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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,
Mùa Xuân năm 2022 là thời điểm thật đặc biệt, 

bởi nó không chỉ là khởi đầu của một năm, mà còn 
có ý nghĩa như một dấu mốc của giai đoạn t iếp tục 
chuyển đổi trạng thái theo hướng ngày càng mạnh 
mẽ: Thích ứng an toàn, l inh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19 để đất nước sớm trở lại trạng thái 
bình thường mới.

Ở thời điểm đầy hứng khởi như vậy, khi mà các 
doanh nghiệp trên cả nước đều đẩy mạnh hoạt 
động, Vietcombank cũng đã có những bước đi t ích 
cực. Nhiều thỏa thuận quan trọng đã được ký kết 
trong thời gian qua, như: Hợp tác toàn diện với Công 
ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam 
Group), trọng tâm là đẩy mạnh hợp tác trong các l ĩnh 
vực: Ngân hàng bán buôn, ngân hàng bán lẻ và hợp 
tác bán chéo cho các đối tác, cán bộ, nhân viên của 
Vietcombank và Trung Nam Group; hợp tác tài trợ 
t ín dụng bán lẻ giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam và Công ty Cổ phần Hải Phòng Invest, 
thuộc Tập đoàn DOJI...

Về hoạt động nội bộ, Vietcombank cũng đã tổ 
chức thành công Hội nghị BCH Công đoàn lần 9, 
khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và  công bố Quyết 
định về nhân sự giữ chức Chủ t ịch Công đoàn.

Đóng góp cho cộng đồng luôn là một trong những 
sứ mệnh của Vietcombank, trong thời gian qua, toàn 
hệ thống t iếp tục các hoạt động an sinh xã hội như: 
Đồng hành với chính quyền và ngành y tế trong công 
tác phòng, chống dịch COVID-19; thăm hỏi, tặng 
quà Tết cho các gia đình chính sách và nhóm yếu 
thế trong xã hội; hỗ trợ xây/ sửa nhà đại đoàn kết, 
nhà t ình nghĩa; hiến máu t ình nguyện, trao máy t ính 
cho học sinh nghèo…

Mặc dù năm 2022 được dự báo t iếp tục có nhiều 
khó khăn, thách thức, song với t inh thần đổi mới và 
quyết tâm của toàn hệ thống Vietcombank sẽ là nên 
tảng đưa ngân hàng t iếp tục phát tr iển bền vững, 
khẳng định ngân hàng số 1 Việt Nam, từng bước 
vươn tầm khu vực và thế giới.

Kính chúc Quý độc giả, Quý khách hàng một 
năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự hanh thông! 
Vietcombank luôn mong muốn được đồng hành cùng 
Quý khách hàng trong công việc cũng như trong 
cuộc sống.

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 27/01/2022
In tại Công ty cổ phần đầu tư Nhật Minh Quang
Số lượng bản in được cấp phép: 4.000 quyển

Ảnh: Tuấn Quách
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Vietcombank ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện với Trung Nam 
Group

Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị BCH Công đoàn lần 9, 
khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng  giữa Vietcombank Nha Trang 
và Công ty TNHH liên doanh kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong
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Đoàn Thanh niên Vietcombank đoạt giải thưởng “Đổi mới,              
sáng tạo phát triển doanh nghiệp” lần thứ II, năm 2021

Hoạt động đào tạo năm 2021 - Nỗ lực, niềm tin và đổi mới

Vietcombank Hà Nam tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC              
năm 2021

Kiều hối, cảm ơn Anh!

SỰ KIỆN

yếu về quy mô và hiệu quả của Vietcombank. 
Việc triển khai chuyển đổi trên một nền tảng rất 
tốt, quy mô khách hàng lớn và bối cảnh ngân 
hàng chuyển đổi mạnh mẽ trong thời đại 4.0 là 
vô cùng thách thức. Với việc triển khai thành 
công dự án RTOM giai đoạn 1, Vietcombank 
khởi động triển khai dự án RTOM giai đoạn 2 
để đưa các mô hình thiết kế vào thực tế, Ban 
lãnh đạo Vietcombank đánh giá đây là dự án 
rất quan trọng và quyết định để đưa chiến lược 
của Vietcombank nói chung, của Khối Bán lẻ nói 
riêng trở thành hiện thực trên cơ sở vận hành 
hoạt động bán lẻ theo định hướng xuyên suốt 
“lấy khách hàng làm trung tâm, hướng tới trải 
nghiệm số và gắn kết khách hàng”. 

Với việc tiếp tục lựa chọn BCG – tổ chức 
tư vấn quốc tế hàng đầu thế giới để hỗ trợ 
Vietcombank trong triển khai dự án RTOM giai 
đoạn 2, Ban lãnh đạo Vietcombank kỳ vọng và 
tin tưởng rằng Dự án sẽ đạt được các mục tiêu 
đã đề ra, hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng 
cam kết, để hoạt động bán lẻ của Vietcombank 
đi theo đúng chuẩn mực quốc tế và phù 
hợp với thực tiễn tại Việt Nam. Ban lãnh đạo 
Vietcombank cam kết sẽ ưu tiên mọi nguồn lực 
để phối hợp cùng BCG triển khai thành công dự 
án trong 9 tháng tới. 

Vietcombank khởi động Dự án
“Triển khai Chuyển đổi mô hình hoạt động 

ngân hàng bán lẻ - RTOM giai đoạn 2”
Lê Hồng Quang

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank phát biểu tại Lễ khởi động

Ông Andrew Hardie – Tổng Giám Đốc BCG
 Singapore, Giám đốc dự án phát biểu tại buổi lễ

Ngày 14/02/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và 
Công ty The Boston Consulting Group (BCG) đã tổ chức Lễ khởi động dự án 
“Triển khai Chuyển đổi mô hình hoạt động ngân hàng bán lẻ - RTOM giai đoạn 2” để 
triển khai áp dụng trong thực tế các mô hình thiết kế đã được phê duyệt tại giai đoạn 1. 

Tham dự buổi lễ, về phía BCG có: ông 
Andrew Hardie – Tổng Giám đốc BCG Singapore, 
Giám đốc dự án; ông Ildong Kwon – Tổng Giám 
đốc BCG Việt Nam, Quản lý dự án; ông Abhinav 
Bansal – Tổng Giám đốc BCG Ấn Độ cùng các 
chuyên gia cao cấp, các chuyên viên tư vấn tham 
gia triển khai dự án của BCG. Về phía Vietcombank 
có: ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám 
đốc phụ trách Ban điều hành; bà Nguyễn Thị Kim 
Oanh – Phó Tổng Giám đốc; cùng các ông, bà 
là Giám đốc/Trưởng/Phụ trách các phòng/ban/
trung tâm tại Trụ sở chính Vietcombank và toàn 
bộ Ban triển khai dự án. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh 
Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều 
hành Vietcombank khẳng định, nằm trong chiến 
lược tổng thể và dài hạn, hoạt động bán lẻ 
luôn được xác định là một trong ba trụ cột kinh 
doanh quan trọng nhất của Vietcombank, được 
thể hiện qua những con số rất cụ thể và tham 
vọng về phát triển khách hàng, về gắn kết với 
khách hàng trên tất cả các điểm chạm, đặc biệt 
là trên kênh số, về số lượng khách hàng thẻ,… 
và quan trọng nhất là về mức độ hài lòng của 
khách hàng, tuân thủ theo các chuẩn mực quốc 
tế và thông lệ về quản trị rủi ro. 

Trong những năm vừa qua, hoạt động bán lẻ 
đã có những chuyển dịch rất tốt, đóng góp trọng 
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Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng 
ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 

Vietcombank cảm ơn và chúc Tết các cấp lãnh đạo 
Đảng ủy Khối DNTW và NHNN.

Bên cạnh việc tăng trưởng về mặt quy mô, 
chất lượng hoạt động luôn được Vietcombank 
quan tâm kiểm soát tốt. Đến hết năm 2021, tỷ 
lệ nợ xấu của Vietcombank được kiểm soát 
ở mức 0,63% - mức thấp nhất trong hệ thống 
Ngân hàng. Đồng thời, Vietcombank đã thực hiện 
trích lập 100% DPRR cho dư nợ được cơ cấu 
theo Thông tư 03/2021/TT-NHNN và Thông tư 
14/2021/TT-NHNN sớm trước 2 năm so với quy 
định của NHNN. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội 
bảng đạt mức 424%.        

Hàng loạt các sản phẩm, giải pháp thanh 
toán trực tuyến đã được Vietcombank kịp thời 
triển khai để đảm bảo hỗ trợ các doanh nghiệp và 
người dân tiếp cận được các dịch vụ ngân hàng 
ngay cả trong thời điểm thực hiện giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Vietcombank luôn tiên phong trong việc thực 
hiện các chủ trương, chính sách của NHNN nhằm 
hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân  khắc phục 
khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra như thực 
hiện cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ; miễn  giảm 
lãi, phí;  đóng góp an sinh xã hội, đặc biệt các 
chương trình an sinh xã hội phục vụ phòng chống 
dịch bệnh COVID-19.

Tổng số tiền lãi Vietcombank hỗ trợ khách 
hàng do giảm lãi suất năm 2021 đạt 7.100 tỷ đồng 
(tăng hơn 2 lần so với hỗ trợ trong năm 2020).  

Trong năm 2021, Vietcombank đã thực hiện 
các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền 
723 tỷ đồng, trong đó 246 tỷ đồng được đóng góp 
trực tiếp từ người lao động và quỹ phúc lợi, ủng 
hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 số tiền 381 
tỷ đồng.

Đến “xông đất” ngày làm việc đầu tiên trong 
năm mới tại Vietcombank, đồng chí Nguyễn Long 
Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, 
Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao và chúc 
mừng thành tích của Vietcombank đã đạt được 
trong năm 2021, đóng góp vào thành tích chung 
của cả Khối DNTW và ngành Ngân hàng.  

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn 
Long Hải cũng chúc Ban lãnh đạo cùng toàn thể 
CBNV Vietcombank năm mới 2022 sức khỏe, đạt 
nhiều thành tích lớn hơn nữa để cùng các doanh 

nghiệp trong Khối DNTW xây dựng nền kinh tế 
nước nhà vững mạnh.

Đáp từ lời chúc Tết của đồng chí Bí thư 
Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 
Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã thay 
mặt Ban lãnh đạo và hơn 20.000 cán bộ, nhân 
viên Vietcombank nói lời cảm ơn và chúc Tết tới 
các cấp lãnh đạo và  đoàn khách quý của Đảng 
ủy Khối DNTW, NHNN cùng các lãnh đạo địa 
phương và Chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố 
đã dành thời gian đến động viên và chúc Tết  cán 
bộ, nhân viên Vietcombank trong ngày làm việc 
đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022.                     
   Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang 
Dũng cũng thay mặt Ban lãnh đạo và hệ thống 
Vietcombank bày tỏ sự nỗ lực, quyết tâm của hệ 
thống  Vietcombank để tiếp tục đạt được những 
thành tựu nổi bật hơn nữa trong năm 2022.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, theo truyền 
thống tập quán dân tộc Việt Nam, các đại biểu đã 
“lì xì” lấy may cho Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ,                                                                                                   
nhân viên Vietcombank.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám 
đốc phụ trách Ban điều hành phát biểu báo cáo các 

thành tựu nổi bật mà Vietcombank đạt được trong 
năm 2021

điểm cầu trong toàn hệ thống Vietcombank, có sự 
tham dự của Ban Giám đốc Chi nhánh, các cán 
bộ chủ chốt, đại diện cán bộ nhân viên, người lao 
động của các Chi nhánh. Phát biểu chào mừng 
đồng chí lãnh đạo và các vị khách quý, đồng chí 
Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách Ban điều hành Vietcombank đã báo cáo các 
thành tựu nổi bật mà Vietcombank đạt được trong 
năm 2021. Trong năm qua, do tác động của dịch 
COVID-19, tình hình kinh tế thế giới và trong nước 
gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng không nhỏ 
tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp nói chung và các ngân hàng thương mại 
nói riêng. Nhưng được sự lãnh đạo sát sao của 
Đảng ủy Khối DNTW và NHNN VN, sự đồng tâm 
hiệp lực của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân 
viên, Vietcombank đã thực hiện thắng lợi các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, NHNN, 
vận dụng sáng tạo và phù hợp các điều kiện cụ 
thể để hoàn thành mục tiêu kép: Phòng chống 
dịch hiệu quả và Hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu kế hoạch kinh doanh.

Trong năm 2021, mặc dù môi trường kinh tế 
còn có nhiều khó khăn, nhưng Vietcombank đã 
tích cực tìm kiếm những khách hàng tốt, những 
ngành nghề thiết yếu, lĩnh vực an toàn theo đúng 
định hướng chỉ đạo của NHNN để cung ứng vốn 
kịp thời cho các doanh nghiệp và người dân, qua 
đó cùng toàn ngành Ngân hàng đóng tích cực 
vào sự phục hồi và phát triển kinh tế. Tính đến 
31/12/2021, Vietcombank là ngân hàng thương 
mại đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất so 
với các tổ chức tín dụng có quy mô lớn (đạt 15%).

Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW và NHNN chúc Tết tại 
Vietcombank nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022

Lê Hồng Quang

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH 
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chúc 

Tết Vietcombank Xuân Nhâm Dần.

Sáng ngày 7/2/2022 (tức mùng 7 Tết, Xuân Nhâm Dần), ngày làm việc đầu tiên của 
năm mới, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự được 
đón tiếp Đoàn lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đến thăm và chúc Tết tại Vietcombank. 
Chương trình được truyền hình trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở chính và 
tất cả các điểm cầu tại các chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc. 

Tới dự buổi gặp mặt chúc Tết, tại điểm cầu 
Trụ sở chính có sự hiện diện của các đồng chí 
lãnh đạo cấp cao cùng các vị khách quý: đồng chí  
Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung 
ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí  
Đào Minh Tú – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó 
Thống đốc thường trực NHNN; đồng chí  Lê Văn 
Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cùng các 
đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ của NHNN Việt 
Nam và đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy 
khối DNTW; các đồng chí  lãnh đạo một số tỉnh, 
Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Chi nhánh NHNN 
một số tỉnh, thành đến dự ở các đầu cầu Chi 
nhánh. Về phía Vietcombank có đồng chí Phạm 
Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn 
Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban 
điều hành; các đồng chí là thành viên HĐQT, thành 
viên Ban Điều hành; Trưởng Ban kiểm soát, Kế 
toán trưởng; đại diện BTV Đảng ủy, Công đoàn, 
ĐTN; Trưởng, phó phụ trách các Phòng/Ban/Trung 
tâm tại Trụ sở chính; Giám đốc các Chi nhánh trên 
địa bàn TP. Hà Nội, Chủ tịch HĐTV và Giám đốc 
các Công ty trực thuộc cùng đại diện cán bộ của 
các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính. Tại các 
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năng lượng quốc gia.Trung Nam Group đặt mục 
tiêu tới năm 2025 sẽ nâng mức công suất sở 
hữu lên 3,8GW NLTT và 1,5GW điện khí LNG, 
duy trì tăng trưởng 20% mỗi năm.

Trong hơn 17 năm phát triển, Trung Nam 
Group luôn kiên định với mục tiêu trở thành 
một Tập đoàn phát triển bền vững tiêu biểu 
của Việt Nam.

Vietcombank là ngân hàng có truyền thống 
lâu năm, uy tín bậc nhất trong hệ thống ngân hàng 
Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Từ khi thành lập đến nay, Vietcombank ngày càng 
khẳng định vững chắc vị thế số 1 tại Việt Nam về 
chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững. Năm 
2021, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu bảng xếp 
hạng Top 10 ngân hàng thương mại uy tín và nằm 
trong số các doanh nghiệp niêm yết có qui mô lớn 
nhất. Vietcombank cũng đứng đầu ngành ngân 
hàng về đóng góp cho ngân sách nhà nước với 
quy mô 11.000 tỷ đồng và hỗ trợ doanh nghiệp 
chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 lên 
đến 7.100 tỷ đồng. Vietcombank được vinh danh 
trong Top 30 tập đoàn tài chính mạnh nhất Châu Á 
– Thái Bình Dương và là ngân hàng Việt Nam duy 
nhất có mặt trong danh sách 1.000 công ty niêm 
yết lớn nhất toàn cầu.

Trung Nam Group hiện là nhà đầu tư hàng 
đầu Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; 
tiên phong trong việc triển khai các dự án năng 
lượng tái tạo tích hợp hệ thống truyền tải điện 
tầm cỡ. Với các dự án năng lượng tái tạo đã 
thực hiện tại Ninh Thuận, Trà Vinh, Đắk Lắk, 
Trungnam Group đóng góp gần 1,63GW vào 
công suất nguồn điện cả nước, đảm bảo an ninh 

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank (bên phải) 
và ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Trung Nam Group ký Thỏa thuận hợp tác.

Ông Nguyễn Tâm Tiến – Tổng Giám đốc Trung Nam 
Group phát biểu tại lễ ký kết.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 
Vietcombank và Trung Nam Group sẽ tạo cơ sở 
cho định hướng hợp tác lâu dài để cả hai bên có 
thể phát huy tối đa thế mạnh của mình, phát triển 
mối quan hệ hợp tác kinh doanh đã xây dựng từ 
trước đến nay nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực 
năng lượng tái tạo, góp phần đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước. 

Trong thời gian qua, Vietcombank đã tài trợ 
nhiều dự án lớn của Trung Nam Group hiện đã đi 
vào hoạt động như: Nhà máy Điện mặt trời Thuận 
Nam công suất 450 MW tại Ninh Thuận, Nhà máy 
Điện gió Đông Hải 1 công suất 100 MW tại Trà 
Vinh và Nhà máy Điện gió Ea Nam công suất 400 
MW tại Đắk Lắk với tổng giá trị thu xếp vốn lên tới 
gần 13.600 tỷ đồng.

Vietcombank và Trung Nam Group 
ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện

Xuyến Chi

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy 
Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 

Vietcombank phát biểu tại lễ ký kết.

   Ngày 20/1/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam  
(Trung Nam Group) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Tham dự Lễ ký kết, về phía các cơ quan 
Trung ương, có ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống 
đốc NHNN Việt Nam; ông Trần Đăng Phi – Phó 
Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Lê Hoàng 
Tùng –  Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính 
phủ; ông Nguyễn Hồng Sâm – Tổng Giám đốc 
Cổng thông tin điện tử Chính phủ; đại diện lãnh 
đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Kinh tế của Quốc 
hội; Công ty CP tập đoàn đầu tư IPA, Công ty CP 
Chứng khoán VNDirect, Công ty CP kỹ thuật công 
nghiệp Á Châu (ACIT).

Về phía lãnh đạo các tỉnh, có ông Trần 
Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; 
ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Đắk Lắk; ông Nguyễn Minh Cảnh – Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Quỳnh Thiện – 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Về phía Vietcombank, có ông Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên BTV Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Thanh 
Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều 
hành, cùng các ông/bà là thành viên HĐQT, Ban 
điều hành Vietcombank, đại diện một số phòng/
ban và chi nhánh có liên quan.        

Về phía Trung Nam Group, có ông Nguyễn 
Tâm Thịnh - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Tâm 
Tiến – Tổng Giám đốc, cùng các ông/bà trong   
Ban Lãnh đạo Tập đoàn Trung Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác, Vietcombank và 
Trung Nam Group sẽ ưu tiên sử dụng các sản 
phẩm, dịch vụ của nhau, đặc biệt trọng tâm đẩy 
mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: Ngân hàng 
bán buôn (bao gồm sản phẩm tín dụng, dịch vụ 
thanh toán và quản lý dòng tiền, các dịch vụ ngân 
hàng đầu tư…); ngân hàng bán lẻ (đẩy mạnh các 
sản phẩm tài trợ vốn, bảo lãnh cho khách hàng 
cá nhân mua sản phẩm dịch vụ từ Trungnam 
Group…) và hợp tác bán chéo cho các đối tác, 
cán bộ nhân viên của Vietcombank và Trung Nam 
Group. Vietcombank cam kết cung cấp các sản 
phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, ưu việt 
cho Trung Nam Group.
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Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hiền - Phó Tổng Giám 
đốc Tập đoàn DOJi, thành viên HĐQT Công ty Cổ 
phần Hải Phòng Invest đã đánh giá cao sự đồng 
hành của Vietcombank trong suốt chặng đường 
phát triển lớn mạnh của Tập đoàn DOJI. Tập đoàn 
đã tin tưởng lựa chọn Vietcombank - ngân hàng 
có tiềm lực tài chính vững mạnh và năng lực quản 
trị rủi ro thấp nhất để hợp tác triển khai nhiều dự 
án lớn. Thoả thuận hợp tác tài trợ Dự án giữa 
Vietcombank Hải Phòng và Công ty Cổ phần Hải 
Phòng Invest lần này hứa hẹn mở ra các cơ hội 
hợp tác tin cậy và thành công giữa các bên, tạo 
ra thế và lực cho Dự án trọng điểm của Tập đoàn.

Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ “Dự 
án Khu phức hợp Vương miện Kim cương Hải 
Phòng (Diamond Crown Complex Hai Phong)” và 
Thoả thuận hợp tác tài trợ tín dụng bán lẻ giữa 
Vietcombank và Tập đoàn DOJI đã diễn ra thành 
công tốt đẹp, đánh dấu một bước phát triển mới 
trong quá trình hợp tác toàn diện, lâu dài giữa 
Vietcombank và Tập đoàn DOJI.

Bà Đinh Phương Thu Hà – Phó Giám đốc  
Vietcombank Sở giao dịch (bên phải) và ông  

Nguyễn Quốc Hòa, Phó Giám đốc Vietcombank  
Hải Phòng (bên trái) ký kết Thỏa thuận cho vay  

hợp vốn tài trợ Dự án “Khu phức hợp Vương miện 
Kim cương. 

Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn DOJI và Vietcombank chụp ảnh kỷ niệm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tham dự lễ ký kết, có ông Hồ Văn Tuấn – Ủy 
viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch; ông Lê Ngọc 
Thái, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Hải 
Phòng cùng đại diện thành viên Ban Giám đốc và 
lãnh đạo các phòng ban liên quan Vietcombank 
Sở giao dịch và Vietcombank Hải Phòng.

Về phía Tập đoàn DOJI, có sự hiện diện của 
bà Lê Thị Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, thành 
viên HĐQT Công ty Cổ phần Hải Phòng Invest; 
ông Lưu Thái Đông – Phó Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH Đầu tư Bất động sản Dojiland, Tổng Giám 
đốc Công ty Cổ phần Hải Phòng Invest cùng đại 
diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của 
Tập đoàn.

