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Quý độc giả thân mến,

Vậy là những ngày cuối cùng của mùa xuân đã 
khép lại, tạm biệt tháng 4 yêu thương để bước sang tháng 
5 rực rỡ với niềm hứng khởi chào đón một mùa hạ đong 
đầy cảm xúc đang về.

Hòa trong không khí hứng khởi chào mùa mới, 
Ban biên tập Chung NIỀM TIN cũng gấp rút hoàn thiện 
những dòng tin cuối cùng để gửi tới quý bạn đọc bản tin 
số 344 - số ra tháng 5/2022 với đầy ắp các thông tin, hình 
ảnh ý nghĩa.

Bạn thân mến, vừa qua Vietcombank tự hào đón 
nhận 3 giải thưởng lớn của tạp chí The Asian Banker: 
Dịch vụ Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam - Best Digital 
Banking Service in Vietnam; Ngân hàng hỗ trợ tốt nhất 
trong thời gian COVID-19 tại Việt Nam - Most Helpful 
Bank during COVID-19; Ngân hàng bán lẻ chính được 
lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam - Most Selected Main 
Retail Bank in Vietnam. Đồng thời tại Lễ trao giải thưởng 
Refinitiv Vietnam FX Award, Vietcombank được trao 
danh hiệu Best FXall Taker - Ngân hàng có khối lượng 
giao dịch ngoại tệ trên FXall cao nhất. 

Với những giải thưởng quan trọng này, một 
lần nữa khẳng định uy tín, thương hiệu hàng đầu của 
Vietcombank, đồng thời đây cũng là minh chứng cho những 
cố gắng không ngừng nghỉ của ngân hàng trong việc phát 
triển, cải tiến sản phẩm, chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ 
khách hàng tốt nhất.

Bên cạnh những thông tin giải thưởng đầy tự hào 
được các tổ chức uy tín thế giới đánh giá, vừa qua Đảng bộ 
Vietcombank cũng vui mừng được Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương trao giải Búa liềm vàng năm 2021 cho 02 
tác phẩm: “Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến xây dựng giá trị bản 
sắc Vietcombank” và “Tự hào truyền thống Vietcombank”.

Song song với đó, Chung NIỀM TIN số 344 tiếp 
tục gửi tới bạn các thông tin trên mọi mặt hoạt động 
của ngân hàng như: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy 
Vietcombank phiên họp tháng 4/2022; thông tin bổ nhiệm 
cán bộ, cụm tin về Hội nghị Người lao động của các chi nhánh, 
các hoạt động văn hóa, thể thao; đặc biệt là Hành trình Xanh 
yêu thương với thật nhiều những chuyến đi thiện nguyện 
ý nghĩa, góp phần thể hiện trách nhiệm của ngân hàng với 
cộng đồng, xã hội, đồng thời khẳng định bản sắc văn hóa cao 
đẹp Vietcombank.

Chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, cảm ơn 
bạn luôn đồng hành cùng Chung NIỀM TIN!

Trân trọng, 
Ban Biên tập
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Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank phiên họp tháng 4/2022

Vietcombank công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh Thủ Đức 

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022

Vietcombank - FWD: Hành trình 2 năm tạo kỳ tích

Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021 và phương hướng hoạt động 
năm 2022 

Vietcombank đón nhận 3 giải thưởng lớn của Tạp chí The Asian Banker

Vietcombank Nha Trang – Những dấu ấn với người dân tỉnh nhà

Góc phổ biến Pháp luật
Tiếp tục cảnh báo hiện tượng lừa đảo mạo danh tin nhắn thương hiệu Vietcombank

Văn hóa & Đời sống 58
Vietcombank Hậu Giang tham gia hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Hậu Giang năm 2022 

TIÊU ĐIỂM

Sáng ngày 05/04/2022, tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 Trần Quang Khải, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội, thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường 

vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khóa IV, 
nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ 

Đảng ủy thường kỳ hàng tháng, phiên họp tháng 4/2022.

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK
 phiên họp tháng 4/2022

Bài và ảnh: Đặng Kim Thành

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời, có các 
đồng chí:  (đ/c) Vũ Việt Phương - Phó Vụ trưởng Vụ 
theo dõi công tác PCTN, Ban Nội chính Trung ương; 
đ/c Phạm Thị Lan Anh - Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VI, 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía Vietcombank 
có đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội nghị cùng sự 
tham dự của đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy; đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng 
Giám đốc phụ trách Ban điều hành và các đ/c là Ủy 
viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Vietcombank; các 
đ/c đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban: Tổ chức và nhân 
sự; Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp; Giám 
sát và Kiểm tra Hoạt động; Văn phòng.

Đ/c Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank chủ trì Hội nghị.

Hội nghị

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm 
túc, Hội nghị triển khai các nội dung: (i) Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh tháng 3, triển khai nhiệm 
vụ trọng tâm tháng 4/2022; (ii) Báo cáo kết quả thực 
hiện công tác Đảng tháng 03/2022, triển khai nhiệm 
vụ trọng tâm tháng 04/2022; (ii) Xin ý kiến dự thảo 
Báo cáo kết quả công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ 
Quý II năm 2022; (iii) Xin ý kiến thông qua chương 
trình PCTN, tiêu cực của Ban thường vụ Đảng ủy 
Vietcombank năm 2022; (iv) Xin ý kiến tờ trình xét hồ 
sơ chuyển Đảng chính thức; (v) Xin ý kiến về việc thôi 
tham gia cấp ủy Chi bộ Chi nhánh Tây Sài Gòn nhiệm 
kỳ 2020-2025; (vi) Xin ý kiến dự thảo Đề án nhân sự 
BCH Đoàn Thanh niên Vietcombank nhiệm kỳ 2022-
2027; (vii) Xin ý kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu 
Đoàn Thanh niên Vietcombank nhiệm kỳ 2022-2027; 
(viii) Các công tác khác…
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TIÊU ĐIỂM TIÊU ĐIỂM

Trong 2 ngày (30-31/3), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 1.000 đại biểu bằng hình thức trực tiếp và kết nối 

trực tuyến với 37 Đảng ủy trực thuộc.

Đảng bộ Vietcombank tham gia Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hà Nội gồm: đồng chí 
Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, thành viên HĐQT; các đ/c Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy; Ủy viên BCH 
Đảng bộ; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban điều hành; Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC. Tại điểm cầu 
Văn phòng phía Nam và các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank có các đ/c Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm 
thuộc TSC tại khu vực phía Nam; Bí thư; Phó Bí thư cấp ủy; Ủy viên BCH; UV Ban kiểm tra Đảng ủy; Giám đốc; Phó Giám đốc 
Chi nhánh; Chủ tịch HĐTV; thành viên HĐTV; Giám đốc; Phó Giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng các Công 
ty trực thuộc.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị vừa nghiên cứu, vừa được nghe PGS.TS Bùi Quang Tuấn - Viện 
trưởng Viện kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt chuyên đề “Những định hướng, chính sách, giải pháp 
phục hồi kinh tế theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” và TS Nguyễn 
Bình Giang - Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt chuyên đề 
“Hội nhập kinh tế quốc tế với các Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định hợp tác mới - cơ hội và thách thức đặt ra đối với 
doanh nghiệp Nhà nước; tác động của tình hình thế giới hiện nay đến kinh tế Việt Nam”.

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức  
theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị  

do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức
Bài: Bùi Hồng Hải

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Bài và ảnh: Bùi Hồng Hải

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy Vietcombank, Thành viên 
HĐQT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 06/04/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức 
Lễ tổng kết và trao giải Búa liềm vàng năm 2021 của Đảng ủy Khối.

ĐƯỢC ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG
TRAO GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2021

Bài và ảnh: Vũ Thị Hải Anh

Tham dự buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trung ương có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Về phía Đảng ủy Khối DNTW có đ/c Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung 
ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cùng các đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank), có đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank.

Tác giả Bùi Hồng Hải – cán bộ phòng QHCC Vietcombank Trụ sở chính (thứ 2 từ phải sang) 
nhận giải Ba giải Búa liềm vàng năm 2021 do Đảng ủy Khối DNTW trao tặng

Đảng bộ Vietcombank có 02 tác phẩm 
đạt giải gồm 01 giải Ba của tác giả Bùi Hồng Hải 
(Chi bộ 35 - Phòng Quan hệ công chúng, thuộc 
Đảng bộ Trụ sở chính) với tác phẩm “Từ tư 
tưởng Hồ Chí Minh đến xây dựng giá trị bản sắc 
Vietcombank”; 01 tác phẩm đạt giải Khuyến khích 
của tác giả Đặng Kim Thành (Chi bộ 35 - Phòng Quan 
hệ công chúng, thuộc Đảng bộ Trụ sở chính) với tác 
phẩm “Tự hào truyền thống Vietcombank”.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Đảng bộ 
Vietcombank có các tác phẩm đạt giải Búa liềm vàng 
do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức.

Tác giả Đặng Kim Thành - cán bộ phòng QHCC
Vietcombank Trụ sở chính (đầu tiên hàng thứ 2 từ trái sang) 
nhận giải Khuyến khích Búa liềm vàng năm 2021 do Đảng ủy 
Khối DNTW trao tặng

Đồng thời, nhằm ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021, 
Đảng ủy TSC đã quyết định tặng Giấy khen cho 10 tổ chức Đảng trực thuộc và 173 đảng viên có thành tích “hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Vietcombank đã đánh giá những thành công 
Đảng bộ TSC đạt được trong năm qua; ghi nhận và vinh danh các tổ chức, cá 
nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có đóng góp lớn trong thành công chung 
của Đảng bộ TSC. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, 
những vấn đề cần khắc phục để thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu não của 
Vietcombank, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, kế hoạch mà Đảng ủy 
Vietcombank đã đặt ra cho toàn hệ thống. 

          Tại Hội nghị, Đảng ủy Vietcombank đã trao tặng Giấy khen cho những 
tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ Vietcombank TSC đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác năm 2021. 

Chiều ngày 25/03/2022, Đảng bộ TSC Vietcombank trang trọng tổ chức Hội nghị
tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank

Vietcombank tham dự tác phẩm của
Đảng bộ Vietcombank02
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SỰ KIỆN

Sáng ngày 31/03/2022, tại trụ sở Vietcombank
Thủ Đức, 50A Đặng Văn Bi, KP 4, phường Bình 

Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh đã diễn ra buổi lễ công bố Quyết định bổ 

nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh.

Quyết định bổ nhiệm lại
Giám đốc Chi nhánh Thủ Đức
Bài và ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngân

Ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT 
Vietcombank (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm lại 
chức vụ Giám đốc Vietcombank Thủ Đức cho
bà Tô Thị Hồng Loan 

Bài và ảnh: Lê Văn Xuân Vĩ

Sáng ngày 06/04/2022, tại trụ sở 
Vietcombank Đông Bình Dương đã diễn ra 
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám 

đốc Vietcombank Đông Bình Dương.

Ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT 
Vietcombank (bên phải) trao quyết bổ nhiệm lại cho 
ông Nguyễn Khánh Thắng - Giám đốc Vietcombank 
Đông Bình Dương

Tại buổi lễ, Vietcombank đã công bố Quyết định của 
Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khánh 
Thắng giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Đông Bình 
Dương kể từ ngày 10/04/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban lãnh đạo 
Vietcombank, ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên Hội đồng 
quản trị đánh giá cao về những kết quả nổi bật của 
Vietcombank Đông Bình Dương thời gian qua, đồng thời 
kỳ vọng ông Nguyễn Khánh Thắng tiếp tục cùng tập thể 
lãnh đạo và cán bộ Vietcombank Đông Bình Dương phát 
huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của 
Ban lãnh đạo, ông Nguyễn Khánh Thắng - Giám đốc 
Vietcombank Đông Bình Dương bày tỏ cảm ơn đối với sự 
tin tưởng của Ban lãnh đạo đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết 
mình cùng Ban Giám đốc và toàn thể CBNV xây dựng một 
tập thể vững mạnh, góp phần vào sự thành công của toàn 
hệ thống Vietcombank.

SỰ KIỆN

Chiều ngày 06/04/2022, tại trụ sở 
Vietcombank Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã 
diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại 

Giám đốc Vietcombank Nghi Sơn.

Bài và ảnh: Chúc Anh Hòa

Ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT Vietcombank 
(bên phải) trao quyết định chúc mừng ông Nguyễn Xuân 
Quang – Giám đốc Vietcombank Nghi Sơn.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức & Nhân sự TSC 
đã công bố quyết định bổ nhiệm lại bà Tô Thị Hồng Loan 
- Giám đốc Vietcombank Thủ Đức tiếp tục giữ chức vụ 
Giám đốc kể từ ngày 01/04/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban lãnh đạo 
Vietcombank, ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên BTV Đảng ủy, 
Thành viên Hội đồng quản trị đánh giá cao những kết quả 
mà tập thể Vietcombank Thủ Đức đã đạt được trong thời 
gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng với tinh thần, trách 
nhiệm và năng lực chuyên môn cao, bà Tô Thị Hồng Loan 
sẽ tiếp tục đưa Vietcombank Thủ Đức phát triển bền vững, 
đạt được nhiều thành công hơn nữa. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Tô Thị Hồng Loan 
- Giám đốc Vietcombank Thủ Đức bày tỏ cảm ơn sâu sắc 
đến Ban lãnh đạo đã tin tưởng tiếp tục giao nhiệm vụ và 
cam kết sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao 
nhất. 

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy 
viên Hội đồng quản trị Vietcombank, ông Trịnh Ngọc An 
- Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa cùng lãnh đạo một số 
Phòng/Ban Trụ sở chính; Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt 
của Vietcombank Nghi Sơn.

Tại buổi lễ, Vietcombank đã công bố Quyết định của 
Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân 
Quang giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Nghi Sơn kể từ 
ngày 10/04/2022. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên 
Hội đồng quản trị đã đánh giá cao đối với những kết quả 
nổi bật đạt được của Vietcombank Nghi Sơn thời gian qua 
và kỳ vọng ông Nguyễn Xuân Quang sẽ tiếp tục phát huy 
thành quả của Chi nhánh, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ 
Vietcombank Nghi Sơn tiếp tục cố gắng, nỗ lực hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng 
của Ban lãnh đạo Vietcombank.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc Vietcombank 
Nghi Sơn đã phát biểu cảm ơn đối với sự tin tưởng của Ban 
lãnh đạo, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình với tinh 
thần trách nhiệm cao nhất, cùng Ban Giám đốc và toàn 
thể CBNV đoàn kết, quyết tâm xây dựng một tập thể vững 
mạnh, khẳng định vị thế và thương hiệu của Vietcombank 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, góp phần vào sự thành công 
của toàn hệ thống Vietcombank.

 

Ngày 01/04/2022, Vietcombank tổ chức Lễ 
công bố Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc 

Vietcombank Chi nhánh Phúc Yên –
tỉnh Vĩnh Phúc.

Bài và ảnh: Trần Bình Dương

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách Ban điều hành (bên phải) trao quyết định cho
ông Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Vietcombank
Phúc Yên

Tại buổi lễ, thay mặt HĐTV Vietcombank, Ông 
Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban 
điều hành Vietcombank đã trao Quyết định bổ nhiệm lại 
chức vụ Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Phúc Yên đối 
với ông Nguyễn Thế Anh.

Ban lãnh đạo Vietcombank Phúc Yên và các đồng 
chí, đồng nghiệp đã tặng hoa, chúc mừng ông Nguyễn Thế 
Anh đã được tin tưởng bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc  
Vietcombank Chi nhánh Phúc Yên. Đề nghị đồng chí tiếp 
tục cố gắng và phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt 
được, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với 
mục tiêu chung đưa Vietcombank Phúc Yên phát triển 
trong các năm tiếp theo.

Vietcombank 
công bố

Giám đốc chi nhánh Đông Bình Dương Giám đốc chi nhánh Nghi Sơn về công tác cán bộ tại Vietcombank
chi nhánh Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

Vietcombank 
bổ nhiệm lại

Vietcombank 
bổ nhiệm lại

Vietcombank 
công bố
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Sáng ngày 01/04/2022, Vietcombank Đồng Tháp đã tổ chức Lễ khai trương
Phòng giao dịch Cao Lãnh tại địa chỉ số 41-43 Nguyễn Huệ, P1, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp với sự tham gia của đại diện các Sở, Ban, Ngành tỉnh, thành phố
Cao Lãnh, các Chi nhánh Vietcombank lân cận và Quý khách hàng thân thiết.

khai trương Phòng giao dịch Cao Lãnh
Bài: Mai Lâm Bửu Khanh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Duy Phúc - Giám 
đốc Chi nhánh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh và địa phương đã quan tâm, hỗ trợ và ủng hộ 
Vietcombank trong suốt thời gian qua. Ông cũng đề nghị lãnh 
đạo phòng giao dịch Cao Lãnh nhanh chóng bắt tay ngay vào 
triển khai công việc, bám sát định hướng phát triển của tỉnh, 
thành phố Cao Lãnh để có kế hoạch phát triển khách hàng, 
hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh được giao.  

SỰ KIỆN

Chuyển đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh

Bài: Nguyễn Viết Bách

Vietcombank Phú Thọ trân trọng thông báo: Từ ngày 12/04/2022, Vietcombank Phú Thọ chính thức chuyển từ 
1606A đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ sang số 1 Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, 
TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Thời gian giao dịch: Sáng từ 7h30 - 11h30; chiều từ 13h - 16h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Chi tiết liên hệ: 02103.766.666  -  Fax: 02103.766.667
Vietcombank Phú Thọ xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của Ngân hàng trong 

suốt thời gian vừa qua và hy vọng sẽ được tiếp tục đồng hành cùng Quý Khách hàng trong thời gian tới.

thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Đồng Văn
Bài: Trần Thị Thu Hà

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi giao dịch, Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam (Vietcombank Hà Nam) xin thông báo đến Quý khách hàng về việc thay đổi địa điểm Phòng 
giao dịch Đồng Văn trực thuộc Vietcombank Hà Nam kể từ ngày 21/03/2022.

Thông tin cụ thể như sau:
Địa chỉ cũ: Nhà điều hành Khu công nghiệp Đồng Văn 1, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Địa chỉ mới: Tầng 1,2 Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho chuyên gia nước ngoài, Khu công nghiệp Đồng Văn 
1, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Số điện thoại: 0226.3616.999    Số Fax: 0226.3616.696
Vietcombank Hà Nam trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, Quý đơn vị, Quý khách hàng để thuận tiện cho việc giao 

dịch và liên hệ công tác.
Trân trọng thông báo!

Sáng ngày 28/03/2022, Vietcombank Sài Thành đã trang trọng tổ chức
Lễ khai trương Phòng giao dịch (PGD) Bình Thạnh tại địa chỉ: 136 – 138 Nguyễn Gia Trí, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

khai trương Phòng giao dịch Bình Thạnh
Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Dung

SỰ KIỆN

Từ trái sang phải: Ông Đinh Ngọc Thắng – Cục trưởng Cục Hải 
quan TP.HCM, bà Trần Thị Mỹ Thắm - Giám đốc Chi nhánh 
và ông Trương Văn Ba – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 
TP.HCM thực hiện nghi thức cắt băng khai trương

mong muốn Vietcombank Sài Thành sẽ luôn được phục vụ và đồng hành cùng sự phát triển của Quý đối tác, Quý khách 
hàng. Với đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, không gian giao dịch hiện đại, thân thiện PGD Bình 
Thạnh sẽ là điểm giao dịch thuận tiện cho khách hàng, đóng góp tích cực cho hoạt động chung của hệ thống Vietcombank.

Phòng giao dịch Cao Lãnh được đặt ngay tại vị trí 
trung tâm thành phố Cao Lãnh. Đây là điều kiện thuận lợi 
để Phòng giao dịch Cao Lãnh khai thác thị trường tiềm năng, 
phát triển sản phẩm dịch vụ bán lẻ theo đúng định hướng 
của Vietcombank.

Với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, chuyên 
nghiệp, không gian giao dịch hiện đại, thân thiện, phòng giao 
dịch Cao Lãnh sẽ là điểm giao dịch thuận tiện và mang đến 
nhiều trải nghiệm cho khách hàng.

Lễ khai trương vinh dự đón tiếp ông Đinh 
Ngọc Thắng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải 
quan TP. Hồ Chí Minh, ông Trương Văn Ba – Bí 
thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 
TP.Hồ Chí Minh, đại diện đối tác FWD và các Quý 
đối tác, Quý khách hàng của Chi nhánh. Về phía 
Vietcombank Sài Thành có bà Trần Thị Mỹ Thắm 
- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh cùng các cán bộ, 
nhân viên.

