


THƯ TÒA SOẠN

	 Vậy	là	1/4	thời	gian	của	năm	2022	đã	trôi	qua.	
Chắc	hẳn	đây	là	thời	điểm	mà	dù	bận	rộn,	ai	cũng	dừng	lại	
một	nhịp	-	dù	nhanh	thôi	giữa	bộn	bề	công	việc	-	để	điểm	
lại	những	gì	mình	đã	làm	được,	những	gì	mình	cần	làm	trong	
thời	gian	sắp	tới.
	 Nhìn	lại	thời	gian	gần	đây,	chúng	tôi	rất	tự	hào	khi	

nhận	được	thông	tin	quan	trọng:	Ban	Bí	thư	Trung	ương	
Đảng	chuẩn	y	đồng	chí	Phạm	Quang	Dũng	-	Bí	thư	Đảng	
ủy,	Chủ	tịch	HĐQT	Vietcombank	giữ	chức	Ủy	viên	Ban	
Thường	vụ	Đảng	ủy	Khối	DNTW	nhiệm	kỳ	2020	-	2025.
	 Ngoài	ra,	Vietcombank	cũng	thực	hiện	một	công	

việc	lớn	là	ký	kết	thoả	thuận	hợp	tác	toàn	diện	với	Tổng	
Công	ty	Bưu	chính	viễn	thông	Việt	Nam.	
	 Với	nỗ	lực	không	ngừng	nghỉ,	Vietcombank	đã	nắm	

được	những	cơ	hội	lớn,	đạt	được	những	thành	tựu	đáng	kể,	
như:	Vietcombank	đã	trở	thành	ngân	hàng	đầu	mối	thu	xếp	
nguồn	vốn	tín	dụng	35	nghìn	tỷ	đồng	cho	Dự	án	Khu	liên	
hợp	sản	xuất	gang	thép	Hoà	Phát	Dung	Quất	2;	Khởi	động	
dự	án	Đầu	tư	hệ	thống	giải	pháp	AI	ChatBot	trong	hoạt	
động	chăm	sóc	khách	hàng.	Đây	là	những	thành	quả	mà	
chúng	tôi	rất	trân	trọng,	có	được	nhờ	sự	đóng	góp	tận	tụy	
của	các	anh	chị	em	trong	gia	đình	Vietcombank.
	 Có	một	phần	việc	mà	Vietcombank	luôn	làm	đều	

đặn,	luôn	coi	là	một	trách	nhiệm	của	mình,	đó	chính	là	
chia	sẻ	vì	cộng	đồng.	Trong	thời	gian	qua,	Vietcombank	
đã	cùng	BHXH	Việt	Nam	tổ	chức	Hội	nghị	trực	tuyến	
trao	tặng	sổ	BHXH,	thẻ	BHYT	cho	người	dân	có	hoàn	
cảnh	khó	khăn	từ	nguồn	hỗ	trợ	của	cán	bộ	và	nhân	viên	
Vietcombank.	Ngoài	ra,	Vietcombank	cũng	trao	tặng	5	tỷ	
đồng	cho	Bệnh	viện	Đa	khoa	Xanh	Pôn.	Tất	cả	những	sự	
chia	sẻ	này	đều	là	niềm	hạnh	phúc	và	vinh	dự	lớn	lao	của	
chúng	tôi.
	 Thiên	nhiên	đang	chuyển	mùa,	muôn	vật	đều	không	

ngừng	thay	đổi.	Vietcombank	xin	kính	chúc	quý	độc	giả	
những	sự	thay	đổi	tốt	đẹp,	tích	cực	nhất	trong	cuộc	sống.

Trân trọng,                                              
Ban Biên tập



4 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 343 - THÁNG 4/2022 5CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 343 - THÁNG 4/2022

TIÊU ĐIỂM

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 
đồng chí Phạm Quang Dũng giữ chức 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2020 - 2025
Dương Huyền

Sáng ngày 11/3/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị công bố 
Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. 

vọng đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, thực hiện tốt các 
nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm 
Quang Dũng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được 
Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tin tưởng 
giao cho trọng trách mới. Đồng chí cam kết sẽ nỗ 
lực nhiều hơn nữa, tiếp thu kinh nghiệm của các 
đồng chí đi trước, cùng tập thể Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối phát huy tinh thần đoàn kết, thống 
nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long 
Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, 
Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí Phó Bí 
thư Đảng ủy Khối DNTW cùng đại diện lãnh đạo 
các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng 
Trung ương Đảng và các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW.

Theo đó, tại Quyết định số 439-QĐNS/TW 
ngày 22/01/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
đã chuẩn y đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank giữ chức Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025. Trước đó, vào ngày 13/1/2022, 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW đã 
thống nhất bầu đồng chí Phạm Quang Dũng giữ 
chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW 
nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng 
chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH 
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã 
chúc mừng đồng chí Phạm Quang Dũng đã được 
Ban Bí thư quyết định chuẩn y giữ cương vị, trọng 
trách Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và kỳ 

Bí	thư	Đảng	ủy	Khối	Doanh	nghiệp	Trung	ương	
Nguyễn	Long	Hải	(bên	trái)	trao	Quyết	định	và	tặng	
hoa	chúc	mừng	đồng	chí	Phạm	Quang	Dũng.

Đồng	chí	Phạm	Quang	Dũng	phát	biểu	nhận	nhiệm	vụ

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Phạm Quang Dũng giữ chức 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội điểm Đoàn cơ sở Vietcombank Đà Nẵng

Trường đào tạo và PTNNL Vietcombank - 3 năm thành lập

Krông Bông - Bông hoa ẩn mình giữa núi rừng Tây Nguyên

Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội 
nghị phổ biến, triển khai một số Quy định, Quyết định của Ban Bí 

thư do Đảng ủy DNTW tổ chức

Miễn phí phát hành thẻ Vietcombank Connect 24 Visa năm 2022

VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG
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Đồng hành cùng Tập đoàn Hòa Phát ngay từ 
những ngày đầu thành lập, Vietcombank là ngân 
hàng tài trợ vốn vay cho nhiều dự án lớn của Tập 
đoàn như: Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép 
Hòa Phát (Hải Dương); Dự án Khu liên hợp sản 
xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1; Dự án 
Cảng tổng hợp Hòa Phát… cũng như đồng hành 
tài trợ vốn lưu động cho 35 công ty thành viên 
trong Tập đoàn Hòa Phát.

động tại địa phương. Với việc triển khai Dự án Khu 
liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 
2, Tập đoàn Hòa Phát hướng tới sản phẩm thép 
cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao để trở thành 
doanh nghiệp nội địa sản xuất thép HRC lớn nhất 
tại Việt Nam.

Đại diện các ngân hàng tham gia tài trợ vốn 
phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Quang Dũng – 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng định: Với tư 
cách là ngân hàng đầu mối, Vietcombank đã thực 
hiện thu xếp thành công khoản cam kết cấp tín 
dụng trị giá 35 nghìn tỷ đồng cho dự án cùng 7 tổ 
chức tín dụng có năng lực và uy tín tại Việt Nam. 
Tổ hợp ngân hàng tham gia tài trợ bao gồm 4 
ngân hàng thương mại nhà nước và 4 ngân hàng 
thương mại cổ phần tư nhân hàng đầu Việt Nam. 
Vietcombank và các ngân hàng tham gia đồng 
tài trợ tin tưởng với kinh nghiệm đã triển khai và 
vận hành thành công dự án Khu liên hợp sản xuất 
gang thép Hòa Phát Dung Quất 1, cùng ưu thế về 
công nghệ và con người vượt trội, tư duy đầu tư 
chiến lược và bài bản, Tập đoàn Hòa Phát sẽ tiếp 
tục thành công với Dự án Khu liên hợp sản xuất 
Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Vietcombank 
và các ngân hàng đồng tài trợ cam kết sẽ dành 
những nguồn lực tối ưu cũng như hỗ trợ các giải 
pháp tài chính và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
cho Tập đoàn Hòa Phát.

Ông	Phạm	Quang	Dũng	–	Chủ	tịch	HĐQT	Vietcombank	phát	biểu	tại	lễ	ký	kết Ông	Mai	Văn	Hà	–	Giám	đốc	Công	ty	CP	thép	Hòa	Phát	Dung	Quất	(ngồi	thứ	5	từ	trái	sang)	và	đại	diện	8	
ngân	hàng	do	Vietcombank	làm	đầu	mối	đồng	tài	trợ	ký	kết	Hợp	đồng	tín	dụng

Giám đốc Agribank, ông Lê Xuân Trung – Phó Tổng 
Giám đốc Agribank; ông Phạm Như Ánh – Thành 
viên Ban điều hành MB; ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ 
tịch HĐQT TPBank; ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch 
HĐQT VP Bank; bà Dương Thị Thu Thủy – Phó 
Tổng Giám đốc VP Bank; ông Trần Anh Tuấn – Chủ 
tịch HĐQT MSB; ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng 
Giám đốc MSB, ông Nguyễn Thế Minh – Phó Tổng 
Giám đốc MSB.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Trần Đình Long – 
Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát nhấn mạnh: Dự án 
Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung 
Quất 2 là dự án lớn nhất của Tập đoàn Hòa Phát, 
với công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán 
nóng (HRC)/năm và tổng mức đầu tư 85.000 tỷ 
đồng. Dự kiến khi dự án hoàn thành đi vào hoạt 
động sẽ đưa sản lượng thép của Hòa Phát đạt 
14 triệu tấn/năm và giải quyết thêm hơn 8.000 lao 

Ký kết Hợp đồng cấp tín dụng 35 nghìn tỷ đồng cho 
Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2

Ông	Trần	Đình	Long	–	Chủ	tịch	HĐQT	Tập	đoàn	
Hòa	Phát	phát	biểu	tại	lễ	ký	kết

Sáng ngày 17/03/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng cấp tín dụng Dự án 
Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 giữa Công ty Cổ phần 
Thép Hòa Phát Dung Quất (thành viên thuộc Tập đoàn Hòa Phát) và 8 ngân hàng 
tham gia đồng tài trợ, trong đó Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) giữ vai trò là ngân hàng đầu mối.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Tập đoàn Hòa 
Phát có ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT; 
ông Trần Tuấn Dương – Phó Chủ tịch HĐQT; ông 
Nguyễn Việt Thắng – Tổng Giám đốc; ông Mai Văn 
Hà – Giám đốc Công ty CP thép Hòa Phát Dung 
Quất và lãnh đạo các phòng/ban chức năng của 
Tập đoàn Hòa Phát.

Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) - ngân hàng đầu mối có: ông 
Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn 
Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban 
điều hành, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên 
HĐQT, ông Lê Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc. 
Về phía các ngân hàng đồng tài trợ có  ông Lê 
Ngọc Lâm – Tổng Giám đốc BIDV; ông Nguyễn 
Hoàng Dũng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban 
điều hành Vietinbank; ông Phạm Đức Ân – Chủ 
tịch HĐQT Agribank, ông Tiết Văn Thành – Tổng 

Lê Hồng Quang
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nợ cấp tín dụng, dư nợ cho vay với lĩnh vực BĐS 
và chứng khoán nhằm kiểm soát rủi ro tập trung 
đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát các hạn 
mức/tỷ lệ này. Hai là theo dõi, giám sát và quản lý 
danh mục tín dụng định kỳ hàng tháng, quý, trong 
đó bao gồm công tác rà soát, cảnh báo rủi ro và 
dự báo nợ xấu định kỳ nhằm nhận diện rủi ro sớm, 
đề xuất các biện pháp ứng xử tín dụng phù hợp. 
Ba là xây dựng và ban hành định hướng tín dụng, 
chính sách ngành đối với ngành/lĩnh vực bất động 
sản định kỳ cũng như đột xuất. Bốn là xây dựng 
và ban hành hướng dẫn về cấp tín dụng để đầu tư 
kinh doanh chứng khoán trên cơ sở tuân thủ quy 
định của NHNN và khẩu vị rủi ro của Vietcombank. 
Năm là xây dựng các sản phẩm chuẩn về cấp tín 
dụng đối với lĩnh vực BĐS và chứng khoán, để 
thống nhất tiêu chí lựa chọn khách hàng, điều kiện 
cấp tín dụng và tăng cường theo dõi, giám sát tình 
hình cấp tín dụng đối với các lĩnh vực này. Sáu là, 
định kỳ theo dõi, báo cáo NHNN theo quy định về 
số dư cấp tín dụng đối với lĩnh vực BĐS, chứng 
khoán và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro khác.

PV: Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều ngân 
hàng cũng đang nỗ lực đơn giản hóa thủ tục 
cho vay bằng các hình thức cho vay online. 
Hiện tại, Vietcombank có những giải pháp gì để 
đơn giản thủ tục vay vốn? 

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Trong thời gian 
giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh, 
nhằm giải quyết vướng mắc cho Khách hàng 
đối với việc luân chuyển hồ sơ vay vốn đến ngân 
hàng, Vietcombank đã triển khai phương thức tiếp 
nhận hồ sơ qua thư điện tử (email). Cụ thể, toàn 
bộ hồ sơ thẩm định, hồ sơ giải ngân được Khách 
hàng cung cấp trước qua địa chỉ thư điện tử đã 
đăng ký với Vietcombank và bổ sung bản giấy, 
chứng từ gốc sau thời gian chấm dứt áp dụng các 
biện pháp phong tỏa/cách ly/giãn cách xã hội. Bên 
cạnh đó, Vietcombank luôn đề cao việc tinh giản 
hồ sơ và thủ tục vay vốn, không ngừng rút ngắn 
quy trình và thời gian phê duyệt khoản vay nhằm 
đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn của Khách hàng.

Ngoài các giải pháp tình thế, Vietcombank định 
hướng mục tiêu bền vững trong số hóa và cung ứng 
toàn bộ sản phẩm cho vay trực tuyến, đặc biệt chú 
trọng các sản phẩm có hành trình trọn vẹn trên kênh 
điện tử với nhiều tính năng ưu việt, thuận tiện và linh 
hoạt, đồng thời đảm bảo mức lãi suất hấp dẫn, phù 
hợp cho từng đối tượng khách hàng.”

hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp và cá nhân vì mục 
tiêu chung tăng trưởng kinh tế và trở lại cuộc sống 
bình thường mới sau đại dịch. 

PV: Hiện tại, thị trường rất trông chờ 
gói hỗ trợ cấp bù lãi suất 2%. Theo ông, cơ 
chế cấp bù nên theo hướng như thế nào để 
đảm bảo an toàn vốn vay cho cả ngân hàng và 
doanh nghiệp?

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Việc Chính phủ 
đưa ra gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp 
trong thời điểm hiện tại là linh hoạt và kịp thời, tuy 
nhiên cấp bù phải đưa ra tiêu chí rõ ràng, minh 
bạch về đối tượng được hưởng lãi suất để ngân 
hàng áp dụng cho đúng. Mục đích gói hỗ trợ là 
để giúp doanh nghiệp phục hồi, nên cần tập trung 
vào một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng 
trả nợ hoặc có khả năng phục hồi. Gói tín dụng 
cần thực hiện nhanh, nhưng không vì thế mà cho 
doanh nghiệp “yếu” vay, nếu không nợ xấu sẽ 
tăng nhanh.

Để đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng 
và hiệu quả của việc hỗ trợ lãi suất cần sự phối 
hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cần có phương án, 
kế hoạch kinh doanh cụ thể, để từ đó ngân hàng 
có cơ sở đánh giá hiệu quả kinh doanh cũng như 
dòng tiền trả nợ vay.

Sau khi hỗ trợ lãi suất, Ngân hàng phải 
thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo 
việc cấp bù lãi suất đúng và trúng đến các doanh 
nghiệp tiềm năng nhưng gặp khó khăn và có nhu 
cầu hỗ trợ chi phí vay vốn để khôi phục hoạt động 
kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động 
kém hiệu quả, dẫn đến không trả được nợ vay, 
cần dừng việc hỗ trợ lãi suất để có phương án xử 
lý nợ phù hợp. Đồng thời, cũng cần có sự rà soát 
của các Bộ/Ban ngành như Bộ Tài chính, Bộ kế 
hoạch đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
để việc triển khai từ các Ngân hàng thương mại 
đến được đúng đối tượng cần hỗ trợ.

PV: Với bất động sản, chứng khoán, 
Vietcombank có giải pháp gì để kiểm soát vốn 
vay vào các lĩnh vực rủi ro này?  

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Vietcombank luôn 
quán triệt các chỉ đạo của NHNN liên quan đến 
các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán tới các 
đơn vị trong toàn hệ thống thông qua hệ thống 
văn bản chính sách, định hướng trong công tác 
tín dụng theo khách hàng, ngành hàng định kỳ 
cũng như đột xuất. Trong công tác quản trị nội bộ, 
Vietcombank thực hiện một số giải pháp để kiểm 
soát vốn vay vào các lĩnh vực này. Thứ nhất, xây 
dựng các quy định về hạn mức/ tỷ lệ tối đa về dư 
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chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất. Trong cuộc 
họp tháng 3 vừa qua, FED đã quyết định nâng lãi 
suất cơ bản của đồng USD lên 0,25-0,5% (tăng 
0,25% so với trước đó) và dự kiến sẽ có nhiều lần 
nâng lãi suất nữa từ nay đến cuối năm. Theo đó, 
lãi suất huy động trong nước cũng đã tạo đáy và 
có xu hướng tăng trong thời gian qua. Tuy nhiên, 
Chính phủ và NHNN đã đưa ra nhiều chính sách 
nhằm hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp trong năm 
2022-2023 góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tích cực quá trình phục 
hồi và phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, trong ngắn 
hạn lãi suất cho vay cơ bản ổn định, thậm chí có 
thể giảm nhẹ để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản 
xuất kinh doanh. Về dài hạn, lãi suất cho vay sẽ 
biến động phù hợp với tình hình lạm phát và chi 
phí huy động vốn đầu vào của từng ngân hàng.

Vietcombank đã và đang triển khai các giải 
pháp đồng bộ để ổn định lãi suất cho vay, hỗ trợ 
phục hồi sản xuất sau đại dịch COVID-19 . Cụ thể, 
Vietcombank đang triển khai nhiều chương trình 
cho vay ưu đãi với quy mô lớn, mức lãi suất cho 
vay thấp, áp dụng với cả khách hàng cá nhân và 
tổ chức. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng tích cực 
tiết giảm chi phí hoạt động, cơ cấu lại nguồn huy 
động vốn đầu vào để giảm chi phí huy động vốn, 
tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay khách hàng; 
tích cực đi đầu, tiên phong triển khai các đợt giảm 
lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19 trong năm 2021 và dự kiến sẽ tiếp tục 
triển khai trong năm 2022. Với các biện pháp đã và 
đang triển khai, Vietcombank tin tưởng sẽ duy trì 
mặt bằng lãi suất cho vay ổn định trong năm 2022, 

Vietcombank phấn đấu duy trì lãi suất trong năm 2022
Trang Trần

Ông	Nguyễn	Thanh	Tùng	–	Phó	Tổng	Giám	đốc	
phụ	trách	Ban	điều	hành	Vietcombank

Riêng trong quý I/2022, tín dụng Vietcombank đã tăng trên 66.000 tỷ đồng, đạt mức 
tăng trưởng 6,9%, cao nhất trong nhiều năm qua. Phóng viên đã có cuộc trao đổi 
với ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành 
Vietcombank, để đối tác, khách hàng và bạn đọc năm được thông tin xoay quanh 
dấu ấn tăng trưởng này của Vietcombank.

PV: Ông có thể cho biết vốn đang đổ nhiều 
nhất vào những lĩnh vực nào? Ngân hàng có 
những chương trình ưu đãi cho vay lãi suất 
thấp như thế nào? 

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Tín dụng tăng tập 
trung chủ yếu ở tín dụng cá nhân vay vốn để phục 
vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu 
cầu Tết nguyên đán, vay thương mại tiêu dụng và 
tăng mạnh ở một số lĩnh vực như công nghiệp chế 
biến chế tạo (~17.500 tỷ đồng), bán buôn, bán lẻ; 
sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác (~3.400 tỷ đồng), nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thủy sản (~1.300 tỷ đồng)

Để đạt được mức tăng trưởng trên, ngay từ 
đầu năm, Vietcombank đã triển khai nhiều chương 
trình ưu đãi cho vay lãi suất thấp như chương trình 
lãi suất kinh doanh tài lộc, chương trình an tâm lãi 
suất, áp dụng cho cá nhân và doanh nghiệp vừa 
và nhỏ vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, hay 
các chương trình cạnh tranh, thỏa thuận, đặc biệt 
áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô giao 
dịch lớn.

Mặt khác, từ cuối tháng 2/2022, Vietcombank 
đã triển khai chương trình cho vay thúc đẩy sản 
phẩm dịch vụ phi tín dụng lãi suất đặc biệt thấp áp 
dụng cho khách hàng doanh nghiệp với quy mô 
lên tới 40.000 tỷ đồng, dư nợ tại 31/03/2022 đạt 
trên 23.000 tỷ đồng. Đối với khách hàng bán lẻ, từ 
cuối tháng 3/2022, Vietcombank cũng đã triển khai 
hàng loạt chương trình lãi suất ưu đãi cho vay hỗ 
trợ sản xuất kinh doanh với quy mô lên tới 130.000 
tỷ đồng.

PV: Nhiều Doanh nghiệp khá lo lắng về việc 
lãi suất cho vay có thể tăng cao hơn khi thấy 
lãi suất huy động đang rục rịch tăng. Ông nhận 
định như thế nào về mặt bằng lãi suất năm 
nay? Vietcombank có giải pháp gì để ổn định 
lãi suất cho vay? 

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Lãi suất huy động 
& cho vay trong năm 2022 chịu ảnh hưởng của 
nhiều yếu tố vĩ mô trong và ngoài nước, trong đó 
có thể kể đến như biến động kinh tế thế giới hậu 
đại dịch và bất ổn chính trị, giá dầu và hàng hóa 
tăng mạnh gây áp lực lên lạm phát toàn cầu, các 
ngân hàng trung ương trên thế giới đã bắt đầu thắt 
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lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Nghị quyết 
Trung ương 4 Khóa XIII đặt ra vấn đề rộng hơn là 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ 
Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực, Thành viên 
HĐQT Vietcombank nhấn mạnh để Kết luận 21 đi 
vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả, đòi hỏi phải 
có sự vào cuộc của cả hệ thống. Từng tổ chức 
đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ 
chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần nắm vững 
những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận; nhận 
thức rõ trách nhiệm của mình; gương mẫu trong 
lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực 
hiện Kết luận với tinh thần quyết liệt, quyết tâm 
cao nhất.

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, 
Đảng ủy Vietcombank sẽ tiếp tục phấn đấu thực 
hiện những kết luận, quy định của Hội nghị Trung 
ương 4 khoá XIII và các nghị quyết, kết luận khác 
của cấp ủy các cấp; tạo bước chuyển biến mới 
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát 
huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong 
hoạt động của Vietcombank, qua đó xây dựng 
Vietcombank phát triển bền vững, ngày càng 
khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu 
Việt Nam.

Vietcombank tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, 
triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 23/2/2022, thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 26/01/2022 của 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt 
và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng bộ Vietcombank TSC đã tổ chức Hội nghị 
học tập tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Để đảm bảo 
giãn cách theo quy định phòng, chống dịch COVID–19, Hội nghị được tổ chức qua 
hình thức truyền hình trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở chính và 
các điểm cầu tại các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu chính – Hội 
trường Tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần 
Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, về phía khách 
mời có đồng chí Nguyễn Đức Hà – Giảng viên 
cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 
nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng Ban Tổ chức 
Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình – 
Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối DNTW. 
Về phía Đảng bộ Vietcombank có đ/c Đỗ Việt Hùng 
– Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên 
HĐQT cùng sự hiện diện của các 987 đ/c đảng 
viên là các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Trụ sở 
chính cùng 80 tổ chức Đảng trực thuộc.

Tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà 
– Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng 
Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày với Hội nghị 
những nội dung chính và một số điểm mới của 
Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XIII về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Theo đó, trong những năm tới 
phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức 
cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm 
tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng mối quan hệ 
mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng 
Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức 

Trần Mỹ Trang

SỰ KIỆN

Báo	cáo	viên	Nguyễn	Đức	Hà	–	Giảng	viên	cao	cấp	
Học	viện	Chính	trị	Quốc	gia	Hồ	Chí	Minh,	nguyên	

Vụ	trưởng	Vụ	cơ	sở	Đảng	-	Ban	Tổ	chức	Trung	ương	
trình	bày	tại	Hội	nghị	

Đ/c	Đỗ	Việt	Hùng	–	Phó	Bí	thư	Thường	trực	Đảng	ủy,	
Thành	viên	HĐQT	phát	biểu	tại	Hội	nghị

khai một số Quy định, Quyết định của Ban Bí thư 
gồm Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/
TW, Quyết định số 54-QĐ/TW. Theo chương trình 
của Hội nghị, các đại biểu đã nghe đ/c Nguyễn 
Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư ĐUK DNTW phát biểu 
khai mạc. Tiếp đó đ/c Nguyễn Viết Thanh - Phó 
Trưởng ban Tổ chức ĐUK DNTW thay mặt Ban Tổ 
chức triển khai Quy định số 47-QĐ/TW của Ban 
Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi 
bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 
50% vốn điều lệ trở xuống” và Quy định số 48-QĐ/
TW của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của 
đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp”; Đ/c 
Vũ Đức Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, 
Chánh Văn phòng ĐUK DNTW thay mặt Ban Tổ 
chức triển khai Quyết định số 54-QĐ/TW của Ban 
Bí thư về “ban hành Quy chế phối hợp công tác 
giữa Đảng ủy Khối DNTW với ban cán sự đảng bộ, 
ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương”. 
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe ý kiến 
tham luận của đại diện một số tập đoàn trực thuộc 
Đảng ủy Khối DNTW.