Được thành lập từ năm 1994, tới nay, Tập 
đoàn DOJI đã không ngừng mở rộng sản xuất 

Bà Đinh Phương Thu Hà - Phó Giám đốc  
Vietcombank Sở Giao dịch (bên phải) và  

ông Lưu Thái Đông - Phó Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH Đầu tư bất động sản Dojiland, Tổng Giám đốc 

Công ty CP Hải Phòng Invest (bên trái) ký kết Hợp 
đồng tín dụng và Thỏa thuận Hợp tác tài trợ tín dụng 
bán lẻ Dự án “Khu phức hợp Vương miện Kim cương 
Hải Phòng (Diamond Crown Complex Hai Phong)”.

Vietcombank ký kết hợp đồng tín dụng và thỏa thuận 
hợp tác tài trợ tín dụng bán lẻ với tập đoàn DOJI

Phạm Thu Lan

   Ngày 24/12/2021, tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Sở giao dịch số 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Hợp 
đồng tín dụng tài trợ “Dự án Khu phức hợp Vương miện Kim cương Hải Phòng 
(Diamond Crown Complex Hai Phong)” và Thỏa thuận hợp tác tài trợ tín dụng           
bán lẻ giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Hải 
Phòng Invest, thuộc Tập đoàn DOJI.

kinh doanh và phát triển bền vững để trở thành 
một tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh 
vực vàng bạc, đá quý cũng như trong lĩnh vực bất 
động sản, đầu tư, thương mại. Tập đoàn DOJI 
vinh dự 10 năm liên tiếp nằm trong top 3 Doanh 
nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Lễ ký kết lần này là kết quả của quá trình 
đàm phán, thương thảo giữa Vietcombank và Tập 
đoàn DOJI, theo đó, Vietcombank cam kết duy trì 
hợp tác toàn diện, lâu dài và có hiệu quả với các 
đơn vị thành viên của Tập đoàn DOJI, đồng thời 
Vietcombank cam kết tài trợ vốn cho Dự án Khu 
phức hợp Vương miện Kim cương Hải Phòng 
(Diamond Crown Complex Hai Phong) – một Dự 
án trọng điểm của Tập đoàn DOJI tại thành phố 
Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Tuấn – Bí thư                                                                                                                                            
Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch 
nhấn mạnh: Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng và thỏa 
thuận hợp tác tài trợ dự án giữa Vietcombank và 
Tập đoàn DOJI là một dấu mốc quan trọng và cần 
thiết, thể hiện sự tín nhiệm của Vietcombank đối 
với một đối tác truyền thống, có uy tín như Tập 
đoàn DOJI, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn 
mối quan hệ giữa Tập đoàn DOJI cùng các đơn vị 
thành viên với Vietcombank trên tinh thần hợp tác 
hiệu quả, các bên cùng có lợi. 

Là đơn vị dẫn đầu trong hệ thống 
Vietcombank, Vietcombank Sở giao dịch rất tự 
hào và vinh dự khi được Tập đoàn DOJI tin tưởng 
lựa chọn là chi nhánh đầu mối của Vietcombank 
thực hiện tài trợ vốn cho Dự án Khu phức hợp 
Vương miện Kim cương Hải Phòng (Diamond 
Crown Complex Hai Phong) - dự án lớn do Công 
ty Cổ phần Hải Phòng Invest, thành viên của Tập 
đoàn DOJI làm chủ đầu tư, nằm trong khu vực 
phát triển kinh tế năng động của thành phố cảng 
Hải Phòng.

TIÊU ĐIỂM



Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Ban 
Giám đốc chi nhánh, các phòng nghiệp vụ nhanh 
chóng đưa chi nhánh đi vào hoạt động an toàn 
hiệu quả, cung cấp các dịch vụ tài chính đáp 
ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại 
của khách hàng, tăng cường công tác phát triển 
khách hàng, tuân thủ chặt chẽ các quy định của 
NHNN và của Vietcombank, qua đó góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 
thời gian tới.

Khai trương Vietcombank Hậu Giang
Lâm Trường Khoa

   Ngày 28/12/2021, tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Ngân hàng TMCP              
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức lễ công bố thành lập 
Vietcombank Hậu Giang và bổ nhiệm nhân sự Ban Giám đốc.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh Hậu 
Giang, có ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Cảnh 
Tuyên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; 
về phía Lãnh đạo NHNN Chi nhánh Hậu Giang, 
có ông Hồ La Thành - Giám đốc; về phía lãnh 
đạo Vietcombank, có ông Nguyễn Mạnh Hùng – 
Thành viên HĐQT và đại diện một số phòng/ban/
trung tâm tại Trụ sở chính cùng Giám đốc các chi 
nhánh Vietcombank khu vực lân cận.

Vietcombank Hậu Giang có trụ sở đặt tại địa 
chỉ 197A - 197B - 197C đường Trần Hưng Đạo, 
khu vực 3, phường V, TP. Vị Thanh, là chi nhánh 
thứ 121 của hệ thống và thứ 16 ở khu vực Tây 
Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh 
Hùng - Thành viên HĐQT Vietcombank thông 
tin: Năm 2021, tuy chịu sự tác động chung của 
dịch COVID-19 nhưng Vietcombank đã hoàn 
thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch; tín dụng tăng 
trưởng 15%; tỷ lệ nợ xấu 0,69%; là doanh nghiệp 
đóng góp vào ngân sách lớn nhất khoảng 7.600 
tỷ đồng; miễn giảm lãi cho khách hàng khoảng 
7.400 tỷ đồng. Vietcombank đã đưa vào hoạt 
động đúng thời gian được 5 chi nhánh trong năm 
2021 và tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Vietcombank chụp hình cùng Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trong ngày khai trương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh              
Đồng Văn Thanh (bên phải) tặng hoa chúc mừng 

Giám đốc Vietcombank Hậu Giang.
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Khai trương Vietcombank Sơn La -  
chi nhánh thứ 120 của hệ thống

Đoàn Mạnh Trường

   Ngày 24/12, tại TP. Sơn La, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  
(Vietcombank) đã tổ chức Lễ khai trương Vietcombank Sơn La và bổ nhiệm 
nhân sự Ban Giám đốc.

Tới dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh và                                                                                                             
TP. Sơn La, có đồng chí Đặng Ngọc Hậu -                                                                                                             
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Trụ -                                                                                                            
Chủ tịch UBND Thành phố; về phía NHNN tỉnh 
Sơn La có đồng chí Trịnh Công Văn – Giám 
đốc; về phía lãnh đạo Vietcombank, có đồng chí 
Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng giám đốc phụ 
trách Ban điều hành và đại diện một số phòng/
ban/trung tâm tại Trụ sở chính, cùng một số chi 
nhánh trong khu vực; đại diện các ngân hàng trên 
địa bàn tỉnh Sơn La và các đối tác, khách hàng 
của Vietcombank Sơn La.

Chi nhánh Sơn La có Trụ sở đặt tại địa 
chỉ 286, đường Tô Hiệu (TP. Sơn La)  và là chi 
nhánh thứ 120 của hệ thống Vietcombank, đồng 
thời là chi nhánh thứ 4 của Vietcombank ở khu 
vực Tây Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí  Đặng Ngọc 
Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chúc mừng 
Vietcombank Chi nhánh Sơn La và mong muốn 
sau khi đi vào hoạt động, Chi nhánh tích cực triển 
khai các chính sách khách hàng năng động, linh 
hoạt; tăng trưởng tín dụng phù hợp, góp phần 
làm sôi động hơn thị trường tiền tệ trên địa bàn và 
tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, 
xã hội của địa bàn tỉnh...

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, phát 
biểu tại Lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Thanh 

Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều 
hành cảm ơn sự hỗ trợ của Lãnh đạo tỉnh Sơn 
La và TP. Sơn La cùng các cấp, các ngành đã 
dành nhiều hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt thành để 
Chi nhánh Sơn La sớm được đi vào hoạt động. 
Đồng thời, cảm ơn các quý khách hàng và đối 
tác đã luôn tin tưởng lựa chọn, đồng hành cùng 
Vietcombank nói chung và Vietcombank Sơn La 
nói riêng. Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc và 
cán bộ, nhân viên Vietcombank Sơn La, Phó Tổng 
giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank 
đề nghị tập thể Chi nhánh đoàn kết một lòng phát 
huy truyền thống của Vietcombank cung ứng đến 
khách hàng những sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
tiên tiến, hiện đại với chất lượng cao và phong 
cách phục vụ chu đáo, tận tình.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng 
đã thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank trao 
quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh cho 
đồng chí Nguyễn Huy Thịnh và  trao quyết định 
bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh cho đồng 
chí Đàm Mạnh Trường.

Ngay trong ngày khai trương, Vietcombank 
Chi nhánh Sơn La đã nhận được sự ủng hộ 
của hàng trăm lượt khách hàng là cá nhân,                                                                                             
doanh nghiệp trên địa bàn đến giao dịch với 
nguồn huy động vốn đạt trên 20 tỷ đồng, mở mới 
trên 200  tài khoản...

Các đại biểu cắt băng khai trương  
Vietcombank Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách Ban điều hành Vietcombank (bên phải) 
trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh 

Sơn La cho đồng chí Nguyễn Huy Thịnh.
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Trụ sở chính đã công bố quyết định của Hội đồng 
Quản trị Vietcombank về việc điều động và bổ 
nhiệm ông Võ Văn Sự – Giám đốc Vietcombank 
Tây Ninh giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank 
Nam Bình Dương từ ngày 6/1/2022.

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông 
Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT đánh giá cao 
những kết quả mà tập thể Vietcombank Nam Bình 
Dương đã nỗ lực đạt được trong năm 2021 vừa 
qua, đồng thời giao nhiệm vụ cho ông Võ Văn Sự 
trên cương vị công tác mới sớm nắm bắt tình hình 
hoạt động của chi nhánh, tiếp tục phát huy những 
thành tựu tốt nhất mà chi nhánh đã đạt được thời 
gian qua; triển khai hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh 
năm 2022, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban 
lãnh đạo và sự kỳ vọng của các cán bộ, nhân viên 
tại đơn vị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Văn Sự 
- tân Giám đốc Vietcombank Nam Bình Dương                                                                                                    
bày tỏ niềm vinh dự khi Ban lãnh đạo Vietcombank 
đặt niềm tin và giao nhiệm vụ, trọng trách mới, 
đồng thời cam kết sẽ cùng với Ban Giám đốc Chi 
nhánh xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn 
kết để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà 
Ban lãnh đạo Vietcombank giao, góp phần vào sự 
thành công chung của toàn hệ thống Vietcombank.

Ông Nguyễn Mỹ Hào – Thành viên HĐQT (bên trái) 
trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Võ 

Văn Sự - tân Giám đốc Vietcombank Chi nhánh 
Nam Bình Dương.

Đại diện NHNN Chi nhánh  
tỉnh Bình Dương và  

Ban lãnh đạo Vietcombank 
chụp hình kỷ niệm và  

chúc mừng ông Võ Văn Sự 
- tân Giám đốc Vietcombank 

Nam Bình Dương  
(thứ 5 từ trái sang). 

Vietcombank công bố quyết định bổ nhiệm 
Giám đốc Chi nhánh Nam Bình Dương

Lê Thị Ngát

   Ngày 4/1/2022, tại trụ sở Vietcombank Nam Bình Dương đã diễn ra Lễ công bố 
quyết định bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Nam Bình Dương.

Tham dự buổi lễ, về phía địa phương, có 
ông Huỳnh Tân Định - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
ủy Khối các cơ quan & doanh nghiệp tỉnh Bình 
Dương; ông Võ Đình Phong - Giám đốc NHNN Chi 
nhánh tỉnh Bình Dương. Về phía Vietcombank, có 
ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT; đại diện 
lãnh đạo Ban Tổ chức & Nhân sự; đại diện lãnh 
đạo các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
và Vietcombank Tây Ninh.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức và Nhân sự 
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Vietcombank tổ chức Lễ công bố Quyết định  
về nhân sự giữ chức Chủ tịch Công đoàn

Lê Hồng Quang

   Ngày 7/1/2022, tại trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội,  
Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức  
Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về 
nhân sự giữ chức Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Thành 
Trung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban  Tổ 
chức Công đoàn NHVN đã công bố Quyết định số 
555/QĐ-CĐNH ngày 31/12/2021 của BTV Công 
đoàn Ngân hàng Việt Nam về việc chỉ định đồng 
chí Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân 
sự Vietcombank tham gia Ban Chấp hành, BTV, 
giữ chức Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Khóa 
V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Tham dự và chỉ đạo tại Lễ công bố, đồng chí 
Trần Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN 
đã đánh giá cao các thành tích và hoạt động của 
Công đoàn Vietcombank trong những năm qua, 
đặc biệt là trong 2 năm diễn biến phức tạp của 
dịch COVID-19. Trong thời gian vừa qua, Công 
đoàn Vietcombank đã chăm lo đời sống của cán 
bộ, nhân viên Vietcombank, sát cánh cùng Công 
đoàn NHVN thực hiện tốt các chủ trương của 
Công đoàn cấp trên giao cho. Đồng chí Trần Hồng 
Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN cũng đã 
giao nhiệm vụ cho Công đoàn Vietcombank tiếp 
tục phát huy các thành tích đã đạt được, hiện 
thực hóa các chủ trương của Công đoàn NHVN.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm 
Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đã bày tỏ lời cảm ơn tới Công đoàn 
NHVN đã có những đánh giá, nhận xét rất tích cực, 
sâu sát về Công đoàn Vietcombank. Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Phạm Quang Dũng khẳng định, việc chỉ 
định giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Vietcombank 
đối với đồng chí Hồng Quang - Thành viên HĐQT 
kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank sẽ giúp 
Công đoàn Vietcombank nắm bắt sâu sát hơn tâm 
tư nguyện vọng của người lao động, từ đó sẽ có 
những quan tâm tốt hơn đến môi trường làm việc và 
đời sống của người lao động Vietcombank. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hồng 
Quang đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của 
Ban Thường vụ Công đoàn NHVN, Đảng ủy, Ban 
lãnh đạo và các cán bộ công đoàn viên, người 
lao động của hệ  thống Vietcombank  và khẳng 
định sẽ nỗ lực với một trách nhiệm cao nhất cùng  
tập  thể  BCH,  BTV Công   đoàn Vietcombank đổi 

mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động 
công đoàn theo hướng khoa học và sáng tạo; đẩy 
mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi 
đua nhằm tạo sự đồng thuận, chung sức, đồng 
lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
chính trị; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, 
chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các 
công đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác 
đối thoại để kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng 
mắc góp phần xây dựng mối quan hệ lao động 
hài hòa, ổn định và tiến bộ; chăm lo và bảo vệ các 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người 
lao động; nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công 
đoàn đóng góp tích cực, quan trọng vào sự phát 
triển bền vững của Vietcombank.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm 
Quang Dũng cũng đã công bố các kết quả đạt 
được của Vietcombank trong năm 2021, đặc biệt 
là hoạt động phòng, chống COVID-19, đảm bảo 
sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và người thân, duy 
trì hoạt động của Vietcombank một cách tốt nhất 
với kết quả kinh doanh nổi bật đạt và vượt mức kế 
hoạch đề ra. Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm 
Quang Dũng khẳng định, có được kết quả đó là 
công sức của cả tập thể hơn 20.000 người từ Ban 
lãnh đạo tới từng cán bộ, nhân viên, là sự đoàn kết 
và công sức đóng góp của các tổ chức Đảng bộ, 
Đoàn Thanh niên và Công đoàn Vietcombank.

Đồng chí Trần Hồng Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn 
NHVN (bên trái) trao Quyết định và đồng chí  

Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH                     
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) 
tặng hoa cho đồng chí Hồng Quang - Thành viên 

HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự - tân Chủ tịch 
Công đoàn Vietcombank.
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Chiến – Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh đã 
phát biểu bày tỏ cảm ơn đối với sự tin tưởng 
của Ban lãnh đạo Vietcombank, đồng thời cam 
kết sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện phẩm chất  
đạo đức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ  
được giao, tạo ra những bước phát triển đột phá 
mới nhằm khẳng định vị thế và thương hiệu của 
Vietcombank trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, góp 
phần vào sự thành công chung của toàn hệ thống 
Vietcombank.

Tham dự buổi lễ, có ông Nguyễn Đức Hiển – 
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, ông 
Nguyễn Mỹ Hào – Thành viên HĐQT Vietcombank 
cùng lãnh đạo một số phòng/ban Trụ sở chính; 
Ban Giám đốc các Chi nhánh Vietcombank trên 
địa bàn và cán bộ chủ chốt của Vietcombank 
Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, Vietcombank đã công bố quyết 
định số 29/QĐ-VCB-TCNS ngày 14/01/2022 của 
Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông  Hoàng 
Quốc Chiến giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank 
Quảng Ninh kể từ ngày 16/1/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mỹ Hào – 
Thành viên HĐQT Vietcombank bày tỏ tin tưởng 
ông Hoàng Quốc Chiến, với những kết quả nổi 
bật đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2021 sẽ 
tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, lãnh 
đạo Vietcombank Quảng Ninh hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, xứng 
đáng với sự tin tưởng của ban lãnh đạo và sự kỳ 
vọng của các cán bộ, nhân viên tại đơn vị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của 
Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Hoàng Quốc 

Ông Nguyễn Mỹ Hào – Thành viên HĐQT  
Vietcombank (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm lại 

cho ông Hoàng Quốc Chiến - Giám đốc  
Vietcombank Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Mỹ Hào – Thành viên HĐQT  
Vietcombank (thứ 5 từ trái sang),                         

ông Nguyễn Đức Hiển - Giám đốc NHNN Chi nhánh 
tỉnh Quảng Ninh (thứ 4 từ phải sang) chụp hình  

lưu niệm cùng Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh 
(đứng giữa).

Vietcombank bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh 
Quảng Ninh

Nguyễn Huyền Linh

   Ngày 17/1/2022, tại Trụ sở chính Vietcombank Quảng Ninh, đã diễn ra Lễ công bố 
quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh.
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Vietcombank công bố quyết định điều động và bổ nhiệm 
Giám đốc Chi nhánh Tây Ninh

Lê Thị Ngát

   Ngày 4/1/2022, tại trụ sở Vietcombank Tây Ninh, đã diễn ra Lễ công bố  
Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Tây Ninh.

Tham dự buổi lễ có ông Đặng Văn Phải - Phó 
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh, ông 
Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc NHNN Việt Nam 
Chi nhánh tỉnh Tây Ninh. Về phía Vietcombank, 
có ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT, đại 
diện lãnh đạo các đơn vị Trụ sở chính/thuộc Trụ 
sở chính tại khu vực phía Nam, đại diện Ban 
Giám đốc Vietcombank Nam Bình Dương, Ban 
Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Vietcombank 
Tây Ninh.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thái Hà - Phó 
Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự đã công bố Quyết 
định số 2368/QĐ-VCB-TCNS ngày 30/12/2021 
của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo 
đó, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam điều động và bổ nhiệm ông 
Nguyễn Hoài Phương, Phó Giám đốc phụ trách 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi 
nhánh Nam Bình Dương giữ chức vụ Giám đốc 
Vietcombank Tây Ninh kể từ ngày 6/1/2022.

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông 
Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT Vietcombank 
đã đánh giá cao những kết quả mà tập thể 
Vietcombank Tây Ninh đã đạt được trong suốt 
13 năm hoạt động. Dưới sự lãnh đạo, điều hành 
của ông Võ Văn Sự, hoạt động kinh doanh của 
chi nhánh từng bước phát triển tốt, đặc biệt trong 

3 năm gần đây, Vietcombank Tây Ninh có những 
bước phát triển nổi bật, là đơn vị duy nhất trên địa 
bàn tỉnh có 2 lần liên tục 5 năm liền đạt danh hiệu 
“Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu trong công tác 
xây dựng Đảng, được sự đánh giá cao của các cấp 
chính quyền địa phương, đối tác và khách hàng; 
đội ngũ cán bộ đoàn kết. Ông Nguyễn Mỹ Hào 
- Thành viên HĐQT Vietcombank tin tưởng rằng, 
với năng lực, sự năng động, nhiệt huyết của mình,                                                                                                                                            
ông Nguyễn Hoài Phương sẽ kế thừa và điều 
hành hoạt động kinh doanh của Vietcombank Tây 
Ninh, đưa Chi nhánh phát triển lên tầm cao mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn 
Hoài Phương, Giám đốc Vietcombank Tây 
Ninh cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Tỉnh 
ủy tỉnh Tây Ninh, Ban Giám đốc NHNN Việt 
Nam Chi nhánh tỉnh Tây Ninh; cảm ơn sự tin 
tưởng của Ban lãnh đạo Vietcombank đối với 
bản thân; cảm ơn ông Võ Văn Sự, Giám đốc 
Vietcombank Nam Bình Dương (người tiền 
nhiệm Giám đốc Vietcombank Tây Ninh) đã                                                                                                                                              
xây dựng nền tảng bền vững cho Vietcombank 
Tây Ninh. Ông Nguyễn Hoài Phương cam kết sẽ 
nổ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, 
cùng tập thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh đoàn 
kết, đồng lòng cùng nhau thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, kỳ vọng của Ban lãnh đạo Vietcombank 
đối với Vietcombank Tây Ninh.

Ông Nguyễn Mỹ Hào – Thành viên HĐQT Vietcombank (bên phải) trao Quyết định điều động và bổ nhiệm 
Giám đốc Vietcombank Tây Ninh cho ông Nguyễn Hoài Phương.
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Công bố quyết định bổ nhiệm lại  
Giám đốc Vietcombank Hạ Long

Lê Văn Long

   Ngày 17/1/2022, tại Trụ sở Vietcombank Hạ Long, đã diễn ra Lễ công bố  
quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Vietcombank Hạ Long.

Tham dự buổi lễ, có ông Nguyễn Mỹ Hào – 
Thành viên HĐQT Vietcombank, ông Nguyễn Đức 
Hiển - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng 
Ninh, cùng lãnh đạo một số phòng/ban Trụ sở 
chính; Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt của 
Vietcombank Hạ Long.

