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Quý bạn đọc thân mến,

Con người Việt Nam chúng ta từ xa xưa đã luôn nhắc nhau về tinh 

thần cộng đồng, rằng “lá lành đùm lá rách”. Thật vậy, “một miếng khi 

đói bằng một gói khi no”, giúp nhau khi khó khăn, thì dù một việc nhỏ 

cũng thể hiện tình nghĩa lớn. Tại Vietcombank, chúng tôi cũng luôn 

hướng hành động của mình tới cộng đồng, trong đó, có những hành 

động cụ thể hướng tới khách hàng của mình. Để chúng tôi luôn có thể 

đồng hành, luôn có thể hỗ trợ, luôn là đối tác đáng tin cậy của tất cả 

mọi người.

Dựa trên phương châm đó, Vietcombank tiếp tục giảm thêm lãi suất 

tiền vay hỗ trợ khách hàng tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam bị ảnh 

hưởng nhiều nhất bởi đại dịch COVID-19, đồng thời cũng giảm hàng 

loạt các loại phí dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn dịch bệnh.

Trong thời gian qua, toàn bộ các chi nhánh của Vietcombank cũng 

đã thực hiện nhiều hoạt động ủng hộ các công tác phòng, chống 

COVID-19 và cả những chương trình an sinh xã hội nhân kỷ niệm 74 

năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7.

Khi sẵn sàng chia sẻ, khi cả cộng đồng hỗ trợ nhau, thì chúng ta 

chắc chắn sẽ vượt qua đại dịch cũng như mọi trở ngại khác trong 

cuộc đời này. Và trong tháng vừa qua, Vietcombank cũng ủng hộ 29 tỷ 

đồng cho các địa phương và đơn vị trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19.

Vietcombank xin kính chúc quý bạn đọc sức khỏe trong một mùa 

Thu tươi đẹp. 
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THƯ TÒA SOẠN

   Trân trọng,
 Ban Biên tập
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Vietcombank công bố nhân sự giữ chức vụ  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ
(27/7/1947 – 27/7/2021)

Vietcombank Phú Thọ - 10 năm xây dựng và phát triển

Vietcombank với các hoạt động chung tay, góp sức
đẩy lùi COVID-19

Sài Gòn ơi, cố lên!

TIÊU ĐIỂM

 Ông Phạm Quang Dũng, sinh ngày 18/4/1973, 
có bằng Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng tại trường 
ĐH Birmingham (Anh Quốc), kinh nghiệm 27 
năm công tác trong lĩnh vực tài chính - ngân 
hàng.

Ông Phạm Quang Dũng bắt đầu sự nghiệp tại 
Vietcombank từ tháng 8/1994, trải qua nhiều vị 
trí công tác tại Phòng Đầu tư và Bảo lãnh; Phòng 
quan hệ Quốc tế; Công ty Cho thuê tài chính và 
kinh qua nhiều chức vụ quản lý quan trọng tại 
Vietcombank như: Phó Chánh Văn phòng; Phó 
Giám đốc Công ty Tài chính Việt Nam tại Hồng 

Kông; Trưởng phòng Quan hệ Ngân hàng đại lý; 
Phó Tổng Giám đốc; Thành viên Hội đồng Quản 
trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng 
là Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng 
Giám đốc Vietcombank từ 11/2014 đến nay.

Cùng ngày 30/8/2021, trên cơ sở chấp thuận 
của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng Quản trị 
cũng đã thống nhất giao ông Nguyễn Thanh 
Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều 
hành Vietcombank cho đến khi có nhân sự 
Tổng Giám đốc.

Tại phiên họp ngày 30/8/2021, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước tại công 
văn số 6172/NHNN-TCCB ngày 27/8/2021, Hội đồng Quản trị Vietcombank đã bầu ông 
Phạm Quang Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc giữ chức vụ 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank, nhiệm kỳ 2018 – 2023, kể từ ngày 30/8/2021.

Vietcombank công bố nhân sự giữ chức vụ  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

QHCC

Ông Phạm Quang Dũng - tân Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Vietcombank.

Vietcombank Hội An tổ chức thi nghiệp vụ 2021

Vietcombank công bố Quyết định thành lập Trung tâm 
Định giá tài sản và bổ nhiệm nhân sự Ban Giám đốc

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK PHÚ THỌ
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Vietcombank tổ chức lễ công bố quyết định 
về nhân sự lãnh đạo cấp cao

   Ngày 1/9/2021, tại Trụ sở chính, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ công bố 
quyết định nhân sự Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành. Buổi Lễ được tổ chức trực tuyến và 
tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Xuân Trường – Ủy 
viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố 
Quyết định số 368-QĐ/ĐUK ngày 30/8/2021 
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương chuẩn y đồng chí Phạm Quang Dũng 
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp Trung ương, Phó Bí thư phụ trách Đảng 
bộ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank giữ chức Bí thư 
Đảng ủy Vietcombank, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà 
nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, 
HĐQT Viecombank đã bầu đồng chí Phạm 
Quang Dũng – thành viên HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc Vietcombank giữ chức vụ Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank cho thời gian còn lại của 
nhiệm kỳ 2018 - 2023, thay thế đồng chí Nghiêm 

Xuân Thành – Nguyên ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, 
đã được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng và được Bộ Chính trị điều động, phân 
công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang từ 
đầu tháng 7/2021. Tại buổi lễ, đại diện HĐQT đã 
công bố Nghị quyết số 668/NQ-VCB-HĐQT ngày 
30/8/2021 về nội dung này. 

Đồng chí Hồng Quang – thành viên HĐQT 
kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank cũng 
đã công bố Quyết định số 1668/QĐ-VCB-TCNS 
của HĐQT Vietcombank giao nhiệm vụ phụ trách 
Ban điều hành Vietcombank đối với ông Nguyễn 
Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị 
Hồng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng hoa chúc mừng 

đồng chí Phạm Quang Dũng.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Trung ương (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc 
mừng đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, tân Bí thư Đảng ủy 

Vietcombank.

Nguyễn Minh Yến  Nguyễn Duy Thanh

hàng Nhà nước Việt Nam và đồng chí Nguyễn 
Long Hải – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương đã chúc mừng hệ thống 
Vietcombank và cá nhân các đồng chí Phạm 
Quang Dũng, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã 
nhận được sự tín nhiệm rất cao, được giao các 
vị trí lãnh đạo cao nhất tại Vietcombank. Lãnh 
đạo ngành ngân hàng, lãnh đạo Đảng ủy Khối 
mong muốn và tin tưởng đồng chí Phạm Quang 
Dũng và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng sẽ phát 
huy truyền thống và những kết quả đã đạt được 
của Vietcombank, tiếp tục là hạt nhân đoàn kết 
đưa Đảng bộ, hệ thống Vietcombank phát triển; 
đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm 
vụ trọng tâm của ngành ngân hàng, trong bối 
cảnh đang nỗ lực cùng cả nước phòng, chống 
đại dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã 
hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và 
đẩy mạnh chuyển đổi số; khẳng định vị thế của 
Vietcombank là ngân hàng luôn tiên phong trong 
việc thực hiện các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước và Ngành ngân hàng, có vai trò 
dẫn dắt và đang từng bước vươn tầm khu vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt cho các 
đồng chí được giao giữ cương vị mới, đồng chí 
Phạm Quang Dũng đã bày tỏ niềm vinh dự lớn 
lao, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm khi được 
giao nắm giữ những vị trí quan trọng nhất tại 
Vietcombank; cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của 
các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối, Ban cán sự 
Đảng Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan Đảng và 
quản lí cấp trên cũng như các đồng chí lãnh đạo 
tiền nhiệm, thành viên Ban lãnh đạo cùng tập 
thể cán bộ nhân viên Vietcombank trong toàn hệ 

thống. Đồng chí cam kết sẽ nỗ lực hết mình, tiếp 
tục phấn đấu cùng toàn hệ thống Vietcombank 
hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược cho 
giai đoạn mới mà trước mắt là thực hiện có hiệu 
quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, 
chung tay chia sẻ cùng khách hàng và cộng 
đồng; quyết liệt triển khai chương trình chuyển 
đổi số toàn diện trong kế hoạch tổng thể phát 
triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 
2030, tạo nền tảng để Vietcombank giữ vững vị 
thế ngân hàng số một tại Việt Nam và sánh vai 
với các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới, 
đóng góp cho sự phát triển của đất nước, xứng 
đáng với niềm tin mà hàng triệu khách hàng và 
cả xã hội đã dành cho Vietcombank.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Nguyễn Long Hải (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng 
đồng chí Phạm Quang Dũng (thứ hai từ phải sang) và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng.

Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
Khối Doanh nghiệp Trung ương – tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank (bên phải) trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn 

Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành.

TIÊU ĐIỂM
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Vietcombank tiếp tục giảm thêm lãi suất tiền vay hỗ trợ 
khách hàng tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam bị ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19

   Từ năm 2020 đến nay, Vietcombank đã liên tục triển khai 8 đợt giảm lãi suất để hỗ 
trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai. Theo đó, 
Vietcombank đã hỗ trợ giảm lãi cho khách hàng với tổng giá trị hơn 5.400 tỷ đồng 
tính đến hết tháng 6 năm 2021.

Hiện tại, Vietcombank đang triển khai Chính 
sách giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19 trên phạm vi toàn 
quốc từ ngày 15/7/2021 đến 31/12/2021, với 
mức giảm từ 0,5% - 1%/năm tuỳ đối tượng khách 
hàng, với quy mô hỗ trợ lên tới 1.800 tỷ đồng.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất 
phức tạp, nhằm hỗ trợ khách hàng, Vietcombank 
quyết định tiếp tục giảm lãi suất tiền vay trong 
thời gian từ 18/8/2021 đến hết 31/12/2021 đối 
với tất cả doanh nghiệp và cá nhân ảnh hưởng 
nặng nề bởi dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố 
phía Nam hiện đang áp dụng giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị 16CTTTg của Thủ tướng Chính phủ 
về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
COVID-19. Cụ thể như sau:

- Giảm lãi suất tới 0,5%/năm cho toàn bộ dư 
nợ vay của khách hàng tại TP. HCM và tỉnh Bình 
Dương. 

- Giảm lãi suất tới 0,3%/năm cho toàn bộ 
dư nợ vay của khách hàng tại các địa bàn tỉnh, 
thành phố phía Nam khác áp dụng giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị 16CTTTg của Thủ tướng Chính 
phủ bao gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, 
Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long 
An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, 
An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, 
Kiên Giang.

(Không áp dụng với các khoản vay chứng 
khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố 
giấy tờ có giá…).

Đặc biệt, nếu đáp ứng điều kiện, các khách 
hàng đã được giảm lãi suất theo Chính sách hỗ 
trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 
giai đoạn 3 của Vietcombank triển khai ngày 
15/7/2021 sẽ được tiếp tục giảm thêm lãi suất 
theo Chính sách hỗ trợ lần này.

Song song với đó, Vietcombank sẽ tiếp tục 

triển khai nhiều chương trình cho vay lãi suất thấp 
đối với các khoản vay mới nhằm hỗ trợ khách 
hàng trên địa bàn tỉnh, thành phố phía Nam vượt 
qua giai đoạn khó khăn từ nay đến cuối năm. 
Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng địa bàn tỉnh, 
thành phố phía Nam trong các tháng cuối năm 
2021 dự kiến lên tới 1.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng 
số tiền lãi Vietcombank hỗ trợ khách hàng trên 
toàn quốc cả năm 2021 là 7.100 tỷ đồng.

Bên cạnh việc 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 350 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.

Nguyễn Thị Khánh Vân

TIÊU ĐIỂM
Vietcombank Bắc Giang nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ông Trần Xuân Dũng - Phó Giám đốc 
Vietcombank Bắc Giang (bên phải) nhận 

bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ngày 28/7/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức trao tặng Bằng khen 
của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, ủng hộ 
công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

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 COVID-19. Trong đó, ủng hộ mua vắc xin bằng tiền mặt 
5 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, ủng hộ phòng, 
chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bắc Giang bằng tiền mặt 1,2 
tỷ (1 tỷ đồng ủng hộ Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, 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 
của 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.

Vietcombank giảm hàng loạt các loại phí dịch vụ hỗ trợ
khách hàng trong thời kì dịch bệnh COVID-19

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc 
triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 
đang diễn biến phức tạp, từ ngày 1/8/2021 đến hết 31/12/2021, Vietcombank 
giảm hàng loạt các loại phí dịch vụ trên toàn bộ các kênh: Quầy giao dịch, ATM, 
Ngân hàng số VCB Digibank, VCB_iB@nking và VCB Money cho các tất cả các đối 
tượng khách hàng. 

- Đối với khách hàng cá nhân:
        + Giảm đến 80% phí chuyển tiền trong cùng 
           hệ thống và 25% phí chuyển tiền ngoài hệ 
           thống Vietcombank.
        + Giảm đến 33% phí các Gói tài khoản, áp 
           dụng cho các Gói tài khoản VCB Eco và 
           VCB Plus.
        + Giảm 17% phí rút tiền mặt tại ATM ngoài      
           thống Vietcombank.
- Đối với khách hàng tổ chức: 
        + Giảm đến 50% phí chuyển tiền ngoài hệ 
           thống Vietcombank. 
Biểu phí chi tiết cập nhật xem tại:
 https://portal.vietcombank.com.vn

Cụ thể, Vietcombank điều chỉnh giảm các loại phí 
dịch vụ như sau: Trong năm 2021, Vietcombank đã và 

sẽ giảm hàng trăm tỷ đồng tiền phí cho 
các khách hàng là các tổ chức, doanh 
nghiệp và cá nhân trên khắp cả nước.  

Ngoài ra, Vietcombank tiếp tục áp 
dụng chính sách miễn phí với các giao 
dịch chuyển tiền đến ủng hộ Quỹ vắc xin 
phòng, chống COVID-19 với tài khoản 
mở tại Kho bạc Nhà nước, Vietcombank, 
các NHTM và các tài khoản của Ủy ban 
MTTQ các cấp mở tại địa phương.

MKTBL
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Vietcombank trao tặng 24 tỷ đồng ủng hộ 
các địa phương, đơn vị  

Vietcombank Trà Vinh

Vietcombank Bình Dương

Tiếp tục chuỗi hoạt động an sinh 
xã hội hỗ trợ các địa phương phòng, 
chống dịch COVID-19, chiều ngày 
20/8/2021, tại trụ sở Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã trao số tiền 5 tỷ 
đồng ủng hộ công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 của tỉnh Trà Vinh.

Sáng ngày 12/8/2021, tại trụ sở 
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) đã trao số tiền 5 
tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 của tỉnh Bình Dương. 

Đại diện cho Vietcombank, đ/c Đỗ Tất Khá 
- Giám đốc Vietcombank Trà Vinh (thứ 3 từ phải 
sang) trao biển tượng trưng số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Trà 
Vinh cho ông Nguyễn Văn Triết - Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh (thứ 2 từ 
phải sang) đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp nhận kinh phí 

ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Vietcombank. 

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc, ông Đỗ Tất 
Khá - Giám đốc Vietcombank Trà Vinh đã trao 
tặng số tiền 5 tỷ đồng của Vietcombank hỗ trợ 
tỉnh Trà Vinh trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19. 

 Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Minh Quang - 
Giám đốc Vietcombank Bình Dương, thừa ủy 
quyền của Tổng Giám đốc Vietcombank chia sẻ: 
Vietcombank mong muốn chung sức cùng tỉnh 
Bình Dương có thêm nguồn lực để nhanh chóng 
đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19. Bên 
cạnh đó, Vietcombank cũng thực hiện đồng bộ 
các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng, 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 
thông qua việc triển khai kế hoạch giảm lãi suất, 
phí giao dịch cho khách hàng từ tháng 7/2021 
đến hết năm 2021.

Đằng, sự hỗ trợ kịp thời của Vietcombank có ý 
nghĩa rất lớn đối với địa phương trong việc đẩy 
mạnh triển khai công tác phòng, chống dịch 
COVID-19.   

Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ sử dụng số tiền tài trợ 
đúng mục đích và quyết tâm triển khai mọi biện 
pháp nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt 
để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 26/7/2021, Vietcombank Trà 
Vinh cũng đã ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 
tỉnh Trà Vinh với số tiền 50 triệu đồng.

 Ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Thường vụ, 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tri ân sự 
hỗ trợ của Vietcombank đối với công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Tỉnh sẽ 
sử dụng đúng mục đích, đảm bảo thực hiện tốt 
các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống 
cho người dân, công nhân lao động trên địa bàn 
đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Ngoài số tiền tài trợ trên, tính từ đầu năm 2021 
đến nay, 5 chi nhánh Vietcombank trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương đã tích cực tham gia các đợt vận 
động, quyên góp ủng hộ các quỹ phòng, chống 
dịch COVID-19 tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

  

Tống Thanh Vũ

Nguyễn Minh Tới 

TIÊU ĐIỂM

Vietcombank trao tặng trang thiết bị y tế tổng trị giá 9 tỷ đồng cho Bệnh 
viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân y 175 chống COVID-19

Vietcombank Sóc Trăng

  Ngày 12/8/2021, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra lễ tiếp nhận 
số tiền ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, do 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) tài trợ.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng 
(thứ 2 từ trái sang) cùng đồng chí Dương Sà Kha - Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng (ngoài cùng bên trái) 
tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 

của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

   Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam, ông Trần Chí 
Luận, Giám đốc Vietcombank  Sóc Trăng đã trao 
tặng 5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch 
COVID-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an 

toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân trên địa 
bàn tỉnh Sóc Trăng.
    Ông Lăm Văn Mẫn – Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam đã ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng cho 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh 
Sóc Trăng. Tỉnh Sóc Trăng sẽ sử dụng số tiền 
trên đúng mục đích và quyết tâm áp dụng mọi 
biện pháp cần thiết để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Đặng Hoài Đức – Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank cùng đại diện Ban Giám đốc 
Vietcombank TP. HCM đã có buổi gặp gỡ với Ban 
lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy để chia sẻ trong các 
hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 đồng 
thời trao tặng hệ thống khí nén y tế trị giá gần 6 
tỷ đồng cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn cũng đã tham dự 
Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng và giao nhiệm vụ mở rộng quy mô Trung 
tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và vừa 
thuộc Bệnh viện Quân y 175 từ 200 giường lên 
350 giường. Tại sự kiện này, đại diện cho Ban 
Lãnh đạo Vietcombank, ông Đặng Hoài Đức – 
Phó Tổng Giám đốc đã trao tặng trang thiết bị y 
tế thiết yếu trị giá 3 tỷ đồng cho Bệnh viện Quân 
y 175. 

Kể từ khi đại dịch COVID–19 bùng phát từ năm 
2020 đến nay, Vietcombank đã cam kết và giải 
ngân gần 350 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương và 
ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch 

COVID–19. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng đã 
kết nối, triển khai thành công giải pháp thanh 
toán không dùng tiền mặt tổng thể kết hợp với 
quy trình khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện lớn 
trên địa bàn TP. HCM cũng như cả nước. 

Trần Mỹ Trang

Lương Cửu Long

  Ngày 11/8/2021, Vietcombank đã tiến hành trao tặng các trang thiết bị y tế 
cho 2 bệnh viện gồm Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân y 175. Đây là các 
đơn vị trọng yếu về phòng, chống dịch COVID–19 của Việt Nam nói chung và 
của TP. HCM nói riêng.

Phó Tổng Giám đốc Đặng Hoài Đức (thứ 3 từ trái sang) 
trao biểu trưng tặng quà cho đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, Thầy 

thuốc Ưu tú, Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức 
(thứ 2 từ phải sang) – Giám đốc Bệnh viện.
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NỔI BẬT
Vietcombank Bắc Giang đoạt giải Nhì Chung kết Hội thi
Báo cáo viên giỏi Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Vietcombank Móng Cái đoạt giải Ba tại Hội thi Báo cáo viên 
tuyên truyền giỏi năm 2021

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và 
các đại biểu chúc mừng các thí sinh tham gia Hội thi và 

đồng chí Ngô Thu Hương - Bí thư Chi bộ 2 
Vietcombank Bắc Giang (thứ 3 từ phải sang)

    Chiều 18/8/2021, Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã tổ 
chức vòng Chung khảo Hội thi Báo 
cáo viên giỏi năm 2021. 

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, với chủ đề “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc 
sống”, ngày 19/7/2021, TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức Hội thi Báo 
cáo viên, tuyên truyền giỏi năm 2021, với sự tham dự của 51 đảng viên đến từ 
51 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TP. Móng Cái.

   Vietcombank Bắc Giang vinh dự có đề cương 
dự thi của đồng chí Ngô Thị Thu Hương – Bí thư 
Chi bộ 2, Báo cáo viên Đảng bộ, Trưởng phòng 
Kế toán đã được lựa chọn tham gia vòng Chung 
khảo.
   Đồng chí Ngô Thị Thu Hương đã thể hiện tốt 
phần thi, với chuyên đề “Một số nhiệm vụ trọng 
tâm để phát triển tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020 - 
2025”, qua đó góp phần truyền tải nhiều nội dung 
quan trọng trong các nghị quyết của Đảng như: 
Những định hướng phát triển giai đoạn 2020 - 
2025 trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIX; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tăng 

cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các 
cấp trong sạch, vững mạnh… đồng thời liên hệ 
với thực tiễn triển khai tại Đảng bộ Vietcombank 
Bắc Giang.
   Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 
1 giải Nhì và 3 giải Ba cho các thí sinh. Đồng chí 
Ngô Thị Thu Hương đã đoạt giải Nhì của Hội thi.

