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THƯ TÒA SOẠN

Quý độc giả thân mến,

 Giữa vô vàn những bận rộn khi hơn nửa năm đã qua đi, giữa cái 

nắng nóng oi ả cuối Hè, giữa cuộc sống vội vã dường như chẳng lúc nào hết 

việc, chúng tôi thật vui mừng khi được “gặp lại” các bạn qua những trang Bản 

tin này. Và chúng tôi thật sự biết ơn khi các bạn đã dành thời gian để quan tâm 

đến Bản tin Chung NIỀM TIN, dù bận rộn và vội vã như thế.

 Đặc biệt là khi mà đất nước và toàn dân đang căng sức chống dịch 

COVID-19. Có một điều mà ai cũng rất cần đến: Đó là sự SẺ CHIA. Sự sẻ chia 

bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cả dân tộc. Đó chính 

là động lực để thúc đẩy, để nâng đỡ chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Đúng với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 Để cùng chung tay và cùng sẻ chia với tất cả khách hàng yêu quý, 

Vietcombank đã giảm lãi suất tiền vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-19. Đây là hoạt động lõi của Vietcombank, cùng với các hoạt động 

ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với mong muốn có thể góp phần san sẻ 

gánh nặng với cộng đồng.

 Ngoài việc hỗ trợ khách hàng nói chung trong quá trình cùng đất 

nước vượt qua đại dịch, Vietcombank cũng ra mắt Hệ thống VCB CashUp, 

là gói dịch vụ Ngân hàng số ưu việt dành cho phân khúc Khách hàng doanh 

nghiệp cao cấp của Vietcombank. 

 Coi khách hàng là trung tâm đã, đang và sẽ luôn là một trong 

những giá trị cốt lõi của chúng tôi. Mỗi hoạt động sẻ chia với khách hàng là 

một niềm tự hào lớn của toàn thể nhân viên và Ban lãnh đạo Vietcombank. 

Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi vẫn cố gắng từng giờ từng phút để đáp lại 

lòng tin của quý khách hàng, như một lời cảm ơn chân thành nhất.

 Ngoài ra, Vietcombank cũng tích cực góp phần phòng, chống đại 

dịch COVID-19 bằng các hoạt động khác như ủng hộ quỹ vắc xin, tài trợ cho 

các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện các chính sách nhằm cơ cấu lại nhóm 

nợ… Tại Vietcombank, chúng tôi luôn làm tất cả những gì có thể để chung tay 

cùng đất nước, cùng khách hàng.

 Mong rằng Vietcombank đã và đang đáp ứng được lòng tin mà các 

bạn đặt nơi chúng tôi, và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành để ngày 

càng có nhiều cơ hội sẻ chia trong cuộc sống đáng yêu này.

 Trân trọng,

 Ban Biên tập
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TIÊU ĐIỂM

Hệ thống VCB CashUp - gói dịch vụ Ngân hàng số ưu việt dành cho 
phân khúc Khách hàng doanh nghiệp cao cấp của Vietcombank

Đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 của Chính phủ 
thông qua Dịch vụ chuyển tiền nhanh 247 bằng mã QR 

Vietcombank ủng hộ phòng, chống COVID-19

Tuyên truyền tham gia hoạt động Đoàn Thanh niên 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tọa đàm “Nhận định xu hướng kinh tế thế giới và cơ chế tác động 
của các xu hướng kinh tế thế giới đến kinh tế Việt Nam”

Cô gái làng Mẹo

Cảm tác cô gái Vietcombank

8

16

26

48

62

49

54

Vietcombank và Tập đoàn Sun Group 
ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngày 25/6/2021, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank), 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, đã diễn ra 
lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietcombank và Tập đoàn Sun Group.

Tham dự sự kiện, về phía Tập đoàn 
Sun Group có ông Đặng Minh 
Trường - Chủ tịch HĐQT; bà Bùi Thị 

Thanh Hương - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng 
Giám đốc, cùng các ông/bà là lãnh đạo chủ 
chốt của Sun Group. Về phía Vietcombank, 
có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; các 
ông bà là thành viên HĐQT; thành viên Ban Điều 
hành; lãnh đạo một số phòng/ban/trung tâm tại 
Trụ sở chính và Giám đốc Chi nhánh Ba Đình.

Theo thỏa thuận được ký kết, Vietcombank và 
Sun Group cam kết hợp tác toàn diện, lâu dài và 
cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Cụ thể, 
Vietcombank sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính, 
ngân hàng liên quan đến các hoạt động tín dụng, 
bảo lãnh, tiền gửi, thanh toán, quản lý dòng tiền, 
ngoại hối, đầu tư, ngân hàng điện tử, sản phẩm 
ngân hàng bán lẻ, dịch vụ tài khoản, thẻ, trả 
lương cho cán bộ, nhân viên …; Sun Group và các 
công ty thành viên sẽ ưu tiên sử dụng các sản 
phẩm, dịch vụ do Vietcombank cung cấp. Trên 
cơ sở các điều khoản của thỏa thuận, hệ thống 
Vietcombank và các đơn vị thành viên trực thuộc 
Sun Group sẽ cụ thể hóa các nội dung, sản 
phẩm, dịch vụ hợp tác, tổ chức thực hiện để đạt 
được các mục tiêu đề ra.

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank cho biết: 
Vietcombank và Sun Group đều là những doanh 
nghiệp tiên phong trong việc xây dựng môi 

trường kinh doanh hiện đại, mang tính hội nhập 
cao và luôn hướng đến các chuẩn mực quốc 
tế trong hoạt động. Với thỏa thuận được ký kết, 
Vietcombank và Sun Group sẽ hợp tác chặt chẽ 
trên tất các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, 
hướng tới mục tiêu cùng phát triển bền vững, lâu 
dài để tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát 
triển cho các bên trong tương lai.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sun Group khẳng 
định: Hợp tác giữa Vietcombank và Sun Group 
là một dấu mốc quan trọng, một bước tiến đưa 
quan hệ hợp tác giữa hai thương hiệu uy tín và 
thành công trong các lĩnh vực của mình lên một 
tầm cao mới. Sự đồng hành của Vietcombank 
sẽ mở ra những cơ hội mới để Sun Group có thể 
thực hiện hóa nhiều dự án lớn và ý nghĩa trong 
thời gian tới, góp phần vào công cuộc phát triển 
kinh tế, mang lại nhiều hơn nữa những giá trị tốt 
đẹp cho đất nước, cho xã hội và cho cộng đồng.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa      
Vietcombank và Tập đoàn Sun Group là dấu 
mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai 
bên, mở ra một giai đoạn hợp tác mới nhằm khai 
thác tốt nhất tiềm năng của mỗi bên, nâng tầm 
hiệu quả trong hoạt động, đóng góp cho sự phát 
triển bền vững của kinh tế xã hội đất nước.

Đặng Thành
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Vietcombank và Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng tín dụng 

tài trợ dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1

Ngày 30/6/2021, tại Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa 
thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Nhà máy nhiệt điện 
Quảng Trạch 1 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) và ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN (bên trái) ký kết 
Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 2 bên dưới sự chứng kiến lãnh đạo các Bộ, Ngành, cùng lãnh đạo EVN và Vietcombank.

Đặng Thành

TIÊU ĐIỂM

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
(bên phải) và ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Tổng Giám đốc 
EVN (bên trái) ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ dự án NMND 
Quảng Trạch 1 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các Bộ, 
Ngành, cùng lãnh đạo EVN và Vietcombank.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) 
tặng quà lưu niệm cho ông Dương Quang Thành - Chủ tịch 
HĐTV EVN.

Tham dự sự kiện, về phía lãnh đạo các Bộ, 
ngành có: ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên 
BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý 
vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; ông Đào Minh 
Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt 
Nam; ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía 
Vietcombank, có ông Nghiêm Xuân Thành - Uỷ 
viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng - 
Tổng Giám đốc; các ông bà là thành viên HĐQT, 
thành viên Ban điều hành và đại diện một số 
phòng Ban chuyên môn tại Trụ sở chính và đại 
diện Ban giám đốc một số Chi nhánh. Về phía 
EVN, có ông Dương Quang Thành - Chủ tịch 
HĐTV; ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc; 
các ông/bà là thành viên HĐTV, các Phó Tổng 
Giám đốc, đại diện các ban của Tập đoàn, lãnh 
đạo Ban QLDA Điện 2.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cho biết, 
trong suốt nhiều năm, 2 doanh nghiệp đã 
luôn là những người bạn đồng hành, gắn kết 
và sử dụng tối đa các sản phẩm, dịch vụ của 
nhau. Vietcombank luôn là ngân hàng mà 
EVN lựa chọn hướng đến và sử dụng tổng thể 
các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng. 
Hiện EVN cũng là khách hàng lớn nhất của                 
Vietcombank. Dự án Nhà máy nhiệt điện 
Quảng Trạch 1 được xem như là dự án tài trợ 
vốn lớn nhất của một tổ chức tín dụng trong 
nước tài trợ độc lập. Ông Nghiêm Xuân Thành 
cũng mong muốn trong thời gian tới 2 bên sẽ 
tiếp tục coi nhau là đối tác chiến lược, thỏa 
thuận hợp tác ký kết hôm nay sẽ nâng mối 
quan hệ hợp tác giữa hai bên lên một tầm cao 
mới vì lợi ích và sự phát triển của cả hai bên.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV 
EVN đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của 
Vietcombank dành cho EVN cũng như các 
công ty, đơn vị thành viên của EVN trong việc 
thu xếp các khoản vay của các dự án điện 
trong nhiều năm qua, trong đó có rất nhiều 
dự án lớn. Theo nội dung Thỏa thuận hợp tác 
toàn diện được ký kết, Vietcombank và EVN 
sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của 
nhau, đặc biệt trọng tâm đẩy mạnh hợp tác 
trong các lĩnh vực: Tài trợ vốn cho EVN và các 
đơn vị thành viên, cung cấp các dịch vụ thanh 

toán và quản lý dòng tiền, thanh toán quốc tế 
và tài trợ thương mại, các sản phẩm dịch vụ 
ưu đãi cho cán bộ nhân viên của EVN. Ngoài 
ra, Vietcombank cam kết tài trợ vốn và các 
sản phẩm dịch vụ cho các nhà thầu của EVN.

Dự án được EVN giao cho Ban Quản lý 
dự án Điện 2 làm đại diện chủ đầu tư cùng 
với các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng 
Trạch với tổng diện tích khoảng 48,6 hecta tại 
thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dự án bao gồm 2 tổ 
máy với tổng công suất lắp đặt 1.200 MW, 
khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho 
hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi 
năm khoảng 8,4 tỷ kWh, góp phần bảo đảm 
an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an 
toàn và ổn định cho hệ thống điện. Tổng mức 
đầu tư của dự án là 41.130 tỷ đồng, sử dụng 
nguồn vốn của EVN (30%) và vốn vay thương 
mại trong nước (70%) do Vietcombank tài 
trợ. Vietcombank là tổ chức tín dụng đầu tiên 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Quyết định 
13/2018/QĐ-TTg và được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt cấp tín dụng đối với EVN để 
thực hiện tài trợ Dự án Nhà máy nhiệt điện 
Quảng Trạch I với khoản tín dụng có giá trị 
27.100 tỷ đồng, sẽ được giải ngân trong 
khoảng thời gian 4 năm theo tiến độ Dự án và 
có thời hạn vay vốn là 15 năm. 
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Lê Hồng Quang

Hệ thống VCB CashUp - gói dịch vụ Ngân hàng số ưu việt 

dành cho phân khúc Khách hàng doanh nghiệp cao cấp của Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát triển thành công 
và hân hạnh giới thiệu Hệ thống VCB CashUp - Hệ thống thanh toán và Quản lý 
dòng tiền hiện đại, toàn diện đầu tiên tại Việt Nam dành cho Khách hàng doanh 
nghiệp cao cấp với các gói giải pháp tổng thể và ưu việt.

Hệ thống VCB CashUp đáp ứng nhu cầu quản 
lý đa tầng, đa phương, phục vụ tổng thể cho cả 
hệ sinh thái của Doanh nghiệp theo chiều dọc 
và chiều ngang.

Quản lý hoạt động hệ sinh thái theo chiều dọc: 
Để đáp ứng tối đa nhu cầu quản lý dòng tiền 
trong nội bộ Doanh nghiệp, VCB CashUp hỗ trợ 
số hóa toàn bộ quy trình truy vấn thông tin, lập 
và duyệt lệnh thanh toán của doanh nghiệp, đáp 
ứng những mô hình lập và duyệt lệnh phức tạp 
nhất với tối đa 20 cấp phê duyệt, phân quyền cho 
người dùng 1 cách linh hoạt theo hạn mức, tài 
khoản, loại hình dịch vụ… 

Quản lý hệ sinh thái theo chiều ngang: VCB 
CashUp hỗ trợ toàn diện cho Doanh nghiệp đối 
với Quản lý khoản phải trả cũng như Quản lý 
khoản phải thu.

Ngân hàng hợp kênh Omni-channel trên VCB 
CashUp với giao diện thông minh trên tất cả 
các thiết bị công nghệ, đem lại trải nghiệm 
đồng nhất cho Khách hàng. 

Với VCB CashUp - Công nghệ Omni-channel 
tiên tiến nhất hiện nay, khách hàng chỉ cần sử 
dụng một bộ mã truy cập để thực hiện truy vấn 
thông tin và thực hiện giao dịch trên tất cả các 

kênh (mobile, web,..), giúp cho việc quản trị dòng 
tiền trở nên đơn giản và thuận tiện hơn bao giờ 
hết. 

Đối với các Doanh nghiệp có nền tảng công 
nghệ hiện đại và Hệ thống Quản trị nguồn lực 
(ERP) tiên tiến, VCB CashUp cũng hỗ trợ kết nối 
Host to Host- truyền nhận dữ liệu trực tiếp từ Hệ 
thống kế toán của Doanh nghiệp với hệ thống 
của Vietcombank, trao đổi và xử lý nhanh chóng 
các yêu cầu về truy vấn thông tin, thanh toán, 
thu hộ, báo cáo… một cách hoàn toàn tự động, 
giảm thiểu sai sót tác nghiệp và nâng cao toàn 
diện hiệu quả vận hành của Doanh nghiệp.

Hệ thống VCB CashUp giúp doanh nghiệp tiết 
kiệm tối đa thời gian thực hiện các giao dịch 
qua ngân hàng.

VCB CashUp đem đến cho Khách hàng trải 
nghiệm One-Stop Shop (giao dịch một cửa) hiện 
đại nhất hiện nay: Hệ thống tập trung toàn bộ 
sản phẩm/ dịch vụ cũng như thông tin giao dịch 
trên cùng một nền tảng Ngân hàng Số mà không 
bị hạn chế thời gian và không gian giao dịch. 

Nhóm dịch vụ Quản lý tài khoản:  Với tiêu 
chí “toàn bộ thông tin trong tầm tay”, VCB 
CashUp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp 
về cập nhật thông tin tài khoản một cách 
chính xác và nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ 
các tiện ích quản trị 24/7 về tất cả các loại tài 
khoản và thẻ Ngân hàng. 

Nhóm dịch vụ Thanh toán: VCB CashUp 
mang đến các dịch vụ Thanh toán đa dạng 
với giao dịch được xử lý tự động, giúp doanh 
nghiệp hoàn toàn chủ động quản lý các nghĩa 
vụ thanh toán của mình một cách linh hoạt. 
Trong đó, Dịch vụ điều chuyển tiền từ tài 
khoản tại ngân hàng khác - lần đầu tiên được 
cung ứng tại Vietcombank cho phép Doanh 
nghiệp hoạt động đa quốc gia hay mở tài 
khoản tại nhiều ngân hàng có thể chủ động 
điều chuyển tiền giữa các tài khoản này mà 
không bị hạn chế về thời gian giao dịch giữa 
các quốc gia hoặc giữa các ngân hàng ngay 
trên giao diện VCB CashUp. 

Nhóm Dịch vụ Quản lý khoản phải thu: ra 
đời nhằm hỗ trợ tự động hóa toàn bộ hoạt 
động đối chiếu công nợ của Doanh nghiệp. 
Một trong những giải pháp tài chính ưu việt 
nhất trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay đã 
có mặt ngay trên Hệ thống VCB CashUp với 
tên gọi: Dịch vụ Quản lý khoản phải thu bằng 

tài khoản phụ. Bằng việc tạo ra các tài khoản 
phụ liên kết với tài khoản thanh toán thật 
của Doanh nghiệp, VCB CashUp giúp Doanh 
nghiệp định danh các giao dịch ghi có vào 
tài khoản thật nhằm tạo ra các báo cáo tự 
động phân loại doanh thu đa chiều như theo 
đối tác, theo ngành hàng, theo địa bàn kinh 
doanh hoặc theo các nhóm dự án mà doanh 
nghiệp đang triển khai. Bên cạnh đó, Dịch vụ 
Thu hộ theo bảng kê và Dịch vụ Thu hộ hóa 
đơn tiếp tục được cải tiến, nâng cấp nhằm 
phục vụ cho các doanh nghiệp có tập Khách 
hàng lớn, lịch thu nợ theo định kỳ và kéo dài. 

Nhóm dịch vụ Quản lý Thanh khoản: giúp 
tối ưu hóa sức mạnh của dòng tiền nhàn rỗi. 
Dịch vụ Quản lý vốn tâp trung - đã rất quen 
thuộc trên thị trường Việt Nam, tuy nhiên nằm 
trong tổng thể hệ thống VCB CashUp của 
Vietcombank sẽ mang lại cho Khách hàng 
Doanh nghiệp những trải nghiệm mới mẻ 
với nhiều tính năng và tiện ích hiện đại như 9 
phương án điều vốn linh hoạt, 5 lựa chọn về 
thời điểm điều vốn với 13 tần suất điều vốn 
khác nhau, không giới hạn số cấp và số tài 
khoản tham gia mô hình điều vốn, truy vấn 
thông tin điều vốn online và real-time trên nền 
tảng web…

TIÊU ĐIỂM
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NỔI BẬT

Vietcombank giảm lãi suất tiền vay 
hỗ trợ khách hàng bị ảnh ưởng bởi đại dịch COVID-19

Từ năm 2020 đến nay, Vietcombank đã liên tục triển khai 7 đợt giảm lãi suất để hỗ 
trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai. 
Trong đó, riêng năm 2020, Vietcombank đã hỗ trợ giảm lãi cho khách hàng là 3.290 
tỷ đồng. Kể từ 1/1/2021 đến 30/6/2021, tổng số tiền lãi Vietcombank đã giảm cho 
khách hàng là 2.115 tỷ đồng.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất 
phức tạp tại nhiều địa phương, nhằm tiếp tục hỗ 
trợ khách hàng, Vietcombank quyết định giảm lãi 
suất tiền vay đối với tất cả khách hàng trong thời 
gian từ 15/7/2021 đến hết 31/12/2021. Cụ thể 
như sau:

1. Đối với khách hàng doanh nghiệp:
- Giảm lãi suất 1%/năm cho các khách hàng 

thuộc 9 ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi dịch bệnh. 

- Giảm lãi suất tới 1%/năm cho các khách 
hàng còn lại.

2. Đối với khách hàng cá nhân:
- Giảm lãi suất tới 1%/năm cho khách hàng cá 

nhân vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Giảm lãi suất tới 0,5%/năm cho khách hàng 

cá nhân vay vốn phục vụ đời sống.
(Không áp dụng với các khoản dư nợ đang 

được hưởng ưu đãi lãi suất và một số khoản vay 
khác như vay chứng khoán, vay kinh doanh bất 
động sản…).

