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Tiếp nối thành công của các kỳ Đại hội đồng 
cổ đông trước, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 
thứ 15 ghi nhận những thành quả đáng tự hào của 
hoạt động kinh  doanh 2021, trong bối cảnh phải đối 
diện với những khó khăn, thách thức chung chưa từng 
có trong tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 
kéo dài, Vietcombank đã hoàn thành xuất sắc kế 
hoạch kinh doanh, giữ vững vị trí ngân hàng số 1 về 
chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Tại các chi nhánh, Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm 
kỳ 2022 - 2027 được tổ chức thành công tốt đẹp với 
sự ghi nhận nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà 
tuổi trẻ của các Đoàn cơ sở đã đạt được trong việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 
2017 - 2022, hy vọng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các 
Đoàn cơ sở sẽ hoạt động ngày càng hiệu quả, xây dựng 
tổ chức Đoàn đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, các hoạt động nổi bật như ký kết 
thỏa thuận hợp tác, tài trợ tín dụng, hoạt động đào 
tạo,… tại các Chi nhánh trong toàn hệ thống cũng được 
Chung NIỀM TIN 345 chuyển tải qua những trang viết 
sinh động.

Khép lại tháng 5 rực rỡ là dấu ấn của các hoạt 
động an sinh với mục tiêu phát triển bền vững vì cộng 
đồng; hành trình về nguồn ý nghĩa của các chi nhánh 
với mong muốn khơi dậy tinh thần “Uống nước nhớ 
nguồn” và niềm tự hào - tự tôn dân tộc cho mỗi cán bộ, 
đảng viên Vietcombank.

Bạn thân mến, thành công là một hành trình 
không ngừng nỗ lực và cố gắng, hành trình 
ấy vẫn luôn được Vietcombank nuôi dưỡng 
mỗi ngày để ngày càng rực rỡ và phát triển 
hơn nữa. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng 
thương hiệu Vietcombank trong suốt những 
năm qua, hãy tiếp tục theo dõi và cùng 
Vietcombank chờ đón những thành công mới 
trong tương lai nhé!

Trân trọng, 
Ban Biên tập

Quý độc giả thân mến,

Chúng ta vừa bước qua một tháng 5 rực lửa, 
chào đón rất nhiều ngày lễ quan trọng của đất nước, 
đặc biệt là hành trình 17 ngày đáng nhớ của SEA 
Games 31 tại Việt Nam. Là một Vietcombank-ers nói 
riêng và một người dân của đất nước Việt Nam nói 
chung, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều hân hoan 
trong niềm tự hào của dân tộc không chỉ với thành 
tích xuất sắc của Đoàn thể thao nước nhà mà còn là 
những hình ảnh đẹp, ấn tượng sâu sắc trong mắt bạn 
bè quốc tế về một kỳ SEA Games thành công rực rỡ và 
một Việt Nam tươi đẹp, mến khách.

Lựa chọn chủ đề Ánh dương rực rỡ, Chung 
NIỀM TIN 345 mong muốn được hòa trong niềm vui 
hân hoan của đất nước, đồng thời chia sẻ đến bạn đọc 
một Vietcombank tỏa sáng rạng rỡ trong tháng 5 khi 
là đại diện duy nhất tại Việt Nam có mặt trong Top 
1000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu do 
Forbes bình chọn; Dịch vụ ngân hàng số VCB DigiBiz 
được vinh danh tại giải Sao Khuê 2022.
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TẠI VIỆT NAM CÓ MẶT TRONG TOP 1000
DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT LỚN NHẤT TOÀN CẦU 
DO FORBES BÌNH CHỌN

VIETCOMBANK  
ĐẠI DIỆN DUY NHẤT

Bài và ảnh: Bùi Hồng Hải

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách Global 2000 năm 2022 xếp hạng 2.000 Doanh nghiệp lớn nhất thế 
giới theo 4 tiêu chí là doanh thu, lợi nhuận thuần, tổng tài sản và giá trị thị trường.

Forbes sử dụng số liệu tài chính của 12 tháng gần nhất tính đến ngày 22/04/2022 để xếp hạng các doanh 
nghiệp trên toàn cầu.

Theo Forbes, có 58 quốc gia sở hữu đại diện trong danh sách Global 2000 năm 2022. Trong đó, Mỹ tiếp 
tục là đất nước đứng đầu về số lượng doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu với 590 công ty, tiếp theo là Trung Quốc/
Hồng Kông (351) và Nhật Bản (196).

Thống kê cụ thể về thứ hạng và các chỉ tiêu tài chính được thể hiện trong bảng dưới đây:

Theo thống kê từ năm 2015 đến nay, thứ hạng của Vietcombank đã được cải thiện đáng kể từ 1.985 
lên 950, lọt vào Top 1000 Doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu do Forbes bình chọn. Bốn đơn vị 
khác còn lại của Việt Nam lần lượt có vị trí là 1.560, 1.564, 1.605 và 1.854 trong Top 2000 mà Forbes 

bình chọn.

Forbes cho biết các doanh nghiệp trong danh sách Global 2000 năm nay có tổng doanh thu khoảng 47.600 
tỷ USD, tổng lợi nhuận 5.000 tỷ USD, tổng tài sản 233.700 tỷ USD và tổng vốn hóa 76.500 tỷ USD.

Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tại Việt Nam có tổng tài sản hơn 1,4 triệu tỷ đồng và giá trị vốn hóa 
cao nhất trong các TCTD niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện Vietcombank có gần 22.000 
nhân viên với mạng lưới hoạt động rộng khắp lãnh thổ Việt Nam gồm trụ sở chính tại Hà Nội và hơn 600 chi 
nhánh, phòng giao dịch trên phạm vi cả nước.

Định hướng chiến lược của Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 2030 là giữ vững vị thế Ngân hàng số 
1 tại Việt Nam, trở thành một trong 100 Ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á, 300 tập đoàn ngân hàng tài chính 
lớn nhất thế giới, 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn cho sự phát triển bền vững 
của Việt Nam.

Với những thành quả đã đạt được trong gần 60 năm thành lập và phát triển, Vietcombank đang củng cố 
nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Vietcombank dẫn đầu trong các doanh nghiệp Việt Nam trong Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Forbes
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Vietcombank là đại diện duy nhất tại Việt Nam có mặt trong Top 1000 doanh 
nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu do Forbes bình chọn

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

Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Vietcombank Vũng Tàu và Hodeco ký kết hợp tác tài trợ tín dụng khách hàng dự án 
The Light City

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ của Vietcombank được nghiệm thu Xuất sắc

Dịch vụ ngân hàng số VCB DigiBiz của Vietcombank được trao giải Sao Khuê 2022

Vietcombank: Khuyến cáo khi chuyển khoản nhầm

Vietcombank Hưng Yên – Về vùng đất thiêng của Tổ quốc

TIÊU ĐIỂM
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VIETCOMBANK 
CÔNG BỐ 

QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ 
LÃNH ĐẠO CẤP CAO TẠI 

TRỤ SỞ CHÍNH
Bài: Đặng Kim Thành - Ảnh: Nguyễn Duy Thanh

Ngày 26/04/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ 
chức Lễ công bố các quyết định nhân sự lãnh đạo 
cấp cao tại Trụ sở chính. Buổi Lễ được tổ chức 
dưới hình thức trực tiếp và thông qua hệ thống 
Truyền hình hội nghị (THHN) cù ng MSTeams.

Tham dự buổi lễ, về phía Ngân hàng Nhà nước 
(NHNN) Việt Nam, có ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ 
trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) cùng chuyên viên 
của Vụ TCCB. Về phía Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương (DNTW), có ông Nguyễn Việt Thanh - Phó 
Trưởng Ban Tổ chức.

Về phía Vietcombank, có ông Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); 
ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách Ban Điều hành (BĐH); các ông bà là ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐQT, thành viên 
BĐH, Ban Kiểm soát, Giám đốc Khối, Kế toán trưởng; 
Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; Trưởng/
Phó Phụ trách các đơn vị thuộc Trụ sở chính (làm việc 
tại địa bàn Hà Nội); Giám đốc các Chi nhánh tại địa 
bàn Hà Nội, Chủ tịch HĐTV/HĐQT các Công ty/Ngân 
hàng con: VCBL, VCB Lào, VCBS, VCBR, VCB Money, 
Vina�ico; Giám đốc Công ty VCBS. Tại điểm cầu Văn 
phòng đại diện khu vực phía Nam và các Chi nhánh 
trong toàn hệ thống Vietcombank (qua hệ thống 
THHN và công cụ MsTeams): Trưởng/Phó Phụ trách 
các ban/bộ phận/đơn vị Trụ sở chính (làm việc ngoài 
địa bàn Hà Nội); Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách 
điều hành các Chi nhánh ngoài địa bàn Hà Nội.

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại 
buổi lễ

Tân Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Cường phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Thành viên 
HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank đã công 
bố Quyết định số 888/QĐ-VCB-TCNS, bổ nhiệm ông 
Nguyễn Việt Cường - Giám đốc Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình giữ 
chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam kể từ ngày 26/04/2022; Quyết định 
số 555/QĐ-VCB-TCNS, tuyển dụng và bổ nhiệm ông 
Trần Thanh Nam - Cố vấn toàn cầu ngân hàng số Timo 
giữ chức vụ Giám đốc Khối vận hành và Giám đốc đổi 
mới sáng tạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam kể từ ngày 26/04/2022.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các nhân 
sự được tuyển dụng, điều động và bổ nhiệm, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng đánh giá cao 
tân Phó Tổng Giám đốc Vietcombank với kinh nghiệm 
hơn 23 năm công tác, từng kinh qua nhiều vị trí công 
việc trong hệ thống Vietcombank, tích lũy được nhiều 
kinh nghiệm thực tiễn, hữu ích cho công tác quản lý 
điều hành ở tầm vĩ mô. Việc bổ sung ông Nguyễn Việt 
Cường vào Ban lãnh đạo sẽ giúp Vietcombank tăng 
cường năng lực quản trị điều hành để thực hiện mục 
tiêu chiến lược 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 
2030; thể hiện tốt hơn vai trò chủ lực, chủ đạo của 
NHTM Nhà nước trong thực hiện chính sách tiền tệ, 
phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Đối với tân Giám đốc Khối vận hành và Giám 
đốc Đổi mới sáng tạo, Chủ tịch HĐQ Vietcombank 
đá nh giá : ông Trần Thanh Nam được Ban lãnh đạo 
Vietcombank và các nhà tuyển dụng khác trên thị 
trường đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, 
chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin, đã có hơn 
20 năm kinh nghiệm làm việc, trải qua nhiều vị trí 
quản lý, cố vấn cấp cao tại Tổ chức tín dụng và doanh 
nghiệp hoạt trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ tài 
chính, ngân hàng. Với việc tuyển dụng ông Trần Thanh 
Nam làm Giám đốc Khối Vận hành và Giám đốc Đổi 
mới sáng tạo đầu tiên của Vietcombank, Ban lãnh đạo 
Vietcombank kỳ vọng ông bằng năng lực, kinh nghiệm 
của mình sẽ đóng góp tích cực cho việc hoạch định, 
triển khai thành lập và đưa Khối Vận hành cùng Trung 
tâm Đổi mới sáng tạo của Vietcombank sớm đi vào

Ban lãnh đạo Vietcombank chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Việt Cường và ông Trần Thanh Nam

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) 
trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Thanh Nam - tân Giám đốc 
Khối vận hành và Giám đốc Đổi mới sáng tạo Vietcombank

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng cũng đã chỉ đạo và giao những nhiệm vụ cụ thể cho cá c tân 
lã nh đạ o vừ a đượ c bổ  nhiệ m.

Thay mặt cho các nhân sự được tuyển dụng, điều động và bổ nhiệm, ông Nguyễn Việt Cường - tân Phó 
Tổng Giám đốc bày tỏ vinh dự đối với những ghi nhận và tin tưởng của các cấp lãnh đạo và các cơ quan hữu 
quan đã ủng hộ, phê duyệt và bổ nhiệm ông vào vị trí công tác mới. Tân Phó Tổng giám đốc Vietcombank cũng 
nhìn nhận về những thách thức, vận hội phát triển và cam kết nghiêm túc bám sát chỉ đạo điều hành của NHNN 
Việt Nam, của Ban lãnh đạo Vietcombank; nỗ lực, nắm bắt ngay các công việc ở vị trí mới; cố gắng hoàn thành 
và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Ban lãnh đạo Vietcombank giao. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Khối vận hành và Giám đốc đổi mới sáng tạo Trần Thanh Nam 
bày tỏ niềm vinh dự khi đã được Ban lãnh đạo Vietcombank tin tưởng và lựa chọn đứng trong hàng ngũ 
Vietcombank. 

Vớ i việ c bổ  nhiệ m thêm 2 thà nh viên mớ i, Ban điề u hà nh củ a Vietcombank hiệ n có  13 thà nh viên gồ m 1 
Phó  Tổng Giám đốc phụ  trá ch Ban Điều hành, 8 Phó  Tổng Giám đốc và  3 Giá m đố c Khố i (Nhân sự , Công nghệ  
thông tin và  Chuyể n đổ i số , Vậ n hà nh) và  01 Kế  toá n trưở ng.

hoạt động, qua đó ngày càng tối ưu hóa công tác vận hành 
của hệ thống Vietcombank, đồng thời tạo những chuyển biến căn bản và tích cực đối với hoạt động đổi mới sáng 
tạo của Vietcombank.

TIÊU ĐIỂMTIÊU ĐIỂM
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VIETCOMBANK TỔ CHỨC
THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 

LẦN THỨ 15 NĂM 2022
Bài: Đặng Kim Thành - Ảnh: Nguyễn Duy Thanh

Tới dự Đại hội, có các vị đại biểu, khách quý: ông 
Vũ Việt Phương – Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Nội chính 
Trung ương; bà Phạm Thị Lan Anh – Phó Vụ trưởng 
Vụ 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; về phía Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) Việt Nam, có: ông Nguyễn Ngọc 
Cường – Cục trưởng Cục 1, Cơ quan Thanh tra giám 
sát Ngân hàng – NHNN Việt Nam; ông Lê Anh Xuân – 
Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán; bà Hoàng Huyền 
Châm – Phó Giám đốc NHNN Việt Nam – Chi nhánh 
Hà Nội. Về phía Bộ Công an, có: Thượng tá Giang Tự 
Trọng – Phó Trưởng phòng Tài chính Ngân hàng thuộc 
Cục C03. Về phía Kiểm toán độc lập, có: ông Trần Đình 
Vinh – Phó Tổng Giám đốc KPMG. Cùng dự có các ông/
bà là đại diện lãnh đạo Phòng tổng hợp – Văn phòng 
Đảng ủy Khối DNTW; đại diện lãnh đạo Phòng quản lý 
các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng – NHNN 
Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội; cán bộ Cục C03 Bộ Công 
an.

Sáng ngày 29/04/2022, tại Hội trường 
Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực 
Vietcombank, khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
(ĐHĐCĐ) lần thứ 15, năm 2022.

Về phía Vietcombank có: ông Phạm Quang Dũng 
– Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; ông Nguyễn 
Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban Điều 
hành, các ông bà là thành viên HĐQT, Ban Điều hành, 
Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối; Giám 
đốc/Trưởng các đơn vị tại TSC; các ông bà là Giám đốc, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn của 
các Chi nhánh, Công ty trực thuộc, Trưởng Văn phòng 
đại diện của Vietcombank. Đặc biệt đại hội có sự tham 
dự của các Quý cổ đông là các nhà đầu tư, tổ chức, cá 
nhân đã đặt niềm tin cùng đồng hành phát triển với 
Vietcombank.

 Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa đại hội 
gồm: ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; 
ông Đỗ Việt Hùng – Thành viên HĐQT, Thành viên; ông 
Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT, Thành viên; 
ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Phụ 
trách Ban Điều hành, Thành viên; bà Phùng Nguyễn 
Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc, Thành viên; ông Lê Anh 
Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, NHNN Việt 
Nam, Thành viên.

Đoà n Chủ  tọ a điề u hà nh Đại hội đồng cổ đông 
Vietcombank năm 2022

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Vietcombank năm 2022

Tạ i Đại hội, cổ  đông đã  nghe ông Phạm Quang Dũng – Chủ  tị ch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt 
động năm 2021 và định hướng năm 2022; ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban Điều 
hành trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng 2022; ông 
Lại Hữu Phước – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 
và định hướng hoạt động năm 2022… Cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Theo đó, với sự 
nhất trí cao, ĐHĐCĐ đã bầu bà Trần Mỹ Hạnh – Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Vietcombank là thành viên Ban 
Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 Năm 2021, trong bối cảnh phải đối diện với những khó khăn, thách thức chung chưa từng có tiền lệ do 
ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài với nhiều biến chủng nguy hiểm, Vietcombank đã hoàn thành xuất sắc 
kế hoạch kinh doanh, giữ vững vị trí ngân hàng số 1 về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, Vietcombank 
đã trích lập 100% dự phòng rủi ro cho dư nợ cơ cấu, sớm trước 2 năm so với thời hạn quy định của Ngân hàng 
Nhà nước. Kết quả kinh doanh ấn tượng của Vietcombank đã được thị trường đón nhận rất tích cực, đưa quy 
mô vốn hóa của ngân hàng đạt 16,7 tỷ đô la Mỹ khi khép lại năm 2021. 

 Với hiệu quả kinh doanh vượt trội, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có đóng góp lớn nhất cho ngân sách 
Nhà nước với quy mô nộp ngân sách ~ 11.000 tỷ đồng trong năm 2021. 

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng chủ động tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội (ASXH) vì cộng 
đồng, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của một thương hiệu lớn. Trong năm 2021, Vietcombank đã thực hiện các 
chương trình ASXH với tổng số tiền cam kết ~ 723 tỷ đồng, trong đó ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 
số tiền ~ 381 tỷ đồng. Vietcombank đã triển khai một loạt các chương trình, hoạt động ủng hộ, ưu đãi, tri ân các 
lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ. 

Tiếp nối những thành công trong năm 2021, hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong quý 1 năm 
2022 ghi nhận những kết quả ấn tượng, xứng danh vị thế Ngân hàng số 1 về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Sau khi xem xé t và  trao đổ i, Đại hội đã  phê duyệt các định hướng lớn và chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 
cơ bản cho năm 2022. Cụ thể gồm: (i) Phương châm hành động: Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững; (ii) Quan 
điểm chỉ đạo điều hành: Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo; (iii) Các chỉ tiêu chính: Tổng tài sản: tăng 8%; 
huy động vốn: tăng 9%; dư nợ tín dụng: tối đa tăng 15%; lợi nhuận trước thuế: tăng tối thiểu 12%; tỷ lệ nợ xấu: 
thấp hơn 1,5%; chi trả cổ tức: theo phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các tỷ lệ đảm bảo an toàn 
hoạt động theo quy định hiện hành của NHNN.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 của Vietcombank đã biểu 
quyết thông qua nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát 
triển bền vững của Vietcombank theo mục tiêu đã đặt ra.

Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tại Đại hội Các Cổ đông biểu quyết tại Đại hội
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VIETCOMBANK phối hợp cùng 
Học viện Quốc phòng tổ chức Tọa đàm

Bài và ảnh: Đặng Kim Thành

Chiều ngày 12/05/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối 
hợp cùng Học viện Quốc phòng tổ chức Tọa đàm “Hoạt động kinh doanh kết hợp giữa phát triển 

kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng và an ninh”.

Tham dự sự kiện, về phía Học viện Quốc phòng, có sự tham dự của các đồng chí (đ/c): Thượng tướng, 
PGS.TS Trần Việt Khoa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc; 
Thiếu tướng Bùi Huy Biết – Phó Chính ủy và các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc; đại diện các 
cơ quan của Học viện Quốc phòng; cùng 65 học viên của lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 1 khóa 85. 

Về phía Vietcombank có: đ/c Phạm Quang Dũng – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT; đ/c Hồng Quang – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự; đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó 
Tổng giám đốc; đ/c Đinh Thị Thái – Phó Tổng giám đốc; đ/c Lê Quang Vinh – Phó Tổng giám đốc; đ/c Nguyễn 
Việt Cường – Phó Tổng giám đốc; đ/c Lê Hoàng Tùng – Kế toán trưởng cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, 
ban tại TSC.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã nghe Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa – Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc. 

 “HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KẾT HỢP GIỮA PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI GẮN VỚI QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH”

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank đồng chủ trì và phát biểu tại Tọa đàm, đ/c Phạm Quang Dũng – Ủy 
viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã bày tỏ lời cảm ơn trân trọng nhất tới Ban 
Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 1 khóa 85 đã tạo điều kiện để 
Vietcombank lần đầu tiên tổ chức buổi tọa đàm rất có ý nghĩa và thiết thực.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã sơ lược giới thiệu tới các đại biểu về lịch sử hình thành và phát triển 
cũng như vai trò và trách nhiệm của Vietcombank trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và những đóng góp 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Chủ tịch HĐQT Vietcombank cũng tóm tắt các thành tích đạt được 
trong hoạt động kinh doanh những năm gần đây, những đóng góp của Vietcombank cho ngân sách Nhà nước, 
cho hoạt động an sinh xã hội.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện 
Quốc phòng phát biểu khai mạc Tọa đàm

 Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại buổi Tọa đàm

“Qua buổi Tọa đàm này, Vietcombank muốn gửi đi thông điệp là các thế hệ Vietcombank đã và sẽ luôn cố 
gắng, nỗ lực để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, qua đó đóng góp vào 
sự nghiệp củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh của đất nước. Vietcombank mong muốn và hy vọng mối quan 
hệ hợp tác giữa Vietcombank với các địa phương, các bộ/ngành – mà có các học viên tham dự ngày hôm nay sẽ 
ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn để góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như củng 
cố tiềm lực an ninh - quốc phòng của đất nước Việt Nam“ – đ/c Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
chia sẻ.

Trong nội dung chương trình, các đại biểu dự Tọa đàm đã được xem video clip giới thiệu về lịch sử hình 
thành và phát triển của Vietcombank – Ngân hàng số 1 Việt Nam với những hoạt động nổi bật trong kinh doanh 
kết hợp giữa phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng và an ninh.

Với các nội dung sâu sắc và ý nghĩa, Tọa đàm nhận được sự quan tâm của đông đảo đại biểu tham dự và 
Ban Chủ trì đã nhận được 18 ý kiến, trao đổi chuyên sâu của các đại biểu. Toàn bộ các ý  kiế n đó đã  đượ c Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank và các thành viên Ban lãnh đạo Vietcombank giả i đá p rấ t đầ y đủ  và  rõ  rà ng.

