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Quý độc giả thân mến,

Vậy là đã bước sang tháng 8 - tháng của những cơn mưa ngâu 
hối hả, vội đến rồi vội đi, kéo theo những bồi hồi, nhung nhớ về một 
chiều hè rực rỡ. Tháng 8 - khi mùa thu chạm ngõ nhớ thương, chúng 
ta lại cùng nhau chiêm nghiệm những cung bậc cảm xúc tuyệt vời: có 
những bài học, những câu chuyện buồn vui và cả những giọt nước 
mắt hạnh phúc. Thật vui khi được gặp lại bạn trong Bản tin số 347, 
để cùng nhau chia sẻ những thông tin mới nhất về ngôi nhà chung 
Vietcombank.

Trong tháng này, Chung NIỀM TIN đặc biệt gửi đến bạn thông 
tin về Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và 
triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm. Giữa bối cảnh 
kinh tế thế giới và trong nước đầy biến động, trên toàn hệ thống  
Vietcombank hoạt động kinh doanh vẫn ghi nhận những kết quả nổi 
trội và vượt bậc, khẳng định thương hiệu, uy tín và vị thế Ngân hàng  
số 1 Việt Nam.

Với mục tiêu trở thành Ngân hàng số 1 về bán lẻ ở Việt Nam, 
đứng đầu về mức độ hài lòng của khách hàng, Vietcombank không 
ngừng sáng tạo, tiên phong triển khai các sáng kiến đổi mới, quyết 
tâm chuyển đổi hiệu quả mô hình hoạt động bán lẻ RTOM.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 
- 27/07/2022), trong toàn hệ thống Vietcombank đã diễn ra các hoạt 
động trao quà, thăm hỏi, động viên nhằm tri ân các thương bệnh binh, 
thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng. Qua đó, thể hiện 
tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, tấm lòng tri ân và trách nhiệm của 
Vietcombank trong việc tham gia các hoạt động công tác an sinh xã 
hội, phục vụ cộng đồng.

Ngoài ra, Chung NIỀM TIN 347 cũng gửi tới Quý độc giả thông 
tin, hình ảnh của các chi nhánh Vietcombank trong chuỗi các hoạt 
động nổi bật như Hội nghị chuyên đề, ký kết hợp tác, công tác đào tạo.

Bạn thân mến, chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường của 
năm 2022, hãy cùng nhau cố gắng, nỗ lực không ngừng để tiếp tục 
gặt hái những thành công mới cùng Vietcombank! Cảm ơn bạn luôn 
đồng hành cùng Chung NIỀM TIN!

Trân trọng, 
Ban Biên tập

TRONG SỐ NÀY

Tiêu điểm

Nhịp sống

Sự kiện

Kết nối

Khoa học Công nghệ & Đào tạo

Niềm tin sáng mãi

Góc phổ biến pháp luật

02

10

28

40

44

54

55

Vietcombank quyết tâm thực hiện thành công  6 đột phá chiến lược & 3 trọng tâm để  
hoàn thành mục tiêu năm 2022

Vietcombank thành lập Khối Vận hành

Vietcombank Quảng Ngãi ký kết hợp tác toàn diện với Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Siêu ưu đãi hơn 20 tỷ đồng quà tặng cho khách hàng đăng ký và giao dịch trên ngân hàng số  
VCB Digibank

Vietcombank tổ chức nghiệm thu đề tài “Giải pháp xây dựng Vietcombank thành tổ chức 
học tập và sáng tạo”

Vietcombank Kinh Bắc tổ chức hội thảo “Thực hành 5 giá trị văn hóa Vietcombank”

Vietcombank Quảng Trị tham dự tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
năm 2022
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Bài và ảnh: Trần Mỹ Trang
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Trong hai ngày 13 và 14/07/2022, Vietcombank đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác Đảng 
và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6400 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch năm 2022. Thu hồi 
nợ ngoại bảng đạt 49,6% kế hoạch năm. Kết quả hoạt 
động kinh doanh tích cực: lợi nhuận đảm bảo tiến độ 
kế hoạch đã đề ra; NIM đạt 3,47%, tăng mạnh so với 
năm 2021, cao nhất trong nhóm ngân hàng thương 
mại nhà nước; các chỉ số sinh lời ROA, ROE duy trì ở 
mức cao. Đặc biệt, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng 
có quy mô vốn hoá lớn nhất trong các tổ chức tín dụng 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với 
mức vốn hoá 15,5 tỷ USD, hiện Vietcombank xếp thứ 
1205 trong số công ty niêm yết lớn nhất toàn cầu theo 
thống kê mới nhất của Reuters; là doanh nghiệp Việt 
Nam duy nhất trong danh sách 1000 doanh nghiệp 
lớn nhất toàn cầu theo đánh giá mới nhất của Forbes 
tháng 05/2022.

