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Dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp và đã có những ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến nhiều địa phương tại Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Từ đầu năm 2021, đặc 

biệt trong hơn 2 tháng trở lại đây kể từ khi xuất hiện làn sóng lần thứ 4, Ban lãnh đạo đã 

chứng kiến, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của tập thể lãnh 

đạo, cán bộ các đơn vị trên toàn hệ thống. Chúng ta đã huy động được trí tuệ và sức mạnh 

tập thể, thực hiện thành công “mục tiêu kép”: phòng chống dịch hiệu quả, chia sẻ khó 

khăn với khách hàng và phát triển kinh doanh bền vững. Những nỗ lực này đã mang đến 

những kết quả quan trọng: Sức khoẻ của cán bộ được đảm bảo; Hoạt động của hệ thống           

Vietcombank trong cả nước được an toàn; và Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 

bám sát mục tiêu theo kế hoạch, tiếp tục khẳng định vị trí ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 

năng lực tài chính tiếp tục được củng cố và nâng cao. 

Con người là tài sản quý giá nhất của mỗi tổ chức. Trong bối cảnh dịch bệnh này, sức 

khỏe và sự an toàn của cán bộ, người lao động càng được Ban lãnh đạo Vietcombank 

quan tâm và đặt ưu tiên ở mức cao nhất. Ngay từ khi dịch mới khởi phát, toàn hệ thống đã 

thực thi đồng bộ các giải pháp cả ở phương diện phòng và chống dịch để bảo vệ người lao động như: cung cấp khẩu trang, nước 

khử khuẩn, vitamin… cho từng cá nhân; môi trường làm việc luôn đảm bảo vệ sinh an toàn; điều kiện vật chất cho làm việc theo 

ca, làm việc từ xa được bố trí tối đa; các chính sách hỗ trợ tài chính cho người lao động được triển khai kịp thời… Đặc biệt trong 

thời gian gần 2 tháng qua, cán bộ Vietcombank và người thân, nhất là tại các địa phương trong vùng dịch và có nguy cơ cao, đã 

được bố trí trí tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở qui mô lớn với tỷ lệ tiêm chủng đạt được rất cao và an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, 

Vietcombank cũng đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng chung tay cùng cả nước trong trận chiến với dịch bệnh. Hàng ngàn tỷ đồng 

cũng đã được giảm/miễn lãi để hỗ trợ cho khách hàng vượt qua khó khăn.

Thưa các Anh, Chị và các bạn đồng nghiệp,

Ngành ngân hàng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ xác định là lĩnh vực kinh doanh thiết yếu. Việc đảm bảo hoạt động kinh 

doanh liên tục của chúng ta mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần đảm bảo các dịch vụ thiết yếu cho người dân, giữ 

cho huyết mạch của nền kinh tế được thông suốt. Thời gian tới đây, chúng ta có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn 

nữa khi giãn cách xã hội được áp dụng tại nhiều địa phương, có thể có nhiều hơn nữa các cán bộ phải cách ly và tự cách ly, có 

nơi sẽ phải thực thi “3 tại chỗ”, “Hai địa điểm, một cung đường” … Mặc dù vậy, lịch sử gần 60 năm xây dựng và phát triển của             

Vietcombank đã cho thấy, càng khó khăn thì sự đoàn kết, tinh thần và phẩm chất của người Vietcombank càng được thể hiện rõ 

nét, tạo nên sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi thách thức. Lần này chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. 

Ban lãnh đạo Vietcombank cam kết sẽ luôn đồng hành cùng mỗi cán bộ, mỗi đơn vị, tiếp tục thực thi các biện pháp an toàn 

cao nhất để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo đầy đủ các quyền lợi cho cán bộ, người lao động của Vietcombank.

Một lần nữa, thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, cho phép tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh, chị và bạn đồng nghiệp trên 

toàn hệ thống Vietcombank đã nỗ lực, tận tâm, tận lực phòng chống dịch và đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả. Chúng ta 

hãy tiếp tục TIN TƯỞNG, ĐOÀN KẾT, ĐỒNG LÒNG, VỮNG TÂM, cùng chia sẻ các thông tin tích cực để lan toả thêm yêu thương, 

kết nối thêm sức mạnh, cùng tiếp tục thực thi các kế hoạch đã được thống nhất. Và trên hết, hãy cùng hành động có trách 

nhiệm cao nhất để giữ an toàn cho sức khỏe bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng.

Kính gửi các Anh, Chị và các bạn đồng nghiệp thân 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: Chào mừng ngày thành lập 
Vietcombank 1/4

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: Trần Đức

Công ty TNHH 
Dịch vụ Truyền thông Chi Anh 

Thư của Tổng Giám đốc gửi toàn thể cán bộ, nhân viên
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Đồng chí Nghiêm Xuân Thành 
giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang

Vietcombank ra mắt dịch vụ 
chuyển tiền nhanh 247 bằng mã QR

Để không là nạn nhân 
của hình thức lừa đảo mạo danh các tổ chức tài chính - ngân hàng

Hoạt động khoa học và công nghệ của Vietcombank
trong 6 tháng đầu năm 2021

Nặm Me dòng thác ngủ quên

Măng cụt Lái Thiêu

Vietcombank ủng hộ 60 tỷ đồng
cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19

Vietcombank ra mắt dịch vụ
mở tài khoản trực tuyến xác thực bằng eKYC

“0 PHÍ” chuyển tiền
khi đăng ký các gói tài khoản của Vietcombank
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Vietcombank chung tay phòng, chống 
dịch COVID-19

Vietcombank 
miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Sáng 3-7, tại Hậu Giang, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định 
của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tham dự có đồng chí 
Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Tổ chức Trung ương.

Xuyến Chi PV

Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban 
thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung 
ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm 
kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức chủ tịch HĐQT 
Vietcombank; điều động, chỉ định tham gia Ban 
chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư 
Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị 
Mai cho biết đồng chí Nghiêm Xuân Thành là 
cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều 
vị trí trong ngành ngân hàng, tại Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII đã được bầu làm Ủy viên 
Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí 
Trương Thị Mai mong muốn đồng chí Nghiêm 

Xuân Thành tiếp tục phát huy năng lực, dành 
nhiều tâm huyết, trí tuệ cùng với Ban thường 
vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang xây 
dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố 
niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nghiêm 
Xuân Thành khẳng định sẽ nỗ lực hết mình với 
trọng trách được giao, kế thừa những thành tựu 
mà Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong 
thời gian qua, phát huy dân chủ, cùng với toàn 
Đảng bộ, các cấp chính quyền, nhân dân trong 
tỉnh nêu cao truyền thống đoàn kết, bám sát 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-
2025, xây dựng Đảng bộ tỉnh Hậu Giang trong 
sạch, vững mạnh, đưa tỉnh Hậu Giang phát triển 
nhanh, bền vững.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao 
quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành.

TIÊU ĐIỂM

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

58
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Thư chia tay
Hội sở Vietcombank, ngày 2 tháng 7 năm 2021

 

Thân gửi Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank!

 

Tôi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang từ ngày mai (3/7). Giờ 

phút chia tay tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank, cảm xúc trong tôi dâng trào và thật khó có thể diễn 

tả được hết bằng lời.

Nhớ lại cách đây tròn 8 năm - vào tháng 7 năm 2013, tôi được điều động từ vị trí Chánh văn phòng 

Ngân hàng Nhà nước về giữ chức Tổng giám đốc Vietcombank (và sau đó giữ chức Chủ tịch Hội đồng 

quản trị từ tháng 11/2014). Thời điểm ấy trong tôi có những tâm trạng giữa niềm vui và nỗi lo đan xen: vui 

vì được lãnh đạo Ngành tín nhiệm giao trọng trách người điều hành cao nhất ở ngân hàng thương mại nhà 

nước có uy tín hàng đầu tại Việt Nam; nhưng lại lo vì áp lực và thách thức không hề nhỏ. Kỳ vọng của lãnh 

đạo Ngân hàng Nhà nước đặt vào Vietcombank không chỉ phải đổi mới, tăng tốc phát triển nhanh hơn 

mà còn phấn đấu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, trong khi tôi là Tổng giám đốc Vietcombank đầu 

tiên không xuất thân từ Vietcombank, chưa có thời gian trải nghiệm, hiểu biết nhiều về con người, văn hoá, 

hoạt động của Vietcombank…

Song những lo lắng nhanh chóng qua ngay sau những ngày làm việc đầu tiên. Hệ thống Vietcombank 

có bề dày truyền thống, có tiềm lực phát triển mạnh mẽ, tín nhiệm cao ở trong nước và trên trường 

quốc tế. Ban lãnh đạo là những người có trình độ, tâm huyết và sẵn sàng đón nhận sự đổi mới. Ngân 

hàng có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp và có chung khát vọng, đồng tâm đưa              

Vietcombank bứt phá vươn lên.

Nhìn lại hành trình đã qua, nhất là kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu Vietcombank giai đoạn 5 năm 

(2016-2020) theo phê duyệt của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chúng ta - những cán bộ Vietcombank 

chắc hẳn rất vui mừng và tự hào về những kết quả ấn tượng đạt được. Đặc biệt hiệu quả kinh doanh tăng 

trưởng vượt trội, từ vị trí thứ ba đã vươn lên là ngân hàng có qui mô lợi nhuận lớn nhất ngành ngân hàng 

với lợi nhuận hợp nhất đạt 23 ngàn tỷ đồng (tương đương 1 tỷ đô la Mỹ). Cùng với đó Vietcombank liên 

tiếp được nhận các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế bình chọn: ngân hàng tốt nhất Việt Nam 5 

năm liên tiếp; ngân hàng nộp ngân sách nhà nước lớn nhất; doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam; doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam nằm trong Top 1.000 doanh nghiệp 

niêm yết lớn nhất toàn cầu...

Để có được những thành quả trên, bên cạnh những nguồn lực được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, 

đó còn là sự kế thừa của hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành đã được lớp lớp các thế hệ cán bộ            

Vietcombank qua các thời kỳ vất vả tạo dựng nên. Tôi thấy mình là người may mắn khi được trao cơ hội 

làm việc tại Vietcombank với vị trí thuyền trưởng, được khơi dậy nội lực, tâm sức và trí tuệ cùng các thành 

viên Ban lãnh đạo chèo lái con tàu Vietcombank vượt qua những hải trình chinh phục thử thách, tạo nên 

những thành công tiếp nối thành công, viết tiếp những trang sử vàng đáng nhớ của Vietcombank.
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Chính Vietcombank đã bồi dưỡng, cho tôi những kinh nghiệm vô cùng quý báu, là môi trường 
lý tưởng để tôi được rèn luyện, được sáng tạo, cống hiến và trưởng thành. Những trải nghiệm từ 
thực tiễn sẽ là hành trang theo tôi đi tiếp trên con đường phía trước để tiếp tục cống hiến, hoàn 
thành nhiệm vụ được Đảng giao phó.

   Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, cộng tác giúp đỡ rất nhiều của các ủy viên 
Ban chấp hành Đảng uỷ, thành viên Ban lãnh đạo, các Lãnh đạo tiền nhiệm. Xin cảm ơn chân 
thành tới các thành viên trong đại gia đình Vietcombank đã nỗ lực, chung sức đồng lòng nâng 
tầm và phát triển Vietcombank lớn mạnh, hội nhập với khu vực và quốc tế.

   Tôi sẽ luôn ghi nhớ về Vietcombank, những đồng nghiệp, những đối tác, khách hàng thân 
thiết của Vietcombank mà tôi từng được gặp, làm việc; cũng như dành những tình cảm tốt đẹp 
với những người con của Vietcombank đang công tác trong toàn hệ thống.

Hãy cho tôi được để lại những kỷ niệm và những dấu ấn tốt đẹp.
Chúc tất cả anh chị em Vietcombank luôn dồi dào năng lượng, hạnh phúc và thành công.
Chúc Vietcombank thân yêu của chúng ta tiếp tục tiến bước, vươn xa!
Trân trọng,

NGHIÊM XUÂN THÀNH
Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
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Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW 
và Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Vietcombank về công tác cán bộ

TIÊU ĐIỂM

Ngày 5/7/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức 
Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
(DNTW) và Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Vietcombank về công tác cán bộ theo hình 
thức trực tuyến. Dự hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank; Đào Minh Tú - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực 
NHNN Việt Nam; Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW.

Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (ngoài cùng bên trái) và đ/c 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao Quyết định và tặng hoa 
chúc mừng đ/c Phạm Quang Dũng.

Đ/c Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát 
biểu tại Hội nghị.

Về phía Vietcombank, có đ/c Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 
DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Đ/c 
Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 
Thành viên HĐQT; Các đ/c ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Ban điều hành 
Vietcombank; Trưởng Ban Kiểm soát; Kế toán 
trưởng; Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy; đại 
diện cấp ủy, Ban Giám đốc các Chi nhánh/Công 
ty con thuộc hệ thống Vietcombank.

Theo các Quyết định công bố tại hội nghị, Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW đã giao đ/c 
Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank phụ 
trách Đảng bộ Vietcombank cho đến khi kiện 
toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Vietcombank.

HĐQT Vietcombank đã thống nhất giao đ/c Đỗ 
Việt Hùng - thành viên HĐQT Vietcombank phụ 
trách hoạt động của HĐQT Vietcombank kể từ 
ngày 03/07/2021 cho đến khi hoàn tất quy trình 
kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐQT Vietcombank.

Đặng Thành

Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực NHNN Việt Nam 
phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, 
Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc phát 
biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt cho 
Thường trực Đảng ủy Khối DNTW, đ/c Nguyễn 
Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW 
cho biết: đ/c Phạm Quang Dũng là cán bộ có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, kiến 
thức toàn diện, nắm chắc tình hình chung của 
Đảng bộ Vietcombank. Đ/c đã trải qua nhiều vị 
trí công tác, có kinh nghiệm trong công tác xây 
dựng Đảng và quản lý điều hành doanh nghiệp; 
có khả năng nghiên cứu và vận dụng các Chủ 
trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác. Trên 
cương vị được giao, đ/c Phạm Quang Dũng luôn 
sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ góp phần quan trọng vào việc 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 
và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của 
Vietcombank… Trong thời gian tới, những mục 
tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Vietcombank còn 
rất nặng nề, đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW 
cũng đề nghị đ/c Phạm Quang Dũng với bản 
lĩnh, trình độ, năng lực, kinh nghiệm của mình sẽ 
tiếp tục nỗ lực cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban 
Chấp hành Đảng bộ Vietcombank lãnh đạo xây 
dựng khối đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, NHNN giao 
phó và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ   
Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thay mặt cho Ban Cán sự Đảng NHNN Việt 

Nam, đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường 
trực chúc mừng đ/c Phạm Quang Dũng và đ/c 
Đỗ Việt Hùng đã được lãnh đạo các cấp của 
Đảng ủy Khối DNTW và NHNN Việt Nam tin 
tưởng, lựa chọn giao nhiệm vụ, trọng trách. Phó 
Thống đốc thường trực NHNN Việt Nam cũng 
tin tưởng với sự nhất trí đồng lòng của tập thể 
Ban lãnh đạo Vietcombank, công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo của Vietcombank sẽ được thực hiện 
xuyên suốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng 
và Nhà nước giao phó, thể hiện vai trò là ngân 
hàng dẫn dắt, tiên phong của ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đ/c Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 
DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, 
Tổng Giám đốc Vietcombank đã bày tỏ lời 
cảm ơn chân thành tới đ/c Bí thư Đảng ủy Khối 
DNTW; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, 
Ban cán sự Đảng và cá nhân Thống đốc NHNN 
Việt Nam đã tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng 
trách. Đ/c Phạm Quang Dũng mong muốn sẽ 
tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo 
điều kiện của Đảng ủy Khối DNTW, Ban cán sự 
Đảng, Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam, sự ủng 
hộ, đoàn kết, hợp tác, đồng hành của các đ/c 
trong Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy 
Vietcombank để hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao.
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Vietcombank quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép” 
6 tháng cuối năm

TIÊU ĐIỂM

Ngày 9/7/2021, tại Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 
và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2021, theo hình thức trực tuyến. Việc tổ chức tại các điểm cầu đảm bảo tuân thủ 
đúng quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Về công tác Đảng, trong 6 tháng đầu năm 
2021, Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng 
Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, công 
tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát… Tổ 
chức triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị 
quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
Chính phủ và Đảng ủy Khối DNTƯ. Đã chỉ đạo 
triển khai và ban hành 4 Nghị quyết chuyên 
đề, liên quan đến các lĩnh vực then chốt trong 
hoạt động của Vietcombank, có tác dụng nâng 

cao niềm tin, lòng tự hào và khơi dậy động lực 
cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, người 
lao động; định hướng cho hoạt động của Đảng 
bộ và hệ thống Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 
2025. Đặc biệt, tại Đại hội Đại biểu lần thứ XIII 
của Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank đã vinh dự được bầu vào 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và đã 
được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí 
thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Đồng chí  Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí 
thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên trái) trao Cờ của Đảng ủy Khối và tặng hoa chúc mừng tổ 
chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016 - 2020).

