danh. Theo đánh 
giá chung của các thành 
viên giám khảo, các sản 
phẩm, giải pháp phần 
mềm, dịch vụ CNTT tham 
gia giải thưởng Sao Khuê 
năm nay phần đa đều 
đã được nâng lên một 
tầm mới với những công 

nghệ mới AI, Cloud, Big Data, IoT, Blockchain… 
phù hợp với xu thế. Hơn thế, Sao Khuê năm nay 
ghi nhận sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh 
nghiệp trong việc phát triển các nền tảng số với 
22 nền tảng được vinh danh. Đây là hướng phát 
triển rất đúng đắn, phù hợp chủ trương của 
Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, và 
chiến lược của VINASA, làm tiền đề hình thành 
các hệ sinh thái số cho các ngành, các lĩnh vực 
trọng điểm, giúp thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình 
chuyển đổi số quốc gia.

8 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 333 - THÁNG 06/2021 9CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 333 - THÁNG 06/2021



10 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 333 - THÁNG 06/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 333 - THÁNG 06/2021 11

TIÊU ĐIỂM

Vietcombank Lào Cai vinh dự nhận Giải thưởng 
Chất lượng quốc gia 2019-2020

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao Giải thưởng 
Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 
(GPEA) năm 2019-2020 cho 116 doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước. Vietcombank 
Lào Cai vinh dự là đơn vị được Thủ tướng trao tặng Giải thưởng Chất lượng quốc 
gia năm 2019-2020.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia là giải thưởng 
cao quý cấp quốc gia về chất lượng do Thủ 
tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh 
nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh 
tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền 
kinh tế khu vực và thế giới. 2 năm liên tiếp vinh 
dự được nhận Giải thưởng Chất lượng quốc gia 
là sự ghi nhận dành cho Vietcombank Lào Cai 
với những nỗ lực không ngừng trong đẩy mạnh 
hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng nhiều 
sản phẩm dịch vụ chất lượng cao cho thị trường 
và khách hàng.

Ông Ngô Đức Cường - Phó Giám đốc Vietcombank 
Lào Cai (hàng đầu tiên, đứng giữa) nhận Giải thưởng 
Chất lượng quốc gia năm 2019-2020

Giám đốc Vietcombank Bắc Giang 
nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Ngày 23/04/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị 
sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
tỉnh Bắc Giang đã biểu dương, khen thưởng 49 
cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách          
Hồ Chí Minh.

Với sự cố gắng nỗ lực vượt bậc trong hoạt 
động kinh doanh và những thành tích được 
ghi nhận trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ 
Chính trị khóa XII, đồng chí Lê Hồng Tâm - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Bắc Giang 

vinh dự được nhận Giấy khen cá nhân có thành 
tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Đoàn TN Vietcombank Lào Cai

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Vietcombank Lào 

là doanh nghiệp đóng thuế tiêu biểu 

của Bộ Tài chính Lào năm 2020

Sáng ngày 19/04/2021, Bộ Tài chính Lào 
phối hợp với Cục Thuế thành phố Vientiane 
tổ chức lễ tuyên dương và tặng Bằng khen 

cho các doanh nghiệp thực hiện tốt 
nghĩa vụ thuế năm 2020.

Sự kiện có sự tham dự của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Lào ông 
Bounchom Oubonpaserth,    

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế ông 
Phouthanouphet Xaysombat, cùng đông 
đảo cộng đồng các doanh nghiệp tại Lào. 
Tại sự kiện, Vietcombank Lào đã được 
Bộ Tài chính Lào trao Bằng khen vì có 
thành tích nổi bật trong thực hiện nghĩa 
vụ thuế năm 2020. Sự kiện khen thưởng 
doanh nghiệp đóng góp thuế tiêu biểu là sự kiện 
lớn nhất mà Bộ Tài chính Lào tổ chức hàng năm, 
nhằm ghi nhận, vinh danh những doanh nghiệp 
có nhiều đóng góp nhất trong thực hiện nghĩa vụ 
thuế đối với Chính phủ Lào. Tiêu chí để đánh giá 

và khen tặng các doanh nghiệp bao gồm: kê khai 
nộp thuế đầy đủ, thường xuyên; nộp báo cáo tài 
chính kịp thời theo quy định; không có nợ từ việc 
quyết toán thuế; không bị xử phạt trong công tác 
thuế; nộp thuế từ 20 tỷ Kip trở lên.

Nguyễn Thanh Lộc
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TIÊU ĐIỂM

Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ 
phiên họp tháng 4/2021

Ngày 6/5/2021, tại Trụ sở chính, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ phiên họp tháng 4/2021.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban 
chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank chủ trì hội nghị. Về phía 
đại biểu khách mời có: đ/c Lương Quốc Khánh 
- Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính - Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương Đảng; đ/c Dương Thị Mai 
- Ủy viên UBKT, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Cơ 
quan UBKT Đảng ủy Khối DNTW. Về phía Đảng 
ủy Vietcombank còn có: đ/c Phạm Quang Dũng 
- Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, 
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đ/c Đỗ Việt 
Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành 
viên HĐQT cùng các đ/c Ủy viên BTV và các đ/c 
đại diện đơn vị tham mưu.

Hội nghị đã tập trung vào các báo cáo: kết 
quả thực hiện công tác Đảng tháng 4, triển khai 

nhiệm vụ tháng 5/2021; Kế hoạch triển khai việc 
xây dựng Nghị quyết Về khơi dậy khát vọng, phát 
huy mọi nguồn lực để phát triển Vietcombank 
trong giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận tiêu chuẩn 
chính trị phục vụ công tác phát triển Đảng.

Đại diện lãnh đạo cấp vụ thuộc các Ban Đảng 
Trung ương, đ/c Lương Quốc Khánh - Phó Vụ 
trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính - Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương Đảng đã phát biểu đánh giá về kết 
quả thực hiện công tác Đảng tháng 4/2021 của 
Đảng ủy Vietcombank và góp ý với kế hoạch 
triển khai nhiệm vụ trong tháng 5/2021 cũng 
như đánh giá cao các kết quả đạt được của 
Đảng ủy Vietcombank với nhiều mặt hoạt động, 
giáo dục công tác tư tưởng chính trị cho đảng 
viên và CBNV Vietcombank.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc hội nghị

Lê Hồng Quang

Vietcombank đồng hành cùng chương trình 

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021
Tối ngày 20/4/2021, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, 
huyện Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 
lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021 với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”.

Phát biểu khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 
2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm 
Quang Ngọc khẳng định: “Việc đăng cai tổ chức 
Năm Du lịch Quốc gia 2021 vừa là vinh dự vừa là 
trách nhiệm của Ðảng bộ, chính quyền và nhân 
dân tỉnh Ninh Bình trước du lịch cả nước, cũng 
là cơ hội để khẳng định vị thế, hình ảnh du lịch 
Ninh Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế 
giới; là cơ hội đưa du lịch Ninh Bình phát triển 

bứt phá, trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu 
Việt Nam…”

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ 
tướng Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh: “Năm Du lịch 
Quốc gia - Ninh Bình 2021 với chủ đề “Hoa Lư - 
Cố đô ngàn năm”, một lần nữa khẳng định giá trị 
lịch sử trường tồn của cố đô Hoa Lư cùng các 
di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh mà thiên 
nhiên ban tặng. Ðó cũng là tài sản vô giá của đất 
nước.” Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch phối hợp các bộ, ngành, UBND 
các tỉnh, thành phố trong cả nước, cần có biện 
pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng du lịch theo 
hướng bền vững; vừa bảo đảm yêu cầu bảo tồn, 
gìn giữ làm giàu có các giá trị di sản văn hóa cho 
muôn đời sau… Trong bối cảnh chuyển đổi số, 
xây dựng chính quyền số, cần phải chuyển đổi 
số mạnh mẽ hơn trong phát triển du lịch, dịch vụ 
du lịch...

Tại buổi lễ, các đại biểu, du khách và nhân 
dân trong tỉnh đã thưởng thức 
Chương trình nghệ thuật với chủ 
đề “Hoa Lư - Ngàn năm vang 
mãi” gồm 3 chương. Chương 1: 
Hoa Lư thuở ấy, Chương 2: Nước 
non ngàn dặm, Chương 3: Việt 
Nam - I love You.  Đây là chương 
trình nghệ thuật được dàn dựng 
công phu, thể hiện niềm tự hào 
về truyền thống vẻ vang của 
vùng đất lịch sử cố đô Hoa Lư 
ngàn năm cũng như những bước 
chuyển mình mạnh mẽ của đất 
nước, của quê hương Ninh Bình.
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Vietcombank: 
Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với 
ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank về tốc độ tăng 

trưởng tín dụng tại nhà băng này.

 Ông đánh giá ra sao về tốc độ tăng trưởng tín 
dụng của Vietcombank trong những tháng đầu 
năm, đặc biệt là trong tháng gần nhất vừa qua?

Những tháng đầu năm 2021, nền kinh tế chứng 
kiến một sự tăng trưởng tín dụng vượt xa so với 
cùng kỳ năm 2020, cụ thể là đến hết Quý I/2021, 
tốc độ tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế là 
khoảng 2,93%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 
2020. Có được kết quả trên là nhờ Chính phủ và 
NHNN đã có nhiều chỉ đạo sát sao, quyết liệt 
nhằm góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế xã hội trong những tháng đầu năm. 

Về phía Vietcombank, đến hết Quý I, tốc độ tăng 
trưởng đạt 3,7%, cao hơn mức tăng trưởng cùng 
kỳ là 2,9%. Tính đến thời điểm ngày 20/5/2021, 
tốc độ tăng trưởng tín dụng của Vietcombank 
đã đạt con số 5,6%. Như vậy, Vietcombank đã 
vượt kế hoạch tăng trưởng của Quý II cũng như 
đã hoàn thành đến 93% kế hoạch tăng trưởng tín 
dụng của cả năm 2021.

Vietcombank lý giải thế nào về tốc độ tăng 
trưởng tín dụng này?

Hiện nay thì quy mô tín dụng trên GDP rơi vào 
khoảng 140%, như vậy để phục vụ tăng trưởng 
GDP theo đúng định hướng của Chính phủ trong 

điều kiện kiểm soát tốt dịch bệnh thì mức độ tăng 
trưởng tín dụng toàn ngành trong năm 2021 sẽ 
dao động từ khoảng 11%-13% là mức hợp lý. 

Tại Vietcombank, trong những tháng đầu năm, 
chúng tôi đã tập trung tăng trưởng tín dụng vào 
cả đối tượng khách hàng thể nhân và đối tượng 
khách hàng tổ chức. Hiện nay, đối tượng KH thể 
nhân đã đóng góp 70% vào mức độ tăng trưởng 
tín dụng và được đẩy mạnh cho vay phục vụ nhu 
cầu đời sống, sinh hoạt và sản xuất của KH cá 
nhân. 

TIÊU ĐIỂM

Trang Trần
Về KH tổ chức, Vietcombank tập trung triển khai 

vào lĩnh vực ưu tiên, những lĩnh vực phục vụ cho 
sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực thiết 
yếu của nền kinh tế như: năng lượng tái tạo; dệt 
may, da giày để phục vụ xuất khẩu, thương mại 
xăng dầu phục vụ cho sản xuất kinh doanh. 

Tôi nghĩ rằng, một trong những yếu tố quan trọng 
nhất góp phần tạo nên tốc độ tăng trưởng tín dụng 
cao của nền kinh tế cũng như của Vietcombank 
trong những tháng đầu năm chính là việc Chính 
phủ đã kiểm soát tốt dịch bệnh đồng thời triển khai 
tiêm vắc xin. Điều này góp phần rất quan trọng 
nhằm tạo sự yên tâm, đầu tư phát triển SXKD của 
người dân cũng như của các doanh nghiệp.

Một số động lực khác có thể kể đến như: nhu cầu 
tiêu dùng của người dân tăng cao, dùng vốn đầu 
tư FDI, quy mô xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 
những tháng đầu năm. Ngoài ra, không thể không 
kể đến việc giải ngân đầu tư công, đây là những 
đồng vốn có vai trò quan trọng trong sự tăng 
trưởng tín dụng những tháng đầu năm 2021. 

Về phía Vietcombank, động lực góp phần tăng 
trưởng tín dụng trong những tháng đầu năm đó 
là hệ quả của một loạt giải pháp đồng bộ mà 
Vietcombank đã triển khai trong suốt năm 2020 
và những tháng đầu năm 2021. Đầu tiên là việc 
thực hiện cơ cấu nợ cho các KH theo Thông tư 01, 
Thông tư 03 của NHNN, tiếp đó là việc tiến hành 
nhiều đợt giảm lãi, giảm phí nhằm hỗ trợ KH bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai trong suốt 
năm 2020. Vietcombank luôn duy trì mặt bằng lãi 

suất thấp so với thị trường và triển khai cải tiến quy 
trình cấp tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
KH tiếp cận được đồng vốn từ ngân hàng. Đấy là 
những giải pháp đồng bộ mà Vietcombank đã triển 
khai trong những giai đoạn khó khăn này để hỗ trợ 
cho các KH tiếp cận được nguồn vốn một cách 
kịp thời và với chi phí thấp để hỗ trợ cho phát triển 
SXKD. Việc đồng hành cùng các KH trong những 
giai đoạn khó khăn đã giúp chúng tôi có được sự 
quan tâm, hợp tác lâu dài của KH. Đấy là nhân tố 
góp phần tăng trưởng tín dụng tại Vietcombank 
trong năm 2020 cũng như 2021 ở mức cao so với 
mặt bằng chung toàn ngành Ngân hàng.

Vietcombank kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tín 
dụng ra sao từ nay tới cuối năm, so với hạn mức 
10,5% được NHNN giao chỉ tiêu?

NHNN đã giao chỉ tiêu cho Vietcombank với 
mức 10,5% căn cứ vào một số các chỉ tiêu như 
chất lượng tín dụng, khả năng tăng trưởng tín dụng 
theo đúng định hướng, tỷ lệ cho vay trên huy động 
vốn, và hiện nay thì các chỉ số này tại Vietcombank 
đang ở mức rất tốt. Đây cũng là room tăng trưởng 
lớn nhất so với các NHTM lớn trên thị trường cũng 
như trong toàn hệ thống. 

Trên cơ sở các danh mục KH, các giải pháp đồng 
bộ mà Vietcombank đã triển khai thì chúng tôi 
nghĩ rằng nếu được NHNN cho phép tăng trưởng 
tín dụng ở mức 14% thì Vietcombank cũng có thể 
hoàn toàn đạt được con số này.

QHCC - Nguyễn Lê Bảo Minh

Xin cảm ơn ông!
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Vietcombank Hải Dương ký kết hợp đồng cấp tín dụng 
1.200 tỷ đồng với Công ty CP KCN Kỹ thuật cao An Phát 1

Ngày 26/4/2021, tại Vietcombank Hải Dương đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng 
cấp tín dụng trị giá 1.200 tỷ đồng đầu tư cho dự án kết cấu hạ tầng KCN An Phát 1 
giữa Vietcombank Hải Dương và Công ty CP KCN Kỹ thuật cao An Phát 1.