Bế mạc buổi Tọa đàm, Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng đã đánh giá và nhận định đây là buổi tọa đàm 
mang ý nghĩa và tính chất đột phá, là một trong những điểm mới góp phần làm phong phú, bổ trợ thêm nội dung 
giảng dạy của Học viện. Các câu hỏi mà các học viên nêu ra rất đa dạng, sát với các vấn đề quan trọng của đất 
nước, của ngành ngân hàng và của Vietcombank. Về phần giải đáp/trả lời của Ban lãnh đạo Vietcombank cũng 
đã đáp ứng được yêu cầu của tất cả các học viên. 

Đồng chí Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá: “Qua buổi tọa đàm, Học viện Quốc 
phòng và các học viên đã hiểu thêm về quá trình hình thành và phát triển của Vietcombank. 18 vấn đề đặt ra của 
các học viên đã được Ban lãnh đạo Vietcombank trả lời rất rõ và chi tiết. Trong những năm vừa qua, trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn Mỹ phong tỏa/cấm vận Việt Nam, Vietcombank đã đóng góp rất lớn. Trong 
giai đoạn đổi mới, Vietcombank là một trong các ngân hàng dẫn đầu và gần đây là ngân hàng dẫn đầu... Trong 
thời gian tới, Học viện mong rằng Vietcombank sẽ tiếp tục có những  đóng góp lớn, quan trọng cho sự phát triển 
của ngành Ngân hàng cũng như cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; góp phần củng cố tiềm lực quốc 
phòng an ninh đất nước.

Sau nửa ngày làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, buổi Tọa đàm “Hoạt động kinh doanh kết 
hợp giữa phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng và an ninh” do Vietcombank phối hợp cùng Học viện 
Quốc phòng tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Vietcombank trước khi bước vào buổi Tọa đàm

TIÊU ĐIỂM TIÊU ĐIỂM

8 Chung NIỀM TIN số 345 - Tháng 6/2022 9Chung NIỀM TIN số 345 - Tháng 6/2022 



Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo cấp trên 
có đ/c Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam; đ/c Nguyễn Văn Tân – Phó Chủ 
tịch Thường trực Công đoàn NHVN, Phó Trưởng Ban 
Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành Ngân hàng; 
đ/c Lê Thị Kim Dung – Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp TW và các đồng chí lãnh đạo 
các Ban của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

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; đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó 
Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; đ/c 
Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
Ban Điều hành; đ/c Hồng Quang – Thành viên HĐQT 

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU
 NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

VIETCOMBANK 
TỔ CHỨC 

THÀNH CÔNG

Bài và ảnh: Xuyến Chi

Đ/c Phạm Quang Dũng – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng nhấn mạnh: “Hội nghị đại biểu NLĐ 
Vietcombank năm 2022 là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, nhân viên và NLĐ toàn hệ thống, là diễn 
đàn để NLĐ tham gia ý kiến, đối thoại trực tiếp, phát huy quyền làm chủ đối với những nội dung liên quan đến 
quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Hội nghị cũng là dịp để Ban lãnh đạo truyền thông đến cán bộ, NLĐ 
những định hướng, chiến lược, kế hoạch hoạt động của Vietcombank, để cán bộ, NLĐ nắm bắt, thấu hiểu, đồng 
thuận, quyết tâm cùng triển khai thực hiện hiệu quả”.

Tại Hội nghị, đ/c Hồng Quang – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn đã 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, kết quả thực 
hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Vietcombank năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU

VIETCOMBANK 

THÀNH CÔNG

VIETCOMBANK VIETCOMBANK 

 NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 Đ/c Hồng Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đ/c Hồng Quang – Thành viên 
HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công 
đoàn đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, 
việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao 
động, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại 
Vietcombank năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 
năm 2022.

Về thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ, 
Vietcombank đã và đang xây dựng, triển khai 
đồng loạt các chính sách đãi ngộ tối ưu cho người 
lao động, không ngừ ng cải thiện và nâng cao hơn 
nữa về thu nhập cũng như quyền và lợi ích hợp 
pháp của toàn thể cán bộ trong hệ thống, góp phần 
tạo môi trường gắn kết nơi làm việc. Năm 2021, 
Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng

có môi trường làm việc hấp dẫn nhất khi được bình chọn xếp thứ 1 toàn ngành ngân hàng, xếp thứ 2 toàn thị 
trường Việt Nam và trong Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất. 

Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Vietcombank 
đã quán triệt các đơn vị trong toàn hệ thống tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ 
sở nhằm công khai minh bạch hoạt động của đơn vị, phát huy quyền làm chủ của NLĐ trong hoạt động của đơn 
vị và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Về hoạt động Công đoàn của Vietcombank, năm 2021, hoạt động công đoàn đã đạt kết quả tích cực trên 
nhiều mặt.

Tại Hội nghị, đại diện Người sử dụng lao động đã tiến hành đối thoại tham khảo ý kiến của tổ chức 
đại diện Người lao động đối với việc ban hành Nội quy lao động mới của Vietcombank nhằm hoàn thiện, bổ 
sung, thay thế cho Nội quy lao động hiện hành đã ban hành từ năm 2016. Dự thảo Nội quy lao động mới của 
Vietcombank gồm 3 Chương, 43 Điều với các nội dung tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với 
quan hệ lao động, cơ cấu tổ chức cũng như bản sắc văn hóa và đặc thù hoạt động kinh doanh của Vietcombank.

Cũng tại Hội nghị, 24 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của NLĐ tại các Công đoàn cơ sở Vietcombank đã được 
đ/c Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải 
đáp đầy đủ, trách nhiệm và thỏa đáng. Đoàn Chủ tịch Hội nghị cũng đã giải đáp kịp thời các kiến nghị trực tiếp 
của NLĐ tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Tân – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN ghi nhận và 
đánh giá cao việc thực hiện các chính sách, chế độ và chăm lo đời sống cho NLĐ của Vietcombank. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Phạm Quang 
Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhấn 
mạnh: Tầm nhìn của Vietcombank đến năm 2025 
là giữ vững vị thế ngân hàng số 1 tại Việt Nam; trở 
thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu 
vực và một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng 
lớn nhất toàn cầu. Trong hành trình đó, Công đoàn
Vietcombank cần tiếp tục phát huy vai trò người đại 
diện tin cậy của người lao động; là chỗ dựa vững 
chắc, tin cậy của Đảng ủy và Ban lãnh đạo; là cầu nối 
hữu hiệu giữa Ban lãnh đạo với đoàn viên, người lao 
động... Toàn cảnh Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022

SỰ KIỆN SỰ KIỆN

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đại biểu NLĐ
Vietcombank năm 2022 đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung thông qua tại Hội nghị và thành công 
tốt đẹp.

kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn; các đ/c Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Điều 
hành; Trưởng Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; Ban chấp hành Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên và các đại 
biểu đại diện cho gần 22 nghìn cán bộ NLĐ trong toàn hệ thống.

Ngày 29/04/2022, tại Trường đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, Khu đô 
thị Ecopark, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trang trọng 

tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động (NLĐ) năm 2022 (Hội nghị).
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VỚI CHỦ ĐỀ “VỮNG TIN VƯỢT KHÓ - ĐÓN GIÓ RA KHƠI”
Bài và ảnh: Trần Mỹ Trang

Từ ngày 09 đến 13/05/2022, tại tỉnh Khánh Hòa, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị bán lẻ 2022 với chủ đề 

“Vững tin vượt khó - Đón gió ra khơi”.

VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁN LẺ NĂM 2022

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều 
hành; ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản 
trị; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Khối Bán lẻ; ông Colin Richard Dinn - Giám đốc 
Trung tâm Ngân hàng số; ông Trần Thanh Nam - Giám đốc Khối vận hành và Giám đốc đổi mới sáng tạo cùng các 
ông bà là Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm thuộc Khối bán lẻ và các đơn vị có liên quan tại Trụ sở chính; đại 
diện các Ban triển khai Dự án RTOM2, Dự án RLOS, các ông/bà Giám đốc, thành viên Ban Giám đốc phụ trách 
công tác bán lẻ, Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng phụ trách mảng bán lẻ của các Phòng Khách hàng, Dịch vụ 
khách hàng của các Chi nhánh Vietcombank có kết quả kinh doanh bán lẻ xuất sắc của hệ thống. 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Nguyễn Thanh Tùng phát biểu 
chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo đã truyền thông về kết quả hoạt động bán lẻ của Vietcombank thời gian qua, 
nhấn mạnh vai trò quan trọng của mảng kinh doanh bán lẻ trong phát triển bền vững của ngân hàng và mong 
muốn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trực tiếp tham gia hội nghị hiểu rõ hơn những thách thức từ thị 
trường để triển khai công tác bán hàng hiệu quả theo đúng định hướng Ban lãnh đạo đã đề ra, hướng tới đạt 
mục tiêu của Vietcombank đến năm 2025 là trở thành ngân hàng số 1 về bán lẻ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được lắng nghe các nội dung: (i) Báo cáo chuyên đề Phát triển khách 
hàng; (ii) Báo cáo chuyên đề Bancas; (iii) Mô hình Tín dụng bán lẻ điều chỉnh theo dự án RLOS và (iv) Mô hình 
bán mới tại Chi nhánh theo dự án RTOM2.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Khối Bán lẻ phát 
biểu tại Hội nghị

Ông Trần Thanh Nam - Giám đốc Khối vận hành và Giám đốc đổi mới sáng tạo trình bày 
một số định hướng trong triển khai vận hành bán lẻ

Trong phạm vi Hội nghị cũng 
đã diễn ra các nội dung thảo luận với 
sự tham dự của Ban lãnh đạo và đại 
diện lãnh đạo một số đơn vị của Trụ sở 
chính thuộc Khối bán lẻ về triển khai 
giải pháp để đẩy mạnh công tác bán lẻ 
trong thời gian tới.

Hội nghị bán lẻ năm 2022 của 
Vietcombank được triển khai đối với 
03 cụm khu vực gồm: (i) miền Bắc 
& Đông Nam Bộ; (ii) Bắc và Trung 
Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, 
Tây Nam Bộ; (iii) Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh, đã truyền tải nhiều nội 
dung quan trọng, thiết thực; ghi nhận 
nhiều ý kiến trao đổi tích cực, đóng 
góp vào hiệu quả chung của hoạt động 
bán lẻ Vietcombank. 

Bên cạnh đó, ghi nhận và động 
viên tinh thần bán hàng của các chi 
nhánh trên toàn hệ thống, Ban lãnh đạo 
Vietcombank đã trao giải thi đua 
bán lẻ năm 2021 với tổng cộng 229 
giải thưởng (năm 2021) và 110 giải 
thưởng (Quý I/2022). 

Ông Colin Richard Dinn - Giám đốc Khối Công nghệ thông tin và chuyển đổi số kiêm Giám đốc Trung tâm 
Ngân hàng số Vietcombank (ngồi giữa) trao đổi với các đại biểu tham dự tọa đàm

SỰ KIỆN SỰ KIỆN
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Bài và ảnh: Trần Mỹ TrangBài và ảnh: Bài và ảnh: Bài và ảnh: Bài và ảnh: Bài và ảnh: Bài và ảnh: Bài và ảnh: Bài và ảnh: Bài và ảnh: Bài và ảnh: Bài và ảnh: Bài và ảnh: Bài và ảnh: Bài và ảnh: 

Chiều ngày 26/04/2022, Vietcombank đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động
 và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

VIETCOMBANK CÔNG BỐ 
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của ông Phạm 
Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủ y Khối 
DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; 
ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách BĐH Vietcombank; ông Phạm Anh Tuấn – Thành 
viên HĐQT Vietcombank; ông Hồng Quang – Thành 
viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự; bà Nguyễn 
Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; 
ông Colin Richard Dinn – Giám đốc Khối Công nghệ 
thông tin và chuyển đổi số kiêm Giám đốc Trung tâm 
Ngân hàng số Vietcombank cùng đại diện lãnh đạo 
các phòng ban trung tâm Trụ sở chính có liên quan.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức & Nhân 
sự đã công bố Quyết định số 568/QĐ-VCB-TCNS ngày 24/04/2022 về việc điều động và bổ nhiệm ông
Nguyễn Hưng Thanh – Phó Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm 
Công nghệ thông tin kể từ ngày 26/04/2022.

Ông Phạm Quang Dũng –  Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) 
trao quyết định chúc mừng tân Giám đốc Trung tâm Công nghệ 
thông tin

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng – 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh giá cao quá trình 
công tác và những kinh nghiệm của ông Nguyễn Hưng 
Thanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngay sau 
buổi bổ nhiệm kết thúc, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
yêu cầu Giám đốc Trung tâm nhanh chóng tổ chức, 
làm việc với các đơn vị trực thuộc Trung tâm công 
nghệ thông tin để nắm bắt công việc mà Trung tâm 
đang tổ chức thực hiện giai đoạn hiện nay và tổ chức 
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Trung 
tâm một cách tốt nhất. Ngoài ra, chỉ đạo tăng cường 
kiểm tra và kiểm soát dữ liệu duy trì hoạt động của 
hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an ninh cho hệ 
thống đồng thời rà soát, bố trí nguồn lực cho các dự án 
công nghệ thông tin và dự án chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Hưng Thanh – tân Giám đốc Trung tâm Công nghệ 
thông tin Vietcombank phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hưng Thanh – tân Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Vietcombank bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi được Ban lãnh đạo Vietcombank tin tưởng lựa chọn và giao 
trọng trách. Ông cam kết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT đồng thời nỗ lực hết mình, nhanh chóng 
nắm bắt công việc. Từng bước khắc phục điểm yếu và hạn chế của công nghệ thông tin để từ đó phát triển nâng 
tầm hệ thống công nghệ thông tin để tạo ra giá trị thiết thực đóng góp cho sự phát triển chung của Vietcombank.

Ông Nguyễn Hưng Thanh – tân Giám đốc Trung tâm Công nghệ 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hưng Thanh – tân Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Vietcombank bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi được Ban lãnh đạo Vietcombank tin tưởng lựa chọn và giao 
trọng trách. Ông cam kết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT đồng thời nỗ lực hết mình, nhanh chóng 
Vietcombank bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi được Ban lãnh đạo Vietcombank tin tưởng lựa chọn và giao 
trọng trách. Ông cam kết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT đồng thời nỗ lực hết mình, nhanh chóng trọng trách. Ông cam kết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT đồng thời nỗ lực hết mình, nhanh chóng 

Bài và ảnh: Trần Minh Hoàng

Ngày 06/05/2022, Vietcombank Hà Thành đã tổ 
chức Lễ công bố các quyết định nhân sự

 Phó Giám đốc của Chi nhánh.

VIETCOMBANK CÔNG BỐ 
CÁC QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ PHÓ GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK HÀ THÀNH

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 3 
từ phải sang) và Ban Giá m đố c Vietcombank Hà  Thà nh chụ p hì nh 
lư u niệ m cù ng 2 tâ n Phó  Giá m đố c Vietcombank Hà  Thà nh

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức và Nhân sự 
đã công bố 02 quyết định của Tổng Giám đốc về việc 
điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quý Đức - Trưởng 
phòng Khách hàng Vietcombank Hà Thành giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Vietcombank Hà Thành và ông Phạm 
Quang Thanh - Phó Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng 
Vietcombank Trụ sở chính giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Hà Thành kể từ ngày 06/05/2022. 

Bài: Lê Hồ ng Quang - Ảnh: Đức Bình

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện 
Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2022), sáng 

18/05/2022, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên đã long trọng tổ chức Lễ khánh 
thành Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện 

Biên Phủ và phát động Chương trình “Mái ấm 
nghĩa tình, an sinh xã hội”. 

VIETCOMBANK ỦNG HỘ 5 TỶ ĐỒNG
CHO CHƯƠNG TRÌNH “MÁI ẤM NGHĨA TÌNH, AN SINH XÃ HỘI” 

TRONG LỄ KHÁNH THÀNH ĐỀN THỜ LIỆT SĨ TẠI CHIẾN TRƯỜNG 
ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tại buổi lễ, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, 
Vietcombank đã trao tặng số tiền 5 tỷ đồng góp phần xóa bỏ 
những căn nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Điện Biên và hoàn 
thành nhiều công trình phúc lợi xã hội vào dịp kỷ niệm 70 
năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sắp tới. 

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công 
tác của Vietcombank đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng 
nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 và 
tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đồng chí Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân 
sự, Chủ tịch Công đoàn  Vietcombank (bên phải) trao số tiền 5 tỷ đồng 
đóng góp trong Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội”
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Bài và ảnh: Trịnh Thị Hồng

Hòa vào không khí tươi vui của mùa hè rực lửa, chào đón tháng 5 với rất nhiều ngày lễ 
quan trọng của đất nước, mỗi cán bộ nhân viên Vietcombank Nghi Sơn đều mang trong 

mình một niềm hân hoan lớn – chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Chi nhánh. 

VIETCOMBANK Nghi Sơn
HÀNH TRÌNH VỮNG TIN

VỮNG TIN KHỞI ĐẦU

CBNV chụp ảnh lưu niệm trong ngày khai trương chi nhánh

VỮNG TIN TIẾN BƯỚC 
Sau 4 năm đi vào hoạt động, Chi nhánh đã 

khắc phục khó khăn của những ngày đầu, ổn định tổ 
chức, phát triển thị trường, vượt qua thử thách, để 
đạt được những con số rất đáng khích lệ. Đến nay, 
với 05 phòng nghiệp vụ tại Trụ sở và 01 phòng giao 
dịch trực thuộc, 58 cán bộ, nhân viên, người lao động, 
dư nợ tín dụng của Chi nhánh ước đạt 2.650 tỷ đồng, 
tăng trưởng bình quân 36%/năm, nguồn vốn huy 
động ước đạt 1.500 tỷ đồng tăng trưởng bình quân 
33%/năm.

Song song với phát triển mạng lưới, mở rộng 
quy mô thì quản trị rủi ro cũng là một trong những 
quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo Vietcombank 
Nghi Sơn. Nếu như năm 2018 dư nợ xấu Chi nhánh 
nhận điều chuyển chiếm tỷ lệ 1,5% trong tổng dư nợ, 
đến nay dư nợ xấu chỉ còn chiếm 0,17% tổng dư nợ, 
thấp hơn trần kế hoạch kỳ (0,4%). “Số lượng đi đôi 
với chất lượng’’, không hạ chuẩn cho vay, đề cao kiểm 
soát chất lượng tín dụng là tôn chỉ nhất quán và xuyên 
suốt trong hoạt động của Chi nhánh trong suốt những 
năm vừa qua.

Ngày 10/05/2018, Vietcombank Nghi Sơn 
chính thức đi vào hoạt động, theo quyết định số
821/QĐ-VCB.TCCB của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Trên cơ 
sở là Phòng giao dịch Tĩnh Gia  Vietcombank Thanh 
Hóa, Vietcombank Nghi Sơn khởi nguồn với 29 cán 
bộ, nhân viên và quy mô ban đầu khiêm tốn, dư nợ 
tín dụng 138 tỷ đồng, huy động vốn 175 tỷ đồng. 
Mang theo trọng trách và kỳ vọng của Ban lãnh đạo
 Vietcombank, dưới sự chỉ đạo sát sao, định hướng rõ ràng 
của Ban Giám đốc Chi nhánh, toàn thể cán bộ nhân viên
Vietcombank Nghi Sơn vững tin bước vào một khởi 
đầu mới, bằng trí và lực của mình, cùng nhau đặt bút 
viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên 
“Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn 
hệ thống. 

Giao dịch viên chăm sóc Khách hàng

VỮNG TIN VƯƠN XA
Không chỉ phụng sự khách hàng tại Nghi Sơn 

nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, đội ngũ kinh 
doanh tại Chi nhánh đã và đang vươn mình tiếp cận, 
cung cấp toàn diện sản phẩm dịch vụ tới Khách hàng 
tại nhiều địa phương khác. Vietcombank Nghi Sơn tự 
hào là bạn đồng hành, lựa chọn tin cậy và uy tín với 
mọi đối tượng khách hàng, hỗ trợ giải pháp tài chính, 
đầu tư từ những khách hàng mới khởi nghiệp đến quy 
mô lớn. Tại Khu kinh tế Nghi Sơn – trọng điểm phát 
triển của tỉnh Thanh Hóa và Khu vực bắc Trung Bộ, 
Vietcombank Nghi Sơn với “sức trẻ” và nỗ lực của 
mình, đã và đang kết nối thêm nhiều doanh nghiệp 
FDI, xuất nhập khẩu, cảng biển,... để xứng đáng trở 
thành cánh tay vươn dài mạnh mẽ của Vietcombank.

VỮNG TIN VÌ CỘNG ĐỒNG
 “Người Vietcombank” ở khắp mọi miền, không 

chỉ dừng lại bởi niềm tự hào về kết quả hoạt động kinh 
doanh, mà còn tự hào hơn nữa bởi những đóng góp 
cho cộng đồng. Với truyền thống đó, Vietcombank 
Nghi Sơn luôn chủ động và tích cực tham gia vào nhiều 
chương trình an sinh xã hội tại địa phương, như: xây 
dựng nhà tình nghĩa, trao quà Tết cho người nghèo, 
trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ 
công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn, chung 
tay chương trình “Triệu túi an sinh”… Các hoạt động 
này diễn ra thường xuyên, được toàn thể đoàn viên 
Đoàn thanh niên, Công đoàn Chi nhánh hưởng ứng 
tích cực, đã trở thành cầu nối, góp phần xây dựng hình 
ảnh Vietcombank gần gũi, thân thiện và vì cộng đồng.

VỮNG TIN TIẾP NỐI 
CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA
Là một Chi nhánh mới với nhiều cán bộ tuổi đời 

và tuổi nghề còn rất trẻ, Vietcombank Nghi Sơn luôn 
chú trọng công tác truyền thông Văn hóa – những giá 
trị nền tảng và cốt lõi của “Người Vietcombank”. Chào 
đón tuổi mới, Ban Lãnh đạo cùng tập thể cán bộ nhân 
viên Vietcombank Nghi Sơn, đã cùng đọc hiểu và ký 
xác nhận bằng văn bản về việc thực hiện 05 giá trị văn 
hóa và 10 hành vi ứng xử. Vietcombank Nghi Sơn cam 
kết luôn “TIN – CHUẨN – MỚI – BỀN – VỮNG”, đồng 
lòng cùng toàn hệ thống giữ vững và phát huy truyền 
thống trong suốt chặng đường gần 60 năm hình thành 
và phát triển của Vietcombank.

Vietcombank Nghi Sơn kỷ niệm 4 năm thành lập  
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thấp hơn trần kế hoạch kỳ (0,4%). “Số lượng đi đôi thấp hơn trần kế hoạch kỳ (0,4%). “Số lượng đi đôi 
với chất lượng’’, không hạ chuẩn cho vay, đề cao kiểm với chất lượng’’, không hạ chuẩn cho vay, đề cao kiểm 

viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên 
“Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn 
hệ thống. 

