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Ảnh bìa: Chào mừng ngày thành lập 
Vietcombank 1/4

THƯ TÒA SOẠN

Phó Tổng Giám đốc
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
Vietcombank

      Quý độc giả thân mến,

Tháng Mười Hai tới, mang theo cái lạnh hanh khô như để 
làm dịu bớt sự căng thẳng và những lo toan, bận bịu của 
dịp cuối năm. Khi cuốn lịch đi đến những trang cuối cùng, 
Vietcombank cũng dành thời gian để nhìn lại những điều mà 
cả tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đã cùng phấn đấu để 
làm được.

Vietcombank rất đỗi tự hào khi được vinh danh là đơn vị 
dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại uy tín 
năm 2021 và Top 50 Công ty đại chúng uy tín, hiệu quả. Đây 
là “trái ngọt” sau muôn vàn nỗ lực của toàn bộ đội ngũ, nhằm 
đáp lại sự tin tưởng mà khách hàng gửi gắm nơi chúng tôi.  

Luôn góp sức vì sự phát triển của đất nước, Vietcombank 
đã đồng hành cùng Diễn đàn Chủ động phục hồi và phát triển 
kinh tế, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh. Các nội dung mà đại 
diện Vietcombank tham gia với vai trò diễn giả đã một lần nữa 
khẳng định sự tận tâm của chúng tôi trong việc thực hiện các 
quyết sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ngân hàng 
Nhà nước, cũng như sự sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng doanh 
nghiệp và khách hàng; sự chủ động, tích cực trong công tác 
phòng, chống đại dịch COVID-19; sự ủng hộ kịp thời dành 
cho các tổ chức đoàn thể, các cơ sở y tế/ bệnh viện, chính 
quyền và nhân dân nhiều địa phương bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch COVID-19… Tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ công 
tác phòng, chống đại dịch COVID-19, Vietcombank đã được 
nhiều địa phương như TP. HCM, Bình Dương, Long An... khen 
thưởng.

Trong thời gian qua, Vietcombank cũng đồng hành cùng 
Hội thảo quốc gia Thúc đẩy tài chính toàn diện hướng tới phát 
triển bền vững nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam. Tại đây, 
các đại biểu đều cam kết hành động vì sự phát triển nông 
nghiệp, nông thôn; tiếp tục tham gia cung cấp các dịch vụ tài 
chính, đặc biệt là cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp 
phần thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện một cách hiệu 
quả và nhanh chóng nhất.

 Một năm nhiều khó khăn vì đại dịch COVID-19 sắp khép 
lại, nhưng đây cũng là một năm đánh dấu nhiều cố gắng của 
Chính phủ, của toàn dân. Vietcombank rất tự hào khi cũng 
góp một phần trong những cố gắng đó.

Tháng cuối cùng của năm 2021, chúc quý độc giả có 
những ngày an lành, ấm áp bên gia đình!

Trân trọng,                                              
Ban Biên tập

Kích thước: 19x27cm.
Giấy phép xuất bản Bản tin số 04/GP-XBBT do
Cục Báo Chí - Bộ TT&TT cấp ngày 06/01/2021
In tại Công ty cổ phần đầu tư Nhật Minh Quang
Số lượng bản in được cấp phép: 4.500 quyển
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TIÊU ĐIỂM
Vietcombank tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng

Top 10 ngân hàng thương mại uy tín năm 2021
Xuyến Chi

Đại diện Vietcombank nhận vinh danh 
Top 10 Ngân hàng thương mại 

uy tín năm 2021 từ Ban Tổ chức chương trình.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được vinh danh là 
đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại uy tín năm 2021 và 
Top 50 Công ty đại chúng uy tín, hiệu quả.

Lễ công bố chính thức do Công ty cổ phần 
Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối 
hợp cùng Báo điện tử VietNamNet - Bộ Thông 
tin và Truyền thông tổ chức tại Khách sạn JW 
Marriott, TP. Hà Nội, vào sáng 21/10/2021.

Năm 2021, Bảng xếp hạng Top 50 Công ty đại 
chúng uy tín và hiệu quả (VIX50) lần đầu tiên được 
công bố nhằm tôn vinh các công ty đại chúng uy 
tín và hoạt động hiệu quả, đã nỗ lực vượt trội để 
vươn lên trước những thách thức của dịch bệnh; 
đón bắt những cơ hội mới và đạt được những 
thành tựu đáng ghi nhận trong việc cung cấp các 
sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng, tạo dựng 
hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng và nhà 
đầu tư, thể hiện tiềm năng tăng trưởng, mức độ 
phát triển bền vững, chất lượng quản trị và vị thế 
trên thị trường.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Vũ Đăng Vinh - 
Tổng Giám đốc Vietnam Report cho biết, trong 2 
năm vừa qua, thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức 
do đại dịch COVID-19. Đại dịch đã ảnh hưởng tới 
hầu hết các doanh nghiệp những vẫn có những 
“gương mặt” nổi lên, tăng trưởng mạnh mẽ trong 
bão dịch. Điều này cho thấy, vai trò của việc xây 
dựng hình ảnh - uy tín của doanh nghiệp là một 
trong những yếu tố then chốt, mở ra sự phát triển 
thịnh vượng, ổn định và là chỗ dựa vững chắc của 
doanh nghiệp trong lòng khách hàng, nhất là trong 
bối cảnh toàn cầu hóa kiểu mới hậu COVID-19. 

Năm 2021 cũng là năm thứ 6 liên tiếp, 
Vietcombank vinh dự dẫn đầu bảng xếp hạng 
Top 10 Ngân hàng thương mại uy tín. Đây là kết 
quả dựa trên nghiên cứu và đánh giá độc lập của 
Vietnam Report nhằm vinh danh những đại diện 
ngân hàng hoạt động hiệu quả, giàu kinh nghiệm, 
có vị thế trong ngành, có đóng góp tích cực cho 
sự phát triển chung của toàn ngành, không ngừng 
nỗ lực vươn lên và để lại dấu ấn thương hiệu 
trong mắt khách hàng, người tiêu dùng và các đối 
tác đầu tư.

Đứng trước khó khăn do tác động của 
đại dịch COVID-19, thực hiện định hướng của 
Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, 
Vietcombank đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện 

“nhiệm vụ kép”, vừa đảm bảo hoạt động kinh 
doanh liên tục, an toàn, hiệu quả, vừa chung tay 
cùng cả nước quyết liệt phòng, chống dịch và 
chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân 
vượt qua khó khăn, góp phần nhanh chóng phục 
hồi, ổn định và phát triển kinh tế xã hội đất nước 
trong điều kiện bình thường mới. Vietcombank đã 
đưa ra nhiều giải pháp chủ động như đẩy mạnh 
các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng 
tiền mặt, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới tiện 
ích và phù hợp cho khách hàng trong thời gian 
dịch bệnh…  Vietcombank cũng luôn đi đầu trong 
việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu tác 
động của đại dịch thông qua các chương trình 
giảm lãi, phí, cơ cấu lại nợ cho khách hàng… với 
tổng số tiền lãi hỗ trợ trên 10.000 tỷ đồng trong 
các năm 2020 - 2021. 

Bên cạnh đó, kể từ khi đại dịch COVID-19 
bùng phát trong năm 2020 đến nay, Vietcombank 
đã cam kết và tài trợ lên đến gần 380 tỷ đồng để 
hỗ trợ các địa phương và ngành y tế trong công 
tác phòng, chống dịch COVID-19.

Vietcombank tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 
ngân hàng thương mại uy tín năm 2021

Vietcombank Thành Công – 20 năm hình thành và phát triển

Vietcombank triển khai thêm nhiều tính năng mới trên  
VCB Digibank

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 
tòa nhà Trụ sở chính Vietcombank

Độc đáo Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng

Vietcombank đồng hành cùng Diễn đàn “Chủ động phục hồi 
và phát triển kinh tế, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh”

Nghiệm thu kết quả ứng dụng các đề tài thuộc danh mục 
nhiệm vụ KH&CN năm 2018

Vietcombank Bình Dương – 22 năm niềm tin và hy vọng
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Vietcombank Kon Tum trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho 
học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
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Vietcombank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 
lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xuyến Chi

Đồng chí Phạm Quang Dũng - Đảng viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank  phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 20/10/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 7, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Hội nghị, về phía các Ban Đảng 
Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương, có sự tham dự của các đồng chí: Vũ Việt 
Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác 
phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung 
ương; Phạm Thị Lan Anh - Phó Vụ trưởng Vụ 
Kiểm tra tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; 
Bùi Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó 
Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Về phía Đảng ủy Vietcombank, có các đồng 
chí: Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng ủy khối  Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Đỗ Việt Hùng 
- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội 
đồng Quản trị; Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng 
Giám đốc phụ trách Ban điều hành; cùng các 
đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm 
Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị nhấn mạnh: Trong 9 tháng đầu năm 2021, 
bám sát các nghị quyết, kế hoạch và chương trình 
hành động của Đảng bộ Khối  Doanh nghiệp Trung 
ương, ngay từ đầu năm, Đảng bộ Vietcombank 
đã xây dựng và ban hành Nghị quyết lãnh đạo 
công tác xây dựng Đảng và công tác kinh doanh, 

các nghị quyết chuyên đề định hướng hoạt động 
cho cả nhiệm kỳ. Đồng thời, điều chỉnh kịp thời, 
sát thực tiễn mục tiêu và chiến lược kinh doanh 
phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và tác động 
của đại dịch COVID-19. Tập thể Ban Thường vụ, 
Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank đã tiếp tục 
phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, tăng cường 
vai trò lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương 
thức lãnh đạo để tập trung thực hiện tốt nhiệm 
vụ kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, đồng 
thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 
COVID-19. 

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Việt Hùng - 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội 
đồng Quản trị báo cáo kết quả công tác Đảng 
trong 9 tháng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm quý 
IV năm 2021; đồng chí Hồng Quang - Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản 
trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự báo cáo tổng kết 
công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ 
đảng viên.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank 
và các cấp ủy Đảng trực thuộc đã chủ động lãnh 

đạo, chỉ đạo việc chấp hành đường lối, chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; trong đó, đã tổ chức 
thành công Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học 
tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng, với quy mô toàn hệ thống; triển khai 
sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; bám 
sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối  Doanh 
nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước, 
vượt khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 tái 
bùng phát để thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
đơn vị, lãnh đạo toàn Đảng bộ hoàn thành các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ kinh doanh và làm tốt công tác xây 
dựng Đảng, chỉ đạo toàn hệ thống triển khai công 
tác phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả, giữ 
vững hoạt động kinh doanh, đảm bảo việc làm 
và an toàn, sức khỏe cho người lao động; góp 
phần tích cực vào kết quả chung của Đảng bộ 
Khối  Doanh nghiệp Trung ương, đảm bảo an sinh 
xã hội chung của đất nước.

TIÊU ĐIỂM

Toàn cảnh Hội nghị.



TIÊU ĐIỂM

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank phiên họp 
tháng 11/2021

Đảng ủy Vietcombank tham gia 
Hội nghị Tập huấn Công tác Xây dựng Đảng năm 2021 
do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Bùi Hồng Hải

Lê Hồng Quang
Ngày 2/11/2021, tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 

thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy 
Vietcombank đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ phiên họp tháng 11/2021.

Ngày 18/11/2021, tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 
Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tham gia 
“Hội nghị Tập huấn Công tác Xây dựng Đảng năm 2021” do Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức theo hình thức hệ thống 
truyền hình hội nghị của Vietcombank kết nối với điểm cầu trung tâm tại Hội 
trường tầng 8, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Việt 
Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác 
phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung 
ương; Phạm Thị Lan Anh - Phó Vụ trưởng Vụ 
Kiểm tra Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 
Về phía Vietcombank, có đồng chí Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung 
ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Vietcombank - chủ trì Hội nghị, cùng sự hiện diện 
của các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy Vietcombank; đại diện lãnh đạo Phòng/Ban: Tổ 
chức và Nhân sự; Chiến lược, Tuyên Giáo và Thư 

ký Tổng hợp; Giám sát và Kiểm tra Hoạt động; 
Văn phòng.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm 
túc, Hội nghị triển khai các nội dung:  Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh tháng 10/2021, 
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021; Báo 
cáo kết quả thực hiện công tác Xây dựng Đảng 
tháng 10/2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 
tháng 11/2021; Xin ý kiến kiện toàn cấp ủy Chi 
bộ Vietcombank Chi nhánh Phú Quốc, Sài Thành;  
Xin ý kiến về việc đổi tên Chi bộ Vietcombank Chi 
nhánh Sóc Sơn và các nội dung khác.

Đồng chí Phạm Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu tại TSC Đảng ủy Vietcombank.

Tại điểm cầu TSC, Đảng ủy Vietcombank tham dự 
có: đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng 
ủy, Thành viên HĐQT; đ/c Lại Hữu Phước - Ủy viên 
Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng 
Ban kiểm soát Vietcombank; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, 
đại diện lãnh đạo và cán bộ thực hiện công tác Đảng 
các đơn vị tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Viet-
combank; Một số phòng/ban liên quan có lịch làm việc 
trực tiếp tại cơ quan trong thời gian diễn ra Hội nghị. 
 Thông qua MS Team có: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng 
ủy Vietcombank; đại diện lãnh đạo và cán bộ thực hiện 
công tác Đảng các đơn vị thuộc TSC có lịch làm việc từ 
xa trong thời gian diễn ra Hội nghị.

Hội nghị “Tập huấn Công tác Xây dựng Đảng năm 
2021” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ 
chức có các nội dung: Tập huấn về nghiệp vụ công 
tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác tuyên giáo; công 
tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 
Đảng; công tác văn phòng cấp ủy. 

Hội  nghị  diễn  ra  trong  2  ngày  
18- 19/11/2021.

Báo cáo viên Ban Tổ chức Trung ương 
tập huấn Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, 

giới thiệu cán bộ ứng cử
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Đảng ủy Vietcombank tham dự Hội nghị thông báo nhanh 
kết quả của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng, 

do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức
Xuyến Chi

Hình ảnh điểm cầu chính của Vietcombank tại 
198 Trần Quang Khải, Hà Nội 
kết nối trực tuyến với Hội nghị.

Các đại biểu Vietcombank tham dự Hội nghị.

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức 
Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của 
Đảng; học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối.

Đảng bộ Vietcombank tham gia Hội nghị 
tại điểm cầu Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, 
Hà Nội và một số điểm cầu tại các chi nhánh 
Vietcombank, gồm các đồng chí: Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 
Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị; Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản 
trị; Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách Ban điều hành; các đồng chí Uỷ viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ; Thành viên Hội đồng Quản trị; Thành viên Ban 
điều hành; Trưởng các đơn vị tham mưu, giúp 
việc cho Đảng ủy Vietcombank; Chủ tịch Công 
đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tại các 
đầu cầu đã nghe Bí thư Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải thông báo 
nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII 
của Đảng, diễn ra tháng 10/2021. 

Về nội dung học tập, quán triệt, triển khai 
Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các 
doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp 
Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030”, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải nêu 
rõ, giai đoạn 2021 - 2025 và tiến tới năm 2030, 
nền kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ tiếp tục có 
đà phát triển nhanh nhờ kế thừa những thành 

quả từ giai đoạn trước và sự phục hồi mạnh sau 
khi kiểm soát dịch COVID-19. Kinh tế số, kinh tế 
tuần hoàn, tăng trưởng xanh là mô hình phát triển 
được nhiều quốc gia lựa chọn.

Theo đó, chuyển đổi số trở thành xu hướng 
tất yếu với các quốc gia, các doanh nghiệp trên 
toàn cầu và có tác động quan trọng đến tăng 
trưởng GDP quốc gia, năng suất lao động, năng 
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tại nước ta, 
trong giai đoạn 2021 - 2030, thực hiện chuyển đổi 
số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của 
nền kinh tế là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của 
đất nước, được xác định trong Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân 
hàng trong Khối là các doanh nghiệp Nhà nước 
lớn có năng lực và trách nhiệm đi đầu trong thực 
hiện chuyển đổi số, vừa đảm bảo vai trò dẫn dắt 
và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vừa 
góp phần lan tỏa, thực hiện thành công chuyển 
đổi số quốc gia.

Các đại biểu cũng nghe Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi, 
giải đáp với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia - 
Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Nhà 
nước”; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Nguyễn Huy Dũng đã thông tin về chuyên đề 
“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030”…

TIÊU ĐIỂM

Vietcombank đồng hành cùng Hội thảo quốc gia 
“Thúc đẩy tài chính toàn diện hướng tới phát triển bền vững 

nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam”
Trang Trần

Ngày 10/11/2021, Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Thúc đẩy tài chính toàn diện 
hướng tới phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam” đã diễn ra tại 
Hà Nội, do Tạp chí Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) tổ chức cùng sự đồng hành 
của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). 

Chủ trì Hội thảo là PGS. TS. Nguyễn Kim Anh 
- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, cùng sự tham dự của 
đại diện lãnh đạo một số bộ, ban ngành có liên 
quan. Về phía Vietcombank, có sự tham dự của 
TS. Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho biết, đối với 
ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã trình 
Chính phủ ban hành nhiều chính sách tín dụng 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và 
luôn xác định tín dụng nông nghiệp, nông thôn là 
một trong năm lĩnh vực ưu tiên. “Các tổ chức tín 
dụng tập trung đầu tư vốn, cơ chế thuận lợi về thủ 
tục, điều kiện, lãi suất... cho khách hàng trong khu 
vực nông nghiệp, nông thôn. Hệ thống ngân hàng 
Việt Nam có vai trò quan trọng không chỉ trong 
việc cấp tín dụng, mà còn hỗ trợ đắc lực cho các 
doanh nghiệp nông nghiệp bằng nhiều hình thức 
cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính như 
gói sản phẩm, dịch vụ cho thu mua chế biến xuất 
khẩu lương thực, gói sản phẩm dịch vụ dành cho 
hộ sản xuất...”, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh 
cho biết.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra một 
bức tranh toàn diện về cơ sở lý luận và thực tiễn 
giúp cho việc đề xuất và thực thi các giải pháp 

thúc đẩy phát triển bền vững nông nghiệp, nông 
thôn, góp phần thực hiện Chiến lược tài chính 
toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng 
năm 2030. Phiên Báo cáo chung gồm 3 báo cáo 
tham luận: Tham luận của Học viện Ngân hàng đề 
cập đến thực trạng tiếp cận dịch vụ tài chính ở 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa Việt Nam, trên cơ 
sở đó đề xuất giải pháp thúc đẩy tiếp cận tài chính 
toàn diện khu vực nông nghiệp, nông thôn và phát 
triển kinh tế bền vững; Tham luận của chuyên gia 
đến từ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển 
nông nghiệp, nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn) đánh giá việc tiếp cận chính sách 
tín dụng của các hộ gia đình nông thôn và đưa ra 
các giải pháp chính sách giúp cải thiện dịch vụ tín 
dụng cho khu vực nông thôn hợp lý, đa dạng hóa 
các nguồn vốn và sản phẩm tín dụng cho phát 
triển nông nghiệp, nông thôn; Tham luận của Viện 
Tài chính bền vững (trường ĐH Kinh tế TP. HCM) 
đã dựa vào các động cơ thúc đẩy doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chuyển đổi 
số và thực hành tài chính bền vững để đề xuất 
các giải pháp mà ngành ngân hàng cần triển khai 
nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch gắn 
liền với thích ứng biến đổi khí hậu và kết nối bền 
vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu trong bối 
cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
Phạm Mạnh Thắng (ngoài cùng, bên phải) 

tham dự Hội thảo.
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Các sản phẩm thẻ doanh nghiệp Vietcombank 
Visa Business được tích hợp tính năng hoàn tiền 
không giới hạn trên doanh số chi tiêu, với tỷ lệ 
hoàn tiền 0,4% cho thẻ tín dụng và 0,3% cho thẻ 
ghi nợ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tối đa. 
Ngoài ra, chủ thẻ có cơ hội tiếp cận hàng loạt 
ưu đãi hấp dẫn từ các đơn vị cung cấp dịch vụ 
marketing, quảng cáo trực tuyến, phần mềm vận 
hành… theo chương trình ưu đãi toàn cầu của 
Visa.

Thẻ do doanh nghiệp đăng ký phát hành và 
cấp cho chủ doanh nghiệp, nhân viên sử dụng để 
thanh toán chi phí hàng hóa, điện nước, quảng 
cáo, vé máy bay, taxi, khách sạn... Mọi chi tiêu đều 
được cập nhật trong báo cáo giao dịch thẻ. Ngoài 
ra, tính năng quản trị chi phí cho phép khách hàng 
có thể đặt hạn mức chi tiêu theo giao dịch, theo 
đơn vị chấp nhận thẻ hoặc theo lĩnh vực chi tiêu. 
Các công cụ này giúp doanh nghiệp ghi nhận chi 
phí, điều phối ngân sách một cách tối ưu, tiết kiệm 
thời gian và tăng hiệu quả quản trị.

 

Việc chuyển đổi sang VCB DigiBiz online 
áp dụng với khách hàng đảm bảo các điều 
kiện:

• Khách hàng đang sử dụng Gói dịch vụ 
thanh toán trên VCB-iB@nking

• Khách hàng có mô hình lập - duyệt lệnh 
02 cấp (01 cấp lập - 01 cấp duyệt)

• Chỉ có 01 Mã chủ tài khoản ở trạng thái 
“Đang sử dụng”

• Mã truy cập sẽ chuyển đổi có trạng thái 
“Đang sử dụng”

• Sử dụng một trong các phương thức 
xác thực: SMS OTP/ Smart OTP độc lập/ 
mToken/ Hard Token nâng cao.

Thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business 
áp dụng công nghệ thẻ chip EMV và phương thức 
bảo mật 3D-Secure, là các tiêu chuẩn bảo mật 
cao nhất, đảm bảo sự an toàn tối đa trong từng 
giao dịch của khách hàng. Contactless - công 
nghệ thanh toán không tiếp xúc cũng được tích 
hợp vào các sản phẩm thẻ, giúp chủ thẻ chỉ cần 
“chạm” để thanh toán.

Để phát hành thẻ, khách hàng có thể đến 
một trong gần 600 điểm giao dịch bất kỳ của 
Vietcombank trên toàn quốc.

Nhân dịp ra mắt 2 sản phẩm thẻ, Vietcombank 
ưu đãi tặng thêm 20 lần tỷ lệ hoàn tiền của thẻ, 
tương ứng với mức hoàn tiền 8% doanh số chi 
tiêu cho thẻ tín dụng và 6% doanh số chi tiêu cho 
thẻ ghi nợ. Chủ thẻ còn được miễn phí thường 
niên thẻ tín dụng và phí duy trì tài khoản thẻ ghi 
nợ khi phát hành mới. Chương trình triển khai từ 
1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

Hoàn tiền không giới hạn - Tiết kiệm 
chi phí vận hành 

Tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả 
quản trị doanh nghiệp

Tích hợp nhiều công nghệ hiện đại

Vietcombank ra mắt bộ giải pháp số hoàn toàn mới 
dành cho doanh nghiệp SME

Marketing Bán lẻ Tư liệu

Ngày 18/11/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
chính thức ra mắt bộ giải pháp số hoàn toàn mới dành cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (doanh nghiệp SME) bao gồm:  Dịch vụ Ngân hàng số VCB DigiBiz và các 
sản phẩm thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business, giúp doanh nghiệp có thể 
giao dịch một cách tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí tối đa.

VCB DigiBiz là dịch vụ ngân hàng số thế hệ 
mới, giúp doanh nghiệp có thể giao dịch mọi lúc, 
mọi nơi thông qua ứng dụng (app) VCB DigiBiz 
trên các chợ ứng dụng hoặc trên website của 
Vietcombank. Khách hàng chỉ cần sử dụng 1 tên 
truy cập, 1 mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên các 
kênh với 1 hạn mức giao dịch thống nhất. Giao 
diện VCB DigiBiz được thiết kế hiện đại, mang tới 
những trải nghiệm đơn giản và mới lạ.

Bên cạnh dịch vụ ngân hàng số, Vietcombank 
đồng thời ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng và ghi nợ 
quốc tế hoàn toàn mới dành cho doanh nghiệp 
SME với tên gọi Vietcombank Visa Business. Đây 
là các sản phẩm thẻ được triển khai trên nền tảng 
công nghệ số, với nhiều tiện ích thiết thực và ưu 
đãi hấp dẫn, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị 
doanh nghiệp.