Tham dự lễ ký kết, về phía lãnh đạo tỉnh Hải 
Dương có ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương cùng lãnh đạo các phòng, 
ban, đơn vị. Về phía lãnh đạo Tập đoàn An Phát 
có ông Nguyễn Lê Trung - Phó Chủ tịch HĐQT 
CT CP Tập đoàn An Phát; ông Phạm Văn Tuấn 
- CT HĐQT kiêm TGĐ CTCP KCN Kỹ thuật cao 
An Phát 1 cùng các lãnh đạo và cán bộ của Tập 
đoàn An Phát. Về phía Vietcombank có ông 
Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc; ông 
Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc; ông 
Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng cùng đại diện 
lãnh đạo một số phòng ban tại Trụ sở chính.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng - 

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: “Tập 
đoàn An Phát, đứng đầu là công ty CP Tập đoàn 
An Phát Holdings - là nhóm khách hàng đặc 
biệt của Vietcombank. Vietcombank đã đồng 
hành cùng các công ty thuộc Tập đoàn An Phát 
trong suốt gần 10 năm qua và sẽ tiếp tục song 
hành cùng Tập đoàn An Phát trong lĩnh vực kinh      
doanh bất động sản công nghiệp thông qua dự 
án KCN An Phát 1. Vietcombank tin tưởng rằng 
Tập đoàn An Phát và Vietcombank sẽ tiếp tục 
hợp tác chặt chẽ trên tất các lĩnh vực mà hai bên 
có thế mạnh, tiếp tục hỗ trợ nhau mở rộng, củng 
cố và phát triển hoạt động, mở ra nhiều cơ hội 
hợp tác, phát triển cho các bên trong tương lai.”

TIÊU ĐIỂM

Phòng Kế toán Vietcombank Hải Dương

Ông Nguyễn Xuân Cao Cường - Giám đốc Vietcombank Hải Dương (hàng đầu, bên trái) và ông Phạm 
Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP KCN Kỹ thuật cao An Phát 1 ký kết hợp đồng tín dụng trước 

sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Vietcombank và lãnh đạo Tập đoàn An Phát

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh 
Hải Dương cho biết: “Đầu năm 2021 đến nay, 
Chính phủ đã phê duyệt 4 dự án khu công nghiệp 
tại tỉnh Hải Dương, trong đó KCN Kỹ thuật cao 
An Phát 1 là KCN đầu tiên được triển khai, đang 
trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và 
cho thuê đất. Trong bối cảnh tỉnh Hải Dương vừa 
khống chế thành công dịch bệnh COVID-19 và 
năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị 
quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, lễ ký kết 
này là tín hiệu đáng mừng cho triển vọng phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương trong thời 
gian tới.” 

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN 
An Phát 1 là một trong các dự án có diện tích và 
tổng nguồn vốn đầu tư lớn tại Hải Dương. KCN 
An Phát 1 được được định hướng trở thành KCN 
kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường, thuộc 
dự án trọng điểm của tỉnh Hải Dương, tập trung 
thu hút nhà đầu tư từ nhiều lĩnh vực và đảm bảo 
không gây ô nhiễm môi trường. Sự thành công 
của dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế 
cho Tập đoàn An Phát, cho Vietcombank mà còn 
đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh Hải Dương.

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) trao quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Tập đoàn An Phát

Ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 
phát biểu tại buổi lễ
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NỔI BẬT Vietcombank Quảng Nam: 
Hành trình 15 năm phát triển bền vững

Ngày 03/07/2021 đánh dấu chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào 
của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam 
(Vietcombank Quảng Nam). Trên hành trình 15 năm song hành cùng hệ thống,
Vietcombank Quảng Nam đã không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tựu, 
tạo dựng niềm tin với khách hàng và trở thành một trong những chi nhánh ngân hàng 
tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam.

Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế cả 
nước bước vào giai đoạn đổi mới (năm 
2006), khi hệ thống ngân hàng có 

những cải cách sâu rộng, Vietcombank Quảng 
Nam đã nhanh chóng hội nhập để phát triển và 
có những bước bứt phá ngoạn mục để khẳng 
định vị thế cũng như thương hiệu của mình.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển,    
Vietcombank Quảng Nam có tốc độ tăng 
trưởng vượt bậc về quy mô, kiểm soát tốt rủi ro, 
luôn đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và    
hiệu quả.

Về công tác huy động vốn, chi nhánh đã triển 
khai các chính sách khách hàng hợp lý, chú 

trọng đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao 
chất lượng phục vụ, mở rộng mạng lưới phòng 
giao dịch. Huy động vốn của chi nhánh liên tục 
tăng trưởng qua các năm. Đến 31/12/2020, 
tổng huy động vốn của chi nhánh đạt hơn 6.587 
tỷ đồng, tăng gấp 59 lần so với những năm đầu 
mới thành lập. Nguồn vốn của chi nhánh đã và 
đang dịch chuyển theo hướng tích cực, tăng 
dần tỷ trọng nguồn vốn giá rẻ trong cơ cấu vốn. 
Về hoạt động tín dụng, chi nhánh đã thực hiện 
đa dạng hóa hình thức cho vay, tiếp cận đến 
mọi thành phần kinh tế, đẩy mạnh cho vay các 
ngành mũi nhọn trên địa bàn Quảng Nam như 
công nghiệp chế tạo ô tô, công nghiệp hỗ trợ… 
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Võ Văn Đức Nguyễn Thanh Thắng
THƯ CHÚC MỪNG VIETCOMBANK QUẢNG NAM

CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
Thân gửi: Tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Quảng Nam

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Vietcombank Quảng Nam (03/07/2006-03/07/2021), 
Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Vietcombank thân ái gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động đã và 
đang công tác tại Vietcombank Quảng Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 03/07/2006, đến nay, Vietcombank Quảng 
Nam đã tròn 15 năm xây dựng và phát triển, khẳng định được uy tín, thương hiệu, vị thế là ngân hàng số 
một trên địa bàn, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống Vietcombank cũng như cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam. Với những thành tích đạt được trong 15 năm hoạt động, 
Vietcombank Quảng Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam trao tặng những phần thưởng cao quý.

Những dấu ấn lịch sử đó là kết tinh của ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao cùng sự năng 
động, nhiệt huyết, nỗ lực không ngừng của Ban Giám đốc, tập thể cán bộ nhân viên, người lao động   
Vietcombank Quảng Nam. Chi nhánh đã luôn bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược theo chỉ 
đạo của Ban lãnh đạo Vietcombank, khẳng định được uy tín và thương hiệu của tổ chức tín dụng hàng 
đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ban lãnh đạo Vietcombank luôn tin tưởng Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên, người lao 
động Vietcombank Quảng Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 15 năm xây dựng và phát triển với sự 
đoàn kết, tâm huyết, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận và chinh phục các mục tiêu mới; Tiếp tục giữ vững vị trí 
là chi nhánh ngân hàng hàng đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với hoạt động kinh doanh luôn đạt hiệu 
quả cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như góp phần quan trọng 
vào sự phát triển của Vietcombank trong giai đoạn mới.  

Thân ái!
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT

Nghiêm Xuân Thành

Tổng Giám đốc

Phạm Quang Dũng
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NỔI BẬT

Dư nợ cho vay đến cuối năm 2020 đạt 10.452 
tỷ đồng, tăng gấp 24 lần so với dư nợ tại thời 

điểm cuối năm 2006. Vietcombank Quảng Nam 
luôn đề cao việc kiểm soát chất lượng tín dụng, 
không hạ chuẩn tín dụng, tăng trưởng đi đôi với 
an toàn. Do đó tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu duy trì 
ở mức rất thấp. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 
của chi nhánh đều đạt và vượt qua các năm. Số 
lượng khách hàng của chi nhánh liên tục tăng 
qua các năm. Đến nay, chi nhánh đã thiết lập 
quan hệ với hơn 3.600 khách hàng tổ chức và 
hơn 193.000 khách hàng cá nhân. Chi nhánh 
luôn chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng 
mới, khách hàng tiềm năng để đầu tư cho vay, 
đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh nhà. Nhiều năm liền, Vietcombank 
Quảng Nam được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 
Nam tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối các Ngân 
hàng Thương mại trên địa bàn. 

Bên cạnh việc không ngừng nỗ lực trong 
hoạt động kinh doanh, tạo dựng được vị thế và 
thương hiệu trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ, tín 
dụng và dịch vụ ngân hàng, Vietcombank Quảng 
Nam còn hướng đến sự tăng trưởng kinh tế - xã 
hội của địa phương, đồng hành phát triển cùng 
doanh nghiệp và luôn quan tâm thực hiện trách 

nhiệm với cộng đồng bằng hàng loạt chương 
trình an sinh xã hội mang nhiều ý nghĩa. Đặc 
biệt Vietcombank Quảng Nam luôn chú trọng 
các hoạt động về nguồn, hoạt động “đền ơn đáp 
nghĩa” nhằm phát huy truyền thống “uống nước 
nhớ nguồn”, thể hiện lòng tri ân, lòng biết ơn sâu 
sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh cho 
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tựu đạt được, Vietcombank 
Quảng Nam đã vinh dự đón nhận nhiều phần 
thưởng cao quý như: Huân chương Lao động 
Hạng Ba, Hạng Hai của Chủ tịch nước; Cờ thi 
đua của Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của 
UBND tỉnh; Cờ thi đua và Bằng khen của Thống 
đốc NHNN Việt Nam; Giấy khen của Chủ tịch 
HĐQT/TGĐ Vietcombank nhiều năm liên tục… 

Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được 
trong chặng đường 15 năm xây dựng và phát 
triển, bên cạnh sự đoàn kết và những nỗ lực rất 
lớn từ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân 
viên, Vietcombank Quảng Nam còn nhận được 
sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện 
của Lãnh đạo tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban lãnh đạo và 
các phòng, ban của Vietcombank Trung ương. 
Đặc biệt là mối quan hệ thân thiện, bình đẳng, 
tin tưởng, hợp tác cùng phát triển của các khách 
hàng đã giúp Vietcombank Quảng Nam từng 
bước khẳng định và nâng cao vị thế, hình ảnh và 
thương hiệu của mình trên địa bàn.

Trong chặng đường sắp tới, tin tưởng rằng, 
bằng sự kề vai sát cánh, kế thừa, phát huy truyền 
thống đầy tự hào, Viecombank Quảng Nam sẽ 
tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao và tiếp tục hành 
trình cùng hệ thống Vietcombank chinh phục 
những đỉnh cao mới cũng như có những đóng 
góp xây dựng để Quảng Nam trở thành tỉnh khá 
của cả nước như Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ 
tỉnh đã đề ra.

Cấp ủy, Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng và các Đảng viên Vietcombank Quảng Nam 
dâng hương tại Tượng đài Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ

GHI NHẬN CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG NAM VÀ KHÁCH HÀNG
 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA VIETCOMBANK QUẢNG NAM:

Đồng chí Phan Việt Cường - Uỷ viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh,Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Quảng 
Nam: “… Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, 
với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và 
không ngừng sáng tạo, đổi mới; tập thể cán bộ, 
nhân viên, người lao động Vietcombank Quảng 
Nam qua các thời kỳ luôn nêu cao tinh thần 
đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tính 
năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. Hoạt động của Vietcombank Quảng Nam 
luôn bám sát vào các chủ trương, định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là tổ chức tín 
dụng tiên phong trong việc đầu tư các dự án 
sản xuất và lắp ráp ô tô, góp phần thiết thực xây 
dựng thành công Khu công nghiệp sản xuất và 
lắp ráp ô tô tại Khu kinh tế mở Chu Lai, cũng như 
phục vụ cho việc đầu tư các dự án phát triển 
công nghiệp và dịch vụ tại các khu, cụm công 
nghiệp, các dự án nghỉ dưỡng, dịch vụ cao cấp 
trọng điểm của tỉnh nhà, góp phần quan trọng 
thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển giàu, đẹp của 
quê hương Quảng Nam anh hùng…”

Ông Phạm Trọng - Phó Giám đốc phụ trách 
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng 
Nam: “…Trong quá trình lãnh đạo và theo dõi 
hoạt động các ngân hàng trên địa bàn, tôi đánh 
giá cao hoạt động của Vietcombank Quảng 
Nam. Từ một đơn vị có nhiều khó khăn, hạn chế 
ban đầu nhưng với sự nỗ lực không ngừng, vượt 
qua nhiều khó khăn, thách thức, vươn lên phát 
triển mạnh mẽ về quy mô, mạng lưới, cơ sở vật 
chất cũng như đội ngũ cán bộ nhân viên, đến 
hôm nay Vietcombank Quảng Nam đã trở thành 
một tập thể vững mạnh, luôn dẫn đầu trong 
khối thi đua Ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam.”

Bà Trần Thị Dung  - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc Công ty CP Tuấn Đạt: “… Công ty CP 
Tuấn Đạt đã thiết lập quan hệ với Vietcombank 
Quảng Nam ngay từ đầu mới thành lập và được 
ngân hàng hỗ trợ tư vấn nhiều dịch vụ vượt trội 
trong thanh toán quốc tế, bảo lãnh, tài trợ tín 
dụng… mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt 
động kinh doanh của công ty. Với chúng tôi, 
Vietcombank Quảng Nam là một người bạn, một 
đối tác lâu dài, đáng tin cậy.”
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Vietcombank tiếp tục mở rộng các dịch vụ và tiện ích 
cung cấp cho khách hàng cá nhân trên ứng dụng VCB Digibank

Liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng dịch 
vụ nhằm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời 
nhất cho khách hàng, Vietcombank tiếp tục bổ 
sung một số tính năng mới trên Ngân hàng số 
VCB Digibank như sau:

Dịch vụ trả góp linh hoạt qua thẻ tín 
dụng quốc tế Vietcombank:

Dịch vụ này cho phép chủ thẻ tín dụng cá 
nhân của Vietcombank đã đăng kí sử dụng 
VCB Digibank thực hiện chuyển một hoặc 
nhiều giao dịch mua hàng hóa/ dịch vụ bằng 
thẻ tín dụng quốc tế của Vietcombank thành 
những khoản thanh toán đều nhau và được 
thanh toán trong nhiều kỳ sao kê tiếp theo 
(chỉ áp dụng đối với các giao dịch có trạng 
thái chờ lên sao kê).

Triển khai nộp BHXH trên VCB Digibank

Tính năng nộp BHXH trên VCB Digibank nay đã 
được áp dụng trên phiên bản web và phiên bản 
ứng dụng trên thiết bị di động. VCB Digibank hỗ 
trợ lưu danh bạ nộp Bảo hiểm xã hội tạo thuận 
lợi cho khách hàng với những lần nộp sau.