Đây là đợt giảm lãi lớn nhất của Vietcombank 
trong năm 2021 nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19, với quy mô khoảng 
1.800 tỷ đồng. Đồng thời, Vietcombank sẽ tiếp 
tục triển khai nhiều chương trình lãi suất thấp đối 
với các khoản vay mới nhằm hỗ trợ khách hàng 
vượt qua giai đoạn khó khăn từ nay đến cuối 
năm. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng trong 
06 tháng cuối năm 2021 dự kiến lên tới 4.000 tỷ 
đồng và cả năm 2021 là 6.100 tỷ đồng.

Ngoài các đợt giảm lãi suất, Vietcombank 
cũng đã thực hiện giảm phí, cơ cấu nợ và giữ 
nguyên nhóm nợ cho khách hàng. Đồng thời, 
Vietcombank đã cam kết và tài trợ gần 200 tỷ 
đồng để hỗ trợ các địa phương và ngành y tế 
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Với những biện pháp nêu trên, Vietcombank 
mong muốn được đồng hành, chia sẻ khó khăn 
với khách hàng, chung tay cùng cộng đồng vượt 
qua đại dịch COVID-19.

TIÊU ĐIỂM

Vietcombank Bắc Giang nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối doanh nghiệp 

tỉnh Bắc Giang trong công tác ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
Nguyễn Thị Bích NgọcVCB News

Ngày 6/7/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã tổ 
chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
khen thưởng 22 tập thể có nhiều đóng góp 
tích cực, ủng hộ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Vietcombank Bắc Giang vinh dự nhận được 
Giấy khen của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh 
Bắc Giang, với thành tích đóng góp tích cực, ủng 
hộ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đến hết tháng 6/2021, hệ thống Vietcombank 
đã ủng hộ cho tỉnh Bắc Giang số tiền là 7,9 tỷ 
đồng để phòng, chống dịch COVIDd-19. Trong 
đó, ủng hộ mua vắc xin bằng tiền mặt 5 tỷ đồng 
cho UBMTTQ tỉnh Bắc Giang, ủng hộ phòng, 
chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bắc Giang bằng 
tiền mặt 1,2 tỷ đồng (1 tỷ đồng ủng hộ Ủy ban 
MTTQ tỉnh Bắc Giang và 200 triệu đồng ủng hộ 
Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn), ủng hộ 750 triệu 
đồng mua quà tặng các cháu thiếu nhi bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19, ủng hộ 715 triệu đồng 
mua khẩu trang, đồ bảo hộ, giường bệnh, điều 
hòa cho bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức 
tích cực và các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, 
ủng hộ 245 triệu đồng mua nhu yếu phẩm cho 
các khu cách ly và các đơn vị tuyến đầu chống 
dịch. 

Cơ hội trúng thưởng Voucher Điện Máy Xanh lên đến 30 triệu đồng 
dành cho chủ thẻ tín dụng Vietcombank JCB

Vietcombank trân trọng thông báo triển khai 
CTKM “Lướt JCB, đón vận may, quà về tay” với 
nội dung như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Từ 12/7/2021 đến hết 
26/9/2021.

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng phát hành 

mới thẻ tín dụng Vietcombank JCB.
3. Nội dung ưu đãi: 
Với mỗi 500.000 VNĐ doanh số chi tiêu trong 

thời gian khuyến mại, Khách hàng được nhận 01 
mã dự thưởng để có cơ hội trúng các giải thưởng 
như sau:

Nội dung giải Đơn giá Số lượng Trị giá

Giải thưởng  kỳ Voucher Urbox 500.000 55 giải/kỳ 82.500.000

Giải chung cuộc

Voucher Urbox 2.000.000 30 60.000.000

187.500.000

5.000.000 1 5.000.000

10.000.000 1 10.000.000

30.000.000 1 30.000.000

MKTBL
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Vietcombank trao tặng xe ô tô 29 chỗ ngồi trị giá 1,6 tỷ đồng 
cho Bệnh viện Hữu Nghị và 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Phổi T.Ư 
phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đồng hành và chia sẻ cùng với 
ngành y tế, sáng ngày 16/7/2021 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) đã trao tặng xe ô tô 29 chỗ ngồi trị giá 1,6 tỷ đồng cho
bệnh viện Hữu Nghị phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch 
và chỉ đạo tuyến.

Tham dự buổi lễ, về phía Bệnh viện Hữu Nghị, 
có sự hiện diện của PGS. TS Nguyễn Thanh Hà 
- Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện. Về phía 
Vietcombank, có ông Phạm Quang Dũng - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Phó Bí thư phụ 
trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc; bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó 
Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó 
Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Toán - Giám 
đốc Vietcombank Tây Hồ; ông Nguyễn Quang Lý 
- Giám đốc Ban KHDN cùng một số ông/bà đại 
diện các phòng Trụ sở chính Vietcombank. 

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm 
Quang Dũng đã thay mặt Ban lãnh đạo bày tỏ 
niềm vinh dự khi Vietcombank được tham gia 
đồng hành cùng đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện 
Hữu Nghị trong công cuộc phòng, chống dịch 

COVID-19. Là một trong bốn tổ chức tín 
dụng có quy mô lớn nhất cả nước, bên 
cạnh chất lượng hiệu quả hoạt động, 
Vietcombank là một trong những doanh 
nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách 
Nhà nước. Vietcombank luôn là ngân 
hàng tiên phong trong các hoạt động vì 
cộng đồng với mức tài trợ hàng trăm tỷ 
đồng mỗi năm trong đó y tế luôn là lĩnh 
vực được dành nhiều ưu tiên. Tính từ đầu 
năm 2020 đến nay, Vietcombank đã dành 
gần 200 tỷ đồng chung tay cùng cả nước 
đóng góp cho các hoạt động phòng, 
chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, 

nhằm chung tay hỗ trợ doanh nghiệp và người 
dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tính từ đầu 
năm 2020 đến nay, Vietcombank đã triển khai 
7 chương trình hỗ trợ giảm lãi phí cho doanh 
nghiệp và người dân trong đó, riêng năm 2020 
Vietcombank đã hỗ trợ giảm lãi cho khách hàng 
là 3.290 tỷ đồng. Ngày 16/7/2021, Vietcombank 
tiếp tục triển khai chương trình thứ 8 với quy mô 
khoảng 1.800 tỷ đồng. Đồng thời, Vietcombank 
sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình lãi suất 
ưu đãi đối với các khoản vay mới nhằm hỗ trợ 
khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn từ nay 
đến cuối năm. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng 
trong 06 tháng cuối năm 2021 dự kiến lên tới 
4.000 tỷ đồng và cả năm 2021 là 6.100 tỷ đồng. 

Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang 
Dũng cũng thay mặt Ban lãnh đạo và các cán 
bộ, người lao động của Vietcombank trên toàn 
hệ thống cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế 
của Bệnh viện đã và đang thực hiện thành công 
nhiệm vụ khám, chữa, điều trị cho bệnh nhân, 
đồng thời đảm bảo hiệu quả công tác phòng, 
chống dịch, đem lại sự an toàn cho nhân dân cả 
nước.

Thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, 
nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện, PGS. 
TS Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Bệnh viện bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước 
món quà vô cùng ý nghĩa từ phía Vietcombank 
trao tặng, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 
đang diễn biến phức tạp.

Vào sáng cùng ngày, đoàn công tác của       

Vietcombank cũng đã trao tặng 1 tỷ đồng đóng 
góp cho kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 
của Bệnh viện Phổi T.Ư. Thay mặt cho đội ngũ y 
bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Phổi T.Ư, PGS. TS 
Nguyễn Viết Nhung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Bệnh viện đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ban 
Lãnh đạo Vietcombank về sự ủng hộ ý nghĩa của 
ngân hàng đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến 
Vietcombank sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong 
thời gian tới.

Chương trình trao tặng ở Bệnh viện Hữu Nghị 
và Bệnh viện Phổi Trung ương của Vietcombank 
nằm trong chuỗi các hoạt động ủng hộ các bệnh 
viện phòng chống dịch bệnh, góp phần chung 
tay cùng ngành y tế và nhân dân cả nước quyết 
tâm nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc 
sống và tiếp tục phát triển đất nước. 

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 
Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) trao biển tượng trưng tài trợ 1 tỷ đồng cho PGS. TS. Nguyễn Viết Nhung - Bí thư Đảng ủy - 
Giám đốc Bệnh viện Phổi T.Ư (thứ 3 từ trái sang).

Minh Yến
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Vietcombank tài trợ 2 tỷ đồng 

cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện E

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, để đồng hành và chia sẻ với Bệnh 
viện E trong công tác phòng, chống dịch, sáng ngày 25/6/2021, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao tặng số tiền 2 tỷ đồng đóng góp cho 
kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện E.

Tham dự buổi lễ, về phía Bệnh viện E có GS. 
TS. TTND Lê Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Bệnh viện E; TS. BS Phan Thảo Nguyên - 
Chủ tịch Công đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các 
khoa và phòng, ban nghiệp vụ của Bệnh viện. 
Về phía Vietcombank, có ông Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Thành 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc; bà Phùng Nguyễn 
Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn Trụ sở chính; đại diện lãnh đạo các phòng, 
ban, trung tâm tại Trụ sở chính và Giám đốc          
Vietcombank Sở giao dịch cùng tham dự.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng 
đã thay mặt lãnh đạo Vietcombank bày tỏ sự 
vinh dự khi được góp mặt và trao tặng 2 tỷ đồng 
kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 
cho Bệnh viện E - 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.  

Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng cũng 
thay mặt Ban lãnh đạo và các cán bộ, người 
lao động của Vietcombank trên toàn hệ thống 
cảm ơn cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế 
của Bệnh viện E đang vừa thực hiện thành công 
nhiệm vụ khám, chữa, điều trị cho bệnh nhân, 
vừa cùng với toàn hệ thống y tế Việt Nam thực 
hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, đảm 
bảo sự an toàn cho nhân dân cả nước và hy 
vọng những đóng góp của Vietcombank sẽ góp 
phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 của Bệnh viện.

Phạm Thu Lan

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, 
Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lê Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện E 
phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể cán 
bộ, nhân viên y tế đang công tác tại bệnh 
viện, ông Lê Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Bệnh viện E bày tỏ sự cảm ơn chân 
thành trước món quà vô cùng ý nghĩa từ phía 
Vietcombank trao tặng, đặc biệt trong tình 
hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, 
đồng thời chia sẻ Bệnh viện E là một bệnh viện 
đa khoa Trung ương tuyến đầu, song song với 
công tác khám chữa bệnh, công tác đảm bảo 
an toàn trong phòng, chống COVID-19 luôn 
được Bệnh viện đặc biệt chú trọng. Là một 
trong 5 bệnh viện được Bộ Y tế giao triển khai 
công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 cho đối tượng thuộc các cơ quan 
Trung ương, bộ, ngành, các cơ quan ngang bộ, 
các tổng công ty, tập đoàn kinh tế của Nhà 

nước và tổ chức quốc tế trên địa bàn Hà Nội, 
theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 21/
NQ-CP của Chính phủ, đến nay, Bệnh viện đã 
thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 an toàn, hiệu quả, đảm bảo nguyên 
tắc phòng chống dịch.

Với món quà vô cùng ý nghĩa từ phía Ngân 
hàng Vietcombank, bệnh viện cam kết sẽ sử 
dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn tài trợ 
này để công tác khám chữa bệnh và phòng, 
chống dịch bệnh COVID -19 tại bệnh viện đạt 
kết quả cao nhất.

Luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng 
người dân và doanh nghiệp, trong thời gian 
vừa qua, Vietcombank đã thực hiện nhiều 
chính sách miễn giảm lãi suất, cơ cấu lại 
nhóm nợ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch COVID-19 đồng thời 
dành ra ngân sách lớn để ủng 
hộ cho Quỹ vắc xin và các 
hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19. Trong thời gian tới 
đây, Vietcombank cam kết tiếp 
tục đồng hành cùng ngành Y tế, 
các địa phương trong công tác 
phòng, chống dịch để sớm đẩy 
lùi dịch bệnh, góp phần ổn định 
kinh tế xã hội đất nước.

Ông Lê Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện E nhận số tiền ủng hộ do Vietcombank trao tặng.
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Đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 của Chính phủ 
thông qua Dịch vụ chuyển tiền nhanh 247 bằng mã QR

Chỉ cần mở ứng dụng Mobile Banking, 
khách hàng của Vietcombank và các 
ngân hàng khác có thể quét mã QR và 

chuyển tiền đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, 
chống COVID-19 của Chính phủ một cách 
nhanh chóng và chính xác.

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 và số tài khoản thụ hưởng 
theo cách truyền thống, khách hàng chỉ cần quét 
mã QR để thực hiện giao dịch.

Với dịch vụ mới nêu trên, khách hàng của 

Vietcombank có thể dễ dàng chuyển tiền 
đóng góp cho QUỸ VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG 
COVID-19 của Chính phủ trên ngân hàng số 
VCB Digibank theo hướng dẫn: 

Đăng nhập ứng dụng VCB Digibank >> Chuyển 
tiền >> Chuyển tiền bằng mã QR và quét mã dưới 
đây:

MKTBL

Vietcombank ra mắt tính năng chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, 
chống COVID-19 trên ngân hàng số VCB Digibank

Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc đóng góp, hỗ trợ cho Quỹ vắc xin 
phòng, chống COVID-19, từ ngày 17/7/2021, Vietcombank bổ sung tính năng 
chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 (Quỹ vắc xin) ngay trên 
ngân hàng số VCB Digibank.

Từ nay, để chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin, 
khách hàng không cần phải nhớ thông tin chi tiết 
số tài khoản và chỉ cần thực hiện theo các bước 
đơn giản sau:

Bước 1: Đăng nhập VCB Digibank
Bước 2: Chọn “Ủng hộ Quỹ vắc xin COVID-19” 

tại menu Chuyển tiền
Bước 3: Nhập số tiền ủng hộ và xác thực giao 

dịch để hoàn tất chuyển tiền
Số tiền ủng hộ của Quý khách sẽ ngay lập tức 

được chuyển đến tài khoản Quỹ vắc xin phòng 

chống COVID-19 mở tại Vietcombank (Số tài 
khoản VND: 2019002019).

Đặc biệt, Vietcombank miễn phí hoàn toàn việc 
chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin.

MKTBL

Ứng dụng VCB Digibank có thêm lựa chọn giao diện nền sáng

Không ngừng thay đổi để mang tới 
những trải nghiệm tốt hơn cho khách 
hàng, từ ngày 17/7/2021, Vietcombank 

chính thức bổ sung phiên bản giao diện nền 

sáng (light mode) cho ứng dụng VCB Digibank.
Sau khi cập nhật ứng dụng phiên bản mới 

nhất, khách hàng có thể chủ động truy cập vào 
tính năng Cài đặt >> Cài đặt hình nền để:

Lựa chọn chế độ giao diện màn hình tối hoặc 
sáng theo nhu cầu.

Lựa chọn hình nền hiển thị cho ứng dụng từ 
danh sách các ảnh có sẵn trong kho ảnh.

Hãy cùng cập nhật ứng dụng VCB Digibank 
phiên bản mới nhất để trải nghiệm tính năng 
light mode.

Vietcombank triển khai thêm nhiều tính năng mới 
trên VCB Digibank

Không ngừng đổi mới để mang lại sự thuận 
tiện, tiết kiệm thời gian cho khách hàng, trong 
lần cập nhật phiên bản VCB Digibank mới nhất, 
Vietcombank đã bổ sung một số tính năng mới 
như sau:

* Tính năng nạp tiền tự động VETC
Tính năng cho phép khách hàng nạp tiền tự 

động từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản 
giao thông tại VETC với 1 số tiền cố định khi tài 
khoản giao thông tại VETC chạm hạn mức tối 
thiểu (Hạn mức tối thiểu này do khách hàng tự 
đăng ký).

Khách hàng có thể lựa chọn số tiền đăng 
ký nạp tự động theo các giá trị cố định gồm: 
500.000, 1 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu 
đồng.

Mức phí: 2.000 đồng/ giao dịch thành công 
(chưa bao gồm VAT).

* Tính năng nạp tiền chứng khoán trực tuyến 
FPTS

Với tính năng này, khách hàng có thể thực 
hiện các giao dịch nộp tiền vào tài khoản chứng 

khoán và nhận tiền chuyển từ công ty chứng 
khoán về tài khoản tại ngân hàng thông qua 
kết nối trực tuyến giữa Vietcombank và Công ty 
Chứng khoán FPT (FPTS).

Hạn mức giao dịch:
Đối với Khách hàng thường: tối đa 1 tỷ đồng/ 

ngày.
Đối với Khách hàng Priority: tối đa 3 tỷ đồng/ 

ngày.
Số lần giao dịch: Không giới hạn số lần thanh 

toán trong ngày và số tiền thanh toán tối đa/ 1 
giao dịch.

* Mở lại tính năng lựa chọn thẻ tín dụng làm 
nguồn thanh toán

Mở lại tính năng lựa chọn thẻ tín dụng làm 
nguồn thanh toán đối với các dịch vụ sau: 

Đặt vé máy bay trên ứng dụng VCB Digibank.
Thanh toán QR code với Đơn vị chấp nhận 

thanh toán do đối tác VNPAY phát triển trực tiếp.
Hãy cập nhật phiên bản ứng dụng               

VCB Digibank mới nhất ngay hôm nay!

MKTBL

MKTBL

QHCC
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Nhận ngay gói ưu đãi trị giá 300.000 VNĐ 
khi liên kết thẻ quốc tế Vietcombank 
tại ứng dụng Grab

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng là chủ thẻ 
tín dụng và ghi nợ quốc tế Vietcombank (sau đây 
gọi tắt là thẻ quốc tế Vietcombank).

- Địa điểm khuyến mãi: Ứng dụng Grab
- Thời gian khuyến mãi: Áp dụng tất cả các 

ngày trong giai đoạn tháng 7/2021, tháng 
9/2021, tháng 11/2021 (91 ngày)

- Nội dung chương trình:
Tặng 10 mã trị giá 30.000 VNĐ (VCB30) cho 

dịch vụ Grabcar/bike (“Gói ưu đãi”), không áp 
dụng giá trị đơn hàng tối thiểu cho Khách hàng 
đủ điều kiện.

Điều kiện điều khoản:
- Áp dụng cho 800 khách hàng đầu tiên đủ 

điều kiện mỗi tháng.
- Khách hàng đủ điều kiện là Khách hàng chưa 

từng phát sinh bất cứ giao dịch phi tiền mặt (ví 

hoặc thẻ) trên ứng dụng Grab và lần đầu tiên liên 
kết thẻ tín dụng, ghi nợ quốc tế của Vietcombank 
trên Grab.

- Mã VCB30 có hạn sử dụng 07 ngày, kể từ 
ngày Khách hàng liên kết thành công thẻ quốc tế 
Vietcombank vào ứng dụng Grab. 

- Mỗi Khách hàng chỉ nhận được duy nhất một 
Gói ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra Chương 
trình.

- Không áp dụng đồng thời với các chương 
trình ưu đãi khác.

- Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng 
thanh toán phụ phí (nếu có) cho tài xế.

- Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng 
Grab mới nhất.

Áp dụng theo các điều kiện điều khoản trong 
thể lệ chương trình chi tiết tại website.