Thiết kế thẻ được lấy cảm hứng từ cây quạt 
xếp - một vật dụng truyền thống để tạo ra cảm 
hứng của tương lai. Hình ảnh quạt giấy mở ra 
giúp liên tưởng đến tương lai rộng mở với sự 
hứng khởi trên nền tảng số hóa.

Dựa trên nghiên cứu về nhu cầu của doanh 
nghiệp SME, hệ thống phân quyền lập và duyệt 
lệnh trên VCB DigiBiz được thiết kế theo hướng 
đơn giản, linh hoạt với hai mô hình: Mô hình 1 cấp 
(vừa lập, vừa duyệt lệnh) và Mô hình 2 cấp (1 cấp 
lập và 1 cấp duyệt). Ngay sau khi đăng ký dịch và 
kích hoạt dịch vụ thành công, khách hàng có thể 
tạo thêm các mã lập lệnh, mã duyệt lệnh và phân 
quyền cho các cá nhân trong doanh nghiệp sử 
dụng.

Để đăng ký dịch vụ, khách hàng có thể đến 
một trong gần 600 điểm giao dịch bất kỳ của 
Vietcombank trên toàn quốc. Nếu đang sử dụng 
dịch vụ ngân hàng trực tuyến dành cho doanh 
nghiệp (VCB-iB@nking), khách hàng có thể đăng 
ký chuyển đổi sang VCB DigiBiz hoàn toàn online.

VCB DigiBiz sử dụng 2 phương thức xác 
thực là Smart OTP (xác thực thông qua ứng dụng 
trên điện thoại - được tích hợp ngay trên ứng 
dụng VCB DigiBiz) và Hard Token (thiết bị vật lý), 
mang tới sự tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo an toàn 
tối đa cho khách hàng. Với các phương thức xác 
thực hiện đại, hạn mức giao dịch tối đa trên VCB 
DigiBiz lên tới 100 tỷ đồng/ngày (đối với VND) 
hoặc 4,5 triệu USD (đối với giao dịch ngoại tệ).

Đặc biệt, Vietcombank miễn toàn bộ phí giao 
dịch và phí duy trì trên VCB DigiBiz (bao gồm: Phí 
sử dụng dịch vụ, Phí chuyển tiền, Phí Thanh toán 
theo bảng kê, Phí nộp ngân sách Nhà nước …) 
từ khi ra mắt đến hết ngày 31/5/2022. Việc miễn 
phí không áp dụng với phí sử dụng thiết bị Hard 
Token.

NGÂN HÀNG SỐ VCB DIGIBIZ – 
GIAO DỊCH “0 ĐỒNG PHÍ”

BỘ ĐÔI SẢN PHẨM THẺ DOANH NGHIỆP 
– HOÀN TIỀN KHÔNG GIỚI HẠN

Lập và duyệt lệnh đơn giản

Thiết kế “mở ra tương lai”

Đăng ký dịch vụ dễ dàng

An toàn với phương thức xác thực 
Smart OTP và Hard Token

NỔI BẬT
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Thông tin chi tiết tại: http://sme.vietcombank.
com.vn/
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TS. Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank phát biểu tại Hội thảo.

Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị 
Vietcombank trao đổi tại buổi Tọa đàm.

giải pháp và kiến nghị về phát triển ngân hàng 
thông minh trong quá trình thực hiện CNH, HĐH 
đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại Hội thảo, đại diện Vietcombank, 
Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc 
khẳng định tầm quan trọng của việc chuyển đổi số 
trong ngân hàng và cho biết, nhận thức được xu 
thế chuyển đổi số mạnh mẽ tại Việt Nam và tầm 
quan trọng của chuyển đổi số trong chiến lược 
phát triển lâu dài của Vietcombank, thời gian qua, 
Vietcombank đã liên tục nâng cấp đầu tư các nền 
tảng hạ tầng công nghệ mới cho chuyển đổi số, 
nâng cấp các ứng dụng trên nền tảng số đa kênh 
hợp nhất và liên tục cải tiến, nâng cấp các tính 
năng trên Mobile Banking để mang lại những trải 
nghiệm tốt hơn cho khách hàng trong các giao 
dịch trực tuyến nhằm chinh phục các mục tiêu 
chiến lược mới trong kỷ nguyên số.

Sau hội thảo, các nội dung ý kiến, kiến nghị 
và đề xuất của các chuyên gia và các nhà khoa 
học sẽ được tập hợp và báo cáo với Thủ tướng 
và các Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước 
tại phiên toàn thể làm cơ sở cho việc định hướng 
và ban hành các chủ trương, chính sách về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045.

Buổi chiều cùng ngày đã diễn ra Tọa đàm 
trực tuyến các lãnh đạo ngân hàng “Xây dựng 
kết nối bền vững với khách hàng trong chiến lược 
phát triển ngân hàng số”.

Tọa đàm được tổ chức với mục đích tạo lập 
diễn đàn chuyên sâu cho lãnh đạo các ngân hàng 
Việt Nam được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với 
các chuyên gia uy tín trong quá trình phát triển 
ngân hàng số, qua đó cung cấp thêm những đề 
xuất, kiến nghị kịp thời nhằm hoàn thiện khuôn 
khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi 
số ngành ngân hàng, góp phần thúc đẩy chuyển 
đổi số quốc gia.

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Anh Tuấn 
- Thành viên HĐQT tham dự và có những chia sẻ 
cũng như trao đổi, thảo luận về các chủ đề: xây 
dựng hệ sinh thái ngân hàng số và gắn kết nhu 
cầu khách hàng với các hoạt động của ngân hàng 
số; nâng cao dịch vụ quản lý tài chính cá nhân 
trong kỷ nguyên số; điện toán đám mây - xương 
sống để thúc đẩy hợp tác bền vững và sáng tạo…

Lãnh đạo Vietcombank tham dự các sự kiện trong 
khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ 3 

về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2021
Xuyến Chi

Ngày 18/11, Đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã tham dự các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và 
Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về Công nghiệp 4.0 – Industry  4.0 Summit 2021.

Các hoạt động  gồm: Hội thảo chuyên đề 
10,  với chủ đề “Phát triển ngân hàng thông minh 
trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, do Ban Kinh 
tế Trung ương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam tổ chức và Tọa đàm trực tuyến các lãnh 
đạo ngân hàng “Xây dựng kết nối bền vững với 
khách hàng trong chiến lược phát triển ngân hàng 
số” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hiệp 
hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức. 

Hội thảo “Phát triển ngân hàng thông minh 
trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã diễn ra với 
sự tham dự của 50 đại biểu trực tiếp và khoảng 
300 đại biểu trực tuyến.

Chủ trì Hội thảo, có: PGS. TS. Nguyễn Kim 
Anh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam; TS. Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương; ông Nguyễn Quốc Hùng 
- Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và 
TS. Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank.

Hội thảo tập trung thảo luận và làm rõ những 
nội dung về bối cảnh phát triển ngân hàng thông 
minh trên thế giới và trong khu vực, sự cần thiết 
chuyển đổi sang mô hình ngân hàng thông minh, 
các chiến lược và giải pháp toàn diện thúc đẩy 
phát triển ngân hàng thông minh và các giải pháp 
đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin cho 
ngân hàng thông minh... để từ đó đề xuất những 

Toàn cảnh Hội thảo.

NỔI BẬT
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Vietcombank trao 2,5 tỷ đồng hỗ trợ  chương trình 
“Sóng và máy tính cho em” tỉnh Hậu Giang

Xuyến Chi

Ngày 1/11, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao 
kinh phí tài trợ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của tỉnh Hậu Giang, với 
số tiền 2,5 tỷ đồng, tương đương 1.000 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn chưa có thiết bị học tập trực tuyến.

Tham dự lễ tiếp nhận, về phía tỉnh Hậu Giang 
có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Thái Thu 
Xương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành 
tỉnh. Về phía Vietcombank có ông Hồng Quang – 
Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Khối 
Nhân sự.

Tại lễ trao tặng, ông Hồng Quang, thành viên 
Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Khối nhân sự 
Vietcombank chia sẻ: Mục tiêu mà Vietcombank 
muốn hướng tới là tích cực hỗ trợ về cả vật chất 
lẫn tinh thần, làm sao tất cả học sinh, giáo viên 
của tỉnh Hậu Giang đều có đủ thiết bị dạy và học 
trực tuyến an toàn, phòng chống dịch COVID-19 
hiệu quả. Thời gian tới, Vietcombank sẽ luôn đồng 
hành cùng tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội 
khác.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đồng Văn Thanh 
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi 
lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động Vietcombank, đồng thời 
nhấn mạnh nguồn hỗ trợ kinh phí này hết sức có ý 
nghĩa, kịp thời, tạo thêm động lực để học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn của tỉnh có đủ điều kiện học 
tập trực tuyến, đáp ứng tốt nhiệm vụ năm học. 
Thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào 

tạo cùng các sở, ngành, địa phương tổ chức mua 
sắm và xây dựng kế hoạch phân phối, sử dụng 
hiệu quả kinh phí tài trợ từ Vietcombank đã trao 
tặng và hỗ trợ cho học sinh Hậu Giang.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” 
do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát 
động là một chương trình có ý nghĩa xã hội và 
nhân văn sâu sắc. Tại Lễ phát động chương trình 
diễn ra hồi tháng 9/2021, Vietcombank đã ủng hộ 
25 tỷ đồng, tương đương 10.000 máy tính nhằm 
hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
có điều kiện học tập hiệu quả hơn, đặc biệt trong 
thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Với mục tiêu xuyên suốt là hướng tới một 
ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng 
đồng, trong những năm qua, hoạt động an sinh 
xã hội của Vietcombank không ngừng được đẩy 
mạnh với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, 
được triển khai trên quy mô lớn, đóng góp vào 
sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội, trong 
đó tập trung vào hai lĩnh vực trọng điểm là giáo 
dục và y tế. Với việc đầu tư cho các chương trình 
cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục, Vietcombank 
đã khẳng định cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ 
của đất nước, hỗ trợ các em phát huy tài năng và 
trí tuệ của mình; đồng thời khẳng định sự quan 
tâm đến sự nghiệp trồng người, tạo động lực đưa 
phong trào thi đua trong học tập ngày càng phát 
triển.

Đại diện Vietcombank, ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc 
Khối Nhân sự Vietcombank trao biển ủng hộ cho đại diện tỉnh Hậu Giang, bà Hồ Thu Ánh - 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang.

Vietcombank tiếp nhận màng phim kháng virus COVID-19 
do Đại sứ quán Israel trao tặng

Trang Trần

Ngày 11/11/2021, tại Trụ sở chính, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ tiếp nhận 
màng phim kháng virus COVID-19 do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và 
hãng Polifilm của Israel trao tặng.

Màng phim kháng virus có công dụng tạo ra 
lớp bảo vệ an toàn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, 
người lao động và khách hàng khi được dán trên 
các bề mặt thường xuyên tiếp xúc. 

Tại tòa nhà Vietcombank Trụ sở chính, màng 
phim sẽ được dán tại các vị trí có nhiều tiếp xúc 
tay như màn hình cảm ứng máy ATM, quầy tiếp 
đón khách hàng, tay cầm cửa ra vào, bảng nút 
bấm thang máy, tay vịn cầu thang. Màng phim 
Polifilm trong suốt có thành phần hoạt tính dựa 
trên các ion kim loại, giống chức năng của xà 
phòng hoặc chất khử trùng, tấn công lớp vỏ của 
mầm bệnh và khiến chúng trở nên vô hại.

Kết quả kiểm nghiệm kháng virus SARS-
CoV-2 theo chuẩn ISO 21702:2019 cho thấy màng 
phim khả năng giảm tới 98% virus trên bề mặt sử 
dụng và khả năng kháng khuẩn lên tới 99% sau 
24h. 

Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar chia 
sẻ, ông rất cảm phục công tác phòng, chống cũng 
như điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam 
trong thời gian qua. Mặt khác, Nhà nước Israel rất 
vui mừng khi được góp phần vào nỗ lực phòng, 
chống COVID-19 của Việt Nam. Đại sứ quán Israel 
tại Việt Nam tin rằng, sự hỗ trợ này sẽ đóng góp 
một phần trong nỗ lực của các đơn vị được trao 
tặng nhằm bảo vệ đội ngũ cán bộ, nhân viên, 

người lao động, khách hàng, đối tác và phục vụ 
công tác phòng, chống dịch trong bối cảnh dịch 
COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường. 

Thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông 
Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách Ban điều hành Vietcombank đã gửi lời cảm 
ơn sâu sắc đến Đại sứ và Đại sứ quán Israel tại 
Việt Nam về những hỗ trợ trong thời gian qua. Ông 
Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Vietcombank đặc 
biệt quan tâm tới công tác chống nhiễm khuẩn 
tại môi trường công sở, cũng như việc đảm bảo 
môi trường làm việc và giao dịch an toàn nhất 
cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động 
và khách hàng. Đến nay, 98% cán bộ, nhân viên, 
người lao động đang công tác tại Vietcombank 
đều đã được tiêm vắc xin đầy đủ, đồng thời, 
Ban Lãnh đạo cũng đã đưa ra nhiều chính sách 
điều hành linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch 
bệnh đang lan rộng trên toàn lãnh thổ Việt Nam 
trong 6 tháng trở lại đây. Màng phim kháng virus 
COVID-19 được trao tặng hôm nay cũng là một 
trong những biện pháp quan trọng mà Ban Lãnh 
đạo Vietcombank tin rằng sẽ giúp bảo vệ tối đa 
cán bộ, nhân viên, người lao động và khách hàng, 
đối tác trong hoạt động hằng ngày.

Israel được biết đến là quốc gia ứng dụng 
công nghệ sáng tạo trong y tế, đặc biệt là trong 
đại dịch COVID-19. Theo số liệu của Phòng 
Thương mại và Kinh tế Israel, hiện có hơn 100 
công ty Israel đang ứng dụng công nghệ cao để 
hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, tại buổi trao đổi, hai bên cũng 
thống nhất sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động 
hợp tác xúc tiến thương mại song phương trong 
thời gian tới. Theo đó, Đại sứ quán Israel sẽ giới 
thiệu các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực 
an ninh thông tin, công nghệ tài chính và fintech 
theo nhu cầu của Vietcombank để hai phía tìm 
hiểu khả năng hợp tác, đồng thời, giữa Đại sứ 
quán Israel và Vietcombank cũng sẽ cùng phối 
hợp giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Israel với 
các khách hàng phù hợp của Vietcombank nhằm 
hỗ trợ các doanh nghiệp Israel và Việt Nam mở 
rộng cơ hội hợp tác kinh doanh và thúc đẩy hoạt 
động thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành 
Nguyễn Thanh Tùng (bên trái) thay mặt Ban Lãnh 

đạo Vietcombank tiếp nhận màng phim kháng virus 
COVID-19 do ông Nadav Eshcar - Đại sứ Israel tại 

Việt Nam và hãng Polifilm (Israel) trao tặng.
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Đảng ủy Vietcombank tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận 
chính trị cho đảng viên mới Xuyến Chi

Ngày 17/11/2021, tại Trụ sở chính, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 
Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức 
khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 112 đảng viên mới bằng hình thức 
trực tuyến (đầu cầu chính tại Trụ sở chính và các điểm cầu chi nhánh).

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên 
mới do ThS. Mai Yến Nga - Phó Vụ trưởng Vụ 
Lý luận, Ban Tuyên giáo Trung ương;  TS Nguyễn 
Thị Tiếp - Báo cáo viên Trung ương và ThS. Ngô 
Thị Thiết - Trưởng phòng Giáo vụ, Trung tâm Bồi 
dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương trực tiếp truyền đạt kiến thức.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí 
Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng 
ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị Vietcombank 
nhấn mạnh: Trong những năm qua, thực hiện 
sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương và sự điều hành của 
Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã đoàn kết, đồng lòng, lãnh đạo, 
chỉ đạo Vietcombank vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính 
trị, trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu 
Việt Nam. Vietcombank không chỉ lãnh đạo đơn 
vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà còn 
thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ 
chức đảng trong doanh nghiệp; đã lãnh đạo, chỉ 
đạo toàn diện các mặt hoạt động công tác xây 
dựng Đảng. Hiện nay, Đảng bộ Vietcombank có 
74 tổ chức đảng cơ sở, gồm 20 Đảng bộ và 54 Chi 
bộ, với 3.672 đảng viên. Tính đến hết 15/11/2021 
, Đảng bộ Vietcombank đã kết nạp được 204/200 

đảng viên mới (đạt 102% kế hoạch năm).
Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí Đỗ Việt 

Hùng đã đề nghị mỗi học viên cần nêu cao ý thức 
học tập; nghiêm túc, tập trung, tiếp thu đầy đủ 
nội dung các chuyên đề; phát huy tính tích cực 
trong học tập, mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi cùng 
với các báo cáo viên để hiểu rõ hơn nội dung các 
chuyên đề.

Lớp học diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 
đến ngày 19/11, với các chuyên đề: Phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, Xây 
dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; 
Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; 
Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công 
tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu rèn luyện 
để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng 
sản Việt Nam; Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho 
hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc 
lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tăng 
cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và  tích 
cực hội nhập quốc tế; Phát triển GD&ĐT, KH&CN; 
xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt 
Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Xây 
dựng Đảng về đạo đức.

ThS. Mai Yến Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận, 
Ban Tuyên giáo Trung ương giảng dạy lớp 

bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên mới 
qua màn hình trực tuyến.

Đồng chí Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực 
Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị Vietcombank 

phát biểu khai giảng lớp học.

Đảng ủy Vietcombank tổ chức lớp bồi dưỡng
nhận thức về Đảng

Xuyến Chi

Ngày 20/10/2021, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng bằng 
hình thức trực tuyến.

Tham dự khai giảng lớp học có các đồng chí: 
TS. Nguyễn Thị Tiếp - Báo cáo viên Trung ương; 
Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, 
Thành viên Hội đồng Quản trị Vietcombank; cùng 
sự tham dự của 304 học viên là quần chúng ưu 
tú của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ 
Vietcombank tại các điểm cầu trực tuyến. 

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đỗ 
Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, 
Thành viên Hội đồng Quản trị Vietcombank nhấn 
mạnh: Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến 
phức tạp, thực hiện định hướng của Chính phủ 
và Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank tiếp tục thực hiện phương châm 
hành động “Chuyển đổi, Hiệu quả, Bền vững” và 
quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm, Hành 
động, Sáng tạo”; trọng tâm là đổi mới mô hình 
tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu 
hoạt động, đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu 
quả và nâng cao năng suất lao động. 

Bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh, 
Đảng ủy Vietcombank luôn quan tâm chăm lo, chú 
trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và công 

tác cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, nội 
dung sinh hoạt Đảng theo hướng thiết thực, phù 
hợp với điều kiện, tình hình hoạt động kinh doanh 
của Vietcombank. Tổng số Đảng bộ, Chi bộ cơ 
sở trực thuộc Đảng bộ Vietcombank hiện nay là 
74 tổ chức cơ sở đảng, trong đó gồm 20 Đảng 
bộ và 54 Chi bộ cơ sở, với 3.665 đảng viên. Tính 
đến hết tháng 9/2021, Đảng bộ Vietcombank đã 
kết nạp được 193 đảng viên mới, đạt 96,5% kế 
hoạch năm.

Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí Đỗ Việt 
Hùng đề nghị mỗi học viên cần nêu cao ý thức 
học tập; nghiêm túc, tập trung, tiếp thu đầy đủ 
nội dung chương trình học tập; chấp hành nghiêm 
chỉnh nội quy lớp học.

Lớp học diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20 đến 
ngày 22/10, với các chuyên đề: Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; 
Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội 
dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam…

TS. Nguyễn Thị Tiếp - Báo cáo viên Trung ương giảng dạy lớp bồi dưỡng 
nhận thức về Đảng cho các học viên qua màn hình trực tuyến.
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Đồng chí Bùi Lan Hương - Trưởng phòng Thông tin 
tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Đảng ủy 

Khối Doanh nghiệp Trung ương  trao giải Ba cho 
Chi bộ 9 và Chi bộ 13.

Đồng chí Hồ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Sở giao dịch trao giải Khuyến khích cho 
Chi bộ 1, 2, 7.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong 
điều kiện bình thường mới, Ban Chấp hành Đảng 
bộ Vietcombank Sở giao dịch đã thống nhất lựa 
chọn hình thức tổ chức cuộc thi “Khơi dậy khát 
vọng phát triển Vietcombank Sở giao dịch” dưới 
hình thức tác phẩm video clip của mỗi Chi bộ kết 
hợp với việc trình bày tác phẩm dự thi trên sân 
khấu.

Tại Hội thi, 15 chi bộ đã mang đến cuộc thi 
những tác phẩm dự thi có chất lượng, thể hiện sự 
sáng tạo trong ý tưởng khi truyền tải sinh động, 
sâu sắc những giá trị, thông điệp về văn hóa, tư 
tưởng, sức mạnh con người Vietcombank trong 
thời đại mới, thể hiện khí thế hào hùng, sôi nổi, 
mang đậm tính nhân văn và hơi thở cuộc sống 
cùng với những nỗ lực vượt qua những thách 
thức hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc thi, đồng chí Đỗ 
Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, 
Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank đã ghi 
nhận và biểu dương những kết quả đạt được của 
Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch thời gian qua 
trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, đóng góp tích cực vào kết quả chung 
của Đảng bộ Vietcombank trong bối cảnh kinh tế 
xã hội đang đối mặt với nhiều thách thức. Đồng 
chí đánh giá cao Đảng bộ Vietcombank Sở giao 
dịch là đơn vị đã tiên phong trong việc tổ chức tìm hiểu và triển khai các nghị quyết của Đảng bộ 

Vietcombank, đồng thời tin tưởng rằng dưới sự 
quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy cùng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên trẻ, năng động, nhiệt huyết và có 
chuyên môn cao, Đảng bộ Vietcombank Sở giao 
dịch sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật 
hơn trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Giám khảo cuộc thi, đồng 
chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy Trụ sở 
chính, Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank, 
Trưởng Ban Giám khảo đã công bố kết quả 
cuộc thi, với 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 2 Giải Ba và 
3 Giải Khuyến khích cho các đội thi đến từ 15 
Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở giao dịch. Đồng 
chí Nguyễn Mạnh Hùng đã biểu dương Đảng bộ 
Sở giao dịch với nhiều nỗ lực để tổ chức thành 
công cuộc thi trong bối cảnh vừa phòng chống 
dịch COVID-19, vừa đảm bảo kinh doanh hiệu 
quả, đồng thời đánh giá cao các chi bộ trực thuộc 
đã mang tới cho cuộc thi nhiều tiết mục có chất 
lượng, thể hiện khát vọng phát triển Vietcombank 
Sở giao dịch đậm chất sáng tạo, phát huy giá trị 
văn hoá, sức mạnh và con người cùng những nỗ 
lực, khát khao cống hiến, vươn lên, không bằng 
lòng với những gì đã đạt được đúng như tinh thần 
Nghị quyết 441 của Đảng bộ Vietcombank.
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Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch tổ chức Cuộc thi 
“Khơi dậy khát vọng phát triển Vietcombank Sở giao dịch”

Phạm Thu Lan

Ngày 30/10/2021, tại trụ sở 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ 
Vietcombank Sở giao dịch đã tổ chức Cuộc thi “Khơi dậy khát vọng phát triển 
Vietcombank Sở giao dịch”.

Tham dự chương trình, về phía Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Bùi Lan 
Hương - Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền, 
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy 
Vietcombank có các đồng chí: Đỗ Việt Hùng - Phó 
Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng 
Quản trị; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Bí thư 
Đảng ủy Trụ sở chính, Thành viên Hội đồng Quản 
trị. Về phía Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch, có 
đồng chí Hồ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Sở giao dịch; cùng các đồng chí Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban 
Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và đại 
diện các đảng viên, quần chúng ưu tú của 15 Chi 
bộ trực thuộc.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, đồng chí 
Hồ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Sở giao dịch đã nhấn mạnh: Với mục 
tiêu tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên những nội 
dung quan trọng của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và 
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vietcombank 
lần thứ IV, trong đó nổi bật là Nghị quyết về “Khơi 
dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc”, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch 
đã phát động cuộc thi “Khơi dậy khát vọng phát 
triển Vietcombank Sở giao dịch” tới toàn thể cán 
bộ, đảng viên nhằm mục đích khơi dậy khát vọng 
phát triển Vietcombank trong mỗi cán bộ, đảng 
viên; nâng cao niềm tin, lòng tự hào và tinh thần 
trách nhiệm cống hiến của cán bộ, đảng viên đối 
với Vietcombank nói chung và Chi nhánh Sở giao 
dịch nói riêng. Tiếp nối những thành công của 
nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhằm hiện thực hoá các 
mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 
2020 - 2025 của Đảng bộ Vietcombank Sở giao 
dịch, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham 
gia của các cán bộ, đảng viên, tạo được hiệu ứng 
lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Vietcombank 
Sở giao dịch, trở thành đơn vị đi đầu trong việc 
hiện thực hóa, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng bộ cấp trên dưới nhiều hình thức đổi 
mới, sáng tạo.