Tại buổi lễ, Vietcombank đã công bố quyết 
định số 25/QĐ-VCB-TCNS ngày 14/1/2022 của 
Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông  Nguyễn 
Văn Việt giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Hạ 
Long kể từ ngày 16/1/2022.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, ông Nguyễn Văn 
Việt đã gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm 
lãnh đạo Vietcombank Hạ Long đạt được nhiều 
kết quả đáng ghi nhận. Quy mô Chi nhánh năm 
2021 tăng trưởng gấp 2,5 lần so với năm 2017, 
đạt 8.741 tỷ đồng. Lợi nhuận kinh doanh năm 
2021 đạt 193 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao. 
Lợi nhuận bình quân 2021 đạt trên 2 tỷ đồng/cán 
bộ. Tỷ lệ nợ xấu 0,08%.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mỹ Hào - 
Thành viên HĐQT Vietcombank bày tỏ tin tưởng 
ông Nguyễn Văn Việt, với những kết quả nổi bật 
đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, sẽ tiếp 
tục phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, lãnh đạo 
Vietcombank Hạ Long hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao trong thời gian tới, xứng đáng với 
sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Vietcombank và sự 
kỳ vọng của các cán bộ, nhân viên tại Chi nhánh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của 
Ban lãnh đạo, ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc 
Vietcombank Hạ Long đã phát biểu cảm ơn đối 
với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo, đồng thời cam 
kết sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện, phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo đã tin tưởng 
giao phó, tạo ra những bước phát triển đột phá 
mới nhằm khẳng định vị thế và thương hiệu của 
Vietcombank trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, góp 
phần vào sự thành công chung của toàn hệ thống 
Vietcombank.

Ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT  
Vietcombank (bên phải) trao quyết định chức mừng 

ông Nguyễn Văn Việt  - Giám đốc Vietcombank  
Hạ Long.

Tập thể lãnh đạo các phòng chức mừng ông 
Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Vietcombank Hạ Long.
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SỰ KIỆN

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc 
Vietcombank Nam Hải Phòng

Nguyễn Minh Vương

   Ngày 30/12/2021, tại Trụ sở Vietcombank Nam Hải Phòng, đã diễn ra Lễ công bố 
quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Vietcombank Nam Hải Phòng.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Thành viên HĐQT Vietcombank cùng 
lãnh đạo một số phòng/ban Trụ sở chính; Ban 
Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Vietcombank 
Nam Hải Phòng.

Tại buổi lễ, Vietcombank đã công bố quyết 
định số 2366/QĐ-VCB-TCNS ngày 27/12/2021 
của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Lê 
Hoàng Cương giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank 
Nam Hải Phòng kể từ ngày 1/1/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng 
- Thành viên HĐQT Vietcombank bày tỏ tin tưởng 
ông Lê Hoàng Cương, với những kết quả nổi bật 
đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2021, sẽ tiếp 
tục phát huy  tinh thần  đoàn kết tập thể lãnh đạo 
Vietcombank Nam Hải Phòng hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, xứng 
đáng với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo và sự kỳ 
vọng của các cán bộ, nhân viên tại đơn vị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của 
Ban lãnh đạo, ông Lê Hoàng Cương – Giám đốc 
Vietcombank Nam Hải Phòng đã phát biểu bày tỏ 
cảm ơn đối với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo, 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT  
Vietcombank (bên trái) trao quyết định và tặng hoa 

chức mừng ông Lê Hoàng Cương - Giám đốc  
Vietcombank Nam Hải Phòng.

Ban lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm cùng 
Giám đốc Vietcombank Nam Hải Phòng.

đồng thời cam kết sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện 
phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo đã tin tưởng giao phó, 
tạo ra những bước phát triển đột phá mới nhằm 
khẳng định vị thế và thương hiệu của Vietcombank 
trên địa bàn TP. Hải Phòng, góp phần vào sự thành 
công chung của toàn hệ thống Vietcombank.



động của Công đoàn Vietcombank năm 2021.
Tham dự Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hùng - 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT 
đã phát biểu giao nhiệm vụ cho BCH, BTV Công 
đoàn Vietcombank tiếp tục thực hiện chỉ đạo của 
Công đoàn cấp trên, nêu cao tinh thần đoàn kết 
quyết tâm để lãnh đạo chỉ đạo Công đoàn hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023; 
tiếp tục chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng 
người lao động để có những giải pháp chính sách 
phù hợp chăm lo đời sống, quan tâm đến chỉ số 
hạnh phúc của đoàn viên người lao động; nâng 
cao chất lượng tín dụng; thực hiện tốt công tác 
chuyển đổi số;  xây dựng các phong trào phù hợp 
với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 song song 
với việc  nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ 
cán bộ Công đoàn Vietcombank.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn 
NHVN đã ghi nhận, đánh giá cao hoạt động Công 
đoàn Vietcombank trên nhiều lĩnh vực, công tác 
tuyên truyền và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 của Vietcombank đã triển khai hiệu 
quả; tham gia tích cực vào chuỗi các hoạt động 
kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngân hàng, cũng 
như các hoạt động phong trào do Công đoàn 

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Vietcombank 
lần thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ 2018-20123

NHVN phát động; đi đầu trong công tác an sinh xã 
hội với nhiều chương trình của Vietcombank rất 
hiệu quả thiết thực. Đồng chí Nguyễn Khánh Chi 
đề nghị Công đoàn Vietcombank trong thời gian 
tới cần tập trung bám sát, gắn nhiệm vụ chuyên 
môn, nhiệm vụ chính trị của ngành vào hoạt động 
Công đoàn, động viên người lao động hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ; tiếp tục tuyên truyền phòng, 
chống dịch COVID-19, chăm lo cho người lao 
động bị nhiễm COVID-19; nghiên cứu tổ chức 
nhiều hoạt động phong trào đổi mới hình thức 
phù hợp tình hình hiện nay, thu hút đoàn viên, 
người lao động tham gia.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí 
thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn 
lần thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
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Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị BCH Công đoàn 
lần 9, khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Minh Yến

   Ngày 11/1/2022, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn lần 9, khóa V, nhiệm kỳ 
2018 - 2023 dưới hình thức truyền hình hội nghị, MS Team, với điểm cầu chính 
tại Trụ sở chính và các đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồng 
Quang - Chủ tịch Công đoàn Vietcombank đã 
khẳng định trước những tác động tiêu cực của 
dịch bệnh COVID-19, toàn thể người lao động 
trong hệ thống đã chung sức, đồng lòng vượt qua 
khó khăn, thách thức cùng nỗ lực phấn đấu hoàn 
thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021. 
Công đoàn Vietcombank và các Công đoàn cơ 
sở trực thuộc đã làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm 
vụ trong việc chăm lo đến đời sống vật chất, tinh 
thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính 
đáng cho người lao động. Năm 2022, Công đoàn 
Vietcombank cần tiếp tục đổi mới về tổ chức, 
phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động 
Công đoàn theo hướng khoa học và sáng tạo; 
đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào 
thi đua nhằm tạo sự đồng thuận, chung sức, đồng 
lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
chính trị; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, 

chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các 
công đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác 
đối thoại để kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng 
mắc góp phần xây dựng mối quan hệ lao động 
hài hòa, ổn định và tiến bộ; chăm lo và bảo vệ các 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người 
lao động; nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công 
đoàn đóng góp tích cực, quan trọng vào sự phát 
triển bền vững của Vietcombank.

Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Đức 
Bình – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn 
Vietcombank trình bày báo cáo tổng kết hoạt 
động Công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2022; đồng chí Trần Ngọc Bắc – Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra, Công đoàn Vietcombank trình 
bày báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 
năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, 
đồng thời, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo 
luận, đóng góp ý kiến để làm rõ hơn các mặt hoạt 

SỰ KIỆN

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
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với cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế  
- xã hội ở những khu vực còn gặp nhiều khó khăn, 
đặc biệt dành sự ưu tiên đối với lĩnh vực giáo dục 
hướng tới đối tượng là các em học sinh.

Vietcombank Nam Hải Phòng trao tặng xe cứu thương cho 
Bệnh viện Kiến An

Công ty Kiều hối Vietcombank triển khai chương trình 
“Dang rộng vòng tay - Kết nối yêu thương trẻ em mồ côi vì 

COVID-19”

Nguyễn Minh Tới

Vĩnh Phương Bảo Doanh 

   Nằm trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội năm 2021 và ủng hộ công tác phòng, 
chống đại dịch COVID-19, chiều ngày 21/12/2021, Vietcombank Nam Hải Phòng đã 
tổ chức lễ trao tặng một xe ô tô cứu thương chuyên dụng GAZ, với trị giá hơn 
750 triệu đồng cho Bệnh viện Kiến An.

   Ngày 25/12/2021, Công ty Kiều hối Vietcombank (VCBR) đã tổ chức hoạt động  
từ thiện, trao quà, học bổng cho các em học sinh mồ côi, gia đình khó khăn do  
ảnh hưởng dịch COVID-19 đang sinh sống trên địa bàn Quận 3, TP. HCM.

Được sự quan tâm hỗ trợ của Công đoàn 
Vietcombank, chỉ đạo của Chi bộ, Công đoàn 
Cơ sở VCBR đã triển khai chương trình “Dang 
rộng vòng tay – Kết nối yêu thương trẻ em mồ 
côi vì COVID-19” tại địa bàn Quận 3, TP. HCM, 
trao tặng học bổng cho 61 em học sinh mồ côi 
cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn có tổng giá trị lên 
đến 140 triệu đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh còn 
diễn biến phức tạp, chương trình được tổ chức 
ấm cúng, đảm bảo tuân thủ quy tắc “5K” phòng, 
chống dịch bệnh, nhận được sự quan tâm ủng 
hộ và tham dự của Đại diện TP. HCM và lãnh đạo 
chính quyền đoàn thể Quận 3. 

Với những chuyến hoạt động từ thiện hằng 
năm, Công đoàn cơ sở VCBR mong muốn phát 
huy và lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm đối  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Cương – 
Giám đốc Vietcombank Nam Hải Phòng gửi lời cảm 
ơn sâu sắc và chân thành đến đội ngũ y, bác sĩ của 
Bệnh viện Kiến An trong thời gian qua đã nỗ lực hết 
mình trong công tác chữa bệnh cữu người cũng như 
phòng, chống dịch bệnh. Chi nhánh cũng hi vọng việc 
bổ sung kịp thời phương tiện y tế cho bệnh viện sẽ 
góp phần cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác                                                                                   
cấp cứu cho người bệnh trong điều kiện dịch bệnh 
COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như                              
hiện nay.

Ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của 
Vietcombank Nam Hải Phòng đã chung tay chia sẻ 
và đồng hành cùng Bệnh viện Kiến An trong công 
tác phòng, chống dịch bệnh, ông Phan Huy Thục 
- Phó Giám đốc thường trực Sở Y tế Hải Phòng 
thay mặt Bệnh viện Kiến An gửi lời cảm ơn và 
chúc Vietcombank Nam Hải Phòng luôn phát triển                         
vững mạnh, tiếp tục chung tay đóng góp nhiều hơn 
vì sức khỏe cộng đồng.

Đại diện Vietcombank Nam Hải Phòng trao tặng xe 
cứu thương cho Bệnh viện Kiến AnCác đại biểu cắt băng khánh thành tại buổi lễ

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao tặng 

biển tượng trưng tài trợ kinh phí xây dựng công trình

Đại diện Công ty VCBR trao học bổng cho học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn

Khánh thành và bàn giao công trình Trạm y tế xã 
Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương do 

Vietcombank tài trợ
Trần Thu Hà

Sáng ngày 13/01/2022, tại xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối hợp với 
Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Đoài tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình 
ASXH Trạm Y tế xã Cẩm Đoài do Vietcombank tài trợ 3 tỷ đồng kinh phí xây dựng. 

Tham dự Lễ khánh thành, về phía lãnh đạo 
cấp cao có bà Nguyễn Thị Minh - nguyên Thứ 
trưởng Bộ Tài chính, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam. Về phía địa phương, có ông Trần 
Văn Quyết - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 
Cẩm Giàng; ông Phạm Đình Quảng - Bí thư Đảng 
ủy xã; ông Vũ Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Cẩm 
Đoài và toàn thể cán bộ, nhân viên Trạm y tế xã. 
Về phía Vietcombank có ông Phạm Mạnh Thắng 
- Phó Tổng Giám đốc; ông Ngô Đức Bình - Phó 
Chủ tịch thường trực Công đoàn; ông Nguyễn 
Xuân Cao Cường - Giám đốc Vietcombank Hải 
Dương cùng đại diện lãnh đạo một số phòng/ban 
tại Trụ sở chính và chi nhánh Hải Dương.

Công trình Trạm Y tế xã Cẩm Đoài, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương do Vietcombank tài 
trợ có diện tích rộng 1.200 m2, được xây dựng 
gồm nhà làm việc 2 tầng (móng 3 tầng) và các 
hạng mục phụ trợ, sân vườn được bố trí hài hòa, 
phù hợp. Công trình được khởi công từ tháng 8 
năm 2020, với sự tài trợ của Vietcombank, sau 
hơn 1 năm thi công, công trình được hoàn thành 
và đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban lãnh đạo 
Vietcombank, ông Ngô Đức Bình - Phó Chủ tịch 

thường trực Công đoàn Vietcombank cho biết: 
năm 2021, trước những diễn biến bất thường do 
đại dịch COVID-19 gây ra cho môi trường kinh tế 
- xã hội, bên cạnh việc vừa duy trì hiệu quả hoạt 
động kinh doanh, vừa phòng chống dịch đảm bảo 
an toàn, Vietcombank luôn dành tâm huyết và 
những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh 
xã hội, đặc biệt là lĩnh vực y tế và giáo dục. Trong 
năm 2021, Vietcombank đã dành 10 tỷ đồng cho 
các chương trình an sinh xã hội tại địa bàn tỉnh 
Hải Dương.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ và nhân dân địa 
phương, ông Vũ Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã 
bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Vietcombank đã 
quan tâm và tài trợ 3 tỷ đồng để xã có Trạm y tế 
mới. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan 
trọng, đã giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất 
cho Trạm y tế xã, đồng thời góp phần chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng tốt hơn. Ông cũng khẳng 
định, sau khi tiếp nhận công trình sẽ phối hợp với 
Trạm y tế xã bảo quản và khai thác sử dụng có 
hiệu quả, để đây thực sự là công trình ASXH có ý 
nghĩa, kịp thời đem lại cuộc sống hạnh phúc cho 
người dân nơi đây.
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Vietcombank Phú Thọ tiếp tục ủng hộ 500 triệu đồng 
phòng, chống dịch COVID-19

Vietcombank Chí Linh trao tặng  
1.200 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19

Viết Bách

Hoàng Vân

   Trong thời gian vừa qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 
Vietcombank Phú thọ tiếp tục ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch số tiền 500 
triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ.

   Ngày 5/1/2022, tại trụ sở UBND TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Vietcombank  
Chí Linh đã trao tặng 1.200 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 (Kit test SARS-CoV-2) 
trị giá 102 triệu đồng cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19  
TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Là một chi nhánh hoạt động trên địa bàn TP. 
Chí Linh, Vietcombank Chí Linh rất tích cực trong 
hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là công tác ủng 
hộ phòng, chống dịch COVID-19. Tính từ đầu năm 
2021 đến nay, Vietcombank Chí Linh đã ủng hộ 
gần 1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch 
bệnh trên địa bàn. Hành động thiết thực, kịp thời 
trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức 
tạp đã thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân 
tương ái, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa nhân 
văn của Vietcombank trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Văn Tiến 
Thành - Giám đốc Vietcombank  Phú Thọ cho 
biết: Vietcombank luôn là ngân hàng tiên phong 
triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng 
hành cùng doanh nghiệp, cá nhân do tác động 
của dịch COVID-19 và thiên tai thông qua các gói 
hỗ trợ lãi suất. 

 Trước đó, vào cuối tháng 5/2021, 
Vietcombank Phú Thọ cũng đã trao ủng hộ số 
tiền 100 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch 
COVID-19 của tỉnh Phú Thọ. Như vậy, tính đến 
thời điểm hiện tại, tổng kinh phí mà Vietcombank 
Phú Thọ đã ủng hộ quỹ phòng, chống dịch 
COVID-19 của tỉnh là 600 triệu đồng. Ông Văn Tiến Thành - Giám đốc Vietcombank  

Phú Thọ (thứ 3 từ trái sang) trao biển ủng hộ phòng, 
chống dịch COVID-19 cho Ủy ban MTTQ  

tỉnh Phú Thọ.

Bà Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc Vietcombank  
Chí Linh (thứ 2 từ phải sang) trao tặng 1.200 bộ  

xét nghiệm nhanh cho Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch COVID-19, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Khánh thành phù điêu đồng chí Châu Văn Liêm  
và cuộc biểu tình ngày 4/6/1930

Vietcombank Chí Linh trao tặng 2 nhà đại đoàn kết  
cho hộ nghèo TP. Chí Linh

Phạm Thị Kim Ngân

Hoàng Vân

   Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Lễ khánh thành Phù điêu  
đồng chí Châu Văn Liêm và cuộc biểu tình ngày 4/6/1930 tại Khu di tích Ngã tư 
Đức Hoà, thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Thành ủy -  UBND - Ủy ban MTTQ TP. 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đồng thời, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của 
Vietcombank đối với cộng đồng, ngày 22 - 23/12/2021, Vietcombank Chí Linh đã 
trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 70 triệu đồng/căn cho các hộ gia đình tại 
TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Năm 2020, UBND tỉnh Long An có Kế hoạch 
đầu tư chỉnh trang Khu Vực Phù điêu đồng chí 
Châu Văn Liêm với tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng, 
trong đó vốn ngân sách Nhà nước 6 tỷ đồng và 
nguồn vốn xã  hội hóa của Vietcombank là 13 tỷ 
đồng. Đồng chí Châu Văn Liêm (1902 - 1930) là 
một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam, từng đảm nhiệm trọng trách Bí thư Liên 
Tỉnh ủy Chợ Lớn – Gia Định. Trong quá trình hoạt 
động cách mạng, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu 
đậm trên địa bàn tỉnh Chợ Lớn (nay là tỉnh Long 
An). Ngày 4/6/1930, đồng chí Châu Văn Liêm đã 
anh dũng hy sinh khi lãnh đạo cuộc biểu tình lớn 
nhất Nam Bộ thời bấy giờ với 5.000 đồng bào 
tham gia chống thực dân Pháp tại Ngã tư Đức 
Hòa. Năm 1995, tỉnh Long An đã xây dựng Phù 
điêu đồng chí Châu Văn Liêm và cuộc biểu tình 
ngày 4/6/1930 tại nơi đồng chí hy sinh. 

Cụ thể, đó là các hộ gia đình bà Hoàng Thị 
Mún, Khu dân cư Phục Thiện, Phường Hoàng 
Tiến, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương và bà Dương 
Thị Đủ, Khu dân cư Đại, phường An Lạc, TP. Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, không 
để ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời là hoạt động 
thường niên thể hiện tình cảm và trách nhiệm với 
cộng đồng của Vietcombank Chí Linh nhằm góp 
phần chia sẻ, giúp đỡ tạo điều kiện cho những 
người nghèo trên địa bàn thành phố ổn định cuộc 
sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Nghi thức cắt băng khánh thành Phù điêu đồng chí 
Châu Văn Liêm và cuộc biểu tình ngày 4/6/1930.

Ông Đặng Hoàng Lương - Phó Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Chí Linh 

đại diện trao tặng 2 nhà đại đoàn kết.
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Đoàn Thanh niên Vietcombank nhận giải thưởng “Đổi mới, 
sáng tạo phát triển doanh nghiệp” lần II, năm 2021

Phòng giao dịch Sa Đéc, Vietcombank Đồng Tháp được 
khen thưởng thành tích trong đấu tranh phòng chống 

tội phạm

Đoàn Thanh niên   

Mai Lâm Bửu Khanh

   Đoàn Thanh niên Vietcombank có 3 đề tài được tuyên dương công trình  
sáng tạo tiêu biểu của Khối Doanh nghiệp Trung ương, giai đoạn 2020 - 2021 và 
một đề tài xuất sắc được nhận giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển  
doanh nghiệp” năm 2021.

   Ngày 7/12/2021, Phòng giao dịch Sa Đéc, Vietcombank Đồng Tháp được  
Công an tỉnh và UBND TP. Sa Đéc trao Giấy khen có thành tích xuất sắc trong  
đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ngày 7/12/2021, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank đã tham gia Lễ phát động thi đua 
đảm nhận công trình thanh niên chào mừng Đại 
hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 
IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 
2022 - 2027 và Trao giải thưởng “Đổi mới, sáng 
tạo phát triển doanh nghiệp” lần thứ II, năm 2021 
do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức 
theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại 2 
điểm cầu TP. Hà Nội và TP. HCM.

Đoàn Thanh niên Vietcombank đã xuất sắc 
có 4 đề tài  được lựa chọn vinh danh tại Lễ trao 
giải, trong đó 3 trong tổng số 30 đề tài được tuyên 
dương là công trình, đề tài sáng tạo tiêu biểu của 
Khối Doanh nghiệp Trung ương, giai đoạn 2020 
- 2021 và một trong 10 sản phẩm được nhận 
giải thưởng “Đổi mới sáng tạo phát triển doanh 
nghiệp”  lần thứ II, năm 2021.

Trước đó, ngày 22/10/2021, Phòng giao dịch 
Sa Đéc, Vietcombank Đồng Tháp phát hiện có một 
người là nữ đến phòng giao dịch mở tài khoản, 
nghi vấn là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát 
Điều tra Công an quận Bình Tân, TP. HCM thông 
báo truy nã. Phòng giao dịch Sa Đéc đã kịp thời 
thông tin đến Công an TP. Sa Đéc để xác minh 
nhân thân và bắt giữ đối tượng đang bị truy nã, 
bỏ trốn tại địa phương. 

Việc làm ý nghĩa, thiết thực đáng được biểu 
dương của Phòng giao dịch Sa Đéc đã góp phần 
tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo tình hình an 
ninh, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (ngoài cùng bên trái) và 

đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy 

Khối Doanh nghiệp Trung ương (ngoài cùng bên phải) 
trao giải cho các công trình, đề tài sáng tạo xuất sắc tiêu biểu.

Anh Võ Minh Trí - Trưởng Phòng giao dịch Sa Đéc, 
Vietcombank Đồng Tháp (bên phải) nhận Giấy khen 

của Giám đốc Công an tỉnh, do Đại tá Nguyễn 
Chí Công - Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, 

Trưởng Công an Thành phố Sa Đéc trao tặng.