Đ/c Phạm Quang Dũng – Ủy viên BTV Đảng uỷ Khối 
DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị  

Vietcombank phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đảng bộ Vietcombank Sở Giao dịch và Chi bộ  
Vietcombank Hùng Vương đạt danh hiệu

 “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 
 tiêu biểu 5 năm liền (2017 - 2021)

Những kết quả này có được là kết tinh của 
định hướng, chiến lược phát triển đúng đắn của Ban 
lãnh đạo và nỗ lực làm việc, sáng tạo không ngừng 
nghỉ của cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống 
Vietcombank. Tại phiên làm việc ngày 13/07/2022, 
nhằm ghi nhận những cống hiến đóng góp trong 
hệ thống Vietcombank, nhiều tập thể và cá nhân của 
Vietcombank đã vinh dự nhận được những phần 
thưởng xứng đáng với những nỗ lực của mình.

6 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC & 3 TRỌNG TÂM 
 ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU NĂM 2022

VIETCOMBANK QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THÀNH CÔNG 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy 
Vietcombank đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ 
Khối DNTW và NHNN; kịp thời phổ biến, quán 

triệt và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 
quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định, quyết 
định của Đảng ủy cấp trên, Chính phủ và NHNN. Các 
nghị quyết, kết luận của đảng ủy cấp trên có liên quan 
trực tiếp đến hoạt động của Đảng bộ đã được Đảng 
ủy Vietcombank tổ chức triển khai thông qua việc ban 
hành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể; 
giao các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đơn vị tham 
mưu của Đảng triển khai thực hiện; phân công nhiệm 
vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy 
viên Ban Chấp hành chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực 
hiện. Đảng bộ Vietcombank cũng đã vinh dự được Ban 
Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT vào Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối 
DNTW. Kết quả này là minh chứng cho sự tín nhiệm, 
đánh giá cao của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối DNTW đối 
với Đảng bộ và toàn hệ thống Vietcombank.

Với phương châm hành động “Chuyển đổi - 
Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành 
“Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, trong 6 tháng 
đầu năm 2022, toàn hệ thống Vietcombank đã nỗ lực 
phấn đấu và đạt được những kết quả kinh doanh rất 
khả quan. Quy mô kinh doanh tăng trưởng tốt, chất 
lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, kết quả kinh 
doanh đảm bảo tiến độ và tiếp tục thiết lập kỷ lục mới.

Tổng tài sản đạt xấp xỉ 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 
13,4% so với 2021. Huy động vốn từ thị trường 1 đạt 
trên 1,2 triệu tỷ đồng, đạt 102,2% kế hoạch quý. Tăng 
trưởng tín dụng đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, đạt 104,1% 
kế hoạch quý. Doanh số thanh toán quốc tế - tài trợ 
thương mại đạt 65,8 tỷ USD, tăng 37,8% so với cùng 
kỳ 2021, đạt 55,7% kế hoạch năm. Chất lượng nợ 
được kiểm soát tốt, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu 
ở mức cao nhất thị trường 514%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 
0,6% nằm trong mức khống chế kế hoạch 1,5%. Thu 
thuần từ phí dịch vụ và thu kinh doanh ngoại tệ đạt 

các thắc mắc, kiến nghị của chi nhánh, đồng thời, nhấn 
mạnh các kế hoạch, giải pháp mà các đơn vị tại Trụ sở 
chính cũng như các chi nhánh cần tập trung triển khai 
trong 6 tháng cuối năm 2022 theo đúng định hướng 
chỉ đạo của NHNN và của Ban lãnh đạo Vietcombank.

Các đ/c đảng viên được nhận Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2017 - 2021)

Các đồng chí đảng viên được nhận Bằng khen 
đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2017 - 2021) gồm: 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; đ/c Nguyễn Mỹ Hào – Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản 
trị Vietcombank; đ/c Hồng Quang – Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, 
Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank; đ/c Lại Hữu 
Phước – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm 
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát  
Vietcombank; đ/c Hồ Văn Tuấn – Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Sở Giao dịch; đ/c Đậu Thị Thúy Vân – 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Thành Công và đ/c Lê 
Ngọc Thái – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Hải 
Phòng.

Trong khuôn khổ 2 ngày làm việc của Hội nghị  
13 - 14/07/2022, sau phần trình bày Báo cáo sơ kết 
hoạt động Đảng và Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 
tháng đầu năm, Hội nghị cũng được nghe các báo cáo 
chuyên đề của các mảng hoạt động kinh doanh chính 
được thực hiện bởi các diễn giả là thành viên Ban điều 
hành, Trưởng các đơn vị tại Trụ sở chính; tham dự Hội 
nghị chuyên đề dành cho nhóm khách hàng tổ chức với 
các phiên thảo luận độc lập và phiên tọa đàm toàn thể. 
Đặc biệt, Hội nghị còn được nghe phần trao đổi, chia sẻ 
của ông Kenya Yoshiura – Giám đốc Khối KHDN ngoài 
Nhật Bản kiêm Phó Giám đốc điều hành khu vực Châu 
Á – Thái Bình Dương của Ngân hàng Mizuho.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban 
điều hành Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp giải đáp 

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng một lần nữa ghi 
nhận những kết quả vượt trội và nổi bật trong hoạt 
động kinh doanh của toàn hệ thống Vietcombank 
trong 6 tháng đầu năm 2022 giữa bối cảnh kinh tế thế 
giới và trong nước đầy biến động.