Đồng chí Đỗ Việt Hùng, Phó Bí thư thường trực 
Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị Vietcombank 

trao giải Nhất cho Chi bộ 3.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy 

Trụ sở chính, Thành viên Hội đồng Quản trị 
Vietcombank trao giải Nhì cho Chi bộ 10.
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Vietcombank đồng hành cùng Diễn đàn “Chủ động phục hồi 
và phát triển kinh tế, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh”

Đặng Thành

Ngày 27/10/2021, tại Hà Nội, Diễn đàn “Chủ động phục hồi và phát triển kinh tế, 
thích ứng với bối cảnh dịch bệnh” đã được Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp 
cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức. Diễn đàn được tổ chức dưới hình thức 
trực tuyến với điểm cầu chính tại Thời báo Tài chính Việt Nam, Hà Nội. Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã đồng hành cùng diễn đàn rất có 
ý nghĩa này.

Tham dự diễn đàn, có các vị đại biểu, khách 
mời: Ông Vũ Xuân Bách - Phó Tổng Cục trưởng 
Tổng cục Thuế; ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Hải quan; ông Phạm Thu 
Phong - Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt 
Nam; ông Vũ Tiến Lộc - Đại biểu Quốc hội khóa 
XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông 
Phan Đức Hiếu - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy 
viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Về 
phía Vietcombank, có ông Phạm Mạnh Thắng - 
Phó Tổng Giám đốc, đồng thời cũng là một trong 
các diễn giả tại Diễn đàn.

Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời về thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19, kịp thời có các giải pháp tích cực tháo 
gỡ khó khăn trước mắt. Chính phủ đã và đang 
tiếp tục đồng hành và thực hiện các giải pháp 
trong điều kiện cao nhất có thể để hỗ trợ doanh 
nghiệp, người lao động, phấn đấu đưa cả nước 
sớm trở lại trạng thái bình thường mới; thực hiện 
đồng bộ hai chiến lược tổng thể phòng chống 
dịch COVID-19 trong tình hình mới và chiến lược 
khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng 
thái bình thường mới; trước mắt, triển khai lộ trình 
“Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu 

quả dịch bệnh COVID-19”.
Trong bối cảnh đó, Diễn đàn “Chủ động phục 

hồi và phát triển kinh tế thích ứng với bối cảnh 
dịch bệnh” được tổ chức với mong muốn thông 
qua sự trao đổi của các chuyên gia, nhà quản lý 
uy tín, lãnh đạo các doanh nghiệp sẽ cung cấp tới 
khán giả về nhiều nội dung thiết thực như: Việc bổ 
sung, hoàn thiện các biện pháp để thích ứng an 
toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tháo 
gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho 
phát triển; triển khai chính sách tiền tệ, chính sách 
tài khóa, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo 
đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát; thực 
hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về tài chính 
- ngân sách Nhà  nước hỗ trợ người dân, doanh 
nghiệp… Thông qua diễn đàn, các đại biểu tham 
gia thảo luận về việc tổ chức thực hiện hiệu quả 
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đất 
nước, chủ động thích nghi và tranh thủ cơ hội từ 
xu hướng phục hồi nhanh của các nền kinh tế lớn, 
trong đó dành nhiều nội dung trao đổi về vai trò 
của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam luôn năng 
động, sáng tạo vượt lên khó khăn, hoạt động tích 
cực, hiệu quả và phát triển bền vững vì cộng đồng 
và xã hội.

Tại Diễn đàn, Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank Phạm Mạnh Thắng đã trả lời rất nhiều 
các câu hỏi/ vấn đề được đông đảo các diễn giả 
và khán giả quan tâm. Các nội dung mà đại diện 
Vietcombank tham gia với vai trò diễn giả đã cho 
thấy sự cam kết của Vietcombank trong việc thực 
hiện các quyết sách của Đảng, Nhà nước, Chính 
phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng như sự hỗ trợ 
đối với cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng; 
sự chủ động, tích cực của Vietcombank trong 
công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; sự hỗ 
trợ và ủng hộ kịp thời của Vietcombank dành cho 
các tổ chức đoàn thể, các cơ sở y tế/ bệnh viện, 
chính quyền và nhân dân nhiều địa phương bị ảnh 
hưởng và chịu tác động của đại dịch COVID-19… 
Với việc tham gia đồng hành cùng chương trình, 
Vietcombank đã thể hiện tinh thần đồng hành; thể 
hiện sự quan tâm tới ngành kinh tế, tài chính Việt 
Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt 
Nam nói riêng.

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank, với tư cách diễn giả tại Diễn đàn, đã 
tư  vấn, trả lời rất nhiều các câu hỏi/vấn đề được 

đông đảo các diễn giả và khán giả quan tâm.

NỔI BẬT

Vietcombank công bố Quyết định nhân sự tại Trụ sở chính
Trang Trần

Ngày 25/10/2021, 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 bổ nhiệm nhân sự tại Trụ sở chính. 

Tham dự Lễ công bố, có: Ông Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 
Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank; ông Nguyễn 
Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban 
điều hành Vietcombank; ông Nguyễn Mạnh Hùng 
- Thành viên Hội đồng Quản trị Vietcombank; ông 
Hồng Quang - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm 
Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank; ông Đào 
Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc 
Trung tâm CNTT Vietcombank; cùng đại diện lãnh 
đạo các đơn vị tại Trụ sở chính.

Ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng Ban Tổ 
chức & Nhân sự đã công bố quyết định của Hội 
đồng Quản trị Vietcombank về việc giao nhiệm vụ 
điều hành, điều động và bổ nhiệm cán bộ, theo 
đó:

• Theo Quyết định số 1696/QĐ-VCB-
TCNS ngày 22/10/2021, Hội đồng Quản 
trị Vietcombank đã giao nhiệm vụ phụ 
trách điều hành đối với ông Phạm Thành 
Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam kể từ ngày 25/10/2021 cho đến khi 
có nhân sự Giám đốc Trung tâm CNTT;

• Theo Quyết định số 1686/QĐ-VCB-TCNS 
ngày 22/10/2021, Hội đồng Quản trị 
Vietcombank đã điều động và bổ nhiệm 
ông Trương Song Hào - Phó Chánh Văn 
phòng, Trụ sở chính Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam giữ chức vụ Phó 
Trưởng Ban Chiến lược, Tuyên giáo và 
Thư ký tổng hợp, Trụ sở chính kể từ ngày 
25/10/2021;

• Theo Quyết định số 1688/QĐ-VCB-
TCNS ngày 22/10/2021, Hội đồng Quản 
trị Vietcombank đã điều động và bổ 
nhiệm ông Nguyễn Kiên Hiếu - Cán bộ 
Văn phòng, Trụ sở chính Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam giữ chức 
vụ Phó Trưởng Ban Chiến lược, Tuyên 
giáo và Thư ký tổng hợp, Trụ sở chính kể 
từ ngày 25/10/2021;

• Theo Quyết định số 1689/QĐ-VCB-
TCNS ngày 25/10/2021, Tổng Giám đốc 
Vietcombank đã điều động và bổ nhiệm 
ông Phạm Anh Thái - Phó Trưởng phòng 
Kế hoạch, Trụ sở chính Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Ban Khách hàng doanh 
nghiệp lớn phía Bắc, Trụ sở chính kể từ 
ngày 25/10/2021.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung 
ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị đã chúc mừng các cán bộ đã được Hội đồng 
Quản trị, Tổng Giám đốc tin tưởng giao nhiệm vụ, 
điều động và bổ nhiệm.

Ban Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ được điều động và bổ nhiệm.
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Vietcombank công bố quyết định bổ nhiệm 
Trưởng Kiểm toán nội bộ

Dương Huyền

Ngày 1/11/2021, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank), 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố 
quyết định bổ nhiệm nhân sự Trưởng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của ông Lại 
Hữu Phước - Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam; bà La Thị Hồng 
Minh - Thành viên Ban Kiểm soát,  Trưởng phòng 
Giám sát và Kiểm tra hoạt động; bà Đỗ Thị Mai 
Hương - Thành viên Ban kiểm soát, Phó Trưởng 
phòng Giám sát và Kiểm tra hoạt động; cùng đại 
diện Văn phòng, Ban Tổ chức Nhân sự, đại diện 
các phòng/ban Trụ sở chính có liên quan.

Tại buổi lễ, ông Lại Hữu Phước - Trưởng 
Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam đã trao Quyết định số 1926/QĐ - VCB 
- TCNS ngày 1/11/2021 và tặng hoa chúc mừng 
bà Trần Mỹ Hạnh, Phó Trưởng phòng phụ trách 
Phòng Kiểm toán nội bộ Vietcombank giữ chức 
vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ (đồng thời là Trưởng 
phòng Kiểm toán nội bộ) Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Vietcombank, kể từ ngày 
1/11/2021. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lại Hữu Phước - 
Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam đánh giá cao về năng lực 
chuyên môn, kinh nghiệm công tác và những 

đóng góp của bà Trần Mỹ Hạnh đối với quá trình 
phát triển của Phòng Kiểm toán nội bộ trong thời 
gian qua. Bà Trần Mỹ Hạnh là người được đào tạo 
bài bản, đã có quá trình công tác thực tế tại Chi 
nhánh, đồng thời gắn bó với Phòng Kiểm toán nội 
bộ từ khi mới thành lập, đã có 12 năm làm lãnh 
đạo phòng, trong đó có hơn 6 năm là Phó Trưởng 
phòng phụ trách phòng. Trưởng Ban Kiểm soát tin 
tưởng rằng, với cương vị mới, bà Trần Mỹ Hạnh 
sẽ hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, 
cùng với các lãnh đạo và tập thể phòng phấn đấu 
hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của Phòng 
Kiểm toán nội bộ. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Mỹ Hạnh 
- Trưởng Kiểm toán nội bộ, đồng thời là Trưởng 
phòng Kiểm toán nội bộ Vietcombank cảm ơn 
sự tín nhiệm của Ban Lãnh đạo Vietcombank và 
hứa sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm 
cao nhất, phối hợp cùng các lãnh đạo và tập thể 
phòng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà 
Ban Kiểm soát và Ban Lãnh đạo Vietcombank 
giao phó.

Ông Lại Hữu Phước - Trưởng Ban Kiểm soát  trao hoa và quyết định cho bà Trần Mỹ Hạnh 
giữ chức Trưởng Kiểm toán nội bộ Vietcombank.
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Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Chương Dương Nguyễn Thanh Tùng

Ngày 1/11/2021, tại trụ sở Vietcombank Chương Dương, đã diễn ra Lễ công 
bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Chương Dương.

Tham dự Lễ công bố, có: Bà Nguyễn Thị 
Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc;  lãnh đạo một 
số phòng/ban Trụ sở chính; các thành viên Ban 
Giám đốc và lãnh đạo chủ chốt của hai chi nhánh 
Chương Dương và Hoàng Mai.  

Tại Quyết định số 1916/QĐ-VCB-TCNS ngày 
29/10/2021, Hội đồng Quản trị Vietcombank điều 
động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó 
Giám đốc Chi nhánh Hoàng Mai giữ chức vụ 
Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Chương 
Dương kể từ ngày 1/11/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim 
Oanh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank  đã 
giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thanh Ngọc, trên 
cương vị công tác mới, cần sớm nắm bắt toàn bộ 
hoạt động của Chi nhánh trên cơ sở phân công 
nhiệm vụ trong Ban Giám đốc và các phòng; kế 
thừa, phát huy những thành tựu tốt nhất mà Chi 
nhánh đã đạt được thời gian qua, xây dựng mối 
đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, triển khai hiệu 
quả các nhiệm vụ kinh doanh để đóng góp vào 
kết quả chung của hệ thống Vietcombank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh 
Ngọc - tân Phó Giám đốc Vietcombank Chương 
Dương bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Lãnh 

đạo Vietcombank đặt niềm tin và giao nhiệm vụ, 
trọng trách mới. Tân Phó Giám đốc Vietcombank 
Chương Dương cam kết sẽ cùng với Ban Giám 
đốc Chi nhánh xây dựng một tập thể vững mạnh, 
đoàn kết, gắn bó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
mà Ban Lãnh đạo Vietcombank giao, đồng thời nỗ 
lực để tạo ra những bước phát triển mới, khẳng 
định vị thế, thương hiệu của Vietcombank trên địa 
bà, cũng như góp phần vào sự thành công chung 
của toàn hệ thống Vietcombank.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc trao 
Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Thanh Ngọc - tân 

Phó Giám đốc Vietcombank Chương Dương.

NỔI BẬT

Vietcombank Hạ Long và Công ty TNHH Tổ chức 
Nhà Quốc gia Quảng Ninh ký kết hợp đồng tín dụng 

750 tỷ đồng tài trợ dự án “Dragon Castle”
Lê Văn Long

Ngày 21/10/2021, tại trụ sở Vietcombank Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra 
Lễ ký kết hợp đồng tài trợ dự án “Dragon Castle” giữa Vietcombank Hạ Long và 
Công ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Quảng Ninh.

Theo hợp đồng được ký kết, Vietcombank 
Hạ Long sẽ cấp khoản tín dụng trị giá 750 tỷ đồng, 
đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư trung dài hạn cho 
“Dự án chung cư thương mại giá rẻ và nhà ở liền 
kề thấp tầng khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân tại 
phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”, 
có tên thương mại là “Dragon Castle” của Công 
ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Quảng Ninh. Dự 
án tọa lạc tại trung tâm TP. Hạ Long mới, cận kề 
Quốc lộ 18, với tổng diện tích 13.196 m2 , quy mô 
xây dựng 1.288 căn hộ chung cư. Đây là dự án 
thứ hai Vietcombank Hạ Long hợp tác với Công 
ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Quảng Ninh sau 
thành công của dự án Dragon Hill City triển khai 
năm 2018.

Ông JO INYEOB - Phó Giám đốc Công ty 
TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Quảng Ninh gửi lời 
cảm ơn Ban Giám đốc Vietcombank Hạ Long đã 
tin tưởng, đồng hành cùng các dự án quan trọng 
của Công ty đã và đang triển khai từ năm 2018 
đến nay. Ông JO INYEOB cũng bày tỏ mong muốn 
sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Vietcombank 
Hạ Long trong những dự án sắp tới, góp phần 

tăng trưởng hơn nữa quy mô của công ty cũng 
như thắt chặt thêm mối quan hệ với Vietcombank.

Đại diện Vietcombank Hạ Long, ông Nguyễn 
Văn Việt - Giám đốc Chi nhánh đánh giá cao sự 
hợp tác giữa hai bên, đồng thời gửi lời cảm ơn 
Công ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Quảng Ninh 
đã tin tưởng chọn Vietcombank là đối tác đồng 
hành trong các dự án của Công ty.

Trong thời gian tới, Vietcombank Hạ Long 
tiếp tục tài trợ bán lẻ cho khách hàng cá nhân có 
nhu cầu mua nhà tại dự án Dragon Castle.

Các đại biểu chúc mừng thành công Lễ ký kết.
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VIETCOMBANK THÀNH CÔNG
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN20 NĂM

Lịch sử là một dòng chảy, nhưng bao giờ cũng có khởi nguồn. 
Sự khởi đầu tốt đẹp từ tinh thần đoàn kết và những giá trị nhân văn sẽ 
hứa hẹn một tương lai tươi sáng và Vietcombank Thành Công đã có một 
khởi nguồn như vậy...

Đậu Thị Thúy Vân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Thành Công

Con đường đi tới thành quả ngày hôm nay 
có nhiều khó khăn, trở ngại. Nhưng với sự hỗ trợ 
tích cực từ Ban Lãnh đạo Vietcombank, cùng nỗ 
lực không ngừng của đội ngũ cán bộ nhân viên 
nơi đây, Vietcombank Thành Công đã đạt được 
nhiều thành tựu trên tất cả các mặt hoạt động, 
tạo dựng niềm tin với khách hàng, khẳng định và 
nâng cao vị thế thương hiệu Vietcombank, góp 
sức mình vào sự chuyển mình mạnh mẽ của hệ 
thống. Đây cũng chính là hành trang Chi nhánh 
mang theo trong chặng đường 20 năm phát triển 
của mình.

Ngày 21/12/2001, Ngân hàng Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh cấp II Thành Công (trực 
thuộc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội) 
chính thức đi vào hoạt động. Ngày 8/12/2006, Chi 
nhánh chuyển đổi mô hình hoạt động thành Chi 
nhánh cấp I, theo quyết định số 914/QĐ.NHNT.
TCCB&ĐT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân 
hàng Ngoại Thương Việt Nam. 

Ra đời trong thời kỳ nền kinh tế trong nước 
có nhiều biến động, Vietcombank Thành Công 

Khẳng định vị thế một Chi nhánh 
bền vững, hiệu quả

Tập thể Vietcombank Thành Công.

20 NĂM VIETCOMBANK THÀNH CÔNG
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Vietcombank và VPID ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án 
Khu công nghiệp Sông Lô II trị giá 1.000 tỷ đồng

Nguyễn Xuân Vĩnh Thành

Ngày 3/11/2021, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện 
và hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Khu công nghiệp (KCN) Sông Lô II trị giá 
1.000 tỷ đồng giữa Vietcombank Thanh Xuân và Công ty CP Phát triển hạ tầng 
Vĩnh Phúc (VPID).

Tham dự Lễ ký kết, về phía VPID có sự 
hiện diện của ông Trịnh Việt Dũng - Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị; ông Phạm Trung Kiên - Tổng 
Giám đốc; ông Lê Tùng Sơn - Thành viên Hội 
đồng Quản trị; bà Nguyễn Ngọc Lan - Thành 
viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc. 
Về phía Vietcombank, có ông Lê Quang Vinh 
- Phó Tổng Giám đốc; đại diện lãnh đạo một 
số phòng/ban/trung tâm tại Trụ sở chính; ông 
Lê Huy Hoàng - Giám đốc Vietcombank Thanh 
Xuân và ông Bạch Thành Long - Giám đốc 
Vietcombank Hà Nam.

Theo thỏa thuận ký kết, hai bên cam kết 
duy trì hợp tác toàn diện, lâu dài, có hiệu quả 
và cùng có lợi trên các lĩnh vực gồm: sản 
phẩm, dịch vụ quản lý tiền tệ; sản phẩm, dịch 
vụ tín dụng với cam kết cấp tín dụng cho các 
dự án mà VPID sẽ triển khai với tổng quy mô 
1.450 tỷ đồng, trong đó có dự án đầu tư hạ 
tầng khu công nghiệp Sông Lô II trị giá 1.000 tỷ 
đồng; hợp tác cung cấp dịch vụ cho các doanh 
nghiệp/nhà đầu tư thứ cấp thuê đất tại Khu 
công nghiệp… 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Vinh 
- Phó Tổng Giám đốc Vietcombank bày tỏ tin 
tưởng Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện 
là một dấu mốc quan trọng và sự khởi đầu mới 

tốt đẹp, tạo tiền đề và định hướng cho mối quan hệ 
hợp tác kinh doanh ngày càng bền chặt giữa VPID 
và Vietcombank trên tinh thần hợp tác hiệu quả giữa 
các bên. 

Ông Lê Quang Vinh cũng đã chia sẻ về chặng 
đường gần 60 năm hình thành và phát triển của 
Vietcombank với quy mô lớn mạnh, chuẩn mực về 
hoạt động và là lựa chọn tin cậy của đông đảo khách 
hàng trong và ngoài nước. Vietcombank cũng tự hào 
là ngân hàng nhiều năm liên tiếp được các tổ chức 
xếp hạng quốc tế định hạng tín nhiệm ở mức cao 
nhất và ổn định nhất trong các ngân hàng nội địa với 
mức xếp hạng tín nhiệm bằng mức trần quốc gia. 

Ông Trịnh Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
VPID đã bày tỏ cảm ơn Ban Lãnh đạo Vietcombank 
và đánh giá sự kiện ký kết thoả thuận hợp tác có ý 
nghĩa quan trọng đối với VPID. Ông Trịnh Việt Dũng 
cho biết: Thoả thuận hợp tác toàn diện và hợp đồng 
tín dụng tài trợ cho dự án Khu công nghiệp Sông Lô 
II được ký kết là kết quả của những nỗ lực không 
ngừng từ cả hai bên thời gian qua, làm tiền đề cho 
những bước hợp tác, phát triển giữa hai bên trong 
thời gian tới. 

Với đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, hệ 
thống sản phẩm đa dạng, Vietcombank cam kết sẽ 
có những hoạt động cụ thể và thiết thực hơn nữa, 
đưa mối quan hệ hợp tác giữa Vietcombank và VIPD 
lên một tầm cao mới.

Ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc VPID và ông Lê Huy Hoàng - Giám đốc 
Vietcombank Thanh Xuân (bên phải) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện và hợp đồng 

cấp tín dụng tài trợ dự án Khu công nghiệp Sông Lô II trị giá 1.000 tỷ đồng.
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NỔI BẬT



Hướng tới một tương lai vươn xa

Phát huy những giá trị đã xây dựng trong 
quá trình phát triển, Vietcombank Thành Công sẽ 
tiếp tục 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, nâng cao và khẳng định vị thế vững chắc 
của bản sắc văn hoá và thương hiệu Vietcombank 
trên các nẻo đường của Tổ quốc, hướng tới giá 
trị chuẩn mực của Vietcombank: Tin cậy - Chuẩn 
mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững - Nhân văn; 
góp sức mình vào chiến lược giữ vững vị thế 
ngân hàng số 1 Việt Nam của Vietcombank và 
đưa Vietcombank trở thành một trong 300 tập 
đoàn tài chính lớn nhất thế giới.

Được hỏi điều gì đã giúp Vietcombank Thành 
Công có được thành công như ngày hôm nay, 
chúng tôi đều có chung một câu trả lời: Đó là 
niềm tin! Niềm tin vào truyền thống văn hóa và tình 
đoàn kết; niềm tin vào con đường chúng tôi đã 
chọn.Chúng tôi sẽ sống với niềm tin vào những 
điều tốt đẹp nhất ở tương lai phía trước. Chúng 

tôi sẽ cùng nhau viết tiếp những trang sử của 
Vietcombank Thành Công, bởi chúng tôi đã chọn 
trở thành thành viên của đại gia đình Vietcombank 
Thành Công. Sống và cống hiến hết mình.

Hai mươi năm phát triển, dẫu bao nhiêu 
thành qủa cũng chỉ là bước đầu trong quá trình 
phát triển lâu dài. Vietcombank Thành Công vẫn 
luôn tiếp nối và cùng nhau phấn đấu để được 
tin yêu, tín nhiệm với tấm lòng vì khách hàng, vì 
người lao động và vì cộng đồng.

Những thành tựu đạt được ngày hôm nay, 
bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ nhân viên Chi 
nhánh, là sự hỗ trợ, quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi 
điều kiện của Ban Lãnh đạo Vietcombank, các 
phòng, ban Trụ sở chính và sự hợp tác quý báu 
của Quý khách hàng. Xin thay mặt toàn thể cán 
bộ, nhân viên Chi nhánh, xin được bày tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo Vietcombank, Quý 
khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng chúng 
tôi trên con đường hội nhập và phát triển.

Trụ sở Vietcombank Thành Công tại số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
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nhanh chóng hội nhập và phát triển, mở rộng. Với 
nhân sự ít ỏi ban đầu 31 cán bộ, cơ sở vật chất 
còn thiếu thốn, phải đi thuê trụ sở, đến nay, Chi 
nhánh đã có một đội ngũ đông đảo trên 200 cán 
bộ, nhân viên được đào tạo bài bản, năng động, 
sáng tạo, giàu nhiệt huyết cùng mạng lưới hoạt 
động gồm 7 phòng giao dịch và trụ sở chính đặt 
tại số 1 Thái Hà, con phố sầm uất huyết mạch của 
Thủ đô. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Đến 
cuối năm 2021, tổng quy mô huy động vốn và tín 
dụng đạt 49.000 tỷ đồng, tăng gấp 14 lần so với 
thời kỳ mới đi vào hoạt động độc lập. 