đầu mới, bằng trí và lực của mình, cùng nhau đặt bút 
viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên 
“Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn “Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn 
viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên 
“Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn “Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn 

của Ban Giám đốc Chi nhánh, toàn thể cán bộ nhân viên
Vietcombank Nghi Sơn vững tin bước vào một khởi 
đầu mới, bằng trí và lực của mình, cùng nhau đặt bút 
viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên 
“Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn 
hệ thống. 

đầu mới, bằng trí và lực của mình, cùng nhau đặt bút 
viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên 
“Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn 
viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên 
“Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn “Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn 
hệ thống. 
“Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn 
viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên 
“Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn “Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn 
hệ thống. 

viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên 
“Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn “Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn 
hệ thống. 
“Nghi Sơn” trong kho tàng lịch sử phát triển của toàn 
viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên viết lên những trang đầu tiên của cuốn sổ mang tên 

SỰ KIỆN

16 Chung NIỀM TIN số 345 - Tháng 6/2022 17Chung NIỀM TIN số 345 - Tháng 6/2022 



XE Ô TÔ 7 CHỖ CHO BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG
Bài và ảnh: Lê Hồ ng Quang

VIETCOMBANK TRAO TẶNG

Sáng ngày 11/05/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao tặng xe ô tô 7 chỗ trị giá hơn 
1,4 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tặng 

Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn TSC Vietcombank và ông Nguyễn Danh Phương – 
Giám đốc Vietcombank Thăng Long – đại diện Vietcombank (bên 
phải) trao biển tượng trưng và tặng hoa cho Ban Giám đốc 
Bệnh viện Phụ sản Trung ương (bên trái)

Tham dự Lễ trao tặng,  về phía Bệnh viện Phụ sản 
Trung ương có: GVCC.PGS.TS.Trần Danh Cường – Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc; PGS.TS.Vũ Văn Du – Phó Giám đốc; 
Ths.Lê Đình Cường – Phó Giám đốc; Ths.Nguyễn Huy 
Tuấn – Chủ tịch Công đoàn cùng các y bác sĩ đại diện 
một số khoa, phòng. Về phía Vietcombank có: bà 
Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn TSC; ông Nguyễn Danh Phương – Giám đốc 
Vietcombank Thăng Long cùng đại diện một số phòng 
TSC và Vietcombank Thăng Long.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Phùng Nguyễn Hải Yến – 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã phát biểu: “Trong 
những năm qua, đặc biệt là 2 năm cả nước phòng 
chống đại dịch COVID-19, ngành Y trong đó có Bệnh 
viện Phụ sản Trung ương luôn ở tuyến đầu chống dịch. 

Vietcombank là ngân hàng có nhiệm vụ chính là kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng tài chính, thực hiện các 
chủ trương, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước giao cho. Bên cạnh đó, Vietcombank luôn 
thực hiện công tác an sinh xã hội, quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động từ thiện, đặc biệt trong lĩnh vực giáo 
dục và y tế. Chiếc xe ô tô 7 chỗ là món quà của cán bộ Vietcombank tri ân các thầy thuốc, các y bác sĩ Bệnh viện 
Phụ sản Trung ương, hỗ trợ một phần các y, bác sĩ trong hoạt động của Bệnh viện”.

Phát biểu tại buổi lễ, GVCC.PGS.TS.Trần Danh 
Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản 
Trung ương đã gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo cùng 
toàn thể CBNV Vietcombank đã dành tình cảm đáng 
quý cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Chiếc xe ô tô 7 
chỗ được tặng sẽ được sử dụng trong hoạt động công 
tác của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trong đó có cả 
việc thăm khám miễn phí thường niên của Bệnh viện 
dành cho đồng bào ở vùng sâu vùng xa.

Trong nhiều năm qua, Vietcombank đã nhiều 
lần trao tặng các thiết bị như xe ô tô, xe cứu thương, 
máy hỗ trợ sự sống và các trang thiết bị y tế cao cấp 
khác cho các bệnh viện phục vụ công tác y tế. Những 
hoạt động ý nghĩa này cùng với nhiều hoạt động trong 
công tác an sinh xã hội khác, ngày càng khẳng định 
vị thế của một ngân hàng Xanh luôn hướng tới cộng 
đồng của Vietcombank.

Các đại biểu chụp ảnh cùng chiếc xe ô tô 7 chỗ được trao tặng tại 
buổi lễ

THƯ CHÚC MỪNG
 VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP

NHÂN KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP
Thân gửi: Tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Chi nhánh Đồng Tháp
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Vietcombank Chi nhánh Đồng Tháp, Ban lãnh đạo Vietcombank 

thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại Vietcombank Đồng Tháp lời chúc mừng 
tốt đẹp nhất!

Vietcombank Đồng Tháp được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2006 trên cơ sở nâng cấp chi 
nhánh cấp 2 trực thuộc Vietcombank An Giang. Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua 
nhiều khó khăn, thách thức, các thế hệ cán bộ Vietcombank Đồng Tháp đã nỗ lực không ngừng, đưa Chi 
nhánh phát triển lớn mạnh, tạo được vị thế, niềm tin đối với khách hàng và cộng đồng, đóng góp tích cực 
cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến nay, Vietcombank Đồng Tháp có mạng lưới hoạt động 
gồm trụ sở chi nhánh và 6 phòng giao dịch, đạt quy mô phát triển và chất lượng hoạt động thuộc top 
3 trên tổng số 16 Chi nhánh tại khu vực Tây Nam Bộ, luôn nằm trong top các Chi nhánh hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao của hệ thống, đóng góp quan trọng vào sự thành công chung của Vietcombank.

Về hiệu quả hoạt động, đến hết Quý I/2022, Vietcombank Đồng Tháp đạt quy mô huy động vốn trên 
4.000 tỷ VND, dư nợ tín dụng gần 7.500 tỷ VND, đóng góp tương ứng 7,3% thị phần HĐV và 9,21% thị 
phần cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh tăng trưởng về quy mô, Vietcombank Đồng Tháp 
luôn kiểm soát tốt chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh là 0,3% trên tổng dư nợ, mức thấp 
nhất so với các TCTD trên địa bàn. 

Bên cạnh việc đạt được kết quả hoạt động kinh doanh tốt trong nhiều năm qua, Chi nhánh cũng 
đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn với nhiều chương trình ý nghĩa như: xây 
dựng trường học, xây cầu, đường giao thông nông thôn; ủng hộ quỹ khuyến học, xây nhà tình nghĩa, 
tình thương; tài trợ xe cứu thương cho bệnh viện…, khẳng định trách nhiệm đối với cộng đồng của một 
thương hiệu lớn, được người dân và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.  

Kế thừa truyền thống và các thế mạnh của hệ thống Vietcombank, đứng chân trên một địa bàn 
tỉnh có nhiều tiềm năng, với “diện mạo mới, sinh khí mới” Ban lãnh đạo Vietcombank tin tưởng rằng
Vietcombank Đồng Tháp sẽ có nhiều cơ hội để sớm vươn lên bứt phá.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu của khách hàng ngày một đa dạng, tập thể 
cán bộ nhân viên chi nhánh sẽ phải không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm, 
sự nhạy bén và linh hoạt, chủ động đẩy mạnh công tác khách hàng. Xác định khách hàng là trung tâm của 
mọi thành công, từ đó không ngừng nâng cao chấ t lượ ng dị ch vụ , xây dự ng phong cá ch là m việ c và  tá c 
phong phụ c vụ  hiệ n đạ i, chuyên nghiệ p, văn minh, lị ch sự ; góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín 
và thương hiệu Vietcombank trong cộng đồng doanh nghiệp và dân cư.

Ban lãnh đạo Vietcombank tin tưởng với thành tựu 15 năm là hành trang vững chắc, tập thể lãnh 
đạo và cán bộ Vietcombank Đồng Tháp sẽ không ngừng phát huy, đưa Chi nhánh phát triển vươn tầm với 
những đỉnh cao mới, đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng 
vào sự phát triển của địa phương cũng như sự phát triển bền vững của Vietcombank. 

Chào thân ái!

Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách Ban Điều hành

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

Nguyễn Thanh Tùng Phạm Quang DũngPhạm Quang Dũng

N Ă M Kỷ 
Niệm VIETCOMBANK

Đồng Tháp15
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Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng - 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành 
Vietcombank đã cho biết: qua 15 năm thành lập 
và phát triển, Vietcombank Đồng Tháp đã khẳng 
định được vị thế quan trọng trong hệ thống nói 
chung và tại khu vực Tây Nam Bộ nói riêng. Đến nay, 
Vietcombank Đồng Tháp đã đạt quy mô phát triển và 
chất lượng hoạt động thuộc top 3 trên tổng số 16 chi 
nhánh Vietcombank tại khu vực Tây Nam Bộ, luôn 
nằm trong top các chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự thành công 
chung của Vietcombank. 

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông 
Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ cảm ơn đối với sự quan 
tâm, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự hợp 
tác của các sở/ban/ngành tỉnh cũng như sự đồng 
hành, gắn bó của các đối tác, bạn hàng thân thiết với 
Vietcombank Đồng Tháp trong suốt 15 năm qua, đồng 
thời khẳng định Vietcombank nói chung và Chi nhánh 
Đồng Tháp nói riêng cam kết sẽ luôn nỗ lực để đóng 
góp ngày càng hiệu quả hơn vào công cuộc phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp, vào sự thành công 
của các doanh nghiệp, đối tác, bạn hàng trên địa bàn 
tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
Ban Điều hành Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu tại buổi lễ

Gửi thư chúc mừng cán bộ nhân viên 
Vietcombank Đồng Tháp nhân dịp kỷ niệm 15 năm 
thành lập, ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp bày tỏ: “Trong 
giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ và thách 
thức đan xen, tôi có niềm tin vững chắc rằng, với bản 
lĩnh, trí tuệ và tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, 
Vietcombank Đồng Tháp tiếp tục hoạt động kinh 
doanh hiệu quả, viết tiếp thành tích vẻ vang trên 
chặng đường phát triển và hội nhập”.

Với những đóng góp quan trọng cho sự phát 
triển của kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh trong suốt 
chặng đường 15 năm qua, tập thể Vietcombank Đồng 
Tháp đã vinh dự được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng 
Cờ thi đua.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã thực 
hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình trụ sở 
mới của Vietcombank Đồng Tháp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình trụ sở mới Vietcombank Đồng Tháp  

Bài và ảnh: Lê Tiến Hưng

VIETCOMBANK

Sáng ngày 20/05/2022, tại tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
Chi nhánh Đồng Tháp (Vietcombank Đồng Tháp) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 

15 năm thành lập, khánh thành trụ sở mới và Hội nghị khách hàng năm 2022.

 KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP, KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ MỚI VÀ 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2022

Thay mặt UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải) tặng Cờ thi đua cho tập thể Vietcombank Đồng Tháp

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu khách mời có ông Lê Vĩnh Tân - nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên 
Bộ trưởng Bộ nội vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Huỳnh Minh Đoàn - nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, 
nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; 
ông Vương Trí Phong - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Tháp; các ông/bà đại diện Đảng ủy Khối, các sở/
ban/ngành tỉnh Đồng Tháp và các Quý khách hàng thân thiết của Vietcombank Đồng Tháp. Về phía Ban lãnh 
đạo Vietcombank có ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành; ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Thành viên HĐQT; ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban tại 
TSC. Về phía Vietcombank Đồng Tháp có ông Phan Duy Phúc - Giám đốc cùng toàn thể Ban Giám đốc và các cán 
bộ chủ chốt của Chi nhánh.

Vietcombank Đồng Tháp được thành lập vào năm 2006 trên cơ sở nâng cấp từ chi nhánh cấp 2 thuộc 
Vietcombank An Giang. Với nỗ lực vượt bậc, sau 15 năm hoạt động, chi nhánh đã có bước phát triển lớn mạnh 
về mọi mặt, khẳng định thương hiệu hàng đầu, góp phần nâng cao vị thế của Vietcombank trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp. Đến cuối năm 2021, dư nợ cho vay đạt 7.243 tỷ đồng, tăng 262 lần, nguồn vốn huy động đạt 3.952 
tỷ đồng, tăng gấp 87 lần so với ngày đầu thành lập. So với cuối 2016 - thời điểm 10 năm thành lập chi nhánh, 
dư nợ cho vay tăng gấp 2 lần, nguồn vốn huy động tăng gấp 3 lần. Đặc biệt, Chi nhánh đã bám sát định hướng 
của Trụ sở chính, thực hiện chuyển dịch cơ cấu tín dụng từ bán buôn sang bán lẻ mạnh mẽ, cơ cấu tín dụng bán 
buôn/bán lẻ cuối năm 2016 là 68%/32%, đến cuối năm 2021 là 28%/72%. Lợi nhuận của Chi nhánh năm 2021 
cũng đã tăng 229 lần so với năm 2006. Vietcombank Đồng Tháp cũng đã tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội 
với cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội lớn. Từ năm 2007 đến nay, Chi nhánh đã hưởng ứng 
và tham gia các chương trình ý nghĩa trên địa bàn với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng để xây dựng trường học, xây 
cầu, đường giao thông nông thôn; ủng hộ quỹ khuyến học,… Chi nhánh hiện có trụ sở tại số 66, đường 30/4, 
phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và 6 phòng phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh. Trụ sở mới của 
Chi nhánh được trang bị cơ sở vật chất khang trang hiện đại, mang đến chất lượng phục vụ ngày càng chuyên 
nghiệp, hướng đến nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

ĐồngThápSỰ KIỆN SỰ KIỆN
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VIETCOMBANK 
ĐồngTháp

15 NĂM 
QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP 

VÀ PHÁT TRIỂN

Đến nay, mạng lưới của Vietcombank trên địa 
bàn tỉnh có 01 Chi nhánh Vietcombank Đồng Tháp 
và 05 Phòng giao dịch (TP Sa Đéc, TP Hồng Ngự, 
TP Cao Lãnh, Tháp Mười, Lấp Vò) đã khai trương 
và đi vào hoạt động, chuẩn bị khai trương hoạt 
động 01 Phòng giao dịch tại huyện Tam Nông; với 
01 chi nhánh và 06 phòng giao dịch này, mạng lưới 
Vietcombank trên địa bàn Tỉnh đã cơ bản bao phủ 
toàn tỉnh để phục vụ khách hàng, nhất là phục vụ 
cho phát triển nông nghiệp nông thôn và khách hàng 
doanh nghiệp. Trụ sở Chi nhánh, phòng giao dịch và 
cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động xứng tầm với 
quy mô hoạt động trong giai đoạn phát triển khoa học 
công nghệ 4.0, các dịch vụ thanh toán ngân hàng điện 
tử,…các điểm giao dịch luôn đảm bảo hoạt động ổn 
định, an toàn, hiệu quả và phục vụ tốt cho khách hàng.

Vietcombank Đồng Tháp có đội ngũ cán bộ 
chuyên nghiệp, nắm vững các quy trình nghiệp vụ và 
các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để phục vụ tốt cho 
khách hàng, hàng năm lực lượng cán bộ này luôn được 
đào tạo, nâng cao kỹ năng làm việc và khả năng tiếp 
cận các phần mềm mới phục vụ tốt cho hoạt động: huy 
động tiền gửi, cho vay, bảo lãnh ngân hàng, thanh toán 
xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ, chuyển tiền điện 
tử,… đảm bảo xử lý nghiệp vụ nhanh, an toàn, uy tín. 

Vietcombank Đồng Tháp là đơn vị nghiêm túc 
chấp hành đúng các quy định của pháp luật, các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ đạo 
của Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động. Cụ thể là 
chấp hành tốt quy định về lãi suất huy động và cho 
vay, là đơn vị dẫn đầu trong việc hạ lãi suất cho vay, 
trong áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi các gói cho vay 
phục vụ phát triển các ngành chủ lực của Tỉnh, cho vay 
doanh nghiệp dầu khí, thủy sản, xuất nhập khẩu, chế 
biến lương thực, thực phẩm, doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
là đơn vị đi đầu trong thực hiện các giải pháp hỗ khách 
hàng khắc phục khó khăn, bị thiệt hại do ảnh hưởng 
của dịch COVID-19. Quy mô hoạt động Vietcombank 
Đồng Tháp luôn đứng trong top đầu các chi nhánh 
ngân hàng thương mại trên địa bàn; đến cuối năm 
2021, nguồn vốn huy động đạt 3.952 tỷ đồng, tăng 
gấp 87 lần so với cuối năm 2006, chiếm 7,5%/ tổng 
nguồn vốn huy động các tổ chức tín dụng trên địa bàn; 
dư nợ tín dụng đạt 7.243 tỷ đồng, tăng gấp 261 lần so 
với cuối năm 2006, chiếm gần 10%/ tổng dư nợ cho 
vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; chất lượng 
tín dụng luôn được kiểm soát chặt chẽ, nợ xấu chiếm 
tỷ lệ thấp dưới 0,5% tổng dư nợ; kết quả kinh doanh 
hàng năm luôn đạt mức cao hơn so năm trước. Thực 
hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam và hướng dẫn của 
Vietcombank, Vietcombank Đồng Tháp đã kịp thời 
thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng vượt qua 
khó khăn, khôi phục sản xuất như cơ cấu lại nợ, giữ 
nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất cho vay đối với 162 
doanh nghiệp và 6.052 cá nhân với tổng số tiền lên 
đến 6.713 tỷ đồng.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh 
Đồng Tháp (Vietcombank Đồng Tháp) chính thức được 
thành lập và khai trương hoạt động trên cơ sở nâng 
cấp từ chi nhánh cấp 2 (thành lập ngày 08/12/2006) 
trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi 
nhánh An Giang từ ngày 05/6/2008. Việc thành lập 
và đi vào hoạt động chi nhánh Vietcombank Đồng 
Tháp đã đánh dấu sự phát triển và mở rộng mạng lưới 
của thương hiệu Vietcombank tại các tỉnh thuộc khu 
vực Tây Nam bộ. Sau 15 năm thành lập và đi vào hoạt 
động, Vietcombank Đồng Tháp đã khẳng định vai trò, 
nhiệm vụ của một Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà 
nước trong việc huy động nguồn vốn, cho vay,…góp 
phần phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương, là 
một trong những đơn vị dẫn đầu hiện nay trong số 29 
chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Tỉnh về hoạt động 
an toàn, ổn định, hiệu quả và liên tục phát triển, có đội 
ngũ cán bộ chuyên nghiệp, cơ sở vật chất tiện nghi, 
hiện đại, mạng lưới, quy mô và chất lượng hoạt động 
không ngừng phát triển, đa dạng các sản phẩm, dịch 
vụ ngân hàng để phục vụ tốt cho khách hàng; đi đầu 
trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương của Đảng 
và Nhà nước, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của NHNN 
Việt Nam và của Vietcombank, cụ thể:

Hoạt động bảo lãnh ngân hàng và kinh doanh ngoại tệ cũng là 02 lĩnh vực thế mạnh trong hoạt động của 
chi nhánh so với các ngân hàng trên địa bàn, mang về kết quả đáng kể, góp phần tăng lợi nhuận cho Chi nhánh.  

Ngoài hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ có một thế mạnh 
khác tạo nên thương hiệu Vietcombank Đồng Tháp được cộng đồng doanh nghiệp, người dân tin tưởng, sử 
dụng chính là các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Vietcombank Đồng Tháp luôn tiên phong trong phát triển dịch 
vụ ngân hàng điện tử, ứng dụng ngân hàng số dựa trên nền tảng công nghệ cao và hạ tầng kỹ thuật hiện đại để 
cung ứng các dịch vụ ngân hàng đa tiện ích với các hình thức thanh toán đa dạng, nhanh chóng, an toàn theo 
tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế; đồng thời tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh 
toán không dùng tiền mặt (như thu thuế, phí các loại, thanh toán tiền điện, nước,…), là đơn vị dẫn đầu trong 
việc trang bị, lắp đặt hệ thống ATM, POS trên địa bàn, với 30 ATM và hơn 200 máy POS của Vietcombank lắp đặt 
trong toàn Tỉnh. Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu là thế mạnh của Chi nhánh, các doanh nghiệp có hoạt 
động thanh toán xuất nhập khẩu trên địa bàn luôn tin tưởng, sử dụng dịch vụ này của chi nhánh. Năm 2021, 
doanh số thanh toán xuất nhập khẩu là 343 triệu USD, tăng 27 lần so với năm đầu thành lập, mức tăng bình 
quân là 43%/năm.

Bên cạnh, hoạt động Đảng, đoàn thể và công tác an sinh xã hội tại Vietcombank Đồng Tháp cũng thực hiện 
tốt. Kết quả 15 năm hoạt động: Đảng bộ Vietcombank Đồng Tháp được tặng bằng khen Tổ chức cơ sở đảng đạt 
tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 05 năm liền 2011-2015; Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ  03 năm liền 2016-2018; Công đoàn thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và bảo vệ 
quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên Công đoàn, tổ chức tốt các phong trào theo kế hoạch xây dựng hàng 
năm,… tuyên truyền pháp luật, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để công đoàn viên và người lao động 
kịp thời nắm bắt, chấp hành tốt pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Vietcombank Đồng Tháp luôn quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với 
cuộc sống cộng đồng với những hành động thiết thực như ủng hộ, đóng góp quỹ xây dựng  trường học, xây nhà 
tình nghĩa, nhà tình thương, xây cầu nông thôn, gương sáng hiếu học,… với tổng số tiền ủng hộ thời gian qua 
khoảng 30 tỷ đồng. 

Với thành tích đóng góp của Vietcombank Đồng Tháp trong 15 năm qua, Chi nhánh đã được UBND tỉnh 
tặng Bằng khen năm 2007, 2008, 2010, 2013, 2014 và 2018; Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2011, 2012, 2021; 
Thống đốc NHNN Việt Nam tăng Bằng khen năm 2012; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2013. 

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, thay mặt Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, tôi biểu 
dương và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, sự đóng góp tích cực của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động 
Vietcombank Đồng Tháp đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 15 năm qua. Tôi tin 
tưởng rằng, với những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ là nền tảng vững chắc và là nguồn động lực to 
lớn để Vietcombank Đồng Tháp tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng phát triển, luôn là một 
trong những đơn vị dẫn đầu trên địa bàn, hoạt động an toàn, hiệu quả và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của 
Vietcombank giao, cùng các ngân hàng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ chung của Ngân hàng Đồng Tháp, 
góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của tỉnh, Đảng bộ nhiệm kỳ 2021-2026 
về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội.

