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THƯ TÒA SOẠN

Quý độc giả thân mến, 
   Trên tay bạn là ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 342 

với đầy ắp thông tin, hình ảnh về các hoạt động trong 
tháng 3, chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Vietcombank 
trên toàn hệ thống. 

   Là một trong gần 20.000 CBNV Vietcombank, 
bạn cũng như tôi, chắc hẳn đều vô cùng tự hào khi 
đón nhận những tin vui từ “ngôi nhà thứ 2” của mình. 
Thật vui khi Vietcombank của chúng ta tiếp tục triển 
khai thêm nhiều tính năng mới trên VCB Digibank. 

    Là ngân hàng hoạt động hiệu quả và có trách 
nhiệm với cộng đồng, trong nhiều năm qua, các hoạt 
động trao tặng quà cho các gia đình chính sách, các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn tiếp tục được 
triển khai rộng khắp trên toàn hệ thống. Thông qua 
các hoạt động ASXH ý nghĩa và thiết thực này, thương 
hiệu Vietcombank ngày càng được lan tỏa rộng rãi 
trong cộng đồng với hình ảnh Ngân hàng Xanh phát 
tr iển bền vững vì cộng đồng.

   Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, 
Bản tin Chung NIỀM TIN số 342 cũng có bài viết 
về sự quan tâm của Ban lãnh đạo Vietcombank tới 
nguồn nhân lực cán bộ nữ. Bên cạnh đó, ấn phẩm 
kỳ này cũng gửi tới Quý độc giả chùm tin, bài về hoạt 
động tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh 
niên năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 
2022 cũng như Đại hội điểm Đoàn cơ sở ngân hàng 
TPCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao 
dịch.

   Bạn thân mến, quý đầu tiên của năm 2022 đã 
qua đi, chúng ta hãy luôn đoàn kết, nỗ lực không 
ngừng để tiếp tục gặt hái những thành công cùng 
Vietcombank! Cảm ơn bạn luôn đồng hành cùng 
Chung NIỀM TIN! 

Trân trọng,                                              
Ban Biên tập
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TIÊU ĐIỂM

nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam; chương trình giao lưu nghệ thuật tại Nhà 
hát Lớn. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự 
chúc Tết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ thể 
hiện tình cảm sâu sắc và sự quan tâm, chăm lo 
dành cho kiều bào. 

Xúc động chào đón đồng bào từ khắp nơi 
trên thế giới trở về mái nhà chung Việt Nam, Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi những tình 
cảm thân thương, lời thăm hỏi chân tình và lời 
chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất tới bà con 
kiều bào ta có mặt tại đây cùng toàn thể đồng 
bào đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước 
ngoài với sự rung cảm của tình quê Việt: “Mỗi 
năm Tết đến Xuân về /Quê hương đất mẹ đề huề 
mong con”.

Chủ tịch nước nhắc lại những đẹp văn hóa 
truyền thống dân tộc ngàn đời, lắng sâu trong 
mỗi người con mang dòng máu Việt, dù ở bất cứ 
nơi nào trên thế giới đều luôn nhớ quê hương 
như “chim có tổ, người có tông” và như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh từng nói: “Đó là nhân tâm thiên lý, 
đó là tình nghĩa một nhà”.

Là ngân hàng số 1 Việt Nam, Vietcombank đã 
tham gia đồng hành với chương trình ý nghĩa này 
từ năm 2013 đến nay. Năm 2022, Vietcombank 
đồng hành cùng chương trình trên danh vị Đồng 
hành Vàng.  

Năm 2021, Vietcombank đã tiên phong bám 
sát các chỉ đạo của Chính phủ và NHNN trong 
việc thực hiện mục tiêu kép, vừa góp phần nỗ 
lực, chung tay cùng toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân trong phòng, chống dịch COVID-19, 
vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, 
hoàn thành hoạt động kinh doanh với kết quả rất 
khả quan. 

Vietcombank hiện đã và đang là ngân hàng 
số 1 Việt Nam. Mục tiêu chiến lược của ngân 
hàng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là 
củng cố vững chắc vị trí số 1 tại Việt Nam, đứng 
trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu 
Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng 
lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp 
niêm yết lớn nhất toàn cầu, đóng góp tích cực 
vào sự phát triển của Việt Nam.

Vietcombank đồng hành cùng chương trình 
Xuân Quê hương 2022

Đặng Thành BTC Chương trình

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu 
tại chương trình

Ngày 22/01/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài 
(Bộ Ngoại giao) đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình 
Xuân Quê hương 2022.

Tham dự chương trình có Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Bộ Ngoại giao, đại diện các Ban, Bộ, 
ngành, địa phương cùng đông đảo kiều bào về 
nước đón Tết Nguyên đán. 

Xuân Quê Hương là hoạt động góp phần 
phát huy tinh thần đoàn kết giữa nhân dân trong 
nước và kiều bào ta ở nước ngoài, mang những 
yêu thương, sum vầy tới toàn thể kiều bào mỗi độ 
Tết đến Xuân về. Chương trình được truyền hình 
trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4 và được đồng 
phát sóng trên các nền tảng hạ tầng số của Đài 
Truyền hình Việt Nam như TV Online (https://vtv.
vn/truyen-hinh-truc-tuyen.htm), VTV Go (https://
vtvgo.vn/trang-chu.html hoặc ứng dụng cho 
điện thoại di động). Ngoài ra, bà con không có 
điều kiện về nước có thể theo dõi trực tuyến trên 
Youtube (https://bit.ly/3kFLYnu) và Facebook 
(https://bit.ly/3ouvvUh) của Ủy ban Nhà nước về 
người Việt Nam ở nước ngoài.

Xuân Quê Hương do Bộ Ngoại giao - Ủy ban 
Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ 
chức, là chương trình mang ý nghĩa chính trị - 
văn hóa quan trọng dành cho cộng đồng người 
Việt ở nước ngoài, bao gồm nhiều hoạt động ý 
nghĩa hướng về nguồn cội: lễ dâng hương, thả 
cá theo nghi lễ truyền thống; viếng Lăng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng 
Liệt sĩ; gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà 

Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank phiên tháng 2/2022

Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị Ban thường vụ 
báo cáo Công tác Đảng tháng 1/2022 
và triển khai nhiệm vụ tháng 2/2022

Lê Hồng Quang

Sáng ngày 10/02/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ tập trung vào 
 dung Báo cáo Công tác Đảng tháng 1/2022 và triển khai nhiệm vụ tháng 2/2022. 
Tới dự về phía các cơ quan Đảng cấp trên có: đ/c Phạm Thị Lan Anh – Phó Vụ 
trưởng vụ Kiểm tra tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đ/c Dương Thị Mai - 
Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Trung ương. Về 
phía Đảng ủy Vietcombank có: đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Đỗ Việt Hùng – 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; đ/c Nguyễn Thanh Tùng - 
Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành và các đ/c là 
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, các đ/c đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc 
cho Đảng ủy Vietcombank.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Bí thư Đảng 
ủy Vietcombank Phạm Quang Dũng – Chủ tịch 
HĐQT đã biểu dương tinh thần làm việc nghiêm 
túc ngay trong ngày đầu tiên đi làm của Đảng ủy 
tới các cấp Chi bộ và toàn thể đảng viên cùng 
CBNV Vietcombank sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 
Xuân Nhâm Dần của dân tộc. Toàn thể đảng viên, 
CBNV Vietcombank đã có 1 kỳ nghỉ Tết an toàn, 
đầm ấm, vui Xuân không quên nhiệm vụ phòng 
chống COVID-19. Đ/c Phạm Quang Dũng đề nghị 

Hội nghị tập trung báo cáo các mặt hoạt động để 
đạt kết quả đã đề ra của Quý I/2022.

Thay mặt Ban điều hành, đ/c Nguyễn Thanh 
Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách Ban điều hành đã báo cáo kết quả kinh 
doanh tháng 1/2022. Sau đó, Hội nghị đã nghe 
báo cáo về kết quả thực hiện Công tác Đảng 
tháng 1/2022, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2022.

Hội nghị kết thúc cùng ngày.
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- Vietcombank chỉ cung cấp dịch vụ nạp 
tiền đối với các Ví điện tử liên kết trực tiếp với 
Vietcombank – là các Ví điện tử thuộc đơn vị Ví 
điện tử có ký kết thỏa thuận triển khai dịch vụ 
Nạp, Rút Ví điện tử và đảm bảo tuân thủ đầy đủ 
các quy định về định danh khách hàng nạp rút tiền 
từ thẻ ghi nợ Vietcombank.

-  Đối với các Ví điện tử chưa liên kết trực 
tiếp với Vietcombank, Khách hàng sẽ không thực 
hiện được Dịch vụ nạp tiền (có thể Khách hàng đã 
thực hiện được trước đây). 

Danh sách các Ví điện tử liên kết trực tiếp với 
Vietcombank tại đây

-  Vietcombank sẽ tiếp tục mở rộng danh 
sách các Ví điện tử liên kết trực tiếp nhằm đáp 
ứng tối đa nhu cầu của Khách hàng.

Trân trọng .

Thông báo điều chỉnh phạm vi áp dụng với 
giao dịch nạp tiền ví điện tử

Phòng Marketing Bán lẻ QHCC Phòng Marketing Bán lẻ QHCC

Nhằm đảm bảo an toàn trong giao dịch tài chính cho Khách hàng, Vietcombank 
trân trọng thông báo, kể từ ngày 10/02/2022, quy định đối với dịch vụ nạp tiền vào 
Ví điện tử sử dụng nguồn thẻ ghi nợ do Vietcombank phát hành (Dịch vụ nạp tiền) 
như sau: 

SỰ KIỆN

Lựa chọn Nhà cung cấp EPASS và cung cấp các 
thông tin theo yêu cầu >> Xác thực giao dịch và 
thanh toán.

- Phí dịch vụ: 0.33% giá trị giao dịch, tối thiểu 
3.300 VND, tối đa 33.000 VND.

3. Đặt mục tiêu tiết kiệm
- Tính năng đặt mục tiêu tiết kiệm cho phép 

khách hàng thực hiện lựa chọn, thiết lập mục tiêu, 
số tiền mục tiêu và thời gian gửi tiền khi thực hiện 
mở tài khoản tiền gửi Tích lũy trực tuyến trên VCB 
Digibank. Hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền gửi 
định kỳ theo mục tiêu mà khách hàng lựa chọn.

- Hướng dẫn sử dụng:
Đăng nhập VCB Digibank >> Lựa chọn tính 

năng “Tiết kiệm” >> Tiền gửi tích lũy >> Mở tài 
khoản tiền gửi tích lũy >> Cung cấp các thông tin 
mục tiêu và chọn Hình thức gửi gốc định kỳ tự 
động >> Xác nhận.

Ngoài các tính năng nổi bật, Vietcombank 
còn tiếp tục mở rộng thêm các tính năng như 
thanh toán phí Logistic trên phiên bản ứng dụng, 
cải tiến giao diện VCB Digibank theo hướng thân 
thiện hơn với khách hàng, mở rộng phạm vi khóa 
thẻ, cải tiến tính năng Auto debit,…

Quý khách hàng hãy cập nhật phiên bản mới 
nhất để có những trải nghiệm tuyệt vời với VCB 
Digibank!

Vietcombank triển khai thêm nhiều tính năng mới 
trên VCB Digibank

Với những nỗ lực không ngừng phát triển đổi mới để mang đến sự tiện lợi, 
nhanh chóng cho các khách hàng khi sử dụng, Vietcombank tiếp tục bổ sung 
một số tính năng mới trên VCB Digibank trong tháng 01/2022 như nạp tiền 
tài khoản giao thông Epass, thanh toán phí logistic,…

1. Tính năng dùng thử VCB Digibank
- Nhằm giúp khách hàng có cơ hội trải 

nghiệm thử dịch vụ VCB Digibank mà không cần 
đăng nhập, Vietcombank đã phát triển tính năng 
dùng thử trên phiên bản ứng dụng VCB Digibank. 

- Phạm vi dùng thử: Truy vấn thông tin tài 
khoản, Chuyển tiền trong VCB, Thanh toán tiền 
điện, Nạp tiền điện thoại, Tiết kiệm.

- Hướng dẫn dùng thử VCB Digibank:
Tải ứng dụng Vietcombank trên App Store/

Google Play >> Mở ứng dụng Vietcombank >> 
Truy cập tính năng “Dùng thử” (góc trên cùng bên 
trái màn hình) và trải nghiệm. 

2. Nạp tiền tài khoản giao thông Epass
- Nhằm đơn giản hóa và thuận tiện hơn cho 

khách hàng trong việc chi trả phí sử dụng đường 
bộ khi lưu thông qua trạm thu phí tự động không 
dừng, Vietcombank đã phát triển dịch vụ nạp tiền 
tài khoản giao thông Epass. Tính năng cho phép 
khách hàng nạp tiền từ tài khoản Vietcombank 
vào tài khoản giao thông Epass để chi trả phí 
đường bộ. 

- Đối tượng sử dụng: Khách hàng đã đăng ký 
sử dụng dịch vụ VCB Digibank.

- Hướng dẫn sử dụng:
Đăng nhập VCB Digibank >> Lựa chọn tính 

năng “Nạp tiền” >> Nạp tiền TK giao thông >> 
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SỰ KIỆN

Thông báo Điều chỉnh cơ chế tích điểm 
Chương trình VCB Rewards

Vietcombank thông báo điều chỉnh cơ chế tích điểm trong phạm vi chương trình 
khách hàng thân thiết VCB Rewards như sau:

-   Sản phẩm áp dụng: Thẻ ghi nợ nội địa 
Vietcombank Connect24

-   Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh cơ 
chế tích điểm cho giao dịch chi tiêu bằng thẻ 
Vietcombank Connect24 như sau: 

     + Chỉ tích điểm cho giao dịch chi tiêu tại 
đơn vị chấp nhận thẻ 

     + Bỏ tích điểm với giao dịch thanh toán 
thẻ trực tuyến qua Internet. 

-   Thời gian áp dụng: Từ ngày 29/01/2022. 
-   Chi tiết thể lệ chương trình VCB Rewards: 

Tại đây. 
Vietcombank trân trọng cảm ơn Quý khách 

hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng 
chúng tôi!

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

Để đăng ký dịch vụ, khách hàng có thể đến 
một trong gần 600 điểm giao dịch bất kỳ của 
Vietcombank trên toàn quốc. Nếu đang sử dụng 
dịch vụ ngân hàng trực tuyến dành cho doanh 
nghiệp (VCB-iBanking), khách hàng có thể đăng 
ký chuyển đổi sang VCB DigiBiz hoàn toàn online 
bằng cách: Đăng nhập VCB-iBanking >> Quản trị 
khác >> Đăng ký dịch vụ VCB DigiBiz.

Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp VCB DigiBiz 
cập nhật tính năng mới

Với mong muốn mang lại những tiện ích tối ưu, hiện đại và thuận tiện cho khách 
hàng, Vietcombank đã phát triển và cải tiến các tính năng mới trên phiên bản 
Website và phiên bản Ứng dụng của dịch vụ Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp 
VCB DigiBiz

1. Bổ sung nhóm tính năng “Tiện ích Thẻ” 
dành cho Mã quản trị

Cho phép Mã quản trị là chủ thẻ tín dụng 
hoặc thẻ ghi nợ Công ty thực hiện kích hoạt, 
khóa, mở khóa thẻ, đăng ký và hủy đăng ký sử 
dụng thẻ trên Internet.

2. Thanh toán sao kê thẻ với các tính năng 
linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của doanh 
nghiệp

Chủ thẻ tín dụng Công ty có thể thực hiện 
thanh toán sao kê thẻ với các lựa chọn phù hợp, 
bao gồm: Thanh toán số tiền tối thiểu, thanh toán 
số tiền sao kê, thanh toán dư nợ cần thanh toán 
và thanh toán số tiền bất kỳ theo nhu cầu của 
khách hàng trên VCB DigiBiz.

3. Nâng cấp và điều chỉnh các tính năng 
chính:

- Chức năng Danh sách tài khoản/thẻ
- Mẫu sao kê lịch sử tài khoản thanh toán
- Chức năng “Dùng thử”
Quý khách hãy nhanh chóng cập nhật phiên 

bản Website và phiên bản Ứng dụng của VCB 
DigiBiz để trải nghiệm những tính năng mới của 
dịch vụ.

Phòng Marketing Bán lẻ QHCC
Phòng Marketing Bán lẻ QHCC
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được nhận một mã số dự thưởng để tham dự 
chương trình quay số may mắn vào cuối chương 
trình với các giải thưởng vô cùng hấp dẫn:

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình là  
6.454.700.000 VNĐ (Bằng chữ: sáu tỷ bốn trăm 
năm mươi bốn triệu bảy trăm nghìn đồng).

THỂ LỆ CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
KHUYẾN MẠI

Hãy tham gia bảo hiểm FWD tại Vietcombank 
ngay hôm nay để được bảo vệ trước những rủi 
ro trong cuộc sống và có cơ hội nhận những giải 
thưởng giá trị.

Tham khảo thêm về các sản phẩm bảo hiểm 
FWD tại đây.

Cơ hội sở hữu ô tô Hyundai Santa Fe và hàng trăm 
phần quà giá trị khi mua bảo hiểm FWD tại Vietcombank

Vietcombank phối hợp cùng FWD Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại 
VỮNG TIN SỐNG ĐẦY với hàng trăm phần quà giá trị bao gồm: 
Ô tô Hyundai Santa Fe 2.5 Gasonline; xe máy Piaggio Medley 125; máy tính 
xách tay MacBook Pro M1; điện thoại iPhone 13 Pro Max và Phiếu mua hàng PNJ. 
Tổng giải thưởng lên đến gần 6,5 tỷ đồng.

1. Thời gian khuyến mại: Từ 01/02/2022 
đến ngày 31/12/2022.

2. Đối tượng khách hàng
─ Khách hàng mua mới sản phẩm bảo hiểm 

FWD được phân phối tại Vietcombank.
─ Khách hàng đóng phí bảo hiểm năm thứ 2 

(phí tái tục) của hợp đồng bảo hiểm.
3. Sản phẩm áp dụng:
Các sản phẩm bảo hiểm được phân phối tại 

Vietcombank bao gồm: (gồm cả sản phẩm chính và 
sản phẩm bổ trợ - nếu có)

─ FWD Cả nhà vui khỏe
─ FWD Con vươn xa 2.0
─ FWD Đón đầu thay đổi 2.0
─ FWD Đón đầu thay đổi 3.0
─ FWD Nâng tầm vị thế
Chương trình này không áp dụng cho các sản 

phẩm Bảo hiểm tín dụng dư nợ cá nhân, Bảo hiểm 
bệnh Ung thư, FWD Bộ 3 Bảo vệ và các sản phẩm 
khác bán trên các kênh bán hàng trực tuyến.

4. Cơ cấu giải thưởng:
Với mỗi 10.000.000 đồng phí bảo hiểm 

thực thu năm đầu của hợp đồng mới hoặc mỗi 
20.000.000 đồng phí bảo hiểm năm thứ 2 (phí tái 
tục) trong thời gian khuyến mại, khách hàng sẽ 

SỰ KIỆN

-  Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà ga T1 (ga quốc nội) - 
Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

-  Thời gian phục vụ: Tất cả các ngày trong 
tuần.  

Quý khách sẽ được nhận diện bằng khuôn 
mặt hoặc vui lòng xuất trình thẻ Vietcombank Visa 
Signature/ giấy tờ tùy thân để được định danh 
và sử dụng các đặc quyền nghỉ ngơi, chăm sóc 
không giới hạn số lượt và hoàn toàn miễn phí 
dành cho Hội viên Vietcombank Priority tại phòng 
chờ(*).