Đến tham dự và chủ trì Hội nghị, đ/c  Nguyễn 
Quang Dương - Ủy viên Ban chấp hành Trung 
ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
đã có những phát biểu chỉ đạo quan trọng. 

Sau ½ ngày làm việc trên tinh thần khẩn trương, 
trách nhiệm, Hội nghị phổ biến, triển khai một số Quy 
định, Quyết định của Ban Bí thư do Đảng ủy Khối 
DNTW tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối 
với Hội nghị phổ biến, triển khai một số Quy định, 

Quyết định của Ban Bí thư do Đảng ủy DNTW tổ chức

Chiều 18/02/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị phổ biến, triển khai một số 
Quy định, Quyết định của Ban Bí thư do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
(DNTW) tổ chức. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường tầng 8, Tòa nhà liên 
Cơ quan số 105B - 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội (điểm cầu trung tâm) và các 
điểm cầu có kết nối với điểm cầu trung tâm.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí (đ/c): Đ/c 
Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương; Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đ/c Nguyễn Long 
Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (ĐUK 
DNTW), cùng các đ/c lãnh đạo Đảng ủy Khối 
DNTW; đại diện lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà 
nước, Ngân hàng Nhà nước; đại diện các Bộ, 
Ngành; các đồng chí là Bí thư; Phó Bí thư Đảng ủy 
các đơn vị tập đoàn, ngân hàng, tổng công ty trực 
thuộc Đảng ủy Khối DNTW. 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, 
Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức Hội nghị trực 
tuyến kết nối với điểm cầu của Đảng ủy Khối 
DNTW. Thành phần tham dự Hội nghị của 
Vietcombank gồm có: Tham dự trực tiếp tại điểm 
cầu trung tâm (Hội trường tầng 8 cơ quan ĐUK 
DNTW), có: Đ/c Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT; Đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy, thành viên HĐQT. Tại điểm 
cầu Trụ sở chính Vietcombank, có các đ/c Uỷ viên 
Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank.

Hội nghị được triển khai nhằm phổ biến, triển 

Đặng Kim Thành

Hình	ảnh	Hội	nghị	nhìn	từ	điểm	cầu	tại	
TSC	Vietcombank,	198	Trần	Quang	Khải,	

Hoàn	Kiếm,	Hà	Nội

Đ/c	Nguyễn	Quang	Dương	-	Ủy	viên	Ban	chấp	hành	
Trung	ương	Đảng,	Phó	Trưởng	Ban	Tổ	chức	

Trung	ương	phát	biểu	tại	Hội	nghị	-	Hình	ảnh	kết	nối	
trực	tuyến	với	Hội	nghị	nhìn	từ	điểm	cầu	tại	TSC	

Vietcombank,	198	Trần	Quang	Khải,	
Hoàn	Kiếm,	Hà	Nội
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Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông 

Hồng Quang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối 
Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn đánh giá cao các 
chương trình ASXH thường niên của BHXH Việt 
Nam, việc trao tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho 
người dân có hoàn cảnh khó khăn 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 COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. 
Với mong muốn nhân lên những giá trị nhân văn 
cao đẹp của chính sách BHXH, BHYT, tiếp nối 
các hoạt động ASXH đã được Vietcombank phối 
hợp với BHXH Việt Nam thực hiện trong các năm 
gần đây, Vietcombank trao tặng toàn bộ 17,2 tỷ 
đồng là số tiền ủng hộ của đoàn viên, người lao 
động Vietcombank để mua sổ BHXH và thẻ BHYT, 
trao tặng và lan toả tình yêu thương đến với 
người dân còn khó khăn trên mọi miền đất nước. 
Vietcombank cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với 
BHXH Việt Nam trên những chặng đường lan tỏa 
tinh thần nhân văn, nhân đạo, chia sẻ chính sách 
BHXH, BHYT sâu rộng trong cộng đồng, hướng 
tới mục tiêu đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH 
trên toàn quốc và mong muốn tiếp tục nhận được 
sự hỗ trợ của BHXH Việt Nam trong việc gia tăng 
các hoạt động tiền gửi và hợp tác song phương, 
thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ mới giữa 
hai bên, đẩy mạnh công tác mở tài khoản thu, chi 
cho BHXH tại các chi nhánh Vietcombank trên 
toàn quốc nhằm phục vụ các hoạt động thu, chi 
BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe ý 
kiến tham luận của đại diện lãnh đạo BHXH của 
một số địa phương.

Năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 
phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh 

vực kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết cũng như các 
Quyết định hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để 
vượt qua khó khăn, đặc biệt là gói hỗ trợ người 
lao động và doanh nghiệp từ quỹ bảo hiểm thất 
nghiệp. Điều đó càng cho thấy vai trò quan trọng, 
trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống 
ASXH. Và khi không tham gia chính sách BHXH, 
BHYT người dân không có lương hưu, trợ cấp, 
không có thẻ BHYT sẽ gặp phải nhiều khó khăn, 
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh. Và như vậy hoạt 
động thiện nguyện này của Vietcombank đã thực 
sự mang lại ý nghĩa nhân văn rất nhiều, góp phần 
quan trọng trong việc ổn định ASXH lâu dài.

Với mục tiêu trở thành một ngân hàng xanh, 
phát triển bề vững vì cộng đồng nên hoạt động 
ASXH của Vietcombank trong thời gian qua được 
đẩy mạnh với nhiều chương trình/hoạt động thiết 
thực, ý nghĩa đóng góp vào sự phát triển chung 
của cộng đồng, xã hội

Một	trong	những	hình	ảnh	đại	diện	của	lãnh	đạo	
BHXH	các	đơn	vị	phát	biểu	tại	Hội	nghị	-	Hình	ảnh	
kết	nối	trực	tuyến	nhìn	từ	điểm	cầu	tại	BHXH	Việt	

Nam,	số	7	Tràng	Thi,	Hoàn	Kiếm,	Hà	Nội

Ông	Hồng	Quang	–	Thành	viên	HĐQT,	Giám	đốc	Khối	Nhân	sự,	Chủ	tịch	Công	đoàn	
Vietcombank	phát	biểu	tại	Hội	nghị

Đặng Kim Thành

Tham dự Hội nghị, về phía BHXH Việt Nam, 
có ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng giám đốc và 
lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc, lãnh đạo BHXH 
18 tỉnh, thành phố cùng đại diện các phòng liên 
quan. Về phía Vietcombank, có ông Hồng Quang 
– Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank; lãnh đạo phòng Tài 
sản nợ - tài sản có (ALM); Văn phòng Công đoàn 
cùng đại diện Ban Giám đốc các Chi nhánh ở 18 
tỉnh/thành phố có điểm cầu kết nối trực tuyến với 
Hội nghị. 

Chương trình dự kiến sẽ trao tặng 3.111 
sổ BHXH, 8.891 thẻ BHYT tới những người dân 
có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên người 
thuộc đồng bào dân tộc sinh sống tại vùng 1 (theo 
Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành ngày 4/6/2021) hoặc người mới 
thoát nghèo tại 18 tỉnh, thành phố, gồm: An Giang, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Đà Nẵng, 

Vietcombank và BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực 
tuyến trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân 

có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 22/02/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến trao tặng sổ bảo 
hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó 
khăn từ nguồn hỗ trợ của cán bộ và nhân viên Vietcombank. Hội nghị được tổ 
chức tại trụ sở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (điểm cầu trung tâm) và kết nối với 
18 điểm cầu tại các tỉnh/thành phố trên cả nước.

Đăk Lăk, Đăk Nông, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu 
Giang, Hưng Yên, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, 
Phú Yên, Quảng Ngãi, Sơn La, Thừa Thiên Huế. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc 
BHXH Trần Đình Liệu gửi lời cảm ơn và tri ân sâu 
sắc tới Vietcombank thời gia qua đã đồng hành 
cùng ngành BHXH Việt Nam không chỉ trong công 
tác tổ chức thu, tổ chức chi và giải quyết chính 
sách BHXH tới người dân mà còn đóng góp tích 
cực trong các hoạt động an sinh xã hội (ASXH). 
Thông qua Chương trình sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn 
tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân còn 
khó khăn được tiếp cận các chính sách BHXH, 
BHYT của Đảng và Nhà nước, từ đó có động lực 
để nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. 
Hoạt động này càng có ý nghĩa thiết thực hơn 
trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 vẫn còn diễn 
biến phức tạp, khó lường tác động trực tiếp tới 
mọi mặt của đời sống nhân dân.

Ông	Trần	Đình	Liệu	–	Phó	Tổng	giám	đốc	BHXH	Việt	Nam	phát	biểu	tại	Hội	nghị	
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Vietcombank trao tặng 5 tỷ đồng cho 
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Vietcombank phát hành hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn 
giấy kể từ ngày 01/04/2022 Xuyến Chi

Thực hiện quy định của pháp luật về hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; 
với mong muốn mang đến cho khách hàng sự thuận tiện trong quản lý, lưu trữ, 
tìm kiếm, sử dụng hóa đơn; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, phát triển 
Xanh và Bền vững, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông 
báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy như sau:

Ngày 25/2/2022, đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã đến chúc mừng các y bác sỹ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn nhân 
dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và trao tặng 5 tỷ đồng để Bệnh viện 
mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh.

1. Thời gian bắt đầu áp dụng hóa đơn 
điện tử: kể từ ngày 01/04/2022 (thời gian chính 
thức đưa hệ thống HĐĐT vào vận hành: ngày 
31/03/2022). 

2. Giá trị pháp lý của hóa đơn điện tử: hóa 
đơn điện tử do Vietcombank phát hành được 
đăng ký sử dụng với các cơ quan thuế theo đúng 
các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử của 
Chính phủ và Bộ Tài chính, có đầy đủ tính pháp lý 
và được cho phép sử dụng để thay thế hóa đơn 
giấy. 

3. Tiện ích của hóa đơn điện tử: giúp khách 
hàng giao dịch với Vietcombank nhanh chóng, tra 
cứu hóa đơn thuận tiện mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo 
an toàn, bảo mật thông tin cũng như đáp ứng nhu 
cầu tích hợp với các phần mềm kế toán quản lý 
hóa đơn đầu vào, kê khai thuế của khách hàng. 

4. Hình thức hóa đơn điện tử: khi triển khai 
hóa đơn điện tử, Vietcombank sẽ dừng cung cấp 
hóa đơn giấy đến khách hàng và chuyển sang 
cung cấp hóa đơn dưới dạng dữ liệu điện tử theo 
các phương thức:

- Tra cứu, tải hóa đơn tại website 
https://einvoice.vietcombank.com.vn
- Nhận hóa đơn điện tử qua địa chỉ email 

khách hàng đã đăng ký với Vietcombank.

Tham dự buổi trao tặng, về phía Vietcombank 
có ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT, Chủ tịch 
Công đoàn cùng lãnh đạo các phòng/Ban liên 
quan.

Về phía Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có ông 
Nguyễn Đức Long – Giám đốc bệnh viện cùng các 
thành viên Ban Giám đốc và đại diện các y bác sỹ 
của Bệnh viện

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hồng Quang 
– Thành viên HĐQT thay mặt Ban lãnh đạo 
Vietcombank gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới 
các thế hệ y bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Xanh 
Pôn nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam đồng thời gửi 
lời cảm ơn, tấm lòng tri ân đến các y, bác sỹ  - 
những chiến sỹ tuyến đầu chống dịch trong suốt 
thời gian qua đã không quản ngày đêm vất vả, nỗ 
lực để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tính mạng 
của nhân dân. Nhấn mạnh đến hoạt động an sinh 
xã hội của Vietcombank, ông Hồng Quang cho 
biết: Với mục tiêu, tầm nhìn chiến lược trở thành 
ngân hàng Xanh phát triển bền vững vì cộng đồng, 
Ban lãnh đạo Vietcombank luôn quan tâm đến 
hoạt động an sinh xã hội với các chương trình, 
hoạt động thiết thực, ý nghĩa để mang lại sự phát 
triển cho cộng đồng xã hội nói chung, đặc biệt là 
02 lĩnh vực y tế và giáo dục. Bằng tình cảm của 
hơn 2 vạn CBNV, Vietcombank tiếp tục ủng hộ 5 tỷ 
đồng, chung tay đồng hành cùng với các cán bộ, y 

- Ngoài ra, khách hàng (là tổ chức) có thể 
chủ động truy cập vào hệ thống hóa đơn điện tử 
của Vietcombank để tra cứu và nhận hóa đơn (link 
portal tra cứu, tên truy cập và mật khẩu sẽ được 
Vietcombank gửi tới địa chỉ email khách hàng đã 
đăng ký).

Để việc nhận hóa đơn điện tử được thuận 
tiện, nhanh chóng và bảo mật, quý khách hàng vui 
lòng liên hệ các quầy giao dịch của Vietcombank 
để thực hiện đăng ký/ cập nhật thông tin địa chỉ 
email nhận hóa đơn điện tử. 

Thông tin chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ 
các chi nhánh/ phòng giao dịch Vietcombank trên 
toàn quốc hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 
545413 hoặc email: e-invoice@vietcombank.
com.vn để được hỗ trợ.

bác sỹ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để nâng cấp 
các thiết bị y tế nhằm mục đích nâng cao năng lực 
khám chữa bệnh của bệnh viện tuyến đầu, qua đó 
thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa tiếp tục thực 
hiện chống dịch hiệu quả, vừa tiếp tục đảm bảo 
công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Thay mặt Ban Giám đốc và tập thể y bác sỹ 
Bệnh viện, ông Nguyễn Đức Long – Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn gửi lời cảm ơn đến 
Vietcombank nói riêng và các đơn vị nói chung đã 
đồng hành, hỗ trợ để Bệnh viện hoàn thành tốt sứ 
mệnh chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của 
người dân.

Ông	Hồng	Quang	–	Thành	viên	HĐQT,	Chủ	tịch	Công	đoàn	đại	diện	
Vietcombank	(bên	trái)	trao	tặng	5	tỷ	đồng	mua	sắm	trang	thiết	bị	

phục	vụ	công	tác	khám	chữa	bệnh	cho	Bệnh	viện	Đa	khoa	Xanh	Pôn

Ông	Hồng	Quang	-	Thành	viên	HĐQT,	Chủ	tịch	
Công	đoàn	Vietcombank	phát	biểu	chức	mừng	các	

thầy	thuốc	Bệnh	viện	Đa	khoa	Xanh	Pôn

Phòng Marketing Bán lẻ Tư liệu



17CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK 17CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANKSỐ 343 - THÁNG 4/202216 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 343 - THÁNG 4/2022

SỰ KIỆN

Lễ khởi động dự án Đầu tư hệ thống giải pháp AI ChatBot 
trong hoạt động CSKH tại Vietcombank

Sáng ngày 2/3/2022, dưới hình thức họp trực tuyến, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã thực hiện Lễ khởi động “Đầu tư 
Hệ thống giải pháp AI ChatBot trong hoạt động Chăm sóc khách hàng tại Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” với Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS). 
Đây là một trong những bước đi rất quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu của 
Vietcombank trở thành Ngân hàng bán lẻ số 1 tại Việt Nam, Top 10 trong khu vực 
Đông Nam Á, đứng đầu về trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng.

Tham dự lễ khởi động, về phía Công ty Hệ 
thống thông tin FPT (FPT IS) có sự tham dự của 
ông Dương Dũng Triều – Chủ tịch cùng các thành 
viên Tổ quản lý, các nhóm triển khai Dự án. Về 
phía Vietcombank có bà Nguyễn Thị Kim Oanh – 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Bán lẻ kiêm 
Trưởng BTK dự án AI ChatBot; ông Shinsuke Mori 
– Phó Giám đốc Khối Bán lẻ cùng các thành viên 
thuộc BTK dự án cũng như một số lãnh đạo các 
đơn vị tại TSC.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi động, Phó Tổng 
Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh nhấn mạnh: Hiện 
nay, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở 
thành một xu hướng tất yếu trong trong thời đại 
Cách mạng Công nghiệp 4.0. Cùng với đó, việc 
nghiên cứu, xây dựng, phát triển các giải pháp, 
sáng kiến ứng dụng AI trong các hoạt động ngân 
hàng đang ngày càng nhận được sự quan tâm và 

trở thành những giải pháp trọng tâm được đầu 
tư nhằm giúp ngân hàng đạt được các mục tiêu 
và tầm nhìn chiến lược. Nhằm đạt được mục tiêu 
trở thành Ngân hàng số 1 về chuyển đổi số tại 
Việt Nam, đứng trong Top dẫn đầu các ngân hàng 
chuyển đổi số của khu vực, đứng đầu về mức độ 
hài lòng của khách hàng, dự án “Đầu tư Hệ thống 
giải pháp AI ChatBot trong hoạt động Chăm sóc 
khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam giai đoạn 1” (ChatBot ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo) là một trong các dự án trọng điểm của 
Vietcombank được triển khai nhằm hướng tới các 
mục tiêu trọng điểm như: mở ra kênh giao tiếp 
hiện đại, đáp ứng 24/7, góp phần tự động hóa, 
tăng hiệu ứng tương tác với khách hàng; đồng 
thời giảm tải cho hoạt động Contact Center tại 
Vietcombank. 

Về phía đơn vị đối tác, Chủ tịch Công ty Hệ 
thống thông tin FPT (FPT IS) Dương Dũng Triều 
cũng bày tỏ sự cảm ơn khi được trở thành đối tác 
chiến lược với Vietcombank trong giai đoạn này 
đồng thời cam kết hỗ trợ nguồn lực tốt nhất cho 
dự án để quá trình golive được diễn ra đúng theo 
kế hoạch mà hai bên đã xây dựng.

Tại Lễ khởi động, ông Ngô Hoàng Giang – 
Quản trị dự án AI ChatBot đã có phần trình bày tổng 
quan về dự án, cụ thể là chia sẻ về mục tiêu Dự án, 
giới thiệu hệ thống giải pháp, kế hoạch triển khai 
tổng thể, thành phần BTK dự án từ Vietcombank 
và FPT và các yếu tố trọng yếu tác động đến thành 
công của Dự án.

Kết thúc buổi lễ khởi động dự án, Ban lãnh 
đạo Vietcombank, đại diện đơn vị tư vấn FPT IS 
và các lãnh đạo Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC và 
các thành viên Ban triển khai đã thể hiện quyết tâm 
và cam kết hoàn thành dự án AI ChatBot đúng 
tiến độ, đáp ứng chất lượng như kỳ vọng của Ban 
lãnh đạo Vietcombank, góp phần quan trọng để 
Vietcombank đạt được các mục tiêu chiến lược đã 
đề ra trong chiến lược 2025, tầm nhìn 2030.

BLĐ	Vietcombank	cùng	đại	diện	đơn	vị	tư	vấn	FPT	IS	và	các	thành	viên	Ban	triển	khai	dự	án	cùng	thể	hiện	
quyết	tâm	hoàn	thành	dự	án	đúng	tiến	độ	và	chất	lượng	đáp	ứng	kỳ	vọng	của	Vietcombank

Trần Mỹ Trang
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Vietcombank: Tiên phong cung cấp giải pháp tổng thể về 
ngân hàng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhằm bắt kịp quá trình số hóa, Vietcombank đã đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống công 
nghệ thông tin, nhanh chóng đưa ra các sản phẩm, cung cấp các ứng dụng quản 
lý tài chính linh hoạt với nhiều tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách 
hàng. Đơn cử, tháng 11/2021, Vietcombank vừa ra mắt bộ giải pháp số hoàn toàn 
mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đó là ứng dụng ngân hàng số VCB 
DigiBiz và các sản phẩm thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business.

 Hồng Hải Tư liệu

Xét về tính thời điểm, đây không phải là sản 
phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường, nhưng 
nếu xét về tính ứng dụng, bộ giải pháp số của 
Vietcombank là giải pháp hoàn hảo được xây 
dựng bởi một ngân hàng hàng đầu Việt Nam, trên 
cơ sở hiểu biết sâu sắc về khách hàng nội tại cũng 
như đón đầu những xu hướng tiêu dùng, hành vi 
và nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp SMEs. 

Cụ thể, VCB DigiBiz là kênh ngân hàng số 
đồng nhất, giúp doanh nghiệp có thể giao dịch 
mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng (app) VCB 
DigiBiz trên các chợ ứng dụng hoặc trên website 
của Vietcombank. Rất đơn giản, khách hàng chỉ 
cần sử dụng một tên truy cập, một mật khẩu để 
sử dụng dịch vụ trên các nền tảng đa dạng với 
một hạn mức giao dịch thống nhất. Giao diện 
VCB DigiBiz được thiết kế hiện đại, trực quan 
không những mang tới những trải nghiệm đơn 
giản và mới lạ cho khách hàng mà còn cung cấp 
khả năng cá nhân hóa theo sở thích.

Theo chia sẻ từ nhiều doanh nghiệp SMEs 
không chỉ riêng là khách hàng của Vietcombank, 
với các giải pháp truyền thống, các doanh nghiệp 
cần khá nhiều thời gian để hoàn thành các giấy 
tờ, thủ tục hành chính hay di chuyển tới điểm giao 
dịch để thực hiện việc thanh toán. Điều này khá 
khó khăn trong bối cảnh cả nước đang đồng lòng 
để đẩy lùi dịch bệnh nhưng vẫn phải đảm bảo mục 
tiêu tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, trong bối cảnh 
thế giới đang đẩy mạnh việc số hóa, quản lý tài 
chính minh bạch và áp dụng công nghệ điện toán 
đám mây, các doanh nghiệp của Việt Nam đặc biệt 
là SMEs cũng không thể không áp dụng để ngang 
bằng, cùng chuẩn, đáp ứng những yêu cầu khắt 
khe của đối tác trong việc phát triển kinh doanh. 

VCB DigiBiz cung cấp hai mô hình được thiết 
kế dựa trên nghiên cứu về đặc điểm và nhu cầu 
của SMEs: Mô hình 1 cấp (vừa lập, vừa duyệt lệnh) 
và Mô hình 2 cấp (1 cấp lập và 1 cấp duyệt), với 
mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng SMEs 
trên kênh số. Ngoài ra, hệ thống phân quyên linh 
hoạt của VCB DigiBiz cho phép Lãnh đạo doanh 

Đây là bộ sản phẩm thẻ được triển khai trên nền 
tảng công nghệ số hiện đại với nhiều ưu đãi hấp dẫn 
và các tiện ích ưu việt, hướng đến lợi ích cốt lõi cho 
doanh nghiệp theo 03 nhóm giá trị xuyên suốt là tiết 
kiệm – hiệu quả - phát triển. Cụ thể: 

Tiết kiệm chi phí vận hành 
Các sản phẩm thẻ Vietcombank Visa Business 

được tích hợp tính năng hoàn tiền không giới hạn 
với tỷ lệ hoàn tiền rất hấp dẫn: 0,4% cho thẻ tín 
dụng và 0,3% cho thẻ ghi nợ, giúp doanh nghiệp 
tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện các giao dịch 
thanh toán qua thẻ.

Sở hữu các sản phẩm thẻ này, khách hàng 
có cơ hội trải nghiệm hàng loạt ưu đãi từ các đơn 
vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ; giúp các doanh 
nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí vận hành, tạo cơ 
hội khai thác tối đa hiệu quả từ các công nghệ và 
sản phẩm dịch vụ mới từ những nhà cung cấp uy 
tín trên thị trường để gia tăng hiệu quả trong công 
tác vận hành và quản trị, tạo tiền đề cho sự tăng 
trưởng vững bền của doanh nghiệp.

Ngoài ra, với đặc thù của thẻ tín dụng doanh 
nghiệp Vietcombank Visa Business, khách hàng có 
thể thực hiện các giao dịch với thời gian miễn lãi 
dài nhất và lên đến 57 ngày, hỗ trợ doanh nghiệp 
tận dụng vốn hiệu quả, đặc biệt là vốn lưu động 
ngắn hạn cho hoạt động kinh doanh hàng ngày. 

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

Thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa 
Business còn là một công cụ quản lý tài chính hỗ 
trợ công tác giám sát, quản trị các chi phí hoạt 
động một cách dễ dàng và hiệu quả. 

Việc sử dụng thẻ doanh nghiệp là cách thức 
hiệu quả để khách hàng tách bạch các khoản chi 
tiêu của doanh nghiệp và cá nhân, giúp doanh 
nghiệp có thể ghi nhận chính xác và nhanh chóng 
các khoản chi tiêu và phân loại chi phí qua các 
hệ thống hỗ trợ từ Ngân hàng, cho phép doanh 
nghiệp lên kế hoạch phân bổ và điều phối ngân 
sách một cách hiệu quả, từ đó tối ưu hóa chi phí 
trong hoạt động của doanh nghiệp.

Với sự phổ biến rộng rãi trong cộng đồng 
doanh nghiệp về mô hình thanh toán bằng thẻ 
như hiện nay, việc thực hiện các giao dịch thanh 
toán bằng thẻ còn giúp thu hẹp khoảng cách giữa 
doanh nghiệp và nhà cung cấp, hỗ trợ việc thanh 
toán đơn giản và thuận tiện hơn và nhờ vậy, các 
doanh nghiệp có thể tiết kiệm tối đa thời gian đối 
chiếu hóa đơn và tra soát giao dịch, gia tăng hiệu 
quả hoạt động và tiết giảm nguồn lực.