PGD Bình Thạnh hoạt động trên cơ sở đổi 
tên và chuyển địa điểm PGD 3 tháng 2 (Địa chỉ: 1166 
Đường 3 tháng 2, P12, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) 
nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 
và mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh của Chi 
nhánh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Thắm 
– Giám đốc Chi nhánh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và 

Ngày 30/03/2022, tại số 514 đường Phạm Hùng, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, 
thành phố Đà Nẵng - Vietcombank Đà Nẵng tổ chức buổi Lễ khai trương

Phòng giao dịch Hòa Vang.

khai trương Phòng giao dịch Hòa Vang
Bài: Nguyễn Văn Chính

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, Vietcombank Đà Nẵng không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, 
dịch vụ, sản phẩm nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, đặc biệt là về mạng lưới và không gian giao 
dịch. Với đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, không gian giao dịch hiện đại, thân thiện - PGD Hòa 
Vang cam kết sẽ không ngừng mang đến sự hài lòng và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng đến giao dịch, xứng đáng 
với sự tin tưởng của khách hàng dành cho Vietcombank.
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NHỊP SỐNG

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU 
NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

NHỮNG NGÀY CUỐI XUÂN 2022, TẠI 
CÁC CHI NHÁNH CỦA VIETCOMBANK 
TRÊN TOÀN QUỐC ĐÃ TỔ CHỨC 
MỘT LOẠT CÁC SỰ KIỆN HỘI NGHỊ 
ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG (NLĐ), 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHEN THƯỞNG. 
CÁC HỘI NGHỊ ĐÃ TỔNG KẾT ĐÁNH 
GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, VIỆC 
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 
ĐỐI VỚI NLĐ CỦA NĂM 2021, ĐỒNG 
THỜI, ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ 
HOẠCH NĂM 2022. CHUNG NIỀM TIN 
XIN THÔNG TIN TỚI ĐỘC GIẢ NHỮNG 
HOẠT ĐỘNG QUAN TRỌNG NÀY.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Tất Khá - Bí thư Chi 
bộ, Giám đốc Chi nhánh nêu rõ: Năm 2021 là năm mà nền 
kinh tế Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực 
của đại dịch COVID-19, trong bối cảnh đó, Ban Giám đốc Chi 
nhánh đã có giải pháp linh hoạt đảm bảo đầy đủ quyền lợi 
cho cán bộ nhân viên Chi nhánh. 

Hội nghị Người lao động năm 2022 tổ chức thực hiện 
trên tinh thần dân chủ để cán bộ tham gia đóng góp ý kiến 
vào quá trình xây dựng và phát triển của Chi nhánh, phát 
huy quyền làm chủ và thực hiện dân chủ trong hoạt động 
của cơ quan theo quy định tại Quy chế dân chủ cơ sở. Hội 
nghị đã chứng kiến Lễ ký giao ước thi đua thực hiện chỉ tiêu 
kinh doanh giữa bên sử dụng lao động và bên đại diện người 
lao động, thể hiện ý chí quyết tâm của người lao động hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao.

VIETCOMBANK TRÀ VINH
(20/03/2022)
Bài và ảnh: Cao Nguyễn Thúy Vy

Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng và các nhân sự chủ 
chốt của Chi nhánh chụp ảnh lưu niệm sau Lễ ký kết 
giao ước thi đua năm 2022

Kết thúc Hội nghị, ông Đỗ Tất Khá - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh kết luận: Trong năm 2022, chỉ tiêu kinh doanh trong kế 
hoạch được giao là thách thức, song đó là cũng cơ hội để Chi nhánh phấn đấu phát triển quy mô, nâng cao vị thế trên địa bàn.

VIETCOMBANK QUẢNG NGÃI  
(19/03/2020)
Bài và ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Vietcombank Quảng Ngãi đã đạt được những kết 
quả quan trọng, đóng góp vào thành công chung của toàn 
hệ thống. Phương hướng hoạt động năm 2022, toàn thể Chi 
nhánh quyết tâm nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi và 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Hội nghị đã lắng nghe các báo cáo về việc bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tình 
hình sử dụng các quỹ năm 2021 và các chính sách chế độ 
mới có liên quan đến người lao động.

Nhờ có những kết quả tốt trong hoạt động kinh 
doanh, năm 2021 quỹ lương Chi nhánh tăng so với năm 
2020, thu nhập của người lao động ổn định và cải thiện so 
với năm trước. Ngay tại Hội nghị, người lao động đại diện 
các tổ công đoàn đã tham gia đối thoại công khai, trực tiếp 
về những vấn đề, những chính sách mà cán bộ, nhân viên 
quan tâm.

 

Hội nghị đã chứng kiến Lễ ký giao ước thực hiện chỉ 
tiêu kinh doanh giữa người sử dụng lao động và đại diện 
người lao động, thể hiện ý chí quyết tâm của người lao động 
hoàn thành các kế hoạch kinh doanh được giao. Hội nghị 
cũng đã bầu đại biểu đại diện cho Chi nhánh tham dự Hội 
nghị Người lao động Vietcombank năm 2022 và bầu Ban 
thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024.

VIETCOMBANK BẾN TRE
(19/03/2022)
Bài và ảnh: Châu Mộng Diễm

Tại Hội nghị, Chi nhánh đã tổng kết những thành quả 
tích cực đạt được trong hoạt động kinh doanh năm 2021 và 
đánh giá những tồn tại hạn chế, lắng nghe các ý kiến nhằm 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đóng góp xây dựng 
kế hoạch kinh doanh của các phòng, ban Chi nhánh.

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. Trên tinh thần dân chủ, công khai, để giám sát việc 
thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ 
ở cơ sở, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân 
nhiệm kỳ mới 2022 - 2024, bầu đại diện Chi nhánh tham 
dự Hội nghị cấp trên 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 thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 
kinh doanh đã đề ra trong năm 2022.Toàn cảnh Hội nghị Người lao động tại Chi nhánh 

Vietcombank Bến Tre 

Giao ước tại Hội nghị Người lao động tại Chi nhánh
Vietcombank Quảng Ngãi

NHỊP 
SỐNG
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VIETCOMBANK AN GIANG
(19/03/2022)
Bài: Võ Nguyên Phương

Phát biểu tại Hội nghị ông Dương Du Minh - Giám đốc Chi nhánh đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo về tổ chức, đào tạo, sử dụng các quỹ và các chế độ BHXH, BHYT, 
khám chữa bệnh cho người lao động trong năm 2021.

Hội nghị đã tiến hành đối thoại, thảo luận, giải đáp các góp ý của người lao động về các chế độ, chính sách, quyền lợi 
của người lao động và tiến hành khen thưởng các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu Lao động tiên 
tiến trong năm 2021. 

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết năm 2022 với các chỉ tiêu chính: huy động vốn đạt 4.780 tỷ đồng tăng 9,3% so 
với năm 2021; dư nợ tín dụng đạt 8.230 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2021; lợi nhuận đảm bảo đạt kế hoạch được giao. 

Trong bầu không khí vui tươi và tinh thần quyết tâm của tập thể cán bộ, người lao động Vietcombank An Giang, Hội 
nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

VIETCOMBANK BẮC ĐÀ NẴNG
(17/03/2022)
Bài và ảnh: Bùi Ngọc Tigon

Vietcombank Bắc Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội 
nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh và Người lao động năm 
2022.

Đại diện người sử dụng lao động, bà Hoàng Thị Hằng 
- Giám đốc Chi nhánh và đại diện Người lao động, ông Phan 
Bá Cửu - Chủ tịch CĐCS ký kết giao ước thi đua năm 2022 
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 
2022 được giao. 

Ngoài ra, Đoàn Chủ tịch đã quán triệt nội dung cam 
kết thực hiện 5 giá trị văn hóa và 10 hành vi văn hóa tương 
ứng năm 2022. Toàn thể cán bộ và người lao động đã ký kết 
giao ước và cam kết thực hiện có hiệu quả chương trình đã 
đề ra.

Tại Hội nghị, người lao động đã tham gia đối thoại 
công khai, trực tiếp về những vấn đề, những chính sách mà 
cán bộ, nhân viên đơn vị quan tâm và đại diện người sử dụng 
lao động đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đối thoại, trả 
lời thỏa đáng những kiến nghị của người lao động.

Bà Hoàng Thị Hằng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc
Chi nhánh (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng
BCH lâm thời Công đoàn cơ sở
Vietcombank Bắc Đà Nẵng

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK NINH THUẬN
(19/03/2022)
Bài và ảnh: Dương Mỹ Thể

Vietcombank Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị người 
lao động năm 2022 với sự tham dự của cấp ủy, Ban giám 
đốc, BCH CĐCS cùng toàn thể cán bộ nhân viên người lao 
động Chi nhánh.

Trong bầu không khí đoàn kết, tập trung, dân chủ, 
Hội nghị đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến và thông 
qua dự thảo các báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt 
động kinh doanh, kết quả thực hiện chế độ chính sách đối 
với NLĐ, báo cáo công khai tài chính năm 2021, báo cáo kết 
quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, báo cáo tham 
luận của các phòng. 

Chi nhánh đã tiến hành bầu đại biểu đại diện cho NLĐ Vietcombank Ninh Thuận tham dự Hội nghị NLĐ Vietcombank 
năm 2022 và biểu quyết nhất trí 100% với dự thảo nghị quyết Hội nghị. Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận đưa ra các giải pháp 
kinh doanh thể hiện sự quyết tâm của toàn thể CBNV phấn đấu thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kinh 
doanh năm 2022.

Ban giám đốc Chi nhánh ký kết giao ước thi đua
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

VIETCOMBANK THĂNG LONG
(17/03/2022)
Bài: Thái Kim Anh - Ảnh: Đường Quang Hiếu

Ông Đậu Nam Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 
đốc Chi nhánh đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kinh 
doanh, việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động 
năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 
2022.

Kết thúc năm 2021, Vietcombank Thăng Long đã đạt 
được nhiều kết quả ấn tượng: hoàn thành vượt kế hoạch tất 
cả các chỉ tiêu đề ra, chất lượng tín dụng được giữ vững, lợi 
nhuận kinh doanh vượt 21% kế hoạch, lợi nhuận bình quân 
đầu người năm thứ ba liên tiếp cao nhất hệ thống và là đơn 
vị dẫn đầu trong top 25 chi nhánh xuất sắc của hệ thống           
Vietcombank. Năm 2022, toàn thể Chi nhánh quyết tâm nỗ 
lực phấn đấu thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu kế hoạch giao.

Tại Hội nghị, người lao động đại diện các tổ công đoàn đã tham gia đối thoại công khai, trực tiếp, trao đổi các ý kiến 
thống nhất về dự thảo nội quy lao động Vietcombank; các vấn đề về chính sách mà cán bộ, nhân viên Chi nhánh quan tâm 
và trả lời thỏa đáng các ý kiến, nguyện vọng của các đại biểu. 

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Hội nghị Đại biểu Người lao động Vietcombank Thăng Long năm 2022 đã kết thúc 
thành công tốt đẹp, thông qua Nghị quyết của Hội nghị với tỷ lệ thống nhất cao. 

Giao ước tại Hội nghị Người lao động tại Chi nhánh
Vietcombank Thăng Long
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VIETCOMBANK BẮC GIANG
(21/03/2022)
Bài và ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ông Lê Xuân Trường - Phó Giám đốc đã báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh              
doanh năm 2022 của Chi nhánh. Năm 2021, chi nhánh đã 
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu quan trọng được giao: huy 
động vốn hoàn thành 110% kế hoạch, tín dụng hoàn thành 
115% kế hoạch, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hoàn 
thành 118%. Báo cáo công khai tài chính và các chế độ đối 
với người lao động năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của 
Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng nhiệm 
vụ năm 2022.

Tại mục đối thoại với người lao động, cán bộ đại diện 
các tổ công đoàn đã tham gia đối thoại công khai, trực tiếp về 
những vấn đề, những chính sách mà cán bộ Chi nhánh quan 
tâm. Các ý kiến đều được đ/c Giám đốc Chi nhánh giải đáp 
thỏa đáng ngay tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe ông Trần Xuân Dũng - Phó Giám 
đốc phát động thi đua năm 2022 và chứng kiến Lễ ký giao 
ước thi đua giữa người sử dụng lao động và đại diện người 
lao động, thể hiện ý chí quyết tâm của người lao động hoàn 
thành các kế hoạch kinh doanh được giao.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Hồng Tâm 
- Giám đốc Vietcombank Bắc Giang nêu rõ năm 2021 là năm 
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, tuy nhiên với sự chủ động, linh hoạt 
Vietcombank Bắc Giang đã thực hiện tốt các giải pháp điều 
hành hoạt động, nỗ lực thực hiện thành công “đa mục tiêu”.

Lễ ký giao ước thi đua giữa người sử dụng lao động và 
đại diện người lao động

VIETCOMBANK LẠNG SƠN
(20/03/2022)
Bài và ảnh: Đàm Thị Minh Thảo

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Chi bộ, 
Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh đã tổng kết hoạt động 
kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 
năm 2022 của Chi nhánh. Năm 2022, toàn thể Chi nhánh 
quyết tâm nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi và hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các báo cáo về việc bảo 
vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, 
tình hình sử dụng các quỹ năm 2021 và các chính sách chế 
độ mới có liên quan đến người lao động.

Ngay tại Hội nghị, trên tinh thần dân chủ, người lao 
động đại diện các tổ công đoàn đã tham gia đối thoại công 
khai, trực tiếp, trao đổi các ý kiến thống nhất về dự thảo nội 
quy lao động Vietcombank; các vấn đề về chính sách mà cán 
bộ, nhân viên Chi nhánh quan tâm.

Hội nghị cũng đã bầu đại biểu đại diện Chi nhánh tham dự Hội nghị Người lao động Vietcombank năm 2022 và chứng 
kiến lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa Phó Giám đốc phụ trách và Chủ tịch công đoàn cơ sở Chi nhánh.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc phụ trách (bên 
phải) và ông Hoàng Đình Hưng - Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở ký thỏa ước lao động tập thể

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(19/03/2022)
Bài: Đào Nguyễn Tấn Phát - Ảnh: Nguyễn Tấn Hùng

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Lập - Ủy viên BCH 
Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh 
đã trình bày báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 của        
Vietcombank TP. HCM, đồng thời nêu phương hướng hoạt 
động kinh doanh năm 2022.

Ông Bùi Văn Khanh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn Chi nhánh cũng đã trình bày báo cáo thực hiện thỏa 
ước lao động tập thể năm 2021. Theo đó, các mục tiêu đề ra 
trong năm 2021 đã được tập thể CBNV NLĐ Chi nhánh thực 
hiện tốt, tạo tiền đề tiếp tục phát huy hơn nữa những yếu tố 
tích cực trong năm 2022 nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch 
hoạt động kinh doanh, ổn định đời sống cho CBNV NLĐ Chi 
nhánh.

Các giải thưởng về công tác Đảng và công tác chuyên môn đã được trao tại Hội nghị cũng như Giao ước thi đua năm 
2022 đã được Ban giám đốc Chi nhánh và toàn thể cán bộ chủ chốt ký kết. 

VIETCOMBANK KIÊN GIANG
(19/03/2022)
Bài và ảnh: Đinh Thu Nguyệt 

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 
báo cáo trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; các 
quỹ do người lao động đóng góp, trích lập kinh phí công 
đoàn, trích nộp BHXH, BHYT năm 2021 và kế hoạch sử dụng 
2 quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022; các chế độ, chính 
sách đối với người lao động; những điểm mới trong dự thảo 
nội quy lao động của Vietcombank; công tác thi đua khen 
thưởng năm 2021 và phát động thi đua năm 2022.

Các đại biểu đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm 
của mình thông qua việc đóng góp ý kiến, thảo luận tại Hội 
nghị. 

Kết thúc Hội nghị đã bầu chọn được người lao động 
tiêu biểu đại diện Chi nhánh dự Hội nghị Người lao động 
Vietcombank năm 2022.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

Ban giám đốc và toàn thể cán bộ chủ chốt của
Chi nhánh thực hiện ký kết Giao ước thi đua năm 2022
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tổ chức hội nghị tổng kết khen thưởng Quý 1/2022
Bài và ảnh: Hoàng Thị Vân

Tối ngày 14/04/2022, tại trụ sở Chi nhánh Vietcombank Chí Linh đã diễn ra Lễ tổng kết 
khen thưởng, vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ tiêu

kinh doanh Quý 1/2022. 

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Nghĩa - Bí thư chi bộ, Giám đốc Chi nhánh; các 
đồng chí là trưởng, phó các phòng trong Chi nhánh và toàn thể cán bộ nhân viên Chi 
nhánh.

Hội nghị đã tổng kết, vinh danh và khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong thực 
hiện chỉ tiêu kinh doanh ở tất cả các mảng thi đua: huy động vốn, tín dụng, phát triển 
khách hàng, doanh số mua bán ngoại tệ và thanh toán XNK, bán bảo hiểm nhân thọ 
FWD,… Hội nghị cũng vinh danh và trao tặng biểu trưng xuất sắc cho 7 cá nhân tiêu biểu 
có thành tích xuất sắc ở các mảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Nghĩa bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi 
vì toàn thể cán bộ Chi nhánh đã hưởng ứng tích cực đợt thi đua, mang đến kết quả kinh 
doanh tích cực trong Quý 1/2022. Đồng chí Giám đốc Chi nhánh tin tưởng tinh thần thi 
đua sôi nổi sẽ được tiếp tục phát huy trong các quý tới để Vietcombank Chí Linh hoàn 
thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022. 

Đồng chí Bùi Thị Nghĩa - 
Bí thư chi bộ, Giám đốc 
Chi nhánh trao tặng biểu 
trưng xuất sắc cho các cá 
nhân tiêu biểu có thành 
tích xuất sắc

NHỊP SỐNG

Vietcombank Bắc Đà Nẵng
lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Bài và ảnh: Bùi Ngọc Tigon

Ngày 19/03/2022, Chi đoàn Vietcombank Bắc Đà Nẵng đã tổ chức thành công
Đại hội Chi đoàn cơ sở Vietcombank Bắc Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên trong giai đoạn lâm thời qua gần 2 
tháng hoạt động; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
nhiệm kỳ 2022 - 2024. 

Đại hội đã bầu ra BCH Chi đoàn Vietcombank Bắc 
Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 05 đồng chí. 
Trong đó, Bùi Thị Ngọc Tigon giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn                
Vietcombank Bắc Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2024. 
Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự 
khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Vietcombank lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027.

BCH Chi đoàn Vietcombank Bắc Đà Nẵng khóa I, 
nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội

BCH Chi đoàn Vietcombank Bắc Đà Nẵng và các đoàn 
viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

Ngày 19/03/2022, tại Trụ sở Chi nhánh,  
Vietcombank Chương Dương đã trang trọng tổ 
chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 

IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

NHỊP SỐNG

Tham dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Quỳnh Mai 
- Ủy viên BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí 
thư Đoàn Thanh niên Vietcombank. Về phía Vietcombank 
Chương Dương, có đồng chí Nguyễn Bá Minh - Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Chi nhánh; các đồng chí trong BCH Đảng uỷ, 
BGĐ; các Trưởng/Phó phòng nghiệp vụ cùng toàn thể cán 
bộ đoàn viên thanh niên tại Chi nhánh.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở Vietcombank Chương 
Dương đã đạt được nhiều thành tích và hoàn thành tốt các 
mục tiêu đặt ra. Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành 
Đoàn cơ sở Vietcombank Chương Dương khóa IV, nhiệm kỳ 
2022 - 2027 gồm 09 thành viên với đủ năng lực, phẩm chất 
và trách nhiệm để dẫn dắt hoạt động của Đoàn cơ sở.

Đồng thời, Đại hội bầu ra 03 đại biểu chính thức và 
01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Đ/c Nguyễn Quỳnh Mai - Ủy viên BCH Đoàn Khối 
Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên 
Vietcombank phát biểu tại Đại hội

tổ chức thành công Đại hội Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III,
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 27/03/2022, Vietcombank Thái Nguyên 
đã tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Tham dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Quỳnh Mai 
- Ủy viên BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí 
thư Đoàn Thanh niên Vietcombank; đồng chí Lê Tuấn 
Phan – Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám 
đốc Chi nhánh cùng các đồng chí trong BCH Công Đoàn; 
các Trưởng/Phó phòng ban cùng toàn thể các đoàn viên 
thanh niên tại Chi nhánh.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022 cùng báo cáo 
kiểm điểm của BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022, từ 
đó thảo luận và xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm 
vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 
2022 - 2027. 

Đoàn viên Đoàn cơ sở Chi nhánh Thái Nguyên
bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra BCH Đoàn cơ sở 
Vietcombank Thái Nguyên khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 
gồm 05 đồng chí dẫn dắt hoạt động của Đoàn cơ sở với 
niềm tin BCH Đoàn cơ sở Vietcombank Thái Nguyên khóa 
III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ tiếp tục đưa phong trào của 
Đoàn cơ sở Vietcombank Thái Nguyên ngày càng phát 
triển.

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

VIETCOMBANK CHÍ LINH Vietcombank
CHƯƠNG DƯƠNG

Vietcombank
THÁI NGUYÊN
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Chi đoàn Vietcombank Trà Vinh tổ chức thành công Đại hội Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024
Bài: Cao Nguyễn Thúy Vy - Ảnh: Phòng KT

NHỊP SỐNG

Trong nhiệm kỳ 2019-2022, công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên của Đoàn cơ sở Vietcombank Trà Vinh đã đạt 
được nhiều thành tích và hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra. 
Nhiều phong trào do Đoàn Thanh niên Chi nhánh triển khai 
đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đoàn viên thanh 
niên, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Chi 
nhánh. 

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra BCH Đoàn cơ sở                               
Vietcombank Trà Vinh khóa V, nhiệm kỳ 2022-2024 và các 
đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, 
nhiệm kỳ 2022-2027 với đủ năng lực, phẩm chất và trách 
nhiệm để dẫn dắt hoạt động của Đoàn cơ sở. 

Tặng hoa chúc mừng đ/c Cao Nguyễn Thúy Vy - 
Bí thư Chi đoàn Vietcombank Trà Vinh và các đ/c ủy 
viên BCH Chi đoàn Vietcombank Trà Vinh khóa V, 
nhiệm kỳ 2022-2024

Đoàn cơ sở Vietcombank Quảng Nam tổ chức Đại hội Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027
Bài và ảnh: Trương Ái Nguyệt

Ngày 03/04/2022, tại trụ sở chi nhánh, Đoàn cơ sở Vietcombank Quảng Nam đã tổ 
chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, đoàn kết, 
tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, công 
tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 
được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thu hút 
được nhiều đoàn viên tham gia. 