Ông Vương Trí Phong – Giám đốc Ngân hàng  Nhà nước Chi nhánh 
tỉnh Đồng Tháp

 Trụ sở mới của Vietcombank Đồng Tháp

SỰ KIỆN SỰ KIỆN

Tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Đồng Tháp

Bài: Vương Trí Phong – Ảnh: Vietcombank Đồng Tháp
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THƯ CHÚC MỪNG 
CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

 NHÂN KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP
VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP

Thân gửi: Cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp
Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng 

Tháp, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tôi thân ái gửi đến cán bộ, nhân viên, người lao động 
Vietcombank Đồng Tháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Với vị thế là ngân hàng hàng đầu Việt Nam, 15 năm qua, Vietcombank Đồng Tháp đã đồng hành 
cùng Đất Sen hồng, bảo đảm vốn tín dụng cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án trọng điểm v.v.. góp 
phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, trong 02 năm qua, dịch bệnh 
COVID-19 diễn biến phức tạp, Vietcombank Đồng Tháp đã có nhiều giải pháp như: cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ, giảm lãi suất cho khách hàng, cho vay với lãi suất ưu đãi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời hỗ 
trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, góp sức vào nỗ lực phục hồi và phát triển 
kinh tế tỉnh nhà khi dịch bệnh được kiểm soát. 

Chính từ sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo; sự đồng thuận, phát huy cao độ tinh thần 
trách nhiệm, ý thức chấp hành và giữ vững kỷ luật của cán bộ, nhân viên; sự chủ động trong nắm bắt và 
dự báo tình hình tài chính tại tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, Vietcombank Đồng Tháp đã đạt được 
những thành quả đáng tự hào. Không chỉ là ngân hàng chủ lực trong cung ứng dịch vụ thanh toán xuất 
nhập khẩu, ngoại tệ cho các doanh nghiệp, Vietcombank còn là ngân hàng đi đầu trong việc ứng dụng 
công nghệ mới, thực hiện chuyển đổi ngân hàng số, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử 
với nhiều tính năng tiện ích, góp phần không nhỏ thực hiện Chương trình cải cách hành chính của ngành 
ngân hàng nói riêng và của tỉnh Đồng Tháp nói chung.

Tôi cũng rất vui khi biết rằng, ngoài nỗ lực đạt được hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh, 
đơn vị luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với nhiều 
hoạt động có ý nghĩa, thiết thực như: xây trường học, xây nhà tình nghĩa, tình thương, xây cầu nông 
thôn, hỗ trợ gương sáng hiếu học với số tiền gần 30 tỷ đồng. Nghĩa cử cao đẹp này rất đáng trân trọng 
và tri ân. 

 Với những thành tích đã đạt được, Vietcombank Đồng Tháp đã được trao tặng nhiều danh hiệu 
và phần thưởng cao quý. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và 
biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Vietcombank Đồng Tháp đã nỗ lực đạt được trong 
thời gian qua.

Trong giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ và thách thức đan xen, tôi có niềm tin vững 
chắc rằng, với bản lĩnh, trí tuệ và tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, Vietcombank Đồng Tháp tiếp tục 
hoạt động kinh doanh hiệu quả, viết tiếp thành tích vẻ vang trên chặng đường phát triển và hội nhập. 

Thân chúc các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Đồng Tháp nhiều sức 
khỏe, hạnh phúc, thành công! Chúc Vietcombank Đồng Tháp  ngày càng phát triển bền vững, chinh phục 
thêm nhiều đỉnh cao mới và luôn xứng đáng là ngân hàng hàng đầu trên vùng đất Sen Hồng.

Thân ái!

                                                                                
 Phạm Thiện Nghĩa

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng � áp

SỰ KIỆN NHỊP SỐNG

TRONG KHÔNG KHÍ THI ĐUA SÔI NỔI HƯỚNG TỚI 
ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN NGÂN HÀNG TMCP 
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) LẦN 
THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022 - 2027; KỶ NIỆM 60 NĂM 
THÀNH LẬP NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM (1963 - 2023), TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA 
VIETCOMBANK TRÊN TOÀN QUỐC ĐÃ TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP.

Tại Đại hội, Đoàn TN TSC đã thực hiện clip ấn tượng về 10 
điểm nhấn của nhiệm kỳ 2017 - 2022 với thông điệp Tuổi trẻ TSC: 
Kết nối – Khát vọng – Chuyển đổi – Tiên phong.

Đại hội đã được lắng nghe và thảo luận các nội dung bao 
gồm: (i) Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; (ii) Thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 
- 2027; (iii) Thông qua Bá o cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành 
nhiệm kỳ 2017 - 2022 và (iv) Thông qua kết quả bầu Ban Chấp 
hành khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Với sự thống nhất cao trong thực hiện quy trình bầu cử dân 
chủ và hợp lệ, Đại hội đã tiến hành bầu các chức danh gồm: Bầu 
Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Trụ sở chính khóa IV nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm
01 đồng chí; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam lần thứ IV 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 8 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã nhất trí về việc giao cho Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Vietcombank Trụ sở chính khóa IV 
căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trì nh, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội. Đồng thời, để ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên giai đoạn 2016 - 2020, TW Đoàn đã quyết định tặng bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc Đoàn 
cơ sở TSC.

 Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Đoàn cơ sở TSC đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc 
thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên phát huy tinh 
thần đoàn kết, nắm chắc thời cơ và vận hội, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, xung kích tình nguyện thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu đưa Đoàn cơ sở TSC trở thành một 
trong những Đoàn cơ sở vững mạnh hàng đầu trong hệ thống Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRỤ SỞ CHÍNH
Bài và ảnh: Trần Mỹ Trang

Ban Chấp hành và Bí thư Đoàn cơ sở TSC khoá IV, 
nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP 
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
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VIETCOMBANK HƯNG YÊN

Bài: Ngô Thị Phấn

Sáng ngày 07/05/2022, Vietcombank Hưng Yên 
đã trang trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS lần thứ III 
nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã lắng nghe báo cáo tổng kết công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022 
và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Bí thư Đoàn 
Thanh niên Vietcombank Hưng Yên và 09 đồng chí trong 
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hy vọng rằng với sức trẻ, sự nhiệt huyết, Ban Chấp 
hành Đoàn Thanh niên Vietcombank Hưng Yên nhiệm kỳ 
2022 - 2027 sẽ đạt được nhiều thành tích tiêu biểu trong 
công tác Đoàn.

Ngày 07/05/2022, tại trụ 
sở Chi nhánh, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Vĩnh Phúc đã tổ chức 
thành công Đại hội Đoàn cơ sở khóa 
IV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng 
kết công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công 
tác Đoàn và phong trào thanh niên 
nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã bầu ra 07 đoàn 
viên thanh niên xuất sắc, có nhiều 
thành tích trong hoạt động đoàn và 
có tinh thần cống hiến, đủ uy tín vào 
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 
2022 - 2027, thống nhất bầu đồng 
chí Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ 
Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 
giữ chức Bí thư Đoàn Thanh viên 
Vietcombank Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 
2022 - 2027. 

Tại Đại hội, đ/c Nguyễn Anh 
Quý - Ủy viên BCH tỉnh đoàn, Bí 
thư Đoàn Khối DN tỉnh Vĩnh Phúc 
đã trao Bằng khen của Trung ương 
Đoàn cho Đoàn cơ sở Vietcombank 
Vĩnh Phúc có thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi năm 2021; trao Giấy 
khen cho các tập thể và cá nhân đã 
có thành tích xuất sắc trong công tác 
Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ngày 19/04/2022, tại trụ sở Vietcombank Hùng 
Vương đã diễn ra Đại hội Chi đoàn cơ sở Vietcombank 
Hùng Vương lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự 
Đại hội có đồng chí Phạm Ngọc Hưởng - Phó Bí thư Đoàn 
Vietcombank, Phó Giám đốc Ban Khách hàng Doanh 
nghiệp TSC; đồng chí Vũ Đại Thắng - Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc Vietcombank Hùng Vương cùng các ông, bà 
là thành viên Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban 
tại Chi nhánh.

Đại hội là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ 
Vietcombank Hùng Vương tổng kết, đánh giá kết quả 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 
2017 - 2022; đưa ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài 
học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, 
nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Đại hội, đồng chí 
Vũ Đại Thắng - Giám đốc Vietcombank Hùng Vương đã 
biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích 
mà tuổi trẻ của Đoàn cơ sở đã đạt được trong nhiệm 
kỳ qua, đồng thời tin tưởng đồng chí Đào Duy Đạt cùng 
BCH mới với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ hoạt động 
ngày càng hiệu quả, xây dựng tổ chức Đoàn đoàn kết 
thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 
hoạch được giao.

ĐOÀN CƠ SỞ
VIETCOMBANK HÙNG VƯƠNG

Bài: Trịnh Thu Huệ 
ĐOÀN THANH NIÊN
VIETCOMBANK 
VĨNH PHÚC
Bài: Bùi Duy Anh

ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK KON TUM
Bài và ảnh: Nguyễn Thị Trúc Phượng

Tham dự Đại hội có đ/c Phạm Như Anh Tuấn - Bí thư 
Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. Về 
phía Vietcombank Kon Tum có đ/c Lê Tấn Lân - Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc; đ/c Nguyễn Xuân Thông - Phó Bí thư Chi bộ, 
Phó Giám đốc; đ/c Trương Sỹ Nghị - Phó Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở; các đồng chí nguyên là Bí thư Chi đoàn 
Vietcombank Kon Tum qua các thời kỳ và toàn thể đoàn viên 
Chi đoàn.

Đại hội đã lắng nghe dự thảo báo cáo tổng kết đánh 
giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên Vietcombank 
Kon Tum nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo kiểm điểm của 
Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương 

VIETCOMBANK NAM HẢI PHÒNG
Bài và ảnh: Đào Mạnh Hùng

Tại Đại hội, đ/c Đào Mạnh Hùng - Bí thư Chi đoàn đã 
đánh giá tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
trong nhiệm kỳ 2019 - 2022; đồng thời đề ra mục tiêu phương 
hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2022 - 2024 với 
nhiều hoạt động mới, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới sôi nổi và 
lan tỏa nhiệt huyết đến toàn thể đoàn thanh niên.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn 
cơ sở khóa III nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 05 đồng chí và bầu 
đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 01 
đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Sáng ngày 09/04/2022, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Chi đoàn cơ sở Vietcombank
Nam Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Ông Lê Hoàng Cương – Giám đốc Vietcombank Nam Hải Phòng 
(ngoài cùng bên phải); Ông Dương Bảo Trung Phó Bí thư 
Thường trực Đoàn Vietcombank (ngoài cùng bên trái) tặng 
hoa chúc mừng BCH khóa mới

Đ/c Lê Tấn Lân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Kon Tum (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng 
Ban Chấp hành Chi đoàn khóa IV nhiệm kỳ 2022 - 2024

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Vietcombank Kon 
Tum đã đạt được nhiều thành tích và hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra. Nhiều phong trào do Đoàn Thanh niên 
Chi nhánh triển khai đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đoàn viên thanh niên, đóng góp tích cực vào kết 
quả hoạt động chung của toàn Chi nhánh.

Sáng ngày 23/04/2022, tại trụ sở Chi nhánh, Chi đoàn Vietcombank Kon Tum đã 
tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn khóa IV nhiệm kỳ 2022 - 2024.

hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027 cùng tham luận của các đoàn 
viên trình bày tại Đại hội.
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CHI ĐOÀN VIETCOMBANK MÓNG CÁI
Bài và ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Bảo 
Trung - Ủy viên BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, 
Phó Bí thư Thường trực Đoàn Vietcombank; đồng chí 
Hoàng Thị Lan Hương - Phó Bí thư Thành đoàn Móng Cái; 
đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Móng Cái; đồng chí Đặng Ngọc Hùng - Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Vietcombank Móng Cái cùng 
các đồng chí đại diện các đơn vị Đoàn kết nghĩa, lãnh đạo các 
phòng của Chi nhánh và 48 đoàn viên trong Chi đoàn.

Đại hội nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022, thảo luận và quyết định 
phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên nhiệm kỳ 2022 - 2024, bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 
2022 - 2024, đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn 
Vietcombank lần thứ IV.

Đ/c Dương Bảo Trung - UVBCH Đoàn Khối DNTW
Phó Bí thư Thường trực Đoàn Vietcombank (thứ 4 từ trái sang); 
đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ Giám đốc Vietcombank 
Móng Cái (thứ 3 từ phải sang); đ/c Đặng Ngọc Hùng - Chủ tịch 
CĐCS, Phó Giám đốc Vietcombank Móng Cái (thứ 2 từ trái sang) 
tặng hoa chúc mừng BCH Vietcombank Móng Cái khóa VII

ĐOÀN CƠ SỞ 
VIETCOMBANK THĂNG LONG
Bài và ảnh: Phan Thu Trang

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 khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Vietcombank 
� ăng Long: Đoàn kết - Sáng tạo - Bản lĩnh - Tiên phong”, 
Đoàn cơ sở xác định mục tiêu nhiệm kỳ là xây dựng thế hệ 
đoàn viên thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật tốt, có ước 
mơ, hoài bão và tinh thần trách nhiệm cao; cùng nhau phấn 
đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc 
và Đoàn cấp trên giao; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động 
phong trào hành động, đặc biệt là các chương trình gắn với 
thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Vietcombank nói chung, Vietcombank � ăng Long nói riêng. 

Đại hội Đoàn cơ sở Vietcombank � ăng Long khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp, với đội 
ngũ BCH trẻ, năng động cùng tập thể gần 120 đoàn viên thanh niên nhiệt huyết và quyết tâm hứa hẹn một nhiệm kỳ 
mới tiếp nối và phát huy truyền thống để hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch của nhiệm kỳ cũng như phát huy thế mạnh 
của tuổi trẻ để thực hiện các mục tiêu mà Đảng ủy, Ban Giám đốc đã đề ra, xứng đáng là Đoàn cơ sở vững mạnh trong 
hệ thống Đoàn � anh niên Vietcombank.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, Chi đoàn Vietcombank Móng Cái đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt 
công tác. Đồng thời, liên tục qua các năm Chi đoàn được xếp loại vững mạnh xuất sắc, nhận Giấy khen của Thành đoàn Móng 
Cái về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi.

Vietcombank Thăng Long tổ chức thành công Đại hội Đoàn 
nhiệm kỳ 2022 - 2027

NHỊP SỐNG

CHI ĐOÀN CƠ SỞ 
VIETCOMBANK THỦ ĐỨC
Bài và ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngân

Sáng ngày 23/4/2022, tại trụ sở Vietcombank 
Thủ Đức, Chi đoàn cơ sở Vietcombank Thủ Đức đã 
trang trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ sở lần thứ VI, 
nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Tại Đại hội, BCH Chi đoàn đã trình bày báo cáo 
tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm 
kỳ 2019 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 
2022 - 2024. Qua đó đã khái quát các hoạt động phong 
trào, các công trình thanh niên thực hiện trong nhiệm 
kỳ. Chi đoàn cơ sở Vietcombank � ủ Đức vinh dự nhận 
bằng khen của Trung ương đoàn, Đoàn Khối Doanh 
nghiệp Trung ương và là đơn vị nhiều năm liền được Đoàn 
Vietcombank đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, BCH Chi đoàn cam kết sẽ quyết tâm đổi mới phong cách làm việc, sáng tạo trong nội 
dung, đoàn kết thống nhất trong mục tiêu hành động, cùng với các đoàn viên thanh niên nỗ lực phấn đấu, tiếp tục 
đạt được những thành tích tốt đẹp, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của toàn hệ 
thống Vietcombank.

Đ/c Tô Thị Hồng Loan - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Thủ Đức (thứ 3 từ phải sang) và đồng chí Đặng Thành Thiện - Ủy 
viên BTV Đoàn Thanh niên Vietcombank (thứ 5 từ phải sang) tặng 
hoa BCH Chi đoàn cơ sở 

ĐOÀN CƠ SỞ 
VIETCOMBANK ĐÔNG BÌNH DƯƠNG
Bài và ảnh: Lê Văn Xuân Vĩ

Chiều ngày 23/04/2022, tại trụ sở Chi nhánh, Đoàn cơ 
sở Vietcombank Đông Bình Dương đã tổ chức thành công Đại 
hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa II gồm 07 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 03 
đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Nguyễn Khánh Thắng - Bí thư 
Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Đông Bình Dương đánh giá cao 
các thành tích đã đạt được của Đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 
qua, đồng thời mong muốn BCH Đoàn cơ sở khóa mới sẽ tiếp 
tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng các 
chương trình, hoạt động, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên và đóng góp tích cực vào 
kết quả hoạt động chung của Chi nhánh cũng như toàn hệ thống.

BCH Đoàn cơ sở Chi nhánh Vietcombank Đông Bình Dương khóa II (nhiệm kỳ 2022 - 2027) quyết tâm 
phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung cũng như chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần vào sự 
phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Vietcombank.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Vietcombank Đông Bình 
Dương khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.
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NHỊP SỐNG

Các đoàn viên Đoàn cơ sở Vietcombank Hà Nội 
quét dọn vệ sinh cây ATM tại trụ sở Chi nhánh

VIETCOMBANK ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Bài và ảnh: Lê Văn Xuân Vĩ

Bài và ảnh: Trần Trung Kiên

ĐOÀN THANH NIÊN 

VIETCOMBANK HÀ NỘI
phát động chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh”

khai trương Phòng giao dịch KCN Tân Bình

 Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 91 năm 
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) 
và chào mừng Đại hội đoàn thanh niên Vietcombank lần thứ IV 
nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn cơ sở Vietcombank Chi nhánh Hà Nội 
đã phát động phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày 
Chủ nhật xanh” trong đoàn viên thanh niên toàn Chi nhánh 
Vietcombank Hà Nội. Qua chương trình này, đoàn viên thanh 
niên Chi nhánh đã thực hiện sắp xếp lại dữ liệu máy tính, lưu 
trữ hồ sơ đảm bảo an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 
27001:2013, chăm sóc cây xanh, vệ sinh dọn dẹp góc làm việc và 
các cây ATM của Chi nhánh.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa và vô cùng thiết thực, gắn 
kết hoạt động Đoàn với hoạt động chuyên môn, thể hiện sức trẻ của đoàn viên thanh niên Vietcombank Hà Nội
trong công tác tình nguyện.

Ông Võ Đình Phong (ngoài cùng bên phải)  
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh 
Bình Dương trao quyết định thành lập Phòng giao dịch 
KCN Tân Bình.

Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Phú

Về phía nhà tài trợ đại diện có ông Nguyễn Huy 
Thịnh - Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Sơn La; ông 
Nguyễn Nam Trung - Phó phòng Quản trị và phía đồng 
tài trợ đại diện có ông Nguyễn Đình Thiện - Thường 
vụ Quận ủy, chỉ huy trưởng BCH quân sự quận Hoàn 
Kiếm.

Về phía nhận tài trợ có bà Cao Thị Tuyết Lan 
- Bí thư Huyện ủy; ông Bùi Hải Bình - Chủ tịch UBND 
huyện Điện Biên; bà Lò Thị Vân - Bí thư Đảng ủy xã 
Thanh Nưa; ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND 
xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên cùng đông đảo bà con 
người dân tộc thiểu số cùng về dự.

Công trình lớp học tại trường THCS xã Thanh 
Nưa do Trụ sở chính Vietcombank tài trợ được đầu tư 
bằng nguồn kinh phí an sinh xã hội của Công đoàn TSC 
từ chương trình “Chung tay xóa nghèo về biên giới, hải 
đảo” do Vietcombank tài trợ. Tổng kinh phí xây dựng 
công trình là 750 triệu đồng. Việc tài trợ xây dựng công 
trình lớp học khang trang giúp thầy trò trường THCS 
xã Thanh Nưa có mái trường sạch, đẹp và an toàn khi 
mưa bão xảy ra; từ đó có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trụ sở chính Vietcombank mong muốn tiếp tục 
nhận được sự đồng hành của các đơn vị chung tay với 
Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm để thực hiện các 
chương trình thiện nguyện ý nghĩa sắp tới.

Bà Lò Thị Vân - Bí thư Đảng ủy xã cùng thầy Phó Hiệu trưởng 
Trường THCS xã Thanh Nưa đón nhận tài trợ của Vietcombank

NHỊP SỐNG

Cán bộ Vietcombank Hà Thành áp dụng các giá trị văn hoá vào 
công việc

VIETCOMBANK TRỤ SỞ CHÍNH
trao tặng hai lớp học cho Trường trung học 
cơ sở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, 
tỉnh Điện Biên

VIETCOMBANK HÀ THÀNH

Bài và ảnh: Chu Diệu Hương

Với mục tiêu nâng cao nhận thức về con 
người văn hóa Vietcombank từ đó điều chỉnh hành 
vi và lan tỏa  những giá trị văn hóa Vietcombank, 
Vietcombank Hà Thành đã tổ chức cuộc thi “Tìm 
hiểu văn hóa Vietcombank”.

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia nhiệt tình 
của cán bộ nhân viên Vietcombank Hà Thành với 
tổng số 59 bài dự thi tới từ các phòng trong Chi 
nhánh. Các bài dự thi đã thể hiện được các góc 
nhìn khác nhau về giá trị văn hoá của Vietcombank: 
TIN – CHUẨN – MỚI – BỀN – NHÂN. Thông qua đó, cán 
bộ có cơ hội thấu hiểu và vận dụng các giá trị văn hoá 
Vietcombank vào công việc và cuộc sống. Bà Vũ 
Hương Mai - Phó Giám đốc, đại diện Vietcombank Hà 
Thành cho biết: “Các bài viết tham dự cuộc thi không 
chỉ thể hiện sự nghiêm túc tìm hiểu và thực hành các 
giá trị văn hoá Vietcombank mà còn thể hiện tình 
yêu của các cán bộ nhân viên với Vietcombank”.

Trên tinh thần khách quan và nghiêm túc, Ban 
tổ chức đã lựa chọn trao: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 
giải Ba và 12 giải Khuyến khích dành cho các bài viết 
chân thực, cảm xúc, sáng tạo, độc đáo.

tổ chức cuộc thi 
“Tìm hiểu văn hóa Vietcombank”

Ngày 06/05/2022, Vietcombank Đông Bình Dương đã 
tổ chức khai trương Phòng giao dịch Khu công nghiệp (KCN) 
Tân Bình tại địa chỉ KCN Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương.

Tham dự lễ khai trương có ông Võ Đình Phong - 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHNN tỉnh Bình Dương. Về phía
Vietcombank Đông Bình Dương có ông Nguyễn Khánh Thắng 
- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Đông Bình Dương; 
ông Đỗ Thế Mãi - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Chi 
nhánh cùng lãnh đạo các phòng ban.

Việc thành lập phòng giao dịch KCN Tân Bình sẽ góp 
phần đáp ứng nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp và dân cư trong khu vực Bắc Tân Uyên, huyện Phú 
Giáo đặc biệt trong KCN Tân Bình và các vùng lân cận. Đây là 
tiền đề để Vietcombank Đông Bình Dương đóng góp vào phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương nói chung và địa bàn 
huyện Bắc Tân Uyên nói riêng.