Gia tăng cơ hội mở rộng phát triển hoạt 
động kinh doanh 

Thẻ doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ thanh 
toán mà còn giúp kiến tạo các cơ hội để doanh 

nghiệp được phân quyền linh hoạt cho các cán 
bộ nhân viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
được giao trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của 
doanh nghiệp..Việc phân quyền có thể được thực 
hiện thuận tiện, dễ dàng ngay sau khi khách hàng 
đăng ký và kích hoạt dịch vụ thành công. 

Để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, 
Ứng dụng Ngân hàng số VCB DigiBiz sử dụng 
nhiều biện pháp bảo mật hiện đại tiên tiến, gồm (i) 
xác thực bằng VCB - Smart OTP (xác thực thông 
qua ứng dụng trên điện thoại – được tích hợp 
ngay trên ứng dụng VCB DigiBiz);(ii)xác thực bang 
thiết bị vật lý nâng cao Hard Token , và (iii) MPIN, 
SMS OTP. Các giải pháp bảo mật linh hoạt mang 
tới sự tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo an toàn tối đa 
cho khách hàng. Nhờ đó, hạn mức giao dịch tối 
đa trên VCB DigiBiz lên tới 100 tỷ đồng/ngày (đối 
với VND) hoặc 4,5 triệu quy USD (đối với giao dịch 
ngoại tệ).

Với ứng dụng VCB Digibiz, việc quản trị hệ 
thống tài chính ngân hàng của doanh nghiệp SME 
có thể được thiết lập một cách nhanh chóng, 
không tốn nguồn lực, không ảnh hưởng bởi 
khoảng cách, đặc biệt lại tuân theo những thông 
lệ chuẩn mực của thế giới. 

Trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu của khách 
hàng, đặc biệt là trong công tác quản trị và vận 
hành doanh nghiệp, cùng với ứng dụng VCB 
Digibiz, Vietcombank đồng thời ra mắt bộ sản 
phẩm thẻ chuyên biệt dành riêng cho doanh nghiệp 
vừa và nhỏ (SMEs): bộ đôi sản phẩm Thẻ tín dụng và 
Thẻ ghi nợ với tên gọi Vietcombank Visa Business.

nghiệp tiếp cận và mở rộng mạng lưới hợp tác, 
phát triển kinh doanh thông qua các cộng đồng, 
diễn đàn với các đối tác của Vietcombank và Visa 
trong từng thời kỳ.

Với thế mạnh về công nghệ, thẻ doanh 
nghiệp Vietcombank Visa Business được triển 
khai với công nghệ thẻ tiên tiến nhất, giúp chủ thẻ 
trải nghiệm giao dịch thanh toán với ưu điểm đặc 
biệt về tốc độ xử lý giao dịch, sự đơn giản, dễ 
dàng trong thao tác và tính bảo mật cao. 

Bên cạnh những giải pháp mang tính đột phát 
của thời đại chuyển đổi số, dịch vụ số, ngân hàng 
số, với thế mạnh là một trong những tổ chức tín 
dụng hàng đầu Việt Nam, Vietcombank cũng tiếp 
tục duy trì những chính sách liên quan đến lãi suất, 
cơ cấu nhóm nợ, cơ cấu khoản vay cũng như đẩy 
mạnh các dịch vụ về nguồn vốn cho nhóm doanh 
nghiệp SME. Đồng thời triển khai đồng bộ, áp dụng 
công nghệ để tiết kiệm về thời gian đăng ký dịch 
vụ, mở rộng thêm mạng lưới tiếp cận đến khách 
hàng khi sử dụng dịch vụ. Cụ thể để phát hành các 
sản phẩm thẻ Vietcombank Visa Business, khách 
hàng doanh nghiệp có thể đến một trong gần 600 
điểm giao dịch bất kỳ của Vietcombank trên toàn 
quốc. Đối với ứng dụng VCB Digibiz, ngoài giao 
dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch, khách hàng 
có thể đăng ký chuyển đổi sang VCB DigiBiz hoàn 
toàn online qua VCB-iB@nking.

Sau một thời gian ra mắt, nhiều doanh nghiệp 
SME trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã nhanh 
chóng coi VCB DigiBiz, thẻ Vietcombank Visa 
Business như là một trợ thủ đắc lực cho doanh 
nghiệp mình trong công việc thanh toán, quản trị 
tài chính và quản lý vận hành hàng ngày, đem lại 
nhiều lợi ích thiết thực từ thời gian, hiệu quả và 
nguồn nhân lực, cũng như góp phần số hóa công 
tác quản trị cho chính doanh nghiệp theo hướng 
hiện đại, hiệu quả. Đáp ứng những kỳ vọng đó, 
Vietcombank tiếp tục cam kết sẽ đồng hành và 
đưa ra nhiều giải pháp, dịch vụ mới để có thể 
ngày một hoàn thiện giải pháp tổng thể cho nhóm 
doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng nhu cầu, xu 
hướng quản trị điều hành và phát triển kinh doanh 
trong những giai đoạn tiếp theo.
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Ban	giám	đốc	và	CBNV	TTĐGTS	Vietcombank	tặng	
hoa	chúc	mừng	bà	Trần	Vũ	Hoàng	Mai	–	
tân	Phó	giám	đốc	TTĐGTS	Vietcombank

Ông	Đặng	Hoài	Đức	-	Phó	Tổng	Giám	đốc	
Vietcombank	(bên	trái)	trao	quyết	định	và	tặng	hoa	
chúc	mừng	ông	Bùi	Đức	Trung	-	tân	Phó	Giám	đốc	

Vietcombank	Vũng	Tàu

Ông	Nguyễn	Thanh	Tùng	-	Phó	Tổng	Giám	đốc	
phụ	trách	Ban	điều	hành	Vietcombank	(bên	trái)	trao	

Quyết	định	cho	ông	Trần	Văn	Cúc		
Thừa	ủy	quyền	của	Ban	lãnh	đạo,	ông	Nguyễn	Đình	

Thắng	-	Giám	đốc	TTĐGTS	Vietcombank	trao	
quyết	định	bổ	nhiệm	và	tặng	hoa	cho	bà	Trần	Vũ	

Hoàng	Mai	–	tân	Phó	giám	đốc	
TTĐGTS	Vietcombank

giám đốc sớm nắm bắt và triển khai ngay các 
công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban lãnh đạo 
Vietcombank giao phó, đưa TTĐTGS hoạt động 
hiệu quả đáp ứng kỳ vọng của Ban lãnh đạo trong 
chiến lược phát triển Vietcombank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Vũ Hoàng 
Mai – tân Phó giám đốc TTĐGTS Vietcombank 
bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi được Ban 
lãnh đạo Vietcombank tin tưởng lựa chọn và giao 
trọng trách. Tân Phó giám đốc TTĐGTS xin hứa sẽ 
nỗ lực hết mình, nhanh chóng nắm bắt công việc, 
đoàn kết phối hợp cùng Ban giám đốc và CBNV 
của TTĐGTS, góp phần đưa TTĐGTS ngày một 
phát triển lớn mạnh, cùng với sự phát triển chung 
của Vietcombank.

Thay mặt Ban giám đốc TTĐGTS Vietcombank, 
ông Nguyễn Đình Thắng bày tỏ lời cảm ơn tới 
Ban lãnh đạo Vietcombank đã luôn quan tâm và 
chỉ đạo kịp thời, bổ sung thêm nhân sự chủ chốt 
cho TTĐGTS. Ông lĩnh hội các chỉ đạo của Ban 
lãnh đạo Vietcombank và cam kết ngay sau lễ bổ 
nhiệm sẽ tổ chức buổi họp để phân công, phân 
nhiệm công việc rõ ràng, phù hợp, giúp tân Phó 
giám đốc TTĐGTS nắm bắt công việc và có thể 
triển khai ngay nhiệm vụ được giao, góp phần xây 
dựng Vietcombank tiếp tục phát triển, đạt được 
các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Đức Trung 
– tân Phó Giám đốc Vietcombank Vũng Tàu cảm 
ơn sự tín nhiệm của Ban Lãnh đạo và Ban Giám 
đốc, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần 
trách nhiệm cao nhất để cùng tập thể chi nhánh 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

góp của Vietcombank Vĩnh Phúc trong hơn 16 năm 
hoạt động trên địa bàn, mặc dù xuất hiện muộn 
hơn những TCTD khác nhưng đã sớm khẳng định 
được thương hiệu vị thế của một ngân hàng hàng 
đầu, đồng thời mong muốn Vietcombank Vĩnh Phúc 
tiếp tục đóng góp hơn nữa vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. 

Tham dự buổi lễ, có ông Lê Quang Vinh - Ủy 
viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank; ông Nguyễn Đình Thắng - Giám 
đốc TTĐGTS Vietcombank cùng đại diện Ban 
Giám đốc Vietcombank Hà Nội và các CBNV của 
TTĐGTS Vietcombank tại các điểm cầu…

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức & Nhân 
sự đã công bố Quyết định của Tổng giám đốc 
Vietcombank về việc điều động và bổ nhiệm cán 
bộ. Theo đó, tại Quyết định số 168/QĐ-VCB-TCNS 
ngày 28/02/2022, Tổng giám đốc Vietcombank 
đã quyết định điều động và bổ nhiệm bà Trần Vũ 
Hoàng Mai – Trưởng phòng dịch vụ khách hàng tổ 
chức Vietcombank chi nhánh Hà Nội giữ chức vụ 
Phó giám đốc TTĐGTS Vietcombank kể từ ngày 
01/03/2022. 

Tại buổi lễ, ông Lê Quang Vinh - Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank chúc mừng TTĐGTS 
Vietcombank đã được kiện toàn về nhân sự để 
đảm bảo nhân lực hoạt động ở cả 3 khu vực Bắc - 
Trung – Nam. Ông đề nghị Ban giám đốc TTĐGTS 
Vietcombank ngay sau lễ bổ nhiệm sẽ sớm họp 
bàn và phân công nhiệm vụ cụ thể để tân Phó 

Tham dự buổi lễ có ông Đặng Hoài Đức - 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; ông Đoàn Văn 
Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank 
Vũng Tàu cùng thành viên Ban Giám đốc, đại diện 
lãnh đạo một số phòng ban của Trụ sở chính và 
Vietcombank Vũng Tàu. 

Tại buổi lễ, ông Đặng Hoài Đức đã trao quyết 
định số 128/QĐ-VCB-TCNS ngày 16/02/2022 v/v 
bổ nhiệm ông Bùi Đức Trung giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Vietcombank Vũng Tàu kể từ ngày 
22/02/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoài Đức - 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank và ông Đoàn 
Văn Tuyến – Giám đốc Vietcombank Vũng Tàu 
đánh giá cao về kinh nghiệm, trình độ chuyên môn 
và kỹ năng trong công tác của ông Bùi Đức Trung. 
Phó Tổng Giám đốc Đặng Hoài Đức nhấn mạnh 
đây là sự bổ sung cần thiết cho sự phát triển của 
Vietcombank Vũng Tàu, đặc biệt là mảng tín dụng 
bán lẻ của chi nhánh trước quá trình mở rộng thị 
phần của trên địa bàn tỉnh. 

 Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Tùng 
– Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành 
Vietcombank; ông Hoàng Duy Chinh – Phó Giám 
đốc NHNN tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng - 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành 
Vietcombank đã trao Quyết định số 358/QĐ-VCB-
HCNS của HĐQT Vietcombank bổ nhiệm lại ông 
Trần Văn Cúc giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank 
Vĩnh Phúc kể từ ngày 01/04/2022.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Thanh 
Tùng đánh giá cao hoạt động của Vietcombank 
Vĩnh Phúc trong thời gian qua, bày tỏ tin tưởng 
ông Trần Văn Cúc với kinh nghiệm lãnh đạo, sẽ 
tiếp tục phát huy thế mạnh đưa Vietcombank Vĩnh 
Phúc phát triển bền vững, hoàn thành các nhiệm 
vụ được giao.

Ông Hoàng Duy Chinh -  Phó Giám đốc Ngân 
hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao đóng 

Vietcombank công bố quyết định điều động và bổ nhiệm 
Phó Giám đốc Trung tâm định giá tài sản 

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Vũng Tàu 

Bổ nhiệm lại Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc

Ngày 01/03/2022, tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều 
động và bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm định giá tài sản Vietcombank 
(TTĐGTS Vietcombank). Buổi lễ được tổ chức theo hình thức thông qua hệ thống 
truyền hình hội nghị và hệ thống MS Team.

Đặng Kim Thành
Chiều ngày 22/02/2022, tại trụ sở chi nhánh Vietcombank Vũng Tàu đã diễn ra buổi 
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh. 

Ngày 01/04/2022, Vietcombank đã tổ chức Lễ công bố quyết định  bổ nhiệm lại 
Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Ngọc Giàu

Bùi Duy Anh
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Đ/c	Phạm	Quang	Dũng	–	Bí	thư	Đảng	ủy,	Chủ	tịch	HĐQT	Vietcombank	chủ	trì	Hội	nghị	

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank 
phiên họp tháng 3/2022

Sáng ngày 08/03/2022, tại Trụ sở chính 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 phiên họp 
tháng 3/2022.

Tham dự Hội nghị có đ/c Phạm Thị Lan Anh 
– Phó vụ trưởng Kiểm tra Tài chính – Ủy ban 
Kiểm tra trung ương, đ/c Phạm Hồng Thắng – 
Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 2 Cơ quan UBKT  
Đảng ủy Khối DNTW . Về phía Vietcombank, có 
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 cùng sự hiện 
diện của đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó bí thư thường 
trực Đảng ủy và các đ/c là Ủy viên Ban Thường 
vụ (BTV) Đảng ủy Vietcombank; các đ/c đại diện 
lãnh đạo Phòng/Ban: Tổ chức và nhân sự; Chiến 

lược, Tuyên Giáo và Thư ký Tổng hợp; Giám sát 
và Kiểm tra Hoạt động; Văn phòng.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm 
túc, Hội nghị triển khai các nội dung: (i) Báo cáo 
kết quả thực hiện công tác Đảng tháng 02/2022, 
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2022; (ii) 
Xin ý bổ sung phân công nhiệm vụ đối với một 
số đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank 
nhiệm kỳ 2020- 2025; (iii) Xin ý kiến chuẩn y chức 
danh Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank Quảng 
Nam và các nội dung khác.

Bùi Hồng Hải

Đại hội điểm đoàn cơ sở Vietcombank 
Thành phố Hồ Chí Minh 

ĐTN Vietcombank TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 19/02/2022, Đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Vietcombank CN TP.HCM) đã long trọng tổ 
chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vietcombank CN TP.HCM lần thứ 
X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 100 đại biểu tham dự, đại diện cho 375 đoàn viên từ 
18 chi đoàn trực thuộc.

Đồng	chí	Nguyễn	Văn	Lập	–	Ủy	viên	BCH	Đảng	bộ	
Vietcombank,	Bí	thư	Đảng	ủy,	Giám	đốc	

Vietcombank	CN	TP.	Hồ	Chí	Minh	phát	biểu	chỉ	đạo	
tại	Đại	hội.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn 
Quỳnh Mai - Ủy viên BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp 
Trung ương, Bí thư Đoàn Vietcombank, Phó Giám 
đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp TSC tham dự 
trực tuyến; đồng chí Dương Bảo Trung - Ủy viên 
UBKT Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó 
Bí thư Thường trực Đoàn Vietcombank, các đồng 
chí trong Ban Thường vụ Đoàn Vietcombank, 13 
cơ sở Đoàn Chi nhánh Vietcombank tham dự trực 
tiếp và 54 cơ sở Đoàn Chi nhánh Vietcombank 
tham dự trực tuyến để đảm bảo an toàn dịch 
bệnh. Về phía Chi nhánh TP.HCM, Đại hội vinh 
dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Lập - Ủy viên 
BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Vietcombank CN TP.HCM; đồng chí Trương 
Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
Chi nhánh; đồng chí Bùi Văn Khanh - Ủy viên BTV 
Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Chi 
nhánh cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Giám 
đốc Chi nhánh cùng tham dự.

Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên Chi nhánh nhiệm 
kỳ 2017 - 2022, đồng thời đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn 
Lập đánh giá cao những kết quả mà Đoàn cơ sở 
Chi nhánh đạt được trong nhiệm kỳ, đặc biệt là 
tinh thần xung kích, dấn thân trong thời gian dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời là 
lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung 
của Chi nhánh. Đồng chí chỉ đạo, trong nhiệm 
kỳ mới, Đoàn cơ sở Chi nhánh cần bám sát các 
chương trình hành động của Đảng ủy, đa dạng 
hóa nội dung và hình thức trong công tác giáo dục 
đoàn viên, thanh niên, chú trọng xây dựng ý chí tự 
lực, tự cường, tham gia quá trình khơi dậy khát 
vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa và sức 
mạnh con người Vietcombank; thực hiện tốt công 
tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng…Đồng 
chí Nguyễn Quỳnh Mai đánh giá cao những kết 
quả đạt được của Đoàn cơ sở Chi nhánh trong 

nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo, gợi mở những 
nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa X gồm 
11 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 06 đại biểu chính thức 
và 02 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã bầu trực tiếp 
đồng chí Hồ Tất Đặng Quý, Phó Bí thư Đoàn cơ sở 
Chi nhánh khóa IX, Phó Trưởng Phòng phụ trách 
Phòng Giao dịch Phan Đình Phùng giữ chức vụ Bí 
thư Đoàn cơ sở Chi nhánh khóa X. Tại Hội nghị 
lần thứ nhất, BCH Đoàn cơ sở Chi nhánh đã bầu 
đồng chí Trần Thị Thanh Nhã, Ủy viên BCH Đoàn 
cơ sở Chi nhánh khóa IX, Cán bộ Phòng Khách 
hàng Bán lẻ 2 và đồng chí Nguyễn Đăng Thắng, Ủy 
viên BCH Đoàn cơ sở Chi nhánh khóa IX, Cán bộ 
Phòng Hành chính - Quản trị giữ chức vụ Phó Bí 
thư Đoàn cơ sở Chi nhánh khóa X. Với khẩu hiệu 
“Tuổi trẻ Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ 
Chí Minh xung kích – kết nối – sáng tạo – đổi mới”, 
tin rằng BCH Đoàn cơ sở Chi nhánh khóa X sẽ 
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 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

SỰ KIỆN
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Đại hội điểm Đoàn cơ sở Vietcombank Đà Nẵng
ĐTN Vietcombank Đà Nẵng

Tiến tới Đại hội Đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ban	Chấp	hành	Đoàn	cơ	sở	Vietcombank	Đà	Nẵng	
khóa	IV,	nhiệm	kỳ	2022	–	2027	ra	mắt	Đại	hội.

Đoàn	chủ	tịch	điều	hành	Đại	hội.

Là một trong 03 đơn vị được giao tổ chức Đại 
hội điểm cấp cơ sở của Đoàn Vietcombank, ngày 
20/02/2022, Đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (Đoàn cơ 
sở Vietcombank Đà Nẵng) đã tổ chức thành công 
Đại hội Đoàn cơ sở Vietcombank Đà Nẵng lần thứ 
VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham dự Đại hội có đ/c Nguyễn Quang Việt – 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng; 
đ/c Nguyễn Quỳnh Mai – Ủy viên BCH Đoàn Khối 
DNTW, Bí thư Đoàn Vietcombank cùng các đ/c đại 
diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Vietcombank 
Đà Nẵng, các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn 
Vietcombank  và các thanh niên là nhân viên mới 
của Đoàn cơ sở Vietcombank Đà Nẵng. Đại hội 
cũng có sự tham dự của đại diện 76 cơ sở Đoàn 
trực thuộc Đoàn Vietcombank theo hình thức trực 
tiếp và trực tuyến.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện công 
tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 
- 2022; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chủ đề hành 
động: “Tuổi trẻ Vietcombank Đà Nẵng Xung kích 
– Sáng tạo – Đoàn kết – Vững tiến”, đây cũng 
là tên của 04 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở 
Vietcombank Đà Nẵng. Trên cơ sở bám sát định 
hướng phát triển của Vietcombank nói chung và 
chi nhánh Vietcombank Đà Nẵng nói riêng, Đoàn 
cơ sở Vietcombank Đà Nẵng xác định mục tiêu 

nhiệm kỳ 2022 – 2027 là đoàn kết tập hợp đoàn 
viên thanh niên trong các phong trào hành động 
của Đoàn, phát huy mạnh mẽ sự sáng tạo và tinh 
thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong 
làm chủ khoa học công nghệ góp phần thực hiện 
nhiệm vụ kinh doanh của Vietcombank Đà Nẵng.

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Nguyễn Quang Việt 
– Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng 
và đ/c Nguyễn Quỳnh Mai – Bí thư Đoàn Thanh 
niên Vietcombank biểu dương, ghi nhận những 
nỗ lực, phấn đấu và các thành tích tiêu biểu Đoàn 
cơ sở Vietcombank Đà Nẵng đã đạt được trong 
nhiệm kỳ qua. Là một trong ba đơn vị được lựa 
chọn tổ chức Đại hội điểm trong tổng số 77 cơ 
sở Đoàn trực thuộc, dù thời gian chuẩn bị Đại hội 
ngắn cùng những ảnh hưởng về nhân sự tổ chức 
Đại hội do dịch bệnh Covid-19 nhưng Đoàn cơ sở 
Vietcombank Đà Nẵng đã thể hiện tinh thần xung 
kích, trách nhiệm, bám sát hướng dẫn chỉ đạo đại 
hội của Đoàn Thanh niên Vietcombank để vượt 
qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn cơ sở 
Vietcombank Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 
2027 gồm 09 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn 
Văn Mạnh – Phó Bí thư Đoàn cơ sở Vietcombank 
Đà Nẵng khóa VI được Đại hội tín nhiệm bầu 
giữ chức vụ Bí thư Đoàn cơ sở Vietcombank Đà 
Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng 
đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn 
Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 
03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đ/c	Đặng	Hoài	Đức	-		Phó	Tổng	Giám	đốc	
Vietcombank	phát	biểu	tại	buổi	Lễ	khánh	thành	

Trường	Tiểu	học	thị	trấn	Bến	Cầu.

Các	đồng	chí	lãnh	đạo	thực	hiện	nghi	thức	cắt	băng	
khánh	thành	Trường	Tiểu	học	thị	trấn	Bến	Cầu.

Khánh thành trường Tiểu học thị trấn Bến Cầu 
do Vietcombank tài trợ

Trịnh Nguyễn Ngọc Phương

Sáng 15.3, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp UBND 
huyện Bến Cầu tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và chính thức đưa vào sử dụng 
công trình Trường Tiểu học thị trấn Bến Cầu. Công trình do Vietcombank tài trợ.

Vietcombank luôn quan tâm đến các hoạt động an 
sinh xã hội, đặc biệt là lĩnh vực y tế và giáo dục, 
hướng tới một ngân hàng Xanh.

Việc tài trợ xây dựng Trường Tiểu học thị trấn 
Bến Cầu, Vietcombank muốn dành tặng cho địa 
phương ngôi trường khang trang để các thầy cô 
giáo và các em học sinh yên tâm dạy và học, các 
quý vị phụ huynh yên tâm công tác, xây dựng quê 
hương. Với ngôi trường này, Vietcombank mong 
muốn thầy trò Trường Tiểu học thị trấn Bến Cầu sẽ 
tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường, đạt 
nhiều thành tích cao trong dạy và học, đóng góp 
tích cực vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. 
Nhân dịp khánh thành, Vietcombank Tây Ninh cũng 
đã trao tặng cho Nhà trường bộ âm thanh học 
đường để phục vụ công tác giảng dạy.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm 
và ông Đặng Hoài Đức cùng các đại biểu đã thực 
hiện nghi lễ cắt băng khánh thành và nghi thức 
mở biển công trình chính thức đưa vào sử dụng 
Trường Tiểu học thị trấn Bến Cầu.

Đến dự buổi lễ, có ông Nguyễn Thành Tâm – 
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; ông Phan Huỳnh Quốc Vinh - Tỉnh ủy 
viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bến Cầu; Ông Trịnh 
Văn Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ 
quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh; Ông Nguyễn 
Xuân Hiền – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi 
nhánh tỉnh Tây Ninh; Ông Đặng Hoài Đức – Phó 
Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Ngoại thương Việt Nam, Ông Nguyễn Hoài Phương 
– Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam chi nhánh Tây Ninh cùng với Ban giám hiệu 
nhà trường, các thầy cô giáo và các em học sinh 
Trường Tiểu học thị trấn Bến Cầu.

Công trình Trường Tiểu học thị trấn Bến Cầu 
được khởi công xây dựng từ ngày 7.7.2021 với 
quy mô xây dựng gồm 2 tầng với 10 phòng học, 
tổng diện tích xây dựng gần 922,2 m2, hệ thống 
bồn hoa cây cảnh và mương thoát nước cũng 
được đầu tư xây dựng mới với tổng mức đầu tư 
là hơn 6,89 tỷ đồng. Trong đó, Vietcombank tài trợ 
3 tỷ đồng, còn lại là nguồn từ ngân sách tỉnh và 
huyện. Công trình sau khi đi vào sử dụng sẽ góp 
phần nâng cao cơ sở vật chất, hỗ trợ nâng cao 
chất lượng đào tào, giáo dục học sinh và đáp ứng 
nguyện vọng của nhân dân thị trấn huyện Bến Cầu.