Vietcombank triển khai hình thức giao hàng tận nơi và phục vụ trực tiếp 
ưu đãi ẩm thực cao cấp dành cho chủ thẻ Vietcombank Visa Signature

Nhằm mang đến những trải nghiệm tuyệt 
vời hơn nữa cho chủ thẻ tín dụng quốc tế 
Vietcombank Visa Signature khi sử dụng ưu 
đãi ẩm thực cao cấp (fine dining), từ ngày 
15/7/2021, Vietcombank triển khai thêm hình 
thức giao hàng tận nơi bên cạnh hình thức 
phục vụ trực tiếp tại nhà hàng, cụ thể như sau:

• Mức ưu đãi:
- Chủ thẻ được hưởng ưu đãi chiết khấu 50% 

giá trị hóa đơn, tối đa 01 triệu đồng/hóa đơn 
tại các nhà hàng cao cấp trong chương trình 
tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

- Số lượng booking tối đa: 300 booking/
tháng cho các chủ thẻ Vietcombank Visa 
Signature.

• Thời gian áp dụng: Đến hết 31/12/2021.
• Cách thức booking:
- Để được phục vụ, Quý khách vui lòng gọi 

điện tới hotline (+84) 28 3824 0508 để đặt bàn 
phục vụ trực tiếp hoặc yêu cầu giao hàng tận 
nơi (hẹn thời gian sử dụng ưu đãi). 

- Đối với hình thức giao hàng tận nơi (bắt 
đầu triển khai từ 15/07/2021), nhà hàng và 
đối tác của Vietcombank (Công ty Aspire - 
Đầu số điện thoại (+84) 28 3824 0508) sẽ gọi 
điện xác nhận thực đơn, thời gian thanh toán, 
thông tin giao hàng… để thực hiện thanh toán, 
xuất hóa đơn VAT (nếu có yêu cầu) và giao 
hàng cho Quý khách.

MKTBL QHCC

MKTBL

Mua bảo hiểm trực tuyến trên VCB Digibank, 
hàng ngàn quà tặng hấp dẫn

Mọi con đường dẫn đến cuộc sống thịnh vượng 
đều cần tài nguyên quý giá nhất - Sức khỏe.         
Vietcombank và FWD hận hạnh giới thiệu FWD Bộ 3 
bảo vệ - sản phẩm bảo hiểm bảo vệ toàn diện trước 
3 bệnh hiểm nghèo phổ biến nhất hiện nay là Ung 
thư, Đột quỵ và Nhồi máu cơ tim.

FWD BỘ 3 BẢO VỆ mang tới những lợi ích vượt trội:
- Lần đầu tiên trên thị trường - Chi trả 100% số tiền 

bảo hiểm ngay khi phát hiện 1 trong 3 bệnh Đột quỵ, 
Nhồi máu cơ tim và Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào.

- Bảo hiểm đồng thời 3 loại bệnh với mức phí chỉ từ 
220.000VND/năm.

- Tham gia trực tuyến chỉ với 3 câu hỏi sức khỏe 
đơn giản.

- Bảo vệ tối đa đến 80 tuổi.

Để đảm bảo sức khỏe khi dịch COVID-19 diễn biến 
cực kỳ phức tạp,  Vietcombank cung cấp giải pháp 
tối ưu, đơn giản và thuận tiện nhất giúp khách hàng 
mua sản phẩm ngay trên VCB Digibank chỉ trong 
3 phút bằng cách: Đăng nhập >> Mua sắm >> Mua 
bảo hiểm >> Và làm theo hướng dẫn.

Đặc biệt, từ ngày 17/05/2021 đến hết 15/10/2021, 
tất cả các khách hàng mua bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo 
vệ trên VCB Digibank còn được nhân đôi lợi ích với 
hàng ngàn quà tặng từ chương trình “Bộ 3 bảo vệ - 
Sống vui cùng bạn”

- Tặng voucher Urbox trị giá lên đến 200.000 VND
- Thể lệ chi tiết: vui lòng tham khảo tại website.
1 sản phẩm - 3 lớp bảo vệ nằm gọn trong lòng bàn 

tay bạn, hãy đăng ký ngay hôm nay.
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01 phút đăng ký – sở hữu ngay tài khoản “0 phí chuyển tiền” 
với dịch vụ Mở tài khoản Vietcombank trực tuyến

Đặc biệt, sau khi mở tài khoản trực tuyến thành 
công, khách hàng sẽ được mặc định đăng ký gói 
tài khoản VCB Plus để chuyển tiền hoàn toàn MIỄN 
PHÍ cả trong và ngoài hệ thống Vietcombank trên 
Ngân hàng số VCB Digibank.

Gói tài khoản VCB Plus giúp khách hàng hưởng 
MIỄN PHÍ:

- MIỄN PHÍ chuyển tiền trong và ngoài hệ thống 
Vietcombank

- MIỄN PHÍ phí quản lý 01 tài khoản thanh toán 
VNĐ

- MIỄN PHÍ duy trì dịch vụ VCB Digibank
- MIỄN PHÍ duy trì dịch vụ nhận tin nhắn biến 

động số dư OTT Alert

- MIỄN PHÍ phát hành 01 thẻ ghi nợ nội địa
Trong 3 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.

Để hưởng miễn phí chuyển tiền, khách hàng chưa 
có tài khoản Vietcombank chỉ cần thực hiện tải app 
Vietcombank, chọn chức năng “Mở tài khoản dành 
cho khách hàng mới” và thực hiện theo hướng dẫn.

Liên tục đổi mới để mang tới nhiều tiện ích cho khách hàng, từ ngày 1/6/2021, Vietcombank 
đã ra mắt dịch vụ Mở tài khoản trực tuyến - Siêu trải nghiệm có 1-0-2, giúp khách hàng mở 
tài khoản tại bất cứ đâu, không cần phải đến ngân hàng, không giới hạn không gian và 
thời gian.

MKTBL
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Đăng ký dịch vụ VCB Digibank trực tuyến -
Không cần đến ngân hàng, mọi lúc, mọi nơi

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, để giúp 
khách hàng có thể đăng ký dịch vụ và giao dịch ngân hàng nhanh chóng, 
Vietcombank đã triển khai nhiều phương thức đăng ký ngân hàng số VCB Digibank 
trực tuyến ngay tại chỗ, không phải đến ngân hàng, không bị giới hạn bởi không gian 
và thời gian.

1. Đối với khách hàng chưa từng giao dịch tại Vietcombank
Chỉ cần chưa đến 01 phút với vài thao tác đơn giản ngay trên điện thoại theo hướng dẫn:

2. Đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ SMS chủ động của Vietcombank

Bước 1: Tải ứng dụng Vietcombank trên Appstore/Google Play.
Bước 2: Mở ứng dụng và lựa chọn “Mở tài khoản dành cho khách hàng mới”.
Bước 3: Nhập số điện thoại, chụp ảnh giấy tờ tùy thân, xác thực khuôn mặt và hoàn tất đăng ký.
Bước 4: Sau khi nhận được mật khẩu mặc định gửi vào điện thoại, khách hàng đăng nhập ứng 

dụng, thay đổi mật khẩu là hoàn tất kích hoạt VCB Digibank.

Khách hàng có thể thực hiện đăng ký VCB Digibank trực tuyến theo hướng dẫn

Bước 1: Tải ứng dụng Vietcombank trên Appstore/Google Play.
Bước 2: Mở ứng dụng và lựa chọn “Đăng ký VCB Digibank bằng SMS chủ động”.
Bước 3: Nhập số điện thoại, chụp ảnh giấy tờ tùy thân và xác thực khuôn mặt
Bước 4: Nhập mã xác nhận và thiết lập mật khẩu đăng nhập VCB Digibank hoàn tất đăng ký

NỔI BẬT

MKTBL QHCC

Lê Nguyễn Hải Hà

Phòng Kế toán

Vietcombank Quảng Trị khánh thành trụ sở mới

Ngày 28/6/2021, trụ sở mới của Vietcombank 
Quảng Trị đã được khánh thành tại trung tâm 
thành phố Đông Hà, địa chỉ tại số 34 Hùng 
Vương, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Công trình gồm 7 tầng nổi và 1 tầng hầm với 
diện tích mặt sàn sử dụng gần 5.000 m² được 
trang bị cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn của 
một ngân hàng hiện đại với mong muốn không 
ngừng nâng cao chất lượng để phục vụ khách 
hàng ngày một tốt hơn.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển,              
Vietcombank Quảng Trị đã có những bước 
trưởng thành vững mạnh với tổng số gần 100 
cán bộ, nhân viên, dư nợ tín dụng đạt 4.106 tỷ 
đồng, huy động vốn đạt 2.932 tỷ đồng, lợi nhuận 
đạt trên 100 tỷ đồng. 

Với thế mạnh về nguồn vốn, công nghệ 

hiện đại và đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên 
nghiệp, đầy nhiệt huyết cùng phương châm 
phục vụ khách hàng: nhanh chóng, nhiệt tình, an 
toàn và hiệu quả, Vietcombank Quảng Trị cam 
kết sẽ đem đến cho Quý khách hàng các sản 
phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại với 
chất lượng vượt trội và nhiều tiện ích nhất.

Vietcombank Hải Dương 
khai trương trụ sở mới cho Phòng giao dịch Gia Lộc

Sáng ngày 19/7/2021, Phòng Giao dịch 
Gia Lộc - Vietcombank Hải Dương đã 
chính thức khai trương trụ sở mới tại số 
276 Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Thành lập từ 8/4/2009, PGD Gia Lộc đã góp 
phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội địa 
phương bằng việc cung cấp các dịch vụ tài 
chính, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện 
đại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách 
hàng. Nhằm mở rộng quy mô hoạt động đồng 
thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, 
Vietcombank Hải Dương đã hoàn tất việc xây 
dựng trụ sở phòng giao dịch Gia Lộc với quy mô 
4 tầng, diện tích sử dụng gần 1.000 m² sau 8 

tháng thi công.
Với vị trí đắc địa tọa lạc tại trung tâm thị trấn 

Gia Lộc, công trình trụ sở PGD Gia Lộc được 
xây dựng theo chuẩn nhận diện thương hiệu        
Vietcombank, công trình không chỉ góp phần tạo 
điểm nhấn cho thị trấn Gia Lộc mà còn mang tới 
cho khách không gian giao dịch xanh, sạch, đẹp 
và hiện đại. Nhân dịp khai trương, Vietcombank 
dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn cho các 
khách hàng đến giao dịch.
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NỔI BẬT

VIETCOMBANK CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM 

Tham dự buổi lễ có bà Đinh Thị Thái - Phó 
Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo và cán bộ 
một số đơn vị tại TSC gồm: Văn phòng, Ban 
Tổ chức và Nhân sự, Phòng Quản lý rủi ro hoạt 
động, Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký 
tổng hợp, Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, Phòng 
Quản lý rủi ro thị trường, Phòng Quản lý rủi ro 
tích hợp, Ban Kiểm tra nội bộ, Phòng Pháp chế, 
Phòng Phòng chống rửa tiền và Nhóm định 
lượng.

Tại buổi lễ, ông Đăng Bình Nguyên - Trưởng 
Ban Tổ chức và Nhân sự đã công bố Quyết 
định của Chủ tịch HĐQT Vietcombank về 
việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 
tại Quyết định số 1179/QĐ-VCB-TCNS ngày 
29/06/2021, HĐQT Vietcombank đã điều động 
và bổ nhiệm ông Lê Việt Anh - Phó Trưởng Ban 
Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp giữ 
chức vụ Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoạt động           
(QLRRHĐ) Trụ sở chính kể từ ngày 1/7/2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Việt Anh 
- tân Trưởng phòng QLRRHĐ Trụ sở chính 

Vietcombank đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, 
giao nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo và bày tỏ cảm 
ơn sâu sắc Ban lãnh đạo Vietcombank đã tin 
tưởng, giao trọng trách mới. Ông Lê Việt Anh 
cho biết, đối với lĩnh vực rủi ro hoạt động, các 
lực đẩy mới đã tạo ra những yêu cầu mới về 
QLRRHĐ trong ngành tài chính ngân hàng đòi 
hỏi quản lý rủi ro phải bắt kịp với những môi 
trường năng động này bao gồm cả bối cảnh rủi 
ro đang phát triển. Ông Lê Việt Anh cam kết sẽ 
luôn cố gắng, nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm 
với công việc và không ngừng học hỏi để cùng 
tập thể lãnh đạo và cán bộ Phòng QLRRHĐ 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Lãnh 
đạo giao.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Thái - Phó 
Tổng Giám đốc đã chúc mừng, giao nhiệm vụ 
cụ thể cho ông Lê Việt Anh và bày tỏ mong 
muốn ông Lê Việt Anh sớm nắm bắt công 
việc, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường 
và năng lực công tác để hoàn thành tốt, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, 
bà Đinh Thị Thái cũng đề nghị các anh chị em 
trong Khối đoàn kết, hỗ trợ ông Lê Việt Anh và 
tạo điều kiện để ông Lê Việt Anh hoàn thành 
tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương 
vị mới, trọng trách mới để cùng tập thể Phòng 
QLRRHĐ triển khai Khung QLRRHĐ đã xây 
dựng trong thời gian qua, đẩy nhanh tiến độ, 
hiệu quả hơn và đồng thời tiếp tục học tập để 
cập nhật những biện pháp quản lý rủi ro mới 
với các cách thức theo kịp với thế giới, đưa        
Vietcombank xứng đáng là ngân hàng quản trị 
rủi ro tốt nhất.

Bùi Hồng Hải

Lê Hồng Quang

Sáng ngày 1/7/2021, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank), 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết 
định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoạt động Trụ sở chính Vietcombank.

Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoạt động Trụ sở chính
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Trưởng phòng Quản lý các đề án công nghệ Trụ sở chính

Ngày 21/7/2021, tại Trụ sở chính, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản 
lý các đề án công nghệ Trụ sở chính, theo hình thức đảm bảo phòng, chống dịch 
COVID-19.

Tham dự có: ông Phạm Anh Tuấn - Thành 
viên HĐQT; ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
Giám đốc cùng đại diện một số phòng/ban/
trung tâm thuộc khối Công nghệ.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Huệ Anh - Phó 
trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự đã công bố 
Quyết định của HĐQT Vietcombank về việc 
bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 
1284/QĐ-VCB-TCNS ngày 19/07/2021, HĐQT 
Vietcombank đã bổ nhiệm bà Lê Thị Việt Thảo, 
Phó trưởng Phòng phụ trách phòng Quản lý 
các đề án công nghệ Trụ sở chính Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam giữ chức vụ 
Trưởng Phòng Quản lý các đề án công nghệ Trụ 
sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam kể từ ngày 21/07/2021.

Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn - Thành 
viên HĐQT dã phát biểu đánh giá cao vai trò 
và sự đóng góp của Phòng Quản lý các đề án 
công nghệ trong việc phát triển các sản phẩm 
dịch vụ mới cũng như chiến lược phát triển 

ngân hàng số của của Vietcombank. HĐQT bổ 
nhiệm bà Lê Thị Việt Thảo giữ cương vị Trưởng 
phòng thể hiện sự tin tưởng của Ban lãnh đạo 
Vietcombank đối với bà Lê Thị Việt Thảo sẽ 
xây dựng sự đoàn kết tốt trong Ban lãnh đạo 
và trong cả tập thể Phòng để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, chức trách được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Minh Tuấn - 
Phó Tổng Giám đốc đã giao nhiệm vụ cho bà 
Lê Thị Việt Thảo - tân Trưởng Phòng Quản lý 
các đề án công nghệ tiếp tục phát huy phẩm 
chất đã được rèn luyện, cùng với các phòng/
ban/trung tâm trong Khối công nghệ thực hiện 
thành công các đề án cũng như nhiệm vụ Ban 
lãnh đạo Vietcombank giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Việt Thảo 
- tân Trưởng Phòng Quản lý các đề án công 
nghệ hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban lãnh 
đạo Vietcombank giao phó, góp phần xây dựng 
Vietcombank tiếp tục phát triển, đạt được các 
mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT Vietcombank (bên phải) và ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc trao Quyết định bổ 
nhiệm và tặng hoa bà Lê Thị Việt Thảo - tân Trưởng phòng Quản lý các đề án công nghệ Trụ sở chính.
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Vietcombank Đông Bình Dương

Sáng ngày 28/6/2021, tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank Đông Bình Dương đã tổ 
chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức & Nhân sự 
Trụ sở chính đã công bố quyết định của Hội 
đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thế 
Mãi - Trưởng phòng Khách hàng Vietcombank 
Đông Bình Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Đông Bình Dương kể từ ngày 
1/7/2021. 

Tại buổi lễ, ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank đánh giá cao hoạt động 
của chi nhánh trong thời gian qua và tin tưởng 
ông Đỗ Thế Mãi trên cương vị công tác mới sẽ 
cùng Ban Giám đốc điều hành hoạt động Chi 
nhánh Đông Bình Dương phát triển hơn nữa 
trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thế Mãi 
bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo             
Vietcombank đã tin tưởng giao nhiệm vụ và 
cam kết sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần trách 
nhiệm cao nhất, cùng Ban Giám đốc và toàn thể 
cán bộ, nhân viên xây dựng một tập thể vững 
mạnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả để đưa chi 
nhánh tiếp tục phát triển bền vững, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào 
thành công chung của hệ thống Vietcombank.

Dương Văn Long

Vietcombank Bạc Liêu

Sáng ngày 28/6/2021, tại Trụ sở Vietcombank Bạc Liêu, đã diễn ra lễ công bố quyết 
định bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Bạc Liêu thông qua hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Đặng Hoài Đức và ông 
Trần Lê Quyết - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Bạc Liêu 
chúc mừng ông Lâm Văn Thà đã được Ban lãnh đạo tín nhiệm 
giao trọng trách mới và bày tỏ tin tưởng ông Lâm Văn Thà trên 
cương vị công tác mới sẽ phát huy năng lực cùng với Ban Giám 
đốc Chi nhánh xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, phát triển 
toàn diện và bền vững. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lâm Văn Thà - tân Phó Giám 
đốc Vietcombank Bạc Liêu bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự tin 
tưởng, tín nhiệm của Ban lãnh đạo Vietcombank, đồng thời cam 
kết sẽ cố gắng, nổ lực hết mình, chung sức cùng Ban Giám đốc và 
tập thể cán bộ, nhân viên triển khai hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh 
trong thời gian tới.

Phan Triết Luận

Ông Lê Văn Măng - Giám đốc NHNN 
tỉnh Bạc Liêu (bên trái) trao quyết định 
và tặng hoa chúc mừng ông Lâm Văn 
Thà - Tân Phó Giám đốc Vietcombank 
Bạc Liêu.

NỔI BẬT

Lê Bá Vượng
Vietcombank Bà Rịa

Ngày 28/6/2021, tại trụ sở Vietcombank Bà Rịa, 
đã diễn ra Lễ công bố quyết định điều động và 
bổ nhiệm ông Lai Hồng Phú - Trưởng PGD Trần 
Hưng Đạo thuộc Vietcombank Sài Thành giữ 
chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Bà Rịa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc 
Đặng Hoài Đức đã chúc mừng ông Lai Hồng 
Phú được Ban lãnh đạo cùng các cán bộ chủ 
chốt Vietcombank Bà Rịa tín nhiệm cao và bày 
tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm trong quá trình 
công tác tại Vietcombank thời gian qua, ông Lai 
Hồng Phú sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh 
nghiệm, đặc biệt có những đổi mới, sáng tạo để 

góp phần mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt 
động của Vietcombank Bà Rịa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lai Hồng Phú 
đã bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm, tin tưởng 
của Ban lãnh đạo và lãnh đạo Vietcombank Bà 
Rịa, đồng thời cam kết sẽ cố gắng, nỗ lực hết 
mình, không ngừng học hỏi để có những đóng 
góp trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoạt 
động năng động hơn nữa, khai thác hết hiệu quả 
ở những mảng công việc được giao để cùng 
tập thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân 
viên đưa hoạt động Vietcombank Bà Rịa không 
ngừng phát triển hiệu quả và bền vững.