     Đại diện Chi bộ Vietcombank Móng Cái, đồng 
chí Đỗ Ngọc Quảng đã tham dự Hội thi và được 
lựa chọn là một trong 8 thí sinh xuất sắc nhất 
bước vào vòng Chung kết.
    Tại vòng Chung kết, các thí sinh tham gia 3 
phần thi: Soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình 
và bốc thăm trả lời câu hỏi của giám khảo. Các 
thí sinh đã thể hiện hết mình các kỹ năng tổng 
hợp, truyền đạt rõ ràng, sâu sắc, hấp dẫn, đầy đủ 
thông tin, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, 
các phần thi đã tạo sức lôi cuốn, thuyết phục 
người nghe.
    Kết thúc Hội thi, Ban Giám khảo đã trao 1 giải 
Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. 
Đồng chí Đỗ Ngọc Quảng vinh dự giành giải Ba 
của Hội thi.

Đỗ Ngọc Quảng

Phòng Kế toán

Vietcombank Hội An tổ chức thi nghiệp vụ 2021

  Vietcombank Hội An là chi nhánh mới thành lập và bắt đầu hoạt động từ 
18/1/2021, Ban Giám đốc đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là công tác 
đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong Chi 
nhánh, yêu cầu nắm thật vững nghiệp vụ để tư vấn và phục vụ khách hàng một 
cách tốt nhất góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch được giao với chất 
lượng tốt nhất. 

  Qua 2 ngày được Ban Nội dung truyền đạt 
kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, toàn thể thí 
sinh trong chi nhánh đã tự tin trong quá trình 
làm bài thi. Kết cấu bài thi gồm 40 câu hỏi trắc 
nghiệm, nội dung câu hỏi xoay quanh các kiến 
thức chuyên môn nghiệp vụ trên tất cả các mặt 
hoạt động (khách hàng, dịch vụ khách hàng, bộ 
tiêu chuẩn phục vụ khách hàng và một số điểm 
mới của Luật Lao động năm 2019…), với thời 
gian làm bài là 20 phút. 

Kết quả đợt thi nghiệp vụ, Ban Tổ 
chức cuộc thi đã tiến hành trao giải 
cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành 
tích xuất sắc nhất. Qua đợt thi, tinh 
thần nỗ lực phấn đấu trong học tập, 
công tác của mỗi cán bộ, nhân viên 
trong Chi nhánh được nâng lên rõ rệt, 
tạo tiền đề mạnh mẽ trong việc hoàn 
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 
2021 và những năm tiếp theo. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền  - Giám đốc Chi nhánh – Trưởng Ban 
Tổ chức đợt thi nghiệp vụ năm 2021 phát biểu chỉ đạo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Giám đốc Chi nhánh và ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở trao phần thưởng cho
 các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi nghiệp vụ năm 2021.

Giảng viên đang thực hành đào tạo theo chương trình của Ban Tổ chức.

Phan Văn Sơn

KHCN&ĐT

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Móng Cái (thứ 2 từ trái sang) chúc mừng đồng chí 

Đỗ Ngọc Quảng.
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Hướng dẫn sử dụng tính năng tự cấp lại mật khẩu trực tuyến 
cho dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank

Thanh toán tiền điện “nhàn tênh” với tính năng thanh toán 
tự động trên Ngân hàng số VCB Digibank

Để tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho khách hàng trong trường hợp quên mật 
khẩu dịch vụ VCB Digibank, Vietcombank đã phát triển tính năng tự cấp lại mật 
khẩu trực tuyến với các bước đơn giản ngay trên VCB Digibank.

01. Trường hợp khách hàng quên mật khẩu 
      VCB Digibank

02. Trường hợp khách hàng nhập sai mật khẩu 
quá 5 lần

Trong trường hợp quên mật khẩu VCB Digibank, 
Quý khách có thể thực hiện thao tác cấp 
lại mật khẩu trực tuyến đơn giản chưa đầy 
3 phút, ngay trên màn hình đăng nhập VCB 
Digibank (phiên bản website) như sau:

Để đảm bảo an toàn cho khách hàng, trong 
trường hợp nhập sai mật khẩu quá 5 lần liên 
tiếp, dịch vụ VCB Digibank của khách hàng sẽ 
tự động bị khóa. Quý khách hàng vui lòng đến 
các điểm giao dịch của Vietcombank để mở 
khóa dịch vụ.Quý khách truy cập màn hình đăng nhập 

VCB Digibank (phiên bản website), chọn 
mục “Quên mật khẩu”.

Nhập các thông tin định danh khách hàng 
đã đăng ký với Vietcombank.

Nhập mã xác thực OTP gửi về điện thoại.

Sau khi xác thực thành công, Vietcombank 
sẽ gửi mật khẩu về email của khách hàng. 

01.

02.

03.

04.

MKTBL

MKTBL QHCC

Nhà bạn đã bao giờ bị cắt điện đột ngột vì quên đóng tiền điện? Bạn có thấy 
mất thời gian khi phải chờ đợi người thu tiền điện đến nhà hoặc phải ra Sở điện 
để đóng tiền điện?

   Vietcombank sẽ giúp bạn xóa tan những 
mối lo trên chỉ đơn giản bằng dịch vụ thanh 
toán tiền điện tự động (VCB - Auto debit) trên 
Ngân hàng số VCB Digibank.
   Với dịch vụ này, khách hàng có thể đăng 
kí một lần duy nhất trên Ngân hàng số VCB 
Digibank và hàng tháng Vietcombank sẽ tự 
động thanh toán hóa đơn tiền điện của khách 
hàng theo thông báo của Công ty điện.  

  VUI LÒNG THAM KHẢO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ 
DỊCH VỤ TRÊN VCB DIGIBANK PHIÊN BẢN WEB VÀ 
PHIÊN BẢN APP TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG.

   Sau khi đăng ký thành công, quý khách lưu ý duy 
trì số dư tiền trên tài khoản để đảm bảo có thể 
thanh toán được hóa đơn hằng tháng.

Các bước đăng kí vô cùng đơn giản như sau:
Bước 1: Đăng nhập VCB Digibank.
Bước 2: Chọn “VCB-Autodebit” trong mục “Thanh toán hóa 
đơn”.
Bước 3: Chọn đăng kí dịch vụ.
Bước 4: Chọn “Hóa đơn tiền điện”, chọn “Nhà cung cấp”, điền 
mã khách hàng và đồng ý Điều kiện điều khoản dịch vụ.
Bước 5: Xác nhận và hoàn tất đăng kí.

NỔI BẬT

Vietcombank thông báo điều chỉnh hạn mức tối thiểu với dịch vụ 
chuyển tiền và quà tặng may mắn trên VCB Digibank

Vietcombank trân trọng thông báo thay đổi hạn mức tối thiểu/giao dịch đối với 
một số giao dịch trên VCB Digibank, cụ thể như sau:

MKTBL

- Áp dụng hạn mức tối thiểu 1.000 VNĐ/giao dịch thay vì 1 VNĐ/giao dịch như trước đây.
- Phạm vi : Áp dụng với tất cả các giao dịch chuyển tiền trên VCB Digibank bao gồm:
   + Chuyển tiền trong Vietcombank
   + Chuyển tiền ngoài Vietcombank
   + Chuyển tiền nhanh NAPAS247
   + Chuyển tiền bằng mã QR
   + Chuyển tiền mặt
   + Quà tặng may mắn
- Thời gian áp dụng: Từ 13h ngày 28/7/2021
Vietcombank trân trọng thông báo.

Hoàn tiền lên đến 300.000 đồng khi đăng ký mở thẻ 
Vietcombank Visa Debit trên VCB Digibank

Vietcombank triển khai chương trình khuyến mãi “Có Digibank, mở thẻ cực nhanh” 
dành cho các khách hàng đăng ký mở thẻ Vietcombank Visa Debit trên VCB Digibank:

1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mở mới thành công thẻ Vietcombank Visa Debit kênh 
   VCB Digibank trong thời gian khuyến mại, bao gồm các loại thẻ sau:
      - Thẻ GNQT Vietcombank Connect24 Visa.
      - Thẻ GNQT Vietcombank Visa Platinum. 
2. Thời gian khuyến mãi: 
    Từ ngày 1/8/2021 đến hết ngày 31/10/2021.
3. Địa điểm khuyến mãi: Toàn quốc
4. Nội dung khuyến mãi: 
   - Miễn phí phát hành thẻ. 
     Chi tiết thể lệ chương trình xem tại: https://portal.vietcombank.com.vn/

   - Hoàn tiền 100% tối đa 300.000 đồng cho giao dịch chi tiêu 
     bằng thẻ đầu tiên của chủ thẻ. 
     Chi tiết thể lệ chương trình xem tại: https://portal.vietcombank.com.vn/

MKTBL QHCC
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Hỗ trợ 100% số tiền bảo hiểm ngay khi  được 
chẩn đoán Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào, 

Đột quỵ hoặc Nhồi máu cơ tim.

Mức phí bảo hiểm chỉ từ 

220.000 VND/năm.

Bảo vệ tối đa đến 80 tuổi.

Tham gia đơn giản và hoàn toàn trực tuyến chỉ với 

3 câu hỏi sức khỏe đơn giản và không yêu cầu kiểm 

tra sức khỏe.

    Mỗi người chúng ta thường nỗ lực làm việc và không 

ngừng cố gắng để những người thân yêu có một cuộc 

sống tốt hơn, mà đôi khi quên mất bản thân cũng cần 

được chăm sóc và nuôi dưỡng.

   Sản phẩm bảo hiểm FWD BỘ 3 BẢO VỆ mang đến 

sự bảo vệ toàn diện trước 3 loại bệnh hiểm nghèo phổ 

biến với mức phí hợp lý. Đặc biệt, khách hàng có thể 

mua bảo hiểm hoàn toàn online chỉ với vài bước đơn giản.

Mua trực tuyến ngay trên VCB Digibank tại mục: 

MUA SẮM > MUA BẢO HIỂM

NỔI BẬT
Vietcombank ra mắt sản phẩm cho vay đầu tư trang trại 
nuôi heo dành cho khách hàng bán lẻ

Thông báo điều chỉnh Điều khoản và Điều kiện phát hành và 
sử dụng thẻ ghi nợ Vietcombank

Đồng hành cùng khách hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Vietcombank ra 
mắt sản phẩm cho vay đầu tư trang trại nuôi heo dành cho khách hàng doanh nghiệp 
SME, khách hàng cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân. 

Vietcombank trân trọng thông báo về việc điều chỉnh nội dung “Điều khoản và 
điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ Vietcombank” như sau:

MKTBL

MKTBL

    Sản phẩm đáp ứng nhu cầu vay vốn 
đầu tư xây mới trang trại chăn nuôi 
heo để cho thuê với hạn mức vay lên 
tới 70% tổng mức đầu tư và thời gian 
vay lên tới 120 tháng. Khách hàng có 
thể thế chấp bằng tài sản là giấy tờ 
có giá, bất động sản và ô tô để bảo 
đảm cho khoản vay. Cùng với nhiều 
chương trình ưu đãi lãi suất cạnh 
tranh và an tâm lãi suất dành doanh 
nghiệp SME và chủ doanh nghiệp tư 
nhân, sản phẩm vay đầu tư trang trại 
với nhiều đặc điểm hấp dẫn.
    Quý khách hàng vui lòng liên hệ với 
các điểm giao dịch của Vietcombank 
trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết 
về sản phẩm ngay hôm nay.

Hình ảnh minh họa trang trại nuôi heo.

1. Nội dung:

- Bổ sung quy định về chữ ký điện tử.

- Bổ sung quy định về phòng chống rửa tiền.

  Chi tiết các nội dung bổ sung, vui lòng xem tại: 

  https://portal.vietcombank.com.vn/

2. Hiệu lực áp dụng: từ ngày 24/8/2021.

3. Sản phẩm thẻ áp dụng:

- Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank.

- Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank.

   (Bao gồm thẻ đồng thương hiệu và thẻ liên kết)

  Chi tiết bản cập nhật Điều khoản và điều kiện phát hành

   và sử dụng thẻ ghi nợ Vietcombank.

   Xem tại: https://portal.vietcombank.com.vn/

   Vietcombank trân trọng thông báo.

QHCC

TRẢI NGHIỆM MUA BẢO HIỂM 
HOÀN TOÀN TRỰC TUYẾN TRÊN
VCB DIGIBANK MKTBL

Nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp 
cận và tham gia các sản phẩm bảo 
hiểm, Vietcombank và FWD đã tích 
hợp sản phẩm bảo hiểm vào ứng 
dụng Ngân hàng số VCB Digibank. 
Giờ đây, chỉ với 3 phút, khách hàng 
đã có thể lựa chọn và hoàn tất việc 
mua bảo hiểm hoàn toàn trực tuyến 
ngay trên app VCB Digibank.

Mỗi người chúng ta thường nỗ lực làm việc và không ngừng cố gắng để những người thân yêu có 
một cuộc sống tốt hơn, mà đôi khi quên mất bản thân cũng cần được chăm sóc và nuôi dưỡng. 
Từ 1/6/2021, Vietcombank và FWD đã ra mắt FWD Bộ 3 bảo vệ - Sản phẩm bảo hiểm bảo vệ toàn 
diện trước 3 bệnh hiểm nghèo phổ biến bao gồm: Ung thư, Đột quỵ và Nhồi máu cơ tim. FWD Bộ 
3 bảo vệ có những ưu điểm nổi bật:

Đặc biệt, từ ngày 15/7/2021 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”. 
Tìm hiểu thêm chương trình tại: https://portal.vietcombank.com.vn/
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NỔI BẬT

Sáng ngày 26/7/2021, tại trụ sở Vietcombank Đông Đồng Nai, đã diễn ra 
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Đông Đồng 
Nai thông qua hình thức truyền hình hội nghị trực tuyến.

Vietcombank công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Chi nhánh Đông Đồng Nai

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bảo Linh 
– Phó Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự 
Vietcombank đã công bố quyết định số 
1299/QĐ-VCB-TCCB ngày 26/7/2021 
của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm 
ông Nguyễn Chung Nam – Trưởng phòng 
Khách hàng giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Đông Đồng Nai kể từ ngày 
26/7/2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông 
Nguyễn Chung Nam – tân Phó Giám 
đốc Vietcombank Đông Đồng Nai khẳng 
định, trên cương vị mới, ông sẽ cùng tập 
thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh nêu cao 
tinh thần đoàn kết, nâng cao phẩm chất 
năng lực, uy tín, bản lĩnh, tính quyết đoán 
vượt qua khó khăn, thử thách với trách 
nhiệm cao, đưa Chi nhánh Đông Đồng 
Nai ngày càng phát triển, góp phần vào 
sự phát triển chung của Vietcombank.

Ông Trần Thành Nam - Giám đốc Chi nhánh Đông Đồng Nai (bên trái) 
và ông Tạ Thành Long - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh 
tỉnh Đồng Nai (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho 
tân Phó Giám đốc Vietcombank Đông Đồng Nai Nguyễn Chung Nam.

Nguyễn Nhật Tân

Vietcombank Lào Cai có “nhà mới”

Công trình trụ sở  8 tầng của Vietcombank Lào Cai 
chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2021. 
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn bộ đoàn 
viên Chi nhánh đã xung phong đảm nhận nhiệm 
vụ chuyển địa điểm chứ không thuê ngoài.

    Vietcombank Lào Cai hiện có gần 60.000 
khách hàng giao dịch, có thị phần tương 
đương các ngân hàng thương mại Nhà 
nước đi trước trên địa bàn, với 4 phòng 
giao dịch và 100 cán bộ giỏi giang, tận tụy. 
Ngày mở cửa đón vị khách đầu tiên đến Trụ 
sở mới của Vietcombank Lào Cai, toàn thể 
Ban Giám đốc và CBNV đều đến cơ quan sớm 
hơn để chuẩn bị. Lần đầu tiên được đứng trên 
đỉnh tòa nhà Vietcombank rất cao, thu vào 
tầm mắt cả thành phố vùng biên, chúng tôi 
thấy thật tự hào. Đối với cán bộ, nhân viên 
Vietcombank Lào Cai hôm nay, “ngôi nhà” này 
quả chứa đựng rất nhiều yêu thương và gắn bó!

Hoàng Thi Lâm Khánh

Trụ sở mới của Vietcombank Lào Cai tọa lạc tại số 
052 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai.

Vietcombank công bố Quyết định thành lập Trung tâm 
Định giá tài sản và bổ nhiệm nhân sự Ban Giám đốc

   Theo đó, tại Quyết định số 1115/QĐ-
VCB-CS&KHNS  ngày 20/05/2021, HĐQT 
Vietcombank đã quyết định thành lập Trung 
tâm Định giá tài sản Vietcombank đặt tại 
TSC và tại 3 khu vực; Bắc - Trung - Nam. 
Tại Quyết định số 1326/QĐ-VCB-TCNS ngày 
29/07/2021, HĐQT Vietcombank đã quyết 
định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình 
Thắng – Phó Ban thường trực chuyên trách 
Ban Triển khai thành lập Trung tâm Định giá 
tài sản Vietcombank giữ chức vụ Giám đốc 
TTĐGTS Vietcombank kể từ ngày 1/8/2021. 
Tại Quyết định số 1319/QĐ-VCB-TCNS ngày 
29/7/2021, Tổng Giám đốc Vietcombank 
đã quyết định điều động và bổ nhiệm ông 
Nguyễn Đình Chuẩn – Phó Trưởng phòng 
Quản lý nợ TSC giữ chức vụ Phó Giám đốc 
kiêm Trưởng Khu vực miền Bắc TTĐGTS – 
TSC Vietcombank kể từ ngày 1/8/2021.

Lê Hồng Quang 

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ 
Vietcombank, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu.

   Ngày 30/7/2021, tại Trụ sở chính 198 
Trần Quang Khải và tại Tòa nhà 11 Cát 
Linh, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ 
chức Lễ công bố Quyết định thành lập 
Trung tâm Định giá tài sản Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (TTĐGTS 
Vietcombank) và Quyết định bổ nhiệm 
Ban Giám đốc TTĐGTS Vietcombank 
theo hình thức trực tuyến đảm bảo 
tuân thủ tuyệt đối Chỉ thị 16 của Thủ 
tướng Chính phủ về phòng, chống dịch 
COVID-19.
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Vietcombank Thái Bình khai trương 
Trụ sở mới Phòng giao dịch Bồ Xuyên

Vietcombank Quảng Ngãi thông báo 
chuyển địa điểm Phòng giao dịch Bình Sơn 

Ngày 16/8/2021, Vietcombank Thái Bình 
đã khai trương hoạt động địa điểm 
mới: Phòng giao dịch Bồ Xuyên.

 Địa điểm hoạt động mới của Phòng giao 
dịch Bồ Xuyên khang trang, hiện đại tại số 1 
Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, TP. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình. 

Tiền thân là Phòng giao dịch Minh Khai, sau 
hơn 10 năm hoạt động và phát triển, Phòng 
giao dịch Bồ Xuyên trực thuộc chi nhánh Thái 
Bình đã gặt hái được nhiều thành công và 
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung 
của toàn hệ thống Vietcombank cũng như 
phát triển kinh tế địa phương. Địa điểm mới 
Phòng giao dịch Bồ Xuyên được thiết kế và 
xây dựng theo tiêu chuẩn của ngân hàng hiện 
đại nhằm nâng cao trải nghiệm của khách 
hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách 
hàng trên toàn diện các mặt hoạt động.

Vietcombank Thái Bình đang không ngừng 
lớn mạnh với mạng lưới gồm 1 trụ sở chi nhánh 

và 5 Phòng giao dịch. Bên cạnh chú trọng mở rộng 
thị phần trên địa bàn, đóng góp chung cho sự phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh, Vietcombank Thái Bình 
luôn quan tâm đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 
các điểm giao dịch hiện có, mang đến cho khách 
hàng một cảm nhận thân thiện về một thương hiệu 
ngân hàng luôn gần gũi và sẵn sang sẻ chia cùng 
khách hàng.

 Địa điểm hoạt động mới của Phòng giao dịch Bồ Xuyên 
khang trang, hiện đại tại số 1 Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, 

TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trần Quốc Toản

Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi trân trọng thông báo: Kể từ ngày 9/8/2021, 
Phòng Giao dịch Bình Sơn trực thuộc Vietcombank Quảng Ngãi chuyển về trụ sở mới: 
463 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Nhân dịp này, Phòng Giao dịch Bình Sơn có các 
chương trình khuyến mãi hấp dẫn như sau:
     - Tặng quà cho 300 khách hàng đầu tiên đến 
        giao dịch tại quầy.
     - Miễn phí phát hành thẻ ghi nợ Vietcombank.
     - Ưu đãi lãi suất cho vay đối với khách hàng 
        vay sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng.

Vietcombank Quảng Ngãi trân trọng cảm ơn Quý 
khách hàng đã đồng hành cùng Phòng Giao dịch 
Bình Sơn.

    Trụ sở mới của Phòng Giao dịch Bình Sơn có 
không gian giao dịch rộng rãi, được thiết kế theo 
tiêu chuẩn của ngân hàng hiện đại, sẽ mang đến 
nhiều trải nghiệm tốt cho khách hàng đến giao dịch.

Thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc Phòng giao dịch 
Bình Sơn.

Nguyễn Lê Hoàng Phượng

NỔI BẬT

Vietcombank Hải Phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 
và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

  Sáng ngày 17/7/2021, tại trụ sở chi nhánh, 
Vietcombank Hải Phòng đã tổ chức 
Hội nghị Sơ kết công tác Đảng và hoạt 
động kinh doanh 6 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2021.

