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Quý độc giả thân mến,

Vậy là tháng 7 đã đến, chúng ta đã đi được hơn một nửa chặng 
đường của năm 2022. Đan xen giữa cái nắng chói chang giữa mùa 
Hạ là những cơn mưa rào nhanh đến rồi nhanh đi, chúng tôi thật vui 
mừng khi được “gặp lại” các bạn qua ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 
346 với đầy ắp những thông tin, hình ảnh ấn tượng và đặc biệt.

Là một thành viên của đại gia đình Vietcombank, mỗi chúng 
ta chắc hẳn đều cảm thấy vui và tự hào khi “mái nhà thứ 2” của mình 
lần thứ 6 liên tiếp nhận Giải thưởng Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam 
do The Asian Banker trao tặng; nhận 2 giải thưởng quốc tế từ tạp chí  
International Finance Magazine (IFM): Ngân hàng có quan hệ đầu 
tư tốt nhất Việt Nam năm 2021 (Best Investor Relations Bank –  
Vietnam 2021) và Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam năm 
2021 (Best Digital Transformation Bank – Vietnam 2021). Hơn thế 
nữa, S&P Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank lên mức 
cao nhất trong các ngân hàng Việt Nam. Đây thực sự là những thành 
quả đánh dấu cho quá trình cố gắng, nỗ lực không ngừng hoàn thiện 
sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng 
tốt nhất.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, như khánh thành các trụ 
sở mới của chi nhánh tại Đồng Tháp, Nha Trang, Phú Thọ; ký kết hợp 
tác toàn diện với VNPT; tổ chức các hội thảo, hội nghị… Vietcombank 
luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động an sinh xã hội đầy 
ý nghĩa và thiết thực như: thăm và trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam 
Anh hùng, gia đình liệt sĩ, những người có công với cách mạng; trao 
học bổng cho học sinh tiểu học; hiến máu tình nguyện; tài trợ kinh 
phí xây dựng đường… đã và đang được triển khai đều đặn tại các Chi 
nhánh vì mục tiêu để Vietcombank trở thành Ngân hàng Xanh phát 
triển bền vững vì cộng đồng.

Đặc biệt, trong số này, Chung NIỀM TIN sẽ gửi đến bạn những 
thông tin, hình ảnh đặc biệt Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cùng các hoạt động 
trước và sau Đại hội lớn nhất của tuổi trẻ Vietcombank.

Bạn thân mến, vậy là hai quý đầu tiên của năm 2022 đã trôi 
qua, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hết mình vì 
sự phát triển của Vietcombank. 

Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng Chung NIỀM TIN. 
Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng, 
Ban Biên tập
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HỘI NGHỊ

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang

Sáng ngày 07/06/2022, tại 
Trụ sở chính Vietcombank  
thực hiện chương trình 
công tác năm 2022 của 
Ban Thường vụ Đảng ủy 
Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam  
(Vietcombank) khóa IV, 
nhiệm kỳ 2020-2025,
Ban Thường vụ Đảng ủy  
Vietcombank đã tổ chức 
Hội nghị Ban Thường vụ 
Đảng ủy phiên họp
thường kỳ phiên 
tháng 06/2022.

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời, có đồng chí (đ/c) Vũ Việt 
Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, 
Ban Nội chính Trung ương; đ/c Phạm Thị Lan Anh - Phó Vụ 

trưởng Vụ Địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đ/c Phạm Hồng 
Thắng - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương. Về phía Đảng ủy Vietcombank có đ/c Phạm Quang Dũng 
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
(DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội nghị; đ/c Đỗ Việt 
Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đ/c Nguyễn Thanh Tùng - 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành và các đ/c là Ủy viên Ban 
Thường vụ (BTV) Đảng ủy Vietcombank; các đ/c đại diện lãnh đạo 
các Phòng/Ban: Tổ chức và nhân sự; Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký 
tổng hợp; Giám sát và Kiểm tra Hoạt động; Văn phòng.

Hội nghị đã tập trung triển khai các nội dung: (i) Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng 
tâm tháng 06/2022; (ii) Báo cáo kết quả thực hiện công tác đảng 
tháng 05/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2022; 
(iii) Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện quy định số  
60-QĐ/TW ngày 08/03/2022 của Ban Bí thư và dự thảo Đề án thành 
lập Đảng bộ toàn hệ thống Vietcombank.

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

VIETCOMBANK
PHIÊN HỌP THÁNG 6/2022

TIÊU ĐIỂM TIÊU ĐIỂM

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 
VÀ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 60-QĐ/TW

Bài và ảnh: Minh Yến

Sáng ngày 08/06/2022, Vietcombank đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội nghị 
quán triệt Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/03/2022 của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong

các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước (Quy định 60).

Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ công bố 
quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
DNTW về việc chỉ định tham gia BCH Đảng bộ 

Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đ/c La Thị 
Hồng Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, 
Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Giám sát và 
Kiểm tra Hoạt động. 

Sáng cùng ngày đã diễn ra Hội nghị quán triệt 
Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/03/2022 của Ban 
Bí thư tại Vietcombank với điểm cầu tại Trụ sở chính 
kết nối với 45 điểm cầu của các Đảng bộ, Chi bộ cơ 
sở chưa trực thuộc Đảng bộ Vietcombank. Hội nghị đã 
quán triệt và thảo luận các văn bản liên quan đến thực 
hiện Quy định 60 của Ban Bí thư: (1) Quy  định 60 của

Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank trao 

Quyết định cho đ/c La Thị Hồng Minh - tân Ủy viên BCH Đảng bộ

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên
Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Hội nghị quán triệt

Quy định số 60-QĐ/TW

VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank phiên tháng 6/2022

Ban Bí thư; (2) Công văn số  3291- CV/BTCTW, ngày 12/05/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển 
khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư; (3) Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 31/05/2022 của 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về thực hiện Quy định 60; (4) Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện 
Quy định số 60 của Đảng bộ Vietcombank; (5) Dự thảo Đề án thành lập Đảng bộ toàn hệ thống  Vietcombank. 

Sau khi tiến hành thảo luận, lấy ý kiến của các 
đồng chí tham dự hội nghị, hội nghị đã lắng nghe đ/c 
Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị quán triệt những nhiệm vụ cần triển khai để thực 
hiện Quy định số 60 đạt hiệu quả và chất lượng cao 
nhất.
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VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa vinh dự được tạp chí  
International Finance Magazine (IFM) trao tặng 02 giải thưởng uy tín bao gồm: “Ngân hàng có
quan hệ đầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2021” (Best Investor Relations Bank – Vietnam 2021) và

“Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam năm 2021” (Best Digital Transformation Bank
– Vietnam 2021). Đây là kết quả từ quá trình đánh giá và xem xét của Hội đồng Giám khảo IFM

dựa trên những kết quả đạt được của Vietcombank trong suốt 1 năm vừa qua. 

Trong năm 2021, Vietcombank đã nỗ lực phấn 
đấu thực hiện thành công “đa mục tiêu” vừa 
phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa 

duy trì hoạt động kinh doanh liên tục cũng như 
chia sẻ khó khăn với khách hàng. Bên cạnh đó, 
Vietcombank vẫn duy trì được vị thế là ngân hàng kinh  
doanh hiệu quả nhất, ngoài tỷ lệ nợ xấu chỉ còn ở mức 
0,63%, Vietcombank đã thiết lập được một bước đệm 
tài chính vững chắc khi tính đến hết năm 2021, tỷ lệ 
bao phủ nợ xấu đạt 424%, cao nhất toàn hệ thống 
ngân hàng đến thời điểm này.

Với giải thưởng “Ngân hàng chuyển đổi số 
tốt nhất Việt Nam năm 2021”, IFM cũng ghi nhận 
nỗ lực của Vietcombank trong việc sáng tạo, phát 
triển và cải tiến chất lượng các ứng dụng công 
nghệ số nhằm mang đến cho người dùng sự trải  
nghiệm tối ưu. Theo đó, tất cả nhu cầu tài chính như 
các dịch vụ liên quan đến mở tài khoản trực tuyến, 
thẻ tín dụng, tài khoản tiết kiệm, tài khoản thanh 
toán, chuyển tiền qua số điện thoại, chuyển tiền và 
thanh toán qua mã QR, đều được đáp ứng đơn giản, 
tiện lợi và nhanh chóng trên cùng một ứng dụng VCB  
Digibank.

Trong năm 2022, Vietcombank tiếp tục hướng 
tới mục tiêu đẩy mạnh phát triển dịch vụ thông qua: (i) 
Đa dạng hóa kênh bán hàng, đặc biệt đẩy mạnh triển 
khai bán qua các kênh số; (ii) Nhanh chóng khơi thông 
mọi điểm nghẽn được phát hiện trong hoạt động dịch 
vụ; (iii) Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí, đặc biệt các 
chi phí dịch vụ Thẻ, Ngân hàng điện tử, Tài trợ thương 
mại và (iv) Đẩy mạnh cung ứng sản phẩm dịch vụ trên 
kênh số, tập trung cho các gói sản phẩm, thẻ, tín dụng, 
bảo hiểm, đầu tư và các dịch vụ kết nối với đối tác trên 
kênh số.

International Finance Magazine (IFM) là tạp 
chí thuộc International Finance Publications Limited, 
tập trung vào các thị trường đang phát triển và châu 
Âu, cung cấp tin tức, bài viết, phân tích và thực hiện 
các cuộc phỏng vấn với chuyên gia trong từng lĩnh 
vực, kết nối các nhà lãnh đạo, nhà đầu tư và doanh 
nghiệp trên một số thị trường chính. Việc được IFM 
trao tặng các giải thưởng nói trên sẽ là nguồn động 
lực, mục tiêu phấn đấu cho Vietcombank ghi dấu tên 
tuổi tại thị trường tài chính trong và ngoài nước trong 
những năm tới.

GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ UY TÍN TỪ 
INTERNATIONAL FINANCE MAGAZINE

NHẬN 2
TIÊU ĐIỂM

Bài: Trang Trần - Ảnh: QHCC LẦN THỨ 6 LIÊN TIẾP ĐƯỢC VINH DANH 
GIẢI THƯỞNG NGÂN HÀNG MẠNH NHẤT VIỆT NAM 

Vừa qua, tạp chí The Asian Banker đã vinh danh Vietcombank 
là Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam năm 2021. Đây là lần thứ 6 
liên tiếp Vietcombank được trao giải thưởng uy tín này. 

Giải thưởng Ngân hàng mạnh nhất có truyền thống lâu 
năm, được thực hiện từ năm 2007 dựa trên bảng cân 
đối tài chính và được xét duyệt thông qua quá trình 

bình chọn chi tiết, minh bạch nhằm ghi nhận thành tích của các 
ngân hàng thương mại. Đây là giải thưởng có uy tín, được các 
nhà đầu tư, chuyên gia tài chính và truyền thông sử dụng khi 
tham chiếu về sức mạnh tài chính của các ngân hàng trong khu 
vực, cũng là nguồn thông tin bổ ích cho các ngân hàng, tập đoàn 
quốc tế là đối tác tiềm năng của ngân hàng được quan tâm. 
Năm 2021, với điểm số 3,59 trên 5, Vietcombank dẫn đầu bảng 
xếp hạng trong nhóm các ngân hàng Việt Nam. 

Vietcombank là ngân hàng có truyền thống lâu năm, 
uy tín bậc nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, có những 
đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước với quy mô tổng tài sản hơn 1,4 triệu tỷ đồng, 
vốn chủ sở hữu hơn 113 ngàn tỷ đồng. Là ngân hàng hiệu quả 
nhất, lợi nhuận năm 2021 của Vietcombank đạt hơn 26,4 ngàn 
tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ Đô la Mỹ.  ROA là 1,55%, ROE là  20,83%. 
Toàn hệ thống có gần 22.000 cán bộ nhân viên với nguồn nhân 
lực chất lượng cao, giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản 
trong nước và nước ngoài. 

Tạp chí The Asian Banker là một trong những tên tuổi 
hàng đầu châu Á trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với lượng 
độc giả lớn trong khu vực và trên thế giới. Trong gần 18 năm 
qua, tạp chí tổ chức bình chọn rất nhiều các hạng mục giải 
thưởng hàng năm nhằm vinh danh các ngân hàng, tổ chức tài 
chính trong khu vực như Transaction Banking Awards, Retail 
Banking Awards, Asian Banker 500… thông qua số liệu thu 
thập được từ 30 quốc gia, với quá trình xét duyệt chặt chẽ 
trong vòng 3-4 tháng để chọn ra những đơn vị xứng đáng nhất.

TIÊU ĐIỂM

Bài: Minh Yến - Ảnh: QHCC

VIETCOMBANK
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Bài: Đặng Thành - Ảnh: QHCC
Bài và ảnh: Đặng Thành

Ngày 26/05/2022 Tổ chức 
xếp hạng quốc tế S&P  
Ratings (S&P) đã nâng xếp 

hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam 
từ mức “BB” lên mức “BB+’’, và 01 
ngày sau đó, S&P đã thông báo 
cập nhật xếp hạng tín nhiệm của 
Vietcombank (là ngân hàng duy 
nhất trong các ngân hàng Việt Nam 
được cập nhật xếp hạng tín nhiệm). 
Theo đó, Vietcombank được S&P 
nâng Xếp hạng tín nhiệm từ mức 
“BB-” lên mức “BB” (đây là mức xếp 
hạng cao nhất và duy nhất trong các 
ngân hàng Việt Nam). Tóm tắt một 
số khía cạnh xếp hạng chính của 
Vietcombank như sau: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện năm 2022 là sự tiếp 

nối và khẳng định mối quan hệ hợp tác uy tín, truyền thống và 
toàn diện giữa Vietcombank và VNPT trong nhiều năm qua, 

nhấn mạnh vào mục tiêu cùng hợp tác để phát triển các dịch vụ, nền 
tảng thanh toán số, góp phần thúc đẩy tiến độ công cuộc chuyển đổi 
số của hai bên. Theo đó, Vietcombank và VNPT sẽ ưu tiên sử dụng 
dịch vụ của nhau, đặc biệt trọng tâm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh 
vực: Ngân hàng bán buôn (bao gồm các Dịch vụ thanh toán và quản lý 
dòng tiền, sản phẩm Tiền gửi, Tín dụng, Ngoại hối); Ngân hàng bán lẻ 
(các gói sản phẩm tài trợ vốn, tiền gửi tiết kiệm và các dịch vụ Ngân 
hàng hiện đại như ngân hàng điện tử, thanh toán hóa đơn, chuyển 
tiền…) cũng như các sản phẩm, dịch vụ Viễn thông – Công nghệ (các 
giải pháp chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng, các giải 
pháp số hóa công tác quản trị nội bộ…); hai bên cũng chủ trương đẩy 
mạnh hợp tác kinh doanh các dịch vụ thanh toán số (QR Code; liên 
kết Ví điện tử, Hệ sinh thái tài chính số VNPT Money...); hợp tác khai 
thác dữ liệu lớn, hợp tác triển khai nền tảng Blockchain…

Vietcombank hiện đang là một trong những ngân hàng đầu 
tiên triển khai các dịch vụ Liên kết Ví điện tử, Liên thông hệ sinh thái 
QR Code, Liên kết tài khoản Mobile Money… với VNPT, góp phần thúc 
đẩy các dịch vụ thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt trong 
công cuộc chuyển đổi số Quốc gia mà VNPT đang là doanh nghiệp 
công nghệ chủ lực. Các dịch vụ số của Vietcombank ngày càng được 
nâng cấp, đa dạng hóa với nền tảng công nghệ hiện đại. Vietcombank 
xác định chuyển đổi số là một đột phá chiến lược và đang triển khai 
với quyết tâm cao một chương trình hành động chuyển đổi số tổng 
thể và toàn diện nhằm mục tiêu đạt mức độ trưởng thành chuyển đổi 
số trong top các ngân hàng dẫn đầu ASEAN vào năm 2025.

NÂNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM 
CỦA VIETCOMBANK LÊN MỨC 
CAO NHẤT TRONG CÁC  
NGÂN HÀNG VIỆT NAM

S&P RATINGS

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN

1

2

3

Khía cạnh
Xếp hạng 
hiện tại 
(5/2022)

Định hạng nhà phát 
hành dài hạn
Định hạng nhà phát 
hành ngắn hạn

BB

B

Ổn địnhTriển vọng tín nhiệm

VIETCOMBANK VÀ VNPT

Chiều ngày 26/05/2022, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã diễn ra Lễ ký kết 

thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietcombank và Tập đoàn 
Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) và ông Vũ Trường 
Giang - Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT Media thực hiện nghi thức ký Biên bản ghi 

nhớ Hợp tác giữa Vietcombank và VNPT Media dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 bên

TIÊU ĐIỂM

Là ngân hàng số một của 
Việt Nam, với vị thế quan trọng, 
Vietcombank được đánh giá có thể 
hưởng lợi từ các nguồn lực bên 
ngoài khi Việt Nam có xếp hạng tín 
nhiệm quốc gia cao hơn và có khả 
năng cao sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp 
thời và đầy đủ từ Chính phủ trong 
trường hợp gặp khó khăn về tài 
chính.

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK 
ĐẠI DIỆN VIỆT NAM THAM GIA  

Bài và ảnh: Đỗ Lan Hương

Ngày 06/05/2022 theo thông báo của Chủ tịch 
VIETSWIFT – Giám đốc Sở Giao dịch Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số  

797/SGD5, bà Trương Thị Diệu Quế - Giám đốc Trung 
tâm TTTM – Đại diện của Vietcombank đã được  
SWIFT (Hiệp hội viễn thông Tài chính liên Ngân 
hàng toàn cầu) lựa chọn là thành viên chính thức của  
“Nhóm công tác Tiêu chuẩn tài trợ thương mại 
SR2023”. 

Theo số liệu thống kê của SWIFT, Việt Nam 
hiện nằm trong nhóm 20 quốc gia có lưu lượng điện 
Tài trợ thương mại (điện SWIFT MT4xx và MT7xx) 
lớn nhất toàn cầu và nằm trong khu vực phát triển 
kinh tế sôi động nhất thế giới. 

Trở thành thành viên “Nhóm công tác Tiêu 
chuẩn tài trợ thương mại SR2023” là cơ hội để  
Vietcombank, với vị thế là Ngân hàng hàng đầu tại  
Việt Nam đóng góp ý kiến đại diện cho quan điểm 
cộng đồng người sử dụng SWIFT tại Việt Nam đối với 
các thay đổi của SWIFT, tham gia đề xuất, biểu quyết, 
góp ý đối với các thay đổi liên quan đến các mẫu  
chuẩn điện SWIFT phù hợp với thực tế giao dịch Tài 
trợ thương mại tại Việt Nam và thế giới.

Đại diện SWIFT tặng hoa chúc mừng Vietcombank  
chính thức là Ngân hàng đạt chuẩn GPI và chụp ảnh lưu niệm 

cùng các đại biểu dự Lễ công bố

VIETCOMBANK RA MẮT THÊM 
NHIỀU TÍNH NĂNG MỚI 

Bài: MKTBL - Ảnh: QHCC

 Gia hạn thẻ ghi nợ quốc tế (thẻ GNQT)

Bổ sung quà tặng VCB Rewards

Tặng miễn phí tài khoản thanh toán 
theo số điện thoại

Đối tượng áp dụng: (i) Khách hàng cá nhân đã 
đăng ký sử dụng dịch vụ VCB Digibank và (ii) Khách 
hàng là cá nhân người Việt Nam và là chủ thẻ chính 
thẻ GNQT vật lý.

Cách thức thực hiện: Đăng nhập VCB Digibank 
>> Quản lý dịch vụ thẻ >> Gia hạn thẻ ghi nợ.

Bổ sung các hình thức đổi quà mới của VCB 
Rewards bao gồm: (i) Nạp tiền tài khoản giao thông: 
VETC, EPASS và (ii) Mua gói cước truyền hình: FPT 
Play, VTVCab ON.

Cách thức thực hiện: Đăng nhập VCB Digibank 
>> VCB Rewards

Từ ngày 16/05, Vietcombank miễn phí mở 
tài khoản thanh toán theo số điện thoại trên VCB  
Digibank đối với tất cả các khách hàng cá nhân. Giờ 
đây, chỉ với một vài phút thao tác online, khách hàng 
có thể sở hữu ngay số tài khoản thanh toán theo số 
điện thoại hoàn toàn miễn phí.

Hãy cập nhật VCB Digibank phiên bản mới 
nhất để trải nghiệm các tính năng vô cùng hấp dẫn.

NHÓM CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN 
TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI  
SR 2023 CỦA SWIFT

HẤP DẪN TRÊN VCB DIGIBANK
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SỰ KIỆN

VIETCOMBANK TẶNG  
TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 

Bài: MKTBL - Ảnh: QHCC

Từ ngày 01/06/2022, Vietcombank chính 
thức ra mắt 03 Gói giao dịch SME BASIC, SME  
ONLINE và SME ADVANCED, với nhiều ưu đãi 

vượt trội dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh  
nghiệp SME) bao gồm: tặng tài khoản số đẹp; miễn 
phí giao dịch trên ngân hàng số VCB DigiBiz; miễn 
phí giao dịch tại kênh quầy; tặng thẻ doanh nghiệp  
Vietcombank Visa Business, giúp doanh nghiệp giao 
dịch thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Nếu đang sử dụng ngân hàng số VCB  
DigiBiz, khách hàng sẽ được mặc định đăng ký Gói  
SME ONLINE để hưởng trọn ưu đãi miễn phí giao dịch 
cả trong và ngoài hệ thống Vietcombank. Khách hàng 
cũng có thể dễ dàng chuyển đổi sang Gói giao dịch 
khác theo nhu cầu ngay trên VCB DigiBiz.

Nếu đang sử dụng ngân hàng trực tuyến  
VCB-iB@nking, khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi 
sang VCB DigiBiz và lựa chọn các Gói giao dịch ngay 
trên giao diện chuyển đổi mà không phải đến quầy.

Đối với các khách hàng còn lại, để đăng ký các 
Gói giao dịch SME, khách hàng có thể đến một trong 
gần 600 điểm giao dịch bất kỳ của Vietcombank trên 
toàn quốc.

Thông tin chi tiết tại:  
https://sme.vietcombank.com.vn/goigiaodich/ 

VIETCOMBANK THÔNG BÁO 
TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP  

CHẤP NHẬN THANH TOÁN THẺ  
UNIONPAY BẰNG MÃ QR

 Nhằm đa dạng tiện ích và gia tăng hiệu quả 
kinh doanh cho khách hàng sử dụng dịch vụ 
thanh toán của Ngân hàng, Vietcombank xin 

trân trọng thông báo triển khai giải pháp chấp nhận 
thanh toán thẻ Unionpay bằng mã QR (gọi tắt là  
QR-UPI).

Bài: MKTBL

QR-UPI là gì?