Tại buổi lễ, ông Đặng Hoài Đức – Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank đã chia sẻ với các đại 
biểu một số thông tin nổi bật của Vietcombank 
trong hành trình 59 năm xây dựng và phát triển, 
tạo dựng nên một ngân hàng lớn mạnh về quy mô, 
chuẩn mực về hoạt động và hiệu quả trong kinh 
doanh, đóng góp cho sự ổn định và phát triển của 
kinh tế đất nước. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, 
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Vietcombank	Lâm	Đồng	trao	tặng	sổ	BHXH,	thẻ	
BHYT	cho	các	cá	nhân	có	hoàn	cảnh	khó	khăn	tại	
tỉnh	Lâm	Đồng.	Ông	Trần	Nguyễn	Hoài	Lâm	–	

Chủ	tịch	công	đoàn,	PGD	Vietcombank	Lâm	Đồng	
(thứ	7	từ	trái	qua)

Đại	diện	Vietcombank	Trà	Vinh,	ông	Đỗ	Thành	Lý	-	
Phó	Giám	đốc,	Chủ	tịch	Công	đoàn	chi	nhánh	trao	
quà	tặng	cho	cầu	thủ	Huỳnh	Như	-	Đội	trưởng	đội	
tuyển	bóng	đá	nữ	Quốc	gia	Việt	Nam	(ngoài	cùng	

bên	phải)	

Vietcombank Lâm Đồng trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho  
người dân có hoàn cảnh khó khăn

Vietcombank Trà Vinh tham dự Lễ tuyên dương 
Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia

Cẩm Tú

Cao Nguyễn Thúy Vy

Đây là hoạt động thiết thực, kịp thời trong 
giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp 
đã thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân 
tương ái, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa 
nhân văn của Vietcombank nói chung và là tấm 
lòng của các cán bộ nhân viên đang công tác 
tại Vietcombank trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
đóng góp 01 phần nhỏ bé, cùng chung tay, 
hướng đến ngưởi dân có hoàn cảnh khó khăn 
tại tỉnh nhà. 

Vietcombank Hải Phòng trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho 
các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn

Lê Cẩm Tú

Từ ngày 09 đến ngày 11/3, tại trụ sở UBND các huyện An Dương, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy 
thuộc thành phố Hải Phòng, Vietcombank Hải Phòng đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội 
thành phố Hải Phòng và chính quyền địa phương tổ chức trao tặng sổ bảo hiểm xã hội 
(BHXH) và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

trong bối cảnh người dân bị ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19, đồng thời góp phần chung tay 
lan tỏa chính sách BHXH, BHYT, hướng tới mục 
tiêu tăng tỷ lệ người tham gia và hưởng BHXH, 
BHYT mà Đảng và Nhà nước đã đề ra”.

dịp này, Vietcombank Trà Vinh đã tặng hoa và 
quà chúc mừng người con của quê hương Trà 
Vinh.

Đây là chương trình thuộc chuỗi hoạt động 
an sinh xã hội được Vietcombank phối hợp với 
BHXH Việt Nam thực hiện trong những năm gần 
đây. Năm 2021, Công đoàn Vietcombank đã vận 
động cán bộ, nhân viên đóng góp ủng hộ chương 
trình an sinh xã hội rất có ý nghĩa này, mục đích 
tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn 
cảnh khó khăn với số tiền lên đến 17,2 tỷ đồng. 
Với gần 1 tỷ đồng được trích từ nguồn kinh phí 
trên, Vietcombank Hải Phòng đã trao tặng 170 
thẻ BHXH và 420 thẻ BHYT cho người dân tại 3 
huyện nói trên tại địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tại các buổi lễ, đại diện Vietcombank Hải 
Phòng đã phát biểu: “Thông qua hoạt động 
trao tặng này, Vietcombank nói chung và 
Vietcombank Hải Phòng nói riêng mong muốn 
nêu cao tinh thần tương thân tương ái, “Lá lành 
đùm lá rách”, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt 

Đại diện Vietcombank Trà Vinh - ông Đỗ 
Thành Lý, Phó Giám đốc chi nhánh, Chủ tịch 
Công đoàn và bà Cao Nguyễn Thúy Vy – Phó Bí 
thư Đoàn Thanh niên chi nhánh tham dự. Nhân 

Ông	Nguyễn	Quốc	Hòa	–	Chủ	tịch	công	đoàn,	
Phó	giám	đốc	Vietcombank	Hải	Phòng	(thứ	6	từ	trái	
qua)	trao	tặng	sổ	BHXH,	thẻ	BHYT	cho	người	dân

Ông	Đặng	Hồng	Tuấn	-	Giám	đốc	Bảo	hiểm	xã	hội	
An	Giang	(thứ	6	từ	phải	sang)	và	ông	Dương	Du	

Minh	-	Giám	đốc	Vietcombank	An	Giang	(thứ	7	từ	trái	
sang)	trao	tặng	sổ	BHXH	và	thẻ	BHYT	cho	người	dân

Vietcombank trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân 
tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh An Giang

Phan Hùng Thức

Sáng ngày 15-3, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang phối hợp với Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang (Vietcombank An Giang) tổ chức lễ 
trao tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có 
hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên).

 Ngày 18/2/2022, tại buổi Lễ tuyên dương cầu thủ Huỳnh Như – Đội trưởng đội 
tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam (Quả bóng vàng năm 2021) do Ủy ban nhân dân 
tỉnh Trà Vinh tổ chức.

Tại tỉnh Lâm Đồng ,Vietcombank phối hợp cùng với BHXH tỉnh Lâm Đồng tiến hành 
trao tặng 170 sổ BHXH tự nguyện và 420 thẻ BHYT với tổng giá trị là 944 triệu đồng tại 
các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lâm trong thời gian từ ngày 
11/03 đến ngày 19/03. Đối tượng tặng thẻ BHYT là người có hoàn cảnh khó khăn, nhất 
là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng 1 hoặc người mới thoát nghèo và tặng 
sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã 
trao tặng 55 sổ BHXH, 140 thẻ BHYT cho người 
dân mới thoát nghèo, người dân có hoàn cảnh 
khó khăn với tổng trị giá gần 309 triệu đồng, do 
Vietcombank tài trợ. 

Trong ngày 16/3, Bảo hiểm xã hội tỉnh An 
Giang sẽ tiếp tục trao tặng 60 sổ BHXH, 140 thẻ 
BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân 
có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Lê Chánh và Châu 
Phong (TX. Tân Châu); tặng 55 sổ BHXH, 140 thẻ 
BHYT cho người dân mới thoát nghèo, người dân 
có hoàn cảnh khó khăn 2 xã Phú Hội và Vĩnh Hội 
Đông (huyện An Phú). Tổng kinh phí hơn 635 triệu 
đồng, do Vietcombank tài trợ.
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Vietcombank Lào Cai phối hợp với BHXH tỉnh Lai Châu trao tặng 
sổ BHXH và thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn Thanh niên Vietcombank Lào Cai

Ngày 10/3, BHXH tỉnh Lai Châu phối hợp với Vietcombank Lào Cai tổ chức Lễ trao tặng 
sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sìn 
Hồ từ nguồn hỗ trợ của cán bộ, nhân viên Vietcombank.

Lào Cai chia sẻ: “Hoạt động tặng sổ BHXH, thẻ 
BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn chưa 
có điều kiện tham gia BHXH, BHYT là sự đồng 
hành thiết thực của Vietcombank và BHXH 
Việt Nam đối với người dân, đặc biệt trong giai 
đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 
Chương trình nhằm phát huy truyền thống văn 
hóa tốt đẹp của dân tộc, huy động sự chung 
tay, chia sẻ của công chức, viên chức, người 
lao động Vietcombank, ngành BHXH và toàn xã 
hội hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Dương Quốc 
Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu; Ngô 
Đức Cường - Phó Giám đốc Vietcombank Lào 
Cai; Lý Thị Na - Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ.

Tại đợt trao tặng này, 210 người dân có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sìn Hồ 
được nhận hỗ trợ. Trong đó, 140 người được 
tặng thẻ BHYT tương đương 804.600 đồng/thẻ 
và 70 người dân của 22/22 xã, thị trấn được 
tặng sổ BHXH tương đương 3.564.000 đồng/
sổ, trị giá 12 tháng. Tổng mức hỗ trợ gần 400 
triệu đồng.

Sìn Hồ là 1 trong 3 huyện của tỉnh Lai Châu 
được lựa chọn thực hiện chính sách an sinh xã 
hội (ASXH) của Vietcombank. Tại tỉnh Lai Châu 
sẽ có 170 người được tặng sổ BHXH và 420 
người được tặng thẻ BHYT với tổng số tiền hỗ 
trợ 944 triệu đồng. Số tiền này do đoàn viên, 
người lao động Vietcombank ủng hộ mua sổ 
BHXH và thẻ BHYT để trao tặng người nghèo. 
Qua hoạt động ASXH này sẽ góp phần lan tỏa 
yêu thương, chia sẻ một phần khó khăn với 
người dân cả nước nói chung, của tỉnh Lai 
Châu nói riêng. Phát biểu tại chương trình, đ/c 
Ngô Đức Cường - Phó Giám đốc Vietcombank 

Đ/c	Ngô	Đức	Cường	-	Phó	Giám	đốc	Vietcombank	Lào	Cai	(thứ	6	từ	trái	sang)	trao	thẻ	BHYT	
cho	người	dân	có	hoàn	cảnh	khó	khăn	tại	địa	bàn	huyện	Sìn	Hồ

Đ/c	Ngô	Đức	Cường	-	Phó	Giám	đốc	Vietcombank	
Lào	Cai	phát	biểu	tại	buổi	lễ

VIETCOMBANK BẾN TRE PHỐI HỢP BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH 
BẾN TRE TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG SỔ BHXH, 

THẺ BHYT CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Châu Mộng Diễm

Ngày 10/3/2022, tại thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre 
và Vietcombank Bến Tre phối hợp tổ chức chương trình “Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, 
thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”. Theo đó, trên địa bàn tỉnh 
Bến Tre có 170 người được tao tặng sổ bảo hiểm xã hội, 420 người được trao tặng thẻ 
bảo hiểm y tế, với tổng số tiền gần 950 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp, ủng hộ 
của cán bộ, đoàn viên toàn hệ thống Vietcombank.

các rủi ro trong cuộc sống, giảm khó khăn khi 
không may bị ốm đau, đồng thời góp phần giữ 
vững và nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT.

Với tổng số tiền đóng góp hơn 17,2 tỷ đồng 
của cán bộ nhân viên trong hệ hống, Vietcombank 
đã và đang phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam trao tặng hơn 3.100 sổ bảo hiểm xã hội tự 
nguyện, gần 8.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia 
đình mới thoát nghèo tại 18 tỉnh, thành phố trên 
cả nước.

Để kịp thời rà soát, lập danh sách người 
được nhận hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo 
Bảo hiểm xã hội các huyện phối hợp cùng Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân 
dân cấp xã lựa chọn, lập danh sách người được 
nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, trong 
đó ưu tiên người mới thoát nghèo, người có hoàn 
cảnh khó khăn và gia đình vừa mới thoát nghèo, 
kinh tế còn nhiều khó khăn để tiếp tục trao tặng 
sổ BHXH và thẻ BHYT theo số lượng và kinh phí 
tài trợ của Vietcombank.

Việc trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo 
hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn 
của Vietcombank là hoạt động xã hội có ý nghĩa 
thiết thực, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc và nhân rộng những giá trị nhân văn của chính 
sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, giúp 
người dân, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh 
khó khăn được chăm sóc sức khỏe, đề phòng 

Ông	Trần	Văn	Thuận	–	Giám	đốc	Vietcombank	
Bến	Tre	phát	biểu	tại	buổi	Lễ	Trao	sổ	BHXH	cho	

người	dân	có	hoàn	cảnh	khó	khăn	tại	thị	trấn	Ba	Tri

Ông	Trần	Văn	Thuận	–	Giám	đốc	Vietcombank	
Bến	Tre	đứng	giữa	Trao	sổ	BHXH	cho	người	dân	

có	hoàn	cảnh	khó	khăn	tại	thị	trấn	Ba	Tri
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VIETCOMBANK PHÚ YÊN TRAO TẶNG 172 SỔ BHXH VÀ 
1180 THẺ BHYT CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Vietcombank Chí Linh tặng sổ BHXH và Thẻ BHYT cho 
người dân có hoàn cảnh khó khăn

Hoàng Thị Vân

Nguyễn Thụy Ngọc TrangĐinh Nhật Khánh Nguyên

Ngày 5/3/2022, Vietcombank Phú Yên phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên đã tổ 
chức trao tặng 172 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và 1180 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) với 
tổng số tiền gần 1 tỷ đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

đạo và chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT 
hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ BHYT, đẩy nhanh lộ 
trình tiến tới BHYT toàn dân, bảo đảm mọi người 
dân đều được chăm sóc sức khỏe, bình đẳng 
về quyền, nghĩa vụ trong tham gia BHYT và thụ 
hưởng các dịch vụ y tế.

Buổi lễ nằm trong hoạt động trao tặng hơn 
12 nghìn sổ BHXH, thẻ BHYT với trị giá 17.2 tỷ 
đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 
18 tỉnh, thành phố từ nguồn đóng góp, ủng hộ của 
cán bộ, đoàn viên toàn hệ thống Vietcombank. 
Tại tỉnh Hải Dương được phân bổ 170 sổ BHXH 
và 420 thẻ BHYT để trao cho người có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó thành phố 
Chí Linh được trao tặng 20 sổ BHXH và 100 thẻ 
BHYT. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân 
văn sâu sắc, đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh dịch 
bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, 
nhiều người dân gặp khó khăn không có điều 
kiện duy trì tham gia BHXH, BHYT. Theo đó sổ 
BHXH và thẻ BHYT như là chiếc “phao cứu sinh” 
cho người dân được hưởng lương hưu và chăm 
sóc sức khỏe khi mắc bệnh và khi tuổi già, là 
chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, giữ vai 
trò trụ cột trong hệ thống ASXH. 

Vietcombank mong muốn chương trình sẽ 
được nhân rộng để lan tỏa tính nhân văn, nhân 

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim 
Hoa - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Phú Yên nhấn mạnh: “Việc hỗ trợ 
mua sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn thể hiện sự quan tâm, 
động viên kịp thời của Vietcombank và cơ quan 
Bảo hiểm xã hội. Qua đó, giúp người dân, đặc biệt 
là người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm 
sóc sức khỏe, đề phòng các rủi ro trong cuộc sống, 
giảm khó khăn khi không may bị ốm đau, đồng 
thời góp phần giữ vững và nâng cao tỷ lệ bao phủ 
BHYT, qua đó lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân đạo, 
sẻ chia của chính sách BHXH, BHYT”.

Bà	Nguyễn	Thị	Kim	Hoa	–	Phó	Giám	đốc	
Vietcombank	Phú	Yên	trao	sổ	BHXH	và	Thẻ	BHYT	
cho	người	dân	có	hoàn	cảnh	khó	khăn	tại	địa	bàn	

tỉnh	Phú	Yên.		

Ông	Đặng	Hoàng	Lương	-	Phó	Giám	đốc,	Chủ	tịch	
Công	đoàn	Vietcombank	Chí	Linh		(thứ	2	từ	phải	
sang)	tặng	sổ	BHXH,	thẻ	BHYT	cho	người	dân	có	

hoàn	cảnh	khó	khăn	tại	thành	phố	Chí	Linh

Chiều ngày 04/03/2022, tại trụ sở của BHXH thành phố Chí Linh, Vietcombank Chí Linh 
phối hợp với BHXH thành phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương trao 20 sổ BHXH và 102 thẻ 
BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Chí Linh.

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG TRAO SỔ BHXH VÀ 
THẺ BHYT CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

Trần Thu Hà

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

ủng hộ lên tới 17,2 tỷ đồng và Vietcombank sẽ 
sử dụng toàn bộ số tiền này để tặng sổ BHXH và 
thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn 
trong cả nước.

Hiện diện trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 
2003, Vietcombank Hải Dương được đánh giá là 
lá cờ đầu của ngành ngân hàng trên địa bàn với 
hoạt động kinh doanh tăng trưởng an toàn, hiệu 
quả và có nhiều đóng góp cho cộng đồng thông 
qua hàng loạt các chương trình an sinh xã hội có ý 
nghĩa thiết thực. Năm 2021, Vietcombank đã ủng 
hộ tỉnh Hải Dương hơn 10 tỷ đồng cho công tác 
phòng chống dịch COVID-19 và các hoàn cảnh 
khó khăn trong toàn tỉnh.

Hoạt động tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho 
người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều 
kiện tham gia BHXH, BHYT là hoạt động có ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc và hoạt động này càng 
có ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 
tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều người dân 
gặp khó khăn không có điều kiện duy trì BHXH, 
BHYT, không ít người nghèo không có việc làm, 
không có thu nhập và không có điều kiện tham 
gia BHXH, không có tiền mua BHYT. Do vậy sổ 
BHXH và thẻ BHYT như “chiếc phao cứu sinh” 
cho người dân được hưởng lương hưu và chăm 
sóc sức khỏe khi mắc bệnh; là chính sách lớn của 
Đảng và nhà nước, giữ vai trò trụ cột trong hệ 
thống an sinh xã hội. Hưởng ứng phong trào “cả 
nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị 
bỏ lại phía sau”, Công đoàn Vietcombank đã phát 
động cán bộ nhân viên và người lao động trong 
toàn hệ thống mua sổ BHXH và thẻ BHYT ủng hộ 
người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 

Nằm trong chương trình đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao sổ BHXH 
và thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền tổ quốc, 
sáng ngày 25/2/2022, Vietcombank Hải Dương đã trao 120 sổ BHXH và thẻ BHYT 
cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, thị trấn thuộc huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương, với tổng số tiền trao tặng là 151,7 triệu đồng. Dự kiến trong 
tháng 2 và tháng 3/2022, Vietcombank sẽ tiếp tục trao tặng cho người dân có 
hoàn cảnh khó khăn tại các huyện khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương, với tổng 
số tiền trao tặng là 943 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ nhân viên và 
người lao động Vietcombank.

Bà	Phạm	Minh	Đào	–	Phó	Giám	đốc	Vietcombank	
Hải	Dương	trao	biển	tặng	20	sổ	BHXH	và	100	thẻ	

BHYT	cho	đại	diện	lãnh	đạo	huyện	Tứ	Kỳ	và	lãnh	đạo	
BHXH	huyện	Tứ	Kỳ

Bà	Phạm	Minh	Đào-	Phó	Giám	đốc	Vietcombank	
Hải	Dương	trao	tặng	sổ	BHXH	và	thẻ	BHYT	cho	
người	dân	có	hoàn	cảnh	khó	khăn	huyện	Tứ	Kỳ
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thực của Vietcombank và BHXH tỉnh đối với 
người dân. Chương trình nhằm phát huy truyền 
thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chung tay hỗ 
trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó 
lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân đạo, sẻ chia của 
chính sách BHXH, BHYT.

được làm.
Tại buổi lễ, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

các đảng viên mới đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào 
khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng và hứa sẽ 
không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng 
lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt 
động an sinh xã hội (ASXH) được Vietcombank 
phối hợp cùng BHXH Việt Nam thực hiện trong 
những năm gần đây. Tại địa bàn tỉnh Kon Tum, 
chương trình được triển khai từ ngày 08 đến 
16/03/2022, trao tặng 184 sổ BHXH và 421 thẻ 
BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo và người dân có 
hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ gần 
945 triệu đồng.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đức 
Tuy - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành 
ủy Kon Tum; bà Dương Thị Hạnh - Phó Chủ tịch 
UBND thành phố Kon Tum; ông Vũ Mạnh Chữ - 
Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum và ông Lê Tấn Lân 
- Giám đốc Vietcombank Kon Tum.

Hoạt động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho 
người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều 
kiện tham gia BHXH, BHYT là sự đồng hành thiết 

Sau lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh 
hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Đảng bộ Vietcombank 
Chương Dương đã tổ chức lễ kết nạp 6 đảng viên mới.  

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí 
trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của điều lệ Đảng. 
Thay mặt Đảng bộ Vietcombank Chương Dương, 
đồng chí Nguyễn Bá Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc chi nhánh đã trao quyết định kết nạp đảng cho 6 
quần chúng ưu tú. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bá Minh 
đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng phấn đấu 
của những đảng viên mới; đồng thời yêu cầu đảng 
viên mới tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong tu 
dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận 
thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây 
dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện 
tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực 
hiện tốt quy định về những điều đảng viên không 

Vietcombank Kon Tum trao tặng sổ BHXH, 
thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Thị Trúc Phượng

Ông	Lê	Tấn	Lân	–	Giám	đốc	Vietcombank	Kon	Tum	
(thứ	3	từ	phải	sang)	trao	tặng	sổ	BHXH	cho	người	

dân	có	hoàn	cảnh	khó	khăn

Ban	Giám	đốc	chụp	ảnh	lưu	niệm	cùng	các	đảng	
viên	mới	tại	Quảng	trường	Ba	Đình	lịch	sử.

Sáng ngày 16/03/2022, tại thành phố Kon Tum, Vietcombank Kon Tum đã phối hợp cùng 
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Kon Tum. 

Đảng bộ Vietcombank Chương Dương tổ chức lễ kết nạp 
đảng viên mới  

Ngày 05/03/2022, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đảng bộ Vietcombank Chương Dương đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng 
viên mới.

Nguyễn Thanh Tùng

Vietcombank Đồng Nai đã hỗ trợ cho các hoạt 
động phòng, chống dịch COVID-19 gần 10 tỷ 
đồng. Bằng những hoạt động và đóng góp thiết 
thực trong thời gian vừa qua, Vietcombank Đồng 
Nai mong muốn chung tay cùng cả nước để nhanh 
chóng đẩy lùi dịch COVID-19.

Tình hình dịch  COVID-19 kéo dài đã làm 
ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, 
Vietcombank Đồng Nai chung tay với Tỉnh đoàn 
Đồng Nai trao tặng túi an sinh đến tận tay người 
dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người 
nghèo, người yếu thế cần được hỗ trợ. 10.000 túi 
an sinh trao đi là 10.000 người dân khó khăn được 
hỗ trợ để vựợt qua khó khăn do ảnh hưởng của 
đại dịch COVID-19, không còn bị mặc cảm bị bỏ 
lại phía sau.

Việc tiên phong và tích cực hưởng ứng đóng 
góp cho chương trình “Triệu túi an sinh” của Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiếp tục thể hiện 
cam kết mạnh mẽ của hệ thống Vietcombank nói 
chung và Viecombank Đồng Nai nói riêng trong 
hành trình đóng góp những giá trị thiết thực cho 
cộng đồng. Tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, bên cạnh 
chất lượng hoạt động hiệu quả, Vietcombank 
Đồng Nai luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội, 
với cộng đồng. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, 

Tham gia chương trình, ông Võ Khắc Ngọc 
- Bí thư Đoàn cơ sở đã đại diện Vietcombank 
Quảng Bình với tư cách là đơn vị đồng hành 
trao tặng khoản hỗ trợ kinh phí trị giá 90 triệu 
đồng nhằm hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho 
người dân bản K-Ai, xã Dân Hoá, huyện Minh 
Hoá, tỉnh Quảng Bình. 

Chương trình là dịp để phát huy vai trò 
xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên 
trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm 
nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và 
đô thị văn minh. Ông	Võ	Khắc	Ngọc	-	Bí	thư	Đoàn	cơ	sở	

Vietcombank	Quảng	Bình	(thứ	3,	từ	trái	qua)	đại	diện	
trao	bảng	tượng	trưng	hỗ	trợ	kinh	phí

Đại	diện	Vietcombank	Đồng	Nai	và	Tỉnh	Đoàn	trao	
quà	Túi	an	sinh	cho	người	dân	khó	khăn	trên	địa	bàn	

huyện	Định	Quán

Vietcombank Đồng Nai trao 10.000 túi an sinh 
nhân dịp tháng Thanh niên 2022

Vietcombank Quảng Bình hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà nhân ái

Chào mừng tháng Thanh niên năm 2022, từ ngày 01/3 đến 05/03/2022, Vietcombank 
Đồng Nai đã phối hợp với Tỉnh đoàn Đồng Nai trao tặng 10.000 túi an sinh gồm lương 
thực, nhu yếu phẩm với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng cho công nhân, người lao động và người 
dân có hoàn cảnh khó khăn tại các phường xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sáng ngày 01/03/2022, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức Lễ ra quân tháng Thanh niên 
năm 2022, đồng thời phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và hưởng ứng 
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Nguyễn Trung Hiếu

Hoàng Hồng Quân
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phụ nữ cả nước nhân kỷ niệm 112 năm ggày Quốc 
tế Phụ nữ, đồng thời tạo môi trường rèn luyện sức 
khỏe, chia sẻ, giao lưu giữa các cán bộ nữ tại Sở 
giao dịch ngoài giờ làm việc.

Giải đấu diễn ra vào ngày 06/03/2022 tại sân 
vận động Đại học Thủy Lợi với 4 đội tham gia được 
bốc thăm và chia thành 2 bảng đấu. Sau các trận 
đấu vòng bảng, 2 đội bóng xuất sắc bước vào trận 
chung kết so tài chọn ra một đội vô địch.

Bên cạnh những trận bóng hứng khởi và gay 
cấn, Ban tổ chức chương trình cũng đã tổ chức 
các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng dành tặng 
cho các vận động viên và các cổ động viên đến 
tham gia cổ vũ với nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Giải bóng đá nữ Vietcombank Sở giao dịch 
được tổ chức với sự tham gia nhiệt tình, hào hứng 
của đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao 
động. Đây là hoạt động ngoại khóa tích cực sau 
giờ làm việc góp phần nâng cao tinh thần đoàn 
kết và sức khỏe cho mỗi nữ cán bộ, đặc biệt trong 
dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đầy ý nghĩa.