Mặc dù phải đối mặt với sự canh tranh gay 
gắt của các ngân hàng thương mại trên địa bàn, 
tuy nhiên, Vietcombank Thành Công vẫn giữ tốc 
độ tăng trưởng nguồn vốn và tín dụng ở mức 
cao. Nếu như năm 2007,  huy động vốn của Chi 
nhánh đạt 2.600 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 930 
tỷ đồng thì đến cuối năm 2021, nguồn vốn huy 
động ước đạt 26.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình 
quân 19%/năm, dư nợ tín dụng ước đạt 23.000 
tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 27%/năm. Doanh 
số thanh toán quốc tế đạt 2,4 tỷ USD, tăng trưởng 
bình quân 29%/năm, được xếp vào “câu lạc bộ tỷ 
USD” trong hệ thống Vietcombank từ năm 2018. 
Với định hướng không tăng trưởng bằng mọi giá, 
tăng trưởng phải song hành với hiệu quả và an 
toàn,Vietcombank Thành Công không hạ chuẩn 
cho vay và luôn đề cao việc kiểm soát chất lượng 
tín dụng. Lợi nhuận sau dự phòng rủi ro của chi 
nhánh luôn nằm trong top các Chi nhánh mang lại 
lợi nhuận cao nhất hệ thống.

Đồng thời, Vietcombank Thành Công giờ đây 
còn là nơi được Ban Lãnh đạo tin tưởng, lựa chọn 
thí điểm triển khai nhiều dự án chuyển đổi của hệ 
thống. Việc cùng với hệ thống Vietcombank triển 
khai thành công các nội dung của đề án tái cấu 
trúc đã tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ của Chi 
nhánh về phương thức kinh doanh, chất lượng 
sản phẩm dịch vụ và là người bạn đồng hành của 
rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân không chỉ trên 
địa bàn thủ đô.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Chi nhánh 
Thành Công luôn chủ động tích cực đồng hành 
cùng nhiều chương trình công tác xã hội như: 
Chương trình hỗ trợ các trường học ở những địa 
bàn khó khăn, thiểu số; chương trình đồng hành 
cùng bà con vùng lũ, chương trình triệu túi an sinh, 
ủng hộ công tác phòng chống Covid… Các hoạt 
động an sinh xã hội trở thành công tác thường 
xuyên, được đông đảo cán bộ tham gia nhiệt tình. 

Công tác an sinh xã hội không chỉ thể hiện trách 
nhiệm xã hội của Vietcombank mà còn là nét văn 
hoá và bản sắc nhân văn của Ngân hàng, góp 
phần lan toả hình ảnh thương hiệu VCB đến gần 
hơn với cộng đồng.

Nhiều thành tích được ghi nhận và vinh 
danh

Nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển, các 
thế hệ Vietcombank Thành Công luôn tự hào về 
những thành quả đạt được. Xuyên suốt 14 năm 
kể từ khi bắt đầu hoạt động là chi nhánh cấp I 
(2007 - 2020), Chi nhánh đã có 9 năm hoàn thành 
xuất sắc và 5 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh 
doanh. Nhiều năm liền đạt các danh hiệu khen 
thưởng chuyên đề như: Đơn vị dẫn đầu về công 
tác huy động vốn năm 2008; đơn vị dẫn đầu hiệu 
quả kinh doanh năm 2009, 2010, 2011; đơn vị 
dẫn đầu công tác phát triển sản phẩm và dịch 
vụ bán lẻ năm 2012 và 2014; đơn vị dẫn đầu về 
công tác ngân quỹ năm 2013; đơn vị dẫn đầu về 
nghiệp vụ thẻ năm 2015 và 2018; đơn vị tiêu biểu 
về nghiệp vụ ngân hàng điện tử năm 2017… và 
vinh dự được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khen thưởng 
là một trong 25 tập thể  có thành tích tiêu biểu 
trong giai đoạn 2015 - 2020. Tất cả những điều 
đó đã chứng minh sự vững chắc và hiệu quả mà 
cán bộ, nhân viên Vietcombank Thành Công đã 
dày công vun đắp, nỗ lực bền bỉ xây dựng. Năm 
2019, Chi nhánh tự hào được Chủ tịch nước trao 
tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Chi nhánh 
cũng được nhận nhiều giấy khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, UBND TP. Hà 
Nội. Đây là sự ghi nhận, đánh giá có ý nghĩa to lớn 
đối với những đóng góp, nỗ lực không ngừng của 
Vietcombank Thành Công trong suốt 20 năm qua.

20 NĂM VIETCOMBANK THÀNH CÔNG
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HÀNH TRÌNH TỪ TRÁI TIM
Đinh Hồng Hạnh

Chặng đường hơn 600 km, với những khấp khểnh, gập ghềnh kết thúc vào 
buổi chiều muộn bên sườn núi hoang sơ và hùng vĩ, từ đây, đoàn chúng tôi đi bộ 
tiếp thêm 3 km đường bùn đất, trong cái lạnh căm cắp của hoàng hôn miền 
núi cao, để đến với các cháu bé vùng cao biên giới...

Những chuyến đi đáng nhớ

Đi xa để trở về…

Chuyến đi đó, đoàn chúng tôi có 7 người, đại 
diện Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn 
Cơ sở, Đoàn Thanh niên, mang theo những nhu 
yếu phẩm như gạo, mì tôm, chăn ấm, quần áo, 
sách vở… và mang theo cả những tấm lòng miền 
xuôi gửi lên sưởi ấm mùa Đông giá lạnh trên vùng 
cao heo hút gió ngàn. Đó cũng là chuyến đi khởi 
nguồn cho hành trình an sinh xã hội, với đa dạng 
các hoạt động, mang nhiều ý nghĩa và xuất phát 
từ những trái tim hồng của toàn thể cán bộ, nhân 
viên Vietcombank Thành Công trong suốt thời 
gian qua.

Xác định trọng tâm chương trình an sinh 
xã hội của Chi nhánh sẽ tập trung vào giáo dục, 
những năm qua, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành 
Công đoàn Cơ sở và Đoàn Thanh niên đã lên 
chương trình hỗ trợ các trường học ở những địa 
bàn khó khăn, thiểu số để cải tạo, tu bổ trường 
lớp, cải thiện và nâng cao điều kiện giảng dạy, học 
tập cho các cháu học sinh và giáo viên. Liên tục 
từ các năm gần đây, Vietcombank Thành Công 
đã hoàn thiện và trao tặng những công trình có 
giá trị và ý nghĩa lớn như: Khu vệ sinh cho trường 
tiểu học xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh 
(2017); Trường Mầm non Lùng Éo, thị trấn Yên 
Phú, huyện Bắc Mê, Hà Giang (phối hợp với nhà 
chùa Trung Tự, 2018); Khu vệ sinh cho trường 
tiểu học số 2 xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình 
(2020); Khu vệ sinh điểm trường Cột Mốc, xã Tân 
Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La (2021).

Khó có thể diễn tả hết cảm giác ấm áp mỗi 
lần chúng tôi có dịp quay lại các địa bàn nơi 
có những công trình xinh xắn, khang trang, nơi 
những em nhỏ đang hồn nhiên vui tươi bên sách 
vở, thầy cô giáo say sưa với những trang giáo án 
mà không còn nỗi lo về cơ sở vật chất chưa hoàn 
thiện. Mới hôm nào, đoàn chúng tôi còn bồi hồi 
băng rừng lội suối đặt chân đến những miền đất 
xa lạ này để khảo sát, đo đạc và lên phương án 
xây dựng trường, giờ đây, các công trình mang 
đậm dấu ấn Vietcombank Thành Công đang 
sừng sững mọc lên giữa núi rừng xanh ngát, thân 

thương và trìu mến. Những khoảnh khắc đó như 
một lần nữa tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi 
tiếp tục cuộc hành trình hướng tới những bản 
làng, những em nhỏ đang trông chờ hơi ấm từ 
những tấm lòng miền xuôi. 

Tạm biệt những ngôi trường và các em nhỏ 
miền cao, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến 
với đồng bào ở vùng rốn lũ, hằng năm vẫn oằn 
mình trong cuộc chiến với thiên tai. Đó là chuyến 
đi về Lệ Thủy, Quảng Bình, sau cơn bão lịch sử 
năm 2020, với 200 suất quà trao tận tay cho 
những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất ở xã Lộc 
Thủy; đó là cuộc hành trình về với đồng bào Vũ 
Quang, Hà Tĩnh năm 2016, nơi mà khi cơn lũ qua 
đi chỉ để lại những ngôi nhà chỏng chơ kèo cột, 
những em bé không còn sách vở đến trường và 
hàng trăm người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu 
đất. Những chuyến đi để lại trong lòng chúng tôi 
không ít những day dứt, trăn trở, về sự khó khăn 
của đồng bào vũng lũ, về những việc chúng tôi 
còn phải làm, nhiều và nhiều hơn nữa để chia vợi 
bớt những khó khăn này.

Sau những chuyến đi về miền núi cao, vùng 
bão lũ, chúng tôi lại trở về với các chương trình 
thiện nguyện thường xuyên trên địa bàn Chi 
nhánh và các phòng giao dịch đặt trụ sở. Những 
chương trình được chúng tôi thực hiện đều đặn 
hằng năm, như một lời tri ân đối với mảnh đất 
đang bao bọc và chắp cánh cho những bước tiến 
xa hơn của chúng tôi trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ được giao. Đó là chương trình về nguồn, 
tặng quà là sổ tiết kiệm các gia đình có công với 
cách mạng các dịp 27/7, dịp Tết cổ truyền trên địa 
bàn phường Nhân Chính, phường Trung Liệt; đó 
là chương trình vinh danh và tặng quà các em nhỏ 
có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập cao 
trên địa bàn phường Trung Liệt nhân Ngày Quốc 
tế Thiếu nhi 1/6…

Trẻ em như búp trên cành… Chúng tôi vẫn 
xác định những chồi non này là nơi chúng tôi cần 
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PHENIKAA - VIETCOMBANK THÀNH CÔNG: 
NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẬY

Hồ Xuân Năng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phenikaa

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Vietcombank Thành Công, 
Tập đoàn Phenikaa trân trọng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể 
Ban Lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên Vietcombank Thành Công!

Năm 2015, Vietcombank Thành Công đã lần đầu thiết 
lập mối quan hệ với Tập đoàn Phenikaa thông qua Công ty 
Cổ phần Stylestone, một thành viên của Tập đoàn. Với khởi 
đầu là một giao dịch đơn giản, đến nay, Tập đoàn đã và đang 
đồng hành cùng Vietcombank Thành Công trong nhiều lĩnh 
vực kinh doanh, với sự tham gia của nhiều đơn vị thành viên.

Đây chính là minh chứng cho sự tin tưởng, yêu mến và 
ủng hộ của Tập đoàn Phenikaa dành cho Vietcombank Thành 
Công. Trong quá trình giao dịch, Vietcombank Thành Công 
đã luôn đồng hành, chia sẻ, tư vấn và cung cấp giải pháp tài 
chính toàn diện, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của 
Tập đoàn Phenikaa.

Trải qua chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, 
Vietcombank Thành Công đã khẳng định được vị thế và uy 
tín của mình bằng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, 
đáp ứng kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của khách hàng. Với 
đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, sáng tạo, đầy nhiệt huyết và 

giàu kinh nghiệm, Vietcombank Thành Công luôn là đối tác tin cậy để Phenikaa trao gửi ý tưởng và các 
đề xuất kinh doanh.

Tập đoàn Phenikaa tin tưởng rằng, với sứ mệnh đóng góp thúc đẩy để sớm đưa Vietcombank trở 
thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất châu Á, một trong 300 tập đoàn 
tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, Vietcombank Thành Công sẽ không ngừng lớn mạnh, tiếp tục 
đóng góp tích cực và hiệu quả cho hệ thống Vietcombank. 

Chúng tôi mong rằng Vietcombank Thành Công sẽ luôn là điểm tựa tin cậy, người đồng hành, hỗ 
trợ các khách hàng nói chung và Tập đoàn Phenikaa nói riêng trong thời gian tới đây.

Một lần nữa, Tập đoàn Phenikaa kính chúc Vietcombank Thành Công luôn vững bước trên con 
đường phía trước và chúc mối quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Phenikaa và Vietcombank Thành Công 
ngày càng bền chặt.

Ông Hồ Xuân Năng
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phenikaa.

20 NĂM VIETCOMBANK THÀNH CÔNG
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TÌNH YÊU LỚN DẦN THEO NĂM THÁNG

Tôi còn nhớ, những ngày bỡ ngỡ vào “nghề” chỉ bằng sự nhiệt huyết và năng lượng của tuổi trẻ, 
chưa hiểu hết những va chạm với công việc thực tế, vì văn hóa công sở khác với trường đại học nên 
tôi phải tập thích ứng và hòa nhập. Tôi bắt đầu dần quen với những công việc hằng ngày mình phải làm 
và Vietcombank đã dạy tôi biết được nghề “ngân hàng”.

Công việc của tôi là Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân, có vô vàn áp lực với bộ KPI cần 
hoàn thành. 

Có một chút buồn lòng khi anh khách tiềm năng lắc đầu từ chối vay.
Có một chút sợ sệt vào những ngày tồn đọng hồ sơ, ra về khi trời đã tối, một thân một mình đi về 

trên đường vắng.
Có một chút thất vọng khi không hoàn thành KPI cuối tháng.
Rồi cũng có lúc nước mắt trực trào rơi khi bị khách mắng, khách hiểu lầm...
Nhưng tất cả những stress, mệt mỏi, khó khăn đó, tôi đã và cố gắng sẽ vượt qua. Niềm vui dần 

lớn lên, xen lẫn niềm tự hào khi những bộ giải ngân đầu tiên thành công. Khi thấy khuôn mặt rạng rỡ 
của khách hàng bên gia đình trong căn hộ mới nhận về, tôi cảm thấy công việc mình làm thật ý nghĩa 
và nhận ra trọng trách xã hội của nghề tín dụng ngân hàng. 

Sự gắn kết với ngôi nhà Vietcombank Thành Công cứ lớn dần theo năm tháng. Những buổi diễn 
tập văn nghệ cùng Đoàn Thanh niên để chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập Chi nhánh… 
Những chuyến du lịch cùng đồng nghiệp. Những lần làm việc cùng nhau để chuẩn bị cho Ngày hội Gia 
đình, ngày Tết Trung Thu tổ chức cho con em cán bộ, nhân viên, nhìn nụ cười hồn nhiên vui vẻ của các 
bé mà mình như trẻ lại, càng thêm yêu ngôi nhà chung Vietcombank.

Dưới sự quan tâm sát sao và tận tụy của Ban Giám đốc Vietcombank Thành Công, toàn thể cán bộ, 
nhân viên đều được trực tiếp tham gia những hoạt động thiện nguyện, hoạt động an sinh xã hội như 
tặng quà cho những trẻ em nghèo, tổ chức Trung Thu cho các bé học sinh vùng xa, quà tặng những gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết, hay trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó trong học tập, 
xây nhà tình thương, với mục đích có thể chia sẻ vì cộng đồng. Các hoạt động này giúp tôi cảm nhận 
được giá trị của bản thân, trách nhiệm với cộng đồng.

Được hòa mình, được trải nghiệm sống và làm việc trong ngôi nhà Vietcombank, tôi luôn cảm thấy 
may mắn và biết ơn những anh, chị đồng nghiệp đã giúp đỡ và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, nhất 
là Ban Lãnh đạo tràn đầy nhiệt huyết luôn truyền và giữ lửa cho tất cả thành viên, đã luôn vững tay chèo 
lái trước muôn ngàn khó khăn để đưa con tàu chúng tôi vươn xa. Nơi đây dạy cho tôi cách đối nhân xử 
thế với những đồng nghiệp của mình, dạy tôi cách phối hợp trong công việc, giúp tôi giải quyết những 
khúc mắc, mâu thuẫn để có thể dung hòa những điều trong công việc và cuộc sống.

Tình yêu với Vietcombank ngày càng lớn dần. Đến bây giờ, khi đã gắn bó với nơi này được 5 năm, 
tôi có cảm giác như mình thực sự có một gia đình ở đây. Bằng tình yêu và niềm tin của mình, tôi xin 
chúc cho Vietcombank ngày càng phát triển và mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xin kính 
chúc Ban Lãnh đạo cùng các anh, chị, em đồng nghiệp luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành 
công trong công việc và cuộc sống.

Trần Thị Tâm

Giao lưu bóng đá chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
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phải vun đắp bằng tình yêu thương và những 
trái tim hồng của các cô chú Vietcombank 
Thành Công. Năm 2020, công trình nội thất 
phòng tiêm tủy dành cho các cháu bệnh nhi tại 
Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương 
đi vào hoạt động, với nguồn kinh phí được 
huy động từ cán bộ Chi nhánh, như một đốm 
hồng thắp sáng và tiếp sức thêm cho các bé 
trong cuộc chiến với bệnh tật. Ngoài ra, Đoàn 
Thanh niên của Chi nhánh những năm qua vẫn 
miệt mài thăm và tặng quà cho các cháu Viện 
Bỏng Trung ương, bóng dáng những cô gái 
Vietcombank Thành Công trong phòng bệnh 
mang đến cho các cháu những hy vọng lấp 
lánh về tương lai sáng tươi phía trước. 

Song song với các công trình an sinh giáo 
dục, trong những năm qua, Chi nhánh Thành 
Công vẫn luôn bám sát kế hoạch an sinh của 
Vietcombank. Đó là những ngày lương mà các 
cán bộ, nhân viên Chi nhánh đều đặn trích lại 
hằng năm để ủng hộ người nghèo theo tiếng 
gọi: Không để ai ở lại phía sau; là những món 
quà gửi tới các vùng biển đảo xa xôi, chia sẻ với 
những khó khăn của các chiến sĩ ở những vùng 
phên dậu của Tổ quốc; là những trang thiết bị 
y tế được huy động kịp thời gửi tới tuyến đầu 
chống dịch COVID-19… 

Nhìn lại hành trình an sinh xã hội ở 
Vietcombank Thành Công những năm qua, tôi 
không thể không nghĩ đến những điều kỳ diệu. 

Chúng tôi chia sẻ, trao gửi một cách thật tự nhiên và 
ấm áp, những nguồn đóng góp cứ tự đến rồi được 
mang đi đến nơi cần đến. Các chương trình với ý 
nghĩa, lan tỏa rộng rãi trong toàn thể hơn 200 cán bộ, 
nhân viên Chi nhánh, thường lại bắt đầu từ những 
điều rất nhỏ bé. Chỉ từ những câu chuyện trong 
thang máy “Chị ơi, em có ít quần áo cũ?”, là mấy 
hôm sau đã có một cái Tết ấm áp cho các cháu bé 
vùng cao. Hay từ những câu chép miệng bâng quơ 
“Bà con miền Trung khổ quá…”, để rồi có cả một 
hành trình về vùng rốn lũ, để trao gửi yêu thương, 
mang đến cho đồng bào những hy vọng về một ngày 
mai tươi sáng hơn.

Hành trình chia sẻ yêu thương của Vietcombank 
Thành Công vẫn là một hành trình dài phía trước, 
với nhiều hoàn cảnh, những con người cần được 
sẻ chia và sưởi ấm. Chúng tôi vẫn sẽ miệt mài trên 
con đường Cho đi để Nhận lại ấy, để sau mỗi chặng 
đường, thấy trái tim mình được sưởi ấm hơn với 
những công trình mái đỏ được xây mới và ánh mắt 
các em nhỏ lại ngời lên những tia hy vọng về ngày 
mai tươi đẹp hơn. 

Trải qua 20 năm phát triển, Công đoàn Cơ sở 
Vietcombank Thành Công liên tục là Công đoàn cơ 
sở vững mạnh. Chúng tôi đang không ngừng đổi 
mới với những bước tiến ngày một cao hơn, xa 
hơn và trên hành trình chinh phục những thành tựu 
mới đó, hoạt động an sinh xã hội vẫn luôn là hoạt 
động trọng tâm và bền bỉ, được tiếp sức bởi tình 
yêu thương, đoàn kết của tập thể cán bộ, người lao 
động Vietcombank Thành Công.

Đoàn cán bộ Vietcombank Thành Công trong chuyến đi thực hiện công tác 
an sinh xã hội tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
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Vietcombank Thăng Long

Ông Trần Minh Hùng - Phó Giám đốc Vietcombank 
Thăng Long (thứ 5 từ trái sang) và ông 

Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc BHXH TP Hà Nội 
trao tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh 

khó khăn tại huyện Mỹ Đức.

Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên Vietcombank 
Thăng Long tham gia hiến máu tình nguyện.

Tài trợ thẻ BHYT và sổ BHXH cho các hộ nghèo, cận nghèo, 
hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Vì và Mỹ Đức

Đoàn Thanh niên Vietcombank Thăng Long tổ chức 
chương trình hiến máu tình nguyện lần thứ 2, năm 2021

Hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay vì sự nghiệp Bảo hiểm 
xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân” do BHXH Việt Nam phát động, 
ngày 27/10/2021, Vietcombank Thăng Long phối hợp với BHXH TP. Hà Nội tổ chức 
trao tặng 150 thẻ BHYT và 150 sổ BHXH, với tổng giá trị trên 245 triệu đồng cho 
người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ba Vì, xã Khánh Thượng 
(huyện Ba Vì) và xã An Phú (huyện Mỹ Đức). 

Ngày 29/10/2021, tại trụ sở Chi nhánh, Đoàn Cơ sở Vietcombank Thăng Long 
đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần thứ 2 năm 2021 “Phòng chống 
nCoV – Đừng quên đi hiến máu”, với sự phối hợp chuyên môn của Viện Huyết học 
- Truyền máu Trung ương.

Để giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn 
có điều kiện chăm sóc sức khoẻ, BHXH TP Hà 
Nội phối hợp với Vietcombank Thăng Long trao 
tặng thẻ BHYT và sổ BHXH cho người dân có 
hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tham gia 
BHYT tại xã Ba Vì, xã Khánh Thượng thuộc huyện 
Ba Vì và xã An Phú thuộc huyện Mỹ Đức.

Ông Trần Minh Hùng - Phó Giám đốc 
Vietcombank Thăng Long bày tỏ hy vọng, qua 
chương trình, sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần 
tương thân tương ái, giúp người dân còn khó 
khăn được tiếp cận và chăm sóc toàn diện về 
sức khỏe, từ đó có động lực để nỗ lực, phấn đấu 
vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình được tổ chức đảm bảo tuân 
thủ quy tắc “5K” và các quy định về phòng, chống 
dịch COVID-19. Với thông điệp “Mỗi giọt máu trao 
đi, một cuộc đời ở lại”, phát huy kinh nghiệm cũng 
như kết quả đạt được từ những lần tổ chức hiến 
máu tình nguyện trước, Đoàn Cơ sở Vietcombank 
Thăng Long đã tuyên truyền, vận động để đoàn 
viên, thanh niên hiểu rõ về ý nghĩa nhân văn của 
việc hiến máu cứu người, từ đó phát huy sức trẻ, 
tích cực tham gia hiến máu, góp phần cùng ngành 
y tế xây dựng quỹ máu cứu người, đặc biệt trong 
thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến 
phức tạp.

Chương trình hiến máu tình nguyện đã thu 
hút 70 tình nguyện viên tham gia và tiếp nhận 94 
đơn vị máu cho nguồn máu dự trữ quốc gia.

Đào Thạch Thảo

Đào Thạch Thảo Trần Sơn Lam
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Ông Phạm Doãn Quốc - Phó Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn Cơ sở Vietcombank Quảng Nam (ngoài 
cùng bên trái) và ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập 

Báo Quảng Nam (ngoài cùng bên phải) trao thưởng 
cho các em.

Ông Phạm Doãn Quốc - Phó Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn Cơ sở Vietcombank Quảng Nam 

(thứ 3 từ phải sang) trao tặng máy cho 
ông Nguyễn Đức Hùng Sơn - Giám đốc Bệnh viện 

Phụ sản - Nhi Quảng Nam (thứ 2 từ trái sang).

NHỊP SỐNG

Vietcombank Quảng Nam
Đồng hành cùng Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng

Tặng máy sát khuẩn cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam

Ngày 15/9, tại trụ sở Hội trường Báo Quảng Nam, đã diễn ra buổi trao thưởng 
Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng cho 20 học sinh, sinh viên có thành tích 
xuất sắc tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu sáng tạo, do Vietcombank 
Quảng Nam tài trợ với tổng giá trị 109 triệu đồng.