Các hoạt động không chỉ tác động tích cực 
đến tư tưởng, nhận thức của đoàn viên thanh niên 
mà còn giúp nâng cao đời sống tinh thần, sự gắn bó 
trong tập thể và góp phần vào sự phát triển chung 
của toàn chi nhánh.

Đại hội đã tín nhiệm và bầu ra những thành 
viên ưu tú nhất với đủ năng lực phẩm chất và trách 
nhiệm để dẫn dắt hoạt động của Đoàn cơ sở. 

Đoàn cơ sở Vietcombank Quảng Nam sẽ nỗ lực để tiếp tục đạt được những thành tích tốt, thực hiện vai trò là lực 
lượng tiên phong, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của toàn hệ thống Vietcombank.

Đ/c Phạm Doãn Quốc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
Vietcombank Quảng Nam phát biểu tại đại hội

tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022–2024
VIETCOMBANK BẮC HÀ NỘI

Bài và ảnh: Nguyễn Đức Anh

NHỊP SỐNG

Chiều ngày 17/04/2022, Đại hội chi đoàn Vietcombank Bắc Hà Nội lần thứ IV,
nhiệm kỳ 2022-2024 tổng kết đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên Chi nhánh nhiệm kỳ 2019-2022, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ,
giải pháp cho nhiệm kỳ 2022-2024, đã diễn ra thành công.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa IV gồm 05 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vietcombank lần thứ IV gồm 01 đại biểu chính 
thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã bầu đ/c Trần Xuân Bách - Phó TP PGD Sóc Sơn giữ chức vụ Bí thư Chi 
đoàn CS Vietcombank Bắc Hà Nội khóa IV và đ/c Phạm Ngọc Anh - Phó TP Phòng Quản 
lý nợ giữ chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Vietcombank Bắc Hà Nội khóa IV.

BCH Chi đoàn cơ sở Chi nhánh khóa IV (nhiệm kỳ 2022 - 2024) quyết tâm phấn 
đấu thực hiện thắng lợi các nội dung cũng như chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Các đại biểu chụp ảnh lưu 
niệm với BCH Chi đoàn 
nhiệm kỳ IV

ĐOÀN CƠ SỞ
VIETCOMBANK LONG AN
tổ chức thành công Đại hội 
Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027
Bài: Phạm Thị Kim Ngân

Ngày 17/04/2022, Đoàn cơ sở Vietcombank 
Long An đã tổ chức thành công Đại hội 

Đoàn TNCS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng 
đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí 
và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Vietcombank Long An vinh dự được Trụ sở chính 
đánh giá là một trong những Chi nhánh hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ và Đoàn cơ sở Vietcombank Long An nhiều năm 
liền là cơ sở Đoàn xuất sắc tiêu biểu. 

Nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, 
thử thách do những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, 
nhưng với sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo 
Chi nhánh, Đoàn cơ sở Vietcombank Long An tin tưởng sẽ 
luôn nỗ lực, cố gắng và đoàn kết để hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của 
Vietcombank.

VIETCOMBANK
BẮC HÀ NỘI
tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Bài: Nguyễn Đức Anh

Chiều ngày 15/04/2022, tại trụ sở Chi 
nhánh, Chi bộ Vietcombank Bắc Hà Nội 

được sự đồng ý của Đảng ủy Vietcombank 
đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên 

mới cho 04 quần chúng ưu tú hiện đang 
công tác tại Vietcombank Bắc Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Quang Hưng - Bí 
thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Bắc Hà Nội; đ/c Nguyễn 
Trọng Khoa - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc; đ/c Lương 
Thị Thanh Thuỷ - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc cùng 
toàn thể đảng viên của Chi bộ và quần chúng ưu tú của Chi 
nhánh.

Tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Quang Hưng đã trao quyết 
định kết nạp Đảng và chúc mừng 04 đ/c đảng viên mới sau 
một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã vinh dự được đứng 
trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đ/c đảng viên mới đã tuyên thệ, nguyện trung 
thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực 
hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp 
tích cực vào việc xây dựng Đảng và sẽ nỗ lực không ngừng 
để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam.
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KẾT NỐI

Hành trình 2 năm tạo kỳ tích
Bài và ảnh: Lê Văn Việt

Hợp tác Vietcombank – FWD tính đến nay vẫn là một trong những thương vụ
nổi bật nhất trong thị trường Bancassurance Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh -
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank

đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường tài chính Việt Nam. 
Tính đến cuối năm 2021, hợp tác Vietcombank - FWD ghi 
nhận tốc độ tăng trưởng cao gần 4 lần so với thị trường 
- một con số ấn tượng dù chịu những tác động nặng nề của 
dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc  
Vietcombank cho biết: “Vietcombank và FWD có nhiều sự 
tương đồng trong chiến lược phát triển, đặc biệt là về ứng 
dụng công nghệ kỹ thuật số. Điều này giúp cả hai gặp nhiều 
thuận lợi trong việc kết nối và xây dựng một hệ sinh thái 
công nghệ đa dịch vụ, có thể đáp ứng hiệu quả nhiều nhu 
cầu tài chính khác nhau của khách hàng tại cùng một nơi.”

Có thể nói, sau 2 năm hợp tác, Vietcombank và 
FWD đã dần khẳng định vị thế quan trọng trên bản đồ 
Bancassurance Việt Nam. Những thành tựu mà Vietcombank 
và FWD đã cùng nhau gặt hái sau 2 năm vừa qua tiếp tục là 
một tiền đề vững chắc để hai bên cùng tiếp tục khai thác 
tiềm năng và thế mạnh của mình để tạo ra những đột phá 
mới và từng bước tiến đến vị trí top đầu trong thị trường 
Bancassurance Việt Nam.

Vietcombank đã phối hợp cùng FWD triển khai “Dịch 
vụ Bảo hiểm” chuyên biệt trên ứng dụng VCB Digibank. Đó 
là các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến như “FWD Bảo hiểm 
bệnh ung thư”, “FWD Bộ 3 Bảo vệ”, “FWD Bảo hiểm tai nạn” 
hay mới đây nhất là “FWD Phụ nữ hiện đại”. Bên cạnh đó, 
Vietcombank – FWD còn có kế hoạch triển khai các tính 
năng mới cho phép khách hàng tự thiết kế gói bảo hiểm hoặc 
đặt lịch hẹn tư vấn bảo hiểm qua môi trường ứng dụng VCB 
Digibank. Đây sẽ là những trải nghiệm hoàn toàn mới và đặc 
biệt thuận tiện cho khách hàng.

Bà Nguyễn Phương Anh cho biết: “FWD là thương 
hiệu gắn liền với công nghệ và đổi mới. Chúng tôi chú trọng 
ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để mang đến cho khách 
hàng những trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và đơn 
giản hơn, cho dù đó là chăm sóc cho khách hàng mới hoặc 
giải quyết yêu cầu quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng hiện 
tại.”

Hợp tác Vietcombank - FWD được chính thức triển khai 
vào tháng 4/2020. Trong giai đoạn đầu triển khai, hợp tác đã 
gặp nhiều thách thức do sự bùng nổ của dịch  COVID-19 nhưng 
những gì mà 2 bên đã cùng nhau đạt được trong 2 năm qua 

Bà Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc
Kênh Phân phối qua Đối tác FWD Việt Nam

Trong dịp kỷ niệm 02 năm triển khai hợp tác, khách hàng có cơ hội được nhận nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn 
khi tham gia bảo hiểm FWD tại Vietcombank với các chương trình khuyến mại:

VỮNG TIN SỐNG ĐẦY: Cơ hội sở hữu ô tô Hyundai Santafe và hàng trăm phần quà giá trị

BẢO VỆ HÔM NAY – ƯU ĐÃI LIỀN TAY: Hoàn tiền lên đến 11 triệu đồng khi mua bảo hiểm

Vietcombank - FWDĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

VIETCOMBANK
ĐÔNG HẢI PHÒNG
lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Bài và ảnh: Tăng Hồng Anh

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

VIETCOMBANK
CHÍ LINH
lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2024

Bài và ảnh: Hoàng Thị Vân

NHỊP SỐNG

Ngày 09/04/2022, Đại hội Chi đoàn Vietcombank 
Đông Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã diễn 
ra thành công trong không khí tuổi trẻ Vietcombank thi 
đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến 
tới Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Vietcombank lần 
thứ IV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 
2022 - 2027.

Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên chi nhánh lâm thời, đồng thời 
đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ                          
2022 - 2024. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 
05 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh Vietcombank lần thứ IV (nhiệm kỳ 
2022 - 2027) gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự  
khuyết. Đại hội đã bầu trực tiếp đ/c Hoàng Mạnh Hùng 
- Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khách hàng giữ 
chức vụ Bí thư Chi đoàn cơ sở Vietcombank Đông Hải 
Phòng khóa I. 

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Chi đoàn cơ sở Chi 
nhánh đã bầu đ/c Tăng Hồng Anh - cán bộ Phòng Hành 
chính nhân sự Ngân quỹ giữ chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn 
cơ sở khóa I. BCH Chi đoàn cơ sở Chi nhánh khóa I (nhiệm 
kỳ 2022 - 2024) quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi 
các nội dung cũng như chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã 
đề ra, góp phần vào sự phát triển của công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên Vietcombank.

Chiều ngày 02/04/2022, Chi đoàn cơ sở 
Vietcombank Chí Linh đã tổ chức thành công Đại hội 
Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2024. Trong nhiệm 
kỳ qua, dù là Chi đoàn của Chi nhánh mới thành lập, 
đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 tới 
mọi mặt của đời sống xã hội, tuy nhiên với sự nhiệt 
huyết và trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Chi đoàn 
Vietcombank Chí Linh đã triển khai hiệu quả, linh hoạt 
trong công tác đoàn thể, phong trào thanh niên, phù hợp 
với tình hình mới. 

Đại diện cho Ban thường vụ Đoàn Thanh niên 
Vietcombank, đ/c Nguyễn Trung Hải - Ủy viên BTV Đoàn 
thanh niên Vietcombank đã biểu dương, chúc mừng 
những kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn 
khóa I, đồng thời đề nghị các đồng chí được bầu vào Ban 
Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 cần tiếp tục phát huy 
truyền thống, tích cực và chủ động tổ chức các hoạt động, 
phong trào thi đua của thanh niên gắn với nhiệm vụ công 
tác chuyên môn. 

Đồng chí Dương Bảo Trung - Ủy viên BCH Đoàn 
Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Thường 
trực Đoàn Vietcombank (thứ 3 từ trái sang) và đồng 
chí Nguyễn Thị Vân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Đông Hải Phòng (thứ ba từ phải sang) 
chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn Vietcombank 
Đông Hải Phòng khóa I

Đ/c Bùi Thị Nghĩa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Chí Linh và  đồng chí Nguyễn Trung Hải 
- Ủy viên BTV Đoàn thanh niên Vietcombank tặng 
hoa BCH nhiệm kỳ mới 2022-2024

20 Chung NIỀM TIN số 344 - Tháng 5/2022 21Chung NIỀM TIN số 344 - Tháng 5/2022 



KẾT NỐI

Vietcombank
Bình Dương
sơ kết 2 năm ký thỏa thuận hợp tác
toàn diện với CTCP KCN Tân Bình
Bài và ảnh: Nguyễn Minh Tới

Sáng ngày 15/04/2022, tại trụ sở Chi 
nhánh, Vietcombank Bình Dương đã tổ 

chức sơ kết 2 năm ký kết thỏa thuận hợp 
tác toàn diện với Công ty Cổ phần Khu 

công nghiệp (CTCP KCN) Tân Bình.

Ngày 18/03/2022, tại trụ sở Đại học Huế đã 
diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa 
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 

– Chi nhánh Huế (Vietcombank Huế) với 
Đại Học Huế.

Tham dự buổi lễ, về phía Vietcombank có ông Lý 
Hoàng Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh cùng các 
ông, bà trong Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng 
chuyên môn. Về phía Đại học Huế, có PGS.TS Huỳnh Văn 
Chương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng; 
PGS.TS Nguyễn Quang Linh - Giám đốc và lãnh đạo các 
Khoa, Viện, Trường trực thuộc Đại học Huế.

Theo thỏa thuận hợp tác, Vietcombank và Đại học 
Huế sẽ cùng khai thác tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực 
hoạt động của các bên trên cơ sở trao đổi và thực hiện các 
nội dung hợp tác như: Dịch vụ quản lý tiền tệ; dịch vụ cho 
vay vốn lưu động; dịch vụ cho vay đầu tư xây dựng cơ bản; 
sản phẩm dịch vụ bán lẻ cho cán bộ nhân viên/giảng viên/
sinh viên của Đại học Huế; hợp tác trong chương trình học 
bổng cho học viên/hoạt động nghiên cứu khoa học và các 
hoạt động khác; cũng như hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã 
hội và truyền thông. Cũng tại buổi lễ, Vietcombank đã tài 
trợ học bổng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động cho Đại 
học Huế trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ông Lý Hoàng Vũ - Giám đốc Vietcombank Huế 
(hàng đầu bên phải) và ông Nguyễn Quang Linh – 
Giám đốc Đại học Huế (hàng đầu bên trái) ký thỏa 
thuận hợp tác.

Vietcombank Huế
ký thỏa thuận hợp tác
với Đại học Huế
Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thu Cúc

KẾT NỐI

ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện
Bài và ảnh: Lê Hồng Quang

Ngày 22/03/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp 
tác toàn diện nhằm phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động của hai bên, thúc 

đẩy kết nối, cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững.

Ông Chu Quang Hào – Thành viên HĐTV, Tổng Giám 
đốc Vietnam Post (ngồi bên phải) và ông Nguyễn 
Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều 
hành Vietcombank đại diện 2 bên ký kết thỏa thuận

khách hàng đã và đang sử dụng các dịch vụ số của hai bên, Vietcombank và Vietnam Post sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế số, 
các dịch vụ ngân hàng số, đáp ứng định hướng phát triển của mỗi bên. Bên cạnh đó, thỏa thuận hợp tác này còn thể hiện 
quyết tâm hiện thực hóa chủ trương phát triển tài chính toàn diện theo Quyết định 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ, tạo điều kiện để người dân, nhất là những người dân tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa có nhiều cơ 
hội tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản và dịch vụ ngân hàng hiện đại. Vietnam Post và Vietcombank kì vọng sẽ phủ rộng 
dịch vụ tài chính - ngân hàng tới tận các địa bàn thôn, xã, góp phần hỗ trợ người nông dân tiếp cận các kênh phát triển kinh 
tế số, các sản phẩm tài chính, ngân hàng số,…

Ông Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post cho biết, năm 2022 Vietnam Post sẽ tăng tốc 
triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện, trong đó dịch vụ số, thanh toán điện tử sẽ là một trong những dịch vụ cốt 
lõi để góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 35%-40%. Việc hợp tác với Vietcombank sẽ là một 
bước tiến tốt đẹp, góp phần thúc đẩy dịch vụ tài chính số, ngân hàng số qua mạng lưới Bưu điện Việt Nam phát triển mạnh 
mẽ trong thời gian tới. 

Ông Phạm Quang Dũng – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã phát biểu 
thực hiện Chủ trương của Đảng ủy Khối DNTW: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Lễ ký kết giữa Vietcombank và 
Vietnam Post sẽ là sự hợp tác giữa hai đơn vị hàng đầu Việt Nam. Vietcombank đánh giá cao Vietnam Post khi trong năm 
2021 vừa qua, mặc dù đại dịch COVID-19 khiến cho chuỗi cung ứng đứt gãy, xã hội phải giãn cách nhưng Vietnam Post đã 
tăng trưởng rất tốt. Vietcombank cam kết sẽ cung cấp các sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất và phù hợp với nhu cầu của 
Vietnam Post. Lễ ký kết thỏa thuận ngày hôm nay sẽ nâng tầm hợp tác giữa Vietcombank và Vietnam Post lên một tầm cao 
mới, gắn bó và đồng hành cùng phát triển.

Ngay sau Lễ ký này, các đơn vị liên quan sẽ cụ thể hóa và triển khai các nội dung hợp tác đã nêu trong bản thỏa thuận, 
xây dựng kế hoạch, phương án triển khai chi tiết từng nội dung công việc để góp phần vào sự phát triển của cả hai bên.

Theo đó, Vietcombank và Vietnam Post sẽ ưu tiên 
sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, trọng tâm đẩy 
mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: Ngân hàng bán buôn (tín 
dụng, thanh toán và quản lý dòng tiền, dịch vụ ngân hàng 
đầu tư,…); ngân hàng bán lẻ (thu hộ, chi hộ, giới thiệu 
khách hàng các dịch vụ tài khoản, dịch vụ ngân hàng của 
Vietcombank). Đặc biệt, hai bên sẽ triển khai các dịch vụ 
trung gian thanh toán và các dịch vụ được phát triển trên 
nền tảng trung gian thanh toán, điển hình như: Ví điện tử, 
cổng thanh toán điện tử, hỗ trợ chuyển tiền điện tử,…

Thỏa thuận hợp tác giữa Vietcombank và Vietnam 
Post là tiền đề cho định hướng hợp tác lâu dài, giúp hai bên 
phát huy tối đa thế mạnh mỗi bên. Đặc biệt, với nền tảng 

Vietcombank và Vietnam Post

Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đố 
Vietcombank Bình Dương (thứ 2 từ phải sang) tặng 
hoa chúc mừng mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị

Sau 2 năm ký kết thỏa thuận hợp tác, Vietcombank 
Bình Dương và CTCP KCN Tân Bình đã thiết lập quan hệ 
tín dụng, doanh số giao dịch về huy động vốn, dư nợ vay 
không ngừng cải thiện qua các năm. Hai đơn vị cũng đã 
có sự kết nối hiệu quả thông qua việc giới thiệu khách 
hàng, đối tác cho nhau, theo đó 4 doanh nghiệp có trụ sở 
tại KCN Tân Bình hiện là khách hàng lớn của Vietcombank 
Bình Dương với tổng doanh số ghi có về tài khoản của các 
khách hàng này trong năm 2021 đạt 3.811 tỷ đồng, dư nợ 
bình quân đạt 183 tỷ đồng, huy động vốn bình quân đạt 
90 tỷ đồng, doanh số thanh toán quốc tế đạt hơn 83 triệu 
USD. Trong đó, việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác toàn 
diện giữa Vietcombank và Tập đoàn Công nghiệp Cao su 
Việt Nam (VRG) đã đánh dấu bước tiến mới và là điển hình 
trong quan hệ hợp tác còn nhiều tiềm năng giữa hai bên 
trong thời gian tới.

Thông qua Lễ sơ kết, Vietcombank Bình Dương 
cùng CTCP KCN Tân Bình cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp 
tác, phát huy và khai thác tối đa các thế mạnh, tiềm lực, 
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, thúc 
đẩy sự phát triển ngày càng lớn mạnh của hai bên, qua đó 
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương trong thời gian tới.
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Ngày 18/03/2022, tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Vietcombank cùng với Tập đoàn 
Thành Thành Công (TTC), tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 và

Lễ khởi công trên biển Điện gió Tân Phú Đông 1.

Tổng mức đầu tư 2 nhà máy là 6.750 tỷ đồng, tương 
đương 295 triệu USD, cả hai nhà máy đi vào hoạt động sẽ cung 
ứng vào lưới điện 450 GWh mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh 
năng lượng quốc gia.

Vietcombank tự hào là Ngân hàng tiên phong trong việc 
định hướng trở thành Ngân hàng Xanh, bắt kịp xu thế phát triển 
toàn cầu trong việc phát triển năng lượng tái tạo. Trong hai năm 
2020 - 2021, Vietcombank đã tài trợ nhiều dự án năng lượng liên 
quan đến điện mặt trời, điện gió. Đặc biệt đối với mảng điện gió, 
tất cả các dự án mà Vietcombank tài trợ đều kịp vận hành thương 
mại trước ngày 01/11/2021 với tổng công suất tài trợ lên đến 
840 MW, chiếm hơn 20% công suất vận hành thương mại của cả 
nước.

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc
Vietcombank (thứ 8 từ phải sang) thực hiện nghi 
thức cắt băng khánh thành cùng lãnh đạo tỉnh
Tiền Giang và các đơn vị liên quan.

Trong ba ngày 25, 28 và 29/03/2022, Vietcombank và Công ty The Boston Consulting Group 
(BCG) đã trang trọng tổ chức Lễ triển khai Chuyển đổi mô hình hoạt động bán lẻ RTOM tại 

03 Chi nhánh Vietcombank Sở Giao dịch, Thành Công và Chương Dương. 

Tham dự các buổi lễ, về phía Vietcombank, có sự 
chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh 
– Trưởng Ban triển khai dự án; các thành viên Ban Giám đốc 
Chi nhánh cùng toàn thể đội ngũ cán bộ Vietcombank tham 
gia dự án. Về phía đơn vị BCG, có ông Andrew Hardie – Tổng 
Giám đốc và Thành viên Hợp danh, Giám đốc Dự án và ông 
Douglas Jackson – Cố vấn cấp cao, Đồng Trưởng nhóm triển khai; 
ông Piero Ardito – Đồng Trưởng nhóm triển khai cùng các cộng sự. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng 
Giám đốc đã thông báo chính thức về việc Chuyển đổi mô hình 
hoạt động bán lẻ RTOM tại 03 Chi nhánh là Thành Công, Sở Giao 
dịch và Chương Dương. 