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

Lợi ích của đơn vị khi đăng ký sử dụng dịch vụ?

• Đa dạng phương thức thanh toán cho khách hàng.

• Tiếp cận được nguồn khách du lịch, đặc biệt là 
khách du lịch Trung Quốc.

Đăng ký tham gia giải pháp?

Đối với ĐVCNT hiện hữu của Vietcombank:

•  Liên hệ với chi nhánh quản lý về nhu cầu đăng ký 
giải pháp QR-UPI.

• Ký kết hợp đồng chấp nhận thanh toán QR Code 
của Vietcombank.

Đối với ĐVCNT mới:

• Mở tài khoản thanh toán tại Vietcombank.

• Ký kết hợp đồng chấp nhận thanh toán QR Code 
của Vietcombank.

• Ký kết hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ UPI với 
Vietcombank.

VÀ MIỄN PHÍ NHIỀU LOẠI  
GIAO DỊCH CHO DOANH NGHIỆP 

NHỎ VÀ VỪA KHI ĐĂNG KÝ  
GÓI GIAO DỊCH

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK  
THÔNG BÁO 

CẬP NHẬT ĐƠN VỊ 
CUNG CẤP GÓI BẢO 
HIỂM DU LỊCH QUỐC 

TẾ CHO CÁC CHỦ THẺ 
VIETCOMBANK

Bài: MKTBL

Sản phẩm thẻ áp dụng

• Thẻ Vietcombank hạng Signature, Platinum và 
tương đương

• Thẻ Vietcombank Vietnam Airline American  
Express

• Thẻ Vietcombank American Express hạng Chuẩn/
Vàng

• Thẻ Vietcombank Visa Corporate

• Thẻ Vietcombank American Express Corporate

Đối với các thẻ phát hành mới/gia hạn/tái tục 
từ 01/04/2021 đến hết 31/03/2022: Quyền lợi bảo 
hiểm do Công ty bảo hiểm PVI cung cấp trong vòng 12 
tháng kể từ ngày phát hành hành mới/gia hạn/tái tục. 
Sau thời điểm trên, quyền lợi bảo hiểm sẽ do Công ty 
bảo hiểm MIC cung cấp.

Đối với các thẻ phát hành mới/gia hạn/tái 
tục kể từ 01/04/2022: Quyền lợi bảo hiểm do Công 
ty bảo hiểm MIC cung cấp. Các ưu đãi/quyền lợi bảo 
hiểm của các sản phẩm thẻ cụ thể không thay đổi so 
với hiện hành. 

Vietcombank trân trọng thông báo!

Nội dung

TẶNG NGAY 

500.000            

Vietcombank thông báo triển khai chương trình  
khuyến mại “Mở thẻ xinh xinh, 500k ting ting tài 
khoản”.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Từ 15/06/2022 đến 
hết 15/09/2022.

2. Đối tượng áp dụng: 

   Khách hàng chưa từng phát hành thẻ tín dụng 
Vietcombank JCB hoặc khách hàng đã khóa, hủy, hết 
hạn tất cả các thẻ tín dụng Vietcombank JCB trước 
ngày 15/04/2022.

3. Nội dung ưu đãi: 

    Hoàn tiền 500.000 VND cho 1.800 khách hàng 
đầu tiên phát hành mới và có chi tiêu sớm nhất từ  
2 triệu đồng trở lên trong vòng 45 ngày kể từ ngày 
phát hành thẻ bằng thẻ tín dụng Vietcombank JCB.

Chào hè mát lạnh khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng 
JCB với hàng trăm ưu đãi tại chuỗi nhà hàng, quán 
cafe: Starbucks, Gogi, Alfresco… mà còn được ting ting 
thêm 500.000 VND nữa nhé!

KHI PHÁT HÀNH VÀ CHI TIÊU 
BẰNG THẺ TÍN DỤNG
VIETCOMBANK JCB

V
N

D

Bài: MKTBL - Ảnh: QHCC
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NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI KHI PHÁT HÀNH THẺ 

Bài: MKTBL

 Thời gian khuyến mại: Từ 01/06/2022 
đến 30/09/2022, trong đó

• Thời gian phát hành thẻ: Từ 01/06/2022 đến 
31/08/2022.

• Thời gian chi tiêu thẻ: Từ 01/06/2022 đến 
30/09/2022.

 Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

 Khách hàng: Chủ thẻ phát hành thẻ  
Vietcombank Vietnam Airlines American 
Express (Amex BSV) thỏa mãn điều kiện:

• Chủ thẻ phát hành mới lần đầu thẻ Amex BSV.

• Chủ thẻ phát hành lại thẻ Amex BSV (áp dụng 
cho chủ thẻ đã khóa thẻ Amex BSV trước ngày 
01/06/2022).

• Phát hành trong thời gian từ 01/06/2022 đến 
31/08/2022.

Nội dung chi tiết ưu đãi:  

Ưu đãi 1: Tặng dặm thưởng Bông Sen Vàng theo 
hạng thẻ Amex BSV.

• Hạng Platinum: Tặng 3.000 dặm.

• Hạng Vàng/Chuẩn: Tặng 2.000 dặm.

Ưu đãi 2: Tặng thẻ hội viên Bông Sen Vàng cho 
khách hàng đạt doanh số chi tiêu (DSCT) trong 
thời gian từ 01/06/2022 đến 30/09/2022:

DSCT (VND) GIẢI THƯỞNG

Từ
 30.000.000

Từ
80.000.000

- Thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Titan. 

- Đối với chủ thẻ đã có thẻ Titan: gia hạn 
thêm 1 năm.

- Thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Vàng.

- Đối với chủ thẻ đã có thẻ Vàng: gia  
hạn thêm 1 năm.

VIETCOMBANK VIETNAM AIRLINES AMERICAN EXPRESS

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK VIETNAM AIRLINES AMERICAN EXPRESS
Bài: MKTBL - Ảnh: QHCC

Thời gian khuyến mại: Từ 02/06/2022 đến 01/09/2022.

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

Khách hàng: 

50 1.175.0002

GIẢI THƯỞNG

Giải đặc biệt Ô tô NEW PEUGEOT 3008 GT 
màu trắng

1 

QUÀ TẶNG SỐ 
LƯỢNG

GIÁ TRỊ 
MỖI GIẢI (VND)

TỔNG GIÁ TRỊ 
GIẢI THƯỞNG (VND)

1.229.000.000 1.229.000.000

Giải nhất 1 thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng 
Bạch kim có thời hạn 1 năm

5 117.000.000 585.000.000

10 10.000.000 100.000.000Giải
may 
mắn

1 Vé máy bay khứ hồi nội địa hạng
thương gia của Vietnam Airlines

Tặng 5.000 dặm thưởng Bông Sen 
Vàng/ khách hàng2 50 1.175.000 58.750.000

ƯU ĐÃI KHỦNG KHI CHI TIÊU THẺ  

SỰ KIỆN
VIETCOMBANK BẮC GIANG  

TRAO THƯỞNG CHO KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRONG CHƯƠNG TRÌNH  
“SINH NHẬT RỘN RÀNG - QUÀ TẶNG NGẬP TRÀN”

Ngày 18/05/2022, Vietcombank Bắc Giang đã 
tổ chức Lễ trao thưởng cho các khách hàng 
trúng giải trong Chương trình “Sinh nhật rộn 

ràng - Quà tặng ngập tràn”.

Chương trình được Vietcombank triển khai trên 
phạm vi toàn quốc từ ngày 26/03 đến 09/04/2022 
với tổng giá trị giải thưởng hơn 3,3 tỷ đồng dành 
cho khách hàng giao dịch tại quầy hoặc kênh online 
nhân dịp kỷ niệm 59 năm sinh nhật Vietcombank 
(01/04/1963 - 01/04/2022).

Kết quả, có 663 khách hàng tại nhiều chi nhánh 
của Vietcombank trên toàn quốc trúng giải thưởng  
từ chương trình. Vietcombank Bắc Giang có 04 khách 

Ông Trần Xuân Dũng Phó Giám đốc Chi nhánh (thứ 3 từ phải sang) 
trao giải Đặc biệt cho khách hàng Nguyễn Thị Loan

hàng may mắn trúng thưởng. Trong đó 1 khách hàng trúng giải Đặc biệt là thẻ Visa Debit Platinum có số dư 100 
triệu đồng, 1 khách hàng trúng giải Nhì là tiền mặt trị giá 10 triệu đồng, 2 khách hàng trúng giải May mắn là tiền 
mặt trị giá 3 triệu đồng/khách hàng.

Tại buổi lễ, khách hàng Nguyễn Thị Loan trúng giải Đặc biệt đã chia sẻ niềm vui, sự bất ngờ khi nhận 
được giải thưởng. Khách hàng cho biết đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank Bắc Giang từ khi chi nhánh mới 
thành lập và rất hài lòng với chất lượng dịch vụ của Vietcombank, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng 
thêm các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng cũng như sẵn sàng giới thiệu người thân, bạn bè sử dụng dịch 
vụ của Vietcombank trong thời gian tới.

Bài: MKTBL - Ảnh: QHCC

VIETCOMBANK TRIỂN KHAI 
GIẢI PHÁP HỖ TRỢ ĐIỂM BÁN (ĐVCNT) 

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP CHO CHỦ THẺ

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm 
mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng,  
Vietcombank triển khai giải pháp hỗ trợ điểm bán đăng ký 

chuyển đổi trả góp cho sản phẩm thẻ tín dụng một cách dễ dàng ngay 
tại điểm bán.

Giải pháp này cho phép các điểm bán sử dụng thiết bị chấp 
nhận thẻ (POS) của Vietcombank (Đơn vị chấp nhận thẻ - ĐVCNT) có 
thể đăng ký chuyển đổi trả góp cho thẻ của các ngân hàng phát hành 
có liên kết trên thị trường. Với mạng lưới ĐVCNT rộng khắp trên toàn 

Bài: MKTBL - Ảnh: QHCC

quốc, chủ thẻ tín dụng của hơn 30 ngân hàng có liên kết có thể đăng ký chuyển đổi trả góp khi mua sắm 
hàng hóa dịch vụ một cách nhanh chóng và tiện lợi ngay tại điểm bán. Đây là giải pháp mang lại lợi ích kép 
cho cả ĐVCNT của Vietcombank cũng như các chủ thẻ tín dụng do các ngân hàng phát hành có liên kết trong  
mạng lưới.

Hãy trở thành ĐVCNT của Vietcombank hoặc chủ thẻ tín dụng của Vietcombank ngay để chúng tôi có thể 
phục vụ Quý khách một cách tốt nhất!

Khách hàng sử dụng thẻ Amex BSV, các hạng Platinum – Vàng – Xanh (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ)       
để chi tiêu trong khoảng thời gian triển khai chương trình.

Nội dung chi tiết ưu đãi:  

Với mỗi 500.000 VND chi tiêu thẻ, khách hàng sẽ được nhận 01 Mã dự thưởng. Đặc biệt, số lượng Mã dự 
thưởng sẽ được nhân đôi nếu khách hàng mua vé máy bay tại website https://www.vietnamairlines.com 
hoặc ứng dụng của Vietnam Airlines.
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SỰ KIỆN

VIETCOMBANK NAM HẢI PHÒNG 
TRAO THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH 
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

NHÂN DỊP SINH NHẬT 
59 NĂM VIETCOMBANK

Bài và ảnh: Nguyễn Minh Vương

Sáng ngày 20/05/2022, 
Vietcombank Nam Hải Phòng đã tổ chức 
Lễ trao thưởng cho khách hàng may mắn 
trong chương trình Chăm sóc khách hàng 

nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 59 năm  
Vietcombank. 

Bà Bùi Thị Thu Hằng - Khách hàng PGD Hải An 
trực thuộc Vietcombank Nam Hải Phòng là 
khách hàng đã may mắn trúng giải Nhất chương 

trình “Sinh nhật rộn ràng - Quà tặng ngập tràn”. 

Tại buổi lễ bà Trần Thị Thanh Kim - Phó  
giám đốc Chi nhánh đại diện cho Vietcombank Nam 
Hải Phòng đã trao giải thưởng là một thẻ Vietcombank 
Visa Debit Platinum có số dư 50 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, khách hàng may mắn đã 
cảm ơn sự quan tâm của Vietcombank Nam Hải Phòng 
và bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng 
Vietcombank trong các chặng đường tiếp theo.

Bà Trần Thị Thanh Kim - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Vietcombank 
Nam Hải Phòng (thứ 3 từ trái sang) trao thưởng cho khách hàng

VIETCOMBANK CÔNG BỐ  
QUYẾT ĐỊNH

 ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM 
TRƯỞNG BAN KIỂM TRA

 NỘI BỘ TSC
Bài và ảnh: Lê Hồng Quang

Ngày 20/05/2022, Vietcombank đã tổ chức Lễ 
công bố Quyết định điều động & bổ nhiệm 
Trưởng ban Kiểm tra nội bộ.

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng 
Ban Tổ chức & Nhân sự đã công bố Quyết định 
số 666/QĐ-VCB-TCNS ngày 20/05/2022, HĐQT  
Vietcombank đã điều động và bổ nhiệm ông Đặng 
Kiên Định - Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai giữ chức vụ  
Trưởng ban Kiểm tra nội bộ - Trụ sở chính Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 20/05/2022. 

Tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban 
thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã giao 
nhiệm vụ cho ông Đặng Kiên Định khẩn trương, tập 
trung bàn giao ngay toàn bộ công việc cho người kế 
nhiệm theo quy định hiện hành để tập trung vào công 
tác quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ mới. Nhanh 
chóng nắm bắt tình hình hoạt động, chương trình kế 
hoạch công tác năm 2022 của đúng với vị trí của từng 
người và triển khai một cách hiệu quả, đúng tiến độ, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên trái) trao 
Quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Đặng Kiên Định –  
Giám đốc Vietcombank Hoàng Mai giữ chức vụ Trưởng ban  

Kiểm tra nội bộ TSC

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK CÔNG BỐ 
QUYẾT ĐỊNH

 ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM 
 GIÁM ĐỐC BAN KHÁCH HÀNG FDI

Bài và Ảnh: Lê Hồng Quang

Ngày 02/06/2022, Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức 
Lễ công bố Quyết định điều động & bổ nhiệm 

Giám đốc Ban Khách hàng FDI.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thái Hà – Phó Trưởng 
Ban Tổ chức & Nhân sự đã công bố Quyết định của 
HĐQT Vietcombank về việc điều động và bổ nhiệm. 
Theo đó, tại Quyết định số 868/QĐ-VCB-TCNS ngày 
01/06/2022, HĐQT Vietcombank đã điều động và 
bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Thu - Phó Giám đốc Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Tây Hồ giữ chức vụ Giám đốc Ban Khách hàng FDI 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 
02/06/2022.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng 
Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank đã 
giao nhiệm vụ cho bà Bùi Thị Thanh Thu tiếp tục kế 
thừa và phát huy chiến lược đã được cụ thể hóa của 
Ban Khách hàng FDI, nhanh chóng nắm bắt tình hình 
hoạt động của Ban Khách hàng FDI, phát huy tinh thần 
đoàn kết nội bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Lãnh 
đạo đã tin tưởng giao trọng trách.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Thanh Thu 
- tân Giám đốc Ban Khách hàng FDI đã hứa cam kết 
sẽ đoàn kết nội bộ, xây dựng và thực hiện thành công 
chiến lược mà Ban lãnh đạo tin tưởng giao cho Ban 
Khách hàng FDI.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách  
Ban điều hành (bên trái) trao Quyết định và ông Nguyễn Việt Cường 

- Phó Tổng Giám đốc (bên phải) tặng hoa cho bà  
Bùi Thị Thanh Thu - tân Giám đốc Ban Khách hàng FDI - TSC

VIETCOMBANK CÔNG BỐ
 QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM  

PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
 HẢI DƯƠNG 

Bài và ảnh: Phòng Kế toán

Tham dự buổi lễ, về phía NHNN tỉnh Hải Dương 
có ông Trần Anh Hùng - Phó Giám đốc. Về phía  
Vietcombank Trụ sở chính có ông Nguyễn Việt 

Cường - Phó Tổng Giám đốc. Về phía Vietcombank Hải 
Dương có ông Nguyễn Xuân Cao Cường - Giám đốc Chi 
nhánh và đại diện BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, 
các cán bộ chủ chốt của Chi nhánh.

Tại buổi lễ, đại diện Ban tổ chức & nhân sự 
đã công bố Quyết định số 669/QĐ-VCB-TCNS ngày 
30/05/2022 của Ban điều hành về việc bổ nhiệm 
ông Vũ Tiến Dũng - Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ  
Vietcombank Hải Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Hải Dương kể từ ngày 30/05/2022.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Tiến Dũng 
- tân Phó Giám đốc Vietcombank Hải Dương bày tỏ 
cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Vietcombank đã tin 
tưởng giao trọng trách mới và hứa sẽ nỗ lực hết mình, 
nhanh chóng nắm bắt công việc, phối hợp cùng Ban 
Giám đốc phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh 
do Ban lãnh đạo giao, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu 
của Chi nhánh. 

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank  
(ngoài cùng bên trái) trao Quyết định và ông Nguyễn Xuân Cao 

Cường - Giám đốc Vietcombank Hải Dương (ngoài cùng bên phải) 
tặng hoa cho ông Vũ Tiến Dũng - tân Phó Giám đốc  

Vietcombank Hải Dương

Chiều ngày 30/05/2022, Vietcombank  
Hải Dương đã tổ chức Lễ công bố quyết định 

bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh.
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CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM 
PHÓ GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK 

NGHỆ AN

SỰ KIỆN

Bài và ảnh: Trần Nguyên Minh

Sáng ngày 16/06/2022, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức Lễ công 

bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc  
Vietcombank Nghệ An.

TTham dự buổi lễ có ông Hồng Quang – Thành ham dự buổi lễ có ông Hồng Quang – Thành 
viên viên Hội đồng quản trị – – Giám đốc Khối Nhân 
sự. Về phía Vietcombank Nghệ An có ông Đặng  

Đức Tài – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh; các 
thành viên Ban Giám đốc, đại diện BCH Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên cùng các lãnh đạo chủ chốt tại Chi 
nhánh. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồng Quang – Thành 
viên Hội đồng quản trị – – Giám đốc Khối Nhân sự 
chúc mừng ông Vương Trung Tiến và tin tưởng ông 
Vương Trung Tiến trên cương vị công tác mới sẽ giúp  
Vietcombank Nghệ An phát triển toàn diện, đạt 
được nhiều thành tích trong công tác kinh doanh và 
giữ vững vị thế chi nhánh dẫn đầu trong hệ thống  
Vietcombank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Trung 
Tiến – tân Phó Giám đốc Vietcombank Nghệ An 
cảm ơn sự tín nhiệm, quan tâm của Ban lãnh đạo  
Vietcombank cùng Ban Giám đốc Vietcombank  
Nghệ An đã luôn động viên và trao cho cán bộ cơ hội 
để phát triển đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình, 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 
2022 và những năm tiếp theo để xây dựng chi nhánh 
ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự thành công 
chung của toàn hệ thống Vietcombank.

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối  
Nhân sự Vietcombank (thứ 8 từ trái sang) cùng các đại biểu 

chúc mừng ông Vương Trung Tiến - tân Phó Giám đốc  
Vietcombank Nghệ An

VIETCOMBANK CÔNG BỐ  
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM
PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

Bài và ảnh: Lê Nguyễn Hải Hà

Sáng ngày 25/05/2022, Vietcombank đã tổ chức 
Lễ công bố Quyết định điều động và  

bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank  
Quảng Trị. 

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối  
Nhân sự Vietcombank (bên trái) trao quyết định và tặng hoa  

chúc mừng ông Võ Thanh Tân - tân Phó Giám đốc Vietcombank 
Quảng Trị

Tham dự buổi lễ có ông Hồng Quang - Thành 
viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự  
Vietcombank cùng đại diện lãnh đạo một 

số phòng ban Trụ sở chính. Về phía Vietcombank  
Quảng Trị có ông Trần Thanh Hải - Giám đốc Chi 
nhánh; các thành viên Ban Giám đốc cùng các cán 
bộ chủ chốt của Chi nhánh. Về phía Vietcombank  
Quảng Bình có ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Chi 
nhánh. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồng Quang - 
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự đã 
chúc mừng, giao nhiệm vụ cụ thể cho ông Võ Thanh 
Tân và bày tỏ tin tưởng đồng chí tân Phó Giám đốc  
Vietcombank Quảng Trị trên cương vị, trọng trách 
mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Thanh Tân 
cảm ơn sự tin tưởng của Ban lãnh đạo và cam kết sẽ 
cố gắng nỗ lực hết mình, phát huy tốt kinh nghiệm 
đã có, cùng với Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên đưa  
Vietcombank Quảng Trị ngày càng phát triển 
bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của  
Vietcombank.

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK BỔ NHIỆM  
PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH  

QUẢNG NAM
Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Thắng

Sáng ngày 01/06/2022, Vietcombank  
đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm  

Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Nam.

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối  
Nhân sự (ngoài cùng bên trái) cùng ông Võ Văn Đức - Giám đốc  
Vietcombank Quảng Nam chúc mừng bà Trương Thùy Trang - 

tân Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Nam

Tham dự buổi lễ, về phía Trụ sở chính  
Vietcombank có ông Hồng Quang - Thành viên 
Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự; 

bà Nguyễn Thị Thái Hà - Phó Trưởng Ban Tổ chức và 
Nhân sự. Về phía Vietcombank Quảng Nam có ông Võ 
Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; các Phó Giám đốc 
cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của Chi nhánh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hồng Quang - 
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Khối Nhân sự 
chúc mừng và yêu cầu tân Phó Giám đốc trên cương vị 
mới sớm hòa nhập cùng tập thể Chi nhánh triển khai 
tốt các nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trương Thùy 
Trang - tân Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Nam 
đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồng Quang 
đồng thời cam kết nỗ lực hết mình với tinh thần trách 
nhiệm cao nhất, xây dựng một tập thể Vietcombank 
Quảng Nam vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành xuất 
các nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo giao, góp phần vào 
thành công chung của toàn hệ thống Vietcombank.

VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP  
KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP, 
KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ MỚI VÀ 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 
NĂM 2022

Bài và ảnh: Lê Tiến Hưng

Sáng ngày 20/05/2022, Vietcombank Chi nhánh 
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.

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

Tham dự, 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; 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 
cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban tại Trụ sở 
chính. 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, 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.
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VIETCOMBANK NHA TRANG 
KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP, 
KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ MỚI 

VÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH 
HÀNG NĂM 2022

SỰ KIỆN

Bài và ảnh: Lê Tiến Hưng

Sáng ngày 10/06/2022, Vietcombank Nha Trang 
đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm 
 thành lập, khánh thành trụ sở mới và hội nghị 

khách hàng năm 2022.