   Hội nghị đã thông qua Báo cáo Sơ kết công 
tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu 
năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước diễn 
biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, 
tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Hải 
Phòng đã nỗ lực cố gắng đạt được những kết 
quả tích cực trong hoạt động kinh doanh. Số 
dư huy động vốn của Chi nhánh tăng 6,6% so 
với cuối năm 2020, hoàn thành 107% kế hoạch 
quý; số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân 
tăng 16,1% so với cuối năm 2020. Dư nợ tín 
dụng tăng 19,9% so với 2020, hoàn thành 117% 
kế hoạch quý. Tổng lợi nhuận hoàn thành 101% 
kế hoạch quý. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 
2021, Vietcombank Hải Phòng đã có 1 phòng 
giao dịch có dư nợ tín dụng trên 600 tỷ đồng.
Trong bối cảnh nền kinh tế 6 tháng cuối năm 

2021 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức, Ban Giám đốc Vietcombank Hải Phòng 
quán triệt định hướng bám sát phương châm 
và quan điểm điều hành của Ban lãnh đạo 
Vietcombank, nỗ lực phấn đấu trên tất cả các 
mảng hoạt động, quyết tâm hoàn thành vượt 
mức tất cả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.

Vũ Thị Kim Vân

Quang cảnh Hội nghị.

Vietcombank thông báo điều chỉnh tăng hạn mức giao dịch 
Chuyển tiền nhanh NAPAS 247 trên kênh ngân hàng số 
VCB Digibank

- Hạn mức điều chỉnh: Tăng lên 499 triệu đồng/giao        
  dịch đối với phương thức xác thực Smart OTP (hạn 
  mức cũ 300 triệu đồng/giao dịch).
- Phạm vi áp dụng: 
     + Chuyển tiền nhanh qua tài khoản.
     + Chuyển tiền nhanh qua thẻ (bao gồm hình thức 
        chuyển tiền nhập số tài khoản/thẻ thông thường và 
        chuyển tiền bằng hình thức quét mã QR).
- Đối tượng áp dụng: Bao gồm tất cả khách hàng cá nhân và  
  khách hàng ưu tiên.
- Thời gian áp dụng: Từ 9h00 ngày 20/8/2021.
  Vietcombank trân trọng thông báo.

Vietcombank trân trọng thông báo điều chỉnh tăng hạn mức giao dịch đối với 
Chuyển tiền nhanh NAPAS 247 từ ngày 20/8/2021, cụ thể như sau:

MKTBL QHCC
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NỔI BẬT
Vietcombank Lào và Công ty Dược phẩm CBF ký kết
hợp đồng tín dụng tài trợ vốn lưu động

Ngày 13/8/2021 tại Viêng Chăn (Lào), Vietcombank Lào và Công ty Dược phẩm 
CBF (Công ty CBF) đã thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn lưu động phục 
vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

      Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Đô – Thành 
viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank 
Lào cho biết: Sau một thời gian thương thảo, 
Vietcombank Lào rất vui khi hai bên đã sớm 
đạt được các thỏa thuận để đi đến chính thức 
ký kết hợp đồng cấp tín dụng. Vietcombank 
Lào đánh giá cao uy tín cũng như mô hình 
quản trị chuyên nghiệp, minh bạch của công 
ty CBF. Điều này được thể hiện rất rõ nét qua 
quy mô cũng như kết quả doanh thu, lợi nhuận 
của công ty đã tăng trưởng rất tốt trong các 
năm qua. Thông qua các nội dung được ký kết, 
với những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho 
khách hàng, Vietcombank Lào mong muốn 
đồng hành cùng công ty CBF đóng góp một 
phần công sức, cùng chung tay sản xuất và 
cung cấp tới người tiêu dùng các sản phẩm y 
tế với mức giá tốt tốt nhất. Đây cũng là một 
cách để cả hai bên thể hiện giá trị nhân văn 

của mình và thể hiện được trách nhiệm của 
mình đối với xã hội, cộng đồng, đặc biệt trong 
thời kỳ dịch bệnh khó khăn hiện nay.
     Tại lễ ký kết, ông Chinda VONGSOULY – Tổng 
Giám đốc Công ty CBF cảm ơn Vietcombank 
Lào đã tin tưởng đồng hành cùng và khẳng 
định: Việc bổ sung nguồn vốn lưu động kịp thời 
cho công ty là rất cần thiết. Với nguồn vốn ngắn 
hạn trị giá lớn do Vietcombank Lào tài trợ, việc 
sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ được bảo 
đảm liên tục, kịp thời cung cấp các sản phẩm 
ra thị trường phục vụ người dân. Công ty cũng 
cam kết, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, 
bảo đảm kinh doanh hiệu quả, tối ưu hoá lợi 
nhuận cho công ty cũng như lợi ích khác mang 
lại cho cộng đồng. Công ty CBF mong muốn 
việc ký kết hợp đồng tín dụng lần này sẽ mở ra 
một chặng đường hợp tác lâu dài trong tương 
lai cho cả hai bên.

Ông Nguyễn Thành Đô - Tổng Giám đốc Vietcombank Lào (hàng đầu, bên trái) và ông Chinda VONGSOULY
 - Tổng Giám đốc Công ty CBF (hàng đầu, bên phải) thực hiện nghi thức ký kết trước sự chứng kiến của đại diện hai bên.

Nguyễn Thanh Lộc

Vietcombank Lào ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 10 triệu USD 
tài trợ vốn cho BNK Capital Lao Leasing Co.,LTD

  Ngày 27/7/2021, tại Trụ sở chính 
Vietcombank Lào, công ty BNK Capital 
Lao Leasing Co.,LTD (BNK Lào) và 
Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt 
Nam tại Lào (Vietcombank Lào) đã 
tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng 
trị giá 10 triệu USD tài trợ vốn cho 
BNK Lào. 

Về phía BNK Lào có sự tham dự của ông 
JEONGSOO HA - Tổng Giám đốc và đại diện lãnh 
đạo BNK Lào. Về phía Vietcombank Lào có ông 
Nguyễn Thành Đô - Thành viên HĐQT, Tổng Giám 
đốc; ông Willey KHOTNHOTHA - Phó Tổng Giám 
đốc cùng đại diện lãnh đạo phòng Khách hàng.

 BNK Lào là công ty con của BNK Capital, 
là một thành viên của tập đoàn tài chính BNK 
Financial Group có trụ sở tại Hàn Quốc. Được 
thành lập tại Lào từ năm 2015 với vốn điều lệ 10 
triệu USD. Đến nay, BNK Lào đã trở thành một 
trong những công ty cho thuê tài chính chiếm thị 
phần lớn trên thị trường Lào với tổng tài sản đạt 
trên 25 triệu USD.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Thành Đô - 
Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank 
Lào phát biểu: “Vietcombank Lào biết đến BNK 
Lào thông qua tập đoàn BNK Financial Group 
Hàn quốc. Chúng tôi đánh giá rất cao uy tín cũng 
như quy mô và tiềm lực của tập đoàn BNK. Tại thị 
trường Lào, Vietcombank Lào cũng đánh giá cao 
kết quả kinh doanh của BNK Lào cũng như chiến 
lược kinh doanh của BNK Lào. Vietcombank Lào 
với thế mạnh là ngân hang có ưu thế về nguồn 
vốn, có kinh nghiệm trong việc tài trợ cho các tập 
đoàn và tổ chức quốc tế, chúng tôi rất vinh dự 
cùng đồng hành với BNK Lào. Chúng tôi cam kết 
luôn dành cho BNK Lào nguồn tài chính ổn định 
với mức giá cạnh tranh nhất thị trường”.

Đại diện BNK Lào, Ông JEONGSOO HA cảm ơn 
Vietcombank Lào đã tin tưởng, đồng hành cùng 
BNK Lào. BNK Lào cũng đánh giá rất cao sự hợp 
tác, hỗ trợ của Vietcombank Lào dành cho tập 
đoàn BNK nói chung, cũng như dành cho BNK 

Lào nói riêng. Ông JEONGSOO HA cam kết sẽ 
sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu 
quả; đồng thời cũng khẳng định, BNK Lào và 
Vietcombank Lào sẽ là đối tác chiến lược, đảm 
bảo hợp tác lâu dài, bền vững để phát huy thế 
mạnh trên các lĩnh vực hoạt động phù hợp với 
chiến lược phát triển của mỗi bên.

Việc ký kết hợp đồng tín dụng lần này là cột 
mốc quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu trên chặng 
đường song hành của hai doanh nghiệp trong thời 
gian tới, 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 BNK Lào và 
Vietcombank Lào.

Lễ ký kết được diễn ra trong không khí cởi mở, 
thân thiện và trang trọng, bảo đảm tuân thủ đúng 
các quy tắc về giãn cách xã hội trong giai đoạn 
hiện tại của Chính phủ Lào.

Ông Wiley KHOTNHOTHA - Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank Lào (ngồi bên trái) và ông 
JEONGSOO HA - Tổng Giám đốc BNK Lào 
(ngồi bên phải) tại buổi ký kết hợp đồng tín 
dụng giữa Vietcombank Lào và BNK Lào.

Nguyễn Chí Hiếu
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VIETCOMBANK PHÚ THỌ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN10 năm10 năm

Dấu ấn 10 năm xây dựng và phát triển
Được thành lập từ ngày 1/07/2011, với 

tên gọi ban đầu là Vietcombank Việt Trì, 
đến ngày 01/01/2017 Vietcombank Việt 
Trì chính thức đổi tên thành Vietcombank 
Phú Thọ. Vietcombank Phú Thọ ra đời 
trong bối cảnh nền kinh tế thế giới diễn 
biến hết sức phức tạp và chịu tác động 
sâu sắc của các biến động chính trị ở Bắc 
Phi, Trung Đông; nợ công ở Châu Âu và 
thảm họa động đất sóng thần tại Nhật 
Bản. Nền kinh tế Việt Nam theo đó, chịu 
tác động mạnh của lạm phát tăng cao và 
suy thoái kinh tế toàn cầu. Trên thị trường 
tài chính - tiền tệ lãi suất duy trì ở mức 
cao , tỷ giá gia tăng do áp lực của lạm 
phát dẫn đến việc tồn tại hai loại lãi suất, 
hai loại tỷ giá gây ra tình trạng đầu cơ làm 
méo mó thị trường, gây áp lực lớn cho sản 
xuất và đời sống dân cư.

  Thêm vào đó, trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ, là ngân hàng có mặt muộn, sau 17 
chi nhánh ngân hàng khác, Vietcombank 
Phú Thọ chịu sự cạnh tranh gay gắt giữa 
các ngân hàng thương mại. Chỉ với 25 cán 
bộ non trẻ, ít kinh nghiệm thực tế, cùng 

những chỉ tiêu chính trong hoạt động kinh 
doanh, đến nay, nguồn vốn huy động của 
Chi nhánh đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 
60 lần so với năm 2011; dư nợ tín dụng 
đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 30 lần so với năm 
2011. Song song với tăng trưởng tín dụng, 
công tác quản trị rủi ro, xử lý thu hồi nợ 
xấu luôn được Chi nhánh đặc biệt quan 
tâm và áp dụng nhiều biện pháp thu hồi 
các khoản nợ xấu. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu 
tại Chi nhánh giảm dần và giữ ở dưới mức 
0,45%.

 Bên cạnh đó, các lĩnh vực và dịch vụ 
ngân hàng khác như thanh toán quốc tế, 
kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng điện tử, 
dịch vụ thanh toán... đều tăng trưởng 
mạnh. Hiện doanh số thanh toán quốc 

tế, tài trợ thương mại đạt gần 1 tỷ USD, 
doanh số mua bán ngoại tệ đạt gần 400 
triệu USD. 

Từ sự tăng trưởng, phát triển đồng 
đều trong các lĩnh vực, hoạt động kinh 
doanh của chi nhánh đạt nhiều kết quả 
khả quan, trong đó thể hiện rõ ở chi tiêu 
lợi nhuận hàng năm đều đạt và vượt mức 
được giao. 

 Với sự tăng trưởng nhanh, vững chắc, 
Vietcombank Phú Thọ dần chiếm lĩnh thị 
trường và đóng góp vào sự phát triển kinh 
tế trên địa bàn tỉnh cũng như trong hệ 
thống Vietcombank. Chi nhánh đã được 
Tỉnh và hệ thống Vietcombank ghi nhận 
thành quả và tặng cờ Đơn vị có thành tích 
xuất sắc trong hoạt động kinh doanh. 

phương châm “phát triển, an toàn, hiệu 
quả và bền vững”, Chi nhánh đã tập trung 
kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù 
hợp với từng vị trí công việc, phát huy 
năng lực, sở trường của mỗi cán bộ; bổ 
sung đội ngũ cán bộ chủ chốt; kiện toàn 
các tổ chức Đảng, đoàn thể để tạo môi 
trường hoạt động đồng bộ cho cán bộ, 
nhân viên.

Sau 10 năm, Vietcombank Phú Thọ có 
07 phòng, ban tại Trụ sở và 04 Phòng Giao 
dịch. Tổng số cán bộ, nhân viên của Chi 
nhánh là 103 người; 100% cán bộ nghiệp 
vụ đạt trình độ đại học và trên đại học; 
với độ tuổi bình quân 29, Vietcombank 
Phú Thọ đang có một đội ngũ cán bộ trẻ 
trung, nhiệt huyết và năng động, tận tụy 
với công việc và hết lòng vì khách hàng. 

Mạng lưới khách hàng của Vietcombank 
Phú Thọ được trải rộng khắp địa bàn với 
mọi thành phần kinh tế tham gia. Chi 
nhánh hiện có hơn 100.000 khách hàng  
cá nhân; trên 2.000 doanh nghiệp mở 
tài khoản và giao dịch. Xác định nguồn 
vốn huy động và dư nợ tín dụng luôn là 

Sở Vietcombank Phú Thọ đang trong quá trình hoàn thiện.

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK PHÚ THỌ

Văn Tiến Thành

Thành phố Việt Trì nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Phú Thọ, phía bờ tả ngạn 
sông Hồng, là thành phố du lịch về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, là cửa ngõ 
của vùng Tây Bắc Tổ quốc, có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy rất 
thuận lợi. Lợi thế về vị trí địa lý cùng môi trường đầu tư thông thoáng giúp Việt Trì 
trở thành điểm đến của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Trụ sở Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ (Vietcombank  Phú Thọ) 
nằm giữa trung tâm thành phố là nơi có nhiều tiềm năng về phát triển kinh 
tế - xã hội...Với những thuận lợi đó,trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, 
Vietcombank Phú Thọ đã đạt được những thành tựu trong kinh doanh và khẳng 
định được thương hiệu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
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Vietcombank Phú Thọ với những giá trị nhân văn
Không ngừng lan tỏa giá trị thương hiệu 

Vietcombank “Chung niềm tin - Vững tương lai”, 
dưới sự chỉ đạo sâu sát từ Trụ sở chính, bên 
cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh, 
Vietcombank Phú Thọ luôn chủ động, tích cực 
triển khai các chương trình an sinh xã hội, công 
tác giảm nghèo,  bảo tồn và phát triển các giá 
trị văn hóa địa phương, bảo vệ môi trường sinh 
thái, chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch 
COVID-19 .... Trong suốt 10 năm  qua, Chi nhánh 
đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội 
trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc với tổng số tiền 
hơn 80 tỷ đồng tập trung vào xây dựng các 
trường học; trạm y tế; nhà ở cho người có hoàn 
cảnh khó khăn…

Thông qua những nghĩa cử cao đẹp vì sự 
phát triển của cộng đồng đã nâng cao nhận 
thức trách nhiệm xã hội của mỗi thành viên 
Vietcombank Phú Thọ, đoàn kết xây dựng đơn 
vị vững mạnh và đóng góp cho công cuộc phát 
triển của quê hương. 

Với sự nỗ lực không ngừng, Vietcombank Phú 
Thọ hiện đang là ngân hàng hoạt động hiệu quả 
với lợi nhuận, thương hiệu và uy tín đã được 
minh chứng cụ thể qua từng năm, khẳng định 
luôn là lá cờ đầu trong các tổ chức tín dụng trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ. Có được những thành tựu 
trên bên cạnh sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện 

của  chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát 
sao của Ngân hàng Nhà nước và Trụ sở chính 
Vietcombank đó còn là sự đồng hành, sẻ chia 
từ các bạn hàng, đối tác và trên tất cả là sự nỗ 
lực cố gắng không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ 
Vietcombank Phú Thọ trong suốt 10 năm qua. 

Tôi thấy vinh dự tự hào, khi được là một trong 
những người đặt nền móng đầu tiên trên chặng 
đường 10 năm của Vietcombank Phú Thọ, được 
chứng kiến quá trình phát triển trải qua không ít 
gian nan, thử thách, vui có, buồn có nhưng Chi 
nhánh đã vượt qua khó khăn và không ngừng 
phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng, 
tạo được niềm tin với khách hàng. Tôi đang thấy 
được một tập thể thực sự gắn kết, hết lòng vì 
công việc, tận tụy với khách hàng và cũng không 
thiếu những nụ cười để xóa tan đi áp lực trong 
công việc. 

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới 
những thành viên của gia đình Vietcombank Phú 
Thọ, những người bạn, người đồng nghiệp đã, 
đang và sẽ cùng Tôi viết tiếp những trang sử của 
Vietcombank Phú Thọ. Chúng ta sẽ tiếp tục mở 
rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao chất lượng 
dịch vụ, vững bước đồng hành cùng khách hàng 
cũng như tiếp tục thực hiện có trách nhiệm các 
hoạt động an sinh xã hội, giữ vững và phát huy 
bản sắc văn hóa và thương hiệu Vietcombank. 

Ban Giám đốc, các trưởng phòng Vietcombank Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Thọ. 

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK PHÚ THỌ 10 năm10 nămMột chặng đường
 Nguyễn Mỹ Khánh Linh

Đóng góp trong sự thành công và phát triển 
chung của mỗi tổ chức thường bao gồm 
nhiều yếu tố, tùy từng tính chất ngành nghề, 
lĩnh vực mà mức độ quan trọng của các yếu 
tố có thể khác nhau, nhưng “Con người” bao 
giờ cũng là một yếu tố quan trọng bậc nhất.
Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập 
Vietcombank Phú Thọ, xin phép được tri ân 
tất cả chúng ta - những mảnh ghép không 
thể thiếu đóng góp vào sự phát triển và lớn 
mạnh của Vietcombank trong suốt một 
thập kỷ. Bài viết là sự lồng ghép tên của 
toàn thể cán bộ nhân viên chính thức của 
chi nhánh tính đến thời điểm hiện tại, được 
đặt vào trong những suy nghĩ, cảm xúc của 
tác giả!

T hành C ôngT hành C ông a i  chẳng khá t  khao
T hăng T i ến T i ến -  mơ ước người  nào chẳng mang
Giữa b ao ngã rẽ  dọc  ngang
C húng t ô i  đã chọn ngân hàng N goại  t  hương
10 năm p hấn đấu k iên CườngCường
Dựng xây đấ t  Tổ  quê  HươngHương rạng ngời
Danh t i ếng lan t ỏa nơ i  nơ i
T rẻ  T rung ,T rung ,  năng động ,  nh iều người  g i ỏ i  GiangGiang
Nam A nh T uấnNam A nh T uấn ,  nữ đoan T rangT rang
T hông M inhM inh ,  lương T h iệnT h iện lạ i  càng có  D uy ênD uy ên
T hảoT hảo thơm ,  HiếuHiếu  khách ,  d ịu  HiềnHiền
T hấu t ình L ýL ý ,  khách gặp l i ền ngợ i  khen
N ghiệp  vụ  k iến T hứcT hức luyện rèn
HằngHằng năm tập HuấnHuấn ,  càng thêm vững vàng
Tác p hong nhanh nhẹn ,  đàng HoàngHoàng
T hủy T rung ,  T hùyT hủy T rung ,  T hùy mị ,  d ịu  dàng ,  VânVân vân
Từ thu đông tớ i  hạ XuânXuân
Đông tây NamNam  BắcBắc từ gần đến xa
Hết  l òng p hục vụ  khách và 
Tận t ình chu đáo như là người  thân
K hách mà chưa đến ,  khách mong
Ra về  khách QuýQuý ,  hà i  l òng ,  nhớ NhungNhung
T hanh Sơn ,  Lập T hạchSơn ,  Lập T hạch ,  đoan Hùng Hùng 
Hòa Bình ,  HàBình ,  Hà Nội lạ i  cùng muôn P hươngP hương
Đồng hành t r ên mọi  nẻo  đường
Nông thôn g iản d ị ,  p hố  p hường cờ HoaHoa

Đất Tổ nơi SảnSản sinh ra 
Nhiều người tài ,  Đức ,  DũngĐức,  Dũng và UyênUyên thâm
Vie tcom P hú T họ quyế t  tâm
Bách C hiến Bách T hắngBách C hiến Bách T hắng xứng tầm t iên p hong
Quê Hương T hịnhHương T hịnh vượng g ó p CôngCông
Dựng xây đơn v ị  đồng lòng  t iến lên
K hánh T hànhK hánh T hành t rụ sở đầu t iên
Số 2 T rần P hú - khắp miền chung vui
Như b ông hoa C úcC úc vàng tươi
L ung L inhL inh rạng rỡ dưới t rờ i  T rungT rung du
Như HồngHồng  vàng giữa t iế t  thu
K hẳng định v ị  thế cho dù chưa lâu
AnhAnh em gắn b ó t rước sau
Dựng xây từ những ngày đầu khó khăn
C hẳng ViệnViện cớ ,  chẳng từ nan
T rong bận rộn ,  lúc T hưT hư nhàn giúp nhau
Keo L oanL oan gắn kế t  b ao lâu
Để nên T hànhT hành quả hát câu K hảiK hải hoàn
Dù cuộc sống chẳng màu HườngHường
Vẫn x in làm đóa hướng DươngDương mỉm cười
Tâm hướng về p hía mặt t rờ i
T inh K hôi QuỳnhK hôi Quỳnh t rắng cho đời ngát hương
Dịch vụ tố t  tớ i  muôn phương
T iếng thơm ở mỗi nẻo đường đi qua .