Sáng ngày 8/10/2021, Vietcombank Quảng Nam đã trao tặng cho Bệnh viện 
Phụ sản – Nhi Quảng Nam 3 máy xịt sát khuẩn tự động gắn camera và báo nhiệt, 
với tổng giá trị hơn 62 triệu đồng.

Trong những năm qua, Vietcombank Quảng 
Nam luôn đồng hành, tài trợ kinh phí cho Quỹ 
ươm mầm tài năng đất Quảng do Báo Quảng 
Nam sáng lập và tổ chức. Đến nay, Quỹ đã vinh 
danh 220 tài năng trên các lĩnh vực, tạo động lực 
cho những bạn trẻ tiếp tục tỏa sáng trên hành trình 
học tập và sáng tạo. Với việc tổ chức xét chọn 
khách quan, nghiêm túc và tổ chức trao thưởng 
trang trọng, cùng với công tác tuyên truyền sâu 
rộng, Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng đã 
khẳng định được uy tín và sức lan tỏa rộng rãi 
trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Phạm Doãn Quốc 
- Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở 
Vietcombank Quảng Nam đã chúc mừng các em 
học sinh, sinh viên xuất sắc được nhận học bổng 
từ Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng. Hoạt động 
xã hội từ thiện của Vietcombank Quảng Nam 
không chỉ là sự chia sẻ mà còn được xác định 
là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, 
qua đó góp phần khích lệ, nuôi dưỡng những tài 
năng trẻ và cùng với Báo Quảng Nam chăm lo 
cho sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng nhân tài của 
tỉnh nhà.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến 
phức tạp, đối với người bệnh, thân nhân người 
bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh Bệnh viện Phụ 
sản - Nhi Quảng Nam, việc kiểm tra, kiểm soát 
người ra/ vào phải thực hiện nghiêm ngặt hơn rất 
nhiều. Tuy nhiên, trang thiết bị sàng lọc còn thiếu 
thốn, do đó, Vietcombank Quảng Nam đã trao 
tặng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam 3 máy 
xịt sát khuẩn tự động gắn camera và báo nhiệt, 
với tổng giá trị hơn 62 triệu đồng.

Đón nhận sự ủng hộ từ Vietcombank Quảng 
Nam, ông Nguyễn Đức Hùng Sơn - Giám đốc 
Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam đã ghi 
nhận sự hưởng ứng, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của 
Vietcombank Quảng Nam đối với công tác phòng, 
chống dịch COVID-19, đồng thời cam kết sẽ sử 
dụng hiệu quả máy xịt sát khuẩn tự động gắn 
camera và báo nhiệt, phục vụ tốt cho việc phòng, 
chống dịch trên địa bàn.

Nguyễn Thanh Thắng

Nguyễn Thanh Thắng
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Vietcombank Long An

Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Thị Minh Hải - 
Phó Trưởng Văn phòng đại diện khu vực phía Nam 

trao biển ủng hộ 5 tỷ đồng cho đại diện địa phương, 
ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện 

Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Ông Trần Hoàng Nhân, Bí thư Huyện ủy Bến Lức 
phát biểu tri ân các nhà tài trợ.

Khánh thành công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dinh,
thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Vietcombank Long An nhận khen thưởng trong công tác 
phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 29/10/2021, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An phối hợp với Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ khánh thành công trình 
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dinh (điểm Cây Cám) tại thị trấn Bình Phong Thạnh, 
huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An do Vietcombank tài trợ kinh phí xây dựng.

Ngày 28/10/2021, Huyện ủy, Hội đồng 
Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
đã tổ chức Lễ tri ân các nhà tài trợ trong 
công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Lễ khánh thành, đại diện Vietcombank, bà 
Nguyễn Thị Minh Hải - Phó Trưởng Văn phòng đại 
diện khu vực phía Nam đã trao biển tài trợ 5 tỷ 
đồng cho đại diện lãnh đạo địa phương. Ngoài ra, 
Vietcombank Long An cũng trao tặng nhà trường 
2 bộ máy vi tính để hỗ trợ công tác dạy và học.

Công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dinh 
được khởi công xây dựng từ tháng 2/2021, có 
quy mô 4 phòng học, 2 phòng chức năng và 2 
phòng nghỉ trưa cho học sinh. Công trình hoàn 
thành và được đưa vào sử dụng từ năm học 2021 
- 2022.

Ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank 
Long An bày tỏ tin tưởng ngôi trường khang trang 
sẽ tạo điều kiện cho các thầy cô, các em học sinh 
có điều kiện dạy và học tốt hơn, để thế hệ trẻ mai 
sau được trưởng thành, tiếp tục chung tay đóng 
góp xây dựng địa phương biên giới anh hùng.

Vietcombank Long An - một trong các đơn 
vị đã tích cực có những đóp góp cùng với địa 
phương, chung tay đẩy lùi dịch bệnh - đã vinh 
được dự nhận Giấy khen của UBND huyện Bến 
Lức đợt này.

Phạm Thị Kim Ngân

Phạm Thị Kim Ngân
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Vietcombank Kon Tum trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế 
cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Vietcombank Tân Định tài trợ trang thiết bị y tế cho 
Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương

Ông Lê Tấn Lân, Giám đốc Vietcombank Kon Tum 
(bên phải) trao bảng tượng trưng tài trợ 100 triệu 

đồng cho ông Vũ Mạnh Chữ - Giám đốc BHXH tỉnh 
Kon Tum kinh phí tặng thẻ BHYT cho HSSV có 
hoàn cảnh khó khăn, năm học 2021 - 2022.

TS. BS Lê Thanh Chiến - Giám đốc Bệnh viện 
Điều trị COVID-19 Trưng Vương (thứ 4 từ trái sang), 

trao thư cảm ơn đến ông Ngô Minh Nhựt - 
Giám đốc Vietcombank Tân Định (thứ 3 từ trái sang), 

cùng các đơn vị đồng hành.

Ngày 2/11/2021, tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank Kon Tum và Bảo hiểm xã 
hội (BHXH) tỉnh Kon Tum đã ký kết thỏa thuận về việc tài trợ kinh phí tặng thẻ Bảo 
hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn TP. Kon Tum, năm học 2011 – 2022.

Ngày 29/10, tại buổi khánh thành Khoa hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 
thuộc Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương, Vietcombank đã trao tài trợ 
trang thiết bị y tế với tổng trị giá trên 4,4 tỷ đồng.

Theo đó, thông qua BHXH tỉnh Kon Tum, 
Vietcombank Kon Tum sẽ thực hiện tài trợ kinh 
phí tặng thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn TP. Kon Tum,  năm học 2021 - 
2022, với số tiền 100 triệu đồng, nhằm tạo điều 
kiện để các em có cơ hội được chăm sóc sức 
khỏe, khắc phục những rủi ro bệnh tật và giảm 
gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tấn Lân – Giám 
đốc Vietcombank Kon Tum cho biết, song song 
với hoạt động kinh doanh, Vietcombank Kon Tum 
luôn là đơn vị đi đầu trong công tác an sinh xã hội 
trên địa bàn tỉnh. Từ khi thành lập Chi nhánh đến 
nay, Vietcombank Kon Tum đã tài trợ cho các lĩnh 
vực y tế, giáo dục, nhà tình nghĩa... với giá trị tài 
trợ lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Với tinh thần sẵn lòng hỗ trợ trong công tác 
phòng, chống dịch cho các bệnh viện tuyến đầu, 
Chi nhánh Tân Định đã đại diện Vietcombank trao 
tặng đa số các trang thiết bị y tế trong Khoa, bao 
gồm: 28 giường hồi sức tích cực, 9 monitor, hệ 
thống khí y tế, tủ an toàn sinh học… với tổng trị 
giá 4,41 tỷ đồng. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, góp 
phần nối tiếp chuỗi chương trình an sinh xã hội 
mà Vietcombank đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện 
trong suốt các đợt dịch vừa qua.

TS. BS Lê Thanh Chiến - Giám đốc Bệnh viện 
Điều trị COVID-19 Trưng Vương đã gửi lời cám ơn 
đến các đơn vị đồng hành, đặc biệt là Ban Lãnh 
đạo Vietcombank và Chi nhánh Tân Định đã có 
những sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời góp phần giúp 
cho Bệnh viện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ khám 
chữa bệnh.

Nguyễn Thị Trúc Phượng

Nguyễn Trung Tín

NHỊP SỐNG

36 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 339 - THÁNG 12/2021



Vietcombank Móng Cái tổ chức chương trình 
“Chăn ấm cho em”

Vietcombank Bình Định ra mắt mô hình 
“Tổ tự quản về ANTT và an toàn COVID-19”

Ông Đặng Ngọc Hùng - Phó Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn Cơ sở Vietcombank Móng Cái (thứ 4 từ 
phải sang) trao tặng số tiền tài trợ cho các trường 

mầm non.

Ông Nguyễn Văn Thúy - Giám đốc Vietcombank 
Bình Định (thứ 5 từ phải sang) cùng ông 

Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh 
Bình Định (thứ 6 từ trái sang) chứng kiến buổi ký kết 

thực hiện quy chế hoạt động mô hình “Tổ tự quản về 
an ninh trật tự và an toàn COVID-19”.

Hưởng ứng Tháng hành động Vì người nghèo năm 2021, với mong muốn 
giúp đỡ các em nhỏ đang sinh sống tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
ngày 4/11/2021, Vietcombank Móng Cái tổ chức chương trình “Chăn ấm cho em” 
tại các trường mầm non trên địa bàn xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, 
tỉnh Quảng Ninh. 

Ngày 5/11, Vietcombank Bình Định tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Tổ tự quản về 
an ninh trật tự và an toàn COVID-19”. 

Tại chương trình, ông Đặng Ngọc Hùng 
- Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở 
Vietcombank Móng Cái đã trao số tiền 20 triệu 
đồng để mua chăn bông, chăn lông ấm cho 220 
em học sinh mầm non trên địa bàn xã.

Đại Dực là một xã miền núi vùng cao của 
huyện Tiên Yên, có nhiều thôn thuộc diện đặc 
biệt khó khăn với đông đồng bào dân tộc thiểu 
số sinh sống. Cuộc sống của người dân và các 
em nhỏ nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, 
thiếu thốn. Chương trình “Chăn ấm cho em” của 
Vietcombank Móng Cái mong muốn giúp cho các 
em có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, nhất là trong 
mùa Đông giá lạnh.

Đây là một trong những hoạt động thể hiện 
tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm 
lá rách” của cán bộ, nhân viên Vietcombank 
Móng Cái,  phát huy truyền thống nhân văn của 
Vietcombank.

Mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự và an 
toàn COVID-19” nhằm tập hợp, giáo dục, hướng 
dẫn, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ 
nhân, viên tham gia giải quyết những yêu cầu 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự gắn liền với công 
tác phòng, chống COVID -19; chủ động phòng 
ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh hành vi phạm 
tội và các hành vi vi phạm quy định phòng, chống 
dịch, không để bị động trước tình hình diễn biến 
phức tạp của dịch COVID -19; bảo đảm an ninh, 
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, 
tạo môi trường văn minh, lành mạnh, an toàn để 
thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa 
kinh doanh tiền tệ, phát triển kinh tế.

Đỗ Ngọc Quảng

Nguyễn Tấn Chúc 
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Vietcombank tiếp tục tài trợ tỉnh Sóc Trăng 1 tỷ đồng 
hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Vietcombank Bạc Liêu tiếp tục ủng hộ công tác 
phòng chống dịch COVID-19

 Ông Trần Chí Luận - Giám đốc Vietcombank Sóc 
Trăng (bên phải) trao bảng tượng trưng cho ông 
Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
tỉnh Sóc Trăng.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu 
(ngoài cùng bên phải) và ông Trần Lê Quyết - Giám 

đốc Vietcombank Bạc Liêu (đứng giữa) trao tặng cho 
Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai 50 triệu đồng.

Ngày 25/10/2021, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao 1 tỷ đồng ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 3/11/2021, ông Trần Lê Quyết - Giám đốc Vietcombank Bạc Liêu 
đồng hành cùng đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm, 
động viên tinh thần các cán bộ, y, bác sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch 
COVID -19 tại Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu, Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai và 
Trung tâm Y tế huyện Đông Hải.

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc 
Vietcombank, ông Trần Chí Luận - Giám Chi nhánh 
Sóc Trăng đã trao 1 tỷ đồng đóng góp cho Quỹ 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với mong 
muốn chung tay cùng địa phương trong công 
tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh 
xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân 
dân trên địa bàn tỉnh. Trước đó, ngày 12/8/2021, 
Vietcombank đã tài trợ 5 tỷ đồng cho công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Sóc Trăng. 

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, bà Hồ Thị Cẩm 
Đào - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh ghi nhận, cảm ơn Vietcombank và Chi 
nhánh Sóc Trăng thời gian qua đã có nhiều hoạt 
động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 của tỉnh, cũng như hoạt 
động an sinh xã hội, nhà ở cho hộ nghèo, chăm lo 
gia đình chính sách, góp phần ổn định dân sinh, 
cùng tỉnh Sóc Trăng sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm 
hỏi sức khỏe các y, bác sĩ và cán bộ, nhân viên 
toàn đơn vị, lắng nghe chia sẻ những thông tin 
về tình hình dịch bệnh cùng những thuận lợi, khó 
khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 
trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Vietcombank Bạc Liêu đã có 
nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời để chung tay 
cùng địa phương phòng, chống dịch như: Vận 
động cán bộ, nhân viên đóng góp ngày lương ủng 
hộ; đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống dịch 
của tỉnh… Trong chuyến thăm các đơn vị y tế lần 
này, Vietcombank Bạc Liêu tiếp tục hỗ trợ thêm 
150 triệu đồng cho 3 Trung tâm Y tế (mỗi đơn vị 
50 triệu đồng).

Lương Cửu Long

Tăng Mỹ Ngọc

NHỊP SỐNG
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Vietcombank Bến Tre trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội và 
nhà tình thương

Vietcombank Hải Dương tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Bà Phạm Minh Đào - Phó Giám đốc Chi nhánh 
(thứ 3 từ trái sang) đại diện Công đoàn cơ sở 

Vietcombank Hải Dương trao biển tặng 
nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Gái.

Vừa qua, Vietcombank Bến Tre đã phối 
hợp các cơ quan chính quyền địa phương 
tổ chức lễ trao tặng nhà Nghĩa tình 
đồng đội cho bà Nguyễn Thị Mọn, 
sinh năm 1950, là cựu Thanh niên 
xung phong tại ấp Phước Điền, xã 
Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam; trao 
Nhà tình thương cho hộ ông Phạm Văn Tín, 
sinh năm 1961, là gia đình hộ nghèo tại 
Ấp Tân An, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri. 
Kinh phí tài trợ mỗi căn là 50 triệu đồng.

Ngày 9/11/2021, Công đoàn cơ sở Vietcombank Hải Dương đã phối hợp với 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ninh Giang tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết 
cho bà Nguyễn Thị Gái, tại thôn Quang Trực, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, 
tỉnh Hải Dương, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giá trị tài trợ là 
50 triệu đồng.

Như vậy, tính đến 15/11/2021, Vietcombank 
Bến Tre đã tài trợ và bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa, 
tình thương cho các hộ gia đình chính sách và hộ 
nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre, với tổng kinh phí 
150 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đại diện chính 
quyền địa phương và đại diện các hộ nghèo đã 
bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Công đoàn 
cơ sở Vietcombank Hải Dương và mong muốn 
Vietcombank Hải Dương nói riêng và Vietcombank 
nói chung tiếp tục có những đóng góp thiết thực 
cho công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc, phát huy truyền thống “tương thân tương 
ái”, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của Công 
đoàn cơ sở Vietcombank Hải Dương.

Châu Diễm

Phạm Thị Tuyết Mai

Ông Lê Chí Quế - Phó Giám đốc Vietcombank 
Bến Tre (thứ 3 từ phải sang)  

tại Lễ trao tặng nhà tình thương cho hộ 
ông Phạm Văn Tín tại Ba Tri.
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Vietcombank TP. Hồ Chí Minh được khen thưởng về 
công tác phòng, chống dịch COVID-19

Vietcombank Bình Dương được tuyên dương trong 
công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ông Nguyễn Văn Lập - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank TP. HCM, đại diện Chi nhánh nhận hoa 

chúc mừng từ bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư 
Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. HCM.

Bà Đặng Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc (thứ 2 từ trái sang) đại diện 

Vietcombank Bình Dương nhận Giấy khen từ 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

TP. Thủ Dầu Một.

Ngày 17/11/2021, tại Lễ kỷ niệm 
91 năm Ngày Truyền thống Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 
18/11/2021) và Sơ kết công tác phòng, 
chống dịch COVID -19 đợt thứ 4, 
Vietcombank TP. HCM đã vinh dự được 
nhận Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ về công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Ngày 5/11/2021, tại Hội nghị sơ kết, 
tuyên dương các tập thể, cá nhân 
xuất sắc trong công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID -19 TP. Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương tổ chức, Vietcombank 
Bình Dương đã được tuyên dương 
đơn vị xuất sắc trong công tác 
phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thời gian qua, trước tình hình dịch 
COVID-19 bùng phát căng thẳng và kéo dài trên 
địa bàn thành phố, Vietcombank TP. HCM đã có 
những đóng góp thiết thực, hiệu quả, mang đầy 
tình cảm, trách nhiệm, tinh thần tương thân tương 
ái hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và người dân bị 
ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch.

Thực hiện phương châm “chống dịch như 
chống giặc”, Vietcombank Bình Dương đã tích 
cực hưởng ứng, tham gia các đợt vận động ủng 
hộ các quỹ phòng, chống dịch COVID -19 bằng 
nhiều hình thức, với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng, 
kể từ đầu năm đến nay, qua đó góp thêm nguồn 
lực cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương nói chung và TP. Thủ Dầu Một 
nói riêng. 

Vietcombank Bình Dương cũng đã quán triệt 
đến toàn thể người lao động nâng cao ý thức 
trách nhiệm, nghiêm túc tuân thủ quy định “5K”, 
phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các lực lượng 
chức năng địa phương để triển khai hiệu quả các 
giải pháp phòng, chống dịch, giữ vững “vùng 
xanh”, góp phần đưa cuộc sống người dân cùng 
các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Thủ 
Dầu Một trở lại trạng thái “bình thường mới” kể từ 
ngày 10/9/2021. 

Với những hoạt động tích cực trong công tác 
phòng, chống dịch, Vietcombank Bình Dương đã 
được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 
TP.Thủ Dầu Một tuyên dương, khen thưởng cùng 
hơn 170 tập thể và 1.111 cá nhân xuất sắc trong 
công tác này.

Đào Nguyễn Tấn Phát

Nguyễn Minh Tới Ngô Quốc Tài

NHỊP SỐNG
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Đoàn Thanh niên Vietcombank Nam Hải Phòng tham gia 
chương trình hiến máu nhân đạo

Vietcombank Quảng Ngãi tham gia Ngày hội hiến máu

Đoàn viên, thanh niên Vietcombank Nam Hải Phòng 
tham gia chương trình hiến máu nhân đạo.

Ban Giám đốc và cán bộ, nhân viên Vietcombank 
Quảng Ngãi tham gia ngày hội hiến máu đợt 2, năm 

2021, tại Trung tâm Thể thao Diên Hồng.

Ngày 26/9/2021, Đoàn Thanh niên Vietcombank Nam Hải Phòng đã tham gia 
chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng yêu thương năm 2021”, được 
tổ chức tại Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Ngày 7/11/2021, tại Trung tâm Thể thao Diên Hồng, lãnh đạo và cán bộ, 
nhân viên Vietcombank Quảng Ngãi đã tham gia chương trình hiến máu đợt 2, 
năm 2021, do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Tỉnh Đoàn 
Quảng Ngãi tổ chức.

Tại buổi hiến máu nhân đạo, đoàn viên, thanh 
niên Vietcombank Hải Phòng đã hiến được 12 đơn 
vị máu. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Thương 
người như thể thương thân”, với mong muốn 
đóng góp công sức nhỏ bé của đoàn viên, thanh 
niên Chi nhánh cho cộng đồng, nhất là trong bối 
cảnh dịch bệnh khiến cho ngân hàng máu quốc 
gia đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Trước thông tin về tình hình thiếu hụt nghiêm 
trọng nguồn máu tại ngân hàng máu, Ban Giám 
đốc và cán bộ, nhân viên Vietcombank Quảng 
Ngãi đã nhanh chóng đăng ký tham gia. “Mỗi giọt 
máu cho đi, một cuộc đời ở lại” - tinh thần thiện 
nguyện đó thể hiện trách nhiệm, tính nhân văn, 
sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng trong suốt thời gian 
qua của Vietcombank Quảng Ngãi nói riêng và 
toàn hệ thống Vietcombank nói chung.

Hành động thiết thực này đã góp phần tăng 
nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 
đảm bảo nguồn dự phòng cho bệnh nhân, đặc 
biệt trong tình hình dịch COVID-19 và mùa mưa 
bão sắp đến.

Đào Mạnh Hùng

Nguyễn Lê Hoàng Phượng

43CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 339 - THÁNG 12/2021

Đoàn Thanh niên Vietcombank Hưng Yên 
tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”

Đoàn viên, thanh niên Vietcombank Hưng Yên tại lễ 
ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”. 

Ông Nguyễn Minh Tuân - Phó Giám đốc 
Vietcombank Gia Lai và đại diện Lãnh đạo thành phố 

và Phòng GD - ĐT TP. Pleiku trao nhận tiền tài trợ 
của Vietcombank Gia Lai.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên tham gia 
giữ gìn vệ sinh môi trường, phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường 
trên địa bàn tỉnh, đồng thời từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ngày 
26/10/2021, Đoàn Thanh niên Vietcombank Hưng Yên đã ra quân tổ chức“ Ngày 
Chủ nhật xanh” với nội dung vệ sinh khuôn viên Trụ sở Chi nhánh và các cây ATM.

Ngày 9/11/2021, tại Lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” do 
UBND TP. Pleiku tổ chức, Vietcombank Gia Lai đã hỗ trợ 500 triệu đồng nhằm 
tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 
địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn đang thiếu thiết bị và điều kiện phục vụ 
việc học trực tuyến.

Tại lễ ra quân, các đại biểu và lực lượng tham 
gia đã cùng chia sẻ về việc nâng cao nhận thức 
của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong công tác bảo 
vệ môi trường, tăng cường các hoạt động bảo vệ 
môi trường nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, 
giảm thiểu và khắc phục ô nhiễm tài nguyên môi 
trường...

Trịnh Thu Huệ

Vietcombank Gia Lai hỗ trợ 500 triệu đồng cho 
Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Đại diện lãnh đạo TP. Pleiku cho biết, toàn 
thành phố còn khoảng hơn 3.500 học sinh ở cấp 
Tiểu học và THCS gặp nhiều khó khăn trong việc 
tiếp cận và tham gia học trực tuyến do gia đình 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không thể mua 
sắm các thiết bị phục vụ học trực tuyến. Điều 
này ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp nhận kiến 
thức của các em.

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Minh Tuân - 
Phó Giám đốc Vietcombank Gia Lai đã trao số 
tiền hỗ trợ trị giá 500 triệu đồng để mua sắm 
trang thiết bị phục vụ công tác học trực tuyến 
cho các em học sinh thuộc gia đình khó khăn, 
thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. 
Đây là nguồn đóng góp của tập thể cán bộ nhân 
viên Vietcombank Gia Lai với mong muốn góp 
phần vào sự nghiệp trồng người của tỉnh nhà.
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Đinh Mỹ Hạnh



Vietcombank triển khai thêm nhiều tính năng mới trên 
VCB Digibank

Marketing Bán lẻ

Với những nỗ lực không ngừng đổi mới để mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm 
thời gian cho khách hàng, Vietcombank tiếp tục bổ sung một số tính năng mới trên 
VCB Digibank.

1. Cấp lại mật khẩu VCB Digibank trên ứng 
dụng

- Bên cạnh việc cấp lại mật khẩu VCB 
Digibank trên website, từ nay, khách hàng có thể 
cấp lại mật khẩu VCB Digibank ngay trên ứng 
dụng.

- Để có thể sử dụng tính năng này:
• Dịch vụ VCB Digibank của Khách hàng 

phải đang ở trạng thái hoạt động (Active) 
hoặc Chờ kích hoạt.