Xuyến Chi Duy Thanh

Về hoạt động kinh doanh, trước diễn biến bất 
thường của môi trường kinh tế trong 6 tháng đầu 
năm do tác động của dịch COVID-19 tới toàn 
bộ nền kinh tế nói chung và Vietcombank nói 
riêng, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã có những 
định hướng đúng đắn, kịp thời nhằm thực hiện 
đa mục tiêu: vừa phòng chống dịch COVID-19 
hiệu quả, vừa chia sẻ khó khăn với khách hàng, 
vừa bám sát tình hình thực tiễn để đưa ra các 
quyết sách đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, bền 
vững, nhờ đó, hoạt động của Viecombank đã đạt 
được những kết quả khả quan: Huy động vốn thị 
trường I đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so 
với năm 2020; Chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo 
hướng an toàn, hiệu quả. Dư nợ tín dụng đạt 
trên 920.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm 
2020. Tín dụng bán lẻ tiếp tục tăng trưởng cao ở 
mức 11,9% so với cuối năm 2020, chiếm 54,8% 
tổng dư nợ tín dụng. Chất lượng tín dụng được 
kiểm soát chặt chẽ. Duy trì là TCTD có quy mô 
vốn hóa lớn nhất thị trường với quy mô lên đến 
430.000 tỷ đồng…

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến 
toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội, Vietcombank 
đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Chính 
phủ và NHNN, triển khai đồng bộ các giải pháp 

hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân 
và hộ gia đình chịu tác động của dịch COVID-19 
thông qua các gói hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất 
cho vay, tái cơ cấu dư nợ hiện hữu theo Thông 
tư 01 và Thông tư 03 của NHNN với tổng dư nợ 
hỗ trợ giảm lãi suất cho vay khoảng 398.223 
tỷ đồng. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do 
giảm lãi suất 6 tháng đầu năm là 2.115 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm, Vietcombank cũng đã 
dành hơn 170 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19, trong đó đóng góp 60 tỷ 
đồng cho Qũy vắc xin phòng, chống COVID-19, 
góp phần đồng hành cùng Chính phủ đẩy lùi 
dịch bệnh, ổn định dân sinh. Sáu tháng cuối 
năm, Vietcombank tiếp tục quán triệt phương 
châm hành động “Chuyển đổi, An toàn, Hiệu quả, 
Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách 
nhiệm - Hành động - Sáng tạo”, toàn hệ thống nỗ 
lực thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19 
hiệu quả, chia sẻ với khách hàng,  tiếp tục kiên 
định thực hiện 3 trụ cột Bán lẻ - Dịch vụ - Đầu tư 
để từng bước hoàn thành 5 đột phá chiến lược 
và 3 trọng tâm hoạt động kinh doanh nhằm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh 
được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí 
thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao Bằng khen của Đảng ủy Khối và tặng hoa chúc 
mừng cho các tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016 - 2020) và đảng viên đạt danh 
hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016 - 2020).
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Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối 
DNTƯ, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư 
Đảng ủy Khối chúc mừng và biểu dương những 
kết quả quan trọng mà Đảng bộ Vietcombank 
đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Với 
quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, 
hiệu quả các tổ chức Đảng trong toàn Đảng 
bộ Vietcombank và tập thể lãnh đạo, người lao 
động Vietcombank đã khắc phục khó khăn, 
chủ động nắm bắt thời cơ, bám sát chủ trương, 
đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chấp 
hành nghiêm sự điều hành chính sách tiền tệ 
của Chính phủ và NHNN, thực hiện tốt nhiệm 

vụ công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các 
chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng năm 2021, đóng 
góp tích cực vào vào kết quả chung của Đảng 
ủy Khối DNTƯ. Đồng chí cũng chỉ đạo Đảng bộ 
Vietcombank tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu 
quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 
Đảng ủy Khối DNTƯ lần thứ III, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Vietcombank; tiếp tục thực hiện tốt 
công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; 
tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả 
nhiệm vụ kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
năm 2021…

CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC ĐẢNG ỦY KHỐI DNTƯ KHEN THƯỞNG:

Cờ tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016 - 2020):
1. Đảng bộ Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh
2. Đảng bộ Vietcombank Hoàn Kiếm
3. Chi bộ Vietcombank Tân Định
Bằng khen tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016 - 

2020):
1. Đảng bộ Vietcombank Thành Công
2. Đảng bộ Vietcombank Hải Phòng  
3. Đảng bộ Vietcombank Thủ Đức
4. Chi bộ Vietcombank Tân Bình
Bằng khen đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016 - 2020):
1. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐQT Vietcombank
2. Đ/c La Thị Hồng Minh - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phòng Giám sát
              
3. Đ/c Nguyễn Văn Lập - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc     

4. Đ/c Nguyễn Danh Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

5. Đ/c Trần Thùy Dương - Bí thư Chi bộ 2, Phó trưởng phòng kiểm tra nội bộ khu vực 1, Ban

6. Đ/c Lê Kiên Cường - Bí thư Chi bộ 3, Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ khu vực 2, Ban Kiểm

7. Đ/c Lê Minh Sơn - Bí thư Chi bô 5, Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ khu vực 4, Ban Kiểm tra

TIÊU ĐIỂM

và Kiểm tra hoạt động Vietcombank

Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh

Vietcombank Thăng Long

Kiểm tra nội bộ Vietcombank

tra nội bộ Vietcombank

nội bộ Vietcombank

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để nghe các 
báo cáo chuyên đề về các mảng hoạt động 
nghiệp vụ ngân hàng; thảo luận, chia sẻ kinh   
nghiệm của các đơn vị trong triển khai hoạt 
động kinh doanh và giải pháp nhằm hoàn thành 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại Hội nghị, Tổng 
Giám đốc Phạm Quang Dũng nhấn mạnh: 
Trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại 
dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả, 
tiếp tục là ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn 
nhất hệ thống, chất lượng tín dụng được kiểm 
soát chặt chẽ. Những kết quả đạt được của hệ 
thống trong 6 tháng đầu năm đã khẳng định 
định hướng đúng đắn của Vietcombank trong 
công tác chỉ đạo điều hành; là sự nỗ lực rất lớn 

từ Ban Lãnh đạo, từ mỗi phòng, ban, chi nhánh 
và của toàn hệ thống Vietcombank.Thời gian 
còn lại của năm 2021 còn rất nhiều khó khăn 
thách thức, đặc biệt là diễn biến khó lường của 
dịch COVID-19. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong 
6 tháng cuối năm của Vietcombank là tiếp tục 
thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch 
COVID-19 hiệu quả, chia sẻ, đồng hành cùng 
doanh nghiệp, khách hàng vượt qua khó khăn, 
vừa phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 
hoạt động kinh doanh. Đồng chí Phạm Quang 
Dũng bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh và phẩm chất 
của con người Vietcombank, càng trong khó 
khăn càng thể hiện năng lực, trí tuệ và sự đoàn 
kết, toàn hệ thống sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm 2021 làm tiền đề để thực hiện 
thắng lợi kế hoạch 2021 - 2025.

 15 CHI NHÁNH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021: 

1. Vietcombank Nam Sài Gòn: Tiêu biểu về lợi nhuận kinh doanh
2. Vietcombank Hồ Chí Minh: Tiêu biểu về thu thuần dịch vụ
3. Vietcombank Tân Bình: Tiêu biểu về Tín dụng bình quân
4. Vietcombank Cần Thơ: Tiêu biểu về tín dụng bán lẻ
5. Vietcombank Đồng Tháp:Tiêu biểu về tín dụng qua phòng giao dịch 
6. Vietcombank Thăng Long: Tiêu biểu về Huy động vốn bình quân
7. Vietcombank Sở giao dịch: Tiêu biểu về Huy động vốn không kỳ hạn
8. Vietcombank Bắc Ninh: Tiêu biểu về phát triển khách hàng bán buôn mới
9. Vietcombank Bình Dương: Tiêu biểu về quy mô và hiệu quả TTQT&TTTM
10. Vietcombank Đồng Nai: Tiêu biểu về quy mô và hiệu quả kinh doanh ngoại tệ
11. Vietcombank Tân Định: Tiêu biểu về hoạt động bán lẻ
12. Vietcombank Thành Công: Tiêu biểu về dịch vụ Thẻ
13. Vietcombank Khánh Hòa: Tiêu biểu về dịch vụ ngân hàng điện tử
14. Vietcombank Hà Nội: Tiêu biểu về Bancassurance
15. Vietcombank Kiên Giang: Tiêu biểu về thu hồi nợ xấu
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S&P nâng đánh giá triển vọng tín nhiệm của Vietcombank 
từ mức “Ổn định” lên mức “Tích cực”

Vừa qua, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings (S&P) đã thông báo 
nâng đánh giá triển vọng tín nhiệm của Vietcombank từ mức “Ổn định” lên mức 
“Tích cực”. Đánh giá về định hạng nhà phát hành dài hạn và định hạng nhà phát 
hành ngắn hạn không thay đổi so với kết quả xếp hạng của Vietcombank từ năm 
2012 đến năm 2020 và tiếp tục thuộc nhóm cao nhất trong số các ngân hàng tại 
Việt Nam.

TIÊU ĐIỂM

S&P đánh giá Vietcombank, một trong những 
ngân hàng quốc doanh lớn nhất tại Việt Nam, 
đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ 
thống ngân hàng và chắc chắn sẽ nhận được sự 
hỗ trợ kịp thời và đầy đủ của Chính phủ Việt Nam 
trong trường hợp cần thiết. 

 
Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu 

và Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ từ đại dịch 
COVID-19, Vietcombank đã vượt qua mọi khó 
khăn thách thức, tiếp tục gặt hái nhiều kết quả 
ấn tượng với quy mô tín dụng tăng trưởng cao 
nhất trong các tổ chức tín dụng với mức tăng 
trưởng 14%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 
thấp nhất trong các tổ chức tín dụng, vận hành 
thành công Hệ thống ngân hàng lõi mới - Core 
Banking Signature, ra mắt dịch vụ ngân hàng 

số hoàn toàn mới VCB Digibank, trở thành ngân 
hàng chuyển đổi số tiêu biểu trong năm 2020. 
Vietcombank đã phát huy vai trò tiên phong, 
chủ động giảm lãi suất, giảm phí, cơ cấu nợ hỗ 
trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh COVID-19 và ảnh hưởng của bão lũ 
tại miền Trung thông qua 5 đợt giảm lãi suất, với 
tổng số tiền lãi, phí hỗ trợ lên đến 3.700 tỷ đồng, 
mức chia sẻ tài chính lớn nhất từ trước đến nay. 
Song song với đó, công tác an sinh xã hội tiếp 
tục được đẩy mạnh với gần 400 tỷ đồng ủng hộ 
cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, hỗ trợ người dân 
ổn định cuộc sống sau thiên tai, dịch bệnh, góp 
phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, y tế, xóa 
đói giảm nghèo… trên cả nước.

Trước đó, dựa trên đánh giá về những cải thiện 
đáng kể trong cải cách hành chính 
của Việt Nam và kỳ vọng vào sự tăng 
trưởng kinh tế tiếp tục cao trong thời 
gian tới, S&P đã công bố nâng đánh 
giá triển vọng tín nhiệm quốc gia của 
Việt Nam từ mức “Ổn định” lên mức 
“Tích cực” và giữ nguyên hệ số tín 
nhiệm quốc gia của Việt Nam. Hiện, 
Việt Nam là quốc gia duy nhất trên 
thế giới được cả ba tổ chức xếp hạng 
tín nhiệm (gồm Moody’s, S&P và 
Fitch) đồng loạt nâng triển vọng tín 
nhiệm quốc gia lên mức “Tích cực”.

Minh Yến QHCC

Vietcombank ủng hộ 10 tỷ đồng và 10.000 liều vắc xin 
chung tay cùng TP. Hà Nội đẩy lùi dịch COVID-19

TIÊU ĐIỂM

Tối 19/6/2021, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã tổ chức chương trình “Hà Nội chung 
tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19” với mong muốn trong thời gian sớm nhất 
đông đảo người dân thủ đô sẽ được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu T.Ư, có Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh 
Tiến Dũng; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư 
MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên T.Ư Đảng, 
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh, cùng 
đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, 
các cơ quan T.Ư, Thành Thành ủy, HĐND, UBND, 
các đảng ủy Khối, sở, ban, ngành, đoàn thể, các 
tổ chức thành viên của Mặt trận, lãnh đạo cấp ủy, 
chính quyền, MTTQ các quận, huyện, thị xã.

Về phía Vietcombank, có sự tham dự của Phó 
Tổng Giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến, cùng 
lãnh đạo một số phòng ban tại Trụ sở chính. 
Ngoài ra, còn có đại diện của các tổ chức quốc 
tế, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố, các gia đình, cá nhân tiêu biểu đã đồng 
hành chung tay với thành phố trong công tác 
phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian 
qua.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP. 
Hà Nội Chu Ngọc Anh thay mặt lãnh đạo thành 

phố, khẳng định: Những ngày qua, cả nước đã và 
đang hướng về các địa phương bùng phát dịch 
mạnh như Bắc Ninh, Bắc Giang và gần đây là TP. 
HCM, với những lời động viên, những nghĩa cử 
cao đẹp nhằm tiếp thêm động lực cho người dân 
cũng như lực lượng tiền tuyến phòng, chống dịch 
tại đây. Sự bùng phát phức tạp, khó lường của 
dịch bệnh cho thấy chỉ có tiêm chủng vắc xin 
mới là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính chiến 
lược và quyết định đẩy lùi đại dịch COVID-19. 
Đây chính là chủ trương chiến lược đúng đắn, 
quan trọng của Đảng và Nhà nước để Việt Nam 
đẩy nhanh tiến độ tiếp cận nguồn vắc xin và tiêm 
chủng trên diện rộng cho toàn dân nhằm hoàn 
thành thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chống 
dịch, vừa phát triển kinh tế”. Thay mặt Thành 
ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. 
Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh 
tin tưởng, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp 
Thủ đô cùng quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất 
để Hà Nội cùng cả nước tiếp tục đẩy lùi và chiến 
thắng đại dịch COVID-19. 

Là ngân hàng tích cực đồng hành cùng Chính 
phủ và cả nước trong công tác phòng chống 
dịch bệnh bằng hoạt động thiết thực, kịp thời, 
trong tháng 5, 6/2021, Vietcombank đã ủng hộ 
100 tỷ đồng để chung tay cùng cả nước mua vắc 
xin phòng, chống dịch COVID-19. Tính chung từ 
năm 2020 đến nay, Vietcombank đã ủng hộ gần 
200 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống 
dịch COVID-19 và nhiều lần giảm lãi suất và phí 
với mức chia sẻ lợi nhuận lên tới gần 4.700 tỷ 
đồng.

Trang Trần
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Vietcombank ủng hộ 60 tỷ đồng 
cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19
Tối 5/6/2021, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ra mắt  Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 
với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, 
ban, ngành Trung ương. Tại Lễ ra mắt Quỹ, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy  viên 
BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank  đã trao ủng hộ 60 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng, chống 
COVID-19.

Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 được 
Chính phủ thành lập để tiếp nhận, quản lý, sử 
dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự 
nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp 
pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc 
xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và 
sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.

Phát biểu tại Lễ ra mắt Quỹ, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính cho rằng, dịch bệnh ngày 
càng diễn biến phức tạp với các chủng mới có 
tốc độ lây lan nhanh, đòi hỏi giải pháp chống 

dịch theo phương châm mới “5K + vắc xin” và 
ứng dụng công nghệ, do đó tiêm vắc xin là giải 
pháp căn cơ, lâu dài, mang tính chiến lược để 
thoát khỏi dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng kêu gọi toàn thể nhân dân cùng 
đồng lòng chống dịch, với đóng góp ý nghĩa cho 
sự an toàn bản thân, cộng đồng, gia đình và cho 
cả xã hội. Đây sẽ là quỹ của tinh thần đoàn kết, 
sự nhân ái, niềm tin, trái tim kết nối trái tim cùng 
nhau vượt qua khó khăn góp phần tạo nên Việt 
Nam chiến thắng, ghi danh vào lịch sử về một 
chiến thắng đại dịch COVID-19.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank (thứ hai từ trái sang) trao ủng hộ 60 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19.

TIÊU ĐIỂM

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank (thứ hai từ trái sang) nhận Bảng chứng nhận và hoa từ Ban Tổ chức.

Là ngân hàng tích cực đồng hành cùng Chính 
phủ và cả nước trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh bằng hoạt động thiết thực, kịp thời, 
Vietcombank đã ủng hộ 60 tỷ đồng để chung tay 
cùng cả nước mua vắc xin phòng, chống dịch 
COVID-19. Tính chung từ năm 2020 đến nay, 
Vietcombank đã ủng hộ gần 200 tỷ đồng cho 
các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. 
Vietcombank cũng đã hỗ trợ khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai trong các đợt 
giảm lãi suất và phí với mức chia sẻ lợi nhuận lên 
tới gần 4.700 tỷ đồng.

Vietcombank đã được Bộ Tài chính, Kho Bạc 
Nhà nước chấp thuận là một trong những ngân 
hàng tiếp nhận các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng 
góp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong 

và ngoài nước cho “Quỹ vắc xin phòng, chống 
COVID-19” thông qua số tài khoản tiếp nhận tại 
Vietcombank như sau:

- Tên tài khoản: QUY VAC-XIN PHONG, CHONG 
COVID-19

- Số tài khoản:
• Tài khoản VND: 2019002019
• Tài khoản USD: 2019662019
• Tài khoản EUR: 2019882019
- Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

- Chi nhánh Sở Giao dịch.
Vietcombank miễn phí đối với toàn bộ các 

giao dịch chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, 
chống COVID-19 tại tất cả các kênh giao dịch 
của  Vietcombank kể từ ngày 1/6/2021.
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Vietcombank tài trợ 40 tỷ đồng trong đợt cao điểm 
quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Sáng ngày 27/5, Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổ chức phát động
đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, 
chống dịch COVID-19 theo hình thức trực 
tuyến trên toàn quốc.

Tham dự lễ phát động, có Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng 
Ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư T.Ư 
Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ 
Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh 
Long… cùng đại diện các bộ, ngành T.Ư và đại 
diện các ngân hàng, doanh nghiệp. 

Về phía lãnh đạo Vietcombank, có ông Phạm 
Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, 
Tổng Giám đốc và ông Đào Minh Tuấn - Phó 
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn... 

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, 
các tổ chức, kiều bào ta ở nước ngoài… tham 
gia đóng góp ủng hộ toàn dân, toàn quân ta 
sớm chiến thắng dịch bệnh; đề nghị các cấp, 
các ngành, người dân không được chủ quan và 
quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” 

để sớm chiến thắng dịch bệnh. 
Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước, 

ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc               
Vietcombank đã trao ủng hộ số tiền 40 tỷ 
đồng cho các hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19. Ông Dũng cho biết, kể từ khi đại dịch 
COVID-19 khởi phát đến nay, Vietcombank luôn 
là ngân hàng tiên phong triển khai đồng bộ các 
giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, 
cá nhân do tác động của COVID-19 và thiên tai 

thông qua các gói hỗ trợ lãi suất với 
trên 3.700 tỷ đồng chia sẻ lợi nhuận, 
đồng thời Vietcombank đã thực hiện 
ủng hộ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 với số tiền gần 150 tỷ đồng, 
nỗ lực góp phần cùng Chính phủ đẩy 
lùi dịch bệnh, ổn đinh dân sinh. 

TIÊU ĐIỂM

Dương Huyền Hồng Hải

Lễ trao tài trợ kinh phí mua vắc xin phòng COVID-19 cho các tỉnh thành phố được 
Vietcombank tổ chức trực tuyến tại điểm cầu chính Trụ sở chính và điểm cầu các chi 
nhánh TP.  Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hưng Yên

Trong số 40 tỷ đồng trao đợt này, Vietcombank 
đã trao 38 tỷ đồng để mua vắc xin phòng  dịch 
COVID-19 cho 10 tỉnh, thành có ca lây nhiễm 
cao, theo đó, kinh phí tài trợ cho tỉnh Bắc Giang, 
Bắc Ninh, Hà Nội, TP. HCM, mỗi địa phương 5 tỷ 
đồng; kinh phí tài trợ cho Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, 
Điện Biên, Hải Dương, Lạng Sơn, Hưng Yên mỗi 
địa phương 3 tỷ đồng. 

Lễ trao tặng  38 tỷ đồng trong số 40 tỷ đồng 
nêu trên cho các địa phương được Vietcombank 
tổ chức theo hình thức truyền hình trực tuyến, 
với điểm cầu chính tại Trụ sở chính Vietcombank 
tại Hà Nội và các điểm cầu tại các chi nhánh 
Vietcombank: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, 
Bắc Giang và Hưng Yên. Tham dự buổi trao tặng 
có sự hiện diện của Lãnh đạo cấp cao của các 
địa phương nhận ủng hộ.