Thay mặt UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng -  
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tặng  

Bằng khen cho tập thể Vietcombank Nha Trang

Tham dự, về phía lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có 
ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện 

lãnh đạo các sở/ban/ngành tỉnh Khánh Hòa. Về phía 
Ban lãnh đạo Vietcombank có ông Phạm Quang Dũng 
- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cùng đại diện lãnh đạo một 
số phòng ban tại Trụ sở chính. Về phía Vietcombank 
Nha Trang có ông Phan Ngọc Kính - Giám đốc cùng 
toàn thể Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Chi 
nhánh. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của hơn 
400 đối tác, khách hàng đại diện cho hơn 100 nghìn 
khách hàng của Chi nhánh Nha Trang.

Với thành tích hoạt động xuất sắc trong chặng 
đường 15 năm qua, Vietcombank Nha Trang đã vinh 
dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng 
khen. Tại sự kiện, Vietcombank cũng đã trao số tiền  
5 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Mái ấm nghĩa tình" tại 
tỉnh Khánh Hòa.

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

VIETCOMBANK PHÚ THỌ  
KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ HOẠT 
ĐỘNG MỚI VÀ TỔ CHỨC HỘI 

NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2022
Bài và ảnh: Lê Tiến Hưng

Sáng ngày 09/06/2022, Vietcombank Phú Thọ 
đã khánh thành trụ sở hoạt động mới tại địa chỉ 
số 01 Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và trang trọng tổ chức hội 

nghị khách hàng năm 2022.

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

Tham dự, về phía đại biểu khách mời tỉnh Phú 
Thọ có ông Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ cùng đại 

diện lãnh đạo các sở/ban/ngành. Về phía Ban lãnh 
đạo Vietcombank có ông Nguyễn Thanh Tùng -  
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành cùng đại 
diện lãnh đạo một số phòng ban tại Trụ sở chính. Về 
phía Vietcombank Phú Thọ có ông Văn Tiến Thành - 
Giám đốc cùng các cán bộ chủ chốt của Chi nhánh. Đặc 
biệt, có sự hiện diện của gần 400 khách hàng, đối tác 
của Vietcombank Phú Thọ. 

Vietcombank Phú Thọ hiện là tổ chức tín dụng 
hàng đầu trên địa bàn với hiệu quả kinh doanh vượt 
trội, cung ứng vốn và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 
hiện đại cho hầu hết các doanh nghiệp và người dân 
trên địa bàn tỉnh.

Trụ sở mới của Vietcombank Phú Thọ tọa lạc 
tại vị trí trung tâm thành phố Việt Trì, có thiết kế với 
quy mô 6 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây 
dựng hơn 5000 m2, được trang bị cơ sở vật chất khang 
trang, kiến trúc xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn hoạt 
động ngân hàng hiện đại.

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

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO  
ĐẢNG VIÊN MỚI

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang

Ngày 25/05/2022, Đảng Bộ Vietcombank đã tổ chức 
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. 
Tới dự, về phía giảng viên thuộc Đảng ủy cấp trên có: 
ThS. Ngô Thị Hồng Ninh - Phó Chánh Văn phòng Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW).

VVề phía Đảng bộ Vietcombank có: đ/c Đỗ 
Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 
Thành viên HĐQT; đại diện các Ban Tham mưu 

của Đảng ủy, Ban Tổ chức & Nhân sự. Dự học trực tiếp 
là đảng viên mới thuộc Đảng bộ Vietcombank Trụ sở 
chính còn các đảng viên mới thuộc 31 Đảng bộ/Chi bộ 
các Chi nhánh, công ty trực thuộc trong toàn hệ thống 
Vietcombank tham dự thông qua hình thức cầu truyền 
hình.

Khai mạc lớp học, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank 
đã phát biểu: “Trong những năm qua, thực hiện sự 
lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và 
sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy, Ban 
lãnh đạo Vietcombank đã đoàn kết, đồng lòng, lãnh 
đạo, chỉ đạo Vietcombank vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trở 
thành ngân hàng thương mại hàng đầu  Việt Nam. 

Cũng tại buổi khai giảng, đ/c Đỗ Việt Hùng đã 
nhấn mạnh: Khóa học này sẽ giúp các đảng viên mới 
nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức đúng đắn về 
Đảng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, không ngừng 
phấn đấu học tập, và trong công tác. Đ/c Đỗ Việt Hùng 
cũng yêu cầu mỗi học viên cần nêu cao ý thức học tập, 
nghiêm túc, tập trung.

Sau phần khai mạc, ThS. Ngô Thị Hồng Ninh - 
Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW sẽ truyền 
đạt cho lớp hai chuyên đề lớn “Độc lập dân tộc gắn 
liền với Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên 
CNXH ở Việt Nam” và “Chủ động và tích cực hội nhập 
quốc tế”.

Lớp học có 10 chuyên đề lớn diễn ra trong 3 
ngày từ 25 – 27/05/2022.

Bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh, Đảng 
ủy Vietcombank luôn quan tâm chăm lo, chú trọng 
công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ. 
Tổng số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ 
Vietcombank hiện nay là 80 tổ chức cơ sở Đảng với 
4.000 đảng viên”.

ThS. Ngô Thị Hồng Ninh - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW 
giảng chuyên đề “Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội 

(CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

Các Đảng bộ, Chi bộ tham gia lớp học qua cầu truyền hình

NHỊP SỐNG

ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK 
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ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC  
LẦN THỨ VI – NĂM 2022 CỦA KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

TUỔI TRẺ VIETCOMBANKTUỔI TRẺ VIETCOMBANK

Bài và ảnh: Trang Trần

Sáng 20/5/2022, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức Tuyên dương Thanh niên  
tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2022 của Khối Doanh nghiệp Trung ương và trao giải  
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống 15 năm Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và  

15 năm Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trung ương Đoàn, các Ban của Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương; các đồng chí Thường trực Đảng 
ủy, Ban lãnh đạo các đơn vị trong Khối; các đồng chí 
Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban 
Chấp hành Đoàn Khối cùng gần 200 đại biểu là các 
đồng chí đoàn viên thanh niên tiêu biểu các đơn vị 
trực thuộc Đoàn Khối, và đặc biệt là sự có mặt của 60 
đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của Khối 
Doanh nghiệp Trung ương đại diện cho hơn 100.000 
đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương 
được tuyên dương.

NHỊP SỐNG

ĐẠI BIỂU CỦA VIETCOMBANK 
ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG 05

“THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC -
 KHỐI DOANH NGHIỆP TW GIAI ĐOẠN 2020 - 2022”

Đ/c Đỗ Tuấn Cương - Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp lớn  
phía Bắc Trụ sở chính Vietcombank - Quản lý trẻ tiêu biểu.

Đ/c Lê Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ cơ sở, Giám đốc Vietcombank  
Thanh Xuân - Quản lý trẻ tiêu biểu.

Đ/c Nguyễn Đỗ Hồng Anh –  Cán bộ Ban Chiến lược, Tuyên giáo và 
Thư ký tổng hợp; Đảng viên Chi bộ 24, Đảng bộ Trụ sở chính  

Vietcombank - Đảng viên trẻ tiêu biểu 

Đ/c Nguyễn Thị Hiền - Cán bộ phòng Khách hàng Doanh nghiệp 
Vietcombank Nam Sài Gòn  - Lao động trẻ tiêu biểu

Đ/c Nguyễn Tuấn Vũ  - Cán bộ Nhóm định lượng, 
phòng Quản lý Rủi ro tín dụng Trụ sở chính  

Vietcombank -  Đoàn viên tiêu biểu 

NHỊP SỐNG

Cũng tại chương trình, Đoàn Khối Doanh  
nghiệp Trung ương đã tổ chức trao giải Cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu truyền thống 15 năm Đảng bộ Khối  
Doanh nghiệp Trung ương và 15 năm Đoàn Khối 
Doanh nghiệp Trung ương. Đoàn Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam vinh dự là một trong ba 
đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc 
thi và có 02 thí sinh được khen thưởng, trong đó  
đ/c Nghiêm Ngọc Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
cơ sở Vietcombank Sở Giao dịch đã xuất sắc giành 
được giải Nhì của Cuộc thi. 

Trong 3 năm qua (2020 - 2022), cùng với tuổi 
trẻ cả nước, tuổi trẻ Vietcombank đã tích cực thực 
hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các Kế hoạch, 
hướng dẫn của Đảng ủy Vietcombank và Ban Thường 
vụ Đoàn Khối DNTW về đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt 
được những kết quả thiết thực. Các cấp bộ Đoàn đã 
đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời cụ thể 
hóa thành các chương trình, phong trào hành động 
của Đoàn.

Đ/c Nguyễn Quỳnh Mai (thứ 2 từ trái sang) – UV BCH Đoàn Khối 
DNTW, Bí thư Đoàn Vietcombank, Phó Giám đốc Ban KHDN Trụ sở 

chính đại diện cho Đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương  
Việt Nam nhận Bằng khen dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc 

trong triển khai Cuộc thi

Tham dự chương trình có đ/c Nguyễn Long Hải 
- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng,  
Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung 

ương; đ/c Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH  
Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đ/c Hồ Xuân Trường 
- Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; 
các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban của Trung ương 
Đoàn, các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban của
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NHỊP SỐNG

Đ/c Nghiêm Ngọc Mai (thứ 3 từ phải sang) - Ủy viên 
Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Vietcombank Sở Giao dịch  

nhận Bằng khen đạt giải Nhì của Cuộc thi

Đ/c Trần Văn Sang (ngoài cùng bên phải) - Ủy viên Ban Chấp hành 
Đoàn cơ sở Vietcombank Thủ Đức nhận Bằng khen  

cho cá nhân tích cực  tham gia Cuộc thi

Các đại biểu Vietcombank tham dự Chương trình chụp ảnh lưu niệm

Thông qua các phong trào hành động cách 
mạng, các cơ sở Đoàn trực thuộc Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam đã giới thiệu cho Đảng hơn 
721 đoàn viên ưu tú, trong đó có gần 301 đoàn viên ưu 
tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VIETCOMBANK LẦN THỨ IV 
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

                         ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
NHỊP SỐNG

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang

Ngày 25/06/2022, tại Trường Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Khu đô thị Ecopark, tỉnh Hưng Yên, Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội 

Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đ/c Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối DNTW (ngoài cùng bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng của 
 Ban thường vụ Đảng uỷ Khối DNTW

Tới dự có: đ/c Nguyễn Đức 
Phong - Phó Bí thư Thường trực 
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp 

Trung ương (DNTW); đ/c Ngô Văn 
Cương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, 
Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn;  
đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Uỷ viên BTV, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối 
DNTW; đ/c Hoàng Thị Minh Thu - Ủy 
viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối 
DNTW; đ/c Trần Hoài Minh – Phó 
trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn. 

Từ năm 2020 đến nay, Đoàn Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam đã có 44 sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, đề tài, đề án được áp dụng trong sản xuất 
kinh doanh; đảm nhận thực hiện 675 công trình, phần 
việc thanh niên các cấp. Triển khai các hoạt động tình 
nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng kinh phí thăm 
hỏi, hỗ trợ tặng quà nhân dân, thanh thiếu nhi các 
huyện nghèo, hỗ trợ hoạt động thanh thiếu nhi các địa 
phương là 20,3 tỷ đồng.

Về phía Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank có: đ/c Phạm 
Quang Dũng - Uỷ viên BTV Đảng uỷ Khối DNTW, Bí thư Đảng 
uỷ, Chủ tịch HĐQT; đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy, thành viên HĐQT; đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BTV 
Đảng ủy, thành viên HĐQT; đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Ủy viên 
BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; đ/c Lê Quang Vinh - Ủy viên 
BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; đ/c Lại Hữu Phước - Ủy viên 
BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát; đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - 
 Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc; đ/c Lê Hoàng Tùng 
- Ủy viên BCH Đảng bộ, Kế toán trưởng; đ/c Trần Thanh Nam -  
Giám đốc Khối vận hành và Giám đốc đổi mới sáng tạo Vietcombank; 
đ/c Ngô Đức Bình – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn và 199 đại 
biểu chính thức của Đại hội đại diện cho 6.216 đoàn viên thanh niên 
trong toàn Đoàn Vietcombank.
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Trong nhiệm kỳ vừa qua, Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu Đoàn Vietcombank lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 
-2022 đã được các cơ sở đoàn, tập thể cán bộ đoàn 
và đoàn viên triển khai tổ chức thực hiện một cách  
nghiêm túc và đạt được những kết quả toàn diện trên 
mọi mặt công tác, nổi bật là 1375 công trình thanh 
niên các cấp đã được thực hiện, các chương trình an 
sinh xã hội đạt hơn 40 tỷ đồng, hiến tặng 5256 đơn vị 
máu, giới thiệu 1832 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem 
xét kết nạp, trong đó có 662 đoàn viên ưu tú được 
đứng trong hàng ngũ của Đảng.

NHỊP SỐNG

Đ/c Dương Bảo Trung thay mặt Đoàn chủ tịch 
trình bày mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 
2022 – 2027 của Đoàn Thanh niên Vietcombank. Với 
khẩu hiệu “Tuổi trẻ Vietcombank: Đoàn kết - Sáng tạo 
- Hiệu quả - Dẫn đầu” thực hiện mục tiêu xây dựng thế 
hệ đoàn viên thanh niên Vietcombank giàu lòng yêu 
nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành 
pháp luật tốt, có đạo đức, có lý tưởng, có lối sống văn 
hóa, có kiến thức – kỹ năng, sẵn sàng làm chủ khoa học 
công nghệ hiện đại và tinh thần trách nhiệm cao; dám 
nghĩ, dám làm, xung kích đi đầu trong các phong trào, 
hoạt động gắn liền với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ kinh doanh của Vietcombank. Hệ thống gồm 9 chỉ 
tiêu chi tiết được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ và giải 
pháp. Đồng thời kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên 
quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần 
hành động “Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả - Dẫn đầu”, 
xung phong tình nguyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị cũng như nhiệm vụ công tác Đoàn, góp phần 
xứng đáng vào sự phát triển chung của toàn hệ thống 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đ/c Ngô Văn Cương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn (thứ 3 từ trái sang) 

trao Kỷ niệm chương và đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối DNTW  
(thứ 2 từ phải sang) tặng hoa cho các đ/c được vinh danh “Vì thế hệ trẻ”

Nhiệm kỳ 2017 – 2022 là nhiệm kỳ đánh 
dấu sự thăng hoa của trí tuệ và tài năng của tuổi trẻ  
Vietcombank khi đoàn viên thanh niên Vietcombank 
liên tục đạt được thứ hạng cao tại các giải thưởng/
cuộc thi do tổ chức đoàn thể các cấp phát động và tổ 
chức: giải Nhất cuộc thi Cán bộ Đoàn giỏi năm 2018 
do Đoàn Khối DNTW tổ chức; giải Nhì Olympic tiếng 
Anh dành cho cán bộ trẻ do Trung ương Đoàn tổ chức 
năm 2018, năm 2020; giải Ba Olympic tiếng Anh dành 
cho cán bộ trẻ do Trung ương Đoàn tổ chức năm 2020; 
giải Khuyến khích Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành 
cho cán bộ trẻ do Trung ương Đoàn tổ chức năm 2021.

Đặc biệt là Hội trại Thanh niên “Tuổi trẻ  
Vietcombank – Sắt son niềm tin với Đảng” là đợt 
sinh hoạt chính trị ý nghĩa do Đoàn Thanh niên  
Vietcombank tổ chức vào tháng 06/2020, để chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương lần thứ IV 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giải chạy – đi bộ trực tuyến 
“Vietcombank Run & Share 2022: Tự hào sức trẻ - lan 
toả yêu thương”; sau 21 ngày triển khai sôi nổi, Giải 
đã thu hút được trên 13.000 vận động viên đăng ký, 
tương đương trên 60% lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên 
toàn hệ thống Vietcombank tham gia với những con 
số tổng kết vô cùng ấn tượng và rất đáng tự hào. Tổng 
số tiền gây quỹ thành công: 7.043.168.899 VND, gấp 
2,7 lần mục tiêu đề ra ban đầu – đây là tổng số tiền 
giải chạy – đi bộ Vietcombank Run & Share đã gây 
quỹ được, để đóng góp vào ngân sách thực hiện 2 nội 
dung ASXH trọng tâm của Đoàn Vietcombank - đó là 
Chương trình “Ngôi nhà yêu thương”  hỗ trợ xây dựng 
nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và “Gieo 
mầm yêu thương” – hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng đối 
với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Tới dự và chỉ đạo, đ/c Phạm Quang Dũng – 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã đánh giá: 
“Kết quả hoạt động vượt trội của Vietcombank trong 
những năm qua là kết tinh của những cống hiến, nỗ 
lực lao động sáng tạo không biết mệt mỏi của nhiều 
thế hệ cán bộ trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng 
của các cán bộ đoàn viên thanh niên, của tuổi trẻ  
Vietcombank. Trên mọi vị trí công tác, các đồng chí luôn 
là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu với hành trang 
là trí tuệ, bầu nhiệt huyết, tinh thần vươn lên, không 
ngại gian khó, ý chí lập thân lập nghiệp và khát khao  
cống hiến.

Đ/c Phạm Quang Dũng - Uỷ viên BTV Đảng uỷ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
(ngoài cùng bên phải) trao Bằng khen của Thống đốc NHNN cho Đoàn Thanh niên Vietcombank Khóa III

Đ/c Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng uỷ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank đã biểu dương “Đoàn Thanh niên  
Vietcombank đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 
2022 đã đề ra, một số kết quả tiêu biểu: i) 100% cán 
bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia học tập, được 
quán triệt về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn dưới 
nhiều hình thức khác nhau; ii) 74,6% tổng số đoàn 
viên xếp loại Đoàn viên xuất sắc và khá (cao hơn mức 
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Đ/c Phạm Quang Dũng đã chỉ đạo Đoàn 
Thanh niên Vietcombank nhiệm kỳ 2022 – 2027 
quan tâm, tập trung hơn nữa vào 5 nhiệm vụ trọng 
yếu sau: Thứ nhất, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
cần triển khai tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp đoàn 
viên thanh niên, chú trọng công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, 
tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục, tuyên truyền và lan 
tỏa các giá trị văn hóa Vietcombank, rèn luyện đoàn 
viên về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống gắn 
với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị  
05-CT TW của Bộ Chính trị… Thứ hai, Đoàn Thanh niên  
Vietcombank cần khẩn trương xây dựng ngay kế hoạch 
và lộ trình tiếp nhận các tổ chức Đoàn cùng với quá 
trình tiếp nhận các tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ  
Vietcombank để thành lập Đảng bộ toàn hệ thống theo 
Quy định 60-QĐ/TW ngày 08/03/2022 của Ban Bí thư. 

NHỊP SỐNG

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối DNTW (ngoài cùng bên phải) 
trao Cờ thi đua của Ban thường vụ Đoàn Khối DNTW và đ/c Phạm 

Quang Dũng - Uỷ viên BTV Đảng uỷ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ,  
Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa cho  

Đoàn Thanh niên Vietcombank nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối DNTW (ngoài cùng bên trái) 
trao Bằng khen của Đoàn Khối DNTW và đ/c Nguyễn Trung Hiếu 

- Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối DNTW (ngoài 
cùng bên phải) tặng hoa cho các tập thể

Thay mặt Đoàn Thanh niên Vietcombank, 
đ/c Nguyễn Quỳnh Mai – Bí thư Đoàn Thanh niên  
Vietcombank nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã nghiêm túc 
tiếp thu và cụ thể hóa vào phương hướng nhiệm vụ 
nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại Đại hội với tinh thần trách nhiệm và dân 
chủ, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban 
Chấp hành Đoàn Thanh niên Vietcombank khóa IV, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 đồng chí và 9 đại biểu 
chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung 
ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Dương Bảo Trung, Phó Bí thư Thường 
trực, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Vietcombank khoá III 
đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khoá IV, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027.

 

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối DNTW (ngoài cùng bên trái) 

trao Bằng khen của Đoàn Khối DNTW và đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank (ngoài 

cùng bên phải) tặng hoa cho các cá nhân

Đ/c Phạm Quang Dũng - Uỷ viên BTV Đảng uỷ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao 

Giấy khen của BTV Đảng ủy Vietcombank và đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó 
Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank (ngoài 
cùng bên trái) tặng hoa cho Tập thể Thường trực Đoàn Vietcombank 

khóa III

Cũng trong dịp này, nhằm ghi nhận, động viên 
các tập thể và cá nhân của Đoàn Vietcombank có thành 
tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW đã 
trao tặng Cờ Thi đua giai đoạn 2017 - 2021 và Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao tặng Bằng 
khen giai đoạn 2017-2021. 

 

Thứ năm, Đoàn Thanh niên cần tích cực, chủ 
động tham gia nhiệm vụ chính trị quan trọng của  
Vietcombank trong thời gian tới là nhận chuyển giao 
bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém. Quá trình 
tiếp nhận nhận và quản lý tổ chức tín dụng được 
chuyển giao rất cần sự tham gia tích cực, chủ động, 
tự nguyện với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm 
cao của các cán bộ đoàn viên trẻ đặc biệt là đội ngũ 
cán bộ quản lý cấp trung được đào tạo bài bản, đáng 
tin cậy về chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo 
đức. Lửa thử vàng gian nan thử sức. Đây là nhiệm 
vụ nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng là cơ 
hội để các đồng chí tôi luyện bản lĩnh, ý chí; đồng 
thời ghi danh vào bảng vàng lịch sử phát triển của  
Vietcombank.

Thay mặt Đoàn Thanh niên cấp trên, đ/c Hoàng Thị 
Minh Thu - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH 
Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối DNTW đã phát biểu

Đ/c Phạm Quang Dũng - Uỷ viên BTV Đảng uỷ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank trao Bằng khen của Thống 
đốc NHNN cho đ/c Nguyễn Quỳnh Mai - Bí thư Đoàn Thanh niên  

Vietcombank khóa III

tối thiểu 70%), 16,7% tổng số đoàn viên xếp loại Đoàn 
viên xuất sắc (cao hơn mức tối thiểu 15%); không có 
đoàn viên xếp loại yếu; iii) Thực hiện được 170 công 
trình thanh niên cấp Đoàn Khối (đạt 189% kế hoạch); 
224 công trình thanh niên cấp Đoàn Vietcombank (đạt 
112 % kế hoạch), 981 công trình, phần việc thanh niên 
cấp cơ sở (đạt 178 % kế hoạch); iv) Tham gia hiến 
5.256 đơn vị máu vào Ngân hàng máu quốc gia (đạt 
263% kế hoạch nhiệm kỳ); v) Giới thiệu 1.832 đoàn 
viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (đạt 183% kế 
hoạch), trong đó đã có 662 đoàn viên ưu tú được kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (đạt 110 % kế hoạch)”. 