Kết thúc các buổi lễ khởi động dự án, các thành viên Ban 
triển khai đã thể hiện quyết tâm và cam kết hoàn thành dự án 
RTOM đúng tiến độ, đáp ứng chất lượng đúng như kỳ vọng của 
Ban lãnh đạo Vietcombank.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank phát biểu chỉ đạo tại Lễ triển khai 
tại Vietcombank Thành Công

TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TÂN PHÚ ĐÔNG 2 
VÀ LỄ KHỞI CÔNG TRÊN BIỂN ĐIỆN GIÓ TÂN PHÚ ĐÔNG 1 

Bài và ảnh: Trần Thế Lâm

NGÂN HÀNG BÁN LẺ RTOM TẠI 03 CHI NHÁNH VIETCOMBANK
Bài và ảnh: Trần Mỹ Trang

Vietcombank và Tập đoàn Thành Thành Công

Triển khai Chuyển đổi mô hình hoạt động

KẾT NỐI

Ngày 15/04/2022, tại trụ sở Chi nhánh Vietcombank Tây Sài Gòn đã diễn ra lễ ký kết hợp 
đồng tín dụng dự án thủy điện Phú Tân 2 giữa Vietcombank Tây Sài Gòn và Công ty Cổ phần 

Ani Power với tổng mức tài trợ 1.785 tỷ đồng, dự kiến giải ngân trong Quý II năm 2022.

Tham dự buổi lễ, về phía Công ty Cổ phần Ani Power 
có ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT, ông Đặng Tất Thành 
- Tổng Giám đốc và các thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ 
chủ chốt của công ty. Về phía Vietcombank Tây Sài Gòn có ông 
Phạm Ngọc Huyến - Giám đốc Chi nhánh cùng các thành viên 
Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng của Chi nhánh; đại diện 
bộ phận Phê duyệt tín dụng TSC tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ani Power tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Sông Đà được thành lập từ năm 1993. Trải qua 25 năm 
hình thành và phát triển, đơn vị đã đầu tư thành công nhiều 
công trình và dự án lớn, đặc biệt trong lĩnh vực thủy điện. Ông Nguyễn An Quốc - Phó Giám đốc Chi nhánh 

Vietcombank Tây Sài Gòn (thứ 5 từ trái sang) cùng ông 
Đặng Tất Thành - Tổng Giám đốc Công ty Ani Power 
trao hợp đồng tín dụng dưới sự chứng kiến của
lãnh đạo hai bên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Huyến - Giám 
đốc Vietcombank Tây Sài Gòn cho biết: “Dự án thủy điện 
Phú Tân 2 là một trong những dự án lớn của Công ty 
Ani Power, được đầu tư xây dựng tại huyện Định Quán, tỉnh 
Đồng Nai với công suất thiết kế 93 MW với tổng mức đầu 
tư hơn 2.550 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là cung cấp sản 
lượng điện hàng năm khoảng 315,8 triệu kWh lên lưới điện 
quốc gia, góp phần đảm bảo nguồn năng lượng ổn định tại 
chỗ cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai, đảm 
bảo an ninh năng lượng phía Nam. Với bề dày kinh nghiệm 
và năng lực thẩm định, triển khai dự án, Vietcombank Tây 
Sài Gòn hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp 
trong việc đầu tư vào dự án”.

Ông Phạm Ngọc Huyến - Giám đốc Vietcombank 
Tây Sài Gòn phát biểu tại buổi lễ

Đại diện CTCP Ani Power, ông Đặng Tất Thành - Tổng Giám đốc đánh giá cao sự hợp tác giữa Vietcombank Tây 
Sài Gòn và Ani Power trong dự án thủy điện Phú Tân 2. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác bền chặt giữa 
Vietcombank Tây Sài Gòn và Ani Power trong thời gian tới.

ký kết hợp đồng tín dụng
với CTCP Ani Power tài trợ dự án thủy điện Phú Tân 2

Bài và ảnh:  Phan Thị Vân Anh

Vietcombank Tây Sài Gòn

24 Chung NIỀM TIN số 344 - Tháng 5/2022 25Chung NIỀM TIN số 344 - Tháng 5/2022 



KẾT NỐI

HẠN MỨC GIAO DỊCH 
NỘP TIỀN GIAO DỊCH 
CHỨNG KHOÁN TRÊN 
VCB DIGIBANK
Bài: MKTBL

Từ ngày 15/04/2022, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 
Nam (Vietcombank) sẽ điều chỉnh hạn mức giao dịch nộp tiền giao 
dịch chứng khoán trên VCB Digibank đối với tất cả các Công ty chứng 
khoán đang hợp tác với Vietcombank. Hạn mức điều chỉnh: 

* Tăng hạn mức giao dịch với phương thức xác thực bằng 
Smart OTP: Khách hàng thường hạn mức tối đa một giao dịch là 2 tỷ, 
hạn mức tối đa một ngày là 3 tỷ. Còn khách hàng ưu tiên, hạn mức tối 
đa một giao dịch và trong một ngày là 10 tỷ.

* Giữ nguyên hạn mức với phương thức xác thực bằng SMS 
OTP và FaceID.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHO 
VAY VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI 
DÀNH CHO CÁ NHÂN VÀ 
DOANH NGHIỆP SME
Bài: MKTBL

PHÍ HẠ TẦNG
CẢNG BIỂN ONLINE 24/7
TRÊN ĐỊA BÀN
TP. HỒ CHÍ MINH
Bài: MKTBL

Hướng dẫn nộp

Thông báo
điều chỉnh

Vietcombank
đồng loạt
triển khai

Từ ngày 01/04/2022, Vietcombank đồng loạt 
triển khai các chương trình lãi suất ưu đãi hấp dẫn cho 
khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) 
vay vốn.

Các chương trình cho vay bao gồm: Chương trình 
“Lãi suất cạnh tranh 2022” dành cho khách hàng cá nhân 
vay mua bất động sản, mua xe ô tô, vay tiêu dùng; Chương 
trình “An tâm lãi suất” áp dụng với cả khách hàng cá nhân 
và doanh nghiệp SME với mức lãi suất vay cố định trong 
các kỳ hạn dài như 18 tháng, 2 năm và cả các kỳ hạn đặc 
biệt lên tới 7 năm, 10 năm; Chương trình cho vay sản xuất 
kinh doanh ngắn hạn dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh 
doanh vay bổ sung vốn lưu động; Chương trình “Vốn lớn 
có nhanh – Lãi suất cạnh tranh” dành cho khách hàng 
SME; Chương trình Ưu đãi cho khách hàng nhận lương 
giảm lãi suất thêm 0,1%/năm so với lãi suất vay thông 
thường.

 Lưu ý: Các mức lãi suất có thể thay đổi theo thông 
báo của Vietcombank trong từng thời kỳ.

KẾT NỐI

Vừa qua, tại Vietcombank Kiên Giang, Đoàn công tác Công an tỉnh Kiên Giang đã có buổi 
làm việc, trao Giấy chứng nhận Ngân hàng đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 

2021 và Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021 do UBND tỉnh Kiên Giang khen tặng.

Tại buổi làm việc, Trung tá Nguyễn Thế Khỏe – Đội 
trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
Công an tỉnh Kiên Giang đã biểu dương và gửi lời cảm ơn 
tới Ban Giám đốc cũng như cán bộ nhân viên Vietcombank 
Kiên Giang đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần vào sự thành công của 
phong trào trên địa bàn. 

Thay mặt Công an tỉnh Kiên Giang, đồng chí Nguyễn 
Thế Khỏe chúc toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank Kiên 
Giang nhiều sức khỏe, công tác tốt và hoàn thành xuất sắc 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn 
trong thời gian tới.

Thay mặt Vietcombank Kiên Giang, bà Đỗ Thị Minh 
Út – Phó Giám đốc Chi nhánh đã gửi lời cảm ơn tới UBND 
tỉnh và Công an tỉnh, đồng thời cam kết sẽ làm tốt hơn nữa 
công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ nhân viên, phát 
huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành 
nhiệm vụ chuyên môn và nỗ lực hoàn thành xuất sắc phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn trong thời 
gian tới.

Bà Đỗ Thị Minh Út – Phó Giám đốc Vietcombank Kiên 
Giang (bên trái) tiếp nhận Bằng khen có thành tích xuất 
sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021 do UBND tỉnh 
Kiên Giang trao tặng

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021
Bài và ảnh: Hồ Hữu Tấn

Vietcombank Kiên Giang

Từ ngày 01/04/2022, Vietcombank phối hợp 
với Cảng vụ Đường thủy Nội địa Thành phố Hồ Chí Minh 
(Cảng vụ TP.HCM) chính thức cung cấp dịch vụ thanh 
toán Phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Dịch vụ này giúp cho doanh nghiệp, cá nhân kinh       
doanh hàng hóa xuất - nhập khẩu, hàng chuyển khẩu, 
hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh,… có thể dễ dàng 
thanh toán Phí hạ tầng cảng biển trực tuyến 24/7.

Để hỗ trợ khách hàng làm quen với dịch vụ 
thanh toán mới, Vietcombank miễn phí sử dụng 
dịch vụ thanh toán Phí hạ tầng cảng biển tại Thành 
phố Hồ Chí Minh trên tất cả các kênh giao dịch của 
Vietcombank đến hết ngày 30/06/2022.
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KẾT NỐI

Ngày 6/4/2022, Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam 
(Napas) đã tổ chức họp báo công bố “Ngày Thẻ Việt Nam 2022” với chủ đề “Tự tin mở lối”.

Họp báo có sự tham gia của đại diện NHNN, lãnh đạo báo Tiền phong, đại 
diện NAPAS. Về phía Vietcombank, có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Kim Oanh 
– Phó Tổng Giám đốc.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank chia sẻ: Vietcombank sẽ nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới để 
mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng và tiếp tục khẳng định mục 
tiêu đi đầu trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán thẻ hiện đại, góp 
phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ, 
hướng đến mục tiêu chung “Vì một xã hội không tiền mặt”.

Tối ngày 16/04/2022, tại SVĐ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn 
ra Lễ khai mạc Chương trình Ngày thẻ Việt Nam lần thứ 2 với sự kiện chính “Sóng 
Festival” dành cho giới trẻ.

Vietcombank đồng hành cùng chương trình với sự hiện diện của bà 
Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện một số phòng/ban TSC 
và Chi nhánh Vietcombank Hà Nội. Với danh vị Nhà quảng cáo Kim cương, chia 
sẻ tại “Sóng Festival”, bà Nguyễn Thị Kim Oanh đại diện Ngân hàng Vietcombank 
cho biết: Vốn được gọi là “Những người bản địa của kỹ thuật số” (Digital Natives), 
giới trẻ, hay cách gọi hiện đại là Gen Z, sẽ là những nhân tố sẵn sàng tiếp cận, đón 
nhận những trải nghiệm mới trong thanh toán và được kỳ vọng sẽ thay đổi thói 
quen tiêu dùng của cộng đồng.

Ông Phạm Tiến Dũng -
Phó Thống đốc NHNN 
trải nghiệm mua sắm không dùng 
tiền mặt bằng dịch vụ
VCB Digibank của Vietcombank

 tiêu dùng của cộng đồng. Vietcombank tin là những hình thức thanh toán mới với công nghệ tiên tiến sẽ được giới thiệu đến 
cộng đồng giới trẻ một cách cụ thể và trực quan nhất, giúp các bạn có những trải nghiệm mới mẻ, củng cố sự tự tin mở ra lối 
sống hiện đại - đúng với tinh thần chủ đề “Tự tin mở lối” cho sự kiện Ngày thẻ Việt Nam lần 2.

Là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank mang đến Ngày thẻ Việt Nam những sản phẩm 
dịch vụ không dùng tiền mặt tiện lợi nhất và phù hợp với xu hướng của giới trẻ.

Lần lượt từ trái sang: ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN, bà Nguyễn Thị Kim Oanh 
– Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT Napas, ông 
Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thường trực TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 
PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng – Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và MC Khánh Vy 
– Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam cùng khởi động “Sóng Festival” khai mạc Ngày thẻ Việt Nam 2022

Vietcombank đồng hành cùng chương trình
Ngày thẻ Việt Nam 2022 với danh vị Kim cương

Bài và ảnh: Mỹ Trang - Hồng Quang

KẾT NỐI

Từ ngày 03/12/2021 đến hết ngày 31/01/2022, Vietcombank cùng Công 
ty Kiều hối Vietcombank (VCBR) đã triển khai chương trình khuyến mãi “Nhận 
kiều hối - Đón niềm vui” dành cho khách hàng nhận tiền kiều hối chuyển từ nước 
ngoài về Việt Nam vào tài khoản mở tại Vietcombank.

VCBR xin gửi lời chúc mừng ông Lê Thiêm Nghĩa ngụ tại TP. Thuận An, 
tỉnh Bình Dương, đã may mắn trúng thưởng 01 xe máy Honda Vision trị giá 
hơn 30 triệu VND. Cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng 
Vietcombank và VCBR trong thời gian qua. Đại diện VCBR chụp hình lưu 

niệm cùng khách hàng trúng 
thưởng

Nhằm gia tăng trải nghiệm dịch vụ của khách hàng, từ ngày 18-20/04/2022, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam triển khai chương trình “Vietcombank 
xin chào Bà Rịa” với nhiều hoạt động hấp dẫn và ưu đãi dành cho khách hàng.

“Vietcombank xin chào Bà Rịa” nằm trong chuỗi chương trình do 
Vietcombank tổ chức, nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ đa dạng với lợi thế 
cạnh tranh và ưu đãi hấp dẫn đến đông đảo người dân địa phương như: Ngân hàng 
số - 0 phí chuyển tiền; Miễn phí phát hành thẻ, tài khoản; Chương trình khách hàng 
thân thiết VCB Rewards - tích điểm đổi quà; Chương trình vay nhanh lãi thấp; Ngân 
hàng số SME,...

Vietcombank Bà Rịa đã được 
trang trí để sẵn sàng chào đón 
khách hàng

Ứng dụng VCB Digibank với 
nhiều tính năng mới hấp dẫn

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

Thanh toán phí Cảng vụ Hồ Chí Minh

Là dịch vụ hỗ trợ khách hàng thực hiện thanh toán Phí hạ tầng cảng 
biển tại khu vực  TP. Hồ Chí Minh trực tuyến 24/7 ngay trên các kênh 
thanh toán của Vietcombank.

Phí dịch vụ được Vietcombank miễn phí trong vòng 03 tháng đầu 
triển khai. 

Tiết kiệm trực tuyến cho khách hàng Priority

Khách hàng Priority khi thực hiện mở tiết kiệm trực tuyến trên VCB 
Digibank sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi cao hơn so với mức lãi suất 
thông thường căn cứ theo số tiền gửi và kỳ hạn gửi.

1

2

Bài và ảnh: Vĩnh Phương Bảo Doanh

VIETCOMBANK TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
“Xin chào Bà Rịa” với nhiều ưu đãi hấp dẫn

VIETCOMBANK TRAO THƯỞNG CHO KHÁCH HÀNG
trúng thưởng chương trình “Nhận kiều hối - Đón niềm vui” 

Bài và ảnh: Thu Giang

VIETCOMBANK TRIỂN KHAI THÊM
nhiều tính năng mới trên VCB Digibank

Bài: MKTBL - Ảnh: QHCC
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Hội thảo tập trung thảo luận các ý tưởng đột phá, 
giải pháp sáng tạo trong tổ chức triển khai hiệu quả chương 
trình tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên 
cả nước nói chung.

Nhân dịp này Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) đã trao số tiền 4,5 tỷ đồng hỗ trợ các hộ 
gia đình người dân tộc thiểu số nghèo của 9 tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long (mỗi tỉnh 500 triệu đồng).

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Đặng Hoài 
Đức - Phó Tổng Giám đốc đã tham dự hội nghị và chứng kiến 
lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội trao số tiền hỗ trợ 
của Vietcombank cho đại diện 9 tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long.

Dự Hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần 
Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh 
đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 150 nhà đầu tư, doanh 
nghiệp trên địa bàn. Về phía Vietcombank, có đồng chí Hồng 
Quang - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc 
Khối Nhân sự VCB và đồng chí Hồ Anh Tuấn - Phó Giám đốc 
Chi nhánh Yên Bái.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo 
cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
Vietcombank đã đồng hành cùng tỉnh Yên Bái thực hiện đầu 
tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Yên Thành, 
huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Công trình có tổng mức đầu tư 
06 tỷ đồng, trong đó Vietcombank tài trợ 05 tỷ đồng, phần 
còn lại là từ nguồn vốn địa phương đã huy động.

Ngày 27/03/2022, tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2022 của UBND 
tỉnh Yên Bái, Vietcombank đã trao tặng số tiền 05 tỷ đồng để xây dựng Trường Mầm non 

xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Ngày 05/04/2022, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội đồng Dân tộc Quốc hội tổ chức hội thảo 
“Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh 
(thứ 5 từ phải sang) và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc 
hội Trần Thanh Mẫn (thứ 5 từ trái sang) trao kinh phí hỗ 
trợ của Vietcombank cho đại diện 9 tỉnh Đồng bằng sông 
Cửu Long 

Đồng chí Hồng Quang - Thành viên HĐQT, Chủ tịch 
Công đoàn, Giám đốc Khối Nhân sự đại diện 
Vietcombank (hàng đầu bên phải) trao tặng tỉnh Yên Bái 
05 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Yên 
Thành, huyện Yên Bình.

Bài và ảnh: Dương Thị Huyền

Vietcombank ủng hộ 4,5 tỷ đồng hỗ trợ các hộ gia đình
người dân tộc thiểu số nghèo tại 9 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Khánh Huyền

Vietcombank tài trợ 05 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non 
xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

VIETCOMBANK
- SẮC XANH YÊU THƯƠNG 

KẾT NỐI

Ngày 14/03/2022, Vietcombank Hưng Yên phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Hưng Yên trao tặng hơn 190 sổ bảo hiểm xã hội trị giá 943 triệu đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của của Ban Chấp hành Công đoàn Vietcombank, cán bộ và đoàn 
viên công đoàn Vietcombank đã chung tay đóng góp 17,2 tỷ đồng tặng hơn 12.000 sổ bảo 
hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 18 

tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự hội nghị, bà Nguyễn Minh 
Nguyệt – Phó Giám đốc Vietcombank Hưng 
Yên chia sẻ: Bên cạnh hoạt động kinh doanh, 
Vietcombank Hưng Yên luôn chú trọng công tác an 
sinh xã hội, đặc biệt hướng đến những hộ gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn. 

Chương trình trao tặng sổ BHXH và thẻ 
BHYT là một chương trình ý nghĩa và thiết thực. 
Vietcombank Hưng Yên hy vọng có thể chia sẻ khó 
khăn với người dân từ đó có thể vượt lên hoàn 
cảnh, ổn định cuộc sống.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Vietcombank Đắk Lắk phối hợp 
cùng BHXH tỉnh đã tổ chức trao tặng 170 sổ BHXH và 420 
thẻ BHYT trị giá hơn 900 triệu đồng cho 12 huyện trên địa 
bàn tỉnh như Ea H’leo, Cư M’gar, Krông Năng, Krông Pắk, 
Krông Ana, Cư Kuin…

Hoạt động trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn của Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Đắk Lắk nói riêng là hoạt động tiếp nối truyền 
thống “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương 
thân” của dân tộc Việt Nam, đã góp phần động viên người 
dân có hoàn cảnh khó khăn vượt lên hoàn cảnh, ổn định 
cuộc sống.

Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Vietcombank Hưng 
Yên (thứ 2 từ trái sang) trao biển tượng trưng cho đại diện tỉnh 
Hưng Yên 

Vietcombank Đắk Lắk trao sổ BHXH, thẻ BHYT 
cho người dân huyện Krông Ana.

KẾT NỐI

Bài và ảnh: Trịnh Thu Huệ

Vietcombank Hưng Yên trao tặng sổ BHXH và thẻ BHYT 
cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Bài và ảnh: Phạm Thị Thu Thảo

Vietcombank Đắk Lắk trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT 
cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
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KẾT NỐI

Vietcombank Hậu Giang phối hợp với BHXH tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ trao
sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 22/03/2022, tại Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, Vietcombank Đà Nẵng 
cùng Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội quận Ngũ Hành Sơn và chính quyền địa 
phương tổ chức buổi lễ trao tặng 40 sổ BHXH và 60 thẻ BHYT với tổng giá trị hơn 140 triệu 

đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Nhân kỷ niệm 59 năm thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (01/04/1963 - 
01/04/2022) và 12 năm thành lập Chi nhánh Bắc Giang (10/04/2010 - 10/04/2022), đồng thời 
nhằm nâng cao tinh thần thể thao gắn kết các đoàn viên trong Chi nhánh, ngày 02/04/2022, 

Công đoàn Vietcombank Bắc Giang đã tổ chức chương trình Roadshow năm 2022.

Từ ngày 22-25/03/2022, Vietcombank Hậu Giang 
đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ 
trao 170 sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và 420 thẻ Bảo hiểm y 
tế (BHYT) với tổng giá trị 943 triệu đồng cho người dân có 
hoàn cảnh khó khăn.

Các địa phương được trao trên địa bàn thành phố Vị 
Thanh, các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp 
và Vị Thủy. 

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình An 
sinh xã hội do Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam phát động, từ nguồn đóng góp của cán bộ và đoàn 
viên công đoàn toàn hệ thống Vietcombank.

Lễ trao tặng có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền 
địa phương, lãnh đạo BHXH tỉnh Hậu Giang và lãnh đạo các 
đơn vị BHXH huyện.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động an sinh xã 
hội do Vietcombank phối hợp cùng BHXH Việt Nam thực 
hiện trên toàn quốc với tổng giá trị hơn 17,2 tỷ đồng.

Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, 
phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt, trong 
bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Với mong muốn 
lan tỏa những giá trị cao đẹp của chính sách BHXH và BHYT, 
Vietcombank Đà Nẵng sẽ tiếp tục trao tặng 170 sổ BHXH và 
420 thẻ BHYT với tổng giá trị hơn 943 triệu đồng cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 7 quận, huyện của 
TP. Đà Nẵng.

Vietcombank Hậu Giang phối hợp với BHXH tỉnh Hậu 
Giang tổ chức lễ trao sổ BHXH, thẻ BHYT cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Lê Hải Bắc - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch 
Công đoàn Vietcombank Đà Nẵng trao tặng sổ BHXH 
cho người dân.

Bài và ảnh: Trần Thanh Hải

Vietcombank Hậu Giang phối hợp với BHXH tỉnh Hậu Giang 
tổ chức lễ trao sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có
hoàn cảnh khó khăn

Bài và ảnh: Hà Quốc Tuấn 

Vietcombank Đà Nẵng trao tặng sổ bảo hiểm xã hội,
thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

KẾT NỐI

Chiều ngày 08/04/2022, Ban Tổ chức Trung ương 
phối hợp với Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội thảo khoa học 
“Thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm 
chức danh thực trạng và kinh nghiệm”. 

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Đỗ Việt 
Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên Hội 
đồng quản trị Vietcombank tham dự hội thảo.

Hội thảo diễn ra tại trụ sở đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 
Bạc Liêu với sự tham dự của 18 Ban, Bộ, Ngành Trung ương, 
lãnh đạo 21 tỉnh thành khu vực phía Nam cùng các chuyên 
gia, các nhà khoa học. Tại hội thảo, Vietcombank đã trao biển 
tượng trưng hỗ trợ kinh phí 600 triệu đồng xây dựng 10 căn 
nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tỉnh Bạc Liêu.

Chương trình nhận được sự quan tâm, hưởng ứng 
và tham gia tích cực của toàn thể đoàn viên công đoàn Chi 
nhánh. Từ sáng sớm, các đoàn viên đã nô nức chuẩn bị xe 
đạp, gắn cờ, dán băng rôn, khẩu hiệu sẵn sàng tham gia 
chương trình.

  Đoàn xe đạp xuất phát từ trụ sở Vietcombank Bắc 
Giang, di chuyển qua nhiều tuyến đường chính trong thành 
phố Bắc Giang như Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Quang Trung, 
Ngô Gia Tự,... Và kết thúc tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đền 
Xương Giang. Tại đây, toàn đoàn đã làm lễ dâng hương tưởng 
niệm các bậc tiền nhân, anh hùng nghĩa sĩ đã làm nên chiến 
thắng Xương Giang lịch sử. Nhân dịp này, Vietcombank Bắc 
Giang đã trao tặng 25 ghế đá in logo Vietcombank cho Ban 
Quản lý Khu di tích.

Hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh phong trào thể 
dục thể thao cho cán bộ chi nhánh và tăng cường quảng bá 
hình ảnh Vietcombank trên địa bàn.

Ông Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, 
thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank (bên phải) 
trao biển tượng trưng 600 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 
10 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Bạc Liêu

Bài và ảnh: Tăng Mỹ Ngọc

Vietcombank hỗ trợ 600 triệu đồng xây dựng 
10 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Bạc Liêu

Bài và ảnh: Phòng Kế toán

Vietcombank Bắc Giang tổ chức chương trình Roadshow đạp xe
chào mừng sinh nhật Vietcombank

Đoàn viên, người lao động Vietcombank Bắc Giang 
chuẩn bị chương trình Roadshow.
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KẾT NỐI

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Hải 
Dương (27/03/1947 - 27/03/2022), sáng ngày 24/03/2022, Vietcombank Chí 
Linh đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Chí Linh đến thăm và trao 
quà cho 03 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 01 người có công với Cách mạng, 01 nạn nhân 
chất độc màu da cam.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhằm thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ 
nguồn”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hi sinh, đóng góp của các 
gia đình với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tham dự chương trình An sinh xã hội lần này có sự tham gia của ông Lò 
Minh Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu, ông Nguyễn Sơn Tùng - Bí thư Đoàn 
Trường Đại học Luật Hà Nội; về phía Vietcombank Thanh Xuân gồm có bà Nguyễn 
Thị Xuân Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, ông Nguyễn Xuân Vĩnh 
Thành – Bí thư Đoàn Thanh niên cơ sở, bà Ngô Thị Thúy Hằng – Trưởng phòng 
giao dịch Trung Hòa và đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Chi nhánh. 

Tại chương trình, Vietcombank Thanh Xuân đã trao tặng các món quà với 
tổng giá trị 65 triệu đồng cho trường. Công tác an sinh xã hội lần này đã thể hiện 
được tinh thần “Tương thân tương ái” của CBCNV Vietcombank Thanh Xuân góp 
phần tạo dựng cơ sở vật chất và điều kiện cho các em học sinh tại địa bàn khó 
khăn đến được với tri thức.

Ngày 26/03/2022, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Ban 
Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ sở Vietcombank Thanh Xuân đã phối hợp cùng Tỉnh đoàn Lai 
Châu, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chương trình từ thiện trao quà An sinh xã hội cho các cháu học 
sinh tiểu học tại trường.

Ngày 26/03/3022, BCH Chi đoàn phối hợp BCH Công đoàn nhận đỡ 
đầu, nuôi dưỡng trẻ mồ côi giai đoạn 2022 - 2026, cháu Vũ Thế Đạt tại Thôn 
Lộc Đa, Xã Bắc An, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương với thời gian nhận nuôi dưỡng 
trong 5 năm với kinh phí 30 triệu đồng. Nhân dịp này, BCH Chi đoàn cũng phát 
động trong toàn thể đoàn viên Chi nhánh đóng góp, ủng hộ tặng cháu Vũ Thế 
Đạt phần quà trị giá 7 triệu đồng.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Đoàn 
Thanh niên Vietcombank Chí Linh thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ 
Vietcombank nói chung và Vietcombank Chí Linh nói riêng với cộng đồng.

Ông Đặng Hoàng Lương - Phó 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở Vietcombank Chí Linh trao 
quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chi đoàn Vietcombank Chí Linh trao 
quà cho bé mồ côi Vũ Thế Đạt

Vietcombank trao quà cho Trường 
PTDTBT Tiểu học Trung Chải, Nậm 
Nhùn, Lai Châu.

Bài và ảnh: Vũ Thị Hiền

Vietcombank Chí Linh trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, 
người có công với Cách mạng và nạn nhân chất độc da cam

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân Vĩnh Thành

Vietcombank Thanh Xuân tổ chức chương trình  
An sinh xã hội cho các cháu học sinh tiểu học tại  
Trường PTDTBT Tiểu học Trung Chải, Nậm Nhùn, Lai Châu

Tác giả: Vũ Thị Hiền

Chi đoàn cơ sở Vietcombank Chí Linh nhận nuôi dưỡng
01 trẻ mồ côi giai đoạn 2022 - 2026

KẾT NỐI

Với tinh thần hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp, trao đi những giọt máu 
quý giá làm tăng cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhân, phong trào hiến máu được 

triển khai sâu rộng và luôn nằm trong các hoạt động chính của Đoàn Thanh niên 
Vietcombank tại nhiều chi nhánh.

Đoàn thanh niên Vietcombank Thăng Long
Bài: Phan Thị Thu Trang - Ảnh: Trần Sơn Lam

Ngày 15/03/2022, Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng 
Long phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương 
đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần thứ 1 năm 
2022: “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”. Chương trình 
hiến máu đã thu hút hơn 50 tình nguyện viên tham gia với 58 
đơn vị máu được tiếp nhận cho nguồn máu dự trữ quốc gia. 
Chương trình hiến máu tình nguyện tháng 03 năm 2022 là 
lần thứ 4 Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng Long phát động tổ 
chức, tiếp tục thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông 
đảo đoàn viên thanh niên, thể hiện tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp 
và truyền thống nhân văn của chi nhánh nói riêng, hệ thống 
Vietcombank nói chung đối với xã hội.

Đoàn thanh niên Vietcombank Hà Nam
Bài và ảnh: Lại Quỳnh Trang

Chiều ngày 26/03/2022, Ban Chấp hành Đoàn Thanh 
niên Vietcombank Hà Nam đã phát động kêu gọi hiến máu trên 
tinh thần tự nguyện từ các Đoàn viên cũng như các cán bộ nhân 
viên trong Chi nhánh.

Trên tinh thần “Hiến máu cứu người, đừng ngại 
COVID-19”, Đoàn Thanh niên Vietcombank Hà Nam đã 
hiến tặng 20 đơn vị máu, đáp ứng phần nào nhu cầu cấp 
thiết của bệnh viện.

Vietcombank Bình Dương
Bài và ảnh: Nguyễn Minh Tới

Sáng ngày 04/04/2022, tại Trung tâm Hội nghị và 
Triển lãm tỉnh, Vietcombank Bình Dương đã hưởng ứng 
“Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/04/2022”. 
Chương trình do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình 
nguyện tỉnh Bình Dương tổ chức với chủ đề “Hiến máu 
cứu người - Bắt đầu từ nhà quản lý.”

Chương trình đã thu hút gần 700 cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong thôn 
tham gia, đóng góp được 670 đơn vị máu. Đây là hoạt 
động xã hội ý nghĩa được Vietcombank Bình Dương tích 
cực tham gia, thể hiện tinh thần nhân văn, chung tay 
cùng cộng đồng cung cấp thêm nhiều đơn vị máu nhân 
đạo, góp phần lan tỏa hình ảnh Vietcombank gần gũi, ấm 
áp tình người.

Ban Giám đốc, CBNV Vietcombank Thăng Long tham gia 
hiến máu tình nguyện. 

Cán bộ nhân viên Vietcombank Bình Dương tham 
gia hiến máu nhân đạo.

Đoàn thanh niên Vietcombank Hà Nam hiến tặng hơn
20 đơn vị máu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đoàn Thanh niên Vietcombank tại nhiều Chi nhánh
tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện
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KẾT NỐI

Sáng ngày 26/03/2022, tiếp tục hưởng ứng tháng Thanh niên và chào mừng kỷ 
niệm 59 năm ngày thành lập Vietcombank (01/04/1963-01/04/2022), BCH Công 
đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Vietcombank Chi nhánh Hùng Vương đã 

tham gia và đóng góp kinh phí vào Chương trình mổ mắt nhân đạo - Đem lại ánh 
sáng cho hơn 100 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 09/4/2022, Vietcombank TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng cho Quỹ Khuyến học 
Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn số tiền 100 triệu đồng. Đại diện Vietcombank              

TP. Hồ Chí Minh, có bà Lê Thị Hòa Bình - Phó Giám đốc Chi nhánh tham dự sự kiện.

Đồng hành, chung tay với các cơ quan đoàn thể hỗ 
trợ cho các mảnh đời khó khăn trong xã hội đã trở thành 
truyền thống và là một phần không thể thiếu trong suốt quá 
trình hoạt động của Chi nhánh Hùng Vương bao năm qua.

Mong rằng những nghĩa cử cao đẹp này ngày càng 
được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã 
hội và khắc họa rõ nét một Vietcombank đầy tính nhân văn, 
vì cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, Vietcombank TP. Hồ Chí Minh 
và Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn đã xây dựng 
mối quan hệ tốt đẹp. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bách 
khoa Nam Sài Gòn cam kết hỗ trợ giới thiệu và cung cấp các 
sản phẩm dịch vụ của Vietcombank, đặc biệt là các sản phẩm 
bán lẻ như mở tài khoản cá nhân, phát hành thẻ cho cán bộ 
nhân viên và sinh viên nhà trường. 

Việc cam kết đồng hành cùng ngành giáo dục 
trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
xã hội là nét đẹp trong truyền thống nhân văn tốt đẹp của 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh nói riêng cũng như toàn hệ 
thống Vietcombank.

Bà Hồ Thị Tuyết Trinh - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám 
đốc (thứ 3 từ trái sang) cùng các bạn đoàn viên công 
đoàn chụp hình lưu niệm tại Bệnh viện mắt Tây Nam

Bà Lê Thị Hòa Bình - Phó Giám đốc Vietcombank TP. 
Hồ Chí Minh (thứ 2 từ trái sang) trao biểu trưng hỗ trợ 
kinh phí 100 triệu đồng

Bài và ảnh: Phan Thị Lê Dung

Vietcombank Hùng Vương tài trợ chương trình mổ mắt 
miễn phí đem lại ánh sáng cho 100 bệnh nhân nghèo

Bài và ảnh: Đào Nguyễn Tấn Phát

Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 100 triệu đồng 
cho Quỹ Khuyến học Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

KẾT NỐI

Với chức năng dạy chữ, dạy nghề, hỗ trợ giải quyết 
việc làm cho những người khiếm thị, Hội người mù tỉnh 
Long An là tổ chức xã hội đặc thù, đã tập hợp hơn 1.000 hội 
viên trên địa bàn 15 huyện, thị, thành phố.

Hoạt động từ thiện này mang ý nghĩa nhân văn cao 
đẹp, thể hiện sự quan tâm của tập thể cán bộ nhân viên        
Vietcombank Long An đối với xã hội nói chung và những 
người khiếm thị nói riêng. Số tiền trao tặng đã góp phần giúp 
Hội có điều kiện hỗ trợ người khiếm thị tốt hơn, đặc biệt 
trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 khó khăn như hiện nay.

Trong thời gian từ ngày 15/03 đến ngày 25/03/2022, 
tại tỉnh Quảng Ngãi, Vietcombank Quảng Ngãi đã phối hợp 
cùng BHXH tỉnh tiến hành trao tặng 170 sổ BHXH tự nguyện 
và 420 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 
các huyện trực thuộc với tổng giá trị 944 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, kịp thời trong giai 
đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thể hiện truyền 
thống đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy giá trị, bản 
sắc văn hóa nhân văn của Vietcombank nói chung và CBNV 
Vietcombank Quảng Ngãi nói riêng, cùng chung tay hướng 
đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh nhà.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) tại công văn số 1080/VCB-CĐ ngày 11/11/2021 về phát động ĐVNLĐ trong hệ 
thống chung tay chia sẻ mua sổ BHXH và thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; 
cán bộ, ĐVNLĐ Vietcombank đã ủng hộ hơn 17,2 tỷ đồng để trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT 

cho người dân tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Ngày 21/03/2022, đại diện Vietcombank Long An đã đến thăm và trao tặng 10 triệu đồng cho 
Hội người mù tỉnh Long An.

Đại diện Vietcombank Long An trao tặng 10 triệu đồng 
cho Hội người mù tỉnh Long An

Ông Võ Văn Linh - Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi 
(thứ 2 từ trái sang) trao sổ BHXH và thẻ BHYT cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trà Bồng

Bài và ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Vietcombank Long An thăm và hỗ trợ 
Hội người mù tỉnh Long An

Bài và ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Vietcombank Quảng Ngãi trao tặng sổ bảo hiểm xã hội,
thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
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Ngày 13/4/2022, tại số 05 Công Trường Mê Linh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Khoa học 
và Công nghệ Ngân hàng Vietcombank (HĐKH&CN) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 
hoạt động Khoa học và Công nghệ của ngân hàng năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm 

vụ trong năm 2022.

Tham gia Hội nghị, có đồng chí Đào Minh Tuấn – Nguyên Phó 
Tổng Giám đốc, Nguyên Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ 
Vietcombank. Về phía Vietcombank, có ThS. Phạm Quang Dũng 
– Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch HĐKH; ThS. Nguyễn Thanh 
Tùng– Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban điều hành, Phó Chủ 
tịch HĐKH&CNVietcombank; TS. Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng 
Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐKH&CN Vietcombank cùng các thành 
viên HĐKH&CNVietcombank, cơ quan thường trực HĐKH&CN 
Vietcombank và đại diện một số lãnh đạo đơn vị Trụ sở chính.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận 
đánh giá, tổng kết công tác KHCN&CN năm 2021 và định hướng 
hoạt động năm 2022. Hội nghị đã đưa ra các quyết định và định 
hướng quan trọng về việc quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động 
KHCN&CN của Vietcombank. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo hoạt động của HĐKH&CN diễn ra 
thường xuyên liên tục, đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, 
trên cơ sở đề xuất của thường trực HĐKH&CN, HĐKH&CN đã trình 
Hội đồng Quản trị phê duyệt và kiện toàn nhân sự HĐKH&CN nhiệm 
kỳ VII giai đoạn 2021-2025.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã thể hiện cam kết tiếp 
tục nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy công tác 
nghiên cứu khoa học của Vietcombank trở thành một trong hoạt 
động trọng tâm của ngân hàng trên cơ sở ba nguyên tắc hoạt động 
chính. Thứ nhất là các hoạt động KH&CN phải bám sát với các mục 
tiêu/kế hoạch chuyển đổi số tại Vietcombank. Thứ hai là đẩy mạnh 
ưu tiên đối với các hoạt động KH&CN có tính ứng dụng cao. Và cuối 
cùng, các sáng kiến KH&CN cần lấy khách hàng làm trọng tâm, tránh 
nghiên cứu hoạt động dàn trải, nhằm đảm bảo tối đa cho lợi ích và 
sự phát triển của Vietcombank.

HĐKH&CN Vietcombank nhiệm kỳ VII giai đoạn 
2021-2025 chụp ảnh lưu niệm.

ThS. Phạm Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị, Chủ tịch HĐKH&CN Vietcombank 
phát biểu chỉ đạo.

Bài và ảnh: Trang Trần

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

KHCN & ĐÀO TẠOKHCN & ĐÀO TẠO

Hội nghị tổng kết
Ngày 19/04/2022, Vietcombank đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung 

cấp lý luận chính trị - hành chính Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 21.

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Cán bộ quản lý Giao 
thông vận tải, có đồng chí Ngô Anh Tuấn - Ủy viên BCH Đảng 
bộ Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Về 
phía Vietcombank, có đồng chí Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; NGND. PGS. TS 
Kiều Hữu Thiện - Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển 
nguồn nhân lực cùng sự hiện diện của các thầy cô giáo và 98 
học viên đến từ các Đảng bộ/Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng 
bộ Vietcombank. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Việt Hùng - Phó 
Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị   
Vietcombank đã đánh giá cao sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu 
học tập của các học viên để có kết quả tốt trong điều kiện 
vừa tham gia học tập vừa đảm nhận công việc của cơ quan, 
đơn vị.

Đồng thời khẳng định lớp học đã giúp các đồng chí học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vận dụng sáng 
tạo đường lối của Đảng vào hoạt động thực tiễn tại cơ quan nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cơ quan giao phó.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 21 được tổ chức trong 
bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những diễn biến phức tạp trên thế giới và khu 
vực, đặc biệt là ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, lớp học đã kết thúc thành công tốt đẹp với tỷ lệ 100% học 
viên được Hội đồng xét tốt nghiệp công nhận hoàn thành chương trình học tập và cấp bằng tốt nghiệp trong đó 01/98 học 
viên xếp loại Xuất sắc và 97/98 học viên xếp loại Giỏi.

Bài và ảnh: Minh Yến

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

KHCN & ĐÀO TẠO

Lễ bế giảng và trao Bằng Tốt nghiệp

Các đại biểu trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành 
viên Hội đồng quản trị Vietcombank (ngoài cùng bên phải) 
khen thưởng các học viên có thành tích trong học tập
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KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ & ĐÀO TẠO

Ngày 26/3/2022, Đảng bộ Vietcombank Bình Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập 
Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2022 và Kết luận, Quy 

định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, 
đảng viên, người lao động.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành là người trực tiếp giảng 
dạy đã chỉ ra bộ cẩm nang ứng xử phù hợp trên mạng xã hội dành cho cán bộ của 
Vietcombank thông qua việc hướng dẫn học viên các nguyên tắc sử dụng 
mạng xã hội hiệu quả và an toàn, một số cách thức để tăng mức độ phổ biến 
cho thương hiệu Vietcombank.

Dù lớp học được diễn ra trực tuyến nhưng giảng viên đã rất linh hoạt 
để tăng tính tương tác nhiều nhất có thể. Lớp học được đánh giá thành công 
cũng nhờ những chia sẻ vô cùng gần gũi, kinh nghiệm thực tế và gắn liền với 
trải nghiệm trong cuộc sống, công việc của học viên.

Trong thời gian tới, hy vọng Trường Đào tạo sẽ tiếp tục triển khai những 
nội dung mới, hấp dẫn và mang nhiều giá trị ứng dụng cao cho học viên tại 
Vietcombank.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Minh Quang – Bí thư Đảng ủy đã 
quán triệt và yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động gắn việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng việc thực 
hiện các Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị được nghe đồng chí Đào Khắc Trung - Giảng viên Học viện 
Chính trị Khu vực II, TP. Hồ Chí Minh trực tiếp báo cáo chuyên đề “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng 
trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ”.

Chương trình đã được triển khai thông 
qua hình thức đào tạo trực tuyến với 
sự tham gia nhiệt tình của học viên.

Đồng chí Nguyễn Thái Minh Quang - 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Bình Dương phát biểu tại 
Hội nghị.

KHCN & ĐÀO TẠO

Ngày 16/03/2022, Trường Đào tạo Vietcombank hợp tác cùng Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ và Tư vấn Giải pháp ATA (ATA-STSC) đã tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng 

ứng xử trên mạng xã hội cho cán bộ nhân viên” với sự tham gia của 55 học viên đến từ 28 
phòng/ban/trung tâm tại Trụ sở chính.