Phát biểu tại buổi trao tặng kinh phí cho 
các tỉnh, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên 
BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT              
Vietcombank chia sẻ: “Trong cuộc chiến phòng, 
chống dịch COVID-19, tập thể cán bộ nhân viên, 
người lao động Vietcombank luôn nhanh chóng, 
tích cực và kịp thời có những đóng góp, chia 
sẻ cùng cả nước với tinh thần “chống dịch như 
chống giặc”. Chủ tịch HĐQT Vietcombank bày 
tỏ mong muốn, bằng những hoạt động và đóng 
góp thiết thực của ngân hàng, Việt Nam nói 
chung và các địa phương nói riêng sẽ có thêm 
nguồn lực để phòng, chống và từng bước đẩy lùi 

dịch bệnh COVID-19”.
Thay mặt cho các địa phương nhận tài trợ, 

bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ 
Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. 
Hà Nội nhấn mạnh việc Vietcombank trực tiếp 
đóng góp vào kinh phí mua vắc xin phục vụ cho 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa 
phương là sự hỗ trợ rất kịp thời, đúng lúc và có ý 
nghĩa vô cùng to lớn. 

Tại điểm cầu tại tỉnh Bắc Giang, ông Phan Thế 
Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho 
biết, đây là thời điểm mà tình hình dịch COVID-19 
ở tình Bắc Giang đang diễn biến phức tạp. Việc 
Vietcombank đã quan tâm, ủng hộ 5 tỷ đồng 
để giúp Bắc Giang có nguồn lực mua vắc xin 
để phòng chống dịch COVID-19 là món quà rất 
ý nghĩa, kịp thời và lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ sử 
dụng kinh phí này đúng mục đích để phát huy 
hiệu quả tốt nhất.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2021,                      
đã trao ủng hộ số tiền 25 tỷ đồng cho Bộ Y tế 
mua vắc xin phòng dịch COVID-19. Như vậy, 
tính riêng trong tháng 5/2021, tổng kinh phí 
Vietcombank đã ủng hộ mua vắc xin phòng 
dịch COVID-19 là 65 tỷ đồng. Kể từ khi đại dịch 
COVID-19 bùng phát tại Việt Nam đầu năm 
2020 đến nay, Vietcombank đã ủng hộ gần 150 
tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch, nỗ lực 
góp phần đồng hành cùng Chính phủ đẩy lùi dịch 
bệnh, ổn định đời sống nhân dân.

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám 
đốc trao kinh phí ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 cho đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
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Vietcombank trao 25 tỷ đồng 
hỗ trợ Bộ Y tế mua vắc xin phòng COVID-19
Sáng 21/5/2021, tại Hà Nội, Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã trao 25 tỷ đồng hỗ trợ mua vắc xin phòng COVID-19 cho Bộ Y tế 
tại buổi Lễ tiếp nhận hỗ trợ mua vắc xin phòng COVID-19 của ngành Ngân hàng.

Tham dự Lễ tiếp nhận, về phía Lãnh đạo Bộ 
Y tế có GS. TS Nguyễn Thanh Long - Ủy viên 
BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo 
của các Vụ, Cục thuộc Bộ. Về phía ngành Ngân 
hàng có bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH T.Ư 
Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam; ông Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank và lãnh đạo một số 
đơn vị tham gia tài trợ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Bộ trưởng Bộ Y tế 
Nguyễn Thanh Long đã hoan nghênh và đánh 
giá cao sự đóng góp, chia sẻ, đồng hành của 
ngành Ngân hàng. Bộ trưởng cho biết, với sự chỉ 
đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế 
và sự đồng lòng, vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị, nhân dân trong nước, Việt Nam đã khống chế 
3 đợt dịch và từng bước kiểm soát đợt dịch thứ 
tư. Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính 
phủ là làm thế nào để Việt Nam có thể tiếp cận 
vắc xin phòng COVID-19 nhanh nhất và đảm bảo 

tiếp cận rộng nhất để người dân được tiêm vắc 
xin. Theo đó, Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục nỗ lực 
tối đa tìm kiếm, tiếp cận để có đủ vắc xin phục 
vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân. Bộ Y tế 
mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của 
Ngành ngân hàng và khẳng định, những hỗ trợ 
quý báu đó đến nay đã được sử dụng rất hiệu 
quả và đến được tận tay người dân. Bộ Y tế kỳ 
vọng, chiến lược vắc xin của Chính phủ và sự hỗ 
trợ của ngành Ngân hàng rất có ý nghĩa đối với 
việc mua vắc xin, sử dụng vắc xin và sản xuất 
vắc xin tại Việt Nam trong thời gian tới. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nhấn 
mạnh nỗ lực tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh 
của Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính 
phủ và đánh giá cao sự đóng góp, hy sinh, cống 
hiến về thời gian, công sức và tình cảm của các 
các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị, các tổ chức, 
các bác sĩ, y tá, nhân viên, người lao động trong 
ngành Y tế trong thời gian qua. Là ngành luôn 
tiên phong đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa 
phương và doanh nghiệp, người dân, ngay khi 
xảy ra dịch bệnh, toàn ngành Ngân hàng, Ban 
Lãnh đạo NHNN và các tập thể cá nhân trong 
ngành đã vào cuộc rất nghiêm túc, quyết liệt. 
Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 21 của Chính phủ 
về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, 
lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng 
đã vận động các tổ chức tín dụng, trong đó có 
100 tỷ đồng hỗ trợ mua vắc xin sẽ được 4 NHTM 
Nhà nước trao tặng cho Bộ Y tế trong ngày hôm 
nay (21/5). Số tiền ủng hộ này là tấm lòng, là tinh 
thần trách nhiệm với cộng đồng của các tổ chức 
tín dụng. 

TIÊU ĐIỂM

Bùi Hồng Hải

Bên cạnh công tác đánh giá, phân tích dự báo 
để đưa ra những chính sách hỗ trợ thiết thực 
và kịp thời cho doanh nghiệp và người dân là 
các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Từ năm 
2020 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã kêu 
gọi vận động 500 tỷ đồng dể hỗ trợ hoạt động 
phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện Vietcombank, ông Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã trao 25 tỷ 
đồng hỗ trợ mua vắc xin phòng COVID-19 cho 
Bộ Y tế.

 Là ngân hàng có bề dày truyền thống 
lâu đời nhất, chủ lực và chủ đạo của ngành,                
Vietcombank đang ngày một khẳng định vai trò 
tiên phong, dẫn dắt để vươn tới vị thế số 1 Việt 
Nam bằng những thành tựu kết quả kinh doanh 
ấn tượng và những đóng góp thiết thực cho 
công tác an sinh xã hội. Trong cuộc chiến phòng, 
chống dịch COVID-19, tập thể CBNV, người lao 
động Vietcombank đã ngay lập tức hành động 
và chung tay hỗ trợ. Từ năm 2020 đến nay, tổng 
số tiền Vietcombank tài trợ cho các hoạt động 
an sinh xã hội phòng, chống COVID-19 là gần 70 
tỷ đồng. 

Bên cạnh việc thực hiện các chính sách nhằm 
cơ cấu lại nhóm nợ, miễn giảm lãi suất đối với 
các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, 

Vietcombank đã chi viện kịp thời, đúng lúc cho 
chiến trường “chống dịch như chống giặc” lan 
tỏa trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực. Cụ thể là trao 
tặng tiền để mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật 
chất phòng chống dịch: Trao 10 tỷ đồng trong 
khuôn khổ Lễ phát động toàn dân ủng hộ tham 
gia phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban T.Ư 
MTTQ Việt Nam tổ chức; trao tặng UBND TP. Đà 
Nẵng số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ thành phố mua 
sinh phẩm chẩn đoán COVID-19; ủng hộ số tiền 
1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn 
và Sở Y tế (Hà Tĩnh), tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ huyện 
Đông Anh (Hà Nội)… Trực tiếp trao các trang 
thiết bị thiết thực phòng chống dịch COVID-19 
như: Tặng 1 xe cứu thương, 2 máy siêu âm màu 
cho tỉnh Hưng Yên; chia sẻ và trao tặng hóa chất 
xét nghiệm SARS-CoV-2 trị giá gần 1,2 tỷ đồng 
cho Viện Pasteur TP. HCM; tặng 2 bộ đặt nội khí 
quản hiện đại có camera cho Bệnh viện Nhân 
dân 115 để hỗ trợ công tác điều trị người bệnh, 
đặc biệt cần thiết cho những bệnh nhân suy hô 
hấp nặng, 5.000 bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 
tỉnh Thanh Hóa…Và gần đây là hoạt động trao 
tặng 5 tỷ đồng và 10.000 suất ăn nhằm hỗ trợ 
chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y, 
bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang 
phải thực hiện cách ly tại bệnh viện Bệnh viện K, 
Cơ sở Tân Triều.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chụp ảnh cùng đại diện các đơn vị tài trợ tại buổi lễ.
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TIÊU ĐIỂM
Vietcombank đóng góp 1 tỷ đồng cho hoạt động phòng, 
chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Nhi Trung ương

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, để đồng hành và chia sẻ với Bệnh 
viện Nhi Trung ương trong công tác phòng, chống dịch, sáng 14/6/2021, Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao số tiền 1 tỷ đồng đóng 
góp cho kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tham dự buổi lễ, về phía Bệnh viện Nhi Trung 
ương, có ông Trần Minh Điển - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc bệnh viện; ông Trịnh Ngọc Hải - Phó 
Giám đốc bệnh viện; ông Trần Văn Học - Chủ 
tịch Công đoàn, cùng các ông/bà là lãnh đạo 
các bộ phận chức năng tại bệnh viện. Về phía 
Vietcombank, có ông Phạm Quang Dũng - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, thành 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc; bà Phùng Nguyễn 
Hải Yến -  Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn Trụ sở chính; ông Nguyễn Thanh Tùng - 
Phó Tổng Giám đốc; cùng lãnh đạo các phòng/
ban tại Trụ sở chính và Giám đốc Vietcombank 
Nam Hà Nội.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Phạm Quang 
Dũng đã thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank 
bày tỏ sự vinh dự khi được có mặt và trao tặng 
1 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch 
COVID-19 cho Bệnh viện Nhi Trung ương - một 
trong những bệnh viện tuyến đầu của ngành Y 
tế. Là một ngân hàng chủ đạo và chủ lực của 
ngành ngân hàng, bên cạnh những kết quả vượt 
trội về hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, 
Vietcombank luôn là ngân hàng tiên phong trong 
việc đầu tư vào các hoạt động vì cộng đồng 
với mức tài trợ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. 

Trong đó, có thể nói, y tế luôn là lĩnh vực được          
Vietcombank đặc biệt ưu tiên hàng đầu. Bên 
cạnh việc hợp tác  đầu tư, đưa các ứng dụng, 
dịch vụ tiến tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động 
y tế và phục vụ tốt hơn cho người bệnh, hàng 
năm, ngân sách dành cho các chương trình của 
lĩnh vực y tế cũng chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt 
động an sinh xã hội của Vietcombank. Tính từ 
đầu năm 2020 đến nay, Vietcombank đã dành 
hơn 180 tỷ đồng chung tay cùng cả nước đóng 
góp cho các hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19.  

Thay mặt Bệnh viện Nhi Trung ương, ông Trần 
Minh Điển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện 
bày tỏ sự trân trọng với những hợp tác về dịch 
vụ và hỗ trợ về kinh phí của Vietcombank trong 
suốt thời gian vừa qua. Trên cơ sở mối quan hệ 
hợp tác lâu dài giữa Vietcombank và Bệnh viện 
Nhi Trung ương, Ban Giám đốc cùng tập thể các 
phòng ban chức năng cam kết sử dụng nguồn 
kinh phí một cách hợp lý, hiệu quả để nhân viên 
bệnh viện tránh được nguồn bệnh một cách tối 
đa và để mỗi cháu bé đến khám chữa bệnh được 
an toàn. Đấy là mục tiêu mà Bệnh viện Nhi Trung 
ương đang cố gắng hết sức để duy trì và triển 
khai thật tốt.

NỔI BẬT

Minh Yến

Đảng ủy Vietcombank tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Vietcombank công bố quyết định bổ nhiệm 
Phó Giám đốc Chi nhánh Nam Sài Gòn

Ngày 28/5/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ 
chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Nam Sài Gòn bằng 
hình thức trực tuyến.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức và Nhân sự 
Vietcombank đã công bố quyết định số 979/
QĐ-VCB-TCNS ngày 27/05/2021 của Tổng Giám 

đốc về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - 
Trưởng phòng PGD Phú Mỹ Hưng giữ chức Phó 
Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn từ ngày 
1/6/2021.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Đặng Hoài Đức 
- Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đề nghị tân 
Phó Giám đốc Chi nhánh, trên cương vị công tác 
mới, sẽ cùng Ban Giám đốc Vietcombank Nam 
Sài Gòn tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, phát 
triển toàn diện và bền vững.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo, ông 
Nguyễn Tuấn Anh cam kết sẽ nỗ lực hết mình, 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bùi Thị Anh Đào

Ngày 26/5/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới. 

Tham dự khai giảng lớp học, về phía Đảng ủy 
Khối DNTƯ, có đồng chí TS Nguyễn Thị Tiếp 
- Báo cáo viên Trung ương; về phía Đảng ủy 
Vietcombank có đồng chí Đỗ Việt Hùng - Phó 
Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT, 
cùng sự tham dự của 17 học viên thuộc Đảng bộ 
Trụ sở chính và Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh 
Hà Nội, 132 học viên tại các điểm cầu của Chi 
nhánh. Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đỗ 
Việt Hùng nhấn mạnh: Trong những năm qua, 
Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã đoàn 
kết, đồng lòng, lãnh đạo, chỉ đạo Vietcombank 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trở thành ngân hàng 
thương mại hàng đầu Việt Nam. 

Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí Đỗ Việt 

Hùng đã đề nghị mỗi học viên cần nêu cao ý 
thức học tập; nghiêm túc, tập trung, tiếp thu đầy 
đủ nội dung các chuyên đề; phát huy tính tích 
cực trong học tập, mạnh dạn, thẳng thắn trao 
đổi với các báo cáo viên để hiểu rõ hơn nội dung 
các chuyên đề.
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Vietcombank ra mắt dịch vụ
mở tài khoản trực tuyến xác thực bằng eKYC

Ngày 1/6/2021, Vietcombank chính thức ra mắt dịch vụ Mở tài khoản trực tuyến 
với công nghệ đột phá, giúp khách hàng mở tài khoản vào bất cứ thời điểm nào,
tại bất kỳ đâu, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Mở tài khoản không cần đến ngân hàng
Dịch vụ mới của Vietcombank ứng dụng giải 

pháp định danh trực tuyến eKYC (Electronic 
Know Your Customer), khách hàng chỉ cần tải 
ứng dụng Vietcombank trên các chợ ứng dụng 
Appstore/Google Play, nhập số điện thoại, thực 
hiện chụp ảnh giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân 
dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu), xác thực 
khuôn mặt là có ngay tài khoản để sử dụng.

 
Dịch vụ áp dụng với khách hàng từ 18 tuổi 

và chưa từng giao dịch (chưa có số CIF) tại        
Vietcombank. Cùng với số tài khoản mới, khách 
hàng cũng được mặc định đăng ký Ngân hàng 
số VCB Digibank để thực hiện mọi giao dịch trực 
tuyến với hạn mức lên tới 100 triệu đồng mỗi 
tháng. Nếu muốn có hạn mức giao dịch lớn hơn, 
khách hàng chỉ cần đến bất kỳ điểm giao dịch 
của Vietcombank để nâng hạn mức.

Với VCB Digibank, khách hàng có thể dễ dàng 
thực hiện hàng trăm loại giao dịch tài chính hiện 
đại như: chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, gửi 

tiết kiệm trực tuyến, thanh 
toán hóa đơn điện/nước/viễn 
thông, thanh toán bằng mã 
QR, đặt vé xem phim, đặt vé 
máy bay/tàu/xe, đặt phòng 
khách sạn, mua sắm online và 
rất nhiều các giao dịch khác.

Miễn phí chọn số tài khoản 
theo số điện thoại

Khi đăng ký dịch vụ mở tài 
khoản trực tuyến, khách hàng 
có thể lựa chọn số tài khoản 

theo số điện thoại. Hệ thống của Vietcombank 
sẽ tự động kiểm tra kho số và đề xuất số tài 
khoản theo số điện thoại của khách hàng (nếu 
còn trong kho số). Dịch vụ này được cung cấp 
hoàn toàn miễn phí và không yêu cầu thêm bất 
cứ điều kiện ràng buộc nào.

“0 phí” chuyển tiền
Khi mở tài khoản trực tuyến, khách hàng 

được mặc định đăng ký gói tài khoản VCB Plus 
để chuyển tiền hoàn toàn miễn phí cả trong và 
ngoài hệ thống trên Ngân hàng số VCB Digibank.

Trong 03 tháng kể từ thời điểm ra mắt,        
Vietcombank miễn phí duy trì Gói tài khoản   
VCB Plus cho khách hàng. Sau thời gian này, 
khách hàng chỉ cần duy trì số dư bình quân 
không kỳ hạn trên tài khoản thanh toán mỗi 
tháng từ 4 triệu đồng để tiếp tục được miễn phí 
gói. Khách hàng cũng có thể chuyển đổi hoặc 
ngừng sử dụng Gói tài khoản tại bất cứ thời điểm 
nào ngay trên VCB Digibank.

NỔI BẬT

Phòng Marketing Bán lẻ

Rút tiền mặt tại ATM không cần thẻ
Sau khi mở tài khoản thành công, khách hàng 

có thể rút tiền tại các ATM của Vietcombank 
thông qua tính năng “Rút tiền bằng mã QR” được 
tích hợp ngay trên Ngân hàng số VCB Digibank 
mà không cần phải sử dụng thẻ. Nếu muốn sử 
dụng thẻ, khách hàng có thể đăng ký thẻ ghi 
nợ nội địa (Connect24) hoặc thẻ ghi nợ quốc tế 
(Visa/Master) ngay trong quá trình mở tài khoản 
trực tuyến và nhận thẻ sau đó tại các điểm giao 
dịch của ngân hàng.

Vietcombank bắt đầu khởi động chiến lược 
chuyển đổi số từ năm 2019. Đến tháng 7/2020, 
Vietcombank tiên phong hợp nhất các nền tảng 
giao dịch trực tuyến và ra mắt Ngân hàng số 
VCB Digibank. Việc ra mắt dịch vụ Mở tài khoản 
trực tuyến xác thực bằng eKYC tiếp tục khẳng 
định những bước đi mạnh mẽ và nhất quán của 
Vietcombank trong hành trình chuyển đổi số để 
mang tới những trải nghiệm số hóa đơn giản 
và tối ưu cho khách. Ưu đãi hấp dẫn khi mở tài 
khoản trực tuyến.

Trong thời gian từ ngày 1/6/2021 đến hết ngày 
31/7/2021, khi mở tài khoản trực tuyến, khách 
hàng sẽ được tham gia chương trình khuyến mại 
“Mở tài khoản trực tuyến - Siêu ưu đãi có 1-0-2” 
với quà tặng quay số may mắn đặc biệt là 1 sổ 
tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng và 100 sổ tiết kiệm trị 
giá 5 triệu đồng.

Ngoài ra, 10.000 khách hàng mở tài khoản 
trực tuyến đầu tiên trong mỗi tháng sẽ được 
tặng 100.000 đồng vào tài khoản. Tổng giá trị 
giải thưởng của chương trình lên tới 3,5 tỷ đồng.
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NỔI BẬT

GÓI TÀI KHOẢN VCB ADVANCED: 
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHỦ KINH DOANH ONLINE VƯỢT KHÓ

Ưu đãi hoàn tiền khi thanh toán thẻ, miễn phí chuyển tiền trực tuyến… 
của gói tài khoản VCB Advanced giúp chủ kinh doanh online tiết giảm 
chi phí thời dịch bệnh.