-  Thiết kế sang trọng, đẳng cấp
-  Khu nghỉ ngơi yên tĩnh, thoải mái
-  Khu làm việc tiện nghi, hiện đại
-  Bữa ăn buffet ngon miệng, tinh tế
-  Chuyên viên phục vụ chuyên nghiệp, tận 

tình

Vietcombank khai trương phòng chờ cao cấp - 
Vietcombank Priority Lounge tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Nhằm tiếp tục gia tăng quyền lợi Hội viên Khách hàng Ưu tiên, từ ngày 
01/02/2022, Vietcombank chính thức mở cửa và chào đón Quý khách tới tận 
hưởng dịch vụ tại phòng chờ cao cấp - Vietcombank Priority Lounge - sân bay 
quốc tế Đà Nẵng

-  Miễn phí cho trẻ em dưới 05 tuổi đi kèm
Ngoài ra, phòng chờ Vietcombank Priority tại 

sân bay quốc tế Nội Bài cũng đã mở cửa trở lại để 
phục vụ Quý khách sau thời gian tạm dừng hoạt 
động để phòng chống dịch COVID–19. Chúng tôi 
hy vọng sẽ mang lại những phút giây thư thái, 
thoải mái nhất trước mỗi hành trình bay may mắn, 
thành công của Quý khách.

Chi tiết vui lòng liên hệ Vietcombank gần 
nhất/ hotline 24/7: 18001565 (miễn phí).

Do không gian sân bay hiện tại, để đảm bảo 
chất lượng dịch vụ, phòng chờ chỉ áp dụng với 
Khách hàng Ưu tiên của Vietcombank và trẻ em 
đi kèm dưới 05 tuổi.

Giấy tờ tùy thân xuất trình là giấy tờ đã đăng 
ký với Vietcombank.

Trân trọng!
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Phòng Marketing Bán lẻ QHCC Phòng Marketing Bán lẻ QHCC
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Từ ngày 07 /02/2022, phòng giao dịch (PGD) 
Yên Lãng trực thuộc Chi nhánh Sở Giao dịch 
chính thức chuyển địa điểm từ địa chỉ: Số 25 Yên 
Lãng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà 
Nội đến địa chỉ: Số 83 Hào Nam, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Thời gian giao dịch: sáng từ 8h00 -12h00; 

chiều từ 13h -16h00 các ngày trong tuần từ thứ 
2 đến thứ 6.

Chi tiết liên hệ: 024.3564.1619
Vietcombank hân hạnh được phục vụ Quý 

khách hàng.
Trân trọng.

Vietcombank Chi nhánh Sở Giao dịch thông báo 
về việc chuyển địa điểm Phòng giao dịch Yên Lãng

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 
tân Giám đốc Vietcombank An Giang

Kính gửi Quý khách hàng,
Vietcombank Chi nhánh Sở Giao dịch chân thành cám ơn Quý khách hàng đã 
sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua và hi vọng 
sẽ được tiếp tục đồng hành cùng Quý khách hàng trong thời gian tới.

Ngày 16/02/2022, tại trụ sở Vietcombank An Giang, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trang trọng tổ chức Lễ công bố 
Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank An Giang.

Lê Thị Ngọc Diệp

Phan Hùng Thức

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm 
Giám đốc Khối Nhân sự (bên trái) trao quyết định 
điều động và bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank 

An Giang cho ông Dương Du Minh

NHỊP SỐNG

Vietcombank quan tâm đến nguồn nhân lực cán bộ nữ

Năm 2021, với định hướng đúng đắn và cách thức điều hành kinh doanh quyết liệt 
của Ban Lãnh đạo, Vietcombank tiếp tục ghi dấu ấn và giữ vững vị trí dẫn đầu hệ 
thống ngân hàng về lợi nhuận. Mặc dù tiếp tục đối mặt với những diễn biến bất 
thường do đại dịch COVID-19 gây ra cho môi trường kinh tế - xã hội, Vietcombank 
đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công “đa mục tiêu”: vừa phòng, chống dịch 
COVID-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ; vừa duy trì hoạt động 
kinh doanh liên tục và chia sẻ khó khăn với khách hàng. Vietcombank hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu: Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 
huy động vốn theo đúng định hướng. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt trên 27 nghìn 
tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí đầu ngành về nộp ngân sách nhà nước trong năm 
2021 tương đương 11 nghìn tỷ đồng. Thành công liên tục trong nhiều năm qua 
của Vietcombank có sự đóng góp rất lớn của nguồn nhân lực lãnh đạo và cán bộ 
nữ - nguồn tài nguyên nhân lực mà Vietcombank dành rất nhiều quan tâm trong 
nhiều năm qua.

Duy ThanhLê Hồng Quang

Cán bộ nữ có chất lượng cao về 
học vị và chuyên môn.

Một trong những yếu tố tạo nên thành công 
của Vietcombank trong thời gian gần đây là chất 
lượng nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ của toàn 
hệ thống Vietcombank hiện nay trên 20 nghìn 
người, trong đó 97% có trình độ trên Đại học. 
Nguồn nhân lực của Vietcombank luôn được thị 
trường đánh giá cao, năng suất lao động của cán 
bộ Vietcombank luôn ở mức cao nhất so với các 
NHTM tại Việt Nam. Đặc biệt, nguồn lực cán bộ nữ 
tại Vietcombank chiếm tỷ lệ cao (gần 60%). Đây 
là lực lượng nhân sự hùng hậu của Vietcombank 
với bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất 
đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, có 
kỹ năng quản lý điều hành, tâm huyết, gắn bó, sẵn 
sàng cống hiến đóng góp cho sự nghiệp chung. 
Chính vì vậy, trong những năm qua, Vietcombank 
luôn chú trọng xây dựng và triển khai nhiều hoạt 

Tham dự các buổi lễ công bố, về phía tỉnh 
có ông Nguyễn Tuấn Dũng - Giám đốc Ngân 
hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh An Giang. Về 
phía Vietcombank: có ông Hồng Quang - Thành 
viên HĐQT kiêm Giám đốc khối Nhân sự; đại 
diện lãnh đạo một số chi nhánh Vietcombank 
lân cận; Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chủ 
chốt Vietcombank An Giang. Tại buổi lễ, đại 
diện Ban Tổ chức & Nhân sự TSC đã công 
bố quyết định số 120/QĐ-VCB-TCNS ngày 
15/02/2022 của Hội đồng quản trị Vietcombank 
về việc điều động và bổ nhiệm ông Dương Du 
Minh – Giám đốc Vietcombank Cà Mau giữ 
chức vụ Giám đốc Vietcombank An Giang kể 
từ ngày 16/02/2022. Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Hồng Quang - thành viên HĐQT Vietcombank 
kiêm Giám đốc khối Nhân sự đánh giá cao sự 
chuyển mình của Vietcombank An Giang trong 
thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông 
Dương Du Minh với kinh nghiệm nhiều năm 
công tác tại Vietcombank sẽ tiếp tục có những 
đổi mới sáng tạo, phát huy những thành tựu đã 
đạt được, đưa chi nhánh An Giang tiếp tục phát 
triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban lãnh 
đạo giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương 
Du Minh – tân Giám đốc Vietcombank An Giang 

động liên quan tới công tác vì sự tiến bộ của 
phụ nữ và đã đạt được những kết quả đáng ghi 
nhận, góp phần đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ 
của phụ nữ ngành Ngân hàng nói chung và của 
Vietcombank nói riêng.

Quan tâm đến nguồn nhân lực cán bộ nữ 
bằng việc thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ 
của phụ nữ, đến hết tháng 2/2022, tất cả các đơn 
vị tại Vietcombank đều có cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt là nữ. Trong đó, đối với công tác phát triển 
đảng viên, để tạo nguồn quy hoạch cán bộ nữ lãnh 
đạo, quản lý và cán bộ nữ tham gia cấp ủy, BCH 
Chi bộ, Đảng bộ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn 
thanh niên các đơn vị trực thuộc Vietcombank 
đã chú trọng công tác phát triển công tác Đảng 
trong nữ cán bộ. Số lượng cán bộ nữ là đảng viên 
chiếm tỷ lệ 57% đảng viên tại Vietcombank, số 
lượng cán bộ nữ trong cấp ủy Đảng là 341 người, 
chiếm tỷ lệ 45,3% cán bộ cấp ủy.

bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo đã tin 
tưởng giao nhiệm vụ và cam kết sẽ nỗ lực hết 
mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng 
Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ nhân viên các 
chi nhánh đoàn kết, xây dựng một tập thể vững 
mạnh, đưa chi nhánh tiếp tục phát triển ngày 
càng bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Nữ cán bộ Vietcombank 
với trang phục áo dài truyền thống
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NHỊP SỐNG

Đóng góp cho thành công chung 
của Vietcombank.

Với chủ trương cùng các hành động bình đẳng 
giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, lực lượng cán bộ nữ 
Vietcombank đã đóng góp rất lớn cho thành tích của 
công tác phụ nữ và thành công của Vietcombank. 
Đánh giá về nguồn nhân lực nữ Vietcombank, ông 
Hồng Quang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối 
Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank cho 
biết: ngành ngân hàng là một trong những ngành 
có tỷ lệ cán bộ nữ cao, đặc biệt tỷ lệ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý là nữ không ngừng gia tăng. Nhiều 
cán bộ nữ đã được tín nhiệm bổ nhiệm giữ những 
trọng trách và qua thực tiễn công tác, đã khẳng 
định, phát huy được vai trò của mình. Trong thời 
gian vừa qua, ngành ngân hàng đã có nữ Thống 
đốc đầu tiên chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ 
và dẫn dắt toàn ngành vượt qua đại dịch COVID-19 
để giành thắng lợi của mục tiêu kép do Chính phủ 
đề ra. Tại Vietcombank, việc xây dựng các chính 
sách quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử 
dụng cán bộ nữ đã được Vietcombank chú trọng 

với nhiều chương trình đào tạo cán bộ nữ theo 
từng lĩnh vực, gắn với quy hoạch, bồi dưỡng, đào 
tạo, phát huy vai trò lãnh đạo của các cán bộ nữ 
tài năng. Nhờ đó thời gian vừa qua nhiều cán bộ 
nữ Vietcombank đã được bổ nhiệm giữ các vị trí 
quản lý cấp cao và cấp trung, cụ thể Vietcombank 
có 3 lãnh đạo cấp cao là nữ và có hơn 2.000 cán 
bộ nữ tham gia lãnh đạo cấp trung. Các cán bộ nữ 
Vietcombank đều được quan tâm, bố trí giữ các 
vị trí phù hợp với từng độ tuổi, điều này vừa mang 
đến bình đẳng giới cho cán bộ nữ, vừa tạo điều 
kiện để cán bộ nữ phát huy tối đa năng lực, sở 
trường công tác. Với tỷ lệ 51,1% lãnh đạo quản lý 
là nữ và cán bộ nữ chiếm gần 60% trong toàn hệ 
thống Vietcombank đã đóng góp đáng kể vào kết 
quả thành công chung của Vietcombank trong thời 
gian vừa qua. Chính vì vậy, Vietcombank luôn quan 
tâm tới nguồn tài nguyên lao động, cán bộ nữ - 
nguồn nhân lực có chất lượng cao và đóng góp rất 
lớn cho thành công của Vietcombank.

Môi trường làm việc tạo điều kiện 
cho cán bộ nữ phát triển 

Đối với công tác quy hoạch, Vietcombank 
đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn quy 
hoạch đảm bảo yêu cầu về cơ cấu, số lượng, 
chất lượng và yêu cầu về nhiệm vụ chính trị 
của đơn vị; quy hoạch đồng bộ theo phương 
châm “động” và “mở”, mỗi chức danh được 
quy hoạch từ 2 đến 3 người, mỗi người được 
quy hoạch từ 2 đến 3 chức danh; nguồn quy 
hoạch đảm bảo cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ; 
nguồn cán bộ nữ được đưa vào quy hoạch các 
chức danh lãnh đạo quản lý chiếm tỷ lệ cao. Số 
lượng cán bộ nữ được quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo giai đoạn 2016 - 2021 là 854 người, chiếm 
tỷ lệ 45,7% tổng số cán bộ được quy hoạch. Số 
lượng cán bộ nữ được quy hoạch cán bộ lãnh đạo 
giai đoạn 2021 - 2026 là 1.029 người, chiếm tỷ lệ 
53,8% tổng số cán bộ được quy hoạch.

Đối với công tác bổ nhiệm, thực hiện chủ 
trương chung của Đảng, Chính phủ trong công tác 
cán bộ nữ, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank 
và các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cũng 
đặc biệt quan tâm, ưu tiên cán bộ nữ khi xem xét, 
đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bản 
thân nhiều cán bộ nữ trong quá trình công tác đã 
thể hiện được năng lực lãnh đạo, điều hành, năng 
lực chuyên môn, được ghi nhận và đánh giá cao. 
Đến nay, cơ cấu cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, 
quản lý của Vietcombank đạt kết quả khả quan, tỉ 
lệ cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp 
trung trở lên chiếm tỷ lệ cao so với tỷ lệ chung của 
cả nước. Số lượng cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, 
quản lý là 2.057 người, chiếm tỷ lệ 51,1% lãnh đạo 
Vietcombank. Số lượng cán bộ nữ giữ vị trí lãnh 
đạo cấp cao tại Vietcombank chiếm tỷ lệ 15% tổng 
số lãnh đạo cấp cao tại Vietcombank.

Vietcombank có 3 lãnh đạo cấp cao là phụ nữ (từ trái sang phải): Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Phó Tổng Giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Đinh Thị Thái

Cán bộ Vietcombank trong ngày tôn vinh áo dài truyền thống 8-3
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hình thức thể hiện đậm chất sáng tạo. 
Phát biểu tại đại hội, đ/c Hồ Văn Tuấn – Ủy viên 

BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Vietcombank Sở giao dịch và đ/c Nguyễn 
Quỳnh Mai - Ủy viên BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp 
Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank 
đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung Đại 
hội của tập thể BCH Đoàn cơ sở Vietcombank Sở 
giao dịch, biểu dương các thành tích mà Đoàn cơ 
sở chi nhánh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, 
đồng thời kỳ vọng BCH Đoàn cơ sở Vietcombank 
Sở giao dịch khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tiếp 
tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây 
dựng các chương trình, hoạt động, góp phần nâng 
cao hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên và đóng 
góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Sở 
giao dịch cũng như toàn hệ thống Vietcombank.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, thay mặt các 
đoàn viên thanh niên Vietcombank Sở Giao dịch, 
đ/c Phạm Thị Minh Ngọc – tân Bí thư Đoàn thanh 
niên Vietcombank Sở Giao dịch khóa IV đã bày tỏ 
sự biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao 
của BCH Đoàn Thanh niên Vietombank, của Đảng 
ủy, Ban Giám đốc Sở giao dịch và cho biết đây là 
nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Đoàn thanh niên 
Vietcombank Sở giao dịch không ngừng tu dưỡng, 
rèn luyện, trau dồi phẩm chất, ý chí, trình độ, đóng 
góp ngày một thiết thực hơn cho hoạt động của 
Vietcombank. Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở 
giao dịch nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, 
đóng góp, xây dựng tại đại hội và sẽ đưa vào nghị 
quyết đại hội để triển khai cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn thanh niên Vietcombank Sở giao dịch tổ chức 
thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Phạm Thu Lan

Với gần 300 đoàn viên đang sinh hoạt tại các 
chi đoàn trực thuộc, trong nhiệm kỳ 2017-2022, 
Đoàn thanh niên Vietcombank Sở giao dịch đã 
có sự thay đổi mạnh mẽ cả về quy mô và chất 
lượng, đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt 
hoạt động. Nhiều phong trào do Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Sở giao dịch khởi xướng và triển khai 
đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của tuổi 
trẻ, mang lại nhiều hiệu quả, đóng góp tích cực vào 
kết quả hoạt động chung của chi nhánh. Bên cạnh 
đó, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc 
sống cộng đồng, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn 
Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch đã tổ chức 
nhiều hoạt động tình nguyện gắn với thực hiện an 
sinh xã hội trên khắp cả nước, thu hút hàng trăm 
lượt đoàn viên thanh niên tham gia cùng hàng loạt 
các chương trình tình nguyện, xây dựng hình ảnh 
Vietcombank xanh – nhân ái, vì cộng đồng. Với các 
thành tích tiêu biểu đã đạt được, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Sở giao dịch vinh dự là đơn vị duy 
nhất trong hệ thống Vietcombank được tặng Cờ thi 
đua của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 
là đơn vị liên tục nhận danh hiệu cơ sở Đoàn xuất 
sắc dẫn đầu.

Trên cơ sở bám sát định hướng phát triển 
của Ban lãnh đạo Vietcombank, phát huy những 
thành tựu đã đạt được, trong nhiệm kỳ kế tiếp, 
Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch khẳng 
định sẽ nỗ lực để xây dựng một đội ngũ đoàn viên 
thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, có ước mơ, hoài bão và tinh thần 
trách nhiệm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
trong nhiệm kỳ mới với khẩu hiệu hành động: “Tuổi 
trẻ Vietcombank Sở giao dịch xung kích - kết nối - 
sáng tạo - đổi mới”.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe dự thảo báo 
cáo tổng kết đánh giá công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên Vietcombank Sở giao dịch nhiệm kỳ 
2017-2022; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành 
Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng 
nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
nhiệm kỳ 2022-2027 cùng với tham luận đến từ 
các chi đoàn trực thuộc với các nội dung đa dạng, 

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ nói riêng và toàn thể cán bộ nói 
chung phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2022, sáng ngày 
13/02/2022, tại trụ sở số 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Đoàn thanh niên 
Vietcombank Sở giao dịch đã trang trọng tổ chức đại hội đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

NHỊP SỐNG

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở 
giao dịch khóa mới ra mắt đại hội

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, 
triển khai chương trình công tác năm 2022

Xuyến Chi

Chiều 21/1/2022, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMP Ngoại thương Việt 
Nam (Đoàn Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong 
thanh niên năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 theo hình thức 
trực tuyến.

Trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu 
sát của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Vietcombank và Ban 
Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn 
Vietcombank đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi 
nhận. Trong hoạt động, Đoàn Vietcombank luôn bám 
sát nghị quyết và định hướng chỉ đạo của cấp uỷ; tổ 
chức nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết 
thực, vừa khơi dậy, phát huy vai trò xung kích, sáng 
tạo của tuổi trẻ, vừa góp phần vào việc thực hiện 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị và 
hệ thống. Các hoạt động Đoàn thanh niên thực sự 
đã được lan tỏa tới cộng đồng, tạo ra sự hào hứng 
trong hoạt động cho đoàn viên thanh niên; đồng thời 
đã tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên, thanh 
niên thể hiện hoài bão và ra sức cống hiến, đóng 
góp vào sự phát triển chung của hệ thống. Đặc biệt, 
năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn 
biến phức tạp, Đoàn Thanh niên Vietcombank đã 
phát huy vai trò xung kích trong việc chủ động tích 
cực tham gia công tác lễ tân, khánh tiết các Hội nghị 
lớn toàn hệ thống; triển khai nhiều hoạt động chung 
tay phòng chống COVID-19; tổ chức thành công 
chương trình “Trao gửi yêu thương - Chung tay 
chiến thắng” thu hút đông đảo ĐVTN trong toàn hệ 
thống tham gia với thông điệp gửi gắm lòng biết ơn 
lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như cổ vũ tinh 
thần những cán bộ Vietcombank trong vùng dịch…

Trong năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, các cấp Đoàn Vietcombank 
đã hoàn thành 52 công trình thanh niên (CTTN) cấp 
Đoàn Khối, đạt 347% chỉ tiêu được giao; 55 CTTN 
cấp Đoàn Vietcombank, đạt 183% chỉ tiêu được 
giao; 134 CTTN cấp cơ sở, đạt 107% chỉ tiêu được 
giao. Lực lượng ĐVTN đã tích cực tham gia phong 
trào hiến máu tình nguyện, đặc biệt là trong giai 
đoạn thiếu hụt máu do dịch bệnh COVID-19 kéo dài 
với 1.136 người tham gia, đạt 142% chỉ tiêu Đoàn 
Khối giao. Các cấp cơ sở Đoàn cũng đã thực hiện 
tốt công tác an sinh xã hội góp phần chia sẻ khó 
khăn với cộng đồng với tổng giá trị thực hiện hơn 
12,3 tỷ đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt 
Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, thành 

viên HĐQT Vietcombank đã biểu dương và đánh 
giá cao những nỗ lực, cố gắng Đoàn Vietcombank 
trong năm vừa qua, đồng thời lưu ý một số nội dung: 
Đoàn cần tập trung và có thêm nhiều giải pháp, sáng 
kiến trong việc xung kích thực hiện nhiệm vụ kinh 
doanh của đơn vị, đặc biệt bám sát vào các trụ cột 
và nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển 
của Vietcombank giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn 
đến 2030; Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank 
đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐU về lãnh đạo Đại 
hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn 
Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban 
thường vụ Đoàn Vietcombank cần bám sát để chỉ 
đạo Đại hội Đoàn các cấp thành công; Đoàn cần tổ 
chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Đại hội 
Đoàn Vietcombank, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu 
rộng, thể hiện sức trẻ và trí tuệ Vietcombank…

Ghi nhận đóng góp của các cấp cơ sở Đoàn 
Vietcombank, Trung ương Đoàn, Đoàn Khối Doanh 
nghiệp Trung ương đã trao tặng nhiều phần thưởng 
cho các tổ chức Đoàn và ĐVTN của Vietcombank 
gồm: Bằng khen đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên giai đoạn 2016-2020 của 
Trung ương Đoàn và Cờ đơn vị xuất sắc năm 2021 
của Đoàn Khối cho Đoàn Thanh niên Vietcombank; 
Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 12 tập thể 
và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 
tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; Đoàn 
Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho 
12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; 
Ban Thường vụ Đoàn Vietcombank tặng Giấy khen 
cho 52 tập thể và 110 cá nhân có thành tích tốt trong 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị
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Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank 
Bắc Giang phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Bắc 
Giang (thứ 6 từ phải sang) trao phần thưởng cho các 

phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

tiêu quan trọng được giao: Huy động vốn đạt 
110% kế hoạch, tín dụng hoàn thành 115% kế 
hoạch, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hoàn 
thành 118%. Báo cáo đã phân tích thị phần cũng 
như tốc độ tăng trưởng của chi nhánh so với 
các tổ chức tín dụng trên địa bàn và hệ thống 
Vietcombank, qua đó xác định định hướng kinh 
doanh năm 2022.

Hội nghị đã được nghe 4 tham luận chuyên 
đề của phòng Khách hàng doanh nghiệp, phòng 
giao dịch KCN Song Khê Nội Hoàng, phòng Khách 
hàng bán lẻ, phòng Quản lý nợ. Các nội dung 
tham luận tập trung chia sẻ bài học kinh nghiệm 
trong công tác phát triển khách hàng FDI, các giải 
pháp huy động vốn hiệu quả, phương pháp phục 
vụ khách hàng tại quầy để đạt được sự hài lòng 
của khách hàng và đề xuất các giải pháp phát 
triển bán lẻ, một số ý tưởng tạo động lực và khích 
lệ tinh thần nhiệt huyết cho CBNV.

Với những thành tích chi nhánh đạt được, 
Ban Giám đốc chi nhánh quyết định khen thưởng 
cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh và hỗ trợ nghiệp vụ 
trong năm 2021. Đây là sự động viên to lớn, khích 
lệ toàn thể chi nhánh quyết tâm hoàn thành nhiệm 
vụ kinh doanh năm 2022.

Tham dự hội nghị, có ông Lê Hồng Tâm - 
Giám đốc Chi nhánh; ông Trần Xuân Dũng – Phó 
Giám đốc Chi nhánh; ông Lê Xuân Trường – Phó 
Giám đốc Chi nhánh cùng toàn thể cán bộ nhân 
viên (CBNV) chi nhánh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Hồng 
Tâm đã thông tin tới hội nghị một số kết quả nổi 
bật của chi nhánh năm 2021. Mặc dù năm 2021, 
đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến mọi mặt kinh tế xã hội trong cả nước 
nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng nhưng với 
sự cố gắng của tập thể CBNV cùng chung sức, 
chung lòng thực hiện tốt đường lối, chủ trương 
của Vietcombank Trung ương, chi nhánh Bắc 
Giang đã đạt được kết quả đáng tự hào, được 
Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang, Ban lãnh đạo 
Vietcombank ghi nhận và trao tặng: Cờ thi đua của 
Chính phủ cho chi nhánh xuất sắc trong phong 
trào thi đua, Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang 
cho đơn vị đứng đầu phong trào thi đua, Cờ đơn 
vị xuất sắc của Vietcombank – đánh dấu 3 năm 
liên tiếp chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, toàn thể CBNV, người lao động 
đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh năm 2021 từ đại diện phòng Kế toán. Năm 
2021, Chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ 

Vietcombank Bắc Giang tổ chức Hội nghị 
Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Phòng kế toán

Ngày 22/01/2022, Vietcombank Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
năm 2022, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích năm 2021. 

NHỊP SỐNG

Vietcombank Hải Phòng tổ chức Hội nghị 
Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021

Vũ Thị Kim Vân

Sáng ngày 22/01/2022, tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank Hải Phòng đã tổ chức 
Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 
kinh doanh năm 2022.

Hội nghị có sự tham gia của ông Lê Ngọc 
Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; bà Nguyễn Thị 
Hường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; ông 
Nguyễn Quốc Hòa - Chủ tịch Công đoàn, Phó 
Giám đốc; bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Phó Giám 
đốc cùng các ông/bà Trưởng, Phó các phòng và 
sự có mặt của toàn thể cán bộ, nhân viên đang 
công tác tại Vietcombank Hải Phòng.

Hội nghị đã thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt 
động kinh doanh năm 2021 và phương hướng 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2022” do ông Lê Ngọc 
Thái - Giám đốc Chi nhánh trình bày. Năm 2021 
tiếp tục là một năm nhiều thử thách với diễn biến 
phức tạp của dịch COVID- 19, Vietcombank Hải 
Phòng đã thích ứng an toàn, linh hoạt, nỗ lực cố 
gắng để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu 
được giao trong hoạt động kinh doanh: Huy động 
vốn hoàn thành 106%, tín dụng hoàn thành 117%, 
chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, lợi 
nhuận từ hoạt động kinh doanh sau dự phòng rủi 
ro hoàn thành 103%. Tại Hội nghị tổng kết hoạt 
động kinh doanh của hệ thống, Vietcombank Hải 
Phòng vinh dự được khen thưởng là 1 trong 25 

Chi nhánh nhận danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm 2021.

Ghi nhận những đóng góp trong năm 2021, 
Giám đốc Vietcombank Hải Phòng đã quyết định 
khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành 
tích xuất sắc trên các mặt hoạt động: 03 tập thể 
hoàn thành xuất sắc, 10 tập thể hoàn thành tốt, 
02 tập thể hoàn thành nhiệm vụ và 11 các nhân 
tiêu biểu.

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2022 vẫn đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Ban Giám đốc 
Vietcombank Hải Phòng quán triệt định hướng 
bám sát phương châm hành động “Chuyển đổi, 
Hiệu quả, Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều 
hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo” của 
Ban lãnh đạo Vietcombank, nỗ lực phấn đấu trên 
tất cả các mảng hoạt động, quyết tâm hoàn thành 
vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh doanh năm 
2022.

Cùng ngày, Vietcombank Hải Phòng tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và Hội 
nghị người lao động năm 2022.

Ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng trình bày báo cáo tại Hội nghị
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Vietcombank Chí Linh tổ chức 
Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2022

Hoàng Thị Vân

Sáng ngày 22/01/2022, Vietcombank Chí Linh đã tổ chức thành công hội nghị 
triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Hội nghị đã tổng kết kết quả hoạt động kinh 
doanh năm 2021 và định hướng hoạt động kinh 
doanh năm 2022 của chi nhánh, đồng thời quán 
triệt đầy đủ các Chỉ thị 01/CT-NHNN; Chỉ thị 02/
CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 
Năm 2021, mặc dù tiếp tục đối mặt với những diễn 
biến bất thường của môi trường kinh tế - xã hội, 
đặc biệt có thời điểm thành phố Chí Linh là tâm 
dịch COVID-19 của cả nước, song Vietcombank 
Chí Linh đã nỗ lực thực hiện thành công “đa mục 
tiêu”: vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, 
đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, vừa chia 
sẻ khó khăn với khách hàng, đồng thời duy trì hoạt 
động kinh doanh liên tục. Năm 2021, hầu hết các 
chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đạt và vượt mức kế 
hoạch Trụ sở chính giao.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi, đề ra 
các giải pháp phát triển kinh doanh trong năm 2022 
đồng thời phổ biến nguyên tắc giao kế hoạch kinh 
doanh năm 2022 của Trụ sở chính và Chi nhánh; 
phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
kinh doanh năm 2022. 

Với phương châm hành động “Chuyển đổi 

Bà Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc Vietcombank Chí Linh 
(thứ 3 từ phải sang) và ông Đặng Hoàng Lương - 

Phó Giám đốc Vietcombank Chí Linh 
(thứ 4 từ trái sang) trao thưởng các tập thể có 

thành tích xuất sắc trong năm 2021

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc Vietcombank Móng Cái (thứ 4 từ phải 
sang) trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2021

Đ/c Giám đốc chi nhánh và đ/c 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký kết Giao ước thi đua

Ban giám đốc Vietcombank Chí Linh và tập thể các phòng thể hiện 
sự quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022

- Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo 
điều hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, 
năm 2022 được đánh giá là năm bứt phá của 
Vietcombank Chí Linh, tập thể cán bộ Chi nhánh 
quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch các chỉ tiêu kinh doanh Trụ sở chính giao.

NHỊP SỐNG

UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen về thành 
tích dẫn đầu khối thi đua các đơn vị sản xuất kinh 
doanh thành phố Móng Cái năm 2021. Các tổ 
chức đoàn thể như Chi bộ, Công đoàn được xếp 
loại vững mạnh xuất sắc. Đoàn thanh niên được 
Thành đoàn Móng Cái tặng Giấy khen trong công 
tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. 
Lực lượng tự vệ của chi nhánh được UBND thành 
phố Móng Cái tặng Giấy khen trong phong trào thi 
đua quyết thắng năm 2021.

Hội nghị cũng đã tổng kết khen thưởng các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2021; đồng 
thời bầu đại biểu dự Hội nghị người lao động 
Vietcombank năm 2022.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Giám đốc chi 
nhánh đã phát động thi đua năm 2022; đồng thời 
tổ chức ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 giữa 
đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc chi 
nhánh và đồng chí Đặng Ngọc Hùng - Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị 
Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Móng Cái; đồng chí Đặng Ngọc Hùng - Phó Giám 
đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng lãnh đạo 
phòng và toàn thể cán bộ nhân viên, người lao 
động của Vietcombank Móng Cái.

Năm 2021, dù phải tiếp tục đối mặt với những 
diễn biến phức tạp do đại dịch COVID-19 gây ra 
cho môi trường kinh tế, xã hội, nhưng với sự đoàn 
kết, quyết tâm nỗ lực phấn đấu, Vietcombank 
Móng Cái đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép: 
vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đảm 
bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, vừa hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh.

Tổng quy mô tài sản sinh lời đến 31/12/2021 
đạt trên 9.800 tỷ đồng, lợi nhuận trên 180 tỷ 
VND, tỷ lệ nợ xấu 0,14%, hoàn thành hầu hết 
các chỉ tiêu kế hoạch được Trụ sở chính giao. 
Vietcombank Móng Cái được đề nghị UBND tỉnh 
Quảng Ninh tặng Cờ dẫn đầu khối thi đua ngân 
hàng thương mại nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 
2021. Vietcombank Móng Cái cũng được đề nghị 

Vietcombank Móng Cái tổ chức Hội nghị 
Tổng kết hoạt động kinh doanh và Hội nghị Người lao động

Đỗ Ngọc Quảng

Ngày 22/01/2022, Vietcombank Móng Cái đã trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 
hoạt động kinh doanh năm 2021 và Hội nghị Người lao động năm 2022. 
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, tất cả thành viên tham dự hội nghị 
đều được test COVID-19.
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Vietcombank Đà Nẵng tổ chức 
Hội nghị Triển khai công tác Đảng năm 2022

Lê Đoàn Duy Minh Phan Thanh Nam

Ngày 22/01/2022, tại thành phố Đà Nẵng,Vietcombank Đà Nẵng đã tổ chức thành 
công Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2022.  

NHỊP SỐNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang 
Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Đà 
Nẵng nhấn mạnh: Năm 2021, trước bối cảnh kinh 
tế trong nước gặp nhiều khó khăn khi làn sóng 
dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát cùng với các 
đợt giãn cách kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề tới 
nền kinh tế và  đời sống xã hội, ngành Ngân hàng 
tiếp tục đóng vai trò trụ cột, hỗ trợ nền kinh tế, 
tích cực đưa ra các giải pháp giảm lãi suất cho 
vay, cơ cấu nợ, cắt giảm chi phí để hỗ trợ khách 
hàng vượt qua khó khăn, đồng thời kiểm soát chất 
lượng tín dụng, tăng cường trích lập dự phòng rủi 
ro, tiết giảm chi phí hoạt động. Bám sát sự  chỉ đạo 
của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank, chính 
quyền thành phố Đà Nẵng; Đảng ủy, Ban Giám 
đốc Vietcombank Đà Nẵng đã chủ động, linh hoạt, 
thích ứng trong tình hình mới; vừa phòng, chống 
dịch COVID-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn sức 
khỏe cho cán bộ, vừa đồng hành, chia sẻ khó khăn 
với khách hàng, duy trì hoạt động kinh doanh liên 
tục, góp phần đảm bảo thông suốt hoạt động tiền 
tệ của kinh tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo 
cáo về công tác Đảng năm 2021, phương hướng 
nhiệm vụ năm 2022 do đồng chí Đặng Ngọc Bửu 
Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc trình 
bày.

Hội nghị đã nhìn lại một năm hoạt động toàn 
diện của chi nhánh trên các mảng hoạt động như: 
lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính 
trị với các chỉ tiêu trọng yếu hoàn thành kế hoạch 
được giao; công tác chính trị tư tưởng; công tác 
xây dựng và phát triển Đảng; công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật Đảng cũng như công tác an 
sinh xã hội, lãnh đạo hoạt động của các tổ chức 
đoàn thể và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Trong ngày 22/01/2022, Vietcombank Đà 
Nẵng cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 
kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 
2022 đến toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh.

Đóng góp vào kết quả chung của hệ thống, 
trong năm 2021, với sự lãnh đạo, 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 Đà Nẵng đã hoàn 

thành hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu được giao: 
hoàn thành 106,5% chỉ tiêu huy động vốn; 104,2% 
chỉ tiêu dư nợ bán buôn; 122,1% chỉ tiêu thu phí 
bảo hiểm nhân thọ; chất lượng tín dụng được 
kiểm soát tốt; lợi nhuận đạt kế hoạch.

Hội nghị cũng đã được nghe, bà Nguyễn Thị 
Lan Hương - Phó Giám đốc trình bày báo cáo chất 
lượng dịch vụ của chi nhánh. 

Hội đồng thi đua khen thưởng Vietcombank 
Đà Nẵng cũng đã tổng kết công tác thi đua - khen 
thưởng năm 2021, quyết định trao tặng Cúp và Cờ 
cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 tập 
thể tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Đà Nẵng đã ghi nhận và biểu dương 
những kết quả đã đạt được của chi nhánh năm 
2021 trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó 
khăn. 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”,  thực hiện 
phương châm hành động “Chuyển đổi, Hiệu quả, 
Bền vững”; trọng tâm là đổi mới mô hình tăng 
trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt 
động, đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu quả 
và nâng cao năng suất lao động, 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 Hưng Yên tổ chức Hội nghị 
Triển khai nhiệm vụ 2022 và Hội nghị Người lao động

Trịnh Thu Tuệ

Ngày 12/02/2022, tại trụ sở chi nhánh, Vietcombank Hưng Yên đã trang trọng 
tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, Triển khai nhiệm vụ 
năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2022. Tham dự hội nghị có đ/c Trần 
Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh; đ/c Nguyễn Minh Nguyệt – 
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; đ/c Hoàng Ngọc Anh – Chủ tịch công đoàn 
cơ sở, Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng ban và hơn 140 cán bộ, nhân viên 
người lao động tại chi nhánh.

Tại hội nghị, chi nhánh đã tổng kết những 
kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh 
năm 2021 và thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá 
những vấn đề còn hạn chế, lắng nghe các tham 
luận nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng của các phòng,ban chi nhánh.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng vinh danh tập 
thể phòng và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ năm 2021, tạo động lực, thúc đẩy hoàn thành 
kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hội nghị là sự kiện quan trọng đối với cán 
bộ nhân viên nhằm phát huy tính dân chủ trực 

tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người 
lao động được biết, được bàn, được tham gia 
ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn 
đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của mình.

Trên tinh thần dân chủ, công khai, hội nghị 
đã tiến hành ký kết thỏa ước thi đua, thỏa ước 
lao động tập thể và phát động phong trào thi đua 
năm 2022, thể hiện sự quyết tâm của toàn thể 
cán bộ, nhân viên chi nhánh ra sức phấn đấu 
thưc hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh doanh đã đề 
ra trong năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Ban Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng tặng hoa, Cúp 
và Cờ cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2021
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NHỊP SỐNG

Bà Nghiêm Thị Hoa - Phó Giám đốc Vietcombank Long An (thứ 6 từ trái sang) trao thưởng cho các cá nhân 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Vietcombank Long An tổ chức Hội nghị Người lao động 
và Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022

Phạm Thị Kim Ngân

Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai 
phương hướng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2022, đồng thời phát huy 
quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động 
được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề 
có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, 
ngày 23/01/2022, Vietcombank Long An đã tổ chức Hội nghị Người lao động và 
Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022. 

Năm 2021, Vietcombank Long An vinh dự 
được TSC đánh giá là chi nhánh hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ. Tại Hội nghị, Ban Giám đốc đã kịp 
thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp 
trong hoạt động của chi nhánh.

Đồng chí Đoàn Thái Sơn - Giám đốc 
Vietcombank Long An đã phân tích cho toàn thể 
hội nghị thấy được bức tranh tổng thể về hoạt 
động kinh doanh của chi nhánh trong năm 2021, 
đặc biệt nhấn mạnh những mặt chưa làm được, 
cần cải thiện mạnh mẽ. Từ đó, toàn thể CBNV chi 
nhánh cùng nhìn nhận lại kết quả đạt được năm 
2021 và đúc kết kinh nghiệm để tập trung thực 
hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hội nghị 
cũng được lắng nghe những ý kiến thảo luận của 

người lao động về việc thực hiện thỏa ước lao 
động tập thể và nghị quyết người lao động nhằm 
đảm bảo thực hiện đúng quy chế, chế độ, bảo vệ 
quyền lợi cho người lao động.