Bài và ảnh: Bùi Như Quỳnh

“Kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội
cho cán bộ nhân viên” tại Vietcombank

Bài và ảnh: Nguyễn Minh Tới

Hội nghị triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016
chuyên đề 2022 và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Vietcombank Bình Dương tổ chức

Triển khai chương trình đào tạo

Ngày 30/03/2022, Phòng Dịch vụ khách hàng Vietcombank 
Bắc Bình Dương đã tổ chức đào tạo Bộ tiêu chuẩn chất lượng 
phục vụ Khách hàng với sự tham gia của 30 CBNV chi nhánh.

Thông qua khóa học, CBNV đã được trang bị các kiến thức, kỹ năng và những kinh nghiệm thực tế để có thể áp dụng 
ngay vào công việc hằng ngày, qua đó góp phần giảm thiểu những rủi ro trong quá trình giao dịch, đạt hiệu quả cao trong 
công việc và sự phát triển bền vững của Vietcombank.

Thông qua hình thức đào tạo hai chiều, tất cả CBNV hiểu sâu hơn văn hóa 
phục vụ “Lấy khách hàng là trung tâm” của Vietcombank để có thể áp dụng vào 
thực tiễn công việc hằng ngày, nhằm không ngừng mang đến cho Khách hàng sự 
hài lòng trong trải nghiệm tại Vietcombank.

Giảng viên hướng dẫn nhận biết con dấu giả.

Đào tạo hai chiều kết hợp video 
và sách điện tử trực quan giúp 
CBNV dễ dàng ghi nhớ nội dung 
đào tạo.

KHCN & ĐÀO TẠO

Ngày 26/03/2022, tại hội trường tầng 6 trụ sở chi nhánh, Vietcombank Chi nhánh Bắc 
Bình Dương đã tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và giấy tờ 
giả mạo trong hoạt động ngân hàng” dưới sự giảng dạy của chuyên gia Nguyễn Văn Kỳ - 

Nguyên Phó Trưởng phòng Giám định tài liệu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an và có sự 
tham gia của gần 100 CBNV Chi nhánh.

Bài và ảnh: Phan Văn Sơn

tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký,
hình dấu và giấy tờ giả mạo trong hoạt động ngân hàng”

Bài và ảnh: Trần Thị Diệu Linh

tổ chức đào tạo bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng
Vietcombank Bắc Bình Dương

Vietcombank Bắc Bình Dương
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Khóa học được chia làm 02 phần “Đảm bảo chất 
lượng đào tạo” và “Nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo”. 

Học phần “Đảm bảo chất lượng đào tạo” với sự giảng 
dạy của PGS.TS Phạm Quốc Khánh - Phó Cục trưởng Cục 
Quản lý chất lượng - Bộ giáo dục và đào tạo đã giúp các lãnh 
đạo, cán bộ: Hiểu và xây dựng được các điều kiện đáp ứng 
tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng chương trình; Nắm vững 
toàn bộ quá trình đào tạo cũng như vai trò của các cán bộ 
quản lý đào tạo trong doanh nghiệp; Lựa chọn các hình thức 
đào tạo phù hợp bối cảnh kinh doanh; Đánh giá được chất 
lượng đào tạo của các khóa học.

Với học phần “Nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo”, dưới trao đổi và chia sẻ của giảng viên Chu Quang Khởi - Học viện 
Quản trị HRD đã góp phần giúp cho cán bộ nhân viên, viên chức hiểu rõ những khái niệm cốt lõi về đào tạo đã thay đổi, từ 
đào tạo sang học tập, từ việc cung cấp chương trình đào tạo sáng tạo điều kiện, tạo môi trường học tập, thiết kế những kênh, 
những nguồn giảng viên chất lượng phục vụ việc học tập.

 Bên cạnh đó, học phần cũng nhấn mạnh những xu hướng và phong cách học tập, các thách thức, yêu cầu đặt ra đối 
với hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp hiện nay.

Khóa học “Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nâng cao 
hiệu quả quản lý đào tạo”

Khóa học đã đem đến các thông tin hữu ích, thiết thực cho cán 
bộ Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank.

Trong các ngày 25/12/2021, 14 &15/03/2022, Trường Đào tạo và Phát triển nguồn 
nhân lực Vietcombank đã tổ chức khóa học “Đảm bảo chất lượng đào tạo và nâng 

cao hiệu quả quản lý đào tạo” cho các lãnh đạo và cán bộ của trường.

Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Điệp

 “ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO”

Vietcombank tổ chức khóa học

KHCN & ĐÀO TẠO

Ngày 19/03/202, Chi nhánh VCB Hải Phòng đã 
tổ chức Chương trình thi tìm hiểu dịch vụ

ngân hàng số VCB Digibank.

Công tác đào tạo cho cán bộ, nhân viên được Ban 
Giám đốc Vietcombank Hội An xác định là nhiệm vụ xuyên 
suốt, mang tính định hướng lâu dài, được tổ chức hàng 
năm và thường xuyên đổi mới, cải tiến để phù hợp với 
hoạt động thực tế tại chi nhánh. 

Hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi và hào hứng. 
Kết thúc hội thi, Ban Giám đốc đã trao thưởng cho các đội 
thi đạt kết quả tốt nhằm ghi nhận những đóng góp tích 
cực, cố gắng và đoàn kết trong công việc của các cán bộ.

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích đánh 
giá trình độ và chất lượng của những cán bộ đang thực 
hiện nghiệp vụ tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng 
dịch vụ VCB Digibank và nâng cao trình độ hiểu biết về 
dịch vụ VCB Digibank của tất cả các cán bộ nhân viên trong 
Chi nhánh.

Chương trình thi được sự hưởng ứng tham gia của 
148 cán bộ nhân viên thuộc tất cả các phòng ban trong Chi 
nhánh, bao gồm cả các phòng thuộc Khối Backend. 

Thông qua chương trình thi, Ban Lãnh đạo Chi 
nhánh mong muốn củng cố, nâng cao hiểu biết của 
toàn thể cán bộ nhân viên về dịch vụ ngân hàng số VCB 
Digibank, góp phần thúc đẩy việc phát triển các chỉ tiêu 
kinh doanh bán lẻ, thực hiện mục tiêu trọng tâm trong 
hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Giám đốc chi nhánh 
và ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch CĐCS, Phó 
Giám đốc chi nhánh tặng hoa và quà cho các đội thi

Vietcombank Hải Phòng tổ chức chương trình thi
tìm hiểu dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank

Bài và ảnh: Phan Văn Sơn

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO VÀ HỘI THI NGHIỆP VỤ 
NĂM 2022

Bài và ảnh: Vũ Thị Thu Trang

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 
THI TÌM HIỂU DỊCH VỤ
NGÂN HÀNG SỐ
VCB DIGIBANK

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, bản lĩnh chính trị, giúp cán bộ nhân viên 

không ngừng phát huy năng lực, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ được giao, chiều ngày 

03/04/2022, Vietcombank Hội An đã tổ chức 
chương trình đào tạo và hội thi nghiệp vụ 
năm 2022 với sự tham gia của các cán bộ 

nhân viên Chi nhánh.

Vietcombank
Hội An

Vietcombank
Hải Phòng
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Đề tài đã đạt được 02 mục tiêu nghiên cứu. Thứ nhất, nhóm nghiên cứu đã xây dựng mô hình lượng hóa khả năng 
khách hàng rời bỏ ngân hàng trong tương lai cho sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế dựa trên các yếu tố định lượng. Thứ hai, nhóm 
nghiên cứu đã phân tích được nguyên nhân kết quả khách hàng rời bỏ, đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ theo quan 
điểm của khách hàng. 

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu nhận định là có 
tính mới, tính cấp thiết và có thể áp dụng kết quả nghiên cứu 
vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank. Đề tài giúp tìm 
ra các giải pháp khắc phục những yếu điểm về sản phẩm và 
dịch vụ chăm sóc khách hàng, góp phần đưa thẻ ghi nợ quốc 
tế của Vietcombank giành được vị trí dẫn đầu trên thị trường 
thẻ ghi nợ quốc tế tại Việt Nam.

Buổi lễ nghiệm thu đề tài nghiên cứu giải pháp phát triển thẻ ghi nợ.

Các thành viên HĐNT và nhóm nghiên cứu đề tài chụp 
ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Ngày 17/03/2022, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên Hội đồng Khoa 
học và Công nghệ Vietcombank đã chủ trì buổi lễ nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô 

hình lượng hóa khả năng khách hàng rời bỏ ngân hàng đối với sản phẩm thẻ ghi nợ” 
do nhóm Định lượng là đơn vị chủ trì thực hiện danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công 

nghệ năm 2020.

Bài và ảnh: Nguyễn Khánh Vân

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ GHI NỢ

Vietcombank tổ chức

KHCN & ĐÀO TẠO

Hành động Kháng nghị (Protest) xảy ra khi nào?

Nguồn luật điều chỉnh

Hành xử của các ngân hàng
khi gặp điều khoản này

Protest được thực hiện khi người trả tiền không 
thanh toán hoặc không chấp nhận thanh toán.

Hành động Protest này tương đối phức tạp, 
chưa có quy định đầy đủ ở Việt Nam cũng như một 
số nước trên thế giới. Tuy nhiên, chúng ta có thể 
tham khảo một số điều luật hiện hành như: Công ước 
Geneva năm 1930 về Luật thống nhất về hối phiếu và kỳ 
phiếu (Convention Providing a Uniform Law for Bill of 
Exchange and Promissory Notes – ULB 1930); Công ước 
Liên hợp quốc về Hối phiếu quốc tế và Kỳ phiếu quốc 
tế (United  Nations Convention of International Bills of  
Exchange and International Promissory Notes); Đạo 
luật Hối phiếu Anh 1882 (Bill of Exchange Act – BEA 
1882); Bộ Luật Thương mại thống nhất của Mỹ 
năm 1962/1995 (Uniform Commercial Code – UCC 
1962/1995); Luật Các công cụ chuyển nhượng Việt 
Nam 2005 (LCCCN).

Điều 24 URC522 không có quy định rõ về việc 
khi thông báo với ngân hàng chuyển chứng từ rằng 
không chấp nhận thực hiện hành động Protest, ngân 
hàng thu hộ có phải giữ chứng từ chờ sự định đoạt của 
ngân hàng chuyển chứng từ hay không. Vì vậy, một số 
ngân hàng khi nhận được thư đòi tiền có chỉ thị Protest, 
khi thực hiện thông báo chứng từ cho khách hàng sẽ 
có điện thông báo về việc không thực hiện theo chỉ thị 
này. Nếu người trả tiền từ chối thanh toán chứng từ D/P 
hoặc từ chối chấp nhận chứng từ D/A thì ngân hàng thu 
hộ đều không giao chứng từ trong trường hợp này nên 
hoàn toàn không có rủi ro.

Tóm lại, nếu thư đòi tiền nhờ thu của Ngân hàng 
nước ngoài không có chỉ thị về Protest, chúng ta không 
có nghĩa vụ phải Protest. Nếu thư đòi tiền có chỉ thị đó, 
chúng ta không thể hoặc không sẵn sàng để Protest, 
chúng ta nên thông báo cho ngân hàng đó biết ngay từ 
bước thông báo chứng từ cho khách hàng.

Trong nghiệp vụ Tài trợ thương mại, nguồn luật điều chỉnh về nghiệp vụ nhờ thu 
chứng từ hiện vẫn còn hiệu lực là bộ tập quán quốc tế URC522. Trong đó phải kể 

đến Điều 24 về Kháng nghị - Một trong các điều khoản rất quen thuộc,
thường xuyên xuất hiện, đôi khi lại chính là “cái bẫy”, gây bối rối khi chúng ta chưa 

hiểu thấu đáo được mọi ngóc ngách của điều khoản đó.

Bài: Lê Hoàng Hải

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: 
Điều khoản về kháng nghị
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Trong thời gian qua, lãnh đạo Vietcombank Đồng Tháp thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với nhiệm vụ kinh doanh, chỉ đạo thực hiện hiệu 
quả hoạt động tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia giữ gìn trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. 
Bên cạnh đó, luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống của cán bộ nhân viên, quan tâm công tác xây dựng lực lượng bảo 
vệ, kết hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo an ninh trật tự.

Tại buổi trao tặng, Đại tá Phạm Văn Nồng - Trưởng phòng An ninh kinh tế đã chúc mừng, biểu dương tập thể cán bộ 
Vietcombank Đồng Tháp đã đạt được nhiều thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Vietcombank - Dịch vụ Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam.

Ngày 24/03/2022, tại Hà Nội, Vietcombank đón nhận 3 giải thưởng lớn của Tạp chí The 
Asian Banker: Dịch vụ Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam (Best Digital Banking service in 

Vietnam); ngân hàng hỗ trợ tốt nhất trong thời gian COVID-19 tại Việt Nam (Most Helpful 
Bank during COVID-19) và ngân hàng bán lẻ chính được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam 

(Most Selected Main Retail Bank in Vietnam).

Ngày 23/03/2022, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo phòng 
An ninh kinh tế đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể cán bộ 

Vietcombank Đồng Tháp đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Bài: MKTBL - Ảnh: QHCC

Vietcombank đón nhận 3 giải thưởng lớn
của Tạp chí The Asian Banker

Bài: Mai Lâm Bửu Khanh

nhận bằng khen với thành tích xuất sắc trong thực hiện 
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Dịch vụ ngân hàng tốt nhất Việt Nam

Vietcombank đã triển khai đồng bộ nhiều chương 
trình, giải pháp và đầu tư nguồn lực mạnh mẽ trong hành 
trình chuyển đổi số và lấy phương châm định hướng là đem 
lại cho khách hàng các trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Ngân hàng hỗ trợ tốt nhất trong thời gian COVID-19

Năm 2021, Vietcombank đã triển khai đồng bộ các 
giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình 
chịu tác động của dịch COVID-19 thông qua các gói hỗ trợ lãi 
suất, giảm phí và giảm lãi suất cho vay…

Ngân hàng bán lẻ được lựa chọn nhiều nhất tại Việt 
Nam

Ngân hàng luôn chú trọng công tác phục vụ nhu cầu, 
quản lý chất lượng dịch vụ, lắng nghe phản hồi của khách 
hàng, sử dụng hệ thống Social Listening để ghi nhận và xử lý 
phản hồi các phàn nàn khiếu nại của khách hàng.

Vietcombank Đồng Tháp

NIỀM TIN
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Tham dự Lễ trao giải, về phía Refinitiv có bà 
Trần Ngọc Nga - Giám đốc Thương mại Refinitiv khu 
vực Việt Nam và Myanmar (dự online) và đại diện 
Refinitiv tại Hà Nội. Về phía Vietcombank, có bà Hoàng 
Diễm Thùy – Trưởng phòng Kinh doanh vốn và bộ phận FX 
Vietcombank.

Trong năm 2021, Vietcombank là một trong những 
ngân hàng đóng góp tích cực trong việc phát triển khối 
lượng giao dịch FXall tại Việt Nam, luôn nằm trong danh 
sách các ngân hàng có doanh số giao dịch ngoại tệ tốt nhất 
trên thị trường.

Việc được Refinitiv trao giải thưởng Refinitiv 
Vietnam FX Award giúp Vietcombank nâng cao vị thế trên 
thị trường ngoại hối, khẳng định kết quả của quá trình 
Vietcombank không ngừng cố gắng hoàn thiện về sản phẩm, 
chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất.

Đại diện Refinitiv trao Giải thưởng Refinitiv Vietnam FX 
Award cho đại diện Vietcombank bà Hoàng Diễm Thùy – 
Trưởng phòng Kinh doanh vốn và bộ phận FX Vietcombank.

Các thành viên trong Phòng Quản lý rủi ro tích hợp 
của Vietcombank.

Ngày 24/03/2022, tại Trụ sở chính Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 

đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Refinitiv Vietnam 
FX Award do Tổ chức Refinitiv thuộc Sở Giao 

dịch chứng khoán London trao tặng cho 
Vietcombank danh hiệu Best FXall Taker - 

Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ 
trên FXall cao nhất năm 2021.

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang Bài và ảnh: Đào Minh Thu

Vietcombank nhận
giải thưởng Refinitiv Vietnam FX Award
với danh hiệu Best FXall Taker

Phòng Quản lý
rủi ro tích hợp
- Chúng tôi là ai?

Những bước đi của sự khởi đầu…

Với mục tiêu trở thành Ngân hàng quản trị rủi 
ro tốt nhất Việt Nam, Vietcombank đã chính thức thành 
lập Phòng Quản lý rủi ro tích hợp (QLRRTH) vào ngày 
01/11/2018.

Những trái ngọt đầu tiên

Trải qua hơn 03 năm thành lập và phát triển, từ 
10 nhân sự ban đầu, hiện tại Phòng QLRRTH có 23 thành 
viên. Với sự nỗ lực bền bỉ, cho đến nay, Phòng QLRRTH đã 
đạt được những kết quả và thành tích được Ban lãnh đạo 
ghi nhận, đóng góp vào giá trị chung của Vietcombank.

Tiếp bước vươn xa

Mặc dù công tác quản lý rủi ro tích hợp là lĩnh vực 
hoàn toàn mới và nhiều thách thức nhưng chúng tôi tin 
rằng với sự kiên trì, bền bỉ, sẵn sàng nhận những nhiệm 
vụ mới dù khó khăn đến đâu thì tập thể Phòng QLRRTH 
sẽ tiếp tục phát huy những giá trị nội tại, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ để góp phần đưa Vietcombank trở thành Ngân 
hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam và vươn tầm khu 
vực.
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Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở Giao dịch
và những dấu ấn tháng 3

Bài và ảnh: Phạm Thu Lan

 Tháng 03/2022, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Vietcombank Sở Giao dịch nhiệm kỳ 
2022 - 2027 đã tích cực tổ chức và vận động các đoàn viên thanh niên chi nhánh 
tham gia các chương trình do Đoàn Thanh niên phát động cùng với các Chương 
trình An sinh xã hội và nhiều hoạt động phong trào đoàn thể gắn kết thế hệ trẻ 

toàn chi nhánh để lại nhiều dấu ấn.

Tiếp nối truyền thống giúp đỡ những người có hoàn 
cảnh khó khăn, Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở Giao dịch 
phối hợp cùng phòng Khách hàng Bán lẻ 1 tổ chức chương trình 
trao tặng 10 máy tính và 40 suất học bổng tại 2 Trường Trung 
học Phổ thông thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở Giao 
dịch còn có chuỗi hoạt động phong phú trong tháng 3 - Tháng 
Thanh niên, như: Giải bóng đá nữ 2022 mang tên “Đẹp cùng trái 
bóng”; tổ chức vệ sinh hơn 80 máy ATM và tổ chức chương trình 
đạp xe với chủ đề “Hành trình xanh - kết nối sức mạnh’’.

Như vậy, Đoàn Thanh niên Sở Giao dịch trong Tháng 
Thanh niên đã có những hoạt động ý nghĩa, nêu cao tinh thần 
xung kích của tuổi trẻ, giữ vững truyền thống là tổ chức Đoàn 
cơ sở vững mạnh tiên phong trong toàn hệ thống Vietcombank. Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở Giao dịch trao 

tặng máy tính và học bổng tại Trường Trung học 
thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

 Ngày 15/04/2022, Đoàn Thanh niên Chi đoàn cơ sở Vietcombank Thủ Đức đã tổ 
chức một số hoạt động ý nghĩa nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Chi 

đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Dưới sự chỉ đạo của Chi ủy, Ban Giám đốc, đoàn viên thanh niên Chi 
đoàn Vietcombank Thủ Đức đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn 
Trạch (Đồng Nai). Tại đây, đoàn đã dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ 
đã ngã xuống trong các cuộc chiến bảo vệ, gìn giữ độc lập, tự do cho Tổ quốc. 

Cùng ngày, chương trình Team Building 2022 với mục tiêu rèn luyện 
ý chí, quyết tâm cho toàn bộ đoàn viên đã diễn ra trong không khí hứng khởi, 
sôi động. Chương trình đã được tổ chức thành công tốt đẹp, tạo khí thế vui 
tươi, tăng cường tinh thần đoàn kết cũng như giúp cho các đoàn viên thanh 
niên Chi nhánh có dịp phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ để cùng thực hiện tốt 
nhiệm vụ. Từ đó, tạo khí thế tiến tới Đại hội Chi đoàn cơ sở Chi nhánh nhiệm 
kỳ 2022 - 2024, góp phần xây dựng và phát triển toàn hệ thống Vietcombank.

Đồng chí Trần Quốc Hải - Bí thư Đoàn 
Thanh niên cùng các đoàn viên Chi 
đoàn dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ 
huyện Nhơn Trạch.

Chi đoàn cơ sở Vietcombank Thủ Đức 
tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

trước kỳ Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024
Bài và ảnh: Trần Văn Sang
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 Sáng ngày 26/03/2022, Vietcombank Chí Linh đã long trọng tổ chức
Chương trình Phát động đọc, hiểu và ký xác nhận bằng văn bản về việc cam kết 
thực hiện 05 giá trị văn hóa, phát động và tổ chức cuộc thi sản xuất video clip 05 

giá trị văn hóa và 10 hành vi tương ứng.

Chương trình với sự tham gia của Ban Giám đốc, BCH 
Công đoàn cơ sở Chi nhánh, các đồng chí là lãnh đạo chủ 
chốt cùng các đoàn viên thanh niên Chi nhánh nhằm nâng 
cao văn hoá doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết, gắn bó của 
đoàn viên và người lao động. 

Thông qua buổi lễ các giá trị văn hóa Vietcombank 
đã được truyền thông sâu rộng tới đông đảo cán bộ Chi 
nhánh, tạo môi trường để cán bộ hiểu và thấm nhuần được 
05 bản sắc văn hóa (Tin cậy – Chuẩn mực – Sẵn sàng đổi mới 
– Bền vững – Nhân văn) vào công việc, cuộc sống hướng tới 
việc tự ý thức, chủ động giao lưu kết nối chia sẻ thông tin, 
qua đó, tăng cường sự gắn bó, xây dựng khối đoàn kết trong 
Chi nhánh. Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn thanh 

niên và các đồng chí Trưởng các phòng trong Chi nhánh 
Vietcombank Chí Linh tham gia buổi Lễ ký cam kết 
thực hiện giá trị văn hóa.