Ưu đãi hoàn tiền khi thanh toán thẻ
Dịch bệnh với diễn biến phức tạp khiến việc 

kinh doanh của nhiều chủ cửa hàng Online bị 
ảnh hưởng. Chị Lan Hương (quận Long Biên, Hà 
Nội), với thâm niên 5 năm kinh doanh online mỹ 
phẩm, cho biết: “Số lượng đơn hàng bán ra mỗi 
ngày giảm khá nhiều. Sau hơn một năm đối phó 
với dịch bệnh, nhiều khách hàng phải thắt chặt 
chi tiêu, không mạnh tay mua sắm như trước”.

Mỗi thỏi son, hộp phấn, nhũ mắt… có giá giao 
động từ 100.000 đồng tới 700.000 đồng, mỗi 
đơn hàng chị Hương lấy lãi từ vài chục nghìn 
đồng, bán lấy số lượng để kiếm lợi nhuận. Trước 
dịch, trang fanpage bán hàng của chị vẫn chốt 
được hơn vài chục đơn hàng mỗi ngày, phần lớn 
khách là dân văn phòng và chị em nội trợ/ kinh 
doanh tự do.
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Phòng Marketing Bán lẻ

Với tình hình lượng khách giảm cũ giảm nhiều 
do ảnh hưởng bởi dịch, chị Hương quyết định 
đầu tư thêm tiền để chạy quảng cáo online, 
mong mở rộng nguồn khách hàng mới, đồng 
thời miễn phí giao hàng, lấy công làm lãi. Trong 
đó, việc sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng 
sao cho tối ưu chi phí là một trong những ưu 
tiên của chị Hương. Chị chọn gói tài khoản VCB 
Advanced của Vietcombank bởi ưu đãi được 
hoàn tiền 0,3% số tiền thanh toán tới 5 triệu 
đồng/quý  khi thanh toán qua thẻ ghi nợ quốc tế 
Visa Platinum.

Miễn 100% phí chuyển khoản trực tuyến

Giống như chị Hương, chị Thủy - chủ shop   
online chuyên phân phối quần áo thời trang 
(quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng tận dụng tối đa 
các tính năng của gói tài khoản VCB Advanced.

Chị Thủy chia sẻ: “Mình thích nhất ưu đãi miễn 
100% phí giao dịch chuyển tiền nội bộ và liên 
ngân hàng. Mình có thể yên tâm chuyển tiền 
hàng cho đối tác cung cấp mà không lo tốn phí 
giao dịch. Bên cạnh đó, Mình được miễn phí 
hoàn toàn các loại phí duy trì tài khoản, phát 
hành và duy trì thẻ, thông báo biến động số dư 
qua OTT... giúp giảm nhiều chi phí vận hành”.

“Giao dịch chuyển khoản chỉ mất vài giây, 
không kể ngày hay đêm. Hạn mức chuyển 
khoản lại cao, tới 3 tỷ đồng/ngày nên giao dịch 
thanh toán thông suốt, không lo chậm trễ hay 
nhỡ việc”, chị Thủy chia sẻ thêm.

Để theo dõi việc kinh doanh, chị thường xuyên 
phải ghi chép các khoản tiền thu - chi.  Chỉ cần 
vài thao tác trên ứng dụng VCB Digibank ngay 
trong chiếc điện thoại, chị dễ dàng theo dõi lịch 
sử giao dịch hằng tuần/hằng tháng, kiểm soát, 
quản lý dòng tiền.

Bên cạnh đó, điều khiến chủ shop quần áo 
thời trang online hài lòng là việc được mã giảm 
giá khi đặt dịch vụ giao hàng trên ứng dụng 
Grab với thẻ ghi nợ Visa vào các ngày thứ Hai 
và thứ Năm hằng tuần. “Với mỗi đơn hàng Grab 
Express, mình được giảm giá 20.000 đồng, tiết 
kiệm chi phí giao hàng cho khách” Chị Thủy nói.  

Đại diện Vietcombank cho biết, gói giải pháp 
VCB Advanced được thiết kế hướng tới những 
người kinh doanh và đặc biệt là nhóm khách 
hàng kinh doanh online. Gói tài khoản này được 
xem là “thuốc trợ lực” cho các chủ kinh doanh 
online để vượt qua dịch, nhờ tiết kiệm các khoản 
phí vận hành, tận dụng triệt để những ưu đãi 
thanh toán thẻ.
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NỔI BẬT

“0 PHÍ” CHUYỂN TIỀN 
KHI ĐĂNG KÝ CÁC GÓI TÀI KHOẢN CỦA VIETCOMBANK

Mới đây, Vietcombank đã chính thức ra mắt 4 gói tài khoản hoàn toàn mới 
dành cho khách hàng cá nhân với nhiều ưu đãi vượt trội khi giao dịch thẻ 
và giao dịch trên ngân hàng số VCB Digibank. Bốn gói tài khoản mới bao gồm: 
VCB Eco, VCB Plus, VCB Pro, VCB Advanced.

Các gói tài khoản bao gồm các dịch vụ 
ngân hàng thường xuyên và thiết yếu 
cho khách hàng như: Tài khoản thanh 

toán; Ứng dụng Ngân hàng số VCB Digibank; 
Thông báo thay đổi số dư qua tin nhắn OTT (OTT 
Alert); Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 
24 hoặc Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa.

“0 phí” chuyển tiền trong và ngoài hệ thống
Khi sử dụng các Gói tài khoản này, khách hàng 

được miễn phí chuyển tiền trên VCB Digibank với 
hạn mức giao dịch lên tới 3 tỷ đồng/ngày; Miễn 
phí duy trì dịch vụ VCB Digibank; Miễn phí phát 

hành thẻ ghi nợ nội địa; Miễn phí phát hành và 
duy trì tài khoản thẻ ghi nợ quốc tế.

Khách khách hàng chỉ cần đóng 01 mức phí 
“trọn gói” từ 15.000 đồng mỗi tháng, các phí 
riêng lẻ của từng dịch vụ trong gói đều được 
hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, khi duy trì số dư 
trên tài khoản thanh toán từ 2 triệu đồng mỗi 
tháng, khách hàng thậm chí sẽ không phải đóng 
phí duy trì gói hàng tháng. Cơ chế phí đặc biệt 
vượt trội này của Vietcombank hứa hẹn đem lại 
các trải nghiệm ấn tượng cho đông đảo khách 
hàng.

Phòng Marketing Bán lẻ

Nhiều lựa chọn cho khách hàng
Với 4 gói tài khoản mới, khách hàng có thể 

dễ dàng lựa chọn cho mình một gói phù hợp 
với nhu cầu giao dịch ngân hàng. Gói VCB Eco 
dành cho khách hàng có nhu cầu giao dịch cơ 
bản với ưu đãi miễn phí chuyển khoản trong 
hệ thống Vietcombank. Gói VCB Plus và Gói 
VCB Pro dành cho những khách hàng có giao 
dịch thường xuyên với ưu đãi miễn toàn bộ phí 
chuyển tiền trong và ngoài hệ thống qua VCB 
Digibank.

 
Gói VCB Advanced phù hợp với khách hàng 

kinh doanh hoặc mua sắm trực tuyến khi được 
tích hợp thẻ ghi nợ quốc tế Visa Platinum với ưu 
đãi hoàn tiền 0,3% giá trị chi tiêu, tối đa lên đến 5 
triệu đồng mỗi quý. 

Dễ dàng đăng ký
Việc đăng ký các gói tài khoản rất đơn giản. 

Cụ thể, khách hàng đang sử dụng dịch vụ VCB 
Digibank có thể dễ dàng đăng ký Gói tài khoản 

mới ngay trên Ngân hàng số VCB Digibank. Với 
những khách hàng khác, khách hàng có thể đến 
bất kỳ điểm giao dịch nào trong hơn 600 điểm 
giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc để 
đăng ký gói tài khoản 1 lần duy nhất. 



30 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 334 - THÁNG 07/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 334 - THÁNG 07/2021 31

NỔI BẬT

VIETCOMBANK VÀ FWD RA MẮT GIẢI PHÁP BẢO VỆ 
ĐỘT PHÁ TRƯỚC BA BỆNH HIỂM NGHÈO 
PHỔ BIẾN LÀ UNG THƯ, ĐỘT QUỴ VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM

Ngày 1/6/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và 
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (“FWD”) vừa giới thiệu giải 
pháp bảo hiểm trực tuyến hoàn toàn mới có tên gọi “FWD Bộ 3 bảo vệ”.

Đây là sản phẩm bảo hiểm đầu tiên trên thị 
trường cung cấp giải pháp bảo vệ đồng thời 
trước ba bệnh hiểm nghèo phổ biến là ung thư 
(tại bất kỳ giai đoạn nào), đột quỵ và nhồi máu 
cơ tim đến 80 tuổi. Đặc biệt, toàn bộ quy trình 
tham gia bảo hiểm được thực hiện hoàn toàn 
trực tuyến chỉ với 3 câu hỏi sức khỏe đơn giản và 
không yêu cầu kiểm tra sức khỏe.

Chi trả 100% số tiền bảo hiểm ngay khi có 
chẩn đoán

Với “FWD Bộ 3 bảo vệ”, ngay khi có chẩn đoán 
mắc một trong ba bệnh hiểm nghèo là ung thư 
(tại bất kỳ giai đoạn nào), đột quỵ hay nhồi máu 
cơ tim, FWD sẽ chi trả ngay 100% Số tiền bảo 
hiểm, giúp người bệnh có nguồn tài chính kịp 

thời để điều trị và phục hồi sức khỏe. Đặc biệt, 
“FWD Bộ 3 bảo vệ” mở rộng độ tuổi tham gia lên 
60 tuổi và khách hàng có thể nhận được sự bảo 
vệ đến 80 tuổi, đây là độ tuổi mà nguy cơ mắc 
bệnh hiểm nghèo cao và khách hàng rất cần 
được bảo vệ.

Mức phí bảo hiểm thấp
“FWD Bộ 3 bảo vệ” mang đến ba sự lựa chọn 

về quyền lợi bảo hiểm là 200 triệu, 300 triệu và 
500 triệu đồng với mức phí chỉ từ khoảng 200 
ngàn đồng mỗi năm. Mức phí bảo hiểm thấp 
giúp khách hàng có thể dễ dàng tham gia sản 
phẩm để nhận được sự bảo vệ toàn diện trước 
các rủi ro đối với 3 loại bệnh hiểm nghèo phổ 
biến.

Phòng Marketing Bán lẻ

Hoàn toàn trực tuyến
Để tham gia sản phẩm, khách hàng chỉ cần 

đăng ký và trả lời 3 câu hỏi sức khỏe. Tất cả được 
thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên kênh bán bảo 
hiểm trực tuyến iFWD-VCB do Vietcombank và 
FWD xây dựng.

Đây là sản phẩm thứ hai, sau sản phẩm FWD 
Sống khỏe được hai Bên cung ứng trên các kênh 
trực tuyến, thể hiện định hướng xuyên suốt của 
Vietcombank và FWD trong việc ứng dụng kỹ 
thuật số vào tất cả các khâu cung cấp dịch vụ cho 
khách hàng.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm “FWD Bộ 3 bảo vệ”, 
bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách Khối Bán lẻ của Vietcombank cho biết: 
“Hợp tác giữa Vietcombank và FWD hình thành 
nên mối quan hệ bancassurance 4.0 không chỉ 
dẫn đầu thị trường mà còn tạo ra xu hướng với 
những sản phẩm đơn giản, sáng tạo nhất, những 
công nghệ, dịch vụ tiên tiến nhất để mang lại 
những gì nhanh nhất, tốt nhất cho khách hàng”.

Về phía FWD, Bà Nguyễn Phương Anh - Phó 
Tổng Giám đốc Phát triển các Dự án chiến lược 
và Thương hiệu của FWD Việt Nam, chia sẻ: “Sức 
khỏe và sự an tâm của khách hàng luôn là ưu tiên 
hàng đầu của FWD. Đó là lý do chúng tôi không 
ngừng phát triển các sản phẩm đơn giản, dễ hiểu, 
có quyền lợi bảo vệ tối ưu. Với mức phí hợp lý, tôi 
tin sản phẩm “FWD Bộ 3 bảo vệ” là giải pháp bảo 
vệ cần thiết, phù hợp với nhiều đối tượng khách 
hàng”.

Thông tin về Vietcombank
Với gần 60 năm kinh nghiệm, Vietcombank 

là ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt 
Nam với hơn 20.000 nhân viên với mạng lưới 
gần 600 điểm giao dịch trên khắp lãnh thổ 
Việt Nam. Hiện tại, Vietcombank có tổng tài 
sản hơn 50 tỷ USD và giá trị vốn hóa cao nhất 
trong các tổ chức tín dụng niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu chiến lược của Vietcombank đến 
năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là củng 
cố vững chắc vị trí số 1 tại Việt Nam, đứng 
trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á, 
một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng 
lớn nhất thế giới, một trong 1000 doanh nghiệp 
niêm yết lớn nhất toàn cầu, đóng góp tích cực 
vào sự phát triển của Việt Nam.

Thông tin về FWD Việt Nam
FWD Việt Nam được thành lập vào năm 

2016 và là thành viên của Tập đoàn bảo hiểm 
FWD - có phạm vi hoạt động rộng khắp Châu 
Á. Với chiến lược ưu tiên phát triển công nghệ 
số, FWD Việt Nam là công ty bảo hiểm khác 
biệt, có nền tảng vững chắc dựa trên các thế 
mạnh: sản phẩm đột phá, hệ thống phân phối 
tập trung vào chất lượng, số hóa mọi quy trình 
và chiến lược thương hiệu khác biệt.

FWD Việt Nam liên tục là một trong những 
công ty bảo hiểm nhân thọ có tốc độ tăng 
trưởng nhanh nhất thị trường.
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Vietcombank chung tay phòng chống dịch COVID-19
Vietcombank Ba Đình

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 4/6/2021, Vietcombank Ba Đình 
đã trao tặng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 1.000 bộ quần áo bảo hộ
(tiêu chuẩn EN 14126) trị giá 200 triệu đồng, nhằm bổ sung vật tư y tế cho các bác 
sĩ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Bắc Giang.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ quận Ba Đình về việc đóng góp ủng hộ 
Quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19, chiều ngày 10/6/2021, Vietcombank 
Ba Đình đã ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ nhằm tiếp thêm nguồn lực mua và sản 
xuất vắc xin phòng, chống dịch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 
với vai trò đầu mối trong triển khai hoạt động 
lấy mẫu tại các địa bàn, đảm bảo test xét 
nghiệm nhanh, cấp vật tư, hóa chất, trang phục 

bảo hộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ y tế, an 
ninh  trật tự tại các khu vực cách ly, các bệnh 
viện dã chiến, các cán bộ thực hiện lấy mẫu xét 
nghiệm tại các khu cách ly, các khách sạn..., 
tuy nhiên đơn vị hiện đang cạn kiệt nguồn vật 
tư, đặc biệt là trang phục bảo hộ chất lượng 
cao.

Nhận định tính cấp thiết của việc hỗ trợ 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, 
Vietcombank Ba Đình đã nhanh chóng phát 
động chương trình kêu gọi hỗ trợ Bắc Giang 
phòng chống COVID-19 và ngày 4/6/2021 đã 
trao tặng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Bắc Giang 1.000 bộ quần áo bảo hộ chất lượng 
cao (tổng trị giá 200 triệu đồng), theo đúng 
yêu cầu phục vụ cho tuyến đầu phòng, chống 
COVID-19.

Trần Ngọc Diệp

Vietcombank Ba Đình cũng đã được UBND, Ủy ban MTTQ quận Ba 
Đình chấp thuận là một trong những ngân hàng tiếp nhận các nguồn 
tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và 
ngoài nước cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 của quận thông 
qua số tài khoản tiếp nhận tại Vietcombank Ba Đình như sau:

- Tên tài khoản: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC QUẬN BA ĐÌNH
- Số tài khoản:  2021440000
- Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình
Trước đó, ngày 4/6/2020, Vietcombank Ba Đình đã trao tặng Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 1.000 bộ quần áo bảo hộ chống dịch trị giá 200 triệu đồng. Những 
hành động thiết thực, kịp thời của Vietcombank Ba Đình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, và trách 
nhiệm đối với với cộng đồng để nhanh chóng, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh COVID- 19.

Vietcombank Bắc Ninh

Nhằm đồng hành cùng chính quyền và nhân 
dân Bắc Ninh, với mong muốn sớm có vắc 
xin phục vụ công tác tiêm chủng, là biện pháp 
lâu bền, tận gốc để chiến thắng dịch bệnh, đại 
diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam    
(Vietcombank) tại Bắc Ninh - bà Bùi Thị Ngọc 
Bích, Giám đốc Vietcombank Bắc Ninh và ông 
Lê Nho Ích - Giám đốc Vietcombak Kinh Bắc, 
đã tham dự sự kiện trên và trao tặng 5 tỷ đồng 
ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng COVID-19 
cho tỉnh Bắc Ninh. Số tiền hỗ trợ này nằm trong 
chương trình hỗ trợ kinh phí mua vắc xin cho 10 
tỉnh, thành phố của Vietcombank với tổng trị giá 
38 tỷ đồng.

Tại Bắc Ninh, Vietcombank đã phát triển 

mạng lưới với 2 chi nhánh và 8 Phòng giao dịch, 
tổng quy mô huy động vốn và tín dụng đạt trên 
26.000 tỷ đồng.

Đỗ Thị Ánh Ngọc

Vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Vietcombank Bảo Lộc 
đã trao tặng 200 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 
nhằm tạo nguồn kinh phí cho Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Hành động thiết thực này đã thể hiện trách 
nhiệm với cộng đồng của tập thể Vietcombank 
Bảo Lộc, với mong muốn chung tay phòng, 
chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe 
cho nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương.Vietcombank Bảo Lộc thành lập và 
đi vào hoạt động từ tháng 9/2019. Với nỗ lực 
không ngừng, Chi nhánh đã đạt kết quả kinh 
doanh tăng trưởng ấn tượng. Năm 2020, huy 
động vốn bán lẻ cuối kỳ đạt 106% kế hoạch năm, 
dư nợ cho vay đạt 110% kế hoạch năm, lợi nhuận 
từ hoạt động kinh doanh đạt 62,3 tỷ đồng. Năm 
2021, Chi nhánh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm 
vụ kinh doanh do Ban Lãnh đạo Vietcombank 
giao. 

Song song với hoạt động kinh doanh,          
Vietcombank Bảo Lộc luôn quan tâm đến các 
chương trình an sinh xã hội như: Đóng góp ủng 
hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn Xuân Canh Tý 2020, Quỹ Vì 
người nghèo TP. Bảo Lộc, Quỹ Bảo trợ trẻ em…

Chiều ngày 27/5/2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 
Lễ phát động đợt cao điểm ủng hộ mua vắc xin phòng, chống dịch COVID-19.