Chủ tịch HĐQT cũng đánh giá cao về nội dung 
các Báo cáo trình bày tại Hội nghị đã được chuẩn bị 
kỹ lưỡng và có chất lượng cao. Đối với định hướng 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch 
HĐQT Phạm Quang Dũng yêu cầu: ''Các tổ chức Đảng 
trực thuộc tiếp tục thực hiện toàn diện Nghị quyết số 
386-NQ/ĐU về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác 
đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo 
đúng tiến độ; sẵn sàng cho việc tiếp nhận các tổ chức 
Đảng khi đề án được phê duyệt.'' Đối với hoạt động 
kinh doanh, toàn hệ thống Vietcombank cần tiếp tục 
tập trung thực hiện thành công 6 đột phá chiến lược 
và 3 trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. 
Các định hướng chính trong hoạt động 6 tháng cuối 
năm 2022 bao gồm: Tiếp tục thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tăng cường 
mở rộng phát triển khách hàng trên tất cả các phân 
khúc, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp 
cho khách hàng; tiếp tục bám sát định hướng chính 
sách của NHNN, quan điểm chỉ đạo điều hành của Ban 
lãnh đạo Vietcombank để đạt các mục tiêu kinh doanh 
chính đã đề ra. Đặc biệt, cần tập trung đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện chương trình hành động chuyển đổi số, 
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15 chi nhánh vinh dự nhận Giấy khen “Đã có thành tích tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2022”

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH THEO 
NGHỊ ĐỊNH 31 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ 03 CỦA 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIETCOMBANK TRIỂN KHAI HỖ TRỢ LÃI SUẤT 

Bài: Phòng CSSPBB

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 và hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/05/2022, nhằm hỗ 
trợ khách hàng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, Vietcombank thông báo triển khai 

thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2023 tại hệ thống 
Vietcombank như sau:

- Đối tượng khách hàng: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường 
hợp sau:

1. Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh bao 
gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và 
hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp 
cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh 
bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

2. Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công 
nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

+ Mức hỗ trợ lãi suất: 2%/năm.

+ Đồng tiền cho vay: VND.

+ Khoản vay: được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 
01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 hoặc khi đến hết hạn mức hỗ trợ lãi suất.

+ Hạn mức hỗ trợ lãi suất: trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được Ngân hàng Nhà nước 
phân bổ cho Vietcombank.

+ Điều khoản và điều kiện chi tiết theo quy định tại Nghị định 31, Thông tư 03 và hướng dẫn 
của Vietcombank.

 triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án chuyển đổi, dự án nâng cao năng lực, kiện toàn bộ máy 
tổ chức, hoàn thiện hệ thống văn bản, quy trình, chính sách để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và từng 
bước hoàn thành các mục tiêu theo đúng lộ trình.

Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng khẳng định: “Vietcombank đang có vị thế, uy tín, thương hiệu được thị 
trường và xã hội công nhận và đánh giá cao. Mỗi người, vì vậy, đều có trách nhiệm chung tay tiếp tục vun đắp 
cho ngôi nhà chung Vietcombank. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm chính là động lực, là nền tảng vững 
chắc, để nhờ đó, với nỗ lực, quyết tâm và khả năng sáng tạo của tập thể cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống, 
nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022, tiến tới hiện thực 
hóa các mục tiêu chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
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TIÊU ĐIỂM

Ngày 14/07/2022, Vietcombank tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phát triển kinh doanh Khách hàng  
tổ chức: Nắm bắt cơ hội - Đổi mới dẫn đầu”.

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có lãnh 
đạo cấp cao từ Ngân hàng Mizuho: ông Kenya 
Yoshiura Giám đốc Khối KHDN ngoài Nhật Bản 

kiêm Phó Giám đốc điều hành khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương; ông Keita Matsunami –  Giám đốc Mizuho 
Chi nhánh Hà Nội và các lãnh đạo các phòng/ban thuộc 
Chi nhánh Mizuho Hà Nội.

Về phía Vietcombank có: ông Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Đỗ Việt Hùng - 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT 
Vietcombank; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng 
Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank và các 
ông bà là thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, 
Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Kế 
toán trưởng, Giám đốc khối. Về đại diện các đơn vị, 
ngoài thành phần tham dự Hội nghị sơ kết hoạt động 
kinh doanh có thêm Phó Giám đốc phụ trách công tác 
bán buôn của 54 chi nhánh trọng điểm Midcom/FDI.