Vietcombank Sở giao dịch tổ chức Giải bóng đá nữ 
“Đẹp cùng trái bóng”

Tới tham dự giải đấu có ông Hồ Văn Tuấn - Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giao dịch; bà Phạm Thị 
Hương Giang – Phó Giám đốc Sở giao dịch, Chủ 
tịch Công đoàn, cùng các ông bà thành viên Ban 
Giám đốc, lãnh đạo phòng, các đội thi và đông đảo 
cán bộ, đoàn viên đang công tác tại Vietcombank 
Sở giao dịch.

Giải bóng đá nữ “Đẹp cùng trái bóng” được 
tổ chức trong không khí phấn khởi và tự hào của 

Đại	diện	Ban	Giám	đốc,	BCH	Công	đoàn,	
Đoàn	Thanh	niên	Vietcombank	Sở	giao	dịch	chụp	ảnh	

cùng	các	cầu	thủ	và	cổ	động	viên	tham	dự	giải

Chiều ngày 06/03/2022, tại sân vận động Đại học Thủy Lợi, Hà Nội, Công đoàn 
Vietcombank Sở giao dịch phối hợp cùng Đoàn thanh niên chi nhánh đã tổ chức 
Giải bóng đá nữ 2022 với chủ đề “Đẹp cùng trái bóng”.

Phạm Thị Minh Ngọc 

Vietcombank Trà Vinh trao nhà tình nghĩa 
cho 02 hộ nghèo

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Vietcombank 
Trà Vinh thực hiện chương trình tài trợ an sinh xã hội năm 2020 xây dựng 
100 nhà tình nghĩa cho các đối tượng có công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh.

Cao Nguyễn Thuý Vy

Ông	Dương	Thanh	Nghĩa	–	Phó	Chủ	tịch	Công	đoàn	
(ngoài	cùng	bên	phải),	bà	Cao	Nguyễn	Thúy	Vy	–	
Phó	Bí	thư	Đoàn	Thanh	niên	(ngoài	cùng	bên	trái),	

trao	tặng	nhà	tình	nghĩa	cho	ông	Trần	Văn	Nâu	tại	ấp	
Rẩy,	xã	Vinh	Kim,	huyện	Cầu	Ngang,	tỉnh	Trà	Vinh.

Ngày 24/02/2022, đại diện Vietcombank Chi 
nhánh Trà Vinh là ông Dương Thanh Nghĩa – Phó Bí 
thư Công đoàn và bà Cao Nguyễn Thúy Vy – Phó Bí 
thư Đoàn Thanh niên đến xã Vinh Kim, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh trực tiếp trao tặng 02 căn nhà và 
tặng quà cho 02 gia đình.

Vietcombank Tân Sài Gòn tổ chức thành công hội nghị 
người lao động năm 2022

Ngày 12/3/2022, Vietcombank Tân Sài Gòn đã tổ chức thành công Hội nghị đại 
biểu Người lao động năm 2022 và “Hội thi Vua đầu bếp” năm 2022.

Tập	thể	Đại	biểu	tham	dự	Hội	nghị,	đồng	chí	Huỳnh	
Song	Hào	–	Giám	đốc	chi	nhánh	đứng	thứ	3	từ	trái	sang

Phan Huy Hoàng

Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Song Hào - 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc VietcombankTân Sài Gòn. 

Về phía Ban chấp hành (BCH) Công đoàn có 
ông Đậu Tuấn Cường - Chủ tịch CĐCS, Phó Giám 
đốc Vietcombank Tân Sài Gòn (tham dự bằng hình 
thức Ms Teams); bà Nguyễn Tú Anh – Phó Chủ tịch 
Công đoàn; các ông/bà là Ủy viên BCH Chi bộ, 
BCH Công đoàn, lãnh đạo các phòng cùng 45 đại 
biểu đại diện cho các tổ công đoàn tại chi nhánh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Song Hào - 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Tân Sài Gòn 
nêu rõ: Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn cho nền 
kinh tế Việt Nam, hệ thống ngành ngân hàng nói 
chung và tác động tiêu cực đến hoạt động kinh 
doanh của chi nhánh. Trong bối cảnh đại dịch ảnh 
hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế 
- xã hội, nhiều doanh nghiệp buộc phải tái cơ cấu, 
cắt giảm nhân sự, giảm lương, cắt thưởng để tiết 
giảm chi phí, chi nhánh vẫn đảm bảo đầy đủ quyền 
lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động 
của mình, với mức lương thưởng đảm bảo cuộc 
sống cho anh chị em.

Là chi nhánh non trẻ mới đi vào hoạt động 
đúng mùa dịch COVID-19 cũng là một thách thức 
không nhỏ trong tổ chức hoạt động. Tuy nhiên, 
với ý chí quyết tâm, đoàn kết, trên dưới một lòng, 
toàn thể CBNV của chi nhánh đã vượt lên những 
thách thức đó, trong bối cảnh “bình thường mới”, 
hòa nhịp cùng với sự đi lên của đất nước, kiên 
định thực hiện phương châm hành động của Ban 
Lãnh đạo Vietcombank, thực hiện nghiêm chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, 
Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, đơn vị đã 
chủ động thực hiện linh hoạt khâu tổ chức nhân 
sự, thực hiện tốt các giải pháp “phòng chống dịch 
đi đôi với việc đảm bảo hiệu quả kinh doanh”, nỗ 
lực đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ; vừa 
đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng; đồng 
thời duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả hoạt 
động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Với các 
thành viên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của 
Vietcombank Tân Sài Gòn, Ban Thanh tra nhân 
dân đã phát huy được vai trò trong giám sát, tham 
mưu kịp thời các mặt hoạt động tại đơn vị.

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 tại chi nhánh, 
thể hiện ý chí quyết tâm của người lao động hoàn 
thành các kế hoạch kinh doanh được giao phó.

Hội nghị cũng đã bầu đại biểu đại diện cho 
VIetcombankTân Sài Gòn tham dự Hội nghị người 
lao động Vietcombank năm 2022. 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 
đơn vị quan tâm. Ông Huỳnh Song Hào – Bí thư 
Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Tân Sài Gòn 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.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Giám đốc và 
BCH Công đoàn cũng trao thưởng những tập thể, 
cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong 
chuyên môn cũng như hoạt động phong trào của 
đơn vị.

Cùng ngày, BCH Công đoàn Vietcombank 
Tân Sài Gòn đã tổ chức chương trình “Vua đầu 
bếp năm 2022” – với slogan “Khi đàn ông vào 
bếp” nhân dịp tháng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ 
nữ 8/3, với 4 đội thi gồm Tổ CĐ P. Khách hàng, 
Tổ CĐ P. Hành chính Nhân sự - Ngân quỹ, Liên 
quân Tổ CĐ PGD Nhà Bè + PGD Hiệp Phước, Liên 
quân Tổ CĐ P. Kế toán + P. QLN + P. DVKH và 
các thành viên tham gia đều là nam cán bộ của 
các đơn vị. Đại diện các thành viên nam trong Ban 
Giám đốc và thay mặt các đồng nghiệp nam, ông 
Huỳnh Song Hào đã gửi lời cảm ơn tới các nữ cán 
bộ đã có những đóng góp lớn trong hoạt động 
kinh doanh của chi nhánh, đồng thời gửi những 
lời chúc tình cảm, ấm áp tràn đầy yêu thương đến 
toàn thể CBNV nữ của chi nhánh.
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Lễ	ký	giao	kết	thực	hiện	Kế	hoạch	kinh	doanh

Ban	Giám	đốc	Sở	giao	dịch	tặng	hoa	cho	đại	diện	
phái	nữ	

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hương Giang – Phó 
giám đốc – Chủ tịch công đoàn đã trình bày Báo 
cáo về việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính 
đáng của của người lao động và kết quả thực 
hiện dân chủ cơ sở tại chi nhánh. Nhờ có những 
kết quả nổi trội trong hoạt động kinh doanh, Sở 
giao dịch tiếp tục có được quỹ lương lớn và đảm 
bảo cho các cán bộ có được thu nhập cao và 
ổn định. Bên cạnh đó, người lao động luôn được 
chăm lo chu đáo, được tạo điều kiện tốt nhất về 
cả vật chất và tinh thần để cán bộ cân bằng cuộc 
sống và công việc, yên tâm công tác và cống hiến. 
Công tác An sinh xã hội đã được Ban giám đốc và 
Ban chấp hành Công đoàn Sở giao dịch rất quan 
tâm thực hiện, thể hiện trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả hoạt 
động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Với các 
thành viên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của 
Sở giao dịch, Ban thanh tra nhân dân đã phát huy 
được vai trò trong việc giám sát các mặt hoạt 
động tại Sở giao dịch. 

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 tại Sở giao dịch, 
thể hiện ý chí quyết tâm của người lao động hoàn 
thành các kế hoạch kinh doanh được giao phó.

Hội nghị cũng đã bầu ra đại biểu đại diện cho 
Sở giao dịch tham dự Hội nghị người lao động 
Vietcombank năm 2022. 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 Sở giao 
dịch quan tâm. Ông Hồ Văn Tuấn – Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Sở giao dịch 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.

Trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị người lao 

động, Vietcombank Sở giao dịch đã tổ chức 
chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 
đại diện các thành viên nam trong Ban giám đốc 
– ông Hồ Văn Tuấn – Giám đốc Sở giao dịch đã 
gửi tới các cán bộ nữ những đóa hoa tươi thắm, 
những món quà ý nghĩa cùng những lời chúc 
mừng tình cảm, ấm áp tràn đầy yêu thương. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Hồ Văn Tuấn 
– Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở giao dịch kết luận: 
Năm 2021 Vietcombank Sở Giao dịch đã thực 
hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh với các chỉ tiêu trọng 
yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 
được giao. Trong năm 2022, chỉ tiêu kinh doanh 
của Sở giao dịch là rất nặng nề và thách thức, đòi 
hỏi sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ, nhân 
viên. Do đó, Sở giao dịch đã tập trung xây dựng 
kế hoạch thực hiện với lộ trình, mục tiêu cụ thể; tổ 
chức quán triệt đến từng cán bộ, nhân viên trong 
đơn vị để triển khai nghiêm túc, quyết liệt ngay từ 
những tháng đầu năm. Thay mặt Đảng ủy, Ban 
giám đốc, đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị 
sẽ truyền tải các nội dung của Hội nghị đến toàn 
thể cán bộ, nhân viên tại Sở giao dịch, để người 
lao động hiểu, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất 
trí trong tập thể người lao động, từ đó triển khai 
thành những hành động, việc làm cụ thể, thi đua 
lập thành tích hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 
2022 đã đề ra.

Ông	Hồ	Văn	Tuấn	–	Bí	thư	Đảng	ủy	–	Giám	đốc	Sở	
giao	dịch	phát	biểu	khai	mạc.

Đỗ Đức TuânVũ Thị Hồng Hạnh

Vietcombank Sở giao dịch tổ chức thành công 
Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022

Chiều ngày 07/3/2022, Vietcombank Sở giao dịch 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, 
Vietcombank Sở giao dịch đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022.

Tham dự Hội nghị có ông Hồ Văn Tuấn – UV 
BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Sở giao dịch; bà Phạm Thị Hương Giang – 
Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn; các ông/bà là 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên Ban 
giám đốc, Ban chấp hành công đoàn, lãnh đạo 
các phòng, cùng 102 đại biểu đại diện cho các tổ 
công đoàn tại Sở giao dịch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Văn Tuấn 
– Giám đốc Sở giao dịch nêu rõ: Năm 2021 là 
năm mà nền kinh tế Việt Nam đã gặp nhiều khó 
khăn và thách thức nhất từ trước tới nay do tác 
động tiêu cực của đại dịch Covid-19, tuy nhiên 
vượt lên những thách thức đó, trong bối cảnh 
“bình thường mới”, hòa nhịp cùng với sự đi 
lên của đất nước, kiên định thực hiện phương 
châm hành động “Chuyển đổi – Hiệu quả – Bền 
vững”, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy khối 
doanh nghiệp Trung ương, cùng với hệ thống 
Vietcombank, Sở giao dịch với sự chủ động, linh 
hoạt đã thực hiện tốt các giải pháp điều hành hoạt 
động, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ và sự 
thông suốt của huyết mạch tài chính quốc gia; 
nỗ lực, quyết tâm và thực hiện thành công “đa 
mục tiêu”: vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu 
quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ; vừa 
đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng; 
đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. 
Vietcombank Sở giao dịch đã có một năm 2021 
tận dụng thách thức, biến nguy thành cơ, hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu 
kinh doanh trọng yếu được giao. Nhờ những kết 
quả này, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh 

hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế 
- xã hội, nhiều doanh nghiệp buộc phải tái cơ cấu, 
cắt giảm nhân sự, giảm lương, cắt thưởng để tiết 
giảm chi phí, thì Sở giao dịch vẫn đảm bảo đầy 
đủ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho cán bộ 
của mình, với mức lương thưởng đảm bảo cuộc 
sống chất lượng. 

Hội nghị đại biểu người lao động Vietcombank 
Sở giao dịch năm 2022 là diễn đàn dân chủ để 
cán bộ tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình 
xây dựng và phát triển của Sở giao dịch, 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. Đây cũng là diễn đàn để các đại 
biểu thảo luận, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực 
hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp 
đến quyền lợi chính đáng của người lao động; 
tạo điều kiện để người lao động được biết, được 
bàn, được tham gia ý kiến, được quyết định và 
giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền 
lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. 

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Hùng Sơn – 
Phó bí thư Đảng ủy – Phó giám đốc Sở giao dịch 
trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, kế hoạch 
kinh doanh năm 2022. Theo đó năm 2021, với 
phương châm Chuyển đổi – Hiệu quả – Bền Vững 
và quan điểm chỉ đạo điều hành Trách nhiệm – 
Hành động – Sáng tạo, Vietcombank Sở giao dịch 
đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng 
góp vào sự thành công chung của toàn hệ thống. 
Phương hướng hoạt động năm 2022, toàn thể 
chi nhánh quyết tâm nỗ lực phấn đấu trên tất cả 
các mảng hoạt động, thực hiện thắng lợi và hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Trụ 
sở chính giao.

Đoàn	Chủ	tịch	điều	hành	Hội	nghị	
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NHỊP SỐNG

Vietcombank Quảng Nam tổ chức Hội nghị Người lao động 
năm 2022

Vietcombank Hội An tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022

Ngày 19/03/2022, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam 
(Vietcombank Quảng Nam) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022. 

Ngày 26/02/2022, Vietcombank Hội An đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động 
năm 2022 nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Người lao động, tạo điều kiện để 
Người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những 
vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ, trách nhiệm của Người lao động. 

Phổ biến, quán triệt nội dung bản ký kết giao ước 
tập thể cam kết thực hiện 05 giá trị văn hóa và 
10 hành vi văn hóa tương ứng năm 2022 của 
Vietcombank, đồng thời phát động phong trào thi 
đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; Kêu 
gọi toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động 
Vietcombank Quảng Nam phát huy tinh thần đoàn 
kết, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành thắng 
lợi nhiệm vụ được Ban lãnh đạo giao. Hội nghị 
cũng đã chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa 
Giám đốc và Chủ tịch công đoàn cơ sở Chi nhánh. 

lao động tiên tiến năm 2021 nhằm ghi nhận những 
đóng góp tích cực, phát huy tinh thần hăng hái, đoàn 
kết và tích cực trong công việc của toàn thể cán bộ, 
nhân viên và người lao động, phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc mọi chỉ tiêu được giao trong năm 2022 và 
những năm tiếp theo.

Tham dự Hội nghị có ông Võ Văn Đức – Uỷ 
viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc; ông Trịnh Phú Tín – Phó Giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn cơ sở; cùng các đại biểu trực 
thuộc Vietcombank Quảng Nam.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo của 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Ban 
thanh tra nhân dân. Trong năm qua, dù phải tiếp 
tục đối mặt với những diễn biến phức tạp do đại 
dịch COVID-19 tác động đến môi trường kinh tế, 
xã hội, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực 
phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên, người 
lao động, Vietcombank Quảng Nam đã đạt được 
kết quả kinh doanh ấn tượng, được vinh danh 
là tập thể hoàn thành tốt tiêu biểu nhiệm vụ năm 
2021; tập thể tiêu biểu về Chất lượng dịch vụ 
bán lẻ năm 2021. 

Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ, Hội nghị 
đã bầu 03 đại biểu dự Hội nghị Người lao động 
Vietcombank năm 2022; Lấy ý kiến người lao 
động về dự thảo Nội quy lao động Vietcombank; 

Thông qua thực hiện dân chủ trực tiếp để thiết 
lập, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn 
định, tiến bộ và phát triển, góp phần ngăn ngừa, hạn 
chế tranh chấp lao động, góp phần xây dựng Chi 
nhánh vững mạnh, phát triển bền vững và đạt các 
mục tiêu kinh doanh đã đặt ra. 

 Thông qua Hội nghị NLĐ năm 2022, đại diện 
người sử dụng lao động và đại diện NLĐ  đã ký kết 
giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 mà Trụ sở chính 
giao. Ngoài ra, Đoàn Chủ tịch còn quán triệt toàn 
văn nội dung cam kết thực hiện 5 giá trị văn hóa và 
10 hành vi văn hóa tương ứng năm 2022, chứng 
kiến toàn thể cán bộ, nhân viên và NLĐ ký kết giao 
ước và cam kết thực hiện có hiệu quả chương trình 
đã đề ra. 

Kết thúc hội nghị, đại diện Ban Giám đốc đã 
trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu 

Nguyễn Thanh Thắng

Phan Văn Sơn

Đại	diện	người	sử	dụng	lao	động,	bà	Nguyễn	Thị	
Thanh	Tuyền	-	Giám	đốc	Chi	nhánh	và	đại	diện	

Người	lao	động,	ông	Nguyễn	Thiện	Phú	–	Chủ	tịch	
CĐCS	ký	kết	giao	ước	thi	đua	năm	2022

Lễ	ký	kết	giao	ước	thi	đua	giữa	Giám	đốc	và	
Chủ	tịch	Công	đoàn	cơ	sở	chi	nhánh

VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 16/03/2022, Vietcombank Nam Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị Người lao động 
năm 2022

Đ/c	Nguyễn	Như	Tưởng	–	GĐ	–	đứng	thứ	nhất	từ	phải	qua	và	
đ/c	Nguyễn	Tuấn	Anh	–	PGĐ	–	đứng	thứ	nhất	từ	trái	qua	tặng	bằng	khen	cho	các	PN2G	năm	2020

Bùi Thị Anh Đào

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Tưởng 
– Giám đốc chi nhánh đã trình bày những điểm 
nổi bật trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh 
năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 
Năm 2021 là một năm đầy khó khăn thách thức về 
mọi mặt đối với nền kinh tế nước ta cũng như đối 
với Vietcombank và Vietcombank Nam Sài Gòn 
nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 
Nhờ bám sát định hướng phát triển của Ban lãnh 
đạo và sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ 
nhân viên, Chi nhánh đã đạt được những kết quả 
rất ấn tượng: hoàn thành vượt mức kế hoạch huy 
động vốn được giao cả về số cuối kỳ và số bình 
quân; đối với chỉ tiêu tín dụng, chi nhánh cũng đã 
hoàn thành số kế hoạch bình quân và xấp xỉ đạt 
được kế hoạch cuối kỳ được giao. Mặc dù chịu 
ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19, nhưng chi nhánh 
vẫn đạt được kết quả tương đối tốt so với mặt 
bằng chung trên địa bàn. Đối với các chỉ tiêu bán 
lẻ, với sự nỗ lực của các phòng ban, chi nhánh đã 
hoàn thành vượt mức kế hoạch một số chỉ tiêu 
quan trọng và nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ hoàn thành 
cao hơn mức bình quân trên địa bàn. Kết thúc 
năm 2021, tổng lợi nhuận chi nhánh vượt mức kế 
hoạch được giao hơn 10% và xuất sắc được Trụ 
sở chính trao tặng cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu về 
TTQT - TTTM năm 2021”. Vượt qua năm 2021 đầy 

khó khăn, năm 2022 vẫn là một năm còn nhiều 
khó khăn khi đại dịch COVID - 19 chưa được 
kiểm soát hoàn toàn; Ban Giám đốc Vietcombank 
Nam Sài Gòn kêu gọi toàn thể các cán bộ công 
nhân viên thích nghi với trạng thái “bình thường 
mới”, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung 
sức, chung lòng, sáng tạo, nhiệt huyết, đồng tâm 
hiệp lực; nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ kinh doanh; tiếp tục chinh phục những đỉnh 
cao mới trong năm 2022. 

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Tình hình 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động 
2021; Phát động thi đua công đoàn năm 2022 và 
Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra công tác đối 
thoại định kỳ giữa đại diện người sử dụng lao 
động và đại diện người lao động. Tại Hội nghị, đã 
có 06 tham luận của cán bộ công nhân viên với 
nội dung về các chỉ tiêu kinh doanh, nghiệp vụ 
cũng như kinh nghiệm của bản thân. 

Tại Hội nghị, Giám đốc và Chủ tịch CĐCS 
đã ký giao ước thi đua và phát động thi đua 
năm 2022 đến toàn thể cán bộ viên chức lao 
động toàn chi nhánh. Hội nghị đã bầu ra Ban 
Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022–2024 và 
đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động 
Vietcombank năm 2022.
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VCBL tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022
Chi Linh

Sáng ngày 18/3/2021, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (VCBL) đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022 tại 
Trụ sở chính (Hà Nội) và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo hình thức hội nghị trực tuyến 
qua MS Teams và các điểm cầu  tại Trụ sở chính và Chi nhánh Công ty.

Tại hội nghị, người lao động đã bầu ra Ban 
đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ. 
Người lao động tại trụ sở chính và chi nhánh TP. 
HCM của Công ty cũng có những góp ý về việc 
thực hiện các chế độ, chính sách, việc triển khai 
các phong trào, hoạt động gắn với công tác chuyên 
môn. Ban lãnh đạo Công ty tiếp thu các ý kiến đóng 
góp, đồng thời phát động thi đua năm 2022 đến 
toàn thể người lao động theo hướng bám sát chỉ 
đạo của Vietcombank và đề ra các chương trình thi 
đua thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác 
kinh doanh năm 2022.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trung Hà – 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; Ông Phan 
Dương - Giám đốc Công ty; ông Lưu Mạnh Hùng, 
Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty và toàn 
thể cán bộ, người lao động tại VCBL Trụ sở chính 
và chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động kinh 
doanh và tình hình thực hiện các chế độ, chính 
sách đối với người lao động năm 2021; Báo cáo 
hoạt động công đoàn và tình hình thực hiện thỏa 
ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy 
lao động, an toàn vệ sinh lao động và quy chế dân 
chủ cơ sở năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban 
thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023. 

Hội nghị đã phát huy quyền dân chủ của người 
lao động, tạo điều kiện để người lao động được 
tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn 
đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của mình. Người lao động và người sử dụng 
lao động trực tiếp tham gia đối thoại, nhằm đảm bảo 
quyền lợi và thống nhất trong chỉ đạo điều hành. 

Ông	Nguyễn	Trung	Hà	-	Chủ	tịch	HĐTV	Công	ty	
VCBL	phát	biểu	khai	mạc	Hội	nghị

Vietcombank Thành Công tổ chức Hội nghị Người lao động 
năm 2022

Chiều ngày 17/3/2022, Vietcombank Thành Công đã tổ chức 
Hội nghị Người lao động năm 2022.

phát động thi đua năm 2022.
Cũng tại hội nghị, bà Đậu Thị Thúy Vân – 

Giám đốc Chi nhánh, đại diện cho người sử dụng 
lao đông và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Chủ 
tịch Công đoàn cơ sở, đại diện cho tập thể người 
lao động thực hiện ký Thỏa ước lao động tập thể 
Vietcomabank Thành Công năm 2022.

nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích 
cực vào việc xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, 
vững mạnh.

ý nghĩa đối với công tác phòng, chống dịch 
COVID -19 tại địa phương để phát huy và lan 
tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần chung tay 
bảo vệ cộng đồng.

Hội nghị diễn ra với sự tham dự của Ban giám 
đốc, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và hơn 60 đại 
biểu đại diện cho 213 người lao động tại chi nhánh.

Hội nghị đánh giá, nhìn nhận các mặt đã đạt 
được, chưa đạt được trong hoạt động kinh doanh 
năm 2021 và đề ra các phương hướng nhiệm vụ 
năm 2022, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua phấn 
đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, phát huy tính 
chủ động sáng tạo trong lao động, tạo động lực mới 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị đã được nghe bà Đậu Thị Thúy Vân 
– Giám đốc Chi nhánh trình bày bản Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh năm 2021, phương 
hướng nhiệm vụ năm 2022 và thực hiện chế độ 
chính sách đối với người lao động; bà Nguyễn Thị 
Thanh Huyền – Chủ tịch công đoàn, Phó Giám đốc 
Chi nhánhtrình bày Báo cáo của Công đoàn cơ sở 
và ông Cao Thanh Vân – Phó Giám đốc Chi nhánh 

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra đúng trình 
tự, thủ tục của điều lệ Đảng cũng như đảm bảo 
công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai 
đoạn hiện nay.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Hằng - Bí 
thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Bắc Đà 
Nẵng đã trao quyết định kết nạp đảng viên và 
chúc mừng đồng chí Hồ Như Thủy sau một thời 
gian phấn đấu đã vinh dự được đứng vào hàng 
ngũ của Đảng. Đồng chí Bí thư Chi bộ bày tỏ tin 
tưởng đảng viên mới sẽ phát huy tinh thần rèn 
luyện, phấn đấu không ngừng, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ 
quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ, 
nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu 
cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc 

Lãnh đạo Bệnh viện phổi Hải Dương cho 
biết, bệnh viện là đơn vị chuyên ngành hàng 
đầu trong cả nước thực hiện việc khám chữa 
bệnh lao và các bệnh hô hấp khác, trong thời 
gian qua bệnh viện đã tích cực vừa đảm bảo 
công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân vừa 
đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19. 
Đối với số vật phẩm Vietcombank trao tặng sẽ 
được bệnh viện sử dụng cho các y bác sĩ điều 
trị và chăm sóc các bệnh nhân COVID -19 nặng 
và nguy kịch tại bệnh viện.  