Nghiên cứu và triển khai mô hình tổ chức Đoàn 
toàn hệ thống phù hợp với đặc thù Vietcombank, 
đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất và  
xuyên suốt. Thứ ba, Đoàn Thanh niên Vietcombank 
phải là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong việc 
thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của các đơn vị và 
toàn hệ thống. Thứ tư, Đoàn Thanh niên phải là lực 
lượng gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng, bồi 
đắp văn hóa số, tinh thần số để làm nền tảng cho quá 
trình chuyển đổi số đang diễn ra hết sức mau lẹ của  
Vietcombank. 

đánh giá cao các thành tích đạt được của Đoàn Thanh 
niên Vietcombank trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 
hàng loạt các chỉ tiêu vượt kế hoạch và rất hiệu quả. 
Đồng thời, đ/c Hoàng Thị Minh Thu cũng chỉ đạo 
Đoàn Thanh niên Vietcombank nhiệm kỳ 2022 – 
2027 cần nâng cao một số chỉ tiêu cao hơn, trong đó 
có nhiệm vụ số hóa hệ thống đoàn viên thanh niên, 
chuẩn bị cho kỷ nguyên số hoạt động của Đoàn Thanh 
niên Vietcombank nói riêng và Đoàn Thanh niên Khối  
DNTW nói chung.
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Danh sách Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Vietcombank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

TT

1

5

2

6

3

7

4

8

9

10

11

12

Họ Và Tên

Dương Bảo Trung

Hồ Tất Đặng Quý

Đặng Lê Hoài Nam

Phạm Văn Điệp

Nguyễn Hà Linh

Trần Thị Mai Hương

Đỗ Trung Kiên

Phạm Thị Thanh Hương

Phạm Thị Minh Ngọc

Đào Lê Huyền Thương

Hoàng Minh Hà

Nguyễn Liên Hà

Năm Sinh Chức vụ - Đơn vị công tác
Đoàn Đảng - Chuyên mônNam

1988

1989

1990

1989

1993

1988

1991

1988

1989

1990

1987

1986

Bí Thư Đoàn  
Vietcombank

Phó Bí thư Đoàn Vietcombank, 
Bí thư Đoàn cơ sở Vietcombank 
Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Đoàn cơ sở 
Vietcombank  Thăng Long

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Đoàn cơ sở 
Vietcombank Thành Công
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Đoàn cơ sở 
Vietcombank Ba Đình
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Chi đoàn 
cơ sở Vietcombank Quảng Ninh
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Chi đoàn 
cơ sở Vietcombank Lào Cai

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Đoàn cơ sở 
Vietcombank Sở Giao dịch 

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đoàn Vietcombank 

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Đoàn cơ sở 
Vietcombank Hà Nội

Phó Bí thư Đoàn Vietcombank, 
Bí thư Đoàn cơ sở TSC

Chi ủy viên Chi bộ 10 – Đảng bộ TSC, 
Cán bộ Văn phòng Công đoàn TSC

Phó Trưởng phòng phụ trách PGD 
Phan Đình Phùng, Vietcombank 
Hồ Chí Minh

Phó Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng 
tổ chức, Vietcombank Sở Giao dịch

Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh 
nghiệp, Vietcombank Thăng Long

Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh 
nghiệp, Vietcombank Thành Công

Phó Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ 
Vietcombank Ba Đình

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, 
Vietcombank Quảng Ninh

Phó Trưởng phòng Khách hàng, 
Vietcombank Lào Cai

Cán bộ Văn phòng Công Đoàn TSC

Cán bộ Văn phòng Công Đoàn TSC

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng thể 
nhân, Vietcombank Hà Nội

Phó Trưởng phòng Kinh doanh 
vốn TSC

Nữ

NHỊP SỐNG

Danh sách Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Vietcombank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

TT

13

14

16

18

15

17

19

20

21

Họ Và Tên

Phạm Trần Hoàng

Lữ Anh Tuấn

Hà Quốc Tuấn

Huỳnh Thị Mỹ Anh

Phan Bích Phượng

Lê Thị Hồng Phương

Đặng Thị Thành

Lê Huy Thái

Mai Ngọc Ánh

Năm Sinh Chức vụ - Đơn vị công tác
Đoàn Đảng - Chuyên mônNam

1988

1988

1991

1992

1991

1986

1989

1988

1989

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Đoàn cơ sở 
Vietcombank Ninh Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Phó Bí thư Đoàn 
cơ sở Vietcombank Thanh Hoá
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Phó Bí thư đoàn 
cơ sở Vietcombank  Đà Nẵng
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Chi đoàn 
cơ sở Vietcombank Nam Sài Gòn

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Đoàn cơ sở 
Vietcombank Tân Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Chi đoàn cơ sở 
Vietcombank Thủ Đức
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Đoàn cơ sở 
Vietcombank Bắc Bình Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Chi đoàn 
cơ sở Vietcombank Kỳ Đồng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 
Vietcombank, Bí thư Chi đoàn 
cơ sở Tân Định

Trưởng phòng PGD Tam Điệp, 
Vietcombank Ninh Bình

Trưởng phòng PGD Đông Vệ, 
Vietcombank  Thanh Hoá

Cán bộ phòng Khách hàng  
Doanh nghiệp, Vietcombank Đà Nẵng

Phó Trưởng phòng Khách hàng SMEs, 
Vietcombank Nam Sài Gòn

Phó Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ, 
Vietcombank Tân Bình

Phó Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ 
Vietcombank Thủ Đức

Phó Trưởng phòng Dịch Vụ Khách Hàng, 
Vietcombank Bắc Bình Dương

Phó Trưởng phòng Khách hàng 
Doanh nghiệp, Vietcombank Kỳ Đồng

Phó Trưởng phòng PGD Đô Thành, 
Vietcombank Tân Định

Nữ

NHỊP SỐNG

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Vietcombank nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội
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Bài: Bùi Hồng Hải - Ảnh: Minh Yến & Mỹ Trang

Nhiệm kỳ 2017-2022 là một chặng đường có 
nhiều biến động thử thách nhưng cũng là cơ 
hội để lớp lớp thanh niên Vietcombank khẳng 

định sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, 
đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên. Những chuyển biến tích 
cực, mạnh mẽ, những hoạt động cụ thể trong nhiệm 
kỳ vừa qua đã khẳng định vị trí, vai trò của Thanh 
niên trong sự phát triển của toàn hệ thống ngân hàng 
Vietcombank - một nhiệm kỳ thắp lửa nhiệt huyết!

Chung tay phát huy sức mạnh tuổi 
trẻ Vietcombank

Đoàn Thanh niên Vietcombank là tổ chức Đoàn 
tương đương cấp huyện, với 6216 đoàn viên đang 
sinh hoạt tại 81 cơ sở Đoàn trải dài từ Bắc tới Nam, 
trong đó bao gồm 37 Đoàn cơ sở, 44 Chi đoàn cơ sở 
cùng 170 Chi đoàn trực thuộc. Bất chấp những khó 
khăn, thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 
gây ra, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
chính trị được giao, là lực lượng nòng cốt góp phần 
vào kết quả kinh doanh nổi bật của toàn hệ thống 
Vietcombank trong 5 năm qua, đồng thời lãnh đạo, chỉ 
đạo thành công công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên của hệ thống với nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu 
quả, mang đậm dấu ấn Vietcombank.

Để có được những kết quả đó, đội ngũ đoàn 
viên, thanh niên đã đóng góp vai trò là lực lượng nòng 
cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn 
vị và các hoạt động phong trào, văn hóa văn nghệ, thể 
dục thể thao... Theo đó, đoàn viên thanh niên luôn 
xung kích đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn; chủ động nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong quá trình tác 
nghiệp; tích cực trong việc đề xuất các đề tài, ý tưởng, 
sản phẩm sáng tạo; xung kích trong công tác tham gia 
tổ chức các Hội nghị, chương trình, sự kiện lớn của 
Vietcombank; đồng thời luôn là nhân tố tích cực, trách 
nhiệm, nhiệt tình trong các hoạt động an sinh xã hội, 
tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong thời kỳ đổi 
mới, tuổi trẻ Vietcombank luôn đoàn kết, đồng thuận, 
quyết tâm cùng Vietcombank vượt qua các khó khăn, 
thách thức, trước những biến động của thị trường và 
môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn luôn 
được Ban Thường vụ Đoàn Vietcombank xác định 
là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, được triển 
khai đồng bộ tại các cơ sở đoàn, với sự đổi mới về 
nội dung cũng như phương thức triển khai, bám sát 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Vietcombank, 
định hướng của Đoàn Khối DNTW, góp phần nâng cao 
ý thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, 
lối sống văn hóa, ý thức công dân và trách nhiệm với 
công việc cho đoàn viên thanh niên; từng bước xây 
dựng hình mẫu thanh niên Vietcombank có “bản 
lĩnh, trí tuệ, khát vọng vì sự phát triển bền vững của 
Vietcombank và đất nước”.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh 
được chú trọng và có nhiều chuyển biến tốt về chất 
lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng cán bộ đoàn, 
đoàn viên; phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn trong 
tham gia xây dựng Đảng. Kết quả là trong nhiệm kỳ 
2017-2022, Đoàn Vietcombank đã bình xét giới thiệu 
1.832 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 662 
đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt 
Nam, hoàn thành 220,7% kế hoạch được giao.

Dấu ấn từ các phong trào hành 
động cách mạng đầy nhiệt huyết 

Trong nhiệm kỳ 2017–2021, các phong trào 
được Đoàn Thanh niên Vietcombank triển khai sâu 
rộng, đồng bộ tại các cấp và đạt được những kết quả 
nổi bật.

Xác định “Sáng tạo là nhiệm vụ”, BTV Đoàn Thanh 
niên Vietcombank tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn 

đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thanh niên xung 
kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả 
doanh nghiệp”, trong đó tập trung vào việc thi đua, 
đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thanh 
niên trong hoạt động đoàn gắn với chuyên môn, chú 
trọng nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp, mô 
hình kinh doanh/bán hàng hiệu quả, góp phần hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn 
của Chi nhánh và toàn hệ thống. Giai đoạn 2017-
2022, toàn ĐoànVietcombank đã hoàn thành 170 
công trình thanh niên cấp Đoàn Khối (đạt 188,9% kế 
hoạch nhiệm kỳ); 224 công trình thanh niên cấp Đoàn 
Vietcombank (đạt 112% kế hoạch nhiệm kỳ), 981 công 
trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở (đạt 178,4% kế 
hoạch nhiệm kỳ). Hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi 
thanh niên một ý tưởng sáng tạo” của TW Đoàn, toàn 
đoàn Vietcombank đã đóng góp 1008 ý tưởng sáng 
kiến được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng Ý 
tưởng Sáng tạo thanh niên Việt Nam.

DẤU ẤN
MỘT NHIỆM KỲ THẮP LỬA NHIỆT HUYẾT

NHỊP SỐNG

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội trại Đoàn thanh niên Vietcombank 2020

Đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và 
cán bộ Đoàn tiêu biểu dâng hương và báo công với 

Bác tại Khu di tích Phủ Chủ tịch
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Đặc biệt trong năm 2020-2021, trong bối cảnh 
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên  
Vietcombank đã linh hoạt lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động Đoàn phù hợp với diễn biến 
của tình hình dịch bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các nền 
tảng số; triển khai kịp thời các công trình, phần việc thanh 
niên, các sáng kiến vì cộng đồng, đảm bảo thực hiện mục 
tiêu kép do Ban lãnh đạo Vietcombank đề ra “Vừa đảm bảo 
an toàn hệ thống và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh đề ra, vừa hỗ trợ một cách thiết thực cho người dân, 
doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh COVID-19”. Đoàn viên thanh 
niên Vietcombank toàn hệ thống đã thực hiện nhiều hoạt 
động thiện nguyện như đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng 
chống COVID-19 của Chính phủ, đóng góp ủng hộ ngày lương, 
tham gia ủng hộ Quỹ Vietcombank chung tay; cùng chung tay 
đóng góp và trao tặng cho cộng đồng 60.000 túi quà tương 
đương 15 tỷ đồng trong khuôn khổ Chương trình Triệu túi 
an sinh do BCH TW Đoàn phát động và ủng hộ 4000 túi quà 
theo Chương trình Siêu thị trực tuyến 0 đồng của Đoàn Khối 
DNTW, cùng nhiều máy thở, các bộ kit xét nghiệm, quần áo bảo 
hộ, nhu yếu phẩm cần thiết, các bữa ăn tình nghĩa… cho lực 
lượng tuyến đầu chống dịch cũng như những người dân gặp 
khó khăn do COVID-19. Bên cạnh đó, Đoàn viên thanh niên 
Vietcombank đã xung kích tham gia lực lượng 3 tại chỗ tại 
các đơn vị, đồng thời được Đảng ủy - Ban Lãnh đạo tin tưởng 
giao phó các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng/chống 
dịch bệnh COVID-19 tại các Chi nhánh trên toàn hệ thống 
Vietcombank.

Tự hào là tương lai 
Vietcombank

Với những thành tích nổi bật, ấn 
tượng trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022,  
Đoàn Vietcombank vinh dự được Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước, Ban Lãnh đạo  
Vietcombank và Đoàn cấp trên trao tặng 
nhiều danh hiệu và khen thưởng. Từ năm 
2017-2021, Đoàn Vietcombank đã 05 lần 
được Đoàn Khối DNTW trao tặng Cờ thi đua; 
năm 2019 được Trung ương Đoàn trao tặng 
Cờ thi đua; năm 2018 và 2020 được Trung 
ương Đoàn tặng Bằng khen; năm 2017 và 
2021 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
tặng Bằng khen; nhiều lần được Ban Lãnh 
đạo Vietcombank tặng Giấy khen chuyên đề 
như: Hội trại Thanh niên, Công tác phòng 
chống COVID-19... Kết thúc năm 2021, Đoàn 
Vietcombank vươn lên vị trí thứ 2 trong tổng 
số 38 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối và là 
đơn vị dẫn đầu Khối hoạt động Ngân hàng – 
Tài chính.

Đất nước Việt Nam đang thực sự 
chuyển mình mạnh mẽ để vươn lên, khẳng 
định vị thế và uy tín trên trường quốc tế 
với biết bao cơ hội và cũng đan xen không  
ít những khó khăn thách thức. Hòa 
chung cùng dòng chảy ấy, toàn hệ thống  
Vietcombank không ngừng tiến lên phía 
trước với mục tiêu tiếp tục giữ vững vị trí  
là ngân hàng số 1 Việt Nam; trở thành một 
trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực  
Châu Á; một trong 300 tập đoàn tài chính 
ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1000 
doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu,  
có đóng góp lớn vào sự phát triển của  
Việt Nam.  

Với hành trang là tri thức – các giá  
trị văn hóa kết tinh trong suốt chiều dài 
60 năm hình thành và phát triển của  
Vietcombank, với sức mạnh là tinh thần 
nhiệt huyết, hoài bão, khát khao được rèn 
luyện, cống hiến và trưởng thành, tuổi trẻ  
Vietcombank hôm nay tự hào tiến bước,  
cùng viết tiếp lên những trang sử hào hùng 
của hệ thống, hướng tới tương lai vì một  
Việt Nam phát triển phồn vinh và hạnh phúc.

Thắp lửa tinh thần “Đâu cần thanh 
niên có, đâu khó có thanh niên”

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank tiếp tục giữ vững và phát huy thế mạnh 
về phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống 
cộng đồng, với nhiều hoạt động tình nguyện, gắn với 
thực hiện an sinh xã hội trên khắp cả nước, kịp thời 
ủng hộ các địa phương, người dân gặp khó khăn trong 
thiên tai, dịch bệnh với tổng giá trị trên 40 tỷ đồng, 
đồng thời thu hút được hàng ngàn lượt ĐVTN tình 
nguyện tham gia. Bên cạnh đó là các hoạt động hưởng 
ứng Tháng thanh niên và Chiến dịch tình nguyện 
hè, Chương trình Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình 
nguyện, Chương trình chung tay xây dựng nông thôn 
mới, các cấp bộ Đoàn Vietcombank đã xây dựng được 
31 căn nhà tình nghĩa – ngôi nhà yêu thương; tu sửa, 
xây mới 05 trường học, chương trình ‘Bữa cơm nhân 
ái”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chương trình 
“Xuân biên giới, Tết hải đảo”...

Hơn 700 đoàn viên thanh niên Vietcombank đã chung sức xếp thành
hình bản đồ Việt Nam và thương hiệu Vietcombank

Nghi thức truyền lửa được thực hiện bởi Ban Lãnh đạo Vietcombank
cùng các đồng chí khách mời
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Với tinh thần “Tuổi trẻ Vietcombank 
tình nguyện, vì sự phát triển bền vững của  
Vietcombank”, Đoàn thanh niên Vietcombank đã 
có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, đề xuất ý 
tưởng, sáng kiến nhằm hỗ trợ cho công tác chuyên 
môn, công tác bán hàng, làm lợi cho chi nhánh, cho 
hệ thống. Đa số thành viên nhóm tác giả của 20 sáng 
kiến tiêu biểu nhất, đạt giải trong cuộc thi “Đổi mới, 
sáng tạo để phát triển và hội nhập” triển khai tại  
Vietcombank năm 2018 chính là đoàn viên thanh 
niên tại các cơ sở đoàn trong hệ thống… Một số công 
trình, sáng kiến của cán bộ, đoàn viên Vietcombank 
tham gia nghiên cứu và được đánh giá cao và đạt giải 
thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp” 
do Đoàn Khối DNTW tổ chức cũng như góp phần 
nâng cao lợi thế cạnh tranh trong hoạt động kinh  
doanh của Vietcombank đặc biệt trong thời kỳ 
chuyển đổi số.
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THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC GIAI ĐOẠN 2020-2021
VÀ VINH DANH CÁN BỘ ĐOÀN TIÊU BIỂU NHIỆM KỲ 2017-2022
Bài và ảnh: Minh Yến

Sáng ngày 24/06/2022, tại Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm 
theo lời Bác giai đoạn 2020-2021 và vinh danh cán bộ Đoàn tiêu biểu nhiệm kỳ 2017-2022.
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 Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tổng 
kết kết quả các hoạt động triển khai phong 
trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 
phong cách Hồ Chí Minh của Đoàn thanh niên 
Vietcombank giai đoạn 2020-2021: ĐVTN 
Vietcombank đã thực hiện 665 công trình thanh 
niên các cấp; Ủng hộ các địa phương, người dân 
gặp khó khăn trong thiên tai, dịch bệnh với tổng 
giá trị trên 22 tỷ đồng, đồng thời thu hút được 
hàng ngàn lượt ĐVTN tình nguyện tham gia; 
Trong 2 năm 2020-2021, toàn Đoàn đã hiến tặng 
hơn 3.000 đơn vị máu, là một trong 05 đơn vị tiêu 
biểu được Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW trao 
tặng Bằng khen vì thành tích tốt trong phong trào 
vận động hiến máu tình nguyện; Tổ chức thành 
công giải chạy - đi bộ trực tuyến Vietcombank 
Run & Share 2022 với hơn 13.000 đoàn viên/cán 
bộ đăng ký tham gia - là hoạt động có số lượng 
cán bộ tham gia lớn nhất từ trước tới nay của 
Vietcombank; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn 
vững mạnh được chú trọng và có nhiều chuyển 
biến tốt về chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất 
lượng cán bộ đoàn, đoàn viên; phát huy tốt vai trò 
của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng.

Trong những năm qua, Đoàn thanh niên 
Vietcombank đã tích cực triển khai hiệu quả nhiều 
hoạt động thiết thực không chỉ ở các cơ sở Đoàn 
trực thuộc mà còn mở rộng đến các chi nhánh và 
ở cấp toàn hệ thống, đặc biệt là trong việc triển 
khai thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam 
học tập và làm theo lời Bác. Kết quả đã có nhiều 
tấm gương tiêu biểu, những cá nhân có thành 
tích cao trong hoạt động chuyên môn cũng như 
các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội trong hệ 
thống Vietcombank, phong trào thi đua học tập 
và làm theo lời Bác của ĐVTN Vietcombank phát 
triển rộng khắp. Để ghi nhận thành tích của tập 
thể Đoàn thanh niên Vietcombank, Hội đồng thi 
đua khen thưởng Vietcombank đã trao tặng Giấy 
khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho 75 gương 
TNTT làm theo lời Bác và cán bộ Đoàn tiêu biểu. 
Hội nghị cũng đã chứng kiến Lễ trao giải chạy - đi 
bộ trực tuyến “Vietcombank Run & Share: Tự hào 
sức trẻ - Lan tỏa yêu thương’’, cuộc thi “Tự hào trí 
tuệ Vietcombank” và phát động thi đua trong toàn 
Đoàn Vietcombank tổ chức các hoạt động Đoàn 
lập thành tích hướng tới kỷ niệm 60 năm thành 
lập Vietcombank.

VIETCOMBANK
TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG

Tham dự buổi lễ, về phía Đoàn Khối Doanh 
nghiệp TW có đ/c Trần Thị Ngọc Quỳnh - Phó Bí 
thư Đoàn Khối DNTW; về phía Đoàn thanh niên 

Ngân hàng Nhà nước có đ/c Đậu Thị Mai Hương - Bí 
thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nhà nước; về phía 
Vietcombank có đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV 
Đảng uỷ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị; đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; đ/c Hồng Quang - Ủy 
viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công 
đoàn, Giám đốc Khối Nhân sự; đ/c Nguyễn Quỳnh Mai 
- Ủy viên BCH Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn thanh 
niên cùng sự tham dự của các đ/c Phó Bí thư, Ủy viên 
BCH Đoàn Vietcombank, các đ/c cán bộ Đoàn chủ chốt 
các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nguyễn 
Quỳnh Mai - Ủy viên BCH Đoàn Khối DNTW, Bí thư 
Đoàn thanh niên Vietcombank Khóa III cho biết từ 
năm 2014 đến nay, Đoàn Vietcombank đã tổ chức 2 
lần tuyên dương với 171 cá nhân xuất sắc tiêu biểu. 
Ban Tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm 
theo lời Bác Vietcombank năm 2022 đã lựa chọn được 
75 thanh niên tiên tiến (TNTT) xuất sắc tiêu biểu nhất 
thuộc các đối tượng: Quản lý trẻ, đoàn viên và cán 
bộ Đoàn tiêu biểu đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên 
thanh niên (ĐVTN) của 81 cơ sở Đoàn trực thuộc. 75 
TNTT được tuyên dương lần này là 75 câu chuyện sinh 
động cho sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt 
qua mọi khó khăn, trong nghề nghiệp, trong cuộc sống 
đồng thời là những tấm gương tiêu biểu nhất giúp 
lan tỏa tới ĐVTN Vietcombank và trong cộng đồng. 
Vinh dự cho các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương 
lần này, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm tại 
tượng đài Liệt sỹ Bắc Sơn và báo công với Bác tại Khu 
di tích Phủ Chủ tịch. Đây sẽ là những kỷ niệm đáng tự 
hào và trân quý của các cán bộ, ĐVTN tiêu biểu của 
Vietcombank, là động lực thúc đẩy ĐVTN xung kích 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quyết tâm hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị, góp 
phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
Vietcombank. 

Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng uỷ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (hàng 1, thứ 3 từ phải sang) 

trao tặng Giấy khen cho các TNTT

Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng uỷ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (ngoài cùng bên phải) trao giải 

cho các đơn vị đạt giải giải chạy - đi bộ trực tuyến
“Vietcombank Run & Share 2022’’

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên 
HĐQT (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) trao giải cho các đơn vị đạt 
giải giải chạy - đi bộ trực tuyến “Vietcombank Run & Share 2022’’

Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng uỷ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (ngoài cùng bên phải) trao giải 

cho các đơn vị đạt giải cuộc thi “Tự hào trí tuệ Vietcombank”

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên 
HĐQT (hàng 1, thứ 4 từ phải sang) trao tặng Giấy khen cho các TNTT

Đ/c Hồng Quang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng
Quản trị, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Khối Nhân sự (hàng đầu 

ngoài cùng bên phải) trao tặng Giấy khen cho các cán bộ
Đoàn tiêu biểu
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CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK 

Bài và ảnh: Đào Lê Huyền Thương

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại 
hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) lần thứ 

IV nhiệm kỳ 2022-2027, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 
60 năm Ngày thành lập Vietcombank, được sự phê 
duyệt của Đảng ủy – Ban Lãnh đạo Vietcombank, Ban 
Thường vụ Đoàn Thanh niên Vietcombank đã xây 
dựng và phát động triển khai chuỗi hoạt động tuyên 
truyền trong toàn hệ thống.

1. Giải chạy - đi bộ trực tuyến 
‘‘Vietcombank Run & Share 2022: Tự hào 
sức trẻ - Lan tỏa yêu thương’’ 

”Vietcombank Run & Share 2022: Tự hào 
sức trẻ - Lan tỏa yêu thương” - là giải đi bộ, chạy 
bộ trực tuyến lần đầu tiên được phát động và tổ 
chức trong nội bộ hệ thống Vietcombank với mục 
đích tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên 
Vietcombank tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao 
sức khoẻ thể chất và tinh thần nhằm thích ứng với  
tình hình mới sau đại dịch.

Bên cạnh ý nghĩa góp phần lan tỏa, quảng bá 
hình ảnh thương hiệu Vietcombank thông qua các 
hoạt động truyền thông về giải chạy – đi bộ trực tuyến, 
đây cũng là Chương trình đầu tiên do Đoàn thanh niên 
Vietcombank tổ chức trên cơ sở kết hợp phong trào 
Tuổi trẻ sáng tạo, Phong trào Thanh niên tình nguyện 
với các hoạt động đồng hành với thanh niên, để lồng 
ghép thực hiện 02 nội dung ASXH trọng tâm của Đoàn 
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Theo đó, mỗi 01 km thành tích đạt được 
trong giải sẽ được quy đổi tương đương thành 
10.000 VND/km để đóng góp vào kinh phí thực hiện 
chương trình “Hành trình yêu thương” của Đoàn 
Vietcombank tại các địa phương trong cả nước. Kết 
thúc giải, phấn đấu đạt được 260.690 km quy đổi 
tương đương thành số tiền trị giá 2.606.900.000 
VND để xây dựng 40 ngôi nhà nhân ái  với mỗi ngôi 
nhà trị giá 50.000.000 VND và tài trợ 2023 tháng 
nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 
300.000 VND/tháng.

Sau 21 ngày chính thức triển khai sôi nổi trong 
toàn hệ thống, Chương trình đã nhận được sự hưởng 
ứng, tham gia sôi nổi từ toàn thể lãnh đạo, cán bộ, 
đoàn viên thanh niên Vietcombank, cùng với những 
con số kết quả vô cùng ấn tượng, tự hào:

125/125 đơn vị trực thuộc có cán bộ đăng 
ký tham gia 

13.121 vận động viên đăng ký tham gia 
chinh phục thử thách

11.415 vận động viên đã có hoạt động được 
ghi nhận trên hệ thống

6.368/11.415 VĐV hoàn thành và hoàn 
thành vượt cự ly đăng ký từ 60km đến 400km 

704.317 km đã được các VĐV chinh phục 

7.043.168.899 VNĐ là số tiền gây quỹ được 
sau 21 ngày, trên cơ sở quy đổi thành công từ quãng 
đường các VĐV đã chinh phục được trong Giải chạy, 
gấp 2,7 lần mục tiêu đề ra ban đầu “Hàng chục ngàn 
tương tác (like, share, comment) trên mạng xã hội 
trong thời gian phát động và diễn ra chương trình đã 
góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh thương hiệu 
Vietcombank đến với cộng đồng mà không tốn bất kỳ 
chi phí quảng cáo nào. Bên cạnh đó, giải chạy - đi bộ 
trực tuyến Vietcombank Run & Share 2022 đã thực sự 
thành công trong việc tạo động lực và hình thành thói 
quen tập luyện thể thao đều đặn cho hàng chục ngàn 
cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong hệ thống nhằm 
nâng cao sức khỏe thể chất, thích ứng với tình hình 
mới sau đại dịch, duy trì nhiệt huyết với công việc và 
tình yêu với Vietcombank; đồng thời lan tỏa các giá trị 
nhân văn tốt đẹp trong bản sắc văn hóa Vietcombank 
đến với cộng đồng, cũng như truyền cảm hứng cho 
Đoàn Thanh niên các cấp trong hệ thống Vietcombank 
để tiếp tục nghiên cứu, phát động, tổ chức các hoạt 
động phong trào đoàn thể lồng ghép với việc gây quỹ, 
thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian 
tới.

Kết thúc giải chạy - đi bộ, 6368 vận động viên 
đã hoàn thành vượt cự ly đăng ký và được nhận huy 
chương điện tử của giải “Vietcombank Trách nhiệm”, 
250 VĐV nam và 250 VĐV nữ đóng góp số kinh phí 
gây quỹ lớn nhất cho chương trình “Hành trình yêu 
thương” được trao giải “Vietcombank Cống hiến”, 10 
VĐV có tốc độ trung bình nhanh nhất được nhận giải 
“Vietcombank Bứt phá”, 17 cá nhân nhận được lượt 
tương tác lớn nhất trên mạng xã hội khi truyền thông 
về Giải nhận được giải “Vietcombank Tự hào”.

03 tập thể đóng góp kinh phí nhiều nhất cho 
chương trình “Hành trình yêu thương” nhận được giải 
“Vietcombank Chung tay” và 09 tập thể có số kinh phí 
cho chương trình “Hành trình yêu thương” bình quân 
đầu người cao nhất được trao giải “Vietcombank Hiệu 
quả” (chia 03 bảng theo quy mô cán bộ).

2. Cuộc thi "Tự hào trí tuệ Vietcombank"
Cuộc thi "Tự hào trí tuệ Vietcombank" là một 

cuộc vận động sáng tác trong toàn hệ thống Đoàn 
Vietcombank nhằm đẩy mạnh phong trào Tuổi trẻ 
sáng tạo, tập trung phát huy trí tuệ, tư duy đổi mới 
sáng tạo của cán bộ, đoàn viên Vietcombank trên cơ 
sở gắn kết chặt chẽ công tác đoàn và nhiệm vụ chuyên 
môn, đồng thời góp phần khơi dậy lòng tự hào, hoài 
bão và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đoàn 
viên thanh niên Vietcombank.…

Các tác phẩm đầu tư công phu, sáng tạo cả về 
nội dung và hình ảnh gửi gắm lời cảm ơn, sự tin yêu 
của đoàn viên thanh niên với Vietcombank. Đặc biệt, 
các tác phẩm đã thể hiện sự sáng tạo tuyệt vời của tuổi 
trẻ Vietcombank khi tập trung đẩy mạnh việc tuyên 
truyền, giới thiệu về các sản phẩm mũi nhọn, các ưu 
điểm trong chính sách bán hàng của Vietcombank 
dưới hình thức các clip trực tuyến nới nội dung ngắn 
gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, mà không kém phần hài hước, 
hấp dẫn người xem... Tất cả tạo nên một bản hoà ca tự 
hào thể hiện sức sáng tạo không ngừng nghỉ, tình yêu, 
sự tận tuỵ, niềm tự hào và tinh thần khát khao cống 
hiến của đoàn viên thanh niên trong hệ thống với ngôi 
nhà chung Vietcombank, với công tác đoàn và phong 
trào thanh niên”.

Những thành công và kết quả ấn tượng của 
chuỗi chương trình đã lan tỏa và nhận được sự hưởng 
ứng đông đảo, tích cực của tất cả cán bộ, đoàn viên 
thanh niên trong hệ thống Vietcombank. 

”Vietcombank sáu mươi năm
Một cuộc đời mới trưởng thành lớn lên
Cục ngoại hối đã mang tên
Ngoại thương tiếp nối, tâm bền chí gan”

Với khát khao được cống hiến và khẳng định 
bản thân, tuổi trẻ Vietcombank hôm nay tự hào tiến 
bước, đoàn kết, tiên phong, không ngừng đổi mới, 
sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao.”

Tuổi trẻ Vietcombank - Lan tỏa tự hào - Khát 
khao cống hiến.

Vietcombank trong năm 2022 đó là “Ngôi nhà yêu 
thương” - hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn và “Gieo mầm yêu thương” – hỗ trợ kinh 
phí nuôi dưỡng đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Vietcombank hưởng ứng  
cuộc thi ”Vietcombank Run & Share 2022: 
Tự hào sức trẻ - Lan tỏa yêu thương” 

Cuộc thi chính thức được phát động vào ngày 
16/05/2022 và liên tục diễn ra từ ngày 16/05/2022 
đến ngày 05/06/2022 dành cho tất cả các Cán bộ, đoàn 
viên thanh niên tại các Cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn  
Vietcombank.

Các tác phẩm tham gia dự thi thuộc nhiều thể 
loại như làm thơ, viết văn, sáng tác bài hát, quay viral 
clip... tập trung vào 03 nhóm chủ đề:

- Chủ đề 1: Truyền thông, giới thiệu về các sản 
phẩm/dịch vụ Vietcombank.

- Chủ đề 2: Truyền thông về chào mừng kỷ niệm 
60 năm thành lập Vietcombank.

- Chủ đề 3: Truyền thông về các chương trình, 
phong trào hoạt động lớn của Đoàn.

Sau 21 ngày chính thức phát động, cuộc thi đã 
nhận được 44 tác phẩm dự thi. Trong đó có 17 tác 
phẩm thuộc thể loại clip, 27 tác phẩm thể loại thơ văn, 
ảnh, bài hát.
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Vietcombank
RẠNG NGỜI TƯƠNG LAI
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KẾT NỐI

Ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối nhân sự 
Vietcombank và PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo – Phó Giám đốc phụ trách 

Học viện Ngân hàng thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 03/06/2022, tại Hà Nội, Vietcombank và Học viện Ngân hàng đã ký kết thỏa thuận 
 hợp tác và khánh thành Phòng thực hành Tin học do Vietcombank tài trợ.

HỢP TÁC VỚI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  

VIETCOMBANK 
KÝ KẾT THỎA THUẬN

Bài và ảnh: Xuyến Chi

Theo thỏa thuận hợp tác, Vietcombank và Học 
viện Ngân hàng sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh 
vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt 

động hỗ trợ sinh viên nhằm khai thác tiềm năng về 
cơ sở vật chất, con người, kinh nghiệm của hai bên; 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Vietcombank 
và Học viện Ngân hàng thông qua việc nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ giảng dạy, nghiên 
cứu khoa học và hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho 
sinh viên Học viện Ngân hàng; nâng cao chất lượng 
hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực vào 
việc xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển của 
Vietcombank và Học viện Ngân hàng; phát triển công 
tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ 
phục vụ kinh doanh trong ngành ngân hàng nói chung và Vietcombank nói riêng; tạo điều kiện cho sinh viên 

Nhân dịp này, Học viện Ngân hàng đã tổ chức khai trương Phòng thực hành Tin học theo tiêu chuẩn công 
nghệ thông tin do Vietcombank tài trợ với tổng kinh phí 900 triệu đồng nhằm phục vụ công tác dạy và học của 
giáo viên, sinh viên nhà trường.

Học viện Ngân hàng tiếp cận môi trường thực tế nhằm nâng cao nhận thức và năng lực nghề nghiệp của sinh 
viên….

Phòng thực hành Tin học theo tiêu chuẩn công nghệ thông tin do Vietcombank tài trợ

KẾT NỐI

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 năm 2022 gồm 03 Hội thảo 
chuyên đề tiến hành song song trong sáng 05/06, gồm: (i) Hội 
thảo Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch 

COVID-19; (ii) Hội thảo Phát triển thị trường vốn và thị trường bất 
động sản; (iii) Hội thảo Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng 
hóa chuỗi cung ứng. 

Chiều cùng ngày đã diễn ra phiên toàn thể và đối thoại chính 
sách cấp cao với nội dung chính: (i) Kinh tế toàn cầu và những xu 
hướng lớn về hợp tác kinh tế quốc tế hiện nay; (ii) Việt Nam trong nền 
kinh tế toàn cầu hiện nay: cơ hội và thách thức; (iii) Đào tạo nhân lực 
công nghệ số để tạo mũi đột phá về khoa học và công nghệ; (iv) Quản 
trị rủi ro quốc gia trong bối cảnh mới.

Các nội dung, ý kiến trao đổi tại diễn đàn nhằm để có thêm căn cứ tham mưu Ban Chấp hành Trung ương 
mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế xã hội trong bối 
cảnh bình thường mới.

Ngày 05/06, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Chính phủ và UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 năm 2022 với chủ đề “Xây dựng nền 
kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới”. Tham dự Diễn đàn có hơn 
600 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Chính phủ, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương, đại sứ quán,  

tổ chức quốc tế cùng các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.

Bài và ảnh: Xuyến Chi

VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNH
 CÙNG DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 4, NĂM 2022

Toàn cảnh phiên tọa đàm cấp cao trong khuôn 
khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2022

Ông Đoàn Thái Sơn – Giám đốc Vietcombank Long An cùng 
lãnh đạo sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị 

thi công thực hiện nghi thức tại Lễ khởi công.

KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRỊ GIÁ 9 TỶ 

VIETCOMBANK TÀI TRỢ
Bài và ảnh: Phạm Thị Kim Ngân  

Việc xây dựng mới con đường – gồm 2 
cây cầu bê tông cốt thép, dài gần 4 km, 
rộng 3,5m được láng nhựa, không chỉ 

giúp hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, 
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn 
tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến viếng 
Đền tưởng niệm, nơi có gần 200 chiến sĩ thuộc 
Trung đoàn 207 đã anh dũng hy sinh trong sự 
nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc khi tuổi đời 
còn rất trẻ.

Ngày 01/06//2022, UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đã tổ chức Lễ khởi công công trình 
đường từ UBND xã Tân Thành (huyện Mộc Hóa) đến Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ  
Trung đoàn 207 (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An), tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng từ nguồn tài trợ 

của Vietcombank.
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KẾT NỐI

Ông Nguyễn Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank tham gia 
phiên Tọa đàm “Hải Dương – điểm đến đầu tư FDI”

Ngày 30/05/2022, Vietcombank đã tham gia Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản 
năm 2022 với chủ đề “Hải Dương – Tiềm năng và cơ hội đầu tư FDI” do UBND tỉnh Hải Dương tổ chức.

 GẶP MẶT CÁC DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN NHẬT BẢN
 NĂM 2022 TẠI HẢI DƯƠNG

VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI NGHỊ 

Bài và ảnh: Xuyến Chi

Với vai trò là Ngân hàng duy nhất tham gia 
xuyên suốt các sự kiện của Hội nghị, đại diện 
Vietcombank, ông Nguyễn Việt Cường – Phó 

Tổng Giám đốc cho biết: Vietcombank là ngân hàng 
có thương hiệu mạnh, uy tín và độ tín nhiệm cao trên 
trường quốc tế, là ngân hàng Việt Nam duy nhất giữ 
vững mức định hạng tín nhiệm BB/Ba3 trong nhiều 
năm, được đánh giá bởi cả 3 tổ chức định hạng tín 
nhiệm quốc tế danh giá là S&P, Moody’s và Fitch. Đây là 
mức định hạng tín nhiệm cao nhất đối với một tổ chức 
hay doanh nghiệp Việt Nam và cũng là mức trần định 
hạng tín nhiệm của Chính phủ Việt Nam. Với mức độ 
tín nhiệm này, Vietcombank đã nhận được tin tưởng 
và được lựa chọn làm ngân hàng phục vụ cho nhiều doanh nghiệp Nhật hàng đầu thế giới như Mitsubishi 

Ông Nguyễn Việt Cường cũng khẳng định doanh nghiệp Nhật Bản có mức độ tín nhiệm rất cao, nên 
Vietcombank luôn dành mức ưu đãi giá và phí tối đa cho các doanh nghiệp Nhật Bản, đảm bảo cạnh tranh hơn 
nhiều so với thị trường. Đồng thời, Vietcombank có đầy đủ các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu giao dịch 
của doanh nghiệp FDI, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản theo quy trình đầu tư và phát triển của doanh nghiệp 
tại Việt Nam, từ giai đoạn tư vấn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn đầu tư thành lập doanh nghiệp cho đến khi doanh 
nghiệp đi vào hoạt động. Điển hình như hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A). Với tiềm lực tài chính mạnh 
và cơ sở khách hàng rộng lớn (15.000 khách hàng FDI, hơn 14.000 doanh nghiệp trong nước quy mô lớn, hơn 
330 ngàn khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và gần 14,7 triệu khách hàng cá nhân), Vietcombank đã kết nối 
thành công hoạt động mua bán và sáp nhập của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản với các công ty lớn tại Việt Nam. 

Heavy Industries, Honda, Yamaha, Staley, Lixil…

Hiện tại có 85% doanh nghiệp Nhật Bản 
đang đầu tư tại Hải Dương có quan hệ giao 
dịch với Vietcombank Hải Dương.

Với uy tín thương hiệu vượt trội, hiệu 
quả kinh doanh cao vào nền tảng công nghệ 
vững chắc cùng đội ngũ cán bộ nhân viên 
có chất lượng cao, Vietcombank cam kết 
luôn đồng hành và là lựa chọn hàng đầu của 
các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp 
Nhật Bản.

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank, Ban khách hàng FDI và chi nhánh Hải Dương 
tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

KẾT NỐI

Cán bộ Vietcombank Hưng Yên
 giới thiệu các sản phẩm dịch vụ đến toàn thể Hội nghị

Hội nghị không chỉ giải đáp vướng mắc về lĩnh 
vực xuất nhập khẩu mà còn góp phần tạo cầu 
nối giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh Hưng 

Yên và cơ quan quản lý trên địa bàn. 

Tại Hội nghị, Vietcombank Hưng Yên đã trình 
bày các giải pháp nộp ngân sách nhà nước tới doanh 
nghiệp; các sản phẩm dịch vụ của Vietcombank Hưng 
Yên giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ lưu thông 
hàng hóa, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Kể từ năm 2014, Vietcombank đã triển 
khai thanh toán song phương cùng với Tổng cục Thuế, 
Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan với phương 
thức thanh toán nhanh chóng, tiện lợi, chính xác và 
bảo mật qua các giao diện trực tuyến. Khách hàng có 
thể thanh toán 24/7 và được gạch nợ trực tiếp ngay 
khi giao dịch thực hiện thành công. Trong suốt thời 
gian triển khai, Vietcombank Hưng Yên tự hào là ngân 
hàng chủ lực trong hoạt động thanh toán song phương 
thuế hải quan, với riêng doanh số thanh toán qua 
Vietcombank Hưng Yên năm 2021 là 2.522 tỷ đồng, 
chiếm khoảng 65% doanh số thuế hải quan tại Hưng 
Yên.

Thông qua Hội nghị lần này, Vietcombank Hưng 
Yên cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để cung cấp các sản 
phẩm dịch vụ đa dạng, phù hợp với nhu cầu của doanh 
nghiệp với chất lượng cao nhất và mong muốn sẽ có 
nhiều doanh nghiệp biết đến, sử dụng sản phẩm, dịch 
vụ của Vietcombank hơn nữa.

ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI NGHỊ
ĐỐI THOẠI HẢI QUAN
- DOANH NGHIỆP NĂM 2022 TÀI TRỢ VỐN KINH DOANH VỚI 

CÔNG TY CP LÀO

VIETCOMBANK HƯNG YÊN VIETCOMBANK LÀO 
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Bài và ảnh: Lê Thị Phương Tiến Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Lộc 

Chiều ngày 08/06/2022, Chi cục Hải quan Hưng Yên 
tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp 

năm 2022 tại hội trường Trụ sở Vietcombank 
Hưng Yên.

Ngày 06/06/2022, tại Trụ sở Ngân hàng TNHH 
Ngoại thương Việt Nam tại Lào (Vietcombank Lào) 
đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn 

kinh doanh giữa Vietcombank Lào và 
 Công ty C.P. LAOS (CP Lào).

Ông Wiley Khotnhotha – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
Lào (bên phải) và ông Thamnong Pholthongmak – Chủ tịch 

CP Lào thực hiện nghi thức ký kết hợp đồng tín dụng

CP Lào là công ty 100% vốn nước ngoài được 
thành lập bởi Công ty mẹ Charoen Pokphand Foods 
Public Company Limited (CPF) Thái Lan. Trong đó 
CPF Thái Lan là công ty con thuộc tập đoàn Charoen 
Pokphand Group (CPG), là tập đoàn hàng đầu ở Thái 
Lan có bề dày hoạt động hơn 100 năm, gồm 8 mảng 
kinh doanh có hơn 13 nhóm ngành tại hơn 21 quốc 
gia trên thế giới. Là thành viên của CPG, CP Lào được 
kế thừa nhiều nguồn lực cũng như kinh nghiệm trong 
lĩnh vực công - nông nghiệp và nhiều lĩnh vực kinh 
doanh khác. CP Lào hiện đang là một thương hiệu 
lớn đứng đầu trên thị trường về các sản phẩm nông 
nghiệp, thực phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Đô – 
Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank Lào 
nhấn mạnh: Vietcombank Lào đánh giá rất cao uy tín 
cũng như kinh nghiệm trong kinh doanh của CP Lào. 
Đáp lại, ông Thamnong Pholthongmak – Chủ tịch CP 
Lào cũng đã bày tỏ cảm ơn đối với sự tín nhiệm, đánh 
giá cao của Vietcombank Lào dành cho công ty. Cả hai 
bên thống nhất việc ký kết hợp đồng tín dụng là tiền 
đề quan trọng hứa hẹn mở ra các cơ hội hợp tác tin 
cậy và thành công giữa hai bên, tạo ra thế và lực cho 
các dự án trọng điểm của CP Lào trong thời gian tới.
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KẾT NỐI

Thông qua phóng sự nhìn lại 12 năm phát triển của  
Vietcombank Quảng Trị, đại diện các khách hàng, đối tác đã gửi 
đến Vietcombank Quảng Trị những lời chúc chân thành và lời 

nhận xét tốt đẹp về đội ngũ cũng như chất lượng dịch vụ của Chi nhánh. 