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối  
ngân hàng bán buôn Vietcombank trình bày Báo cáo phân tích  

định hướng phát triển kinh doanh khách hàng bán buôn

Các nhóm thảo luận tại 3 Funtion Room

Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Ông Nguyễn Thanh Tùng -  Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
Ban điều hành (thứ 3 từ phải sang) trao tặng biểu trưng 

khen thưởng và ông Nguyễn Việt Cường -  Phó Tổng Giám 
đốc phụ trách Khối ngân hàng bán buôn (thứ 6 từ trái sang) 

tặng hoa chúc mừng 10 chi nhánh xuất sắc đạt các giải 
chuyên đề cả năm trong Chương trình thi đua phát triển 

KHBB mới năm 2021

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia 3 phiên 
thảo luận độc lập với 3 chủ đề khác nhau tương ứng 
với từng phân khúc khách hàng và phiên tọa đàm toàn 
thể chia sẻ các kết quả đã được thảo luận tại các phiên 

thảo luận độc lập với sự điều hành của ông Nguyễn 
Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối ngân 
hàng bán buôn. Nội dung phiên tọa đàm còn đề cập 
tới 3 vấn đề lớn: (i) Phát triển khách hàng bán buôn 
mới, (ii) Tăng cường công tác bán các sản phẩm trên 
kênh số, (iii) Khai thác hiệu quả phát triển sản phẩm 
dịch vụ với khách hàng hiện hữu.

Từ những trao đổi, chia sẻ của các đơn vị và 
định hướng phát triển trong thời gian tới, các đơn vị 
tại Trụ sở chính và các chi nhánh sẽ tiếp tục kiện toàn 
mô hình tổ chức, cải tiến các sản phẩm dịch vụ; hoàn 
thiện các quy trình nghiệp vụ, quy trình phối hợp giữa 
các đơn vị của Vietcombank cùng với việc kết hợp với 
các công ty thành viên để đưa ra gói dịch vụ tổng thể, 
nâng cao sức mạnh cạnh tranh của dịch vụ cung cấp 
cho khách hàng. 

Các báo cáo được trình bày bởi các diễn giả là 
thành viên Ban điều hành và Giám đốc/Trưởng các 
phòng/ban Trụ sở chính. Đặc biệt, lần đầu tiên Hội 
nghị chuyên đề trong khuôn khổ của Hội nghị sơ kết 
có phần trao đổi, chia sẻ của đại diện lãnh đạo cấp cao 
của Ngân hàng Mizuho, ông Kenya Yoshiura Giám đốc 
Khối KHDN ngoài Nhật Bản kiêm Phó Giám đốc điều 
hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

 Để thúc đẩy cả hệ thống hoàn thành các chỉ 
tiêu kế hoạch hoạt động bán buôn trong năm 2021 
và 2022, Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Hội đồng thi đua 
khen thưởng Vietcombank đã phát động các chương 
trình thi đua phát triển KHBB mới và chương trình 
thi đua bán các sản phẩm giao dịch online cho KHBB. 
Các chương trình thi đua đã nâng cao nhận thức và 
khuyến khích động viên, tạo động lực để các chi nhánh 
ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, góp 
phần tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch, mục tiêu 
đề ra. Tại Hội nghị chuyên đề đã vinh danh 10 chi 
nhánh xuất sắc đạt các giải chuyên đề cả năm trong 
Chương trình thi đua phát triển KHBB mới năm 2021, 
2 chi nhánh đạt giải trong Chương trình thi đua phát 
triển KHBB Quý I năm 2022 và 12 chi nhánh đạt giải 
trong Chương trình thi đua phát triển KHBB giao dịch 
online mới Quý I năm 2022.

 Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề, ông Nguyễn 
Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối ngân 
hàng bán buôn cho biết: ''Trước nhu cầu cấp bách của 
thị trường và khách hàng đòi hỏi chúng ta cần đổi mới 
liên tục và thích ứng với hoàn cảnh mới. Việc tổ chức 
Hội nghị chuyên đề “Phát triển kinh doanh Khách 
hàng tổ chức: Nắm bắt cơ hội - Đổi mới dẫn đầu” là 
một đổi mới của Vietcombank hướng về khách hàng 
với mong muốn giữ vững và phát triển vị thế mà 
Vietcombank đang có, đồng thời ghi nhận những sáng 
kiến đề xuất của các chi nhánh để có hướng đi hiệu 
quả nhất với sự đồng lòng chung tay của cả hệ thống 
Vietcombank''. Trong khuôn khổ Hội nghị chuyên đề, 
các đại biểu tham dự đã được nghe Báo cáo phân tích 
định hướng phát triển kinh doanh khách hàng bán 
buôn (KHBB); các báo cáo định hướng kinh doanh 
theo từng phân khúc khách hàng gồm doanh nghiệp 
lớn, khách hàng FDI, khách hàng Midcom; tham luận 
về công tác hỗ trợ hoạt động phát triển KHBB.

Ông Nguyễn Thanh Tùng -  Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
Ban điều hành (thứ 6 từ phải sang) trao tặng biểu trưng 

khen thưởng và ông Nguyễn Việt Cường -  Phó Tổng Giám 
đốc phụ trách Khối ngân hàng bán buôn (thứ 7 từ trái sang) 

tặng hoa chúc mừng 2 chi nhánh đạt giải trong Chương 
trình thi đua phát triển KHBB Quý I năm 2022 và 12 chi 

nhánh đạt giải trong Chương trình thi đua phát triển KHBB 
giao dịch online mới quý I năm 2022

“PHÁT TRIỂN KINH DOANH KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC:
NẮM BẮT CƠ HỘI - ĐỔI MỚI DẪN ĐẦU”
Bài và ảnh: Bùi Hồng Hải

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ

TIÊU ĐIỂM
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VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNH  
CÙNG HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ  

TỈNH HẬU GIANG NĂM 2022

TIÊU ĐIỂM TIÊU ĐIỂM

Bài và ảnh: Xuyến Chi 

Sáng 16/07/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang đã 
tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 với chủ đề “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo 
Hội nghị. 