Tại hội nghị, giám đốc Vietcombank Long 
An đã phát động thi đua năm 2022 đến toàn thể 
người lao động, theo hướng bám sát chỉ đạo của 
TSC trong việc thực hiện bộ chỉ tiêu kế hoạch 
năm 2022, đồng thời Ban Giám đốc cùng các 
lãnh đạo phòng chủ chốt đề ra phương án, các 
chương trình thi đua thiết thực, hiệu quả đảm bảo 
kích bán, tăng tốc trong 6 tháng đầu năm 2022, 
nhằm thực hiện tốt bộ chỉ tiêu TSC giao.

Toàn thể Hội nghị đã nhất trí cao và thông 
qua nội dung nghị quyết Hội nghị người lao động 
năm 2022.

Vietcombank Nam Hải Phòng tổ chức 
Hội nghị Người lao động và 

Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022

Ngày 15/01/2022, Vietcombank Nam Hải Phòng đã tổ chức hội nghị 
Người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Đào Mạnh Hùng

Ông Lê Hoàng Cương (thứ 6, từ trái sang) cùng Ban Giám đốc trao tặng hoa và phần thưởng cho các cá 
nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Cương - Giám 
đốc Vietcombank Nam Hải Phòng đã trình 
bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và 
phương hướng hoạt động năm 2022. Trong năm 
qua, chi nhánh đã nỗ lực không ngừng vượt qua 
khó khăn do dịch bệnh COVID-19 để có kết quả 
kinh doanh ấn tượng: hoàn thành và vượt mức 
nhiều chỉ tiêu trọng yếu do TSC giao; đạt giải 
nhất chương trình thi đua phát triển khách hàng 

bán buôn mới quý 2 và quý 3/2021; đạt giải nhất 
thi đua tín dụng SMEs quý II/2021. Chi nhánh đã 
vinh dự được vinh danh trong danh sách các chi 
nhánh hoàn thành tốt tiêu biểu nhiệm vụ năm 
2021.

Những kết quả đạt được nêu trên là nền 
tảng và động lực rất lớn để toàn thể CBNV Viet-
combank Nam Hải Phòng tiếp tục cố gắng hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.
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Vietcombank và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 
ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện

Minh Yến

Vừa qua, tại Hà Nội, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tổng công ty 
Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện.

KẾT NỐI

Chia sẻ trong bài phát biểu tại Lễ ký, ông Lại 
Xuân Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV bày 
tỏ sự tin tưởng đồng hành của Vietcombank cùng 
ACV sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho hai 
bên, mối quan hệ bền chặt giữa hai đơn vị hàng 
đầu sẽ tạo ra những động lực thúc đẩy, góp phần 
vào sự phát triển bền vững của hai đơn vị nói riêng 
cũng như đóng góp vào sự phát triển chung. 

Theo Thỏa thuận được ký kết, Vietcombank 
và ACV cam kết hợp tác toàn diện, lâu dài và cùng 
có lợi trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Hai bên sẽ 
ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, 
đặc biệt trọng tâm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh 
vực: tài trợ vốn cho ACV và các đơn vị thành viên, 
cung cấp các dịch vụ thanh toán và quản lý dòng 
tiền, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, các 
sản phẩm dịch vụ ưu đãi cho cán bộ nhân viên của 
ACV. Ngoài ra, Vietcombank xem xét tài trợ vốn và 
các sản phẩm dịch vụ cho các nhà thầu của ACV. 

Trên cơ sở các điều khoản của thỏa thuận, 
Vietcombank cùng ACV và các đơn vị thành viên 
sẽ cụ thể hóa các nội dung, sản phẩm dịch vụ hợp 
tác, tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu 
đề ra. Trong đó, Vietcombank ưu tiên tài trợ độc 
lập hoặc đầu mối thu xếp hợp vốn cho các Dự án 
Nhà ga, sân bay; đầu tư tài sản cố định và Dự án 
đầu tư khác, bao gồm nhưng không giới hạn các 
Dự án: Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết 
yếu trong Cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư 
xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành 
Giai đoạn 1; Dự án xây dựng Nhà ga hành khách 
T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Dự 
án mở rộng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng 
không quốc tế Nội Bài.

và trở thành một trong những ngân hàng số hoá 
đầu tiên tại Việt Nam cho phép mở tài khoản vào 
bất cứ thời điểm nào, tại bất kỳ đâu, không bị giới 
hạn bởi không gian và thời gian. Khách hàng chỉ 
cần tải ứng dụng Vietcombank trên các chợ ứng 
dụng Appstore/Google Play, nhập số điện thoại, 
thực hiện chụp ảnh giấy tờ tùy thân (chứng minh 
nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu), xác 
thực khuôn mặt là có ngay tài khoản để sử dụng. 

Thấu hiểu được trăn trở này, trong những 
ngày cuối cùng của năm 2021, Vietcombank tiếp 
tục đồng hành, sẻ chia và hỗ trợ khách hàng một 
cách thiết thực thông qua việc miễn toàn bộ phí 
chuyển tiền và phí duy trì dịch vụ trên ngân hàng 
số VCB Digibank, mang đến cho khách hàng sự 
thuận tiện trong trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ 
ngân hàng số.

Bên cạnh đó, từ nay, để nhận thông báo thay 
đổi số dư của tất cả các tài khoản thanh toán, 
thông báo giao dịch chi tiêu thẻ, lịch trả nợ, bằng 
thao tác đơn giản, khách hàng đã có thể kích 
hoạt tính năng OTT Alert hoàn toàn miễn phí trên 
ứng dụng VCB Digibank. OTT Alert là tính năng 
thông báo biến động số dư tài khoản ngay trên 
ứng dụng (app) ngân hàng số VCB Digibank với 
những ưu thế vượt trội và không phụ thuộc vào 
nhà mạng viễn thông. Đặc biệt, OTT Alert là bước 
tiến nhằm thay thế hoàn toàn cho dịch vụ thông 
báo thay đổi số dư qua SMS để tiết kiệm chi phí.

Tham dự, về phía ACV, có ông Lại Xuân Thanh 
- Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Vũ Thế Phiệt – 
Tổng Giám đốc cùng các ông/bà là thành viên 
HĐQT, Ban điều hành ACV cùng sự hiện diện của 
lãnh đạo các Phòng/Ban chức năng của ACV, Ban 
quản lý Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Về phía Vietcombank, có ông Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy 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. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Phạm Quang Dũng 
- Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương, Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng định với 
gần 60 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank 
đã khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại số 1 
tại Việt Nam. Với giá trị vốn hóa khoảng 16,5 tỷ USD, 
Vietcombank dẫn đầu ngành ngân hàng về chất 
lượng và hiệu quả hoạt động. Bên cạnh duy trì kết 
quả hoạt động kinh doanh nổi bật, trong năm 2021, 
Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí đầu ngành về 
nộp ngân sách Nhà nước với số tiền xấp xỉ 11.000 
tỷ đồng. Vietcombank cũng là một trong những 
tổ chức tín dụng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. 
Riêng năm 2021 đã dành 723 tỷ đồng cho công 
tác an sinh xã hội trong đó có 430 tỷ đồng ủng hộ 
công tác phòng chống dịch COVID-19 của ngành 
y tế và các địa phương trên cả nước. Trong năm 
2021 Vietcombank đồng thời dành ngân sách đến 
7.100 tỷ đồng đồng hành cùng khách hàng thông 
qua các gói hỗ trợ lãi suất, giảm phí và giảm lãi 
suất cho vay, giúp khách hàng giảm thiểu tác động 
của dịch COVID-19. Ông Phạm Quang Dũng - Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank đồng thời khẳng định Lễ 
ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa 
Vietcombank và ACV là dấu mốc quan trọng, mở 
ra một chương mới cho mối quan hệ giữa hai đơn 
vị. Vietcombank cam kết sẽ dành những nguồn lực 
tốt nhất, cung cấp những giải pháp tài chính ngân 
hàng toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp 
với nhu cầu và đặc thù kinh doanh của ACV, cũng 
như tăng cường phối hợp với ACV để ngày càng 
thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược 
giữa hai đơn vị.

Những đặc quyền không tiền mặt 
Trong bối cảnh toàn xã hội bị cách ly, giãn 

cách trong một thời gian dài, nhiều doanh nghiệp 
buộc phải dừng hoạt động, học sinh không thể 
đến trường, giao thương trong nước và quốc tế 
đình trệ, số ca nhiễm liên tục gia tăng dẫn tới hệ 
quả là người bệnh khó lòng tiếp cận hiệu quả các 
dịch vụ y tế v.v.. thì chuyển đổi số trở thành cứu 
cánh cho Chính phủ, doanh nghiệp, các ngành, 
địa phương và toàn thể người dân trong cả nước 
để tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh 
doanh và dân sinh.

Theo các chuyên gia, trong hệ sinh thái số ở 
Việt Nam, có ba thị trường nổi bật là viễn thông, 
công nghệ thông tin và thương mại điện tử; 
trong đó, thương mại điện tử, một trong những 
cấu phần trọng yếu nhất của kinh tế số Việt Nam 
tăng trưởng vượt bậc về doanh thu và quy mô 
thị trường, đạt mức 5,2 tỷ USD trong năm 2021. 
Do vậy, việc cần làm ngay lúc này là tăng cường 
nâng cao nhận thức của người dân để thúc đẩy 
quá trình chuyển đổi số kết hợp với tạo hành lang 
pháp lý và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết 
yếu nhằm đẩy nhanh tốc độ số hoá.

Gần nhất, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban 
hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về việc đẩy mạnh 
chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông 
tin trong hoạt động ngân hàng. Với vị thế là ngân 
hàng số 1 tại Việt Nam, Vietcombank đã quyết 
định thực thi các văn bản, chính sách điều hành 
của NHNN bằng việc lựa chọn con đường số hoá 

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách Ban điều hành Vietcombank (bên phải) và ông Vũ 
Thế Phiệt – Tổng Giám đốc ACV ký Thỏa thuận hợp tác

Tính năng thông báo giao dịch qua ứng dụng tăng 
sự tiện lợi cho khách hàng

Khách hàng có thể trải nghiệm mở tài khoản trực 
tuyến thuận lợi

Vietcombank: Số hoá để kết nối bền vững với khách hàng
Trần Mỹ Trang

Đại dịch đã phần nào thay đổi thói quen thanh toán của người dân, vì thế nhiều 
doanh nghiệp trong đó đặc biệt là các ngân hàng cần phải nhanh chóng thích ứng 
theo bước chân người tiêu dùng. Gần nhất tại Vietcombank đã đồng loạt miễn phí 
duy trì dịch vụ và phí chuyển tiền trên VCB Digibank mà không yêu cầu số dư tối 
thiểu. 
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Vietcombank Phú Thọ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ 
dự án Phố đi bộ - Khu nhà ở đô thị Tiên Cát với 
Công ty Cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thủ đô

Nguyễn Viết Bách

Sáng ngày 16/02/2022, tại trụ sở Vietcombank Phú Thọ đã diễn ra Lễ ký kết 
hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Phố đi bộ - Khu nhà ở đô thị Tiên Cát giữa 
Vietcombank Phú Thọ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Văn Tiến Thành - 
Giám đốc Vietcombank Phú Thọ cho biết: “Hợp 
đồng tín dụng tài trợ dự án Phố đi bộ - Khu nhà 
ở Tiên Cát được ký kết là thành quả của sự nỗ 
lực xúc tiến hợp tác của hai đơn vị. Đây sẽ là tiền 
đề để hai bên cùng phát triển mối quan hệ hợp 
tác kinh doanh ngày càng bền chặt. Ông Văn Tiến 
Thành gửi lời cám ơn khách hàng đã tin tưởng 
hợp tác cùng Vietcombank, đồng thời bày tỏ sự 
tin tưởng vào thành công của dự án, đóng góp 
vào hiệu quả chung cho sự phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh Phú Thọ”.  

Ông Nguyễn Văn Niên - Chủ tịch Tập đoàn 
Sông Hồng Thủ đô nhấn mạnh: “Tập đoàn Sông 
Hồng Thủ đô sẽ quyết tâm thực hiện dự án Phố đi 
bộ - Khu nhà ở đô thị Tiên Cát đẹp nhất, tốt nhất, 
nhanh nhất để đóng góp vào sự phát triển chung 
của thành phố Việt Trì cũng như của tỉnh Phú Thọ. 
Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô luôn mong muốn 
trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng 
Vietcombank Phú Thọ hợp tác trong nhiều lĩnh 
vực, nhiều dự án hơn nữa trong và ngoài tỉnh”. 

Phố đi bộ - Khu nhà ở đô thị Tiên Cát là 1 
trong 10 dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ. Công 
trình xây dựng hoàn thành sẽ là điểm nhấn quan 
trọng trong kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Trường Giang 
– Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Thọ; 
ông Nguyễn Văn Niên - Chủ tịch Tập đoàn Sông 
Hồng Thủ Đô; ông Trần Đại Thắng - Tổng Giám 
đốc Công ty Sông Hồng Thủ Đô; ông Văn Tiến 
Thành - Giám đốc Vietcombank Phú Thọ cùng đại 
diện lãnh đạo các phòng ban hai đơn vị.

Dự án Phố đi bộ và Khu nhà ở đô thị Tiên 
Cát, tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ có tổng diện tích 14,2 ha nằm ở vị trí đắc 
địa tại trung tâm thành phố Việt Trì, nối từ đại lộ 
Hùng Vương đến công viên Văn Lang. Dự án có 
tổng đầu tư 1550 tỷ đồng, trong đó vốn tài trợ dự 
án của Vietcombank là 950 tỷ đồng. Không gian 
kiến trúc cảnh quan khu nhà ở đô thị Tiên Cát, 
phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì được hình 
thành bởi các khu chức năng chính bao gồm: khu 
đất nhà ở; đất công cộng, đất quảng trường, đất 
công trình giáo giục, đất hồ, đài phun nước, nhạc 
nước, đất cây xanh. Khu vực phố đi bộ với chiều 
dài khoảng 690 m, rộng 17,0 m nối dài từ đường 
Hùng Vương tới khu vực quảng trường. Đây là 
khu vực cho người dân đi bộ thư giãn cuối ngày. 
Các công trình được thiết kế với kiến trúc tân cổ 
điển, đồng bộ gây ấn tượng về một khu đô thị cao 
cấp, sang trọng, có tính tổ chức cao.

Ông Văn Tiến Thành- Giám đốc Vietcombank 
Phú Thọ (bên phải) cùng ông Trần Đại Thắng- Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng 

Thủ Đô ký kết  hợp đồng tín dụng tài trợ vốn. 

Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm chúc mừng thành 
công của lễ ký kết.

 

Vietcombank Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích 
Cố đô Huế lắp đặt màn hình LED tại Điện Thái Hòa 

phục vụ khách tham quan

Vietcombank Hải Dương đồng hành quảng bá thương hiệu 
nông sản địa phương

Nguyễn Anh Tuấn 

Nguyễn Thị Thu Thảo

Sáng 25/01/2022, tại khu di tích Kinh thành Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 
và Vietcombank Huế đã phối hợp đưa vào hoạt động màn hình LED diễn giải lịch sử 
Điện Thái Hòa và thông tin di sản văn hóa Huế nhằm phục vụ du khách tham quan 
trong thời gian di tích Điện Thái Hoà đóng cửa để bảo tồn, trùng tu.

Chiều ngày 15/2/2022, tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã diễn ra 
Lễ hội thu hoạch cà rốt tỉnh Hải Dương năm 2022. Vietcombank Hải Dương vinh dự 
được UBND tỉnh Hải Dương lựa chọn là đơn vị phối hợp với Sở Nông nghiệp 
& Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức lễ hội - khởi đầu cho mùa vụ thu hoạch và 
xuất khẩu cà rốt thắng lợi của tỉnh nhà.

Màn hình led quảng bá thông tin tại Điện Thái 
Hòa do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và 

Vietcombank Huế phối hợp thực hiện

Các đồng chí lãnh đạo Bộ NN & PTNT, lãnh đạo tỉnh 
Hải Dương thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội 
thu hoạch cà rốt tỉnh Hải Dương năm 2022

lưu giữ hệ thống văn thơ theo hình thức trang 
trí nhất thi, nhất họa độc đáo đã được UNESCO 
công nhận Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký 
ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

nước ngoài, đặc biệt là sự góp mặt của các nghệ 
sĩ, vận động viên nổi tiếng là những người con 
của của quê hương Hải Dương như: NSUT Đăng 
Dương, danh hài Bình Trọng, cầu thủ Hoàng Đức, 
cầu thủ Trọng Đại, cầu thủ Đức Chiến. 

Màn hình LED có kích thước 4,5m x 2,5m, 
phần mỹ thuật do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố 
đô Huế thiết kế có cấu trúc như một bức bình 
phong gắn liền với di sản. Tại đây sẽ trình chiếu 
các video 3D, HD để giới thiệu về điện Thái Hòa 
các nội dung về lịch sử, kiến trúc và hiện vật cũng 
như về văn hóa Huế. Ngoài ra, hằng ngày, vào các 
khung giờ cố định sẽ có chương trình diễn xướng 
nghệ thuật của Nhà hát nghệ thuật truyền thống 
Cung đình Huế biểu diễn tại khu vực này, màn 
hình LED sẽ trình chiếu các video phù hợp với các 
tiết mục biểu diễn.

Điện Thái Hòa được xây dựng vào năm 
1805 tại khu vực Đại Cung Môn, là công trình 
kiến trúc tiêu biểu của di tích Cố đô Huế còn 
được lưu giữ nguyên vẹn cho đến nay. Đây 
không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là nơi 

Hải Dương được biết đến là vùng đất được 
thiên nhiên ưu đãi, ban tặng điều kiện thuận lợi về 
khí hậu, đất đai màu mỡ; nông dân.

Chính từ việc được nuôi dưỡng từ những 
hạt phù sa màu mỡ của sông Thái Bình sông Kinh 
Thầy, kết hợp với thời tiết khí hậu ôn hòa đã tạo 
nên chất lượng riêng biệt cho cà rốt Hải Dương 
với độ giòn và vị ngon ngọt khác biệt với cà rốt 
của bất cứ nơi đâu. Cà rốt là một trong 8 nông sản 
chủ lực của Hải Dương, trong đó 80% sản lượng 
được xuất khẩu đi các nước Châu Âu, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Trung Đông,…

Điểm nhấn của lễ hội là cuộc thi thu hoạch cà 
rốt đã thu hút được đông đảo sự tham gia của các 
đại biểu khách mời là người Việt Nam và người 
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Vietcombank Bắc Giang tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác 
với Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang 

Phòng Kế toán

Sáng ngày 26/01/2022, tại trụ sở chi nhánh, Vietcombank Bắc Giang đã tổ chức Lễ 
ký thỏa thuận hợp tác với Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Giang. 

(ASXH) của tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là công tác xây 
dựng trường học, tài trợ học bổng cho học sinh 
nghèo. Đến nay, Vietcombank Bắc Giang đã tài trợ 
xây dựng 4 trường học trên địa bàn tỉnh và có kế 
hoạch tài trợ xây dựng 01 trường học tại huyện Tân 
Yên vào năm 2022.