• Khách hàng đã đăng ký email sử dụng 
dịch vụ VCB Digibank

- Hướng dẫn cấp lại mật khẩu: 
• Tại màn hình đăng nhập ứng dụng, vào 

mục “Quên mật khẩu” >> Nhập thông 
tin theo yêu cầu >> Xác nhận thông tin 
và nhập OTP được gửi qua SMS >> Hệ 
thống gửi mật khẩu kích hoạt vào email 
của KH >> Kích hoạt lại VCB Digibank.

2. Bổ sung thanh toán QR code sử dụng thẻ 
tín dụng Visa

- Bên cạnh việc thanh toán QR code từ thẻ 
ghi nợ, giờ đây, khách hàng có thể sử dụng tính 
năng thanh toán QR code bằng thẻ tín dụng Visa 
tại các điểm thanh toán có hình ảnh mã QR kèm 
logo của Visa.

- Để sử dụng tính năng này, khách hàng 
chỉ cần đăng nhập VCB Digibank, chọn tính năng 
Dịch vụ QR, chọn số thẻ Visa thích hợp và điền 
các thông tin để thanh toán.

- Phương thức xác thực và hạn mức 
giao dịch: áp dụng theo chính sách chung của 
Vietcombank.

3. Thanh toán phí bảo hiểm FWD tự động 
trên VCB Digibank

- Nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian 
thanh toán, từ nay, khách hàng có thể thực hiện 
cài đặt thanh toán phí bảo hiểm FWD định kỳ tự 
động MIỄN PHÍ ngay trên VCB Digibank.

- Hướng dẫn sử dụng:
• Đăng nhập VCB Digibank >> Thanh toán 

hóa đơn >> VCB-Auto debit >> Đăng ký 
dịch vụ >> Loại dịch vụ - Phí bảo hiểm >> 
Nhập mã Khách hàng >> Xác nhận thông 
và xác thực giao dịch.

4. Đăng ký VCB Digibank trực tuyến
- Khách hàng Vietcombank đã có thể đăng 

ký VCB Digibank trực tuyến ngay trên ứng dụng 
mà không cần phải ra quầy.

- Đối tượng áp dụng:
• Là khách hàng đã mở CIF tại Vietcombank
• Là công dân chỉ có duy nhất quốc tịch 

Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên có năng 

lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định 
của Pháp luật Việt Nam, cư trú hợp pháp 
tại Việt Nam và không là đối tượng cư 
trú tại Hoa Kỳ, không phải người có khó 
khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 
theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Hướng dẫn đăng ký: 
• Tải ứng dụng Vietcombank trên Chợ 

ứng dụng >> Mở tài khoản/Đăng ký VCB 
Digibank trực tuyến >> Nhập số điện 
thoại đăng ký dịch vụ >> Thực hiện các 
bước theo hướng dẫn để đăng ký VCB 
Digibank.

5.  Đăng ký phát hành thẻ phi vật lý
-  Tính năng hỗ trợ khách hàng phát hành 

MIỄN PHÍ thẻ ghi nợ phi vật lý ngay trên VCB 
Digibank đối với các loại thẻ: VCB Connect 24 
eCard, VCB Visa Connect 24 eCard, VCB Visa 
Debit Platinum eCard

- Thẻ phi vật lý hỗ trợ khách hàng thanh 
toán/chi tiêu trên website của các đơn vị chấp 
nhận thẻ có kết nối thanh toán với ngân hàng, rút 
tiền mặt bằng mã QR, … mà không cần sử dụng 
thẻ vật lý.

- Đối tượng áp dụng: khách hàng đã đăng 
ký sử dụng dịch vụ VCB Digibank (không áp dụng 
cho khách hàng đăng ký trực tuyến và chưa xác 
thực tại quầy)

- Hướng dẫn đăng ký: 
• Đăng nhập VCB Digibank >> Quản lý 

dịch vụ thẻ >> Phát hành/chuyển đổi thẻ 
>> Phát hành thẻ ghi nợ phi vật lý

- Phí dịch vụ: Miễn phí phát hành.
Quý khách hàng hãy cập nhật phiên bản 

mới nhất để có những trải nghiệm tuyệt vời 
với VCB Digibank!
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Chi bộ Vietcombank Hà Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Vietcombank Chương Dương khai trương
Phòng giao dịch Trần Nhật Duật 

Đồng chí Bạch Thành Long - Bí thư Chi bộ (ngoài 
cùng bên trái) và đồng chí Phạm Thanh Bình - 
Phó Bí thư Chi bộ (ngoài cùng bên phải) trao 

quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí 
đảng viên mới.

Ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank 
Chương Dương (giữa) chụp ảnh lưu niệm chúc mừng 

khai trương Phòng giao dịch Trần Nhật Duật.

Ngày 22/10/2021, Chi bộ Vietcombank Hà Nam đã trang trọng tổ chức lễ 
kết nạp Đảng cho hai quần chúng ưu tú: Dương Thanh Huệ và Nguyễn Hải Yến.

Vừa qua, Vietcombank Chương Dương đã chính thức khai trương 
Phòng giao dịch (PGD) Trần Nhật Duật, tại địa chỉ: 24 - 26 Trần Nhật Duật, 
Q.  Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tham dự buổi lễ, có: Đồng chí Bạch Thành 
Long - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Hà 
Nam, cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, 
đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và một 
số quần chúng ưu tú.

Thay mặt Chi bộ Vietcombank Hà Nam, đồng 
chí Bạch Thành Long đã trao quyết định kết nạp 
đảng viên cho hai đồng chí đảng viên mới. Đến 
thời điểm hiện tại, Chi bộ Vietcombank Hà Nam 
có 21 đảng viên chính thức và hai đảng viên dự bị.

Tại lễ kết nạp, hai đồng chí đảng viên mới đã 
đọc lời tuyên thệ, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào 
khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng 
thời, thể hiện quyết tâm không ngừng tu dưỡng, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò, 
nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ 
ngày càng vững mạnh.

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong 
không khí trang nghiêm, đúng trình tự của Điều lệ 
Đảng và đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch 
COVID-19.

Vietcombank Chương Dương vừa đưa vào 
hoạt động PGD Trần Nhật Duât, trên cơ sở đổi 
tên và chuyển địa điểm PGD Thái Thịnh (địa chỉ 
tòa nhà Hà Thành - 102 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, 
TP. Hà Nội). 

Với vị trí đắc địa, tọa lạc tại trung tâm của Thủ 
đô, mật độ dân cư đông đúc, gần các chợ đầu 
mối lớn, có nhiều cơ sở kinh doanh và giao thông 
thuận tiện, PGD Trần Nhật Duât được thiết kế 
theo chuẩn nhận diện thương hiệu Vietcombank, 
với cơ sở vật chất mới, khang trang, hiện đại, diện 
tích rộng rãi, thông thoáng, cùng đội ngũ cán bộ, 
nhân viên chuyên nghiệp, chu đáo, cung cấp đầy 
đủ các dịch vụ ngân hàng với trải nghiệm tốt nhất 
dành cho khách hàng. Nhân dịp khai trương, PGD 
Trần Nhật Duât dành nhiều phần quà hấp dẫn cho 
khách hàng đến giao dịch.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông tin:
•  PGD Trần Nhật Duật – Vietcombank 

Chương Dương.
•  Địa chỉ: 24 - 26 Trần Nhật Duật, Q. Hoàn 

Trần Thị Thu Hà Phạm Quang Thái

Nguyễn Thanh Tùng

Kiếm, TP. Hà Nội.
•  Điện thoại: (024)35378441 (Bộ phận tín 

dụng) – (024)35373939 (Bộ phận dịch vụ khách 
hàng)
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Nghiệm thu kết quả ứng dụng các đề tài thuộc danh mục 
nhiệm vụ KH&ĐT năm 2018

Lê Thị Hạnh

Trong năm 2020 và năm 2021, thực hiện các Quyết định  của Hội đồng Khoa học 
và Công nghệ Vietcombank (HĐKH), Cơ quan Thường trực HĐKH đã làm đầu mối 
triển khai  nghiệm thu 34 đề tài thuộc danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 và 2019. 

Bên cạnh việc đánh giá, nhận xét và góp ý 
hoàn thiện đề tài, các Hội đồng nghiệm thu cũng 
thống nhất chỉ định đơn vị triển khai ứng dụng 
kết quả nghiên cứu. Các đơn vị được giao nhiệm 
vụ có trách nhiệm phối hợp với Chủ nhiệm đề tài 
tổ chức khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu 
vào thực tiễn và xác nhận kết quả ứng dụng trong 
vòng 12 tháng kể từ khi được chuyển giao.

Tính đến hết tháng 10/2021, có 12/15 đề tài 
thuộc danh mục KH&CN năm 2018 đến hạn nộp 
Báo cáo kết quả ứng dụng, Cơ quan Thường trực 
HĐKH đã tập hợp và triển khai đến các Hội đồng 
nghiệm thu để xem xét, đánh giá và thông qua kết 
quả ứng dụng đề tài. Trên cơ sở báo cáo của đơn 
vị, các Hội đồng đã đánh giá cao tính ứng dụng 
và kết quả ứng dụng đề tài, thống nhất nghiệm 
thu kết quả triển khai nghiên cứu đề tài vào thực 
tiễn. Một số kết quả ứng dụng điển hình như: Đề 
tài “Ứng dụng kết quả tính toán tài sản có rủi ro 
(RWA) theo Quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn 
vốn tuân thủ Basel II trong quản trị vốn tại VCB” 
đã được Phòng Chính sách và Tài chính kế toán 
đưa vào triển khai thực tế, ứng dụng cho công 
tác tính vốn, tính toán, quản lý và dự báo RWA 
phục vụ tuân thủ Basel và hỗ trợ lập kế hoạch kinh 
doanh cho Vietcombank;  Đề tài “Các mô hình 
định lượng trong công tác xây dựng kế hoạch 
kinh doanh tại Vietcombank” đã được Phòng 
Kế hoạch triển khai ứng dụng vào hoạt động của 
đơn vị, cải thiện công tác xây dựng kế hoạch tại 
Vietcombank, góp phần nâng cao hiệu quả kinh 
doanh của Vietcombank; Trung tâm Hỗ trợ khách 
hàng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển 
khai “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt 
động contact center” và nhận được hỗ trợ lớn 
trong việc tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, nắm 
bắt nhu cầu của khách hàng và tự động đưa ra 
giải pháp phù hợp theo thiết kế; Đề tài “Xây dựng 

hệ thống tích điểm thưởng và chính sách áp 
dụng đối với khách hàng” được sở Giao dịch 
ứng dụng vào công tác xây dựng hệ thống đo 
lường, hệ thống tích điểm thưởng và chính sách 
khách hàng phù hợp, kiểm soát được chi phí đảm 
bảo hiệu quả cho hoạt động của chi nhánh. Các 
đơn vị khác cũng đã triển khai ứng dụng nghiên 
cứu bao gồm: Phòng Kinh doanh vốn, Phòng 
Chính sách Tài chính kế toán, Phòng Phê duyệt 
tín dụng, Trường Đào tạo Vietcombank, ALM, 
Quản lý rủi ro thị trường. Kết quả ứng dụng của 
các đề tài đã có đóng góp cụ thể, trực tiếp và có 
hiệu quả rõ ràng đối với hoạt động của các đơn vị 
ứng dụng trên và phục vụ trực tiếp cho hoạt động 
kinh doanh của Ngân hàng, được thể hiện ở kết 
quả hoạt động của các đơn vị/các chi nhánh nói 
riêng và kết quả kinh doanh của Vietcombank nói 
chung.

KHCN & ĐÀO TẠO

47CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 339 - THÁNG 12/2021

“Tự chạm Vietcombank Visa, nhận ngay hoàn tiền” 
tại hệ thống siêu thị Vinmart

Vietcombank Quảng Ngãi đồng hành cùng cuộc thi
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Từ ngày 25/10/2021 đến hết ngày 24/4/2022, Vietcombank triển khai chương 
trình “Tự chạm Vietcombank Visa, nhận ngay hoàn tiền” tại hệ thống siêu thị 
Vinmart, Winmart và cửa hàng tiện lợi Vinmart+ , Winmart+ trên toàn quốc. 

Sáng 10/11, Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 3, năm 2021 và 
Hội thảo “Thảo luận các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Chương trình áp dụng đối với khách hàng 
thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ tín dụng 
và ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa công nghệ 
Chip Contactless (thẻ có biểu tượng ăng ten 
Contactless).

Theo đó, khách hàng sẽ được hoàn tiền 
10%, tối đa 30.000 đồng cho giao dịch thanh 
toán có giá trị tối thiểu 100.000 đồng tại địa điểm 
khuyến mại.

Với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo - Bứt phá 
từ tài nguyên bản địa” nhằm huy động nguồn lực, 
sáng kiến để phát triển, nâng cao giá trị các sản 
phẩm địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, cuộc thi 
“Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi 
lần thứ 3, năm 2021” đã thu hút được 17 ý tưởng 
và 20 dự án. 

Tại vòng Chung kết cuộc thi được tổ chức 
vào tháng 10/2021, ông Võ Văn Linh - Giám đốc 
Vietcombank Quảng Ngãi đã tham gia Hội đồng 
Giám khảo với vai trò Chủ tịch Hội đồng. 

Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải 
Nhất bảng Dự án cho dự án “Sản xuất phân trùn 
quế và chế phẩm sinh học nấm Trichoderma phục 
vụ cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp 
chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” của 
Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Huy Long; 
trao giải Nhất bảng Ý tưởng cho ý tưởng “Don ly 
ăn liền Quảng Ngãi” của em Hồ Thị Hồng Nhân và 
nhóm tác giả Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Giao dịch được thanh toán với hình thức 
không tiếp xúc Contactless, khách hàng CHẠM 
thẻ có biểu tượng ăng ten Contactless lên POS 
để thanh toán.

Chương trình bao gồm 3 đợt xét thưởng:
Đợt 1: Từ ngày 25/10/2021 đến hết ngày 

24/12/2021
Đợt 2: Từ ngày 25/12/2021 đến hết ngày 

24/2/2022
Đợt 3: Từ ngày 25/2/2022 đến hết ngày 

24/4/2022
Mỗi khách hàng được trả thưởng tối đa là 

300.000 đồng/đợt xét thưởng.
Chương trình áp dụng theo các điều kiện 

điều khoản trong thể lệ chương trình, chi tiết xem 
tại website: https://portal.vietcombank.com.vn

Đăng ký chuyển đổi thẻ công nghệ từ sang 
công nghệ chip hoàn toàn miễn phí chỉ với 5 
bước đơn giản ngay trên VCB Digibank để trải 
nghiệm tính năng thanh toán nhanh chóng, an 
toàn, tiện lợi.

Trong khuôn khổ lễ tổng kết, Vietcombank 
Quảng Ngãi đã ký kết thỏa thuận với Sở KH&CN 
tỉnh về việc đồng hành hỗ trợ, tư vấn tài chính cho 
các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Võ Văn Linh - Giám đốc Vietcombank 
Quảng Ngãi (ngoài cùng bên trái) tham gia ký kết hỗ 

trợ, tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

KẾT NỐI
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Vietcombank Hải Phòng dự hội thảo khoa học

Vietcombank Bắc Bình Dương tổ chức đào tạo trực tuyến

Đoàn Thị Ngọc Hương

Hoàng Thị Hải

Ngày 25/10/2021, đại diện Vietcombank Hải Phòng – ông Lê Ngọc Thái đã tham 
dự hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển TP. Hải Phòng trở thành trung tâm 
dịch vụ Logistics quốc tế hiện đại” do Sở KH&CN Hải Phòng phối hợp với 
Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Trong bốn ngày 18, 20, 22 và 23/10, Vietcombank Bắc Bình Dương đã tổ chức 
đào tạo trực tuyến về “Cập nhật các quy định mới trong hoạt động cấp tín dụng 
có bảo đảm theo Nghị định 21/2021/NĐ-CP và Quản lý rủi ro pháp lý khi xác lập 
hợp đồng”.

Hội thảo có sự tham gia của các tiến sĩ, 
chuyên gia thuộc Viện Kinh tế Việt Nam, Viện 
Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh 
tranh, lãnh đạo các Sở KH&CN, Sở KH&ĐT, Sở 
Giao thông Vận tải, các trường đại học, các tổ 
chức tài chính và doanh nghiệp trong ngành khai 
thác cảng, vận tải và công nghệ thông tin. 

Nội dung chính của hội thảo tập trung vào 
các vấn đề: Bàn về kinh nghiệm, định hướng về 
phát triền ngành Logistics của một số tỉnh, thành 
phố; Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong 
việc phát triển ngành Logistics tại Hải Phòng; Cơ 
hội và thách thức của Hải Phòng trong phát triển 
ngành Logistics; Đề xuất các giải pháp xây dựng 
và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm dịch 
vụ Logistics quốc tế hiện đại. 

Phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học, 
ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải 
Phòng trao đổi một số giải pháp dịch vụ, tài chính 
hiện đại triển khai cho các khách hàng hoạt động 
trong lĩnh vực Logistics: Cung cấp tài chính và 
xây dựng các sản phẩm đặc thù tài trợ cho khách 
hàng thuộc lĩnh vực Logistics;  Xây dựng sản 

Chương trình có sự tham gia của TS. LS. 
Bùi Đức Giang và các cán bộ thuộc Phòng Khách 
hàng, Kế toán, Quản lý nợ, Dịch vụ khách hàng 
Phòng Giao dịch của Chi nhánh.

Tổng số lượt đào tạo trong 4 ngày là 165 
lượt, với nội dung cập nhật, diễn giải quy định thi 
hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa 
vụ, bao gồm tài sản bảo đảm; xác lập, thực hiện 
biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và xử lý tài 
sản bảo đảm. Đồng thời, giảng viên đã đào tạo 
thêm kiến thức về quản lý rủi ro pháp lý khi xác 
lập các loại hợp đồng trong hoạt động cho vay 
của tổ chức tín dụng, và công tác an toàn bảo 
mật thông tin. 

Kết thúc buổi đào tạo, thông qua giải đáp các 
câu hỏi, phân tích và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn 
của giảng viên về các khó khăn vướng mắc trong 
quá trình làm việc, cán bộ chi nhánh đã được cập 
nhật những kiến thức hữu ích để ứng dụng trong 
công việc.

phẩm dịch vụ theo chuỗi cung ứng; E-port giải 
pháp nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển; Phát 
triển các sản phẩm hỗ trợ nộp thuế và lệ phí để 
đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa.

Ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank 
Hải Phòng trình bày các giải pháp tài chính xây dựng 

Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ Logistics 
quốc tế hiện đại.

Cán bộ Vietcombank Bắc Bình Dương tham gia buổi 
đào tạo trực tuyến về “Cập nhật các quy định mới 
trong hoạt động cấp tín dụng có bảo đảm theo 

Nghị định 21/2021/NĐ-CP và quản lý rủi ro pháp lý 
khi xác lập hợp đồng”.

KHCN & ĐÀO TẠO
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Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 
tòa nhà Trụ sở chính Vietcombank

Bùi Hồng Hải

Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và hạn chế thấp 
nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, vào lúc 16h ngày 21/10/2021, Ban Chỉ huy PCCC 
Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198 – Đơn vị quản lý tòa nhà 198 Trần Quang 
Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an Quận 
Hoàn Kiếm; Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 2 - Phòng PC07 
thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại tòa nhà.

Tình huống giả định cháy tại tầng 3 của Tòa 
nhà Vietcombank. Lực lượng chữa cháy cơ sở 
tiến hành các thao tác báo động, gọi điện thoại 
báo cháy và sử dụng phương tiện chữa cháy tại 
chỗ xử lý ban đầu không để đám cháy lan rộng, 
sơ tán, giải cứu người bị nạn và di chuyển tài 
sản ra khỏi khu vực cháy. Sau khi nhận được tin 
báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH điều 
động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán 
bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở 
nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy. Sau 
thời gian 10 phút, đám cháy giả định đã được 
khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Kết thúc buổi thực tập, đại diện lãnh đạo Cảnh 
sát PCCC & CNCH, các lực lượng công an hỗ trợ 
và lãnh đạo Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 
198 đã tổ chức họp rút kinh nghiệm buổi thực tập 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC tại tòa 
nhà, cũng như tăng cường sự phối hợp tác chiến 
trong  công tác chữa cháy giữa lực lượng PCCC 
cơ sở và đơn vị PCCC chuyên nghiệp.

Ông Phạm Quang Thiệu, Phó Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198 cho biết: 
“Nhận thức rõ về tầm quan trọng số 1 của công 
tác PCCC, Ban Giám đốc Công ty thường xuyên 
quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an 
toàn PCCC tại cơ sở, theo đó tòa nhà luôn được 
kiểm tra liên tục hằng ngày, hằng giờ và toàn bộ 
cán bộ Công ty đều được quán triệt nội bộ về nội 
dung này”.

Buổi thực tập diễn ra nghiêm túc, an toàn, 
đảm bảo đúng yêu cầu, kỹ thuật theo kế hoạch 
đã lập và có sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý với lực 
lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên 
nghiệp. Buổi thực tập giúp lực lượng PCCC cơ 
sở nâng cao hiệu quả và thành thục trong thao 
tác, sử dụng thành thạo trang thiết bị, phương 
tiện chữa cháy cũng như chủ động sẵn sàng xử lý 
tốt các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra, hạn chế 
tối đa thiệt hại về người, tài sản do cháy gây ra.

Xe chữa cháy đỗ trên đường Lê Lai, triển khai đội 
hình 2 lăng B phun nước dập tắt đám cháy và ngăn 

cháy lan.

Lãnh đạo các đơn vị tổ chức nhận xét, đánh giá sau 
khi kết thúc buổi thực tập PCCC.

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ



VIETCOMBANK TÂN SÀI GÒN - ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI

Khúc Việt Hùng

Tôi được may mắn được đồng hành cùng anh chị em Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 
thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Sài Gòn từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Tôi thường nói vui với 
bạn bè và anh chị em đồng nghiệp rằng: “Vietcombank Tân Sài Gòn giống như Hiệp chúng quốc Hoa 
Kỳ vậy”, nói như vậy cũng bởi mang danh là Chi nhánh mới nhưng hầu hết toàn là người cũ của các 
Chi nhánh Vietcombank hội tụ về, mỗi người mang trong mình một khát vọng mới, một hành trình mới 
trên con tàu mang tên Vietcombank Tân Sài Gòn, mà thuyền trưởng mới của chúng tôi là anh Huỳnh 
Song Hào. 

Tôi còn nhớ, trước khi Chi nhánh chính thức đi vào hoạt động, anh chị em chúng tôi có dịp đứng 
chung với nhau trên sảnh Chi nhánh để tự giới thiệu về mình, trong đó 25 thành viên đến từ các Chi 
nhánh Vietcombank khác, như từ Trụ sở chính, Chi nhánh TP. HCM, Chi nhánh Hùng Vương, Chi nhánh 
Nam Sài Gòn, Chi nhánh Bắc Sài Gòn, Chi nhánh Tân Sơn Nhất, Chi nhánh Tây Sài Gòn, Chi nhánh Thủ 
Thiêm, Chi nhánh Tân Bình Dương, Chi nhánh Gia Lai… và 11 thành viên mới, tổng cộng 36 thành viên, 
toàn những anh chị em tuổi đời còn trẻ và đầy sức sống.

Ngày 1/10/2019, Vietcombank Tân Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động, với những bước chân 
đầu tiên phát triển từ con số 0. Tôi cũng ý thức được rằng, để có ngày chính thức đi vào hoạt động tại 
số 1943 - 1945 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP. HCM thì không ít mồ 
hôi, công sức của những anh chị em trong ban trù bị thành lập Chi nhánh đã đổ xuống, từ  địa điểm dự 
kiến thành lập ở Cần Giờ được dời vào Nhà Bè, từ tên chi nhánh Cần Giờ được đổi thành Chi nhánh 
Tân Sài Gòn, rồi cơ sở vật chất của Chi nhánh và còn biết bao những khó khăn khác mới có ngày đi 
vào hoạt động chính thức này.

Từ những khó khăn đầu tiên, những con người trong Chi nhánh có lần đầu tiên làm việc cùng 
nhau, những bỡ ngỡ đầu tiên của các bạn nhân viên mới, rồi những khách hàng đầu tiên… Mà cái gì 
“đầu tiên” cũng sẽ giúp con người ta khó phai trong trí nhớ. Với sự định hướng của Ban Giám đốc Chi 
nhánh cũng như những cố gắng không ngừng của tất cả anh chị em, Chi nhánh cũng đã cán mốc tổng 
tài sản 1.000 tỷ đồng, rồi Chi nhánh cũng có lãi, khi đó tôi còn nhớ, anh Huỳnh Song Hào có nói vui 
rằng: “Cuối cùng thì anh em chúng ta cũng đã ngoi lên được mặt đất”, những khó khăn nhất của Chi 
nhánh cũng đã vượt qua. 