Trần Thị Đông VũVietcombank Bảo Lộc
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Vietcombank Hà Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh Hà Nam và UBND huyện Lý Nhân về phát 
động phong trào ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, ngày 26/5/2021, đại diện 
Vietcombank Hà Nam, ông Trần Quang Hưng - Phó Trưởng phòng Giao dịch 
Vĩnh Trụ đã trao tặng số tiền 30 triệu đồng cho UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 
Nam.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, đại diện UBND huyện Lý Nhân 
đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự ủng hộ thiết thực của 
Vietcombank Hà Nam, đặc biệt trong bối cảnh xã Đạo Lý, 
huyện Lý Nhân đang bị cách ly y tế cùng khoảng 3.000 hộ 
dân với hơn 8.000 nhân khẩu. Lãnh đạo huyện cam kết sử 
dụng nguồn viện trợ hiệu quả và đúng mục đích.

Với việc hỗ trợ cho địa phương trong dịp này, Vietcombank 
Hà Nam hy vọng có thể cùng chung tay, góp sức một phần 
với tỉnh nhà để ngăn chặn và ứng phó kịp thời trước các diễn 
biến khó lường của dịch bệnh, sớm đưa hoạt động kinh tế, 
xã hội trở lại trạng thái bình thường.

Trần Thị Thu Hà

Ngày 10/6/2021, tại xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Vietcombank 
Kiên Giang phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Kiên Giang đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh 
Kênh 1500 và 5 căn nhà đại đoàn kết do Vietcombank tài trợ.

Công trình cầu Kênh 1500 và 5 căn nhà 
đại đoàn kết tại xã Hưng Yên, huyện An 
Biên do Vietcombank tài trợ với tổng mức 
đầu tư 1 tỷ đồng. 

Công trình có ý nghĩa thiết thực trong 
xây dựng nông thôn mới, góp phần cải 
thiện chất lượng đời sống của người dân 
xã Hưng Yên. Đây cũng là hoạt động thiết 
thực chào mừng thành công Bầu cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử Đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Lê Thị Vệ - Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên 
Giang (thứ tư từ trái sang) và bà Đỗ Thị Minh Út - Phó Giám đốc 
Vietcombank Kiên Giang (thứ ba từ trái sang) cùng ông Bùi Thanh 
Nhàn - Phó Bí thư Huyện ủy Huyện An Biên (thứ sáu từ trái sang) 
và các lãnh đạo xã, ấp thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Đinh Thu NguyệtVietcombank Kiên Giang

Vietcombank Hải Phòng

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm ứng phó trước các tình huống 
để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, sáng ngày 29/5/2021, tại trụ sở Chi 
nhánh, Vietcombank Hải Phòng đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp 
PCR cho toàn thể cán bộ, nhân viên có mặt làm việc tại Chi nhánh.

Theo đó, các phòng tại Chi nhánh được phân 

công đến lấy mẫu theo giờ, thực hiện ngồi giãn 
cách, tránh tiếp xúc liên phòng để đảm bảo an 
toàn phòng chống dịch.

Kết quả nhận được sáng ngày 31/5/2021, toàn 
bộ các mẫu xét nghiệm của cán bộ, nhân viên 
Chi nhánh đều có kết quả âm tính. Hoạt động 
này của Vietcombank Hải Phòng đã thể hiện nỗ 
lực hành động nhanh chóng, kịp thời nhằm góp 
phần đảm bảo hoạt động kinh doanh, chung 
sống an toàn với đại dịch.

Vũ Thị Kim Vân

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với các địa phương trong công tác phòng,
chống dịch COVID-19, Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) quyết định tài trợ kinh phí mua vắc xin phòng COVID -19 cho 
một số tỉnh, thành phố có số ca mắc cao, với tổng kinh phí là 38 tỷ đồng,
trong đó ủng hộ tỉnh Hưng Yên 3 tỷ đồng.

Lê Thị Phương Tiến

Chiều ngày 26/5/2021, tại trụ sở Chi nhánh 
Vietcombank Hưng Yên, đại diện Vietcombank 
Hưng Yên đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ mua vắc xin 
phòng COVID -19 cho tỉnh Hưng Yên thông qua 

sự kiện được tổ chức bằng hình thức truyền 
hình trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở 
chính Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Luôn đẩy mạnh các hoạt động an sinh 
xã hội bên cạnh phát triển kinh doanh bền 
vững, ngay từ khi xuất hiện những ca nhiễm 
COVID-19 đầu tiên tại địa bàn, Vietcombank 
Hưng Yên đã chung tay đóng góp cùng chính 
quyền địa phương trong công tác phòng, 
chống và đẩy lùi dịch bệnh, với mong muốn   

được chung sức cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch 
COVID-19.

Vietcombank Hưng Yên
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Vietcombank Kinh Bắc

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với nguy cơ lây nhiễm cộng đồng 
cao tại tỉnh Bắc Ninh, vừa qua, Vietcombank Kinh Bắc và Vietcombank Bắc Ninh 
đã trao tặng 2.000 bộ test COVID-19 trị giá 270 triệu đồng cho huyện Thuận Thành.

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 Kinh 
Bắc và Vietcombank Bắc Ninh mong muốn góp 
phần thiết thực cùng cả nước nói chung và chính 
quyền, nhân dân huyện Thuận Thành nói riêng có 
thêm nguồn lực để sớm chiến thắng dịch bệnh.

Hà Thương

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc ủng hộ Qũy vắc xin 
phòng, chống COVID-19, ngày 11/6/2021, Vietcombank Kon Tum đã ủng hộ số tiền 
100 triệu đồng để mua vắc xin phòng chống dịch COVID-19.

Hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ năm 
2008, bên cạnh hiệu quả trong hoạt động kinh 
doanh, Vietcombank Kon Tum luôn đóng góp 

thiết thực cho công tác an sinh xã hội của tỉnh. 
Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ gần 200 
triệu đồng cho các hoạt động phòng chống dịch 
COVID-19 của tỉnh Kon Tum.

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội vì 
cộng đồng, Vietcombank Kon Tum nghiêm túc 
triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an 
toàn cho cán bộ, nhân viên và khách hàng của      
Vietcombank, góp phần kiểm soát, hạn chế lây 
lan và ngăn ngừa dịch bệnh, như: Thường xuyên 
khử khuẩn tại không gian làm việc và điểm giao 
dịch; trang bị cho cán bộ nhân viên và khách 
hàng đến giao dịch những vật dụng phòng hộ 
như khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn; đo 
thân nhiệt cho cán bộ nhân viên hằng ngày và 
khách hàng khi vào giao dịch; hạn chế tối đa ra 
ngoài và kích hoạt chế độ làm việc từ xa, làm 
việc theo ca…

Nguyễn Thị Trúc PhượngVietcombank Kon Tum

Ông Lê Nho Ích - Giám đốc Vietcombank Kinh Bắc (thứ 
3 từ phải sang) và ông Lê Chí Dũng - Phó Giám đốc         
Vietcombank Bắc Ninh (thứ 2 từ phải sang) trao tặng hiện 
vật ủng hộ cho đại diện lãnh đạo huyên Thuận Thành.

Vietcombank Lạng Sơn
Hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ủng hộ 60 tỷ đồng để 
mua vắc xin phòng, chống dịch COVID-19, trong đó ủng hộ tỉnh Lạng Sơn - 
địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao số tiền 3 tỷ đồng.

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch 
COVID-19, tập thể cán bộ nhân viên, người lao 
động Vietcombank Lạng Sơn cũng luôn tích cực 
và kịp thời có những đóng góp, sẻ chia cùng cả 

nước: Ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 của 
tỉnh Lạng Sơn số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ cán 
bộ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch 
tại Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng, Bệnh viện đa 
khoa tỉnh Lạng Sơn, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn… 
Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn 
Thanh niên Vietcombank Lạng Sơn cũng đã trao 
tặng 25.000 khẩu trang y tế và 100 lọ Vitamin C 
tổng hợp trị giá 20 triệu đồng cho Đoàn Thanh 
niên Công an tỉnh Lạng Sơn, nhằm phục vụ cán 
bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Cùng với việc đóng góp, ủng hộ trực tiếp,    
Vietcombank Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ 
các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng khách 
hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như: 
Giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nhóm nợ…

Minh Thảo

Ngày 20/5/2021, Vietcombank Phố Hiến đã trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang N95 
cho các bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, nhằm chung 
tay với ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn 
biến phức tạp.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc            
Vietcombank Phố Hiến cho biết: Ban Giám đốc 
và cán bộ nhân viên Vietcombank Phố Hiến 
mong muốn được gửi lời cảm ơn và chia sẻ với 
những khó khăn, vất vả của đội ngũ y, bác sĩ, 
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang phải 
thực hiện cách ly tại bệnh viện. 

Tại buổi trao tặng, BS CKII Trần Xuân Khánh - 
Giám đốc Bệnh viện bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc 
tới Ban Giám đốc và toàn thể các cán bộ nhân 
viên của Vietcombank Phố Hiến.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Vietcombank Phố 
Hiến (bên trái) trao tặng 1.000 khẩu trang N95 cho Bệnh 
viện Nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

Vietcombank Phố Hiến Nguyễn Nga
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Chiều ngày 28/5/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức 
lễ phát động và tiếp nhận đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Quảng Ninh kêu gọi cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động thuộc các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh, cán bộ, chiến 
sĩ các đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn tỉnh 
“Mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương”, đồng 
thời, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, LLVT, doanh 
nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn 
tỉnh tiếp tục ủng hộ vật chất và tinh thần hỗ trợ 
công tác phòng, chống dịch, trong đó tập trung 
chủ yếu cho việc mua vắc xin, máy thở và trang 
thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị 
bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu 
phòng, chống dịch bệnh…

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng 
Ninh, ông Hoàng Quốc Chiến - Giám đốc        
Vietcombank Quảng Ninh đã trao số tiền 300 
triệu đồng ủng hộ cho công tác phòng chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Vietcombank Vũng Tàu

Ngày 11/6/2021, Vietcombank Vũng Tàu đã ủng hộ 400 triệu đồng 
cho Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại buổi lễ, thay mặt Chi nhánh Vietcombank Vũng Tàu, 
ông Đoàn Văn Tuyến - Giám đốc Chi nhánh khẳng định, 
Vietcombank Vũng Tàu luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ 
trợ công tác phòng, chống dịch của địa phương để từng 
bước đầy lùi dịch bệnh. 

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Ban Giám 
đốc Vietcombank Vũng Tàu luôn nghiêm túc thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, UBND 
tỉnh và Vietcombank Trung ương, nhằm đảm bảo an toàn 
cho cộng đồng, cũng như tập thể người lao động. Bên 
cạnh đó, Vietcombank Vũng Tàu liên tục thực hiện các 
chương trình giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và 
người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Nguyễn Ngọc Giàu

Vietcombank Quảng Ninh  Nguyễn Huyền Linh

Ngày 7/6/2021, đại diện Vietcombank Quảng Bình, ông Nguyễn Thanh Bình - 
Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh đã trao ủng hộ 200 triệu đồng cho Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình để thực hiện công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 của tỉnh.

Hành động này thể hiện tinh thần nhân văn, 
trách nhiệm với cộng đồng của Vietcombank 
Quảng Bình với mong muốn tiếp thêm nguồn 
lực, chung tay cùng chính quyền và nhân dân 
địa phương nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Vietcombank Thăng Long

Ngày 8/6/2021, Vietcombank Thăng Long đã trao tặng 480 Bộ sinh phẩm 
xét nghiệm COVID-19 trị giá 100 triệu đồng cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 
và 320 bộ trang phục bảo hộ chống dịch cùng 350 khẩu trang N95, với tổng 
trị giá 100 triệu đồng cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ông Nguyễn Danh Phương - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Thăng Long đã bày tỏ 
sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, vất 
vả của đội ngũ y bác sĩ của hai bệnh viện - lực 
lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống 
dịch COVID-19. Việc trao tặng vật tư y tế và vật 
phẩm chống dịch thể hiện tình cảm, sự cảm 
kích của cán bộ nhân viên, người lao động 
Vietcombank Thăng Long đối với đội ngũ y, bác 

sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, tiếp thêm 
nguồn lực cho hai bệnh viện trong cuộc chiếng 
chống dịch. 

Đại diện lãnh đạo hai Bệnh viện gửi cảm ơn tới 
Vietcombank Thăng Long đã kịp thời hỗ trợ và 
động viên đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời cam 
kết sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn 
tài trợ này.

Ông Nguyễn Danh Phương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Thăng Long trao tặng vật tư y tế cho ông 
Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà 
Nội.

Ông Nguyễn Danh Phương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Thăng Long trao tặng trang phục bảo hộ 
chống dịch cho PGS. TS Nguyễn Hoàng Ngọc - Phó 
Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thái Kim Anh

Vietcombank Quảng Bình Hoàng Hồng Quân

Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Vietcombank Quảng Bình 
trao biển ủng hộ cho đại diện MTTQ tỉnh Quảng Bình
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Vietcombank Bến Tre
Ngày 15/6/2021, Vietcombank Bến Tre đã ủng hộ số tiền 100 triệu đồng 
để mua vắc xin phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội vì cộng 
đồng, Vietcombank Bến Tre nghiêm túc triển khai 
nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cán 
bộ nhân viên và khách hàng của Vietcombank, góp 
phần kiểm soát, hạn chế lây lan và ngăn ngừa dịch 
bệnh như: thường xuyên khử khuẩn tại không gian 
làm việc và điểm giao dịch; trang bị cho cán bộ 
nhân viên và khách hàng đến giao dịch những vật 
dụng phòng hộ như khẩu trang, nước sát khuẩn; 
đo thân nhiệt cho cán bộ nhân viên hàng ngày và 
khách hàng khi vào giao dịch; kích hoạt chế độ làm 
việc từ xa, làm việc theo ca,…

Châu Diễm

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Vietcombank Bến Tre 
trao ủng hộ 100 triệu đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh 
Bến Tre để mua vắc xin phòng, chống dịch COVID-19.

Các chi nhánh Vietcombank tại Bình Dương

Sáng ngày 11/6/2021, các chi nhánh gồm: Vietcombank Bình Dương,
Vietcombank Đông Bình Dương và Vietcombank Bắc Bình Dương đã trao ủng hộ 
số tiền 50 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương.

Sự ủng hộ này mang ý lớn nghĩa về tinh 
thần nhằm động viên, chia sẻ với các cán 
bộ, nhân viên y tế tuyến đầu trong công 
tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh Bình Dương.

Với hành động thiết thực này, các chi 
nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương mong muốn được góp phần cùng 
tỉnh nhà trong việc nâng cao hiệu quả 
công tác phòng, chống dịch COVID-19, 
sớm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp và cuộc sống của người 
dân trở lại bình thường.

Đại diện Ban Giám đốc các chi nhánh Vietcombank Bình Dương, 
Đông Bình Dương và Bắc Bình Dương trao ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
(CDC) tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Minh Tới

Vietcombank Gia Lai

Ngày 16/6/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
đã hỗ trợ 3 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 
ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai, thông qua Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai.

Các trang thiết bị mua sắm trong đợt 
này bao gồm: Máy tách chiết tự động 
và máy xét nghiệm cùng các thiết bị liên 
quan.

Trước đó, trong năm 2020 và đầu 
năm 2021, Vietcombank và Chi nhánh          
Vietcombank Gia Lai cũng đã trao tặng 
300 triệu đồng cùng 1.700 trang phục 
bảo hộ và trang thiết bị y tế, khẩu trang, 
dung dịch sát khuẩn trị giá 160 triệu đồng 
để ủng hộ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, 
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai 
(ngoài cùng bên phải); ông Hồ Ngọc Gia - Bí thư Đảng bộ Bộ phận, 
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai (thứ hai từ phải 
sang); bà Đỗ Thị Việt Hằng - Giám đốc Vietcombank Gia Lai (thứ hai 
từ trái sang) trao tài trợ trang thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm 
SARS-CoV-2.

Vietcombank Hà Nam

Ngày 16/6/2021, Vietcombank Hà Nam đã trao ủng hộ số tiền 50 triệu đồng 
cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam để thực hiện công tác phòng, chống 
dịch của tỉnh.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Vũ Hồng Sơn 
- đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam 
gửi lời tri ân lòng hảo tâm và nghĩa cử cao 
đẹp của Vietcombank Hà Nam trong công tác 
phòng, chống dịch của cả nước, đồng thời cam 
kết sử dụng nguồn viện trợ hiệu quả và đúng 
mục đích.

Trước đó, trong tháng 5/2021, Vietcombank 
Hà Nam đã ủng hộ 30 triệu đồng cho UBND 
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nhằm chung tay 
đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng 
thời, hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn cơ sở 
Chi nhánh, cán bộ, nhân viên tại Vietcombank 
Hà Nam đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ 

công tác phòng, chống dịch, mỗi cán bộ ủng hộ 
tối thiểu một ngày lương đóng BHXH.

Đinh Thị Mỹ Hạnh

Trần Thị Thu Hà Phạm Quang Thái



42 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 334 - THÁNG 07/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 334 - THÁNG 07/2021 43

NHỊP SỐNG

Vietcombank Hưng Yên

Lê Thị Phương Tiến

Vietcombank Hải Dương Chiều ngày 31/5/2021, tại trụ sở Ủy ban 
MTTQ TP. Hải Dương, Vietcombank 
Hải Dương đã ủng hộ số tiền 100 triệu đồng 
cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 
của thành phố.Vietcombank Hải Dương không chỉ là ngân 

hàng có hiệu quả kinh doanh dẫn đầu địa 
bàn mà còn là đơn vị đi đầu trong công tác 
an sinh xã hội với nhiều hoạt động ý nghĩa 
hướng tới cộng đồng. Từ đầu năm 2020 đến 
nay, Vietcombank đã tài trợ tỉnh Hải Dương 
10,2 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch 
COVID-19, trong đó tài trợ 4,2 tỷ đồng để mua 
máy xét nghiệm COVID-19; tài trợ 3 tỷ đồng 
mua vắc xin phòng dịch; tài trợ 3 tỷ đồng mua 
sinh phẩm xét nghiệm và ủng hộ các hoạt 
động phòng, chống dịch khác trên địa bàn toàn 
tỉnh.

Cùng với việc đóng góp, ủng hộ trực tiếp, 
kịp thời cho công tác phòng, chống dịch,           
Vietcombank Hải Dương đã triển khai đồng bộ 
các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng khách 
hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như: 
Cơ cấu lại nhóm nợ, hỗ trợ doanh nghiệp tái 
cấu trúc hoạt động, giảm lãi suất vay vốn…

Trần Thu Hà

Ông Nguyễn Xuân Cao Cường - Giám đốc Vietcombank Hải 
Dương (bên trái) trao biển ủng hộ mua vắc xin và phòng chống 
dịch COVID-19 cho đại diện Ủy ban MTTQ, ông Nguyễn Trường 
Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Hải Dương.

Để góp phần chung tay cùng chính quyền và nhân 
dân tỉnh Hưng Yên đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, chiều 
ngày 8/6/2021, đại diện Vietcombank Hưng Yên, bà 
Nguyễn Minh Nguyệt - Phó giám đốc Chi nhánh đã 
trao tặng 3.000 bộ trang phục phòng dịch trị giá 222 
triệu đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Hưng Yên.