Năm 2021, Vietcombank Bắc Giang đã thực 
hiện thành công chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang 
trong việc triển khai thanh toán dịch vụ công cho các 
đơn vị Sở, ngành, cơ quan trực thuộc của UBND 
tỉnh, UBND thành phố, huyện có thủ tục hành chính 
thực hiện dịch vụ công cấp độ 4. Tiếp nối thành công 
đó, Vietcombank Bắc Giang mong muốn sẽ đem lại 
các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, giải pháp 
thanh toán tại các cơ sở giáo dục, góp phần tiết 
kiệm thời gian cho giáo viên và phụ huynh học sinh 
trong việc thanh toán và quản lý các khoản nộp học 
phí, thanh toán lương cho cán bộ giáo viên… cũng 
như cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện 
đại chính sách ưu đãi cho cán bộ ngành giáo dục.

cả các ngân hàng tại Việt Nam, chính sách cho 
vay lãi suất ưu đãi cho cán bộ ngành giáo dục, 
… Hai Bên thống nhất thường xuyên phối hợp 
thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn tới 
phụ huynh, học sinh biết và sử dụng các dịch vụ 
thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

Thông qua lễ ký kết, Vietcombank Bắc Giang 
mong muốn đẩy mạnh dịch vụ thanh toán không 
dùng tiền mặt rộng rãi tới các sở, ngành theo chủ 
trương UBND tỉnh Bắc Giang, đóng góp tích cực 
vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Vietcombank Bắc 
Giang đã trao học bổng và các suất quà tết trị 
giá 250 triệu đồng cho học sinh nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong 
đó bao gồm: 15 suất học bổng “Theo em đến 
trường” với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng (12 
triệu đồng/năm) và 140 suất quà Tết (mỗi suất 
quà trị giá 500.000 đồng).

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời, có ông 
Nguyễn Văn Oánh - Giám đốc Ngân hàng nhà nước 
tỉnh Bắc Giang. Về phía Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, 
có ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở; ông Nguyễn 
Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở; ông Nguyễn Văn 
Phái - Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc 
Giang cùng đại diện Ban Giám hiệu một số trường 
trên địa bàn và các cháu học sinh của các trường. 
Về phía Vietcombank Bắc Giang, có ông Lê Hồng 
Tâm – Giám đốc chi nhánh cùng các ông/bà trong 
Ban Giám đốc, trưởng các phòng của chi nhánh.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Hồng Tâm – 
Giám đốc Vietcombank Bắc Giang thông tin tới các 
đại biểu về kết quả hoạt động của Vietcombank 
Bắc Giang. Sau 12 năm hoạt động, Vietcombank 
Bắc Giang có quy mô huy động vốn và tín dụng đạt 
trên 20.000 tỷ đồng, nợ xấu được kiểm soát ở mức 
thấp dưới 0,5%, lợi nhuận bình quân trên 1 cán bộ 
đứng đầu trong hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Giang. 
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietcombank Bắc 
Giang luôn quan tâm tới hoạt động an sinh xã hội 

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, ông Tạ 
Việt Hùng đã đánh giá cao uy tín và khả năng 
cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Vietcombank 
Bắc Giang. Sở GD&ĐT xác định Vietcombank 
Bắc Giang là đối tác chiến lược lâu dài trong việc 
cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân 
hàng hiện đại tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn 
tỉnh. Theo đó, các cơ sở giáo dục ưu tiên sử 
dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng 
của Vietcombank nhằm khai thác tối đa tiềm 
năng, tăng hiệu quả hoạt động của mỗi Bên trên 
cơ sở đảm bảo cân bằng lợi ích tổng thể của 
các Bên trong quá trình hợp tác. Sở GD&ĐT tỉnh 
Bắc Giang sẽ phối hợp, hỗ trợ Vietcombank Bắc 
Giang nhằm đem lại những giá trị thiết thực cho 
cộng đồng qua công tác ASXH hàng năm như tài 
trợ xây dựng trường học, trao học bổng cho các 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Tại buổi Lễ, Vietcombank Bắc Giang và Sở 
GD&ĐT đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm 
đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ 
tài chính - ngân hàng tại các cơ sở giáo dục như: 
cung cấp các phương thức thanh toán học phí 
cho nhà trường, các cơ sở giáo dục bao gồm: 
thanh toán trực tuyến qua ứng dụng; thanh toán 
qua QR code; dịch vụ thanh toán qua máy cà thẻ; 
chuyển tiền học phí qua tài khoản và thu học phí 
tại quầy giao dịch; cung cấp phương thức thanh 
toán lương qua tài khoản cho cán bộ ngành giáo 
dục đồng thời có chính sách miễn giảm phí khi 
cán bộ ngành giáo dục, học sinh, phụ huynh học 
sinh sử dụng dịch vụ tại ngân hàng: Miễn phí duy 
trì và sử dụng tài khoản Vietcombank, không yêu 
cầu duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản, Miễn 
phí phát hành thẻ ATM, Miễn phí chuyển tiền với 
dịch vụ chuyển nhận ngay lập tức 24/7 tới tất 

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vietcombank Bắc Giang và Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang
Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Bắc Giang (ngoài cùng bên trái) và ông Tạ Việt Hùng – Giám đốc Sở 

GD&ĐT tỉnh Bắc Giang (ngoài cùng bên phải) trao quà Tết và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Bắc 
Giang (thứ 2 từ phải sang) trao biểu trưng số tiền 

tài trợ học bổng và các suất quà Tết cho học sinh 
nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho Giám đốc Sở 

GD&ĐT tỉnh Bắc Giang
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nguyện năm 2022 do Tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu 
tổ chức là một trong rất nhiều hoạt động ý nghĩa 
để toàn thể đoàn viên công đoàn và đoàn viên 
thanh niên Vietcombank Vũng Tàu lan tỏa sự yêu 
thương đến các hoàn cảnh khó khăn, mang đến 
niềm vui cho các em nhân dịp Xuân mới.

triệu đồng cho các gia đình chính sách và hộ 
nghèo nhằm giúp người dân có điều kiện tốt hơn 
để vui Xuân đón Tết.

Vietcombank Vũng Tàu tích cực ủng hộ hoạt động 
Xuân tình nguyện 2022 khối thanh niên công nhân của 

Tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu
Nguyễn Minh Chất 

Phạm Thị Kim Ngân

Hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ của Tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu về việc hỗ trợ xe 
đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa trên 
địa bàn tỉnh, thuộc chương trình “Xuân tình nguyện 2022 khối thanh niên công 
nhân”, Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi 
nhánh Vũng Tàu (Vietcombank Vũng Tàu) phối hợp với Đoàn thanh niên Vietcom-
bank Vũng Tàu đã tích cực vận động cán bộ nhân viên chi nhánh tham gia ủng hộ 
nhằm trao tặng những món quà thật ý nghĩa đến các em thiếu nhi. 

Vietcombank Vũng Tàu đã huy động được 20 
triệu đồng từ đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh 
niên của các phòng ban và mua tặng 10 chiếc xe 
đạp ủng hộ chương trình. Trên cơ sở đánh giá 
kết quả hoạt động đã đạt được, Ban Giám đốc 
Vietcombank Vũng Tàu đã khen thưởng cho các 
tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và tiêu 
biểu trong năm 2021.

Sáng ngày 21/01/2022, tại nhà sinh hoạt của 
đồng bào dân tộc Chơ-Ro (xã Long Tân, huyện 
Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Bí thư Đoàn thanh 
niên Vietcombank Vũng Tàu, đại điện Chi đoàn 
cơ sở đã trao tặng 10 chiếc xe đạp đến tận tay 
các em thiếu nhi dân tộc Chơ-Ro có hoàn cảnh 
khó khăn. Vietcombank Vũng Tàu có truyền thống 
tương thân tương ái và đồng cảm sâu sắc với các 
em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng như các em 
thiếu nhi dân tộc ở vùng sâu vùng xa. Xuân tình 

Nhân dịp xuân Nhâm Dần, ngày 22/01/2022, 
Vietcombank Long An đã phối hợp cùng chính 
quyền địa phương xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân 
Thạnh, tỉnh Long An trao 60 phần quà, trị giá 30 

Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank Vũng Tàu trao 
tặng 10 chiếc xe đạp cho trẻ em dân tộc Chơ-Ro

Ông Nguyễn Thái Phong - Trưởng PGD Kiến Tường 
- Vietcombank Long An (hàng 2 thứ 3 từ trái sang); 

ông Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa 
Lập (hàng thứ 2 thứ 2 từ phải sang) và ông Đinh Văn 
Định - Chủ tịch UBND xã Tân Hòa Lập (hàng thứ 2 

ngoài cùng bên phải) 

KẾT NỐI

Vietcombank Long An tặng quà Tết các gia đình chính sách, 
hộ nghèo nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022

Vietcombank Bình Định đồng hành cùng 
thanh niên công nhân vui đón Tết Nhâm Dần 2022

Đoàn thanh niên Vietcombank Nam Hải Phòng tổ chức 
chương trình thiện nguyện “Tết sẻ chia” năm 2022

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết cổ truyền Xuân Nhâm Dần 2022, nhằm tạo 
không khí đón tết vui tươi, phấn khởi cho thanh niên công nhân trong dịp 
năm mới, sáng ngày 20/01/2022, tại khu công nghiệp (KCN) Phú Tài, Chi đoàn 
Vietcombank Bình Định phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và 
Ban Thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định tổ chức chương trình 
“Đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2022”.

Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như 
tính mạng, sức khỏe và đời sống của nhân dân. 

Tại chương trình, Chi đoàn Vietcombank 
Bình Định đã trao tặng 50 suất quà cho thanh niên 
công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc 
tại các công ty trên địa bàn KCN Phú Tài. Đây là 
hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa thiết thực, 
thể hiện tinh thần xung kích, tương thân, tương ái 
của tuổi trẻ, chung sức giúp đỡ đoàn viên, thanh 
niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết 
ấm áp, nhiều niềm vui.

Với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ và động viên 
những người dân có hoàn cảnh khó khăn, những 
mảnh đời bất hạnh kém may mắn, mang đến cho 
mọi người một cái Tết ấm áp, ngày 14/01/2022, 
Đoàn thanh niên Vietcombank Nam Hải Phòng 
đã tổ chức chương trình thăm hỏi và trao quà tại 
Trại Nấm Thiện Giao – nơi nuôi dưỡng, chăm sóc 
và dạy nghề cho con em các cựu chiến binh bị 
di chứng chất độc màu da cam, với mong muốn 
chương trình sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần 
tương thân tương ái, kết nối yêu thương để động 
viên các em thêm dũng cảm, tự tin vượt qua khó 
khăn và vươn lên trong cuộc sống

Lê Thị Lan Chi

Đào Mạnh Hùng

Đồng chí Lê Thị Lan Chi – Phó Bí thư Chi đoàn 
Vietcombank Bình Định (thứ 2 từ trái sang), và 

đ/c Bùi Lê Khánh – UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn 
Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định (thứ 2 từ phải 

sang) trao tặng 50 suất quà cho thanh niên công 
nhân có hoàn cảnh khó khăn tại KCN Phú Tài

Đoàn Thanh niên Vietcombank Nam Hải Phòng trao 
quà Tết cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại 

Trại Nấm Thiện Giao
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Vietcombank Tiền Giang tặng quà Tết cho hộ nghèo 
trên địa bàn tỉnh

Vietcombank Hưng Yên tặng quà Tết cho người nghèo 
nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, Vietcombank Tiền Giang đã phối hợp với 
Uỷ ban MTTQ các huyện/thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trao tặng 300 phần quà 
cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 300 triệu đồng.

Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tiếp tục 
triển khai các chương trình an sinh xã hội (ASXH) nhân dịp Tết nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022, trong 2 ngày 24 và 25/01/2022, Công đoàn Vietcombank Hưng 
Yên đã đi thăm, chúc tết và tặng quà cho các trẻ em nghèo khuyết tật, mồ côi, có 
hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và mẹ Việt 
Nam Anh hùng tại các huyện có điểm giao dịch của Vietcombank Hưng Yên. 

Năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của đại 
dịch COVID-19, nhiều hộ gia đình vốn đã khó khăn 
nay càng thêm vất vả trong cuộc sống hàng ngày. 
Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn đó, nhân 
dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, 
Ban giám đốc Vietcombank Tiền Giang đã đến 
thăm hỏi và tặng quà cho gia đình hộ nghèo có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với tinh thần “của ít lòng nhiều”, mỗi phần quà 
trị giá 1 triệu đồng/1 hộ nghèo do Vietcombank 
Tiền Giang trao tặng góp phần chia sẻ khó khăn, 
mang đến cho bà con thêm nhiều niềm vui, tình 
cảm để đón một cái Tết ấm áp.

Theo đó, Vietcombank Hưng Yên đã trao tặng 
200 suất quà, tổng giá trị 100 triệu đồng nhằm san 
sẻ, động viên kịp thời đến các gia đình chính sách, 
hộ nghèo với mong muốn mang đến cho mọi 
người một cái Tết ấm áp. Trước đó, Vietcombank 
Hưng Yên cũng đã đến trao tặng nhiều phần quà 
cho trẻ em nghèo khuyết tật trường phục hồi 
chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật tại 
huyện Tiên Lữ.

Cũng trong dịp này, hưởng ứng chương 
trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo năm 2022”, 
Vietcombank Hưng Yên đã trao tặng 300 lít tương 
trị giá 9 triệu đồng, như là một phần quà nhỏ, lời 
cảm ơn, động viên, trao hơi ấm, không khí tết nơi 
đất liền tới các chiến sĩ ngoài đảo xa. 

Đây là hoạt động thường niên của chi 
nhánh mỗi khi Tết đến Xuân về, thể hiện sự 
quan tâm, chăm sóc, lòng nhân ái đối với những 

Đại diện Vietcombank Tiền Giang (thứ 4 từ trái sang) 
trao quà Tết cho hộ nghèo tại xã Bình Ninh, huyện 

Chợ Gạo, Tiền GiangÔng Nguyễn Đình Viễn – Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Thanh Xuân (thứ 2 từ phải sang) trao tặng 

quà Tết cho đại diện Sở LĐTBXH Hà Nội và Phòng 
LĐTBXH quận Thanh Xuân để chuyển đến người nghèo

Ông Hoàng Ngọc Anh – Phó giám đốc, Chủ tịch 
CĐCS Vietcombank Hưng Yên (thứ 7 từ trái sang) 

trao quà tới hộ gia đình nghèo, hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ân Thi 

Hoàng Hồng Quân

KẾT NỐI

Lê Công Chuẩn

hoàn cảnh khó khăn, tinh thần trách nhiệm của 
mỗi cán bộ, người lao động Vietcombank Hưng 
Yên với cộng đồng.

đỡ các gia đình hoàn cảnh có được cái Tết Nhâm 
Dần đầm ấm, hạnh phúc.

Vietcombank Thanh Xuân trao tặng quà Tết cho 
các gia đình có hoàn cảnh trên địa bàn

Vietcombank Bắc Giang tặng quà Tết cho 
gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn

Với mong muốn có một Tết Nhâm Dần 2022 đầm ấm cho các gia đình có hoàn cảnh 
trên địa bàn quận Thanh Xuân, ngày 21/01/2022, tại trụ sở Phòng Lao động thương 
binh xã hội quận Thanh Xuân, Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành 
Đoàn thanh niên cơ sở Vietcombank Thanh Xuân đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên 
Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội tổ chức chương trình từ thiện 
trao tặng 10 phần quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh trên địa bàn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, hưởng ứng phong trào 
“Vietcombank chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ ngày 
12 đến 16/01/2022,, Vietcombank Bắc Giang đã phối hợp với chính quyền 
địa phương tổ chức chương trình tặng quà Tết cho gia đình chính sách, các 
hộ nghèo, cận nghèo, học sinh nghèo vượt khó tại địa bàn TP Bắc Giang và 
các huyện Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên; 
với tổng 550 suất quà, giá trị là 320 triệu đồng.

Tham dự chương trình an sinh xã hội lần 
này có sự tham gia của ông Nguyễn Khánh Duy 
– Bí thư Đoàn thanh niên Sở LĐTBXH Hà Nội, bà 
Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng phòng LĐTBXH 
quận Thanh Xuân; về phía Vietcombank Thanh 
Xuân gồm có ông Nguyễn Đình Viễn – Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở, Phó giám đốc và đại diện Công 
đoàn, Đoàn thanh niên Chi nhánh.

Tại chương trình An sinh xã hội lần này, 
Vietcombank Thanh Xuân đã trao tặng 10 suất 
quà, với tổng giá trị 25 triệu đồng cho những đối 
tượng hộ gia đình cận nghèo, đối tượng người có 
công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quận 
Thanh Xuân. Mặc dù giá trị không lớn song đã thể 
hiện được tinh thần “Tương thân tương ái” của 
CBCNV Vietcombank Thanh Xuân góp phần giúp 

Những phần quà trao đi mang theo sự ấm 
áp tình người Vietcombank, mang ý nghĩa tinh 
thần, tri ân gia đình có công với cách mạng, động 
viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón 
Tết thêm vui tươi, đầm ấm; các em học sinh có 
động lực vươn lên học tốt, qua đó thể hiện truyền 
thống tương thân tương ái, vai trò, trách nhiệm 
của Vietcombank đối với cộng đồng và xã hội.

Nguyễn Xuân Vĩnh Thành

Phòng Kế toán

Ông Lê Xuân Trường – Phó Giám đốc Vietcombank 
Bắc Giang (thứ 2 từ phải sang) trao quà Tết cho 

UBMTTQ huyện Lạng Giang 
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Vietcombank Bắc Ninh với các hoạt động ASXH nhân dịp 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, hưởng ứng phong trào 
“Vietcombank chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, 
Vietcombank Bắc Ninh đã phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh Bắc Ninh, chính quyền địa phương tổ chức chương trình tặng quà Tết 
cho các hộ nghèo tại huyện Thuận Thành với tổng 100 suất quà, trị giá  
60 triệu đồng; tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách 
trên địa bàn phường Đại Phúc với tổng 40 suất quà, trị giá  24 triệu đồng. 

Đỗ Thị Ánh Ngọc

KẾT NỐI

Thực hiện cuộc vận động của Công đoàn 
Vietcombank, hưởng ứng phong trào “Cả nước 
chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại 
phía sau”, toàn thể cán bộ, đoàn viên chi nhánh 
đã nhiệt tình hưởng ứng với tổng số 152/152 cán 
bộ (đạt 100%), tổng số tiền đóng góp ~82 triệu 
đồng đã được chuyển toàn bộ về Quỹ công đoàn 
Vietcombank.

Tổng số tiền thực hiện các chương trình 
ASXH nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần của 
Vietcombank Bắc Ninh là ~ 226,5 triệu đồng, 
những phần quà trao đi mang theo sự ấm áp 
tình người Vietcombank, mang ý nghĩa tinh thần, 
tri ân người có công với cách mạng, động viên 
những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết 
thêm vui tươi, đầm ấm, qua đó thể hiện truyền 
thống tương thân tương ái, vai trò, trách nhiệm 
của Vietcombank đối với cộng đồng và xã hội.

Cũng trong dịp này, thấm nhuần đạo lý “Uống 
nước nhớ nguồn’’, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây’’, như 
một chương trình thường niên của Vietcombank 
Bắc Ninh, chiều ngày 24/01/2022, bà Nguyễn Thị 
Thu Hương – Phó giám đốc, Chủ tịch CĐCS đã 
đại diện Vietcombank Bắc Ninh đến thăm và trao 
quà Tết tới Trung tâm Điều dưỡng Thương binh 
Thuận Thành (Ninh Xá, Thuận Thành) với số tiền 20 
triệu đồng; thăm và trao tiền phụng dưỡng hàng 
quý, quà Tết tới Mẹ VNAH Nguyễn Thị Khiêm (Lạc 
Hoài, Song Hồ, Thuận Thành) với số tiền 6,5 triệu 
đồng.

Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán, Chi nhánh đã 
trao tặng 14 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) đến 
14 gia đình cán bộ nhân viên chi nhánh có người 
thân ốm nặng dài ngày, mắc bệnh hiểm nghèo; 
trao tặng quà Tết và tiền hỗ trợ tới 8 trẻ em mồ côi 
có hoàn cảnh khó khăn do các Tổ công đoàn chi 
nhánh nhận đỡ đầu, số tiền 20 triệu đồng. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc, 
Chủ tịch CĐCS Vietcombank Bắc Ninh (thứ 2, 
từ phải sang) thăm và tặng quà Trung tâm điều 

dưỡng thương binh Thuận Thành.