Từ đầu năm 2020 đến nay, khi dịch 
bệnh bùng phát lần đầu tại tỉnh Hải Dương, 
Vietcombank đã tài trợ tỉnh hơn 12 tỷ đồng xây 
dựng trạm y tế, mua máy xét nghiệm, mua vắc 
xin phòng COVID-19 và công tác phòng chống 
dịch tại địa phương.

Trong thời gian tới, Vietcombank Hải 
Dương sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động 

Nguyễn Ngọc ThứcĐinh Hồng Hạnh 

Ông	Cao	Thanh	Vân	–	Phó	Giám	đốc	Vietcombank	
Thành	Công	phát	động	phong	trào	thi	đua	năm	2022

CHI BỘ VIETCOMBANK BẮC ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC 
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều ngày 25/02/2022, tại trụ sở chi nhánh, Chi bộ Vietcombank Bắc Đà Nẵng đã 
tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Hồ Như Thủy, nâng tổng số 
đảng viên tại Chi bộ lên 15 đảng viên.

Bùi Ngọc Ti Gôn

Đồng	chí	Hoàng	Thị	Hằng	–	Bí	thư	Chi	bộ	Vietcombank	
Bắc	Đà	Nẵng	và	toàn	thể	đảng	viên	Chi	bộ	chúc	mừng	

đồng	chí	đảng	viên	mới	và	chụp	ảnh	lưu	niệm.

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

tặng	5000	khẩu	trang	N95	cho	
Giám	đốc	Bệnh	viện	Phổi	Hải	Dương

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG TRAO TẶNG 5000 KHẨU 
TRANG N95 CHO BỆNH VIỆN PHỔI HẢI DƯƠNG

Ngày 09/3/2022, Vietcombank Hải Dương đã trao tặng 5000 khẩu trang N95 trị giá 
55 triệu đồng cho Bệnh viện Phổi Hải Dương để hỗ trợ bệnh viện trong công tác 
điều trị bệnh nhân COVID -19.

Trần Thu Hà
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VIETCOMBANK BẮC HÀ NỘI TẶNG XE ĐẠP 
CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Sáng 05/03/2022, tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Công đoàn và Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Bắc Hà Nội đã phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban 
Hội LHTN huyện tổ chức lễ phát động tháng thanh niên và các hoạt động 
An sinh xã hội (ASXH) năm 2022.

Dự và động viên đoàn viên, thanh niên và 
các tình nguyện viên có đồng chí Nguyễn Đức 
Tiến - Ủy viên BCH Trung Ương Đoàn; đồng 
chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực 
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí 
Nguyễn Trung Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí 
Hoàng Anh – Phó Bí thư Huyện đoàn cùng lãnh 
đạo Đảng, chính quyền xã Tiền Yên; đồng chí 
Trần Tài Bách – Phó Bí thư Đoàn thanh niên, đại 
diện Vietcombank Bắc Hà Nội.

Phát biểu tại lễ phát động tháng Thanh niên, 
đồng chí Hoàng Anh - Phó Bí thư Huyện đoàn, 
Chủ tịch Hội đồng Đội huyện nêu rõ 6 nhiệm vụ 
trọng tâm mà các cơ sở đoàn và đoàn viên, hội 
viên, thanh niên cần tập trung triển khai thực 
hiện trong tháng thanh niên.

Tại buổi lễ, Vietcombank Bắc Hà Nội và 
Huyện đoàn Hoài Đức đã tặng xe đạp cho 10 
học sinh trên địa bàn xã Tiền Yên có hoàn cảnh 
khó khăn vươn lên trong học tập được để hỗ 
trợ các em phương tiện đến trường.

Thiết thực hưởng ứng tháng Thanh niên, 
ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự và 
các đoàn viên, thanh niên đã trồng hàng cây thanh 
niên tại khu vực vườn hoa thôn Tiền Lệ góp phần 
tạo cảnh quan xanh cho công trình này. 

Đây là hoạt động thường niên nhằm tuyên 
truyền về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên và các hệ sinh thái, góp 
phần phủ xanh đất trồng đồi trọc, hoàn nguyên 
cải thiện môi trường xung quanh khu vực, cân 
bằng hệ sinh thái

Đ/c	Trần	Tài	Bách	–	Phó	Bí	thư	Đoàn	thanh	niên	Vietcombank	Bắc	Hà	Nội	(ngoài	cùng	
bên	phải)	tặng	xe	đạp	cho	các	học	sinh

Đón chào “FWD Phụ nữ hiện đại” - Giải pháp bảo hiểm 
tiên phong bảo vệ sức khỏe, tinh thần và sắc đẹp phụ nữ

Từ ngày 08/03/2022, Vietcombank và FWD hân hạnh ra mắt sản phẩm FWD PHỤ NỮ 
HIỆN ĐẠI – Giải pháp bảo hiểm tiên phong bảo vệ sức khỏe, tinh thần và sắc đẹp 
phụ nữ với những quyền lợi lần đầu có mặt trên thị trường:

Phòng Marketing Bán lẻ Tư liệu

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

KẾT NỐI

Nguyễn Đức Anh

Hỗ trợ tài chính lên tới 120% Số tiền bảo 
hiểm cho các bệnh Ung thư và Biến chứng thai 
sản phổ biến nhất ở phụ nữ.
Tham gia ngay không cần kiểm tra sức khỏe 
và yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm 
hoàn toàn trực tuyến,đơn giản, dễ dàng.

Bảo vệ sức khỏe tinh thần và sắc đẹp phụ nữ 
với Quyền lợi Trầm cảm và Phẫu thuật tái tạo 
chỉnh hình và ghép da.
Bảo vệ phụ nữ trước rủi ro phổ biến - U xơ tử 
cung và U nang buồng trứng.
Linh hoạt thiết kế kế hoạch bảo vệ phù hợp 
nhất với nhu cầu thay đổi theo từng giai đoạn 
cuộc sống với lựa chọn nâng cao bảo vệ.
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Hãy đến ngay các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc đăng ký 
mở thẻ trên VCB Digibank để nhận được ưu đãi miễn phí cũng như trải nghiệm 
tuyệt vời cùng với công nghệ tích hợp Chip Contacless. 

Thẻ Vietcombank An toàn – Nhanh chóng – Tiện lợi.

Miễn phí phát hành thẻ Vietcombank Connect 24 Visa 
năm 2022

1 Thời gian khuyến mại: 
Chia thành 2 đợt:

 Đợt 1: Từ ngày 08/03/2022 đến hết  
 07/06/2022
 Đợt 2: Từ ngày 01/10/2022 đến hết  
 31/10/2022

3 Ưu đãi: 
 Miễn phí phát hành thẻ ghi nợ Vietcombank 

Connetct24 Visa công nghệ Chip Contactless

2     Đối tượng áp dụng: 
 
 Khách hàng chưa từng có thẻ                    

 Vietcombank Connect24 Visa (công nghệ Chip/
từ/phi vật lý) hoặc đã khóa, hủy, hết hạn các thẻ 
trên trước thời gian khuyến mại.  
Khách hàng đăng ký phát hành mới thẻ ghi nợ 
quốc tế Vietcombank Connect24 Visa công nghệ 
Chip Contactless trong thời gian khuyến mại.

4 Kênh phát hành:
 Khách hàng đăng ký mở thẻ mới tại tất cả 

các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn 
quốc. 
Khách hàng đăng ký mở thẻ mới trên VCB 
Digibank.

Từ ngày 03/12/2021 đến hết ngày 31/01/2022, Vietcombank đã triển khai 
chương trình khuyến mại “Nhận kiều hối – Đón niềm vui’ dành cho Khách hàng 
nhận tiền chuyển từ nước ngoài về Việt Nam thông qua số tài khoản. 
Theo kết quả quay thưởng của chương trình, ông Lâm Minh Việt – Khách hàng 
của Vietcombank Hùng Vương là 1 trong 15 khách hàng trên toàn hệ thống đã 
may mắn trúng thưởng quà tặng của CTKM là xe máy Honda Vision. Do đặc thù 
công việc ở nước ngoài nên sáng ngày 10/03/2022, ông Việt mới bay về 
Việt Nam để nhận thưởng.

Bà	Vũ	Đại	Thắng	–	Giám	đốc	và	Lãnh	đạo	Phòng	DVKH	Vietcombank	Hùng	Vương	chụp	ảnh	
lưu	niệm	cùng	khách	hàng	trúng	thưởng

VIETCOMBANK HÙNG VƯƠNG TRAO THƯỞNG CHO 
KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH “NHẬN 

TIỀN KIỀU HỐI, ĐÓN NIỀM VUI”

Tại trụ sở Chi nhánh, đại diện Vietcombank 
Hùng Vương, bà Vũ Đại Thắng – Giám đốc, đã 
tặng hoa và trao thưởng cho Khách hàng Lâm 
Minh Việt may mắn trúng giải là xe máy Honda 
Vision trị giá 30.290.000 VNĐ.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, bà Vũ Đại 
Thắng đã thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank 
gửi lời chúc mừng và cảm ơn sâu sắc đến 
khách hàng Lâm Minh Việt đã luôn tin tưởng, 

đồng hành cùng Vietcombank trong thời gian 
qua; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục gia tăng thêm 
nhiều tiện ích, ưu đãi cũng như đổi mới, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp lại sự 
tin yêu mà Quý khách hàng đã gửi gắm. Ông 
Lâm Minh Việt cũng cảm ơn Vietcombank đã 
triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp 
dẫn và sẵn sàng ủng hộ các sản phẩm và dịch 
vụ của Vietcombank trong thời gian tới.

Lương Hữu HạnhPhan Thị Lê Dung

Phòng Marketing Bán lẻ Tư liệu
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VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH TRAO THƯỞNG CHO 
KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

“NHẬN KIỀU HỐI, ĐÓN NIỀM VUI”

Ngày 07/03/2022, tại trụ sở số 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội,Vietcombank Sở giao 
dịch đã tổ chức Lễ trao giải cho khách hàng may mắn trong chương trình khuyến 
mại “Nhận kiều hối - Đón niềm vui”.

VIETCOMBANK HUẾ TRAO THƯỞNG CHO KHÁCH HÀNG 
MAY MẮN TRONG CHƯƠNG TRÌNH “NHẬN KIỀU HỐI - 

ĐÓN NIỀM VUI”

Sáng ngày 07/3/2022, tại trụ sở chi nhánh, Vietcombank Huế đã tổ chức lễ trao giải 
chương trình khuyến mại “Nhận kiều hối - Đón niềm vui”.

Đại	diện	Ban	Giám	đốc	Vietcombank	Sở	giao	dịch	và	lãnh	đạo	các	phòng	Khách	hàng	bán	
lẻ,	Dịch	vụ	Khách	hàng	thể	nhân	chúc	mừng	khách	hàng	trúng	thưởng Đại	diện	Ban	Giám	đốc	và	các	phòng	Vietcombank	Huế	chụp	ảnh	lưu	niệm	cùng	

khách	hàng	trúng	thưởng
Chương trình “Nhận kiều hối - Đón 

niềm vui” là chương trình khuyến mại được 
Vietcombank triển khai trên phạm vi toàn quốc 
từ ngày 03/12/2021 đến hết ngày 03/01/2022 
dành cho các khách hàng nhận tiền chuyển từ 
nước ngoài về Việt Nam thông qua số tài khoản.
Theo kết quả quay thưởng của Trụ sở chính, 
Vietcombank Sở giao dịch có 02 khách hàng 
may mắn trúng thưởng với giải thưởng là 
xe máy Honda Vision bản tiêu chuẩn trị giá 
30.290.000 đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Phương Thu 
Hà - Phó Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch đã 
gửi lời cảm ơn đến các quý khách hàng đã luôn 
đồng hành với Vietcombank trong thời gian qua, 
đồng thời cho biết bên cạnh việc không ngừng 
nâng cao chất lượng dịch vụ, Vietcombank đã,  

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Diệu 
Cầm - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank Huế đã thay mặt Ban lãnh đạo 
Vietcombank gửi lời chúc mừng và cảm ơn sâu 
sắc đến khách hàng Đặng Thành Thái cùng quý 
khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng 
Vietcombank trong thời gian qua; đồng thời 
cam kết sẽ tiếp tục gia tăng thêm nhiều tiện ích, 
ưu đãi cũng như đổi mới, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ để đáp lại sự tin yêu mà Quý 
khách hàng đã dành tặng.

đang và sẽ triển khai thêm nhiều chương trình 
ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn với mong muốn 
ngày càng tối ưu hơn lợi ích của khách hàng. 
Vietcombank luôn lắng nghe khách hàng, không 
ngừng đổi với và tạo ra những giá trị khác biệt 
để khách hàng ngày càng tin tưởng, gắn bó và 
yêu mến sử dụng các sản phẩm dịch vụ của 
Vietcombank.

Tại buổi lễ, ông Bùi Đức Toàn, một trong 2 
khách hàng trúng thưởng đã chia sẻ niềm vui, 
sự bất ngờ khi nhận được giải thưởng. Ông 
bày tỏ sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của 
Vietcombank và cho biết sẽ tiếp tục tin tưởng, 
sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng 
cũng như sẵn sàng giới thiệu các sản phẩm dịch 
vụ của Vietcombank đến người thân, bạn bè.

Đây là chương trình được Vietcombank 
triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm tri ân 
các khách hàng nhận kiều hối thông qua tài 
khoản Vietcombank từ ngày 03/12/2021 đến 
hết ngày 31/01/2022 nhân dịp chuẩn bị đón 
năm mới Nhâm Dần 2022.

Theo kết quả quay thưởng của chương 
trình, ông Đặng Thành Thái - khách hàng 
của Vietcombank Huế là một trong 15 khách 
hàng trên toàn hệ thống đã may mắn trúng 
giải thưởng là xe máy Honda Vision với trị giá 
30.290.000 đồng.

Phạm Thị Huyền
Nguyễn Thị Thu Cúc
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VIETCOMBANK TRÀ VINH TRAO THƯỞNG CHO KHÁCH 
HÀNG MAY MẮN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

“NHẬN KIỀU HỐI, ĐÓN NIỀM VUI”

Ngày 07/03/2022, tại trụ sở chi nhánh, Vietcombank Trà Vinh tổ chức lễ trao thưởng 
cho khách hàng trúng giải chương trình “Nhận kiều hối – Đón niềm vui”. Chương trình 
được triển khai trong toàn hệ thống Vietcombank dành cho các khách hàng nhận kiều 
hối thông qua tài khoản Vietcombank trong giai đoạn từ 03/12/2021 đến 31/01/2022. 

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG TRAO THƯỞNG CHO KHÁCH 
HÀNG MAY MẮN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

“NHẬN KIỀU HỐI, ĐÓN NIỀM VUI”

Sáng ngày 04/3/2022 tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank Bình Dương đã tổ chức lễ 
trao giải chương trình khuyến mại “Nhận kiều hối – Đón niềm vui”. Đây là 
chương trình được Vietcombank triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm tri ân cho 
các khách hàng nhận kiều hối thông qua tài khoản Vietcombank từ ngày 03/12/2021 
đến hết ngày 31/01/2022 nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Nhâm Dần năm 2022.

Đại diện Vietcombank Trà Vinh: ông Đỗ 
Thành Lý – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
tặng hoa và trao thưởng cho khách hàng Phạm 
Thị Dư đã may mắn trúng giải là xe máy Honda 
Vision trị giá 30.290.000 đồng.

Chương trình khuyến mại như lời cảm ơn 
của Vietcombank gửi đến quý khách hàng đã tin 
dùng sản phẩm của Vietcombank nói chungvà 
sản phẩm nhận kiều hối nói riêng. Trong thời gian 
tới, cùng sự đồng hành tin tưởng của khách hàng 
hệ thống Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai nhiều 
hơn nửa các chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp 
dẫn, sản phẩm mới gia tăng tiện ích và lợi ích phù 
hợp với nhu cầu của khách hàng.

Ông	Đỗ	Thành	Lý	–	Phó	Giám	đốc,	Chủ	tịch	
Công	đoàn	Vietcombank	Trà	Vinh	(bên	phải)	
trao	thưởng	cho	khách	hàng	Phạm	Thị	Dư

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

(thứ	4	từ	phải	sang)	cùng	đại	diện	các	Lãnh	đạo	
phòng	chúc	mừng	khách	hàng	Diệp	Trung	Hiếu	
(thứ	5	từ	trái	sang)	may	mắn	nhận	giải	thưởng	

của	chương	trình.

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP CHẤP NHẬN 
THANH TOÁN THẺ UNIONPAY BẰNG MÃ QR

Nhằm đa dạng tiện ích và gia tăng hiệu quả kinh doanh cho khách hàng sử dụng 
dịch vụ thanh toán của Ngân hàng, Vietcombank xin trân trọng thông báo triển 
khai giải pháp chấp nhận thanh toán thẻ Unionpay bằng mã QR (gọi tắt là QR-UPI).

Phòng Marketing Bán lẻ Tư liệu

QR-UPI là gì?
Là giải pháp cho phép chủ thẻ Unionpay sử 
dụng chương trình ứng dụng trên thiết bị di 
động có cài đặt chấp nhận thanh toán QR UPI 
theo chuẩn TCTQT Unionpay để thanh toán 
bằng cách quét mã QR tại các điểm bán là Đơn 
vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) của VCB. 

Lợi ích của đơn vị khi đăng 
ký sử dụng dịch vụ?
-  Đa dạng phương thức thanh toán cho khách 
hàng.
-  Tiếp cận được nguồn khách du lịch, đặc biệt 
là khách du lịch Trung Quốc.
Đăng ký tham gia giải pháp?
* Đối với ĐVCNT hiện hữu của Vietcombank:
-  Liên hệ với chi nhánh quản lý về nhu cầu đăng 
ký giải pháp QR-UPI.
-  Ký kết hợp đồng chấp nhận thanh toán QR 
code của Vietcombank.
* Đối với ĐVCNT mới:
-  Mở tài khoản thanh toán tại Vietcombank.
-  Ký kết hợp đồng chấp nhận thanh toán QR 
code của Vietcombank.
-  Ký kết hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ 
UPI với Vietcombank.

Cao Nguyễn Thuý Vy

tưởng, gắn bó và yêu mến sử dụng các sản phẩm 
dịch vụ của Vietcombank.

Theo kết quả quay thưởng của Trụ sở chính, 
ông Diệp Trung Hiếu - khách hàng của Vietcombank 
Bình Dương là 01 trong 15 khách hàng toàn hệ 
thống may mắn trúng giải thưởng là xe máy Honda 
Vision với trị giá 30.290.000 đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Hương - 
Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương đã gửi 
lời cảm ơn sâu sắc đến ông Diệp Trung Hiếu cũng 
như các Quý khách hàng đã luôn đồng hành với 
Vietcombank trong thời gian qua, đồng thời cho 
biết bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất 
lượng dịch vụ, Vietcombank đã, đang và sẽ triển 
khai thêm nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại 
hấp dẫn với mong muốn ngày càng tối ưu hơn lợi 
ích của khách hàng. Vietcombank luôn lắng nghe 
khách hàng, không ngừng đổi mới, tạo ra những 
giá trị khác biệt để khách hàng ngày càng tin 

Nguyễn Minh Tới
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Trung tâm đào tạo Vietcombank được nâng cấp thành Trường Đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực (TĐT) theo Quyết định số 338/QĐ-VCB-CS&KHNS ngày 14/3/2019, 
trở thành một đơn vị trực thuộc khối Nhân sự với nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực 
hiện hoạt động đào tạo và các hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn hệ thống 
phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển và hội nhập quốc tế của Vietcombank. 

Vũ Hoài Anh

Tập	thể	Trường	đào	tạo	Vietcombank	

:	Biểu	đồ	Số	lượt	và	Tỉ	suất	đào	tạo	
qua	các	năm

 1. Mô hình tổ chức
Sau 3 năm thành lập, TĐT đã hoàn thiện 

cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa các vị trí chức năng 
đặc thù của một tổ chức đào tạo trong doanh 
nghiệp. Từ 04 phòng chức năng chưa chuyên 
môn hóa trong hoạt động đào tạo, quản lý và 
nghiên cứu khoa học, TĐT được cơ cấu thành 
06 phòng chức năng với các nhiệm vụ rõ ràng, 
chuyên nghiệp hóa và đặc thù để phục vụ công 
tác Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học tại 
VCB. Hiện nay, số lượng nhân sự TĐT đã tăng 
2,1 lần so với thời điểm thành lập Trường (từ 31 
lên 66 cán bộ), bao gồm:

 2.2. Xây dựng hệ thống văn bản, 
chính sách đào tạo, khảo thí, giảng viên nội 
bộ, chuẩn hóa quy trình đào tạo. 

Kể từ khi thành lập, bên cạnh việc triển khai 
các nhiệm vụ theo Đề án Quản trị và phát triển 
nguồn nhân lực đến năm 2020 được Ban Lãnh 
đạo phê duyệt, TĐT tiếp tục thực hiện rà soát và 
xây dựng chiến lược đào tạo đến năm 2025 và 
tầm nhìn đến 2030 để phù hợp với chiến lược 
tổng thể của ngân hàng nói chung và đề án phát 
triển nguồn nhân lực nói riêng. Một số văn bản 
quy định về hoạt động đào tạo được Trường 
chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh cho phù 
hợp hơn với tình hình thực tế, từng bước phối

 2.Công tác đào tạo 
2.1.Kết quả hoạt động đào tạo

STT Đơn vị Nhân sự

1 Ban Giám đốc 03

2 Phòng Phát triển Chương trình 
Đào tạo

11

3 Phòng Quản lý Đào tạo 14

4 Phòng Ngân hàng thực hành và 
Khảo thí

11

5 Phòng Quản lý và Nghiên cứu 
khoa học

08

6 Phòng Hành chính tổng hợp 14

7 Phòng Kế toán tài vụ 05

Tổng số 66

Năm Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Năm
2021

Tổng số 
khóa

142 207 248 302 388 258 182

Tổng số 
lượt học 
viên

12754 21601 26571 33139 46041 67988 69791

Tỉ suất 
đào tạo/
cán bộ

0.91 1.53 1.78 2.13 2.44 3.55 3.41

hợp với các đơn vị xây dựng, bổ sung và hoàn 
thiện, trong đó có Quy chế giảng viên nội bộ 
& Quy chế tổ chức, đánh giá và sử dụng kết 
quả thi tay nghề trong hệ thống VCB. Đây là 
những văn bản quan trọng, tạo cơ chế cho việc 
xây dựng, phát triển, nâng cao tiềm năng đóng 
góp của đội ngũ giảng viên nội bộ vào công 
tác đào tạo, phát triển nhân sự của VCB cũng 
như thống nhất cơ chế tổ chức, đánh giá và sử 
dụng kết quả thi tay nghề tại VCB, đảm bảo tính 
công khai, minh bạch. Trên cơ sở Quy chế đào 
tạo đã được HĐQT phê duyệt ban hành tháng 
7/2020, TĐT cũng được giao nhiệm vụ xây 
dựng “Hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
của Quy chế đào tạo VCB”. Sau khi ban hành, 
đây cũng sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai 
hoạt động đào tạo một cách bài bản, hệ thống, 
hiệu quả trong thời gian tới.
Bên cạnh những văn bản, chính sách áp dụng 
trên phạm vi toàn hệ thống, Trường nỗ lực 
chuẩn hóa quy trình nội bộ, trong đó có việc xây 
dựng, rà soát các quy trình lõi như quy trình xây 
dựng và phát triển bài giảng mới, quy trình số 
hóa bài giảng e-learning, quy trình triển khai đào 
tạo, quy trình quản lý dữ liệu đào tạo… nhằm 
chuyên nghiệp hóa công tác triển khai đào tạo, 
nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy hiệu 
quả phối hợp giữa các đơn vị.

2.3. Bám sát định hướng, xác lập kế hoạch 
và thực hiện triển khai theo tình hình thực tế 

Có thể nói, chưa bao giờ hoạt động đào 
tạo đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức 
như giai đoạn vừa qua. Đại dịch Covid -19 đã 
gây ra những trở ngại chưa từng có tiền lệ. 
Trước tình hình đó, TĐT đã nhanh chóng triển 
khai những phương thức học tập chủ động 
dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, đặc 
biệt là hình thức đào tạo thông qua hệ thống 
E-learning, tăng cường việc đào tạo qua cầu 
truyền hình, tổ chức các lớp học trực tuyến để 
hạn chế sự gián đoạn trong công tác đào tạo, 
đảm bảo bám sát định hướng, hỗ trợ tốt việc 
triển khai kế hoạch kinh doanh của VCB. Các 
nội dung đào tạo được tập trung vào kỹ năng 
bán hàng và chăm sóc khách hàng, quản trị rủi 
ro, đào tạo cập nhật sản phẩm/quy định, tăng 
cường đào tạo các nội dung mang tính đi trước

đón đầu nhu cầu đào tạo trong tương lai. Đồng 
thời, Trường cũng tích cực phối hợp với đối 
tác/phòng chuyên môn điều chỉnh nội dung 
chương trình đào tạo để vừa đảm bảo phù hợp 
với hình thức đào tạo vừa đảm bảo tính hiệu 
quả, thiết thực. 