Cùng với việc phát triển hoạt động kinh doanh an 
toàn, bền vững, Vietcombank Hưng Yên luôn quan 
tâm đến công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thời 
gian qua, Vietcombank Hưng Yên cũng đã kịp thời 
đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch cả bằng 
tiền và vật phẩm nhằm tạo thêm nguồn lực giúp địa 
phương nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Đại diện Vietcombank Hưng Yên, Bà Nguyễn Minh 
Nguyệt - Phó Giám đốc Chi nhánh(thứ 3 từ trái sang) 
đã trao 3.000 bộ trang phục phòng dịch cho Trung 
tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên.

Vietcombank Long An

Ngày 15/6/2021, Vietcombank Long An đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng 
ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Long An, với mong 
muốn tất cả người dân đều được tiêm ngừa vắc xin, cùng chung tay đẩy lùi 
dịch bệnh.

Cũng ngày 15/6/2021, Vietcombank Long An đã trao 
tặng số tiền 63 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 
tới Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 
Ngoài ra, vào tháng Tám hằng năm, chi nhánh cũng thực 
hiện kêu gọi công đoàn viên ủng hộ một ngày lương vào 
Quỹ vì Người nghèo do Công đoàn Vietcombank phát 
động.

Trước đó, ngày 12/5/2021, Vietcombank Long An cũng 
đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh 
với số tiền trên 50 triệu đồng.

Phạm Thị Kim Ngân

Bà Nghiêm Thị Hoa - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS 
Vietcombank Long An (bên phải) trao biển ủng hộ 
Quỹ vì người nghèo cho ông Phạm Thanh Sơn - Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bến Lức
 (bên trái).

Vietcombank Phố Hiến

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, 
ngày 14/6/2021, Vietcombank Phố Hiến đã ủng hộ 
30 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
Ân Thi để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch 
tại địa phương.

Chiều ngày 14/6/2021, ông Nguyễn Tiến 
Đạt - Phó Giám đốc Vietcombank Phố Hiến đã 
đại diện Chi nhánh trao tặng Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện Ân Thi số tiền 30 triệu đồng để cùng 

chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn. Toàn bộ số tiền ủng 
hộ sẽ được Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Ân 
Thi sử dụng công khai minh bạch, hiệu quả, 
đúng mục đích cho công tác phòng chống 
dịch COVID-19.

Đây là lần thứ tư trong đợt cao điểm của 
dịch bệnh năm 2021, Vietcombank Phố Hiến 
thực hiện ủng hộ công tác phòng, chống dịch 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Bằng những hành 
động thiết thực này, Vietcombank Phố Hiến 
mong muốn được chung tay với chính quyền 

địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, 
mang lại cuộc sống bình thường cho cộng đồng.

Thúy Hằng
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Vietcombank Tân Bình

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” 
của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú – TP. HCM, sáng ngày 16/6/2021, 
Vietcombank Tân Bình đã ủng hộ 200 triệu đồng nhằm hỗ trợ kinh phí trực tiếp 
cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Là đơn vị luôn tích cực trong công tác an sinh xã hội trên 
địa bàn, Vietcombank Tân Bình luôn ý thức được trách 
nhiệm xã hội của đơn vị với nhiều hoạt động ý nghĩa, kịp 
thời chung tay cùng cộng đồng để động viên, sẻ chia những 
khó khăn, thiếu thốn của người dân như: trao tặng học bổng 
cho học sinh, sinh viên, trao tặng ấn phẩm tuyên truyền hiến 
máu nhân đạo… Đồng thời, Vietcombank Tân Bình cũng 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng 
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như: giảm lãi suất 
vay vốn, cơ cấu lại lịch trả nợ…

Ông Nguyễn Hữu Thắng - Phó Giám đốc 
Vietcombank Tân Bình (thứ hai từ phải 
sang) trao kinh phí hỗ trợ phòng, chống 
dịch COVID-19 cho Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận Tân Phú, TP. HCM.

Chiều ngày 16/04/2021, tại trụ sở Vietcombank Tân Bình, Chi bộ 1 đã 
trang trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú là 
Trần Thị Bích Liên và Hoàng Văn Quỳnh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tuấn 
Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank 
Tân Bình, cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Ban 
Giám đốc Chi nhánh, chi ủy các chi bộ trực 
thuộc, đại diện BCH Công đoàn, Đoàn Thanh 
niên và toàn thể đảng viên Chi bộ 1.

Thay mặt Chi bộ 1, đồng chí Hồ Nhiệt Tâm - 
Bí thư Chi bộ đã đọc và trao quyết định kết nạp 
Đảng cho 2 đồng chí đảng viên mới. Dưới cờ 
Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, 2 đồng chí đảng viên mới đã đọc lời 
tuyên thệ, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đảng 
viên đi trước đã luôn quan tâm, giúp đỡ và xin 
hứa sẽ luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn 

Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh chúc 
mừng 2 đồng chí đảng viên mới và tin tưởng 
rằng 2 đồng chí sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa 
vai trò của mình trong việc hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị của đơn vị. Đến nay, Đảng bộ             
Vietcombank Tân Bình có 36 đảng viên, trong đó 
có 33 đảng viên chính thức và 3 đảng viên dự bị.

Trần Hữu Phúc

Vietcombank Thăng Long

Ngày 31/5/2021, Vietcombank Thăng Long đã trang trọng tổ chức buổi lễ 
kết nạp đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú thuộc các Chi bộ 1, 2, 3.

Tại buổi lễ, các đồng chí đảng viên mới đã 
bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được kết nạp 
vào Đảng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan 
tâm, giúp đỡ của các đồng chí trong Đảng ủy, 
Chi ủy, Chi bộ, đồng thời thể hiện quyết tâm 
không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất 

đạo đức, nâng cao năng lực, phát huy vai trò, 
nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Dưới cờ Tổ quốc và chân 
dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới 
đã tuyên thệ, nguyện trung thành với lý tưởng 
và mục tiêu cách mạng của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Danh 
Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng  bộ 
Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc      
Vietcombank Thăng Long chúc mừng các 
đảng viên mới và bày tỏ tin tưởng trong thời 
gian tới các đồng chí đảng viên mới tiếp tục rèn 
luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, thực hiện đầy đủ các quy định, cam kết 
đã đề ra.

Đào Thạch Thảo

Lê Công ChuẩnVietcombank Tiền Giang

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Vietcombank Tiền Giang đã ủng hộ 50 
triệu đồng với mong muốn tiếp tục lan toả thông điệp 
“Chung tay vì cộng đồng phòng chống dịch COVID-19”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Vietcombank 
Tiền Giang bày tỏ, việc ủng hộ kinh phí phòng 
chống dịch có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ kịp 
thời, động viên lực lượng tuyến đầu trong cuộc 
chiến chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
Tiền Giang

Để những nghĩa cử cao đẹp được lan toả, Ban 
Giám đốc và Công đoàn cơ sở Vietcombank Tiền 
Giang cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên 
tích cực tham gia đóng góp ủng hộ quỹ Quốc gia 
phòng chống COVID-19, đồng thời yêu cầu toàn 
thể cán bộ nhân viên nghiêm túc tuân thủ quy 
định phòng, chống dịch của Bộ Y tế, đảm bảo an 
toàn cho bản thân và cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Vietcombank Tiền Giang trao 
biển ủng hộ công tác phòng chống dịch cho đại diện MTTQ tỉnh 
Tiền Giang.
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Vietcombank Kiên Giang

Sáng ngày 16/06/2021, tại trường Cao đẳng nghề Kiên Giang, đoàn viên Đoàn 
thanh niên và đoàn viên Công đoàn Vietcombank Kiên Giang đã tham gia hiến 
máu tình nguyện nhân ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ” tỉnh Kiên Giang lần 
thứ VII, năm 2021.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời 
kêu gọi tham gia hiến máu cứu người của Công 
đoàn Vietcombank và lời kêu gọi tham gia 
chương trình Hành trình đỏ năm 2021 của BCH 

Đoàn tỉnh Kiên Giang. Những giọt máu được 
hiến tặng đong đầy tình cảm và trách nhiệm 
của cán bộ Vietcombank đối với cộng đồng, 
góp phần tiếp thêm nguồn sống cho nhiều bệnh 
nhân, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến khó 
lường của dịch bệnh COVID-19, khắc phục tình 
trạng thiếu máu cục bộ trong dịp hè năm 2021. 
Đối với Vietcombank Kiên Giang, hiến máu là 
hoạt động thường xuyên, đã được đoàn viên, 
thanh niên và đoàn viên công đoàn duy trì qua 
nhiều năm. Mong rằng qua các hoạt động của 
mình, Vietcombank Kiên Giang sẽ tiếp tục lan 
toả thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc 
đời ở lại” đến với mọi người.

Nguyễn Trung Tiến

Đinh Thu Nguyệt

Vietcombank Tân Định

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. HCM đang diễn ra hết sức 
khẩn trương và quyết liệt, đặc biệt tại các bệnh viện trọng điểm với đội ngũ y bác sĩ 
luôn ở tuyến đầu bảo vệ an toàn cho xã hội.

Do tính chất lây lan nhanh của virus chủng 
mới nên lực lượng chống dịch tại các bệnh viện 
luôn phải thận trọng và sử dụng tối đa trang thiết 
bị bảo hộ y tếc, đây chính là lá chắn bảo vệ sức 
khoẻ cho đội ngũ y, bác sĩ. Chính vì vậy, đồ dùng 
bảo hộ y tế là vật dụng thiết yếu trong giai đoạn 
hiện nay.

Này 14/6/2021, Vietcombank Tân Định đã đến 
thăm hỏi và trao tặng đồ dùng bảo hộ y tế tại 
Bệnh viện quận Bình Thạnh. Tổng số quần áo 
bảo hộ y tế được trao tặng gồm 500 bộ và dự 
kiến tiếp tục tăng thêm trong các đợt tiếp theo, 
căn cứ diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh.

Vietcombank Tân Định luôn sẵn sàng góp sức 
vì cộng đồng nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh, 
để cuộc sống và hoạt động lao động sản xuất 
sớm trở lại tình trạng bình thường.

Nguyễn Viết Bách

Nguyễn Văn Tới

Vietcombank Phú Thọ

Vietcombank Bình Dương

Trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước 
cũng như tại tỉnh Phú Thọ, Vietcombank Phú Thọ đã ủng hộ số tiền 100 triệu đồng 
thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Văn Tiến 
Thành - Giám đốc Vietcombank Phú Thọ cho 
biết: trong thời gian qua, trước tác động của đại 

dịch COVID-19, Vietcombank Phú Thọ luôn chủ 
động, đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh thông qua những giải pháp như: 
05 lần giảm lãi suất cho vay, cơ cấu thời gian trả 
nợ, giữ nguyên nhóm nợ và cho vay mới theo chủ 
trương, chính sách của Ngân hàng Nhà nước và 
của Vietcombank. Qua đó, Vietcombank Phú Thọ 
đã hỗ trợ nhiều khách hàng trong tỉnh thực hiện 
chiến lược tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh 
doanh hiệu quả, đặc biệt là nhóm khách hàng 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh 
nghiệp kinh doanh xuất - nhập khẩu… Bên cạnh 
đó, Vietcombank Phú Thọ cũng đã tích cực vận 
động cán bộ nhân viên đóng góp ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch của tỉnh nhà.

Vừa qua, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương 
(Vietcombank Bình Dương) đã tổ chức kết nạp 2 đảng viên mới thuộc Chi bộ 2 và 
Chi bộ 4.

Đ/c Đặng Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 
Giám đốc Vietcombank Bình Dương (ngoài cùng 
bên trái) tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Phạm 
Mai Thùy Trang (đứng giữa).

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí trang 
nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng cũng như 
đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 
giai đoạn hiện nay.

Tại buổi lễ, các đồng chí đảng viên mới đã bày tỏ niềm 
vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng 
đúng vào dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, đồng thời thể hiện quyết tâm không ngừng tu 
dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng 
lực, phát huy vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Vietcombank Bình 
Dương đã kết nạp 4 đảng viên mới, nâng tổng số đảng 
viên trực thuộc lên 62 đồng chí, qua đó tăng cường đội 

ngũ đảng viên trẻ có trình độ, năng lực, 
góp phần nâng cao sức mạnh lãnh đạo 
của Đảng tại đơn vị.



48 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 334 - THÁNG 07/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 334 - THÁNG 07/2021 4948 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 334 - THÁNG 07/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 334 - THÁNG 07/2021 49

Vietcombank 
miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, nhằm tạo thuận lợi để các tổ chức và cá 
nhân đóng góp, hỗ trợ cho Quỹ vắc xin phòng 
COVID-19, từ ngày 01/06/2021, Vietcombank 
thực hiện miễn phí cho toàn bộ các giao dịch 
chuyển tiền của khách hàng cá nhân và khách 
hàng tổ chức tới các tài khoản tiếp nhận của 
Quỹ vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, tài 
khoản tiếp nhận Quỹ vắc xin phòng chống 
COVID-19 tại Vietcombank như sau:

-VND: 2019002019 
- USD: 2019662019
- EUR: 2019882019
Việc miễn phí áp dụng cho tất cả các kênh 

giao dịch của Vietcombank (kênh quầy, kênh 
giao dịch điện tử và kênh ATM). 

Đối với các giao dịch chuyển tiền ủng hộ của 
khách hàng có thu phí tại thời điểm xử lý giao 
dịch, Vietcombank sẽ thực hiện hoàn trả phí vào 
tài khoản của khách hàng. 

Luôn sát cánh cùng Chính phủ và cả nước 
trong công tác phòng chống dịch bệnh, ngay 
trong tháng 5/2021, Vietcombank đã ủng hộ 
65 tỷ đồng cho Bộ Y tế và 10 tỉnh, thành phố 
có ca lây nhiễm cao để mua vắc xin phòng 
dịch COVID-19. Tính chung từ năm 2020 đến 
nay, Vietcombank đã ủng hộ 150 tỷ đồng cho 
các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. 
Vietcombank cũng đã hỗ trợ khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai trong các đợt 
giảm lãi suất và phí với mức chia sẻ lợi nhuận 
lên tới gần 4.700 tỷ đồng.
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Phòng Marketing Bán lẻ

KẾT NỐI
VIETCOMBANK RA MẮT DỊCH VỤ 

CHUYỂN TIỀN NHANH 247 BẰNG MÃ QR

Chỉ cần quét mã QR, khách hàng có thể chuyển tiền nhanh chóng 247 cả trong 
và ngoài hệ thống trên ứng dụng VCB Digibank. Đặc biệt, thông tin về ngân hàng, 
số tài khoản/số thẻ được mã hóa và tự động hiển thị trên màn hình giao dịch 
sau khi quét mã QR, giúp hạn chế tối đa rủi ro nhập sai thông tin người thụ hưởng.
Vietcombank vừa phối hợp với Công ty Cổ 

phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) 
triển khai dịch vụ Chuyển tiền bằng mã QR. 
Theo đó, khi có nhu cầu chuyển tiền, thay vì phải 
nhập thông tin ngân hàng hay thông tin số tài 
khoản/số thẻ thụ hưởng theo cách truyền thống, 
khách hàng chỉ cần thực hiện quét mã QR các 
ngân hàng thành viên. Mã VietQR tuân thủ theo 
tiêu chuẩn thanh toán QR của EMV Co. và Tiêu 
chuẩn cơ sở cho mã QR do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam ban hành. Khách hàng có thể 
tạo mã QR ngay trên ứng dụng VCB Digibank để 

thực hiện giao dịch..
Mã QR của dịch vụ có tên thương mại là 

VietQR. Đây là nhận diện thương hiệu chung cho 
các dịch vụ thanh toán, chuyển khoản bằng mã 
QR được xử lý qua mạng lưới NAPAS và Digibank 
hoặc trên website VietQR.net.

Các thông tin giao dịch của người thụ hưởng 
có thể được mã hóa trong mã QR bao gồm: Số 
tài khoản/số thẻ, ngân hàng hưởng, số tiền, nội 
dung giao dịch. Các thông tin mã hóa giúp việc 
khởi tạo lệnh chuyển tiền được thực hiện chính 
xác, nhanh chóng và an toàn. 

Đối với người chuyển tiền Đối với người nhận tiền

* Thực hiện giao dịch nhanh chóng
* Không cần nhớ thông tin ngân hàng và số tài 

khoản của người thụ hưởng
* Hạn chế tối đa rủi ro nhập sai thông tin

Chuyển tiền 247 cả trong và ngoài hệ thống 
Vietcombank

* Đăng nhập ứng dụng VCB Digibank >> 
Chuyển tiền >> Chuyển tiền bằng mã QR

* Dễ dàng tạo mã QR có chứa thông tin của 
chính mình (tên ngân hàng, số tài khoản, số tiền, 
nội dung giao dịch …) ngay trên ứng dụng VCB 

Digibank và cung cấp mã QR này cho người 
chuyển.

* Đăng nhập ứng dụng VCB Digibank >> 
Chuyển tiền >> Chuyển tiền bằng mã QR >> Tạo 

mã QR (nút bấm phía cuối màn hình)

Mức phí và hạn mức giao dịch áp dụng theo 
chính sách hiện hành của Vietcombank đối với giao 
dịch chuyển tiền trong và ngoài hệ thống.

Tính đến thời điểm hiện tại, khách hàng của         
Vietcombank có thể thực hiện chuyển tiền đi và/ 
hoặc nhận tiền chuyển đến bằng mã QR tới các 
ngân hàng đã hợp tác với NAPAS triển khai dịch vụ  
bao gồm: ACB, Bản Việt, BIDV, Liên Việt Post Bank, 
MB, MSB, Nam Á Bank, Sacombank, SeaBank, 
TBBank, VIB, Vietinbank, VPBank …

Phòng Marketing Bán lẻ
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Để không là nạn nhân của hình thức lừa đảo 
mạo danh các tổ chức tài chính - ngân hàng

Thời gian gần đây, tình trạng mạo danh các tổ chức tài chính - ngân hàng nhằm 
đánh cắp thông tin khách hàng diễn ra ngày càng nhiều. Quy mô và tính chất của 
các vụ lừa đảo ngày càng tinh vi, cụ thể như giả mạo website/ fanpage của ngân 
hàng, giả danh nhân viên ngân hàng, giả mạo tin nhắn của ngân hàng... khiến 
khách hàng nếu không cảnh giác rất dễ chia sẻ các thông tin cá nhân như họ tên, 
email, số điện thoại, mật khẩu, OTP... cho kẻ gian và bị chúng đánh cắp tiền trong 
tài khoản.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Chị Nguyễn Thu T. (Hà Nội) kể: “Cách đây 
ít lâu, tôi nhận được tin nhắn có thương hiệu 
ngân hàng mà mình hay giao dịch thông 
báo trúng thưởng trong một chương trình 
khuyến mãi của ngân hàng và yêu cầu click 
vào đường link để xác nhận. Vì đã được ngân 
hàng thường xuyên khuyến cáo, cũng như 
đọc thông tin trên báo chí về việc mạo danh 
các ngân hàng để lừa đảo nên tôi không click 
vào link đó mà gọi điện cho nhân viên ngân 
hàng trên để hỏi thì được cảnh báo đó là 
thông tin giả mạo, đồng thời, hướng dẫn tôi 
cách bảo mật thông tin và giao dịch an toàn”. 

Hay trường hợp anh Đ. T. H. (TP. Hồ Chí Minh) 
nhận được tin nhắn có tên ngân hàng thông báo 
tài khoản đã bị khoá, muốn giao dịch lại phải truy 
cập đường link và làm theo hướng dẫn. Anh H. 
đã hỏi tư vấn từ bạn bè và được cảnh báo nên 
cũng không thực hiện yêu cầu của tin nhắn...