Ông Đỗ Đình Hữu - Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK các cơ 
quan và DN tỉnh Bắc Ninh (ngoài cùng bên trái), bà 

Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc, 
Chủ tịch CĐCS Vietcombank Bắc Ninh (thứ hai từ 
trái sang) trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo tại 

huyện Thuận Thành.

Công đoàn Vietcombank Hải Dương trao 600 suất quà Tết 
cho người nghèo nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 

Chiều ngày 27/01/2022, Công đoàn Vietcombank Hải Dương phối hợp với Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Hải Dương tổ chức trao 600 suất quà Tết với 
tổng số tiền là 300 triệu đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn 
tại các huyện Tứ Kỳ, huyện Nam Sách (xã Nam Trung), huyện Thanh Hà (xã Thanh 
Thủy) và Thành phố Hải Dương (phường Tân Bình và phường Thanh Bình). Trong 
đó trao tặng cho người nghèo huyện Tứ Kỳ 100 triệu đồng, các địa phương còn 
lại là 50 triệu đồng/xã, phường.

Đây là hoạt động thường niên, có ý nghĩa 
thiết thực của Công đoàn Vietcombank Hải 
Dương nhân dịp Tết đến Xuân về. Các cán bộ 
Vietcombank Hải Dương mong muốn những 
phần quà được trao tặng sẽ góp phần chia sẻ 
khó khăn với người dân, mong mỗi gia đình, mỗi 
người dân đều được đón Tết trong không khí 
đầm ấm, an vui.

Bà Hoàng Thị Kim Ngân – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hải Dương (thứ 4 từ trái sang) 
trao biển tặng quà cho người nghèo trên địa bàn phường Thanh Bình

Nguyễn Thị Thu Thảo
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Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 
tặng quà Tết cho người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 

tại 3 huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi
Đào Nguyễn Tấn Phát

KẾT NỐI

Nằm trong kế hoạch hoạt động an sinh xã hội (ASXH) của Chi nhánh trên địa bàn 
Tp. Hồ Chí Minh, sáng ngày 27/01/2022 vừa qua, Vietcombank Tp. HCM đã trao 
tặng 600 phần quà Tết Nhâm Dần 2022 cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại 03 
huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi với tổng giá trị 300 triệu đồng được đóng 
góp từ CBNV Chi nhánh.

Chương trình được sự kết nối và tổ chức 
bởi Đảng ủy khối Dân-Chính-Đảng Tp. HCM 
nhằm kêu gọi các doanh nghiệp cùng đóng góp 
để chăm lo cho những người dân gặp nhiều 
khó khăn có một cái Tết Nhâm Dần đầm ấm.

Tham dự chương trình có Bà Nguyễn Thị 
Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân Tp. HCM cùng các ông/bà là đại diện 
các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trực thuộc 
Đảng ủy khối Dân-Chính-Đảng Tp. HCM.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Văn Khanh – 
Phó Giám đốc Vietcombank Tp. HCM, Chủ tịch 
công đoàn đại diện Chi nhánh cảm ơn Đảng 
ủy khối Dân-Chính-Đảng Tp. HCM đã luôn tạo 
nhiều cơ hội kết nối giữa Vietcombank Tp. HCM  
và các địa phương. Từ đó Vietcombank Tp. 
HCM thực hiện được những hoạt động ASXH ý 
nghĩa, được gửi gắm tình cảm thân ái, sẻ chia 
của tập thể CBNV người lao động đến những 
hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, 
đặc biệt trong năm 2021 vô cùng biến động 
do đại dịch COVID-19 mà Củ Chi, Hóc Môn và 
Bình Chánh là 03 địa phương chịu ảnh hưởng 
rất nặng nề.

Với mỗi phần quà là một túi an sinh cùng 
tiền mặt, dù không nhiều nhưng phần nào giúp 
cho những hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết 
Nhâm Dần ấm áp tình người, thể hiện được 
truyền thống văn hóa Vietcombank nhân văn, 
tương thân tương ái.

Ông Bùi Văn Khanh – Phó Giám đốc Vietcombank 
Tp HCM , Chủ tịch Công đoàn (thứ 6 từ trái sang) 
tặng quà cho các bé thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn tại 03 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh

Đại diện Vietcombank Tp HCM cùng các lãnh đạo 
Thành ủy, HĐND, Đảng ủy khối Dân-Chính-Đảng 

trao tặng biểu trưng cho đại diện các huyện Củ Chi, 
Hóc Môn và Bình Chánh

Vietcombank Thủ Đức cùng Thành đoàn Thủ Đức 
tặng quà Tết cho các hộ gia đình

Đại diện Vietcombank Thủ Đức và Thành đoàn Thủ Đức trao quà Tết cho 
các gia đình chính sách phường Linh Trung

Vietcombank Thủ Đức trao tặng quà Tết trên 
địa bàn TP.Thủ Đức

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022, trong 2 ngày 26 - 27/01/2022, 
Vietcombank Thủ Đức trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Trần Văn Sang

Chương trình ý nghĩa này được Vietcombank 
Thủ Đức phối hợp với Thành đoàn TP. Thủ 
Đức và Chính quyền địa phương của 05 điểm 
Vietcombank Thủ Đức có đặt Trụ sở chính/phòng 
giao dịch, tổ chức. Chương trình đã thăm hỏi, trao 
tặng 100 phần quà, mỗi phần quà 1.000.000 VND 
gồm hiện vật nhu yếu phẩm và hiện kim. 

Đây là hoạt động thường niên, nhằm chung 
tay với Chính quyền địa phương, chia sẻ khó 
khăn bà con trên địa bàn, đặc biệt là phải chịu 
ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời 
gian qua. Tuy số tiền hỗ trợ các hộ gia đình không 
lớn nhưng thể hiện tấm lòng của cán bộ, nhân 
viên, người lao động Vietcombank Thủ Đức nhằm 
san sẻ phần nào những khó khăn với bà con địa 
phương nhân dịp Tết đến Xuân về, giúp đỡ bà 
con đón Tết Nhâm Dần đầm ấm bên gia đình và 
người thân.
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KẾT NỐI

Vietcombank Bắc Bình Dương với chuỗi hoạt động 
tình nguyện chào Xuân Nhâm Dần 2022 

Trước đó, ngày 21/01/2022, chi nhánh đã 
phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Bến 
Cát đi thăm, chúc Tết và tặng quà đồn biên phòng 
Bù Đốp, Phước Thiện trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước. Đây là hoạt động thường niên rất có ý 
nghĩa nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ đang 
ngày đêm canh giữ vùng trời Tổ quốc.

Kể từ khi hoạt động trên địa bàn, 
Vietcombank Bắc Bình Dương luôn quan tâm 
đến các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt trong 
bối cảnh hiện tại nhằm chung tay góp sức với 
chính quyền địa phương nhanh chóng đẩy lùi 
dịch bệnh, đưa Bình Dương trở về trạng thái 
bình thường mới để tiếp tục phát triển kinh tế 
xã hội, ổn đinh đời sống người dân.

Sáng ngày 26/01/2022, Vietcombank Bắc Bình Dương đã trao tặng 26 triệu đồng 
cho các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19. Số tiền do các đoàn viên, thanh niên chi nhánh nuôi heo đất để thực hiện 
các hoạt động tình nguyện dịp Tết Nguyên đán. Chi nhánh cũng đồng thời trao tặng 
10 bộ máy tính cho Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Bến Cát nhằm hỗ trợ công tác 
dạy và học trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh. Cùng ngày, chi nhánh đã ủng hộ 
kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo thị xã Bến Cát với số tiền 50 triệu đồng.

Hoàng Thị Hải

Bà Đỗ Thùy Trang – Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Bình Dương (bên phải) trao tặng kinh phí cho 
người nghèo thị xã Bến Cát nhân dịp Tết Nguyên đán

Bà Đặng Thị Thành – Bí thư Đoàn cơ sở Vietcombank 
Bắc Bình Dương (hàng 2 thứ 2 từ trái sang), trao học 

bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vietcombank Nam Hà Nội trao quà Tết cho 
17 gia đình công nhân

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng ngày 27/01/2022, Vietcombank 
Nam Hà Nội đã phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 
(Tập đoàn) trao quà Tết cho 17 gia đình công nhân của Tập đoàn không may bị 
tai nạn lao động năm 2021.

Mỗi phần quà tặng trị giá 5 triệu đồng là tấm 
lòng của tập thể CBNV Vietcombank Nam Hà 
Nội gửi đến các gia đình với mong muốn chia sẻ 
phần nào những khó khăn của các gia đình. Đây 
là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự 
quan tâm, tương thân tương ái “Lá lành đùm lá 
rách” của Vietcombank Nam Hà Nội, qua đó thể 
hiện trách nhiệm với cộng đồng, góp phần cùng 
với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt 
Nam chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các 
gia đình công nhân đón một cái Tết ấm áp.

Đại diện CĐCS Vietcombank Nam Hà Nội trao quà tặng cho đại diện Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp 
Than Khoáng sản Việt Nam để gửi đến các gia đình công nhân của Tập đoàn

Phạm Quỳnh Hoa



40 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 342 - THÁNG 3/2022 41CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 342 - THÁNG 3/2022

KẾT NỐI

Vietcombank Tây Ninh phối hợp Bảo hiểm xã hội Tây Ninh 
trao quà mang Tết ấm đến với người nghèo 

Sáng ngày 28/01/2022, đồng hành cùng Chương trình “Tặng thẻ Bảo hiểm y tế, 
mang tết ấm đến người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022”, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Ninh (Vietcombank chi nhánh Tây Ninh), 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã 
Thạnh Tân, xã Bình Minh, Phường Ninh Sơn và Phường Ninh Thạnh thuộc 
Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tổ chức trao tặng 300 Thẻ Bảo hiểm y tế (Thẻ BHYT) 
cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, phường.

Nguyễn Thị Hằng

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Huấn - 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, bà Trần 
Thu Trang, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh 
Tây Ninh, đại diện Lãnh đạo địa phương và bà 
con trên địa bàn 2 xã: Bình Minh, Thạnh Tân; 2 
phường: Ninh Sơn, Ninh Thạnh, Tp Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh. Tại buổi lễ, thay mặt cho nhà đồng tài 
trợ ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội tỉnh Tây Ninh phát biểu: “Với mong muốn góp 
phần bảo vệ sức khỏe người dân địa phương, 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh và Vietcombank chi 
nhánh Tây Ninh phối hợp tổ chức tặng thẻ BHYT 
cho những người có hoàn cảnh khó khăn, chiếc 
thẻ BHYT về giá trị vật chất thì thấp nhưng có giá 
trị nhân văn rất cao, thẻ BHYT như là cánh tay 
nâng, hỗ trợ giảm gánh nặng chi phí khám, chữa 
bệnh, giúp bà con yên tâm hơn trong quá trình 
điều trị bệnh nếu không may gặp rủi ro về sức 
khỏe…”. 

Cuối cùng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, 
Vietcombank chi nhánh Tây Ninh và Đảng ủy, 
UBND các xã, phường tổ chức trao tặng thẻ 
BHYT đồng gửi gắm chút tình cảm của mình đến 
với người dân, mong người dân tiếp tục tin tưởng 
vào chính sách của chính quyền địa phương và 
chúc bà con đón xuân an lành, đầm ấm và hạnh 
phúc hơn trong hoàn cảnh dịch bệnh như hiện 
nay.

Ông Nguyễn Văn Huấn - Giám đốc Bảo hiểm 
xã hội tỉnh Tây Ninh (ngoài cùng bên trái) và bà 

Trần Thu Trang, Phó Giám đốc Vietcombank chi 
nhánh Tây Ninh (ngoài cùng bên phải) trao thẻ 

BHYT cho bà con tại Phường Ninh Sơn, 
Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Huấn - Giám đốc Bảo hiểm 
xã hội tỉnh Tây Ninh (ngoài cùng bên trái) và bà 
Trần Thu Trang, Phó Giám đốc Vietcombank 

chi nhánh Tây Ninh (thứ 2 từ trái qua) nhận Giấy 
Cảm ơn của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân.

Vietcombank Hoàn Kiếm tặng quà Tết cho bệnh nhân tại 
bệnh viện K Tân Triều và bệnh nhi tại bệnh viện Bạch Mai 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng ngày 27/01/2022, Vietcombank 
Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Bạch Mai và 
Bệnh viện K Tân Triều trao các phần quà tết cho 60 bệnh nhi tại Khoa Nhi - 
Bệnh viện Bạch Mai và 60 bệnh nhân tại Khoa Nội 6 - Bệnh viện K Tân Triều.

Những phần quà trao đi mang theo sự ấm 
áp tình người của Vietcombank, đồng thời góp 
phần động viên những bệnh nhân có hoàn cảnh 
khó khăn đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm, giúp 

các bệnh nhi có động lực vượt qua bệnh tật, 
qua đó thể hiện truyền thống tương thân tương 
ái, trách nhiệm của Vietcombank đối với cộng 
đồng và xã hội

Đinh Thị Mai Phương

Đại diện BCH Công đoàn cùng Đoàn thanh niên Vietcombank Hoàn Kiếm trao quà tặng 
cho đại diện Phòng công tác xã hội Bệnh viện K Tân Triều để gửi tới các bệnh nhân

Đại diện BCH Công đoàn cùng Đoàn thanh niên 
Vietcombank Hoàn Kiếm trao quà tặng cho đại 
diện Phòng công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai 

để gửi tới các bệnh nhân
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Vietcombank Nam Hải Phòng tặng quà gia đình 
chính sách, gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết, trong hai ngày 
25 và 26/01/2022, Công đoàn Vietcombank Nam Hải Phòng phối hợp với Hội từ thiện 
thành phố Hải Phòng tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Nguyễn Minh Vương

 Vietcombank Nam Hải Phòng trao quà Tết 
Nhâm Dần cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Vietcombank Nam Hải Phòng trao quà Tết Nhâm Dần 2022 cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng

200 suất quà đã được các đoàn viên Công 
đoàn Vietcombank Nam Hải Phòng chuẩn bị 
chu đáo, thành lập các đoàn đi trao tặng trực 
tiếp cho các gia đình chính sách, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn tại 4 quận huyện: quận 
Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An và huyện Thủy 
Nguyên.

Đây là hoạt động an sinh xã hội thường 
niên mỗi dịp Tết đến Xuân về, thể hiện sứ 
mệnh, trách nhiệm và tình cảm của tập thể cán 
bộ, nhân viên Vietcombank Nam Hải Phòng - 
Tết là để sẻ chia và lan tỏa nụ cười.

Vietcombank Hải Phòng với chuỗi hoạt động thiện nguyện 
chào Xuân Nhâm Dần 2022

Với mong muốn được sẻ chia, động viên đến các hoàn cảnh còn nhiều khó khăn 
trên địa bàn trước dịp Tết đến xuân về, các ngày 26/01/2022 và 27/01/2022, 
Vietcombank Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 200 suất quà 
trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 tại các quận, huyện nghèo trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. 
Cùng ngày, Ban Giám đốc Chi nhánh đã đến thăm hỏi, tặng quà bà mẹ Việt Nam 
anh hùng Vũ Thị Dậu.

Vũ Thị Thanh Dung

Ông Nguyễn Quốc Hòa - Phó Giám đốc, Chủ tịch 
BCH CĐCS Vietcombank Hải Phòng (ngoài cùng 
bên trái) và Lãnh đạo UBND phường Quán Toan 
tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

tại phường Quán Toan.

Ông Nguyễn Quốc Hòa - Phó Giám đốc, Chủ 
tịch BCH CĐCS Vietcombank Hải Phòng (thứ 4 
từ phải sang)  tặng quà các hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn tại phường Cầu Đất.

Cùng ngày, Ban lãnh đạo Chi nhánh cùng 
với Lãnh đạo UBND các phường, xã đã đến 
động viên, chúc Tết các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn tại các quận, huyện nơi Vietcombank 
Hải Phòng đặt các phòng giao dịch và dự kiến 
đặt các địa điểm giao dịch trong năm 2022 
với tổng 200 suất quà trị giá 100 triệu VND với 
mong muốn những người dân nghèo được đón 
Tết Nhâm dần trong niềm vui trọn vẹn

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.

Ngày 26/01/2022, Ban lãnh đạo Chi 
nhánh Vietcombank Hải Phòng đã đến thăm 
hỏi, chúc sức khỏe mẹ Việt Nam anh Hùng 
Vũ Thị Dậu - 102 tuổi tại huyện Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng. Vietcombank Hải Phòng đã nhận 
phụng dưỡng mẹ trong nhiều năm nay.

Kể từ khi hoạt động trên địa bàn, Vietcombank 
Hải Phòng luôn quan tâm đến các hoạt động an 
sinh xã hội, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại nhằm 
chung tay góp sức với chính quyền địa phương 
nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh để tiếp tục phát triển 
kinh tế xã hội, ổn đinh đời sống người dân. Hoạt 
động trên không những thể hiện vai trò trách nhiệm 
của Vietcombank với cộng đồng mà còn thể hiện 
tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của các cán 
bộ Vietcombank với những hoàn cảnh khó khăn để 
bà con được đón Xuân an lành, đầm ấm và hạnh 
phúc hơn trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay.
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Vietcombank Tiền Giang trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết 
trên địa bàn tỉnh

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần, Vietcombank Tiền Giang đã phối hợp 
cùng Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ 
bàn giao 20 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 
tỉnh Tiền Giang với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. 

Lê Công Chuẩn

Ông Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở Vietcombank Tiền Giang 

(hàng đầu, ngoài cùng bên trái) 
trao nhà Đại đoàn kết tại huyện Chợ Gạo, 

tỉnh Tiền Giang

Ông Lê Chánh Trung - Trưởng phòng giao dịch Cai 
Lậy - Vietcombank Tiền Giang (thứ 3 từ trái sang) trao 
nhà Đại đoàn kết tại Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Gói tài trợ được phân bổ đến từng địa phương 
gồm: Thành phố Mỹ Tho: 2 căn nhà, huyện Cái Bè: 
3 căn nhà, Thị xã Cai Lậy: 2 căn nhà, huyện Cai 
Lậy: 2 căn nhà, huyện Châu Thành: 2 căn nhà, 
huyện Chợ Gạo: 2 căn nhà, Thị xã Gò Công: 2 
căn nhà, huyện Gò Công Tây: 2 căn nhà, huyện 
Gò Công Đông: 2 căn nhà, huyện Tân Phước: 1 
căn nhà. Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 40-60 
m2 được xây dựng kiên cố khang trang với vách 
tường, mái tôn… Vietcombank Tiền Giang hỗ 
trợ 50 triệu đồng/mỗi căn nhà thông qua Quỹ “Vì 
người nghèo” tỉnh Tiền Giang, phần còn lại do gia 
đình và địa phương đóng góp.

Hàng năm, bên cạnh nhiệm vụ hoạt động 
kinh doanh, Vietcombank đặc biệt quan tâm đến 
công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với 
cộng đồng. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng 
của đại dịch COVID-19, Vietcombank Tiền Giang 
đã ủng hộ chính quyền địa phương kinh phí và 
trang thiết bị y tế với tổng số tiền 260 triệu đồng 
để lực lượng tuyến đầu an tâm phòng, chống 
dịch. Việc trao tặng 20 căn nhà đại đoàn kết góp 
phần giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa 
bàn khắc phục khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc 
sống, yên tâm phát triển kinh tế. Càng ý nghĩa 
hơn khi những căn nhà được hoàn thiện và trao 
tặng đến tay người dân vào đúng dịp Tết đến, 
Xuân về, để các gia đình có thể tận hưởng một 
mùa xuân tươi vui, trọn vẹn và ấm áp bên trong 
ngôi nhà mới.