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Nguyễn Mỹ Hào – Thành 
viên HĐQT đã chia sẻ với khách hàng những thông tin về hoạt động của 
Vietcombank, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược mà Vietcombank đã đặt ra 
cũng như những thành quả vượt trội mà Vietcombank đạt được trong 
năm vừa qua, bên cạnh đó là những đóng góp và nỗ lực phát triển không 
ngừng nghỉ của Vietcombank Quảng Trị. 

Hội nghị khách hàng năm 2022 của Vietcombank Quảng Trị mang đến không gian sang trọng nhưng vẫn 
giữ được nét ấm cúng, thân tình. Chủ đề “Tinh hoa kết nối” được thể hiện qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc, 
các thiết kế và tinh thần của buổi lễ, phản ánh mối quan hệ khăng khít, bền chặt giữa Vietcombank và đối tác, 
khách hàng.   

Bài và ảnh: Lê Nguyễn Hải Hà 

Bài và ảnh: Đàm Thị Minh Thảo

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 2022
VỚI CHỦ ĐỀ “TINH HOA KẾT NỐI”

KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI SỞ GIÁO DỤC
 VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

VIETCOMBANK QUẢNG TRỊ 

VIETCOMBANK LẠNG SƠN  

Ngày 27/05/2022, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Vietcombank Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị 
khách hàng 2022 với chủ đề “Tinh hoa kết nối” nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các đối tác, 

các quý khách hàng đối với sự thành công của Vietcombank Quảng Trị trong suốt thời gian hoạt động.

Chiều ngày 15/06/2022, tại Trụ sở Vietcombank Lạng Sơn đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa 
Vietcombank Lạng Sơn với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi lễ, Vietcombank Lạng Sơn và Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đã 
ký thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm đẩy mạnh việc sử dụng 
các sản phẩm, dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các cơ sở giáo 

dục như: cung cấp các phương thức thanh toán học phí cho nhà trường, 
các cơ sở giáo dục bao gồm thanh toán trực tuyến qua ứng dụng; thanh 
toán qua QR Code; dịch vụ thanh toán qua máy cà thẻ; chuyển tiền học 
phí qua tài khoản và thu học phí tại quầy giao dịch; cung cấp phương 
thức thanh toán lương qua tài khoản cho cán bộ giáo viên nhà trường, 
các cơ sở giáo dục đồng thời có chính sách miễn phí sử dụng các dịch 
vụ tại Vietcombank, chính sách giảm lãi suất khi cán bộ giáo viên có nhu

cầu vay vốn. Hai bên thống nhất thường xuyên phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn tới phụ 
huynh, học sinh biết và sử dụng các dịch vụ thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

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

Trong khuôn khổ buổi lễ, Vietcombank Lạng Sơn đã trao tặng Quỹ khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với số tiền 500 triệu đồng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vietcombank 
Lạng Sơn và Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn

Các khách hàng chụp ảnh lưu niệm
 tại Hội nghị.

KẾT NỐI
NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM TRÊN CAO ĐIỂM 689  

– “ĐIỆN BIÊN PHỦ THỨ 2”

VIETCOMBANK THAM DỰ LỄ KHÁNH THÀNH 

Bài và ảnh: Lê Nguyễn Hải Hà

Chiều ngày 14/06/2022, Vietcombank Quảng Trị vinh hạnh được tham dự buổi Lễ khánh thành 
Nhà bia tưởng niệm trên cao điểm 689. 

Ông Võ Thanh Tân – Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Trị  
(thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành.

Chương trình được tổ chức bởi Trung tâm quản 
lý di tích và bảo tàng tỉnh Quảng Trị cùng Ban 
Liên lạc Tiểu đoàn 3 – Bộ đội địa phương tỉnh 

Quảng Trị (K3 Tam Đảo) nhằm tưởng nhớ, tri ân các 
anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh trong trận 
đánh tại cao điểm 689 giành được chiến thắng để góp 
phần giải phóng Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh 
Quảng Trị ngày 09/07/1968 và hướng đến kỷ niệm 
75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947 – 
27/07/2022).

Nhà bia tưởng niệm trên cao điểm 689 là công 
trình di tích lịch sử, được xây dựng từ năm 2018 gồm 
nhà bia, nhà nghỉ chân, hệ thống sân, cây xanh, tường 
rào cùng lối đi… với trị giá 6,9 tỷ đồng. Nguồn kinh phí 
được tài trợ một phần bởi Vietcombank với tổng trị 

Ngày nay, công trình Nhà bia tưởng niệm được xây dựng trên điểm cao 689 trở thành địa chỉ lý tưởng thu 
hút nhiều người dân nói chung và là địa chỉ đỏ trong du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Trị. 

KẾT NỐI

CỦA CHI BỘ VIETCOMBANK LẠNG SƠN
HOẠT ĐỘNG THÁNG 5  

Bài và ảnh: Nguyễn Tiến Vũ

Với người con đất Việt, tháng 5 là một tháng vô cùng ý nghĩa, 
thiêng liêng vì có ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu - Bác là tấm 
gương sáng, cho chúng ta được học và làm theo tấm gương, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vĩ đại.

 Nhân dịp này, ngày 16/05/2022, Chi bộ Vietcombank Chi 
nhánh Lạng Sơn tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các đồng chí quần 
chúng ưu tú. 

Ngay sau đó, ngày 21/05/2022, ông Nguyễn Văn Hùng - Bí 
thư Chi bộ - Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã tổ 
chức chương trình về nguồn, Vietcombank Lạng Sơn đi tham quan 
thực tế di tích lịch sử Côn Đảo - nơi ghi dấu truyền thống đấu tranh 
cách mạng của Đảng và nhân dân ta, nêu cao những tấm gương bất 
cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng Tổ quốc. 

Cuối chương trình, Chi bộ Vietcombank Lạng Sơn tổ chức cho các đảng viên tới viếng và dâng hương tại 
nghĩa trang liệt sỹ Hàng Dương - nơi chôn cất hàng vạn hài cốt của liệt sĩ cách mạng và người yêu nước Việt 
Nam. Trong đó có mộ của các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như Võ Thị Sáu, Lê Hồng Phong, Nguyễn 
An Ninh…

Chuyến đi đã giúp đảng viên của Chi bộ Vietcombank Lạng Sơn hiểu rõ hơn về quá trình hoạt động cách 
mạng của các nhà yêu nước. Đây là một việc làm ý nghĩa thể hiện lòng yêu nước, biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã 
hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

khuất của các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh 

Chi bộ Vietcombank Lạng Sơn chụp hình lưu niệm 
tại di tích lịch sử Côn Đảo
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 NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CẤP BỘ CỦA VIETCOMBANK 

Bài và ảnh: Tô Thị Diệu Loan 

Sáng ngày 31/05/2022, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), 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 
“Phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh ứng dụng công nghệ 4.0 ở Việt Nam”.

Đề tài mã số ĐTNH.016/20 do ông Nguyễn 
Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT, Thành viên 
Hội đồng khoa học Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam (Vietcombank) làm chủ nhiệm; 
bà Tô Kim Ngọc - Phó Giám đốc Trường Đào tạo và 
Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank làm thư ký 
và các thành viên gồm ông Lê Hoàng Tùng – Kế toán 
trưởng, bà Ngô Thúy Phượng – Phó Ban CLTG&TKTH, 
bà Phạm Châu Loan - Phó phòng PTKS&ĐT, một số 
cán bộ của Vietcombank phối hợp cùng các chuyên gia 
đến từ NHNN, chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH 
Deloitte Việt Nam.

KHCN & ĐÀO TẠO

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietcombank,  
chủ nhiệm đề tài trình bày khái quát về đề tài

 
Phát biểu khai mạc tại buổi nghiệm thu, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã khẳng định 

sự cần thiết, tính thời sự của đề tài nhằm cung cấp một bản đánh giá toàn diện về mức độ phát triển 
của dịch vụ ngân hàng ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 tại các NHTM Việt Nam, đặt trong bối 
cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành ngân hàng nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói 
chung. Đồng thời, Phó Thống đốc cũng đánh giá cao những nỗ lực của Nhóm nghiên cứu Vietcombank 
đã hoàn thành sản phẩm nghiên cứu này.

Chủ nhiệm đề tài - ông Nguyễn Mạnh Hùng đã đại diện nhóm nghiên cứu trình bày quá trình 
thực hiện đề tài, làm rõ nội dung những điểm mới và kết quả nghiên cứu nổi bật của đề tài. Nhóm 
nghiên cứu đã triển khai đề tài một cách nghiêm túc: hệ thống tài liệu từ những nguồn tin cậy đã 
được tổng hợp, tham khảo, các buổi hội thảo trong nội bộ nhóm nghiên cứu để thống nhất ý tưởng và 
hội thảo khoa học mở rộng lấy ý kiến các chuyên gia Vietcombank cũng như chuyên gia bên ngoài đã 
được tổ chức. Nhóm nghiên cứu đã chọn mẫu và thực hiện khảo sát tại các NHTM, các công ty Fintech 
về tình hình đầu tư và ứng dụng công nghệ sử dụng làm nguồn dữ liệu quan trọng cho phần đánh giá 
thực trạng mức độ phát triển dịch vụ ngân hàng của hệ thống NHTM Việt Nam trong đề tài.

Phát biểu nhận xét đánh giá về đề tài, các thành viên Hội đồng, TS. Lê Mạnh Hùng - Cục trưởng 
Cục CNTT, NHNN - Phó Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên 
Phong; PGS.TS. Đỗ Kim Hảo - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng; ThS. Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ 
Thanh toán, NHNN; TS. Nguyễn Thị Hiền - Phó Viện trưởng Viện chiến lược NHNN; TS. Nguyễn Trung 
Hậu - Trưởng phòng, Viện Chiến lược NHNN đã đánh giá cao về chất lượng đề tài, khẳng định đây là 
một đề tài công phu, các đề xuất có giá trị cho cơ quan quản lý và NHTM nhằm thúc đẩy sự phát triển 
của dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh CN 4.0. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài “Phát triển 
dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh ứng dụng công nghệ 4.0 ở Việt Nam” đạt loại Giỏi.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được chuyển giao Vụ Thanh toán, Vụ Chính sách tiền tệ, Cục CNTT 
NHNN tiếp nhận sử dụng phục vụ công tác xây dựng cơ chế chính sách; chuyển giao cho các cơ sở đào 
tạo, viện nghiên cứu trong ngành Ngân hàng để phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy; chuyên giao 
cho các NHTM để phục vụ xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.

TỔ CHỨC HỘI THẢO TỰ ĐÁNH GIÁ 
RỦI RO VÀ CÁC CHỐT KIỂM SOÁT 
NĂM 2022

VIETCOMBANK BẮC ĐÀ NẴNG

Bài: Nguyễn Thị Cẩm Hải - Ảnh: Hoàng Gia Huy 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tự đánh 
giá rủi ro và các chốt kiểm soát, ngày 21/05/2022, 
Vietcombank Bắc Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo 
tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát (RCSA) 
năm 2022. 

Bà Hoàng Thị Hằng - Giám đốc Vietcombank Bắc Đà Nẵng phát biểu 
tại Hội thảo

Tại buổi Hội thảo, đại diện Phòng Quản lý rủi ro 
hoạt động Trụ sở chính (QLRRHĐ TSC) đã chia 
sẻ với Chi nhánh nhiều thông tin về các loại hình 

rủi ro trong ngành ngân hàng cùng những biện pháp 
nhằm phòng ngừa và hạn chế các rủi ro. Các cán bộ, 
nhân viên Chi nhánh rất hào hứng lắng nghe, nhiệt 
tình chia sẻ, trao đổi về các tình huống đã và có thể xảy 
ra trong quá trình tác nghiệp, đồng thời đề xuất các 
biện pháp để công việc được thực hiện một cách hiệu 
quả, an toàn.

Sau phần chia sẻ của Phòng QLRRHĐ TSC, cán 
bộ, nhân viên tham gia Hội thảo được chia thành 4 
nhóm để tự đánh giá rủi ro cho một số mảng hoạt 
động/nghiệp vụ, bao gồm: Tín dụng, Thẻ, Huy động 
vốn và Thanh toán chuyển tiền, Ngân hàng điện tử và 
Quản lý thông tin khách hàng.

Thông qua hội thảo, tất cả các thành viên tham 
dự đều cảm thấy vô cùng hữu ích, cán bộ, nhân viên 
có cơ hội để nắm và hiểu rõ hơn về các quy định, quy 
trình của Vietcombank, những rủi ro có thể gặp phải, 
từ đó nâng cao nhận thức, cảnh giác để đảm bảo thông 
suốt và an toàn trong công việc.

THUỘC DANH MỤC NHIỆM VỤ 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VIETCOMBANK NĂM 2020

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Bài và ảnh: Nguyễn Khánh Vân 

Ngày 18/05/2022, tại Trụ sở chính Vietcombank, 
Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Vinh – Ủy viên 
 Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã chủ trì 

buổi lễ nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng 
hệ thống CRC Support” thuộc danh mục nhiệm 

vụ KH&CN Vietcombank năm 2020 do Phòng 
Quản lý nợ là đơn vị chủ trì.

Hội đồng Nghiệm thu cùng nhóm đề tài 

Hệ thống phần mềm CRC do nhóm nghiên cứu 
xây dựng được đánh giá đạt tiêu chuẩn về 
mặt công nghệ thông tin theo quy định của  

Vietcombank, đáp ứng các mục tiêu về quản trị gồm: 
(i) Hỗ trợ tự động hóa các hoạt động tác nghiệp thủ 
công của cán bộ Quản lý nợ như tác nghiệp tín dụng, 
giám sát báo cáo, soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp 
đồng bảo đảm, (ii) Hỗ trợ luồng luân chuyển và phê 
duyệt hồ sơ TSBĐ, hỗ trợ quản lý TSBĐ, (iii) Xây dựng 
Kho Cơ sở dữ liệu về giá của TSBĐ nhằm hỗ trợ công 
tác thẩm định TSBĐ tại Vietcombank và (iv) Nâng cao 
chất lượng công tác quản lý TSBĐ tại Vietcombank.

Đề tài đã được Hội đồng Nghiệm thu đánh giá 
loại xuất sắc (95/100) và khẳng định đây là một đề 
tài công phu, toàn diện, có tính mới, tính cấp thiết, đã 
bước đầu triển khai ứng dụng, đem lại lợi ích cho hoạt 
động kinh doanh của Vietcombank, và được kỳ vọng 
sẽ tạo ra bước đột phá mới trong công tác định giá của 
ngân hàng. 

KHCN & ĐÀO TẠO
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Hội thảo RCSA năm 2022
VIETCOMBANK TỔ CHỨC

Bài và ảnh: Đặng Đình Khánh

Ngày 03/06/2022, Vietcombank đã tổ chức 
 Hội thảo tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm 

soát (RCSA) nghiệp vụ thẻ năm 2022. Hội thảo 
do Phòng Quản lý rủi ro hoạt động phối hợp tổ 

chức với các đơn vị chính sách liên quan tại 
 Trụ sở chính (TTQLVHBL, P.CSKH&SPBL, Pháp 

chế, Ban KTNB…) cùng 5 đại diện Chi nhánh 
 Vietcombank tại các khu vực gồm: TP.HCM, 

 Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương.

Các thành viên tham gia thảo luận nhóm tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có ông Trần Thanh Nam – Giám 
đốc Khối Vận hành và Giám đốc Đổi mới sáng 
tạo cùng hơn 20 chuyên gia am hiểu nghiệp vụ 

thẻ đến từ các phòng/ban/trung tâm tại TSC và Chi 
nhánh. Các thành viên tham dự đã xem xét những 
thay đổi quan trọng về mặt chính sách nhà nước, quy 
trình nội bộ, hệ thống công nghệ… có ảnh hưởng trực 
tiếp đến rủi ro nghiệp vụ thẻ trong thời gian qua. 

Sau quá trình phân tích, thảo luận sôi nổi, tiếp 
thu góp ý của các thành viên tham dự Hội thảo đã 
thống nhất kết quả đánh giá rủi ro trong nghiệp vụ 
thẻ cơ bản đang được kiểm soát tốt với kết quả gồm 3 
rủi ro có mức độ cao, 37 rủi ro có mức độ trung bình 
và thấp. Toàn bộ các chốt kiểm soát rủi ro hiện có của 
nghiệp vụ thẻ được các chuyên gia đánh giá ở mức 
độ Đạt và Tốt, không có chốt kiểm soát Yếu. Điều này 
cũng phù hợp với thực tế bộ quy trình nghiệp vụ thẻ 
vừa được rà soát, soạn thảo và ban hành lại cuối năm 
2021. 

Hội thảo đã giúp các đơn vị tại Trụ sở chính 
cũng như các chi nhánh có một bức tranh toàn cảnh 
về rủi ro trong nghiệp vụ thẻ, qua đó cải tiến quy trình, 
nâng cấp hệ thống để quản lý tốt rủi ro và nâng cao 
chất lượng sản phẩm thẻ cung cấp cho khách hàng.  

KHCN & ĐÀO TẠO

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Xuân Dũng – Phó Giám đốc 
Vietcombank Bắc Giang chia sẻ: mỗi chi nhánh Vietcombank có thế 
mạnh riêng, vì vậy Vietcombank Bắc Giang đã tổ chức Hội thảo trao 

đổi kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh bán lẻ, để các chi nhánh 
cùng chia sẻ kinh nghiệm, qua đó phát triển tốt hơn nữa tại địa bàn chi 
nhánh mình, góp phần đưa Vietcombank ngày càng phát triển lớn mạnh.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Trưởng phòng KHBL các chi nhánh 
chia sẻ một số nội dung như sau: (i) Chi nhánh Bắc Giang chia sẻ kinh 
nghiệm trong việc nâng cao năng suất lao động bình quân trong hoạt động 
tín dụng; (ii) Chi nhánh Hải Dương chia sẻ kinh nghiệm bán sản phẩm bảo
hiểm nhân thọ; (iii) Chi nhánh Hưng Yên chia sẻ kinh nghiệm về chất lượng dịch vụ khách hàng.

Hội thảo đã nhận nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi về các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình phát triển 
khách hàng, tư vấn bán sản phẩm dịch vụ và giải đáp các vướng mắc của khách hàng về việc tối ưu lợi ích khi 
sử dụng dịch vụ của Vietcombank.

TỔ CHỨC HỘI THẢO TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁN LẺ 

VIETCOMBANK BẮC GIANG 

Ngày 26/05/2022, tại Trụ sở Chi nhánh 278 đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, 
 Vietcombank Bắc Giang đã tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động kinh doanh bán lẻ.

Các cán bộ tham dự hội thảo chụp ảnh
 lưu niệm

Bài và ảnh: Phòng kế toán

Bài và ảnh: Đinh Thị Mai Phương 

TỔ CHỨC HỘI THẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
 NỘI BỘ NĂM 2022 

VIETCOMBANK HOÀN KIẾM 

Ngày 11/06/2022, tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, Vietcombank Hoàn Kiếm 
đã tổ chức chương trình Hội thảo chất lượng dịch vụ nội bộ năm 2022 với sự tham dự của toàn thể các 
lãnh đạo và cán bộ nhân viên các phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Dịch vụ Khách hàng và 4 Phòng giao dịch 
của Chi nhánh. 

Mục tiêu của Hội thảo là nhằm truyền thông 
đầy đủ các nội dung của bộ Tiêu chuẩn chất 
lượng phục vụ khách hàng đến toàn thể các 

cán bộ giao dịch của Vietcombank Hoàn Kiếm kết hợp 
với thảo luận, trao đổi và chia sẻ những cách thức nhận 
biết các đối tượng khách hàng giúp cho các cán bộ có 
thêm kỹ năng phục vụ khách hàng cũng như nâng cao 
chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh.

 Bà Bùi Thị Tuyết Lan – Phó Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm  
phát biểu khai mạc hội thảo

KHCN & ĐÀO TẠO

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Bùi Thị Tuyết 
Lan – Phó Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng 
dịch vụ, kỹ năng phục vụ khách hàng của đội ngũ cán 
bộ đồng thời nhấn mạnh về mục tiêu xuyên suốt cùng 
cách thức triển khai của Vietcombank về chủ đề này. 

Các cán bộ tham gia đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ một số tình huống thực tế trong công tác chăm sóc, phục 
vụ khách hàng để mọi người cùng nhau học tập và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Hội thảo đã giúp cho các 
cán bộ có một bức tranh toàn cảnh về tình hình chất lượng dịch vụ tại Vietcombank Hoàn Kiếm nói riêng và 
trên địa bàn Hà Nội nói chung, đồng thời cũng làm cho cán bộ thể hiện được sự quyết tâm cải thiện tốt hơn nữa 
chất lượng dịch vụ để hướng tới mục tiêu Vietcombank trở thành ngân hàng số 1 về sự hài lòng của khách hàng.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm
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vinh dự nhận Bằng khen của 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

VIETCOMBANK BẮC GIANG 

Bài và ảnh: Phòng Kế toán

Ngày 07/06/2022, Vietcombank Bắc Giang vinh dự 
nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang 
cho đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong 
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021”.

Tại buổi lễ, Thượng tá Đỗ Đức Trịnh - Phó 
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã tặng hoa 
chúc mừng những thành tích mà ngân hàng 

đạt được, đồng thời trao tặng Bằng khen cho ông 
Lê Hồng Tâm - Giám đốc Vietcombank Bắc Giang.  
Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian vừa qua, với 
trách nhiệm là cơ quan thường trực công tác đảm 
bảo an ninh trật tự tham mưu cho tỉnh tổ chức các 
phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cơ quan Công 
an rất trân trọng ghi nhận Vietcombank Bắc Giang 
đã duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, qua đó 
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa 
phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Tâm đã chia sẻ một 
số thành tích nổi bật của chi nhánh trong năm 2021 
đồng thời bày tỏ mong muốn và gửi lời chúc đến lực 
lượng an ninh kinh tế tiếp tục phát huy truyền thống 
của đơn vị, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ 
an ninh kinh tế, góp phần tích cực vào sự phát triển 
triển kinh tế, xã hội của địa phương, cùng đồng hành, 
phối hợp và hỗ trợ Vietcombank Bắc Giang trong 
công tác đảm bảo an ninh an toàn tại địa bàn.