Vietcombank là ngân hàng đồng hành cùng 
UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 
vào Hậu Giang năm 2022. 

Tại Hội nghị, tỉnh Hậu Giang giới thiệu tiềm 
năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; cơ 
hội đầu tư; những định hướng cho sự phát triển của 
tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới. Theo đó, Hậu Giang 
nằm ở vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu 
Long và là cửa ngõ kết nối giữa các tỉnh Nam sông Hậu 
với phần còn lại của đồng bằng sông Cửu Long và các 
vùng kinh tế của cả nước. 

 Tỉnh Hậu Giang quan tâm mời gọi, thu hút đầu 
tư vào các ngành nghề, dự án có hàm lượng công nghệ 
cao, đóng góp lớn cho ngân sách, có tác động lan tỏa, 
sử dụng ít diện tích, thân thiện với môi trường. Trong 
đó, tập trung thu hút vào các ngành, lĩnh vực chính 
như công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, du lịch, dịch vụ, 
logistics. 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu, nhất là đại diện 

 

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Hậu Giang đã trao giấy 
chứng nhận đầu tư cho 12 dự án đầu tư vào tỉnh Hậu 
Giang với tổng số vốn 19 nghìn tỷ đồng; thực hiện Lễ 
ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư với 10 nhà 
đầu tư.

Tại Hội nghị, Vietcombank và UBND tỉnh 
Hậu Giang đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác. 
Theo đó, Vietcombank cam kết áp dụng chính 
sách lãi suất ưu đãi cho vay đối với các doanh 
nghiệp, dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh Hậu Giang trong 
giai đoạn trước mắt với quy mô 10 nghìn tỷ đồng. 
Ngoài ra trong thỏa thuận còn quy định hợp tác tăng 
cường xúc tiến đầu tư và mở rộng bao phủ dịch vụ tài 
chính - ngân hàng và chuyển đổi số giữa Vietcombank 
và UBND tỉnh Hậu Giang.

Cũng tại Hội nghị, Vietcombank đã trao tặng 10 
tỷ đồng tài trợ xây dựng 02 trường học trên địa bàn 
tỉnh (08 tỷ đồng) và ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của 
tỉnh (02 tỷ đồng).

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư vào 
tỉnh Hậu Giang năm 2022, Vietcombank đã tổ chức 
khai trương Trụ sở Vietcombank Hậu Giang - chi 
nhánh thứ 121 trong hệ thống Vietcombank.

trong và ngoài nước phát biểu tham luận, làm rõ tiềm 
năng thế mạnh, thể hiện sự ủng hộ đối với sự phát 
triển của tỉnh Hậu Giang, đề xuất các cơ chế, chính 
sách và bày tỏ mong muốn đầu tư vào tỉnh Hậu Giang.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính nhấn mạnh: ''Hậu Giang hội tụ 

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, các nhà 
đầu tư đến với Việt Nam nói chung và Hậu Giang nói 
riêng với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; tâm, 
tài, trí, tín; chân thành, trách nhiệm”; xây dựng chiến 
lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng 
cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác, khẳng định uy tín, 
nói đi đôi với làm; thực hiện tốt văn hóa doanh nhân, 
nói không với tiêu cực. Các nhà đầu tư cần đề cao ý 
thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; thực hiện tốt 
chế độ, chính sách đối với người lao động; quan tâm 
xây dựng môi trường lao động an toàn, thân thiện, hài 
hòa; đồng hành với chính quyền trên tinh thần cùng 
phát triển.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết về phát 
triển vùng đồng bằng sông Cửu Long; Chính phủ có 
chương trình, hành động thực hiện Nghị quyết của 
Bộ Chính trị và đã có quy hoạch phát triển vùng đồng 
bằng sông Cửu Long và dành nguồn lực tập trung 
phát triển hạ tầng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do 
đó, Thủ tướng mong muốn Hậu Giang phải tranh thủ 
các chủ trương, chính sách này; biến tiềm lực thành 
nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, làm cho đời 
sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; biến 
khát vọng thành hành động thiết thực và hiệu quả, 
phát huy tinh thần nội lực đi lên. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Ban lãnh đạo Vietcombank gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm với một số nhà đầu tư tại
 Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều 
hành Vietcombank (bên phải) và đ/c Đồng Văn Thanh - Chủ tịch 

UBND tỉnh Hậu Giang ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác

Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy
 Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank

 (ngồi giữa) tham dự Hội nghị

Đại diện Vietcombank, đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách Ban điều hành Vietcombank (bên phải) trao biển tài trợ 

10 tỷ đồng công tác an sinh xã hội tỉnh Hậu Giang

nhiều yếu tố thuận lợi và có tiềm năng, lợi thế rất 
lớn để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ngành nông 
nghiệp, logistics, năng lượng và du lịch...'' 
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SỰ KIỆN SỰ KIỆN

Chiều ngày 01/07/2022, Vietcombank trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Khối Vận hành 
tại Trụ sở chính; quyết định nhân sự lãnh đạo Phòng Quản lý Chất lượng và quyết định nhân sự lãnh đạo 
nhóm nghiên cứu Trụ sở chính.