Sáng  22/04/2022, tại Trường trung học cơ 
sở (THCS) xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên, Trụ sở chính Vietcombank phối hợp với BCH 
quân sự quận Hoàn Kiếm, UBND xã Thanh Nưa đã tổ 
chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình hai lớp 
học tại trường THCS xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
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Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Dung

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam lần thứ IV, ngày 15/05/2022, Vietcombank Sài Thành đã 

tổ chức hội thảo “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

NHỊP SỐNG

Với những tư liệu tham khảo từ các video của GS.TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận 
Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người đã dành hơn 50 năm nghiên 
cứu, sưu tầm, kể chuyện về Bác kết hợp cùng các hình thức: Thuyết trình, kể chuyện, sân khấu hóa… Các đội 
thi đến từ những phòng nghiệp vụ của Chi nhánh đã truyền tải một cách sinh động tư tưởng, đạo đức và phong 
cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thông qua hội thảo, CBNV Vietcombank Sài Thành càng thêm nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Bác Hồ - một 
con người vĩ đại với lối sống giản dị, liêm khiết, đồng thời nâng cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Sài Thành

Ngày 20/4/2022, Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tập huấn cán bộ Công đoàn

 năm 2022 cho gần 60 đồng chí.

Bài: Nguyễn Phương Hương
tổ chức tập huấn cán bộ Công đoàn năm 2022

tổ chức hội thảo 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Vietcombank Sài Thành

Vietcombank TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Bùi Văn Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám 
đốc, Chủ  tị ch Công đoàn Chi nhánh cho biết: “Chương trình được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, phương pháp, 
kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn tại Chi nhánh, góp phần đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao 
chất lượng hoạt động công đoàn”.

Tại chương trình, các đồng chí cán bộ Công đoàn Chi nhánh đã được nghe ThS. Trần Đức Phương - 
Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu, trao đổi 03 chuyên đề: tổ 
chức và hoạt động Công đoàn cơ sở và Tổ công đoàn; kỹ năng xây dựng chương trình công tác và tổ chức cuộc 
họp và chuyên đề Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động.

Bài và ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

NHỊP SỐNG

Buổi lễ vinh dự đón tiếp ông Đào Văn Nghiệp - Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Long An; về phía 
chính quyền địa phương có ông Phan Nhân Duy - Bí thư 
Huyện ủy Đức Hòa; ông Nguyễn Văn Dạn - Bí thư Đảng ủy thị 
trấn Đức Hòa; về phía Vietcombank Long An có ông Đoàn 
Thái Sơn - Giám đốc Chi nhánh.

Sự kiện khánh thành đưa trụ sở Phòng giao dịch Đức 
Hòa vào hoạt động sẽ giúp Vietcombank phục vụ tốt hơn nhu 
cầu của người dân đến giao dịch.

Nhân dịp Lễ khánh thành, Vietcombank Long An đã 
trao 50 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thị trấn Đức Hòa. Trước đó, Vietcombank Long An 
cũng đã trao 50 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện Bến Lức.

Nghi thức cắt băng khánh thành tại buổi lễ

Vietcombank Vĩnh Phúc
thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Bài và ảnh: Bùi Duy Anh

Kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2022), tiếp nối truyền thống
“Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, ngày 27/04/2022, BCH Công đoàn Vietcombank Vĩnh Phúc 
đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thai tại xã Phú Thịnh, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi tặng quà, đồng chí Đỗ Minh Phượng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Vĩnh Phúc 
đã đại diện BCH Công đoàn và tập thể cán bộ Vietcombank Vĩnh Phúc tặng quà đến mẹ Việt Nam Anh hùng Lê 
Thị Thai, đồng thời bày tỏ tấm lòng tri ân trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ và các Mẹ Việt Nam Anh 
hùng trong sự nghiệp kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bên cạnh công tác phát triển hoạt động kinh doanh, công tác chuyên môn, Vietcombank Vĩnh Phúc luôn 
chú trọng đến công tác an sinh trên địa bàn tỉnh, góp phần vào gìn giữ và phát huy nét văn hóa nhân văn, phát 
triển bền vững của đại gia đình Vietcombank.

Ngày 09/05/2022, Vietcombank Long An trang trọng tổ chức Lễ khánh thành trụ sở Phòng giao 

dịch Đức Hòa tại số 198C tỉnh lộ 824, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

tổ chức Lễ khánh thành trụ sở Phòng giao dịch Đức Hòa
VIETCOMBANK LONG AN
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dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
VIETCOMBANK TRÀ VINH

Bài và ảnh: Nguyễn Cao Thúy Vy

NHỊP SỐNG

Ngày 19/05/2022, đoàn cán bộ nhân viên và Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên
Vietcombank Trà Vinh đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh 

thuộc Ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Đoàn cán bộ nhân viên và Ban Chấp hành Chi 
đoàn Thanh niên Vietcombank Trà Vinh bày tỏ lòng 
thành kính, ghi nhớ công lao to lớn của Bác Hồ với 
đất nước, với dân tộc Việt Nam; nguyện luôn thực 
hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Bác; cùng chung sức, đồng lòng, phấn 
đấu hết mình hoàn thành tốt công tác chuyên môn của 
Vietcombank và góp phần xây dựng, phát triển tỉnh 
nhà ngày càng giàu mạnh.

Vietcombank Trà Vinh chụp ảnh lưu niệm trước Đền thờ Bác Hồ 
tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

ĐOÀN THANH NIÊN
VIETCOMBANK HÀ NAM
quảng bá hình ảnh Vietcombank 
tại phố đi bộ Phủ Lý - Hà Nam
Bài: Lại Quỳnh Trang

Ngày 23/04/2022, Đoàn Thanh niên Vietcombank
Hà Nam đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa 
Hà Nam dựng gian hàng với các hoạt động nổi bật thu 
hút được nhiều du khách tại tuyến phố đi bộ Phủ Lý.

Với định hướng của Đề án “Thí điểm xây dựng 
không gian đi bộ gắn với phát triển thương mại, du lịch 
trên địa bàn thành phố Phủ Lý”, gian hàng Vietcombank 
Hà Nam có nhiều sự kiện nổi bật như: Trải nghiệm không 
gian chợ quê đậm đà bản sắc giữa lòng thành phố; miễn 
phí mở tài khoản ngân hàng số đẹp, tặng voucher ẩm thực 
ngay tại gian hàng... Sự kiện đã thu hút được rất nhiều sự 
quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Đây là dịp để Vietcombank Hà Nam mang đến 
cho người dân và du khách hình ảnh một ngân hàng 
tiên phong đổi mới, hòa nhập, hiện đại nhưng gần gũi, 
phù hợp với xu thế, đồng thời đưa sản phẩm, dịch vụ và 
thương hiệu của mình đến gần hơn với người dân trên 
địa bàn.

VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH
tổ chức Giải bóng đá nam 
“Sức mạnh cùng trái bóng’’
Bài: Phạm Thị Minh Ngọc

Ngày 07 và 08/05/2022, tại Sân vận động Đại học 
Thủy Lợi, Hà Nội, Vietcombank Sở Giao dịch đã

 tổ chức Giải bóng đá nam truyền thống với chủ đề
 “Sức mạnh cùng trái bóng”.

Trong không khí phấn khởi và tự hào hướng 
tới kỷ niệm 71 năm thành lập ngành Ngân hàng 
(06/05/1951 - 06/05/2022), Giải bóng đá nam 
truyền thống Sở Giao dịch năm 2022 được diễn ra 
vào 02 ngày 07 và 08/05/2022. 

Bên cạnh những trận bóng hứng khởi, Ban 
tổ chức cũng đã tổ chức phần chơi “Lá thăm may 
mắn” với nhiều phần thưởng hiện vật giá trị cao 
và hấp dẫn. Đây là hoạt động ngoại khóa thiết thực 
sau giờ làm việc, góp phần nâng cao tình đoàn kết, 
tinh thần thể thao và sức khỏe cho mỗi cán bộ tại 
Sở Giao dịch.

KẾT NỐI

Theo nội dung hợp tác, Hodeco kết hợp với Vietcombank Vũng Tàu hỗ 
trợ khách hàng của dự án The Light City vay vốn lãi suất ưu đãi với hạn mức 
tối đa 70% giá trị hợp đồng trong thời gian lên đến 20 năm.

Khách hàng của dự án The Light City có thể chọn 1 trong 2 chương 
trình ưu đãi lãi suất: Chương trình 1: Cố định năm đầu tiên với lãi suất 
7,29%/năm; hoặc chương trình 2: Cố định 2 năm đầu với lãi suất 8,4%/năm. 

Sau thời gian cố định, lãi suất cho vay bằng lãi suất huy động tiết 
kiệm VND 12 tháng trả lãi cuối kỳ, áp dụng đối với khách hàng cá nhân của 
Vietcombank cộng (+) 3,5%/năm nhưng không thấp hơn sàn cho vay cùng kỳ 
hạn của sản phẩm cho vay. Bên cạnh đó khách hàng nhận lương qua tài khoản của
Vietcombank được giảm thêm 0,1%/năm và cố định trong 12 tháng kể từ     
ngày giải ngân. Ngoài gói vay ưu đãi được áp dụng cho khách hàng tại dự án The Light City, Vietcombank Vũng 
Tàu cũng sẽ áp dụng chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng thuộc các dự án khác của Hodeco.

Dự án The Light City có tổng diện tích 49 ha, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 của dự án đã khởi công 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật với diện tích hơn 27 ha, gồm 490 nhà liền kề (100-157m2/căn), 213 biệt thự
(239-385m2/căn) và 1 Block chung cư cùng các tiện ích đi kèm như trường học, y tế, công viên cây xanh, khu 
phức hợp thể thao - văn hóa - dịch vụ…

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc Giàu

Theo nội dung hợp tác, Hodeco kết hợp với Vietcombank Vũng Tàu hỗ 
trợ khách hàng của dự án The Light City vay vốn lãi suất ưu đãi với hạn mức 
tối đa 70% giá trị hợp đồng trong thời gian lên đến 20 năm.

Khách hàng của dự án The Light City có thể chọn 1 trong 2 chương 

Theo nội dung hợp tác, Hodeco kết hợp với Vietcombank Vũng Tàu hỗ 
trợ khách hàng của dự án The Light City vay vốn lãi suất ưu đãi với hạn mức 
tối đa 70% giá trị hợp đồng trong thời gian lên đến 20 năm.

Sáng ngày 28/04/2022, tại trụ sở Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) đã diễn ra
 Lễ ký kết hợp tác tài trợ tín dụng cho khách hàng dự án Khu đô thị The Light City, Phường 12,

 TP. Vũng Tàu giữa Vietcombank Vũng Tàu và Hodeco.

VIETCOMBANK VŨNG TÀU VÀ HODECO

KẾT NỐI

ký kết hợp tác tài trợ tín dụng khách hàng dự án The Light City

Ông Đoàn Văn Tuyến – Giám đốc
Vietcombank Vũng Tàu (Bên phải)
cùng ông Lê Viết Liên – Giám đốc
Hodeco (Bên trái) ký kết hợp tác
tài trợ tín dụng.
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Dự án Khu chung cư cao tầng tại phường Cẩm Bình, 
TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tên thương mại là “Luxcity 
Cẩm Phả” được xây dựng với diện tích 11.130 m2 gồm 02 tòa 
chung cư với quy mô 344 căn hộ cao cấp thiết kế đầy đủ nội 
thất, mật độ xây dựng 35%. Dự án được phân phối bởi Công 
ty CP Bất động sản Duyên Hải.

Theo hợp đồng được ký kết, Vietcombank Hạ Long 
sẽ là ngân hàng đầu mối tại Tỉnh Quảng Ninh cùng các Chi 
nhánh Móng Cái, Đông Quảng Ninh, Quảng Ninh thẩm định 
và tài trợ vốn cho các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn 
mua nhà tại dự án Luxcity Cẩm Phả.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc  Vietcombank Hạ Long đánh giá cao sự hợp tác 
giữa hai bên, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Miền Đông đã tin tưởng 
chọn Vietcombank là đối tác đồng hành trong các dự án của công ty. Ông Đỗ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty 
CP Xây dựng và Phát triển đô thị Miền Đông cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Vietcombank 
Hạ Long đã tin tưởng, đồng hành cùng dự án, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ 
Vietcombank Hạ Long trong những dự án sắp tới, góp phần tăng trưởng hơn nữa quy mô của công ty cũng như 
thắt chặt thêm mối quan hệ với Vietcombank.

Công ty Cổ phần điện gió Đầm Nại (thành viên của 
Tập đoàn Scatec có trụ sở tại Oslo, Na Uy) là pháp nhân sở 
hữu và vận hành Nhà máy điện gió Đầm Nại tại xã Tân Hải, 
xã Phương Hải (huyện Ninh Hải) và xã Bắc Sơn, xã Bắc Phong 
(huyện Thuận Bắc), tỉnh Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư lên 
đến 1.523 tỷ đồng. Dự án có tổng công suất 39,375 MW bao 
gồm 15 tuabin của hãng Siemens Gamesa với công suất trên 
mỗi tuabin là 2,625 MW, được bảo dưỡng và vận hành tuabin 
(O&M) bởi Siemens Gamesa, sản lượng điện bình quân hàng 
năm ở mức 120 triệu kWh.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Võ Minh Trí - Giám đốc
 Vietcombank Đông Sài Gòn khẳng định: Lễ ký kết Hợp đồng 
tín dụng tài trợ dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại là sự kiện 

Ông Torbjorn Elliot Kirkeby-Garstad – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần điện gió Đầm Nại kiêm 
Tổng Giám đốc vùng Đông Nam Á của Tập đoàn Scatec cũng bày tỏ lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Vietcombank 
Đông Sài Gòn và đánh giá sự kiện ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại có ý nghĩa 
quan trọng đối với Tập đoàn Scatec, là kết quả của nỗ lực không ngừng từ hai bên trong thời gian qua, tạo tiền 
đề cho những bước phát triển trong thời gian tới.

Với thế mạnh về nguồn vốn, chính sách linh hoạt, sản phẩm đa dạng, công nghệ hiện đại và đội ngũ cán bộ 
nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, Vietcombank Đông Sài Gòn cam kết cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính 
ngân hàng hiện đại với chất lượng vượt trội và nhiều tiện ích đến khách hàng, tương xứng với vị thế, tiềm lực và 
uy tín thương hiệu của cả Vietcombank và Tập đoàn Scatec.

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không những khẳng định quan hệ hợp tác kinh doanh ngày càng bền chặt giữa 
Tập đoàn Scatec với Vietcombank mà còn tạo tiền đề cho cơ hội hợp tác của Vietcombank cùng các dự án năng 
lượng tiềm năng khác của Tập đoàn Scatec trong thời gian tới. 

Đại diện của 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Ký kết Hợp đồng tín dụng trị giá 858,47 tỷ đồng tài trợ dự 
án Nhà máy điện gió Đầm Nại (công suất 39,375 MW) tại 
buổi lễ. 

hợp tác kinh doanh với Công ty CP Xây dựng
 và Phát triển đô thị Miền Đông

tài trợ hơn 858 tỷ đồng dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại công suất 39,375 MW
VIETCOMBANK HẠ LONG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VIETCOMBANK ĐÔNG SÀI GÒN

Bài và ảnh: Lê Văn Long 

Bài và ảnh: Phạm Tiến Thành  

Ngày 20/04/2022, tại trụ sở Vietcombank Hạ Long, số 166, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy,
 TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh tài trợ khách hàng bán 
lẻ mua nhà dự án Khu chung cư cao tầng giữa Vietcombank Hạ Long và Công ty CP Xây dựng và Phát 

triển đô thị Miền Đông.

Ngày 18/04/2022, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn
(Vietcombank Đông Sài Gòn), 22F-24 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố

 Hồ Chí Minh, Vietcombank Đông Sài Gòn và Công ty Cổ phần điện gió Đầm Nại đã tổ chức
 Lễ ký kết Hợp đồng.

KẾT NỐI KẾT NỐI
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Khi tham gia sự kiện, các khách hàng đầu tiên đăng ký các sản phẩm dịch 
vụ như Tài khoản, Thẻ, Ngân hàng số VCB Digibank, Bảo hiểm FWD sẽ nhận được 
những quà tặng hấp dẫn. Bên cạnh đó, khách hàng còn được tham gia trải nghiệm 
các hoạt động tương tác thú vị và nhận về những phần quà xinh xắn.

Đại diện Vietcombank cho biết: “Trong tất cả các hoạt động, dịch vụ,
Vietcombank luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, nhằm đem lại những giải 
pháp tài chính thiết thực nhất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Chương trình
“Vietcombank xin chào Tuyên Quang” là hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp chúng 
tôi tiếp cận thêm nhiều khách hàng tiềm năng trên địa bàn, giới thiệu đến khách 
hàng những dịch vụ và ưu đãi hấp dẫn mà còn là cơ hội để Vietcombank tiếp thu các ý kiến đóng góp thông qua 
các hoạt động tương tác trực tiếp”.

Từ khi thành lập đến nay, Vietcombank Tuyên Quang luôn nỗ lực đáp ứng tối đa nhu cầu về tài chính
– ngân hàng của người dân địa phương, đóng góp vào thành tựu chung của hệ thống cũng như sự phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang. Đến với Vietcombank Tuyên Quang, Vietcombank mong muốn giới thiệu và 
mang đến cho khách hàng những sản phẩm vượt trội và ưu đãi thiết thực. 

Sự tin tưởng và ủng hộ của người dân địa phương chính là động lực to lớn để Vietcombank Tuyên Quang 
nỗ lực kiện toàn chất lượng phục vụ, mang đến những dịch vụ tài chính hiện đại và tiện lợi, đáp ứng đa dạng hơn 
các nhu cầu tài chính của khách hàng.

     Ghi chú: 

- Các mức phí nêu trên chưa bao gồm VAT.

- SMS chủ động là dịch vụ nhận thông báo thay đổi số dư tài khoản, giao dịch chi tiêu thẻ quốc tế, lịch trả gốc vay, lãi vay … qua tin 
nhắn SMS.

Đối với các khách hàng đã sử dụng dịch vụ SMS chủ động trong kỳ tháng 02, 03 và 04 năm 2022, để đồng 
hành và chia sẻ cùng khách hàng, Vietcombank sẽ thu phí dịch vụ theo mức phí 10.000 VND/tháng/số điện 
thoại (chưa bao gồm VAT), không phân biệt số lượng tin nhắn.

Quý khách hàng có thể thay thế dịch vụ SMS chủ động bằng dịch vụ thông báo số dư qua ứng dụng
VCB Digibank (dịch vụ OTT Alert) HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ mà vẫn được hỗ trợ đầy đủ các thông báo thay đổi số 
dư tài khoản, giao dịch chi tiêu thẻ, nhắc lịch trả nợ định kỳ, các thông tin dịch vụ, các chương trình ưu đãi nổi 
bật và nhiều thông tin khác từ Vietcombank.

Vietcombank xin trân trọng thông báo, kể từ ngày 01/05/2022, Vietcombank điều chỉnh phí dịch vụ SMS 
chủ động cụ thể như sau:

Ông Đặng Hoài Đức – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 2 
từ phải sang) trao tặng phương tiện hỗ trợ công tác y tế cho các 
địa phương

Hàng trăm phần quà đã được trao 
tặng cho các khách hàng đăng ký và 
tham gia gameshow tại sự kiện

 tại Vietcombank Tuyên Quang
TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ, NHẬN QUÀ TRAO TAY  

Nhằm đưa các sản phẩm, dịch vụ và những giải pháp tài chính ưu việt tiếp cận gần hơn với người dân 
địa phương, từ ngày 25 đến ngày 27/04/2022, tại Vietcombank Chi nhánh Tuyên Quang đã diễn ra sự 

kiện “Vietcombank xin chào Tuyên Quang” với nhiều hoạt động thú vị và chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Vietcombank Bắc Bình Dương 2022 
Gắn kết vươn xa 

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG VIETCOMBANK BẮC GIANGVIETCOMBANK BẮC GIANGVIETCOMBANK BẮC GIANG

VCB Digibank (dịch vụ OTT Alert) HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ mà vẫn được hỗ trợ đầy đủ các thông báo thay đổi số 

bật và nhiều thông tin khác từ Vietcombank.

Ngày 12/05/2022 tại Khách sạn Becamex 
Hotel New City (Thành phố Mới, Bình Dương), 
Vietcombank Bắc Bình Dương trang trọng tổ 
chức Hội nghị khách hàng năm 2022 với chủ 
đề “Gắn kết vươn xa”.

tổ chức Hội nghị khách hàng với chủ 
đề “Đồng hành cùng vùng trái ngọt 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hồng Tâm 
– Giám đốc Vietcombank Bắc Giang đã báo 
cáo thành tích nổi bật của Chi nhánh và Phòng 
giao dịch (PGD) Lục Ngạn trong năm 2021. 
Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, 
Vietcombank Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp 
và hành động kịp thời như cơ cấu nợ, miễn giảm lãi 
và phí dịch vụ nhằm chia sẻ, hỗ trợ khách hàng vượt 
qua dịch bệnh. Đến nay, Vietcombank Bắc Giang đã 
cung ứng vốn tín dụng cho gần 1.000 khách hàng tại 
địa bàn huyện Lục Ngạn với dư nợ 1.400 tỷ đồng, 
góp phần cùng người dân phát triển kinh tế. 

Đại diện cho những khách hàng lớn và thân 
thiết của Vietcombank Bắc Giang tại huyện Lục 
Ngạn, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT 
Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long đã phát biểu 
chia sẻ sự hợp tác gắn bó bền chặt của Bệnh viện 
Bắc Thăng Long với Vietcombank Bắc Giang trong 
những năm qua, đánh giá cao sự nỗ lực, tận tâm 
dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp của cán bộ
 Vietcombank Bắc Giang nói chung và PGD Lục Ngạn 
nói riêng, đồng thời bày tỏ mong muốn là đối tác gắn 
bó lâu dài với Vietcombank Bắc Giang.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại 
ấn tượng sâu sắc đối với chính quyền địa phương và 
các khách hàng trên địa bàn huyện Lục Ngạn cũng 
như ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ của các 
đối tác, khách hàng.

Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Bắc Giang 
phát biểu tại Hội nghị.