Thượng tá Đỗ Đức Trịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang 
(bên phải) trao tặng Bằng khen Đơn vị có thành tích xuất sắc 

trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho ông Lê Hồng Tâm -  

Giám đốc, đại diện Vietcombank Bắc Giang

NIỀM TIN SÁNG MÃI

tổ chức Hội thi văn nghệ Kỷ niệm 
111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường 
cứu nước

VIETCOMBANK TIỀN GIANG

Bài và ảnh: Lê Công Chuẩn

Nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2022), 
Chi bộ, Công đoàn cơ sở Vietcombank Tiền Giang đã 
tổ chức Hội thi văn nghệ với chủ đề học tập và rèn 

luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thi có sự hiện diện của bà Thái Ngọc 
Bảo Trâm - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và  
Doanh nghiệp cùng với Ban Giám đốc và toàn 

thể cán bộ nhân viên Vietcombank Tiền Giang.

Hội thi góp phần rèn luyện và nâng cao ý 
thức, giáo dục lý tưởng đạo đức cho toàn thể cán bộ  
Vietcombank Tiền Giang, đồng thời tiếp tục khẳng 
định vai trò Ban Giám đốc Chi nhánh trong việc tham 
gia thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị và Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Bà Thái Ngọc Bảo Trâm - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và 
Doanh nghiệp (hàng đầu, thứ 8 từ phải sang) trao thưởng 

cho đội đạt giải Nhất

NIỀM TIN SÁNG MÃI

tổ chức Ngày hội Gia đình năm 2022
VIETCOMBANK VŨNG TÀU

Bài và ảnh:  Nguyễn Ngọc Giàu

Ban Chấp hành Công đoàn Vietcombank Vũng Tàu 
đã tổ chức Ngày hội Gia đình năm 2022 trong 

2 ngày 18 và 19/06/2022 tại tỉnh Bình Thuận với sự 
tham gia của 436 người lao động và gia đình đang 

làm việc tại Vietcombank Vũng Tàu.

Ngày hội Gia đình là dịp để người lao động và 
gia đình gặp gỡ, giao lưu, tạm gác công việc 
thường ngày để xích lại gần nhau hơn, không 

chỉ thể hiện tình cảm gia đình mà còn là tình đồng  
nghiệp. Tinh thần đó thể hiện rất rõ thông qua chương 
trình team building đầy hứng khởi của 4 đội chơi với 
4 trò chơi đồng đội: đi tìm kho báu, sáng tạo, rồng rắn 
đua tranh, về đích. Mỗi đội chơi, mỗi phong cách, mỗi 
sắc màu, thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, có tổ chức, 
có tính sáng tạo và quyết tâm giành chiến thắng.

Ngày hội Gia đình được Vietcombank Vũng 
Tàu chú trọng tổ chức thường niên, nhằm tri ân 
người lao động và gia đình đã cống hiến vì sự  
nghiệp phát triển hệ thống Vietcombank, qua đó thể 
hiện tinh thần “người trong một nhà” được kết tinh 
trong giá trị văn hóa Vietcombank.

Riêng tại thành phố Móng Cái đã thu hút sự  
tham gia của 43 đoàn với 562 vận động viên 
đến từ 75 công đoàn cơ sở thuộc các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp tham gia tranh tài ở 4 môn thể 
thao gồm: cầu lông, bóng bàn, kéo co và nhảy bao bố. 

Đoàn vận động viên Vietcombank Móng Cái 
tham gia thi đấu với tinh thần cao thượng, nhiệt tình, 
sôi nổi và đoàn kết. Kết quả, Vietcombank Móng Cái đã 
giành được giải Nhất nội dung bóng bàn đơn nam, giải 
Nhì nội dung cầu lông đôi nam nữ, giải Ba nội dung 
kéo co, giải Ba nội dung nhảy bao bố và giải Nhì toàn 
đoàn.

ĐẠT GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN  
NGÀY HỘI VĂN HÓA THỂ THAO  
CNVCLĐ TỈNH QUẢNG NINH  
LẦN THỨ X NĂM 2022

VIETCOMBANK MÓNG CÁI 

 Bài và ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Trong 2 ngày 27-28/05/2022, Liên đoàn Lao động 
tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Ngày hội văn hóa 
thể thao công nhân viên chức lao động tỉnh 

Quảng Ninh lần thứ X năm 2022.

Đồng chí Đặng Ngọc Hùng - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS  
Vietcombank Móng Cái (thứ 2 từ trái sang) nhận giải Nhì toàn đoàn

Các thành viên tham gia team building với tinh thần nhiệt huyết, 
quyết tâm chiến thắng
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GÓC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

10 RỦI RO
 HOẠT ĐỘNG CHÍNH NĂM 2022
Bài: Triệu Hải Âu 

Danh sách 10 rủi ro hoạt động 
chính năm 2022 trong ngành tài 
chính được tạp chí uy tín về rủi ro  

Risk.net tổng hợp trên cơ sở khảo sát ý kiến 
từ các giám đốc quản lý rủi ro, trưởng bộ 
phận quản lý rủi ro hoạt động và các chuyên 
gia quản lý rủi ro hoạt động thuộc các công 
ty trong lĩnh vực tài chính.

Nhìn chung, danh sách Top 10 rủi ro 
hoạt động năm 2022 có biến động lớn so với 
năm 2021, cả về thứ hạng, sự xuất hiện một 
số rủi ro hoạt động mới, cũng như xu hướng 
rủi ro ngày càng khó dự báo và kiểm soát khi 
phân tích chi tiết từng rủi ro. 

Sau đại dịch COVID-19, các vấn đề 
về số hóa, bền vững và các xu hướng môi 
trường, xã hội và quản trị càng được thúc 
đẩy mạnh mẽ, định hình môi trường pháp 
lý cũng như các nghĩa vụ mới liên quan đến 
báo cáo, công bố thông tin và quản trị của 
các tổ chức tài chính.

TOP 10 RỦI RO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

RỦI RO HOẠT ĐỘNG 2021 2022 THAY ĐỔI

RỦI RO GIÁN ĐOẠN HỆ THỐNG CNTT

RỦI RO TRỘM CẮP VÀ GIAN LẬN

RỦI RO NHÂN TÀI

RỦI RO ĐỊA CHÍNH TRỊ

RỦI RO AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN

RỦI RO KINH DOANH LIÊN TỤC

RỦI RO ĐỐI TÁC THỨ BA

RỦI RO ĐẠO ĐỨC

RỦI RO KHÍ HẬU

RỦI RO TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA CƠ 
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VIETCOMBANK BẮC ĐÀ NẴNG 
TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, 
HUẤN LUYỆN VÀ DIỄN TẬP 
PHƯƠNG ÁN PCCC&CNCH
Bài: Nguyễn Thị Cẩm Hải - Ảnh: Hoàng Gia Huy 

CBNV Chi nhánh diễn tập tình huống PCCC giả định

Ngày 07/05/2022, Vietcombank Bắc Đà Nẵng 
đã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và thực tập 
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 
hộ (PCCC&CNCH) trong lĩnh vực ngân hàng. 

Tại buổi tập huấn, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH 
- Công an quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng đã 
cung cấp những kiến thức trong công tác  

PCCC&CNCH; kỹ năng xử lý sự cố liên quan đến cháy 
nổ; tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, chức 
năng của một số phương tiện, công cụ chữa cháy…  
Đồng thời, hướng dẫn thực hành các kỹ thuật phòng 
cháy chữa cháy cơ bản như: dụng cụ, trang thiết bị, kỹ 
thuật buộc dây thoát hiểm, cách thoát hiểm an toàn.

Qua các buổi tập huấn thường niên về công 
tác PCCC&CHCN, toàn thể CBNV của Chi nhánh được 
trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao ý thức 
trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH, cách thức kiểm 

tra tình trạng hoạt động của các phương tiện PCCC và thao tác kỹ thuật, chiến thuật khi sử dụng các phương tiện 
PCCC cũng như cách thức xử lý tình huống cháy nổ xảy ra trong thực tế; góp phần thực hiện hiệu quả công tác 
bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản, PCCC&CNCH tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú.

VIETCOMBANK TUYÊN QUANG 
TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC PCCC&CNCH NĂM 2022

GÓC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Bài: Trần Anh Tuấn

Ngày 28/05/2022, Vietcombank Tuyên Quang đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức 
tập huấn, diễn tập nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ nhân viên, đặc biệt là đội 
PCCC&CNCH cơ sở để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về 

người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

Phần diễn tập được thực hiện tại dưới sự hướng dẫn của đồng chí cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 
Công an tỉnh Tuyên Quang, các cán bộ đã được thực hành sử dụng các phương tiện như vòi rồng, bình bột MFZ4 
và bình khí CO2 để dập tắt đám cháy.

VIETCOMBANK BẮC GIANG  
PHỐI HỢP TỔ CHỨC 

DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY 
CHỮA CHÁY

Bài và ảnh: Phòng Kế toán

Quang cảnh buổi tập huấn

Ngày 11/06/2022, Vietcombank Bắc Giang 
đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng CS  

PCCC&CNCH), Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức đào tạo 
huấn luyện và diễn tập phương án chữa cháy và cứu 
nạn cứu hộ năm 2022.

Tại buổi đào tạo, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng 
- Phó Trưởng phòng Phòng CS PCCC&CNCH đã phổ 
biến cách phòng cháy chữa cháy cần thực hiện và 
chuẩn bị tại nơi làm việc. Buổi đào tạo huấn luyện 
và diễn tập phương án PCCC&CNCH năm 2022 tại  
Vietcombank Bắc Giang đã diễn ra thành công đúng  
kế hoạch đề ra. Qua đó, giúp cán bộ nhân viên nâng 
cao kỹ năng ứng phó, xử lý tình huống khi có sự cố 
cháy nổ xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động 
cho cơ quan.

VIETCOMBANK BẮC BÌNH DƯƠNG 
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO DIỄN TẬP 

PHÒNG CHỐNG CƯỚP, SƠ CẤP CỨU 
VÀ CHUYÊN ĐỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE  

CHỦ ĐỘNG
Bài: Trần Thị Diệu Linh - Ảnh: Châu Minh Tín

Bác sĩ Mai Xuân Phương chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe 
toàn diện theo định nghĩa của WHO

Ngày 21/05/2022, Chi nhánh Vietcombank Bắc 
Bình Dương đã tổ chức khóa đào tạo “Diễn tập 
phòng chống cướp, sơ cấp cứu và chuyên đề 

chăm sóc sức khỏe chủ động” với sự tham gia giảng 
dạy, chia sẻ của Bác sĩ Mai Xuân Phương, Thạc sĩ - Bác 
sĩ, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng 
cục Dân số, Bộ Y tế và đại diện CTCP DV Bảo vệ Sao 
Vàng cùng sự tham gia của hơn 100 CBNV chi nhánh.

Với sự hướng dẫn của bác sĩ Mai Xuân Phương, 
toàn bộ CBNV Chi nhánh đã được trang bị các kiến 
thức cần thiết về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe hậu COVID-19, phát hiện sớm và phòng chống 
các bệnh hiểm nghèo.

Buổi đào tạo đã kết thúc thành công với những 
kiến thức thực tiễn, bổ ích đã được truyền đạt cho 
toàn thể CBNV Chi nhánh. Trong thời gian tới, Chi 
nhánh sẽ tiếp tục tổ chức các khóa học kỹ năng và bổ 
trợ kiến thức về sức khỏe, giúp CBNV nâng cao đời 
sống thể chất, tinh thần, yên tâm công tác, góp phần 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
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10 NĂM THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK HÀ NAM

Thư Chúc Mừng
CỦA GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM 

NHÂN KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIETCOMBANK HÀ NAM (2012 – 2022)

 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – 
Giám đốc NHNN tỉnh Hà Nam

Thân gửi toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên, người lao động Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam (Vietcombank Hà Nam).

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Vietcombank Hà Nam, thay mặt Ban lãnh đạo 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Nam, tôi thân ái gửi đến Vietcombank Hà Nam lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất, chúc Vietcombank Hà Nam ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Được thành lập năm 2012, là một trong bốn chi nhánh ngân hàng TMCP có vốn 
Nhà nước chi phối trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cột mốc thời gian 2012 – 2022 đã đánh 
dấu mốc phát triển tròn 10 năm của Vietcombank Hà Nam. Trải qua 10 năm xây dựng 
và phát triển, cán bộ, nhân viên và người lao động Vietcombank Hà Nam đã nỗ lực phấn 
đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
đưa Vietcombank Hà Nam vươn lên trở thành một trong những chi nhánh Ngân hàng 
Thương mại có thị phần dẫn đầu và kinh doanh an toàn, hiệu quả tại tỉnh Hà Nam. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Vietcombank Hà Nam ngày càng khẳng định được vai trò và vị 
thế của một ngân hàng vượt trội về các lĩnh vực: huy động vốn (nhất là vốn ngoại tệ), tín dụng, thanh toán quốc 
tế, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, ứng dụng thành công công nghệ vào hoạt động ngân hàng. Trong 10 năm qua, 
quy mô tín dụng đã tăng trưởng bình quân hơn 40%/năm, đến nay đã đạt ~6.000 tỷ đồng, chất lượng tín dụng 
được duy trì và kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức dưới 0,3%, quy mô huy động vốn đạt ~4.500 tỷ đồng 
với tốc độ tăng trưởng bình quân 40%/năm, hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh đã được cải thiện, cơ sở vật 
chất khang trang, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu giao dịch ngày càng cao của khách hàng. 

Với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp cùng sự đầu tư về chất lượng dịch vụ, Vietcombank Hà Nam đã trở 
thành sự lựa chọn hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp FDI khi lựa chọn 
sử dụng các dịch vụ ngân hàng trên địa bàn.

Tôi rất vui mừng trước những tiến bộ vượt bậc nhanh chóng và sự thành công của Vietcombank Hà Nam, 
đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, tinh thần nỗ lực của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, người 
lao động Vietcombank Hà Nam; ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và đóng góp của Vietcombank Hà Nam 
cùng các ngân hàng trên địa bàn góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà. 

Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, Vietcombank Hà Nam còn là đơn vị đi đầu trong việc chấp hành chủ 
trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành và địa phương, thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro, tham 
gia tích cực các phong trào văn thể mỹ do tổ chức Công đoàn trên địa bàn phát động và có nhiều đóng góp trong 
các hoạt động cộng đồng: xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng trường học, trạm y tế tại các xã có hoàn cảnh khó 
khăn; ủng hộ quỹ khuyến học ủng hộ người nghèo, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn… lan tỏa những giá trị nhân văn, chung tay cùng cộng đồng xây dựng chất lượng cuộc sống 
tốt đẹp hơn.

Trên cơ sở kết quả có được, trong thời gian tới, tôi tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động 
Vietcombank Hà Nam tiếp tục phát huy các thế mạnh, đổi mới sáng tạo để duy trì sự tăng trưởng và phát triển 
bền vững, tiếp tục giành thắng lợi với các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và 
Nhà nước, góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương cũng như của cả nước.

Chúc các đồng chí trong Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên, người lao động Vietcombank Hà Nam sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công.

                                                                                                                                                                                       Thân ái! 

Bài: Ông Nguyễn Văn Hiếu 
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Nam

10 NĂM THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK HÀ NAM

Vietcombank Hà Nam  
ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 

Ra đời trong những ngày hè đầy nắng gió trên mảnh đất Hà Nam anh 
hùng thân thương, năm 2012, Vietcombank Hà Nam đã có những 
bước đi đầu tiên đặt nền móng vững chắc trên địa bàn tỉnh nhà. 

Ngày 06/07/2022 đánh dấu chặng đường 10 năm dựng xây và phát triển 
đầy tự hào của Vietcombank Hà Nam.

Trên hành trình 10 năm song hành cùng hệ thống, Chi nhánh đã 
không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tựu, tạo dựng niềm 
tin nơi khách hàng và trở thành một trong những chi nhánh ngân hàng 
tiêu biểu của tỉnh Hà Nam.

VIETCOMBANK HÀ NAM  
 DẤU ẤN 10 NĂM DỰNG XÂY VÀ PHÁT TRIỂN

Bài và ảnh: Trần Thị Thu Hà

Về công tác huy động vốn (HĐV), chi nhánh đã triển khai các chính sách khách hàng hợp lý, chú trọng đổi 
mới phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng mạng lưới phòng giao dịch. Huy động vốn của 
chi nhánh liên tục tăng trưởng qua các năm. Đến 31/12/2021, tổng huy động vốn của chi nhánh đạt hơn 3.955 
tỷ đồng, quy mô HĐV tăng trưởng bình quân 40%/năm trong vòng 10 năm qua. 

Về hoạt động tín dụng, tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững với dư nợ cho vay đến cuối năm 2021 
đạt 4.847 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 40%/năm. Tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu của Chi nhánh 
luôn duy trì ở mức rất thấp, cuối năm 2021, tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu lần lượt là 0,06% và 0,08%, thấp hơn rất 
nhiều so với mức trần TSC đề ra. 

Các lĩnh vực và dịch vụ ngân hàng khác như thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng điện tử, 
dịch vụ thanh toán… đều tăng trưởng mạnh. Doanh số TTQT-TTTM và MBNT của chi nhánh luôn nằm trong top 
các Ngân hàng có doanh số cao nhất trên địa bàn tỉnh.

Nếu như những ngày đầu được thành lập, lợi nhuận chỉ khiêm tốn với một con số thì sau 10 năm, với 
những bước phát triển mạnh mẽ, cuối năm 2021, lợi nhuận đã đạt xấp xỉ 150 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế 
hoạch Trụ sở chính giao. Hiện nay, chi nhánh đã thiết lập quan hệ với hơn 1.500 khách hàng tổ chức và hơn 
152.000 khách hàng cá nhân. Năm 2020 Vietcombank Hà Nam được tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước 
đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng. Năm 2020, 2021, Chi nhánh được Chủ 
tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng Cờ thi đua đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 
và nhiều năm liền được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank; của Thống đốc NHNN 
Việt Nam.

Cán bộ nhân viên Vietcombank Hà Nam

Bản sắc văn hóa Vietcombank được Vietcombank Hà Nam thể 
hiện thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại 
địa phương và coi đó là trách nhiệm của Ngân hàng với xã hội. Đặc 
biệt, trong năm 2020 và 2021, trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 
COVID-19, Vietcombank Hà Nam đã nhiều lần ủng hộ góp phần hỗ trợ 
chính quyền và nhân dân tỉnh nhà cùng đẩy lùi dịch bệnh, giúp người 
dân an tâm phát triển kinh tế.

Sau 10 năm, Vietcombank Hà Nam có 05 phòng, ban tại Trụ sở 
và 04 Phòng Giao dịch. Tổng số cán bộ, nhân viên của Chi nhánh là 87 

người; với độ tuổi bình quân 32, Vietcombank Hà Nam đang có một đội ngũ cán bộ trẻ trung, nhiệt huyết và 
năng động, tận tụy với công việc và hết lòng vì khách hàng. 

Mười năm dựng xây và phát triển, dẫu bao nhiêu thành quả cũng chỉ là bước đầu trong quá trình phát 
triển dài lâu. Vietcombank Hà Nam vẫn luôn tiếp nối và cùng nhau phấn đấu để được tin yêu, tín nhiệm với tấm 
lòng vì khách hàng, vì người lao động, vì cộng đồng và tiếp tục hành trình cùng hệ thống Vietcombank chinh 
phục những đỉnh cao mới cũng như góp phần xây dựng quê hương Hà Nam ngày một giàu đẹp.
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Bài và ảnh: Lại Thị Lan

Vietcombank Hà Nam tài trợ Quỹ khuyến học trường
PTTH A Thanh Liêm - huyện Thanh Liêm

Kể từ khi thành lập vào tháng 07 năm 2012 đến 
nay, Vietcombank Hà Nam luôn tích cực và chủ 
động với các hoạt động an sinh xã hội trên địa 

bàn tỉnh. Tổng số tiền Vietcombank Hà Nam đã tài 
trợ cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian qua là trên 30 tỷ đồng, tập trung cho 
các lĩnh vực giáo dục, y tế… 

Trong đó, Vietcombank Hà Nam đã tài trợ 
kinh phí xây dựng: Trường Mầm non xã Nhân Thịnh, 
huyện Lý Nhân trị giá 05 tỷ đồng; Trường Mầm non 
xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm trị giá 05 tỷ đồng; 
Trường Mầm non Hòa Mạc trị giá 2,5 tỷ đồng; Trường 
Tiểu học Châu Giang B, huyện Duy Tiên trị giá 2,5 tỷ 
đồng; Trường Mầm non xã Trịnh Xá - Phủ Lý trị giá 3 
tỷ đồng; Trường Tiểu học xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, 
tỉnh Hà Nam trị giá 03 tỷ đồng; tài trợ quỹ khuyến học huyện Thanh Liêm 03 tỷ đồng. Vietcombank Hà Nam 
đồng thời tài trợ xây dựng: Trạm Y tế xã Tiêu Động, huyện Bình Lục trị giá 02 tỷ đồng; xây dựng Trạm Y tế xã 
Nhân Đạo, huyện Lý Nhân trị giá 03 tỷ đồng; tài trợ xây dựng 11 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, cận 
nghèo, hộ gia đình khó với số tiền 550 triệu đồng và tặng 20 bộ máy vi tính để bàn cho Trường Tiểu học B xã 
Châu Giang… 

Ngoài ra Vietcombank Hà Nam còn ủng hộ các chương trình “Chung tay Tết vì người nghèo” nhân dịp tết 
Nguyên Đán hàng năm do UBND tỉnh phát động; xây dựng 03 nhà tình nghĩa tặng Cựu thanh niên xung phong, 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng giá trị tài trợ, ủng hộ: 750.000.000 đồng.

 Những hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng của ngân hàng Vietcombank Hà Nam đã thể hiện sâu sắc 
văn hóa doanh nghiệp mà Vietcombank vun trồng và tạo dựng trải qua nhiều thế hệ, đó là giá trị nhân văn, bền 
vững, góp phần đưa hình ảnh của ngân hàng đến gần hơn với cộng đồng.