Cơ chế tự động kích hoạt tin nhắn thông 
báo biến động số dư qua app - OTT Alert:

Từ nay, tính năng OTT alert sẽ được kích hoạt 
tự động ngay khi khách hàng đăng nhập ứng 
dụng VCB Digibank. Đây là dịch vụ thông báo 
biến động số dư tài khoản qua app hoàn toàn 
MIỄN PHÍ. Dịch vụ SMS chủ động của khách 
hàng sẽ không tự động ngừng sau khi đăng kí 
dịch vụ thông báo biến động số dư OTT alert 
thành công.

NỔI BẬT
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Cấp mới, cấp lại PIN thẻ trên VCB Digibank:

Dịch vụ này cho phép khách hàng cá nhân là 
chủ thẻ chính của Vietcombank và đã đăng kí sử 
dụng VCB Digibank có thể thực hiện yêu cầu Cấp 
mới/thay đổi mã PIN thẻ ngay trên VCB Digibank 
thay vì phải ra quầy giao dịch như trước đây.

Bổ sung việc sử dụng nguồn vay thấu chi 
trên VCB Digibank

Bổ sung việc sử dụng nguồn vay thấu chi đối 
với các giao dịch thực hiện trên VCB Digibank đối 
với các khách hàng đã được Vietcombank cấp 
hạn mức thấu chi. 

Theo đó, các loại giao dịch được sử dụng 
nguồn vay thấu chi là các giao dịch tài chính trên 
VCB Digibank trừ các loại giao dịch sau: Chuyển 
tiền cùng CIF; Nộp tiền chứng khoán; Mở tiết 
kiệm, nộp thêm tiền vào tiết kiệm; Mở tải khoản 
tiền gửi tích lũy; Gửi gốc trong kỳ theo lựa chọn; 
Thanh toán thẻ tín dụng; Thanh toán khoản vay 
tài chính.

Vietcombank đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi tại sự kiện 

“Vietcombank Xin Chào Thái Nguyên”

Hàng trăm quà tặng có ý nghĩa được ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên 
dành tặng cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ lần đầu tiên. 
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Vietcombank Xin Chào Thái Nguyên”, 
diễn ra từ ngày 26 - 28/04/2021.

Quà tặng áp dụng cho khách hàng đăng ký mới 
các dịch vụ như Tài khoản thanh toán, Ngân hàng 
số VCB Digibank, Thẻ thanh toán, Gói tài khoản. 
Ngoài ra, Vietcombank còn triển khai nhiều hoạt 
động thú vị nhằm tạo cơ hội tương tác với khách 
hàng lưu lại những kỷ niệm ý nghĩa tại chi nhánh 
Thái Nguyên. 

Bên cạnh các hoạt động hấp dẫn trong khuôn 
khổ sự kiện “Vietcombank Xin Chào Thái Nguyên”, 
khách hàng đăng ký dịch vụ tại Vietcombank Thái 
Nguyên vẫn được hưởng những ưu đãi từ các 
chương trình Vietcombank đang triển khai. Tiêu 
biểu là ưu đãi hoàn tiền đến 2 triệu đồng khi mở 
thẻ tín dụng Amex; Quà tặng lên đến 2 chỉ vàng 
SJC khi tham gia hợp đồng bảo hiểm FWD tại 
Vietcombank; Vay nhanh - Lãi thấp chỉ từ 5,7%/
năm. 

Đại diện Vietcombank cho biết: “Chương trình 
“Vietcombank Xin Chào Thái Nguyên” là hoạt 
động ý nghĩa tiếp cận đến những khách hàng 
tiềm năng, phổ biến những chính sách hỗ trợ và 
dịch vụ tài chính ưu việt nhất dành cho mỗi cá 
nhân. Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác hấp 
dẫn được kỳ vọng sẽ mang đến cho những khách 
hàng đã và đang đồng hành cùng Vietcombank 
nhiều trải nghiệm mới lạ, độc đáo hơn, góp phần 
khuếch trương hoạt động của điểm giao dịch.” 

Vietcombank Thái Nguyên chính thức đi vào 
hoạt động từ năm 2013, nối dài hệ thống mạng 
lưới tới khu vực Đông Bắc của đất nước, thể hiện 
vị thế của Vietcombank như “Ngân hàng hàng 
đầu vì Việt Nam thịnh vượng”.

Vietcombank Thái Nguyên tổ chức roadshow 
quảng bá dịch vụ của ngân hàng

Hàng nghìn quà tặng hấp dẫn được gửi trao đến khách hàng 
qua chương trình “Vietcombank Xin Chào Thái Nguyên”

MKTBL
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Đăng ký dịch vụ, nhận ngay quà chất tại Vietcombank 
chi nhánh Tân Sài Gòn

Từ 26/4 - 28/04/2021, tại Vietcombank chi nhánh Tân Sài Gòn diễn ra sự kiện 
với nhiều ưu đãi, quà tặng dành cho khách hàng lần đầu đăng ký các dịch vụ: 
Tài khoản thanh toán, Ngân hàng số VCB Digibank, Thẻ thanh toán, Gói tài khoản.

“Vietcombank Xin Chào Quý khách” nằm trong 
chuỗi sự kiện do Vietcombank tổ chức, nhằm giới 

thiệu các sản phẩm, dịch vụ đa dạng với lợi thế cạnh 
tranh và ưu đãi hấp dẫn đến đông đảo người dân thị 
trấn Nhà Bè nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung.

Theo đó, các khách hàng lần đầu đăng ký các 
dịch vụ: Tài khoản thanh toán, Ngân hàng số VCB 
Digibank, Thẻ thanh toán, Gói tài khoản sẽ có cơ hội 
bốc thăm trúng thưởng những phần quà hấp dẫn.

Ngoài ra, khách hàng trải nghiệm dịch vụ cũng có 
cơ hội tham gia các hoạt động tương tác thú vị, đem 
lại những phút giây thư giãn và kỷ niệm đáng nhớ với 
văn phòng giao dịch theo địa chỉ 1943 - 1945 đường 
Huỳnh Tấn Phát, khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, TP.HCM.

MKTBL QHCC

NỔI BẬT

Vietcombank và Smartnet phối hợp thanh toán bằng mã QR

Liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng dịch 
vụ nhằm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời 
nhất cho khách hàng, Vietcombank đã hợp tác 
với Smartnet để tiếp tục mở rộng đơn vị chấp 
nhận thanh toán mã QR trên Ngân hàng số VCB 
Digibank. 

Theo đó, từ ngày 06/05/2021, thông qua hệ 
thống kết nối trực tuyến  giữa Vietcombank và 
Smartnet, khách hàng có thể thanh toán bằng 
hình thức QR code cho các hóa đơn dịch vụ, mua 
sắm hàng hóa tại các trang thương mại điện tử, 
điểm bán hàng của các đơn vị chấp nhận thanh 
toán.

Những ưu điểm vượt trội:

Nhanh chóng: Chỉ mất vài giây để hoàn 
thành giao dịch (scan - pay - go).

Bảo mật: Khách hàng được bảo mật nhiều 
lớp bao gồm: Mật khẩu mở điện thoại; Mật 
khẩu mở ứng dụng; Mã OTP.

Hoàn toàn miễn phí.

Việc dễ dàng thanh toán bằng mã QR giúp khách hàng 
chủ động hơn trong các giao dịch hằng ngày

MKTBL QHCC

Vietcombank khởi động Dự án Giải pháp phần mềm hệ thống 
khởi tạo khoản vay cho khách hàng bán lẻ (RLOS)

Ngày 17/05/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
đã trang trọng tổ chức Lễ khởi động Dự án Đầu tư Hệ thống khởi tạo khoản vay bán lẻ 
(RLOS) cùng với Liên danh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS) 
và hãng Nucleus Software Exports Limited.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - PTGĐ Vietcombank, Trưởng BTK dự 
án phát biểu tại lễ khởi động

Quang cảnh lễ khởi động dự án thực hiện qua cầu truyền hình

Nguyễn Minh Yến

Tiện lợi: Thanh toán mọi lúc, mọi nơi chỉ với 
chiếc điện thoại có cài đặt VCB Digibank, không 
phải mang tiền mặt hay các thẻ vật lý khác.
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Chiều ngày 10/05/2021, tại Trụ sở chi nhánh Thăng Long (Vietcombank Thăng Long) 
đã tổ chức lễ trao thưởng chương trình khuyến mại “Xuân vui như ý, Năm mới phát tài 
cùng thẻ Vietcombank Visa.” Vietcombank Thăng Long may mắn có khách hàng 
trúng giải cao nhất trị giá 500 triệu VND.

Nguyễn Hùng Tân Trần Sơn Lam

Chương trình khuyến mại (CTKM) “Xuân vui 
như ý, Năm mới phát tài cùng thẻ Vietcombank 
Visa” triển khai từ ngày 25/12/2020 đã chính 
thức kết thúc vào ngày 31/03/2021 với 343.426 
khách hàng đủ điều kiện tham gia và 17.071.801 
mã dự thưởng. Bằng hình thức quay số trúng 
thưởng, Vietcombank đã tìm ra chủ nhân của 
những giải thưởng giá trị nhất gồm 6 giải thưởng 
là Sổ tiết kiệm (01 STK trị giá 500 triệu VND, 02 
STK trị giá 50 triệu VND và 03 STK trị giá 10 triệu 
VND); trong đó bà Nguyễn Thị Thùy Linh, khách 
hàng của Vietcombank Thăng Long đã may mắn 
trúng giải thưởng có giá trị cao nhất là một sổ 
tiết kiệm trị giá 500 triệu VND.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông Nguyễn Danh 
Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Thăng 
Long đã tiến hành trao cho khách hàng may 
mắn nhất của chương trình là giải Phát tài trị giá 

500 triệu VND cho bà Nguyễn Thị Thùy Linh.
Trong niềm vui bất ngờ khi nhận được giải 

thưởng, khách hàng Nguyễn Thị Thùy Linh đã 
gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo 
Vietcombank nói chung, Vietcombank Thăng 
Long nói riêng và bày tỏ sự hài lòng khi sử dụng 
dịch vụ của Vietcombank trong thời gian qua.

NỔI BẬT

Vietcombank Thăng Long trao giải Phát tài trị giá 500 triệu đồng

Trao giải chương trình “Xuân vui như ý,

Sáng ngày 14/05/2021, tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 
Chi nhánh Hưng Yên (Vietcombank Hưng Yên) đã tổ chức lễ trao thưởng chương trình 
khuyến mại “Xuân vui như ý, Năm mới phát tài cùng thẻ Vietcombank Visa”.

Nhằm khuyến khích khách hàng tích cực sử 
dụng nhiều hơn các phương thức giao dịch không 
dùng tiền mặt, Vietcombank đã triển khai Chương 
trình khuyến mại “Xuân vui như ý, Năm mới phát 
tài cùng thẻ Vietcombank Visa” nhân dịp chào 
Năm mới Xuân Tân Sửu. Chương trình được triển 
khai chính thức từ ngày 25/12/2020 đến ngày 
31/03/2021 với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Bằng hình thức quay thưởng theo đúng thể lệ 
của Chương trình, Vietcombank đã tìm ra chủ 

nhân của 6 giải thưởng có giá trị. Vietcombank 
Hưng Yên vinh dự có Khách hàng Lê Thị Thanh 
Hằng đã nhận được giải Phát Lộc với giá trị giải 
thưởng là Sổ tiết kiệm 50 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank 
Hưng Yên gửi lời chúc mừng cũng như cảm ơn 
đến khách hàng Lê Thị Thanh Hằng đã tin tưởng 
sử dụng sản phẩm dịch vụ của Vietcombank; 
mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, 

gắn bó của khách hàng đối 
với dịch vụ của Vietcombank, 
đặc biệt gia tăng sử dụng 
dịch vụ thẻ để dần thay thế 
phương thức giao dịch tiền 
mặt. Trong niềm vui bất ngờ 
khi nhận được giải thưởng, 
khách hàng Lê Thị Thanh 
Hằng đã gửi lời cảm ơn đến 
Ban lãnh đạo Vietcombank 
nói chung, Vietcombank Hưng 
Yên nói riêng và bày tỏ sự hài 
lòng khi sử dụng dịch vụ của 
Vietcombank trong thời gian 
qua.

Đàm Thị Ngọc Huế

Vietcombank Hưng Yên trao giải Phát lộc

Năm mới phát tài cùng thẻ Vietcombank Visa”



28 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 333 - THÁNG 06/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 333 - THÁNG 06/2021 29

NỔI BẬT

Vietcombank Sở giao dịch

Ngày 28/04/2021, tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Sở giao dịch (Vietcombank Sở giao dịch) đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm 
lại Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch.

Phạm Thu Lan

BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy 
viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên 
HĐQT Vietcombank đã trao quyết 

định bổ nhiệm lại ông Hồ Văn Tuấn giữ chức vụ 
Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch kể từ ngày 
03/05/2021. 

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông 
Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank 
đã có phát biểu đánh giá cao những kết quả mà 
tập thể Vietcombank Sở giao dịch đã đạt được 
trong thời gian qua khi là đơn vị duy nhất trong 
hệ thống Vietcombank đạt danh hiệu Chi nhánh 
đặc biệt xuất sắc 6 năm liên tục và là Chi nhánh 
tiêu biểu dẫn đầu trong công tác Đảng, công tác 
nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong 
trào. Trong nhiệm kỳ 2017-2021 vừa qua, dưới 
sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của ông Hồ Văn 
Tuấn, Vietcombank Sở giao dịch luôn đi đầu và 
triển khai thành công các chiến lược và định 
hướng kinh doanh của Vietcombank trong từng 

thời kỳ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng trong 
nhiệm kỳ mới, ông Hồ Văn Tuấn sẽ tiếp tục phát 
huy những năng lực, kinh nghiệm của bản thân, 
cùng Ban Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch 
xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh toàn 
diện, đạt được nhiều thành tích trong công tác 
kinh doanh, phát huy vai trò, vị trí của một Chi 
nhánh đặc biệt quan trọng, giữ vai trò dẫn dắt 
định hướng và đóng góp trọng yếu cho hệ thống 
Vietcombank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Văn Tuấn - 
Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch bày tỏ lời 
cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Ngân hàng 
Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội và Ban lãnh đạo 
Vietcombank 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 
toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh đoàn kết, 
đồng lòng, xây dựng tập thể Vietcombank Sở 
giao dịch không ngừng lớn mạnh, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững vị thế là 
đơn vị đầu tàu, góp phần vào thành công chung 
của hệ thống Vietcombank.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu 
giao nhiệm vụ

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank đã trao Quyết 
định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Toàn 
- Trưởng phòng Khách hàng Bán lẻ giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Vietcombank Ba Đình kể từ 
ngày 17/05/2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức 
Toàn - tân Phó Giám đốc Vietcombank Ba 
Đình cảm ơn sự tín nhiệm, quan tâm của Ban 
lãnh đạo Vietcombank cùng Ban Giám đốc 
Vietcombank Ba Đình đã luôn động viên và 
trao cho cán bộ cơ hội phát triển, đồng thời 
cam kết sẽ nỗ lực hết mình, chung sức đồng 
lòng cùng Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên 
chi nhánh phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp 
theo, xây dựng chi nhánh ngày càng vững 
mạnh, đóng góp vào sự thành công chung của 
toàn hệ thống Vietcombank.