Vietcombank Quảng Bình trao quà tại Trung tâm Bảo trợ 
xã hội tỉnh Quảng Bình và Xí nghiệp may Hà Quảng

Ngày 21/01/2022, Vietcombank Quảng Bình đã tổ chức chương trình“Xuân ấm áp, 
Tết yêu thương” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình và Xí nghiệp May 
Hà Quảng. 

Hoàng Hồng Quân

Ông Võ Thanh Tân - Chủ tịch Công đoàn, Phó 
Giám đốc Chi nhánh (thứ 4 từ trái sang) trao 
biển tượng trưng tại Xí nghiệp May Hà Quảng

Đại diện Vietcombank Quảng Bình chụp ảnh 
cùng công nhân có hoàn cảnh khó khăn 

tại xí nghiệp May Hà Quảng

Ông Võ Thanh Tân - Chủ tịch Công đoàn, 
Phó Giám đốc Chi nhánh (thứ 2 từ trái qua) 
tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm bảo trợ 

xã hội tỉnh Quảng Bình

Ông Võ Thanh Tân – Chủ tịch Công đoàn,
 Phó Giám đốc Chi nhánh (bên trái) trao biển 

tượng trưng tại Trung tâm bảo trợ 
xã hội tỉnh Quảng Bình

Tham gia chương trình, về phía Vietcombank 
Quảng Bình có ông Võ Thanh Tân - Chủ tịch Công 
đoàn, Phó Giám đốc chi nhánh; ông Võ Khắc 
Ngọc - Bí thư Đoàn Thanh niên và một số đoàn 
viên thanh niên trong chi nhánh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vietcombank 
Quảng Bình đã trao tặng Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh 70 suất quà trị giá hơn 35 triệu đồng; 
trao tặng 60 suất quà trị giá hơn 30 triệu đồng 
cho Xí nghiệp May Hà Quảng nhằm chia sẻ khó 
khăn và động viên những đối tượng có hoàn 
cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần đang đến gần.

Đây là một trong những hoạt động thường 
niên nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã 
hội của Vietcombank Quảng Bình với mục tiêu 
chung tay chia sẻ với các đối tượng có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, 
mong muốn mang đến những tình cảm ấm áp 
cho người dân trên địa bàn mỗi dịp Tết đến 
Xuân về.
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Vietcombank xây dựng 11 nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo 
tại tỉnh An Giang

Sáng 30/01/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh 
An Giang phối hợp với Ngân hàng TCMP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
cùng một số đơn vị tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chính 
sách, hộ nghèo tại tỉnh An Giang. Tại buổi lễ, Vietcombank đã bàn giao 11 căn nhà 
đại đoàn kết cho địa phương để trao tặng đến các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh 
khó khăn tại địa bàn huyện An Phú.  

Phan Hùng Thức

Mỗi căn nhà đại đoàn kết được thiết kế trên 
diện tích 39m2, xây dựng kiên cố, khang trang, 
giúp các hộ gia đình nghèo yên tâm về chỗ ở để 
cố gắng tăng gia sản xuất, khắc phục khó khăn, 
vươn lên trong cuộc sống. 11 căn nhà đại đoàn 
kết do Vietcombank tài trợ kinh phí xây dựng có 
tổng trị giá 550 triệu đồng.

Tại chương trình, nhiều đơn vị, doanh nghiệp 
tại địa phương cũng hỗ trợ về kinh phí và nhiều 
hạng mục, vật liệu xây dựng khác để hoàn thành 
các công trình và trao tặng cho địa phương thêm 
8 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Đại diện lãnh đạo địa phương đã gửi lời 
cảm ơn đến Ban lãnh đạo và CBNV Vietcom-
bank cùng một số doanh nghiệp thời gian qua 
đã hỗ trợ kịp thời để các hộ gia đình có được 
nơi ở ổn định, “an cư lập nghiệp”, phát triển 
kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã 
hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã chúc mừng 

và bày tỏ mong muốn các hộ gia đình được trao 
tặng nhà đại đoàn kết hôm nay tiếp tục nêu cao 
sự gắn bó, tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong 
cuộc sống để vươn lên thoát nghèo, chăm lo tốt 
việc học hành cho con em, giữ gìn an ninh trật 
tự, vệ sinh môi trường để tiếp tục cùng chính 
quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19 
hiệu quả. 

Nhận được nhà ở đúng vào dịp đón Tết 
Nhâm Dần 2022, trong niềm vui nhân đôi, đại 
diện cho các hộ nghèo nhận nhà đại đoàn kết, 
chị Nguyễn Thị Hạnh tại ấp An Thịnh, thị trấn 
An Phú vui mừng chia sẻ: được tặng căn nhà 
mới để đón tết, gia đình tôi cảm thấy rất ấm áp, 
hạnh phúc. Tôi xin cám ơn chính quyền các cấp 
và nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ cho gia đình 
tôi có được nơi ở ổn định để an tâm làm ăn và 
cố gắng vươn lên thoát nghèo.  

 

Lãnh đạo tỉnh An Giang, huyện An Phú và thị trấn An Phú trao bảng tượng trưng bàn giao 
nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại địa phương

Hành trình sống và làm việc cùng COVID-19
 những kỷ niệm tại trung tâm TTTM TP.HCM 

Cứ mỗi độ xuân về, tôi lại có thói quen nhìn lại một năm cũ đã qua, ôn lại những gì 
được và chưa được, từ đó hăng hái bước tiếp vào năm mới đang đến. 

Văng Nguyễn Phương Thảo

Trong năm 2021, khoảng thời gian đáng nhớ 
nhất của tôi cũng như toàn thể cán bộ nhân viên 
Trung tâm Tài trợ Thương mại (TTTM) tại TP.HCM 
chính là thời điểm chúng tôi thực hiện hàng loạt 
phương pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 như 
“nghỉ bù tăng ca”, “làm việc từ xa”, và đặc biệt là 
chương trình “3 tại chỗ”.

Giống như tên gọi, “3 tại chỗ” chính là thực 
hiện 3 hoạt động “làm việc – ăn uống – nghỉ ngơi” 
ngay tại công sở. Sau một thời gian dùng các 
biện pháp ứng phó nhưng không hiệu quả do tình 
hình dịch bệnh ngày càng gia tăng trong địa bàn 
TP.HCM làm số lượng cán bộ hoạt động tại Trung 
tâm TTTM tại TP.HCM có xu hướng không đáp 
ứng yêu cầu công việc do cán bộ có thể bị cách 
ly tại nhà bất cứ lúc nào theo lệnh cách ly của địa 
phương. Ngày 18/7/2021, Vietcombank ban hành 
công văn 3572/VCB-QLRRHĐ về việc chuẩn bị và 
triển khai phương án sẵn sàng duy trì kinh doanh 
liên tục trước diễn biến mới của dịch COVID-19 
nhằm yêu cầu toàn hệ thống, đặc biệt các chi 
nhánh tại những địa phương bị ảnh hưởng nhiều 
bởi dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống 
cần thực hiện phương án “3 tại chỗ” và/hoặc “2 
địa điểm 1 cung đường”.

Về tinh thần khi đi làm “3 tại chỗ”, thành thực 
mà nói, ban đầu mỗi người đều khá lo lắng; tuy 
nhiên tất cả động viên nhau cố gắng cùng địa 
phương và cả nước vượt qua thời điểm khó khăn 
vì dịch bệnh này. Sự quan tâm chăm lo của Ban 
Giám đốc Trung tâm, Ban lãnh đạo Vietcombank 
cũng làm cho cán bộ yên tâm mà thực hiện tốt quá 
trình “3 tại chỗ”. Tôi tin rằng mỗi cán bộ Vietcom-
bank của Trung tâm TTTM tại TP.HCM nói riêng và 
các phòng ban khác tại tòa nhà Vietcombank số 
5B công trường Mê Linh nói chung đều không thể 
nào quên khoảng thời gian này. Một tuần làm việc, 
ăn uống, nghỉ ngơi cùng đồng nghiệp tại cơ quan, 
đồng hành cùng nỗi nhớ con, nhớ gia đình. Một 
tuần làm việc tại nhà, thì lại nhớ không khí hối hả tại 
cơ quan ngày trước. Cứ thế xoay vần. Thế nhưng, 
không có một lời than vãn, không có một suy nghĩ 
tiêu cực nào, tất cả đều tập trung cho công việc 
và động viên, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm 
vụ một cách tốt nhất. Tôi vẫn nhớ như in lời dặn 

của Giám đốc Trung tâm TTTM: “Không còn phòng 
Chứng từ xuất khẩu 1/Chứng từ nhập khẩu 1 (tại 
Hà Nội) hay Chứng từ xuất khẩu 2/Chứng từ nhập 
khẩu 2 (tại TP.HCM), chúng ta là Chứng từ xuất 
khẩu/Chứng từ nhập khẩu, cùng nhau hỗ trợ giúp 
đỡ nhau hết sức có thể”. Chúng tôi đã cùng nhau 
xóa đi ngăn cách vùng miền để cùng nắm tay nhau 
bước đi như thế đấy. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời 
gian này, tôi lại cảm thấy vô cùng xúc động. Thời 
điểm “3 tại chỗ”, tuy vất vả (vì phải ngủ nghỉ trong 
tình trạng trải nệm, giăng lều trên nền gạch lạnh) 
và thiếu thốn (tình hình chung của địa phương và 
cả nước, do hạn chế đi lại, mua bán nên ngay cả 
những nhu yếu phẩm cũng rất khó có thể có được 
như ý muốn), nhưng chúng tôi luôn đầy tinh thần 
lạc quan, đoàn kết yêu thương và chia sẻ với nhau. 
Theo tôi, đó là điểm đáng quý nhất, cũng là mấu 
chốt giúp chúng tôi vượt qua khoảng thời gian 
đầy khó khăn thử thách cùng cả nước mà hoàn 
thành nhiệm vụ trong công việc, cũng như trách 
nhiệm với gia đình riêng của mỗi cá nhân. Vất vả là 
thế, nhưng vẫn không ngăn cản những phút giây 
chúng tôi lãng mạn với những khung cảnh thân 
quen xung quanh mình.

Vất vả rồi cũng đã qua. TP.HCM nay đã là vùng 
xanh được hơn 4 tuần với 100% quận huyện đều 
là vùng xanh. Chúng tôi lại đau đáu hướng về Hà 
Nội với số ca nhiễm mỗi ngày trên 2.000 ca, cao 
nhất cả nước. Nhưng tôi vững tin rằng, với tinh 
thần không lùi bước hay đầu hàng trước bất kỳ 
khó khăn nào, Hà Nội cũng như các địa phương 
khác rồi sẽ nhanh chóng khỏe lại.

Hộp y tế trang bị cho từng cán bộ
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Phú Yên: Vietcombank tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng 
6 phòng học Trường tiểu học Xuân Lãnh 2, 

huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên 

Sáng ngày 16/02, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi 
nhánh Phú Yên phối hợp huyện Đồng Xuân đã bàn giao công trình 6 phòng học 
điểm trường thôn Hà Rai thuộc Trường Tiểu Học Xuân Lãnh 2, Xã Xuân Lãnh, 
huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. 

Đinh Nhật Khánh Nguyên

Đ/c Phạm Hồng Thái - Giám đốc Vietcombank 
Phú Yên (ngoài cùng bên trái)

trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo Nhà trường

Đ/c Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đ/c BTV Tỉnh ủy và 

đ/c Phạm Hồng Thái - Giám đốc Vietcombank 
Phú Yên cắt băng khánh thành công trình

sinh dân tộc thiểu số. Phát biểu tại buổi lễ khánh 
thành, đ/c Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ngân 
hàng Vietcombank Phú Yên đã chia sẻ: “Công 
trình xây dựng Trường tiểu học Xuân Lãnh 2 là 
tình cảm của Vietcombank dành cho người dân 
tỉnh Phú Yên nói chung và tập thể thầy cô giáo 
cùng các em học sinh Trường tiểu học Xuân 
Lãnh 2 nói riêng. Ngân hàng tin tưởng với ngôi 
trường mới khang trang, hiện đại sẽ giúp nâng 
cao chất lượng học tập và giảng dạy tại trường 
hơn nữa, và các em học sinh sẽ có được môi 
trường học tập tốt để thực hiện ước mơ của 
mình, từ đó tiếp tục phát huy và tô đẹp thêm 
truyền thống của nhà trường, đóng góp tích 
cực vào sự nghiệp giáo dục của huyện Đồng 
Xuân, tỉnh Phú Yên”. 

Đồng thời, tại buổi lễ ý nghĩa này, Vietcombank 
Phú Yên đã trao 10 suất học bổng cho 10 em học 
sinh người đồng bào dân tộc thiểu số trường tiểu 
học Xuân Lãnh 2 có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 
quà trị giá 1 triệu đồng.

Tham dự lễ khánh thành, về phía lãnh đạo 
tỉnh Phú Yên có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh; đồng chí Nguyễn 
Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 
tỉnh; đồng chí Lương Kế Điềm, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 
Quân sự tỉnh, cùng Lãnh đạo huyện Đồng Xuân 
và Ban Giám hiệu trường tiểu học Xuân Lãnh 2. 
Về phía Ngân hàng, có ông Phạm Hồng Thái – 
Giám đốc Vietcombank Phú Yên. 

Điểm trường tiểu học Xuân Lãnh 2 được 
xây dựng từ những năm 1985 với quy mô 3 
phòng học đã xuống cấp, việc đầu tư xây dựng 
công trình trên là hết sức cần thiết và cấp bách. 
Công trình điểm trường tiểu học Xuân Lãnh 2 
do ngân hàng Vietcombank tài trợ kinh phí 3 tỷ 
đồng với quy mô 6 phòng học. Sau hơn bốn 
tháng thi công, công trình đã hoàn thành bàn 
giao, đưa vào sử dụng, đã đáp ứng việc dạy 
và học đối với các em học sinh đặc biệt là học 

Đoàn thanh niên Vietcombank Sở giao dịch tổ chức 
ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày 09/02/2022, tại trụ sở Vietcombank Sở giao dịch số 11 Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, Đoàn thanh niên Vietcombank Sở giao dịch đã 
tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương” năm 2022.

Phạm Thu Lan

Đ/c Hồ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc 
Vietcombank Sở Giao dịch và đ/c Thiều 
Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc 

Vietcombank Hoàn Kiếm tham gia Ngày hội 
hiến máu tình nguyện

Đ/c Lê Việt Hoàng – Phó Giám đốc Sở giao 
dịch và đ/c Phạm Duy Hùng – Bí thư Đoàn 

Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch tham gia 
Ngày hội hiến máu tình nguyệnNgày hội hiến máu tình nguyện với sự tham gia 

của đông đảo cán bộ nhân viên

Chương trình được tổ chức đảm bảo tuân 
thủ quy tắc 5K và các quy định về phòng, chống 
dịch COVID -19 của Chính phủ và Bộ Y tế.

Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp 
mang đậm giá trị nhân văn. Để phong trào hiến 
máu tình nguyện ngày càng lan tỏa trong cộng 
đồng và hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh Vietcombank Sở giao dịch lần thứ IV, nhiệm 
kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở 
giao dịch đã tổ chức chương trình “Ngày hội hiến 
máu tình nguyện” với thông điệp “Hiến giọt máu 
đào, Trao đời sự sống”.

Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút 
đông đảo sự ủng hộ của Ban Giám đốc, cùng 
toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank Sở giao 
dịch và Chi nhánh Vietcombank trên địa bàn Hà 
Nội tham gia.

Với tinh thần đó, Ngày hội hiến máu tình 
nguyện do Đoàn thanh niên Vietcombank Sở giao 
dịch tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu về 
121 đơn vị máu cho Viện Huyết học Việt Nam. Hy 
vọng rằng với những đóng góp đó sẽ góp phần 
cứu chữa bệnh cho những người bệnh, góp 
phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
của người dân Việt Nam nhất là trong giai đoạn 
dịch bệnh.

Chương trình hiến máu tình nguyện được tổ 
chức góp phần tuyên truyền ý nghĩa cao đẹp của 
việc hiến máu, nhân rộng, lan tỏa hình ảnh đẹp 
của đoàn viên, công đoàn Vietcombank trong các 
hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.
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Vietcombank Nam Hải Phòng tổ chức 
Lễ Tổng kết và trao giải công tác bảo hiểm nhân thọ năm 2021 

Sáng ngày 21/01/2022, tại trụ sở Vietcombank Nam Hải Phòng đã diễn ra buổi lễ 
tổng kết công tác bảo hiểm nhân thọ FWD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 
2022.

Nguyễn Minh Vương

Bà Trần Thị Thanh Kim phát biểu tại lễ tổng kết

Ông Đặng Văn Hoài (ngoài cùng bên phải) và 
bà Trần Thị Thanh Kim (thứ 2 từ trái sang) 

trao quyết định và tặng hoa chức mừng các
 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

Tham dự buổi lễ, về phía FWD, có ông Đặng 
Văn Hoài – Giám đốc phát triển kinh doanh vùng 
FWD; về phía Vietcombank Nam Hải Phòng có 
bà Trần Thị Thanh Kim – Phó Giám đốc cùng 
các cán bộ có thành tích xuất sắc trong công 
tác bảo hiểm nhân thọ năm 2021.

Mở đầu buổi lễ, ông Đặng Văn Hoài đã 
phát biểu chúc mừng những thành công của 
Vietcombank Nam Hải Phòng, đồng thời khen 
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong công tác bảo hiểm nhân thọ tại chi 
nhánh năm 2021.

Tại buổi lễ, các cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong công tác bảo hiểm nhân thọ năm 
2021 được vinh danh ở các hạng mục: cán bộ 
có thành tích xuất sắc nhất, cán bộ có nhiều 
hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhất, cán bộ có 
triển vọng phát triển nhất.

Kết thúc buổi lễ, bà Trần Thị Thanh Kim - 
Phó Giám đốc Vietcombank Nam Hải Phòng 
phát biểu cảm ơn sự hỗ trợ đồng hành của đối 
tác FWD. Mặc dù thành tích chưa đạt được như 
kỳ vọng nhưng đã cho thấy sự nỗ lực cố gắng 
của các tập thể, cá nhân trong năm 2021. 

Năm 2022 với quyết tâm cao, Vietcombank 
Nam Hải Phòng sẽ cố gắng hoàn thành tốt các 
chỉ tiêu bán lẻ được giao, trong đó đặc biệt chú 
trọng đến chỉ tiêu bảo hiểm FWD. Ban Giám 
đốc chi nhánh phát động và cam kết đồng hành, 
dành mọi nguồn lực tối đa cho công tác phát 
triển chỉ tiêu bảo hiểm nhân thọ FWD trong năm 
2022 và những năm tới.

Vietcombank Đồng Tháp nhận danh hiệu 
“Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động, sáng tạo” 

năm 2021

Chiều ngày 20/01/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp mặt và 
tuyên dương “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động sáng tạo” năm 
2021. 

Mai Lâm Bửu Khanh

Ông Phan Duy Phúc - Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp (hàng đầu, đứng giữa) nhận danh hiệu 
“Doanh nghiệp tiêu biểu” cho tập thể chi nhánh và danh hiệu “Doanh nhân năng động sáng tạo” 

năm 2021 do lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao tặng

Tập thể Vietcombank Đồng Tháp vinh dự 
được trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu 
biểu” và cá nhân ông Phan Duy Phúc - Giám 
đốc Vietcombank Đồng Tháp vinh dự được trao 
tặng danh hiệu “Doanh nhân năng động sáng 
tạo”.