Nguyễn Thanh Thắng
Vietcombank Quảng Nam

Chiều ngày 15/7/2021, tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã diễn 
ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Nam qua 
hình thức truyền hình hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Thành 
viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự đánh 
giá cao hoạt động của Chi nhánh Quảng Nam 
trong thời gian qua và tin tưởng ông Trịnh Phú 
Tín trên cương vị công tác mới sẽ phát huy năng 
lực cùng với Ban Giám đốc chi nhánh xây dựng 
tập thể đoàn kết, phát triển bền vững và hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trịnh Phú Tín 
bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo 
Vietcombank đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Đây 
là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm 
nặng nề và cam kết sẽ nỗ lực với tinh thần trách 
nhiệm cao nhất, cùng Ban Giám đốc và toàn thể 

cán bộ, nhân viên xây dựng khối đoàn kết vững 
mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
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NHỊP SỐNG

Vietcombank ủng hộ phòng, chống COVID-19

Trần Vũ LinhVietcombank Hải Phòng

Chiều 9/7/2021, tại Trung tâm 
hội nghị thành phố, đồng chí Trần 
Lưu Quang - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Thành ủy tiếp và làm 
việc với Đoàn công tác của Đại 
sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, 
do ngài Park Noh-wan - Đại sứ 
đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc 
tại Việt Nam làm trưởng đoàn. 

Về phía Vietcombank có sự tham dự của 
ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải 
Phòng cùng đại diện Ban Khách hàng FDI Trụ sở 
chính. Ngoài ra, còn có sự tham dự của lãnh đạo 
cấp cao của các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc lớn 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng như các doanh 
nghiệp trong tập đoàn LG, Heesung…

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy 
Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vui mừng khi được 
đón tiếp Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn 
Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan và đoàn công 
tác trong chuyến thăm lần này, đồng thời đánh 
giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hàn 
Quốc và Việt Nam nói chung, với thành phố Hải 
Phòng nói riêng. Đồng chí khẳng định: Thành phố 
Hải Phòng trong thời gian qua luôn tạo điều kiện 
và ủng hộ sự hợp tác đầu tư của doanh nghiệp 
Hàn Quốc vào Hải Phòng và mong muốn sự 
hợp tác và mối quan hệ giữa hữu nghị giữa hai 
quốc gia nói chung và giữa Hàn Quốc và thành 
phố Hải Phòng ngày càng phát triển tốt đẹp hơn 
trong tương lai.

Cũng tại chương trình, Vietcombank Hải Phòng 
đã có cơ hội tiếp xúc trao đổi với Ngài Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, đại 
diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt 

Nam, cũng như đại diện ban lãnh đạo các doanh 
nghiệp Hàn Quốc lớn trên địa bàn thành phố Hải 
Phòng. Qua đó, Vietcombank Hải Phòng đã có 
dịp giới thiệu về vị thế cũng như sản phẩm dịch 
vụ của ngân hàng, mở ra cơ hội hợp tác với các 
doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn thành phố 
Hải Phòng nói riêng cũng như các cơ hội tiếp cận 
với các hiệp hội, đoàn thể của Hàn Quốc tại Việt 
Nam nói chung. Vietcombank Hải Phòng có vinh 
dự mời Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn 
Quốc tại Việt Nam tới thăm và làm việc tại trụ sở 
Chi nhánh.

Nhân dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân 
tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” 
của Đảng và Nhà nước, Vietcombank Hải Phòng 
đã trao tặng ủng hộ “Quỹ hỗ trợ mua vaccine 
phòng chống dịch COVID-19” số tiền 1 tỷ đồng. 
Trong thời gian qua, Vietcombank Hải Phòng 
đã thực hiện các chính sách miễn giảm lãi suất 
vay vốn, ưu đãi, cơ cấu lịch trả nợ nhằm hỗ trợ 
người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn bị 
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tích cực tham gia 
các công tác an sinh xã hội, đồng thời thực hiện 
nghiêm túc công tác phòng, chống dịch để sớm 
đẩy lùi dịch bệnh, góp phần ổn định và phát triển 
kinh tế xã hội trên địa bàn.

Ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng (thứ 2 từ bên 
phải sang) tham dự buổi làm việc giữa Thành phố Hải Phòng và Đoàn 
công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Vietcombank Bắc Ninh

Vietcombank Bạc Liêu

Chiều ngày 16/6/2021, hưởng ứng lời 
kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, đồng hành cùng 
một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa 
bàn, Vietcombank Bạc Liêu đã tài trợ số 
tiền 30 triệu đồng để đóng góp vào Quỹ 
vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh.

Trước đó vào ngày 9/6/2021, toàn thể cán bộ, 
viên chức, người lao động của Vietcombank Bạc 
Liêu cũng đã đóng góp một ngày lương để ủng 
hộ phòng, chống dịch COVID-19. Tổng số tiền 
đóng góp, chuyển vào tài khoản của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu là hơn 37 
triệu đồng.

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở Vietcombank Bạc 
Liêu cũng phát động đến toàn thể đoàn viên, 
người lao động Chi nhánh đóng góp qua nhiều 
hình thức khác như nhắn tin, chuyển khoản trực 
tiếp vào các tài khoản Quỹ vắc xin phòng, chống 
COVID-19, ủng hộ thêm một ngày lương theo nội 
dung phát động của Ban Thường vụ Công đoàn 
Vietcombank.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền cán 
bộ, viên chức, người lao động Vietcombank Bạc 
Liêu đóng góp là hơn 100 triệu đồng.

Đại diện Vietcombank Bạc Liêu (bên trái) trao tiền tài trợ 
cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

Triển khai Công văn số 1031/VCB-CĐ 
ngày 14/6/2021 của Công đoàn 
Vietcombank về việc chung tay “Kết nối 
nông sản - Sản sẻ yêu thương - Cùng 
nhau vượt qua đại dịch”, vừa qua, Công 
đoàn Cơ sở Vietcombank Bắc Ninh đã 
thông tin tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, 
người lao động chi nhánh để tham gia.

Vải thiều Bắc Giang là đặc sản địa phương, có 
giá trị xuất khẩu nhưng đang chịu tác động của 
dịch bệnh COVID-19, việc hỗ trợ và đồng hành 
cùng bà con nông dân Bắc Giang giúp đẩy mạnh 
tiêu thụ, giải quyết bớt lượng nông sản gặp khó 
khăn trong bảo quản, dễ bị ùn ứ, hư hỏng khi 
đang vào vụ thu hoạch chính là vô cùng thiết 
thực. 

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay “Kết nối nông 
sản - San sẻ yêu thương - Cùng nhau vượt qua 
đại dịch” của Công đoàn Vietcombank và hưởng 
ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”, trên tinh thần đó, toàn bộ 
cán bộ Chi nhánh Bắc Ninh đã đồng lòng hưởng 
ứng đặt mua 1,55 tấn vải thiều, chỉ sau một ngày 
triển khai. Vietcombank Bắc Ninh hưởng ứng chương trình “Kết nối nông 

sản - Sản sẻ yêu thương - Cùng nhau vượt qua đại dịch”.

Đỗ Thị Ánh Ngọc

Tăng Mỹ Ngọc
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NHỊP SỐNG

Vietcombank Bà Rịa

Vietcombank Bình Định

Trước diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, hưởng ứng lời 
kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng 
hộ phòng, chống dịch COVID-19” 
của Đảng và Nhà nước, sáng ngày 
13/7/2021, Vietcombank Bà Rịa 
đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng 
đóng góp cho kinh phí phòng, 
chống dịch COVID-19 của Bệnh 
viện Bà Rịa.

Tại buổi trao tặng, bà Nguyễn Thị Thiên Hương - 
Giám đốc Vietcombank Bà Rịa đã bày tỏ niềm vinh 
dự khi Vietcombank Bà Rịa tiếp tục được đồng hành 
cùng Bệnh viện Bà Rịa trong công cuộc phòng, chống 
dịch COVID-19, chia sẻ những khó khăn, vất vả và gửi 
lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của 
Bệnh viện. 

BS Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám Đốc Bệnh viện 
cảm ơn chân thành sự hỗ trợ quý báu, kịp thời của          
Vietcombank Bà Rịa và cam kết sẽ sử dụng đúng 
mục đích, hiệu quả nguồn tài trợ để công tác khám 
chữa bệnh và phòng, chống dịch tại Bệnh viện đạt kết 
quả cao nhất.

Luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng người dân 
và doanh nghiệp, trong thời gian qua, Vietcombank 
Bà Rịa đã thực hiện nhiều chính sách miễn giảm lãi 
suất vay vốn, cơ cấu lại lịch trả nợ đối với các đối 
tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời tích 
cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Chiều ngày 3/7/2021, tại Văn phòng Ủy 
ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoài Nhơn, 
Vietcombank Bình Định đã trao tặng số 
tiền 20 triệu đồng để ủng hộ Quỹ phòng, 
chống dịch COVID-19 cho địa bàn thị xã 
Hoài Nhơn. Đây cũng là đợt ủng hộ thứ 
hai của chi nhánh cho quỹ phòng, chống 
COVID-19 trên địa tỉnh Bình Định.

Lê Bá Vượng

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Hồng Thủy - 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoài 
Nhơn đã ghi nhận, biểu dương sự chung tay, 
đồng hành, hỗ trợ kịp thời của Vietcombank Bình 
Định, góp phần tích cực trong công tác phòng, 
chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Trần Văn Chí

Ông Trần Đức Thọ - Trưởng phòng PGD Bồng Sơn, đại diện 
Vietcombank Bình Định (bên phải) trao số tiền ủng hộ 20 
triệu đồng cho UBMTTQVN thị xã Hoài Nhơn.

Đại diện Vietcombank Bà Rịa (bên trái) trao biển 
tượng trưng cho đại diện Bệnh viện Bà Rịa.

Vietcombank Chương Dương Nguyễn Thanh Tùng

Vietcombank Ninh Bình 
Bùi Thị Thanh Hường

Trong tháng 6/2021, 
Vietcombank Ninh Bình đã 
thăm và trao tặng 45 thùng 
khẩu trang y tế, tương đương 
với số lượng 112.500 chiếc 
khẩu trang cho một số đơn vị, 
công ty, doanh nghiệp tại các 
khu công nghiệp thuộc địa bàn 
tỉnh.

Vietcombank Ninh Bình hy vọng sự hỗ trợ này sẽ góp phần quan trọng giúp các đơn vị chung tay 
trong cuộc chiến chống COVID-19 của toàn xã hội.

Ông Chu Đình Bình - Phó Giám đốc 
Vietcombank Ninh Bình (thứ 2 từ trái 
sang) và đại diện Công ty Ever Great 
International Company LTD chụp ảnh 
tại lễ trao tặng.

Ông Nguyễn Trí Thanh - Trưởng 
phòng Dịch vụ Khách hàng (thứ 2 từ 
phải sang) và đại diện Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Ninh Bình chụp ảnh tại lễ 
trao tặng.

Ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Chương 
Dương (thứ 3 từ phải sang) đại diện Chi nhánh trao tài trợ 
cho đại diện lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Đức Hồng 
- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Gia Lâm.
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Vietcombank Huế 

Nguyễn Anh Tuấn

Sáng ngày 22/6/2021, Vietcombank 
Huế đã trao số tiền tài trợ 200 triệu 
đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh Thừa Thiên - Huế để hỗ trợ đơn 
vị mua sinh phẩm xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Hoàng Vũ - Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Huế chia sẻ, 
sự hỗ trợ lần này là tình cảm của tập thể cán bộ, 
nhân viên Chi nhánh dành cho tuyến đầu chống 
dịch, nhằm hỗ trợ công tác xét nghiệm nhanh 
trên diện rộng và chung tay phòng, chống, đẩy 
lùi dịch bệnh COVID-19.

Thay mặt Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Thừa Thiên Huế, ông Hoàng Văn Đức - Giám 
đốc Trung tâm gửi lời cảm ơn đến Vietcombank 
Huế về sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời, giúp cho 
công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả 
cao, hạn chế được nguy cơ lây nhiễm trong 
cộng đồng.

Trong thời gian tới, Vietcombank Huế cam 
kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương, ngành 
Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19, góp phần chung tay bảo vệ cộng 
đồng.

Ông Lý Hoàng Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank 
Huế (thứ 3 từ phải sang) trao tài trợ kinh phí mua xét nghiệm 
nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho ông Hoàng Văn 
Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Thừa Thiên - Huế.

Với tinh thần cả nước chung tay 
cùng phòng, chống dịch, sáng ngày 
14/7/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa 
Thiên - Huế đã diễn ra Lễ xuất quân 
đoàn cán bộ y tế tỉnh Thừa Thiên - 
Huế đi hỗ trợ TP. HCM và các tỉnh phía 
Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn gồm có 127 người là cán bộ, nhân viên 
Bệnh viện T.Ư Huế, Sở Y tế và sinh viên năm 
cuối của trường ĐH Y Dược (ĐH Huế). Đồng 
thời, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng hỗ trợ           
TP. HCM 5.000 bộ kit test nhanh phát hiện kháng 
nguyên COVID-19.

Nhằm kịp thời ủng hộ, động viên tinh thần 
trách nhiệm, không ngại khó khăn, nguy hiểm, 
sẵn sàng lao vào tâm dịch của đoàn cán bộ Y 
tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngay trong chiều ngày 
13/7/2021, Vietcombank Huế đã trao tặng số 
tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho đại diện đoàn cán 
bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện hỗ trợ công 
tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. HCM của 
trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) và 50 triệu đồng 
cho đại diện đoàn công tác Bệnh viện T.Ư Huế 
chi viện TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Phó Giám đốc Vietcombank Huế 
(thứ 7 từ trái sang) trao số tiền hỗ trợ cho đại diện đoàn công 
tác Bệnh viện T.Ư Huế chi viện TP, HCM và các tỉnh phía Nam 
phòng, chống dịch COVID-19. TS. BS Phan Hải Thanh - Phó 
Giám đốc Bệnh viện Quốc tế, Bệnh viện T.Ư Huế, Trưởng đoàn 
(thứ 8 từ trái sang).

Vietcombank Hà Tĩnh 
Nguyễn Anh Dũng

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19” của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, ngày 18/6/2021, Vietcombank Hà Tĩnh 
đã tiến hành trao tài trợ 800 triệu đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà 
Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) để đơn vị mua vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19. 

Ông Phan Viết Phong - Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh (thứ 3 từ phải sang) trao biểu trưng tài trợ 800 triệu đồng 
cho CDC tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Phan Viết Phong - Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh (thứ 
3 từ phải sang) trao 20 thùng sữa cho CDC tỉnh Hà Tĩnh.
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Vietcombank Sóc Sơn Nguyễn Đức Anh

Hưởng ứng chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do T.Ư 
Đoàn phát động từ ngày 22/4/2020 và chương trình “Kết nối nông sản - san sẻ yêu 
thương - cùng nhau vượt qua đại dịch” do Công đoàn Vietcombank phát động từ 
ngày 14/6/2021, Vietcombank Sóc Sơn đã có những hoạt động thiết thực đồng 
hành cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Với mong muốn sát cánh cùng chính quyền 
và nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh sớm 
không chế, dập tắt dịch bệnh, Đoàn thanh niên            
Vietcombank Sóc Sơn đã phát động phong trào 
“Chung tay cùng tuyến đầu chống dịch COVID-19” 
thông qua việc tổ chức chương trình gây quỹ ủng 
hộ nhu yếu phẩm cho các bác sĩ, chiến sĩ tuyến 
đầu chống dịch tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. 

Sau 5 ngày phát động (từ 6/6/2021 đến 
11/6/2021), Đoàn Thanh niên Vietcombank Sóc 
Sơn đã quyên góp được tổng số tiền 40 triệu 
đồng. Để có thể chuyển toàn bộ số tiền quyên góp 
được nhằm hỗ trợ mua nhu yếu phẩm nhanh nhất, 
Đoàn Thanh niên Vietcombank Sóc Sơn đã phối 
hợp với Vietcombank Bắc Giang và Vietcombank 
Kinh Bắc để trao tận tay đến tuyến đầu phòng, 
chống dịch. 

Thời gian qua, dịch COVID-19 đã và đang ảnh 
hưởng nặng nề đến mọi hoạt động của Bắc Giang, 

trong đó có việc tiêu thụ nông sản của tỉnh, đặc 
biệt là vải thiều. Để hưởng ứng chương trình “Kết 
nối nông sản - san sẻ yêu thương - cùng nhau 
vượt qua đại dịch” do Công đoàn Vietcombank 
phát động từ ngày 14/6/2021, Vietcombank Sóc 
Sơn đã liên hệ với nhà vườn vải thiều tại huyện Lục 
Ngạn (Bắc Giang) để mua và “giải cứu” 860 kg vải 
(được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP). 

Bên cạnh việc hoàn thành tốt các công tác 
chuyên môn, Vietcombank Sóc Sơn luôn tham 
gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, san sẻ 
vì cộng đồng. Các chương trình an sinh xã hội đã 
kêu gọi được sự chung tay và lan tỏa của toàn bộ 
các cán bộ, nhân viên trong Chi nhánh, thể hiện 
tinh thần đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái - 
truyền thống quý báu của Vietcombank Sóc Sơn 
nói riêng và của hệ thống Vietcombank nói chung, 
góp sức sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa hoạt động 
kinh tế, xã hội trở lại trạng thái bình thường.

Đoàn viên, thanh niên Vietcombank Sóc Sơn chung tay ủng hộ mua vải thiều Lục Ngạn.

Vietcombank Kiên Giang

Vietcombank Lào Cai

Đinh Thu Nguyệt 

Đoàn Thanh Niên

Trong tháng 6/2021, cán bộ nhân viên Vietcombank Kiên Giang đã đặt mua 800kg 
khoai lang tím từ tỉnh Vĩnh Long và gần một tấn vải thiều đặc sản tỉnh Bắc Giang hỗ trợ 
người nông dân đang vào vụ thu hoạch số lượng lớn nhưng không thể bảo quản lâu.

Khoai lang tím, vải thiều là các mặt hàng có giá 
trị xuất khẩu nhưng đang chịu tác động của dịch 
COVID-19, việc hỗ trợ và đồng hành cùng bà con 
nông dân tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bắc Giang giúp đẩy 
mạnh tiêu thụ, giải quyết bớt lượng nông sản gặp 
khó khăn trong bảo quản, dễ bị ùn ứ, hư hỏng khi 
vào vụ thu hoạch chính. Việc đặt mua nông sản 
cho bà con là hoạt động thiết thực của cán bộ nhân 
viên Vietcombank Kiên Giang hưởng ứng lời kêu gọi 
chung tay “Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương 
- cùng nhau vượt qua đại dịch” của Công đoàn 
Vietcombank và hưởng ứng cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với tinh thần 
“Người Việt Nam cùng nhau nâng niu nông sản Việt; 
nâng niu tâm hồn Việt; nâng niu giá trị Việt”.