Rồi Chi nhánh cũng đã chinh phục được mốc 2.000 tỷ đồng, mạng lưới Chi nhánh cũng được mở 
rộng sau khi nhận về 2 phòng Giao dịch Phú Xuân và Hiệp Phước từ ngày 1/4/2021. Đến đầu tháng 
10/2021, tổng tài sản của Chi nhánh cũng đã vượt mốc hơn 3.500 tỷ đồng, sau 2 năm đi vào hoạt động, 
phát triển đi lên từ con số 0 tròn trĩnh. Trong điều kiện đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng sâu rộng 
đến mọi ngõ ngách của cuộc sống của từng người trên toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam thân yêu của 
chúng ta, Vietcombank Tân Sài Gòn đã đạt được những kết quả hết sức đáng khích lệ và trân trọng.

Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đang chờ đợi Vietcombank Tân Sài Gòn, nhưng 
tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, đoàn kết, khát vọng và hành động của những thành viên trong đại 
gia đình Vietcombank Tân Sài Gòn, Vietcombank Tân Sài Gòn sẽ bước sang những chân trời mới tươi 
sáng hơn nữa. Chúng ta hãy cứ tin tưởng và cứ ước mơ vì “Không bao giờ là quá muộn để đặt ra một 
mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới”.

Khai trương  
Vietcombank Tân Sài Gòn.

NGÔI NHÀ THỨ HAI

51SỐ 339 - THÁNG 12/2021 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK50 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 339 - THÁNG 12/2021

Vietcombank Lào Cai diễn tập phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

ĐTN Vietcombank Lào Cai

Ngày 30/10/2021, Vietcombank Lào Cai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Lào Cai tổ 
chức diễn tập phương án chữa cháy năm 2021.

Chỉ đạo và tham gia buổi diễn tập có: Thượng 
tá Bùi Minh Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát 
PCCC & CNCH, Công an tỉnh Lào Cai; các chiến 
sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH,  Công an tỉnh 
Lào Cai; Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an 
TP. Lào Cai; các lực lượng tại địa bàn và toàn thể 
cán bộ, nhân viên trong Chi nhánh.

Tình huống giả định, xuất hiện đám cháy tại 
khu vực tầng hầm, đây là khu vực tập trung nhiều 
phương tiện là ô tô, xe máy của cán bộ nhân viên 
trong Chi nhánh. Lúc này,  đám cháy đã phát triển, 
nếu không khống chế kịp thời,  đám cháy có thể 
lan rộng ra toàn bộ các phương tiện, phát sinh 
khói khí độc, cuốn lên các tầng trên, gây nguy hại 
đến đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, nhân 
viên và khách hàng đang giao dịch tại Chi nhánh, 
cũng như tiềm ẩn nguy cơ cháy lan lên các tầng 
trên. Sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa 
cháy tại chỗ đã nhanh chóng gọi tới số điện thoại 
114 để thông báo vụ việc, đồng thời, tại hiện 
trường, toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank 
Lào Cai đã nhanh chóng di chuyển ra khu vực an 
toàn; tiến hành các hoạt động chữa cháy tại chỗ, 
chờ lực lượng PCCC chuyên nghiệp tới hỗ trợ.

Nhận được tin báo của Vietcombank Lào Cai, 
Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP. Lào Cai 

đã huy động 2 xe chuyên dụng chữa cháy, 1 xe 
CNCH, 1 xe chỉ huy và 15 cán bộ chiến sĩ lập tức 
tới nơi xuất hiện đám cháy. Sau khoảng 15 phút, 
trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và hiệu 
quả, đám cháy đã được dập tắt; công tác CNCH 
đảm bảo đúng, chính xác và an toàn.

Thượng tá Bùi Minh Thắng - Phó Trưởng 
phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Lào 
Cai nhận xét buổi diễn tập phương án chữa cháy 
và CNCH đã diễn ra thành công, đúng theo kịch 
bản được đề ra, dưới  sự phối hợp thống nhất, 
nhanh nhẹn, đồng bộ, chặt chẽ giữa lực lượng 
Cảnh sát PCCC & CNCH và lực lượng PCCC cơ 
sở. Từng bộ phận đã thực hiện tốt nhiệm vụ của 
mình, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện 
tham gia diễn tập. Qua đó, giúp cho lãnh đạo và 
cán bộ, nhân viên Vietcombank Lào Cai nâng cao 
ý thức về công tác PCCC, kỹ năng thoát nạn; sử 
dụng thành thạo các loại phương tiện chữa cháy 
và CNCH tại chỗ, kịp thời xử lý các tình huống khi 
có sự cố cháy, nổ xảy ra; góp phần đảm bảo an 
ninh,  trật tự trên địa bàn tỉnh.

 Tình huống giả định diễn tập PCCC & CNCH.

Buổi diễn tập nhìn từ trên cao.

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ



VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG
NIỀM TIN VÀ HY VỌNG22 NĂM

 Tháng Chín thu đầy nắng
Gió hát khúc yêu thương

Chúc mừng thêm tuổi mới,
Vietcombank Bình Dương.

Những ngày đầu thành lập,
Bao bão táp phong ba.
Đến nay thêm lớn mạnh
Cũng vì có “chúng ta”.

Mang theo trái tim nóng
Cùng tri thức, tài hoa,
Hai hai năm cống hiến
Niềm vui đến mọi nhà.

Quê hương đang yên ổn
Bỗng một ngày, than ôi!

Dịch bệnh tràn ngõ ngách
Thương lắm, Bình Dương tôi!

Nhưng không, trên tất cả
Là ý chí kiên cường,

Là quyết tâm sắt thép,
Vietcombank Bình Dương!

Chẳng nề hà dịch bệnh
Tiếp tục chiến đấu thôi.

Vì trái tim tuổi trẻ,
Vì nhiệt huyết sục sôi.

Dịch vụ luôn nhanh chóng,
Tiền mặt vẫn đủ đầy,

Cứ yên tâm chống dịch
Đã có chúng tôi đây.

Áo trắng nơi tiền tuyến,
Sắc xanh thắm ngân hàng.

Chúng ta cùng sát cánh
Chiến thắng sẽ vẻ vang

Hai hai năm xuân sắc
Sức trẻ vẫn rạng ngời.
Niềm tin trong ánh mắt
Hy vọng xanh sắc trời.

Phạm Ngọc Song Hà
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VIETCOMBANK TÂN SÀI GÒN
NGÔI NHÀ MỚI THÂN THƯƠNG CỦA TÔI

Lê Đức Huy

Chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua những thay đổi quan trọng trong cuộc sống và  công việc. Với 
tôi, đó là thời điểm mà Phòng giao dịch Vietcombank, nơi tôi đang công tác được chuyển sang Chi 
nhánh Tân Sài Gòn vào đầu năm 2021. Không chỉ tôi, các anh chị em đồng nghiệp trong phòng đều 
bất ngờ và cảm giác đầu tiên là mọi người đều khá lo lắng. Chúng tôi đã quá quen với đồng nghiệp ờ 
Chi nhánh cũ, quá quen với cách thức làm việc, mọi thứ như một guồng máy đang vận hành ổn định và 
thân thuộc bỗng đột nhiên thay đổi. Câu chuyên giữa giờ làm việc của anh chị em chúng tôi lúc đó cứ 
xoay quanh những bồn chồn, băn khoăn về một Chi nhánh mới, nơi mà chúng tôi hoàn toàn xa lạ về cả 
nhân sự và văn hóa kinh doanh. Cảm giác ấy cứ đeo đuổi chúng tôi cho đến ngày chính thức chuyển 
qua đơn vị mới, Chi nhánh Tân Sài Gòn.

Tôi nhớ những ngày đầu tiên làm việc tại Chi nhánh mới, quá nhiều vấn đề chưa trôi chảy trong xử 
lý công việc hằng ngày. Nào là các vấn đề vận hành, như hệ thống máy móc, đường truyền phải cài đặt 
lại cho ổn định, nhân sự phải bố trí lại cho phù hợp, là những ngày chúng tôi lần đầu gặp gỡ với những 
người sếp và đồng nghiệp mới. Là những cán bộ, nhân viên của Vietcombank, chúng tôi luôn hiểu rằng, 
nhiệm vụ và trọng trách của mình là phục vụ khách hàng, bảo đảm công tác khách hàng đạt chất lượng 
và kinh doanh hiệu quả. Trong những ngày đó, dù cho khá nhiều trở ngại, anh chị em trong phòng vẫn 
động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình, với sự giúp đỡ tận tình của các đồng 
nghiệp mới tại Chi nhánh Tân Sài Gòn. Quả thật, công việc hằng ngày tại phòng giao dịch luôn có sự 
tương tác và cần sự phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban khác trong Chi nhánh. Tôi rất nhớ những 
lần Ban Giám đốc đến Phòng giao dịch để hỏi thăm tình hình cũng như chỉ đạo, động viên chúng tôi 
để kịp thời giải quyết những vướng mắc, chúng tôi đều cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng và 
dường như những khó khăn đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phải kể đến các anh chị em cán bộ, 
nhân viên trong Chi nhánh, dường như không như e ngại của chúng tôi lúc đầu, vì mọi người đều thân 
thiện, dễ mến và nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi trong công việc. Những lời hỏi thăm từ đồng nghiệp mới, 
những cuộc điện thoại trao đổi công việc, những buổi họp mặt dù nhanh chóng nhưng dần mang lại 
cho chúng tôi sự gần gũi và cảm giác yên tâm.      

Mà không yên tâm sao được, khi chúng tôi đang được làm việc tại một trong những Chi nhánh có 
tốc độ phát triển nhanh nhất trên địa bàn TP. HCM. Tuy Chi nhánh Tân Sài Gòn chỉ mới thành lập được 
hai năm, quy mô kinh doanh còn hạn chế so với các chi nhánh đã hoạt động lâu năm, nhưng đang phát 
triển rất ấn tượng. Tính đến hết quý III năm nay, dư nợ cho vay tăng xấp xỉ 80%, tổng quy mô huy động 
vốn và cho vay tăng hơn 800 tỷ đồng so với 2020. Đối với một chi nhánh non trẻ, tổng nhân sự hơn 50 
người, trong một năm 2021 đầy khó khăn do dịch COVID-19 thì con số này có được là một sự nỗ lực 
lớn của tập thể người lao động. Ban Giám đốc Chi nhánh luôn sâu sát trong định hướng phát triển, địa 
bàn hoạt động trọng yếu của Chi nhánh là khu vực huyện Nhà Bè và Cần Giờ, là nơi mà dư địa phát 
triển về giao thông, các công trình trọng điểm về  kinh tế, du lịch còn rất lớn. Kèm theo đó là các cơ hội 
kinh doanh rất tiềm năng trong dài hạn, mở ra nhiều cơ hội cho tập thể anh chị em Chi nhánh để nỗ 
lực, nâng cao kiến thức, kỹ năng và đón đầu các cơ hội phát triển trong việc kinh doanh của Chi nhánh. 
Không rõ từ khi nào, tôi có suy nghĩ rằng, mình đang có sứ mệnh rất quan trọng, đang góp một phần 
nhỏ công sức cùng với các anh chị em tại đây để đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Chi 
nhánh tại địa bàn này, nơi chúng tôi tin là còn rất nhiều cơ hội để lớn mạnh.

Cứ như thế, cảm giác lạ lẫm trong tôi đã tan biến tự lúc nào không hay, chúng tôi cứ động viên 
nhau rằng, cứ cùng nhau nỗ lực thì sẽ sớm có thành quả. Một cách tự nhiên, tôi nhận ra rằng, mình 
thật may mắn khi có cơ hội làm việc với những đồng nghiệp mới, được trải nghiệm một môi trường làm 
việc mới tuy thử thách nhưng rất giàu tính nhân văn của một tập thể gắn kết. Chẳng phải Vietcombank 
là ngôi nhà chung hay sao? Thật tự hào, khi tôi vẫn đang tiếp tục sự nghiệp của mình tại Chi nhánh 
Tân Sài Gòn, nơi mà mỗi cán bộ chúng tôi chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi, làm việc và cống 
hiến cho chặng đường phát triển đầy tiềm năng phía trước. Tuy khó khăn còn nhiều, như đợt dịch 
COVID-19 nghiêm trọng vừa qua, Chi nhánh chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh 
và quản trị. Dù vậy, tôi tin rằng cứ lạc quan, đoàn kết mà bước tiếp thì khó khăn nào cũng có cách giải 
quyết. Những ngày làm việc “3 tại chỗ”, tuy có vất vả, nhưng cứ nhận những lời động viên của lãnh 
đạo Chi nhánh, rồi những phần cơm tươm tất được Chi nhánh chăm lo cho anh chị em đẩy đủ, tôi lại 
thấy thật ấm áp. 

Trước một ngã rẽ bất ngờ trong cuộc đời, ta có thể đón nhận một cách nhẹ nhàng và coi đó là 
một cơ hội thử thách bản thân để ta trưởng thành hơn. Với tôi, giờ là niềm tin vào tương lai, khi là một 
thành viên của Vietcombank Tân Sài Gòn, được tiếp tục sát cánh cùng những đồng nghiệp cũ và mới, 
cùng nhau đoàn kết, cùng vượt qua những thách thức, nắm bắt những cơ hội để góp phần đưa Chi 
nhánh ngày càng phát triển. Càng ngày, tôi càng cảm nhận được sự gắn kết của các anh chị em đồng 
nghiệp, từ cấp lãnh đạo đến người lao động luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lớn mạnh không xa của 
Chi nhánh. Nhường chỗ cho cảm giác bỡ ngỡ ban đầu là niềm tự hào khi giờ tôi đã là một thành viên 
của Vietcombank Tân Sài Gòn, cùng tập thể Chi nhánh xây dựng những thành quả lớn hơn, bước 
những bước tiến xa hơn.
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NGÔI NHÀ THỨ HAI



VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG 
VỮNG NIỀM TIN PHÁT TRIỂN

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Chúc sang tuổi mới thêm phát triển 
 Mừng cho dịch vụ đến mọi miền 

 Ngân lưu trợ giúp nền kinh tế 
 Hàng hóa lưu thông chẳng thiếu tiền 

 Ngoại tệ tuôn về như sóng lớn 
 Thương nhân khách quý đến đông hơn 

 Bình quân huy động, cho vay đạt 
 Dương mọi chỉ tiêu, chí chẳng sờn 

 
 Hai thập niên hơn vui buồn có 
 Mươi lần gian khó hợp sức lo 

 Hai năm gồng gánh cùng nhau vượt 
 Xuân mới lương nhiều thưởng cũng to 

 Ngày nay COVID lan nhanh chóng 
 Càng phải “5K” với đồng lòng 

 Phát huy sức mạnh toàn hệ thống 
 Triển khai kế hoạch ắt thành công!
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Tuổi 22 - Chung sức đồng lòng đánh bay COVID-19
Nguyễn Minh Tời

Thoáng chốc chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường năm 2021 và chào đón một dấu mốc 
mới và ý nghĩa của con tàu Vietcombank Bình Dương: 22 năm đứng vững trước mọi sóng gió 
trên thương trường! Bao nhiêu ngọt bùi đã trải qua và khó khăn, thách thức cũng không thể 
kể siết, nhưng tất cả đều bị bỏ lại phía sau, hoàn toàn bị lu mờ bởi sự chung sức, đồng lòng 
của tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Bình Dương. Khó khăn là thế nhưng chúng ta đã 
cùng nhau vượt qua và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, ngày càng ghi dấu đậm nét 
hơn những thành thích, truyền thống vẻ vang của Vietcombank Bình Dương. Suốt 22 năm qua 
là 22 năm bền chí, quyết tâm, 22 năm nghiêm túc, hăng say lao động để mang đến cho khách 
hàng, đối tác những sản phẩm dịch vụ với chất lượng ưu việt, 22 năm không ngừng cải tiến 
để tạo lập môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.

Dịch COVID-19 đã mang cả khó khăn và thách thức đến cho Chi nhánh nhưng mỗi thành 
viên của Vietcombank Bình Dương đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và trong tâm thế sẵn 
sàng hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng tuân thủ sự sắp xếp bố 
trí của tổ chức, xung kích làm việc “3 tại chỗ”, hy sinh những điều “rất riêng” - tạm xa gia đình, 
xa tiếng cười của con thơ, hay xa bữa cơm ấm cúng cùng gia đình - để cống hiến sức mình 
cho công tác phòng, chống dịch của đơn vị được an toàn, hiệu quả.

Riêng tôi, cảm thấy mình may mắn vô cùng khi còn được làm việc và cống hiến cho sự 
phát triển của Vietcombank Bình Dương, bởi rất nhiều người lao động  khác đã phải dừng 
việc, mất đi nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình. Tôi hiểu, cuộc chiến nào cũng đều có 
những “dấu chân” thầm lặng. Thật đáng trân trọng và đáng quý vô cùng trước sự quan tâm, 
định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc, cùng sự phối hợp của các đoàn thể đã giữ 
vững công ăn, việc làm, đảm bảo mọi quyền lợi, chế độ phúc lợi tốt nhất cho người lao động.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức” - có lẽ trong khó khăn mới thấy sức mạnh của sự đồng 
lòng! Đại dịch COVID-19 lần này là một thử thách vô cùng khó khăn đối với tập thể cán bộ, 
nhân viên Vietcombank Bình Dương. Cho nên, chính tinh thần trách nhiệm, không ngại khó 
khăn của tất cả các phòng, ban sẽ là động lực thúc đẩy lẫn nhau, cùng tiến về phía trước. 
Xin chúc Vietcombank Bình Dương - tuổi 20+ sẽ ngày càng phát triển và vươn xa hơn nữa! 
Cảm ơn cuộc thi đã cho tôi thêm cơ hội được nói lên những tâm tư, tình cảm trong hơn 9 năm 
làm việc tại Vietcombank Bình Dương thân yêu!

“Vietcombank Bình Dương cố lên - Chung tay đánh bay COVID”!

Tự hào mỗi sớm mai 
khoác trên mình 

đồng phục Vietcombank.

22 NĂM VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG
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Đón Xuân này, anh nhớ những Xuân xưa
Nguyễn Thị Quỳnh Như

Đón Xuân này, anh nhớ những Xuân xưa 
Ngày gặp em còn là cô gái nhỏ 

Miệng cười duyên, mái tóc dài buông xõa 
Má lúm đồng tiền, xinh quá xinh! 

Anh chợt nhớ những dòng thơ anh cảm 
“Em là ai? Cô gái hay nàng tiên 
Em có tuổi hay không có tuổi...” 

Em là Vietcombank Bình Dương trong anh 
Em hai mươi hai tuổi, đẹp rạng ngời 

Không phấn son, không lụa là nhung gấm 
Mà kiêu sa, đài các chẳng thua ai 
Anh ngỏ lời, em cúi đầu e thẹn. 

Chung một nhà từ ấy mấy Xuân qua.

Anh cùng em gieo cho đời quả ngọt 
Tiếng vang lừng đi khắp chốn đó đây 

Từ Nam ra Bắc, miền Trung lên miền Thượng 
Tài năng anh sánh vẻ đẹp em, vượt vạn dặm 

Thành tích nối nhau như sống như núi 
Bay cao, bay xa chắp thêm đôi cánh rộng 

Để vỗ về những khát vọng tương lai.

Mùa Xuân trong đôi mắt em sâu thẳm 
Uống cạn sương mại thấm đẫm bờ môi anh 

Ru lòng anh ngày đầu chập chững 
Khởi nghiệp từ đôi tay rắn thanh Xuân 

Những khó khăn chất ngất, bộn bề 
Rồi cũng vượt, tất cả nhờ niềm tin, ý chí 
Anh mang mùa Xuân gánh chặt trên vai 

Như ba lô đầy ắp quà người lính trẻ 
Không chỉ một nhánh lan rừng bẻ nhỏ 

Mà mấy mươi mùa hạnh phúc gửi trao em 
Với ngàn loài hoa, ngàn sắc thái yêu thương 

Em đừng ngại khi cánh hoa tàn úa 
Bởi hoa tàn rồi hoa lại nở 

Dâng khách hàng nhuỵ ngọt, lá tươi xanh.

Em có hay, nhiều đêm anh trăn trở 
Nỗi niềm này biết tỏ cùng ai? 

Tâm tư anh những ngày dài canh cánh 
Lo cho em, mầm xanh anh ươm ấp
Khỏi cơn thịnh nộ, hung hãn kẻ thù 

Căn bệnh hiểm nguy, sức ép nặng nề
Cướp sinh mệnh bao người trong chốc lát 
Đại dịch COVID, khác chi giặc ngoại xâm

Cứ ba ngày, anh cùng em phải test 
Đảm bảo rằng mình âm tính “Cô Vy” 

Thông chốt chặn, kiểm soát ra vào ngõ 
Quyết giữ lấy vùng xanh màu hy vọng 

Chiến đấu đến cùng ở vùng đỏ, vùng cảm 
Cân nhắc kỹ, anh sẵn sàng kế hoạch 

Phương án nào vẫn đảm bảo kinh doanh 
Và chống dịch, tinh thần “mục tiêu kép” 

Làm việc tăng ca, nghỉ bù theo lịch 
Ở nơi nào “khoá chặt, đông cứng” 

Áp dụng ngay hướng dẫn của địa phương 
“3 tại chỗ”, “2 địa điểm, 1 cung đường” 

Thực hiện nghiêm, sớm bỏ ngày giãn cách 
Tiêm chủng nhanh, anh chu toàn lo liệu 

Ngành nghề ưu tiên, em vững dạ phòng ngừa 
Ngẫm mà thương, cảnh đời khốn khó 

Anh kêu gọi, có em cùng hợp sức 
Quỹ đóng góp, lợi nhuận kinh doanh 
Tiết kiệm thêm ngày lương ngày làm 
Gửi đồng chí, đồng bào, đồng nghiệp

Mấy bận rồi, họ quý lắm em ơi!

Em tin anh, chớ đừng sợ hãi
Đã có anh hôm sớm cận kề 

Anh vững vàng, đương đầu thử thách
Ở bên anh sẵn một bờ vai 

Hãy gối đầu mỗi khi em mỏi mệt 
Để Xuân về, anh hát em nghe 

Bài ca “đẹp”, lời ca chan chứa 
“Đón Xuân này, tôi nhớ Xuân xưa 
Một chiều Xuân, anh đã hẹn hò... 
... Mong ước tìm cô gái Xuân xưa 

Cho vơi bao niềm nhớ 
Có ngờ đâu Xuân vắng người thơ”.

Đón Xuân này, anh ước những Xuân sau 
Ngày quê hương không còn “khói lửa” 

Khói “Cô Vy”, lửa “Cô Rô Na” 
Nhanh đi đi, thôi đừng vướng bận! 
Anh nắm tay em, dọc đường Đại lộ 

Số nhà mình 314 thân quen 
Sau cơn mưa, trời QUANG mây tạnh 

HƯƠNG đất trời hoà quyện tưới nhân gian 
Mang KHƯƠNG thịnh, phồn hoa tô sắc thắm. 

Vietcombank Bình Dương huy HOÀNG, lộng lẫy 
Tứ trụ thành, vững một cõi miền Đông.

Vietcombank Bình Dương tham gia hỗ trợ công tác 
phòng, chống dịch tại địa phương.
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Duyên ước Vietcombank
Nguyễn Thị Quỳnh Như

Tháng mười một, ba năm về trước
Mến nhau rồi quyến luyến chẳng xa

Ta - kẻ tha hương xứ lạ
Người - Vietcombank Bình Dương

Một phút bên nhau vấn vương trọn kiếp
Nói chi ngàn ngày thắm thiết sao vơi.

Lương duyên ấy từ buổi đầu gặp gỡ
Trắc trở nhiều như Chức Nữ chàng Ngưu

Ngăn dặm trường, nhưng chẳng cách tâm tư
Những chuyến xe thay nhịp cầu Ô Thước

Đưa ta về với con dại cháu thơ
Cảnh xa nhà lắm lúc nghĩ bâng quơ

Thôi đành vậy, mưu sinh - lẽ thường tình
Mấy ai ngờ tròn năm lẻ tháng
Ta yêu Người tự thuở nào hay
Như hồn thơ Mặc Tử yêu trăng

Thuyền yêu biển hay ong say mật ngọt.