Khánh thành cầu Kênh 1500 và trao tặng 5 căn nhà  
đại đoàn kết tại Kiên Giang do Vietcombank tài trợ

Đoàn Thanh niên Vietcombank Long An nhận Giấy khen 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Hồ Hữu Tấn

Phạm Thị Kim Ngân  

   Ngày 17/1/2022, tại xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Vietcombank 
Kiên Giang phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã tổ chức  
Lễ khánh thành cầu Kênh 1500 và trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết do  
Vietcombank tài trợ. 

   Ngày 17/12/2021, Đoàn Thanh niên Vietcombank Long An vinh dự được nhận 
Giấy khen với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, tại Hội nghị 
Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên, do Đoàn Khối Cơ quan và  
Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức.

Công trình Cầu Kênh 1500 và 5 căn nhà đại 
đoàn kết tại xã Hưng Yên, huyện An Biên được 
khởi công vào ngày 10/6/2021 do Vietcombank 
tài trợ, với tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng. Sau thời 
gian thi công xây dựng, đến nay, cầu Kênh 1500 
đã hoàn thiện, đảm bảo chất lượng để đưa vào 
sử dụng, đáp ứng mong mỏi của chính quyền và 
người dân nơi đây cần một cây cầu bê tông chắc 
chắn, an toàn và thuận tiện để đi lại. 

Cùng ngày, chi nhánh đã  trao 5 căn nhà đại 
đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
tại địa phương.

Hoạt động của Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Long An luôn được Cấp ủy, Ban Giám đốc và BTV 
Đoàn Khối quan tâm, giúp đỡ.  Nhờ đó, Đoàn 
Thanh niên không chỉ làm tốt vai trò đoàn thể 
trong việc giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh 
niên mà còn góp phần đưa hình ảnh, thương hiệu 
Vietcombank đến với khách hàng, đến với cộng 
đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cũng phối 
hợp tốt cùng với chính quyền và Công đoàn Cơ 
sở kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho người lao động thông qua chính sách lương, 
thưởng và các phúc lợi khác. 

Tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Long An vinh dự là một trong 6 cơ sở đoàn được 
mời phát biểu, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về 
mô hình hiệu quả trong công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên.

Đại diện Vietcombank Kiên Giang và các lãnh đạo 
địa phương cắt băng khánh thành cầu Kênh 1500 

do Vietcombank tài trợ.

Đồng chí Nguyễn Văn Chóng, Phó Bí thư  
thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh Long An (thứ 5 từ phải sang), đồng chí  
Phạm Minh Trí, Bí thư Đoàn Khối cơ quan và  

Doanh nghiệp tỉnh (thứ 6 từ phải sang) trao giấy khen 
cho các Đoàn Cơ sở (đồng chí Phạm Thị Kim Ngân, 
Bí thư Đoàn Cơ sở Vietcombank, thứ 4 từ phải sang) 

đạt thành tích xuất sắc năm 2021.
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Vietcombank Thăng Long tổ chức thành công Hội nghị  
triển khai công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2022

Phan Thị Thu Trang Trần Sơn Lam

   Ngày 13/1/2022, Vietcombank Thăng Long đã tổ chức Hội nghị triển khai  
công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo 
hình thức đại biểu, triệu tập 30% tổng số lượng cán bộ của Chi nhánh, đảm bảo 
đúng theo quy định của công tác phòng chống dịch COVID-19.

Kết thúc năm 2021, Vietcombank Thăng 
Long vinh dự được Ban lãnh đạo Vietcombank 
đánh giá là Đơn vị dẫn đầu trong Top 25 chi nhánh 
Xuất sắc của hệ thống Vietcombank, trao tặng 7 
năm liền giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh và 6 năm liền “Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ”; tự hào là Chi nhánh ngân hàng thương 
mại số 1 về quy mô và hiệu quả trên địa bàn Cầu 
Giấy; 3 năm liên tiếp có Lợi nhuận bình quân đầu 
người cao nhất hệ thống; 2 năm liên tiếp có điểm 
PMS đạt trên 100 điểm; thành tích xuất sắc trong 
công tác phòng, chống dịch; cùng với đó, Công 
đoàn cơ sở vinh dự được Công đoàn Ngân hàng 
Việt Nam trao tặng Bằng khen toàn diện “Đã có 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao 
động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững 
mạnh” và Đoàn Thanh niên Cơ sở cũng được 
Trung ương Đoàn trao tặng 5 năm liên tiếp là 
“Hoàn thành xuất sắc”. 

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể 
và cá nhân vào thành tích xuất sắc trong công 
tác Đảng và hoạt động chuyên môn trong năm 
vừa qua, Hội nghị đã chứng kiến lễ công bố 
quyết định và trao tặng các danh hiệu cấp Thành 
phố và ngành Ngân hàng: UBND TP. Hà Nội trao 
tặng Đơn vị hoàn thành tốt công tác Tín dụng; 
Quyết định tặng cờ thi đua và danh hiệu Chiến 

Ban Giám đốc Chi nhánh và các cá nhân xuất sắc nhận 
Cờ thi đua và danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng.

sĩ thi đua ngành Ngân hàng đối với tập thể Chi 
nhánh và cá nhân.

Cũng tại Hội nghị, Chi nhánh đã thực hiện 
trao tặng Giấy khen cấp Chi nhánh đối với 3 tập 
thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 tập thể  hoàn 
thành tốt tiêu biểu và 13 tập thể hoàn thành tốt 
các mặt nghiệp vụ. Đây là sự biểu dương, ghi 
nhận kịp thời của BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc 
cho các đóng góp tích cực vào thành tích chung 
của Chi nhánh năm 2021, tạo động lực phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ và 
mục tiêu của năm 2022.

Vietcombank Thăng Long đã có một năm 
gặt hái được nhiều thành công: Huy động vốn 
bình quân đạt 37,312 tỷ quy đồng, đạt 118,52% 
kế hoạch năm, tăng 4,387 tỷ đồng so với 2020; 
tổng dư nợ cho vay đạt 9,744 tỷ quy đồng, đạt 
100,87% kế hoạch năm, tăng 1,334 tỷ đồng 
(15,86%) so với cùng kỳ; dư nợ bán buôn là 4,861 
tỷ đồng chiếm 49.89% tổng dư nợ, đạt 104,31% 
kế hoạch năm; dư nợ SME đạt 385 tỷ đồng bằng 
113,30% kế hoạch năm; lợi nhuận sau trích lập là 
933 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch năm. Tổng lợi 
nhuận là 960 tỷ đồng đạt 117% kế hoạch năm; lợi 
nhuận bình quân đầu người tiếp tục cao nhất hệ 
thống ở mức 4,68 tỷ đồng.

NHỊP SỐNG

 

Vietcombank Hưng Yên bàn giao nhà tình nghĩa  
cho hộ nghèo

Vietcombank tặng quà Tết cho gia đình chính sách và 
hộ nghèo

Trịnh Thu Huệ

Nguyễn Hồng Thức

   Ngày 7/1/2022, tại xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, TP. Hưng Yên, Vietcombank
Hưng Yên đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ huyện Ân Thi và UBND xã Tân Phúc  
tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đặng Thị Vân.

   Ngày 17/1/2022, đại diện Vietcombank An Giang đã cùng tham gia chương trình 
của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban MTTQ  
Việt Nam tỉnh An Giang đến thăm và chúc Tết, tặng quà cho các gia đình  
chính sách, hộ nghèo, cận nghèo tại TP. Châu Đốc và các huyện: Châu Phú,  
An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên.

Gia đình bà Đặng Thị Vân thuộc diện hộ 
nghèo, có hoàn cảnh hết sức khó khăn trong xã, 
sức khỏe của bà yếu, lại thêm dị tật bẩm sinh, nhà 
thì đã xuống cấp nghiêm trọng ở cả ba phần nền 
nhà, tường và mái nhà, gia đình không có đủ kinh 
phí để sửa chữa, cải tạo xây mới. 

Trước hoàn cảnh đó, Vietcombank Hưng 
Yên đã tổ chức quyên góp, tổng số tiền thu được 
là 50 triệu đồng. Chi nhánh cũng đồng thời phối 
hợp với Ủy ban MTTQ huyện Ân Thi và UBND xã 
Tân Phúc xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Vân.

Tham gia chương trình, Vietcombank An 
Giang đã hỗ trợ 1.000 phần quà (trị giá 500 triệu 
đồng) để gửi tặng các gia đình, hộ nghèo trên địa 
bàn có điều kiện đón Tết.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, đồng 
chí Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối 
ngoại của Quốc hội gửi lời chúc đến các hộ gia 
đình chính sách, bà con nghèo Năm mới nhiều 
sức khỏe, vui tươi, hạnh phúc, cùng gia đình đón 
Tết yên vui, đầm ấm. Đồng chí mong muốn cấp ủy 
Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, 
giúp đỡ để các hộ gia đình phát triển kinh tế, nỗ 
lực vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Minh Nguyệt - Phó Giám đốc 
Vietcombank Hưng Yên (ngoài cùng bên phải) trao 

tặng số tiền tài trợ xây nhà đại đoàn kết.

Đại diện Vietcombank, ông Bùi Trần Mâng -  
Giám đốc Chi nhánh An Giang tặng quà cho các hộ 
gia đình chính sách tại xã Đa Phước, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang.
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Đảng ủy Vietcombank trao tặng Cờ cho tổ chức 
Đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. 

Bước sang năm 2022, Đảng ủy, Ban Giám 
đốc chi nhánh sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp 
điều hành theo đúng quan điểm chỉ đạo  điều hành 
“Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, kết  hợp với 
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng,  
ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, 
đảng viên, đặc biệt là nêu cao vai trò của người 
đứng đầu, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ và công tác trọng tâm đề ra trong 
năm 2022.

Vietcombank Sở giao dịch tổ chức Hội nghị tổng kết  
công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021,  

triển khai nhiệm vụ năm 2022

   Ngày 13/1/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -  
Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank Sở giao dịch) đã tổ chức thành công  
Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021, triển khai 
nhiệm vụ năm 2022.

Đóng góp vào kết quả chung của hệ thống 
Vietcombank, trong năm 2021, với sự chỉ đạo 
nhạy bén, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc 
cùng sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ đảng 
viên, người lao động, Vietcombank Sở giao dịch 
đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu được 
giao: Hoàn thành 106% chỉ tiêu lợi nhuận, 101% 
chỉ tiêu Huy động vốn, 107% chỉ tiêu Dư nợ, chất 
lượng tín dụng được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ 
nhóm 2 và nợ xấu duy trì ở mức thấp và thấp hơn 
mức bình quân toàn hệ thống.

Với những thành tích đạt được về công tác 
Đảng và hoạt động kinh doanh, năm 2021, Đảng 
bộ Vietcombank Sở giao dịch được công nhận 
là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được 

Ông Hồ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank  
Sở giao dịch (ngoài cùng bên trái) và ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch (ngoài cùng bên phải) 

tặng hoa và Giấy khen cho 3 Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ  
“Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2021.

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động đã đạt 
được, Ban Giám đốc Vietcombank Quảng Nam 
đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có 
thành tích xuất sắc và tiêu biểu trong năm 2021.

Vietcombank Quảng Nam dâng hương tại Tượng đài  
Mẹ Việt Nam Anh hùng và tổ chức Hội nghị tổng kết  

hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ  
kinh doanh năm 2022

Vietcombank Hội An tổ chức Hội nghị tổng kết
công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021,

 triển khai nhiệm vụ năm 2022

Nguyễn Thanh Thắng          

Nguyễn Thanh Thắng          

Phan Văn Sơn

Nguyễn Thanh Thắng          

Phạm Thu Lan

Ngày 15/1/2022, trước thềm Xuân mới Nhâm Dần, Vietcombank Quảng Nam đã 
tổ chức Lễ dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ và 
đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. Cùng ngày, chi nhánh đã tổ 
chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Ngày 15/01/2022, Vietcombank Hội An tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 
công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, ông Võ Văn Đức – Giám đốc 
Vietcombank Quảng Nam nhấn mạnh: Năm 2021 
được xem là một năm của những thách thức lớn, 
trong bối cảnh nền kinh tế và ngành ngân hàng có 
những khó khăn chung, hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank Quảng Nam có những điểm sáng, 
đó là: Kiểm soát tốt dịch COVID-19, đảm bảo hoạt 
động kinh doanh liên tục, quy mô của Chi nhánh 
tăng trưởng, chất lượng tín dụng được kiểm soát 
tốt, hoàn thành tiêu biểu nhiệm vụ được giao. 
Những kết quả đạt được là nhờ vào sự đoàn kết 
và nỗ lực rất lớn từ Ban Giám đốc đến lãnh đạo 
phòng và toàn thể cán bộ nhân viên tại Chi nhánh. 
Bước sang năm 2022, Chi nhánh sẽ tiếp tục bám 
sát các định hướng của Trụ sở chính, tăng trưởng 
theo chiều sâu và bền vững, nâng cao năng suất 
lao động và  chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - 
Giám đốc Vietcombank Hội An đã biểu dương 
tinh thần cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, 
nhân viên, người lao động của Chi nhánh để hoàn 
thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh trong 
năm 2021. Hội đồng thi đua khen thưởng của Chi 
nhánh đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể, 
cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong 
trào thi đua nhằm ghi nhận kết quả đạt được và 
động viên, khích lệ tinh thần làm việc của toàn thể 
cán bộ nhân viên.

Ông Võ Văn Đức - Giám đốc Vietcombank  
Quảng Nam (thứ 2 từ trái sang) tặng biểu trưng vinh 

danh 3 tập thể xuất sắc năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền  - Giám đốc
 Vietcombank Hội An (ngoài cùng bên phải) và 

ông Nguyễn Thiện Phú – Phó Giám đốc Vietcombank 
Hội An (ngoài cùng bên trái)  chúc mừng các tập thể, 

cá nhân có thành tích cao
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trả chi phí điều trị và thay chân giả cho bệnh nhi 
Lường Thị Thư. Đây là bệnh nhi người dân tộc có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mắc hội chứng 
thận hư, tắc mạch chi.

Vietcombank Hoàng Mai tổ chức trương trình  
thiện nguyện “Xuân gắn kết - Tết sẻ chia” năm 2022  

tại Bệnh viện Bạch Mai
   Ngày 17/1/2021, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Vietcombank Hoàng Mai 
đã  phối hợp với Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai)
tổ chức thành công Chương trình “Xuân gắn kết – Tết sẻ chia” năm 2022, với                        
mong muốn góp phần cùng cộng đồng lan tỏa và mang hơi ấm ngày Tết đến với 
các bệnh nhân lọc máu chu kỳ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình được phát động từ ngày 
mùng 5/1/2022 cho đến hết ngày 13/1/2022, đã 
nhận được sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần 
của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên 
Vietcombank Hoàng Mai. Tổng số tiền ủng hộ cho 
Chương trình sau hơn một tuần phát động là 105 
triệu đồng.

Trong ngày tổ chức Chương trình, đại diện 
Vietcombank Hoàng Mai đã trực tiếp thăm hỏi 
và trao tặng cho các bệnh nhân lọc máu chu kỳ 
có hoàn cảnh khó khăn 150 phần quà Tết (trị giá 
500.000 đồng/phần quà bằng tiền mặt), với tổng 
giá trị là 75 triệu đồng, cùng với 50 phần quà là 
hiện vật (bình giữ nhiệt).

Vietcombank Hoàng Mai cũng đã thăm hỏi 
và trao tặng gói hỗ trợ trị giá 30 triệu đồng để chi 

Đại diện Vietcombank Hoàng Mai trao tặng quà tết 
cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tùng

Vietcombank Lào Cai bàn giao nhà tình nghĩa cho  
cựu thanh niên xung phong thuộc hộ nghèo

   Ngày 18/11/2021, Vietcombank Lào Cai đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Lào Cai,  
Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương 
tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong 
Trần Thị Loan, tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai với kinh phí do  
Vietcombank tài trợ là 50 triệu đồng.

Bà Trần Thị Loan và chồng đều từng là TNXP 
tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào từ năm 
1972 - 1975. Gia đình thuộc hộ nghèo của xã, hiện 
có 5 khẩu, điều kiện sinh hoạt và làm việc hết sức 
khó khăn. Sau 2 tháng triển khai xây dựng, ngôi nhà 
tình nghĩa đã hoàn thành với quy mô nhà cấp 4, 
diện tích 75m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ. 
Tổng kinh phí xây dựng là 250 triệu đồng, trong đó 
Vietcombank hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với sự giúp 
đỡ của gia đình, bạn bè, đoàn viên, thanh niên đóng 
góp ngày công lao động, vận chuyển vật liệu.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của 
Vietcombank nhằm tri ân những đóng góp của các thế 
hệ TNXP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
đặc biệt là với những cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đỗ Trung Kiên – Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Lào Cai (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) trao bảng tượng trưng 
khoản tài trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu 

TNXP Trần Thị Loan.

Đoàn Thanh niên Vietcombank Lào Cai 

dụng, tăng cường công tác quản trị rủi ro; nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy 
tổ chức hoạt động hiệu quả, nâng cao năng suất 
lao động.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
khó khăn, nhiều thế hệ phải sinh sống trong một 
căn nhà đã cũ và thường xuyên ốm đau bệnh tật.

Công ty VCBL tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng 
và hoạt động kinh doanh năm 2022

Đoàn Cơ sở Vietcombank Quảng Bình tổ chức phiên chợ  
“0 đồng” và khởi công nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

   Ngày 18/1/2022, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương  
Việt Nam (VCBL) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảng và hoạt động  
kinh doanh năm 2021 dưới hình trực tuyến qua MS Teams và điểm cầu chính tại 
Trụ sở chính Công ty.

   Ngày 13/1/2021, tại bản Cổ Tràng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh 
Quảng Bình, Đoàn Cơ sở Vietcombank Quảng Bình phối hợp với huyện Đoàn 
Quảng Ninh đã tổ chức phiên chợ Tết 0 đồng cho bà con tại một số bản thuộc xã 
Trường Sơn.

Mặc dù trải qua năm 2021 với nhiều khó khăn 
do làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19, nhưng 
Công ty VCBL vẫn đạt được những kết quả đáng 
khích lệ. Cụ thể, tổng tài sản đạt 5.310,6 tỷ đồng, 
dư nợ thuê tài chính đạt 4.376,1 tỷ đồng, tỷ lệ nợ 
xấu 0,5%, giảm 0,36% so với 31/12/2020. Tổng 
nợ xấu thu được trong năm 2021 là 54,1 tỷ đồng, 
tăng 6,4 lần so với năm 2020. Lợi nhuận trước 
thuế đạt 182,8 tỷ đồng, đạt 125,2% kế hoạch 
HĐQT Vietcombank giao. VCBL vẫn tiếp tục duy 
trì thị phần cho thuê lớn nhất trong các công ty 
thuộc Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam.

Công ty đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm trong 
năm 2022 để phục hồi lại đà tăng trưởng, bao 
gồm: Đẩy mạnh công tác khách hàng, phát triển 
dư nợ, giải ngân đạt và vượt kế hoạch ngay từ  
Quý I/2022; duy trì và nâng cao chất lượng tín 

Phiên chợ có tổng cộng 9 gian hàng với các 
mặt hàng xoong nồi, chén bát, dầu ăn nước mắm, 
bánh kẹo, sữa, bột giặt… với tổng trị giá hơn 50 
triệu đồng, được bày biện gọn gàng, bắt mắt để 
bà con tại bản Cổ Tràng có thể thoả thích “mua 
sắm” bằng những tấm phiếu 0 đồng mà Ban Tổ 
chức đã phân phát cho bà con từ trước. 

Các mặt hàng tại phiên chợ đã được 
Vietcombank Quảng Bình chọn lựa kỹ càng, là 
những mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho bà 
con. Đặc biệt, toàn bộ túi được sử dụng trong 
phiên chợ là sản phẩm túi nilon tự huỷ sinh học 
của Vietcombank.

Trong cùng ngày, Vietcombank Quảng Bình 
cũng đã tổ chức Lễ khởi công Nhà tình nghĩa 
cho gia đình ông Hồ Văn Thân (bản Cổ Tràng, xã 
Trường Sơn, huyện Quảng Ninh), có hoàn cảnh  

Ông Nguyễn Trung Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐTV Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng bộ,  
Giám đốc Chi nhánh (bên phải) dự Lễ khởi công  

nhà tình nghĩa.

Nguyễn Thị Linh Chi Nguyễn Mai Phương

Hoàng Hồng Quân
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Vietcombank Đắk Lắk ủng hộ kinh phí cho  
Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Vietcombank Hải Dương trao 50 triệu đồng ủng hộ  
trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 cho  

huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

   Ngày 19/11/2021, tại Cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, ông Võ Công Trung – 
Bí thư Đảng Bộ, Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk đã đại diện Vietcombank trao  
kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Ban cứu trợ cấp tỉnh, 
thông qua MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

   Ngày 19/11/2021, tại trụ sở UBND huyện Ninh Giang, Vietcombank Hải Dương 
đã trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch 
COVID-19 cho huyện Ninh Giang, thông quan Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang.

Đại diện đơn vị tiếp nhận, bà H’ Kim Hoa Byă 
- Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và ông Phan Khắc 
Nam – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Đắk Lắk đã trao thư cảm ơn, trân trọng 
ghi nhận sự quan tâm ủng hộ của Vietcombank 
và cam kết sử dụng đúng mục đích, công khai, 
minh bạch, đạt hiệu quả thiết thực nguồn kinh phí 
hỗ trợ trên.

Vietcombank có mặt trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương từ năm 2003 và có mặt trên địa bàn huyện 
Ninh Giang từ năm 2013, bên cạnh hoạt động kinh 
doanh tăng trưởng hiệu quả đứng đầu địa bàn, 
Vietcombank Hải Dương luôn là ngân hàng luôn 
tích cực, đi đầu trong công tác an sinh xã hội của 
tỉnh, từ khi dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam đầu 
năm 2020 đến nay, Vietcombank đã ủng hộ riêng 
cho tỉnh Hải Dương hơn 10 tỷ đồng để mua vắc 
xin, máy xét nghiệm COVID-19 và cho công tác 
phòng, chống dịch khác, nỗ lực góp phần đồng 
hành cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch 
bệnh, ổn định dân sinh.

Ông Võ Công Trung – Bí thư Đảng Bộ, Giám đốc 
Vietcombank Đắk Lắk trao bảng tượng trưng ủng hộ 
kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho 

đại diện địa phương, bà H’ Kim Hoa Byă -  
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Bà Hoàng Thị Kim Ngân – Phó Giám đốc  
Vietcombank Hải Dương (thứ 3 bên phải) trao biển

 tài trợ cho Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang,  
tỉnh Hải Dương.