Vietcombank Ba Đình

Chiều ngày 14/05/2021, tại trụ sở 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 
Chi nhánh Ba Đình (Vietcombank Ba Đình) 
đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm 
Phó Giám đốc Vietcombank Ba Đình.

Nguyễn Việt Trí Thanh

Ngày 29/04/2021 tại trụ sở chi nhánh, 
đã diễn ra Lễ công bố quyết định
bổ nhiệm lại Giám đốc Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - 
Chi nhánh Thăng Long
(Vietcombank Thăng Long).

Vietcombank Thăng Long

Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội (ngoài cùng bên 
trái) và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao 
Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Danh Phương 
được bổ nhiệm lại Giám đốc Vietcombank Thăng Long

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT 
Vietcombank đã trao Quyết định bổ nhiệm lại 
chức vụ Giám đốc Vietcombank Thăng Long cho 
ông Nguyễn Danh Phương, đồng thời đánh giá 
cao sự chuyển đổi thành công của Vietcombank 
Thăng Long trong việc hoàn thành song song 
hai đề án Ngân hàng tốt - Ngân hàng Xấu; là một 
trong 7 chi nhánh 5 năm liên tiếp hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Danh 
Phương - Uỷ viên BCH Đảng ủy Vietcombank, 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Thăng 
Long cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo cấp trên, 
đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình với trách 
nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ.
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Vietcombank Bến Tre

Ngày 04/5/2021, tại Trụ sở Chi nhánh
Vietcombank Bến Tre đã tổ chức lễ công bố 
quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo 
tại PGD Mỏ Cày Nam và PGD Chợ Lách.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Thuận - Giám đốc 
Vietcombank Bến Tre đã trao quyết định bổ 
nhiệm ông Nguyễn Bảo Thịnh - cán bộ Phòng 
giao dịch (PGD) Chợ Lách giữ chức vụ Phó 
Trưởng PGD Chợ Lách và  ông Nguyễn Thanh 
Xuân - cán bộ PGD Mỏ Cày Nam giữ chức 
vụ Phó trưởng PGD Mỏ Cày Nam kể từ ngày 
01/5/2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Bảo 
Thịnh và ông Nguyễn Thanh Xuân  bày tỏ cảm 
ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Chi nhánh đã tin 
tưởng, giao trọng trách. Các đồng chí tân Phó 
Trưởng PGD cam kết sẽ luôn cố gắng, nỗ lực, 
không ngừng học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ mới được giao với tinh thần trách nhiệm cao 
nhất. 

Vietcombank Huế 
khai trương hoạt động 
Phòng giao dịch Tây Lộc

Sáng ngày 07/5/2021, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 
(Vietcombank Huế) đã chính thức 
đưa vào hoạt động Phòng giao dịch (PGD) 
Tây Lộc tại địa chỉ số 160 Nguyễn Trãi, 
phường Tây Lộc, TP Huế,
 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với nỗ lực không ngừng nhằm mở rộng mạng 
lưới hoạt động, mang đến cho khách hàng tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế những trải nghiệm dịch vụ 
với chất lượng tốt nhất, Vietcombank Huế đã 
đưa vào hoạt động PGD Tây Lộc trên cơ sở đổi 
tên và chuyển địa điểm PGD Hùng Vương (địa 
chỉ số 2A Hùng Vương, phường Phú Nhuận, TP 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

PGD Tây Lộc tọa lạc tại số 160 Nguyễn Trãi, 
phường Tây Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
có vị trí đắc địa, khu vực tập trung đông dân 
cư, gần chợ, trung tâm thương mại, có nhiều cơ 
sở kinh doanh, giao thông thuận tiện. PGD Tây 
Lộc được thiết kế theo chuẩn nhận diện thương 
hiệu Vietcombank với cơ sở vật chất khang 
trang, hiện đại, diện tích rộng rãi, thông thoáng, 

cùng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, giỏi chuyên 
môn nghiệp vụ, chu đáo tận tâm, cung cấp đầy 
đủ các dịch vụ ngân hàng phù hợp với mọi đối 
tượng khách hàng, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều 
trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

NỔI BẬT

Châu Mộng Diễm

Nguyễn Anh Tuấn

Để cập nhật địa chỉ do thay đổi địa giới đơn vị 
hành chính căn cứ Nghị quyết 1111/NQ-UBT-
VQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức 
thuộc TP Hồ Chí Minh, Vietcombank Thủ Đức 
thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh và các phòng 
giao dịch như sau:

Chi nhánh và PGD Địa chỉ mới

TRỤ SỞ CHI NHÁNH
Số 50A đường Đặng Văn Bi, Khu phố 4, phường 

Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

PHÒNG GIAO DỊCH VẠN PHÚC
Số 156 Đường 16, Khu nhà ở Đông Nam, Khu 

phố 5, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP 
Hồ Chí Minh.

PHÒNG GIAO DỊCH PHỐ ĐÔNG
Khu chế xuất Linh Trung I, phường Linh Trung, 

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

PHÒNG GIAO DỊCH LINH TRUNG
Lô 83, Khu chế xuất Linh Trung II, phường Bình 

Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

PHÒNG GIAO DỊCH PHƯỚC LONG
Tầng 1-2, Số  133A đường Đỗ Xuân Hợp, phường 

Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Hồng Đào

Vietcombank An Giang thay đổi Phòng giao dịch Thoại Sơn

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-VCB-TCNS, 
ngày 28/04/2021 của Tổng Giám đốc Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc thay 
đổi tên gọi và địa điểm Phòng Giao dịch TTTM 

Long Xuyên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh An Giang, Phòng Giao dịch 
TTTM Long Xuyên thay đổi tên và địa điểm giao 
dịch kể từ ngày 04/05/2021 như sau:

 Tên và địa điểm cũ: Tên và địa điểm mới:

+ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại 
thương Việt Nam - Chi  nhánh An Giang - Phòng 
Giao dịch Trung tâm thương mại Long Xuyên.

+ Địa điểm: 12 Nguyễn Huệ A, phường Mỹ 
Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

+ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại 
thương Việt Nam - Chi  nhánh An Giang - Phòng 

Giao dịch Thoại Sơn.
+ Địa điểm: số 327 Nguyễn Huệ, ấp Bắc Sơn, 

thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
+ Điện thoại: 02963 940023 – 02963 940024

Phan Hùng Thức
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NỔI BẬT

Vietcombank Thanh Xuân 
ra mắt PGD mới An Khánh

Với nỗ lực không ngừng nhằm mở rộng 
mạng lưới hoạt động, mang đến cho 
khách hàng những trải nghiệm dịch 

vụ với chất lượng tốt nhất, Vietcombank Thanh 
Xuân đã đưa vào hoạt động PGD An Khánh trên 
cơ sở đổi tên và chuyển địa điểm PGD Lai Xá 
(địa chỉ tầng 1 tòa nhà Nam Thắng, Cụm công 
nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, 
TP Hà Nội).

PGD An Khánh tọa lạc tại Lô số A10-NV4, 
Ô số 1, Khu A, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - 
Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội có vị trí 
đắc địa, khu đô thị mới dân cư đông đúc, gần 

chợ, trung tâm thương mại, cụm công nghiệp, 
có nhiều cơ sở kinh doanh, giao thông thuận 
tiện. PGD An Khánh được thiết kế theo chuẩn 
nhận diện thương hiệu Vietcombank với cơ sở 
vật chất mới, khang trang, hiện đại, rộng rãi, 
thông thoáng, cùng đội ngũ cán bộ có năng lực, 
chu đáo tận tâm, cung cấp đầy đủ các dịch vụ 
ngân hàng phù hợp với mọi đối tượng khách 
hàng, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm 
dịch vụ tốt  nhất.

Nhân dịp khai trương, PGD An Khánh dành 
nhiều phần quà hấp dẫn cho khách hàng đến 
giao dịch.

Sáng ngày 31/5/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –
Chi nhánh Thanh Xuân (Vietcombank Thanh Xuân) đã chính thức đưa vào hoạt động 
Phòng giao dịch (PGD) An Khánh tại địa chỉ số: Lô số A10-NV4, Ô số 1, Khu A,
Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Giám đốc Vietcombank Thanh Xuân Lê Huy Hoàng
(hàng đầu thứ 2 từ phải sang), Phó Giám đốc Phạm 
Thành Trung (hàng 1 ngoài cùng bên trái) chụp ảnh 
lưu niệm chúc mừng PGD An Khánh

Ông Lê Huy Hoàng - Giám đốc Vietcombank Thanh Xuân (thứ 2 
từ phải sang) thay mặt Ban Giám đốc tặng quà chúc mừng khai 
trương PGD An Khánh

Nguyễn Xuân Vĩnh Thành

Vietcombank Chí Linh 
mở rộng mạng lưới hoạt động phục vụ khách hàng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam - Chi nhánh Chí Linh (Vietcombank 

Chí Linh) trân trọng thông báo: kể từ ngày 
10/05/2021, Vietcombank Chí Linh chính thức 
tiếp nhận hoạt động của 3 phòng giao dịch 
được chuyển giao từ Vietcombank Hải Dương, 
gồm: 

1. Phòng giao dịch Phả Lại: đường Lê Thánh 
Tông, khu dân cư Phao Sơn, phường Phả 
Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 
02203.589406.

2. Phòng giao dịch Kim Thành: khu phố 
Ga, quốc lộ 5A, thị trấn Phú Thái, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 
0220.3720936

3. Phòng giao dịch Kinh Môn: số 319 đường 
Minh Tân, phường Minh Tân, thị xã Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 
02203.522345

Nhân sự kiện này, Vietcombank 
Chí Linh triển khai nhiều chương 
trình ưu đãi hấp dẫn, quý khách 
hàng đến giao dịch tại chi nhánh 
và các phòng giao dịch thuộc 
Vietcombank Chí Linh có cơ hội 

nhận được các phần quà với nhiều ưu đãi, gồm:
- Hơn 300 quà tặng dành cho khách hàng gửi 

tiết kiệm, vay vốn, mua bảo hiểm và đăng ký 
gói tài khoản của Vietcombank.

- Miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ 
thống Vietcombank, miễn phí phát hành và duy 
trì thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế khi đăng ký các 
gói tài khoản của Vietcombank.

- Ưu đãi cho vay với lãi suất chỉ từ 5,7%/năm.
Bên cạnh đó, Vietcombank Chí Linh còn cung 

cấp các giải pháp tài chính như:
- Cho vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh, 

mua nhà, mua xe ô tô, tiêu dùng….với lãi suất 
ưu đãi và thời gian vay linh hoạt.

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn linh hoạt, lãi suất cạnh 
tranh.

- Dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank và các 
gói tài khoản an toàn, bảo mật, 
tiết kiệm, tiện lợi.

- Dịch vụ thanh toán chuyển 
tiền trong nước và quốc tế nhanh 
chóng.

- Dịch vụ thẻ đa dạng, hiện đại 
và đẳng cấp.

Hoàng Vân
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NHỊP SỐNG

 Vietcombank Ninh Thuận

Ngày 11/05/2021, Chi bộ Vietcombank Ninh Thuận đã tổ chức 
Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Bá Thái - 
Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng giao dịch Ninh Phước.

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thành Trung - Bí thư 
Chi bộ đã trao quyết định kết nạp Đảng viên mới 
đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của 
người Đảng viên và phân công Đảng viên chính 
thức tiếp tục giúp đỡ Đảng viên mới trong thời 
gian dự bị.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Bá Thái - 
Đảng viên mới được kết nạp đã đọc lời tuyên thệ 
và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng 
là người Đảng viên gương mẫu, góp phần xây 
dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Ngô Thành Trung - Bí thư Chi bộ (bên trái) 
và đồng chí Đinh Viết Châu - Chủ tịch Công đoàn (bên 
phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng 
viên mới được kết nạp của Chi bộ

Dương Mỹ Thể

Vietcombank Bình Phước 

Tham dự hành trình về nguồn và lễ kết 
nạp Đảng viên mới có đ/c Nguyễn Tấn   
Phát - Bí thư Chi bộ cùng các Đảng viên 
đang sinh hoạt tại Chi bộ Vietcombank 
Bình Phước.  

Chi bộ đã tham quan khu di tích, làm lễ 
dâng hương và tổ chức Lễ kết nạp Đảng 
viên mới cho 2 quần chúng ưu tú. Tại buổi 
lễ kết nạp Đảng viên mới, đ/c Nguyễn Tấn 
Phát -  Bí thư Chi bộ đã giao nhiệm vụ, 
phân công người tiếp tục hướng dẫn 2 đ/c 
Đảng viên mới trong thời gian thử thách. 

Chuyến hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch 

sử Trường Dục Thanh, tỉnh Bình Thuận là đợt 
sinh hoạt chính trị ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, 
Đảng viên của Chi bộ Vietcombank Bình Phước.

Công tác phát triển Đảng tại các Chi bộ:

Duy Khanh

Châu Mộng Diễm

Vietcombank Kỳ Đồng 

Sáng 20/04/2021, tại Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam, 
tỉnh Tây Ninh, Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Kỳ Đồng (Vietcombank Kỳ Đồng) đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên 
mới cho 07 quần chúng ưu tú.

Lễ kết nạp Đảng viên mới được tổ chức trang 
nghiêm theo đúng các trình tự, quy định của Điều 
lệ Đảng. Các Đảng viên mới được kết nạp cảm thấy 
rất vinh dự và tự hào được đứng vào hàng ngũ của 
Đảng, đặc biệt là được tổ chức kết nạp tại một căn 
cứ địa cách mạng quan trọng. 

Các Đảng viên trong Chi bộ đã có dịp tham quan 
Nhà trưng bày di tích lịch sử với khoảng 1.000 hình 
ảnh, hiện vật về đời sống sinh hoạt và chiến đấu 
của các chiến sĩ cách mạng tại chiến khu xưa. Cũng 
nhân dịp này, phát huy truyền thống “uống nước nhớ 
nguồn”, Chi bộ đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 20 gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Vietcombank Bến Tre 

Ngày 22/04/2021, tại trụ sở chi nhánh, Chi bộ Vietcombank Bến Tre 
long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 2 quần chúng ưu tú.

Tham dự buổi lễ có đ/c Trần Văn Thuận - Bí thư Chi 
bộ, Giám đốc Vietcombank Bến Tre ; đ/c Lê Chí Quế - 
Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ. 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Thuận - Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc Vietcombank Bến Tre đã trao Quyết định kết 
nạp Đảng viên cho 2 Đảng viên mới là đ/c Hồ Thanh 
Công và đ/c Võ Văn Vinh, đồng thời giao nhiệm vụ và 
phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ trong thời gian 

thử thách. 
Các Đảng viên mới được kết nạp cảm thấy rất vinh dự và tự hào được đứng vào hàng ngũ của 

Đảng, đồng thời nguyện hứa cố gắng phấn đấu, trau dồi năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng 
Chi bộ vững mạnh. 