Vietcombank Chí Linh
tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện các giá trị văn hóa Vietcombank

Bài và ảnh: Vũ Thị Hiền

Ngày 12/04/2022, tại Khu Di tích lịch sử An Nam Cộng sản Đảng, thị trấn Cờ Đỏ, huyện 
Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, đã diễn ra chương trình văn nghệ văn hóa nghệ thuật tổ 

chức tổng kết hoạt động Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây 2022.

Tại chương trình, Vietcombank Cần Thơ đã trao tặng 
10 căn Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo 
trên địa bàn Thành phố Cần Thơ với tổng giá trị 500 triệu 
đồng.

Vietcombank Cần Thơ đang và sẽ luôn duy trì, phát 
huy các hoạt động hỗ trợ nhằm góp phần chăm lo, đảm bảo 
đời sống an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nói 
riêng và các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành 
phố Cần Thơ nói chung.

Trao tặng nhà đồng đội, nhà tình đồng đội và nhà
Đại đoàn kết cho các chiến sĩ, gia đình chính sách và 
hộ nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Vietcombank Cần Thơ
trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo 

tại Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Bài và ảnh: Phạm Thị Thu Thảo
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Khánh Hòa là một trong những địa phương có nguồn thu ngân sách cao nhất cả nước, là thành phố du lịch năng 
động, đang trên đà phát triển…, thành quả đó có được là nhờ vào sự nỗ lực nội tại của tập thể lãnh đạo Đảng bộ tỉnh, sự 
đồng lòng của toàn dân và chung tay của doanh nghiệp. Bên cạnh những lợi thế vốn có của địa phương, các tổ chức tín 
dụng trên địa bàn cũng đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo về vốn để đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có 
Vietcombank Nha Trang.

Những ai đã từng đến Khánh Hòa, đặc biệt là thành phố Nha Trang xinh đẹp, đều nhận ra diện mạo của thành phố 
đã thay đổi nhiều so với trước đây. Từ một thành phố du lịch có hệ thống lưu trú ít ỏi và dịch vụ còn chưa đa dạng, thì nay 
Nha Trang đã thực sự “lột xác” với hàng ngàn khách sạn và nhiều khu du lịch có đẳng cấp. Nha Trang đang vươn mình trở 
thành một trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế với tầm nhìn dài hạn sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến 
năm 2030,  là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và ngang tầm khu vực Châu Á đến năm 2045.

Để bộ mặt thành phố đẹp và tráng lệ như hôm nay, tỉnh luôn ghi nhận đóng góp của các tổ chức tín dụng, trong đó 
có Vietcombank Nha Trang đã hỗ trợ tích cực và cung cấp các khoản tín dụng cho các doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh. 

Trong những đóng góp của Vietcombank Nha Trang, phải kể đến những nhóm ngành thuộc lĩnh vực kinh tế trọng 
điểm của tỉnh Khánh Hòa như: dịch vụ du lịch, xuất khẩu thủy sản, năng lượng, lĩnh vực y tế, cảng hàng không, cảng biển; 
đường sắt; kho ngoại quan ... Đây là những ngành kinh tế mũi nhọn mà qua các kỳ Đại hội Đảng bộ, lãnh đạo tỉnh luôn trăn 
trở tìm mọi nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển. 

Những đóng góp về mặt tín dụng của Vietcombank Nha Trang góp phần không nhỏ để tỉnh hoàn thành các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Điển hình trong đó phải kể đến các dự án trọng điểm như: Dự án Cảng Hàng Không Quốc 
Tế Cam Ranh với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng mang ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế  - du lịch của tỉnh 
Khánh Hòa, và các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên; Dự án Điện mặt trời Sông Giang công suất 50MWp với tổng vốn đầu 
tư hơn 1200 tỷ đồng, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng điện hơn 80 triệu KWh/năm. 

Kể từ khi về hoạt động tại thành phố Nha Trang năm 2015, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 
Nam - Chi Nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đã có những đóng góp không nhỏ cho tỉnh Khánh 
Hòa trên mọi mặt từ phát triển kinh tế đến an sinh xã hội. Tỉnh rất trân trọng những đóng góp của 
Vietcombank Nha Trang trong những năm vừa qua!

Vietcombank Nha Trang
Những dấu ấn với người 

dân tỉnh nhà

KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP
VIETCOMBANK NHA TRANG

Bài: Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, chính sách của Vietcombank, ngay từ tháng 
2/2020 đến nay, Vietcombank Chi Nhánh Nha Trang đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 như ưu đãi giảm lãi suất cho vay các khoản vay hiện hữu; triển khai các chương trình cho 
vay ưu đãi lãi suất thấp; thực hiện cơ cấu nợ, gia hạn nợ giữ nguyên nhóm nợ đối với các khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp 
đến nguồn trả nợ; theo đó Vietcombank đã thực hiện giảm lãi vay cho các khách hàng với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng trong 
năm 2020, 2021. Qua đó tạo điều kiện cho các khách hàng khó khăn tạm thời được giãn nợ, có nguồn thu để ổn định hoạt 
động kinh doanh và tạo được đà phục hồi khi dịch bệnh được kiểm soát.

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong hoạt động kinh doanh, cùng chung tay với tỉnh nhà trong công tác an sinh 
xã hội, Vietcombank Nha Trang luôn phối hợp với cấp chính quyền tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ kinh tế, an ninh 
chính trị, chương trình an sinh xã hội hàng năm với kinh phí chi cho công tác an sinh xã hội khoảng 500 triệu đồng – 1 tỷ 
đồng hàng năm, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chia sẻ khó khăn của Ngân hàng đối với các hoàn cảnh khó khăn, đồng 
bào dân tộc thiểu số….thông qua các chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo, hỗ trợ công 
cụ thể dục cho TP.Cam Ranh, huyện Cam Lâm, TP.Nha Trang…. Kết hợp Báo Khánh Hòa hàng tháng tài trợ các hoàn cảnh khó 
khăn, bệnh hiểm nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, khuyết tật; kết hợp với Báo Thanh Niên tổ chức tặng 
báo cho các chiến sĩ Trường Sa ...

Với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ, dấu son 15 năm đã đưa Vietcombank Nha Trang chạm mốc vẻ vang 
với thành tích: tổng tài sản của chi nhánh trên 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng trưởng qua các năm, cùng các Bằng khen của 
UBND tỉnh Khánh Hòa về hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác các năm thuộc khối thi đua các Ngân hàng; Bằng 
khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Chi Nhánh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc năm; Bằng khen về thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương;  và hơn hết là việc Ngân hàng luôn giữ được 
sự tín nhiệm của Nhân dân, cộng đồng Doanh nghiệp trong tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, tôi xin chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, 
nhân viên Vietcombank Nha Trang có những bước tiến vững chắc trong tương lai và luôn là lá cờ đầu trong hoạt 
động tín dụng và an sinh xã hội. 

Bên cạnh đó, Vietcombank Nha Trang cũng đã nghiêm túc triển khai thực 
hiện các chương trình tín dụng đặc thù của Ngân hàng Nhà nước đến khách hàng 
một cách thiết thực, hiệu quả như cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo 
Nghị định số 41/2010/NĐ-CP và Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015; 
cho vay hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; cho vay 
hỗ trợ nhà ở theo Nghị Quyết 02/NQ-CP góp phần ổn định nhà ở cho người dân 
có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để mua các căn hộ chung cư Chung 
cư Hoàng Quân, Chung cư Đường sắt Phú Khánh, Chung cư An Bình, Chưng cư 
An Thịnh. 

Ông Nguyễn Tấn Tuân –
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
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Chặng đường ngắn, bứt phá mạnh mẽ
Vietcombank Nha Trang

Sau 15 năm thành lập, từ một Chi nhánh nhỏ đứng chân trên thành phố Cam 
Ranh non trẻ, kinh tế còn khó khăn, nhưng với nỗ lực không ngừng và quyết tâm 
cao, đoàn kết, tập thể Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Nha 
Trang đã có những bước phát triển vượt bậc, là điểm sáng trong hệ thống ngân 
hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trên cơ sở là chi nhánh cấp 2 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, có 
mặt tại thành phố Cam Ranh từ năm 2004, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - 
Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đã phát triển thành chi nhánh cấp 1 từ 
tháng 12/2006. Ngày đó, Cam Ranh là thành phố non trẻ, kinh tế chưa phát triển, ngành 
nghề nuôi trồng thủy sản chiếm đa số nên nhu cầu tài chính và sử dụng sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng của người dân chưa cao. Vì thế, với một ngân hàng thương mại mới thành 
lập đặt trên địa bàn, muốn hoạt động hiệu quả là không dễ. Khó khăn hơn, thành lập 
không lâu, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu (2008-2009) đã tác 
động mạnh đến hoạt động của các Ngân hàng nói chung, Vietcombank  Nha Trang nói 
riêng, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm Vietcombank Cam Ranh chính thức được Ban lãnh đạo Vietcombank chấp thuận cho Chi nhánh 
chuyển địa bàn hoạt động về thành phố Nha Trang vào cuối tháng 12/2014, đổi tên thành Vietcombank Nha Trang, cùng 
với sự nỗ lực đoàn kết vượt khó của tập thể chi nhánh,  sau 15 năm hoạt động, Vietcombank Nha Trang đã khẳng định vững 
chắc một thương hiệu ngân hàng lớn, với mạng lưới gồm trụ sở Chi nhánh và  5 Phòng giao dịch tại các huyện và thành phố, 
đã cùng với ngành Ngân hàng tỉnh Khánh Hòa góp phần tích cực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, Vietcombank Nha Trang là một trong những ngân hàng triển khai nghiêm túc các chương trình tín dụng 
đặc thù của Ngân hàng Nhà nước như: Cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP 
và Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015; Cho vay hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; 
Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị Quyết 02/NQ-CP.….,

Vietcombank Nha Trang đã triển khai hiệu quả chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trụ sở chính về điều 
chỉnh giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng, ưu tiên nguồn vốn cho các nhóm ngành ưu tiên theo 
chỉ đạo của Chính phủ (doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ phát triển nông nghiệp và 
nông thôn, thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu …). Chi nhánh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, chia sẻ khó 
khăn với khách hàng, giúp đơn vị vừa xây dựng được mối quan hệ gắn kết với khách hàng truyền thống vừa góp phần vào 
sự phát triển bền vững của Vietcombank Nha Trang.

Qua 15 năm hoạt động, đến nay tổng tài sản của Vietcombank Nha Trang đạt trên 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn huy 
động trên 5.200 tỷ đồng, dư nợ tín dụng trên 5.300 tỷ đồng, cùng với Vietcombank Khánh Hòa, tổng thị phần Vietcombank 
dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về huy động vốn, tín dụng.  Chất lượng tín dụng rất tốt, nợ xấu  được kiểm soát dưới 
mức quy định của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng đi đôi với an toàn và phát triển bền vững. Kết quả kinh doanh tăng 
trưởng vượt bậc qua các năm. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietcombank Nha Trang còn là một trong những ngân hàng 
đi đầu trong việc thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, chung tay cùng với địa phương trong các chương 
trình an sinh xã hội. Hằng năm, Chi nhánh đã dành từ 500 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội 
tại địa phương. Chi nhánh vinh dư  được nhận nhiều bằng khen của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 
về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm.

Với những điểm sáng trong hoạt động 15 năm qua, Vietcombank Nha Trang đã khẳng định được vị thế của một ngân 
hàng đi đầu trong cung cấp nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển dịch vụ Ngân 
hàng hiện đại  và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Cùng với sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh 
đạo ngân hàng, tập thể cán bộ trẻ, khỏe, năng lực, nhiệt huyết, đoàn kết, chúng ta  tin chắc rằng Vietcombank Nha Trang sẽ 
phát huy thành tích đã đạt được, phát triển bền vững, xứng đáng là một nhân tố quan trọng trong hệ thống Ngân hàng tỉnh 
nhà. 

 

Ông Nguyễn Hoài Chiểu 
- Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước Chi nhánh tỉnh 
Khánh Hòa

Bài: Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa 
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Anh chị cán bộ, nhân viên Vietcombank Nha Trang thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Chi nhánh, Ban lãnh đạo thân ái gửi tới toàn thể đồng nghiệp Chi nhánh 
Vietcombank Nha Trang lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Vietcombank Nha Trang, tiền thân là Vietcombank Cam Ranh, được thành lập và đi vào hoạt động đầu năm 
2007 trên cơ sở nâng cấp Chi nhánh cấp 2 của Vietcombank Khánh Hòa. Trải qua hơn 15 năm xây dựng và trưởng 
thành với bao khó khăn, thách thức, mồ hôi và nước mắt, các thế hệ cán bộ đã không ngừng nỗ lực cống hiến, thi 
đua, lao động, sáng tạo, từng bước đưa Chi nhánh phát triển vững mạnh, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã 
hội của địa phương, tạo dựng được uy tín và vị thế trên địa bàn. Chi nhánh hiện có mạng lưới gồm trụ sở chính và 
5 PGD với trên 100 cán bộ, nhân viên, quản lý, phục vụ khoảng 2.300 khách hàng tổ chức và hơn 102 nghìn khách 
hàng cá nhân. Tổng tài sản đạt 10.500 tỷ đồng trong đó dư nợ tín dụng đạt 5.300 tỷ đồng. Hiệu quả hoạt động, chất 
lượng tài sản được đảm bảo. Lợi nhuận lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 100 tỷ đồng, nợ xấu được kiểm soát ở 
mức thấp (dưới 0,8%). 

Bên cạnh kết quả hoạt động kinh doanh nổi trội, Chi nhánh cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh 
xã hội trên địa bàn với nhiều hoạt động phong phú đa dạng như xây nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”, tài trợ học 
bổng cho học sinh nghèo học giỏi, ủng hộ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch…, thể hiện rõ uy tín, ý thức trách 
nhiệm của một thương hiệu lớn, được người dân và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.  

Với kết quả đã đạt được là nền tảng; sự đoàn kết, chung sức đồng lòng là chỗ dựa; sự sáng tạo, trí tuệ, bản 
lĩnh là vũ khí, Ban Lãnh đạo kỳ vọng và tin tưởng Chi nhánh Nha Trang chắc chắn tiếp tục vươn tới những tầm cao 
mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực, quan trọng vào sự phát triển của địa phương 
cũng như Vietcombank trong giai đoạn mới. Trong hành trình đó, hậu phương vững chắc nhất của Chi nhánh 
chính là sự ủng hộ của Ban Lãnh đạo, sự đồng hành của Trụ Sở chính và quan trọng nhất là sức mạnh tổng hợp của  
“hệ sinh thái” gồm 121 Chi nhánh, các công ty trong và ngoài nước và gần 22 nghìn cán bộ nhân viên trong toàn 
hệ thống. 

Vietcombank, Chung niềm tin - Vững tương lai. 

 VIETCOMBANK NHA TRANG
NHÂN KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

TM. BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách Ban Điều hành

Nguyễn Thanh Tùng

Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT

Phạm Quang Dũng
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Vietcombank Nha Trang
Bài: Phan Ngọc Kính – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Nha Trang

Năm 2007, Vietcombank Nha Trang chính thức đi vào hoạt động với tên cũ là Vietcombank Cam Ranh với 
địa bàn hoạt động chính là thị xã Cam Ranh (nay là Thành phố Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa). Trong 15 năm qua, 
Vietcombank Nha Trang đã có những bước phát triển vượt bậc dù đi qua không ít thăng trầm cùng với sự phát triển 
kinh tế xã hội của địa phương, theo diễn biến của thị trường kinh tế trong và ngoài nước. 

Những ngày đầu sóng gió 
Những năm đầu mới thành lập, Vietcombank Cam Ranh (nay là Vietcombank Nha Trang) mới chập chững những 

bước đi đầu tiên, Chi nhánh đã có những bước phát triển nhất định trong những năm đầu thành lập. Tuy nhiên, với tác động 
bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, các khách hàng của Chi nhánh bị ảnh hưởng 
nặng nề (sản xuất kinh doanh đình trệ, thua lỗ, phá sản,…), Vietcombank Cam Ranh phải đối mặt với không ít gian truân, thử 
thách. Đặc biệt là vào các năm 2010 và 2011, nợ xấu của chi nhánh tăng cao chiếm đến hơn 90% dư nợ của chi nhánh, lợi 
nhuận âm liên tục, đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ nhân viên chi nhánh sụt giảm, tâm lý làm việc bị xáo trộn. Giai 
đoạn này như một nốt trầm trong bản hòa ca lịch sử. Đã có những hoang mang, lo lắng về tương lai phía trước, đã có những 
dấu hỏi về sự tồn tại của chi nhánh. Chi bộ của Vietcombank Cam Ranh chỉ còn 3 đảng viên.

Tái cấu trúc toàn diện Chi nhánh
Trong bối cảnh khó khăn đó, với tầm nhìn dài hạn và sự chỉ đạo quyết liệt sát sao, đầy tinh thần trách nhiệm của Ban lãnh 

đạo Vietcombank, Ban lãnh đạo Vietcombank đã quyết định tái cấu trúc toàn diện Chi nhánh Cam Ranh, bắt đầu là sự thay đổi 
nhân sự lãnh đạo Chi nhánh, tiếp theo là kiên định với mục tiêu đề án phát triển toàn diện Chi nhánh theo hướng tích cực. Cùng 
với sự vào cuộc phối hợp của các phòng ban trụ sở chính, sự kiên trì theo đuổi mục tiêu ổn định tâm lý cán bộ công nhân viên, 
ưu tiên công tác thu hồi nợ xấu, hạn chế tối đa những rủi ro, tổn thất cho Ngân hàng, thu hồi tài sản của Nhà nước, đến cuối năm 
2012, Chi nhánh Vietcombank Cam Ranh đã trở thành một trong những chi nhánh có thành tích thu hồi nợ xấu xuất sắc trong 
hệ thống Vietcombank. Từ đó đã tạo nên sự đồng lòng hợp sức, phát huy sức mạnh của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân 
viên Vietcombank Cam Ranh, từng bước khắc phục các tồn tại để ổn định hoạt động kinh doanh chi nhánh. Kể từ năm 2013, 
hoạt động kinh doanh của chi nhánh đã từng bước đi vào quỹ đạo phát triển, hòa vào xu hướng phát triển tích cực của hệ thống 
Vietcombank, tạo ra những tiền đề vững chắc cho sự phát triển vượt bậc của chi nhánh trong những năm tiếp theo.

Định vị lại thương hiệu – Tăng trưởng bền vững
Đi qua những sóng gió và thăng trầm, Vietcombank Nha Trang trưởng thành hơn về mọi mặt. Tháng 1/2015, chi 

nhánh được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) và 
chuyển địa điểm hoạt động từ thành phố Cam Ranh về thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đánh dấu một bước ngoặt mới 
trong chặng đường phát triển của chi nhánh.

Vietcombank Nha Trang đã từng bước kiện toàn bộ máy Ban Giám đốc chi nhánh, bổ sung nhân sự chủ chốt các 
phòng ban, kiện toàn các tổ chức Đảng, Đoàn thể, với mục tiêu chỉ đạo xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh: “Đoàn kết 
- Sáng tạo - Phát triển bền vững”. Vì vậy, Vietcombank Nha Trang đã dần khẳng định vị thế của mình trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa, nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng.

Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Vietcombank Nha Trang, nổi bật lên một số điểm sáng. Quy 
mô hoạt động kinh doanh và mạng lưới của chi nhánh ngày càng phát triển về chiều rộng và chiều sâu, chất lượng tín dụng 
được kiểm soát chặt chẽ, tăng trưởng đi đôi với an toàn và phát triển bền vững, hiệu suất lao động được cải thiện qua các 
năm. Năm 2014, tổng tài sản của chi nhánh chỉ ở mức 1.010 tỷ đồng (trong đó, dư nợ tín dụng đạt ở mức 411 tỷ đồng, huy 
động vốn ở mức 599 tỷ đồng), lợi nhuận kinh doanh 2.38 tỷ đồng. Đến hiện tại, tổng tài sản của chi nhánh đã ở mức hơn 
10.600 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 10 lần so với năm 2014, dư nợ tín dụng vượt hơn 5.300 tỷ đồng, huy động vốn vượt hơn 
5.300 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2022 ước tính đạt hơn 230 tỷ đồng. Vietcombank Nha Trang cũng đã thiết lập được quan hệ 
với hơn 68.000 khách hàng, trong đó khách hàng tổ chức hơn 1.500 khách hàng, khách hàng cá nhân hơn 66.000 khách 
hàng.

Đến nay, Vietcombank Nha Trang cũng mở rộng mạng lưới hoạt động bao gồm trụ sở chính Chi nhánh khang trang, 
hiện đại đặt tại số 14 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa, cùng 5 phòng giao dịch đặt tại các vị trí chiến lược tại địa bàn 
huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang với tổng số nhân sự hơn 100 cán bộ nhân viên, nguồn nhân 
lực đầu vào có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết, năng động vì vậy hiệu suất lao động được nâng cao, kết quả lợi nhuận 
tăng trưởng tích cực qua các năm. 