Bà Đỗ Thị Minh Út - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Cơ sở Vietcombank Kiên Giang (thứ 5 từ trái sang) và bà 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng Phòng HCNS, Phó Chủ 
tịch Công đoàn Cơ sở Vietcombank Kiên Giang (thứ 4 từ 
trái sang) cùng cán bộ nhân viên Vietcombank Kiên Giang 
chụp ảnh lưu niệm tại buổi nhận vải thiều hỗ trợ bà con 
nông dân tỉnh Bắc Giang.

Chiều ngày 17/6/2021, Vietcombank Lào Cai đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng một 
chiếc tivi và một máy điều hòa nhiệt độ cho các cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế, tình 
nguyện viên đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt Km 237 
Cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt 
là đối với người đi/về từ vùng có dịch nên việc kiểm tra, kiểm 
soát người và phương tiện càng phải được thực hiện nghiêm 
ngặt. Chốt kiểm soát 237 là chốt kiểm soát hết sức quan trọng 
tại cửa ngõ TP. Lào Cai, đa phần phương tiện đường bộ ngoại 
tỉnh đến Lào Cai đều di chuyển qua con đường này. Hiểu được 
nỗi khó khăn vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm 
soát 237 khi phải làm việc dưới thời tiết nắng gắt, điều kiện 
sinh hoạt còn thiếu thốn, Vietcombank Lào Cai đã trao tặng 
một chiếc tivi và một máy điều hòa nhiệt độ đễ hỗ trợ các cán 
bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế, tình nguyện viên tại đây giảm bớt đi 
phần nào khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Ngô Đức Cường - Phó Giám đốc 
Vietcombank Lào Cai (thứ 3 từ phải sang) 
trao quà ủng hộ cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y 
tế, tình nguyện viên đang thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt Km 237 
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
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Vietcombank Quảng Bình 

Hoàng Hồng Quân

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh Đoàn 
Quảng Bình, Công đoàn - Đoàn Cơ sở 
Vietcombank Quảng Bình đã phát động 
toàn thể đoàn viên tham gia chương trình 
“Bữa ăn sáng Cháo canh Ba Đồn cho bà 
con TP. HCM” vượt qua đại dịch COVID-19.

Sáng ngày 13/7/2021, tại Hội trường Cơ quan 
tỉnh Đoàn Quảng Bình, đoàn Vietcombank Quảng 
Bình do ông Võ Thanh Tân - Phó Giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn; ông Võ Khắc Ngọc - Bí thư Đoàn cơ 
sở cùng các đoàn viên Vietcombank Quảng Bình đã 
đến thăm và trao biển tượng trưng ủng hộ 26 triệu 
đồng cho chương trình thông qua tỉnh Đoàn Quảng 
Bình tiếp nhận.

Ông Võ Thanh Tân - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
(thứ 3 từ phải sang) trao bảng tượng trưng cho anh Đặng 
Đại Bàng - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình.

Sáng ngày 12/7/2021, tại trụ sở Vietcombank Quảng Bình, Công đoàn 
Vietcombank Quảng Bình do ông Võ Thanh Tân - Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch 
Công đoàn đã trao bảng tượng trưng ủng hộ 1,5 tấn cá tươi cho chương trình 
“Góp cá gửi Thành phố Hồ Chí Minh” thông qua Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình.

Sáng ngày 13/7/2021, tại Hội trường Cơ quan 
tỉnh Đoàn Quảng Bình, đoàn Vietcombank Quảng 
Bình do ông Võ Thanh Tân - Phó Giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn; ông Võ Khắc Ngọc - Bí thư Đoàn 

cơ sở cùng các đoàn viên Vietcombank Quảng 
Bình đã đến thăm và trao biển tượng trưng ủng 
hộ 26 triệu đồng cho chương trình thông qua 
tỉnh Đoàn Quảng Bình tiếp nhận.

Ông Võ Thanh Tân - Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch Công đoàn (thứ 6 từ trái sang) trao bảng tượng trưng cho Câu lạc bộ Du 
lịch Quảng Bình.

Vietcombank Quảng Ngãi 
Nguyễn Lê Hoàng Phượng Sáng ngày 30/6/2021, tại UBND tỉnh 

Quảng Ngãi, Vietcombank Quảng Ngãi 
đã tiếp tục ủng hộ tỉnh số tiền 100 triệu 
đồng nhằm hỗ trợ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19.

Như vậy, trong tháng 6/2021, Vietcombank 
Quảng Ngãi đã ủng hộ 2 đợt kinh phí cho công 
tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng 
Ngãi và đây là đợt thứ hai.

Tại buổi lễ tiếp nhận, Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Ngãi đã ghi nhận, biểu dương các doanh 
nghiệp tích cực chung tay hỗ trợ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Cũng trong ngày 30/6/2021, Vietcombank 
Quảng Ngãi đã hỗ trợ trực tiếp số tiền 10 triệu 
đồng cho Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ, hỗ trợ 
nhu yếu phẩm cho nhân dân tại vùng có dịch (xã 
Phổ Châu, thị xã Đức Phổ) và hỗ trợ khẩu trang, 
nước uống cho chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu 
cách ly.

Ông Võ Văn Linh - Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi (thứ 2 
từ trái sang) cùng đại diện các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí 
phòng chống dịch COVID-19 nhận hoa do ông Đặng Văn Minh 
- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đứng giữa) trao tặng.

Vietcombank Tân Bình
Trần Hữu Phúc

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” 
của Đảng và Nhà nước, sáng ngày 6/7/2021, tại Bệnh viện Thống Nhất - TP. HCM, 
Vietcombank Tân Bình đã trao tặng xe cứu thương để đưa đón bệnh nhân trong tình 
hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp trên địa bàn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Tân Bình cho biết, việc trao tặng 
xe cứu thương thể hiện tình cảm của cán bộ, nhân viên, 
người lao động Vietcombank Tân Bình đối với đội ngũ 
y, bác sỹ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ ở tuyến 
đầu chống dịch và bày tỏ tin tưởng những đóng góp của   
Vietcombank Tân Bình sẽ góp phần cùng Bệnh viện nâng 
cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19.

PGS. TS. BS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện 
Thống Nhất cảm ơn Vietcombank Tân Bình với món quà 
ý nghĩa, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn 
biến phức tạp trên địa bàn, đồng thời cam kết sử dụng 
quà tặng một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Vietcombank Tân Bình (thứ 3 từ trái sang) và 
PGS. TS. BS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh 
viện Thống Nhất (thứ 4 từ trái sang) cùng đại diện 
hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao tặng.
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Vietcombank Tây Sài Gòn 
Lữ Thị Tú Anh

Sáng 21/6/2021, đoàn công tác của Vietcombank Tây Sài Gòn do ông Vũ Trung 
Kiên - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc dẫn đầu đã phối hợp cùng khách hàng 
Priority của Chi nhánh là Công ty TNHH DTG Tiền Giang trao 1.052 phần quà 
trị giá 315 triệu đồng cho các hộ nông dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch 
COVID-19 tại một số địa phương của tỉnh Tiền Giang. 

Ông Vũ Trung Kiên đã bày tỏ sự sẻ chia, cảm 
thông sâu sắc đối với những khó khăn của bà 
con nông dân trong thời gian qua, nhất là những 
người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 
và thay mặt cho 2 đơn vị gửi đến bà con nông 
dân những phần quà cùng những lời động viên 
các hộ dân cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục 
vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, sáng 19/6/2021, đại điện Ban Chấp 
hành Công đoàn cơ sở Vietcombank Tây Sài 
Gòn cũng đã đến và trao các phần quà nhằm 
động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống 
dịch COVID-19 tại các xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, P. 4, Q. 5 và P. 5, Q. 10.
Trong cuộc vận động ủng hộ Quỹ vắc xin 

phòng, chống dịch COVID-19, với sự kêu gọi của 
Công đoàn Vietcombank, sự đồng thuận, nhiệt 
tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ, nhân viên, 
tính đến ngày 19/6/2021, tổng số tiền cán bộ, 
nhân viên Vietcombank Tây Sài Gòn đã ủng hộ 
là hơn 111 triệu đồng, trong đó có hơn 44 triệu 
đồng thông qua Công đoàn Vietcombank, số 
tiền còn lại 66,7 triệu đồng là số tiền tự nguyện 
đóng góp của cán bộ, nhân viên Chi nhánh nộp 
trực tiếp vào tài khoản của Quỹ vắc xin phòng, 
chống dịch COVID-19.

Ông Vũ Trung Kiên - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi 
nhánh (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo Chi nhánh trao 1.052 
phần quà từ thiện cho các hộ dân gặp khó khăn do dịch 
COVID-19 tại Tiền Giang.

Ông Nguyễn An Quốc - Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc          
Vietcombank Tiền Giang (thứ ba từ phải sang) cùng cán bộ 
lãnh đạo chi nhánh trao quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng 
chống dịch tại Trạm Y tế xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Vietcombank Thăng Long 

Vietcombank Yên Bái 

Đào Thạch Thảo

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Với mong muốn sát cánh cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang sớm khống 
chế, dập tắt dịch bệnh, Tổ Công đoàn PGD Thụy Khuê và PGD Cầu Diễn trực thuộc 
Công đoàn Vietcombank Thăng Long tiếp nối chuỗi chương trình an sinh xã hội của 
chi nhánh, là đầu mối phát động chương trình: “Ủng hộ vải thiều Lục Ngạn - đóng 
góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19”.

Hai tổ Công đoàn PGD Thụy Khuê và Cầu Diễn 
là đầu mối phát động chương trình bằng hình 
thức thu mua vải thiều từ người nông dân và bán 
lại cho cán bộ chi nhánh, lợi nhuận thu được từ 
hoạt động này sẽ được dùng để ủng hộ Quỹ vắc 
xin phòng, chống COVID-19.

Sau 3 ngày phát động từ ngày 16 - 18/6/2021, 
2 tổ công đoàn đã bán được gần 1 tấn vải thiều, 
thu được 17,3 triệu đồng, đồng thời cán bộ, nhân 
viên Chi nhánh đã quyên góp thêm tiền mặt, 
tổng kết chương trình, tổng số tiền thu về là 34 
triệu đồng. Ngay trong ngày 18/6/2021, toàn bộ 
số tiền trên đã được chuyển đến tài khoản Quỹ 
vắc xin phòng, chống COVID-19.

Tổ công đoàn PGD Thụy Khuê và PGD Cầu Diễn Vietcombank 
Thăng Long thu mua vải thiều Lục Ngạn ủng hộ quỹ vắc-xin 
phòng chống COVID.

Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư MTTQ 
Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái 
về công tác ủng hộ phòng, chống dịch 
COVID-19, với tinh thần vì cộng đồng, 
xã hội, chiều ngày 18/6/2021, đại diện   
Vietcombank Yên Bái đã trao kinh phí 
ủng hộ 100 triệu đồng cho đại diện Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái nhằm 
góp phần đẩy lùi dịch bệnh, chia sẻ khó 
khăn với lực lượng tuyến đầu đang làm 
nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là sự hỗ trợ kịp thời, có ý nghĩa động viên 
quan trọng đối với các lực lượng tuyến đầu của 
tỉnh Yên Bái, giúp các lực lượng có thêm nguồn 
lực để phòng, chống và từng bước đẩy lùi dịch 
bệnh trên địa bàn.

Ông Hồ Anh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách điều hành 
Vietcombank Yên Bái (thứ 4 từ phải sang) trao kinh phí ủng 
hộ phòng, chống dịch COVID-19 cho đại diện địa Phương, ông 
Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái.
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Đoàn Thanh niên Trụ sở chính
Đoàn Thanh niên

Đồng hành và chung tay cùng cả nước hướng về các tâm dịch tại tỉnh Bắc Ninh và 
tỉnh Bắc Giang, Đoàn Thanh niên Trụ sở chính đã phát động chương trình “Chung 
niềm tin, chia sẻ, kết nối” kêu gọi các đoàn viên, thanh niên và cán bộ tại Trụ Sở 
chính Vietcombank hỗ trợ các y, bác sĩ tuyến đầu và người dân tại các khu cách ly 
tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.
Chương trình đã nhận được sự ủng hộ mạnh 

mẽ của tổ chức Đảng, đoàn viên, thanh niên và 
Cán bộ tại Trụ Sở chính Vietcombank. 

Chương trình được phát động từ ngày 
31/5/2021 đến ngày 8/6/2021 với tổng số tiền 
ủng hộ đạt 363 triệu đồng. Đây là nghĩa cử 
thể hiện truyền thống, đoàn kết, nghĩa cử cao 
đẹp của dân tộc đối với người dân đang bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc 
Giang.

Để đảm bảo tính kịp thời, Đoàn Thanh niên 
Trụ sở chính phối hợp cùng các Chi nhánh 
Vietcombank trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc 
Giang thực hiện trao các phần quà đến các y 
bác sĩ tuyến đầu và người dân tại các khu cách 
ly, đảm bảo số tiền ủng hộ được sử dụng đúng 
mục đích và đối tượng, đồng thời tuân thủ quy 
định phòng dịch của địa phương. Chương trình 
được thực hiện và hoàn thành trong tháng 
06/2021 với các hoạt động cụ thể:

* Ngày 5/6/2021, ủng hộ và hỗ trợ đời sống 
công nhân tại KCN Bắc Giang bằng các nhu yếu 

phẩm, khẩu trang bảo hộ, trị giá 70 triệu đồng. 
* Ngày 7/6/2021, hỗ trợ đồ bảo hộ cho bệnh 

viện Dã chiến Từ Sơn, Bắc Ninh, trị giá 70 triệu 
đồng. 

* Ngày 8/6/2021, hỗ trợ đời sống cho các bác 
sỹ tuyến đầu tại Trung Tâm Hồi Sức tích cực 
tỉnh Bắc Giang, trị giá 110 triệu đồng.

* Ngày 13/6/2021, hỗ trợ đời sống công nhân 
tại KCN Bắc Ninh bằng các nhu yếu phẩm, khẩu 
trang, trị giá 113 triệu đồng. 

Với tấm lòng của đoàn viên, thanh niên và 
cán bộ làm việc tại Trụ sở chính Vietcombank, 
Đoàn Thanh niên Trụ sở chính mong muốn có 
thể chia sẻ khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho 
người dân, các y bác sỹ tuyến đầu tại hai tỉnh 
Bắc Ninh và Bắc Giang đang chịu ảnh hưởng 
nặng nề bởi đại dịch. Mong rằng các bác sỹ 
tuyến đầu và người dân tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc 
Giang có một tinh thần vững vàng, ý chí quyết 
tâm mạnh mẽ cùng chung tay đẩy lùi đại dịch 
COVID-19.

Đoàn thanh niên Vietcombank Bắc Ninh thay mặt Đoàn Thanh niên Trụ sở chính trao biển tượng trưng 113 triệu đồng ủng hộ 
nhu yếu phẩm cho công nhân tại các KCN tại Bắc Ninh.

Vietcombank Bến Tre
Châu Diễm

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc ủng hộ 
phòng, chống dịch COVID-19, ngày 15/6/2021, Vietcombank Bến Tre đã ủng hộ số 
tiền 100 triệu đồng để mua vắc xin phòng, chống dịch COVID-19.

Với hành động thiết thực này, Vietcombank Bến 
Tre mong muốn được chung tay cùng chính quyền 
địa phương tiếp sức cho công tác 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 hằng ngày và 
khách hàng khi vào giao dịch; kích hoạt chế độ làm 
việc từ xa, làm việc theo ca… 

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

Vietcombank Long An 

Phạm Thị Kim Ngân Bùi Minh Hưng

Để hỗ trợ địa phương trong công tác chống dịch, Vietcombank Long An đã ủng hộ 
50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bến Lức, tỉnh Long An để phục vụ 
công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là lần thứ 5 trong năm 2021, Vietcombank 
Long An tham gia ủng hộ công tác phòng, chống 
dịch COVID-19. Trước đó, Vietcombank Long An 
đã ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An 
50 triệu đồng; ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống 
COVID-19 tỉnh Long An 100 triệu đồng (2 lần) và 
tập thể cán bộ chi nhánh đã ủng hộ 1 ngày lương 
với số tiền trên 63 triệu đồng.

Được biết, ngày 8/7/2021 là ngày đầu tiên 
UBND tỉnh Long An áp dụng các biện pháp 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ đối với TP. Tân An và các 
huyện: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc. 



40 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 335 - THÁNG 8/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 335 - THÁNG 8/2021 41

Sáng ngày 8/7/2021,Vietcombank 
Quảng Nam đã trao tặng 100 triệu đồng 
cho Công an tỉnh Quảng Nam mua nhu 
yếu phẩm, trang thiết bị phòng, chống 
dịch COVID-19 để thăm và trao tặng các 
chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.

Hiểu được nỗi khó khăn vất vả của lực lượng 
làm nhiệm vụ tại 13 chốt kiểm soát trên địa 
bàn tỉnh đang trải qua, phải làm việc dưới thời 
tiết nắng gắt, mưa thất thường, điều kiện sinh 
hoạt còn thiếu thốn, Vietcombank Quảng Nam 
đã trao tặng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh 
Quảng Nam mua nhu yếu phẩm, trang thiết bị 
phòng chống dịch COVID-19 để trang bị cho 
các chốt này.

Đón nhận sự ủng hộ từ Vietcombank Quảng 
Nam, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó 
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã ghi 
nhận sự hưởng ứng, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời 
của Vietcombank Quảng Nam đối với công 
tác phòng, chống dịch COVID-19, giúp các lực 
lượng làm nhiệm vụ tại chốt sẽ có thêm động 
lực, tiếp tục cố gắng góp phần ổn định tình hình 
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ông Phạm Doãn Quốc - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Cơ sở Vietcombank Quảng Nam (thứ 5 từ phải sang) trao biểu 
trưng ủng hộ cho Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám 
đốc Công an tỉnh Quảng Nam (thứ bảy từ phải sang).

Vietcombank Quảng Nam 

Nguyễn Thanh Thắng

Vietcombank Phú Thọ

Hưởng ứng chương trình hành động “Giọt 
hồng Đất Tổ” và lời kêu gọi của Hội Chữ 
thập đỏ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
tỉnh Phú Thọ về tham gia hiến máu cứu 
người trong thời gian phòng, chống dịch 
COVID-19, sáng ngày 24/6/2021, cán bộ, 
nhân viên Vietcombank Phú Thọ đã tích 
cực tham gia hiến máu nhân đạo.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một 
cuộc đời ở lại”, Vietcombank Phú Thọ đã đóng 
góp được 16 đơn vị máu, đảm bảo an toàn, chất 
lượng và được Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận, góp 
phần giúp các cơ sở y tế chủ động cấp cứu và 
điều trị cho người bệnh thiếu máu, nhất là trong 
thời điểm dịch bệnh COVID-19. 

Chương trình “Giọt hồng Đất Tổ” cũng là dịp 
để mỗi đoàn viên Công đoàn, cán bộ, nhân viên 
Vietcombank Phú Thọ nâng cao nhận thức về 
tính nhân đạo trong hành động hiến máu cứu 
người, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện 
của đoàn viên, thanh niên, góp phần bồi đắp 
thêm nét đẹp văn hóa sẻ chia, sẵn sàng chung 
tay vì cộng đồng của Vietcombank.

Cán bộ nhân viên Vietcombank Phú Thọ tích cực tham gia 
hiến máu.

Viết Bách
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Vietcombank Vũng Tàu

Nguyễn Minh Chất 

Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia hiến máu của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 
TP. Vũng Tàu, BCH Công đoàn Vietcombank Vũng Tàu phối hợp với Đoàn Thanh niên 
Chi nhánh đã tích cực vận động cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu cứu người.