Trong năm 2021, Vietcombank Đồng Tháp 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, được 
Ban lãnh đạo Vietcombank khen thưởng là chi 
nhánh có thành tích tiêu biểu trong năm 2021. 
Đối với địa phương, Vietcombank Đồng Tháp 
đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng 
và phát triển kinh tế,  xã hội, đặc biệt trong công 
tác hỗ trợ khách hàng, an sinh xã hội, công tác 
phòng, chống dịch COVID-19, góp phần xây 
dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
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Công đoàn cơ sở Vietcombank Đông Bình Dương 
phát động Cuộc thi trang trí phòng làm việc với chủ đề 

Tết Nguyên đán 2022

Nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong toàn thể Chi nhánh và là cơ hội để 
đoàn viên thể hiện sức trẻ sáng tạo, tài năng và sự khéo léo của bản thân, đồng thời 
xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều màu sắc hướng đến dịp 
Tết Nguyên đán 2022, Công đoàn cơ sở Vietcombank Đông Bình Dương đã phát 
động cuộc thi trang trí phòng làm việc với chủ đề Tết Nguyên đán 2022

Dương Văn Long

Ban giám khảo chấm điểm tại phòng 
Khách hàng

Ban giám khảo chấm điểm tại phòng 
Hành chính nhân sự ngân quỹ

Cuộc thi được phát động từ tháng 12/2021 
và được các đoàn viên thanh niên tại tất cả các 
phòng ban của chi nhánh nhiệt liệt hưởng ứng 
và tham gia.

Qua hơn một tháng phát động cuộc thi, mỗi 
phòng ban chi nhánh đã có những ý tưởng vô 
cùng độc đáo và thú vị, đầy sức sáng tạo để 
trang trí cho phòng làm việc với những chủ đề 
riêng nhiều màu sắc. Ngày 26/01/2022, trong 
không khí tươi vui và sôi nổi những ngày Tết 
đến xuân về, Ban Giám đốc chi nhánh cùng 
các lãnh đạo phòng đã tiến hành chấm điểm và 
tổng kết cuộc thi. Mỗi phòng với những ý tưởng 
riêng độc đáo, đặc sắc và giàu tính nghệ thuật 
đã mang đến nhiều bất ngờ, cũng như nhiều 
tiếng cười cho các thành viên trong Ban giám 
khảo, báo hiệu những ngày Tết rộn ràng và tươi 
vui đang đến gần.

Kết thúc cuộc thi, những giải thưởng khích 
lệ và những lời chúc tốt đẹp của Ban Giám đốc 
chi nhánh đã tiếp thêm động lực và khích lệ tinh 
thần của toàn thể cán bộ nhân viên, Đoàn viên 
chi nhánh hướng đến một năm mới 2022 thành 
công và quyết tâm hơn nữa.

Mùa xuân bên gia đình TF
Trần Thị Hải Anh

 Một mùa xuân với cá nhân tôi cảm thấy 
thật hạnh phúc, may mắn và ngọt ngào bởi bên 
cạnh tôi vẫn luôn là các anh chị lãnh đạo Trung 
tâm và lãnh đạo Phòng quan tâm và giúp đỡ như 
những người anh, người chị trong gia đình, bên 
cạnh tôi vẫn là những anh chị em đồng nghiệp 
thân thương hàng ngày chia sẻ, giúp đỡ trong 
công việc và cuộc sống. Thật may mắn vì tôi vẫn 
được đồng hành cùng các anh chị!

 Trải qua một năm đầy biến cố bởi dịch 
bệnh Covid 19, trải qua những giờ sáng sớm 
tới tối muộn bên nhau vì công việc chung, vì 
Chi nhánh, vì Khách hàng,  những con người và 
công việc vốn gần gũi, quen thuộc lại khiến tôi 
thấy quý giá và trân trọng biết nhường nào. 

 Mùa xuân này chúng tôi vẫn được cùng 
nhau hồi hộp với những món quà Tết của công 
đoàn TSC, háo hức chờ đón những tin nhắn 
“tingting” báo tài khoản, cùng nhau thưởng 
thức những bữa tiệc liên hoan theo cách riêng 
của TF : ngon lành, chất lượng và tuân thủ 5K. 
Một mùa xuân mang đến cảm giác vừa gần gũi 
lại vừa mới lạ. Và tôi tin rằng, từ mùa xuân đặc 
biệt này, chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên một Tài 
trợ Thương mại đặc biệt với những “giá trị” và 
“thành công” thật “đặc biệt”!.

“Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
 Mùa bình thường mùa vui nay đã về”
 Trong những ngày cuối năm hối hả, tất 

bật chợt vang lên đâu đó câu hát trong bài hát 
“Mùa xuân đầu tiên” khiến ta dường như sống 
chậm lại, để tận hưởng không khí xuân đặc biệt 
này.

 Một mùa xuân “bình thường mới” đã 
đến với mọi người, với các thành viên trong đại 
gia đình Trung tâm Tài trợ Thương mại  VCB 
nói chung và với cá nhân tôi nói riêng. Một mùa 
xuân thật đặc biệt với cảm nhận của riêng tôi, 
và chắc hẳn với các anh chị em trong ngôi nhà 
thứ 2 của tôi.

  Mới ngày tháng nào còn phải làm 
việc tăng ca nghỉ bù, rồi ở nhà làm việc từ xa,  
những ngày tháng nào từ đơn vị phòng đến cả 
trung tâm phải chia 2 team “xa mặt nhưng đồng 
lòng” liền vài tháng, những ngày tháng nào hồi 
hộp chờ tin đồng nghiệp phía Nam là F0, những 
ngày tháng giữa đêm vẫn nhận được tin khẩn 
của cơ quan...,  thế mà chúng tôi đã “cùng 
nhau” “đi tới” “mùa xuân đặc biệt” này. Mùa 
xuân này với những điều rất bình thường vốn 
có: 

  “Có mai, có quất, có đào
  Có thêm TF ngọt ngào cả năm”.



54 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 342 - THÁNG 3/2022 55CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 342 - THÁNG 3/2022

NIỀM TIN SÁNG MÃI

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đến thăm và 
chúc Tết cán bộ nhân viên Vietcombank Kiên Giang

“Xông đất đầu năm”

Sáng ngày 25/01/2022, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh 
Kiên Giang (Vietcombank Kiên Giang) đã đón tiếp đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Kiên Giang đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ nhân viên 
Vietcombank Kiên Giang.

Trong không khí phấn khởi của ngày làm việc đầu tiên năm Nhâm Dần 2022, 
Vietcombank Ninh Thuận vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Quốc Nam – Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 
cùng các lãnh đạo Sở, Ngành đến thăm và chúc Tết.

Hồ Hữu Tấn

Dương Mỹ Thể

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang 
tiếp nhận là 3,05 tỷ đồng. Riêng nội dung tài trợ 
phòng chống dịch COVID– 19 đạt gần 0,5 tỷ đồng.

Tại buổi đến thăm, ông Ngô Phương Vũ – 
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Kiên Giang đại diện đoàn phát biểu chúc tết 
ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Vietcombank 
Kiên Giang đón Xuân Nhâm Dần 2022 vui tươi, 
đầm ấn; Chúc Vietcombank Kiên Giang sang năm 
mới đạt được nhiều thành công hơn nữa. Nhân 
dịp này, Ông Ngô Phương Vũ gửi lời cảm ơn sâu 
sắc đến Ban lãnh đạo Vietcombank và Chi nhánh 
Kiên Giang nói riêng đã đồng hành cùng Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang trong công tác 
an sinh xã hội tại địa phương trong suốt thời gian 
qua và mong muốn nhận được sự ủng hộ trong 
thời gian tới.

Ông Đặng Ngọc Hải phát biểu cảm ơn ông 
Ngô Phương Vũ và đoàn đã đến thăm, chúc tết và 
tặng quà cho Vietcombank Kiên Giang. Qua đó, 
báo cáo với đoàn một số nội dụng về công tác 
tài trợ an sinh xã hội của Vietcombank trong năm 
2021, với tổng kinh phí tài trợ trên 3,935 tỷ đồng. 

Ghi nhận những đóng góp của Vietcombank 
Ninh Thuận trong năm qua đối với sự phát triển 
kinh tế và công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng chí Ngô Thành Trung – Giám đốc chi 
nhánh, đã báo cáo kết quả hoạt động cũng 
như cam kết đồng hành, góp phần phát triển 
kinh tế và công tác an sinh xã hội trên địa bàn 
tỉnh. Quyết tâm đưa Vietcombank Ninh Thuận 
ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững và 
là “điểm sáng” của ngành ngân hàng tỉnh cũng 
như của hệ thống Vietcombank

Ông Ngô Phương Vũ – Phó Chủ tịch thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang 

(bên phải) tặng quà cho Vietcombank 
Kiên Giang, ông Đặng Ngọc Hải - Giám đốc 
Vietcombank Kiên Giang (bên trái) tiếp nhận.

Ông Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 
6 từ trái sang) và ông Ngô Thành Trung - 

Giám đốc Vietcombank Ninh Thuận (thứ 5 từ 
phải sang) và các lãnh đạo Sở, Ngành chụp ảnh 

cùng CBNV Vietcombank Ninh Thuận.

Vietcombank Móng Cái tham gia 
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và chương trình 
“Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 
08/02/2022 (tức ngày mùng 8 Tết Nhâm Dần), Vietcombank Móng Cái phối hợp với 
Công ty TNHH MTV Thủy lợi miền Đông tổ chức lễ ra quân trồng cây đầu xuân tại 
khu vực Hồ thủy lợi Tràng Vinh, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Đỗ Ngọc Quảng 

Vietcombank Móng Cái tham gia chương trình Tết trồng cây 2022

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc Vietcombank Móng Cái (ngoài cùng 

bên trái) tham gia trồng cây

Về dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị 
Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Móng Cái; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Chi 
bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thủy lợi 
miền Đông cùng các đồng chí trong Ban chi ủy, 
Ban giám đốc và hơn 40 cán bộ nhân viên, đoàn 
viên thanh niên hai đơn vị.

Tại buổi lễ ra quân, hơn 100 cây sấu đã được 
trồng tại khu vực xung quanh đập Tràng Vinh. Đây 
là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền về 
vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên và các hệ sinh thái, góp phần phủ xanh 
đất trồng đồi núi trọc, hoàn nguyên, cải thiện môi 
trường xung quanh khu vực các hồ thủy lợi, cân 
bằng hệ sinh thái.
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Tháng Ba sang, khi xuân vừa đủ chín rộ. Xuân 
chín đủ mà lê bước chậm rãi, vấn vướng tấm màn 
mưa dài lê thê, như vạt váy cưới của nàng dâu 
Xuân bất tận. Hai em bé Nắng đi sau cố nâng đôi 
tay bé bỏng nhấc vạt váy mưa Xuân mà dường 
như chưa thể. Để rồi ngoài kia, em Nắng đã ngả 
vàng, hoàng hôn đã kịp chạm vào chạng vạng. 
Lòng mênh mang, chuếnh choáng  như men vang 
đã ngấm tràn hồn mê. Tháng Ba – Xuân mọng – 
mọng đỏ thanh liễu – kiêu sa hồng hoa – ngoa 
ngoắt màn mưa. Tựa ở nơi đâu? Mà hồn đây liêu 
xiêu trong ráng chiều chỉ có họa mi xác xơ, rạp 
mình trên luống mùa hiu quạnh.  

Chiều ngả mình đánh thõng vào đêm cô liêu. 
Ánh đèn đường rọi mời cái tĩnh mịch của màn 
đêm, chiếu rõ cái vàng vọt của bức tường ố. Mỗi 
mùa đi qua như từng ô cửa khép lại và chuẩn bị 
mở ra một ô cửa mới. Tháng Ba là khi ô cửa mùa 
Xuân mở rộng và dần bước khép lại. Hồi tưởng và 
nuối tiếc cho một mùa sắp qua. 

Ô cửa được ví ngọt ngào như đôi môi thiếu 
nữ chưa một lần yêu. Rèm cửa ô kéo trôi qua 
Xuân sang Hạ đầy sắc màu, tràn thanh âm, và 
đậm vị mùi của xuân dần tàn và hạ hé mở. Cớ sao 
ta lại man mác, đầy khắc khoải? Ta của ta tháng 
Ba này hanh hao, mòn mỏi. Ta trở về với ta trong 
lặng lẽ, ngủ vùi trong kí ức xa xưa, giữa bóng đêm 
yên ả. Ta cứ mãi hoang hoải về thời tuổi trẻ ngây 
thơ đầy vụng dại.

Lang thang giữa phố đêm lạc lõng, giữa 
những người với người nhộn nhịp, màu sắc đối 
lập với ta trong ta. Người cứ vui cười với sắc thắm 
tháng Ba, ta về lặng yên với nỗi niềm riêng mình. 
Tìm về chút buồn mặc trầm tư, mặc đời rộn ràng 
và bề bộn, ngổn ngang với những vần thơ chưa 
thành, cảm nhận tháng Ba thi vị, đầy mênh mang. 
Phiêu diêu về miền sâu thẳm, nơi ta còn hoang 
mang liệu nhớ nổi mặt người? Miền Dĩ vãng.

Vẫn bầu trời này, vẫn làn mưa kia. Vẫn nàng 
xuân ấy. Tháng Ba của ngày cũ đẹp tựa mùa xuân 
chín, rực rỡ tựa trăng rằm. Chờ nắng tàn để kịp 
cuộc hẹn thanh xuân sau hôn hoàng. Hồi hộp, bồn 
chồn và rực cháy. Hờn ghen và khờ khạo. Ai cho 
ta những cảm xúc của ngày nắng như ngày nắng 
hôm nay, đẹp lạ lùng? Sao người không một lần 
trở lại ghế đá rêu phong kia? Về với con nắng dịu 
mềm và ngọt ngào như môi hồng? Cho bay màu 
đơn côi, lẻ loi, cho thôi xanh xao tháng ngày chờ 
sưởi ấm. Cho tim đầy, lòng yên. Cho tháng Ba thôi 
nhung nhớ, day dứt, bớt khắc khoải, bồn chồn.

Tháng Ba ơi, cứ lúng liếng như cánh én chao 
liệng giữa tầng mây trắng mịn, cứ hồn nhiên như 
cánh gạo đỏ thắm, cứ xuyến xao như hàng xoan 
trước gió, để hồn ta dẫu đang mơ về phương 
trời nao, sẽ lại thấy nồng nàn, ấm áp. Không hanh 
hao, không phiền sầu, bình yên ngồi bên ô cửa 
chờ đón mùa nữa đang tới, chờ mùa tinh khôi 
mùa hoa loa kèn tháng Tư.

Phạm T Phương Uyên

Quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách cho phát triển 
kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về thực 
hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí; xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP.

Báo Thanh tra

kèm theo Quyết định số 1963/QĐ-NHNN ngày 
08/12/2021 của Thống đốc NHNN”.

THTK, CLP phải gắn với các mục tiêu, nhiệm 
vụ của ngành đã đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN 
ngày 13/01/2022 của NHNN về tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ trọng tâm của ngành NH trong năm 
2022, trong đó, đặc biệt chú trọng các mục tiêu, 
nhiệm vụ về điều hành chính sách tiền tệ, cơ cấu 
lại hệ thống các tổ chức tín dụng, đẩy mạnh thanh 
toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong 
hoạt động NH...

THTK, CLP phải đảm bảo thực chất, có kết 
quả cụ thể, gắn với việc đánh giá, kiểm tra theo 
quy định.

THTK, CLP phải gắn với các hoạt động phòng 
chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 
cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, 
liên tục, mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 
Đào Minh Tú đã ký ban hành Chương trình Hành 
động của ngành Ngân hàng (NH) về THTK, CLP 
năm 2022.

Mục tiêu của THTK, CLP (sau đây gọi tắt là 
THTK, CLP) năm 2022 là thực hiện quyết liệt, hiệu 
quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP 
trong mọi lĩnh vực hoạt động của ngành NH.

Từ đó, góp phần tạo nguồn lực để thực 
hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ 
và hoạt động NH năm 2022. Đồng thời, tiết kiệm 
chi phí nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân 
sách Nhà nước cho phát triển kinh tế - xã hội, 
hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy tăng 
trưởng, phát triển kinh tế và phòng chống, khắc 
phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai.

Lãnh đạo NH Nhà nước yêu cầu THTK, CLP 
phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng 
và Nhà nước; bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ 
tiêu, giải pháp tại Chương trình Tổng thể về THTK, 
CLP của NHNN giai đoạn 2021-2025 ban hành 

GÓC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT



61CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 342 - THÁNG 2/2022 59CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 342 - THÁNG 3/202258 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 342 - THÁNG 3/2022

Nhâm Dần Thăng Hoa Tân Xuân 
Bừng Sắc – Phúc Lộc Thọ Khang Ninh
NHÂM nhi thưởng thức Táo Quân
DẦN sang thời khắc quây quần bên nhau
THĂNG trầm sóng gió qua mau
HOA đào đỏ thắm khoe màu tươi xinh
TÂN niên chúc Ngoại thương mình
XUÂN Phúc Lộc Thọ yên bình dài lâu
BỪNG bừng khí thế dẫn đầu
SẮC hương hòa quyện nguyện cầu Khang Ninh.

Chúc Tết đầu xuân Vietcombank
DŨNG khí, HÙNG tâm vượt biển khơi
TÙNG cúc trúc mai khoe sắc tươi
YẾN OANH ríu rít vang trời
THÁI BÌNH PHƯỚC ĐỨC tiếng cười giòn tan
Ngoại thương ngạo nghễ đỉnh VINH QUANG
Khí thế HÀO HÙNG mãi vẻ vang
Bắc Nam TUẤN kiệt lên đàng
Nắm tay chiến THẮNG Hổ vàng TÙNG dinh.

VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Phạm Nhật Thắng

Cảm xúc Xuân Nhâm Dần

Xuân sang Tết đến muôn nhà
Chúc anh, chúc chị mọi nhà an khang

Trăm mai đua nở sắc vàng
Hoa đào đỏ thắm trang hoàng ngày xuân

Đầu xuân năm mới quây quần
Bên Cha, bên Mẹ, bên mâm cơm nhà

Cô-vít năm mới đi xa
Điều quan trọng nhất nhà nhà bình an

Tiếng cười, tiếng nói hân hoan
Lời ca, tiếng hát muôn vàn niềm vui

Một năm mới lại đến rồi
Nhân đây Hành chính có đôi ba lời

Chúc Chi nhánh mãi rạng ngời
Ngôi sao sáng mãi bầu trời V Xanh

Chúc em, chúc chị, chúc anh
Đón xuân con Hổ an lành, ấm no

Mang về thật nhiều quà to
Mang niềm hạnh phúc về cho gia đình

Đông Bình Dương của chúng mình
Năm nay thắng lớn, vươn mình bay cao

Hình thiết kế trang trí Tết tại phòng Hành chính nhân sự ngân quỹ.

Dương Văn Long

Chúc Xuân
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VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

6262

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

Phó Tổng Giám đốc
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
Vietcombank

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 TNHH Một thành viên nhà xuất bản Hà Nội. 
Số lượng bản in được cấp phép: 4.000 quyển

Ảnh: Tuấn Quách

Chúc Xuân

Vietcombank Đồng Tháp nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, 
“Doanh nhân năng động, sáng tạo” năm 2021

Vietcombank quan tâm đến nguồn nhân lực cán bộ nữ

Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị Ban thường vụ 
báo cáo Công tác Đảng tháng 1/2022 và triển khai nhiệm vụ 
tháng 2/2022

Quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách cho phát triển kinh tế - 
xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Vietcombank: Số hoá để kết nối bền vững với khách hàng

Vietcombank triển khai thêm nhiều tính năng mới 
trên VCB Digibank
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