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, 
Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank đã công 
bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc 

thành lập Khối Vận hành. Theo đó, tại Quyết định số  
1838/QĐ-VCB-TCNS ngày 21/06/2022, Chủ tịch HĐQT 
đã ký quyết định thành lập Khối Vận hành tại Trụ sở  
chính Vietcombank và thành lập Phòng Quản lý chất 
lượng Trụ sở chính thuộc Khối Vận hành trên cơ sở 
nâng cấp từ Phòng Quản lý chất lượng dịch vụ bán lẻ 
trực thuộc Trung tâm Quản lý vận hành bán lẻ. Quyết 
định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022.

Đối với hoạt động nghiên cứu của Vietcombank, 
Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng cũng nhấn mạnh 
chủ trương của Ban lãnh đạo về việc kiện toàn cơ cấu 
tổ chức và nhân sự của nhóm nghiên cứu để tương 
xứng với quy mô, vị thế và định hướng phát triển của 
Vietcombank. 

Cũng tại buổi lễ, ông Đặng Bình 
Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự 
đã công bố các quyết định bổ nhiệm nhân 
sự Trụ sở chính. Theo đó tại Quyết định số 
1878/QĐ-VCB-TCNS ngày 01/07/2022, Chủ 
tịch HĐQT đã ký quyết định điều động và bổ 
nhiệm bà Thái Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc 
Trung tâm Quản lý Quản lý chất lượng bán lẻ 
kiêm Trưởng phòng Quản lý chất lượng dịch 
vụ bán lẻ thuộc Trung tâm Quản lý vận hành 
bán lẻ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản 
lý chất lượng Trụ sở chính Vietcombank và 
giao nhiệm vụ phụ trách phòng Quản lý chất 
lượng kể từ ngày 01/07/2022. Tại Quyết định 
số 1848/QĐ-VCB-TCNS, Chủ tịch HĐQT đã ký 
quyết định tuyển dụng ông Nguyễn Thắng  
- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 
tư vấn chính sách kinh tế và xã hội, Viện Hàn 
lâm Khoa học Xã hội Việt Nam vào làm chuyên 
gia tại Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký 
tổng hợp kể từ ngày 01/07/2022.

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT (ngoài cùng bên 
phải) trao quyết định và ông Trần Thanh Nam - Giám đốc 
Khối Vận hành (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng 
bà Thái Thị Thu Hằng - tân Phó Trưởng phòng phụ trách 

Phòng Quản lý chất lượng - Trụ sở chính Vietcombank

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT (ngoài cùng bên phải)  
trao quyết định và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT 

(ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng  
tân Trưởng nhóm nghiên cứu  

Vietcombank - Tiến sỹ Nguyễn Thắng

 VIETCOMBANK THÀNH LẬP 
KHỐI VẬN HÀNH

Bài và ảnh: Bùi Hồng Hải 

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 4 từ 
phải sang) trao quyết định thành lập Khối Vận hành cho ông 

 Trần Thanh Nam - Giám đốc Khối Vận hành và các trưởng đơn vị 
thuộc Khối Vận hành