Thương nhiều lắm những con người bình dị
Khoác trên mình sắc áo lá thanh tao

Logo sang, thương hiệu mạnh, top đầu
Giữ khách hàng bằng chữ tâm, chữ tín

Đạt chỉ tiêu vượt xa kế hoạch
Thi đua phấn khởi, nô nức phong trào
Chú trọng an sinh, nhà nhà vui khoẻ

Góp sức mọn làm nên sóng lớn
Đẩy lực thuyền vượt Vũ Môn quan

Đưa chi nhánh hoá rồng bay phượng múa
Mang vinh hiển, vinh danh tô thêm đất

Hai mươi hai năm, quãng đường dài không mỏi
Mái nhà chung có mẹ dang tay
Mẹ thương con vô bờ vô bến

Quản chi nhọc nhằn vất vả ngược xuôi
Mẹ - những người chị xông pha vượt khó
Những người anh sáng suốt dẫn đường

Con nguyện làm nhân viên tận tuỵ
Mãi một đời gắn bó trân yêu.

Vốn không quen nhưng đành tương ngộ
“Cô Vy” đến, gieo rắc đau thương
Đường phố vắng, nhà cách ly nhà
Nhìn nhau đó, lời không thể thốt

Cách hai mét mà như ngàn trùng mét
Người thân yêu bỗng hóa lạ xa

Tin báo chiều, thương một cánh chim bay
Chiến sĩ tuyến đầu hôm nay vừa nằm lại
Quyện gió mây mang hương đùa cây cỏ

Ngại chi thân, tiếp thêm vào lửa đỏ
Rực cháy màu nhật ký Đặng Thuỳ Trâm
Ở chốn đây, cũng những người gan góc

Có nề gì khó nhọc, hiểm nguy
Ngành nghề thiết yếu, dịch vụ tiêu chi
Luôn sẵn sàng phương án “3 tại chỗ”

Tuân thủ nghiêm “2 điểm đến, 1 cung đường”
Mỗi nhân viên đều là chiến sĩ

Mặt trận nào cũng chiến đấu, hy sinh
Duy ý chí một niềm tin trọn vẹn

Quyết phen này chỉ có thắng mà thôi.

Trong hoạn nạn mới thấy lòng quảng đại
Cứ cho đi mà không cần nhận lại
Chẳng tình thâm máu mủ ruột rà

Nhưng tiếng nói, chữ quốc ngữ dân ta
Và mẹ cha thưở nguồn Âu cội Lạc

Vietcombank Bình Dương,
Hậu phương lớn cho tiền tuyến gần

Mỗi ngày qua, mang yêu thương lan toả
Thắp lên tia nắng ấm buổi ban mai

Cùng chung vai bốn chi nhánh liền kề
Bắc, Đông, Nam và Tân Bình Dương nữa

Nhân nguồn lực đưa địa phương chống dịch
Nâng tổng lên năm tỷ hai trăm năm mươi triệu

Đâu chỉ thế, còn riêng mình ủng hộ
Thị xã Tân Uyên, bảy mươi triệu đồng
Thêm vào đó, một trăm hai mươi triệu
Cho Thuận An thành phố sớm yên vui

Không dừng lại, góp Liên đoàn Lao động
Số chẵn tròn một trăm triệu trao tay
Cũng liệu đủ hai mươi từ dãy triệu
Quy thành phần với gia vị, dầu ăn
Tặng bạn gần Chữ thập đỏ tri âm
Vẫn chưa hết, hai ngàn đồ bảo hộ,

Kèm khẩu trang một ngàn tám trăm nguyên
Chi phí hơn một trăm năm mươi bảy triệu

Gửi đồng hương Sở Y tế phát ra
Và nhiều nữa những nhu yếu phẩm
Trọn chút tình ấm áp lúc nguy nan
Xót xa lòng, nông sản kêu giải cứu
Gỡ rối tơ, chăm phúc lợi nhân viên
Này rau củ quả, bổ - tươi - ngon

Quà của đất, đậm đà hương trái ngọt
Nghĩa cử đẹp, ngàn lời không kể xiết
Hướng mặt trời bao bọc lấy dân sinh
Mang ân tình trải đều đi muôn nẻo.

Vietcombank, ta và người cùng xây đắp
Để mỗi ngày cuộc sống vẫn an nhiên
Bình tĩnh sống, dù nhịp kia chậm lại

Trao hẹn ước nhiều hai mươi hai năm nữa
Nhân thế lên, cho đến vạn đời sau

Con cháu ta tự hào viết tiếp
Ước mơ ông bà cũng là ước mơ con.

Một số hình ảnh 
Vietcombank 

Bình Dương tham gia 
hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch tại 
các địa phương trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương.
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Rú cấm Nam Ô và huyền sử về 
Huyền Trân Công chúa

Trên con đường thiên lý Bắc – Nam khi đổ đèo Hải Vân về phía Nam, người 
đi đường có thể nhìn thấy một khu rừng nhỏ được bao bọc bởi ghềnh đá nâu óng 
dưới ánh Mặt Trời, nhìn góc này, khu rừng có hình dáng như con phụng hoàng 
đang dang cánh bay ra biển, nhìn góc kia thì trông giống như con rùa ngàn năm 
tuổi. Đó là rú cấm Nam Ô được dã sử thêu dệt với những câu chuyện đượm màu 
sắc tâm linh và huyền bí của rừng thiêng và biển cả, trong đó có câu chuyện về 
Huyền Trân Công chúa.

Theo dã sử làng chài Nam Ô, Huyền Trân 
Công Chúa được gả cho Quốc vương Chiêm 
Thành là Chế Mân để đổi lấy hai châu Ô, Lý 
nhưng chưa đầy một năm sau, Chế Mân chết. 
Lo sợ Huyền Trân Công chúa sẽ bị hỏa thiêu 
chết theo Chế Mân theo tập tục của người 
Chiêm Thành, vua Trần Anh Tông sai Trần Khắc 
Chung đem quân tới kinh đô Đồ Bàn của Chiêm 
Thành để giải cứu Huyền Trân Công chúa. 

Sau khi vào viếng vua Chế Mân, Trần Khắc 
Chung xin phép đưa Công chúa Huyền Trân 
được ra bờ biển làm lễ đàn bái vọng quê hương 
trước khi lên giàn hỏa thiêu. Khi ra đến bờ biển, 
Công chúa Huyền Trân được đưa lên thuyền 
trốn khỏi Đồ Bàn. Trên đường trốn chạy tới vùng 
biển Nam Ô, gặp mưa to gió lớn, thuyền quan 
quân Đại Việt và Huyền Trân Công chúa buộc 
phải lưu lại rú cấm để trú ẩn. Sau đó, Trần Khắc 
Chung tiếp tục đưa Huyền Trân Công chúa lên 
thuyền hướng về Đại Việt, trong khi một viên tùy 
tướng của Trần Khắc Chung cùng nhiều binh 
sĩ ở lại chặn đường đuổi theo của quân Chiêm 
Thành. 

Đến nay, ở mé biển sát chân rú cấm Nam Ô 
có một ngôi mộ mà người dân làng chài Nam Ô 
tin rằng đó là mộ của viên tùy tướng nhà Trần 
năm xưa và xem ông là “tiền hiền triệu cơ”, tức 
là “tiền hiền mở cõi” của làng chài.

Người Việt sau này trên con đường Nam 

tiến, dừng chân tại Nam Ô lập nghiệp, đã xây 
một ngôi miếu tưởng nhớ tới Huyền Trân Công 
chúa gọi là “Miếu vọng Huyền Trân Công chúa”. 
Ngôi miếu hiện chỉ còn phế tích lẩn khuất đâu 
đó trong khu rừng cấm Nam Ô, chỉ có một vài 
người nghiên cứu lịch sử Nam Ô mới biết rõ lịch 
sử cũng như vị trí của ngôi miếu này.

Đã từng nghe kể và bị hấp dẫn bởi nhiều câu 
chuyện huyền sử gắn liền với làng chài Nam Ô 
và rú cấm, hôm trước, tôi đạp xe đến đây một 
mình, lùng sục khắp rú cấm, quyết tìm cho bằng 
được miếu vọng Huyền Trân Công chúa và cả 
ngôi mộ của viên tùy tướng nhà Trần năm xưa. 

Cứ liệu cho biết, miếu vọng Huyền Trân Công 
chúa nằm ở phía Nam rú cấm, gần mỏm Hạc, 
phần nhô ra biển nhưng tôi phải quần tới quần 
lui đến lần thứ ba mới phát hiện ra. 

Câu chuyện cũng có chút tâm linh. Số là sau 
ba lần đi khắp các lối mòn trong rừng vẫn không 
tìm thấy, tôi định bỏ cuộc thì bất chợt phát hiện 
ra một tấm bia lớn như bức bình phong thường 
thấy ở trước các nhà vườn cổ ở Huế đứng lẫn 
trong um tùm cây lá cách lối mòn dẫn ra mỏm 
Hạc chưa đầy 3m. Cảm xúc trong tôi chợt vỡ 
òa, đứng một mình giữa rú cấm hoang vắng, tôi 
chắp tay khấn tạ ơn Huyền Trân Công chúa đã 
cho tôi vinh dự được diện kiến miếu vọng Công 
chúa như mong muốn. 

Niềm vui nhân đôi vì trước đó, khi đi dọc theo 
mé biển bên kia rú cấm tôi cũng đã tìm thấy một 
ngôi mộ lớn trên tấm bia có ghi “Tiền hiền chi 
mộ”. Không nghĩ đây là mộ của viên tùy tướng 
nhà Trần nhưng sau khi đối chiếu lại cứ liệu thì 
ngôi mộ tiền hiền này cũng chính là ngôi mộ 
được cho là của viên tùy tướng đã hi sinh khi 
chặn đường quân Chiêm Thành truy đuổi theo 
thuyền của Huyền Trân Công chúa.

Rú cấm Nam Ô

Nguyễn Hữu Đức

VĂN HÓA
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HAI TRÁI TIM, MỘT NHỊP THỞ
Nguyễn Hoàng Kim

 Đêm hôm nao, trong giấc mơ em gặp
Một thiên thần với đôi cánh diệu kỳ

Người khẽ cười rồi ấm áp xoa làn tóc
“Phải chăng con, cô gái Vietcombank?

Trái tim con mang dòng máu đỏ
Mẹ cha cho thuở tượng hình hài
Còn đất trời ban con thêm nữa
Xanh lá cành một quả tim yêu

Sứ mệnh con là chuỗi ngày kết nối
Vững tâm, tầm mang vị thế vươn xa”.

Tỉnh cơn mơ, em bồi hồi xúc động
Trái tim mình vốn nhịp đập hòa hai?

Bấy lâu nay mà đâu tận hiểu
Đã vương nhiều, nguyện quấn lấy kiếp tằm

Trong hơi thở và trong từng mạch máu
Có một phần tơ luyến quyện vào nhau.

Vietcombank Chi nhánh Bình Dương
Chặng đường dài trải qua trong chớp mắt

Ngần ấy thôi mà đã mấy mươi năm
Thương hiệu xây nên từ công sức

Của những người gắn bó buổi ban sơ
Ngày tiếp ngày, năm lại nối năm

Hai mươi hai mùa Xuân xanh thắm
Ngựa chạy quãng xa mong thử sức
Người vượt ngàn lao mới thấy tài.

Ai bảo làm “bank” là khổ?
Đi sớm về khuya, chỉ nhọc công
Trai thời khó kiếm người tri kỷ

Gái thời khó gả chốn đông quân
Sướng khổ do thân, mình chủ động

Kế hoạch từ đầu, lo liệu trước
Vạch đích gần kề, bước cũng qua
Nam thanh lịch, nữ đẹp mặn mà

Thêm đồng phục sáng làn da mái tóc
Toả rạng ngời giữa chốn lại người qua.

Tiếng chim ca bình minh chưa kịp dứt
Bóng đêm về bao phủ bệnh hiểm nguy

“Cô Vy”, “Cô Vít”, “Cô Rô Na”
Tên cũng đẹp mà lòng sao chẳng thiện

Đem tâm xà quấy nhiễu phiền muộn thay
Trái tim em cùng trái tim xanh

Quặn từng cơn, thắt đau từng đoạn
Thương mình một, xót xa người mười

Yêu quê hương qua từng nhịp thở
Lặng nhìn rồi, gạt nước mắt đi thôi!

Mảnh đất này nuôi lớn tim ta
Bình Dương đây đậm tình xứ sở

Nợ ơn đất, tơ tằm vương mãi
Kiên cường lên, ai cũng đi đầu

Những ngày chiến đấu quên không ngủ
Bữa cơm trưa thành “cữ” xế chiều

Nhưng nụ cười khoé mắt vẫn làm vui
Để khách hàng an tâm, vững dạ

Bởi bên mình luôn có Vietcombank.
Như bao người trên cùng chiến tuyến

Giao dịch viên em làm việc theo ca
Khẩu trang đôi, kính che ngăn giọt bắn

Găng tay y tế, xịt khử khuẩn liên hồi
Lãnh đạo thương, chăm lo từng chút một

Nhắc nhở thường để bảo vệ bản thân
Trước cho mình, sau nữa vì cộng đồng
Mong ý thức, sớm đề cao cảnh giác

Gác việc gia đình, chu toàn nhiệm vụ chung
Mục tiêu kép, “3 tại chỗ”, “1 cung đường”

Hoàn thành nốt, mai về bên con trẻ
Nghe ê a bi bô tiếng “mẹ”, “cha”
Ban ATM các anh còn khổ cực

Lặn lội nắng mưa, đồ bảo hộ bí bức
Chuyển xe tiền, nối sức nơi tâm dịch
Gian khó nhiều, anh có ngại chi đâu
Chị lao công bao ngày đêm vất vả
Vệ sinh từng tay nắm, chân thang

Giữ an toàn khỏi vi rút lây lan
Đảm bảo tốt, tạo môi trường xanh sạch
Trong thời chiến, anh bảo vệ cũng sánh

Hình ảnh đẹp thuở trước ông cha ta 
Những người lính cụ Hồ mang lá chắn

Chắc tường thành, bao bọc vách an yên.

Thừa hiểu cuộc sống quá mong manh
Thì điều tốt đẹp nên dành cho nhau

Ở ngoài kia, lắm người chung cảnh ngộ
Lận đận, lao đao, chưa phương neo bến đậu

Đùm bọc nhau, vượt qua lúc gian khó
Góp công, góp của, “Triệu túi an sinh”

“Trao gửi yêu thương, chung tay chiến thắng”
Sát cánh địa phương đẩy nhanh tiến độ

Quà đến tay, tiền đến tận nhà
Chút cho đi, chân tình ấm mãi
Một tấm lòng, trăm triệu Vì sao

Băng lối rẽ, dải ngân hà sáng tựa
Tâm thiên sứ với nhịp thở hai tim.

Ước đêm nào em lại gặp người xưa
Như trong giấc mơ ngày tháng cũ
“Cúi xin Người ban con thêm nữa
Phép nhiệm màu cứu lấy thế gian
Từ vắc xin, thuốc chữa bệnh nan
Giải được cảnh lầm than ly biệt”
Chắc Người lại khẽ cười rồi đáp
“Trái tim con vừa xanh vừa đỏ
Của đất cho và của trời ban

Sống cống hiến, không lời than vãn
Trao niềm tin, vững hướng tương lai

Thở thật đều để hai tim cùng đập
Phép màu nào cũng từ ấy mà ra”.
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Các phiên bản Bồ tát.

Phòng trưng bày Đồng Dương
Đồng Dương là trung tâm Phật giáo của 

vương quốc Champa, nằm ở vùng đồng 
bằng, cách Mỹ Sơn 20 km về phía Nam.

Theo văn bia, năm 875, vua Indravarman 
đã cho xây dựng một công trình gồm tu 
viện và đền tháp để thờ Bồ tát Laksmindra 
Lokesvara, một dạng Bồ tát Quán Thế Âm. 

Các tác phẩm tại Đồng Dương cho thấy sự       
phát triển của Phật giáo Đại thừa tại Champa.

Vũ nhạc cung đình.

Phòng trưng bày Tháp Mẫm
Tháp Mẫm là tên gọi một di tích Chăm đã 

đổ nát, nằm ở xã Nhơn Thành, huyện An 
Nhơn, tỉnh Bình Định. Niên đại của di tích 
được xác định vào khoảng thế kỷ XII - XIII. 
Nhiều hiện vật được khai quật và sưu tập tại 

Tháp Mẫm vẫn còn nguyên hình dạng ban 
đầu, với những hoa văn và đường nét cho 
thấy sự tỉ mỉ cũng nhưng tính thẩm mỹ của 
các tác phầm điêu khắc tại đây.

Ngoài các phòng trưng bày trên đây, 
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng còn có 
Phòng trưng bày Quảng Bình, Quảng Trị,               
Thừa Thiên - Huế, Phòng trưng bày Đà Nẵng, 
Phòng trưng bày Quảng Nam, Phòng trưng 
bày Quảng Ngãi, Phòng trưng bày Bình Định 
- Kon Tum và Phòng trưng bày các Văn khắc, 
Gốm, Âm nhạc, lễ hội truyền thống của người 
Chăm ở Ninh Thuận…

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là một 
địa chỉ tham quan độc đáo, không thể bỏ qua 
đối với những du khách trong và ngoài nước, 
đặc biệt những du khách muốn tìm hiểu lịch 
sử nghệ thuật điêu khắc của một vương quốc 
Champa đã mất. Đến với Bảo tàng Điêu khắc 
Chăm Đà Nẵng, du khách có cơ hội chiêm 
ngưỡng hơn 300 hiện vật trong đó có các bảo 
vật quốc gia và nhiều tác phẩm đạt đến đỉnh 
cao của nghệ thuật điêu khắc Champa. 

Với lịch sử có bề dày hơn 100 năm và 
được xếp vào danh sách các bảo tàng hạng 1 
Việt Nam, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng 
khẳng định vai trò và những đóng góp của 
mình trong công tác bảo tồn và phát huy các 
giá trị di sản văn hóa Champa nói riêng và Việt 
Nam nói chung.

Linga.

Độc đáo Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Tọa lạc tại số 2, đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc 
Chăm Đà Nẵng là nơi cất giữ và trưng bày quy mô nhất Việt Nam các di vật 
về nghệ thuật điêu khắc của vương quốc Champa được tìm thấy tại các tỉnh      
duyên hải Trung Bộ từ Hà Tỉnh tới Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên.

Theo ghi chép của Bảo tàng Điêu khắc 
Chăm, tòa nhà bảo tàng đầu tiên được xây 
dựng vào năm 2015 nhưng thật ra 20 năm 
trước đó đã có công viên Tourane, nơi trưng 
bày ngoài trời nhiều di vật Chăm. Việc thu thập 
những tác phẩm Chăm bắt đầu từ những năm 
cuối thế kỷ XIX và công lao thuộc về những 
người Pháp yêu ngành khảo cổ học, đặc biệt 
là những chuyên gia làm việc cho Viện Viễn 
Đông Bác Cổ của Pháp (L’Ecole Francaised’ 
Extrême - Orient, viết tắt là EFEO).

Ý tưởng về xây dựng ở Đà Nẵng một nhà 
bảo tàng lưu giữ các tác phẩm điêu khắc 
Chăm đã manh nha từ 1902 với đề án của 
EFEO, trong đó có sự đóng góp lớn của Hen-
ri Parmentier, Chủ nhiệm Khoa Khảo cổ của 
EFEO. Tòa nhà đầu tiên được xây dựng theo 
thiết kế của hai kiến trúc sư người Pháp là 
Delaval và Auclair, trên cơ sở gợi ý của Par-
mentier về việc sử dụng những đường nét 
của kiến trúc Chăm. Trải qua nhiều lần mở 
rộng, tòa nhà xây dựng đầu tiên theo thiết kế 
của hai kiến trúc sư người Pháp vẫn còn giữ 
lại cho đến ngày nay. 

Bảo tàng Điêu khắc Chăm hiện có nhiều 
phòng trưng bày được đặt tên gắn với khu 
vực địa lý nơi các hiện vật được tìm thấy.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng có địa chỉ taị 
số 2 đường 2-9 ngay chân cầu Rồng nổi tiếng của 

thành phố Đà Nẵng.

Vũ nữ Trà Kiệu.

Phòng trưng bày Mỹ Sơn
Mỹ Sơn, thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam, 

từng là trung tâm tín ngưỡng quan trọng của 
Vương quốc Champa, cách Trà Kiệu 30 km về 
phía Tây. Thung lũng Mỹ Sơn được bao bọc 
bởi những ngọn núi nhỏ, tại đây có hơn 70 
ngôi tháp, chủ yếu là để thờ thần Siva. Theo 
văn bia cho thấy, nhiều tháp tại Mỹ Sơn được 
xây dựng từ thế kỷ IV hoặc V nhưng đa số các 
công trình được bảo tồn tốt nhất có niên đại 
vào thế kỷ X và XI

Phòng trưng bày Mỹ Sơn trưng bày các 
hiện vật tiêu biểu cho nhiều phong cách trong 
quá trình phát triển của nghệ thuật điêu khắc 
Chăm.

Phòng trưng bày Trà Kiệu
Di tích Trà Kiệu thuộc xã Duy Sơn, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; cách trung tâm 
TP. Đà Nẵng 45 km về phía nam. 

Kết quả khai quật tại Trà Kiệu, phát hiện 
nhiều hiện vật điêu khắc cùng nền móng các 
đền tháp và dấu vết các tường thành cho 
thấy Trà Kiệu từng là kinh đô của vương quốc 
Champa. Các hiện vật được phát hiện tại Trà 
Kiệu có niên đại khác xa nhau từ 3 - 4 thế kỷ, 
sớm nhất là vào thế kỷ X và XI, muộn nhất là 
vào thế kỷ X - XI. Đặc điểm chung của các 
hiện vật Trà Kiệu là tính mềm mại, sống động 
và hết sức đa dạng về trang phục, trang sức 
và động tác. 

Nguyễn Hữu Đức

VĂN HÓA
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Thành Công trong tim tôi

Hai chục năm qua một mái nhà
Thành Công chi nhánh mãi bên ta
Tin cậy, thương yêu và trân quý

Cống hiến hết mình chẳng muốn xa

Nhớ lại Thành Công những buổi đầu
Ba mươi cán bộ sát vai nhau

Chỉ tiêu dẫu khó cùng nhau vượt
Miệng hát, đời vui chẳng chút sầu

Trải bao năm tháng những đổi thay
Thành Công vẫn lớn mạnh từng ngày

Luôn vững tốp đầu trong hệ thống
An toàn, hiệu quả chẳng lung lay

Kỉ niệm vơi đầy các bạn tôi
Đồng nghiệp bên nhau suốt một thời
Góp phần vun đắp nên thương hiệu

Vietcombank - lừng lẫy tuyệt vời

Ước muốn sau này Chi nhánh ta
Thành Công vững bước mãi vươn xa

Khó khăn, thách thức cho dù lớn
Xuất sắc hoàn thành vượt hết qua

Lê Đức Dũng
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Cảm tác nàng Thu

Sớm mai một sáng tháng Mười 
Tơ vàng óng ả nắng trời tỏa lan 

Nàng Thu khoe nét dịu dàng 
Trời xanh mây trắng nắng vàng nhẹ rơi 

Nàng Thu đã đến đây rồi 
Nhẹ nhàng xoa dịu đất trời hòa ca 

Bạn ơi! Có nhớ vườn nhà 
Gốc hồng ra quả , đóa hoa dã quỳ 

Bên hiên tiếng gió thầm thì 
Màu vàng của lá đến kì đổi thay 

Chu kỳ cuộc sống vần xoay 
Xuân sang Hạ tới Thu nay đến rồi 

Hết đau rồi sẽ mỉm cười 
Đời người đã trãi bốn mươi tuổi hồng 

Đắng cay mặn ngọt đã từng 
Vui buồn sướng khổ bươc chân cuộc đời 

Vững tin luôn nhé tôi ơi!
Thật tâm mà sống cho đời nở hoa 

Thu kia luôn sống chan hòa
Dịu dàng như thế, hiền hòa từ tâm 

Nắng hạ phải tắt dừng chân 
Sân si chi lắm mệt thân của mình 

Giữ cho đầu óc mẫn minh 
Yêu thương trao tặng ánh mình sẽ về!

Nguyễn Hữu Đức

VĂN HÓA
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