Bài và ảnh: Đặng Quỳnh Mai Bài và ảnh: Huỳnh Thị Bích Phượng 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÍ DỊCH VỤ SMS CHỦ ĐỘNG

Loại phí

Phí duy trì 
dịch vụ SMS 
chủ động

10.000 VNĐ/tháng/số điện thoại 
(không phân biệt số lượng tin nhắn 
trong tháng)

Phí tính theo số lượng tin nhắn trong tháng:
- Dưới 20 tin nhắn: 10.000 VNĐ/tháng/số điện thoại.
- Từ 20 đến dưới 50 tin nhắn: 25.000 VNĐ/tháng/số điện 
thoại.
- Từ 50 đến dưới 100 tin nhắn: 50.000 VNĐ/tháng/số điện 
thoại.
Từ 100 tin nhắn trở lên: 70.000 VNĐ/tháng/số điện thoại.

Mức phí hiện hành  Mức phí mới áp dụng
 từ ngày 01/05/2022

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài và ảnh: Phòng Marketing Bán lẻ

     

KẾT NỐI KẾT NỐI

Hội nghị vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu, 
khách quý cùng hơn 300 khách hàng thân thiết, đối 
tác đại diện cho gần 240.000 khách hàng đã gắn bó 
với Vietcombank Bắc Bình Dương. Sự kiện như một 
lời tri ân gửi đến Quý khách hàng, đối tác thân thiết đã 
tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng Vietcombank Bắc 
Bình Dương trong thời gian qua. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Hùng Dũng - Ủy 
viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương 
đã ghi nhậ n, biể u dương và  đánh giá cao những đóng 
góp của Vietcombank nói chung và Chi nhánh Bắc 
Bình Dương nói riêng vào sự phát triển kinh tế, công 
tác an sinh xã hội của địa phương cũng như tỉnh Bình 
Dương, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 
bùng phát, cách làm mới và nguồn lực hỗ trợ của Chi 
nhánh đã góp phần giúp người dân, doanh nghiệp 
vượt qua đại dịch. 

Tại Hội nghị Vietcombank Bắc Bình Dương đã 
trao phương tiện phục vụ công tác y tế với tổng trị giá 
3 tỷ đồng cho TX.Bến Cát, huyện Bàu Bàng và huyện 
Dầu Tiếng. Đồng thời UBND tỉnh Bình Dương cũng đã 
tặng bằng khen cho Vietcombank Bắc Bình Dương với 
thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. 

Ngày 07/05/2022, tại thị trấn Chũ, huyện
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, nhân kỷ niệm 07 
năm thành lập Phòng giao dịch Lục Ngạn, 
Vietcombank Bắc Giang đã trang trọng tổ 
chức Hội nghị khách hàng với chủ đề
“Vietcombank Bắc Giang đồng hành cùng 
vùng trái ngọt Lục Ngạn”.
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với Hội chợ TLTM sản phẩm công nghiệp 
nông thôn OCOP Trà Vinh 2022
Bài và ảnh: Nguyễn Cao Thúy Vy

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh 
(1922-2022), kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất 
đất nước (30/04/1975 - 30/04/2022), góp phần 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh Trà Vinh, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Trà Vinh được mời là “Đơn vị quảng cáo 
Vàng” tại Hội chợ triển lãm thương mại sản 
phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP Trà Vinh 
năm 2022 do Sở Công thương tỉnh Trà Vinh tổ 
chức.

Ban tổ chức trao tặng kỷ niệm chương cho ông Trang Văn Út
(đứng giữa) - đại diện Vietcombank Trà Vinh, Đơn vị quảng cáo
Vàng tại Hội chợ

Vietcombank
Trà Vinh đồng hành  

Chương trình Hội chợ được diễn ra từ ngày 
28/04/2022 đến ngày 04/05/2022 với hơn 100 gian 
hàng đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc. Gian hàng 
quảng cáo của Vietcombank Trà Vinh đặt lại trung tâm 
khu vực Hội chợ ngay cổng chính, thu hút đông đảo sự

Tại Lễ phát động, Vietcombank Bình Dương đã 
trao hỗ trợ 01 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn 
cảnh khó khăn, người khuyết tật tỉnh Bình Dương và 
tham gia “Phiên chợ 0 đồng”, trực tiếp gửi tặng những 
phần quà là nhu yếu phẩm dành cho các đối tượng 
là công nhân nghèo, hộ khó khăn, trẻ em mồ côi,...
Vietcombank Bình Dương mong rằng những hoạt 
động ý nghĩa này sẽ được nhiều tổ chức, cá nhân, nhà 
hảo tâm cùng chung tay góp sức, giúp Hội chữ thập 
đỏ tỉnh có thêm nguồn lực để thực hiện thêm nhiều 
chương trình nhân đạo, thiết thực trong thời gian tới.

quan tâm của khách tham quan trong và ngoài tỉnh.

Sự kiện này là cơ hội tốt để Chi nhánh quảng 
bá rộng rãi hơn nữa thương hiệu Vietcombank đến 
với khách hàng trong và ngoài tỉnh với thông điệp 
“Vietcombank Trà Vinh đồng hành cùng tỉnh nhà phát 
triển, đổi mới và thành công”.

cùng Hội chợ việc làm 2022 tại Học viện Ngân hàng
VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNH 

Bài và ảnh: Trần Mỹ Trang

Sáng 28/4/2022, tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng đã tổ chức Lễ khai mạc “Hội chợ việc làm
 – Cầu nối nhân lực 2022” dành cho sinh viên Học viện Ngân hàng nói riêng và sinh viên Khối 

Kinh tế nói chung. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đồng hành với 
chương trình dưới danh vị Đơn vị quả ng cá o Kim cương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại 
gian hàng tham gia Hội chợ của 
Vietcombank.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh Tới

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thu Thảo

 ủng hộ 1 tỷ đồng giúp hộ nghèo tại lễ phát động tháng nhân đạo

Đồng hành cùng ‘’Tháng Nhân đạo năm 2022’’

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG 

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

Sáng ngày 11/05/2022, Vietcombank Bình Dương đã tham dự Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” do Hội 
chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương tổ chức với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan toả hành động nhân ái”. 
Chương trình nhận được sự quan tâm rất lớn từ Lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc cùng các sở, ban, ngành và mạnh thường quân trên toàn tỉnh.

Hưởng ứng Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2022 do Hộ i chữ  thậ p đỏ  tỉ nh Hải Dương tổ chức, sáng 
ngày 11/05/2022, Công đoàn Vietcombank Hải Dương đã tham gia ủng hộ 1 ngôi nhà đại đoàn kết

 trị giá 50 triệu đồng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tứ Kỳ.

Bằng sự đóng góp tích cực của đoàn viên 
Công đoàn và người lao động, hàng năm Công đoàn
Vietcombank Hải Dương luôn ưu tiên đóng góp cho 
hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Từ năm 2021 
đến nay, Vietcombank Hải Dương đã ủng hộ 3 ngôi 
nhà đại đoàn kết và 600 suất quà tết trị giá 300 triệu 
đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn trong toàn 
tỉnh. Hành động ý nghĩa thiết thực này đã góp phần 
lan tỏa các giá trị tốt đẹp và nhân văn đến với xã hội.

Bà Đặng Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Vietcombank 
Bình Dương (đứng giữa) trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân có 
hoàn cảnh khó khăn tại Phiên chợ 0 đồng. 

Bà Phạm Minh Đào – Phó Giám đốc Vietcombank Hải Dương, đại diện 
Công đoàn Vietcombank Hải Dương trao biển ủng hộ  xây nhà đại đoàn 
kết.

KẾT NỐI KẾT NỐI

Những năm qua, Vietcombank đã luôn đồng 
hành cùng nhiều chương trình, Hội thảo, Hội chợ việc 
làm… do Học viện Ngân hàng tổ chức với mong muốn 
chung tay, góp sức cùng sự nghiệp phát triển nguồn 
nhân lực tương lai cho hệ thống ngân hàng Việt Nam 
nói chung và Vietcombank nói riêng. 

Tham gia Hội chợ việc làm 2022, Vietcombank 
sẵn sàng đồng hành với các bạn sinh viên của Học viện 
Ngân hàng, giải đáp mọi thắc mắc của các bạn sinh 
viên về vấn đề tuyển dụng, việc làm và về sản phẩm 
dịch vụ của Vietcombank với hy vọng sẽ được chào 
đón các bạn với tư cách là những đồng nghiệp trong 
tương lai, bà Nguyễn Thị Thái Hà – Phó Ban TC&NS 
Vietcombank cho biết.

hướng nghề nghiệp tốt hơn, hoàn thiện những kỹ năng 
cần thiết để ứng tuyển và hội nhập với môi trường làm 
việc sau tốt nghiệp. 

Vietcombank đã tham gia quảng cáo tại sự kiện 
7 năm liên tiếp và gian hàng của Vietcombank luôn 
thu hút đông đảo sinh viên và khách mời tham gia Hội 
chợ.

Hội chợ việc làm 
2022 được đánh giá là 
một trong những hoạt 
động vô cùng ý nghĩa 
và thiết thực đối với các 
bạn sinh viên bởi thông 
qua Hội chợ,... từ đó giúp 
các bạn sinh viên có định
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Bài: Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Đồng hành cùng hoạt động xây 
dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi

theo số điện thoại trên VCB Digibank 

cùng “Ngày hội việc làm HUB năm 2022” dành cho sinh viên khối kinh tế
 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Triển khai chương trình ưu đãi đặt vé 
máy bay, tàu, xe giảm 50%

VIETCOMBANK
QUẢNG NGÃI 

MIỄN PHÍ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

TRƯỜNG HỢP ĐÃ SỬ DỤNG VCB DIGIBANK,
 KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN CÁC BƯỚC:

TRƯỜNG HỢP LÀ KHÁCH HÀNG MỚI HOẶC CHƯA SỬ DỤNG VCB 
DIGIBANK, KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN CÁC BƯỚC: 

VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNH 

VCB DIGIBANK

Ngày 15/5/2022, Vietcombank đồng hành cùng “Ngày hội việc làm HUB lần thứ 14, năm 2022” dành cho 
sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM và sinh viên khối kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Hiện tại Vietcombank Quảng Ngãi là 
đơn vị cung cấp gói cho vay ưu đãi duy nhất 
dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 
Trong năm 2021, Chi nhánh đã giải ngân 
gần 1,7 tỉ đồng cho 3 dự án khởi nghiệp 
sáng tạo của tỉnh Quảng Ngãi. Chi nhánh 
đồng thời tài trợ kinh phí cho các hoạt động 
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo do Sở KHCN chủ trì. Lãnh đạo
Vietcombank Quảng Ngãi đã tham gia cố 
vấn cho các dự án khởi nghiệp với vai trò 
Ban giám khảo cuộc thi khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo của tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Đức Trung – Phó Hiệu 
trưởng phụ trách Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban 
chỉ đạo ngày hội việc làm cho biết: Mục tiêu của ngày hội việc làm là giúp 
sinh viên có cơ hội tiếp xúc thực tế, gặp gỡ các nhà tuyển dụng. Đây còn là 
dịp để các doanh nghiệp mang hình ảnh, thương hiệu, môi trường văn hóa 
của mình đến với sinh viên.  

Đây là lần đầu tiên Vietcombank đồng hành cùng “Ngày hội việc làm 
HUB” với tư cách là nhà tài trợ kim cương và sẵn sàng cung cấp thông tin, 
giải đáp mọi thắc mắc của các bạn sinh viên liên quan đến Vietcombank với 
mong muốn hỗ trợ các bạn sinh viên tìm kiếm vị trí công việc phù hợp với 
năng lực, sở trường của bản thân. 

Kể từ ngày 16/05/2022, Vietcombank miễn phí mở tài khoản thanh toán theo số điện thoại trên
 VCB Digibank đối với tất cả các khách hàng cá nhân. Để đăng ký:  

Lưu ý:

Tại thời điểm yêu cầu mở mới tài khoản số chọn, khách hàng chỉ có tối đa 02 tài khoản thanh toán VND đang hoạt động.

Số tài khoản thanh toán mở mới phải có 9 chữ số cuối trùng với 9 chữ số cuối trong số điện thoại sử dụng làm tên đăng nhập VCB 
Digibank của khách hàng.

Không chỉ miễn phí mở tài khoản thanh toán theo số điện thoại, ngân hàng số VCB Digibank cũng đã được 
miễn toàn bộ các loại phí giao dịch hàng ngày. Hãy đăng ký VCB Digibank ngay hôm nay để tận hưởng trọn vẹn 
ngân hàng số “0 phí”.

- Giảm 50% tối đa 200.000 đồng khi nhập mã ưu đãi VNPAY200, dành cho các khách hàng thực hiện giao 
dịch đặt vé máy bay, khách sạn trên ứng dụng VCB Digibank. Khuyến mại áp dụng cho 400 khách hàng đầu tiên 
mỗi ngày.

- Giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi nhập mã ưu đãi VNPAY50, dành cho các khách hàng thực hiện giao 
dịch đặt vé tàu, xe, vé xem phim, đặt hoa trên ứng dụng VCB Digibank. Khuyến mại áp dụng cho 4000 khách 
hàng đầu tiên mỗi ngày.

- Mỗ i tuần khách hàng có thể sử dụng mã khuyến mại 1 lần giúp tiết kiệm một khoản chi phí lớn.

Đừng quên đặt vé “du lịch – giải trí” trên ứng dụng VCB Digibank để có những trải nghiệm thú vị và độc 
đáo, thoải mái vi vu du lịch mà không lo “mòn” ví. 

Chương trình khuyến mại dành cho các tiện 
ích “du lịch – giải trí” có giá trị lớn nhất từ trước đến 
nay trên ứng dụng VCB Digibank do Vietcombank và
VNPAY phối hợp tổ chức, giúp khách hàng tiết kiệm 
tối đa chi phí.

Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương và tặng hoa 
cho đại diện Vietcombank

Ngày 12/05/2022, tại tỉnh Quảng Ngãi 
đã diễn ra Hội thảo hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng 
Ngãi. Đại diện Vietcombank Quảng 

Ngãi đã tham gia Hội thảo với vai trò 
Nhà tài trợ Vàng.
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Bước 2: Chọn tính năng “Mở tài khoản
thanh toán số chọn”

Bước 1: Đăng nhập vào VCB Digibank

Bước 3: Nhập 9 số cuối số điện thoại vào mục
“Nhập số tìm kiếm theo yêu cầu”

Bước 4 : Chọn số tài khoản theo số điện thoại

Bước 5: Xác nhận thông tin và hoàn tất đăng ký

Bước 1: Tải app VCB Digibank, chọn “Mở tài khoản
dành cho khách hàng mới/Đăng ký VCB Digibank”

Bước 2:Nhập số điện thoại và mã xác thực
SMS OTP

Bước 3: Chụp ảnh giấy tờ tùy thân và khuôn
mặt để xác thực

Bước 4 : Lựa chọn sản phẩm dịch vụ, tích chọn
số tài khoản theo số điện thoại

Bước 5: Xác nhận thông tin và hoàn tất đang ký

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Hồng Nhi

Bài: Phòng Marketing Bán lẻ - Ảnh: Tư liệu

Từ nay đến ngày 07/07/2022, Vietcombank phối 
hợp với VNPAY triển khai chương trình khuyến 
mại bùng nổ “Đại tiệc ưu đãi” dành cho các tiện 
ích du lịch – giải trí trên ứng dụng VCB Digibank.

KẾT NỐI KẾT NỐI

Triển khai chương trình ưu đãi đặt vé Triển khai chương trình ưu đãi đặt vé 
máy bay, tàu, xe giảm 50%

lẻ - Ảnh: Tư liệu

Triển khai chương trình ưu đãi đặt vé 
VCB DIGIBANK
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Ông Võ Văn Đức – Giám đốc Vietcombank Quảng Nam (thứ 3 tính từ 
trái sang) nhận hoa và kỷ niệm chương của Ban tổ chức

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phan Việt Cường 
- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí 
Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số 
tỉnh thành. Về phía Vietcombank có đồng chí Võ Văn 
Đức – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Quảng 
Nam.

Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ 
nhất là một trong những hoạt động trọng tâm của Năm 
Du lịch Quốc gia – Quảng Nam năm 2022, tái hiện sinh 
động nhất các giai đoạn phát triển Nghề truyền thống 
trên cả nước. Festival đã diễn ra nhiều hoạt động văn 
hóa, nghệ thuật như biểu diễn nghề dệt thổ cẩm, gốm Bát Tràng, chiếu cói Nga Sơn, dệt lụa,  diễn tấu cồng chiêng 
Tây Nguyên…

Chương trình còn diễn ra các tọa đàm “Những giải pháp bảo tồn, phát triển nghề trong thời kỳ hội nhập” 
và “Tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm khởi nghiệp 
sáng tạo, sản phẩm chủ lực vùng miền”.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Thắng

 Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022
VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNHVIETCOMBANK HUẾ VÀ 

CTCP CẤP NƯỚC THỪA 
THIÊN HUẾ (HUEWACO)
ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư 
dự án Nhà máy xử lý nước sạch 
Bài và ảnh: Ngô Tiến

Ngày 17/05/2022, Vietcombank Huế và CTCP 
Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) đã

 tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ cho 
dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên với giá 

trị 350 tỷ đồng.

Tham dự buổi lễ, về phía Vietcombank Huế 
có ông Lý Hoàng Vũ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi 
nhánh. Về phía CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế, có 
ông Lê Quang Minh – Chủ tịch HĐQT; ông Trương 
Công Hân – Tổng Giám đốc cùng các lãnh đạo thuộc 
hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Hoàng Vũ - Giám 
đốc Vietcombank Huế nhấn mạnh: HueWACO là đơn 
vị có thương hiệu, uy tín trong lĩnh vực cung cấp 
nước sạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Quang Minh – Chủ 
tịch HĐQT HueWACO đánh giá nguồn vốn vay của
Vietcombank cho dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn 
Niên sẽ góp phần đảm bảo dự án đi vào hoạt động 
đúng tiến độ. Vietcombank Huế đã cấp tín dụng cho 
dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên 350 tỷ đồng, 
chiếm 58% tổng mức đầu tư dự án. 

Dự án có tổng diện tích 13 hecta, được xây 
dựng theo mô hình hiện đại, áp dụng công nghệ bể 
lắng lọc thông minh chất lượng cao, thân thiện với 
môi trường…

Ông Lý Hoàng Vũ - Giám đốc Vietcombank Huế (bên trái) và ông 
Lê Quang Minh – Chủ tịch HĐQT HueWACO ký kết hợp đồng tín 
dụng

VIETCOMBANK ĐÔNG 
ĐỒNG NAI VÀ CÔNG TY 
TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN 
TOÀN CẦU (GLS) 
ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 12/05/2022, Vietcombank Đông Đồng Nai 
và Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận toàn cầu 

(GLS) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác 
về việc tài trợ vốn lưu động để thực hiện dự án 

Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn.

Bài: Nguyễn Thị Thanh Vân - Ảnh: Đỗ Đức Vỹ

Ông Trần Thành Nam – Giám đốc Vietcombank Đông Đồng Nai
(bên trái) và ông Trần Thiện - Chủ tịch Hội đồng thành viên GLS 
thực hiện ký kết hợp đồng

Ngày 19/05/2022, tại Thành phố Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc Festival Nghề truyền 
thống vùng miền lần thứ nhất. Đây là hoạt động thuộc chương trình Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 

năm 2022 do Vietcombank tham gia tài trợ với nguồn kinh phí 2,7 tỷ đồng.

Tham dự lễ ký kết, về phía GLS có ông Trần 
Thiện - Chủ tịch Hội đồng thành viên GLS, Chủ tịch 
HĐQT CTCP Cảng quốc tế Long Sơn; ông Nguyễn 
Quang Trung - Tổng giám đốc CTCP Cảng quốc tế 
Long Sơn. Về phía Vietcombank có ông Trần Thành 
Nam – Giám đốc Chi nhánh Đông Đồng Nai; ông 
Trần Văn Minh – Giám đốc Chi nhánh Phú Nhuận 
cùng đại diện các phòng ban thuộc hai đơn vị.

Theo thỏa thuận hợp tác, Vietcombank Đông 
Đồng Nai sẽ tài trợ vốn bổ sung hoạt động kinh
doanh của GLS; tài trợ cho vay Dự án Khu dịch vụ 
công nghiệp Long Sơn được xây dựng tại tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu, với tổng vốn đầu tư lên đến 1.800 tỷ đồng 
và đã chính thức được Vietcombank Đông Đồng Nai 
tài trợ giai đoạn đầu xây dựng cho thuê kho WH3 
đảm bảo cho vay theo tiến độ thực hiện dự án. 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đánh dấu mối 
quan hệ hợp tác giữa Vietcombank và GLS nhằm 
phát huy thế mạnh để gắn kết, tương hỗ lẫn nhau 
trong quá trình hoạt động và phát triển, góp phần 
vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước.

KẾT NỐIKẾT NỐI
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Bài: Nguyễn Thanh Nhàn - Ảnh: Nguyễn Duy Thanh

Ngày 18/5/2022, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng tư vấn đánh giá 
nghiệm thu Đề tài cấp Bộ của NHNN do PGS.TS. Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc 

NHNN làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 
đề tài Khoa học và Công nghệ “Nghiên cứu sự tương tác giữa hệ thống ngân hàng và 
các công ty Fintech trong thị trường dịch vụ tài chính: Kinh nghiệm các nước và gợi ý 

chính sách cho Việt Nam” của Vietcombank.

đã rút ra các bài học kinh nghiệm, đặc biệt về việc 
thiết lập khuôn khổ pháp lý và nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho các NHTM và công ty Fintech Việt Nam. Hội 
đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu 
sự tương tác giữa hệ thống ngân hàng và các công ty 
Fintech trong thị trường dịch vụ tài chính: Kinh
nghiệm các nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam” ở 
mức Xuất sắc. 

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn 
Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN đã chúc mừng Chủ 
nhiệm và các thành viên đề tài, đồng thời cho biết đề 
tài là một trong số rất ít đề tài cấp Bộ xếp loại xuất sắc 
trong thời gian gần đây và khẳng định đóng góp của 
đề tài đối với các nhà lập chính sách, đồng thời cũng là 
nguồn tài liệu tham khảo quan trọng và có giá trị đối 
với các trường đại học, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, 
các NHTM, các công ty Fintech.

Đề tài mã số ĐTNH.017/20 do ông Phạm Quang 
Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng 
khoa học Vietcombank làm Chủ nhiệm; ông Kiều Hữu 
Thiện – Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn 
nhân lực Vietcombank làm Thư ký và một số cán bộ 
của Vietcombank, phối hợp cùng các nhà khoa học 
đến từ NHNN, Học viện Ngân hàng và công ty Fintech 
TDT Asia.  

Phát biểu khai mạc tại buổi nghiệm thu, Phó 
Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã khẳng định sự cần 
thiết, tính thời sự của đề tài nhằm cung cấp một
nghiên cứu hoàn chỉnh về mối quan hệ tương tác giữa 
các NHTM và các công ty Fintech tại Việt Nam, phù 
hợp với xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra trong 
ngành ngân hàng và định hướng của NHNN.