Tuy nhiên, không phải ai cũng tỉnh táo như 
những khách hàng trên và thực tế đã có không 
ít khách hàng “sập bẫy” thủ đoạn của tội phạm 

công nghệ cao dẫn đến mất tiền oan. Ðể thực 
hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng sử dụng 
nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi đặc biệt 
trong lĩnh vực thanh toán điện tử và dịch vụ ngân 
hàng. Và tình trạng xuất hiện gần đây nhất là 
mạo danh tin nhắn thương hiệu của các tổ chức 
tài chính, ngân hàng gửi cho khách hàng nhằm 
đánh cắp thông tin/chiếm đoạt tiền trong tài 
khoản ngân hàng nếu khách hàng thực hiện theo 
các chỉ dẫn của tin nhắn giả mạo này. Có thể nói, 
đây là thủ đoạn rất tinh vi và hoàn toàn mới.

KẾT NỐI
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Trang Anh

Mục tiêu của kẻ gian là khách hàng có tài khoản tại ngân hàng

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
đang có tốc độ phát triển rất nhanh chóng về 
công nghệ, lan rộng trên phạm vi toàn cầu. 
Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, cuộc cách 
mạng công nghệ 4,0 đã và đang mang lại nhiều 
lợi ích như: Tăng khả năng cung cấp sản phẩm 
dịch vụ hiện đại cho khách hàng thông qua tài 
chính số; giúp tiếp cận thông tin, dữ liệu, kết nối, 
hợp tác; giảm chi phí, tăng năng suất lao động, 
tạo thuận tiện và phương thức tối ưu cho khách 
hàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính 
ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19 làm thay đổi đáng kể sinh hoạt và 
phương thức chi tiêu của người dân. Tuy nhiên, 
đi cùng với sự phát triển rất tích cực đó là những 
nguy cơ và rủi ro hiện hữu do các hành vi phạm 
tội của tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực 
này.

Trước tình trạng nhiều người dùng tại Việt Nam 
đã bị tấn công bởi các tin nhắn giả mạo có tên 
thương hiệu (brandname) của các ngân hàng 
nhằm chiếm đoạt tài sản trong thời gian qua, 
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin & Truyền 
thông đã nhận định, các tin nhắn giả mạo này 
không xuất phát từ hệ thống của các tổ chức tài 
chính - ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông 
mà được phát tán thông qua các thiết bị phát 
sóng di động giả mạo. Đây là các thiết bị có 
nguồn gốc từ nước ngoài, được các đối tượng 
mua bán, sử dụng trái phép nhằm mục đích 
thực hiện các cuộc tấn công phát tán tin nhắn 
rác lừa đảo người dùng, đặc biệt là người dùng 
tại các khu vực đô thị. Các đối tượng lừa đảo 
đã giả mạo tin nhắn thương hiệu - SMS Brand 
Name của các ngân hàng, kèm đường dẫn đến 

các trang web giả mạo do các đối tượng quản 
lý (các trang web này có tên gần giống với các 
trang web chính thức của ngân hàng). Các tin 
nhắn giả mạo này có tên thương hiệu của các 
ngân hàng nên khách hàng rất dễ nhầm tưởng 
đây là thông báo chính thức từ các ngân hàng. 
Mặt khác, website giả mạo gửi trong tin nhắn 
giả mạo cũng được kẻ gian tạo sẵn với giao 
diện gần giống trang chủ của ngân hàng nhằm 
mục đích đánh lừa thị giác nạn nhân. Các bước 
đăng nhập đều được công cụ đánh cắp thông 
tin ghi lại và được các đối tượng lừa đảo sử dụng 
để có thể truy cập vào tài khoản của nạn nhân 
thực hiện các giao dịch chuyển khoản, đăng ký 
vay online... Bước “khó nhất” là lấy được OTP từ 
ngân hàng gửi tới SIM điện thoại của chính chủ. 
Ở bước này thì rất nhiều khách hàng đã tự mình 
cung cấp thông qua truy cập trang web giả mạo 
mà họ không hề hay biết.

Theo thống kê của các cơ quan quản lý, tội 
phạm sử dụng công nghệ cao tấn công vào 
lĩnh vực ngân hàng đang có xu hướng gia tăng 
nhanh chóng về số lượng, diễn biến phức tạp và 
gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng khiến khách 
hàng bị mất tiền còn ngân hàng thì bị ảnh hưởng 
đến uy tín, thương hiệu.
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Để phòng ngừa và phối hợp xử lý tình trạng 
mạo danh tin nhắn ngân hàng để lừa đảo, 
Cục An toàn thông tin khuyến cáo người 
dân: Cần kiểm tra, xác minh kỹ các website, 
ứng dụng (app) trong các tin nhắn mà người 
dùng nhận được, kể cả các tin nhắn thương 
hiệu, tin nhắn từ các đầu số ngắn; tuyệt đối 
không truy cập vào các website, ứng dụng 
có nguồn gốc, nội dung không rõ ràng; Khi 
nhận được tin nhắn có nội dung lừa đảo, giả 
mạo, khách hàng cần phản ánh ngay với Cục 
An toàn thông tin (Trung tâm VNCERT/CC) 
qua đầu số tin nhắn 5656 hoặc qua website 
https://thongbaorac.ais.gov.vn/ để Cục An 
toàn thông tin kịp thời điều phối, phối hợp với 
các đơn vị liên quan xử lý; Thông báo cho cơ 
quan công an hoặc Cục An toàn thông tin 
khi phát hiện các đối tượng sử dụng, mua 
bán, trao đổi các thiết bị phát sóng giả mạo 
(IMSI Catcher/SMS Broadcaster) qua số 
đường dây nóng của Cục An toàn thông tin là 
0339035656.

Về phía các ngân hàng, từ năm 2020 
đến nay, nhiều ngân hàng đã liên tục phát 
đi các cảnh báo về hình hình thức lừa đảo 
mạo danh ngân hàng như: Vietcombank, 
ACB, Sacombank, Techcombank... để khách 
hàng nâng cao cảnh giác, tỉnh táo đối với các 
thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Cụ thể, đối với trường 
hợp lừa đảo qua tin nhắn điện thoại mạo danh 
brandname ngân hàng, Vietcombank đã phát đi 
rất nhiều thông báo qua email, tin nhắn SMS, tin 
nhắn OTT, thông tin trên website. Vietcombank 
khẳng định KHÔNG đề nghị khách hàng cung 
cấp thông tin cá nhân qua các kênh như tin 
nhắn SMS, email, phần mềm chat (Zalo, Viber, 
Facebook messenger…). Do đó, quý khách hàng 
tuyệt đối KHÔNG BẤM vào các đường link này. 

Trường hợp đã bấm vào đường link và tiết lộ 
thông tin, quý khách nên chủ động thực hiện các 
biện pháp khẩn cấp gồm: Khóa dịch vụ trên các 
kênh trực tuyến; Đổi mật khẩu của dịch vụ đã 
cung cấp thông tin cho kẻ gian; Gọi điện ngay 
cho ngân hàng và chủ động trình báo vụ việc tới 
Cơ quan công an trong trường hợp bị chiếm đoạt 
tiền trong tài khoản. Ngân hàng cũng hướng dẫn 
khách hàng thực hiện đúng các nguyên tắc giao 
dịch an toàn được Vietcombank thường xuyên 
cập nhật tại chuyên mục “Khách hàng cá nhân/ 
Giao dịch an toàn” trên website Vietcombank.

Nâng cao cảnh giác với tội phạm công nghệ
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Miễn phí chọn số tài khoản theo số điện thoại 
cho khách hàng mở tài khoản Vietcombank trực tuyến

Từ ngày 1/6/2021, Vietcombank chính thức ra mắt dịch vụ mở tài khoản trực tuyến, 
đồng thời cung cấp MIỄN PHÍ tính năng lựa chọn số tài khoản theo số điện thoại 
của chính khách hàng.

Theo đó, khi thực hiện đăng ký mở tài khoản 
Vietcombank trực tuyến, khách hàng sẽ được 
lựa chọn số tài khoản theo số điện thoại. Hệ 
thống của Vietcombank sẽ tự động kiểm tra kho 
số và đề xuất số tài khoản theo số điện thoại của 
khách hàng (nếu còn trong kho số). 

Số tài khoản sẽ có cấu trúc là số điện thoại 
di động của khách hàng và thay đầu số 0 bằng 
số 9. Ví dụ số điện thoại của khách hàng là 

0912345678 thì số tài khoản Vietcombank sẽ là 
9912345678.

Việc sử dụng số tài khoản theo số điện thoại 
sẽ giúp khách hàng thuận tiện hơn khi thực hiện 
các giao dịch tài chính cá nhân do không phải 
nhớ thêm một dãy số khác như hiện tại.

Hơn thế, khách hàng có thể hoàn toàn tự 
thực hiện thao tác mở tài khoản theo số điện 
thoại ngay trên ứng dụng VCB Digibank của            
Vietcombank, hoàn toàn miễn phí. Với công 
nghệ định danh trực tuyến eKYC, khách hàng có 
thể mở tài khoản vào bất cứ thời điểm nào, tại 
bất kỳ đâu, không bị giới hạn bởi không gian và 
thời gian.

Với công nghệ định danh trực tuyến eKYC, 
khách hàng có thể mở tài khoản vào bất cứ thời 
điểm nào, tại bất kỳ đâu, không bị giới hạn bởi 
không gian và thời gian.

Để mở tài khoản trực tuyến xác thực bằng eKYC, khách hàng chỉ cần tải app Vietcombank, chọn 
chức năng “Mở tài khoản dành cho khách hàng mới” và thực hiện theo hướng dẫn. 

     - Bước 1: Nhập số điện thoại và mã xác thực SMS OTP.
     - Bước 2: Chụp ảnh giấy tờ tùy thân và khuôn mặt để xác thực
     - Bước 3: Xác nhận thông tin cá nhân và lựa chọn sản phẩm dịch vụ sử dụng
     - Bước 4: Tại bước Lựa chọn sản phẩm dịch vụ, chọn Số tài khoản theo số điện thoại
     - Bước 5: Xác  nhận lại thông tin và hoàn tất đăng ký

Ngoài việc miễn phí lựa chọn số tài khoản theo số điện thoại, khách hàng mở tài khoản trực tuyến 
còn được MIỄN PHÍ:

    - MIỄN PHÍ chuyển tiền trong và ngoài hệ thống
    - MIỄN PHÍ duy trì tài khoản
    - MIỄN PHÍ phí dịch vụ VCB Digibank
    - MIỄN PHÍ duy trì dịch vụ biến động số dư tài khoản qua tin nhắn OTT
    - MIỄN PHÍ phát hành thẻ Ghi nợ nội địa.

Phòng Marketing Bán lẻ

KẾT NỐI
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Mới đây, tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank Kỳ Đồng đã tổ chức lễ trao thưởng 
chương trình khuyến mãi “Quà tưng bừng - Mừng sinh nhật lớn”. Buổi lễ diễn ra 
trang trọng, đảm bảm các quy định về phòng chống, dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Chương trình khuyến mãi “Quà tưng 
bừng - Mừng sinh nhật lớn” được triển 
khai nhân dịp kỷ niệm 58 năm sinh nhật       
Vietcombank. Khi đến giao dịch tại quầy 
hoặc trên các kênh online của                                    
từ ngày 1/4 đến 9/4/2021, khách hàng 
có cơ hội tham gia chương trình quay 
số trúng thưởng để nhận được nhiều 
giải thưởng của chương trình. Tại buổi lễ 
quay số trúng thưởng ngày 10/5/2021,         
Vietcombank đã tìm ra chủ nhân của 639 
giải thưởng giá trị, trong đó bà Nguyễn Thị 
Kim Khánh, khách hàng của Vietcombank 
Kỳ Đồng đã may mắn trúng Giải đặc biệt 
của chương trình là một ô tô Honda CRV 
1.5L.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, 
ông Trương Anh Tuấn - Giám đốc   
Vietcombank CN Kỳ Đồng cho 
biết: “Chăm sóc, duy trì và gắn kết 
quan hệ với khách hàng luôn là một 
trong những mục tiêu hàng đầu của 
Vietcombank. Trong nhiều năm qua, 
Vietcombank thường xuyên triển 
khai các chương trình chăm sóc 
khách hàng nhằm thay lời tri ân gửi 

tới những khách hàng đã luôn đồng hành, 
gắn bó với ngân hàng. Vietcombank cam 
kết tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ để mang tới cho 
khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời 
nhất”.

Trong niềm vui bất ngờ khi nhận được 
giải thưởng, khách hàng Nguyễn Thị Kim 
Khánh đã gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo 
Vietcombank nói chung và Vietcombank 
Kỳ Đồng nói riêng; đồng thời cho biết, 
luôn tin tưởng, đồng hành, gắn bó, tiếp 
tục sử dụng và giới thiệu người thân, bạn 
bè cùng sử dụng sản phẩm dịch vụ của               
Vietcombank.

KẾT NỐI
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Phòng Marketing Bán lẻ

Với mong muốn mang lại cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm và thanh toán 
online thú vị cùng thẻ quốc tế Vietcombank, kể từ ngày 2/6/2021, Vietcombank hợp 
tác với Shopee triển khai các chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn:

1. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng hoặc 
ghi nợ quốc tế Vietcombank thương hiệu Visa, 
Mastercard, JCB và American Express (thẻ quốc 
tế Vietcombank), không bao gồm các loại thẻ 
công ty.
2. Địa điểm khuyến mại: Website hoặc Ứng dụng 
mua hàng của Shopee
3. Nội dung ưu đãi:
Ưu đãi 1:  Dành cho tất cả khách hàng 
Giảm ngay 100.000 VNĐ với đơn hàng từ 
1.000.000 VNĐ vào các ngày Thứ Tư và Thứ Sáu 
khi thanh toán bằng thẻ quốc tế Vietcombank.
Giảm ngay 200.000 VNĐ với đơn hàng từ 
1.500.000 VNĐ vào các ngày trùng tháng 
(6/6, 7/7…) khi thanh toán bằng thẻ quốc tế            
Vietcombank. 
* Thời gian áp dụng: Từ 2/6/2021 đến 
27/4/2022 (11 tháng).

* Điều kiện điều khoản: 
- Áp dụng từ 9h00 đến 23h59 trong các ngày 
khuyến mãi.
Ưu đãi 2: Dành cho khách hàng lần đầu mở tài 
khoản tại Shopee
Giảm ngay 25% (tối đa 100.000 VNĐ) với đơn 
hàng từ 300.000 VNĐ cho khách hàng lần đầu 
mở tài khoản tại Shopee và thanh toán giao dịch 
đầu tiên bằng thẻ quốc tế Vietcombank
* Thời gian áp dụng: Từ 1/6/2021 đến 
31/12/2021 (7 tháng).
* Điều kiện điều khoản:
- Áp dụng từ 0h00 đến 23h59 trong các ngày 
khuyến mãi.
- KH nhập mã NEWVCB để được nhận ưu đãi.

Phòng Marketing Bán lẻ

Giảm ngay 200.000 đồng 
khi thanh toán thẻ Vietcombank tại Shopee
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HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIETCOMBANK                   
TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN thuộc danh 
mục 2019

Thực hiện Quyết định 1266/QĐ-VCB.HĐKH của 
HĐKH ngày 13/08/2020 v/v thành lập  Hội đồng 
nghiệm thu các đề tài thuộc Danh mục KH&CN 
năm 2019, trong 06 tháng đầu năm 2021, các 
Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức nghiệm thu 07 
đề tài cấp VCB.

Tính đến thời điểm hiện tại, 18/19 đề tài thuộc 
danh mục KHCN năm 2019 đã được nghiệm thu, 
phần lớn các đề tài đều đạt loại giỏi (trong đó 5 
đề tài đạt xuất sắc), các sản phẩm nghiên cứu 
có thể được triển khai ứng dụng ngay. Hội đồng 
nghiệm thu cũng đã thống nhất chỉ định các đơn 

vị khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu của 
các đề tài vào thực tiễn hoạt động và xác nhận 
kết quả ứng dụng theo quy định. 

2. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN 
năm 2021-2022

Ngày 14/5/2021, Chủ tịch HĐKH đã ký ban 
hành quyết định số 921/QĐ-VCB.HĐKH về việc 
phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN và kinh 
phí thực hiện của VCB năm 2021-2022. Danh 
mục bao gồm 19 đề tài cấp VCB và đơn vị; 100 
sáng kiến; 01 hội thảo. Cơ quan thường trưc 
HĐKH đã thông báo danh mục tới các đơn vị/cá 
nhân trên toàn hệ thống để triển khai nhiệm vụ 
được giao đúng tiến độ.

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài.

Trường Đào tạo VCB
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KHĐT VÀ CÔNG NGHỆ

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch HĐKH tại Hội nghị Tổng kết hoạt động
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 
của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank (HĐKH) ngày 27/2/2021, 
hoạt động KH&CN của VCB tiếp tục được thực hiện và đẩy mạnh theo hướng 
nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả. Kết quả thực hiện 
trong 6 tháng đầu năm 2021 cụ thể như sau:

3. Tổ chức hoạt động để chào mừng Ngày 
Khoa học và Công nghệ hằng năm (18-5)

 Thường trực HĐKH đã trình Chủ tịch HĐKH 
thành lập Tổ xét duyệt khen thưởng các đơn vị, 
cá nhân có thành tích trong hoạt động KH&CN 
năm 2020. Dưới sự chỉ đạo của Phó Tổng Giám 
đốc Phạm Mạnh Thắng - Phó Chủ tịch HĐKH, 
Tổ xét duyệt khen thưởng đã thông qua các tiêu 
chí và đề xuất khen thưởng đối với 15 tập thể có 
thành tích trong hoạt động KH&CN; 22 cá nhân 
viết bài nghiên cứu đăng trên các Tạp chí Khoa 
học uy tín (được tính điểm do Hội đồng giáo sư 
kinh tế công nhận) trong năm qua. Hội đồng 
khoa học đã gửi đề nghị khen thưởng tới Hội 
đồng Thi đua khen thưởng VCB để xem xét và tổ 
chức khen thưởng theo quy định.

4. Kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học và 
Công nghệ VCB nhiệm kỳ VII giai đoạn 2021-
2025

 HĐKH đã thống nhất bổ sung thêm 4 thành 
viên thuộc Ban Lãnh đạo phụ trách các Khối 
nghiệp vụ, bao gồm: Ths. Phạm Anh Tuấn, Uỷ 
viên HĐQT; Ths. Hồng Quang, Uỷ viên HĐQT; 
Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh. Phó TGĐ; đồng thời 
chấp thuận đề nghị xin rút khỏi nhân sự HĐKH 
nhiệm kỳ tới của Ths. Đoàn Hồng Nhung, Trưởng 
phòng CSSPBL. HĐQT đã phê duyệt  đề xuất nêu 
trên và ký ban hành Quyết định số 956/QĐ-VCB-
TCNS ngày 26/05/2021 về việc kiện toàn nhân 
sự HĐKH nhiệm kỳ VII giai đoạn 2021-2025. 