Phạm Hương Trà Hà Quốc Đạt

Lê Thị Hiệp

Vietcombank Quảng Ngãi trao quà Tết cho hộ nghèo  
tại phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi

   Tiếp tục chuỗi chương trình “Tết yêu thương”, ngày 19/1/2022, Vietcombank 
Quảng Ngãi đã thực hiện trao 40 suất cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn trên địa bàn phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi 
suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm 1 thùng bánh Tết và 300.000 đồng tiền mặt. 

Trước đó, Vietcombank Quảng Ngãi đã trao 
tặng quà tết trị giá 100 triệu đồng cho người nghèo 
tại xã Tịnh Giang, trao 50 suất quà cho Hội người 
mù và Hội người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi. 

Những suất quà của Vietcombank Quảng 
Ngãi được trao tặng vào dịp Tết nguyên đán 
nhằm chia sẻ khó khăn, kịp thời động viên tinh 
thần cho các gia đình có điều kiện vui Xuân đón 
Tết được đầy đủ và ấm áp hơn.

Ông Võ Văn Linh (hàng sau) – Giám đốc  
Vietcombank Quảng Ngãi trao quà tết cho hộ nghèo 

tại phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi.

Thanh Tùng

Vietcombank Quảng Ngãi trao 100 triệu đồng quà Tết cho 
hộ nghèo tại xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh

   Ngày 18/1/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến thăm và tặng 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh). Cùng tham dự 
có ông Võ Văn Linh, Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi và lãnh đạo Ủy ban MTTQ 
tỉnh Quảng Ngãi.

200 suất quà Tết được trao tặng gồm gạo 
và 200 triệu đồng tiền mặt từ nguồn của gia đình 
đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân (100 triệu đồng) và 
Ngân hàng Vietcombank  Chi nhánh Quảng Ngãi 
(100 triệu đồng).

Ông Võ Văn Linh (thứ 2 từ trái sang) – Giám đốc 
Vietcombank Quảng Ngãi và bà Bùi Thị Quỳnh Vân 

(thứ 2 từ phải sang) - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi 
trao quà Tết cho hộ nghèo tại xã Tịnh Giang.

Nguyễn Lê Hoàng Phượng
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Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở Giao dịch và 
Vietcombank Phú Thọ tặng 20 bộ máy tính cho trường 

THCS Hạc Trì, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

   Vừa qua, Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở Giao dịch phối hợp với Đoàn Thanh 
niên Vietcombank Phú Thọ đã tổ chức chương trình trao tặng 20 bộ máy tính cho 
trường THCS Hạc Trì, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nhằm giúp đỡ các em học sinh có 
cơ hội được tiếp cận với các phương tiện học tập hiện đại, nhất là trong giai đoạn 
dịch COVID-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tại buổi lễ, đại diện đoàn công tác của 2 chi 
nhánh đã trao 20 bộ máy vi tính cho Trường THCS 
Hạc Trì.

Hoạt động an sinh xã hội của Đoàn Thanh 
niên 2 chi nhánh Sở Giao dịch và Phú Thọ là 
thông điệp lan tỏa lòng nhân ái, bản sắc văn hóa 
Vietcombank nói chung, tinh thần xung kích, đồng 
hành cùng cộng đồng của thanh niên nói riêng. 
Qua chương trình này, Đoàn Thanh niên 2 chi 
nhánh mong muốn truyền đi năng lượng tích cực, 
ý nghĩa nhân văn của Vietcombank đến với cộng 
đồng để góp phần xây dựng một xã hội ngày càng 
tốt đẹp hơn trong kỷ nguyên số, đặc biệt giúp cho 
các em học sinh vùng khó khăn tiếp cận việc học 
tập bình đẳng.

Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở Giao dịch và  
Vietcombank Phú Thọ trao tặng 20 bộ máy vi tính 

(mỗi đơn vị 10 bộ) cho Ban Giám hiệu trường  
THCS Hạc Trì, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tạ Nguyễn Thu Thúy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kinh phí vào quỹ của Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền 
trẻ em Phường Hải Châu 1 để tiếp tục thực hiện 
các chương trình an sinh xã hội của phường. 

Đoàn Thanh niên Vietcombank Quảng Ninh tặng quà cho
 trẻ em mồ côi, khuyết tật 

Vietcombank Đà Nẵng tổ chức chương trình  
“Đồng hành kết nối yêu thương”

   Ngày 12/11/2021, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viẻtcombank Quảng Ninh  
tổ chức tặng quà cho trẻ em tại Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh  
đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.

   Ngày 17/11/2021, tại UBND phường Hải Châu 1, Chi bộ 1 và Chi đoàn Đoàn kết 
Vietcombank Đà Nẵng phối hợp cùng với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, 
Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em Phường Hải Châu 1 đã tổ chức 
chương trình “Đồng hành kết nối yêu thương”, tặng quà cho các em học sinh
con hộ nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Đoàn Thanh niên Vietcombank Quảng Ninh 
đã tài trợ 13 đồng hồ và 70 suất quà cho trẻ em 
mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, có 
hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà giá trị tuy 
nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm của 
các đoàn viên, thanh niên Chi nhánh đối với công 
tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. 

Những năm qua, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Quảng Ninh đã tập trung chú trọng và xây dựng 
hoạt động này thành phong trào mang tính định 
kỳ, thường xuyên. Bằng hành động mang ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nét đẹp văn hóa 
Vietcombank “gần gũi, thông cảm, biết sẻ chia”, 
Đoàn Thanh niên Vietcombank Quảng Ninh đã, 
đang và sẽ tiếp tục chắp cánh ước mơ, đồng 
hành cùng tuổi thơ Quảng Ninh.

Phát biểu tại Chương trình, ông Lê Hải 
Bắc - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank Đà Nẵng đã chia sẻ với các em học 
sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn phường Hải Châu 1, biểu dương tinh thần và 
nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập của các 
em thời gian qua. Đồng thời, mong các em luôn 
nỗ lực phấn đấu, tiếp tục cố gắng học tập thật tốt 
và đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời 
gian tới.

Trong khuôn khổ Chương trình, Đại diện Chi 
bộ 1 và Chi đoàn Đoàn kết đã thực hiện trao 20 
suất quà tặng như lời động viên, quan tâm đặc 
biệt dành đến cho các em. Bên cạnh đó, đại diện 
Vietcombank Đà Nẵng cũng thực hiện đóng góp  

Bà Trần Thị Mai Hương - Bí thư Đoàn Thanh niên, 
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp (thứ 2 từ 

phải sang) và đại diện BCH Đoàn  
Thanh niên Vietcombank Quảng Ninh tặng quà cho 

trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Cơ sở bảo trợ,  
chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  

tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện Vietcombank Đà Nẵng trao quà cho các  
em nhỏ và gia đình tại Chương trình.

Hà Quốc Tuấn Bùi Bích Quân

Nguyễn Huyền Linh

Vietcombank Bình Dương ủng hộ 850 triệu đồng cho
công tác an sinh xã hội

Nguyễn Minh Tới

   Trong tháng 12/2021, Vietcombank Bình Dương đã tham gia nhiều hoạt động  
an sinh xã hội ý nghĩa trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền ủng hộ 850 triệu đồng, đã 
để lại ấn tượng tốt đẹp và được chính quyền các địa phương, đoàn thể ghi nhận, 
đánh giá cao.

Theo đó, Chi nhánh đã phối hợp với Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An, 
huyện Bắc Tân Uyên tổ chức lễ trao tặng và bàn 
giao 5 căn nhà đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình 
nghèo, khó khăn, với tổng giá trị 400 triệu đồng. 
Trong lĩnh vực giáo dục, Chi nhánh đã phối hợp 
với Hội khuyến học các địa phương trao tặng gần 
250 suất học bổng, với tổng giá trị 250 triệu đồng 
cho các em học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó 
khăn năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương. Trong công tác hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, 
trẻ em khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, 
Chi nhánh đã ủng hộ 200 triệu đồng cho chương 
trình “Triệu phần quà - san sẻ yêu thương” theo 
lời kêu gọi của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Đặng Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy,  
Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương (bên phải) 

trao biển hỗ trợ tượng trưng 200 triệu đồng cho  
đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương.
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Vietcombank khánh thành và bàn giao nhà cho hộ nghèo 
tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Vietcombank Long An tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình 
chính sách khó khăn

   Ngày 23/11/2021, tại xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đã  diễn ra 
Lễ khánh thành và bàn giao nhà cho hộ nghèo. Dự buổi Lễ có Thiếu
tướng Trần Ngọc Tuấn – Phó Tư lệnh Quân khu 2; ông Tống Thanh Hải –                                                                                                                                          
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu; ông Đặng Việt Hùng – Giám đốc 
Vietcombank Lào Cai.

Ngày 15/12/2021, Vietcombank Long An phối hợp cùng Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội huyện Bến Lức, tỉnh Long An trao 50 triệu đồng cho UBND 
thị trấn Bến Lức và UBND xã Thanh Phú để tặng quà cho gia đình chính sách 
khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn.

Vietcombank và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã 
tài trợ để xây dựng 33 nhà cho các hộ tại 7 xã   
(Mù Sang, Dào San, Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử, 
Mồ Sì San, Vàng Ma Chải và Sì Lở Lầu), huyện  
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, trong đó, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh đảm nhiệm làm 24 nhà và Đoàn Kinh 
tế - Quốc phòng 356 đảm nhiệm làm 9 nhà. Tính 
đến ngày 16/11/2021, tổng số 33 căn nhà trị giá 
hơn 2 tỷ đồng đã được xây dựng hoàn thành, bảo 
đảm đúng tiến độ, chất lượng tốt, bàn giao đưa 
vào sử dụng theo đúng kế hoạch.

Hoạt động ý nghĩa này của Vietcombank 
Long An đã thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, 
góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo 
đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công 
với đất nước và hộ nghèo, giúp các gia đình thêm 
điều kiện để vui Xuân đón Tết, nỗ lực cùng “Cả 
nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị 
bỏ lại phía sau”. 

Ông Đặng Việt Hùng – Giám đốc Vietcombank  
Lào Cai (thứ 5 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo 

Bộ Tư lệnh Quân khu 2, UBND tỉnh Lai Châu, UBND 
huyện Phong Thổ tặng quà cho các hộ dân tại  

buổi lễ.

Bà Nghiêm Thị Hoa, Phó Giám đốc Vietcombank 
Long An (thứ 2 từ phải qua) trao bảng tượng trưng  

20 triệu đồng cho đại diện Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội huyện Bến Lức và UBND  

xã Thanh Phú.

Đoàn Thanh niên Vietcombank Lào Cai

Phạm Thị Kim Ngân

Yên Minh để mua sắm các nhu yếu phẩm, vật tư 
thiết bị y tế thiết yếu, chuyển đến khu vực cách ly 
phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ 
kịp thời tới cô trò và người dân trên địa bàn huyện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chương trình cũng đã hoàn thiện thành công công 
trình “Đường cây thanh niên”.

Tổng giá trị các công trình, quà tặng trị giá 
hơn 500 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Vietcombank Bình Phước tổ chức  
chương trình an sinh xã hội tại huyện Bù Đốp  

Vietcombank Sở giao dịch và Vietcombank Hoàn Kiếm  
thực hiện chương trình an sinh xã hội 

“Sưởi ấm vùng cao - Chung tay chống dịch”

   Vừa qua, Đoàn Thanh niên Vietcombank Bình Phước phối hợp với  
Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Huyện Đoàn Bù Đốp tổ chức 
chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

   Nêu cao tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, Công đoàn – Đoàn Thanh niên  
Vietcombank Sở giao dịch và Vietcombank Hoàn Kiếm đã phát động phong trào 
“Sưởi ấm vùng cao – Chung tay chống dịch” giúp đỡ người dân và trẻ em nghèo 
tại huyện miền núi Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Chương trình diễn ra với chuỗi các hoạt động 
ý nghĩa, gồm: Công trình thanh niên “Ánh sáng 
biên cương” dài khoảng 1,3 km, gồm hệ thống 
60 trụ đèn điện năng lương Mặt Trời tại ấp Phước 
Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Hệ thống 
đèn này đã mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho 
bà còn, đảm bảo an ninh quốc phòng cho người 
dân vùng biên giới. Trao tặng 80 phần quà cho 
thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó 
khăn bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên 
địa bàn xã Thiện Hưng và thị trấn Thanh Bình, trao 
tặng các phần quà bao gồm khẩu trang và thực 
phẩm cho các chiến sĩ bộ đội biên phòng huyện 
Bù Đốp.

Và đặc biệt, với 4.000 cây xanh được 
quyên góp từ các bạn đoàn viên, thanh niên 
Vietcombank và sự góp sức của các chiến sĩ ở 
Đồn Biên phòng Bù Đốp và người dân vùng biên,  

Trên tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, “Một 
miếng khi đói bằng một gói khi no”, Công đoàn 
– Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch và 
Vietcombank Hoàn Kiếm đã phối hợp Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Hà Giang thực hiện chương trình 
an sinh xã hội hết sức ý nghĩa và nhân văn: Toàn 
thể cán bộ nhân viên 2 Chi nhánh đã trích một 
phần thu nhập để ủng hộ những hoàn cảnh khó 
khăn của huyện trong công tác phòng, chống dịch 
COVID-19. 

Từ số tiền tiếp nhận được, ngày 22/11/2021, 
thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, Công 
đoàn – Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao 
dịch đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng, Công 
đoàn   –  Đoàn Thanh niên Vietcombank Hoàn Kiếm 
trao tặng số tiền 100 triệu đồng tới MTTQ huyện  

Trao tặng khẩu trang và thực phẩm cho các chiến sĩ 
Đồn Biên phòng Bù Đốp.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên 
dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng 
ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang trao tặng số tiền 

của Vietcombank Sở giao dịch và Vietcombank Hoàn 
Kiếm cho Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Minh.

Phương Anh

Phạm Duy Hùng 
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Vietcombank Chương Dương tổ chức hiến máu nhân đạo

Vietcombank Hải Dương hỗ trợ  
phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Tứ Kỳ

   Ngày 2/12/2021, tại trụ sở Chi nhánh, với sự phối hợp của Viện huyết học & 
Truyền máu Trung ương, Đoàn Thanh niên Vietcombank Chương Dương đã tổ 
chức chương trình hiến máu nhân đạo, với thông điệp “Một giọt máu tình thương 
– Một đại dương tình người”.

   Ngày 3/12/2021, tại trụ sở UBND huyện Tứ Kỳ, Vietcombank Hải Dương đã 
trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ để mua trang, thiết bị, vật tư y tế cho công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

Chương trình hiến máu năm nay của Đoàn 
Thanh niên Vietcombank Chương Dương đã thu 
hút đông đảo sự ủng hộ của Đoàn viên, thanh niên 
Vietcombank, Ban Giám đốc, quý khách hàng, 
các đối tác như Kim Nam Group, Công ty CP máy 
và Thiết bị nhựa Long Biên… cùng toàn thể cán 
bộ, công nhân viên Chi nhánh tham gia. 

Trong sáng 2/12/2021, đã có hơn 110 tình 
nguyện viên tham gia hiến máu, thu được 67 đơn 
vị máu với thể tích 350ml, chiếm 71%, và 27 đơn 
vị máu với thể tích 250ml, chiếm 29%. Trong số 
tình nguyện viên hiến máu, có rất nhiều người đã 
tham gia hiến nhiều lần và cũng có những người 
lần đầu tiên đủ điều kiện hoặc vượt qua chính 
mình tham gia hiến máu vì cộng đồng.

Nhằm chia sẻ khó khăn với nhân dân huyện 
Tứ Kỳ, Vietcombank Hải Dương đã ủng hộ 100 
triệu đồng giúp chính quyền địa phương có thêm 
nguồn lực phòng, chống dịch bệnh.

Vietcombank Hải Dương có mặt trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương từ năm 2003 và có mặt tại địa bàn 
huyện Tứ Kỳ từ năm 2013, bên cạnh hoạt động 
kinh doanh an toàn, hiệu quả, Chi nhánh luôn dẫn 
đầu trong công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt 
động hướng tới cộng đồng. Từ khi dịch bệnh 
bùng phát tại Việt Nam đầu năm 2020 đến nay, 
Vietcombank đã ủng hộ cho tỉnh Hải Dương hơn 
10 tỷ đồng để mua máy xét nghiệm, mua vắc xin 
cũng như các vật tư thiết yếu cho công tác phòng 
chống dịch nhằm góp sức cùng nhân dân toàn 
tỉnh đẩy lùi dịch bệnh, để cuộc sống trở lại  ổn 
định, phát triển kinh tế. 

Ông Phạm Quang Đạt – Bí thư Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Chương Dương hưởng ứng tham gia 

chương trình hiến máu tình nguyện.

Bà Phạm Minh Đào – Phó Giám đốc Vietcombank 
Hải Dương (thứ 2 từ phải sang) trao kinh phí hỗ trợ 
công tác phòng, chống COVID-19 cho đại diện  

địa phương, bà Vũ Thị Hà - Chủ tịch UBND  
huyện Tứ Kỳ.

Nguyễn Thanh Tùng

Lê Thị Hiệp

Vietcombank tài trợ Quỹ Khuyến học huyện Gia Lâm,  
TP. Hà Nội

   Ngày 15/12/2021, tham dự Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của 
Hội Khuyến học huyện Gia Lâm, Vietcombank Chương Dương đã trao tặng số tiền 
500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học của Hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Khuyến học huyện Gia 
Lâm đã gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, 
kinh phí và đội ngũ nhân sự. Hoạt động trao tặng 
ý nghĩa này của Vietcombank Chương Dương đã 
thể hiện mối quan hệ thân tình giữa UBND huyện 
Gia Lâm và Chi nhánh.

Trong thời gian qua, với sự ủng hộ của UBND 
huyện Gia Lâm, Vietcombank Chương Dương đã 
triển khai thu hộ học phí, trả lương, thanh toán học 
phí không dùng tiền mặt cho 27 trường trên địa 
bàn huyện. Thời gian tới, ngoài ý nghĩa an sinh xã 
hội, việc tham gia Hội Khuyến học huyện Gia Lâm 
sẽ là tiền đề, cơ hội để Vietcombank Chương 
Dương tiếp tục triển khai các sản phẩm thanh 
toán sâu rộng tới các trường, cơ sở giáo dục còn 
lại trên địa bàn.

Nhân dịp này, UBND huyện Gia Lâm đã ghi 
nhận những đóng góp to lớn cũng như tuyên 
dương, khen thưởng Vietcombank Chương 

Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Giám đốc 
Vietcombank Chương Dương (bên trái) 

trao tài trợ cho đại diện 
Hội Khuyến học huyện Gia Lâm.

Nguyễn Thanh Tùng

Dương trong công tác khuyến học, khuyến tài, 
xây dựng xã hội tại địa bàn huyện Gia Lâm.

Đỗ Ngọc Quảng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
những hoàn cảnh kém may mắn, từ đó lan tỏa 
tình yêu thương trong cộng đồng.

   Với mong muốn mang Tết ấm đến với bà con có hoàn cảnh kém may mắn,  
vừa qua, Vietcombank Móng Cái đã tích cực hỗ trợ nhiều gia đình xây dựng nhà ở 
để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ngày 24/12/2021, đồng chí Nguyễn Thị Thu 
Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Móng Cái đã cùng lãnh đạo địa phương, lãnh đạo 
Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo huyện Tiên Yên tiến hành nghiệm thu, bàn 
giao nhà tình thương cho 2 hộ nghèo là hộ ông 
Tằng Văn Tiến, tại xã Hà Lâu và hộ ông Hoàng 
Văn Thâu, tại xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh 
Quảng Ninh, với kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng/
căn nhà, qua đó giúp các gia đình có mái ấm vững 
chãi để an tâm đón Tết cổ truyền. Đây là hành 
động thiết thực, đậm tính nhân văn sâu sắc thể 
hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia của 
cán bộ nhân viên Vietcombank Móng Cái đối với  

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc Vietcombank Móng Cái (thứ 4 từ phải 

sang) bàn giao nhà tình thương cho hộ ông  
Hoàng Văn Thâu, xã Yên Than, huyện Tiên Yên,  

tỉnh Quảng Ninh.

Vietcombank Móng Cái  
đồng hành cùng bà con nghèo đón Tết
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Vietcombank Đắk Lắk trao tặng nhà tình nghĩa cho  
cựu thanh niên xung phong

   Ngày 7/12/2021, Vietcombank Đắk Lắk phối hợp với Hội Cựu thanh niên  
xung phong (TNXP) tỉnh Đắk Lắk trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông  
Hồ Chung, là TNXP tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có hoàn cảnh  
khó khăn tại Buôn Sưk, xã EaĐar, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk.

Căn nhà được xây dựng với kinh phí 60 triệu 
đồng, trong đó Vietcombank Đắk Lắk hỗ trợ 50 
triệu đồng, Hội Cựu TNXP Đắk Lắk hỗ trợ 10 triệu 
đồng. 

Trao tặng nhà tình nghĩa là hoạt động có 
ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước 
nhớ nguồn” và tinh thần “Lá lành đùm lá rách” 
mà Vietcombank Đắk Lắk luôn hướng đến nhằm  
giúp đỡ những người có công, thương binh,  
bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ, cựu TNXP có 
hoàn cảnh khó khăn có được mái nhà ấm áp, an 
cư lạc nghiệp, yên tâm lao động sản xuất.

Đồng chí Hoàng Xuân Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk (thứ 2, từ phải 
sang) và đại diện chính quyền địa phương, các cựu 

TNXP trao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông  
Hồ Chung.

Lê Văn ThịnhNguyễn Thị Ánh Hồng

Vietcombank Huế trao tặng 3 máy quét mã QR phục vụ  
công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho  

Bệnh viện Trung ương Huế

   Ngày 8/12/2021, tại TP. Huế, Vietcombank Huế đã trao tặng cho Bệnh viện  
Trung ương Huế 3 máy quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hệ thống máy quét mã QR được kết nối, liên 
thông với dữ liệu của Bộ Y tế, UBND tỉnh Thừa 
Thiên - Huế. Nhờ đó, người dân khi đến khám, 
chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế có thể 
khai báo di chuyển nhanh chóng, đảm bảo nguyên 
tắc bảo mật thông tin cá nhân. Về phía bệnh viện, 
hệ thống hỗ trợ hiệu quả cho công tác kiểm soát 
dịch bệnh, quản lý thông tin đến/đi của người dân 
chính xác, thuận tiện. Thay mặt Bệnh viện Trung 
ương Huế, ThS. BS CKII. Hoàng Thị Lan Hương – 
Phó Giám đốc bệnh viện đã cảm ơn Vietcombank 
Huế về hỗ trợ thiết thực lần này, cũng như sự đồng 
hành cùng bệnh viện của Vietcombank Huế trong 
thời gian vừa qua.