Bùi Xuân Nam
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Trong 2 ngày 17 và 18/04/2021, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai 
(NHNN tỉnh Lào Cai) đã tổ chức Hội thao Ngân hàng tỉnh Lào Cai năm 2021.

Giải đấu có sự tham dự của 8 đội đến 
từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, được chia 

thành 02 bảng đấu. Theo kết quả bốc thăm, 
Vietcombank Lào Cai có mặt tại Bảng B, một 

bảng đấu đầy khó khăn, thử thách khi phải đối 
đầu trực tiếp với đội đương kim vô địch của giải 
là Lienvietpostbank.

Bằng chiến thuật hợp lý, cùng khát khao chiến 
thắng, Vietcombank Lào Cai đã ghi tên mình 
vào trận chung kết. Trận chung kết đã diễn ra 
căng thẳng, hai đội cống hiến cho người xem 
những pha bóng gay cấn và những bàn thắng 
đẹp mắt với tỷ số hòa 2 - 2 và bước vào loạt đá 
penalty. Kết quả chung cuộc, Vietcombank Lào 
Cai đã giành chức vô địch sau loạt đá penalty 
gay cấn với tỷ số sát nút 5 - 4. Giải đấu lần này 
cũng là dịp thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm của 
toàn thể CBNV Vietcombank Lào Cai, luôn cháy 
hết mình vì màu cờ sắc áo.

Đoàn TN Vietcombank Lào Cai

KẾT NỐI

Vietcombank Hà Nam

Vietcombank Lào Cai

Hội thao Công đoàn Ngân hàng tỉnh Hà Nam năm 2021 chính thức diễn ra 
trong hai ngày 23 và 24/04/2021 gồm nhiều môn thi đấu khác nhau như: 
bóng đá nam, tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, kéo co…

Vietcombank Hà Nam đã tham gia hội thao một cách tích 
cực và để lại dấu ấn đậm nét khi trở thành nhà vô địch ở bộ 
môn bóng đá nam.

Hạng mục bóng đá nam có sự tham dự của 14 đội đến 
từ các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà 
Nam, với thể thức 5 người/đội, các đội được chia thành 4 
bảng đấu. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên 
cùng tinh thần đồng đội cũng như kỹ thuật điêu luyện của 
các cầu thủ, đội bóng Vietcombank Hà Nam đã lần đầu 
bước lên ngôi vô địch của giải đấu.

Đại diện đội bóng đá nam Vietcombank Hà 
Nam nhận bằng khen giải Nhất môn bóng đá 
nam tại lễ bế mạc Hội thao Công đoàn NHNN 
tỉnh Hà Nam năm 2021

Trần Thị Thu Hà

Chu Thị Diệu Hương

Mai Lâm Bửu Khanh

Vietcombank Lâm Đồng

Hội thao Ngành ngân hàng tỉnh Lâm Đồng 
diễn ra từ ngày 14/4/2021 đến ngày 25/4/2021.

Hội thao năm nay quy tụ hơn 500 lượt vận 
động viên đến từ các TCTD trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng, thi đấu 6 bộ môn gồm: bóng bàn, cờ 
tướng, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền hơi nữ, 
bóng đá với 27 nội dung thi đấu cá nhân và đồng 
đội. Qua hơn 10 ngày thi đấu hào hứng, sôi nổi, 
ngày 25/04/2021, tại Trung tâm thể dục thể thao 
tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ bế mạc Hội thao. 

Đoàn Vietcombank Lâm Đồng tham gia hội 

thao với đầy đủ 06 nội dung thi đấu gồm: bóng 
đá, bóng chuyền hơi nữ, bóng bàn, tennis, cầu 
lông, cờ tướng. Kết quả, đoàn Vietcombank 
Lâm Đồng đoạt Huy chương Vàng đôi nam nữ 
và Huy chương Bạc đôi nam nữ môn quần vợt; 
Huy chương Vàng môn bóng đá nữ; Huy chương 
Vàng đôi nam và Huy chương Đồng đơn nam 
môn bóng bàn; Huy chương Đồng môn bóng 
chuyền hơi nữ và xếp thứ 3 toàn đoàn. 

Đội bóng đá nữ Vietcombank Lâm Đồng giành Huy 
chương Vàng nội dung Bóng đá nữ tại hội thao.

Vietcombank Đồng Tháp 

Trong ba ngày 23-25/4/2021, cụm Công đoàn 
Ngân hàng Đồng Tháp tổ chức Hội thao 

các ngân hàng trên địa bàn tỉnh năm 2021.Hội thao đã quy tụ 700 vận động viên 
là cán bộ, công chức, người lao động 
của 29 chi nhánh ngân hàng tham gia 
tranh tài. Tại hội thao, Vietcombank 
Đồng Tháp tham gia thi đấu môn bóng 
đá mini nam 5  người, bóng chuyền 
hơi nữ, cầu lông, kéo co, quần vợt. Qua 
3 ngày tranh tài sôi nổi và hào hứng, 
đoàn vận động viên Vietcombank Đồng 
Tháp đã thi đấu hết mình với tinh thần 
“thể thao - đoàn kết - trung thực - cao 
thượng” để mang về thành tích cho đội 
nhà.

Tại lễ bế mạc Hội thao, Vietcombank 
Đồng Tháp được Ban tổ chức trao giải 
Nhất môn Tennis - đơn nam, giải Ba 
môn Cầu lông - đơn nữ và giải Ba môn 
Cầu lông - đôi nữ.

Ông Nguyễn Tấn Tạo - Phó Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp (hàng 2 thứ 
4 từ trái sang), bà Lê Mai Trinh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Vietcombank 
Đồng Tháp (hàng 2 thứ 4 từ phải sang) chụp hình lưu niệm cùng đoàn vận 
động viên Vietcombank Đồng Tháp
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KẾT NỐI

Vietcombank Thái Nguyên

Trong 02 ngày 24-25/04/2021, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 
đã tổ chức Hội thao truyền thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
lần thứ XIX - năm 2021.

Hội thao thu hút các vận động viên là cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động đến từ Ngân 
hàng Nhà nước và các ngân hàng, tổ chức tín dụng 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đoàn vận động viên 
của Vietcombank Thái Nguyên tham gia tranh tài 
tại 5 bộ môn: quần vợt, bóng bàn, cầu lông, cờ vua 
và cờ tướng. 

Đoàn thể thao của Chi nhánh đã tham gia tập 
luyện và thi đấu tích cực, nhiệt huyết và giành được 
kết quả đáng khích lệ với 1 giải Nhất (Đơn nam 
bóng bàn), 1 giải Nhì (Đôi nam tennis) và 3 giải 
Ba (Đôi nam bóng bàn, Đôi nữ cầu lông và Cờ vua 
nam).

Ông Lê Tuấn Phan - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Vietcombank 
Thái Nguyên (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn 
vận động viên Vietcombank Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Vietcombank Đắk Lắk tổ chức thành công 
Giải bóng đá mini cúp Vietcombank Đắk Lắk năm 2021

Giải đấu diễn ra nhân sự kiện Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; Chào mừng Kỷ niệm 70 năm 
Ngày thành lập Ngành Ngân hàng Việt Nam (06/05/1951-06/05/2021).

Được sự đồng ý của Cấp uỷ, Ban lãnh 
đạo chi nhánh, ngày 10/04/2021 Đoàn cơ 
sở Vietcombank Đắk Lắk đã tổ chức Giải 
bóng đá mini cúp Vietcombank Đắk Lắk 
năm 2021. Giải bóng đá với sự tham gia 
nhiệt tình của các đoàn viên thanh niên, 
cựu đoàn viên, lãnh đạo các phòng ban của 
Vietcombank Đắk Lắk. 4 đội bóng tranh tài 
đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, đầy 

hào hứng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các Đoàn viên thanh niên cũng như toàn thể 
cán bộ nhân viên Vietcombank Đắk Lắk.

Nông Bích Phượng

Vietcombank Lâm Đồng đồng hành cùng Tuần lễ Văn hoá 
Du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Tại sự kiện Tuần lễ Văn hóa Du lịch tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2021 
diễn ra từ ngày 29/04 đến 02/05/2021, Vietcombank Lâm Đồng đã đồng hành 
và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ cũng như đem đến những trải nghiệm thực tế 
cho khách hàng.
Đây cũng là sự kiện để các doanh nghiệp kết 

nối, giao lưu, tạo động lực thúc đẩy phát triển giao 
thương, đưa các sản phẩm, dịch vụ đến gần hơn với 
các khách hàng địa phương và du khách tới TP Đà 
Lạt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Với mục đích đưa hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ ngân 
hàng đến khách hàng một cách chân thực và sinh 
động nhất, Vietcombank Lâm Đồng đã mang đến 
cho khách hàng những trải nghiệm thực tế ngay tại 
gian hàng, trong đó, trọng tâm là giới thiệu 4 gói tài 
khoản, thẻ, dịch vụ ngân hàng số Digibank và các sản 
phẩm cho vay ưu đãi. Đặc biệt, khách hàng còn được 
tham gia chương trình quay số may mắn với nhiều 
quà tặng hấp dẫn như: loa bluetooth, bộ tách trà, nón 
bảo hiểm, đồng hồ, bình giữ nhiệt.

Thanh Thảo Minh Hoàng

Bà Lê Cẩm Tú - Trưởng phòng DVKH trao quà tặng cho 
KH may mắn trúng thưởng

Buổi sinh hoạt triển khai 4 bài học lý luận chính trị 
đến ĐVTN của Đoàn cơ sở Vietcombank Đắk Lắk
Ngày 09/04/2021, tuổi trẻ Vietcombank Đắk Lắk tổ chức buổi sinh hoạt  triển khai 
4 bài học lý luận chính trị dành cho ĐVTN.

Buổi chia sẻ với tinh thần học hỏi, giúp từng 
đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm 
lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ 
sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Chương trình 
có sự tham gia thuyết giảng của đ/c Nguyễn 
Đình Khiêm - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Đây là chương trình sinh hoạt chính trị sâu 
rộng, nhằm khơi dậy phát huy tinh thần nhiệt 
huyết, xung kích, tình nguyện sáng tạo tham gia 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mỗi ĐVTN, 

 tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên cũng cố 
nâng cao chất lượng, vai trò của tổ chức Đoàn.

Đoàn cơ sở chụp hình lưu niệm với đ/c Nguyễn Đình Khiêm -  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (áo trắng đầu tiên, bên phải qua)
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Vietcombank Hà Thành tổ chức chương trình 
Hiến máu tình nguyện nhân kỷ niệm 7 năm thành lập chi nhánh

Nhân dịp Kỷ niệm 07 năm thành lập, sáng ngày 29/04/2021, 
Chi đoàn cơ sở Vietcombank Hà Thành đã phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu TW 
tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.

Tuy là lần đầu tiên Chi đoàn cơ sở            
Vietcombank Hà Thành đứng ra tổ chức 
nhưng chương trình nhưng đã thu hút được 
hơn 80 tình nguyện viện đăng kí tham gia, thu 
về 117 đơn vị máu, đạt tỷ lệ rất cao. Đây là 
kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện tinh thần 
đoàn kết, chung tay vì cộng đồng của Đoàn 
viên thanh niên và tập thể cán bộ nhân viên 
Vietcombank Hà Thành. 

Hoạt động của Chi đoàn cơ sở là món quà ý 
nghĩa nhất kỷ niệm 7 năm thành lập chi nhánh 
Vietcombank Hà Thành.

Vietcombank Bắc Bình Dương trao tặng nhà tình thương 
cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
Sáng ngày 20/04/2021, Vietcombank Bắc Bình Dương phối hợp với UBND xã Phú 
An trao tặng 01 căn nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhị, là đối tượng 
quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có hoàn cảnh khó khăn tại ấp 
Bến Liễu, xã Phú An, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Căn nhà được xây dựng với kinh phí là 80 
triệu đồng, trong đó Vietcombank Bắc Bình 
Dương hỗ trợ 50 triệu đồng.

Trao nhà tình thương là một hoạt động 
có ý nghĩa, thể hiện truyền thống đoàn kết 
“Tương thân tương ái”, tinh thần “Lá lành 
đùm lá rách” mà Vietcombank Bắc Bình 
Dương luôn hướng đến nhằm giúp đỡ cho 
những gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
có được một mái nhà ấm áp, an cư lạc 
nghiệp, yên tâm lao động sản xuất.

Bà Đỗ Thùy Trang - Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Bình Dương 
(thứ 3, từ phải sang) và đại diện chính quyền địa phương trao nhà 
cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nhị

Trần Minh Hoàng

Đặng Thị Thành Hoàng Thị Hải

Vietcombank Thăng Long 
tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn 
đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động an sinh xã hội năm 2021, Vietcombank 
Thăng Long đã phối hợp tổ chức chuỗi chương trình an sinh xã hội tại Viện Huyết 
học -Truyền máu Trung ương với tổng giá trị hỗ trợ là 60 triệu đồng.

Ngày 20/4/2021, Vietcombank Thăng Long 
đã tới thăm hỏi và tặng 20 phần quà cho 20 
bệnh nhi hiểm nghèo đang điều trị tại viện, mỗi 
phần quà trị giá 1 triệu đồng là sự động viên 
của Vietcombank Thăng Long tới các bệnh nhi 
vượt lên khó khăn của bệnh tật, giữ sự lạc quan 
trong cuộc sống, hỗ trợ gia đình các em một 
phần trong quá trình chiến đấu với bệnh tật. 
Cũng trong chuỗi chương trình an sinh xã hội tại 

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, ngày 
24/4/2021, các đoàn viên Vietcombank Thăng 
Long đã chung tay phát những suất ăn miễn phí 
cho các bênh nhân với mong muốn các bệnh 
nhân và người thân có được bữa ăn đầy đủ dinh 
dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để 
có sức khỏe phòng chống dịch và chiến thắng 
bệnh tật.

Đ/c Nguyễn Tuấn Đạt - Phó Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng 
Khách hàng doanh nghiệp Vietcombank Thăng Long (thứ 3 từ 
phải sang) tặng quà cho các bệnh nhi

Bà Cao Thị Thanh Hiền - Phó Bí thư Chi bộ 3, Trưởng phòng 
Ngân quỹ (hàng đầu, thứ 8 từ phải sang) trao suất ăn cho các 
bệnh nhân

Nguyễn Hùng Tân Đỗ Phượng Hoàng

Ông Nguyễn Tuấn Đạt - Phó Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp (thứ 7 từ trái sang) tặng quà cho các 
bệnh nhi

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu, thể hiện nghĩa cử cao đẹp
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Vietcombank Ninh Bình tặng 200 triệu đồng học bổng 
cho học sinh nghèo vượt khó

Ngày 26/04/2021, 
tại địa bàn huyện Nho Quan, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình 
(Vietcombank Ninh Bình)
phối hợp cùng địa phương
trao học bổng cho 
học sinh nghèo vượt khó.