Sáng ngày 21/6/2021, tại trụ sở Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 68 Lê Lợi, P. 4, TP. 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đã có 22 đoàn 

viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên đến từ các 
phòng, ban Vietcombank Vũng Tàu tình nguyện 
tham gia hiến máu, trong đó có sự tham gia của 
ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Giám đốc Chi 
nhánh. Các cán bộ tham gia sự kiện có sức khỏe 
tốt, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế 
đã thực hiện hiến máu tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ, 
kết quả thu được 15 đơn vị máu (350ml/đơn vị).

Vietcombank Vũng Tàu luôn là đơn vị đi đầu 
trong công tác hiến máu nhân đạo trên địa bàn 
tỉnh, đây là thành tích rất đáng tự hào đối với tập 
thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh. 

Tăng Mỹ Ngọc 

Vietcombank Bạc Liêu 

Nhằm phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, Chi đoàn Vietcombank Bạc Liêu 
đã tích cực tuyên truyền, vận động để đoàn viên, thanh niên trong Chi nhánh tham 
gia chương trình hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình 
nguyện tỉnh Bạc Liêu tổ chức, tháng 6/2021.

Sáng ngày 9/6/2021, Chi đoàn Vietcombank Bạc Liêu 
có 6 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu, Các thành 
viên đều tuân thủ nghiêm túc quy định “5K” trong quá 
trình tham gia để đảm bảo an toàn trong phòng, chống 
COVID-19. 

Đây là hoạt động ý nghĩa, mang đậm nét nhân văn khi 
góp phần cứu sống được nhiều người. Đặc biệt, khi các 
bệnh viện đang thiếu nguồn máu để điều trị trong tình 
hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì nghĩa cử 
trên lại càng mang ý nghĩa cao đẹp “Một giọt máu cho đi, 
một cuộc đời ở lại”.

Đoàn viên, thanh niên Vietcombank 
tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Đoàn viên Vietcombank Bạc Liêu hiến máu.
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Vietcombank Thăng Long

VCBL 

Phan Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Linh Chi Nguyễn Quang Trung

Trần Sơn Lam

Ngày 16/7/2021, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (VCBL) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 
tháng đầu năm 2021 tại trụ sở chính Công ty (Hà Nội) và Chi nhánh TP. HCM theo 
hình thức hội nghị trực tuyến.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Công ty 

đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Vietcombank; 
kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức 
triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, 
hướng dẫn, quy định, quyết định của Đảng uỷ 
cấp trên, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng 
Ngoại thương Việt Nam, đặc biệt là các văn bản 
quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về 
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 
công tác tuyên truyền thực hiện “5K” theo yêu 
của bộ Y tế... 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 
tính đến ngày 30/6/2021, các chỉ tiêu chính đạt 
được như sau: Tổng tài sản đạt 5.281,4 tỷ đồng, 
đạt 86,2% kế hoạch năm 2021; tỷ lệ nợ xấu là 

0,75%, ở mức dưới 1% theo kế hoạch; Lợi nhuận 
trước thuế đạt 92 tỷ đồng, tăng 37,6 tỷ đồng so 
cùng kỳ năm trước và đạt 63% kế hoạch được 
HĐQT Vietcombank giao. Trong 6 tháng cuối 
năm 2021, Công ty quán triệt phương châm 
hành động của hệ thống Vietcombank “Chuyển 
đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo 
điều hành “Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo”. 

Ngày 14/7/2021, Vietcombank Thăng Long 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.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Danh 

Phương - UVBCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh nhấn mạnh: Năm 
2021 tiếp tục là một năm thử thách đối với toàn 
nền kinh tế, Vietcombank Thăng Long đồng lòng 
cùng hệ thống Vietcombank hướng tới mục tiêu 
kép: vừa phòng chống dịch dịch bệnh, đảm bảo 
hoạt động liên tục, hỗ trợ khách hàng vượt qua 
khó khăn; vừa phát triển kinh doanh an toàn, 
hiệu quả. Một số phương hướng hành động 
cụ thể cũng đã được đồng chí Nguyễn Danh 
Phương đưa ra, bao gồm: Giữ vững và phát triển 
thị phần huy động vốn; tăng cường chất lượng 
thẩm định khách hàng, kiểm tra sau cho vay, rà 
soát, đánh giá khách hàng theo hướng chặt chẽ; 

kịp thời triển khai và phát triển các sản phẩm 
dịch vụ mới, mở rộng khách hàng mục tiêu, tăng 
trưởng khách hàng Priority Chi nhánh; sẵn sàng 
cho công cuộc chuyển đổi số, hướng đến Ngân 
hàng số… 

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tại các chi nhánh

Vietcombank Quảng Nam 
Nguyễn Thanh Thắng

Ngày 11/7/2021, Vietcombank Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 
kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Giám đốc     
Vietcombank Quảng Nam đã phát động 6 đợt 
thi đua chuyên đề ngắn ngày, nhằm động viên, 
khích lệ và ghi nhận nỗ lực phấn đấu của cán bộ 

nhân viên, người lao động, các tập thể trực thuộc 
trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

Đồng chí Võ Văn Đức - Giám đốc Vietcombank 
Quảng Nam yêu cầu: Sáu tháng cuối năm, trước 
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, do vậy 
hoạt động kinh doanh sẽ đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức, bám sát định hướng phương 
châm hành động và quan điểm điều hành của 
Ban lãnh đạo Vietcombank, thực hiện thành 
công 5 “Đột phá” chiến lược và 3 “Trọng tâm”. 
Nhất quán phương châm hành động “Chuyển đổi 
- Hiệu quả - Bền vững” và nâng cao năng suất 
lao động; tăng cường công tác huy động vốn giá 
rẻ, đẩy mạnh tín dụng bán lẻ, kiểm soát tốt chất 
lượng tín dụng và tăng thu phí dịch vụ…

Vietcombank Lào Cai Đoàn Thanh niên

Ngày 17/7/2021, Vietcombank Lào Cai đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh 
doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Vietcombank 
Lào Cai đã phát động 3 đợt thi đua chuyên đề 
ngắn ngày, nhằm động viên, khích lệ và ghi nhận 
nỗ lực phấn đấu của cán bộ nhân viên, người 

lao động, các tập thể trực thuộc trong việc thực 
hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong 6 tháng 
cuối năm, Vietcombank Lào Cai cần bám sát 
định hướng phương châm hành động và quan 
điểm điều hành của Ban lãnh đạo Vietcombank, 
thực hiện thành công 5 “Đột phá” chiến lược và 3 
“Trọng tâm”; nhất quán phương châm hành động 
“Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và nâng cao 
năng suất lao động; tăng cường công tác huy 
động vốn giá rẻ, đẩy mạnh tín dụng bán lẻ, kiểm 
soát tốt chất lượng tín dụng, đẩy mạnh phát triển 
KHCN mới sử dụng gói tài khoản, tăng cường 
giới thiệu Khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển 
tiền qua Napas247 bằng mã QR, tăng thu phí 
dịch vụ…
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Nguyễn Huyền Linh

Vietcombank Quảng Ninh ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu 
trị giá 700 tỷ đồng với Tổng Công ty Đông Bắc

Sáng ngày 14/6/2021, tại trụ sở Vietcombank Quảng Ninh, đường 25/4, P. Bạch 
Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng đặt mua trái 
phiếu trị giá 700 tỷ đồng giữa Vietcombank Quảng Ninh và Tổng Công ty Đông Bắc 
(TCT Đông Bắc).

KẾT NỐI

Ông Hoàng Quốc Chiến (bên trái) - Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh và Đại tá Phương Kim Minh - Tổng Giám đốc TCT Đông 
Bắc (bên phải) đại diện hai đơn vị ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng trước sự chứng kiến lãnh đạo TCT Đông 
Bắc và Vietcombank.

Tham dự sự kiện, về phía TCT Đông Bắc có: 
Đại tá Phương Kim Minh - Tổng Giám đốc; Đại 
tá Lưu Xuân Nhượng - Kế toán trưởng cùng các 
ông/bà là lãnh đạo đại diện các phòng TCT 
Đông Bắc. Về phía Vietcombank Quảng Ninh có: 
Ông Hoàng Quốc Chiến - Giám đốc Chi nhánh; 
các Phó Giám đốc: bà Vũ Vân Anh; bà Vũ Thị 
Hoài Thanh cùng các ông bà là Trưởng các 
Phòng/Ban tại chi nhánh. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Vietcombank 
Quảng Ninh Hoàng Quốc Chiến cho biết: TCT 
Đông Bắc hiện đang là khách hàng có dư nợ 
lớn nhất và có quan hệ lâu năm nhất với trên 20 
năm quan hệ hợp tác, trong đó Vietcombank 
Quảng Ninh đã tài trợ một số dự án lớn của TCT 
Đông Bắc như: Dự án nâng công suất mỏ Đồng 
Rì, dự án nâng cấp Cảng Khe Dây, dự án khai 
thác hầm lò phần mở rộng mỏ Bắc Quảng Lợi… 
Vietcombank Quảng Ninh luôn là ngân hàng mà 

TCT Đông Bắc lựa chọn hướng đến và sử dụng 
tổng thể các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân 
hàng đối với các công ty, đơn vị thành viên và 
cán bộ nhân viên như bảo lãnh, L/C, trả lương 
qua tài khoản… Tính đến thời điểm hiện tại, trên 
50% dư nợ tại Vietcombank Quảng Ninh là cấp 
vốn cho các đơn vị thuộc TKV và TCT Đông Bắc. 
Năm 2021, tổng hạn mức cấp tín dụng của Viet-
combank cho Tổng Công ty Đông Bắc là 3.450 
tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị cấp tín dụng ngắn 
hạn là 2.400 tỷ đồng, đầu tư dự án và tài sản 
cố định là 965 tỷ đồng và khoản cấp tín dụng 
đầu tư trái phiếu là 700 tỷ đồng. Vietcombank 
Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng 
sự phát triển của TCT Đông Bắc trong thời gian 
tới và bày tỏ mong muốn TCT Đông Bắc sẽ ủng 
hộ, gắn kết cùng Vietcombank nói chung và chi 
nhánh Quảng Ninh nói riêng. 

Đại diện TCT Đông Bắc, Đại tá Phương Kim 
Minh - Tổng Giám đốc cảm ơn Vietcombank 
Quảng Ninh đã tài trợ vốn cho đợt chào bán 
trái phiếu lần này của TCT Đông Bắc. TCT Đông 
Bắc cũng đánh giá rất cao sự hợp tác, hỗ trợ 
của Vietcombank Quảng Ninh dành cho TCT 
Đông Bắc cũng như các công ty, đơn vị thành 
viên trong việc thu xếp các khoản vay của các 
dự án nhiều năm trở lại đây, trong đó có rất 

nhiều dự án lớn. 
Việc ký kết hợp đồng trái phiếu trị giá 700 tỷ 

đồng là cột mốc quan trọng, ghi nhận chặng 
đường song hành của hai doanh nghiệp trong 
suốt thời gian qua, đồng thời mở ra một giai 
đoạn mới với sự hợp tác chặt chẽ và toàn diện 
nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng hiện có của 
mỗi bên, mang lại lợi ích chung, tổng thể cho cả 
TCT Đông Bắc và Vietcombank Quảng Ninh.

Lễ ký kết hợp đồng tài trợ dự án giữa Vietcombank Hoàn Kiếm 
và Công ty cổ phần SD Trường Thành

Ngày 16/6/2021, tại trụ sở Vietcombank Hoàn Kiếm, đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng 
tài trợ dự án “Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh 2” giữa Vietcombank Hoàn Kiếm 
và Công ty CP SD Trường Thành.

Dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Minh 2 
được đầu tư xây dựng tại xã Thuận Minh, huyện 
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có tổng công 
suất 50 MWp, được đầu tư công nghệ trang thiết 
bị hiện đại và đã đóng điện vào tháng 6/2019.

Sau khi thẩm định, Vietcombank Hoàn Kiếm 
đánh giá cao tính khả thi và hiệu quả của dự án 
mang lại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 
của công ty CP SD Trường Thành. Việc cấp tín 

dụng trị giá 720 tỷ đồng của Vietcombank Hoàn 
Kiếm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư trung dài hạn 
dự án “Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh 2” của 
Công ty CP SD Trường Thành.

Điện mặt trời hiện đang được khuyến khích 
phát triển nhằm bắt kịp với sự gia tăng nguồn 
năng lượng tái tạo chung của thế giới, đáp ứng 
nhu cầu phát triển nguồn năng lượng một cách 
đa dạng, hướng đến bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Tuấn Nam - Phó Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm (bên trái) và ông Phan Thành Đạt - Giám đốc Công ty 
CP SD Trường Thành ký kết hợp đồng tài trợ dự án.

Khổng Minh Hải Nguyễn Huyền Trang 
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Vietcombank Phú Thọ trao tặng 20 sổ Bảo hiểm xã hội cho người dân 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
Ngày 12/7/2021, Vietcombank Phú Thọ phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh 
tổ chức trao tặng 20 sổ BHXH cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
tỉnh. Mỗi sổ có giá trị hơn 2,4 triệu đồng, với thời gian tham gia trong 2 năm, tổng 
trị giá gần 50 triệu đồng. 
Tại buổi lễ, 20 hộ nghèo được nhận sổ BHXH 

tự nguyện do Vietcombank Phú Thọ trao tặng, 
trong đó có 8 hộ nghèo là hội viên Hội Cựu chiến 
binh các cấp. Số lượng sổ BHXH trao tặng lần 
này sẽ phần nào giúp những hộ dân có hoàn 
cảnh khó khăn thêm điều kiện chăm sóc sức 
khỏe, khắc phục rủi ro bệnh tật và giảm gánh 
nặng chi phí khám, chữa bệnh, từ đó vượt qua 
những khó khăn hiện tại, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Văn Tiến 
Thành - Giám đốc Vietcombank Phú Thọ cho 
biết: Bên cạnh việc đảm bảo hoạt động kinh 
doanh an toàn, đạt hiệu quả cao, Vietcombank 
Phú Thọ luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả 
các hoạt động an sinh xã hội trong và ngoài địa 

bàn tỉnh. Vietcombank Phú Thọ đã và đang tiếp 
tục tài trợ cho các đơn vị trường học trên địa bàn 
tỉnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, 
hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, xây 
nhà tình nghĩa…

Viết Bách

Vietcombank Lào Cai trao tặng tiền hỗ trợ làm nhà, chăn nuôi gia súc 
cho 03 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 10/7/2021, Vietcombank Lào Cai phối hợp với Đoàn Thanh niên Công 
an tỉnh Lào Cai trao tặng tiền hỗ trợ làm nhà, chăn nuôi gia súc cho 3 hộ nghèo, 
đặc biệt khó khăn tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai.

Phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá 
rách” của dân tộc và thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng 
ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người 
nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua khảo 
sát những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, 
gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, trước sự 
chứng kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương, 
Vietcombank Lào Cai và Đoàn thanh niên Công 
an tỉnh Lào Cai đã trao tặng số tiền hỗ trợ 100 
triệu đồng cho 3 hộ gia đình ông Giàng A Hòa 
(40 triệu đồng), bà Tẩn Lở Mẩy (40 triệu đồng), 
ông Thào A Sẩu (20 triệu đồng), thường trú tại 
các thôn thuộc xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, 
tỉnh Lào Cai để kiên cố hóa nhà ở và chăn nuôi 
gia súc, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Đoàn Thanh niên

Vietcombank Kiên Giang đồng hành cùng 
chương trình “Tiếp sức mùa thi”
Sáng ngày 24/6/2021, tại Tỉnh Đoàn Kiên Giang, ông Nguyễn Đức Đông - Phó Giám 
đốc Vietcombank Kiên Giang đã tham dự Lễ phát động chương trình “Tiếp sức mùa 
thi” năm 2021 do Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kiên Giang và Tỉnh Đoàn 
Kiên Giang tổ chức.

Tại chương trình, Vietcombank Kiên Giang đã 
trao tặng số tiền 5 triệu đồng với mong muốn 
góp sức cho công tác tổ chức kỳ thi. Được biết, 
toàn bộ kinh phí huy động được từ nguồn quỹ 
“Tiếp sức mùa thi” sẽ được Ban Tổ chức phục vụ 
công tác tổ chức, hỗ trợ suất ăn, chỗ ở, phương 
tiện di chuyển, chi phí sinh hoạt... cho thí sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa, giúp các em 
được chăm sóc, được tạo điều kiện ăn, nghỉ và 
yên tâm tập trung hoàn thành kỳ thi của mình.

Ông Nguyễn Đức Đông - Phó Giám đốc Vietcombank  Kiên 
Giang (giữa) trao bảng tượng trưng tài trợ chương trình “Tiếp 
sức mùa thi”.

Đinh Thu Nguyệt 

Nguyễn Thị Hằng

Vietcombank Tây Ninh trao tặng 4 nhà đại đoàn kết 
tại huyện Châu Thành

Sáng ngày 7/7/2021, Vietcombank Tây Ninh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh trao nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn biên giới: xã Thành Long và xã An Cơ, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh.

Ông Văn Khanh - Phó Giám đốc Vietcombank Tây Ninh (thứ 2 từ 
phải sang) nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
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Tọa đàm “Nhận định xu hướng kinh tế thế giới và cơ chế tác động 
của các xu hướng kinh tế thế giới đến kinh tế Việt Nam”

Tham dự và Chủ trì buổi tọa đàm có PGS. 
TS Tô Kim Ngọc - Phó Giám đốc Trường đào 
tạo & Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, 
Thường trực Nhóm nghiên cứu, các thành viên 
nhóm nghiên cứu Vietcombank và lãnh đạo 
một số phòng/ban/trung tâm Trụ sở chính. 
Chương trình cũng hân hạnh đón tiếp sự tham 
gia của TS Nguyễn Tú Anh - Vụ trưởng Vụ Kinh 
tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương Đảng; ThS 
Nguyễn Khương Duy - Trưởng phòng Kiểm toán 
và Dịch vụ đảm bảo, Công ty TNHH Kiểm toán 
Deloitte. Do tình hình diễn biến phức tạp của 
dịch bệnh, tọa đàm được tổ chức tại Trường 
đào tạo Vietcombank (Ecopark) dưới hình thức 
trực tuyến (MS Team) với các diễn giả.

Khai mạc tọa đàm, PGS. TS Tô Kim Ngọc đã 
đề cập một số vấn đề nổi bật của kinh tế Việt 
Nam trong thời gian gần đây và nhấn mạnh sự 
quan tâm của Vietcombank đến xu hướng kinh 
tế thế giới và tác động của các xu hướng này 
đến kinh tế Việt Nam cũng như hoạt động của 
ngành ngân hàng. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe 
trao đổi của các diễn giả về hai nội dung quan 
trọng: (1) Xu hướng kinh tế thế giới và cơ chế 
tác động đến kinh tế Việt Nam; (2) Tác động 

của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động ngân 
hàng: Thách thức và cơ hội. 

Sau phần trình bày của diễn giả, các đại biểu 
tham dự đã đặt nhiều câu hỏi, trao đổi, làm rõ 
những tác động của xu thế kinh tế thế giới đến 
môi trường vĩ mô Việt Nam, những cơ hội và 
thách thức của ngành ngân hàng dưới tác động 
của đại dịch COVID-19 và xu hướng dịch chuyển 
chiến lược phù hợp với Vietcombank trong thời 
gian tới.