Tính từ đầu năm 2021, Vietcombank Huế đã 
đóng góp hơn 600 triệu đồng cho công tác phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Th.S. BS CKII. Hoàng Thị Lan Hương -  
Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế  

(thứ 2 từ phải sang), bà Nguyễn Thị Thanh Hiền -  
Phó Giám đốc Vietcombank Huế (thứ 2 từ trái sang) và 
các đại diện hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Nguyễn Anh Tuấn

Vietcombank Ninh Bình chung tay hỗ trợ công trình  
sửa chữa nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

   Ngày 10/11/2021, Vietcombank Ninh Bình phối hợp cùng Đoàn Thanh niên,  
Hội Phụ nữ phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng 
nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Vietcombank Ninh Bình hỗ trợ tổng 10 triệu 
đồng; chính quyền địa phương và các nhà hảo 
tâm cũng đã hỗ trợ tiền và nhiều món quà có ý 
nghĩa trao tặng gia đình ông Dư, bà Tình – hộ gia 
đình cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
tại phố Phúc Lộc, phường Phúc Thành, TP. Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietcombank 
luôn sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền địa 
phương trong hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt 
là chương trình hỗ trợ nhà cho các hộ dân có 
hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, để họ được an cư 
và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Đoàn Thanh niên Vietcombank Ninh Bình 
và bà Đặng Thị Tuyết – Chi hội trưởng Hội Phụ nữ 

phố Phúc Lộc, phường Phúc Thành chụp ảnh trao 
biểu trưng phần quà của Vietcombank trị giá 10 triệu 

đồng cho gia đình ông Nguyễn Khắc Dư.

Bùi Thị Thanh Hường

Vietcombank Hưng Yên đồng hành cùng Chương trình 
“Chắp cánh ước mơ” tặng học bổng cho học sinh nghèo

Trịnh Thu Huệ

   Ngày 24/12/2021, nằm trong chuỗi chương trình “Chắp cánh ước mơ” do  
Đài PT&TH tỉnh Hưng Yên phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên thực hiện,  
Vietcombank Hưng Yên đã tiếp tục trao tặng 2 suất học bổng (mỗi suất trị giá  
6 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Em Vũ Thị Minh Ngọc là học sinh lớp 11A9 
trường THPT Trưng Vương có hoàn cảnh hết 
sức khó khăn: Bố mẹ em mất sớm vì bệnh hiểm 
nghèo, em có một em gái đang học cùng lớp, và 
một chị gái đã phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình 
khó khăn, không có điều kiện để đi học tiếp, ba 
chị em đang sống cùng bà ngoại đã ngoài 80 tuổi. 
Tuy cuộc sống khó khăn như thế nhưng với nỗ lực 
khát khao trong học tập, vượt qua khó khăn để 
vươn lên trong cuộc sống, nhiều năm liền em đạt 
học sinh xuất sắc, tiêu biểu của trường.

Em Nguyễn Thu Trang, học sinh lớp 11A2 
trường THPT Nghĩa Dân, em Trang có hoàn cảnh 
hết sức éo le, bố em mất từ khi em còn nhỏ, năm 
lớp 8 mẹ em lại qua đời vì mắc bệnh ung thư. 
Vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn của mình, em 
luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập 
với thành tích cao.

Ông Hoàng Ngọc Anh – Phó Giám đốc  
Vietcombank Hưng Yên (ngoài cùng bên phải) trao 

học bổng cho em Nguyễn Thu Trang.
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Vietcombank Vũng Tàu trao nhà tình nghĩa cho người có 
công với cách mạng

Vietcombank Vũng Tàu tích cực hưởng ứng phong trào 
hiến máu tình nguyện năm 2022

   Ngày 25/12/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND thị xã Phú Mỹ, UBND huyện 
Châu Đức cùng đại diện Vietcombank Vũng Tàu đã tổ chức trao tặng nhà  
tình nghĩa cho 3 gia đình chính sách.

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

Ba gia đình gồm: Bà Trần Thị Sang (thường 
trú tại thôn Hoàng Long, xã Kim Long, huyện Châu 
Đức), bà Nguyễn Thị Mẫn (thường trú tại thôn 4, 
xã Suối Rao, huyện Châu Đức) đều là thương 
binh hạng 3/4 và ông Lưu Văn Tuấn (thường trú 
tại thôn Tân Long, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) là 
thân nhân nuôi dưỡng liệt sĩ. Mỗi căn nhà cấp 4 
được hỗ trợ 150 triệu đồng/căn, trích từ quỹ “Đền 
ơn đáp nghĩa” do Vietcombank Vũng Tàu đóng 
góp.

Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank Vũng Tàu  
(bên phải) trao biểu trưng kinh phí xây dựng nhà cho 

đại diện gia đình ông Lưu Văn Tuấn.

Lý Đại Hưng

Nguyễn Minh Chất

Đoàn viên Công đoàn và đoàn viên, Thanh niên  

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

Trong sáng ngày 16/1/2022 tại trụ sở Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đoàn viên Công 
đoàn và đoàn viên Thanh niên đến từ các phòng 
ban Vietcombank Vũng Tàu đã tích cực tham gia 
hiến máu. Toàn bộ cán bộ tham gia hiến máu đều 
có sức khỏe tốt, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy 
định của Bộ y tế. Kết quả thu được 8 đơn vị máu 
(350ml).

Vietcombank Bạc Liêu tặng hơn 100 thẻ Bảo hiểm y tế cho 
hộ nghèo

Chi bộ 2, Đảng bộ Vietcombank Bắc Giang tổ chức
lễ kết nạp đảng viên mới

   Ngày 9/12/2021, Vietcombank Bạc Liêu phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh  
Bạc Liêu tổ chức tặng hơn 100 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh  
khó khăn trên địa bàn xã Định Thành A, huyện Đông Hải. 

   Ngày 28/12/2021, tại Trụ sở Vietcombank Bắc Giang, Chi bộ 2 đã tổ chức  
Lễ kết nạp đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú là các đồng chí:  
Nguyễn Hồng Linh, Nguyễn Hồng Dịu và Đỗ Duy Kiên.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến 
phức tạp trên địa bàn, việc có một tấm thẻ Bảo 
hiểm y tế có ý nghĩa vô cùng thiết thực góp phần 
chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng chi trả đối với người 
dân. Mỗi thẻ Bảo hiểm y tế trao tặng có thời hạn 
sử dụng 3 tháng, với tổng giá trị trao tặng trên 20 
triệu đồng. 

Trước đó, vào tháng 11/2021, Vietcombank 
Bạc Liêu cũng đã trao tặng hơn 100 thẻ Bảo hiểm 
y tế cho xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Đây là nghĩa 
cử cao đẹp mà Chi nhánh luôn hướng đến, thể 
hiện tinh thần tương thân tương ái, đóng góp 
cùng địa phương để tạo nguồn lực quan trọng 
trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Tâm – Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Bắc Giang đã 
trao Quyết định kết nạp đảng viên và chúc mừng 
3 đảng viên mới sau một thời gian phấn đấu, rèn 
luyện đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của 
Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn các 
đồng chí đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn 
luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí đảng viên mới đã bày tỏ niềm 
vinh dự, tự hào khi được kết nạp vào Đảng và gửi 
lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, giúp đỡ của 
các đồng chí trong Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ đồng 
thời thể hiện quyết tâm không ngừng tu dưỡng, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, 
phát huy vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lâm Văn Thà – Phó Giám đốc Vietcombank 
Bạc Liêu (thứ 4 từ phải qua) trao tặng thẻ Bảo hiểm  

y tế cho các hộ nghèo.

Các đồng chí trong BCH Đảng ủy Vietcombank  
Bắc Giang chụp ảnh lưu niệm cùng các  

đảng viên mới.

Tăng Mỹ Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

NHỊP SỐNG



NHỊP SỐNG KẾT NỐI
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KẾT NỐI

Vietcombank Tây Sài Gòn trao quà Tết cho gia đình 
chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Vietcombank Tân Sài Gòn thăm, tặng quà gia đình bị  
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

   Ngày 19/1/2022, tại UBND Xã Bình Hưng, Vietcombank Tây Sài Gòn đã hỗ trợ 20 
phần quà Tết bằng tiền mặt gửi đến các em thanh thiếu nhi, tình nguyện viên,  
gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

   Tiếp nối chương trình đồng hành cùng “Quỹ Thiện Tâm” (Tập đoàn Vingroup), 
chiều ngày 7/1/2022, đại diện Ban Giám đốc Vietcombank Tân Sài Gòn đã đến 
thăm, tặng quà gia đình Chị Lê Thị Thanh Hằng. Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc 
biệt, cha mất do COVID-19, mẹ làm thuê nuôi ba con khiếm thị và bệnh thần kinh, 
hiện gia đình đang ở nhờ nhà nội tại Quận 6 vì không còn khả năng trả tiền thuê 
nhà.

Cũng trong ngày 19/1/2022, tại Ủy ban MTTQ 
Phường 4, Quận 5, Vietcombank Tây Sài Gòn 
đã trao phần quà bằng tiền mặt hỗ trợ chương 
trình “Tết vì người nghèo”, với mong muốn góp 
phần mang lại niềm vui cho những mảnh đời còn 
khó khăn, bất hạnh do bị ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 
2022.

Cùng ngày, tại Ủy ban MTTQ Phường 5, 
Quận 10, với phương châm “Tết đến mọi người, 
mọi nhà”, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “lá 
lành đùm là rách”, Vietcombank Tây Sài Gòn đã 
hỗ trợ bằng tiền mặt cùng chung tiếp sức chăm lo 
cho bà con lao động nghèo trên địa bàn phường 
được hưởng một cái Tết cổ truyền của dân tộc 
được đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Ông Huỳnh Song Hào – Giám đốc 
Vietcombank Tân Sài Gòn cũng đã gửi lời động 
viên, chia sẻ một phần nào với những mất mát và 
khó khăn của gia đình.

Đồng chí Nguyễn An Quốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ 
sở, Phó Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng bên trái) 

cùng cán bộ lãnh đạo Chi nhánh trao quà  
ủng hộ thanh thiếu nhi, tình nguyện viên và các  
đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022.

Ông Huỳnh Song Hào – Giám đốc Vietcombank  
Tân Sài Gòn (ngoài cùng bên trái) trao tặng quà  

tặng tiền mặt 5 triệu đồng cho gia đình Chị  
Lê Thị Thanh Hằng.

Đỗ Ngọc Anh

Tống Thị Hoàng Hà

nhóm ngành này. Vietcombank rất vinh dự được  
đồng hành cùng PVPower trong việc cung cấp  
giải pháp tài chính hiệu quả cho Dự án Nhà máy 
điện khí Nhơn Trạch 3&4, Nhà máy điện khí LNG 
Quảng Ninh, LNG Cà Ná, LNG Cà Mau 3…

đã bày tỏ cảm ơn tới Ban lãnh đạo Vietcombank 
và đánh giá Hợp đồng tín dụng 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.

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa Vietcombank Nha Trang và 
Công ty TNHH liên doanh kho xăng dầu ngoại quan 

Vân Phong Vũ Thị Trà My

   Ngày 26/11/2021, tại Trụ sở chính Vietcombank Nha Trang  đã diễn ra lễ ký kết 
hợp đồng tín dụng giữa Vietcombank Nha Trang và Công ty TNHH Liên doanh
kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong (VPT).

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (địa 
điểm tại thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, Ninh 
Hòa, tỉnh Khánh Hòa) có tổng diện tích 56,7 ha 
diện tích đất và 42 ha diện tích biển, có  tổng dung 
lượng các bồn chứa 1 triệu m3, năng lực thông 
qua của bến cảng đến 6 triệu tấn/năm, có thể tiếp 
nhận tàu từ 5.000 DWT tới 150.000 DWT. Hoạt 
động của VPT là kinh doanh kho chứa và cảng 
xăng dầu, phát triển kho thành trung tâm trung 
chuyển, phân phối các sản phẩm xăng dầu vào 
thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Ngọc Kính - 
Giám đốc Vietombank Nha Trang bày tỏ tin tưởng 
lễ ký kết Hợp đồng tín dụng 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 VPT và Vietcombank. 

Ông Nguyễn Trần Trung – Tổng Giám đốc VPT 

Vietcombank và PVPower tổ chức Hội thảo “Nhu cầu và 
giải pháp thu xếp vốn cho các Dự án nhà máy điện khí”

Nghiêm Ngọc Mai

   Ngày 19/11/2021, tại trụ sở Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực  
Vietcombank, Hội thảo “Nhu cầu và giải pháp thu xếp vốn cho các Dự án nhà máy 
điện khí” đã cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả cho các dự án nhà máy điện khí 
của PVPower.

Tham dự buổi Hội thảo, về phía Vietcombank, 
có NGND. PGS. TS. Kiều Hữu Thiện – Giám đốc 
Trường đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực 
Vietcombank, ông Đỗ Tuấn Cương – Giám đốc 
Ban Khách hàng Doanh nghiệp lớn phía Bắc, ông 
Hồ Văn Tuấn – Giám đốc Vietcombank Chi nhánh 
Sở giao dịch, ông Lê Mạnh Hùng – Giám đốc Công 
ty chứng khoán Vietcombank, cùng đại diện lãnh 
đạo các phòng ban liên quan tại Vietcombank và 
Chi nhánh Sở giao dịch. Về phía PVPower, có ông 
Nguyễn Duy Giang – Phó Tổng Giám đốc, ông 
Chu Quang Toản – Kế toán trưởng và đại diện các 
phòng/ban chuyên môn của PVPower.

Bám sát định hướng của Vietcombank về 
việc cấp tín dụng đối với ngành năng lượng sạch, 
là xu hướng phát triển tất yếu tại Việt Nam cũng 
như trên thế giới, Vietcombank chủ trương đẩy 
mạnh mối quan hệ với các khách hàng thuộc 

Đại diện Vietcombank tặng quà lưu niệm cho Đại 
diện PV Power.

Đại diện Vietcombank Nha Trang và VPT ký kết hợp 
đồng tín dụng
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Vietcombank TP. HCM đồng hành cùng chương trình
an sinh xã hội “Kết nối biên cương” tại tỉnh Long An

Đào Nguyễn Tấn Phát

   Ngày 3/12/2021, Ban Thi đua – Khen thưởng TP. HCM và Ban Dân vận Thành ủy 
TP. HCM phối hợp cùng Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TP. HCM đã tổ chức  
thành công chuyến công tác an sinh xã hội có chủ đề “Kết nối biên cương” tại  
thị xã Kiến Tường, huyện Vĩnh Hưng và trạm cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh 
Long An.

Vietcombank TP. HCM là đơn vị đồng hành 
xuyên suốt, đóng góp trực tiếp với tổng số tiền 
240 triệu đồng vào các công trình ASXH trọng 
điểm mà chương trình “Kết nối biên cương” đã 
phát động.

Cụ thể, Vietcombank TP. HCM tài trợ 2 hệ 
thống nước lọc RO 300 lít/giờ cho cán bộ, chiến 
sĩ Đồn Biên phòng và Trạm cửa khẩu quốc tế 
Bình Hiệp, với tổng số tiền là 160 triệu đồng; tài 
trợ công trình chiếu sáng “Ánh sáng  biên giới”, 
phục vụ sinh hoạt cho nhân dân xã Thái Trị, huyện 
Vĩnh Hưng với trị giá 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, 
Vietcombank TP. HCM cùng một số đơn vị trong 
đoàn cũng đã thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt 
Nam Anh hùng, thương binh nặng tại huyện Vĩnh 
Hưng và thị xã Kiến Tường với tổng giá trị 18 triệu 
đồng.

Ông Bùi Văn Khanh – Phó Giám đốc Chi nhánh, 
Chủ tịch Công đoàn (ngoài cùng bên phải) đại 

diện Vietcombank TP. HCM trao tặng 2 hệ thống       
nước lọc RO 300 lít/giờ cho tập thể cán bộ, chiến sĩ 

tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp – Long An.

Vietcombank TP. HCM đồng hành cùng chương trình
an sinh xã hội “Kết nối biên cương” tại 

tỉnh Bình Phước Nghiêm Ngọc Mai

   Ngày 19/11/2021, tại trụ sở Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực  
Vietcombank, Hội thảo “Nhu cầu và giải pháp thu xếp vốn cho các Dự án nhà máy 
điện khí” đã cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả cho các dự án nhà máy điện khí 
của PVPower.

Cụ thể, đoàn công tác đã đến thăm và tặng 
quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương 
binh nặng tại 3 huyện: Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn 
Quản, với tổng số tiền 67,5 triệu đồng. Đoàn công 
tác đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ và khánh thành 
hệ thống máy lọc nước RO 300 lít/giờ tại Đồn Biên 
phòng Đắc Ơ, Đồn Biên phòng Lộc Thịnh, Trung 
đoàn Bộ binh 736, do Vietcombank TP. HCM tài 
trợ, với tổng số tiền 3 hệ thống là 240 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Trường – Trưởng phòng Ngân 
quỹ, Ủy viên BCH Công đoàn Vietcombank TP. 

HCM (thứ 5 từ phải sang) cùng các đại biểu Đảng 
ủy khối Dân Chính Đảng, Liên đoàn Lao động TP. 
HCM,  Thành Đoàn và địa phương cắt băng khánh 

thành hệ thống lọc nước RO tại Đồn  
Biên phòng Đắc Ơ, tỉnh Bình Phước.

KẾT NỐI
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đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
năm 2021 của Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh 
nghiệp tỉnh Đắk Lắk (tổng 65 cơ sở Đoàn trực 
thuộc).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
với sự đồng hành xuyên suốt của Vietcombank 
TP. HCM.

Vietcombank TP. HCM đồng hành cùng chương trình 
an sinh xã hội “Kết nối biên cương” tại tỉnh Tây Ninh

Đào Nguyễn Tấn Phát

   Cuối năm 2021, Vietcombank TP. HCM tiếp tục đồng hành cùng chương trình 
“Kết nối biên cương” do Ban Thi đua – Khen thưởng TP. HCM, Ban Dân vận 
Thành ủy TP. HCM phối hợp cùng Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TP. HCM  
phát động tổ chức.

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho 
3 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 10 thương binh nặng 
tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, với tổng số tiền 
16 triệu đồng. Đoàn công tác đã đến thăm cán bộ, 
chiến sĩ và khánh thành 2 hệ thống máy lọc nước 
RO 300 lít/giờ tại Đồn Biên phòng và Trạm Cửa 
khẩu quốc tế Xa Mát, với tổng số tiền 160 triệu 
đồng; tặng khẩu trang y tế cho 5 đồn Biên phòng 
khác trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, 
với tổng giá trị 30 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí hơn 
206 triệu đồng, do Vietcombank TP. HCM tài trợ.

Chương trình “Kết nối biên cương” đầy ý 
nghĩa sẽ còn tiếp tục được lan rộng trong thời 
gian tới với nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa 
cho các tỉnh, thành phố tại khu vực Tây Nam Bộ  
 

Năm 2021, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Đắk Lắk đã tổ chức được nhiều chương trình ý 
nghĩa, thiết thực vì cộng đồng: Giải cứu 15 tấn 
nông sản cho người nông dân vùng dịch, số 
tiền lợi nhuận thu được quy đổi mua đồ bảo hộ, 
khẩu trang y tế N95 và 1.500 kính chống giọt bắn 
cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch; tổ chức 
chương trình “Bếp ăn thanh niên”, nấu và phục 
vụ 2.000 suất ăn cho cán bộ y tế, tình nguyện 
viên, người dân tại các khu cách ly y tế; vận động 
quyên góp tặng 10 suất học bổng “Xe đạp đến 
trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 
Buôn Tăng Juk, xã Krông Nô, huyện Lắk; tặng quà 
cho người nghèo, thăm hỏi và hỗ trợ viện phí cho 
các em thiếu nhi không may bị bệnh hiểm nghèo 
tại địa phương…

Dịp này, đồng chí Trịnh Ngọc Hoàng – Bí thư 
Đoàn Cơ sở được nhận Bằng khen do Tỉnh Đoàn  
Đắk Lắk trao tặng, Đoàn Cơ sở Vietcombank Đắk 
Lắk vinh dự được nhận Cờ thi đua Đơn vị dẫn  

Đồng chí Hồ Tất Đặng Quý – Trưởng Phòng giao 
dịch Phan Đình Phùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên  
cơ sở (ngoài cùng bên phải) đại diện Vietcombank 

TP. HCM tặng khẩu trang y tế cho 5 đồn Biên phòng 
tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Trịnh Ngọc Hoàng - Bí thư Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Đắk Lắk (ngoài cùng bên phải) nhận 

Bằng khen của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Đoàn Cơ sở Vietcombank Đắk Lắk dẫn đầu  
công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các Cơ quan 

và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2021
Vũ Thị Trà My

   Ngày 29/12/2021, Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã  
tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021,  
triển khai chương trình công tác năm 2022.
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Vietcombank triển khai tính năng tra cứu thông tin  
sổ tiết kiệm trên website

Phòng Marketing Bán lẻ

Phòng Marketing Bán lẻ Tư liệu

   Nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và thuận tiện trong việc quản lý  
tài chính, Vietcombank chính thức triển khai tính năng tra cứu sổ tiết kiệm ngay 
trên website từ ngày 29/12/2021.

Tính năng giúp khách hàng tra cứu toàn bộ 
thông tin về sổ tiết kiệm hoặc tài khoản có kỳ hạn 
của khách hàng được mở tại quầy giao dịch ngay 
trên website của Vietcombank.

Các bước để thực hiện tra cứu:
* Bước 1: Truy cập website Vietcombank
* Bước 2: Truy cập menu Khách hàng  

cá nhân >> Tiết kiệm >> Box Công cụ &  
tiện ích (ở góc bên dưới màn hình) >> Tra cứu sổ 
tiết kiệm

Quý khách cũng có thể truy cập theo đường 
link trực tiếp tại: https://portal.vietcombank.com.
vn/ 

* Bước 3: Nhập các thông tin theo yêu cầu.

Vietcombank luôn nỗ lực mang đến những 
sản phẩm dịch vụ ưu việt dành cho khách hàng!

Thông báo điều chỉnh điều khoản và điều kiện  
cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử  

dành cho khách hàng tổ chức

   Vietcombank thông báo cập nhật bản Điều khoản và điều kiện mới về việc  
cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho Khách hàng tổ chức.