Huyện Nho Quan là huyện miền núi còn gặp 
nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế với trình 
độ dân trí không đồng đều. Vượt qua những 
thiếu thốn, vất vả về vật chất, với tinh thần hiếu 
học, các em học sinh nơi đây là những tấm 
gương học sinh nghèo vượt khó. Để động viên và 
khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh 
nghèo có nhiều nỗ lực, Vietcombank Ninh Bình 
đã trao tặng suất học bổng cho các em thông 
qua Hội khuyến học của huyện với tổng trị giá 
200 triệu đồng.

Vietcombank Ninh Bình tin tưởng rằng các 
em học sinh nhận được học bổng sẽ có thêm 
động lực để ngày càng học tốt hơn, xây dựng 
quê hương nhiều đổi mới, đồng thời hy vọng 
chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan sẽ 
tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ, hỗ trợ để hoạt động của         

Vietcombank Ninh Bình trên địa bàn ngày một 
hiệu quả, thông qua đó đóng góp nhiều hơn nữa 
cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Chu Đình Bình - Phó Giám đốc Vietcombank Ninh Bình (thứ 2 từ phải sang) 
trao biển tượng trưng 59 phần quà trị giá 200 triệu đồng tặng các em học sinh 
nghèo vượt khó đến ông Tạ Khắc Nghĩa - Chủ tịch Hội khuyến học huyện Nho 
Quan (thứ 2 từ trái sang)

Bùi Thị Thanh Hường

Vietcombank Đồng Tháp 
tài trợ xây dựng nhà nhân ái cho hộ cận nghèo

Ngày 08/5/2021, Vietcombank Đồng Tháp đã phối hợp với chính quyền địa phương 
tổ chức lễ bàn giao nhà nhân ái cho hộ gia đình bà Lê Thị Hồng Gấm 
tại ấp Long Thành A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự buổi lễ có ông Phan Hữu Phước - 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan 
tỉnh Đồng Tháp; ông Phan Duy Phúc - Bí thư 
Đảng ủy cơ sở, Giám đốc Vietcombank Đồng 
Tháp cùng đại diện lãnh đạo địa phương.

Công trình nhà nhân ái do Vietcombank 
Đồng Tháp tài trợ được xây dựng theo kiểu cấp 
4. Sau gần 1 tháng khởi công, căn nhà đã hoàn 
thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây 
dựng căn nhà khoảng 70 triệu đồng, trong đó        
Vietcombank Đồng Tháp hỗ trợ 50 triệu đồng, 
phần còn lại là vốn đối ứng của họ tộc. 

Gia đình bà Lê Thị Hồng Gấm gồm 4 thành 

viên thuộc diện cận nghèo, không đất sản xuất, 
thu nhập không ổn định, cuộc sống gặp nhiều 
khó khăn. Căn nhà trước đây của gia đình bà 
Gấm được dựng bằng các loại cây tạp, đến nay 
đã 20 năm nên bị mục nát và hư hỏng nặng, 
gia đình không có điều kiện sửa chữa.

Việc tài trợ xây dựng nhà nhân ái của           
Vietcombank Đồng Tháp là nghĩa cử đầy ý 
nghĩa, thể hiện sự chia sẻ khó khăn với những 
gia đình nghèo và cận nghèo, đáp ứng yêu cầu 
thiết thực về nhà ở, góp phần thực hiện mục 
tiêu Quốc gia về xóa nhà tạm bợ và thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Ông Phan Duy Phúc - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp 
trao bảng tài trợ 50 triệu đồng cho bà Lê Thị Hồng Gấm

Mai Lâm Bửu Khanh
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Vietcombank ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ huyện Đông Anh 
phòng chống dịch COVID-19

Chiều ngày 11/05/2021, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Đông Anh, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao số tiền ủng hộ 
1 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho huyện Đông Anh.
Đây là một trong những địa phương xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng 
thời gian qua.

Tham dự buổi trao tặng, về phía huyện 
Đông Anh có ông Đỗ Ngọc Bích - Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ huyện;  về phía đại 

diện Vietcombank có bà Chu Thị Châu Hạnh - 
Giám đốc Vietcombank Đông Anh; chứng kiến lễ 
trao tặng có ông Nguyễn Hữu Chính - Chánh án 
Tòa án nhân dân TP Hà Nội.  

Phát biểu tại buổi trao ủng hộ, bà Chu Thị Châu 
Hạnh - Giám đốc Vietcombank Đông Anh chia 
sẻ: “Phát huy truyền thống nhân văn, ngoài làm 
tốt nhiệm vụ chuyên môn, Vietcombank luôn 
tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, sẻ 
chia với cộng đồng. Với việc hỗ trợ cho các địa 

phương trong đợt bùng phát dịch lần này, cùng 
với sự chung tay của cả cộng đồng, Vietcombank 
mong muốn góp phần thiết thực cùng cả nước 
nói chung và chính quyền, nhân dân huyện Đông 
Anh nói riêng có thêm nguồn lực để sớm chiến 
thắng được dịch bệnh.”

Thay mặt huyện Đông Anh, ông Đỗ Ngọc Bích 
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện ghi nhận và cảm 
ơn Vietcombank đã luôn đồng hành cùng địa 
phương, có những đóng góp thiết thực, kịp thời 
cho công tác an sinh xã hội của huyện nói chung, 
cũng như công tác phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 nói riêng.

Bà Chu Thị Châu Hạnh - Giám đốc Vietcombank Đông Anh (thứ 5 từ phải sang) thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank 
trao biển tượng trưng số tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 cho UB MTTQ huyện Đông Anh 

với sự chứng kiến của ông Nguyễn Hữu Chính (thứ 4 từ phải sang) - Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội

Trần Lê Phương Linh

KẾT NỐI

Vietcombank Long An
ủng hộ 50 triệu đồng
phòng chống dịch COVID-19

Ngày 12/05/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Long An 
(Vietcombank Long An) đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng ủng hộ công tác phòng 
chống dịch COVID-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Long An.

Tham dự buổi lễ trao tặng, về phía tỉnh Long 
An có ông Đỗ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UB 
MTTQ tỉnh; ông Võ Văn Ân - Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 
tỉnh. Về phía Vietcombank Long An, có ông Đoàn 
Thái Sơn - Giám đốc Chi nhánh.

Với tinh thần “Chung tay vì cộng đồng, phòng 
chống dịch COVID-19”, Vietcombank Long An 

mong muốn đóng góp thêm nguồn lực góp phần 
cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Long An 
ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Trong năm 2020, tập thể cán bộ nhân viên 
Vietcombank Long An cũng đã quyên góp ủng 
hộ công tác phòng chống dịch COVID- 19 của 
tỉnh với số tiền trên 62 triệu đồng.

Ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank Long An (bên phải) trao biển ủng hộ cho đại diện MTTQ tỉnh Long An

Phạm Thị Kim Ngân
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Vietcombank Phố Hiến chung tay cùng tỉnh Hưng Yên 
phòng chống dịch COVID-19

Ngày 11/5/2021, Ngân hàng TMCP Việt Nam - Chi nhánh Phố Hiến (Vietcombank 
Phố Hiến) phối hợp cùng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 90 
triệu đồng để các địa phương mua nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục 
bùng phát, địa bàn tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 
19 ca lây nhiễm cộng đồng tại huyện Phù Cừ, 
huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào. Nhằm kịp 
thời chung tay cùng địa phương trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh, ngày 11/5/2021, Ngân 
hàng TMCP Việt Nam - Chi nhánh Phố Hiến 
(Vietcombank Phố Hiến) phối hợp cùng Liên 
đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hưng Yên đã trao 
tặng cho mỗi địa phương 30 triệu đồng (tổng giá 
trị ủng hộ 90 triệu đồng) để các địa phương mua 
các nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19.

Với hành động thiết thực này, Vietcombank 
Phố Hiến hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ chính 
quyền và nhân dân tỉnh nhà cùng đẩy lùi dịch 
bệnh, giúp người dân an tâm phát triển kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
Hưng Yên (thứ 3 từ trái sang) và bà Phạm Thị Hồng Nhung - 
Phó Giám đốc Vietcombank Phố Hiến (thứ 2 từ trái sang) trao 
biển ủng hộ  cho đại diện UBND huyện Khoái Châu

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch 
LĐLĐ tỉnh Hưng Yên (thứ 4 từ trái sang) và bà Phạm Thị 

Hồng Nhung - Phó Giám đốc Vietcombank Phố Hiến 
(thứ 3 từ trái sang) trao biển ủng hộ cho đại diện UBND 

thị xã Mỹ Hào

Nguyễn Thị Nga

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
Hưng Yên (thứ 5 từ phải sang) và bà Phạm Thị Hồng Nhung - 
Phó Giám đốc Vietcombank Phố Hiến (thứ 4 từ phải sang) trao 
biển ủng hộ cho đại diện UBND huyện Phù Cừ

KẾT NỐI
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Vietcombank Hưng Yên 
trao tặng bột khử khuẩn CloraminB cho thị xã Mỹ Hào

Nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, 
chiều ngày 07/05/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên 
(Vietcombank Hưng Yên) đã trao tặng 4 thùng bột khử khuẩn CloraminB trị giá 100 triệu đồng 
cho thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tham dự buổi trao tặng, về phía thị xã 
Mỹ Hào có ông Nguyễn Quốc Khánh 
- Phó Chủ tịch UBND thị xã. Về phía 

Vietcombank Hưng Yên có bà Nguyễn Minh 
Nguyệt - Phó Giám đốc Vietcombank Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi trao tặng, bà Nguyễn Minh 
Nguyệt - Phó Giám đốc Vietcombank Hưng Yên 
cho biết: Trước diễn biến phức tạp, khó lường 
của dịch bệnh COVID-19, phát huy tinh thần 
“tương thân tương ái” và trách nhiệm với cộng 
đồng, Vietcombank Hưng Yên ủng hộ 4 thùng 

bột khử khuẩn CloraminB trị giá 100 triệu đồng 
cho thị xã Mỹ Hào với mong muốn chung tay 
cùng chính quyền, người dân địa phương cùng 
đồng tâm, đồng sức đẩy lùi dịch bệnh. 

Đón nhận sự ủng hộ từ Vietcombank Hưng 
Yên, Phó chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào đã ghi 
nhận sự hưởng ứng, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của 
Vietcombank Hưng Yên đối với công tác phòng, 
chống dịch COVID-19, đồng thời cam kết sẽ sử 
dụng hiệu quả số bột khử khuẩn trên, phục vụ 
tốt cho việc phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Vietcombank Hưng Yên (thứ 3 từ trái sang)  trao tặng 04 thùng CloraminB
 trị giá 100 triệu đồng cho đại diện địa phương, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào

Trịnh Thu Huệ
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Vietcombank Thủ Đức trao tặng vật tư y tế 
phòng chống dịch COVID-19 cho Công an TP Thủ Đức

Sáng ngày 12/05/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- chi nhánh Thủ Đức (Vietcombank Thủ Đức) đã trao tặng cho Công an TP Thủ Đức
các trang thiết bị y tế để phòng chống dịch COVID-19 với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức 
tạp, Vietcombank Thủ Đức đã trao tặng 
một số vật tư y tế cũng như dụng cụ 

phòng, chống dịch gồm: 50 chai dung dịch sát 
khuẩn 250ml One1, 15.000 khẩu trang y tế 4 lớp, 
3 máy đo thân nhiệt, 3 máy xịt sát khuẩn tự động, 
3 bảng tuyên tuyền… nhằm hỗ trợ Công an TP 
Thủ Đức phòng chống dịch COVID-19 trong đợt 
cao điểm cấp căn cước cho công dân thuộc địa 
bàn TP Thủ Đức.

Vietcombank Thủ Đức luôn chung tay góp sức cùng
cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh

Đại diện BCH Công đoàn cơ sở Vietcombank Thủ Đức trao vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Công an TP Thủ Đức

Trần Văn Sang

KẾT NỐI

Vietcombank Đồng Tháp
phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp 
thăm và tặng quà các chiến sĩ đồn biên phòng Đồng Tháp

Ngày 15/05/2021, Vietcombank Đồng Tháp đã phối hợp với Đảng ủy Khối 
các cơ quan Tỉnh đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ 
bộ đội biên phòng Đồng Tháp đang thực hiện nhiệm vụ canh gác khu vực biên giới.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang 
diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt 
hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt 

Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, 
thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do vậy, nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch 
COVID-19 của Bộ đội Biên phòng càng trở nên 
khó khăn, vất vả hơn trước. Đồng Tháp là một 
trong các tỉnh có đường biên giới giáp nước bạn 
Campuchia, thời gian vừa qua, bộ đội biên phòng 
Đồng Tháp đã phối hợp với các lực lượng khác 
ngày đêm canh gác tại các điểm chốt, trạm trên 
toàn tuyến biên giới của tỉnh nhằm ngăn chặn 
việc xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, 
lối mở và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch 

COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe 
cho người dân.

Hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của 
các chiến sĩ nơi biên giới, lực lượng 
tuyến đầu trong cuộc chiến phòng, 
chống COVID-19, Vietcombank Đồng 
Tháp đã phối hợp với Đảng ủy Khối 
các cơ quan Tỉnh đến thăm và tặng 
quà cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên 
phòng Đồng Tháp đang thực hiện 
nhiệm vụ canh gác khu vực biên giới. 

Tại các nơi đến thăm, đ/c Phan Duy 
Phúc - Bí thư Đảng ủy cơ sở, Giám 
đốc Vietcombank Đồng Tháp và các 
thành viên trong đoàn đã ân cần thăm 

hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn của 
toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đ/c Phan Duy Phúc 
đại diện cho Vietcombank Đồng Tháp đã tặng 
5 phần quà cho 5 chốt canh gác của đồn biên 
phòng, trị giá 30 triệu đồng từ nguồn đóng góp 
của cán bộ nhân viên Vietcombank Đồng Tháp 
cùng với nhiều phần quà thiết thực khác. Qua đó,         
Vietcombank Đồng Tháp muốn bày tỏ lòng biết 
ơn đối với các chiến sĩ của đơn vị đã không ngại 
khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ an toàn biên giới, 
ngăn chặn nhập cảnh trái phép, góp phần ngăn 
ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 lây lan ra 
cộng đồng. 