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm về mối 
quan hệ tương tác giữa các NHTM và các công ty
Fintech tại các quốc gia có mức độ phát triển thị trường 
Fintech cao hơn hoặc tương đồng với Việt Nam, đề tài

 PGS. TS Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên chụp ảnh kỷ niệm, 
chúc mừng Đề tài cấp Bộ của Vietcombank đã được đánh giá Xuất sắc

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ CỦA VIETCOMBANK

ĐƯỢC NGHIỆM THU XUẤT SẮC

KHCN & ĐÀO TẠO

VIETCOMBANK 
TỔ CHỨC
Chương trình bảo vệ cuối khóa “Đào tạo chức 
danh Trưởng phòng giao dịch”

VIETCOMBANK 
KON TUM
tổ chức khóa đào tạo 
“Kỹ năng bán hàng tư vấn và bán chéo’’

Bài và ảnh: Đinh Thị Hoa Huyền Bài và ảnh: Nguyễn Thị Trúc Phượng

Khóa học “Đào tạo chức danh Trưởng phòng 
giao dịch” là một trong những chương trình đào tạo 
trọng điểm năm 2022, thuộc chương trình đào tạo 
theo bản đồ đào tạo bắt buộc đối với các vị trí chức 
danh cụ thể do Trường Đào tạo và Phát triển nguồn 
nhân lực Vietcombank tổ chức.

Khóa học diễn ra trong 03 đợt học và 01 đợt 
bảo vệ cuối khóa từ tháng 2/2022 đến giữa tháng 
4/2022 với mục tiêu giúp học viên hiểu rõ về vai 
trò, phát triển khả năng lãnh đạo trong thời kỳ 4.0; 
xây dựng kế hoạch kinh doanh và phân tích địa 
bàn; làm chủ các kiến thức cập nhật về bán hàng, 
chất lượng dịch vụ và nhân sự… để hoạt động kinh 
doanh ngày càng trở nên tối ưu, hiệu quả.

Khóa học “Đào tạo chức danh Trưởng phòng 
giao dịch” mang ý nghĩa thiết thực và bổ ích, đã giúp 
học viên cập nhật kiến thức, được đào tạo kỹ năng 
bài bản, chuyên nghiệp góp phần hoàn thiện và nâng 
cao chất lượng chuyên môn của các cán bộ quản lý tại 
phòng giao dịch.

KHCN & ĐÀO TẠO

Ngày 07 & 08/05/2022, Vietcombank Kon 
Tum phối hợp cùng Trường Đào tạo và Phát triển 
nguồn nhân lực Vietcombank đã tổ chức thành công 
khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng tư vấn & bán chéo” 
với sự tham gia của hơn 60 lãnh đạo và cán bộ bán 
hàng thuộc Phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng Khách 
hàng và các Phòng giao dịch của Chi nhánh.

Khóa đào tạo tập trung vào các nội dung: 
Tổng quan về bán hàng tư vấn và bán chéo sản phẩm 
dịch vụ; Quy trình bán hàng tư vấn và bán chéo hiệu 
quả; Các kỹ thuật trong bán hàng tư vấn và bán chéo.

Khóa học đã diễn ra sôi nổi với các chủ đề 
và tình huống bán hàng sinh động, thu hút được sự 
tham gia nhiệt tình của các học viên. Giảng viên đã 
trực tiếp chia sẻ nhiều kinh nghiệm bán hàng tư vấn 
và bán chéo sản phẩm để học viên có thể áp dụng 
vào công tác bán hàng của mình.

Đại diện Hội đồng giám khảo trao quà và kỷ niệm chương cho 3 học 
viên xuất sắc nhất của khóa học

Các nhóm tham gia thảo luận
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tại Trường Đào tạo Vietcombank
Bài và ảnh: Vũ Hoài Anh

Ngày 06/05/2022, Trường Đào tạo Vietcombank đã tổ chức thành công khóa đào tạo 
“SQL cơ bản” dành cho các học viên là lãnh đạo/cán bộ các phòng/ban tại Trụ sở chính.

Hình ảnh các học viên tham gia khóa đào tạo SQL cơ bản

Khóa học “SQL cơ bản” trang bị cho học viên các kiến thức hữu ích về kỹ năng xử lý dữ liệu, đặc biệt là dữ 
liệu có số lượng lớn thường gặp trong các tổ chức tài chính, ngân hàng và bán lẻ nhằm giúp học viên nâng cao 
năng lực và hiệu quả xử lý dữ liệu phục vụ tốt hơn trong công việc. 

Đây là khóa học đầu tiên dành cho cán bộ Vietcombank được tổ chức tại cơ sở của Trường Đào tạo 
Vietcombank. Khóa học có thời gian đào tạo trong 04 ngày và được chia thành 02 đợt học, đợt 1 các ngày 
06&07/05/2022; đợt 2 các ngày 13&14/05/2022.

Trong lớp học, các giảng viên và học viên được trang bị đầy đủ các thiết bị đào tạo như màn hình tivi, 
kết nối wi�i, loa/mic âm thanh và các thiết bị hỗ trợ học tập khác. Tại trường Đào tạo Vietcombank trong khu 
Ecopark, học viên được sử dụng các tiện ích hỗ trợ học tập và giải trí như: Khu khách sạn, bể bơi, sân bóng đá, 
sân tennis, thư viện được trang bị đầy đủ các tài liệu nghiên cứu và tham khảo cho học viên. 

Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo, Trường Đào tạo Vietcombank sẽ đẩy mạnh triển khai các khóa đào 
tạo cho các học viên khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận trong thời gian tới. Việc khai thác và đưa vào sử dụng 
hệ thống cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị tại Trường Đào tạo sẽ giúp học viên có những trải nghiệm tốt nhất, 
phát huy hiệu quả đào tạo, tăng cường khả năng gắn kết khi các học viên là cán bộ của các đơn vị trên toàn hệ 
thống Vietcombank tham gia học tập trung tại trường.

Tổ chức khóa 
đào tạo “SQL cơ bản”

KHCN & ĐÀO TẠO NIỀM TIN SÁNG MÃI

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ VCB DIGIBIZ CỦA VIETCOMBANK

ĐƯỢC TRAO GIẢI SAO KHUÊ 2022
An toàn với phương thức xác thực 
Smart OTP và Hard Token

VCB DigiBiz sử dụng 2 phương thức 
xác thực là Smart OTP và Hard Token. Với 
các phương thức xác thực hiện đại, hạn 
mức giao dịch tối đa trên VCB DigiBiz lên 
tới 100 tỷ đồng/ngày (đối với VND) hoặc 
4,5 triệu quy USD (đối với giao dịch ngoại 
tệ).

Đăng ký dịch vụ dễ dàng

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

Sau 4 tháng ra mắt, số lượng doanh 
nghiệp SME đăng ký đã lên đến 13.000 
khách hàng, với tổng số user đăng ký sử 
dụng dịch vụ là gần 39.000 user.

Với tất cả các giá trị tuyệt vời và 
các trải nghiệm hàng đầu dành cho nhóm 
doanh nghiệp SME trên nền tảng công 
nghệ vượt bậc thế hệ 4.0, VCB DigiBiz đã 
hoàn toàn chinh phục Hội đồng đánh giá 
và vinh dự đón nhận danh hiệu Sao Khuê 
2022.

Sáng ngày 23/04/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần 
mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã 
tổ chức lễ công bố và trao giải thưởng Sao Khuê 2022. 
Dịch vụ Ngân hàng số VCB DigiBiz đã vinh dự là một trong 
số các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới được Hội đồng 
giám khảo đánh giá cao và được vinh danh tại lễ công bố và giải 
thưởng Sao Khuê 2022.

Tháng 11/2021, Vietcombank ra mắt bộ giải pháp số 
hoàn toàn mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) 
giúp doanh nghiệp giao dịch nhanh chóng và quản lý tài chính 
hiệu quả. Nổi bật là kênh Ngân hàng số VCB Digibank dành 
cho khách hàng cá nhân và gần đây nhất là bộ giải pháp số 
hoàn toàn mới dành cho doanh nghiệp SME, bao gồm kênh 
Ngân hàng số VCB DigiBiz và các sản phẩm thẻ doanh nghiệp 
Vietcombank Visa Business.

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, mang tới những trải nghiệm 
đơn giản và mới lạ cho khách hàng.

Lập và duyệt lệnh đơn giản

Dựa trên nghiên cứu về nhu cầu của doanh nghiệp SME, 
hệ thống phân quyền lập và duyệt lệnh trên VCB DigiBiz được 
thiết kế theo hướng đơn giản, linh hoạt với hai mô hình: mô hình 
1 cấp (vừa lập, vừa duyệt lệnh) và mô hình 2 cấp (1 cấp lập và 1 
cấp duyệt).

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Phát triển Kênh số và Đối tác, 
đại diện Vietcombank nhận giải thưởng Sao Khuê dành cho dịch vụ ngân hàng số VCB DigiBiz

Bài và ảnh: Phòng Marketing Bán lẻ
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GÓC PHỔ BIẾN 
PHÁP LUẬT

Câu hỏi: VCB sẽ xử lý ra sao trong mộ t số  tì nh huố ng bấ t khả  khá ng xả y ra như không liên lạ c 
đượ c, ngườ i nhậ n nhầ m đã  đi nướ c ngoà i hoặc ngườ i nhậ n nhầ m đã  mấ t…?

Câu hỏi: Vớ i tư cá ch là  ngân hà ng có liên quan trong vụ  việ c, Vietcombank sẽ có cá ch thứ c 
xử  lí  và hỗ  trợ  như thế nào?

Câu hỏi: Câu hỏi: Trên VCB Digibank có  nhữ ng hỗ  trợ  gì  cho khá ch hà ng để  trá nh việ c nhầ m 
lẫ n khi chuyể n khoả n không?

Câu hỏi: Cơ quan chứ c năng có trách nhiệm gì khi ngườ i nhậ n tiền nhầm không đồng ý hoàn 
trả?

Trả lời: Để tránh nhầm lẫn cho khách hàng (KH) khi thực hiện giao dịch chuyển tiền trực tuyến, 
Vietcombank đã thực hiện hai bước quan trọng sau. Một là bôi đỏ tên người thụ hưởng và số tiền chuyển để tạo 
sự chú ý cho KH trước khi xác nhận giao dịch. Quý khách hãy lưu ý kiểm tra thông tin của người nhận trước khi 
xác thực giao dịch. Hai là, dịch vụ VCB Digibank cho phép lưu lại danh sách thụ hưởng, bao gồm đầy đủ thông 
tin về tên, số tài khoản, ngân hàng. Việc này sẽ rất thuận tiện và loại bỏ những nhầm lẫn cho các giao dịch về sau.

Trả lời: Để tránh nhầm lẫn cho khách hàng (KH) khi thực hiện giao dịch chuyển tiền trực tuyến, VCB đã 
thực hiện hai bước quan trọng sau. Một là bôi đỏ tên người thụ hưởng và số tiền chuyển để tạo sự chú ý cho KH 
trước khi xác nhận giao dịch. Quý khách hãy lưu ý kiểm tra thông tin của người nhận trước khi xác thực giao 
dịch. Hai là, dịch vụ VCB Digibank cho phép lưu lại danh sách thụ hưởng, bao gồm đầy đủ thông tin về tên, số tài 
khoản, ngân hàng. Việc này sẽ rất thuận tiện và loại bỏ những nhầm lẫn cho các giao dịch về sau.

Trả lời: Trong trường hợp người nhận nhầm không hoàn trả, Vietcombank có thể hướng dẫn khách hàng 
là chủ tài khoản mở tại Vietcombank thực hiện các thủ tục khởi kiện. Theo quy định tại khoản 1 Điều 599 luật 
Dân sự: “Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn 
trả cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp tài sản đó, nếu không tìm được chủ sở hữu, người chiếm hữu 
hợp pháp tài sản đó thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền...”

Câu hỏi: VCB sẽ xử lý ra sao trong mộ t số  tì nh huố ng bấ t khả  khá ng xả y ra như không liên lạ c Câu hỏi: VCB sẽ xử lý ra sao trong mộ t số  tì nh huố ng bấ t khả  khá ng xả y ra như không liên lạ c 
đượ c, ngườ i nhậ n nhầ m đã  đi nướ c ngoà i hoặc ngườ i nhậ n nhầ m đã  mấ t…?

Câu hỏi: Cơ quan chứ c năng có trách nhiệm gì khi ngườ i nhậ n tiền nhầm không đồng ý hoàn 
trả?

Biểu đồ 1: Trách nhiệm của Vietcombank trong các trường hợp chuyển tiền nhầm

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đa số mọi người đã và đang chọn hình thức giao dịch qua ngân hàng thay 
vì giao dịch trực tiếp. Thế nhưng, đôi khi vì sơ suất mà chủ tài khoản chuyển khoản nhầm sang một tài khoản khác. 

Hiểu được sự lo lắng của khách hàng, Vietcombank (VCB) đưa ra một số khuyến cáo cho từng trường hợp cụ thể.

VIETCOMBANK: KHUYẾN CÁO KHI CHUYỂN KHOẢN NHẦM
Bài: Trần Mỹ Trang 

GÓC PHỔ BIẾN 
PHÁP LUẬT

Câu hỏi: Trá ch nhiệ m củ a ngân hà ng có  tà i khoả n nhậ n nhầ m, có  tà i khoả n củ a ngườ i 
chuyể n nhầ m là gì?

Trả lời: Theo quy định tại Mục 2 – Điều 33 – Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 về Trách 
nhiệm của ngân hàng có tài khoản nhận nhầm và tài khoản của người chuyển nhầm cụ thể như sau:

Câu hỏi: Trá ch nhiệ m củ a ngân hà ng có  tà i khoả n nhậ n nhầ m, có  tà i khoả n củ a ngườ i 
chuyể n nhầ m là gì?

Biểu đồ 2: Trách nhiệm của ngân hàng có tài khoản của người 
chuyển nhầm và tài khoản của người nhận nhầm

VIETCOMBANK KỲ ĐỒNGVIETCOMBANK BẾN TRE

Bài: Bùi Xuân NamBài: Châu Mộng Diễm

Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, 
sáng ngày 23/04/2022, tại trụ sở Chi nhánh, 
Vietcombank Bến Tre đã phối hợp với công an, 
dân quân khu vực và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo 
vệ Sao Vàng tổ chức diễn tập phương án an ninh 
và phòng chống cướp ngân hàng; diễn tập các 
tình huống đặc biệt như cướp tiền có vũ khí tại 
quầy, cướp khi cán bộ áp tải tiếp quỹ ATM…

 Buổi diễn tập có sự tham dự của ông Trần 
Văn Thuận - Giám đốc Vietcombank Bến Tre; ông 
Châu Hồng Thanh - Trưởng Công an phường Phú 
Khương và cán bộ công an khu vực, dân quân khu 
phố; đại diện lãnh đạo, trưởng các phòng nghiệp 
vụ và lực lượng cán bộ bảo vệ của Công ty Cổ 
phần Dịch vụ bảo vệ Sao Vàng làm nhiệm vụ tại 
Vietcombank Bến Tre cùng một số lãnh đạo phòng 
và cán bộ Chi nhánh tham dự diễn tập.

Sau phần thực hành các tình huống, toàn 
thể cán bộ tham dự tổng kết rút kinh nghiệm sau 
diễn tập, trao đổi nghiệp vụ, phân tích các tình 
huống và cách xử lý cho các tình huống như gây 
rối trật tự, kẹt xe, hỏng xe trên đường áp tải hàng 
đặc biệt.

Nhằm nâng cao nhận thức và trang bị 
kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ (PCCC&CNCH) cho toàn thể CBNV, ngày 
14/5/2022, tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank 
Kỳ Đồng phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH 
- Công an Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 
diễn tập PCCC&CNCH năm 2022. 

Được sự hướng dẫn của Đội cảnh sát
PCCC&CNCH - Công an Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh, toàn thể CBNV Chi nhánh đã được cập nhật 
kiến thức pháp luật về PCCC và được diễn tập một 
số phương án giả định. Qua đó, giúp cán bộ nhân 
viên nâng cao nhận thức về những quy định trong 
công tác PCCC, những nguyên nhân gây cháy nổ 
chủ yếu, kỹ năng xử lý khi gặp tình huống cháy nổ, 
kỹ năng thoát hiểm gặp phải trong thực tế từ đó 
đưa ra hướng xử lý phù hợp. 

Thông qua hoạt động định kỳ tuyên truyền 
và diễn tập PCCC&CNCH giúp cho CBNV Chi nhánh 
nắm, hiểu và tuân thủ quy định trong công tác 
phòng cháy chữa cháy đồng thời nâng cao nhận 
thức về đảm bảo an toàn trong công tác PCCC 
không chỉ ở cơ quan mà còn tại nơi cư trú, giúp 
đảm bảo cho hoạt động kinh doanh.

diễn tập phòng cháy chữa cháy 
và cứu nạn cứu hộ năm 2022

Tổ chức diễn tập phương án 
phòng chống cướp ngân hàng
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Về vùng đất thiêng của Tổ quốc
VIETCOMBANK HƯNG YÊN

Bài và ảnh: Lê Thị Phương Tiến

Trong 2 ngày 16&17/4/2022, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh
 Thăng Long (Vietcombank Thăng Long) đã tổ chức hành trình về nguồn

 “Điện Biên Phủ mốc son chói lọi” tại tỉnh Điện Biên.

 Đảng bộ Vietcombank Thăng Long tại Tượng 
đài chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK THĂNG LONG
với hành trình về nguồn “Điện Biên Phủ mốc son chói lọi”

Bài: Thiều Thúy Linh - Ảnh: Đường Quang Hiếu

Các đảng viên thắp hương tại Nghĩa trang Hàng Dương 
– Côn Đảo

Tại đây, đồng chí Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh phát biểu “Hành trình về nguồn 
Côn Đảo huyền thoại này là cơ hội thật sự có ý nghĩa với các Đảng viên trong Đảng bộ, để được tận mắt chứng 
kiến những chứng tích nơi giam cầm, tận tai nghe những câu chuyện tàn bạo của bọn thực dân Pháp, đế quốc 
Mỹ và bè lũ tay sai đối với những chiến sĩ anh hùng cách mạng bị chúng giam cầm. Và tôi mong rằng qua chuyến 
đi này giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là 8 đảng viên mới kết nạp để 
có được nhận thức đúng đắn về đảng, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu giành độc lập tự 
do cho dân tộc”.

Đến thăm Côn Đảo, mỗi đảng viên trong Đảng bộ Vietcombank Hưng Yên như được tiếp thêm nghị lực, 
quyết tâm làm tròn trách nhiệm trong công việc, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Để tiếp nối truyền thống cách mạng và thực hiện 
chương trình đào tạo bồi dưỡng nhận thức về Đảng, về các 
chủ trương, chính sách của Đảng, về lịch sử dân tộc cho các 
Đảng viên, ngày 23/4/2022, Đảng ủy Vietcombank Hưng Yên 
đã tổ chức chuyến đi học tập tại Côn Đảo – mảnh đất thiêng 
liêng. 

Trong chuyến hành trình về Côn Đảo lần này, Đảng bộ 
đã tổ chức Lễ kết nạp cho 8 quần chúng ưu tú được đứng 
vào hàng ngũ của Đảng; đoàn đã đến viếng nghĩa trang Hàng 
Dương – nơi yên nghỉ của hơn 20.000 chiến sĩ cách mạng và 
viếng mộ đồng chí Võ Thị Sáu – Nữ anh hùng cách mạng – anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Vietcombank Thăng Long đã thành kính 
dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ A1, tưởng niệm những anh hùng liệt sỹ 
đã hy sinh trong trận chiến lịch sử. Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan Bảo 
tàng chiến thắng Điện Biên Phủ; thăm lại Hầm chỉ huy tướng Descartes 
(Đờ Cát) – nơi làm việc của tướng chỉ huy quân Pháp tại Điện Biên, đã bị 
chỉ huy trưởng đại đội 360 trung đoàn 209 sư đoàn 312 bắt sống. 

Cũng trong hành trình, Đoàn đến thăm Sở chỉ huy chiến dịch tại 
Mường Phăng – cơ quan đầu não quan trọng nhất của chiến dịch lịch sử 
Điện Biên Phủ; tham quan đồi A1, lô cốt cây đa cụt, hồ bộc phá “nghìn 
cân”… 

  

Được tham quan và tận mắt nhìn thấy những di tích lịch sử còn lại sau chiến tranh, mỗi đảng viên càng 
thấu hiểu hơn được sự vất vả, gian khổ cũng như tinh thần anh dũng, quả cảm của các chiến sĩ để có được độc 
lập, tự do ngày hôm nay. 

Kết thúc chuyến hành trình về nguồn tại Điện Biên Phủ, đảng viên Đảng bộ Vietcombank Thăng Long 
càng thấm thía những hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sỹ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đồng bào các 
dân tộc Tây Bắc đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại.

VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

Khối Ngân hàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc Giàu

Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước và 71 năm thành lập Ngân hàng 
Việt Nam, trong 2 ngày 23 – 24/04/2022 đã diễn ra Hội thao ngành Ngân hàng 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 do Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức. 

Đoàn thể thao Vietcombank Vũng Tàu giành giải Nhất toàn đoàn Hội thao 
truyền thống Khối Ngân hàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàung Tàu năm 2022

Hội thao đã thu hút hơn 600 vận động viên là cán bộ, nhân viên thuộc hơn 40 Chi nhánh ngân hàng, 
tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 6 nội dung: Bóng đá mini, bóng 
bàn, cầu lông, cờ tướng, quần vợt và trò chơi tập thể.

Tham dự Hội thao, Vietcombank Vũng Tàu có 44 vận động viên tham gia ở 5 nội dung: Bóng đá mini 
nam và nữ, bóng bàn, cờ tướng, quần vợt và trò chơi tập thể. Đoàn thể thao Vietcombank Vũng Tàu đã xuất 
sắc giành giải Nhất toàn đoàn, cụ thể: bộ môn bóng bàn đạt 3 giải Nhất, 4 giải Nhì và 1 giải Ba, bộ môn quần 
vợt đạt 2 giải Nhất và 2 giải Ba, 1 giải Nhì cầu lông và giải Ba bóng đá mini nữ.

Hội thao đã khép lại thành công với nhiều ấn tượng đẹp. Đây là hoạt động truyền thống của ngành 
Ngân hàng nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, tăng cường giao 
lưu học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết, nhất trí giữa các đơn vị trong khối Ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Vietcombank Vũng Tàu đạt giải Nhất 
toàn đoàn Hội thao truyền thống
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Hành trình về nguồn “Lắng nghe câu chuyện của biển”

Kiêu hãnh, xúc động, tự hào – là cảm xúc của Chi bộ Vietcombank Thủ Đức khi đến viếng thăm
 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trong hành trình về nguồn giữa tháng 5.