Hiệu lực áp dụng: từ ngày 18/11/2021.

Sản phẩm áp dụng:
• Ngân hàng số VCB DigiBiz
• Ngân hàng điện tử dành cho Khách hàng 

tổ chức VCB-iB@nking
• Dịch vụ VCB-SMSB@nking
Chi tiết bản cập nhật Điều khoản và điều kiện 

cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử 
dành cho Khách hàng tổ chức của Vietcombank, 
xem tại: https://portal.vietcombank.com.vn.

Vietcombank trân trọng thông báo.
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Để gia tăng tính an toàn, bảo mật của giao 
dịch và tối ưu hóa tiện ích của sản phẩm thẻ, 
Vietcombank khuyến khích chủ thẻ Vietcombank 
chuyển đổi thẻ công nghệ từ sang thẻ công nghệ 
chip. Đặc biệt, Vietcombank hỗ trợ khách hàng 
chuyển đổi hoàn toàn miễn phí và cung cấp kênh 
chuyển đổi trực tuyến trên VCB DigiBank nhanh 
chóng, thuận tiện.

Thẻ công nghệ chip là gì? So sánh  
thẻ công nghệ từ và công nghệ chip 

Thẻ từ là thẻ có chứa dải băng từ với nhiệm 
vụ lưu trữ thông tin đã được mã hóa của khách 
hàng. Dữ liệu trên thẻ từ được lưu trữ cố định trên 
dải từ (mặt sau thẻ) và chỉ được mã hóa một lần, 
vì vậy dễ dẫn đến rủi ro đánh cắp thông tin thẻ và 
gian lận giao dịch.

Thẻ chip còn được gọi là “thẻ thông minh”. 
Thẻ có gắn một vi mạch trên bề mặt thẻ, và đây là 
điểm khác biệt cơ bản giữa thẻ chip và thẻ băng 
từ. Đối với thẻ chip, dữ liệu giao dịch gồm dữ liệu 
được lưu cố định tại chip (mặt trước thẻ) và mật 
mã giao dịch thay đổi theo mỗi giao dịch.

Hiện nay, Vietcombank đã áp dụng công 
nghệ chip không tiếp xúc cho toàn bộ sản phẩm 
thẻ của Ngân hàng.

Vietcombank tiếp tục hỗ trợ chuyển đổi miễn phí  
Thẻ công nghệ từ sang Thẻ công nghệ chip Contactless

Vũ Huệ

   Thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại bản số 8456/NHNN-TT 
ban hành ngày 30/11/2021, Vietcombank thông báo thẻ công nghệ từ do  
Vietcombank phát hành vẫn được sử dụng bình thường sau ngày 31/12/2021. 
Như vậy, khách hàng vẫn có thể sử dụng từ của Vietcombank để hiện giao dịch 
như rút tiền mặt hoặc thanh toán tại POS, kênh Internet, ứng dụng di động.

        Vì sao nên chuyển đổi thẻ công nghệ 
từ sang công nghệ chip?
        Thẻ từ là thẻ có chứa dải băng từ với nhiệm 
vụ lưu trữ thông tin đã được mã hóa của khách 
hàng. Dữ liệu trên thẻ từ được lưu trữ cố định 
trên dải từ (mặt sau thẻ) và về độ bảo mật, công 
nghệ thẻ chip đã được sử dụng rộng rãi trên thế 
giới và đã chứng tỏ được mức độ hiệu quả trong 
việc giảm gian lận trong các giao dịch thẻ. Hơn 
thế nữa, với công nghệ thẻ chip không tiếp xúc 
(chip contactless), Quý khách hàng thực hiện giao 
dịch thẻ nhanh chóng, an toàn và tiện lợi hơn. 
Quý khách chỉ cần thực hiện chạm thẻ vào thiết 
bị chấp nhận thanh toán có biểu tượng và hoàn 
tất giao dịch. Đặc biệt với hóa đơn có giá trị nhỏ, 
khách hàng không cần phải ký hóa đơn thẻ. Chỉ 
được mã hóa một lần, vì vậy dễ dẫn đến rủi ro 
đánh cắp thông tin thẻ và gian lận giao dịch.

Thẻ chip còn được gọi là “thẻ thông minh”. 
Thẻ có gắn một vi mạch trên bề mặt thẻ, và đây là 
điểm khác biệt cơ bản giữa thẻ chip và thẻ băng 
từ. Đối với thẻ chip, dữ liệu giao dịch gồm dữ liệu 
được lưu cố định tại chip (mặt trước thẻ) và mật 
mã giao dịch thay đổi theo mỗi giao dịch.

Hiện nay, Vietcombank đã áp dụng công 
nghệ chip không tiếp xúc cho toàn bộ sản phẩm 
thẻ của Ngân hàng.

Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi thẻ 
công nghệ từ sang công nghệ chip của 
Vietcombank

Chủ thẻ Vietcombank có thể yêu cầu                     
chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip contactless theo 
một trong những cách thức sau: 

Cách 1: Chuyển đổi trên ứng dụng VCB 
Digibank 

* Bước 1: Đăng nhập VCB Digibank
* Bước 2: Chọn Quản lý dịch vụ thẻ
* Bước 3: Chọn Phát hành/chuyển đổi thẻ 
* Bước 4: Đăng kí chuyển đổi công nghệ thẻ 
* Bước 5: Điền thông tin thẻ và lựa chọn 

Điểm giao dịch, Điểm nhận thẻ và ấn tiếp tục để 
hoàn thành.

Cách 2: Tại Chi nhánh/PGD của Vietcombank.
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Vietcombank triển khai Dịch vụ Nạp rút ví điện tử với  
Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY)

   Với nỗ lực đa dạng hóa các dịch vụ tài chính cung cấp cho khách hàng,  
Vietcombank thông báo triển khai dịch vụ Nạp rút ví điện tử với công ty Cổ phần 
Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY).

Từ ngày 23/12/2021, khách hàng có thể thực 
hiện nạp/rút tiền từ ví điện tử của khách hàng 
tại VNPAY thông qua các kênh thanh toán của 
Vietcombank và VNPAY.

1. Điều kiện sử dụng dịch vụ:
- Khách hàng đã đăng ký ví điện tử của 

VNPAY
- Khách hàng đã đăng ký Dịch vụ Nạp rút ví 

điện tử VNPAY liên kết với tài khoản thanh toán 
của khách hàng mở tại Vietcombank.

2. Kênh giao dịch:
- VCB Digibank/Quầy giao dịch
- Ví điện tử VNPAY
3. Hướng dẫn liên kết trên VCB Digibank
Liên kết trên VCB Digibank phiên bản web:
Đăng nhập VCB Digibank >> Tiện ích >> 

Liên kết ví điện tử >> Đăng ký dịch vụ
4. Hạn mức giao dịch thanh toán:

- Tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch.
- Tối đa:
Đối với KH liên kết Ví điện tử tại 

Vietcombank 
Kênh thực hiện
+ VCB Digibank/Ví VNPAY: Tối đa 50.000.000 

đồng/giao dịch/ngày/KH.
+ Tại quầy: Không giới hạn.
Đối với KH liên kết Ví điện tử tại ứng dụng Ví 

điện tử VNPAY
Kênh thực hiện
+ VCB Digibank/Ví VNPAY: 50.000.000 đồng/

giao dịch/ngày/KH.
+ Tại quầy: Không giới hạn
+ Riêng giao dịch Nạp tiền vào ví điện tử từ 

Ví điện tử VNPAY: 
• Tối đa 2.000.000 đồng/giao dịch: trong vòng 

24 giờ đầu kể từ khi liên kết thành công.
• Tối đa 20.000.000 đồng/giao dịch/ngày: sau 

24 giờ đầu kể từ khi liên kết thành công.
5. Phí giao dịch: Miễn phí.
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đối với lĩnh vực Fintech trên thế giới và phương 
thức tiếp cận pháp lý phù hợp đối với Việt Nam”; 
ông Lê Ngọc Giang – Giám đốc tuân thủ VnPay 
với nội dung tham luận “Fintech và chuyển đổi số 
trong lĩnh vực ngân hàng”. Các diễn giả đều thống 
nhất quan điểm về tính tất yếu của hợp tác giữa 
ngân hàng và công ty Fintech, sự hợp tác này sẽ 
mang lại lợi ích cho cả hai bên và xã hội. Thời gian 
qua, nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam đã 
chủ động lựa chọn và hợp tác với các các công 
ty Fintech, tuy nhiên vẫn gặp những rào cản bởi 
hành lang pháp lý.

Sau phần trình bày của các diễn giả, hội thảo 
cũng nhận được sự chia sẻ thông tin và kinh 
nghiệm hữu ích trong việc thúc đẩy phát triển hệ 
sinh thái Fintech của các đại biểu tham dự: ông 
Nguyễn Bá Diệp - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP dịch vụ di động trực tuyến (M_Service) - đơn 
vị chủ quản ví điện tử MoMo; ông Nguyễn Hòa 
Bình – Chủ tịch Tập đoàn NextTech, bà Trần Thị 
Thanh Mai - đại diện Công ty CP Thanh toán Quốc 
gia Việt Nam (NAPAS); …

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Phạm Quang 
Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhấn mạnh, 
những ý kiến trao đổi của các diễn giả không chỉ 
bổ sung, làm rõ thêm nhiều thông tin theo chủ đề 
của hội thảo mà còn gợi mở ra nhiều vấn đề mới 
cần tiếp tục quan tâm, nghiên cứu. Đây cũng là 
những đóng góp có tính thực tiễn cao giúp nhóm 
nghiên cứu hoàn thiện hơn nữa nội dung của đề 
tài cấp ngành “Nghiên cứu sự tương tác giữa hệ 
thống ngân hàng và các công ty Fintech trong thị 
trường dịch vụ tài chính - Kinh nghiệm các nước 
và gợi ý chính sách cho Việt Nam”.

Vietcombank tổ chức Hội thảo “Mối quan hệ hợp tác và  
cạnh tranh giữa các công ty Fintech và các NHTM tại Việt Nam”

Xuyến Chi

   Ngày 8/12/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã  
tổ chức Hội thảo với chủ đề “Mối quan hệ hợp tác và cạnh tranh giữa các công ty 
Fintech và các NHTM tại Việt Nam” dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Buổi hội thảo được chủ trì bởi ông Phạm 
Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng 
KH&CN Vietcombank; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; ông Kiều Hữu 
Thiện - Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển 
nguồn nhân lực Vietcombank;

Về phía khách mời và các diễn giả có ông 
Nguyễn Quốc Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội ngân 
hàng Việt Nam; ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng 
phụ trách Vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam cùng hơn 40 đại biểu đại diện cho các 
đơn vị thuộc NHNN, các công ty Fintech, các 
Ngân hàng thương mại, các Trường Đại học và 
Viện nghiên cứu.

Hội thảo thuộc khuôn khổ của đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp Ngành ngân hàng  “Nghiên 
cứu sự tương tác giữa hệ thống ngân hàng và 
các công ty Fintech trong thị trường dịch vụ tài 
chính - Kinh nghiệm các nước và gợi ý chính sách 
cho Việt Nam” được thực hiện bởi nhóm nghiên 
cứu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm 
Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhận 
định sự phát triển của CMCN 4.0 với công nghệ 
số đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hợp 
tài chính và công nghệ, xuất hiện những người 
chơi mới (Fintech, Bigtech) cùng các sản phẩm 
dịch vụ mới trong cuộc đua cung cấp dịch vụ tài 
chính ngân hàng. Thực tế này tạo ra cơ hội cùng 
thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương 
mại truyền thống. Tại Việt Nam, nhằm tận dụng 
lợi thế của cả hai bên, việc ngân hàng hợp tác với 
các công ty Fintech đang diễn ra mạnh mẽ và là 
xu hướng tất yếu. Điều này đòi hỏi các ngân hàng, 
các cơ quan quản lý cần tạo lập cơ chế khuyến 
khích và khuôn khổ hỗ trợ pháp lý tương ứng.

Tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày tham 
luận với nội dung hết sức phong phú, gắn liền với 
thực tiễn cũng như chia sẻ các kinh nghiệm của 
nước ngoài trong việc thúc đẩy phát triển Fintech 
và mối quan hệ hợp tác giữa Fintech với ngân 
hàng: ông Vương Minh Giang, Trưởng nhóm Định 
lượng, Vietcombank chia sẻ về “Sự tương tác 
giữa ngân hàng và Fintech trên thị trường dịch vụ 
tài chính Việt Nam”; ông Lê Anh Dũng  –  Phó Vụ 
trưởng phụ trách Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà 
nước tham luận về nội dung “Thông lệ ứng xử 

Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng  
Quản trị, Chủ tịch Hội đồng KH&CN Vietcombank 

phát biểu tại Hội thảo.

Phòng Marketing Bán lẻ Tư liệu
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khi chào bán sản phẩm số và tư vấn hiệu quả 
cho khách hàng, góp phần vào việc hoàn thành  
các chỉ tiêu thi đua của Chi nhánh, hỗ trợ tối đa 
khách hàng khi giao dịch với Vietcombank trong 
giai đoạn dịch bệnh.

Vietcombank Hưng Yên tổ chức chương trình đào tạo  
trực tuyến sản phẩm số dành cho Khách hàng tổ chức

Lê Thị Hà

   Hưởng ứng chiến lược chuyển đổi số của Vietcombank đến năm 2025, ngày 
11/12/2021, Đoàn Thanh niên Vietcombank Hưng Yên là đầu mối đã phối hợp với 
Tổ phát triển khách hàng FDI tổ chức thành công buổi đào tạo trực tuyến các           
sản phẩm số: VCB Ib@nking, VCB Money, Digibiz, Cashup, VCBCC cho cán bộ 
nghiệp vụ và bán hàng của Chi nhánh.

Tham dự chương trình đào tạo, có bà 
Nguyễn Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Chi nhánh, 
Tổ trưởng tổ Phát triển Khách àng FDI; các anh 
chị là Trưởng/Phó các phòng: Khách hàng, Dịch 
vụ khách hàng, Phòng giao dịch và đông đảo các 
cán bộ là đoàn viên, thanh niên thuộc các phòng 
nghiệp vụ trong Chi nhánh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch 
COVID-19, việc nâng cao nhận thức cho cán bộ 
về các sản phẩm số của Vietcombank là điều cần 
thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao tại thời điểm hiện 
tại. Nội dung của buổi đào tạo được tiếp nhận 
và thảo luận sôi nổi, nhiệt tình. Sau chương trình, 
cán bộ Vietcombank Hưng Yên đã tự tin hơn 

Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Phó Giám đốc phát biểu 
chỉ đạo trong buổi đào tạo. 
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thí sinh đạt điểm tối đa và không có thí sinh không 
hoàn thành). Tiếp theo, điểm trung bình của cán 
bộ khu vực Miền Trung cũng ở mức cao hơn điểm 
trung bình toàn hệ thống. 

Vietcombank tổ chức thi tay nghề nghiệp vụ
Ngân hàng bán lẻ Bùi Thu Hà

   Năm 2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức 
thành công chương trình Thi tay nghề nghiệp vụ Ngân hàng bán lẻ, qua hình thức 
trực tuyến, tại các điểm thi của Vietcombank trên toàn hệ thống.

Cuối tháng 10/2021, sau 5 tháng ôn tập, 
Trường Đào tạo Vietcombank đã phối hợp với 
Trung tâm CNTT và các phòng/ban chuyên môn 
Trụ sở chính tổ chức chương trình thi trên toàn 
hệ thống, với kết quả 6.379/ 6.384 thí sinh hoàn 
thành bài thi, chiếm 99,92% trong đó 684 thí sinh 
đạt loại Xuất sắc (50/50 điểm), chiếm 10,71%; 
4.618 thí sinh đạt loại Giỏi (45 - 49/50 điểm), chiếm 
72,34 %; 1.077 thí sinh Đạt từ 30 – 44 điểm, chiếm 
16,87 %. Điểm trung bình của từng khu vực và 
điểm trung bình toàn hệ thống có sự dao động 
nhỏ, thể hiện mức độ đồng đều của cán bộ ở các 
khu vực. Theo đó, Trụ sở chính đang là đơn vị dẫn 
đầu về điểm số với 48.36 điểm, cao hơn so với 
điểm trung bình toàn hệ thống 1,64 điểm (36,01%  

Tổ chức thi tại Vietcombank Phú Yên.

Vietcombank Sở giao dịch tổ chức buổi báo cáo 
các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021

Phan Đức NamNguyễn Thị Thu Hằng

   Ngày 20/11/2021, Vietcombank Sở giao dịch đã tổ chức thành công buổi báo cáo 
kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021 trong khuôn khổ, quy mô, 
cách thức tổ chức vừa đảm bảo chất lượng, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh an toàn.

Năm 2021, với sự quan tâm, đổi mới trong 
công tác triển khai hoạt động NCKH  nhằm 
mang lại những đóng góp thiết thực, cụ thể cho 
Vietcombank Sở giao dịch cũng như toàn hệ 
thống, Sở giao dịch đã có 31 đề tài/sáng kiến trên 
tổng số 54 đề tài/sáng kiến của toàn hệ thống 
được Trụ sở chính phê duyệt (chiếm gần 60%), 
trong đó có 2 đề tài và 2 sáng kiến được Hội đồng 
khoa học Vietcombank lựa chọn triển khai cấp 
Vietcombank.

Với cách thức triển khai mới và tích cực, nhìn 
chung các đề tài/sáng kiến năm nay được Hội 
đồng đánh giá là có nội dung đa dạng, phong phú, 
trải đều ở các mảng nhằm nâng cao giải pháp 
quản lý, giải pháp cải tiến quy trình, giải pháp về 
công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ…, đặc 
biệt có những sáng kiến mang tính thời sự, bắt kịp 
tiến độ triển khai của Trụ sở chính, có yếu tố mới, 
mang tính khả thi và ứng dụng cao.

Ban Giám khảo, các nhóm tác giả tham gia buổi  
bảo vệ nhiệm vụ khoa học năm 2021.
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Đối với chương trình đào tạo dành cho Khối 
Công nghệ thông tin: Danh mục đào tạo được 
làm mới với nhiều nội dung về chủ đề công nghệ/
chuyển đổi số như “Thực hành triển khai dự án 
theo mô hình Agile/scrum”, “Công nghệ học máy 
và trí tuệ nhân tạo trong phát hiện bất thường”, “Hệ 
thống ra quyết định với phân tích dự đoán dữ liệu 
và dữ liệu lớn”… đã góp phần quan trọng trong 
việc phát triển chuyên môn, kỹ năng, nâng cao 
nhận thức về xu hướng, văn hóa chuyển đổi số. 

Bên cạnh đó, với nhóm cán bộ ngoài Khối 
Công nghệ thông tin, Trường Đào tạo tập trung 
vào việc đào tạo sản phẩm, quy trình, chính sách, 
các kỹ năng mềm… nhằm trang bị, cập nhật kịp 
thời cho cán bộ các kiến thức về sản phẩm, quy 
trình mới, các kỹ năng cần thiết, năng lực sáng 
tạo và khả năng thích ứng nhanh với môi trường 
công nghệ thay đổi liên tục. Chương trình đào 
tạo liên tục được rà soát, đổi mới theo hướng bổ 
sung nội dung đào tạo nghiệp vụ ngân hàng gắn 
với hoạt động chuyển đổi số, phát triển và vận 
hành môi trường ngân hàng số của Vietcombank.

Linh hoạt và nhanh chóng chuyển đổi 
hình thức đào tạo thích ứng với điều kiện dịch 
bệnh; tăng cường đào tạo qua E-learning

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động 
mạnh mẽ đến việc triển khai công tác đào tạo, với 
nỗ lực đạt “mục tiêu kép”: vừa chống dịch vừa 
đảm bảo chương trình đào tạo, Trường Đào tạo 
đã chủ động tăng cường tổ chức các lớp học trực 
tuyến qua các nền tảng MS Teams, Zoom, Google 
Meet... Kết quả, năm 2021, đã có tới 26.809 lượt 
đào tạo trực tuyến (chiếm gần 40% tổng số lượt 
đào tạo). 

Bên cạnh đó, xu hướng đào tạo mới trong 
tương lai là triển khai những khóa học nhỏ - micro 
learning – phương pháp chia nội dung lớn thành 
những nội dung ngắn, súc tích, việc học tập sẽ 
dễ tiếp thu hơn so với lượng lớn thông tin được 
đào tạo trong vòng 2 - 3 ngày như phương pháp 
đào tạo truyền thống. Nhằm đón đầu xu hướng 
đó, Trường Đào tạo tiếp tục thực hiện số hóa các 
nội dung nghiệp vụ để không ngừng đào tạo rộng 
khắp đến nhiều học viên những kiến thức chuẩn 
mực, chính xác và cập nhật. Một số nội dung thiết 
thực như: Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ; Sản 
phẩm phái sinh giá cả hàng hóa trên thị trường 
phi tập trung OTC; Hướng dẫn thực hiện tuân thủ 
cấm vận tại Vietcombank; Hướng dẫn thực hiện 
nhận biết nâng cao khách hàng và giao dịch tại 
Vietcombank … đã được Trường Đào tạo đưa 
vào triển khai trong năm 2021. Những bài giảng 
điện tử E-learning có tính cô đọng nhưng vẫn 
đảm bảo nội dung chuyên môn cao, hình ảnh hấp 
dẫn, tương tác phong phú luôn đem lại nguồn 
cảm hứng học tập và gia tăng hiệu quả trong hoạt 
động đào tạo. Số lượt đào tạo E-learning trong 
năm 2021 đạt 40.896 lượt.

Ứng dụng công nghệ trong hoạt động 
quản lý đào tạo tại Vietcombank 

Hệ thống LMS mới (Learning Management 
System) là một phần trong dự án HRM mới được 
triển khai và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2021, là 
hệ thống quản trị học tập hiện đại, được các đơn 
vị đào tạo trên thế giới sử dụng trong quản trị đào 
tạo, tiếp cận và khai thác hiệu quả là giải pháp tối 
ưu để rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả đào 
tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các tổ chức 
và doanh nghiệp lớn. LMS mới (Successfactors) 
cùng với hệ thống Saba đào tạo Elearning giúp 
Trường Đào tạo hoàn thiện công tác quản trị đào 
tạo, tăng cường sử dụng công nghệ trong công 
tác quản lý, xây dựng và khai thác số liệu đào tạo 
hiệu quả. Bước đầu, Trường Đào tạo đã triển khai 
thí điểm việc đăng ký học online thông qua LMS 
thành công. Dự kiến trong năm 2022, việc đăng 
ký học tập sẽ được thực hiện đồng bộ thông qua 
hệ thống LMS mới. Kết quả học tập của cán bộ 

Hoạt động đào tạo năm 2021 - Nỗ lực, niềm tin và đổi mới
Đức Minh Ngọc 

   Năm 2021 là năm có nhiều biến động của kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 
Đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng đến mọi 
mặt về đời sống, trong đó có cả hoạt động đào tạo.Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao 
của Ban lãnh đạo Vietcombank, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, sự tham gia tích cực của 
đội ngũ giảng viên nội bộ và những nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhà trường, năm 2021 
vừa qua, Trường Đào tạo vẫn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và không ngừng 
đổi mới, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được Ban lãnh đạo giao phó.