T hanh XuânXuân như một tách T ràT rà
Ngoảnh đi ng oảnh lại đã là 10 năm
100 người – một  quyế t  tâm
P hát t r iển đơn v ị  xứng tầm t iên p hong
C hung tay xây dựng đồng lòng
Bốn phòng giao dịch ,  7 p hòng chuy ên môn
T rong tâm ghi nhớ luôn luôn
T ôn chỉ hoạt  động thuộc lòng chẳng sai :
“C hung niềm t in ,  vững tương lai ”
Đưa Vie tcom tới  những ngày v inh quang!
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK 
PHÚ THỌ

10 năm
Những bước đi 
không mỏi

Được thành lập năm 2011, ngay sau khi Vietcombank Phú Thọ đi vào hoạt động, trải qua 10 năm, Công 
đoàn Cơ sở Vietcombank Phú Thọ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động; khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua, cống hiến, của cán bộ, nhân viên 
trong Chi nhánh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh doanh 
của Vietcombank Phú Thọ.

     Công đoàn Cơ sở Vietcombank Phú Thọ đã phối 
hợp cùng Ban lãnh đạo Chi nhánh có nhiều giải pháp 
để đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng tạo, khơi dậy 
và phát huy năng lực cán bộ, khuyến khích các sáng 
kiến, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả lao động. 
Cùng với việc quan tâm đẩy mạnh các phong trào 
thi đua hoàn thành kế hoạch kinh doanh được tổng 
kết, đánh giá qua mỗi lần hội nghị Người lao động, 
10 năm qua, Công đoàn Cơ sở Vietcombank Phú Thọ 
đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, quán 
triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong cán bộ, không 
ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong chi 
nhánh. Đặc biệt, đã có nhiều đổi mới về nội dung, 
phương thức hoạt động, thu hút  người lao động tích 
cực tham gia các hoạt động của Công đoàn, tạo được 
không khí thi đua sôi nổi trong chi nhánh; xây dựng 
môi trường thân thiện, đoàn kết. 

     Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Vietcombank Phú 
Thọ đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời 
sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên, cán bộ; đẩy mạnh các hoạt động nữ công; 
tham gia tích cực các hoạt động xã hội, hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động 
nhóm chia sẻ kiến thức, các buổi tham quan dã ngoại, 
về nguồn... 

     Tại các tổ Công đoàn, việc thăm hỏi, động viên 
chia sẻ được thực hiện  thường xuyên kịp thời đến các  
đoàn viên công đoàn những lúc khó khăn, đau ốm, 
hoạn nạn... Bên cạnh hoạt động chăm lo đời sống, 
quyền lợi cho cán bộ công nhân viên Chi nhánh, Công 
đoàn Cơ sở Vietcombank Phú Thọ đã có những đóng 
góp không nhỏ vào các hoạt động ASXH trên địa bàn 
tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, Công đoàn Cơ sở Vietcom-
bank Phú Thọ luôn đồng hành cùng các phường, xã 
trên địa bàn TP. Việt Trì, các huyện của tỉnh Phú Thọ 
thực hiện thường xuyên các chương trình tặng quà, 
hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn, các gia đình 
chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày 
Thương binh liệt sĩ 27/7... 

     Chặng đường 10 năm với 2 nhiệm kỳ Đại hội, một 
chặng đường chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để 
Công đoàn Cơ sở Vietcombank Phú Thọ nhìn nhận, 
rút kinh nghiệm để tiếp tục phát huy, phát triển trong 
thời gian tới. Đặc biệt là tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò tích 
cực của tổ chức Công đoàn; tinh thần trách nhiệm, 
năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ và người lao 
động trong Chi nhánh, giữ vững danh hiệu Công đoàn 
Cơ sở vững mạnh xuất sắc, xứng đáng là tổ chức đại 
diện cho ý chí và nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, trí 
thức của Vietcombank Phú Thọ.

Nguyễn Ngọc Tiến 

Nguyễn Viết Bách 

Đại hội Công đoàn Cơ sở Vietcombank Phú Thọ lần thứ 2 

nhiệm kỳ 2017 – 2022

Được thành lập năm 2011, ngay sau khi Vietcombank Phú Thọ đi vào hoạt động, 
trải qua 10 năm, Công đoàn Cơ sở Vietcombank Phú Thọ đã có nhiều cố gắng, 
nỗ lực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khơi dậy và phát huy 
tinh thần đoàn kết, thi đua, cống hiến, của cán bộ, nhân viên trong Chi nhánh, 
góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, 
kinh doanh của Vietcombank Phú Thọ.

Là chi nhánh ngân hàng có mặt muộn trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ sau 17 chi nhánh ngân 
hàng khác, Vietcombank Phú Thọ chịu sự cạnh 
tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại, 
gặp không ít khó khăn về thị trường, về khách 
hàng. Những ngày đầu thành lập đội ngũ cán 
bộ chi nhánh còn mỏng, lại là các cán bộ trẻ 
chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế... Tuy nhiên, 
vượt qua những khó khăn bước đầu, đến nay 
Vietcombank Phú Thọ đã đạt được những thành 
tích vượt bậc, luôn là lá cờ dẫn đầu thi đua khối 
Ngân hàng trong tỉnh. Để đạt được những thành 
tích xuất sắc đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của 
Ban Giám đốc chi nhánh cũng như sự quan tâm 
sát sao của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở về 
đời sống và quyền lợi của người lao động.

Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Vietcombank 
Phú Thọ lâm thời được thành lập vào tháng 
9/2011 và được kiện toàn tại Đại hội lần I, năm  
2011. Những ngày đầu thành lập, số lượng 
đoàn viên mới chỉ có 25 cán bộ trong đó Ban 
Chấp hành Công đoàn Cơ sở, gồm 3 đồng chí, 

với kinh nghiệm Công đoàn còn non trẻ.Với mục 
tiêu là nhanh chóng đưa Chi nhánh mới thành 
lập đi vào ổn định và từng bước phát triển, đảm 
bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Công đoàn Cơ sở Vietcombank Phú Thọ đã 
phối hợp cùng Ban lãnh đạo Chi nhánh có nhiều 
giải pháp để đẩy mạnh phong trào thi đua, 
sáng tạo, khơi dậy và phát huy năng lực cán bộ 
khuyến khích các sáng kiến, kinh nghiệm nhằm 
nâng cao hiệu quả lao động.

Cùng với việc quan tâm đẩy mạnh các phong 
trào thi đua hoàn thành kế hoạch kinh doanh 
được tổng kết, đánh giá qua mỗi lần hội nghị 
Người lao động, 10 năm qua, Công đoàn Cơ 
sở Vietcombank Phú Thọ đặc biệt quan tâm 
đến công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước sâu rộng trong cán bộ, không 
ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
trong chi nhánh. Đặc biệt đã có nhiều đổi mới 
về nội dung, phương thức hoạt động, thu hút  
người lao động tích cực tham gia các hoạt động 

của Công đoàn, tạo được không khí thi đua sôi 
nổi trong chi nhánh; xây dựng môi trường thân 
thiện, đoàn kết. 

Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ sở Vietcombank 
Phú Thọ đặc biệt quan tâm đến công tác chăm 
lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của đoàn viên, cán bộ; đẩy mạnh các hoạt 
động nữ công; tham gia tích cực các hoạt động 
xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao, các hoạt động nhóm chia sẻ kiến thức, 
các buổi thăm quan dã ngoại, về nguồn 

Tại các tổ Công đoàn việc thăm hỏi, động 
viên chia sẻ được thực hiện  thường xuyên kịp 
thời đến các  đoàn viên công đoàn những lúc 
khó khăn, đau ốm, hoạn nạn - Công đoàn lắng 
nghe thấu hiểu, đảm bảo các chế độ chính sách 
cho người lao động, tổ chức các hoạt động vui 
chơi có ý nghĩa trong các ngày lễ lớn. Những 
món quà mừng sinh nhật tuy bé nhỏ nhưng 
ý nghĩa biết bao đối với các thành viên. Theo 
ngày tháng, Công đoàn Cơ sở vun đắp, giữ gìn 
tình yêu thương đoàn kết nội bộ để xây dựng 
Vietcombank Phú Thọ ngày một phát triển tốt 
đẹp hơn.

Bên cạnh hoạt động chăm lo đời sống, quyền 
lợi cho cán bộ, công nhân viên Chi nhánh, Công 
đoàn Cơ sở Vietcombank Phú Thọ đã có những 
đóng góp không nhỏ vào các hoạt động an sinh 
xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2011 đến nay,  
Công đoàn Cơ sở Vietcombank Phú Thọ luôn 
đồng hành cùng các phường, xã trên địa bàn TP. 
Việt Trì, các huyện của tỉnh Phú Thọ thực hiện 
thường xuyên các chương trình tặng quà, hỗ trợ 
các gia đình hoàn cảnh khó khăn, các gia đình 
chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, Kỷ niệm 
Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7... Qua các đơn vị 
kết nối như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Khối Doanh 
nghiệp, Hội Chữ thập đỏ, Báo Phú Thọ, Quỹ 
Khuyến học đất Tổ… các hoạt động thiện nguyện 
của cán bộ đoàn viên Công đoàn Vietcombank 
Phú Thọ ngày càng ý nghĩa và thiết thực hơn, 
lan tỏa giá trị nhân văn của Vietcombank nói 
chung và Vietcombank Phú Thọ nói riêng đến 
với cộng đồng, góp phần nâng cao hình ảnh và 
vị thế của Vietcombank đối với các cấp lãnh 
đạo địa phương và khách hàng. 

Hiện nay, số lao động, đoàn viên Công đoàn 
tại Vietcombank Phú Thọ là 103 người, được 
chia thành 11 tổ đoàn, với Ban Chấp hành Công 

đoàn Cơ sở bao gồm 5 cán bộ kiêm nhiệm, mỗi 
đồng chí được phân công một mảng công việc 
cụ thể. Chặng đường 10 năm với 2 nhiệm kỳ Đại 
hội, một chặng đường chưa phải là dài, nhưng 
cũng đủ để Công đoàn Cơ sở Vietcombank Phú 
Thọ nhìn nhận, rút kinh nghiệm để tiếp tục phát 
huy, phát triển trong thời gian tới. Đặc biệt là 
tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động, phát huy hơn nữa vai trò tích cực của tổ 
chức Công đoàn; tinh thần trách nhiệm, năng 
động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ và người lao 
động trong chi nhánh, giữ vững danh hiệu Công 
đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc, xứng đáng là 
tổ chức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 
đội ngũ cán bộ, trí thức của Vietcombank Phú 
Thọ.

Trải qua 10 năm phát triển, Công đoàn Cơ sở 
Vietcombank Phú Thọ không ngừng đổi mới, 
vững bước đi lên với những bước chân không 
mỏi, thời gian ấy cũng đủ để đánh giá hoạt 
động của một phong trào và dự kiến cho những 
bước phát triển của tương lai. Công đoàn Cơ sở 
Vietcombank Phú Thọ đã xây dựng được đội 
ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, kiến thức, nhiệt 
tình trong hoạt động Công đoàn, làm tiền đề, 
tạo sức bật cho tiến trình phát triển vững mạnh 
của Vietcombank Phú Thọ.

Nguyễn Ngọc Tiến Nguyễn Viết Bách 
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10 năm
Những bước đi 
không mỏi
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
VIETCOMBANK PHÚ THỌ

Đại hội Công đoàn Cơ sở Vietcombank Phú Thọ lần thứ 2 
nhiệm kỳ 2017 – 2022
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Cảm xúc mùa thu
Tháng Tám về, những tia nắng gay 
gắt oi ả của ngày Hè nhường chỗ cho 
những sợi nắng vàng óng ả, nhè nhẹ 
giăng trên những tán cây, len qua kẽ 
lá. Lòng người cũng như thấy bình yên, 
nhẹ nhõm khi mỗi sớm mai thức dậy 
được hít hà căng lồng ngực cả một 
bầu không khí trong lành, dịu mát của 
tiết trời vào Thu. Thả nhẹ những bước 
chân dạo quanh quảng trường Hùng 
Vương rộng lớn của thành phố nhỏ nơi 
tôi đã sinh ra và lớn lên, ngắm từng tòa 
nhà cao tầng, những trung tâm thương 
mại đan xen nhau giữa phố, lòng chợt 
thấy ấm áp và rộn ràng niềm vui. Càng 
vui và tự hào hơn khi thấy đang hiện 
dần lên giữa trung tâm thành phố thân 

thương của mình là tòa nhà trụ sở 
Vietcombank Phú Thọ - Mái nhà chung 
của hơn 100 cán bộ chúng tôi đang 
hoàn thiện dần theo từng ngày. Quãng 
đường 10 năm với biết bao chông gai 
vất vả, những kỷ niệm vui có, buồn có 
như thước phim quay chậm hiện lên 
trong tâm trí tôi, dường như tất cả chỉ 
mới là ngày hôm qua vậy.
           Cũng vào những ngày Thu tháng 
Tám mười năm trước, Vietcombank 
Phú Thọ đã chính thức đi vào hoạt 
động tại số 1606A, Đại lộ Hùng Vương, 
trục đường chính của thành phố Ngã 
ba sông. Chúng tôi, những cán bộ trẻ 
của Chi nhánh với tình yêu nghề và 
tràn đầy nhiệt huyết đã vượt lên khó 
khăn, vất vả để chung tay cùng các anh 
chị lãnh đạo phòng và Ban Giám đốc 
mang thương hiệu Vietcombank đến 
với khách hàng trên mảnh đất rừng cọ 
đồi chè của miền trung du phía Bắc. 
Buổi đầu thành lập với bao gian nan, 
thử thách khi Vietcombank còn là ngân 
hàng mới chưa có nhiều khách hàng 
trên địa bàn biết đến. Ban Giám đốc 
cùng với toàn thể cán bộ chúng tôi đã 
không quản ngại khó khăn để giới thiệu 
về Vietcombank đến từng cá nhân, hộ 
kinh doanh, doanh nghiệp tại TP. Việt 
Trì cũng như các huyện trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ. Nhớ lại những ngày 
đầu chuẩn bị mở cửa giao dịch, các 
anh chị em rong ruổi cùng nhau trên 
khắp các nẻo đường của thành phố 
Việt Trì, đến từng khu chợ, từng 
cửa hàng kinh doanh, từng khu 
dân cư ở các phường, xã để phát 
tờ rơi giới thiệu về sản phẩm 
dịch vụ nhân dịp khai trương chi 
nhánh mới. Giữa cái nắng Hè oi 
ả, những giọt mồ hôi ướt đẫm 
trên trán mỗi chàng trai, cô gái 
ngân hàng nhưng trên khuôn 

mặt mỗi người luôn lấp lánh nụ cười 
của sức trẻ, của những tâm hồn đầy 
hoài bão, ước mơ cống hiến cho công 
việc với mong muốn đem đến những 
sản phẩm chất lượng nhất cho khách 
hàng. Với phương châm luôn đặt lợi 
ích của khách hàng và chất lượng sản 
phẩm dịch vụ lên hàng đầu, chúng tôi 
chú trọng đến nhu cầu của từng khách 
hàng để cung ứng sản phẩm phù hợp 
nhất. Công việc ngân hàng nhìn bề 
ngoài thật nhẹ nhàng với hình ảnh 
các giao dịch viên luôn lịch sự trong 
bộ đồng phục chỉn chu và nụ cười 
thường trực trên môi. Chỉ đến khi trở 
thành một thành viên trong cộng đồng 
banker ấy mới nhận ra đằng sau mỗi nụ 
cười là biết bao nhọc nhằn, vất vả. Đó 
là những mùa quyết toán các anh chị 
em phải trực xử lý giao dịch đến 11h 
- 12h đêm, hay những dịp cuối tháng 
chạy như con thoi xử lý hồ sơ giải ngân 
để kịp chuyển tiền hàng cho khách. Có 
lẽ, những anh chị em giao dịch viên sẽ 
chẳng bao giờ quên những ngày cuối 
năm tăng phiên giao dịch của một thời 
thanh toán bù trừ điện tử, nhận được 
thông báo của NHNN lúc 9h đêm vẫn 
hộc tốc chạy sang lấy điện báo có về 
hạch toán. Có những lúc lỗi đường 
truyền nhận điện lại ngược xuôi sang 
các ngân hàng bạn để lấy chứng từ. 
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những 
kỷ niệm như thế đấy, niềm vui cũng có, 
nỗi buồn cũng nhiều, nhưng có lẽ được 
trải qua những ngày tháng gian nan, 
thử thách ấy là cơ hội để rèn giũa cho 
mỗi cán bộ chúng tôi các kỹ năng cần 
thiết, giúp chúng tôi trưởng thành hơn 
cả trong công việc và trong cuộc sống 
sau này. 
       Mười năm xây dựng và phát triển, 
từ một ngân hàng còn mới mẻ với 
lượng khách giao dịch chưa nhiều, 

Vietcombank Phú Thọ đã vươn lên trở 
thành một trong những ngân hàng lớn 
cả về quy mô khách hàng, dư nợ, huy 
động vốn trong hệ thống các ngân hàng 
thương mại của tỉnh Phú Thọ cũng như 
trong hệ thống Vietcombank cả nước. 
Nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân 
viên chi nhánh đã được ghi nhận xứng 
đáng khi Vietcombank Phú Thọ được 
HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam xếp hạng là Chi nhánh loại I 
từ ngày 1/1/2021. 
         Mười năm - một chặng đường 
phát triển mạnh mẽ của Vietcombank 
Phú Thọ, chúng tôi – những cán bộ chi 
nhánh sẽ luôn kề vai sát cánh bên nhau 
bằng sức mạnh đoàn kết, năng động, 
sáng tạo, đổi mới, luôn giữ vững niềm 
tin để xây dựng ngôi nhà Vietcombank 
Phú Thọ ngày càng phát triển hơn, 
vững mạnh hơn trên quê hương đất Tổ.  

Đặng Thùy Dương Nguyễn Viết Bách 
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T hời gian thấm thoát thoi đưa
Mười năm cứ ngỡ như là hôm qua

Vietcombank P hú T họ như nhà
Yêu thương trìu mến, sớm khuya đi về

Vượt sóng vươn xa nhiều gian khó
Vẫn vững vàng , mạnh mẽ, hiên ngang
Bao con người đã đồng cam cộng khổ
Chia ngọt, sẻ bùi, chung sức vượt qua

Rồi những thành công cũng kết trái, đơm hoa
Tự hào hôm nay là một chi nhánh lớn
Luôn mang trong mình bao ước muốn

Đóng góp thật nhiều để phát triển quê hương .

Kính chúc chặng đường tới đây
Chi nhánh phát triển vươn tầm bay xa.

Chúc Ban Lãnh đạo chúng ta
Vững tay chèo lái con thuyền ước mơ

Chúc ngày kỉ niệm hôm nay
T hành công rực rỡ lưu vào trong tim

Chào em cô gái ngân hàng
Nụ cười tỏa nắng dịu dàng làm sao

Nhìn em lòng thấy nao nao
Giao dịch đã hết mà sao… chưa về

T iếp khách công việc bộn bề
Nhưng em vẫn chẳng nề hà việc chi

Tay làm, miệng hướng dẫn ghi
Tư vấn để khách đến, đi vừa lòng

Hạch toán cẩn thận, rõ ràng
Chu đáo, nhanh nhẹn, ân cần hỏi han

Giải quyết công việc gọn gàng
K hông để khách phải xếp hàng đợi lâu

Dù có mệt mỏi đến đâu
Trên môi vẫn nở nụ cười thắm tươi

Dẫu bận rộn chẳng nghỉ ngơi
Em vẫn câu: Dạ, anh ơi!… dịu dàng

K hách đến chu đáo, nhẹ nhàng
K hách đi, em lại ân cần: Chào anh!

Em là cô gái Vietcombank.
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi

Cô gái
Vietcombank

10 năm
TRAO GỬI TIN YÊU

Đặng Thùy Dương

Nguyễn Anh Tuấn
Phú Thọ

tôi yêu
Vietcombank

Nguyễn Quốc Tuấn

Phú Thọ, Vua Hùng chọn làm nơi lập nước

Mảnh đất linh thiêng mang hồn nước mấy nghìn năm

Ngân hàng tôi chưa đến tuổi Trăng rằm

Nhưng dấu ấn 10 năm đã thành trang sách đỏ

Mới ngày đầu “thành công” còn bỏ ngỏ

Nợ xấu nhiều, quy mô cũng cỏn con

Nhưng đến nay kết quả khá vuông tròn

Cứ hằng năm luôn “nhất” đà phát triển

Lợi nhuận, quy mô nhanh tịnh tiến

Văn hóa ngân hàng luôn để khiến tôi yêu

Trụ sở đang xây rộn rã sớm chiều,

Kế hoạch hoàn thành ngày 10 năm thành lập

Khách đến giao dịch vào, ra tấp nập

Vietcombank đáng để khách hàng yêu!