Nằm trên triền cát trắng lộng gió, trong lòng 
Vịnh Cam Ranh xinh đẹp, Khu tưởng niệm các chiến sĩ 
Gạc Ma tọa lạc tại vị trí trung tâm của Bãi Dài, thuộc xã 
Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa chính 
là điểm dừng chân của hành trình về nguồn năm 2022 
của Chi bộ Vietcombank Thủ Đức.

Dừng chân tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, 
nơi lưu giữ những ký ức, hình ảnh của 64 người chiến 
sĩ trong trận hải chiến vào ngày 14/03/1988 tại vùng 
đảo Trường Sa, tập thể đảng viên, đoàn viên và cán 
bộ nhân viên của Vietcombank Thủ Đức không giấu
được sự nghẹn ngào, xúc động. Đã hơn 34 năm trôi qua 
nhưng câu chuyện về 64 người chiến sĩ vẫn còn nguyên
giá trị, máu của 64 chiến sĩ đã hòa vào biển cả, quyện thành khí phách của con người Việt Nam – anh dũng chiến 
đấu vì non sông đất nước. Giữa sóng nước Trường Sa mênh mông, sự hy sinh của 64 người chiến sĩ ấy mãi mãi 
là một bản hùng ca bất tử.

Chị Tô Thị Hồng Loan – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Thủ Đức đã có đôi dòng cảm nhận lưu lại 
Khu tưởng niệm: “Một buổi trưa hè nắng rực rỡ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, chúng tôi – những người 
con, người em đến từ Chi bộ Vietcombank Thủ Đức xin bày tỏ lòng tự hào và lòng tri ân sâu sắc đến 64 chiến sĩ 
đã anh dũng hy sinh vì biển đảo thân yêu của tổ quốc”

Được sự đồng ý của Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Chi bộ Vietcombank Thủ Đức long trọng 
tổ chức buổi lễ Kết nạp đảng cho đồng chí Lê Minh Hiệp – Phó trưởng phòng Phòng giao dịch Phố Đông. 

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng chiến của hơn 50 đảng viên, 
CBNV Vietcombank Thủ Đức, buổi lễ kết nạp đảng càng ý nghĩa hơn khi lần đầu tiên Chi bộ Vietcombank Thủ 
Đức đón chào một đảng viên mới tại một “địa chỉ đỏ’’ – nơi khơi dậy niềm tự hào dân tộc và giáo dục, bồi đắp 
tình yêu biển đảo cho các thế hệ.

Hành trình về nguồn của Chi bộ Vietcombank Thủ Đức là hành trình tìm về ký ức của biển cả, để lưu giữ 
muôn đời câu chuyện về những người anh hùng bất tử, những người con đất Việt quả cảm đang nằm lại phía 
chân trời.

Chi bộ Thủ Đức chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm
chiến sĩ Gạc Ma

CHI BỘ VIETCOMBANK THỦ ĐỨC

Bài và ảnh: Nguyễn Đặng Thu Hiền
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tổ chức hành trình về nguồn năm 2022
CHI BỘ VIETCOMBANK ĐÔNG SÀI GÒN

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Phương Thúy

Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2022),
 Chi bộ Vietcombank Đông Sài Gòn đã thực hiện chuyến về nguồn tại các tỉnh

 Thái Nguyên,    Tuyên Quang và Phú Thọ.

Trong ngày đầu tiên, đoàn về thăm chiến khu Việt Bắc, tham quan An 
toàn khu Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), làm lễ dâng hương tại đền thờ Bác Hồ 
nơi trung tâm Việt Bắc “Thủ đô gió ngàn”.

Tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn tham quan An toàn khu Tân Trào, thăm
Lán Nà Nưa và làm lễ dâng hương tưởng niệm ngày Bác Hồ về chỉ đạo cuộc 
Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám; tham quan và dâng hương tại Đình 
Tân Trào – nơi diễn ra Quốc dân Đại hội chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Cách 
mạng Tháng Tám. 

Ngày thứ hai, Đoàn tham quan khu di tích Đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ
– nơi tưởng niệm các vua Hùng đã có công dựng nước. Đền Hùng là di tích lịch 

 Kết thúc hành trình về nguồn, Chi bộ Vietcombank Đông Sài Gòn nguyện quyết tâm đoàn kết một lòng, nỗ 
lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm đóng góp cho sự phát triển của 
chi nhánh nói riêng và Vietcombank nói chung.

sử văn hóa đặc biệt quan trọng của quốc gia, được xây dựng trên núi Hùng – thuộc đất Phong Châu của Nhà 
nước Văn Lang cách đây 4.000 năm. Tại đây, đoàn đã dâng hương tại đền Quốc tổ Lạc Long Quân, đền Quốc mẫu  
Âu Cơ, lăng Hùng Vương cũng như viếng chùa và các đền khác… 

Chi bộ Vietcombank Đông Sài Gòn 
tham quan di tích lịch sử ngành
Ngân hàng Việt Nam

tổ chức chương trình về nguồn
ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN

Bài: Trịnh Lê Thanh Thảo - Ảnh: Nguyễn Tuấn Cảnh

Tiếp nối các hoạt động truyền thống về tìm hiểu lịch sử đấu
tranh bảo vệ dân tộc của cha ông, tìm về cội nguồn dân tộc, trong 02 ngày 
ngày 14 và 15/05/2022, Đảng bộ Vietcombank Nam Sài Gòn đã tổ chức 
chương trình về nguồn cho đảng viên tại tỉnh Khánh Hòa.  

Trong hành trình, đoàn đã làm lễ dâng hương và lễ thả hoa tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ trên con tàu C235, một trong những con tàu 
hoạt động chi viện vũ khí đã đi vào lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển. 

Đảng bộ Vietcombank Nam Sài Gòn đã dâng hương tại Đài tưởng 
niệm Gạc Ma - nơi tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma đã hy sinh trong trận
chiến bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biển đảo của Tổ quốc. Tại đây, các đảng viên trong Đảng bộ đã được nghe 
giới thiệu và vô cùng xúc động trước những hình ảnh tái hiện diễn biến lịch sử ngày 14/03/1988 và sự hi 
sinh anh dũng của các chiến sĩ Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền dân tộc. 

Kết thúc hành trình, mỗi đảng viên trong Đảng bộ Vietcombank Nam Sài Gòn hiểu sâu hơn về 
truyền thống tự lực, tự cường, ý thức cách mạng, nguyện cố gắng hết sức mình quyết tâm vượt qua mọi 
khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển của Chi nhánh nói riêng và 
Vietcombank nói chung.

Đảng bộ Vietcombank Nam Sài Gòn 
chụp ảnh lưu niệm tại di tích lịch sử 
“Tàu không số”
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VIẾT TẶNG HUẾ

Kinh thành Huế về đêm

Tháp Phước Duyên tại chùa Thiên Mụ

Không vội vã và ồn ào náo nhiệt như Sài Thành, 
Huế lãng mạn như một bài thơ, êm dịu như suối tóc 
đen tuyền của người con gái tuổi xuân thì và buồn 
như tiếng thở dài của người góa phụ. 

Có lẽ tạo hóa đã ưu ái ban cho Huế một khung 
cảnh nên thơ với những con đò ẩn hiện trong sương 
sớm, những quán cóc liêu xiêu núp bóng dưới những 
tán cây xanh rì rợp bóng. Sẽ chẳng có nơi nào trên 
đất nước Việt Nam này mà khi nhắc đến người ta nghĩ 
ngay đến nét hài hòa cổ kính của những lăng tẩm đền 
đài, sự khéo léo tài hoa, hiền dịu đức độ của người 
phụ nữ và sự cầu kì của những món ăn trong sắp đặt. 
Tất cả đều là một nghệ thuật. Người không yêu nét cổ 
kính sẽ nói Huế buồn. Nhưng nếu lắng lại cảm xúc để 
cảm nhận về Huế mới thấy cảnh sắc và con người cố 
đô đáng nhớ biết chừng nào.

Người Huế sống trầm lặng và nghệ sĩ. Những 
cơn mưa dai dẳng và lê thê kéo dài cộng với cái
khungcảnh nên thơ hữu tình, nhịp sống chậm chạp, 
không chùn lại, tâm trạng đong đầy, kí ức dội lại. Vậy 
là thành thơ, vậy là thành văn, vậy là thành những bức 
tranh đầy màu sắc, thành những khung ảnh buồn đến 
nao lòng khi nhìn vào đó. Ở Huế không  khó để bắt 
gặp hình ảnh một người đàn ông già, tóc bạc phơ, lãng 
đãng với chiếc xe đạp cọc cạch đi về trong sương gió 
– thì ra đó là một nhà thơ. Hình ảnh của một gã trung 
niên, râu dài, gò má hóp, nụ cười gượng gạo, gương 
mặt phảng phất mùi đời, trầm ngâm đẽo gỗ, lên rừng 
hái hoa theo mùa về trưng, decor từng chi tiết hài hoà 
chạm thấu đến tim gan của người khách lữ thứ ngồi 
trong quán cà phê nhỏ nép mình bên thành nội đang 
thả mình trong làn khói thuốc kia – là một “nghệ sĩ.” 
Huế là thế. Huế ẩn chứa tất cả những gì bí ẩn và sâu 
thẳm nhất. Huế cứ âm thầm mà thẩm thấu rồi len lỏi 
vào tận từng thớ tơ cảm xúc của người khác rồi bám 
chặt, ăn rễ vào tâm hồn họ, làm cho tim họ phải nhói 
lên hoặc trệch đi một nhịp thì Huế mới vừa lòng....

Người ta nói Huế như một ông già luôn hoài 
niệm về quá khứ, day dứt một mối tình thời trai trẻ. 
Ai đó cũng nói rằng: “Huế là nơi để trở về sau những 
tháng ngày mệt mỏi, là nơi để nhớ, để thương chứ 
không phải là nơi để sống”. Mỗi người một suy nghĩ, 
chẳng ai giống ai. Chín người mười ý. Huế chẳng thèm 
quan tâm. Huế vẫn là Huế. Huế cứ vẫn mặc nhiên tồn 
tại, vẫn mặc nhiên trầm buồn.

Sống ở Huế thanh thản và bình yên đến lạ, có lẽ 
vì vậy mà biết bao người đã đến, đã đi vẫn luôn khao 
khát được trở lại. Trở lại như tìm về chính mình, được 
lắng đọng nhìn thời gian nhỏ từng giọt qua chiếc phin 
café, nghĩ về những ngày trai trẻ đã qua, tràn đầy tiếc 
nuối và thốt lên hai tiếng: “Giá như…”.

Tôi có quen một anh bạn người Huế,  sau những 
năm tháng đèn sách ở Huế, vì vòng xoay mưu sinh của 
cuộc sống mà phải bôn ba xứ người tận xứ sở cờ hoa 
hơn 20 năm mà vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ quê, vẫn 
luôn trăn trở “Thôi, mình cứ ráng làm, dành dụm 

được năm bảy ngàn thì đánh một chuyến về Huế, 
thương và nhớ Huế lắm”.

Về Huế để làm chi, trở về để có dịp tìm lại những 
tháng ngày tươi đẹp bên bạn bè, về chỉ để mỉm cười 
chạy qua nhìn lại ngôi nhà cũ khi xưa mình từng sống, 
khu này khu kia đã từng in dấu chân ta, Huế là nơi 
bạn đã từng gửi lại những mối tình ngây ngô và thanh 
xuân của cả tuổi trẻ... Huế cất giữ giùm bạn tất cả. Huế 
không làm mòn đi kỷ niệm, cũng chẳng từ chối ai, lại 
càng không lãng quên ai bao giờ. Về Huế để lang thang 
Huế khuya, để nghe tiếng còi tàu, còi xe mà lòng buồn 
vời vợi, mông lung và vô định... Bạn nợ Huế một thứ 
ơn sâu. Thứ ơn sâu không một đền đáp. Bạn bỏ Huế 
mà dứt áo ra đi. Để rồi Huế buồn lòng mà xóa tên bạn 
trong sổ tạm trú, nhưng đất và người xứ Huế vẫn luôn 
dành cho bao người con xa xứ đến rồi lại đi như bạn 
sự ân xá. Bạn trở về Huế lại dang rộng lòng đón bạn 
như  bao khách thập phương khác. Huế là một phần 
của cuộc đời bạn. Bạn là một phần của Huế, vĩnh viễn 
gắn kết bên nhau mà sánh duyên cho trọn kiếp người.

VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNGVĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

Bài và ảnh: Phạm Duy Quang Tân

56 Chung NIỀM TIN số 345 - Tháng 6/2022 57Chung NIỀM TIN số 345 - Tháng 6/2022 



vận hành ngọt hơn trong thế giới của người và thay thế đáng kể số lượng nhân sự tại các ngân hàng. 
Các nhân viên ảo (BOT) trả lời thông minh chuyên nghiệp, nhanh chóng kết nối khách hàng với bộ 
phận chuyên môn và đề xuất các phương án dễ dàng, đơn giản, cá nhân hóa hơn với từng người sử 
dụng. 

Ồ, thì ra cuộc họp này bàn về việc cắt giảm các Robot hạng 2 – tức những con người làm việc 
thiếu hiệu quả hơn cả robot!

Những giọng nói vẫn tiếp tục vang lên:

‘‘Tương lai phía trước là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo của máy và khả năng nhận thức, 
tương tác xã hội và cảm xúc của người. Nếu tiếp tục bó hẹp sự sáng tạo, bỏ quên đam mê, dập tắt 
tính hiếu kỳ và mài mòn tư duy phản biện, chắc chắn bạn sẽ trở thành cỗ máy lỗi thời. 

Công nghệ từ thế kỷ 21 nổi lên như 5G, in 3D, trợ lý ảo, công nghệ sinh học, điện toán đám 
mây, thanh toán di động, tiền ảo… Dần chín muồi và kết hợp lại với nhau trở thành một cuộc cách 
mạng công nghệ có tốc độ phát triển chóng mặt. Là một nhân viên ngân hàng, nếu bạn chỉ nghĩ rằng 
mình ko liên quan gì tới cái gọi là kỷ nguyên 4.0, còn hì hụi gõ số thứ tự trên excel bằng tay, còn bận 
drama, hỉ nộ ái ố, ghen tị đố kỵ nhau, hay cười nhạo dăm ba chuyện công nghệ AI đâu đâu phi thực 
tế, thì rồi bạn sẽ bị hất đi trong vũ trụ tương lai của các bộ não siêu việt của cả người và máy đấy! 

Ngày mai là bất định, nhưng hãy kiên định với đam mê, rèn luyện tư duy sáng tạo, phản biện 
sắc bén, hiểu mình hiểu người, dùng trái tim nhiệt huyết để cống hiến trọn vẹn cho hiện tại nhưng 
luôn sẵn sàng cho ngày mai, đó mới là con người của tương lai, bạn ạ!”

Tiếng mưa ào ào vang lên làm tôi giật nảy mình…

Ôi thì ra chỉ là một giấc mơ. Tôi đã ngủ gật trên bàn làm việc lúc nào không hay. Nghĩ về giấc 
mơ, tôi mỉm cười, bất giác nhớ tới một đoạn thơ trong Vội vàng của Xuân Diệu:

‘Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn’

Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ nhấn nút F5 để trở thành một Công dân toàn cầu của tương lai, 
một Chuyên viên Vietcombank version 4.0 updated. Với những hành trang được trang bị đầy đủ từ
Vietcombank, với khát khao học hỏi và cống hiến của bản thân, với tâm thế sẵn sàng cho sự thay 
đổi, CHUNG NIỀM TIN, VỮNG TƯƠNG LAI – Bạn đồng hành cùng tôi nhé?

EMAIL TỪ TƯƠNG LAI
(viết chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/05)

VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

Một đêm mưa rả rích, sau một ngày làm việc hăng say, lẽ ra đôi mắt đã mỏi nhừ vì màn hình, 
nhưng tôi vẫn bật dậy, mở email lên. Khoảng thời gian yên tĩnh này sẽ giúp tôi nghiền ngẫm lại kĩ 
hơn về quy trình mới và đưa ra ý tưởng nào đó tốt hơn cho giao dịch tư vấn phức tạp chiều nay 
chăng?

Ping. Có email mới!

Đã học bảo mật hệ thống thông tin nên tôi bỏ qua email này ngay không hề nghĩ ngợi. Gì chứ, 
tỉnh táo trong thế gian đầy hacker này là thứ mà Vietcombank cũng đào tạo tôi hết đó. 

Bỗng cửa sổ mở bung ra dù tôi đã chặn hết các Pop-up. Trên đó là tiêu đề: 

‘Bức thư từ Tương Lai’ từ chính email của tôi!

---

Chào Hằng,

Mình chính là Hằng của năm 2030 đây. Tức là Hằng ở độ tuổi 40 đó.

Tối nay, sau buổi đào tạo trực tuyến qua công nghệ XR, mình bỗng nảy ra ý tưởng, sao ko liên 
hệ với bạn nhỉ!

---

U là trời!!!! Tội phạm công nghệ giờ chu đáo thật, gọi tên từng người để gửi link mã độc và 
đánh đúng tâm lý ghê cơ – Tôi tự nhủ. Thế này phải chụp lại và báo cáo ngay mới được kẻo mọi 
người cũng bị lừa!

Giơ điện thoại lên định chụp gửi phòng An ninh thông tin, mã code trên email bỗng nhanh 
chóng kết nối, điện thoại tôi lập tức báo ‘WELCOME TO MY WORLD’.

Một khung cảnh vừa lạ vừa quen hiện ra, ừm… xem nào, dù có khá nhiều thay đổi nhưng tôi 
vẫn nhận ra, đó khả năng chính là tôi trong tương lai… năm 2030. Nghe có vẻ giống bộ phim kinh dị 
trong một đêm mưa u ám phải không. Ồ không, khung cảnh năm 2030 thực sự rực rỡ.

Năm 2030, với công nghệ XR – Extended  Reality – thực tế ảo mở rộng, tôi cùng một đội ngũ 
từ nhiều quốc gia khác nhau đang cùng ngồi họp trong không gian ảo, cùng trao đổi và thao tác dữ 
liệu trên cùng một prototype thật. Chúng tôi đang đánh giá tình hình chung của hệ thống.

Video khảo sát hiện lên: Các thao tác giao dịch như nhận rút tiền, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, 
thanh toán hóa đơn, các yêu cầu tra soát, tư vấn… Không còn phải ra quầy giao dịch nữa mà chỉ 
cần sử dụng giọng nói và thao tác trên đồng hồ, điện thoại thông minh để hoàn thiện giao dịch. 
Blockchain, IoT và Behavior Matching (Công nghệ chuỗi khối, Internet vạn vật và phương pháp kết 
hợp dựa trên hành vi) giúp thu thập, tổng hợp dữ liệu, phân tích và dự đoán hành vi, từ đó tìm hiểu 
và cung cấp chính xác hơn cả điều khách hàng mong chờ. Blockchain cách mạng hóa sự minh bạch 
dữ liệu và các điều khoản giao dịch, theo dõi mức độ hoàn thành và cập nhật nhanh chóng chính 
xác để kịp thời thanh toán giữa các ngân hàng. Với trí thông minh nhân tạo học sâu (deep-learning 
AI) và máy học (ML-machine learning) ngày một hoàn thiện, máy móc học được cách thích nghi để

Bài: Nguyễn Thị Thu Hằng
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ĐVTN của 2 Chi đoàn VCBL đã được thăm 
quan, lắng nghe những câu chuyện về địa danh 
lịch sử K9 – di tích văn hóa đặc biệt gắn liền với 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và địa đạo Củ Chi – một 
di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng, xây dựng ở 
điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh, trên vùng 
đất được mệnh danh là “đất thép” để ca ngợi ý 
chí phòng thủ kiên cường của quân dân nơi đây. 

Chương trình về nguồn là hoạt động sinh 
hoạt chính trị sâu sắc, nhằm nâng cao nhận thức 
trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, 
đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời giáo dục truyền 
thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước đối với 
ĐVTN tại hai Chi đoàn Công ty.

Tiếp tục hành trình, Vietcombank Bắc Hà 
Nội đến Khu Di tích Địa đạo Kỳ Anh – huyền thoại 
trong lòng đất, địa đạo lớn thứ ba trong cả nước, 
sau Địa đạo Vĩnh Mốc (Quảng Trị) và Địa đạo Củ Chi
(Thành phố Hồ Chí Minh) để tham quan và tìm hiểu.

Chương trình về nguồn là sinh hoạt chính trị ý
nghĩa, để mỗi cán bộ đảng viên, quần chúng ưu tú của 
Chi bộ Vietcombank Bắc Hà Nội tự hào về quá khứ hào 
hùng của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất 
nước, từ đó tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tiên phong trong 
công tác Đảng cũng như công tác chuyên môn, phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trong chuyến đi, Vietcombank Bắc Hà Nội đã 
dâng hương trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng 
Nguyễn Thị Thứ nằm trên đỉnh núi Cấm, thôn Phú 
Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam. Mẹ có chồng, 9 con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại 
là liệt sỹ, hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ trường kỳ của dân tộc.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Trụ sở chính VCBL lắng nghe 
những câu chuyện gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu
di tích K9 - Đá Chông

Đoàn tham quan chụp hình lưu niệm trước Khu Di tích
Địa đạo Kỳ Anh

ĐOÀN THANH NIÊN
VIETCOMBANK LEASING

CHI BỘ VIETCOMBANK
BẮC HÀ NỘI

tổ chức chương trình về nguồn
tổ chức chương trình về nguồn tại 
tỉnh Quảng Nam

Bài: Nguyễn Thị Linh Chi - Ảnh: Vương Anh

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/05/2022), ngày 

14/05/2022, Đoàn cơ sở Công ty Cho thuê tài 
chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương

 Việt Nam (Vietcombank Leasing – VCBL) đã 
tổ chức chương trình về nguồn cho ĐVTN 

Trụ sở chính Công ty tại Khu di tích K9 – Đá 
Chông (huyện Ba Vì, Hà Nội) và ĐVTN VCBL 

TP. Hồ Chí Minh tại di tích địa đạo
Củ Chi (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh).  

Nhằm giáo dục giá trị truyền thống lịch sử 
cho các đảng viên, quần chúng ưu tú, ngày 

14/05/2022, Chi bộ Vietcombank Bắc Hà Nội đã 
tổ chức chương trình về nguồn tại tỉnh

 Quảng Nam.

VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG
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LÃI SUẤT CẠNH TRANH
GIÚP MỌI KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN KHOẢN 

6.79%/năm trong 6 tháng đầu tiên với các khoản vay từ 12 tháng trở xuống

6.99%/năm trong 6 tháng đầu tiên với các khoản vay trên 12 tháng đến 24 tháng

7.29%/năm trong 12 tháng đầu tiên với các khoản vay trên 24 tháng

vietcombank.com.vn