Một ngân hàng Chung tay, góp sức với địa phương

Thời gian qua, Vietcombank Nha Trang đã cấp tín dụng một số dự án lớn liên quan đến cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực 
kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa như ngành năng lượng, thủy điện, y tế, cảng hàng không, cảng biển và dịch vụ lưu 
trú… góp phần nâng tầm vị thế của Vietcombank Nha Trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cùng chung tay phát triển Kinh 
tế - Xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, Vietcombank Nha Trang luôn phối hợp với Cấp chính quyền tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế, an ninh chính trị, chương trình an sinh xã hội với những kết quả tích cực: Tặng điểm trường Tiểu học Cam Hải Đông 
– huyện Cam Lâm; Tặng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn ở các địa phương Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, 
Ninh Hòa; Tặng học bổng, tủ sách, đồng phục học sinh cho các trường ở miền núi Khánh Vĩnh. Hàng năm, tặng học bổng cho 
khoảng 20 cháu học sinh các cấp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn; Phối hợp với báo Khánh Hòa chung tay, góp sức 
ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm, nghèo khó theo định kỳ hàng tháng, hàng quý,… Tổng chi phí chi cho công tác an sinh xã 
hội trong các năm qua là hơn 10 tỷ đồng từ nguồn chi phí hoạt động của Chi nhánh và nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ, 
đảng viên, nhân viên Vietcombank Nha Trang.

Những hoạt động nêu trên xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ khó khăn của tập thể cán bộ, đảng viên 
Vietcombank Nha Trang với địa phương, với người nghèo và đã được ghi nhận qua các Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Khánh Hòa; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,… trong các năm qua.

Niềm tin vươn xa

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong hoạt động của chi nhánh, 
Đảng Bộ Vietcombank Nha Trang đã được thành lập trên cơ sở nâng cấp Chi bộ Vietcombank Nha Trang theo Quyết định số 
131-QĐ/ĐUK ngày 28/04/2022 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp gồm 2 chi bộ trực thuộc với 32 đảng viên, đánh dấu một 
cột mốc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của chi nhánh. Trong thời gian tới, Đảng bộ Vietcombank Nha Trang tiếp 
tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, dẫn dắt chi nhánh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Vietcombank Nha Trang cũng vừa hoàn thành việc chuyển đổi sang Trụ sở mới tại số 14 đường Lê Thánh Tôn, 
Nha Trang, Khánh Hòa. Một địa điểm khang trang, thuận tiện hơn trong giao dịch, xứng tầm với lòng tin của quý khách 
hàng, khẳng định được uy tín, thương hiệu của Vietcombank trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

15 năm một chặng đường, bản thân tôi cảm thấy tự hào đã được trưởng thành trong đại gia đình Vietcombank, thấm 
nhuần bản sắc văn hóa:  Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững - Nhân văn trong công việc và ứng xử với khách 
hàng, đồng nghiệp.

Thay mặt Ban Giám đốc Vietcombank Nha Trang, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý khách hàng đã luôn dành 
trọn niềm tin cho Vietcombank Nha Trang, lòng tri ân sâu sắc đối với những thế hệ Lãnh đạo Vietcombank qua các thời kỳ, 
Lãnh đạo Cấp ủy Đảng và địa phương Khánh Hòa đã tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ để chúng tôi có được thành quả ngày hôm 
nay. Tôi tin rằng bằng chính sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của tập thể chi nhánh, cùng với những thành quả đạt được, kể cả 
những bài học kinh nghiệm quý giá sau những khó khăn, thách thức, Vietcombank Nha Trang sẽ tự tin vững bước vươn xa, 
để đón nhận những thử thách và thành công.

15 năm - Niềm tin vươn xa

Tập thể cán bộ, nhân viên
Vietcombank Nha Trang 
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Vietcombank Nha Trang
BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Bài: Lê Thị Hồng Minh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà Ga Quốc tế Cam Ranh

Với sự đồng hành của Ngân hàng Vietcombank Nha Trang ngay từ những ngày đầu khởi công dự án, dự án đã được 
giải ngân vốn vay kịp thời, đúng tiến độ. Chỉ sau 19 tháng xây dựng, hoàn thiện, Nhà ga T2 Cam Ranh đã được Cục Hàng 
không Việt Nam cấp phép khai thác vào ngày 28/06/2018 và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/7/2018. Với hệ thống 
trang thiết bị cao cấp (70 quầy thủ tục, 10 cửa ra tàu bay, 04 cầu ống lồng, hệ thống máy soi chiếu an ninh và băng chuyền 
hành lý hiện đại) và kiến trúc độc đáo, thông minh, Nhà ga T2 là một trong những nhà ga quốc tế hiện đại bậc nhất cả nước, 
hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn 4 sao của Skytrax. Sự ra đời của Nhà ga T2 đã giải quyết được tình trạng quá tải tại Cảng 
hàng không Quốc tế Cam Ranh, mang lại ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - du lịch của tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh 
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Sau hơn 18 tháng đi vào khai thác, Nhà ga T2 đã phục vụ hơn 9 triệu lượt khách (gấp 2,5 lần công suất thiết kế). 
Mặc dù vậy, chất lượng dịch vụ của Nhà ga T2 vẫn luôn được đảm bảo. Đầu năm 2019, Nhà ga T2 đã được Cục hàng không 
Việt Nam xếp hạng thứ 2 về “Mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ”. Từ tháng 3/2020, tình hình dịch bệnh 
COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới đã tác động nặng nề đến ngành hàng không nói chung và Nhà ga T2 Cam 
Ranh nói riêng. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng chính Phủ nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, CRTC đã tạm 
dừng khai thác các chuyến bay thương mại kể từ tháng 03/2020. Trong giai đoạn này, CRTC vẫn luôn duy trì bộ máy nhân 
sự và hệ thống trang thiết bị để phục vụ đón các chuyến bay hồi hương, giải cứu, đưa kiều bào Việt Nam từ nước ngoài trở 
về quê hương. Chính vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và 2021 đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng 
khi không có doanh thu và vẫn duy trì các chi phí để phục vụ cho hoạt động tối thiểu của Công ty.

Trong bối cảnh cực kỳ khó khăn đó, Vietcombank Nha Trang đã luôn sát cánh cùng hoạt động kinh doanh của CRTC, 
thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp thông qua những giải pháp tháo gỡ cho 
doanh nghiệp rất cụ thể, thiết thực và căn cơ cả trong ngắn hạn và trong dài hạn như: Ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ mở 
rộng dự án giai đoạn 1B hơn 200 tỷ đồng, nâng công suất dự án lên 4 triệu hành khách/năm nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu 
của hành khách khi ngành hàng không hồi phục; Thực hiện các đợt giảm lãi suất vay vốn trong năm 2020, 2021 nhằm hỗ 
trợ chi phí tài chính cho doanh nghiệp; Thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ vay cho doanh nghiệp trên cơ sở phương án trả 
nợ mới khả thi, hiệu quả khi ngành hàng không dự đoán sẽ dần hồi phục sau đại dịch. 

Trải qua những khó khăn và thăng trầm trong hoạt động kinh doanh, nhờ những chính sách hỗ trợ kịp thời và đồng 
hành cùng  doanh nghiệp của Vietcombank Nha Trang trong thời gian qua đã tiếp sức cho doanh nghiệp chúng tôi có thêm 
động lực để vượt qua khó khăn, có cơ sở, niềm tin vào một bức tranh tươi sáng, khởi sắc của Công ty trong tương lai. Doanh 
nghiệp chúng tôi rất cảm kích trước sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cùng thái độ phục vụ khách 
hàng nhiệt tình, thân thiện, tận tâm từ Ban Lãnh đạo Vietcombank Nha Trang đến  đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng, đã 
để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong tôi cũng như Ban Điều Hành của Công ty.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Vietcombank Nha Trang, Công ty Cổ phần Nhà Ga Quốc Tế Cam Ranh kính chúc 
toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Nha Trang mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc Vietcombank Nha Trang 
luôn phát triển vững mạnh, giữ vững và phát huy vị thế của một ngân hàng thương mại hàng đầu tại tỉnh Khánh Hòa, luôn 
đồng hành và nâng tầm cho doanh nghiệp.

 

Dự án Nhà ga Hành khách Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc 
tế Cam Ranh, “Nhà Ga T2” do Công ty Cổ  phần Nhà ga Quốc tế Cam 
Ranh (CRTC) làm Chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 
9/2016. Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Nhà Ga T2 Cam 
Ranh được thực hiện vào tháng 3 năm 2017 giữa hai Ngân hàng 
đồng tài trợ dự án. Trong đó Vietcombank Nha Trang là Ngân hàng 
đầu mối cho vay, với số tiền cam kết cấp tín dụng hơn 2.900 tỷ đồng. 
Sự kiện này đã đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ hợp 
tác tín dụng giữa các bên, thể hiện năng lực thu xếp vốn và uy tín 
vượt trội của Vietcombank Nha Trang trong việc tài trợ các dự án 
trọng điểm, có tầm quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh 
tế, du lịch của tỉnh Khánh Hòa.Bà Lê Thị Hồng Minh – Tổng Giám đốc Công ty 

Cổ phần Nhà Ga Quốc tế Cam Ranh 
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Tháng 4 về, vẫn những cơn mưa chiều bất chợt, vẫn những cơn gió nhè nhẹ xuyên qua hàng cây ven đường, và tháng 
4 cũng là tháng mang lại cho tôi những cảm xúc yêu thương khó tả - tháng mà tôi chính thức được là một thành viên trong 
ngôi nhà Vietcombank Cam Ranh ngày ấy: 01/04/2007.

Với tôi, Vietcombank không chỉ là người bạn đồng hành trong suốt con đường sự nghiệp, mà còn là nơi tôi gửi trọn 
cả thanh xuân đầy hoài bão và tin yêu!

Mười lăm năm gắn bó cùng Chi nhánh, với tôi là một khoảng thời  gian đủ dài để trưởng thành, để trải nghiệm qua 
những cung bậc cảm xúc của nghề, của giá trị thương hiệu tôi đang đeo trên ngực áo. 

Được là một phần trong chiều dài phát triển của Vietcombank nói chung và 15 năm của Chi nhánh Nha Trang nói 
riêng, khiến tiếng gọi Vietcombank trong tôi thiêng liêng hơn bao giờ hết, và tôi luôn tự nhủ - bản thân tôi nợ Vietcombank 
Nha Trang một chữ tình!

Mười lăm năm, một chặng đường dài
Biết bao kỷ niệm không thể phai
Mồ hôi nước mắt đều có cả
Lịch sử ghi danh, trí anh tài.

Mùa xuân mười lăm, nhiều đổi thay 
Nhân sự luân chuyển, đến từng ngày
Chi nhánh bất ngờ về phố biển
Hạnh phúc trào dâng như đang say.

Nguyễn Mạnh Tuấn
Phòng giao dịch Lộc Thọ - Chi nhánh Nha Trang

Tháng 5/2022

Tôi nợ VIETCOMBANK 1 chữ Tình!1515 NĂMNĂM

Khen lãnh đạo tôi, quả là hay
Kiểm soát tín dụng, sát từng ngày
Bán lẻ, bán buôn vào quy củ
Vượt qua Covid, thế là bay!

Hoan hỷ, mười bốn, của tôi đây
Nhân viên vui vẻ, tiếng cười đầy
Lễ tân nhanh tay đon đả tiếp
Kính mời Quý khách đến nơi đây!
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Vietcombank Hậu Giang tham 
gia Hội thao ngành Ngân hàng 
tỉnh Hậu Giang năm 2022

Đoàn thanh niên Vietcombank 
Lào Cai thực hiện chuỗi hoạt 
động chào mừng kỷ niệm 91 
năm thành lập Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh 
(26/03/1931 - 26/03/2022)

Bài và ảnh: Trần Thanh Hải

Bài và ảnh: ĐTN Lào Cai

Đoàn cơ sở Vietcombank  
Quảng Bình tổ chức “Ngày Chủ 
nhật xanh 2022’’ và cuộc thi 
chạy vì cộng đồng

Đoàn cơ sở Vietcombank  
Hoàn Kiếm tổ chức chương trình 
“Hành trình xanh 2022”

Bài và ảnh: Hoàng Hồng Quân

Bài và ảnh: Đinh Thị Mai Phương

Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Hậu Giang năm 2022 
do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh tổ chức 
đã diễn ra sôi nổi trong hai ngày 15-16/04/2022. Đây là 
hoạt động nhằm chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 
thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với 
sự tham dự của hơn 250 vận động viên là cán bộ công chức, 
viên chức, người lao động đến từ 15 tổ chức tín dụng trên 
địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 27/3/2022, Đoàn 
Thanh niên Vietcombank Lào Cai đã thực hiện chuỗi các 
hoạt động trong khuôn khổ Tháng Thanh niên 2022. 
Rất nhiều các hoạt động bổ ích được Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Lào Cai tổ chức: Chương trình tặng nhu yếu 
phẩm cho các em học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai, 
Viếng thăm Di tích lịch sử Quốc gia mộ Nguyễn Thái Học tại 
Thành phố Yên Bái, Chương trình Team Building “Sức mạnh 
kết nối – Dẫn lối tiên phong”, Cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ 
bằng tiếng Anh,...

Các hoạt động giúp đoàn viên thanh niên trong Chi 
nhánh giải tỏa căng thẳng, tái tạo sức lao động, gắn chặt hơn 
nữa tình đoàn kết, sự gắn bó trong nội bộ Chi nhánh.

Ngày 20/03/2022, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Quảng Bình đã phát động chương trình “Mỗi thanh niên 
10.000 bước chân mỗi ngày”. Cùng với đó, chương trình 
“Ra quân Ngày Chủ nhật xanh 2022” cũng đã được tổ chức. 
Chương trình nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực 
từ tất cả các ĐVTN trong toàn Chi nhánh với kết quả 100% 
các khu vực, phòng máy ATM được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ.

Với mục tiêu lan tỏa tinh thần sống xanh và chương 
trình hành động bảo vệ môi trường, hướng tới cuộc sống 
không khói bụi. Ngày 26/03/2022, Đoàn cơ sở Vietcombank 
Hoàn Kiếm đã phát động phong trào đạp xe đến các phòng 
giao dịch của chi nhánh trên địa bàn, cùng nhau dọn dẹp, 
làm sạch, xịt khuẩn máy ATM và các khu vực xung quanh 
như hành lang, cửa, thang máy… Đây là hoạt động thiết thực, 
ý nghĩa, truyền tải đúng thông điệp “Vietcombank - Vì tương 
lai Xanh”.

Đoàn Vietcombank 
Hậu Giang tham gia 
Hội thao ngành Ngân 
hàng tỉnh Hậu Giang 
năm 2022 chụp ảnh 
lưu niệm. 

Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Quảng Bình đã 
phát động chương trình “Tuổi 
trẻ Quảng Bình ra quân Ngày 
Chủ nhật xanh 2022”.
 

Đoàn thanh niên 
Vietcombank Hoàn 
Kiếm tham gia chương 
trình “Hành trình xanh 
2022”.

Đoàn Thanh niên  
Vietcombank Lào Cai tổ 
chức chương trình Team 
Building “Sức mạnh kết 
nối, dẫn lối tiên phong”.

Khoảng 10 năm về trước, khi vẫn còn là cô sinh viên miền núi chân ướt chân ráo lên Hà Nội học đại học. Một 
lần đưa em gái đi dạo, tình cờ đạp xe qua một tòa nhà màu đỏ to lớn ở gần cầu Chương Dương, mình nhủ thầm sẽ thật 
cố gắng để sau này có cơ hội được làm việc tại đây - Trụ sở chính của ngân hàng Vietcombank – một trong bốn ngân 
hàng lớn nhất tại Việt Nam.

Thời gian thấm thoát trôi, khi tốt nghiệp, mình đã nộp ngay hồ sơ vào Vietcombank, nhưng lúc đó do còn thiếu 
kinh nghiệm và kiến thức nên mình không được nhận. Không nản lòng, mình quyết tâm hoàn thiện và nâng cao trình 
độ bản thân để đến khi có cơ hội, mình sẽ ứng tuyển lại vào Vietcombank.

Rồi cơ hội của mình cũng đến sau hơn hai năm, lúc đó mình đọc được tin tuyển dụng của Vietcombank cho vị 
trí thanh toán viên của TTTM. Mình khấp khởi đi nộp hồ sơ. Sau khi thi xong là quãng thời gian chờ đợi kết quả. Mình 
đợi tin thông báo kết quả khá lâu, thời gian càng lâu càng làm hy vọng trong mình nhỏ hơn một chút. Và cho đến ngày 
mình nhận được email trúng tuyển, mình vỡ òa bật khóc vì sung sướng.

Vietcombank thật sự là một môi trường làm việc lý tưởng. Nơi đây, mình được gặp gỡ rất nhiều người có 
nghiệp vụ cao, mình học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức quý giá. Đến bây giờ khi nghĩ lại, mình 
thầm cảm ơn bản thân vì đã kiên trì, nỗ lực không ngừng để có thể đạt được vị trí ngày hôm nay. Vậy nên mình mong 
bạn đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bản thân, chỉ cần bạn thật sự cố gắng, chắc chắn bạn sẽ sớm có được những gì 
mình mong muốn.

Bài: Nguyễn Việt Hà

Vietcombank
Ước mơ của sinh viên miền núi

Vietcombank Thủ Đức
thích ứng với hoàn cảnh mới

Bài và ảnh: Đỗ Thị Huỳnh Hoa

Đại dịch COVID-19 đã dần được kiểm soát, hoạt động của nền kinh tế 
nói chung và ngành ngân hàng nói riêng bước đầu ổn định trong điều kiện 
tình hình mới.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định các ngân hàng 
vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức: vòng quay vốn chậm, dòng tiền đứt 
gãy, doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu, mất khả năng thanh toán các khoản 
nợ đến hạn, gia tăng rủi ro về thu hồi nợ,... đến năm 2022 sẽ tác động mạnh 
hơn đến hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, việc thẩm định, giải ngân tín 
dụng, thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, thủ tục xử lý nợ và việc 
trả nợ ngân hàng của khách hàng cũng gặp khó khăn.

Để vượt qua những thách thức trong bối cảnh mới, Chi nhánh Thủ 
Đức đã thực hiện các biện pháp phòng dịch tối đa cho cán bộ nhân viên cũng 
như khách hàng theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm thích ứng với tình hình 
mới. Khuyến khích khách hàng giao dịch, thanh toán qua mạng, nghiêm túc 
thực hiện 5K.

Thực hiện giao dịch qua tủ trượt để 
đảm bảo tránh tiếp xúc gần với khách 
hàng.
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GÓC PHỔ BIẾN
PHÁP LUẬT

GÓC PHỔ BIẾN
PHÁP LUẬT

Ngày 20/04/2022, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã ban hành 
Chương trình số 19-CTr/ĐU về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 747-QĐ/ĐU ngày 23/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ban hành Quy chế về 
việc Bí thư Đảng ủy Vietcombank tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý 

những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

Chương trình ban hành nhằm mục đích tăng cường 
hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, các 
đơn vị trong toàn Đảng bộ và hệ thống Vietcombank, nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của 
người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, 
đảng viên và người lao động Vietcombank trong thực hiện 
công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

1. Lịch tiếp dân:

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Vietcombank tiếp dân trong giờ hành chính vào ngày 25 hàng tháng, trường hợp ngày 25 
của tháng trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết thì việc tiếp dân được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

2. Địa điểm tiếp dân:

Tầng 3, Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Tòa nhà Vietcombank), số 198 Trần Quang Khải, 
Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Đầu mối tiếp nhận đăng ký tiếp dân: 

Đơn vị tiếp nhận: Phòng Giám sát và Kiểm tra hoạt động - Số điện thoại: 024.39343137 - 1450.

Thời gian tiếp nhận đăng ký: các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ Tết), sáng từ 
08h00 đến 11h00, chiều từ 13h00 đến 17h00.

Đảng ủy Vietcombank yêu cầu các tổ chức đảng, đơn 
vị trực thuộc căn cứ Chương trình công tác phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực bổ sung, xây dựng chương trình, kế 
hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 
2022 của cấp mình. Cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp, 
người đứng đầu đơn vị tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch 
công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị; đưa 
nội dung báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực vào báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 
của cấp ủy, ủy ban kiểm tra theo quy định.

Thông báo ban hành Chương trình công tác
phòng chống tham nhũng, tiêu cực của BCH Đảng bộ Vietcombank năm 2022

Bài: Nguyễn Ngọc Toản 

Thông báo lịch tiếp dân
của đồng chí Bí thư Đảng ủy Vietcombank

Bài: Nguyễn Ngọc Toản 

HIỆN TƯỢNG LỪA ĐẢO
MẠO DANH TIN NHẮN
THƯƠNG HIỆU VIETCOMBANK
Bài: MKTBL

Trong thời gian gần đây, tiếp tục xuất 
hiện tình trạng lừa đảo mạo danh tin nhắn 

thương hiệu Vietcombank nhằm chiếm 
đoạt tài sản của khách hàng.

TIẾP TỤC CẢNH BÁO

Vietcombank chỉ có duy nhất 01 địa chỉ website tại 
đường dẫn: https://vietcombank.com.vn/

Vietcombank KHÔNG gửi tin nhắn SMS đi kèm các 
đường link đăng nhập dịch vụ VCB Digibank. 

Trường hợp đã bấm vào đường link và tiết lộ thông 
tin, Quý khách hãy thực hiện khóa dịch vụ VCB 
Digibank khẩn cấp.

Thực hiện các nguyên tắc giao dịch an toàn được 
Vietcombank thường xuyên cập nhật tại “Khách 
hàng cá nhân/Giao dịch an toàn” trên website chính 
thức của Vietcombank.

MẪU TIN NHẮN
LỪA ĐẢO CŨ

MẪU TIN NHẮN
LỪA ĐẢO MỚI

QUÝ KHÁCH HÀNG

HÃY LƯU Ý 
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