Mai Lâm Bửu Khanh
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KHCN & ĐÀO TẠO

Vietcombank Bắc Bình Dương tổ chức Hội nghị 
đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2021

Sáng ngày 22/04/2021, Vietcombank Bắc Bình Dương đã phối hợp với 
Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước 
tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2021.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn 
Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Hải 
quan tỉnh Bình Dương; lãnh đạo Chi cục 
Hải quan Mỹ Phước và gần 200 đại diện 
của các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Đây là hoạt động thường niên của   
Vietcombank Bắc Bình Dương với Chi 
cục Hải quan Mỹ Phước nhằm phổ biến 
các quy định pháp luật mới và giải đáp 
các vướng mắc khó khăn cho các Doanh    
nghiệp liên quan đến hoạt động xuất 
nhập khẩu, qua đó góp phần quảng bá 
thương hiệu Vietcombank đến các doanh 
nghiệp trên địa bàn.

Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp thu hút đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến tham dự

Đặng Thị Thành

Phí Thị Tuyết

Tấm gương “rèn đức, luyện tài” 
phòng KHDN 1 Vietcombank Sở giao dịch

Chị Tạ Nguyễn Thu Thúy là một cán bộ giỏi chuyên môn, tích cực tham gia các 
hoạt động văn hóa đoàn thể, có sức ảnh hưởng tích cực tới cán bộ trẻ của phòng 
và là người đảng viên gương mẫu không ngừng học hỏi rèn đức, luyện tài 
gắn với văn hóa Vietcombank.

Để phát huy bản sắc văn hóa Vietcombank, 
mỗi cán bộ làm việc tại đây đều cố gắng trau dồi 
nghiệp vụ chuyên môn, không ngừng đổi mới, 
sáng tạo đồng thời nắm chắc quy trình, nghiệp 
vụ để phục vụ cho công tác chuyên môn. Và 
điều tôi thực sự ngưỡng mộ ở chị Thúy đó là sự 
cần cù, ham học hỏi, không ngừng hoàn thiện 
bản thân, chị chính là tấm gương hiếu học, với 
phương châm “học, học nữa, học mãi”.

Chị Thúy là cán bộ có thâm niên 10 năm làm 
việc tại Sở giao dịch, trải qua nhiều vị trí công 
việc khác nhau nhưng chị đều làm rất tốt vai trò 
của mình trong những việc được giao, được ghi 
nhận bằng những thành tích đáng nể: năm 2012 
chị đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 
năm 2017 chị tiếp tục đạt danh hiệu này. 2 năm 
liên tiếp chị Thúy đã được nhận Giấy khen của 
Chủ tịch Vietcombank về những thành tích xuất 
sắc trong công tác chuyên  môn năm 2018 và 

2019. Không chỉ vậy, trong quá trình công tác chị 
Thúy luôn luôn sáng tạo, đổi mới và có những 
sáng kiến đóng góp được hội đồng sáng kiến Sở 
giao dịch công nhận đó là “Nâng cao chất lượng 
dịch vụ từ việc nâng cao hiệu suất lao động của 
cán bộ, giảm thiểu thời gian tác nghiệp giải ngân 
cho các Dự án của khách hàng EVN NPC - Giai 
đoạn cuối năm 2017”.

Để làm được những điều đó, chị Thúy vẫn luôn 
cố gắng trau dồi nghiệp vụ, nâng cao trình độ 
chuyên môn, chị là Thạc sỹ Kinh tế Đối ngoại Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Cử nhân văn bằng 2 Tiếng 
Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương 
và hiện nay để phục vụ cho công việc, tiếp tục 
nâng cao kiến thức pháp luật chị theo học Cử 
nhân văn bằng 2 Luật Kinh tế tại Đại học Luật Hà 
Nội. 

Bên cạnh đó, chị Thúy là một trong những cán 
bộ nguồn, đã được quy hoạch lãnh đạo phòng từ 
sớm. Năm 2018, chị Thúy được chính thức kết 
nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Và còn rất nhiều điều tốt đẹp để nói về chị Tạ 
Nguyễn Thu Thúy, người cán bộ trẻ trung năng 
động, sáng tạo và tiếp tục kế thừa những truyền 
thống văn hóa quý báu của Vietcombank. Hi 
vọng rằng tinh thần, sự nhiệt huyết từ những tấm 
gương như chị Thúy sẽ tiếp tục lan tỏa hơn nữa 
tới đại gia đình Vietcombank. 

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT



52 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 333 - THÁNG 06/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 333 - THÁNG 06/2021 53

Người trưởng phòng tận tâm

30 năm gắn bó với ngân hàng, chị Phan Thị Thúy Hằng - 
Trưởng phòng Khách hàng thể nhân 1 - Sở giao dịch Vietcombank 
có nhiều kỷ niệm đẹp với nghề, nhiều sáng kiến cải tiến hiệu quả, 

được đồng nghiệp đánh giá cao, khách hàng tin tưởng…

Chị bồi hồi nhớ lại các nghiệp vụ đã từng gắn 
bó, trải qua dưới mái nhà Vietcombank: Từ khi 
mới bước chân vào vị trí lễ tân văn phòng Ngân 
hàng Ngoại thương, rồi cán bộ mật mã phòng 
Test key (hiện là Trung tâm thanh toán Hội sở 
chính)  rồi cán bộ phòng Hối đoái, Phó Trưởng 
phòng giao dịch 16, Trưởng phòng giao dịch 05, 
Trưởng phòng Khách hàng thể nhân.

Hiện tại với cương vị là lãnh đạo của phòng 
KHTN 1, chị luôn bận rộn bởi một chồng chứng 
từ, tài liệu đang nằm sẵn trên mặt bàn chờ phê 
duyệt  gấp và các cuộc điện thoại của khách 
hàng, gặp gỡ khách hàng, đi kiểm tra tài sản... 
cùng lịch họp liên tục và dày đặc.

Với nụ cười hồn hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái 
tóc tém cắt cao cá tính, chị trẻ hơn rất nhiều so 

với tuổi vì chị luôn tươi tắn và phong cách ăn 
mặc trẻ trung gây ấn tượng. Chị có biệt danh 
“Hằng mini” nhưng lại là “người khổng lồ” trong 
công việc.

Trong đánh giá của cấp trên, cùng với cán bộ 
trong cơ quan, chị Hằng luôn nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, vượt mọi khó khăn để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. Với vai trò là Trưởng phòng, chị đã 
tổ chức điều hành, phân công lao động hợp lý 
phù hợp khả năng từng cán bộ; kịp thời triển khai 
văn bản chế độ mới để thực hiện tốt nguyên tắc 
chế độ cũng như các qui trình nghiệp vụ; tổ chức 
giao dịch nhanh chóng chính xác, năng suất lao 
động cao. Chị luôn được sự tín nhiệm cao của 
đồng nghiệp và khách hàng, là tấm gương sáng 
để nhân viên học tập, noi theo.

Chị Phan Thị Thúy Hằng (đứng giữa) trong một buổi họp phòng KHTN 1, Vietcombank Sở giao dịch      

Trương Thu Hà
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Có một điều đặc biệt, với những điều kiện 
được tiếp cận với khách hàng thường xuyên, số 
lượng đông, nên chị đã huy động cán bộ của 
mình tận dụng triệt để thời gian giao tiếp với 
khách hàng để tư vấn cho khách hàng sử dụng 
các sản phẩm dịch vụ mới. Nhờ đó, doanh số 
huy động vốn qua Phòng KHTN 1 liên tục tăng, 
chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn của Chi 
nhánh Sở giao dịch. Các chỉ tiêu của Phòng 
KHTN 1 đều vượt chỉ tiêu mà cấp trên giao cho. 
Chị là một vị thuyền trưởng tâm huyết, chắc tay 
chèo đưa con tàu khách hàng thể nhân hoàn 
thành nhiệm vụ và đạt danh hiệu tập thể lao 
đông xuất sắc.

Để hỗ trợ cán bộ của mình triển khai các 
chương trình được hiệu quả, chị đã tóm tắt các 
nội dung chính trong văn bản của Vietcombank, 
gạch đầu dòng ngắn gọn những lưu ý, so sánh 
với sản phẩm, chương trình trước và các ưu đãi 
đặc biệt cần tư vấn cho khách hàng. Nhờ vậy, 

chị đã xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên 
nghiệp, tư vấn cho khách hàng những lợi ích 
của sản phẩm, chương trình khuyến mãi với 
phong cách thân thiện, tạo tâm lý yên tâm để 
khách hàng đến ngân hàng như đến nhà bạn 
thân.

Sự tận tâm với khách hàng, lòng yêu nghề, 
yêu cơ quan, yêu các “con số” đã gắn bó với 
cuộc sống của chị 30 năm qua. Ngoài thời gian 
sát sao công việc chuyên môn, chị Phan Thị 
Thúy Hằng cũng là lãnh đạo rất cởi mở, nhiệt 
tình trong các hoạt động của thanh niên, công 
đoàn phòng hay của chi nhánh, chị luôn tạo 
điều kiện cho các hoạt động phong trào song 
song với chuyên môn. Chị luôn đi đầu, gương 
mẫu nhiệt tình đối với các phong trào đoàn thể, 
quan tâm hoàn cảnh từng cán bộ, các chương 
trình thiện nguyện trong và ngoài cơ quan. 
Chúng tôi luôn ngưỡng mộ tài năng, nhân cách 
của chị rất nhiều.
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Cụ thể, vào 02 ngày 23-24/4/2021 , 
đoàn Vietcombank CN TP HCM cùng 
Công đoàn Viên chức TP HCM, thanh 

niên, Hội cựu chiến binh Khối Dân - Chính - 
Đảng TP HCM đã đi thăm và bàn giao hệ thống 
điện mặt trời áp mái 1 pha - 5,8kWp tại đồn 
biên phòng Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 
Bình Phước. Hệ thống trị giá 250 triệu đồng do 
Vietcombank CN TP HCM tài trợ với ý nghĩa 
thiết thực cùng góp sức với các chiến sĩ biên 
phòng trong công tác bảo vệ biên giới Tổ quốc, 
sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch bệnh 
COVID-19. 

Sáng ngày 27/4, đoàn công tác Vietcombank 
CN TP HCM phối hợp Đảng ủy Khối Dân - Chính 

- Đảng TP HCM và Sư đoàn 5 đã trao tặng 02 hệ 
thống lọc nước RO công suất 300 lít/giờ cho bộ 
đội Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 thuộc Sư đoàn 
5 Tây Ninh, thăm và tặng quà cho 10 Mẹ Việt 
Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh.

Tiếp đến, ngày 29/4 vừa qua, Vietcombank 
CN TP HCM phối hợp cùng Đoàn thể Khối Dân 
- Chính - Đảng TP HCM đã có chuyến công tác 
và thiện nguyện tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 
Tre. Cụ thể, đoàn công tác đã bàn giao 01 tuyến 
đường giao thông nông thôn có chiều dài 675m, 
rộng 2m cho nhân dân tại tổ 13, 14 ấp 3, xã 
Thạnh Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre với 
tổng giá trị 250 triệu đồng.

Bà Hoàng Thị Minh Châu - Phó Giám đốc Vietcombank CN TP HCM (thứ 2 từ phải qua) cùng đoàn công tác trao tặng 
hệ thống điện mặt trời cho đồn biên phòng Đắc Ơ, tỉnh Bình Phước

Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, 
Vietcombank Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhiều cơ quan, đoàn thể 
trên địa bàn thành phố đã tổ chức chuỗi hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực.

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Đào Nguyễn Tấn Phát

VĂN HÓA

Vietcombank Hồ Chí Minh

Ông Bùi Văn Khanh - Phó Giám đốc Vietcombank CN TP HCM (thứ 4 từ trái qua) 
đại diện chi nhánh trao tặng 02 hệ thống lọc nước cho Trung đoàn 5 thuộc Sư đoàn 5, Tây Ninh

Đây thật sự là một công trình thiết thực giúp 
người dân tại địa phương đi lại, sinh hoạt được 
thuận lợi hơn, giúp ích cho đời sống. Cùng ngày, 
đoàn Vietcombank CN TP HCM cũng đã đi thăm 
và tặng quà cho 05 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 

trên địa bàn xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre như lời tri ân sâu sắc, phát 
huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tính nhân văn 
của người Việt Nam.

Vietcombank Bình Dương

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 
(30/4/1975 - 30/4/2021), vào sáng ngày 29/4/2021, Vietcombank Bình Dương 
đã tổ chức đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Trương Thị Nhành, 
phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Mẹ VNAH Trương Thị Nhành năm nay đã 102 

tuổi, sức khỏe cũng giảm sút nhiều song vẫn 
còn minh mẫn. Mẹ có thể tự mình thực hiện một 
số hoạt động cá nhân cũng như trò chuyện, kể 
cho mọi người nghe về những người con trong 
gia đình. Tại chuyến đi, đại diện Ban chấp hành 
Công đoàn cơ sở đã ân cần thăm hỏi, chúc Mẹ 
mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu. Xúc động 
trước sự quan tâm, động viên tinh thần kịp thời, 
Mẹ và người nhà đều bày tỏ sự cảm ơn chân 
thành đối với Vietcombank Bình Dương.

Từ nhiều năm qua, việc chăm sóc, phụng 
dưỡng Mẹ VNAH luôn được Vietcombank Bình 
Dương quan tâm, coi đó là trách nhiệm thiêng 
liêng của mình, góp phần tô đẹp thêm truyền 

thống “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện hiệu 
quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn 
thể người lao động của đơn vị.

Nguyễn Minh Tới
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Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã tọa lạc 
trên trên ngọn núi Linh Sơn giữa lòng 
hồ Tỉnh Giác, thuộc địa bàn xã Lộc Hòa, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là thiền viện đầu tiên tại miền Trung 
do hòa thượng thiền sư Thích Thanh 

Từ - Tổng chủ quản Thiền phái Trúc Lâm Việt 
Nam sáng lập và gầy dựng. Với địa thế cực 
kỳ đắc địa “án sơn thủy tụ”, phía trước là  Trì 
Giang soi bóng, sau lưng là dãy Bạch Mã uy 
nghiêm hùng vĩ, thiền viện Trúc Lâm Bạch 
Mã là điểm du lịch tâm linh và là một danh 
thắng không thể bỏ qua đối với du khách đến 
Huế, đặc biệt là các phật tử hành hương về 
với dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã được chia 
thành 3 khu vực chính gồm ngoại viện, tăng 
viện và ni viện. Ngoại viện là nơi có chính 
điện Đại Hùng, bên trong có tượng Phật Tổ 
đang ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề; phía sau 
chính điện là khu vực thờ Tổ sư Đạt Ma của 
dòng thiền phái Trúc Lâm. Tăng viện là nơi tu 
hành của nam tu sĩ và phật tử nam giới đến 
ở lại tu tập, trong khi ni viện dành cho nữ tu sĩ 
và phật tử nữ giới ở lại tu tập.

Đứng ở sảnh Đại Hùng Bảo Điện ngắm nhìn 
toàn cảnh thiền viện ẩn hiện giữa chốn non 
xanh nước biếc huyền ảo, giữa trời đất mênh 
mông, trong thoáng chốc Mr. Old Man bỗng 
cảm thấy mình như đang lạc lối vào chốn 
bồng lai tiên cảnh vô cùng an yên và thanh 
tịnh.