2.4. Đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề và 
đào tạo theo Bản đồ đào tạo 

Trong suốt 3 năm qua, TĐT đã từng bước 
nghiên cứu, triển khai, rà soát, hoàn thiện Bản 
đồ đào tạo cho các vị trí chức danh tại chi 
nhánh và đưa vào quản lý trên hệ thống LMS. 
Căn cứ vào lộ trình đào tạo của từng vị trí công 
việc, các cán bộ được sắp xếp tham gia đào 
tạo theo các nhóm chương trình chuyên biệt, 
đáp ứng yêu cầu cần thiết của công việc thông 
qua nhiều hình thức đào tạo. Có thể nói, đây là 
bước tiến lớn, làm thay đổi căn bản cách thức 
quản lý và triển khai đào tạo tại VCB, giúp nâng 
cao chất lượng đào tạo và đảm bảo công tác 
đào tạo luôn đi đúng định hướng phát triển của 
ngân hàng.

Một thành công khác có thể kể đến trong 
thời gian qua là việc xây dựng và triển khai 
Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề 
dành cho cán bộ mới tuyển dụng (có thử việc) 
tại Chi nhánh. Đến nay chương trình đã được 
thực hiện bài bản (tính đến 6/12/2021 đã có 592 
lượt cán bộ được đào tạo) đóng vai trò quan 
trọng trong việc giúp nhân viên mới hòa nhập, 
nắm bắt công việc một cách nhanh chóng tại 
đơn vị. Tiếp nối thành công của chương trình 
này, TĐT đã tiếp tục trình Ban Lãnh đạo chủ 
trương xây dựng chương trình “Chứng chỉ 
nhân viên mới” dành cho cán bộ mới tuyển 
dụng tại Trụ sở chính và dự kiến sẽ đưa vào 
triển khai cuối Quý I/2022.

Trường đào tạo và PTNNL Vietcombank - 3 năm thành lập
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2.5. Tăng cường và chú trọng công tác phát 
triển bài giảng 

Công tác nghiên cứu, phát triển chương 
trình là một trong những nhiệm vụ cốt lõi được 
TĐT chú trọng, tập trung nguồn lực triển khai 
nhằm phát triển được những bài giảng phù hợp, 
sát với mục tiêu và yêu cầu người học. Trong 
những năm gần đây, TĐT đẩy mạnh việc nghiên 
cứu và phát triển các bài giảng e-learning mới 
nhằm chuẩn hóa các kỹ năng nền tảng cho cán 
bộ nhân viên VCB và phổ cập nhanh chóng trên 
toàn hệ thống. Bên cạnh đó, với mục tiêu trở 
thành Ngân hàng đứng đầu về ngân hàng số, 
danh mục đào tạo cũng được làm mới với nhiều 
nội dung về chủ đề công nghệ/chuyển đổi số 
(như Thực hành triển khai dự án theo mô hình 
Agile/scrum, Công nghệ học máy và trí tuệ nhân 
tạo trong phát hiện bất thường, Hệ thống ra 
quyết định với phân tích dự đoán dữ liệu và dữ 
liệu lớn…) phù hợp từng đối tượng đã góp phần 
quan trọng trong việc phát triển chuyên môn, kỹ 
năng, nâng cao nhận thức về xu hướng, văn hóa 
chuyển đổi số.

“Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ” của cán bộ nghiệp 
vụ. Năm 2021, để phù hợp với bối cảnh mới, thi 
tay nghề lần đầu tiên được tổ chức đồng thời 
trên 02 hệ thống: Hệ thống E-learning (đối với thí 
sinh vì điều kiện khách quan không thể đến đơn 
vị); Hệ thống thi trực tuyến (đối với thí sinh thi tại 
đơn vị). Hệ thống MS Team được triển khai thay 
Cầu truyền hình hỗ trợ Ban Tổ chức điều hành 
và giám sát thi nghiêm túc, khách quan. Kết quả 
thi tay nghề của cán bộ từ năm 2019 đến nay đã 
được cập nhật trên hệ thống HCM để ghi vào hồ 
sơ cán bộ. 

2.8. Quản lý chất lượng đào tạo

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, TĐT đã 
xây dựng các quy trình lõi trong hoạt động đào tạo 
như quy trình xây dựng và phát triển bài giảng mới, 
quy trình số hóa bài giảng e-learning, quy trình triển 
khai đào tạo, quy trình quản lý dữ liệu đào tạo…; 
đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn cơ bản nhằm 
đánh giá, lựa chọn giảng viên nội bộ, giảng viên 
thuê ngoài và nhà cung cấp dịch vụ đào tạo. Bên 
cạnh đó, các cán bộ của TĐT cũng tích cực tham 
gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ hàng 
năm của VCB và chủ động cập nhật kiến thức để 
nâng cao năng lực chuyên môn. Trong quá trình 
triển khai đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo 
đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao độ, theo dõi 
sát sao tiến trình lớp học để có những phản hồi, đề 
xuất kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và 
sự cải tiến liên tục tại TĐT.

2.9. Chuẩn hóa công tác thi tay nghề 

Thi tay nghề là hoạt động thường niên tại VCB 
từ năm 2010 đến nay. Đây là hoạt động luôn được 
sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo. 
Những năm gần đây, các chương trình thi luôn 
được đổi mới và hoàn thiện về cả nội dung và 
hình thức. Công tác xây dựng ngân hàng câu 
hỏi được Trưởng các đơn vị quan tâm thiết kế, 
rà soát và thẩm định kỹ lưỡng. TĐT đã mời các 
chuyên gia đầu ngành đang công tác tại Ngân 
hàng nhà nước, các Bộ/Ban/Ngành biên soạn 
câu hỏi để đảm bảo tính cập nhật của các văn 
bản, chính sách pháp luật liên quan đến nghiệp 
vụ. Bộ câu hỏi sát hạch ngày càng phong phú, 
không chỉ dừng ở câu hỏi nghiệp vụ mà còn bao 
gồm câu hỏi kỹ năng, ứng xử, đạo đức nghề 
nghiệp để hướng tới mục tiêu sát hạch toàn diện

BGĐT được cán bộ/lãnh đạo tại TSC/Chi nhánh 
VCB tham gia học tập và phản hồi ý kiến tích 
cực, được triển khai đào tạo rộng rãi trong toàn 
hàng như: An toàn bảo mật hệ thống CNTT, Quy 
định ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán 
bộ nhân viên VCB, Tin học văn phòng, Tiếng 
Anh chuyên ngành… Đồng thời, cán bộ/lãnh đạo 
VCB cũng được cung cấp những BGĐT kỹ năng 
hấp dẫn, dễ hiểu như: Kỹ năng làm việc nhóm, 
kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng bán hàng… 
Ngoài ra, TĐT đã phối hợp với Hiệp hội Ngân 
hàng Việt Nam xây dựng BGĐT “Chuẩn mực 
đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán 
bộ ngân hàng” để triển khai đào tạo cho toàn bộ 
cán bộ ngành ngân hàng.

2.7. Ứng dụng công nghệ trong đào tạo 

Hệ thống LMS mới (Learning Management 
System) là một phần trong dự án HRM mới được 
triển khai và đưa vào sử dụng từ tháng 9.2021, 
là hệ thống quản trị học tập hiện đại được các 
đơn vị đào tạo trên thế giới sử dụng trong quản 
trị đào tạo. LMS mới (Successfactors) cùng với 
hệ thống Saba đào tạo Elearning giúp TĐT hoàn 
thiện công tác quản trị đào tạo, tăng cường sử 
dụng công nghệ trong công tác quản lý, xây 
dựng và khai thác số liệu đào tạo hiệu quả. Từ 
Quý 1 năm 2022, việc triển khai đăng ký toàn 
bộ các lớp học do TĐT tổ chức đã được thực 
hiện đồng bộ thông qua hệ thống LMS. Theo đó, 
kết quả học tập, khảo thí của cán bộ tại VCB khi 
tham gia các khóa đào tạo do TĐT tổ chức sẽ 
được lưu trữ và quản lý tập trung. Người dùng 
được quyền truy cập dữ liệu theo phân cấp 
thông qua hệ thống LMS mới. Song song với 
hệ thống LMS, TĐT cũng tăng cường sử dụng 
các ứng dụng trực tuyến trong hoạt động đào 
tạo, đánh giá chất lượng đào tạo và quản lý kết 
quả sau đào tạo. Hiện nay toàn bộ các khóa học 
do TĐT tổ chức đều được thực hiện khảo sát 
thông qua ứng dụng Microsoft-form, kết quả 
khảo sát được tập hợp nhanh chóng giúp rút 
ngắn thời gian tổng hợp số liệu và cung cấp 
thông tin chính xác cho cán bộ quản lý đào tạo. 
Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai các khóa 
đào, TĐT còn sử dụng các ứng dụng trực tuyến 
để tương tác với học viên, giúp truyền tải thông 
tin, kiến thức đến học viên sinh động, tăng 
cường khả năng tiếp thu và hấp thụ kiến thức, 
được học viên hưởng ứng, đánh giá tốt và qua 
đó nâng cao chất lượng đào tạo.

2.6. Đẩy mạnh hoạt động số hóa bài giảng 
điện tử (BGĐT) để nhanh chóng đáp ứng 
công tác đào tạo trong tình hình thực tế: 

Cùng với sự bùng nổ CNTT trong các hoạt 
động kinh doanh của NHTM, hoạt động đào tạo 
cũng đã và đang chuyển mình, áp dụng nhiều 
cách thức tiên tiến. Để có những BGĐT vừa đảm 
bảo nội dung nghiệp vụ/kỹ năng, vừa hấp dẫn, 
sinh động trong cách thức thể hiện, hình ảnh, 
nhân vật… kể từ khi chính thức triển khai hoạt 
động số hóa BGĐT, trong vòng 3 năm, TĐT đã có 
kho bài giảng với số lượng và chất lượng không 
ngừng tăng lên. Tính đến hết 2021, TĐT đã có 
45 BGĐT với tổng thời lượng 4740 phút (tương 
đương 79 giờ học E-learning). Bên cạnh đó, các

Biểu	đồ	Số	nội	dung	phát	triển	mới	
qua	các	năm

Sử	dụng	ứng	dụng	MSteams	trong	triển	
khai	khóa	học

Vòng	chung	kết	Hội	thi	nghiệp	vụ	tài	trợ	
thương	mại	2019

3.Hoạt động nghiên cứu và 
quản lý khoa học công nghệ

Với vai trò Thường trực Hội đồng khoa học, 
Thường trực Nhóm nghiên cứu, TĐT đã đóng góp 
một phần không nhỏ vào thành tích chung trong 
hoạt động KH&CN của VCB. Hoạt động KH&CN 
của VCB. Hoạt động KH&CN đã phát triển vượt bậc 
và từng bước đi vào thực chất. Điều này thể hiện 
ở tính đa dạng, tính thiết thực, tính chuẩn mực của 
các hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất 
lượng các kết quả nghiên cứu, gia tăng sự gắn kết 
giữa nghiên cứu và hoạt động kinh doanh của Ngân 
hàng. Cụ thể:

Thứ nhất, với vai trò Thường trực HĐKH, TĐT 
là đầu mối xây dựng, hoàn thiện các văn bản, quy 
định liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ 
của VCB, hệ thống các quy định liên quan đến nhóm 
nghiên cứu, cộng tác viên nghiên cứu theo hướng 
đổi mới và chuẩn mực hóa công tác QL&NCKH. 
Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu được đặc 
biệt coi trọng. Kết quả của hoạt động NCKH được 
áp dụng vào thực tế, hỗ trợ và phục vụ trực tiếp 
cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

Thứ hai, TĐT là đầu mối xây dựng và triển khai 
các chính sách khuyến khích các đơn vị, cá nhân tham
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Hội	thảo	Mối	quan	hệ	hợp	tác	cạnh	tranh	giữa	Fintech	và	
NHTM	tại	Việt	Nam

Lễ	kết	nạp	đảng	viên	mới	năm	2021	của	chi	bộ	27

:	Trường	đào	tạo	Vietcombank	tại	Ecopark

gia hoạt động NCKH như chính sách chi trả thù lao 
cho các hoạt động nghiên cứu, tính điểm thưởng 
KPI cho các đơn vị có sản phẩm khoa học và công 
nghệ (KH&CN). Bên cạnh đó các đơn vị/cá nhân có 
thành tích tốt trong hoạt động KH&CN hàng năm 
đều được tuyên dương, khen thưởng.  

Thứ ba, Nhóm nghiên cứu VCB do Ban Lãnh 
đạo trực tiếp tham gia, TĐT làm thường trực tuy 
mới được thành lập nhưng đã tích cực triển khai 
hoạt động với các sản phẩm báo cáo phân tích kinh 
tế vĩ mô trong nước và quốc tế, kinh tế ngành, đánh 
giá các chính sách kinh tế, phân tích, dự báo tác 
động và đưa ra các đề xuất, kiến nghị, tham mưu 
về chiến lược và kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi 
ro, định hướng phát triển dịch vụ và ứng dụng công 
nghệ mới... phục vụ công tác quản trị điều hành.

Thứ tư, TĐT đã mở rộng hoạt động hợp tác, 
xây dựng mạng lưới cộng tác viên khoa học với 
các đối tác như Viện chiến lược Ngân hàng Nhà 
nước, các Viện nghiên cứu, trường Đại học, … 
giúp hoạt động KH&CN của VCB được mở rộng, 
tăng tính chuyên nghiệp, nâng cao chất và lượng 
trong nghiên cứu. Với các chính sách đổi mới nêu 
trên, hoạt động KH&CN của VCB đã khởi sắc, trở 
thành một điểm sáng trong hoạt động của ngân 
hàng. Cán bộ, nhân viên ở tất cả các khối, các lĩnh 
vực toàn hệ thống VCB đã tích cực, chủ động tham 
gia NCKH, thực hiện sáng kiến cải tiến nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. 
Điều này được thể hiện rõ thông qua số lượng đề 
xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN tăng qua các năm, 
từ Trụ sở chính đến các chi nhánh, triển khai ở tất 
các khối, các lĩnh vực. Năm 2018, chỉ có 20 nhiệm 
vụ KH&CN được phê duyệt triển khai thì đến năm 
2019-2020, số lượng nhiệm vụ KH&CN tăng hơn 6 
lần (4 đề tài cấp Bộ, 19 đề tài cấp VCB/đơn vị, 108 
sáng kiến cải tiến, 02 hội thảo) và tiếp tục được duy 
trì trong năm 2021-2022 với 121 nhiệm vụ KH&CN 
(01 đề tài cấp ngành, 19 đề tài cấp VCB/cấp đơn vị, 
100 sáng kiến, 01 hội thảo) dù bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19. Các sản phẩm khoa học đều được 
đánh giá chất lượng, có tính mới, tính sáng tạo. 

Phần lớn các đề tài được nghiệm thu đều đạt 
loại Giỏi trở lên, trong đó, tỷ lệ đề tài được nghiệm 
thu loại Xuất sắc đạt 40% (đối với danh mục 2018) 
và 27,8% (đối với danh mục 2019); tỷ lệ sáng kiến 
được Hội đồng nghiệm thu công nhận/tổng số sáng 
kiến được Hội đồng đánh giá đạt 90,6% (77/85). 
Kết quả nghiên cứu đã và đang được ứng dụng 
vào hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng 
sản phẩm dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả 
hoạt động cho hoạt động của VCB.

Bên cạnh đó, TĐT cũng làm tốt vai trò Thường 
trực Hội đồng sáng kiến TSC và VCB, phối hợp 
chặt chẽ 

4. Hoạt động hỗ trợ đào tạo 
4.1. Công tác Quản trị cơ sở vật chất

Song song với việc kiện toàn mô hình tổ 
chức, xây dựng các quy trình , quy định nội bộ, 
TĐT được giao quản lý và vận hành cơ ở vật chất 
Trường Đào tạo VCB tại Khu đô thị Ecopark, xã 
Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có diện 
tích hơn 20.000 m2, TĐT  tiếp nhận và đưa vào sử 
dụng, vận hành từ tháng 5/2020. Bao gồm 4 khối 
nhà và các tiện ích bổ trợ với mục đích sử dụng là: 
(i) Văn phòng làm việc của TĐT, ii) Tổ chức đào tạo, 
hội nghị, hội thảo của VCB.

bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả đúng với công 
năng thiết kế của TĐT, đáp ứng tốt yêu cầu sử 
dụng thường xuyên và tổ chức thành công các 
sự kiện lớn của VCB trong thời gian vừa qua.
Công tác PCCC &CNCH được TĐT quan tâm, 
thường xuyên kiểm tra các thiết bị PCCC của 
hệ thống, phối hợp với các đơn vị chuyên 
nghiệp tổ chức huấn luyện, thực hành công tác 
PCCC&CNCH cho cán bộ tại cơ sở. Năm 2021 
Giám đốc Công An Tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy 
khen cho tập thể và cá nhân TĐT đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tham gia 
phòng cháy, chữa cháy năm 2021.

4.2.Hoạt động thư viện

Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, 
TĐT có nhiệm vụ xây dựng và quản lý thư viện 
nhằm phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và 
đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của cán bộ nhân 
viên VCB. Với mục tiêu xây dựng một thư viện có 
quy mô nhỏ nhưng vẫn đầy đủ các chức năng của 
một thư viện hiện đại, trong thời gian phối hợp với 
TT CNTT và Phòng/Ban TSC thực hiện việc mua 
sắm phần mềm thư viện theo chủ trương đã được 
BLĐ phê duyệt, TĐT đã không ngừng tìm kiếm, 
phát triển sản phẩm, dịch vụ cho thư viện truyền 
thống. Cho đến nay, TĐT đã bổ sung vốn tài liệu tại 
Thư viện gồm 860 tên sách tương đương 1608 tài 
liệu và triển khai dịch vụ mượn sách từ xa thông 
qua chương trình: “Sách hay tới tay bạn đọc” dành 
cho bạn đọc VCB công tác tại TSC và một số Chi 
nhánh trên địa bàn. Dù mới đi vào hoạt động trong 
một thời gian ngắn nhưng đông đảo bạn đọc đã 
biết đến hoạt động của thư viện VCB qua các kênh 
truyền thông trên mạng xã hội. Thư viện đã được 
sự đón nhận của đông đảo cán bộ VCB và luôn 
nhận được những phản hồi tích cực về chất lượng 
dịch vụ. 

mà kế hoạch/chương trình hoạt động CĐ của 
TĐT kém hiệu quả hay chậm tiến độ. Các hoạt 
động công đoàn vẫn được thực hiện thông qua 
các hình thức khác nhau nhằm tối ưu hóa cho 
công tác bảo vệ và mang đến các quyền lợi, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng cho Đoàn viên Công 
đoàn (ĐVCĐ) – Người lao động TĐT. Một số hoạt 
động phong trào, các cuộc thi đều được Tổ 
Công đoàn và các ĐVCĐ hưởng ứng tham gia 
tích cực hiệu quả, có chất lượng

Về hoạt động Công đoàn (CĐ), từ năm 2019 
đến nay, mặc dù dịch bệnh Covid ảnh hưởng nhiều 
tới mọi hoạt động, tuy nhiên, không vì thế mà kế 
hoạch/chương trình hoạt động CĐ của TĐT kém 
hiệu quả hay chậm tiến độ. Các hoạt động công 
đoàn vẫn được thực hiện thông qua các hình thức 
khác nhau nhằm tối ưu hóa cho công tác bảo vệ và 
mang đến các quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng cho Đoàn viên Công đoàn (ĐVCĐ) – Người lao 
động TĐT. Một số hoạt động phong trào, các cuộc 
thi đều được Tổ Công đoàn và các ĐVCĐ hưởng 
ứng tham gia tích cực hiệu quả, có chất lượng.

Về hoạt động Đoàn thanh niên TĐT. Công tác 
thanh niên luôn nhận được sự quan tâm của Chi 
Bộ, hiện nay số lượng đoàn viên thanh niên trong 
độ tuổi đoàn là 15 đồng chí, mọi hoạt động của chi 
đoàn 13 – Đoàn thanh niên TSC đều có sự tham gia 
hoạt động của phân đoàn TĐT, luôn tích cực tham 
gia các chương trình an sinh, từ thiện an sinh xã 
hội, hiến máu nhân đạo, phục vụ lợi ích chung của 
cộng đồng. 

Sau ba năm thành lập, hoạt động của TĐT đã 
có những bước chuyển mình mạnh mẽ, tạo nền 
móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. 
Ban Giám đốc và cán bộ TĐT nhận thức rõ ràng 
những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong công 
tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại VCB, đồng 
thời không ngừng nỗ lực để đạt chất lượng và hiệu 
quả cao hơn nữa, góp phần phát triển nội lực của 
VCB ngày càng vững mạnh, đạt được mục tiêu 
chiến lược “Ngân hàng đứng đầu về chất lượng 
nguồn nhân lực”.

TĐT tại Ecopark là công trình tiêu biểu của 
VCB, có giá trị đầu tư lớn nên được BLĐ VCB hết 
sức quan tâm và chỉ đạo sát sao ngay từ bước 
lựa chọn phương án tổ chức và quản lý sử dụng 
cơ sở vật chất. TĐT đã tổ chức triển khai công 
tác quản lý tài sản, quản lý vận hành công trình 
bài bản, đúng tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật và đảm 

5. Hoạt động đoàn thể 
Về công tác Đảng, chi bộ 27 không 

ngừng lớn mạnh qua các năm, thể hiện qua sự 
tăng trưởng ấn tượng về số lượng Đảng viên. Năm 
2019, TĐT có 14 Đảng viên, đến năm 2021, con số 
này đã lên tới 35, tăng 2,5 lần. Với sự dẫn dắt của 
NGND, PGS.TS. Kiều Hữu Thiện, Đảng viên luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm, trong 
3 năm qua, chi bộ 27 liên tục được công nhận là 
“Chi bộ hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ”.

Về hoạt động Công đoàn (CĐ), từ năm 2019 
đến nay, mặc dù dịch bệnh Covid ảnh hưởng nhiều 
tới mọi hoạt động, tuy nhiên, không vì thế mà kế

với công tác thi đua khen thưởng của cả hệ thống. 
Số lượng sáng kiến xét công nhận và đề nghị xét 
công nhận qua các năm như sau: (i) Năm 2018: 955 
sáng kiến cấp đơn vị, 596 sáng kiến cấp VCB, 84 
sáng kiến cấp Ngành,  03 sáng kiến cấp toàn quốc; 
(ii) Năm 2019: 941 sáng kiến cấp đơn vị, 292 sáng 
kiến cấp VCB, 73 sáng kiến cấp Ngành, 01 sáng 
kiến toàn quốc; (iii) Năm 2020: 986 sáng kiến cấp đơn 
vị, 373 sáng kiến cấp VCB, 103 sáng kiến cấp Ngành.
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VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Phạm Lê Phương Thảo

Đá	Voi	Mẹ

Thác	Krông	Kmar

Các	đảng	viên	Chi	bộ	Vietcombank	Bắc	
Đà	Nẵng	bên	Đài	tưởng	niệm	các	anh	hùng	

liệt	sỹ	tại	Nghĩa	trang	Liệt	sỹ	quốc	gia	Trường	Sơn

Các	đảng	viên	Chi	bộ	Vietcombank	Bắc	
Đà	Nẵng	bên	Đài	tưởng	niệm	các	anh	hùng	
liệt	sỹ	tại	Nghĩa	trang	Liệt	sỹ	quốc	gia	Đường	9

Từ ngã 5 trung tâm huyện Krông Bông ngược 
về phía dãy Chư Yang Sin khoảng 3km, bạn sẽ 
đến khu du lịch thác Krông Kmar. Bắt nguồn từ 
đỉnh của dãy Chư Yang Sin hùng vĩ, dòng Krông 
Kmar đổ xuống chân núi, tạo thành ngọn thác 
trắng xóa, đánh thức những phiến đá đang ngủ 
say giấc dưới chân cùng thức dậy reo vui giữa 
rừng xanh. Vào các dịp lễ tết, thác Krông Kmar 
luôn nườm nượp khách từ các nơi trong tỉnh đổ 
về tham quan. Trong thác có rất nhiều những tảng 
đá to và có bề mặt phẳng như mặt bàn để du 
khách có thể dừng chân ngắm cảnh hoặc tổ chức 
ăn uống nhẹ ngay giữa không gian núi rừng.

Từ dưới chân thác, bạn có thể đi bộ theo 
dòng thác ngược về hướng thượng nguồn và sẽ 
lên đến nơi bắt đầu của dòng Krông Kmar. Tới nơi 
bạn sẽ rất ngỡ ngàng khi thấy một hồ nước rộng 
xanh trong vắt và sâu hàng chục mét nằm giữa núi 
rừng. Khác với phía dưới luôn ào ào thác đổ, hồ 
nước trên nguồn rất yên tĩnh, bạn có thể nghe rõ 
tiếng chim hót hòa với tiếng cây cối xào xạc trong 
gió, hòa thành bản nhạc du dương của thiên nhiên 
đại ngàn.

Địa điểm cuối cùng tớ muốn dẫn các bạn đến 
thăm là Hang đá Đắk Tuar

Hang đá Đắk Tuar là một hang động thiên 
nhiên nằm cạnh dòng thác Đắk Tuar, cách trung 
tâm xã Cư Pui về phía thượng nguồn chừng 
6km. Trong suốt những năm kháng chiến chống 
Mỹ, hang đá Đắk Tuar là nơi đóng quân của Tỉnh 
ủy Đắk Lắk và các đơn vị bộ đội chủ lực của 
tỉnh. Hệ thống hang đá Đắk Tuar gồm nhiều tầng, 
lớp không gian ẩn sâu vào núi có thể chứa được 
hàng trăm sư đoàn đóng quân và là nơi trú ẩn an 
toàn. Năm 1991, hang đá Đắk Tuar được Bộ Văn 
hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử. Hiện 
nay, đường dẫn vào Đắk Tuar đang được tu bổ, 
di tích đã được tôn tạo để người dân có thể đến 
tham quan.