Đổi mới nội dung đào tạo và danh mục 
đào tạo: Chú trọng các chương trình đào tạo 
về chuyển đổi số

Nhằm đạt mục tiêu chiến lược đến năm 2025 
trở thành Ngân hàng đứng đầu về chuyển đổi số, 
bên cạnh yếu tố công nghệ thì yếu tố con người – 
nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò đặc biệt 
quan trọng. Nhận thức được vấn đề này, Trường 
Đào tạo đã tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng 
bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn 
nhân lực theo hướng coi trọng phát triển năng lực 
và phẩm chất cho cán bộ nhân viên, đồng thời 
chú trọng đến công tác đào tạo nhằm thích ứng 
với quá trình chuyển đổi số. 

Xác định rõ việc nâng cao nhận thức về 
chuyển đổi số phải đồng bộ từ đội ngũ lãnh đạo 
cấp cao đến các lãnh đạo cấp trung của từng 
phòng ban Trụ sở chính và lãnh đạo các chi 
nhánh, các chương trình đào tạo dành cho lãnh 
đạo cấp cao và đào tạo chức danh Giám đốc chi 

Chương trình “Công nghệ học máy và trí tuệ nhân tạo trong phát hiện bất thường”.

nhánh luôn đảm bảo có nội dung liên quan đến 
nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Năm 2021, 
Trường Đào tạo đã đầu mối tổ chức thành công 
chương trình Hội thảo chuyển đổi số dành cho 
các thành viên của Ban lãnh đạo cùng lãnh đạo 
một số đơn vị Trụ sở chính và chi nhánh. Chương 
trình được thực hiện trực tuyến với sự tham gia 
của các chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi số 
từ Thụy Sĩ/ Singapore/ Úc. Đây cũng là năm đầu 
tiên, toàn bộ thành viên Ban điều hành tham dự 
chương trình đào tạo dành cho lãnh đạo cấp cao 
(khóa đào tạo Digital Transformation trên nền tảng 
E-learning Coursera) và lần đầu tiên có lãnh đạo 
cấp cao Vietcombank tham gia khóa học trực 
tuyến do đối tác nước ngoài cung cấp. 
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vì điều kiện khách quan không thể đến đơn vị); 
Hệ thống thi trực tuyến (đối với thí sinh thi tại đơn 
vị). Hệ thống MS Team được triển khai thay Cầu 
truyền hình hỗ trợ Ban Tổ chức điều hành và giám 
sát thi nghiêm túc, khách quan. 

Công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi được 
Trưởng các đơn vị quan tâm thiết kế, rà soát và 
thẩm định kỹ lưỡng. Bộ câu hỏi sát hạch ngày 
càng phong phú, không chỉ dừng ở câu hỏi 
nghiệp vụ mà còn bao gồm câu hỏi kỹ năng, ứng 
xử, đạo đức nghề nghiệp để hướng tới mục tiêu 
sát hạch toàn diện “Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ” 
của cán bộ nghiệp vụ. 

Bên cạnh đó, Trường Đào tạo cũng phối 
hợp với Phòng CSKHNS hoàn thiện bản dự thảo 
“Quy chế tổ chức, đánh giá và sử dụng kết quả 
thi tay nghề trong hệ thống Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam”. Dự kiến, khi Quy chế 
ban hành, công tác Thi tay nghề sẽ được chuẩn 
hóa, có tính hệ thống và việc sử dụng kết quả thi 
tay nghề vào công tác cán bộ sẽ ngày càng rõ nét.

Với những nỗ lực kiên trì bền bỉ, bám sát chủ 
trương, định hướng của Ban lãnh đạo, định hướng 
phát triển nguồn nhân lực và nhiệm vụ trọng tâm 
của Vietcombank, kết quả công tác đào tạo của 
Trường Đào tạo Vietcombank năm 2021 đã đạt 
những kết quả nhất định: Tổng số lượt đào tạo 
đã thực hiện là 69.791 lượt, đạt 120,4% kế hoạch 
năm 2021. Tỷ suất đào tạo đối với cán bộ quản lý 
là 4.17 lượt/cán bộ (đạt 140.9 % kế hoạch năm 
2021); Tỷ suất đào tạo đối với nhân viên là 3.23 
lượt/cán bộ (đạt 115.5 % kế hoạch năm 2021); 
Tổng số lượt cán bộ được khảo thí là 556.561 

lượt (trong đó có 49.576 lượt thông qua sát hạch 
cuối khóa học, 6.985 lượt thi tay nghề). Số nội 
dung xây dựng/phát triển mới: 23 nội dung, đạt 
128% kế hoạch năm 2021. Số bài giảng điện tử 
được số hóa và đào tạo trên hệ thống E-learning 
đạt 18 BGĐT, hoàn thành kế hoạch ban đầu (12 
BGĐT) và vượt kế hoạch (6 BGĐT) do đáp ứng 
nhu cầu phát sinh của các phòng/ban nghiệp vụ 
tại Trụ sở chính; Điểm đánh giá chất lượng đào 
tạo đạt 4,54/5 điểm. 

Năm 2021 khép lại với những tiền đề quan 
trọng tạo đà phát triển cho hoạt động đào tạo 
và nghiên cứu khoa học năm 2022 và giai đoạn 
tới. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ theo 
cả chiều rộng và chiều sâu, nguồn nhân lực 
chất lượng cao có vai trò đặc biệt quan trọng, 
là “chìa khóa” để chuyển đổi số thành công tại 
Vietcombank. Trường Đào tạo và Phát triển nguồn 
nhân lực Vietcombank sẽ không ngừng nỗ lực 
trong việc triển khai các hoạt động đào tạo và 
nghiên cứu khoa học nhằm xây dựng đội ngũ cán 
bộ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, sáng 
tạo, phương thức làm việc linh hoạt và có khả 
năng thích ứng nhanh, sớm đạt được mục tiêu 
chiến lược “Ngân hàng đứng đầu về chất lượng 
nguồn nhân lực” và “Ngân hàng đứng đầu về 
chuyển đổi số”. Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, 
Trường Đào tạo Vietcombank mong tiếp tục nhận 
được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh 
đạo, của Khối Nhân sự và sự phối hợp, hỗ trợ của 
các phòng/ban Trụ sở chính, các chi nhánh, các 
giảng viên nội bộ và sự đồng sức, đồng lòng của 
toàn thể lãnh đạo cán bộ nhà trường.

Biểu đồ tỷ trọng số lượt, số khóa đào tạo năm 2021.

tại Vietcombank khi tham gia các khóa đào tạo do 
Trường Đào tạo tổ chức sẽ được lưu trữ, quản 
lý và dễ dàng truy xuất thông qua hệ thống LMS 
mới. Thông qua LMS mới, việc quản lý dữ liệu 
học viên sẽ đầy đủ, tập trung, cung cấp cho các 
đơn vị trên toàn hệ thống các thông tin đào tạo 
hiệu quả và chính xác.

Song song với hệ thống LMS, Trường Đào 
tạo cũng tăng cường sử dụng các ứng dụng trực 
tuyến trong hoạt động đánh giá chất lượng đào 
tạo và quản lý kết quả sau đào tạo. Hiện nay, toàn 
bộ các khóa học do Trường Đào tạo tổ chức đều 
được thực hiện khảo sát thông qua ứng dụng 
Microsoft-form, kết quả khảo sát được tập hợp 
nhanh chóng giúp rút ngắn thời gian tổng hợp số 
liệu và cung cấp thông tin chính xác cho cán bộ 
quản lý đào tạo. 

Hoàn thiện các lộ trình và đẩy mạnh triển 
khai đào tạo theo Bản đồ đào tạo

Năm 2021, Trường Đào tạo tiếp tục rà soát, 
hoàn thiện Bản đồ đào tạo cho các vị trí chức 
danh tại chi nhánh và đưa vào quản lý trên hệ 
thống LMS. Căn cứ vào lộ trình đào tạo của từng 
vị trí công việc, các cán bộ được sắp xếp tham gia 
đào tạo theo các nhóm chương trình chuyên biệt, 
đáp ứng yêu cầu cần thiết của công việc thông 
qua nhiều hình thức đào tạo.

Tính đến 6/12/2021, chương trình đào tạo 
cấp chứng chỉ hành nghề dành cho cán bộ mới 
tuyển dụng (có thử việc) tại chi nhánh được triển 
khai, với 592 lượt đào tạo. Bên cạnh việc đào tạo 
cấp chứng chỉ hành nghề cho cán bộ mới tuyển 
dụng (có thử việc) tại chi nhánh đã được thực hiện 
bài bản, Trường Đào tạo tiếp tục trình Ban lãnh 
đạo chủ trương xây dựng chương trình“Chứng 
chỉ nhân viên mới” dành cho cán bộ mới tuyển 
dụng tại Trụ sở chính và dự kiến sẽ đưa vào triển 
khai trong Quý I/2022.

Đổi mới trong công tác tổ chức thi tay 
nghề nghiệp vụ

Năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề 
của đại dịch COVID-19, đặc biệt khu vực phía 
Nam phải tuân thủ giãn cách trong một thời gian 
dài. Rất nhiều thí sinh thuộc diện F0/F1/F2 hoặc 
khu vực sinh sống bị phong tỏa/cách ly khẩn cấp. 
Trước tình hình đó, để đảm bảo tất cả thí sinh đều 
có thể tham gia kỳ thi, Trường Đào tạo đã linh hoạt 
thay đổi phương thức tổ chức, tận dụng sự hỗ 
trợ của công nghệ để hoàn thành nhiệm vụ Ban 
lãnh đạo giao, với tổng số 6.985 lượt cán bộ tham 
gia sát hạch thi tay nghề ở 2 mảng nghiệp vụ:Xây 
dựng cơ bản và Ngân hàng bán lẻ. Đây là năm 
đầu tiên, thi tay nghề được tổ chức đồng thời trên 
2 hệ thống: Hệ thống E-learning (đối với thí sinh 

Chương trình “Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá” thực hiện theo hình thức trực tuyến.



61CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 341 - THÁNG 2/2022

Vietcombank Hà Nam tổ chức huấn luyện nghiệp vụ  
phòng cháy chữa cháy năm 2021

Phạm Quang TháiTrần Thị Thu Hà

   Ngày 18/12/2021, Vietcombank Hà Nam đã tổ chức buổi tuyên truyền và  
thực hành nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH)  
cho toàn thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Phòng PCCC 
& CNCH, Công an tỉnh Hà Nam, buổi tập huấn đã 
diễn ra nghiêm túc và sôi nổi với hai phần chính 
là lý thuyết và thực hành. Cán bộ, nhân viên Chi 
nhánh đã được phổ biến những kiến thức quan 
trọng như: Mức độ nguy hiểm của cháy nổ, những 
nguyên nhân phổ biến gây cháy nổ, kỹ năng xử lý 
tình huống và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ… Sau 
phần lý thuyết, cán bộ, nhân viên Chi nhánh được 
tham gia diễn tập công tác chữa cháy và cứu hộ 
cứu nạn tại hiện trường giả định, cũng như cách 
thức sử dụng các thiết bị, phương tiện chữa cháy 
trong thực tế.

Buổi tập huấn đã mang lại những kiến thức 
và kĩ năng hữu ích cho mỗi cán bộ Vietcombank 
Hà Nam. Qua buổi tập huấn, CBNV được nâng 
cao kiến thức PCCC, được trang bị những kỹ 
năng cần thiết để ứng phó với rủi ro cháy nổ. Từ 
đó, mỗi cán bộ hiểu được tầm quan trọng và trách 
nhiệm của bản thân trong công tác PCCC tại chi 
nhánh, góp phần bảo vệ tính mạng của bản thân, 
tài sản của cơ quan, đảm bảo hoạt động kinh 
doanh diễn ra an toàn và hiệu quả.

Cán bộ, nhân viên Chi nhánh diễn tập PCCC.

Cán bộ Phòng PCCC & CNCH - Công an tỉnh Hà Nam phổ biến các kiến thức về PCCC

GÓC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
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đứt gãy nguồn cung, lạm phát hay diễn biến phức 
tạp của đại dịch sẽ vẫn là những thách thức chính 
đối với nền kinh tế. 

Sau phần trình bày của diễn giả, các đại biểu 
tham dự đã đặt câu hỏi, trao đổi, làm rõ những 
tác động của xu hướng thắt chặt tiền tệ tại một 
số quốc gia lớn trên thế giới đến kinh tế Việt Nam, 
những cơ hội, thách thức đối với ngành ngân 
hàng và triển vọng phát triển thị trường bất động 
sản trong thời gian tới. 

Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng – Thành viên HĐQT, Trưởng ban Ủy ban                                                                                                              
Quản lý rủi ro, Trưởng nhóm Nghiên cứu 
Vietcombank nhận định, mặc dù phải đối mặt với 
nhiều thách thức trong bối cảnh dịch bệnh khó 
lường, đứt gãy nguồn cung, nguy cơ lạm phát 
cao… nền kinh tế nói chung và thị trường bất 
động sản nói riêng Việt Nam vẫn có tiềm năng tăng 
trưởng tích cực trong giai đoạn tới; tạo thêm nhiều 
cơ hội mở rộng phát triển cho ngành ngân hàng.

Hội thảo “Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2022:
Triển vọng và Thách thức”

Vũ Hải Yến

   Ngày 23/12/2021, Nhóm Nghiên cứu Vietcombank đã phối hợp với Ủy ban  
Quản lý rủi ro tổ chức buổi Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh tế thế giới và  
Việt Nam năm 2022: Triển vọng và thách thức”, trong khuôn khổ phiên họp định kỳ 
của Ủy bản Quản lý rủi ro.

Hội thảo do ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành 
viên HĐQT, Trưởng ban Ủy ban Quản lý rủi ro, 
Trưởng nhóm Nghiên cứu Vietcombank cùng sự 
tham dự của Ủy ban Quản lý rủi ro, Ban Giám 
đốc Trường Đào tạo, Giám đốc Sở giao dịch/ Chi 
nhánh và lãnh đạo một số phòng/ ban/trung tâm 
Trụ sở chính. Chương trình có sự tham dự của 
hai diễn giả: TS. Nguyễn Thắng – Phó Chủ tịch 
thường trực Hội đồng Tư vấn Chính sách Kinh 
tế và xã hội, Viện Hàn lâm KH&XH Việt Nam; TS. 
Nguyễn Văn Đính – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất 
động sản Việt Nam.

Khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Hùng 
đã tổng kết một số kết quả nổi bật trong hoạt 
động của Vietcombank nhấn mạnh sự quan tâm 
của Vietcombank đến xu hướng biến động kinh tế 
vĩ mô thế giới trong năm 2022 và những tác động 
đến kinh tế Việt Nam cũng như hoạt động của các 
ngân hàng thương mại. Vì vậy, Hội thảo kinh tế vĩ 
mô được tổ chức định kỳ cuối năm là cơ hội để 
Vietcombank cập nhật thông tin, trao đổi và thảo 
luận về các xu hướng kinh tế với các chuyên gia. 
Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, 
Hội thảo được tổ chức dưới hình thức kết hợp 
giữa trực tiếp và trực tuyến (MS Team).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe trao 
đổi của các diễn giả về hai nội dung trọng tâm: 
(i) Kinh tế thế giới và Việt Nam 2022: triển vọng 
và thách thức; (ii) Thị trường bất động sản Việt 
Nam năm 2021 và triển vọng phát triển năm 2022. 
Các diễn giả đều thống nhất nhận định kinh tế Việt 
Nam cũng như thị trường bất động sản sẽ phục 
hồi khả quan trong năm 2022, tuy nhiên vấn đề  

Các diễn giả tham gia Hội thảo qua MS Team.
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VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kiều hối cảm ơn Anh

KIỀU hối bốn năm một chặng đường
HỐI hả gửi trao những yêu thương
GHI lòng công lớn Người Chủ tịch
TẠC dạ thâm tình một tấm gương
ƠN trọng từ ngày xây nền móng
NGHĨA dày kể lúc mới ươm trồng
ANH hào hạ bước vui sơn thủy
TUẤN kiệt tạ từ mãi vấn vương

Ngô Nhật Linh

Sài Gòn, 20/11/2021

BUỔI CHIA TAY TRỌN VẸN NGHĨA 
TÌNH

Đưa người ta không đưa qua sông/ Sao có 
tiếng sóng ở trong lòng...

Xin mượn hai câu thơ của  nhà thơ Thâm 
Tâm để nói lên không khí trân trọng, đầm ấm, 
luyến lưu của buổi chia tay được Ban Giám đốc 
Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức dành cho đồng chí 
Nguyễn Hữu Đức – Ủy viên Ban Chấp hành Công 
đoàn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Chủ tịch 
Công đoàn, Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng và 
các đồng chí chuyển công tác nhận nhiệm vụ 
mới tại Trung tâm Thẩm định giá tài sản khu vực 
miền trung Tây Nguyên, cũng như Chi nhánh 
Bắc Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn 
Quang Việt, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh 
đã điểm lại quá trình công tác và công hiến gần 
30 năm của đồng chí Đức trong ngôi nhà chung 
Vietcombank, những đóng góp nhiều mặt của 
đồng chí đối với Chi nhánh; đồng chí Việt đã gửi 
lời cảm ơn chân thành  đến với đồng chí Đức và 
chúc đồng chí Đức có thêm thời gian quý báu để 
nghỉ ngơi bên gia đình.

Cũng tại buổi gặp mặt này, Chi nhánh cũng 
chia tay với các đồng chí chuyển công tác, nhận 
nhiệm vụ mới. Đồng chí Nguyễn Quang Việt đã 
đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí 
nhận điều động, bổ nhiệm trong thời gian làm 
việc tại Chi nhánh Đà Nẵng và tin rằng, với năng 
lực, trình độ và kinh nghiệm công tác, các cán 
bộ được điều động lần này sẽ phát huy hình ảnh 
của các cán bộ Vietcombank Đà nẵng ở vị trí mới. 
Đồng chí Việt thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể 
cán bộ Chi nhánh đã gởi lời cảm ơn chân thành, 
lời chia tay thân ái đến các đồng nghiệp.

Phan Thanh NamNguyễn Thị Lan Hương

Đồng chí Nguyễn Quang Việt, Bí thư Đảng ủy,  
Giám đốc Chi nhánh tặng hoa và quà lưu niệm 

đồng chí Nguyễn Hữu Đức.

GÓC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Vietcombank Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn công tác 
đảm bảo an toàn, an ninh tài sản, an ninh trật tự tại  

ngân hàng và công tác phòng cháy chữa cháy
Trịnh Thu Huệ

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, an ninh tài sản, 
an ninh trật tự tại ngân hàng và công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), ngày 
4/12/2021, Vietcombank Hưng Yên đã tổ chức thành công buổi tập huấn đảm bảo 
an toàn, an ninh tài sản, an ninh trật tự tại ngân hàng và công tác PCCC năm 2021 
dành cho cán bộ, nhân viên Chi nhánh.

Tới dự và chỉ đạo buổi diễn tập có ông Lê 
Tấn Lân – Giám đốc Vietcombank Kon Tum và 
Thượng tá Hoàng Thái Chính – Phó Trưởng 
phòng Cảnh sát PCCC & CNCH cùng sự phối 
hợp của các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & 
CNCH, công an tỉnh Kon Tum, các lực lượng tại 
địa bàn và toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) trong 
chi nhánh. 

Tình huống giả định, xuất hiện đám cháy tại 
kho chứng từ tầng 4 (Trụ sở Vietcombank Kon 
Tum) do thợ hàn không tuân thủ biện pháp đảm 
bảo an toàn PCCC khi sữa chữa, không che chắn 
làm vảy hàn bắn vào hồ sơ tài liệu gây cháy. Do 
nguyên nhân kỹ thuật nên hệ thống báo cháy tự 
động đã phát hiện chậm, hệ thống chữa cháy tự 
động không hoạt động nên với số lượng và tải 
trọng chất cháy lớn, chỉ sau một thời gian ngắn, 
khu vực kho hồ sơ đã bị cháy kèm theo mật độ 
khói dày đặc, đám cháy có nguy cơ cháy lan sang 
phòng máy chủ và cháy lan lên tầng trên. Khi thấy 
có nhiều khói tỏa ra từ tầng 4 thì CBNV mới phát 
hiện cháy và báo động cháy cho toàn trụ sở, lúc 
này khói đã bao trùm toàn bộ kho và lan tỏa ra 
các khu vực lân cận. Nhiều CBNV đang làm việc 
ở các tầng 3 và 4 do hoảng loạn, chen lấn thoát 
nạn làm 10 người bị dẫm đạp dẫn đến bị thương 
không thể tự di chuyển và bị mắc kẹt tại tầng 3. 

Ngay sau khi có tín hiệu báo cháy, CBNV 
đang làm việc phía dưới lập tức hô hoán, bấm 
chuông báo cháy, đồng thời sử dụng bình chữa 
cháy xách tay, họng nước vách tường cố gắng 
dập tắt đám cháy nhưng không hiệu quả. Sau 
đó, cán bộ đơn vị đã gọi điện cho lực lượng cảnh 
sát PCCC & CNCH theo số điện thoại 114 để báo 
vụ việc, đồng thời tại hiện trường toàn bộ CBNV 
đã nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn; 
tiến hành các hoạt động chữa cháy tại chỗ chờ 
lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp 
tới hỗ trợ.

Nhận được tin báo của Vietcombank Kon 

Học viên tham gia thực hành dập tắt đám cháy.

Tum, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã huy 
động 1 xe chuyên dụng chữa cháy, 1 xe thang 
chữa cháy, 1 xe CNCH và 40 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 
cứu nạn, cứu hộ đảm bảo đúng, chính xác và an 
toàn. 

Thượng tá Hoàng Thái Chính – Phó Trưởng 
phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh 
Kon Tum 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 
CBNV Vietcombank Kon Tum 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./.
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