Dấu ấn 10 năm tôi muốn kể thật nhiều

Nhưng cũng muốn để mọi người tìm hiểu,

Bổ sung thêm những điều tôi kể thiếu,

Về một Ngân hàng đích thực để tôi yêu!

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK PHÚ THỌ
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Tiền thân là Phòng giao dịch Việt Trì thuộc Vietcombank Vĩnh Phúc, sau đó Chi 
nhánh Viecombank Việt Trì đã tách ra và nay là Chi nhánh Vietcombank Phú Thọ. 
10 tuổi của Vietcombank Phú Thọ cũng là 10 năm tôi chứng kiến từng bước thăng 
trầm của Chi nhánh. Những kỉ niệm vui, buồn cùng đồng nghiệp, cả những bài học 
đáng nhớ cho thời thanh xuân tuổi trẻ.
Vẫn còn nhớ như in 12 năm trước, cái cơ duyên đến 

với “Người ấy” cũng thật tình cờ. Với một đứa sinh viên 
vừa mới ra trường đã lập gia đình và sinh em bé, rồi 
ở lại Thủ đô học tiếp tấm bằng đại học thứ hai, tìm 
kiếm được một công việc ổn định với cơ hội thăng 
tiến tại một ngân hàng cổ phần đã là một may mắn. 
Thế nhưng, may mắn đã đến tiếp khi tôi thi đỗ vào 
Vietcombank Vĩnh Phúc và tôi đã chọn về quê hương 
lập nghiệp. Đó hẳn là quyết định đúng đắn nhất mà 
tôi từng có. Tôi đã chính thức gia nhập đại gia đình 
Vietcombank như thế.

Kỷ niệm trong tôi, là những buổi đi cổ vũ bóng đá 
giao lưu hò hét đến khản giọng, tuy thua nhưng vẫn vui 
vì vẫn là “Anh em trong nhà Vietcombank”, giao lưu là 
chính. Là những buổi du lịch trải nghiệm những cung 
đường lắt léo, ngoằn ngoèo của các địa danh địa đầu 
của Tổ quốc đầy thú vị. Là những buổi học đào tạo 
tại hội sở mà anh em vẫn trêu nhau là được đi du lịch 
nghỉ dưỡng vì vừa được học nghiệp vụ lại vừa được 
ăn, ngủ khách sạn to đẹp. Là những lần được “Sếp” 
tổ chức cho anh em vi vu nơi trời Tây để đón luồng 

gió mới, động viên cho tinh thần làm việc hăng say, 
hiệu quả. Là những lần sinh nhật Chi nhánh lần thứ n… 
mà không nhớ hết, anh em được vui chơi quên lối về, 
nắm tay nhau hát bài ca đoàn kết quanh trại lửa bập 
bùng. Là những lần bị khách hàng trách mắng, mà vẫn 
phải  nhẹ nhàng, nhẫn nhịn và mỉm cười phục vụ. Là 
rất nhiều những niềm vui và cả mệt mỏi, căng thẳng 
sau giờ làm việc, những nỗi buồn khi chưa hoàn thành 
KPI được giao… Nhưng trên hết, đó là một tình yêu, 
một niềm tin vững vàng vào một tương lai tươi sáng 
của Chi nhánh Vietcombank Phú Thọ.

     
Với Ban Giám đốc trẻ, tài năng, cùng đội ngũ lãnh 

đạo trẻ trung, năng động  đã đang và sẽ chèo lái con 
thuyền cùng “Người ấy” đưa anh em vượt bão táp 
vươn xa ngoài biển khơi, ngày càng khẳng định vị thế 
của mình trên địa bàn tỉnh nói riêng và trong hệ thống 
Vietcombank nói chung. Ngày nay, Vietcombank Phú 
Thọ đã có một diện mạo mới, một vị thế mới, và sắp 
tới có một trụ sở mới tọa lạc trên con đường trung tâm 
bậc nhất thành phố. Thật tự hào khi mình là một thành 
viên nhỏ bé trong đại gia đình ấy.

‘‘Người ấy’’THANH XUÂN
VÀ

Đoàn Thị Thu Phương

Tập thể Vietcombank Phú Thọ dã ngoại.

Đối với cán bộ Chi nhánh, công tác an 
sinh xã hội được thực hiện không chỉ vì trách 
nhiệm với cộng đồng mà còn xuất phát từ 
tình cảm chân thành, sự sẻ chia sâu sắc. 
Mỗi chuyến đi nối dài thêm hành trình viết 
tiếp những ước mơ, trao thêm niềm tin cho 
những mảnh đời bất hạnh. Suốt 10 năm qua, 
Vietcombank Phú Thọ đã trao tặng gần 80 tỷ 
đồng an sinh xã hội  khắp các tỉnh phía Bắc.

Cụ thể, Vietcombank đã rất chú trọng chia 
sẻ khó khăn trong công tác “trồng người” 
ở các địa phương nghèo. Qua 10 năm phát 
triển, chi nhánh Phú Thọ đã đóng góp 68 tỷ 
đồng vào công tác xây dựng trường học khắp 
các tỉnh phía Bắc và đóng góp cho các quỹ 
khuyến học, trao học bổng cho các học sinh 
nghèo có thành tích xuất sắc. Chi nhánh đã 
góp phần xây dựng 13 trường học khắp các 
tỉnh thành Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, hỗ trợ 
hàng chục tỷ đồng cho các quỹ khuyến học 
trong tỉnh và trao hàng nghìn phần học bổng 
tới các em học sinh các cấp. 

Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng tàn dư của 
nó vẫn còn đến tận hôm nay, vì vậy để góp 

phần xóa nhòa những vết thương cũng như 
góp phần “xóa đói giảm nghèo”, Vietcombank 
Phú Thọ đã hỗ trợ xây dựng một trung tâm 
điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, xây 7 
nhà cho người nghèo, một nhà tình nghĩa cho 
cựu thanh niên xung phong… với tổng mức 
kinh phí gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Chi nhánh 
đã triển khai giải ngân 4,5 tỷ đồng cho các 
công tác xã hội khác như: Xây dựng trạm y tế, 
hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 
đang rất bức thiết, hỗ trợ xi măng kiên cố 
đường, nền nhà cho các hộ nghèo…  

Trong quá trình phát triển mạnh mẽ trên 
mọi phương diện của Vietcombank, chúng ta 
không chỉ là ngân hàng hàng đầu Việt Nam 
với những đóng góp to lớn cho đất nước mà 
còn là nơi phát huy các truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc Việt Nam thông qua hoạt động 
an sinh xã hội. Chúng tôi tin tưởng, trong thời 
gian tới, Vietcombank Phú Thọ nói riêng cũng 
như toàn hệ thống nói chung sẽ tiếp tục thực 
hiện công tác an sinh xã hội tốt hơn nữa để 
góp phần xây dựng đất nước và đưa hình ảnh 
Vietcombank đến với mọi miền Tổ quốc.

VIETCOMBANK PHÚ THỌ VỚI AN SINH XÃ HỘI

Xuất phát từ quan điểm lấy 
chữ “Tâm” làm gốc, trong 
suốt chặng đường 10 năm 
hình thành và phát triển, Ban 
Giám đốc  Vietcombank Phú 
Thọ luôn dành sự quan tâm 
đặc biệt với nhiều tâm huyết 
tới công tác an sinh xã hội .

  Lê Trang Nguyễn Viết Bách 

Ông Văn Tiến Thành - Giám đốc Vietcombank Phú Thọ (hàng 2 thứ 5 

từ trái sang) trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, năm học 

2020 – 2021.
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Vietcombank Chí Linh

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 
(27/7/1947 – 27/7/2021)

Vietcombank Hội An

  Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày 
Thương binh, Liệt sĩ 27/7, Công đoàn 
Vietcombank Chí Linh đã tổ chức 
các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và 
động viên những thân nhân của cán 
bộ Chi nhánh là thương binh, bệnh 
binh, người hoạt động trong kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 
đồng thời thăm và tặng quà người có 
công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
tại phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh - nơi 
Chi nhánh đặt trụ sở giao dịch. 

Tại nơi đến thăm, đoàn đã trân trọng trao 
quà và dành thời gian thăm hỏi tình hình sức 
khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 
những cống hiến, hy sinh của các thương 
binh, bệnh binh, người có công trong sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước, đồng thời mong muốn các 

Trong buổi trao tặng quà, ông Lê Viết Phúc – 
Trưởng phòng Lao động, Thương binh & Xã hội 
TP. Hội An đã gửi lời cảm ơn đến Công đoàn 
Vietcombank nói chung và Công đoàn Cơ sở 
Vietcombank Hội An nói riêng đã quan tâm, hỗ 
trợ các phần quà cho các hộ gia đình có công với 
cách mạng và thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn trong 
cuộc sống trên địa bàn thành phố. Đây là những 
phần quà rất có ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước 
nhớ nguồn và trách nhiệm xã hội của Ngân hàng 
Vietcombank đối với cộng đồng. 

thương binh, bệnh binh luôn là những tấm 
gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền 
thống yêu nước cách mạng.

   Đây là những hoạt động thiết thực, lan toả 
tinh thần nhân văn, chung tay vì cộng đồng 
của Vietcombank Chí Linh.

Ông Đặng Hoàng Lương - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank 
Chí Linh trao tặng quà cho người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

tại phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, Hải Dương.

Ông Nguyễn Thiện Phú – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Cơ sở Vietcombank Hội An trao biểu trưng cho ông Lê Viết Phúc 
– Trưởng phòng Lao động, Thương binh & Xã hội TP. Hội An.

Hoàng Vân

Phan Văn Sơn

   Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), Công đoàn 
Cơ sở Vietcombank Hội An đã phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội 
TP. Hội An tiến hành trao 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho các hộ gia đình có 
công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn trong cuộc sống. 

NHỊP SỐNG

Vietcombank Kon Tum

Tham dự lễ ký kết, có ông A Xây – Phó 
Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Kon Tum, ông Võ Văn 
Vinh – Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên 
xung phong tỉnh Kon Tum, ông Lê Tấn Lân 
– Giám đốc Vietcombank Kon Tum và các 
thành viên trong tiểu ban an sinh xã hội của 
Vietcombank Kon Tum.

 Công trình an sinh xã hội này được trao 
tặng cho hộ gia đình bà Y-Đeo, sinh năm 
1940, hiện sinh sống tại địa chỉ thôn 4, thị 
trấn Đak Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; 
bà tham gia Thanh niên xung phong từ tháng 
10/1968 đến tháng 10/1973. Hiện tại, gia 
đình bà Y-Đeo rất khó khăn, cư trú trong căn 
nhà đã xuống cấp, dột nát và có nguy cơ đổ 
sập. Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bà Y-Đeo, 
Tỉnh Đoàn Kon Tum đã giao cho Tổng đội 
Thanh niên xung phong làm đầu mối triển 
khai, tiếp nhận công trình an sinh xã hội này 
từ Vietcombank Kon Tum. 

Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giữa Vietcombank Kon Tum và Tổng đội 
Thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum.

Nguyễn Thị Trúc Phượng 

  Ngày 21/7/2021, Vietcombank Kon Tum 
và Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh 
Kon Tum đã  tổ chức lễ ký kết thỏa thuận 
tài trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa trị 
giá 50 triệu đồng cho cựu thanh niên 
xung phong thuộc hộ nghèo trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum.

Vietcombank Móng Cái
      Hưởng ứng các hoạt động “Đền ơn 
đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” 
nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, 
Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), ngày 
24/7/2021, Chi đoàn Vietcombank 
Móng Cái phối hợp với Thành Đoàn 
Móng Cái, Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm 
Y tế TP. Móng Cái tổ chức khám sàng 
lọc, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và 
tặng quà cho 53 trường hợp người cao 
tuổi, người có công với cách mạng trên 
địa bàn 2 xã Hải Đông và Hải Tiến, 
TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Văn 
Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, các đồng 
chí lãnh đạo địa phương và đoàn viên chi đoàn 
Vietcombank Móng Cái.

Chương trình được tổ chức là hoạt động thiết 
thực, có ý nghĩa to lớn, thể hiện đạo lý “Uống nước 
nhớ nguồn” và lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với 

các gia đình chính sách và người có công với nước, 
với mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến 
tranh, chăm lo, động viên, thăm hỏi các thương, 
bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

Đoàn viên Chi đoàn Vietcombank Móng Cái tặng quà gia đình chính sách.

Đỗ Ngọc Quảng                             
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Vietcombank Lạng Sơn

Ngày 24/7/2021, ông Nguyễn Văn Hùng – Phó 
Giám đốc phụ trách điều hành Vietcombank 
Lạng Sơn đã tham gia đoàn công tác của Thành 
ủy Lạng Sơn do ông Nguyễn Công Trưởng – Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ 
tịch HĐND TP. Lạng Sơn cùng đại diện lãnh đạo 
các phòng, ban thành phố tới thăm hỏi và tặng 
quà cho 8 hộ gia đình chính sách tại phường Chi 
Lăng và xã Mai Pha.

Cùng ngày 24/7/2021, Vietcombank Lạng Sơn 
phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Hoàng 
Văn Thụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Lạng Sơn 
tổ chức đến trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa 
nhà ở cho gia đình ông Lưu Việt Cường – chiến 
sĩ cách mạng hoạt động thời kháng chiến, nay 
cuộc sống có nhiều khó khăn. Chi phí hỗ trợ của 
Vietcombank Lạng Sơn là 20 triệu đồng.

Ngày 26/7/2021, ông Hoàng Đình Hưng – Phó 
Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn tham gia đoàn 
công tác của UBND TP. Lạng Sơn do bà Nông 
Bích Diệp – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo 
các phòng, ban thuộc thành phố cũng đã đến 
thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình 
chính sách trên địa bàn phường Tam Thanh và 
xã Quảng Lạc.

Bà Trần Thị Nga – Phó Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn 
(ngoài cùng bên trái) tham gia đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà 

cho các hộ gia đình chính sách.

Xuân Tùng                             

  Ngày 20/7/2021, bà Trần Thị Nga - 
Phó Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn 
đã tham gia đoàn công tác của Chi bộ 
Cơ quan Thành ủy Lạng Sơn tới thăm 
hỏi và tặng quà cho 5 hộ gia đình 
chính sách.

NHỊP SỐNG

Vietcombank Ninh Bình

Vietcombank Tân Sài Gòn

  Nhân Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), với đạo lý 
truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đoàn Thanh niên Vietcombank Ninh Bình đã 
tổ chức dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm và trao tặng quà đến 22 gia đình 
chính sách, người có công trên địa bàn TP. Ninh Bình và TP. Tam Điệp. 

  Nhân Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, 
Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), sáng ngày 
27/7/2021, Vietcombank Tân Sài Gòn đã 
tổ chức lễ dâng hoa và thắp hương tri ân 
các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ 
Nhà Bè. 

Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Song Hào – 
Bí thư Chi bộ - Giám đốc Vietcombank Tân Sài 
Gòn, ông Phan Huy Hoàng – Bí thư Đoàn Thanh 
niên, Trưởng phòng HCNSNQ, ông Nguyễn Công 
Khanh – Trưởng phòng Khách hàng, bà Tống Thị 
Hoàng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh 
niên Vietcombank Tân Sài Gòn.

Vietcombank Tân Sài Gòn thành kính tưởng 
nhớ, tri ân và không quên công lao các anh hùng 
liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh trong các 
cuộc kháng chiến vĩ đại vì nền độc lập cho dân 
tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Đây là dịp 
để Đoàn cơ sở giáo dục truyền thống cách mạng, 
lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, giáo dục truyền 
thống vẻ vang của dân tộc, sự hy sinh to lớn của 
các anh hùng liệt sĩ.

Tại các nơi đến thăm, Đoàn Thanh niên 
đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu 
sắc đối với những gia đình chính sách. Đây 
là hoạt động đền ơn đáp nghĩa thường niên 
của Đoàn Thanh niên Vietcombank Ninh 
Bình đối với các thương, bệnh binh và gia 
đình chính sách, khẳng định đạo lý truyền 
thống  của dân tộc, tính nhân văn trong văn 
hóa Vietcombank, là hành động thể hiện 
sự ghi nhớ công ơn của thế hệ trẻ với lớp 
người đi trước đã hi sinh vì độc lập tự do 
của Tổ Quốc. 

Ông Chu Đình Bình – Phó Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ và ông Nguyễn Tùng 
Dương – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank Ninh Bình trao tặng 12 

phần quà cho các thương, bệnh binh và gia đình chính sách tại
phường Vân Giang, TP. Ninh Bình.

Ông Huỳnh Song Hào - Bí thư chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Tân Sài Gòn thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại 

Nghĩa trang liệt sĩ Nhà Bè.

Phan Huy Hoàng

Nguyễn Tùng Dương

Vietcombank thăm hỏi và phụng dưỡng 
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thi

  Nhân Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, 
sáng 20/7/2021,Đoàn tác của Vietcombank 
và Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã đến thăm 
hỏi và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng 
Nguyễn Thị Thi tại phường Dương Nội, quận 
Hà Đông, TP. Hà Nội. 

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thi năm 
nay đã ở tuổi 97, sức khỏe giảm đi nhiều song 
ký ức của Mẹ về người chồng và người con trai 
đã nằm lại chiến trường thì vẫn còn vẹn nguyên.

 Đại diện Vietcombank, bà Phùng Nguyễn Hải 
Yến - Phó Tổng Giám đốc đã bày tỏ sự biết ơn 
sâu sắc đối với những hy sinh mất mát thầm 
lặng của Mẹ, đồng thời động viên tinh thần, 
mong Mẹ sống vui khỏe để tiếp tục giáo dục con 
cháu phát huy truyền thống cách mạng, tích cực 
lao động sản xuất để cống hiến, đóng góp cho 
xã hội. Phó Tổng Giám đốc Phùng Nguyễn Hải 
Yến đã trao phần quà chăm sóc và phụng dưỡng 
Mẹ Thi năm 2021, số tiền 36 triệu đồng, tương 
đương 3 triệu đồng/tháng. 

Đại diện gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn 
Thị Thi đã bày tỏ niềm vui, xúc động và cảm ơn 
Ban lãnh đạo Vietcombank và Kho bạc Nhà nước 
Việt Nam đã dành sự quan tâm chu đáo, sự thăm 
hỏi, động viên ân cần đối với Mẹ.

Gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thi.

Phan Thị Thu Trang Trần Sơn Lam
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  Nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021) 
Vietcombank Thăng Long đã thực hiện chương trình an sinh xã hội, tri ân các 
anh hùng liệt sĩ và thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với thân nhân các gia đình 
thương, bệnh binh, người có công với Cách mạng. 
Ngày 26/7/2021, tại Trụ sở UBND phường Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietcombank Thăng Long đã 
trao tặng 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng, tri ân 
các gia đình thương binh, liệt sĩ. Để đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND 
phường đã tiếp nhận và chuyển trao tới các gia 
đình, người có công với Cách mạng trên địa bàn.

Sáng ngày 27/7/2021, tại Trụ sở chi nhánh và các 
phòng giao dịch trực thuộc Vietcombank Thăng 
Long đã diễn ra buổi gặp gỡ, thăm hỏi và tri ân các 
gia đình cán bộ, nhân viên đang công tác tại Chi 
nhánh có thân nhân là thương binh, liệt sĩ, anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân. Thay mặt Đảng ủy, Ban 
Giám đốc Chi nhánh – bà Võ Thị Thu Hằng đã gửi 
lời thăm hỏi, động viên và trao tặng 23 suất quà trị 
giá 46 triệu đồng cho các gia đình cán bộ. Bà Võ Thị Thu Hằng trao quà cho các cán bộ có thân nhân là 

thương binh, liệt sĩ.

Vietcombank Yên Bái

Ngày 19/8/2021, tại xã Thịnh Hưng, 
huyện Yên Bình, Vietcombank Yên Bái 
đã phối hợp với UBND huyện Yên 
Bình trao Nhà tình nghĩa cho bà Hà 
Thị Kỷ, sinh năm 1942, cựu Thanh niên 
xung phong thời kỳ 1969 - 1973, hiện 
đơn thân, không người nuôi dưỡng.

Căn nhà có diện tích 36m2,  được xây dựng 
theo tiêu chí “ba cứng” (cứng nền, cứng 
tường, cứng mái), mái lợp tôn lạnh, nền lát 
gạch men, thay thế cho ngôi nhà gỗ lợp cọ 
dột nát từ nhiều năm nay. Từ nguồn tài trợ 
50 triệu đồng của Vietcombank Yên Bái, 
các đoàn viên, thanh niên trong Chi nhánh 
tham gia 30 công lao động san nền đất, vận 
chuyển vật liệu; quyên góp tiền mua tủ, bàn 
ghế trị giá 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình.

Được biết, từ đầu năm 2021 đến 
nay, Vietcombank Yên Bái đã hỗ 
trợ gần 1,7 tỷ đồng an sinh xã hội 
tại các địa phương của tỉnh.