VIETCOMBANK HÀ NAM
CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC

tỉnh Hà Nam  trị giá 03 tỷ đồng; tài trợ quỹ khuyến học 

TRONG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

 Công đoàn Vietcombank Hà Nam tặng quà thăm hỏi các gia đình khó khăn 

10 NĂM THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK HÀ NAM

10 NĂM - NHỮNG BƯỚC ĐI KHÔNG MỎI
 CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK HÀ NAM

Bài và ảnh: Trương Thị Hồng Dự

Được thành lập năm 2012, ngay sau khi 
Vietcombank Hà Nam đi vào hoạt động, trải 
qua 10 năm, Công đoàn cơ sở Vietcombank  

Hà Nam đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ  
chính trị, kinh doanh.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Vietcombank 
Hà Nam lâm thời được thành lập vào tháng 05/2012 
và được kiện toàn tại Đại hội lần I, tháng 10 năm 2012. 
Những ngày đầu thành lập, số lượng đoàn viên mới 
chỉ có 30 cán bộ trong đó Ban Chấp hành Công đoàn 
cơ sở, gồm 3 đồng chí. Vượt qua những khó khăn ở 
những ngày đầu thành lập, đến nay Vietcombank Hà 
Nam đã đạt được những thành tích vượt bậc, hiện 
đang đứng thứ 4 trong khối ngân hàng trên địa bàn 
tỉnh. Để đạt được những thành tích xuất sắc đó là nhờ 

Hiện nay, số lao động, đoàn viên Công đoàn tại 
Vietcombank Hà Nam là 87 người, được chia thành 
08 tổ đoàn, với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở bao 
gồm 5 cán bộ kiêm nhiệm, mỗi đồng chí được phân 
công một mảng công việc cụ thể. Chặng đường 10 năm 
với 2 nhiệm kỳ Đại hội, một chặng đường chưa phải là 
dài, nhưng cũng đủ để Công đoàn cơ sở Vietcombank 
Hà Nam nhìn nhận, rút kinh nghiệm để tiếp tục phát 
huy, phát triển trong thời gian tới. Giữ vững danh hiệu 
Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, xứng đáng là tổ 
chức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đội ngũ cán 
bộ, trí thức của Vietcombank Hà Nam.

Trải qua 10 năm phát triển, Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Hà Nam không ngừng đổi mới, vững 
bước đi lên với những bước chân không mỏi, thời gian 
ấy cũng đủ để đánh giá hoạt động của một phong trào 
và dự kiến cho những bước phát triển của tương lai. 

như sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc chi nhánh cũng như sự quan tâm sát sao của Ban Chấp hành Công 
đoàn cơ sở về đời sống và quyền lợi của người lao động. 

Cùng với việc quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch kinh doanh được tổng kết, 
đánh giá qua mỗi lần hội nghị người lao động, 10 năm qua, Công đoàn cơ sở Vietcombank Hà Nam đặc biệt quan 
tâm đến công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước sâu rộng trong cán bộ, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong chi nhánh. 

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Vietcombank Hà Nam đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống, 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ; đẩy mạnh các hoạt động nữ công; tham gia 
tích cực các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động nhóm chia sẻ 
kiến thức, các buổi thăm quan dã ngoại, về nguồn… theo ngày tháng, Công đoàn cơ sở vun đắp, giữ gìn tình yêu 
thương đoàn kết nội bộ để xây dựng Vietcombank Hà Nam ngày một phát triển tốt đẹp hơn.

sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc chi nhánh cũng 

Vietcombank Hà Nam tổ chức cuộc thi chạy Marathon năm 2020

Chi bộ Vietcombank Hà Nam tổ chức chương trình 
về nguồn tại Củ Chi năm 2019
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Bài và ảnh: Trương Thị Hồng Dự

Vào những ngày nắng hạ tháng 7 của 10 năm 
trước, Vietcombank Hà Nam bắt đầu đi vào 
hoạt động tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

Lúc bấy giờ, chúng tôi, những nhân viên trẻ cả tuổi đời 
và tuổi nghề, nhưng với sức trẻ, tình yêu nghề và lòng 
nhiệt huyết, tập thể Vietcombank Hà Nam đã vượt lên 
khó khăn vất vả, chung tay cùng Ban Giám đốc mang 
thương hiệu Vietcombank đến với khách hàng. 

Buổi đầu thành lập với bao gian nan thử thách, 
cơ sở vật chất của Chi nhánh còn đi thuê, người dân 
trên địa bàn chưa biết tới Vietcombank… khó khăn 
chồng chất khó khăn, Ban Giám đốc cùng tập thể cán 
bộ, nhân viên không đã không quản ngại, tìm giải pháp 
giới thiệu thương hiệu Vietcombank đến từng khách 
hàng cá nhân, từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên 
địa bàn thành phố Phủ Lý cũng như các huyện trên địa 
bàn tỉnh.

Nhớ lại những ngày đầu chuẩn bị mở cửa hoạt động, tôi và các đồng nghiệp rong ruổi cùng nhau trên 
khắp các con đường của thành phố, đến từng khu chợ, từng cửa hàng kinh doanh, từng khu dân cư để phát tờ 
rơi giới thiệu sản phẩm dịch vụ nhân dịp khai trương Chi nhánh Vietcombank trên địa bàn. Giữa cái nắng đầu 
hè oi ả, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán mỗi chàng trai, mỗi cô gái ngân hàng, những đêm mưa giông, gió 
bão, toàn thành phố bị cúp điện, những chàng trai độ tuổi thanh niên, sẵn sàng đội mưa gió trong đêm có mặt 
tại Trụ sở Chi nhánh để ổn định hệ thống máy phát điện… thậm chí đến mùa quyết toán, hầu hết các anh chị em 
phải thay nhau trực xử lý giao dịch đến 11h - 12h đêm; những dịp cuối tháng, cuối quý, khi chỉ tiêu KPI được 
giao chưa hoàn thành, những con ong chăm chỉ vẫn cặm cụi xử lý hồ sơ giải ngân bất kể đó là mưa – nắng; muộn 
– sớm... và đâu đó, có những lần gặp khách hàng khó tính, bị trách mắng, những khuôn mặt ấy vẫn nhẹ nhàng 
và giữ nụ cười thân thiện, hòa đồng.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những kỷ niệm vui có, buồn có, thành công nhiều và học phí không ít, 
nhưng có lẽ, chính những gian nan, thử thách ấy là cơ hội rèn giũa cho mỗi cán bộ, nhân viên chúng tôi trưởng 
thành hơn, kinh nghiệm hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Mười năm xây dựng và phát triển, từ một chi nhánh non trẻ, với lượng khách hàng giao dịch thưa thớt, 
đến nay Vietcombank Hà Nam đã xây dựng hoàn thiện trụ sở chi nhánh khang trang, máy móc hiện đại, đạt đúng 
quy chuẩn nhận diện thương hiệu của Vietcombank. Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đường Lê Hoàn, phường Hai 
Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Chi nhánh đã vươn lên trở thành Chi nhánh xếp loại II trong hệ thống 
Vietcombank cả nước và là một trong những ngân hàng lớn trên địa bàn tỉnh cả về quy mô khách hàng, dư nợ 
(thị phần 10%) cũng như huy động vốn (thị phần 8%).

Mười năm – một chặng đường phát triển của Vietcombank Hà Nam, đó là mốc son đáng nhớ trong tuổi 
trẻ của tôi và các bạn đồng nghiệp. Chúng tôi, những cán bộ chi nhánh luôn kề vai sát cánh bên nhau, luôn vững 
niềm tin để xây dựng ngôi nhà chung Vietcombank Hà Nam ngày càng phát triển. 

Cán bộ nhân viên Vietcombank Hà Nam trước Trụ sở mới

VIETCOMBANK HÀ NAM
NGÔI NHÀ MỚI THÂN THƯƠNG CỦA TÔI

PGD Đồng Văn trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển 
đến nay đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Được thành 
lập từ ngày 20/02/2014 với 5 cán bộ: 1 lãnh đạo phòng, 4 cán bộ; 
đến nay phòng đã có 9 cán bộ: 1 Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng 
phòng, 5 cán bộ, 2 nhân viên hỗ trợ kinh doanh. 
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PHÒNG GIAO DỊCH ĐỒNG VĂN
 VỮNG VÀNG MỘT HÀNH TRÌNH

Bài và ảnh: Lại Thị Lan 

Cán bộ nhân viên PGD Đồng Văn luôn sẵn lòng lắng nghe và tiếp thu những ý kiến chia sẻ của khách hàng 
để từ đó phục vụ khách hàng tốt hơn. Sự tin tưởng sử dụng dịch vụ ngân hàng Vietcombank của khách hàng là 
một trong những động lực quan trọng để cán bộ PGD Đồng Văn không ngừng cố gắng, sáng tạo, linh hoạt trong 
công việc. 

Tính đến hết quý 1 năm 2022, huy động vốn của phòng đạt 1.006 tỷ đồng, dư nợ 388 tỷ đồng, số lượng 
khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ của PGD Đồng Văn là hơn 22.000 khách hàng, có hơn 500 công ty đã 
mở và sử dụng tài khoản tại PGD Đồng Văn (trong đó có gần 200 công ty FDI).

Khai trương PGD Đồng Văn mới năm 2022

   Kính gửi: Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam

 Lời đầu tiên, thay mặt cho Ban giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành, tôi xin gửi lời chào trân 
trọng và chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể các CBNV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi 
nhánh Hà Nam nhân dịp kỉ niệm 10 năm ngày thành lập  Chi nhánh. 

 Trải qua 10 năm thành lập và phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành đã từng bước 
trưởng thành và có sự phát triển vượt bậc. Năm 2017, Công ty đã hoàn thành và chính thức đưa vào hoạt động 
Dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Xuân Thành với tổng mức đầu tư 10.500 tỷ đồng, đạt công suất 12.500 tấn 
clinker/ngày, tương đương 4,5 triệu tấn xi măng/năm. Công ty đã vinh dự được tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính 
thức công nhận kỷ lục: Đơn vị sở hữu dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại có công suất lớn nhất tại Việt 
Nam. Để có thành quả như trên, chúng tôi không thể không nhắc đến sự ủng hộ nhiệt tình của Vietcombank 
Hà Nam với các chính sách ưu đãi về phí và lãi suất phù hợp với nhu cầu của Công ty, đặc biệt trong giai đoạn 
2020 - 2021, Vietcombank thực hiện các chính sách giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19. Đây là một hành động thiết thực cho thấy tính linh hoạt của Quý Ngân hàng trong việc hỗ trợ doanh 
nghiệp. Sự ủng hộ và hợp tác của Quý Ngân hàng có ý quan trọng đối với chúng tôi, giúp công ty ổn định hoạt 
động và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.  

Chúng tôi luôn trân trọng sự đồng hành của Vietcombank Hà Nam và hiểu rằng đó là nguồn động lực to 
lớn để chúng tôi hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đem lại giá trị cho nền kinh tế và cộng đồng. Chúng tôi 
tin tưởng rằng với niềm tin vững chắc đã được xây dựng, Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành sẽ tiếp tục vinh 
dự là đối tác đồng hành Vietcombank Hà Nam trong những năm tới. 

Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Ngân hàng vì đã tin tưởng và đồng hành với Công ty 
trong suốt thời gian qua. Kính chúc Quý Ngân hàng luôn đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực hoạt động 
và chúc cho sự hợp tác giữa Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành và Vietcombank Hà Nam ngày càng phát triển. 
Chúc toàn thể CBNV Vietcombank Hà Nam dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Trân trọng!     

Thư Cảm Ơn
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XUÂN THÀNH

 Bài: Phạm Văn Tiến - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành 

Cán bộ nhân viên PGD Đồng Văn luôn nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm, chăm sóc và phát 
triển khách hàng. Mỗi cán bộ PGD Đồng Văn đều thể hiện phong cách giao dịch chuyên nghiệp, hiện đại và thân 
thiện, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của Vietcombank.
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Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam 
Định (Vietcombank Nam Định) (15/03/2012 – 15/03/2022), thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, tôi 
thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank Nam Định lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank Nam 
Định đã luôn nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, cung cấp 
nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng, tín dụng… đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, 
góp phần xây dựng phát triển hệ thống ngân hàng thương mại, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh Nam Định. Vietcombank Nam Định đã có nhiều hoạt động tài trợ cho công tác an sinh xã hội, đền 
ơn đáp nghĩa và xây dựng công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nam Định, tôi ghi nhận, 
biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được, đóng góp của Vietcombank Nam Định trong thời gian qua.

Trong giai đoạn phát triển tới, Vietcombank Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống, tính chuyên 
 nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt 
động. Hơn lúc nào hết tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank Nam Định ý thức được 
trách nhiệm to lớn của mình và tự hào về công việc của bản thân, không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết, thống 
nhất xây dựng Vietcombank Nam Định ngày càng vững mạnh, khẳng định là một trong những đầu tầu trong 
hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Nam Định.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của Vietcombank Nam Định sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công!

                                                                                                                                        Thân ái!

THƯ
Chúc Mừng

Bài: Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

Tập thể Ban Giám đốc và CBNV Vietcombank Nam Định

10 NĂM THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK NAM ĐỊNH

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 Dũng

THƯ CHÚC MỪNG
 VIETCOMBANK NAM ĐỊNH
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10 
Thân gửi tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Nam Định

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Vietcombank Nam Định (2012 - 2022), Ban lãnh đạo Vietcombank 
thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại Vietcombank Nam Định lời chúc mừng tốt đẹp 
nhất!

Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các thế hệ cán bộ 
Vietcombank Nam Định 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. Vietcombank 
Nam Định luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự thành công chung của 
Vietcombank.

Đóng góp của Vietcombank Nam Định trong chặng đường 10 năm qua đã được địa phương ghi nhận 
bằng nhiều danh hiệu khen thưởng như: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho tập thể có thành tích 
xuất sắc liên tục trong các năm từ 2017 đến 2020, được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu 
phong trào thi đua” năm 2021...

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, tập thể cán bộ nhân viên Chi nhánh cần xác định khách 
hàng là trung tâm của mọi thành công để không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sự 
nhạy bén, linh hoạt nhằm đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. 

Với phương châm hành động “Chuyển đổi, hiệu quả, bền vững”, bên cạnh việc tăng trưởng về quy mô, 
gia tăng thị phần giao dịch trên địa bàn, đảm bảo quản trị rủi ro, an toàn hoạt động, Vietcombank Nam Định 
cần không ngừng nỗ lực đổi mới, tận tâm đem đến các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, đặc biệt là các sản 
phẩm dịch vụ trên nền tảng số với chất lượng vượt trội và nhiều tiện ích nhất cho khách hàng.

Ban lãnh đạo Vietcombank tin tưởng với thành tựu 10 năm là hành trang vững chắc, tập thể lãnh đạo và 
cán bộ Vietcombank Nam Định 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!
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VIETCOMBANK NAM ĐỊNH:
10 NĂM - KHÁT VỌNG VƯƠN XA.

Vietcombank Nam Định với dấu mốc lịch sử 10 năm xây dựng và trưởng thành đã ghi dấu một giai đoạn 
phát triển đầy bản lĩnh, khẳng định thương hiệu hàng đầu trên địa bàn tỉnh Nam Định. Thành quả ấy là kết tinh 
của giá trị truyền thống Vietcombank và in đậm công sức của tập thể Vietcombank Nam Định, mang khát vọng, 
niềm tin và tình yêu của các cán bộ nhân viên Chi nhánh. 

Người đồng hành “tin cậy” của khách hàng. 

Kế thừa uy tín từ thương hiệu Vietcombank – ngân hàng lấy sự chu đáo, tận tâm với khách hàng 
làm tiêu chí phấn đấu, lấy chất lượng phục vụ để làm yếu tố cạnh tranh, Vietcombank Nam Định đã triển 
khai nhiều giải pháp linh hoạt theo từng thời kỳ nhằm tăng nguồn vốn huy động; tích cực mở rộng mạng 
lưới giao dịch để phục vụ khách hàng, chú trọng phát triển khách hàng FDI, khách hàng SMEs. Nhờ đó, 
nguồn vốn huy động của Vietcombank Nam Định đã tăng trưởng vượt bậc: hết tháng 06/2022, tổng nguồn 
vốn huy động đạt 4.000 tỷ đồng, tăng gấp 16 lần so với ngày đầu thành lập và gấp 3 lần so với năm 2017 
– thời điểm 5 năm thành lập chi nhánh. Tỷ trọng vốn không kỳ hạn bình quân tại chi nhánh liên tục tăng 
và hiện tại đạt 42%. Ổn định được nguồn vốn đã giúp Vietcombank Nam Định nâng cao tính chủ động, đảm 
bảo phát triển bền vững và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh. Đến nay dư nợ cho vay 
đạt 5.400 tỷ đồng, tăng gấp 34 lần so với ngày đầu thành lập và gấp 3 lần so với năm 2017. Tốc độ tăng 
trưởng tín dụng bình quân là 38%/năm, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng bình quân của các ngân hàng 
trên địa bàn và luôn vượt kế hoạch tín dụng năm do Vietcombank giao. Đến nay chi nhánh đã quan hệ với 
hơn 96.000 khách hàng, trong đó có hơn 700 khách hàng tổ chức, hơn 95.000 khách hàng cá nhân. Đặc biệt 
Vietcombank Nam Định đã cung cấp nguồn vốn cho nhiều dự án trong điểm của tỉnh như dệt may, y tế, dịch vụ 
lưu trú,… qua đó thể hiện vị thế, vai trò đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Vietcombank “sẵn sàng đổi mới” để nâng cao chất lượng dịch vụ 

Một thế mạnh đã tạo nên thương hiệu Vietcombank Nam Định trên địa bàn tỉnh đó là luôn tiên phong 
trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện tích góp phần thúc đẩy chủ trương thanh 
toán không dùng tiền mặt. Vietcombank Nam Định là một trong các ngân hàng đầu tiên được lựa chọn để cung 
cấp dịch vụ thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công (thu thuế, phí các loại, thanh toán tiền điện, nước, viện phí, đóng 
học phí,...) góp phần duy trì, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 

Chung tay vì cộng đồng 

Phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa Vietcombank, Vietcombank Nam Định luôn hướng tới xây 
dựng hình ảnh ngân hàng thân thiện, chia sẻ với cộng đồng thông qua các chương trình từ thiện xã hội, 
Vietcombank Nam Định đã hưởng ứng và tham gia các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn để tài trợ giáo 
dục, y tế, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, chung tay vì người nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng 
và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Trong 10 năm qua, Vietcombank Nam Định đã tham gia đóng góp, ủng hộ các 
hoạt động an sinh xã hội của tỉnh với số tiền hơn 43 tỷ đồng. Thông qua hoạt động an sinh xã hội, uy tín, thương 
hiệu và trách nhiệm đối với xã hội của Vietcombank Nam Định đã được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao. 

Bằng nền tảng vững chãi, Vietcombank Nam Định đã và đang tiếp tục bám sát chỉ tiêu kế hoạch và định 
hướng chung của Vietcombank. Trên cơ sở tiết kiệm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đa dạng 
các hình thức sản phẩm dịch vụ, Vietcombank Nam Định tự tin và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới, 
vươn ra biển lớn.  

Bài: Trần Quang Thành

CHƯƠNG TRÌNH VIETCOMBANK RUN & SHARE 2022: 
TỰ HÀO SỨC TRẺ - LAN TỎA YÊU THƯƠNG

VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Hưởng ứng tinh thần rèn luyện sức khỏe, tập thể dục thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương 
trình chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 
và hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank; tại các Chi nhánh của Vietcombank trên 
toàn quốc đã tổ chức chương trình Vietcombank Run & Share 2022: Tự hào sức trẻ - Lan tỏa yêu 

thương.

VIETCOMBANK CHÍ LINH

VIETCOMBANK NAM HẢI PHÒNG

VIETCOMBANK NAM BÌNH DƯƠNG 

Sáng ngày 28/05/2022, Vietcombank Chí Linh đã tổ 
chức chương trình Vietcombank Run & Share 2022: Tự hào 
sức trẻ - Lan tỏa yêu thương tại khu di tích Côn Sơn. Chương 
trình chạy gồm 02 nội dung là chạy quanh vòng hồ Côn Sơn và 
chinh phục đỉnh núi Bàn Cờ Tiên. 

Kết thúc chương trình, với sự tham gia của 60 cán bộ 
đã đóng góp 240km vào Quỹ “Hành trình yêu thương” của  
Vietcombank.

Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tạo điều kiện cho cán 
bộ, đoàn viên thanh niên Chi nhánh nâng cao sức khỏe thể chất 
và tinh thần, thích ứng với tình hình mới sau đại dịch. Ban tổ chức trao giải cho các cán bộ đạt thành tích 

 xuất sắc tại giải chạy Vietcombank Run & Share 2022

Hưởng ứng tháng lễ hội hoa phượng đỏ chào mừng 
ngày giải phóng Hải Phòng 13/05, đồng thời cũng là tháng 
phát động chương trình Vietcombank Run & Share 2022: 
Tự hào sức trẻ - Lan tỏa yêu thương, trong bầu không khí 
trong xanh mát của ngày thứ bảy cuối tuần, toàn thể CBNV  
Vietcombank Nam Hải Phòng đã dâng hương tưởng nhớ và tri 
ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 
thành phố Hải Phòng. 

Tiếp đó là hoạt động chạy và đi bộ tập thể quanh  
Cung Văn hóa Thanh niên thành phố. Phong trào đã thu 
hút được sự tham gia nhiệt tình của toàn thể CBNV trong  
Chi nhánh.Đoàn Vietcombank Nam Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm

Bài và ảnh: Vũ Thị Hiền

Bài và ảnh: Nguyễn Minh Vương

Bài và ảnh: Lương Thị Tú Uyên

Chi đoàn Vietcombank Nam Bình Dương tham gia 
chương trình “Vietcombank Run & Share”

Ngày 04/06/2022, Chi đoàn cơ sở Vietcombank  
Nam Bình Dương đã tổ chức hoạt động hưởng ứng giải chạy - 
đi bộ trực tuyến “Vietcombank Run & Share 2022: Tự hào sức 
trẻ - Lan tỏa yêu thương” với sự tham gia của hơn 65 cán bộ, 
đoàn viên thanh niên Vietcombank và các bạn thanh niên.

Hoạt động hưởng ứng giải chạy - đi bộ trực tuyến  
“Vietcombank Run & Share 2022” của Chi đoàn cơ sở  
Vietcombank Nam Bình Dương đã diễn ra thành công tốt đẹp, 
góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, giúp đỡ những 
mảnh đời còn nhiều khó khăn, đồng thời quảng bá hình ảnh  
và thương hiệu Vietcombank đến cộng đồng. 
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Giấy phép xuất bản Bản tin số 04/GP-XBBT  
do Cục Báo Chí - Bộ TT&TT cấp ngày 27/01/2022
In tại Công ty TNHH Một thành viên nhà xuất bản Hà Nội.
Số lượng in được cấp phép: 4.000 quyển.  
Kích thước: 19x27cm.

Bản tin Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Chịu trách nhiệm nội dung và xuất bản:
Tiến sỹ PHẠM MẠNH THẮNG
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 