Kết luận tọa đàm, PGS. TS Tô Kim Ngọc - 
PGĐ Trường đào tạo Vietcombank, Thường trực 
Nhóm nghiên cứu nhận định: mặc dù phải đối 
mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh biến 
động kinh tế thế giới và khu vực (bùng phát đại 
dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, chiến 
tranh thương mại, suy giảm toàn cầu hóa…), 
Việt Nam vẫn có tiềm năng tăng trưởng tích 
cực trong giai đoạn tới; ngành ngân hàng Việt 
Nam đang đi theo xu hướng chung của thế giới 
nhưng cần những chiến lược chuyển đổi mạnh 
mẽ để có thể khắc phục những hạn chế về quản 
trị rủi ro và nắm bắt cơ hội chuyển đổi số, đẩy 
mạnh phát triển lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ ngân 
hàng số.

Vũ Hải Yến 

Tọa đàm được tổ chức qua hình thức trực tuyến (MS Team) với các diễn giả. TS. Nguyễn Tú Anh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng 
hợp, Ban Kinh tế Trung ương Đảng trình bày nghiên cứu về xu hướng kinh tế thế giới và cơ chế tác động đến kinh tế Việt Nam.

Chiều ngày 17/6/2021, Nhóm nghiên cứu Vietcombank đã tổ chức buổi tọa đàm 
khoa học “Nhận định xu hướng kinh tế thế giới và cơ chế tác động của các 
xu hướng kinh tế thế giới đến kinh tế Việt Nam”.

48 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 335 - THÁNG 8/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 335 - THÁNG 8/2021 49

Tuyên truyền tham gia hoạt động Đoàn Thanh niên 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Chi đoàn Vietcombank Cà Mau là Đoàn cơ sở trực 
thuộc Đoàn khối Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau. Bên 
cạnh nhiệm vụ hoạt động tích cực, rèn luyên, giáo 
dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức xã hội và 
kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên, Ban Chấp hành 
(BCH) Đoàn còn giữ vai trò đoàn kết, tập hợp và 
tuyên truyền thanh niên tích cực tham gia các hoạt 
động Đoàn khối được phát động trong địa bàn toàn 
Tỉnh Cà Mau.

Chi đoàn Vietcombank Cà Mau đã hơn 15 năm 
thành lập và phát triển. Trong năm 2020, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng ủy Vietcombank Cà Mau, sự 
chỉ đạo của BCH Đoàn khối Dân Chính Đảng, Chi 
đoàn Vietcombank Cà Mau đã đạt được nhiều 
kết quả tích cực. BCH chi đoàn đã chủ động xây 
dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức phát động 
thi đua tới 100%  đoàn viên; tuyên truyền, giáo 
dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật Nhà nước cho đoàn viên, thanh 
niên với nhiều nội dung, hình thức phong phú, 
đa dạng. Qua đó đã tập hợp và thu hút đông 
đảo đoàn viên, thanh niên tham gia tìm hiểu, 
hưởng ứng các phong trào như: Hội thi Văn hóa        
Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí 
Minh; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Hội thi tìm hiểu pháp luật về Biển 
đảo. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức 
tạp của dịch COVID-19, Chi đoàn đã vận động 
100% các đoàn viên thực hiện cài đặt ứng dụng 
Bluezone.

Bên cạnh đó, BCH Chi đoàn Vietcombank Cà 
Mau đã triển khai, phổ biến bằng nhiều hình thức 
(trong các buổi họp, sinh hoạt; triển khai văn 
bản, tài liệu...) các nội dung như:  Chỉ thị số 42-

CT/TW, ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 
văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; 
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về Đẩy mạnh và làm theo tấm gương tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
đoàn viên, thanh niên; triển khai chuyên đề năm 
2020 xây dựng phong cách, tác phong công 
tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên 
đến đoàn viên. Công văn số 180-CV/ĐTN ngày 
18/3/2020 của Ban Thường vụ Đoàn khối về ban 
hành chuyên để học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn 
viên, thanh niên... Tuyên truyền các ngày lễ lớn 
của đất nước như: Ngày giải phóng Miền Nam 
thống nhất đất nước 30/4; Cách mạng tháng 
Tám và Quốc Khánh 2/9; Truyền thống Đảng bộ, 
quân, dân tỉnh Cà Mau; Ngày Thương binh liệt sĩ 
27/7... Qua đó, nhắc nhở đoàn viên, thanh niên 
về truyền thống cách mạng dân tộc, cuộc đời và 
sự nghiệp của các anh hùng dân tộc, lão thành 
cách mạng, các vị lãnh tụ, tưởng nhớ công ơn 
của các liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự 
do của Tổ quốc...

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

KẾT NỐI
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Tọa đàm khoa học với chủ đề 
“Chuyển dịch chiến lược và mô hình kinh doanh của các TCTD Việt Nam”

Sáng ngày 30/6/2021, Nhóm nghiên cứu Vietcombank đã tổ chức buổi tọa đàm 
khoa học với chủ đề “Chuyển dịch chiến lược và mô hình kinh doanh của các TCTD 
Việt Nam”.

Tham dự buổi tọa đàm có các chuyên gia 
đến từ NHNN và Công ty TNHH Ernst & Young: 
Ông Lê Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Giám 
sát an toàn hệ thống các TCTD - NHNN; bà 
Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Về phía 
Vietcombank có sự tham gia của NGƯT. PGS. 
TS Tô Kim Ngọc - Phó Giám đốc Trường Đào 
tạo Vietcombank, thường trực Nhóm nghiên 
cứu - chủ trì buổi tọa đàm; các thành viên 
Nhóm nghiên cứu và đại diện các phòng ban 
Trụ sở chính.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, PGS. TS Tô 
Kim Ngọc nhận định tác động của cách mạng 
công nghệ 4.0 với nền tảng công nghệ số đã 
xuất hiện những người chơi mới cùng những 

sản phẩm mới trong cuộc đua cung cấp dịch 
vụ tài chính. Thực tế này tạo ra cơ hội cùng các 
thách thức đối với hệ thống ngân hàng truyền 
thống, yêu cầu các ngân hàng chuyển đổi chiến 
lược, mô hình kinh doanh nhằm thích ứng với 
điều kiện mới. Vì vậy, buổi tọa đàm với chủ đề 
trên là thực sự cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn 
đối với Vietcombank.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe 
trao đổi của các diễn giả về các nội dung: (1) 
Xu hướng chuyển đổi ngân hàng số trên thế 
giới; (2) Xu hướng chuyển đổi ngân hàng số tại 
Việt Nam và tác động của FinTech tới hệ thống 
ngân hàng Việt Nam; (3) Thực trạng và xu 
hướng hoạt động ngân hàng thương mại. 

Vũ Hải Yến 

NGƯT PGS. TS. Tô Kim Ngọc - Thường trực Nhóm nghiên cứu Vietcombank phát biểu khai mạc tọa đàm.
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Bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH 
Ernst & Young Việt Nam trình bày xu hướng dịch chuyển chiến 
lược của các TCTD Việt Nam đến 2025.

Ông Lê Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ 
thống các TCTD, NHNN Việt Nam trình bày thực trạng và xu 
hướng hoạt động của các NHTM Việt Nam.

Sau phần trình bày, các đại biểu tham dự đã 
đặt nhiều câu hỏi, trao đổi, làm rõ thực trạng xu 
hướng chuyển đổi số của các ngân hàng trên thế 
giới cũng như Việt Nam. Bên cạnh các cơ hội mở 
ra từ cách mạng công nghệ, ngành ngân hàng 
nói chung và Vietcombank nói riêng còn phải đối 
mặt với những thách thức lớn như năng lực tài 
chính đầu tư cho công nghệ thông tin, chuyển 
đổi hệ thống kinh doanh từ truyền thống sang 

ngân hàng số, vấn đề quản trị rủi ro, và đặc biệt 
là chất lượng nguồn nhân lực.

Kết luận buổi tọa đàm, PGS. TS Tô Kim Ngọc 
- Phó Giám đốc Trường Đào tạo Vietcombank, 
thường trực Nhóm nghiên cứu bày tỏ lời cảm ơn 
các chuyên gia và mong sẽ tiếp tục nhận được 
sự chia sẻ, trao đổi thông tin hữu ích từ các 
chuyên gia trong thời gian tới.
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Chương trình đào tạo “Dịch vụ khách hàng nội bộ” - 
Thiết lập nền tảng chất lượng dịch vụ ngay từ bên trong

Trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường tài chính ngân hàng đang diễn ra ngày 
càng gay gắt thì việc gia tăng chất lượng dịch vụ khách hàng được xem là một 
chiến lược cạnh tranh đóng vai trò then chốt giúp các ngân hàng thu hút được 
khách hàng tiềm năng, đồng thời giữ chân được các khách hàng hiện hữu. 

Tại Vietcombank, công tác đào tạo nâng cao 
chất lượng dịch vụ khách hàng dành cho đội 
ngũ bán hàng tại Chi nhánh luôn được chú trọng 
trong những năm qua. Tuy nhiên, chất lượng 
dịch vụ khách hàng không chỉ phụ thuộc vào đội 
ngũ cán bộ trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, mà 
còn chịu ảnh hưởng lớn từ đội ngũ cán bộ hỗ trợ 
phía sau, bởi sự phối hợp nội bộ giữa các đơn vị 
trong cùng hệ thống. Trên thực tế, nếu sự phối 
hợp nội bộ không thông suốt và thiếu nhất quán 
sẽ dẫn tới việc phản hồi chậm trễ hoặc xử lý các 
vấn đề của khách hàng kém hiệu quả.

Với mục tiêu giúp cán bộ Vietcombank nâng 

cao nhận thức về tầm quan trọng của dịch vụ 
khách hàng nội bộ, trang bị các kỹ năng và 
phương pháp để phối hợp làm việc hiệu quả, 
Trường Đào tạo đã triển khai chuỗi khóa đào 
tạo “Dịch vụ khách hàng nội bộ”, dành cho cán 
bộ thuộc các bộ phận hỗ trợ tại Chi nhánh, bao 
gồm: Kế toán, Quản lý nợ, Hành chính nhân sự. 
Đây là chương trình nằm trong danh mục các 
khóa đào tạo bắt buộc thuộc Bản đồ đào tạo 
dành cho Chi nhánh, nhằm thay đổi tư duy về 
cách thức cung cấp dịch vụ nội bộ, từ đó tạo 
dựng nền tảng chất lượng dịch vụ tốt ngay từ nội 
bộ của tổ chức.

Nguyễn Thị Xuân Hương

Các khóa học được dẫn dắt bởi giảng viên – chuyên gia Nguyễn Nguyệt Anh, cùng sự tham dự của học viên đến từ các bộ phận 
hỗ trợ tại Chi nhánh.
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Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 
diễn biến phức tạp, chương trình được triển khai 
thông qua hình thức đào tạo trực tuyến, với sự 
giảng dạy của chuyên gia - giảng viên Nguyễn 
Nguyệt Anh - Giám đốc Khối dịch vụ tư vấn Quản 
trị doanh nghiệp của Công ty CP Đào tạo và phát 
triển Nhân tài MCG tại TP. Hồ Chí Minh. Với hơn 
10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều 
hành tại các tập đoàn, định chế tài chính lớn và 
hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý trong lĩnh 
vực phát triển tổ chức, phát triển nguồn nhân 
lực, giảng viên đã đúc kết những kinh nghiệm 
quý báu, phân tích các tình huống xảy ra trong 
thực tế, từ đó giúp học viên nhận thức được 
tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng nội bộ 
và các mong đợi của khách hàng nội bộ. Giảng 
viên đã chỉ ra một số nguyên nhân dẫn tới chất 
lượng dịch vụ khách hàng nội bộ chưa được như 
mong đợi, từ đó gợi mở ra những phương thức 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nội bộ. 
Cụ thể, có 3 tiêu chí quan trọng để đánh giá chất 
lượng dịch vụ nội bộ, và với mỗi tiêu chí, cán bộ, 
nhân viên có những cách thức khác nhau để cải 
thiện chất lượng dịch vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trường Đào tạo 
đã triển khai thành công 4 khóa học, với điểm 
đánh giá trung bình là 4.7/5.0 và nhận được 

những phản hồi tích cực từ học viên như: khóa 
học rất thiết thực, nội dung dễ hiểu, giúp học 
viên thay đổi tư duy dịch vụ và học hỏi được 
những kỹ năng cần thiết để giải quyết công việc 
trơn chu, hiệu quả… Thông qua chương trình, 
học viên có thể thấy rằng, mỗi cán bộ, nhân viên 
Vietcombank đều có thể góp phần cải thiện chất 
lượng dịch vụ khách hàng nội bộ và nâng cao 
hiệu quả công việc ngay từ những điều chỉnh 
nhỏ trong thái độ, cách thức làm việc, và ngay 
từ những nỗ lực học hỏi của bản thân trong quá 
trình làm việc. Nếu mỗi cán bộ nhân viên đều nỗ 
lực để mang đến một dịch vụ nội bộ tuyệt vời, đó 
sẽ không chỉ là chất keo gắn kết các thành viên 
trong mái nhà chung Vietcombank, mà còn là 
một yếu tố quan trọng giúp Vietcombank nâng 
cao chất lượng dịch vụ và giữ chân các khách 
hàng bên ngoài. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng 
cao chất lượng dịch vụ khách hàng, trong thời 
gian tới, Trường Đào tạo Vietcombank sẽ tiếp tục 
triển khai thêm một số khóa đào tạo dành cho 
Chi nhánh, đồng thời mở rộng đào tạo cho các 
đơn vị Trụ sở chính, từ đó thiết lập tư duy dịch 
vụ khách hàng nội bộ đồng nhất trong toàn hệ 
thống Vietcombank. 
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NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

“CÔ GÁI LÀNG MẸO”

“Cô gái Làng Mẹo” là cái tên yêu 
thương mà các khách hàng, đối tác 
của chúng tôi tại huyện Hưng Hà Tỉnh 
Thái Bình đã gọi Chị như thế sau 5 
năm chị về công tác.

Còn nhớ ngày đó, ngày 31/8/2014,               
Vietcombank Thái Bình khai trương Phòng Giao 
dịch Hưng Hà tại làng Mẹo, xã Thái Phương, 
huyện Hưng Hà - một làng nghề có truyền thống 
dệt khăn nổi tiếng của tỉnh Thái Bình, nơi đất 
lành địa linh nhân kiệt, đã sản sinh ra những 
doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Thái Bình.

Những ngày đầu bỡ ngỡ, từ thành phố xuống 
địa bàn cách xa trụ sở gần 50 km, địa hình giao 
thông chưa được thuận lợi, Chị cùng các anh chị 
em Phòng giao dịch Hưng Hà “khởi nghiệp” từ 
những khó khăn mà chính bản thân chị khi nhận 
nhiệm vụ cũng chưa lường hết.

Để mang sản phẩm dịch vụ Vietcombank đến 
với người dân nơi đây, là cả một quá trình phấn 
đấu không mệt mỏi, Chị đã dày công tiếp cận, 
mở rộng các mối quan hệ từ chính quyền địa 
phương tới doanh nghiệp, các hộ làm nghề, các 
nhóm, các hội, các cơ quan đoàn thể… có nhiều 
hôm đi từ sáng đến tối mịt mới về.

 Mỗi lần cùng anh em đi địa bàn Chị lại vui 
miệng bảo các đồng nghiệp “Có đi bám bản với 
chị không?”, rồi chị cười giòn tan. Chị đi đến đâu 
khách hàng nhớ chị đến đó, nhớ Vietcombank, 
không chỉ bởi cái tính hài hước, sôi nổi mà còn 
cả sự nhiệt thành và nguồn năng lượng tích cực 
được lan tỏa từ con người chị tới khách hàng. 
Nói là đi bán hàng nhưng thực sự chị mang đến 
cho khách hàng nhiều hơn những lợi ích dịch vụ 
mà họ cần, đó là niềm tin. Cái tên Lê Thị Lan Anh 
- cán bộ Vietcombank Thái Bình cứ thế ngấm 
vào lòng khách hàng và người dân nơi đây từ lúc 
nào không biết. 

Tập thể PGD Hưng Hà
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“Cô gái làng Mẹo” Lê Thị Lan Anh

Qua hơn 5 năm hoạt động, Phòng Giao dịch 
Hưng Hà đã trở thành điểm đến quen thuộc 
của khách hàng với nền tảng hơn 100 khách 
hàng doanh nghiệp tổ chức và hàng ngàn 
khách hàng cá nhân, là Phòng Giao dịch có tốc 
độ tăng trưởng tốt so với các điểm giao dịch 
của Vietcombank Thái Bình. Giờ đây, nơi ngã 
sáu khu Nhân Cầu 3, Thị trấn Hưng Hà, khách 
hàng có thể dễ dàng tìm thấy thương hiệu 
Vietcombank - một thương hiệu Xanh và Mạnh. 
Nơi ấy có Chị - Người đã được khách hàng nơi 
đây trìu mến gọi tên “Cô gái làng Mẹo”. 

Kết quả hoạt động của Phòng Giao dịch 
Hưng Hà có sự đóng góp quan trọng của Chị 
trong công tác phát triển khách hàng. Không 
chỉ phát triển tốt khách hàng tín dụng, khách 
hàng trả lương qua tài khoản, chị còn là nhân 
tố bán hàng xuất sắc trong việc phát triển sản 
phẩm bán lẻ Vietcombank tới khách hàng. 

Riêng năm 2019, Chị đã phát triển sản phẩm 
bảo hiểm tới chục khách hàng với doanh số 
thu bảo hiểm trên 3 tỷ đồng/năm. Một kết quả 
ấn tượng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, 
chị đã đoạt giải thưởng chuyến khảo sát tại 
Myanmar theo chương trình thi đua Bảo hiểm 
nhân thọ quý II/2019.

Chúng tôi biết, Chị luôn nỗ lực phấn đấu 
không phải để được tôn vinh mà vì tình yêu 
với nghề. Nhưng xin phép chị, cho chúng em 
lưu lại tấm gương của Chị để tiếp tục khơi dậy 
niềm đam mê với nghề, động lực công tác và 
tiếp nối vì sự phát triển của Phòng giao dịch 
Hưng Hà nói riêng và Vietcombank Thái Bình 
nói chung. Chúc Chị dù trên cương vị công tác 
nào cũng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, 
và tiếp tục lan toản nguồn năng lượng tích cực 
tới khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.

Tập thể PGD Hưng Hà
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CÓ MỘT CÁN BỘ NGÂN HÀNG NHƯ THẾ…

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, giữa sự cạnh tranh khốc liệt trong hoạt động của 
ngành ngân hàng, đâu đó ta vẫn thấy những con người vượt lên tất cả, thầm lặng cống 
hiến, tỏa sáng tình yêu nghề, lan tỏa tình đồng nghiệp, là tấm gương sáng bình dị tiếp 
lửa cho chúng ta. Và với tôi, chị là một cán bộ Ngân hàng như thế - chị Vũ Thị Thu Nga - 
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (DVKH), Vietcombank Hải Phòng.

Bất cứ ai gặp lần đầu chắc có lẽ đều ấn 
tượng sâu sắc và cảm mến chị bởi ẩn 
sau vóc dáng nhỏ nhắn và vô cùng 

nữ tính ấy, ở chị tiềm ẩn một nội lực, một sức 
mạnh, ý chí bền bỉ và luôn tràn đầy năng lượng 
tích cực. Có thể nói, chị hội tụ tất cả những gì 
mà với một người con gái Ngân hàng như tôi ao 
ước.