Hồ Tỉnh Giác xứ Truồi mùa nước cạn 

Phật Đài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

172 bậc tam cấp dẫn lên cổng tam quan thiền viện

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã 

Chốn bồng lai
Nguyễn Hữu Đức

VĂN HÓA

Viếng Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã không thể 
không đến tận nơi để chiêm bái Phật Đài Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni cao 25,5 mét được xây 
dựng trên một sơn đảo kế bên và chỉ cách ngọn 
Linh Sơn một chiếc cầu bằng đá mang tên “Đồng 
Lên Bờ Giác”.  

Theo lời tựa chứng minh do Tỳ kheo Thích Tâm 
Hạnh thủ bút, Phật Đài được khởi công xây dựng 
vào mùa Đông năm Đinh Hợi (2007) mãi đến mùa 

Đông năm Kỷ Sửu (2009) công trình mới hoàn 
thành. Phật Đài được tạc theo hình ảnh “niêm hoa 
vi tiếu” của Phật giáo Thiền tông. Tư thế ngồi kiết 
già trên tòa kim cang, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
tay cầm cành hoa sen đưa lên khai thị đại chúng. 

Uy nghiêm sừng sững trên một sơn đảo cây cối 
xum xuê giữa lòng hồ Tỉnh Giác, Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni vẫn ngồi đó với cành hoa sen trên tay 
nở rộ.

Cầu “Đồng Lên Bờ Giác”

Đại Hùng Bảo Điện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi kiết già tay cầm hoa sen giơ 
lên khai thị đại chúng
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VĂN HÓA

Là người Việt Nam thì chắc không ai không 
biết đôi đũa tre. Với tôi hình ảnh đôi đũa mộc 
mạc, bình dị ấy là ký ức cả một tuổi thơ sống 
cùng ông bà ngoại kính yêu. Hồi ngoại còn sống, 
năm nào ông cũng vót đũa mới cho nhà có sử 
dụng cả năm, mỗi lần vót hàng mấy trăm đôi để 
còn dùng trong các dịp giỗ, tiệc của gia đình.

 Thuở đó nhà tôi còn vườn sầu riêng, chôm 
chôm, vườn dừa, vườn cau và có cả vườn tre. Tre 
vườn với đủ loại tre (*): tre Tàu, tre Mạnh Tông, 
tre Gai, tre Tầm vông, tre Mỡ cây Trúc… Từ khi 
còn măng non thì bẻ mục làm những món ăn 
dân dã tuyệt cú mèo như: măng chua, gỏi măng, 
măng hầm giò heo, thịt heo nấu măng… Nếu tre 
để lên cây lớn già thì dùng Tầm vông để rào, làm 
đòn tay, mè để lợp nhà; tre Tàu, tre Mạnh Tông 
thì thường để đan rổ rá, nia, sàng, thúng, mủng, 

nơm, lợp bắt cá, vĩ phơi bánh tráng, phơi thuốc 
lá xắt, lạt bó mạ non…và cũng không thiếu món 
nữa đó là vót làm đũa ăn cơm.

Tre Tàu đốn về ông đem ngâm dọc dưới các 
mương vườn sầu riêng; ngâm ít nhất là một 
tuần. Công dụng của việc ngâm sơ chế này 
làm cho sản phẩm làm ra giữ được lâu, không 
bị mối mọt. Tre sau khi ngâm đem về rửa qua 
nước sạch, cắt khúc chiều dài 3 tấc rồi chẻ tiếp 
từng thanh nhỏ và bắt đầu vót. Ngoại tôi tỉ mỉ 
vót bằng cái dao đặc chủng ngắn, mũi nhọn 
bén ngọt. Ngoại vót quen tay thoăn thoắt, có khi 
chong đèn vót ban đêm vì tính ông làm gì thì làm 
cho xong mới thôi. Chiếc đũa của ông tôi vót 
xong mịn màng thơm mùi tre lắm. Chờ sáng mai 
nắng đẹp đem phơi nắng, qua 3, 4 nắng là đũa 
khô rang để lâu không mốc ẩm.

Đôi đũa tre

Ảnh đũa tre ông Ngoại tôi vót cách đây 30 năm hiện nay vẫn còn
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Hồng Việt

Mới đó mà đã gần 30 năm ông tôi mất, hiện 
giờ nhà tôi vẫn còn mấy trăm đôi đũa tre của 
ông năm xưa, má tôi bảo để làm kỷ niệm chứ 
xài là hết. Ngày nay có nhiều đũa bày bán ngoài 
chợ nhưng tôi vẫn luôn trân trọng những đôi đũa 
ngày xưa ông ngoại làm. Nó gợi nhắc về những 
ngày tháng đầm ấm nhất thời tuổi thơ của tôi: là 
bữa cơm gia đình có ông bà, ba mẹ, con cháu, 
là cái không khí sum vầy bên mâm cơm ngày 
30Tết cúng rước ông bà; là hình ảnh đôi đũa bếp 
(có nơi gọi là đũa cả) to đùng mà bà ngoại dùng 
để vớt bánh ú, bánh tét ngày Tết, ngày giỗ. Tất cả 
đã trở thành ký ức thật đẹp.

Giống như tất cả những ai là người con đất 
Việt, dù giàu sang hay bần hàn, ở thành thị hay 
nông thôn, không gia đình nào không có đôi 
đũa trong bữa ăn cơm hàng ngày. Người Việt ăn 
bằng đũa, khác hẳn với người các nước phương 
Tây thì ăn bằng thìa, nĩa. Đó đã trở thành một nét 
văn hóa, như nhắc nhở mỗi con người Việt Nam 
về cái gốc gác gắn liền với lũy tre làng và cánh 
đồng lúa mênh mông. Dù đi đâu về đâu, dù qua 
bao thời đại, dù công nghiệp hóa đã biến những 

ruộng lúa xanh rì thành nhà máy như quê tôi thì 
lũy tre làng vẫn là bức tranh mến yêu nhất khắc 
ghi trong tim mỗi người.

 Sắp đến kỷ niệm ngày giỗ ngoại trong tháng 
5 âm lịch, nhắc đến đũa tre là tôi nhớ đến ngoại 
tôi, như tất thảy những người con đất Việt nhớ về 
ông bà tổ tiên, cội nguồn; nhớ đến bữa cơm gia 
đình đầm ấm mỗi khi xa quê. Bởi thế hình ảnh 
đôi đũa tre thể hiện tình yêu thương, bền chặt 
của các thành viên trong gia đình; là tình làng 
nghĩa xóm đoàn kết xưa nay, là linh hồn của dân 
tộc Việt Nam kiên cường.  Khi xưa chống giặc 
ngoại xâm, tre làm chông, làm chiến hào cho 
những trận đánh hào hùng của cha ông giữ nước 
bảo vệ làng. Thời bình tre vẫn sắc son cùng nhân 
dân trong cuộc sống, trở thành một nét văn hóa 
không thể thiếu. Đũa luôn có đôi, cũng như hình 
ảnh những con người gắn bó, thủy chung không 
rời. Nhiều chiếc đũa hợp thành bó đũa, với câu 
chuyện bó đũa thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng 
tạo nên sức mạnh to lớn. Đôi đũa tre sao mà 
thân thương đến vậy!

(*): Tên các loại tre được gọi theo vùng thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
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Năm đầu tiên của tôi trong ngôi nhà mới cũng 
là một dịp rất đặc biệt: “Kỷ niệm 20 năm ngày 
thành lập Vietcombank Kiên Giang”. Rồi thời gian 
trôi nhanh như chớp mắt, thấm thoắt đã gần 35 
năm kể từ ngày đầu thành lập, mỗi thành viên 
trong ngôi nhà Vietcombank Kiên Giang đều 
không ngừng học hỏi, nỗ lực, tâm huyết với ngôi 
nhà của mình để cùng xây dựng, vươn mình, trỗi 
dậy. 

Vượt qua bao khó khăn từ cơ sở vật chất, 
phương tiện làm việc đến bộ máy tổ chức bắt 
đầu chỉ gồm 03 phòng/ban với vỏn vẹn gần 20 
cán bộ nhân viên và lượng khách hàng khiêm 
tốn, tập thể Vietcombank Kiên Giang đã nhanh 
chóng thích nghi, chuyển đổi mạnh mẽ trong 
điều kiện kinh doanh mới. 

Đến nay, Vietcombank Kiên Giang đã chuyển 
sang trụ sở mới khang trang, rộng lớn và tiện 
nghi tại số 89 đường Ba Tháng Hai, phường 
Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để có 
thể đáp ứng và phục vụ khách hàng tốt hơn. 
Chi nhánh hiện có 06 phòng giao dịch là Hà 
Tiên, Kiên Lương, Tân Hiệp, Rạch Sỏi, Rạch Giá, 

Giồng Riềng và thành viên trong ngôi nhà chung 
của chúng tôi giờ cũng đã tăng gấp 8 lần, tổng 
huy động vốn tăng gấp 600 lần so với những 
năm đầu thành lập, tạo nguồn ổn định cho tăng 
trưởng tín dụng của Chi nhánh cũng như hỗ trợ 
nguồn vốn tích cực cho hệ thống Vietcombank. 
Số lượng khách hàng giao dịch và chất lượng 
phục vụ khách hàng của Vietcombank Kiên 
Giang đều tăng qua các năm.

Gần 15 năm gắn bó, Vietcombank Kiên Giang 
đã không chỉ là một nơi làm việc mà đã trở thành 
mái nhà thứ hai của tôi theo đúng nghĩa cả về 
thời gian và tình cảm. 15 năm, khoảng thời gian 
đủ giúp tôi nếm trải, hiểu và xúc cảm với nghề. 

Được học tập, rèn luyện nghiệp vụ và thấm 
nhuần dần bản sắc văn hóa Vietcombank, lớp 
cán bộ trẻ chúng tôi tự thấy mình đã trưởng 
thành hơn. Thế hệ chúng tôi rất vinh dự và tự hào 
được đồng hành trên chặng đường gần 60 năm 
hành trình lớn mạnh của Vietcombank, 35 năm 
hình thành và phát triển của Vietcombank Kiên 
Giang. 

Vietcombank Kiên Giang - Mái nhà nhiều cảm xúc

 Cán bộ, nhân viên Vietcombank Kiên Giang tham gia cuộc thi “Văn hóa Vietcombank dưới 
ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”

Tháng 4 với tôi luôn là những xao xuyến gắn liền với kỷ niệm về ngôi nhà thứ 2: 
Vietcombank Kiên Giang. Đinh Thu Nguyệt
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Thôi thì xếp lại ước mơ
Tháng năm phiêu lãng bây giờ đành quên.

Miền xưa kí ức gọi tên
Góp mây vào gió thả lên vùng trời.

Phương Nam - đất ấy xa xôi
Một ngày tháng Sáu chân tôi lạc về.

Ninh Kiều bến vắng đêm khuya
Cần Thơ ghi khắc một câu chuyện buồn.

Tháng năm thoăn thoắt mưa tuôn
Dài theo nỗi nhớ nẻo đường muôn nơi.

Tràng An, Bái Đính thảnh thơi
Thuyền trôi cõi mộng ngỡ mơ giữa trần.

Đôi khi lòng lại phân vân
Muốn qua bên nớ Lăng Cô gọi mời.

Đôi chân lại chẳng muốn rời
Sông Hàn gợn sóng níu chân lữ hành.

Hội An phố cổ thâm trầm
Sẽ là mong nhớ những mong ngày về.

Dặm trường muôn nẻo sơn khê
Ghé thăm Non Nước bốn bề bình an.

Vào Nam ra Bắc ngỡ ngàng
Trời xanh sắc thắm tô vàng muôn nơi.

Quê ta bát ngát biển trời
Hạ Long đệ nhất đến nơi cõi rồng.
Nha Trang mây nước mênh mông

Bình Ba đảo ngọc nước trong ngời ngời.
Nước ta yêu lắm ai ơi

Nghìn năm đất Việt muôn đời còn ghi.

Cảnh sắc quê hương
Nguyễn Lê Bảo Minh
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VĂN HÓA

Kính gửi: Các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các tạp chí, trang tin, 
bản tin trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), thay mặt 
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Ban 
biên tập, cùng toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các tạp chí, trang tin, bản tin 
trong Khối lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến,

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của Đảng, của dân tộc, đặc biệt là Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tổ chức thành công rất tốt đẹp; chúng ta cũng vừa 
hoàn thành việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm 
kỳ 2021-2026. Phấn khởi, tự tin trước vị thế, cơ đồ vững chắc của đất nước, song chúng ta cũng 
phải đối diện không ít khó khăn, thách thức, đỉnh điểm là đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19. Hưởng 
ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, với tinh thần chống dịch như chống giặc, các tập đoàn, tổng 
công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tiên phong chung tay cùng cả 
nước chống dịch, thực hiện miễn, giảm chi phí, cung cấp các vật tư, thiết bị, dịch vụ phục vụ chống 
dịch trí giá hàng chục nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; đồng thời đã đóng góp trực 
tiếp hơn 2.500 tỉ đồng cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19, quyết tâm cùng cả nước chiến 
thắng dịch bệnh.

Luôn đồng hành với những sự kiện quan trọng của đất nước và của Đảng bộ Khối, thời gian qua, 
các tạp chí, trang tin, bản tin trong Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính xác, kịp thời, 
đầy đủ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về kết quả 
công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh và các phong trào thi đua yêu nước của 
các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối. Qua đó, các đồng chí đã góp phần quan trọng thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối. 

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường, 
có nhiều cơ hội cùng thách thức đan xen, tác động đến đất nước ta nói chung, các doanh nghiệp, 
ngân hàng trong Khối nói riêng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với 
tinh thần và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối 
Doanh nghiệp Trung ương là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng 
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối; chủ động dẫn dắt, tích cực tham gia và đi đầu thực hiện 
chuyển đổi số, tập trung phát triển những ngành công nghiệp nền tảng, nâng cao tính tự chủ của 
doanh nghiệp trong nền kinh tế, giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng 
của kinh tế Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng nói trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
các cấp đề ra, tôi đề nghị các đồng chí cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng đổi mới, sáng 
tạo, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tuyên truyền, thu hút đông đảo bạn đọc trong Khối 
và lan tỏa trên phạm vi xã hội. Tập trung tuyên truyền những thành tựu trong công tác xây dựng 
Đảng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch; thông tin kịp thời về kết quả và đóng góp của các doanh nghiệp Nhà nước đối với phát 
triển kinh tế, xã hội của đất nước, về những công trình, sản phẩm trọng điểm của các tập đoàn, tổng 
công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua 
yêu nước, công tác an sinh xã hội của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối, góp phần khẳng định và 
nâng cao nhận thức xã hội về vai trị, vị trí của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, sáng tạo, giành được nhiều thành tích to lớn 
trong hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Chào thân ái!
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Y Thanh Hà Niê Kđăm
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

THƯ CHÚC MỪNG 

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
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