5. Đẩy mạnh hoạt động của Nhóm nghiên 
cứu VCB: 

 Trong 06 tháng đầu năm, Nhóm nghiên cứu 
VCB đã triển khai các hoạt động và hoàn thành 
các sản phẩm nghiên cứu bảo đảm chất lượng, 

hiệu 
quả 
và tiến 
độ thực hiện 
bao gồm: 2 Báo 
cáo vĩ mô theo Qúy 
gửi Ban Lãnh đạo; báo 
cáo chuyên đề “Dịch chuyển chuỗi cung ứng 
toàn cầu: cơ hội và thách thức cho Việt Nam”;  
tổ chức các buổi tọa đàm khoa học nhằm nâng 
cao chất lượng các báo cáo phân tích vĩ mô, báo 
cáo chuyên để gửi Ban Lãnh đạo.

6. Triển khai đề xuất và thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN cấp Bộ/Ngành 

 Các nhóm đề tài tiếp tục triển khai thực hiện 
04 nhiệm vụ KH&CN cấp Ngành năm 2020 theo 
đúng tiến độ và đã báo cáo tình hình thực hiện 6 
tháng cho Ngân hàng Nhà nước. Tháng 5.2021, 
HĐKH đã phê duyệt và gửi 2 đề xuất đề tài khoa 
học cấp Ngành ngân hàng năm 2022 sang Viện 
Chiến lược NHNN để xem xét, phê duyệt.

Tinh thần nghiên cứu khoa học đã lan tỏa 
trong toàn hệ thống Vietcombank. Bên cạnh việc 
hoàn thành nhiệm vụ KH&CN được giao theo 
danh mục, các đơn vị/cá nhân còn tích cực và 
chủ động triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu 
khoa học khác như tổ chức các hội thảo chuyên 
môn, tổ chức các cuộc thi đóng góp ý tưởng 
sáng kiến, viết các bài nghiên cứu đăng trên tạp 
chí chuyên ngành. Trong thời gian tới, với sự 
tham gia trực tiếp, toàn diện của các thành viên 
Ban lãnh đạo trong HĐKH,  hoạt động KH&CN 
của Vietcombank sẽ phát triển lên một tầm cao 
mới với tư duy ứng dụng nghiên cứu vào thực 
tiễn hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 
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Tấm gương “người tốt - việc tốt” 
phòng KHDN 2 Vietcombank Sở giao dịch
Anh Nguyễn Quang Huynh - Cán bộ phòng KHDN 2 Vietcombank Sở giao dịch là 
một tấm gương “người tốt - việc tốt” điển hình trong toàn hệ thống.

Thời gian đầu nhận việc, theo sự phân công 
của lãnh đạo phòng, tôi được anh Huynh trực 
tiếp hướng dẫn, giúp đỡ. Với vai trò là một RM, 
quản lý nhiều khách hàng nên anh rất bận, 
nhưng đối với cán bộ mới, anh lúc nào cũng 
nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ từ những điều 
nhỏ nhất. 

Còn nhớ bài học đầu tiên anh dạy tôi về quy 
tắc đạo đức đầu tiên của cán bộ Ngân hàng nói 
chung và Vietcombank nói riêng là tôn trọng 
pháp luật và quy định nội bộ. Anh là một người 
tỉ mỉ, tôn trọng các chuẩn mực. Đi gặp khách 
hàng, tôi luôn được anh nhắc rằng: Ngân hàng 
là ngành kinh doanh dịch vụ cao cấp, hình ảnh 
và diện mạo bên ngoài của mỗi cá nhân luôn 
đóng góp một phần quan trọng vào chất lượng 
dịch vụ. Vì vậy người Vietcombank không chỉ 
cần tuân thủ quy định mà cũng cần chú trọng 
giữ gìn lời ăn tiếng nói và diện mạo bên ngoài 
xứng tầm với giá trị hình ảnh và thương hiệu            
Vietcombank em ạ, đó là CHUẨN MỰC! 

Năm trước, một khách hàng anh quản lý gặp 
sự cố cháy toàn bộ một kho hàng lớn, mặc 
dù đã là tối muộn nhưng ngay khi nhận được 
thông tin anh đã ngay lập tức có mặt tại trụ sở 

công ty. Anh đã không chậm trễ, TRUNG THỰC 
báo cáo sự việc lên các cấp lãnh đạo, đề xuất 
thực hiện các biện pháp giúp đỡ công ty trong 
giai đoạn khó khăn như: Giảm lãi suất cho vay, 
ưu đãi tỷ giá ngoại tệ… đó là nguồn động viên, 
hỗ trợ vô cùng thiết thực với khách hàng từ đó 
củng cố hơn nữa niềm tin của khách hàng. 

Bác Hồ đã từng nói “Người có đức mà không 
có tài thì làm việc gì cũng khó”. Là một cán bộ 
Vietcombank, dù ở bất kỳ vị trí nào cũng nều 
phải nắm vững nghiệp vụ, đó là điều tối thiểu 
để làm tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong quá trình làm việc anh Huynh luôn 
cố gắng sáng tạo, tìm cách ĐỔI MỚI nghiên 
cứu, các biện pháp giúp cải tiến hiệu quả công 
việc, anh từng có 2 sáng kiến là “Giải pháp bán 
hàng đối với khách hàng FDI tại Sở giao dịch”, 
“Tăng tiện ích cho khách hàng trong khâu 
phát hành và sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng của              
Vietcombank” được Hội đồng Chi nhánh công 
nhận. 

Từ lúc tôi vào làm Vietcombank có lẽ cũng 
đã 3 năm liên tiếp, tôi luôn thấy anh Huynh 
đạt xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cao nhất là 
A. Tám năm công tác tại Sở giao dịch, anh đã 
từng 2 lần được Giấy khen của Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, từng được Giám đốc Chi nhánh tặng Giấy 
khen vì đạt thành tích cao trong hoạt động 
kinh doanh, công tác khách hàng và đoàn thể. 
Năm 2019, sau khi được chính thức kết nạp 
vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
anh Huynh được Chi bộ bầu làm Chi ủy viên 
vì những đóng góp và khả năng dẫn dắt của 
mình.

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Nguyễn Thị Trang
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Tấm gương về “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Vietcombank” 
Phòng khách hàng SMEs, Vietcombank Sở giao dịch

Công tác tại Vietcombank - Chi nhánh Sở 
giao dịch từ năm 2007 đến nay, với 12 năm kinh 
nghiệm công tác, với vốn kiến thức của mình, anh 
là cái tên hoạt động rất tích cực trên các diễn 
đàn trao đổi về kinh nghiệm thi tuyển, phỏng vấn 
tuyển dụng các 
vị trí làm việc 
tại ngân hàng. 
Anh là người 
giúp cho những 
sinh viên mới ra 
trường, những 
cán bộ từ các 
ngân hàng khác 
gỡ bỏ những e 
ngại ban đầu 
về quá trình 
tuyển dụng tại        
Vietcombank. 

Không khó 
để nhận ra, sau 
những ngày học việc, anh là người chuẩn mực 
trong xử lý công việc và trong hành vi ứng xử với 
khách hàng, với đồng nghiệp và cấp trên. Tất cả 
nhu cầu khách hàng phát sinh hoặc công việc 
được cấp trên giao đều được anh xử lý nhanh 
gọn, đúng thời hạn. Trong ứng xử hằng ngày với 
khách hàng, đồng nghiệp hay cấp trên, anh luôn 
giữ thái độ đúng mực, thân thiện, các khách hàng 
đã từng được anh phục vụ đều có phản hồi tích 
cực và giới thiệu thêm khách hàng đến giao dịch 
tại Vietcombank. 

Trong quá trình phát triển của mình,               

Vietcombank luôn lấy phát triển bền vững làm 
mục tiêu xuyên suốt. Bền vững, không chỉ là trong 
phát triển khách hàng, mà còn trong phát triển 
thế hệ trẻ, những người tiếp nối truyền thống của 
Vietcombank. Tại phòng Khách hàng SMEs, anh 

Tạ Quyết Dũng 
luôn đi đầu trong 
việc hướng dẫn 
bồi dưỡng quần 
chúng ưu tú vào 
Đảng. Đây là 
lực lượng chủ 
chốt cho các 
bước phát triển 
tiếp theo của          
Vietcombank.   

Với những 
thành tích và 
đóng góp của 
mình, anh Dũng 
đã nhiều năm đạt 

xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cao nhất là A, nhiều 
lần được công nhận là “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 
được nhận Giấy khen của Chủ tịch HĐQT, được 
Giám đốc tặng bằng khen. Năm 2019 vừa qua, 
bên cạnh việc được công nhận là cán bộ - đảng 
viên hoàn thành xuất sắc nghiệm vụ được giao 
với xếp loại A, anh Dũng còn được công nhận là 
“Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” nhờ các sáng kiến 
hữu ích của mình trong công việc. Bên cạnh đó, 
anh là một trong những cán bộ nguồn, đã được 
quy hoạch lãnh đạo phòng từ sớm.

Ninh Thị Vân Anh
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Anh Tạ Quyết Dũng - Cán bộ đang công tác tại Phòng khách hàng SMEs, 
Vietcombank Sở giao dịch là tấm gương điển hình về giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa Vietcombank.
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Tựa như nàng công chúa 
vẫn còn ngủ sâu trong rừng, thác Nặm Me 
tại xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình 
là một cảnh đẹp ít người biết đến 
trong khu sinh thái Na Hang, tỉnh Thái Nguyên.

Với chiều dài khoảng 4.000m với 15 tầng thác, xen 
giữa các tầng thác lớn là những tầng thác nhỏ có lưu 
lượng nước khá đều quanh năm, thác Nặm Me có bề 
mặt rộng và thoáng, nước chảy bốn mùa len lỏi qua 
những cánh rừng nguyên sinh và dãy núi đá vôi trùng 
điệp, cây rừng cổ thụ mang đặc trưng các loại gỗ quý 
hiếm vùng nhiệt đới, liền kề với mặt hồ thủy điện Tuyên 
Quang tạo nên phong cảnh đẹp và hấp dẫn.

Nguyễn Sỹ Tùng

VĂN HÓA
Nhìn từ xa, dòng thác Nặm Me như một dải lụa 

trắng mềm mại nổi bật giữa xanh thẳm núi rừng. 
Thác có 15 tầng thác lớn nhỏ, mạnh mẽ tung bọt 
trắng xóa quanh năm đổ từ trên cao xuống. Dưới 
mỗi chân tầng thác là một vực nước trong xanh, 
mát lạnh. Dòng nước chảy tràn qua các phiến đá, 
tỏa rộng như chiếc váy xòe trắng muốt của thiếu 
nữ, lấp lánh trong ánh nắng vàng.

Chuyến đi khám phá của nhóm chúng tôi được 
thực hiện vào cuối tháng Tư, mùa nước cạn nên 
hành trình được trải nghiệm lội suối, leo vách đá 
thực sự thú vị và đầy thách thức. Theo lời người 
dẫn đường, đoàn chúng tôi là đoàn du khách thứ 
11 ghé thăm con thác này. Sau hơn 2 tiếng chinh 
phục, nhóm đã đến thượng nguồn, nơi dòng thác 
ào ạt chảy xuống với vực nước xanh thẳm mát 
lạnh đủ để thỏa sức bơi lội của mỗi người. Với 
giá trị sinh thái và vẻ đẹp hùng vĩ, lãng mạn, thác 
Nặm Me đã được công nhận là danh thắng quốc 
gia cần được bảo vệ và phát huy.

Hành trình đến thăm con thác, du 
khách còn được trải nghiệm 2 tiếng 
lênh đênh trên tàu ngược dòng sông 
Gâm xanh mát với nhiều “đảo cạn” là 
những đồi cây, rừng cây hai bên bờ. 
Cũng vì lẽ đó mà khu du lịch sinh thái 
Na Hang còn được ví như “Vịnh Hạ 
Long trên núi”. Ngồi lênh đênh trên 
thuyền phóng tầm mắt ra xa trong sắc 
màu xanh biếc của rừng và xanh ngọc 
của sông nước, đắm mình trong giai 
điệu yêu thích của bản thân và mường 
tượng về hành trình đã qua đủ để du 
khách lưu lại ấn tượng không quên về 
mảnh đất này



62 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 334 - THÁNG 07/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 334 - THÁNG 07/2021 63

MĂNG CỤT LÁI THIÊU

Hồng Việt

Bạn bè từ nhiều vùng miền khác đến quê tôi 
hay hỏi về những món đặc sản để làm quà cho 
người thân bạn bè nhân lễ, tết hay các dịp khi 
cần, tôi hơi bối rối về khoản này vì Bình Dương 
quả thực thì món gì cũng có nhưng không có 
nhiều đặc sản của riêng Bình Dương. Thật vậy, 
vì Bình Dương hiện được tiếng như thủ phủ của 
các khu công nghiệp; dân số tỉnh có hơn 50% 
dân nhập cư đến làm việc, lập nghiệp; theo đó 
văn hóa các vùng miền khác cũng du nhập giao 
lưu vào, bạn không cần đi đâu xa cũng có thể 
thưởng thức đặc sản của các vùng miền Bắc, 
Trung, Nam tại nhà là bình thường. Mận Hà Nội, 
nem chua Thanh Hóa, chả bò Bình Định, bánh 
Pía Sóc Trăng… có cả khắp Bình Dương, nhưng 
để tìm một món đặc sản Bình Dương thì hơi 
hiếm. Tuy nhiên, đến những ngày hè tháng Tư 

tháng Năm này là mùa của 
măng cụt, tôi có thể tự tin, tự hào 

giới thiệu với bạn bè rằng đây là đặc 
sản quê tôi. 

Nổi tiếng là đặc sản thì phải giới thiệu loại 
măng cụt Lái Thiêu, vì khắp các vùng trong tỉnh 

đều có thể trồng măng cụt; nhưng cho ra trái 
ngon nhất vẫn là măng trồng ở Lái Thiêu; nay 
thuộc thành phố Thuận An phía Nam tỉnh. Vùng 
này đất bưng, khí hậu mát mẻ, các vườn măng 
của người dân trồng phân bổ dọc sông Sài Gòn. 
Mùa thu hoạch măng là mùa hè. Măng cụt Lái 
Thiêu thường là gốc cây cổ thụ hàng trăm năm 
tuổi ở đây gọi là măng lão, cây cho trái nhỏ tròn, 
vỏ cám, ngon ngọt hơn nhiều so với măng tơ mới 
trồng, giá bán cũng cao hơn.Thông tin đã đưa về 
măng cụt Lái Thiêu đã được Cục Sở hữu trí tuệ - 
Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu tập thể từ thời năm 2013 và đã được 
vinh danh top 50 loại trái cây đặc sản nổi tiếng 
nhất của Việt Nam. 

Măng cụt thu hoạch tại vườn ở Bình Nhâm, Lái Thiêu.
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VĂN HÓA
Để phân biệt măng cụt Lái Thiêu nổi bật 

hơn măng các vùng khác là trái măng Lái 
Thiêu bầu tròn, vỏ mỏng, cuống trái ngắn, vị 
ngọt rất thanh kèm chua nhẹ; trong khi đó 
măng cụt Thái Lan hình quả hơi dài, cuốn 
dài, vị không ngọt bằng. Khi còn non vỏ trái 
màu xanh lá, khi chín vỏ chuyển dần màu đỏ 
tím rồi nâu thẩm, bẻ ra mặt trong vỏ có màu 
đỏ rượu vang bọc lấy các múi trắng nỏn mịn 
màng, phần trên đầu trái có cuống xanh, dưới 
chân cuống có 4 cái đài hình cánh hoa tạo 
thành bệ chân cho cuống; phần đích trái tạo 
hóa cho vỏ nhô ra hình các cánh hoa xinh 
xắn. Trái măng cụt khi bẻ đôi làm lộ ra các 
múi măng trắng nuộc, trông như chiếc bình 
trà trắng đặt trong chiếc vỏ bình màu nâu 
được nghệ nhân chế tác rất tinh vi và không kém 
phần quý phái. Bắt đầu thưởng thức trái măng 
cụt là khi vừa chạm đầu lưỡi sẽ có vị chua nhẹ, 
nhấp môi lại sẽ cảm nhận ngay vị ngọt thanh 
ngát tươm ra hai vòm miệng, đôi khi hòa quyện 
thêm chút xíu vị chát nhẹ của mủ vương ra vỏ 
nếu cắn không tròn, khẽ nhai nhẹ hương măng 
cụt sẽ bắt đầu thoảng lên sóng mũi ngon lành.

Theo kinh nghiệm thì măng ngon là chọn trái 
tròn đều, cuống ngắn, cong nghiêng; cầm chắc 
tay, bóp nhẹ thấy vỏ hơi mềm và chuyển sang 
màu đỏ sẫm thì ruột bên trong mới chín. Thường 
thì sành ăn sẽ không chọn loại trái to vì vừa đắt 
lại vừa không ngon do hạt từng múi rất to; trong 
khi quả vừa, nhỏ thì hạt lép hoặc không hạt; khi 
ăn trái không hạt sẽ ngon tuyệt vời hơn; và chọn 
trái có vỏ cám thường sẽ ngon hơn loại vỏ trơn. 
Bật mí thú vị thêm về trái cây này là khi nhìn hoa 
cườm nổi dưới đích trái có bao nhiêu cánh thì 
bên trong sẽ có bấy nhiêu múi. Bên cạnh được 
nổi tiếng là trái cây thơm ngon đặc biệt, từ rất 
lâu rồi được mệnh danh là “đặc sản tiến vua” 
thì măng cụt còn có thể chế biến món ăn, đó là 
món gỏi gà măng cụt. Các nhà hàng quán ăn 
miệt vườn Lái Thiêu đã cho món này vào thực 

đơn đặc sản mời khách gần xa. Gỏi này chế biến 
cũng không quá cầu kỳ nhưng mất nhiều thời 
gian và phải canh thời gian trộn gỏi thì ăn mới 
ngon. Chọn măng làm gỏi là lựa trái già vỏ còn 
xanh, sắp chín, đem gọt vỏ lấy múi bên trong. 
Khâu gọt này mất khá nhiều thời gian vì phải giữ 
cho các múi măng còn kết dính nhau và không 
bị đen để khi xắt khoanh ra hình những cánh hoa 
xinh đẹp. Tách xong ruột trái nào thì cho ngay 
vào thau nước có pha muối hoặc chanh cho 
măng được trắng. Vì măng cơm sẽ nhanh sẫm 
màu nếu vớt ra để lâu ngoài gió nên gần khi ăn 
hãy vớt ra khô. Thường tách 3 - 4 kg măng trái 
mới được 1 kg măng cơm. Cơm măng sau khi 
tách xong sẽ cắt khoanh hoa trộn với thịt gà ta 
luộc xé, thêm hành tây, hành tím phi thơm, rau 
răm, đậu phộng rang giòn, tất cả trộn đều gà dai 
ngọt thịt, măng cụt giòn ngọt thanh hòa quyện 
cùng các gia vị thành một món ăn không thể lẫn 
lộn với món nào. Gỏi này ăn kèm bánh phồng 
tôm chiên giòn cùng nước mấm chua ngọt thì 
ngon tuyệt cả mùa hè. Nếu có dịp đến Bình 
Dương, bạn nhớ đến Lái Thiêu để thử một lần 
thưởng thức đặc sản măng cụt và gỏi gà măng 
cụt quê tôi.
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