Nếu có dịp về thăm Đắk Lắk, mời bạn ghé 
thăm Krông Bông, mảnh đất nhỏ nép mình bên 
dãy Chư Yang Sin. Từ TP Buôn Ma Thuột, bạn 
có thể di chuyển bằng xe bus, taxi hoặc xe máy 
đi theo đường quốc lộ 26 đến km số 5 rẽ về tay 
phải đi theo quốc lộ 27 thêm khoảng 30 km về phía 
Nam, đến ngã ba Yang Reh, rẽ về hướng Đông đi 
theo tỉnh lộ 12 thêm khoảng 15km nữa là đến thị 
trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông.

Krông Bông là một huyện vùng sâu vùng xa 
của tỉnh Đắk Lắk, nằm cách TP Buôn Ma Thuột 
khoảng 50 km. Tên gọi Krông Bông xuất phát từ 
tên con sông chính chảy qua địa phận của huyện. 
Trong những năm tháng chiến tranh, đây là vùng 
căn cứ địa cách mạng của tỉnh Đắk Lắk, với địa 
danh nổi tiếng như H9, Hang đá Đăk Tuar...

Nào chúng ta cùng khám phá xem Krông 
Bông bé nhỏ của tôi có gì nhé! Địa điểm đầu tiên 
tôi muốn giới thiệu với các bạn là Đá Voi. Đá Voi 
gồm một cặp đá Voi Cha và đá Voi Mẹ - hai trong 
số những tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. 

Đá Voi nằm trên địa bàn thôn 2 xã Yang Reh, 
cách trung tâm TP. Buôn Ma Thuột khoảng 40km 
theo quốc lộ 27. Đá Voi hiện lên đồ sộ và sừng 
sững như con voi khổng lồ đang cuộn mình say 
giấc giữa núi rừng Tây Nguyên. Theo ước lượng 
thì Đá Voi Mẹ có chiều dài khoảng 200m, chu vi 
dưới chân đá khoảng 500m, cao khoảng hơn 30m 
và nặng hàng vạn tấn. Đá Voi Cha cách Đá Voi Mẹ 
tầm 5km, có kích thước nhỏ hơn so với đá Voi Mẹ: 
chiều dài khoảng 70m và chu vi khoảng 180m. Từ 
mặt đất, bạn có thể leo qua những sườn dốc thoai 
thoải và mất tầm 15 phút để lên đến đỉnh cao nhất 
của tảng đá. Từ trên đỉnh Đá Voi Mẹ, bạn có thể 
phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn những cánh 
đồng lúa xanh mát, những ngọn núi mờ sương, hít 
thở bầu không khí trong lành và mát rượi.

Rời Đá Voi, chúng ta cùng di chuyển đến địa 
điểm tiếp theo là thác Krông Kmar nhé!

Tham gia hành trình về nguồn có Ban 
giám đốc và toàn thể đảng viên thuộc chi bộ 
Vietcombank Bắc Đà Nẵng do bà Hoàng Thị 
Hằng – Bí thư chi bộ, Giám đốc chi nhánh làm 
trưởng đoàn. 

Theo đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, 
điểm đến đầu tiên trong hành trình về đất lửa 
Quảng Trị là Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường 
Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9. 
Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương với 
tấm lòng biết ơn chân thành đối với sự hy sinh 
cao cả của các anh hùng liệt sỹ.

Điểm đến tiếp theo của đoàn là địa danh 
cầu Hiền Lương sông Bến Hải, nơi đã chứng 
kiến những sự kiện lịch sử hào hùng gắn với 
quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước của quân và dân ta. Điểm dừng 
chân khiến mọi người trong đoàn xúc động nhất 
là di tích lịch sử thành cổ Quảng Trị, nơi hàng 
vạn chiến sĩ quân giải phóng đã kiên cường 
chiến đấu, hy sinh để bảo vệ từng tấc đất, làm 
nên bản anh hùng ca bất tử. 

Hành trình về nguồn đầy ý nghĩa đã để lại 
trong lòng mỗi người tham gia nhiều cảm xúc 
và ấn tượng sâu sắc về miền đất Quảng Trị hào 
hùng. Những lời thuyết minh, những vần thơ, 
những trang ảnh, những thuớc phim, những 
hiện vật minh chứng cho sự khốc liệt của chiến 
tranh và những hình ảnh chiến đấu anh dũng 
của các chiến sỹ vẫn nguyên vẹn trong tâm trí 
mỗi người. Trở về với nhịp sống quen thuộc, 
dấu ấn ngày hôm qua nhắc nhở chúng ta biết 
cống hiến và phấn đấu nhiều hơn, sống một 
cuộc đời có ý nghĩa hơn để xứng đáng với thế 
hệ cha anh, những người đã không tiếc máu 
xương của mình để giành lại nền độc lập tự do 
cho dân tộc, cho đất nước những mùa xuân 
trọn niềm vui. 

Hành trình về miền đất lửa Quảng Trị của Chi bộ 
Vietcombank Bắc Đà Nẵng

Krông Bông - Bông hoa ẩn mình giữa núi rừng Tây Nguyên

Nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc, ngày 26/02/2022, chi bộ Vietcombank Bắc Đà Nẵng đã tổ chức hành trình 
về với Quảng Trị, miền đất lửa anh hùng.

Bùi Ngọc Ti Gôn



Cảm nhận về một chuyến đi  

Chuyến hành trình bắt đầu khi ba chiếc xe 
khởi hành từ trụ sở đưa chúng tôi thoát khỏi 
đất Sài Gòn nóng bức, chật chội để đến với 
bầu không khí thoáng đãng nơi đất biển Long 
Hải. Trong khoảng hai tiếng chạy xe, chúng tôi 
băng qua những cung đường tấp nập xe cộ, qua 
những hàng cây đung đưa dưới ánh nắng ban 
mai, lướt qua những ngôi nhà bé nhỏ hai bên 
đường…Giữa trưa, xe dừng lại ở nhà hàng đã 
đặt trước,  nào là trứng chiên, rau muống xào 
tỏi, canh cá điêu hồng, gỏi ngũ sắc…, những 
món ăn được bày biện đẹp mắt làm tâm trạng 
mọi người đã phấn chấn lên rất nhiều sau quãng 
đường dài. Khoảng một giờ, xe di chuyển đến 
resort Oceanami.

Chia phòng xong, tôi ngả lưng xuống chiếc 
giường êm ái và thiếp đi lúc nào không biết ….

“Em ơi, đi chơi check in tắm biển với tụi chị 
không”

Tiếng gõ cửa của chị đồng nghiệp làm tôi 
tỉnh giấc. Đã 3 giờ.

Lê Hà Đăng Thư

Năm 2021 đã qua đi với nhiều khó khăn, biến động, một năm đặc biệt để mọi người 
cảm thông, thấu hiểu và giúp đỡ nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua đại dịch. Và 
chúng tôi mãi không quên một chuyến đi vừa mang tính trải nghiệm vừa mang tính 
chiêm nghiệm, đồng thời để lại những giá trị tích cực và tăng tình đoàn kết, gắn bó 
giữa những anh chị em trong tập thể Trung tâm TTTM TP. Hồ Chí Minh.

“Chị mới tìm thấy chỗ này view đẹp lắm”
“Vâng, chị chờ em”
Tôi đáp, nhanh chóng thay bộ đầm đẹp nhất 

rồi theo chị ra ngoài. Hội chị em phụ nữ chúng 
tôi dẫn nhau ra bờ hồ, nơi có rặng dừa và những 
chiếc ghế dài…

“Nào, chị chụp cho em một tấm thật đẹp 
nha”

“Mình ra chỗ cây dừa này đi, chị thấy ở đây 
view cũng đẹp nè”

“Tạo dáng nào…1….2…3”
Chúng tôi chụp cho nhau những pô ảnh “xì-

tin” và “sang chảnh” nhất, ai cũng là phó nháy 
thiệt có tâm. Bỗng, có người đề xuất:

“Hay mình chụp chung với nhau một tấm 
làm kỉ niệm đi các chị em”

“Tán thành nha”!
Nghĩ là làm, chúng tôi thi nhau tạo dáng, 

người thì đưa tay hình chữ “V”, người thì làm 
mặt xấu, người bắn tim,…Và thế là hội phái đẹp 
của phòng XK2 đã có một bức ảnh thật tươi và 

trẻ như thế, một kỉ niệm khó quên của các chị 
em. Sau đó, chúng tôi lại họp lại với nhóm nam 
để cho ra đời bức ảnh của toàn thể phòng XK2. 
Trong ảnh ánh lên nét rạng rỡ và hạnh phúc của 
mọi người, ai cũng nở nụ cười tươi tắn. Rồi tôi 
cùng mọi người ra biển, nước biển trong veo và 
ấm, hoàng hôn buông xuống, mặt trời nổi lửa 
giữa những áng mây vàng trôi nhè nhẹ...Dường 
như những lo âu, vất vả bị những con sóng ào 
ào xóa mất, trên mặt ai nấy chỉ còn đọng lại niềm 
vui sau những khó khăn, bộn bề của cuộc sống.  

Khi màn đêm buông xuống, những ngôi sao 
tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời, tập thể Trung 
tâm TTTM TP. Hồ Chí Minh hội tụ trong buổi 
gala dinner. Bàn buffet được bày biện rất bắt 
mắt, sặc sỡ, nào là tôm hùm sốt tiêu xanh,hào 
nướng muối ớt, mực xào sả ớt, rau xà lách trộn 
sốt mayonaise, bánh tiramisu, mousse, trái cây 
tươi,…làm nên một bữa ăn thịnh soạn. Khẩu 
hiệu của buổi gala là “Cảm ơn tình yêu”, để 
cảm ơn và tri ân sự cống hiến của tập thể cán 
bộ nhân viên Trung tâm TTTM TP. Hồ Chí Minh, 
những người đã trao đi tuổi trẻ cùng nhiệt huyết, 
đam mê cho công việc và dành cho nơi đây trái 
tim chân thành nhất. 

Buổi lễ bắt đầu bằng màn phát biểu của 
chị Trương Thị Diệu Quế - Giám đốc Trung tâm 
TTTM tặng cho tập thể anh chị em. Màn phát 
biểu của chị thật sâu sắc và cảm độnglàm cả hội 
trường lắng đọng để tập trung lắng nghe.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau chơi những 
trò chơi cực kì gay cấn với những phần quà   

hấp dẫn, mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái. 
Qua những trò chơi này, chúng tôi phải chứng 
tỏ teamwork và tinh thần đoàn kết để vượt qua 
những thách thức khó khăn, tình đồng nghiệp 
thêm gắn kết.  

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc với những 
giọng ca “cây nhà lá vườn” mang lại cho mọi 
người bữa tiệc âm nhạc du dương, đa sắc màu.
Chúng tôi chụp lại những bức ảnh kỉ niệm một 
ngày trọn vẹn những cảm xúc tuyệt vời nhất 
bên đồng nghiệp, một ngày mang lại những giá 
trị và trải nghiệm lớn mà mỗi người tự đúc kết 
cho riêng bản thân. Những kỉ niệm của Trung 
tâm TTTM TP. Hồ Chí Minh chúng tôi có với nhau 
hơn bảy, tám năm qua thu gọn lại trong một bức 
ảnh với những xúc cảm thân thương như một 
gia đình lớn.  
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Gửi bà yêu thương
Lê Trần Diễm

Hôm nay tôi bắt chuyến xe khi thành 
phố vừa lên đèn, tạm xa Sài Gòn 
hoa lệ, tạm xa những bộn bề của 

bàn giấy, hồ sơ… tôi lại trở về quê nhà thân 
yêu của mình. Quê tôi ở miền Tây Nguyên đầy 
nắng gió, nơi nổi tiếng với những đồi cà phê 
bạt ngàn, nằm tốt tươi trên những mảnh đất 
đỏ bazan màu mỡ. Xe dừng ngoài đường lộ lúc 
tờ mờ sáng. Mặc dù ba thường dặn tôi: “Khi 
nào tới nơi nhớ nói ba ra đón nhé con!”, nhưng 
lúc nào cũng vậy, tôi thích được tự mình đi bộ 
về nhà trên con đường làng quen thuộc. Và lúc 
nào cũng vậy, mỗi khi đi trên con đường đầy 
hoa cỏ dại và hoa mười giờ phủ kín hai bên 
đường, được lắng nghe tiếng gà gáy trong 
không gian tĩnh mịch buổi sớm, được ngước 
nhìn bầu trời còn sót lại những vì sao lấp lánh, 
bầu trời vẫn hiền lành, trong trẻo như ngày nào 
tôi đã đứng dưới ấy, tôi lại thấy mình như nhỏ 
lại, lại trở về tuổi thơ êm đềm và nhiều kỹ niệm 
của mình ở ngôi làng này. Và rồi, khi vừa tới 
khúc quanh cuối đường, khi những hàng cau 
thẳng tắp hiện ra, tôi càng nhớ về ngày xưa da 
diết biết nhường nào, nhớ về một người gắn 
liền với những hàng cau, miếng trầu trong ký ức 
của riêng tôi, đó là bà nội tôi. Tôi thấy lâng lâng, 
bước đi dường như nhanh hơn để mong về với 
nội và như muốn nói: Nội ơi, con đã về rồi đây!

Nhà ông bà nội tôi nằm kế bên nhà tôi, chỉ 
cách nhau một bức vách. Thế nên, tuổi thơ của 
tôi gắn liền với ông bà nội. Bà nội bị đau chân 
khi về già nên bà không thể đi được. Bà hay 
ngồi trên tấm phản dài bằng gỗ, mắt nheo nheo 
nhìn ngoài sân, nom thấy đứa cháu nào là bà 
lại gọi vào để hỏi han. Bà có nhiều cháu, nhưng 
có vẻ bà thương tôi nhất, vì tôi hay chơi với bà 
và say mê với những câu chuyện của bà hay 
kể nhất. 
Bà có một bộ cơi trầu làm bằng vỏ đạn thời 
chiến tranh. Cứ dăm ba bữa, ông nội lại đi hái 
về cho bà một nắm lá trầu, ông đi chợ mua vài 
quả cau, một ít vôi đỏ, và một loại vỏ cây gì đấy 
rất lạ. Tôi luôn túc trực chỉ chờ bà bày lá trầu 
ra, bà bắt đầu cắt tỉa lá, quẹt vôi, cuộn tròn rồi 
têm trầu lại rất gọn ghẽ. Sau đó đợi bà cho một 
miếng trầu, một miếng cau, một chút vỏ cây 
vào chiếc cơi trầu, tôi lúc nào cũng xin được 
đâm trầu cho bà. Bà vừa nhai trầu móm mém, 
vừa nhìn tôi cười âu yếm, hình ảnh đó khiến tôi 
không thể nào lãng quên được.

Viết thương gửi bà nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

dành cả ngày để nghe tin tức thời sự đây đó và 
những bài hát hay về quê hương. Radio cũng 
như người bạn của bà, xua bớt nổi buồn của bà 
khi không đi lại được. Mỗi khi tôi sang chơi, bà 
đều kể cho tôi nghe những tin tức mới nhất bà 
vừa nghe được. Tôi còn nhớ những đêm trăng 
sáng vằng vặc, tôi thường đòi sang nhà bà nội 
ngủ, bà phe phẩy chiếc quạt cho tôi mát, và hai 
bà cháu nằm nghe radio cho đến khi không dò 
được đài nào phát nữa thì mới thôi.

Tôi còn nhớ những bài thơ, bài ca dân gian 
rất hay về cuộc sống người nông dân bình dị, 
về Bác Hồ, về lòng yêu nước mà bà đã từng 
đọc cho tôi nghe. Những bài thơ êm đềm như 
tuổi thơ êm đềm của chính tôi thuở còn bà nội 
ở bên cạnh. 

Thế nhưng giờ đây bà đã không còn nữa, 
bà mất sau khi trải qua những ngày đau ốm của 
tuổi già, lúc đó tôi đã là cô sinh viên đại học năm 
thứ hai. Những ngày cuối cùng, bà thậm chí còn 
không nhớ tôi là ai, mặc dù bà từng được mọi 
người biết đến là người có trí nhớ rất sáng suốt. 
Giờ nghĩ lại, tôi ước gì tôi đã có thể làm được 
nhiều thứ hơn cho bà để bà có những ngày cuối 
đời vui vẻ nhiều hơn bên con cháu.

Hôm nay là ngày giỗ của bà. Tôi thắp một 
nén nhang thơm lên bàn thờ, nhìn di ảnh bà 
tôi lại càng thương bà nhiều hơn. Nội ơi, vì nội 
cũng như hiện thân của rất nhiều người bà, 
người mẹ Việt Nam đã trải qua biết bao những 
năm tháng thăng trầm đầy khó khăn của lịch 
sử, vì nội là người đặc biệt đã đem đến cho con 
một tuổi thơ quá đỗi đáng nhớ và ngọt ngào, và 
nội chính là một trong những người phụ nữ con 
yêu thương và trân trọng nhất trong suốt cuộc 
đời này.

Tôi còn nhớ mỗi khi tôi bị đòn roi, tôi lại hay 
chạy vào giường của bà nằm kế bên bà, vì chỉ 
lúc đó có mỗi bà có thể dành hàng giờ nghe tôi 
khóc thút thít, còn bà thì dỗ dành an ủi. Sau khi 
những vết đòn roi đã thôi nhức nhối và nổi ấm 
ức của tôi chìm xuống, bà bắt đầu kể cho tôi 
nghe những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, 
những câu chuyện mặc dù tôi đã nghe kể trước 
đó không nhớ biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi 
vẫn cứ thích nghe bà kể lại. Mặc dù không thể 
đi được, nhưng bà có một trí nhớ rất tốt và đầu 
óc minh mẫn, bà kể cho tôi nghe rất nhiều câu 
chuyện về thời chiến tranh gian khổ, về những 
chú bộ đội dũng cảm, và cả những câu chuyện 
khi bà che dấu cho bộ đội như thế nào. Tôi, một 
đứa trẻ sống trong thời đất nước đã thôi tiếng 
bom đạn, đã không giấu nổi niềm say mê với 
vô vàn câu chuyện thú vị ấy của bà. Những câu 
chuyện đã phần nào kết nối được những thế hệ 
ở cách rất xa nhau.

Ba tôi mua cho bà một chiếc radio nhỏ, đối 
với bà đó là tài sản lớn nhất, bà thường dành cả 
ngày để nghe tin tức thời sự đây đó và những 
bài hát hay về quê hương. Radio cũng như 
người bạn của bà, xua bớt nổi buồn của bà khi 
không đi lại được. Mỗi khi tôi sang chơi, bà đều 
kể cho tôi nghe những tin tức mới nhất bà vừa 
nghe được. Tôi còn nhớ những đêm trăng sáng 
vằng vặc, tôi thường đòi sang nhà bà nội ngủ, 
Tôi còn nhớ mỗi khi tôi bị đòn roi, tôi lại hay 
chạy vào giường của bà nằm kế bên bà, vì chỉ 
lúc đó có mỗi bà có thể dành hàng giờ nghe tôi 
khóc thút thít, còn bà thì dỗ dành an ủi. Sau khi 
những vết đòn roi đã thôi nhức nhối và nổi ấm 
ức của tôi chìm xuống, bà bắt đầu kể cho tôi 
nghe những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, 
những câu chuyện mặc dù tôi đã nghe kể trước 
đó không nhớ biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi 
vẫn cứ thích nghe bà kể lại. Mặc dù không thể 
đi được, nhưng bà có một trí nhớ rất tốt và đầu 
óc minh mẫn, bà kể cho tôi nghe rất nhiều câu 
chuyện về thời chiến tranh gian khổ, về những 
chú bộ đội dũng cảm, và cả những câu chuyện 
khi bà che dấu cho bộ đội như thế nào. Tôi, một 
đứa trẻ sống trong thời đất nước đã thôi tiếng 
bom đạn, đã không giấu nổi niềm say mê với 
vô vàn câu chuyện thú vị ấy của bà. Những câu 
chuyện đã phần nào kết nối được những thế hệ 
ở cách rất xa nhau.

Ba tôi mua cho bà một chiếc radio nhỏ, 
đối với bà đó là tài sản lớn nhất, bà thường 
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Ảnh bìa: Chào mừng ngày thành lập 
Vietcombank 1/4

Phó Tổng Giám đốc
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
Vietcombank

Kích thước: 19x27cm.
Giấy phép xuất bản Bản tin số 04/GP-XBBT do
Cục Báo Chí - Bộ TT&TT cấp ngày 27/01/2022
In tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội. 
Số lượng bản in được cấp phép: 4.000 quyển

Ảnh: Hòa Nguyễn

Chúc mừng 
sinh nhật VCB

Chúc mừng sinh nhật Vietcombank
Năm mươi chín năm mùa xuân vinh quang

Đảng tiên phong dẫn dắt chỉ đường
Luôn kiên định, đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhớ những bậc tiền bối, lão thành cách mạng
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Đã hy sinh để xây dựng ngành ngân hàng
Cục ngoại hối, tiền thân Vietcombank

Lớp lớp hôm nay, luôn khắc ghi trong tim
Tiếp bước cha ông, đồng lòng cùng đoàn kết
Vững mạnh kinh doanh và xây dựng Tổ quốc

Vững tay chèo, vững một niềm tin.

Mừng sinh nhật năm mươi chín mùa xuân
Đường tương lai rộng mở phía trước

Vietcombank luôn phát huy đổi mới
Dựng xây đất nước, hội nhập 5 châu

Học tập Bác, Chủ tịch Hồ Chí Minh
Năm mươi chín năm, mùa Xuân đại thắng !

Hà Nội, ngày 18/03/2022

Đào Xuân Hóa

Nhà	thơ	Huy	Cận	đã	từng	viết:
Chị	em	tôi	tỏa	nắng	vàng	lịch	sử

Nắng	cho	đời	nên	nắng	cũng	cho	thơ…
Người phụ nữ từ trước đến nay luôn là một phần của 

thế giới, một phần của lịch sử, tạo nắng cho bầu trời, và 
là nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca. Chính vì vậy mà 
cả thế giới luôn dành những ngày đặc biệt cho nửa thế 
giới yêu thương ấy. Khi tháng 3 gọi hoa bưởi thơm man 
mác xao xuyến qua các con phố, với những sắc xuân tràn 
ngập mọi nẻo đường, gọi không khí ấm áp và rạng rỡ, đó 
cũng là thời điểm chúng ta hân hoan chào đón ngày lễ 
mùng 8/3, ngày lễ ca ngợi vẻ đẹp người phụ nữ, và thêm 
tự hào tôn vinh cho các giá trị họ mang lại.

Hòa với không khí ấy, tại phòng Chứng từ xuất khẩu 
1- Trung tâm tài trợ thương mại ở Hà Nội, khi mà quân 
số có tới 21 thành viên mà chỉ có 3 anh nam vì đặc thù 
công việc, ngày 8/3 năm nào cũng trở nên ý nghĩa theo 
một cách riêng. 

Khi quân số áp đảo phòng là phụ nữ, các câu chuyện 
đời thường xung quanh công việc mà các bạn có thể 
nghe thấy sẽ là màu son nào đang hot thế nhỉ, kiểu váy 
nào đang thịnh hành hiện nay đến chuyện bỉm loại nào 
cho bé sẽ tốt hơn, bài văn cho con nên sửa sao đây… 
Sự quan tâm và sẻ chia từ những công việc nội trợ, chăm 
sóc gia đình hàng ngày khiến các chị em  xích lại gần 
nhau, và rồi hiểu nhau hơn. Điều đó đã giúp cho tất cả 
chúng tôi khi cần phối hợp công việc theo nhóm thì sự ăn 
ý tương trợ giữa các chị em hiệu quả hơn rất nhiều. Với 
đặc thù công việc tư vấn tạo lập kiểm tra Bộ chứng từ, 
hay hóm hỉnh hơn còn gọi là chuyên gia bắt lỗi, sự cẩn 
thận đòi hỏi tối đa, khiến cho các chị em luôn tập trung 
hết mình vào công việc, mắt nhìn không sót từng dấu 
chấm dấu phẩy đảm bảo sự chỉn chu cho từng giao dịch 
ngay cả khi khối lượng công việc có khổng lồ tới đâu. 
Trong tập thể ấy, tôi còn cảm nhận được tình cảm các chị 
em dành cho nhau như những người cô, người chị dành 
cho cháu gái, em gái mình. 

Mùng 8/3 năm nay đặc biệt hơn khi mà quân số 
phòng cũng có những F0, F1 nhưng tất cả đều rạng rỡ 
vì sự quan tâm với những bó hoa, cốc trà sữa của các 
anh em. Tất cả tạo nên nụ cười rạng rỡ, sự khích lệ với 
những niềm quan tâm giản dị ấy. Tà áo dài truyền thống 
bay bay, như những cánh hoa tỏa hương cho đời, như 
những con ong chăm chỉ cống hiến cho gia đình nhỏ và 
ngôi nhà chung Vietcombank.

Thầm nhớ tới một đoạn thơ ngắn, với những lời 
lẽ đầy tự hào và kiêu hãnh và truyền cảm hứng cho 
các thệ hệ tiếp theo về ngôi nhà chung Vietcombank 
như tình yêu mẹ hiền.

“Mẹ em khoác lên mình màu áo xanh
Màu xanh đầy tự hào và kiêu hãnh

Hay linh hoạt túc trực bên bàn sách
    Mẹ em là nhân viên Vietcombank…”

Gửi Yêu Thương
Nguyễn Thị Ngọc
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