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Vietcombank Thăng Long trao tặng trang thiết bị học tập, 
giảng dạy cho trường tiểu học xã Đinh Xá và trường 
mầm non xã Liêm Tuyền, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trên cơ sở giới thiệu của lãnh đạo Công ty CP 
Hợp tác đầu tư và phát triển (ICD) – khách hàng 
lớn, truyền thống của Vietcombank Thăng Long, 
ngày 16/7/2021, Vietcombank Thăng Long đã có 
chương trình thăm và làm việc nhanh với Ban Giám 
hiệu trường Tiểu học xã Đinh Xá và trường Mầm 
non xã Liêm Tuyền. Tham dự buổi lễ trao tài trợ, 
về phía Công ty ICD, có sự hiện diện của ông Trịnh 
Cao Huy – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; về phía 
Vietcombank Thăng Long có bà Võ Thị Thu Hằng 
– Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh; 
bà Nguyễn Thị Hải Triều – Trưởng phòng giao dịch 
Phạm Hùng cùng một số cán bộ. Buổi lễ trao tài 
trợ đảm bảo an toàn đúng quy định của công tác 
phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng ngày 16/7, tại trụ sở trường Tiểu học xã Đinh 
Xá, đại diện Vietcombank Thăng Long, bà Võ Thị 
Thu Hằng đã thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn, 
thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị để duy trì 
công tác dạy và học trong thời gian chịu ảnh hưởng 
của dịch bệnh COVID-19; đồng thời trao tài trợ kinh 
phí trị giá 75 triệu đồng mua 5 tivi và 1 máy tính 
xách tay phục vụ trình chiếu, áp dụng công nghệ 
thông tin trong công tác giảng dạy.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục gặp gỡ, 
chia sẻ và trao tặng trang thiết bị, cơ sở vật chất 
phục vụ công tác giảng dạy, học tập và chăm sóc 
bữa ăn hàng ngày cho các cháu tại trường Mầm 
non xã Liêm Tuyền, gồm 1 tủ sấy bát inox 2 lớp, 
1 máy thái rau củ quả, 20 bàn vẽ, 20 giá vẽ gỗ và 
1.000 bóng phi 10, tổng giá trị 75 triệu đồng.

Bà Võ Thị Thu Hằng (thứ 4 từ phải sang) trao tặng trang thiết bị phục vụ 
công tác học tập và giảng dạy cho 

bà Trần Thị Thu Nga Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Đinh Xá.

  Tiếp tục chuỗi chương trình an sinh xã hội 
năm 2021, Vietcombank Thăng Long triển 
khai chương trình trao tặng trang thiết bị 
học tập, giảng dạy cho trường Tiểu học xã 
Đinh Xá và trường Mầm non xã Liêm Tuyền, 
TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, với mong muốn 
chia sẻ phần nào khó khăn, thiếu thốn trang 
thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập 
và hoạt động của nhà trường trước thềm 
năm học mới 2021 - 2022.

Thái Kim Anh Phạm Minh Tiến

Vietcombank Lào Cai Vietcombank Thăng Long 

  Nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), 
Vietcombank Lào Cai đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với Cách mạng.

Ngày 26/7/2021, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Lào Cai phối hợp với Thành Đoàn Lào Cai thực 
hiện dọn vệ sinh, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ 
phường Duyên Hải. Tối cùng ngày, Ban Giám 
đốc Chi nhánh và đoàn viên, thanh niên tham 
gia lễ “Thắp nến tri ân” bày tỏ lòng thành kính, 
biết ơn và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Cùng trong chuỗi hoạt động, Vietcombank 
Lào Cai đã phối hợp với chính quyền địa phương 
trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà 
cho các thương, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 

dân, gia đình có công với Cách mạng. Tổng số 
tiền Vietcombank Lào Cai đã tri ân trong dịp Kỷ 
niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ lần này 
là 55 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ngày 27/7/2021, Vietcombank 
Lào Cai đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà 
và gửi thư tri ân của Giám đốc Chi nhánh 
đến 17 trường hợp là người thân của cán bộ 
Vietcombank Lào Cai là thương binh, liệt sĩ, 
bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân. 

Vietcombank Lào Cai tặng quà thương bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 
gia đình có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Thanh niênThái Kim Anh
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Vietcombank TP. Hồ Chí Minh

  Đảng ủy - Ban Giám đốc, Ban Chấp 
hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên 
Vietcombank TP. HCM đã phát động 
toàn thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh 
ủng hộ nhiệt tình các chương trình 
an sinh xã hội thiết thực nhằm đồng 
hành và chung tay cùng Thành phố 
đẩy lùi dịch COVID-19.

Nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, 
BCH Công đoàn Chi nhánh phối hợp cùng 3 đoàn 
thể khối Dân – Chính – Đảng của TP. HCM đã tổ 
chức các hoạt động chăm lo, phụng dưỡng các 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh và 
các gia đình thuộc diện chính sách trên địa bàn. 
Ban Tổ chức đã tặng quà cho 64 Mẹ Việt Nam 
Anh hùng, 72 thương binh, 35 gia đình chính 
sách trên địa bàn 5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà 
Bè, Cần Giờ, Bình Chánh), với tổng giá trị gần 240 
triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Chi nhánh với tinh thần xung 
kích, luôn hưởng ứng và hỗ trợ tích cực bằng sức 
trẻ nhiệt huyết của mình trong tất cả các hoạt 
động xã hội của Chi nhánh. Song song với các 
chương trình của Đảng ủy – Ban Giám đốc, BCH 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên Chi nhánh đã tham 
gia chương trình “Chợ nghĩa tình” do Sở Công 
Thương, FPT và Thành Đoàn TP. HCM phối hợp 
tổ chức. Chương trình đã phục vụ hơn 2.700 hộ 
dân, với tổng giá trị hàng hóa ước tính hơn 800 
triệu đồng.

Chương trình “Chung tay phòng, chống dịch 
COVID-19” nhằm hỗ trợ trang thiết bị, vật tư 
y tế cho các bệnh viện tuyến đầu tiếp nhận 
và điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn 
Thành phố đã được sự hưởng ứng mạnh mẽ 
và tích cực của toàn thể cán bộ, nhân viên, với 
tổng số tiền tài trợ 6,6 tỷ đồng. Vietcombank 
TP. HCM đã nhanh chóng triển khai trao tặng 
trao trang thiết bị, vật tư y tế như: Máy thở, 
đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay, kính chống 
giọt bắn, dụng cụ xét nghiệm... cho Bệnh 
viện Công an, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 
An Bình, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện 
Quân Y 175 và các bệnh viện dã chiến. Bên 
cạnh đó, Vietcombank TP. HCM còn trao tặng 
vật tư y tế (đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay, 
kính chống giọt bắn) với tổng giá 600 triệu 
đồng cho Bệnh viện Công an và hỗ trợ Bệnh 
viện Bệnh nhiệt đới 300 triệu đồng chi phí lưu 
trú lại khách sạn cho các y, bác sĩ đang làm 
nhiệm vụ tại bệnh viện.

Lãnh đạo Vietcombank 
TP. HCM trao tặng 3 máy 
thở đa năng cao cấp cho 
Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình tặng quà cho 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP. HCM.

Đào Nguyễn Tấn Phát
Đoàn Thanh niên VCB TP. HCM

Vietcombank Bắc Giang

  Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam 
(15/7/1950 - 15/7/2021), chiều ngày 14/7/2021, Vietcombank Bắc Giang phối hợp 
với Tỉnh Đoàn Bắc Giang và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bắc Giang đã 
trao kinh phí Vietcombank tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng 
cho bà Nguyễn Thị Luân – cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại 
huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang.

  Nhân Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), chiều 
ngày 27/7/2021, Vietcombank Bắc Giang đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng Thị Nhâm, tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 

Vietcombank Bắc Giang tin tưởng rằng, 
số tiền hỗ trợ trên sẽ góp phần giúp cô 
Nguyễn Thị Luân có căn nhà mới khang 
trang hơn. Đồng thời, thể hiện sự biết ơn, 
truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của 
toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank 
đối với các thế hệ cựu thanh niên xung 
phong đã chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự 
do của Tổ Quốc.

Tham gia đoàn thăm hỏi có ông Lê Xuân 
Trường – Phó Giám đốc Vietcombank Bắc 
Giang cùng đại diện Ban Chấp hành Công 
đoàn, Đoàn Thanh niên Chi nhánh.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ 
nguồn”, từ đầu năm 2018 Vietcombank Bắc 
Giang đã nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng Đồng Thị Nhâm. Hằng quý, 
Vietcombank Bắc Giang đều tới thăm hỏi sức 
khỏe, động viên tinh thần Mẹ, đây là một việc 
làm thiết thực, là hoạt động nhằm tri ân đối 
với các gia đình chính sách, gia đình có công 
với cách mạng. Tại gia đình, đoàn đã ân cần 
thăm hỏi, động viên tinh thần Mẹ và trao tặng 
số tiền 6 triệu đồng phụng dưỡng Mẹ và một 
phần quà tặng nhân dịp Kỷ niệm ngày 27/7.

Ông Lê Đức Nhân – Bí thư Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Bắc Giang (thứ 4 từ trái) trao biểu chưng số tiền 

Vietcombank ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho cựu 
Thanh niên xung phong Nguyễn Thị Luân.

Ông Lê Xuân Trường – Phó Giám đốc Chi nhánh (thứ 3 từ phải sang) 
trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng Thị Nhâm.

Phòng Kế toán

Nguyễn Thị Bích Ngọc Lê Đức Nhân
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KẾT NỐI

Vietcombank Lạng Sơn: 
Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới

  Ngày 2/7/2021, ông Lương Tiến Quỳnh – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý 
nợ, Bí thư Chi đoàn Vietcombank Lạng Sơn đã tham gia cùng đoàn công tác của 
Thành Đoàn Lạng Sơn phối hợp cùng Huyện đoàn Bắc Sơn tổ chức chương trình tình 
nguyện và trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Ý, 
huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Đồng hành cùng chương trình lần này, Đoàn 

Thanh niên Vietcombank Lạng Sơn đã ủng hộ 
kinh phí 5 triệu đồng để hỗ trợ cải tạo, xây dựng 
khu vui chơi cho thanh thiếu nhi và công trình 
thắp sáng đường thôn. Sự đóng góp này là nguồn 
động viên kịp thời giúp nâng cao đời sống của 
người dân và giúp xã Đồng Ý hoàn thiện các tiêu 
chí để đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ tháng 1/2021 đến nay, tuy tình hình dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị của Đoàn. Song, với sự nỗ lực và quyết 
tâm của toàn thể đoàn viên Chi đoàn Vietcom-
bank Lạng Sơn đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, 
tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện 
cũng như tiếp tục xây dựng các kế hoạch tổ chức 
nhiều công trình, phần việc thanh niên. Dùng 
những hành động thiết thực nhất để lan tỏa tinh 
thần nhân ái của thanh niên Việt Nam nói chung 
và Vietcombank nói riêng đến mọi miền Tổ quốc.

Ông Lương Tiến Quỳnh - Phó Trưởng phòng phụ trách 
phòng Quản lý nợ, Bí thư Chi đoàn Vietcombank Lạng Sơn
 (bên trái) trao tặng biểu trưng cho Bí thư Đoàn Thanh niên 

xã Đông Ý,  huyện Bắc Sơn.

Lục Linh Chi

  Ngày 11/7/2021, Vietcombank Lạng Sơn 
đã phối hợp cùng trường THPT chuyên 
Chu Văn An, THPT Việt Bắc, THPT Cao 
Lộc, THPT Hoàng Văn Thụ tham gia tiếp 
sức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại 4 
điểm trường trên.

Theo Phòng GD - ĐT Thành phố, kỳ thi năm nay 
có 1.917 thí sinh đăng ký dự thi tại 4 điểm trường. 
Vietcombank Lạng Sơn đã trao tặng hơn 6.400 
quà tặng, bao gồm: khẩu trang, bút viết, nước sát 
khuẩn, nước lọc với tổng trị giá tài trợ gần 32 triệu 
đồng. 

Ngoài ra, với tiêu chí “an toàn – hiệu quả”, đội 
thanh niên tình nguyện Vietcombank Lạng Sơn 
cùng đội thanh thiên tình nguyện các trường THPT 
đã hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh ở tất cả các điểm thi 
đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang. 
Đồng thời, các tình nguyện viên cũng trực tiếp 
hướng dẫn phụ huynh học sinh đảm bảo khoảng 
cách an toàn khi đợi thí sinh làm bài. Với sự giúp 
sức nhiệt tình của các tình nguyện viên trong hai 
ngày, các thí sinh đã xuất sắc hoàn thành kỳ thi 
với kết quả tốt, tâm trạng vui vẻ, phấn khởi.

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn 
biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên, Đoàn Thanh 
niên Vietcombank Lạng Sơn đã ban hành kế 
hoạch tiếp sức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết 
thực, gắn với hoạt động phòng, chống COVID-19, 
qua đó góp phần đồng hành, khích lệ tinh thần để 
giúp các bạn thí sinh đạt kết quả tốt nhất.

Nguyễn Tiến Vũ

Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank Lạng Sơn 
trao tặng các phần quà hỗ trợ, tiếp sức cho kỳ thi.

Đoàn Thanh niên Vietcombank Lạng Sơn: Tham gia chương trình 
“Tiếp sức mùa thi” năm 2021

Bùi Thị Thanh Hương

Vietcombank Ninh Bình chung tay cùng Công đoàn 
Công ty TNHH Giầy Adora Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân

  Ngày 16/7/2021, Vietcombank Ninh Bình đã phối hợp cùng Công đoàn Công ty 
TNHH Giầy Adora Việt Nam; Liên đoàn Lao động TP. Tam Điệp chung tay tổ chức 
trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên có 
hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện các đơn vị, nhà tài trợ đã tới thăm và trao 

tổng số tiền hơn 120 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Trần 
Thị Minh; gia đình chị Quách Thị Tuyết hiện đều đang 
làm việc tại Công ty TNHH Giầy Adora Việt Nam.

Trong đó, Vietcombank Ninh Bình hỗ trợ tổng 60 
triệu đồng; Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Giầy 
Adora Việt Nam hỗ trợ 40 triệu đồng; ngoài ra, Liên 
đoàn Lao động TP. Tam Điệp, chính quyền địa phương 
và các nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ số tiền trên 10 triệu 
đồng và nhiều món quà có ý nghĩa trao tặng gia đình 
chị Minh, chị Tuyết.

Phát biểu tại chương trình, Ông Hoàng Huy Nam - 
Phó Giám đốc Vietcombank  Ninh Bình hy vọng rằng, 
những hành động thiết thực và ý nghĩa này sẽ góp 
phần chia sẻ những khó khăn với đoàn viên có hoàn 
cảnh đặc biệt tại Công ty TNHH Giầy Adora Việt Nam. 
Trong thời gian tới, Vietcombank Ninh Bình hy vọng 
sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động an sinh xã hội có 
ý nghĩa nhằm chung tay với địa phương xây dựng và 
phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà ngày càng bền vững.

Ông Hoàng Huy Nam – Phó Giám đốc Vietcombank 
Ninh Bình (ngoài cùng bên phải) và bà Hà Thị Hồng Vân – 

Trưởng phòng Khách hàng (ngoài cùng bên trái) 
trao biểu trưng phần quà của Vietcombank trị giá 
30 triệu đồng cho gia đình chị Quách Thị Tuyết.

Tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện  “Hành trình đỏ 2021”

  Ngày 17/7/2021, Vietcombank Lạng Sơn vinh dự tham gia ngày hội hiến máu 
nhân đạo “Giọt hồng xứ Lạng” do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh 
Lạng Sơn phối hợp với Ban Tổ chức “Hành trình đỏ” Trung ương năm 2021 tổ chức.

Nguyễn Tiến Vũ

Đoàn viên, thanh niên Vietcombank Lạng Sơn tham gia 
Ngày hội hiến máu ‘‘Giọt hồng xứ Lạng’’.

Chương trình  hiến máu diễn ra trong bối cảnh đặc 
biệt, khi dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường, phức 
tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, số lượng đơn vị 
máu cung cấp cho các đơn vị y tế đang khan hiếm. 
Nhận thức được điều đó, các cán bộ, đoàn viên, thanh 
niên Vietcombank Lạng Sơn đã nhiệt tình tham gia và 
nghiêm túc thực hiện  các giải pháp phòng, chống dịch, 
để công tác hiến máu được diễn ra an toàn, thuận lợi. 

Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở 
lại”, chương trình đã huy động được hơn 1.000 lượt 
người đăng ký tham gia hiến máu. Qua xét nghiệm, 
sàng lọc, 710 đủ tiêu chuẩn lấy máu, tương đương 710 
đơn vị máu, được trao tặng tới các Ngân hàng máu tại 
các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. 

Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp và thiêng liêng. 
Vietcombank Lạng Sơn luôn là đơn vị đi đầu tại địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn trong hoạt động ý nghĩa này. Từ đầu 
năm đến nay, Vietcombank Lạng Sơn đã đóng góp 10 
đơn vị máu. Trong đó, 5 đơn vị máu đến từ chương 
trình lần này.
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Vietcombank Quảng Ngãi

Vietcombank với các hoạt động chung tay, góp sức
đẩy lùi COVID-19

   Ngày 29/7/2021, Vietcombank Quảng Ngãi và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã 
tổ chức ký kết kết nối tiêu thụ 10 tấn tỏi cho nông dân Lý Sơn.

Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Ông Võ Văn Linh – Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi (bên 
trái) và ông Cao Lê Tùng Nghĩa – Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi 
ký cam kết hỗ trợ tiêu thụ 10 tấn tỏi cho nông dân Lý Sơn.

Bà Phạm Minh Đào – Phó Giám đốc Vietcombank Hải Dương 
trao biển tài trợ cho đại diện huyện Gia Lộc.

Bà Hoàng Thị Kim Ngân – Phó Giám đốc Vietcombank 
Hải Dương (thứ 2 từ trái sang) trao biển tài trợ cho đại 

diện huyện Nam Sách.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Vietcombank đã 
tài trợ 9,9 tỷ đồng cho tỉnh Hải Dương để mua máy 
xét nghiệm COVID-19; mua vắc xin phòng dịch và 
các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 khác. 

Vietcombank cũng đang thực hiện cắt giảm 0,5 - 
1% lãi suất cho vay đối với các khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19, chương trình giảm lãi 
suất này được kéo dài đến hết 31/12/2021.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mức tiêu 
thụ tỏi ở Lý Sơn rất chậm, ước tính lượng tỏi tồn 
đọng trong nhà người dân ở Lý Sơn khoảng 1.800 
tấn. Đời sống người trồng tỏi ở Lý Sơn gặp nhiều 
khó khăn. Hưởng ứng chương trình “Kết nối nông 
sản - San sẻ yêu thương – Cùng vượt qua đại 
dịch” của Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Vietcombank 
Quảng Ngãi đã cam kết hỗ trợ tiêu thụ 10 tấn tỏi 
Lý Sơn nhằm giúp nông dân Lý Sơn sớm thu hồi 
vốn, có vốn đầu tư cho vụ mới, góp phần giảm 
bớt khó khăn cho người dân Lý Sơn trong tình 
hình dịch bệnh.

Vietcombank Hải Dương
   Ngày 10/8/2021 và ngày 11/8/2021, 
Vietcombank Hải Dương đã tài trợ 100 
triệu đồng cho huyện Gia Lộc và 100 
triệu đồng cho huyện Nam Sách để 
phục vụ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 tại các huyện.

Phạm Thị Tuyết Mai

KẾT NỐI

Nguyễn Lê Vũ AnVietcombank Cần Thơ
   Vietcombank Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt 
động có ý nghĩa thiết thực và ủng hộ hơn 300 
triệu đồng nhằm hỗ trợ cho các lực lượng tuyến 
đầu và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn, sau gần một tháng thực hiện giãn cách 
xã hội toàn TP. Cần Thơ theo tinh thần Chỉ thị số 
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Vietcombank Cần Thơ 
đã liên hệ để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho lực lượng đang 
làm nhiệm vụ chống dịch của quận Ninh Kiều và 5 phường 
trên địa bàn gồm: An Hoà, An Khánh, Hưng Lợi, Cái Khế và 
Lê Bình, đồng thời phối hợp cùng địa phương tổng hợp danh 
sách các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân 
lao động mất việc làm, người bán vé số, người thuê trọ… để 
có phương án hỗ trợ thiết thực, phù hợp.

 Vietcombank Cần Thơ đã đóng góp ủng hộ lực lượng 
tuyến đầu, người lao động tự do, người nghèo có hoàn cảnh 
khó khăn với số tiền 500 triệu đồng (trong đó, từ chi phí an 
sinh xã hội của Vietcombank Cần Thơ 300 triệu đồng và từ 
tập thể cán bộ, nhân viên đóng góp 200 triệu đồng).

Đại diện Công đoàn Cơ sở Vietcombank Cần Thơ 
- bà Trần Diệu Thuý - Chủ tịch Công đoàn (bên 
phải) - trao tiền hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống 
dịch cho Đại diện UBND Quận Ninh Kiều - ông 
Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND Quận Ninh 
Kiều.

   Nhằm chung tay hỗ trợ người dân trên địa bàn TP. Cần Thơ trong hoàn cảnh 
thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, 
Vietcombank Cần Thơ đồng hành cùng Trung tâm thương mại Sense City Cần Thơ 
đã trao tặng kinh phí 20 triệu đồng thực hiện chương trình “Thực phẩm 0 đồng” 
nhằm cung cấp lương thực, thực phẩm đến với người dân khó khăn.
Gian hàng “Thực phẩm 0 đồng” được tổ chức thực hiện 

trước cửa Trung tâm thương mại Sense City Cần Thơ, mở 
cửa từ 8h30 phút mỗi ngày đến khi phát hết quà. Mỗi 
ngày, Ban Tổ chức chuẩn bị 50 kg gạo và 50 phần rau củ 
sạch. Những người dân có hoàn cảnh khó khăn đến gian 
hàng đều nhận được 1 kg gạo và 1 phần rau củ. Đây là mô 
hình do Đoàn Thanh niên Trung tâm thương mại Sense 
City phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Vietcombank Cần 
Thơ và các mạnh thường quân thực hiện, hỗ trợ người 
dân trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, 
Ban Tổ chức đã bố trí khu vực giữ xe miễn phí, người dân 
đến xếp hàng nhận nhu yếu phẩm theo đúng quy định 
giãn cách ít nhất 2 m trở lên; thực hiện nghiêm việc đeo 
khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế.