Là người phụ nữ của gia đình: Sau 2 năm 
công tác tại Vietcombank Trụ sở chính, chị xin 
chuyển công tác về Vietcombank Hải Phòng 
để tiện lo toan cho gia đình. Mặc dù công việc 
ở cơ quan vô cùng vất vả, thường xuyên phải 
về muộn, đi làm cả ngày nghỉ… nhưng chị vẫn 
chăm sóc chu đáo cho tổ ấm nhỏ bé và hạnh 
phúc của mình trong suốt 24 năm qua.

Là một đảng viên, một Trưởng phòng gương 
mẫu luôn đặt chữ Tâm, chữ Tín hàng đầu trong 
công việc và cuộc sống: Gần 25 năm công tác 
tại Vietcombank, chị luôn giữ được hình ảnh 
chuẩn mực về phong thái, một cốt cách rất 
Vietcombank. Sự nhẹ nhàng trong giao tiếp; 
linh hoạt trong ứng xử; tận tụy trong công việc; 
chắc chắn, sâu sắc, hợp lý trong các quyết định, 
trong sạch về đạo đức… chị luôn tạo được ấn 
tượng tốt đẹp và nhận được sự tin tưởng tuyệt 
đối từ các khách hàng, đồng nghiệp.

Là lãnh đạo của Phòng có số lượng nhân sự 
lớn nhất cơ quan (38 cán bộ), với nhiều nghiệp 

vụ đa dạng và là Phòng đầu mối nhiều mảng 
nghiệp vụ quan trọng của Chi nhánh, chị luôn 
thể hiện tố chất lãnh đạo xuất sắc. Những 
ngày nghỉ cuối tuần, tôi vẫn thấy chị lặng lẽ 
đến cơ quan để kiểm tra, xử lý các vấn đề còn 
tồn đọng. Có lẽ, với chị, kết thúc ngày làm việc 
với cả 3 bộ phận (Dịch vụ Khách hàng tổ chức, 
Dịch vụ khách hàng thể nhân, Dịch vụ thẻ) trong 
Phòng vừa êm xuôi, chính xác trong xử lý hạch 
toán, vừa tăng trưởng đối với các chỉ tiêu… là 
hạnh phúc trọn vẹn của chị. Nhiều đề tài Nghiên 
cứu khoa học, sáng kiến do chị đề xuất đã được 
công nhận cấp Vietcombank, cấp Chi nhánh và 
đã được áp dụng hiệu quả trong thực tế.

Không chỉ là người mẫn cán trong công 
việc, đối với các Phó phòng và nhân viên trong 
Phòng, chị luôn quan tâm, chia sẻ, hướng dẫn 
và tạo điều kiện để anh chị em có cơ hội phát 
triển. Phòng Dịch vụ khách hàng do chị phụ 
trách luôn là tập thể đoàn kết, vững mạnh, 
nhiều cán bộ được giải cao trong các kỳ thi của 
hệ thống, nhiều người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua cấp Cơ sở, nhận Bằng khen của Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank, Bằng khen của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước… Tất cả các phong trào, 
hoạt động văn, thể mỹ của cơ quan, Phòng Dịch 
vụ khách hàng luôn đóng vai trò tiên phong, 
nòng cốt.

Vũ Thị Thanh Dung
Sự cống hiến lặng lẽ của chị đã giúp Phòng 

Dịch vụ khách hàng do chị phụ trách trong 
suốt các năm (từ năm 2012 đến 2018) luôn 
là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là lá 
cờ đầu đóng góp quan trọng vào thành công 
của Vietcombank Hải Phòng. Với những nỗ 
lực phấn đấu không ngừng vì lợi ích chung của 
Vietcombank, chị đã được ghi nhận và được 
trao tặng những danh hiệu cao quý: Chiến sĩ 
thi đua Cơ sở 7 năm liền, Bằng khen của Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank, Bằng khen của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của Chủ 
tịch UBND TP. Hải Phòng, Bằng khen của Công 
đoàn Ngân hàng Việt nam, Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ. Đặc biệt năm 2019, chị vinh 
dự là một trong 4 cán bộ Vietcombank được 
tôn vinh, biểu dương là Gương điển hình tiên 

tiến Ngành ngân hàng giai đoạn 2014 - 2019. 
Nhưng trên tất cả, đối với chị - tình yêu mến, nể 
trọng, sự tín nhiệm và tin tưởng của ban lãnh 
đạo, các đồng nghiệp, của các khách hàng mới 
là món quà quý giá, và là động lực lớn nhất 
để chị dành trọn tâm huyết trong ngôi nhà       
Vietcombank. 

Cảm ơn chị đã vun đắp, tiếp sức và truyền 
lửa cho chúng tôi tiếp tục gìn giữ bản sắc 
văn hóa và xây dựng, phát triển Vietcombank 
không ngừng lớn mạnh hơn nữa. Hơn lúc nào 
hết, Vietcombank luôn cần có những người cán 
bộ có Tâm, có Tầm, yêu nghề và trách nhiệm 
như thế. Có như vậy, đi đến đâu, gặp gỡ với bất 
cứ khách hàng nào, chúng tôi luôn tự hào vì 
mình là người VIETCOMBANK.

Chị Vũ Thị Thu Nga.
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Vietcombank Hạ Long vô địch Giải bóng đá truyền thống 
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, năm 2021

Tham dự lễ Bế mạc có: Đồng chí Hoàng Văn 
Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh; đồng chí Lê 
Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ 
quan tỉnh, cùng tập thể 4 đội bóng xuất sắc nhất 
giải.

Giành chiến thắng với tỉ số 3-1 trong trận 
Chung kết trước đội tuyển Đoàn Sở Văn hóa - 
Thể thao, đội tuyển Vietcombank Hạ Long - đại 
diện cho Đoàn Ngân hàng tỉnh đã đoạt Cúp vô 
địch môn bóng đá nam tại Giải Bóng đá truyền 
thống Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh 
lần thứ XII, năm 2021.

Bên cạnh đoạt Cúp vô địch, cầu thủ Nguyễn 
Hoàng Giang và Lê Thành Nam (Vietcombank 
Hạ Long) còn giành thêm danh hiệu cá nhân 
“Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất” và “Thủ môn 
xuất sắc”.

Giải bóng đá truyền thống Đoàn Khối các cơ 

quan tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, năm 2021 
do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức, có sự 
tham dự của 20 đội bóng từ các Đoàn cơ sở trực 
thuộc.

Được tổ chức 2 năm một lần, giải đấu là hoạt 
động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Do tình 
hình phức tạp của đại dịch COVID-19, giải đấu bị 
gián đoạn trong quý II/2021, tuy nhiên với việc 
dịch bệnh được kiểm soát trên địa bàn, giải đấu 
tiếp tục được tổ chức, tạo ra một sân chơi thể 
thao lành mạnh, bổ ích, rèn luyện sức khỏe cũng 
như tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa các 
đoàn viên, góp phần hoàn tốt nhiệm vụ chuyên 
môn, Ban Tổ chức cũng đã yêu cầu các vận 
động viên và các đoàn triển khai công tác phòng 
chống dịch đúng quy định, đảm bảo an toàn 
chung cho giải đấu và cộng đồng.

Đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh (thứ 4 từ trái sang) trao Cúp vô địch cho đội bóng Vietcombank Hạ Long.

Lê Văn Long

Sáng ngày 3/7/2021, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra trận Chung kết và lễ 
Bế mạc Giải bóng đá truyền thống Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh lần thứ 
XII, năm 2021, giữa Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Đoàn Ngân hàng tỉnh.
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VĂN HÓA

Đào Mạnh Hùng

Chuyến đi về nguồn

Để nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống đấu tranh cách 
mạng và lòng tự hào dân tộc cho các đoàn viên, cán bộ trẻ, BCH Công đoàn kết hợp 
cùng Chi đoàn Cơ sở Vietcombank Nam Hải Phòng đã tổ chức chuyến đi về nguồn 
tham quan các khu di tích lịch sử TP. Hà Giang vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Sáng ngày 30/4, Chi đoàn Cơ sở Vietcombank 
Nam Hải Phòng dâng hương tưởng niệm các 
anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị 
Xuyên (Hà Giang) nơi yên nghỉ của trên 1.700 liệt 
sĩ. Mỗi ngọn nến, nén nhang thành kính lên phần 
mộ là bày tỏ niềm tự hào về cha anh - những 
người con đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, máu 
xương của mình cho độc lập, tự do, hòa bình, 
thống nhất của Tổ quốc. Các đoàn viên, thanh 
niên Vietcombank Nam Hải Phòng như được 
thêm sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ, khát vọng. 
Con đường của thanh niên Việt Nam mãi là con 
đường cách mạng theo Đảng, theo Bác Hồ. Như 
một lời tri ân, lời hứa của thế hệ trẻ Vietcombank 
Nam Hải Phòng gắng xây dựng đất nước ngày 
một vững mạnh hơn.

Chiều ngày 1/5, Chi đoàn cơ sở Vietcombank 
Nam Hải Phòng vinh dự được tham gia Lễ chào 
cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Đây là cột cờ 
quốc gia nằm trên đỉnh núi Rồng - ngọn núi 
có độ cao gần 1.500m so với mực nước biển.

Trong không khí trang nghiêm, các cán bộ đoàn 
viên, thanh niên và khách du lịch điểm cùng hát 
Quốc ca thể hiện lòng tự hào dân tộc. Chi ủy 
BGD cùng chi đoàn cơ sở đến thăm, tặng quà và 
nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 
Lũng Cú, đồng chí Lê Hoàng Cương đã trao tặng 
phần quà cho 3 bạn nhỏ được Đồn Biên Phòng 
đón nhận làm con nuôi chia sẻ những khó khăn 
và bày tỏ sự tôn kính đến những đóng góp của 
cán bộ, chiến sĩ trong việc đảm bảo an ninh trật 
tự trên tuyến biên giới, giữ vững chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ Quốc gia, giúp nhân dân ổn định 
sản xuất, phát triển kinh tế. Đồng thời, bày tỏ sự 
cảm ơn sâu sắc đến tinh thần, trách nhiệm của 
cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi đây và học hỏi 
thêm từ các đồng chí tinh thần đoàn kết, tích cực 
tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước đến mọi người. 
Cũng tại chuyến đi, Đoàn đã chinh phục điểm 
Cực Bắc của Việt Nam, đây là nơi phân định ranh 
giới, khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt 
Nam và tiếp giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. 

Trong chương trình chuyến đi, Chi đoàn cơ sở 
Vietcombank Nam Hải Phòng được đến tham 
quan di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Nhà 
Vương. Khu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật 
Nhà Vương đánh dấu tích của một thời kỳ lịch 
sử đầy biến động ở khu vực Cao nguyên đá cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Tại đây, đoàn đã được 
nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và chiêm 
ngưỡng các chi tiết chạm trổ một cách tinh xảo 
của công trình này.
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Đỗ Thị Ánh Ngọc

Công đoàn Cơ sở Vietcombank Bắc Ninh tổ chức thành công 
cuộc thi sáng tạo video clip trực tuyến với chủ đề 
“Cán bộ Vietcombank Bắc Ninh vượt qua đại dịch”

Hướng tới kỉ niệm 17 năm ngày 
thành lập Vietcombank Bắc Ninh 
(29/6/2004 - 29/6/2021), đồng 
thời tạo sân chơi lành mạnh, trí 
tuệ cho cán bộ chi nhánh, Công 
đoàn Cơ sở Vietcombank Bắc 
Ninh đã tổ chức cuộc thi sáng 
tạo video clip trực tuyến với chủ 
đề “Cán bộ Vietcombank Bắc 
Ninh vượt qua đại dịch”.

Cuộc thi được triển khai từ ngày 11/6/2021 
và chính thức kết thúc bình chọn vào 20h00 
ngày 28/6/2021. Lễ trao giải cuộc thi đã được 
tổ chức vào đúng ngày sinh nhật Chi nhánh 
29/6/2021, với sự tham gia của đại diện Ban 
Giám đốc, BCH Công đoàn Cơ sở, một số cán 
bộ tại trụ sở Chi nhánh và toàn bộ các Tổ Công 
đoàn của Chi nhánh dưới hình thức họp trực 
tuyến.

Cuộc thi có sự tham gia của 12/12 tập thể 
phòng chi nhánh, với 12 video clip dự thi. Với sự 
tham gia đóng góp của đông đảo cán bộ Chi 
nhánh, đa phần các tác phẩm đã bám sát chủ 
đề cuộc thi, phản ánh được những khó khăn 
vất vả của cán bộ Vietcombank Bắc Ninh trong 
những ngày tháng dịch bệnh COVID-19 bùng 
phát, gây ảnh hưởng nặng nề tại địa bàn. Công 
tác làm việc từ xa, làm việc theo ca đã được 
các đội tham gia thể hiện dưới những góc nhìn 
mới lạ. Có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng 
cao cả về nội dung, ý nghĩa và chất lượng âm 

thanh, hình ảnh, diễn xuất, truyền tải thông điệp 
tốt như của Phòng KHDN, Phòng Kế toán, Quản 
lý nợ, Phòng KHBL, PGD Thuận Thành… đồng 
thời, cũng thể hiện được tinh thần của cán bộ 
Vietcombank Bắc Ninh luôn duy trì sự lạc quan 
và quyết tâm vượt qua khó khăn với những 
phương pháp làm việc độc đáo, linh hoạt thích 
nghi với hoàn cảnh mới để từ đó hoàn thành 
mục tiêu kép: đảm bảo an toàn phòng chống 
dịch bệnh và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 
được giao.

Kết thúc cuộc thi, dựa trên điểm số do BGK 
chấm và điểm bình chọn tính theo lượt yêu 
thích, chia sẻ trên Facebook, BCH Công đoàn 
Cơ sở đã lựa chọn được những tác phẩm xuất 
sắc nhất để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải 
Ba và 6 giải Khuyến khích.Bên cạnh đó, BCH 
đã trao hai giải phụ gồm “Video clip được bình 
chọn nhiều nhất” và “Phòng có nhiều Video clip 
dự thi nhất”. 

Bà Bùi Thị Ngọc Bích - Giám đốc Chi nhánh và bà Nguyễn Thị Thu Hương 
- PGĐ chi nhánh, Chủ tịch CĐCS trao giải thưởng cho các đội dự thi.

VĂN HÓA
Hoàng Thái Hùng

COVID-19 mùa thứ hai

Còn nhớ, những ngày này năm ngoái 
tại Mỹ, châu Âu đang trong tình 
trạng hoảng loạn bởi cơ bão có tên 

COVID-19 quét ra. Các nước như Mỹ, Italia, Anh, 
Đức, Pháp… bị ảnh hưởng nặng nề nhất với các 
ca lây nhiễm tăng theo cấp số nhân, số người 
chết luôn ở mức cao. Hệ thống y tế vốn rất hiện 
đại nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu 
chữa trị, các bệnh viện luôn trong tình trạng quá 
tải. Kinh tế thụt lùi, tăng trưởng âm. Trong khi 
đó, nhìn sang châu Á, tình tình khả quan hơn 
nhiều do các nước kiểm soát tốt dịch bệnh và 
Việt Nam nổi lên như một điểm sáng của thế 
giới về hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh 
nhưng vẫn duy trì phát triển kinh tế. Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) coi Việt Nam là mô hình đáng để 
các nước trên thế giới học tập.

 Nhưng đến thời điểm này, dịch bệnh tại 
Mỹ và các nước châu Âu có dấu hiệu hạ nhiệt. 
Trong khi đó, ở nhiều nước châu Á, dịch bệnh lại 
đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại Việt Nam, 
chúng ta cũng đang phải gồng mình chiến đấu 
với đợt bùng phát dịch lần thứ tư, với sự nguy 
hiểm của biến thể Delta, có tốc độ lây lan rất 
nhanh.

 Có lẽ, cùng với nguyên tắc “5K”, thì để 
phòng, chống dịch hiệu quả vào lúc này, việc 
tổ chức tiêm vắc xin diện rộng kịp thời chính là 
chìa khóa. Một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất 
trong lịch sử đất nước đang được thực hiện, với 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã 
hội, mục tiêu hướng tới là Việt Nam sẽ đạt miễn 
dịch cộng đồng vào cuối năm 2021 và đầu năm 
2022. Để thực hiện được điều đó, Chính phủ đã 

huy động mọi nguồn lực nhằm chủ động và đa 
dạng hóa nguồn cung vắc xin. Các cơ quan ban, 
ngành, đoàn thể, từ Trung ương tới địa phương, 
các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và người 
Việt ở cả trong và ngoài nước đã tích cực hưởng 
ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, chung tay 
tham gia ủng hộ quỹ vắc xin. 

Vietcombank, ngân hàng thương mại số 1 
Việt Nam luôn đi đầu trong mọi cuộc vận động 
của Đảng và Nhà nước. Trong chiến dịch này,      
Vietcombank đã tích cực ủng hộ hàng trăm tỷ 
đồng  (cả bằng hiện kim và hàng hóa, thiết bị) 
cho Quỹ vắc xin và trực tiếp tới các đơn vị trên 
tuyến đầu chống dịch, các địa phương có dịch... 
Đồng thời, để chia sẻ gánh nặng cho đất nước 
và cũng là biểu hiện tính nhân văn đã trở thành 
truyền thống, lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn 
cho cán bộ, nhân viên, Vietcombank đã chủ 
động tự túc nguồn cung ứng vắc xin cho toàn 
thể cán bộ, nhân viên và người thân trong toàn 
hệ thống, với thời gian nhanh nhất. Hành động 
thiết thực và nhiều ý nghĩa này của Vietcombank 
đã giúp cho cán bộ, nhân viên trong toàn hệ 
thống cảm thấy vững tin và yên tâm công tác, 
để cống hiến, đóng góp không ngừng vào sự 
phát triền chung của Vietcombank. 

 Đoàn kết là sức mạnh, là truyền thống 
quý báu của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin 
tưởng chắc chắn rằng với sự chung sức đồng 
lòng của cả dân tộc, sự vào cuộc quyết liệt của 
cả hệ thống chính trị, cũng như bao cuộc chiến 
trước đây, cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng 
dịch bệnh, trả lại sự bình yên, phát triển cho đất 
nước.
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Cảm tác cô gái Vietcombank

Nguyễn Lê Bảo Minh
Sớm mai chiếc lá nhẹ rung

Nắng đùa trên tóc mắt nhung đong đầy
Dáng xuân tha thướt vai gầy

Nụ hoa chớm nở trên tay Ngân Quỳnh

Này em! Cô gái xinh xinh
Áo xanh thấp thoáng lung linh bên hồ

Theo sau tôi cứ ngẩn ngơ
Hỏi lòng này hỡi đang mơ dáng nàng?

Chiều thu tôi đến ngân hàng
Áo xanh đồng phục thấy nàng quen quen

Môi cười miệng nói thật duyên
“Chào anh!” lễ phép, khách hàng cười vui

Hôm nay tôi đã biết rồi
Em là cô gái xinh tươi nơi này

Em làm nghiệp vụ tiền vay
Hồ sơ mau chóng nhanh tay có liền

“Em ơi! Lãi suất vay tiền
Bao nhiêu em nhỉ?” khách hiền hỏi em

Giọng em trầm ấm rất êm
Lại thêm chuyên nghiệp khách thêm an lòng

Bao xuân đã đến rất gần
Mười năm có lẻ kết thân với nàng

Tôi nghe trong gió ngân vang
“Ngân Quỳnh nàng đó - Vietcombank là nhà!”.
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VĂN HÓA

Nguyễn Thị Thu Thảo

Mãi một niềm tin
(Bài viết nhân Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Vietcombank Quảng Nam)
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