Với mục tiêu cung cấp lương thực, thực phẩm sạch cho 
người dân khó khăn trên địa bàn trong thời gian thành 
phố thực hiện giãn cách xã hội, chương trình “Thực phẩm 
0 đồng” đã góp phần chia sẻ, giúp đỡ người dân trên địa 
bàn vượt qua khó khăn trước mắt, đồng hành cùng chính 
quyền địa phương chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Vietcombank Cần Thơ đồng hành cùng chương trình 
“Thực phẩm 0 đồng”.
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Vietcombank Bắc Giang

       Ngày 25/7/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, đã diễn ra Lễ phát động 
chương trình ủng hỗ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các tỉnh phía Nam ứng phó 
với dịch COVID-19. 

    Tham dự lễ phát động, về phía lãnh đạo tỉnh 
Bắc Giang có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng – 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Trần Công Thắng – Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh; Nguyễn Hoàng 
Trung – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; 
các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

   Tại sự kiện, Vietcombank Bắc Giang đã 
ủng hộ 1 tấn lạc nhân, trị giá 40 triệu đồng, 
đóng góp một phần nhu yếu phẩm chi viện 
cho nhân dân miền Nam vượt qua đại dịch 
COVID-19. Đồng thời, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Bắc Giang là lực lượng tham 
gia chính hỗ trợ đóng gói, bốc xếp 10 tấn 
lạc cùng các nhu yếu phẩm khác do Đảng 
bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tiếp 
nhận. Trong những ngày tới, các nhu yếu 
phẩm này cùng với hơn 170 tấn hàng do 
các Hội, Hiệp hội trong tỉnh Bắc Giang vận 
động sẽ được vận chuyển vào các tỉnh miền 
Nam hỗ trợ, góp phần nhanh chóng đẩy lùi 
dịch bệnh.

Vietcombank Bắc Giang tham gia ủng hộ các tỉnh phía Nam 
vượt qua đại dịch COVID-19. Các đoàn viên Vietcombank Bắc Giang tham gia 

đóng gói nhu yếu phẩm ủng hộ các tỉnh miền Nam.

Các đoàn viên Vietcombank Bắc Giang tham gia chương trình 
ủng hộ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các tỉnh phía Nam 

ứng phó với dịch COVID-19.

Ông Trần Xuân Dũng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank Bắc Giang (thứ 3 từ phải qua) trao biểu trưng số tiền 
ủng hộ các tỉnh miền Nam cho Đảng ủy khối DN tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Thị Bích Ngọc

KẾT NỐI

Vietcombank Bình Định

  Ngày 11/8/2021, Vietcombank 
Bình Định đã trao tặng 2 tấn gạo 
cho đồng bào Bình Định khắc phục 
khó khăn do dịch COVID-19, thông qua 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định.  

Cùng ngày, Vietcombank Bình Định cũng 
đã trao tặng 20 máy đo bộ bão hòa Oxy 
SP02 RI-FOX N 1905 trị giá 58 triệu đồng 
cho Sở y tế Bình Định, góp phần hỗ trợ 
công tác khám, chữa bệnh đối với bệnh 
nhân nhiễm COVID-19.

Cũng trong chuỗi hoạt động tài trợ địa 
phương phòng, chống dịch, Ban Giám đốc, 
BCH Công đoàn Cơ sở và Đoàn Thanh 
niên Vietcombank Bình Định đã đến UBND 
phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn 
để trao tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu 
đồng cho những hộ gia đình gặp khó khăn 
do dịch COVID -19.

Trước đó, ngày 9/8/2021, Vietcombank 
Bình Định đã trao tặng số tiền 100 triệu 
đồng tài trợ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 
Định. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, 
Vietcombank Bình Định cũng đã trao tặng 
số tiền 50 triệu đồng để ủng hộ quỹ phòng, 
chống COVID-19, thông qua Ngân hàng 
Nhà nước tỉnh Bình Định; trao tặng 83,9 
triệu đồng theo lời kêu gọi của Ban Chấp 
hành Công đoàn Vietcombank, thông qua 
chương trình “Vì Miền Nam thân yêu”, cùng 
sẻ chia và chung niềm tin chiến thắng đại 
dịch; ủng hộ 20 triệu đồng gửi tặng Ủy ban 
MTTQ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Bình Định đã có nhiều hoạt động ủng hộ thiết 
thực tài trợ công tác phòng, chống COVID-19 
như tặng cho Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Bình Định 7.000 khẩu trang y tế, 50 
chai nước sát khuẩn; tặng nhân dân thị xã Hoài 
Nhơn 550 hộp sữa; trao tặng cho 70 hộ dân tại 
thôn T6, xã Bok Tới, huyện Hoài Ân mỗi hộ một 
bình dung dịch rửa tay sát khuẩn, một hộp khẩu 
trang y tế, với tinh thần “Đoàn kết, tương thân, 
tương ái”. 

Nguyễn Tấn Chúc  

Ông Nguyễn Văn Thúy - Giám đốc Vietcombank Bình Định 
(thứ 3 từ phải sang) trao biển tượng trưng số tiền 100 triệu đồng 

tài trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho 
ông Nguyễn Hoành Cường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Tấn Ngọc – Phó Giám đốc Vietcombank Bình Định 
(thứ 3 từ trái sang) trao biển thông tin và 2 tấn gạo hỗ trợ nhân dân 

tỉnh Bình Định khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 
cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định.
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   Ngày 23/7/2021, Vietcombank Bình Dương 
đã trao tặng các nhu yếu phẩm (nước mắm, 
nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt...) 
trong chương trình “Chợ nhân đạo - Chia sẻ 
yêu thương, vượt qua đại dịch”, do 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương phát động 
thực hiện. 

Tổng kinh phí là 20 triệu đồng, từ sự đóng góp của 
tập thể người lao động của Chi nhánh, nhằm kịp thời 
hỗ trợ thực phẩm cho người dân tại các khu cách ly, 
khu vực có nhiều công nhân, người ở trọ đang gặp 
khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

Tính từ đầu nằm 2021 đến nay, Vietcombank Bình 
Dương đã tham gia đóng góp, ủng hộ các Quỹ phòng, 
chống COVID-19 và các địa phương trên địa bàn tỉnh 
với tổng số tiền hơn 520 triệu đồng.

Ông Lê Đình Hoàng - Phó Giám đốc Vietcombank 
Bình Dương trao tượng trưng giá trị nhu yếu phẩm 
ủng hộ cho đại diện  Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương. 

Nguyễn Minh Tới
Diệp Minh Huy - Nguyễn Minh Tới

KẾT NỐI

Ông Nguyễn Võ Duy Khương - Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương 
(thứ 3 từ phải sang) trao biển ủng hộ cho đại diện Sở Y tế 

tỉnh Bình Dương. 

   Sáng ngày 9/8/2021, Vietcombank 
Bình Dương đã trao tặng 2.000 bộ 
trang phục bảo hộ y tế và 1.800 
khẩu trang y tế N95, với tổng giá trị 
hơn 157 triệu đồng cho Sở Y tế tỉnh 
Bình Dương. 

     Chia sẻ về những khó khăn cùng ngành 
Y tế của tỉnh, ông Nguyễn Võ Duy Khương 
- Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương 
cho biết: “Chúng tôi mong muốn gửi những 
món quà này nhằm tiếp thêm động lực cho 
lực lượng tuyến đầu, nhất là đội ngũ cán 
bộ y tế đang ngày đêm căng mình chống 
dịch, qua đó chung tay cùng cả nước sớm 
kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh”. 
     Trước đó từ ngày 2 - 4/8/2021, Chi nhánh 
cũng đã ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch 
bệnh cho chính quyền TP. Thuận An, thị xã 
Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương.

      Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội 
ý nghĩa, thiết thực được Vietcombank Bình Dương 
triển khai trong thời gian qua. Từ đầu năm đến nay, 
Chi nhánh đã dành hơn 1 tỷ đồng cho các hoạt 
động hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, 
góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện 
hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Vietcombank Bình Dương

   Ngày 20/8/2021, Vietcombank Hà Thành đã tổ chức trao 40 suất quà, mỗi suất 
trị giá 500.000 đồng, với tổng số tiền là 20 triệu đồng tới các hộ dân có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – nơi 
Chi nhánh đặt trụ sở.

Bà Vũ Hương Mai – Phó Giám đốc Vietcombank Hà Thành 
(thứ 4 từ phải sang) trao biển tượng trưng ủng hộ cho các 

gia đình khó khăn thuộc phường Lê Đại Hành.

     “Giữa tình hình dịch bệnh hết sức phức 
tạp, điều đáng trân trọng nhất là việc cả dân 
tộc đều chung một hướng, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn 
nhau, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong 
thời gian tới, Vietcombank nói chung và Chi 
nhánh Hà Thành nói riêng sẽ tiếp tục thực 
hiện thêm nhiều hoạt động thiết thực để cùng 
cộng đồng chống dịch. Hy vọng Việt Nam sẽ 
nhanh chóng hết dịch, nền kinh tế sẽ phục hồi 
và ổn định đời sống người dân”, bà Vũ Hương 
Mai – Phó Giám đốc, đại diện Vietcombank 
Hà Thành chia sẻ.

Trần Minh Hoàng

Vietcombank Hà Thành

   Chiều ngày 30/7/2021, cùng với các đơn vị trong Đoàn Khối các cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Thanh niên Vietcombank Đắk Lắk đã đến thăm, 
động viên lực lượng bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên tại Bệnh viện dã chiến Đắk Lắk. 

Đoàn Thanh niên Vietcombank Đắk Lắk tặng 
1.000 kính chắn giọt bắn cho Bệnh viện dã chiến Đắk Lắk.

Vietcombank Đắk Lắk

     Nhằm chia sẻ với những khó khăn của các đơn 
vị nơi tuyến đầu chống dịch, Đoàn đã tặng 1.000 
kính chắn giọt bắn cho Bệnh viện dã chiến Đắk 
Lắk.
Ngày 6/8/2021, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Đắk Lắk cũng đã thực hiện hành trình hơn 60 km 
đến Trung tâm Y tế huyện Ea Kar, nơi dịch bệnh 
đang phức tạp. Tại đây, đồng chí Trịnh Ngọc 
Hoàng – Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Đắk Lắk đã trao tặng món quà trị giá 10 triệu 
đồng, gồm: Đồ bảo hộ, khẩu trang y tế N95 và 
kính chống giọt bắn cho các y, bác sĩ.
   Tiếp tục hành trình, các đoàn viên, thanh niên 
Vietcombank Đắk Lắk đã có mặt tại các khu cách 
ly tại địa bàn huyện Ea Kar trực tiếp tham gia nấu 
250 suất cơm (trị giá 5 triệu đồng) hỗ trợ người 
dân từ vùng dịch về tại các khu cách ly. Trong 
hai ngày 7 và 8/8/2021, Đoàn Thanh niên Chi 
nhánh cùng với các đơn vị tình nguyện đã tham 
gia chung tay hỗ trợ nấu hơn 1.500 suất cơm cho 
các khu cách ly.

Bích Phượng Trịnh Ngọc Hoàng
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     Ngày 15/7/2021, tại Bệnh viện 
Đa khoa Khu vực Long Khánh 
(TP. Long Khánh), Vietcombank Đông 
Đồng Nai đã trao tặng số tiền 50 
triệu đồng nhằm động viên và tri ân 
đội ngũ y, bác sĩ – lực lượng tuyến đầu 
trong công tác phòng, chống dịch 
COVID-19. 

Thay mặt Bệnh viện Đa khoa Khu vực 
Long Khánh, ông Phan Văn Huyên – 
Giám đốc Bệnh viện ghi nhận và cảm 
ơn Vietcombank đã quan tâm và hỗ 
trợ kịp thời đối với công tác phòng, 
chống dịch COVID-19, đồng thời cam 
kết sử dụng hiệu quả và đúng mục 
đích số tiền ủng hộ trên.

     Tham dự buổi trao tặng, ông Trần Thành 
Nam – Giám đốc Vietcombank Đông Đồng 
Nai chia sẻ: “Trải qua 58 năm hình thành và 
phát triển, Vietcombank đã và đang khẳng 
định vị thế là ngân hàng thương mại lớn, có 
chất lượng quản trị tốt, hoạt động hiệu quả 
cao nhất, chất lượng nguồn nhân lực tốt nhất 
tại Việt Nam và trách nhiệm với cộng đồng xã 
hội. Trong suốt chặng đường phát triển đó, 
Vietcombank luôn dành sự quan tâm đặc biệt 
cùng tâm huyết và những đóng góp thiết thực 
cho công tác an sinh xã hội. Việc tham gia tích 
cực vào các chương trình an sinh xã hội không 

chỉ thể hiện trách nhiệm của Vietcombank đối 
với cộng đồng mà còn là nguyện vọng chung 
của toàn thể cán bộ, nhân viên nhằm hướng 
tới một ngân hàng xanh phát triển bền vững 
vì cộng đồng, lan tỏa bản sắc nhân văn. Trong 
bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức 
phức tạp như hiện nay, với tinh thần “Chung tay 
cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19”, 
Vietcombank Đông Đồng Nai mong muốn góp 
phần thiết thực cùng cả nước nói chung và các 
cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực 
Long Khánh nói riêng có thêm nguồn lực để 
sớm chiến thắng dịch bệnh”.

Ông Trần Thành Nam – Giám đốc Vietcombank Đông Đồng Nai cùng đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện.

Nguyễn Thị Hòa

KẾT NỐI

Vietcombank Đông Đồng Nai Vietcombank Đông Đồng Nai

Vietcombank Tân Sài Gòn

   Ngày 26/7/2021, đại diện Vietcombank Đông Đồng Nai, ông Trần Thành Nam 
- Giám đốc Chi nhánh đã trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ Trung tâm Y tế huyện 
Trảng Bom trang bị vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

    Ngày 28/7/2021, Vietcombank 
Tân Sài Gòn đã tiến hành trao 
tặng tiền và 200 bộ kit test nhanh 
COVID-19 tới UBND Huyện Nhà Bè.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang 
diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, 
với tinh thần trách nhiệm và vai trò của 
một tổ chức tín dụng lớn trên địa bàn, 
Vietcombank Đông Đồng Nai mong muốn 
đóng góp một phần thiết thực, hỗ trợ thêm 
nguồn lực để chung tay cùng tỉnh nhà sớm 
đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống cho 
người dân.

Thay mặt Trung tâm Y tế huyện Trảng 
Bom, ông Nguyễn Đức Phước – Giám đốc 
Trung tâm Y tế đã ghi nhận và cảm ơn 
Vietcombank Đông Đồng Nai đã quan tâm 
và hỗ trợ kịp thời, đồng thời cam kết sử 
dụng hiệu quả và đúng mục đích số tiền 
ủng hộ trên.

   Vietcombank Tân Sài Gòn hi 
vọng góp sức mình cùng huyện 
nhà chung tay trong công tác 
phòng, chống COVID-19.

Ông Trần Thành Nam - Giám đốc Vietcombank Đông Đồng Nai 
(bên trái) trao số tiền ủng hộ cho ông Nguyễn Đức Phước - 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom.

Ông Huỳnh Song Hào – Giám đốc Vietcombank Tân Sài Gòn 
(bên phải) trao tặng cho đại diện UBND Huyện Nhà Bè.

Nguyễn Nhật Tân

Tống Thị Hoàng Hà
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Vietcombank Cà Mau

  “Cảm phục thay những người chiến sĩ/ 
Nhiều ngày qua chiếu đất màn trời…”. 
Bài hát ‘‘Chiến thắng COVID’’ không 
ngừng vang lên trong những ngày qua, 
trên các phương tiện truyền thông 
nhằm khích lệ, động viên các lực lượng 
chức năng và toàn dân trong công tác 
phòng, chống dịch COVID-19.

Để chia sẻ khó khăn và kịp thời động viên 
lực lượng y tế làm việc tại Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật Cà Mau (CDC Cà Mau), cán bộ, nhân 
viên Vietcombank Cà Mau đã ủng hộ số tiền là 
26,5 triệu đồng, góp phần vào công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, hưởng ứng thông điệp của Văn 
phòng UBND tỉnh Cà Mau; Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Cà Mau, Vietcombank Cà Mau đã 
ủng hộ 50 triệu đồng để tài trợ cho Quỹ phòng, 
chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Có thể nói, đại dịch lần này đã và đang gây 
tổn thất rất lớn cho nền kinh tế, nhận thức 
được điều này, Vietcombank nói chung, 
Vietcombank Cà Mau nói riêng luôn đồng 
hành cùng doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và 
các cá nhân vay vốn bằng cách hỗ trợ 0,5 - 1% 
lãi suất vay để giảm bớt phần nào áp lực, khó 
khăn trước đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa kinh doanh, 
vừa chống dịch, Vietcombank Cà Mau đã tuân 

thủ nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính 
phủ cũng như tuân thủ đầy đủ các hướng 
dẫn của tỉnh nhà; luôn thông tin và lan tỏa 
thông điệp 5K đến từng cán bộ, cùng nâng 
cao ý thức trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe 
bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hy vọng, với những nỗ lực của Vietcombank 
Cà Mau cùng tỉnh nhà tạo thành khối đoàn 
kết chiến thắng  dịch bệnh.

Đỗ Thùy Trang

Bí thư Đoàn Vietcombank Cà Mau trao tặng quà ủng hộ CDC 
Cà Mau. 

Các nhân viên CDC Cà Mau 
đang hỗ trợ người dân lấy 
mẫu xét nghiệm dịch tễ.

KẾT NỐI

   Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An, ngày 
28/7/2021, Vietcombank Long An đã ủng hộ số tiền 110 triệu đồng cho UBND 
TP. Tân An, thị xã Kiến Tường và các huyện: Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc.

Ngoài ra, đoàn viên Công đoàn cũng đã 
ủng hộ 62,5 triệu đồng góp phần chung tay 
phòng, chống dịch COVID-19 theo Lời kêu 
gọi của Công đoàn Vietcombank.

Bên cạnh hoạt động của chính quyền, 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
cũng đã tặng 700 áo đi mưa cho các chiến 
sĩ, dân phòng làm nhiệm vụ tại các chốt 

kiểm soát trên địa bàn tỉnh, góp phần san 
sẻ những khó khăn, vất vả của các anh.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trong 
năm 2021, Vietcombank Long An đã ủng hộ 
485,5 triệu đồng cho đến công tác phòng, 
chống dịch COVID-19, với mong muốn được 
chung tay, góp sức sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Long An tặng áo đi mưa cho các 
cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm 
soát Tân Bửu, Bến Lức, Long An.

Phạm Thị Kim Ngân Nguyễn Thế AnhVietcombank Long An
   Để chia sẻ khó khăn với các hộ dân 
tại khu phố 5, thị trấn Bến Lức, tỉnh 
Long An đang bị cách ly, phong toả 
do dịch COVID-19, ngày 5/8/2021, 
Đoàn Thanh niên Vietcombank Long An 
đã trao tặng 40 suất quà tặng là các 
thực phẩm cần thiết cho các hộ dân 
gặp khó khăn trong khu vực phong tỏa, 
tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Trước đó, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
cũng đã tặng 700 áo đi mưa cho các chiến 
sĩ, dân phòng làm nhiệm vụ tại các chốt 
kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Kim Ngân – Bí thư Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Long An tặng quà  cho đại diện bà con Khu phố 4, thị 

trấn Bến Lức, Bến Lức, Long An.

54 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 336 - THÁNG 9/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 336 - THÁNG 9/2021 55



    Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
TP. Hà Nội, chiều ngày 19/8/2021, 
Vietcombank Ba Đình đã ủng hộ 
2 tấn gạo và 167 chai dầu ăn cho 
UBND phường, nhằm tiếp thêm 
nguồn lực hỗ trợ các hộ gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19. Tổng 
giá trị ủng hộ là 34,5 triệu đồng.

  Ngày 19/7/2021, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
TP. HCM đã đại diện các cơ sở Đoàn Vietcombank 
trên địa bàn tiếp nhận phần quà hỗ trợ gồm 20 hộp 
– 500 bộ Test SGT-FLEX COVID-19 AG từ 
Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch.

Vietcombank Ba Đình

Vietcombank TP. Hồ Chí Minh

Phường Liễu Giai hiện có 16 tổ dân phố, với 
khoảng 25.000 dân. Hiện nay, do ảnh hưởng kéo 
dài của dịch bệnh COVID-19, nhiều hộ dân trên 
địa bàn phường, đặc biệt là hộ gia đình tại tổ dân 
phố số 2, 3, 5 gặp nhiều khó khăn do thu nhập 
giảm, nhiều hộ bị mất việc làm, các hộ gia đình 
có tạm trú không kịp về quê trước khi thành phố 
áp dụng quy định giãn cách.

Đây là các bộ test nhanh kết 
quả COVID-19 với mục tiêu phát 
hiện khẩn cấp các trường hợp nghi 
nhiễm trong khu vực hoạt động của 
Vietcombank, nhằm bảo vệ an toàn 
cho cán bộ, nhân viên ngân hàng, 
cho khách hàng đến giao dịch cũng 
như bảo đảm hoạt động xuyên suốt 
của Vietcombank trên địa bàn TP. HCM 
trong tình hình dịch đang diễn biến 
phức tạp.

Hoạt động này mang ý nghĩa 
thiết thực và thể hiện sự quan tâm, 
đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các 
chi nhánh Vietcombank với tinh 
thần chung “Một Vietcombank khỏe 
mạnh vì cộng đồng khỏe mạnh”.

 Như vậy, từ tháng 6/2021 đến nay, Vietcombank 
Ba Đình đã ủng hộ 434,5 triệu đồng cho các hoạt 
động phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, 
Chi nhánh cũng đã hỗ trợ khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai trong các đợt giảm 
lãi suất và phí với mong muốn cùng chính quyền 
giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng 
đẩy lùi dịch bệnh.

Đoàn viên Vietcombank TP. HCM đại diện các cơ sở 
Đoàn Vietcombank trên địa bàn tiếp nhận phần quà 

từ Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch.

Vietcombank Ba Đình trao tặng quà ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh
 khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cho UBND phường Liễu Giai.

Đoàn viên Vietcombank Sở giao dịch đóng gói các 
bộ test để gửi tặng các cơ sở Đoàn Vietcombank 
trên địa bàn TP. HCM.

Trần Ngọc Diệp 

Lê Cảnh Dương

KẾT NỐI

Vietcombank Nam Hà Nội

    Trước diễn biến phức tạp của dịch 
COVID-19, trong những ngày này, trái tim 
đồng bào cả nước đang hướng về tâm 
dịch tại TP. HCM với các hoạt động chia sẻ 
thiết thực. Công đoàn Cơ sở Vietcombank 
Nam Hà Nội đã phát động cuộc vận động 
ủng hộ 1 máy thở gửi tặng Bệnh viện Quân 
dân Y Miền Đông để giúp chữa trị kịp thời 
các bệnh nhân COVID-19 chuyển biến 
nặng.

    Tiếp nhận món quà, Đại tá Trương 
Quang Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân 
dân Y Miền Đông thay mặt cho tập thể cán 
bộ, nhân viên Bệnh viện và các bệnh nhân 
đang điều trị gửi lời cảm ơn chân thành 
tới tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank 
Nam Hà Nội. Ông cho biết, hiện nay, tình 
hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, 
bùng phát mạnh tại TP. HCM và các 
tỉnh phía Nam, việc có đủ máy thở là vô 
cùng cấp thiết đối với các bệnh nhân 
COVID-19 nặng. Trong điều kiện trang 
thiết bị y tế của Bệnh viện còn hạn chế, 
việc Vietcombank Nam Hà Nội trao tặng 
máy thở cho Bệnh viện là vô cùng ý nghĩa. 
Sự hỗ trợ đúng lúc, kịp thời là nguồn động 
viên to lớn với đội ngũ y, bác sĩ, giúp Bệnh 
viện có phương tiện tốt nhất, hỗ trợ người 
bệnh qua cơn nguy kịch.

     Trong tháng 6/2021, Vietcombank Nam Hà 
Nội đã trao tặng 225 khay test kháng nguyên 
định tính SARS-CoV-2 cho Bệnh viện Phụ sản 
Hà Nội để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19. Các hoạt động thiện nguyện, an sinh 
xã hội luôn được Chi nhánh chú trọng thể hiện 
vai trò và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Thầy thuốc ưu tú, Đại tá Trương Quang Việt - Giám đốc Bệnh viện 
Quân dân Y Miền Đông tiếp nhận máy thở được Vietcombank 

Nam Hà Nội trao tặng.

Phạm Quỳnh Hoa

  Ngày 29/7/2021, Vietcombank 
Nam Hà Nội đã trao tặng 1 máy thở 
trị giá 100 triệu đồng cho Bệnh viện 
Quân dân Y Miền Đông tại TP. HCM.
Việc trao tặng được thực hiện phối hợp 
với nhóm thiện nguyện Quỹ Hạt Vừng 
và báo điện tử Soha.vn.
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Vietcombank Nam Sài Gòn
  Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn 
đang diễn biến phức tạp trên cả nước, 
tiếp nối các hoạt động thiết thực 
hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 
của hệ thống Vietcombank, ngày 
3/8/2021, Vietcombank Nam Sài Gòn 
đã thực hiện trao tặng 1 chiếc 
máy thở TV-100 do Mỹ sản xuất, 
trị giá 500 triệu đồng cho Bệnh viện 
Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM.

    Tại buổi trao tặng, bà Nguyễn Thị Tố Hương – Chủ 
tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Vietcombank Nam 
Sài Gòn đã tận tay bàn giao chiếc máy cho Ban Giám 
đốc Bệnh viện và gửi lời động viên, thăm hỏi đội ngũ 
y, bác sĩ bệnh viện – những người đang ngày đêm 
bám trụ ở tuyến đầu để nỗ lực cứu chữa cho những 
bệnh nhân có biến chứng nặng do COVID-19.
   Tại địa bàn là tâm dịch của cả nước, các cơ sở y 
tế tại TP. HCM luôn ở tình trạng thiếu máy móc thiết 
bị và vật tư y tế khi hằng ngày phải đón số lượng 
lớn bệnh nhân. Việc trao tặng đã góp phần thiết thực 
để bổ sung cơ sở vật chất chữa trị cho bệnh nhân 
COVID-19 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, qua đó 
phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, 
nhân viên Vietcombank, lan tỏa hình ảnh một ngân 
hàng xanh luôn vì cộng đồng.

Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện trao Thư cảm ơn Vietcombank 
Nam Sài Gòn.

Bà Nguyễn Thị Tố Hương – Chủ tịch Công đoàn, Phó 
Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn bàn giao máy thở 

cho đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện.

Đặng Thành Thiện

KẾT NỐI

   Chiều ngày 9/8/2021, tại TP. Huế, Vietcombank Huế đã trao tặng cho Trung tâm 
Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế 
tại TP. HCM 10 bơm tiêm điện trị giá 235 triệu đồng.

      Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán 
bộ, nhân viên y tế đang công tác tại Trung 
tâm, GS. TS Phạm Như Hiệp – Giám đốc 
Bệnh viện Trung ương Huế gửi lời cảm ơn 
Vietcombank Huế về những hỗ trợ thiết thực 
và kịp thời về máy móc, trang thiết bị y tế 
cho Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh 
COVID-19, qua đó phát huy tối đa hiệu quả 
nhằm giảm thiểu tỷ lệ người bệnh COVID-19 
nặng, nguy kịch, cứu sống cho nhiều bệnh 
nhân; chung tay cùng TP. HCM đẩy lùi đại 
dịch.
      Tính từ đầu năm 2021, Vietcombank Huế 
đã đóng góp tổng cộng 555 triệu đồng cho 
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn. 

Ông Lý Hoàng Vũ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Huế (bên trái) 
trao tặng 10 bơm tiêm điện trị giá 235 triệu đồng cho GS. TS Phạm Như 

Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Vietcombank Huế Nguyễn Anh Tuấn

Vietcombank Tân Định

Thấu hiểu, đồng hành và chia sẻ với cộng đồng, đặc biệt là lực lượng tuyến 
đầu tại các bệnh viện đã và đang vất vả đêm ngày trong suốt thời gian qua, từ 
đầu tháng Tám đến nay, Vietcombank Tân Định đã thành lập Quỹ thiện nguyện 
“Vietcombank Tân Định và những người bạn”.

Bằng sự đóng góp của Ban Giám đốc, lãnh 
đạo các phòng của Chi nhánh, cùng các nhà 
hảo tâm, Quỹ thiện nguyện đã tiến hành trao 
tặng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn 
và Bệnh viện Nguyễn Trãi 2 máy thở Fish & 
Pakel New Zealand, với tổng trị giá 260 triệu 
đồng; trao tặng cho Bệnh viện Y học cổ truyền 
TP. HCM 5.000 khẩu trang y tế 4 lớp, 2.000 khẩu 
trang N95, 100 bộ bảo hộ cấp độ 3 (gồm 7 phụ 
kiện) và 2.000 đôi găng tay y tế. 

Cũng trong thời điểm này, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Tân Định cũng đã trao tặng vật 
tư y tế thiết yếu trị giá hơn 10 triệu đồng cho 
Thành Đoàn TP. HCM cùng 5 triệu đồng tiền 
mặt quyên góp ủng hộ chương trình thiện 
nguyện do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công 
nhân TP. HCM phát động, với mong muốn có 
thể kịp thời hỗ trợ được thật nhiều người vượt 
qua thời điểm khó khăn.

Trong tháng 8/2021, Vietcombank Tân Định 
cũng đã đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam trao tặng 3 máy thở đa năng 
cao cấp, với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng cho các 
bệnh viện tuyến đầu đang tập trung mọi nguồn 
lực để cứu chữa cho bệnh nhân. Các bệnh 
viện được hỗ trợ gồm: Bệnh viện Nguyễn Tri 
Phương, Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện 
Bệnh Nhiệt đới.

Nhận các thiết bị, đại diện các bệnh viện rất 
vui mừng và gửi lời cảm ơn đến Vietcombank 
nói chung và Vietcombank Tân Định nói riêng 
đã gửi những món quà ý nghĩa, kịp thời để các 
bệnh viện có thêm nguồn lực, các y, bác sĩ có 
thêm thiết bị cứu chữa cho các bệnh nhân, với 
hy vọng cả cộng đồng sớm chiến thắng đại dịch, 
đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Ông Ngô Minh Nhựt – Giám đốc Vietcombank Tân Định (bên phải) 
bàn giao máy thở cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Nam Sài Gòn và gửi lời động viên, thăm hỏi đội ngũ y bác sĩ.

Bà Vũ Thị Hồng Minh – Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng 
Vietcombank Tân Định (ngoài cùng bên trái) bàn giao máy thở cho 

đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Bà Vũ Thị Hồng Minh – Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng 
Vietcombank Tân Định (ngoài cùng bên phải) bàn giao máy thở cho 

đại diện Ban Giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Bà Vũ Thị Hồng Minh – Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng 
Vietcombank Tân Định (bên phải) bàn giao máy thở cho đại diện 

Ban Giám đốc bệnh viện Trưng Vương.

Nguyễn Trung Tín
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Vietcombank Trà Vinh

   Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, thời gian giãn cách 
xã hội kéo dài, Đoàn Thanh niên Vietcombank Trà Vinh đã 
phát động chương trình kêu gọi đoàn viên và toàn thể 
cán bộ, nhân viên Chi nhánh quyên góp hỗ trợ lương thực, 
thực phẩm thiết yếu, nước uống cho các chốt kiểm soát 
và khu vực bị phong tỏa, cách ly trong địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Số lượng hàng hóa quyên góp 
được gồm: 50 thùng mì; 50 kg đường; 
50 chai nước mắm; 50 chai dầu ăn; 
100 lốc nước đóng chai.

Ngày 30/7/2021, đại diện Đoàn 
Thanh niên Vietcombank Trà Vinh 
đã thực hiện trao tặng trực tiếp cho 
đơn vị đầu mối tiếp nhận là Đoàn 
Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 
Trà Vinh cùng Văn phòng Huyện ủy 
huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Ông Nguyễn Trọng Nhân – Bí thư Đoàn 
Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

Trà Vinh tiếp nhận quà tặng 
lương thực, thực phẩm thiết yếu của
 Đoàn Thanh niên Vietcombank Trà Vinh.

Bà Trần Thị Trúc – Chánh Văn phòng 
Huyện ủy huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 
tiếp nhận quà tặng 100 lốc nước 
đóng chai của Đoàn Thanh niên 

Vietcombank Trà Vinh.

Cao Nguyễn Thúy Vy

KẾT NỐI

    Tham dự sự kiện có ông Đỗ Tất Khá - 
Giám đốc Vietcombank Trà Vinh, ông Đỗ 
Thành Lý – Phó Giám đốc Vietcombank 
Trà Vinh; về phía Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Trà Vinh có ông Nguyễn Văn Triết - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh, bà Tô Thị Thu 
Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trà 
Vinh. 
     Giám đốc Vietcombank Trà Vinh đã trao 
số tiền 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, 
chống COVID-19 tỉnh Trà Vinh.  

Ông Đỗ Tất Khá - Giám đốc Vietcombank Trà Vinh (bên phải) 
và Ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh (bên trái).

  Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia  
ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch 
COVID-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Trà Vinh, ngày 26/7/2021, tại Văn phòng 
Tỉnh ủy Trà Vinh, đại diện Vietcombank 
Trà Vinh đã ủng hộ Quỹ phòng, chống 
COVID-19 của tỉnh số tiền 50 triệu đồng.

Vietcombank Vĩnh Long

  Nhằm chung tay ứng phó với dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, 
Vietcombank Vĩnh Long đã hỗ trợ tỉnh số tiền 500 triệu đồng để phục vụ công tác 
phòng, chống dịch tại địa phương. 

Chiều ngày 26/7/2021, Vietcombank Vĩnh 
Long đã trao số tiền 500 triệu đồng, trích từ 
nguồn an sinh xã hội của Vietcombank tài 
trợ cho tỉnh Vĩnh Long phòng, chống dịch 
COVID-19, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Vĩnh Long. Đây là hoạt động thể hiện trách 
nhiệm của Vietcombank trong việc chung tay 
cùng chính quyền địa phương và cộng đồng 
ứng phó với dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn và 
Đoàn Thanh niên tại Chi nhánh cũng có các 
hoạt động thiết thực hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành 
trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Long theo các chương trình thiết 
thực như: Mỗi cá nhân đã đóng góp một ngày 
lương, tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin, quyên góp 
để tài trợ cho các chốt kiểm soát dịch COVID-19 
trên địa bàn tỉnh với những nhu yếu phẩm: Nước 
uống, mì gói, áo mưa, khẩu trang, găng tay y tế…

Đoàn Thanh niên Vietcombank Vĩnh Long 
đã trao thiết bị, dụng cụ, vật dụng gồm: 10 máy 
đo nồng độ oxy trong máu, 9 máy lọc nước, 50 
ấm đun nước, 15 quạt gió, đèn LED, ổ điện, cồn 
sát khuẩn, sữa tươi, mì gói, vật dụng cá nhân… 
cho những người đang ở trong khu cách ly tập 
trung và 7 bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Long, trị 

giá 71,150 triệu đồng. Tính đến thời điểm ngày 
30/7/2021, tổng số tiền đoàn viên và cán bộ, 
nhân viên Vietcombank Vĩnh Long đã đóng góp 
là 144 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn 
Thanh niên Vietcombank Vĩnh Long cũng đã 
quyên góp ủng hộ 45 triệu đồng, tương đương 
3 tấn gạo kết hợp với Công ty TNHH MTV xổ 
số kiến thiết Vĩnh Long trao cho người bán vé 
số đang gặp khó khăn và phối hợp với Sở Công 
thương Vĩnh Long tặng áo bảo hộ, áo mưa cho 
Ban Quản lý chợ Vĩnh Long. 

Vietcombank Vĩnh Long vẫn đang tiếp tục 
các hoạt động để cùng chung tay chia sẻ khó 
khăn, tiếp thêm sức mạnh cho người dân cùng 
với đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn thêm quyết 
tâm đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Ông Phan Võ Phước Khánh – Giám đốc Vietcombank Vĩnh Long 
(thứ 2 từ trái sang) trao kinh phí tài trợ cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Vĩnh Long, ông Hồ Văn Huân.

Đoàn Thanh niên Vietcombank Vĩnh Long 
trao tặng nhu yếu phẩm cho chốt kiểm soát.

Văn Duy An    
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Vietcombank - ‘‘Mái nhà xanh yêu thương giữa mùa dịch bệnh’’

  Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. HCM  và khuyến nghị của Vietcombank 
Trụ sở chính thực hiện công tác “3 tại chỗ”, nhằm hạn chế sự tập trung đông 
người, giảm thiểu rủi ro trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
Việc triển khai “3 tại chỗ” (làm việc, cách ly và ăn nghỉ tại chỗ) thực tiễn cho 
thấy hiện là phương án hiệu quả, được nhiều doanh nghiệp tại TP. HCM và 
các tỉnh thành áp dụng.

Nhận thấy được sự cần thiết của công 
tác “3 tại chỗ”, Ban Giám đốc Vietcombank 
Sài Thành đã thực hiện triển khai phương 
án này, với 3 tiêu chí: Duy trì hoạt động 
của chi nhánh không bị gián đoạn bởi dịch 
bệnh; kiểm soát phòng chống dịch, và bảo 
vệ sức khỏe, an toàn cho cán bộ, nhân viên. 
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, giải pháp 
này không dễ dàng thực hiện, đòi hỏi hàng 
loạt các điều kiện khắt khe như: Hỗ trợ các 
bữa ăn, đảm bảo khoảng cách, đảm bảo an 
toàn cho sức khỏe cho cán bộ, nhân viên; 
gánh chịu thêm nhiều chi phí lớn hơn; hết 
sức cảnh giác phòng ngừa không để dịch 
xâm nhập từ bên ngoài, nếu xuất hiện mầm 
bệnh phải nhanh chóng được xử lý không 
để lây lan…

Trong thời điểm khó khăn này, Ban lãnh 
đạo Vietcombank đã luôn đồng hành cùng 
mỗi cán bộ, mỗi đơn vị, thực thi các biện 
pháp an toàn cao nhất để bảo vệ sức khỏe, 
đảm bảo quyền lợi cho toàn thể cán bộ, 
người lao động Vietcombank.

Sau một tháng vận hành “3 tại chỗ”, Ban 
Giám đốc và BCH Công Đoàn Vietcombank 
Sài Thành luôn quan tâm, hỗ trợ cùng cán 
bộ, nhân viên thực hiện các hoạt động 
nghiệp vụ chuyên môn cũng như công tác 

kiểm soát phòng chống dịch nhằm bảo vệ 
sức khỏe cho toàn thể lao động. Ngoài ra, 
các bạn đoàn viên, thanh niên sau khi hoàn 
thành giờ làm việc chuyên môn đã chính tay 
nấu những bữa ăn thật đa dạng, ngon và 
bổ dưỡng cho toàn thể anh chị em cán bộ, 
nhân viên Chi nhánh. 

Bữa ăn “3 tại chỗ”.

Lời cảm ơn bữa ăn “3 tại chỗ”.

Chế biến bữa ăn “3 tại chỗ”.

Trần Châu Thúy Vy

KẾT NỐI

Bùi Thị Anh Đào

VĂN HÓA

Phần quà của Cấp ủy, 
Ban Giám đốc, Ban Chấp 
hành Công đoàn Cơ sở 
Vietcombank Nam Sài 
Gòn tặng người lao động 
Chi nhánh.

Thông điệp được 
gắn lên mỗi phần 

quà.

‘‘Những bữa cơm ấm nồng
   Trao nhau niềm hy vọng
   Chung sức và đồng lòng
  Chống dịch 
  sẽ thành công. ’’

Và tôi tin, như lời một bài hát:
 “Sài Gòn tôi sẽ sớm mai sum vầy; 
sẽ không có dây, phố thưa lại đầy; 
Sài Gòn tôi sẽ tái sinh rạng ngời; 
sẽ như lúc xưa, sẽ lại vui”.

SÀI GÒN ƠI,
CỐ LÊN!

 Chưa khi nào Sài Gòn lặng yên như thế! Kể từ khi thành phố áp dụng giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị 15, rồi theo Chỉ thị 16 và hàng loạt giải pháp mạnh được đưa ra áp dụng 
nhằm sớm khống chế các ổ dịch, kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, 
khắp phố phường nay vắng người qua lại, chốt chặn và dây dăng đầy những 
con đường, ngõ nhỏ. Sài Gòn giờ đây xanh xao, tiêu điều, đau lòng người đến thế.

Số ca bệnh tăng cao, lực lượng y tế và 
các ban, ngành liên quan đang gồng mình 
lên từng giờ, từng phút để chống dịch, 
mà Sài Gòn mùa này lại lắm những cơn 
mưa, vất vả lắm thay! Và dân tộc mình vẫn 
thế, khắp cả nước đều hướng về Sài Gòn, 
những đợt chi viện, tăng cường nhân viên 
y tế, những tình nguyện viên sẵn sàng lên 
đường để cùng Sài Gòn kề vai chiến đấu, 
những chuyến xe chở đầy rau củ và lương 
thực được chắt chiu yêu thương từ khắp 
nẻo đường tiến về tiếp tế cho Sài Gòn. Sài 
Gòn ơi, cố lên!

Cuộc sống của người dân Sài Gòn 
những ngày giãn cách thật khó khăn, dù 
đó là người giàu hay người nghèo, dẫu vậy, 
người Sài Gòn luôn cố gắng chấp hành 
đúng quy định để đại dịch sớm được đẩy 
lùi, để Sài Gòn lại khỏe mạnh.

Là thành viên của đại gia đình 
Vietcombank, thật may mắn khi những 
cán bộ Vietcombank chúng tôi luôn được 
Ban lãnh đạo quan tâm, động viên, chia sẻ 
kịp thời. Bên cạnh đó, Cấp ủy Chi nhánh, 
Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn 
Cơ sở Vietcombank Nam Sài Gòn luôn sát 
cánh cùng đoàn viên, người lao động vượt 
qua đại dịch. Trong những ngày Sài Gòn 
thực hiện giãn cách xã hội như thế này, 
món quà nhỏ gồm những nhu yếu phẩm 
thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày như 
gạo, dầu, mắm… được Cấp ủy, Ban Giám 
đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở gửi 
tới toàn thể người lao động tại Chi nhánh 
là món quà vô cùng có ý nghĩa với gia đình 
nhỏ của mỗi người lao động, cũng như 
góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch 
của toàn thành phố.
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