Khối Vận hành có cơ cấu tổ chức gồm Giám đốc 
Khối, các Phó Giám đốc Khối và 6 đơn vị trực thuộc 
gồm: Trung tâm Hỗ trợ khách hàng, Trung tâm Tài trợ 
thương mại, Trung tâm Thanh toán, Trung tâm Quản 
lý vận hành bán lẻ, Trung tâm Dịch vụ khách hàng và 
Phòng Quản lý chất lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Phạm Quang Dũng cho biết: Lần đầu 
tiên trong lịch sử, Vietcombank có Khối Vận hành 
với 6 đơn vị trực thuộc. Đây là quyết định quan trọng 
được cân nhắc kỹ lưỡng, tham khảo thông lệ quốc tế, 
kinh nghiệm các ngân hàng đi trước, tham vấn các tổ 
chức quốc tế uy tín, giàu kinh nghiệm để lựa chọn một 
mô hình tối ưu, phù hợp với đặc thù của Vietcombank. 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng cũng 
yêu cầu Khối Vận hành trong thời gian tới tập trung 
vào một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Nghiên cứu rà 
soát mô hình, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quy 
trình, quy chế để tinh chỉnh, tối ưu hóa, giúp nâng cao 
năng suất, hiệu quả hoạt động và cải thiện chất lượng 
dịch vụ cho toàn hệ thống; (2) Đẩy mạnh nghiên cứu, 
áp dụng các mô hình định lượng để theo dõi, giám 
sát, quản lý chất lượng dịch vụ; tự động hóa công tác 
vận hành; tối ưu hóa quy trình sử dụng các phương 
pháp tiên tiến; (3) Nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ các 
công nghệ của cuộc cách mạng 4.0, qua đó giải phóng 
nguồn lực tại Trụ sở chính và chi nhánh để tập trung 
cho công tác bán hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ 
toàn hệ thống và (4) Chủ động và tích cực nghiên 
cứu, đề xuất, kiến nghị Ban lãnh đạo các giải pháp để 
bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, 
thích ứng với chuyển đổi số, trước hết là cho Khối  
Vận hành.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Phạm Quang 
Dũng đã chỉ đạo và giao những nhiệm vụ cụ thể 
cho ông Nguyễn Thắng - Trưởng nhóm nghiên cứu 
Vietcombank. Ban lãnh đạo Vietcombank tin tưởng 
Tiến sĩ Nguyễn Thắng sẽ đưa hoạt động nghiên cứu 
của Vietcombank lên một tầm cao mới, hỗ trợ đắc 
lực cho hoạt động kinh doanh, xây dựng và triển khai 
chiến lược của Vietcombank. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Nam 
- Giám đốc Khối Vận hành bày tỏ cảm ơn Ban lãnh 
đạo Vietcombank và cam kết cùng các cán bộ trong 
Khối Vận hành đưa Vietcombank trở thành ngân hàng 
đứng đầu và vững vàng ở vị trí số 1 như mục tiêu, 
nhiệm vụ đã xác định.

 Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ Nguyễn 
Thắng - tân Trưởng nhóm nghiên cứu Vietcombank 
bày tỏ niềm vinh dự to lớn khi được Ban lãnh đạo 
Vietcombank tín nhiệm và cam kết sẽ đem hết nỗ lực 
và kinh nghiệm gần 40 năm nghiên cứu của mình để 
phục vụ tốt cho Vietcombank, Khối Vận hành nhằm 
đáp ứng tầm nhìn và định hướng chiến lược của ngân 
hàng.

Với việc thành lập Khối Vận hành và kiện 
toàn mô hình tổ chức của Khối cùng các nhiệm 
vụ trọng tâm rõ ràng của từng mảng hoạt động, 
Vietcombank đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu 
chiến lược và tầm nhìn đã xác định tới năm 2030 là 
trở thành trở thành một trong 100 ngân hàng lớn 
nhất khu vực châu Á, 300 tập đoàn ngân hàng tài 
chính lớn nhất thế giới, 1.000 doanh nghiệp niêm yết 
lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn cho sự phát triển 
bền vững của Việt Nam.  
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VIETCOMBANK CÔNG BỐ  
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

BỔ NHIỆM NHÂN SỰ  
TẠI CÔNG TY CHO THUÊ

 TÀI CHÍNH VIETCOMBANKBài và ảnh: Lê Hồng Quang 
Bài và ảnh: Nguyễn Thị Linh Chi

Chiều ngày 28/06/2022, tại Trụ sở chính Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (VCBL) đã diễn ra Lễ công bố quyết định về việc cử Người đại diện, giữ chức vụ Thành viên 

Hội đồng thành viên kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm Phó Giám đốc.

Tham dự có bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc 
cùng đại diện một số phòng, ban Trụ sở chính 
Vietcombank. Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ 

- Phó Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự đã công bố 
Quyết định của Tổng Giám đốc Vietcombank về việc bổ 
nhiệm. Theo đó, tại Quyết định số 1668/QĐ-VCB-TCNS 
ngày 29/06/2022, Tổng Giám đốc Vietcombank đã bổ 
nhiệm bà Nguyễn Mai Chi - cán bộ phòng Pháp chế 
Trụ sở chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Pháp chế 
- Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam kể từ ngày 30/06/2022.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó Trưởng 
Ban Tổ chức và Nhân sự Trụ sở chính đã 
công bố các quyết định của Chủ tịch HĐQT 

Vietcombank liên quan đến nhân sự của công ty, theo 
đó: bà Nguyễn Thu Phương - cán bộ Ban Khách hàng  
Doanh nghiệp lớn phía Bắc - Trụ sở chính Vietcombank 
làm người đại diện theo ủy quyền quản lý 10% vốn  
góp của Vietcombank tại công ty và được bổ nhiệm giữ 
chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm nhiệm 
công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 
kể từ ngày 28/06/2022; bà Mai Thị Ngọc Hà - Trưởng 
phòng Quản lý rủi ro VCBL giữ chức vụ Phó Giám đốc 
kể từ ngày 28/06/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Thành 
viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự 
Vietcombank chúc mừng bà Nguyễn Thu Phương và 
bà Mai Thị Ngọc Hà đã được Ban lãnh đạo tín nhiệm 
giao trọng trách mới. Ban lãnh đạo Vietcombank tin 
tưởng bà Nguyễn Thu Phương và bà Mai Thị Ngọc Hà 
trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh 
nghiệm cùng HĐTV, Ban Giám đốc công ty xây dựng 
một tập thể đoàn kết, tiếp tục mở rộng thị phần, gia 
tăng quy mô, nâng cao hiệu quả, phát triển toàn diện 
và đóng góp tích cực hơn nữa vào kết quả, thành công 
chung của hệ thống Vietcombank. 

Bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) trao 
Quyết định và tặng hoa cho bà Nguyễn Mai Chi - tân Phó 

 Trưởng phòng Pháp chế

Ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 
Khối Nhân sự (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định và hoa chúc 

mừng tân Thành viên HĐTV (thứ 3 từ phải sang) và  
tân Phó Giám đốc Công ty VCBL (thứ 3 từ trái sang)

Tại buổi lễ, phát biểu giao nhiệm vụ cho bà 
Nguyễn Mai Chi - tân Phó Trưởng phòng Pháp chế, 
bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
đã đánh giá năng lực và kinh nghiệm tích lũy của bà 
Nguyễn Mai Chi trong những năm làm cán bộ chuyên 
môn cũng như Tổ trưởng Công đoàn của phòng Pháp 
chế đã luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đinh Thị Thái giao 
nhiệm vụ cho bà Nguyễn Mai Chi cần bổ sung và nắm 
bắt mọi mảng hoạt động, lĩnh vực của phòng Pháp 
chế để hỗ trợ tốt nhất cho trưởng phòng và các phó 
trưởng phòng khác khi cần thiết để phòng Pháp chế 
hoàn thành tốt mọi công việc Ban lãnh đạo giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Mai Chi - 
tân Phó Trưởng phòng Pháp chế đã cảm ơn Ban lãnh 
đạo Vietcombank đã tin tưởng bổ nhiệm và giao phó 
nhiệm vụ. Bà Nguyễn Mai Chi cam kết sẽ đoàn kết nội 
bộ cùng tập thể phòng Pháp chế thực hiện tốt nhiệm 
vụ Ban lãnh đạo tin tưởng giao cho phòng Pháp chế.

Đại diện các cán bộ được bổ nhiệm, bà Mai Thị 
Ngọc Hà - tân Phó Giám đốc VCBL đã cảm ơn sự tín 
nhiệm của Ban lãnh đạo Vietcombank cùng Ban lãnh 
đạo công ty đã tin tưởng và trao cơ hội, đồng thời 
cam kết luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn 
thành các chỉ tiêu, xây dựng VCBL trở thành công ty 
cho thuê tài chính hàng đầu Việt Nam, là thành viên 
giá trị của ngôi nhà chung Vietcombank. 

Ngày 30/06/2022, Vietcombank đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm 
 Phó Trưởng phòng Pháp chế. 

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đinh Thị Thái cùng các đại biểu tặng hoa và chúc mừng  
bà Nguyễn Mai Chi - tân Phó Trưởng phòng Pháp chế
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VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNH  
CÙNG GIẢI MARATHON QUỐC TẾ VIETCOMBANK 

MEKONG DELTA HẬU GIANG 2022
Bài và ảnh: Xuyến Chi 

SỰ KIỆN SỰ KIỆN

Trong 2 ngày 16 và 17/07/2022, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức giải Marathon quốc tế Vietcombank 
Mekong Delta Hậu Giang 2022. Vietcombank là đơn vị đồng hành thương hiệu của mùa giải thứ 3 năm 

nay với giá trị là 2 tỉ đồng.

Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong 
Delta Hậu Giang là giải chạy lớn nhất khu vực 
ĐBSCL do tỉnh Hậu Giang sáng lập. Thông 

điệp của giải chạy năm nay là chống biến đổi khí hậu, 
đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm cộng đồng với biến đổi khí 
hậu, xây dựng một Hậu Giang xanh, bền vững.

Phát biểu tại Lễ khai mạc diễn ra vào tối 
16/07/2022 tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố 
Vị Thanh, đại diện Vietcombank, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng – Thành viên HĐQT nhấn mạnh: “Trong suốt 
chặng đường phát triển, bên cạnh các hoạt động kinh 
doanh, Vietcombank luôn dành sự quan tâm đặc 
biệt cùng tâm huyết và những đóng góp thiết thực 
cho công tác an sinh xã hội nói chung và cho sự phát 
triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao của nước nhà nói 
riêng. Điều đó không chỉ thể hiện trách nhiệm của 
Vietcombank mà còn là nguyện vọng chung của toàn 
thể cán bộ Vietcombank nhằm hướng tới xây dựng 
một ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng 
đồng. Chúng tôi tin tưởng, với thành công trong 2 
mùa giải đầu tiên, giải Marathon quốc tế Vietcombank 

Đại diện Vietcombank, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT 
phát biểu tại Lễ khai mạc Giải Marathon quốc tế Vietcombank 

 Mekong Delta Hậu Giang năm 2022 và Đại hội Thể dục thể thao
 tỉnh Hậu Giang lần thứ IX

Mekong Delta Hậu Giang năm 2022 sẽ tiếp tục có 
những thành công to lớn hơn, ngoài việc đẩy mạnh 
phong trào tập luyện thể dục, thể thao nói chung, phát 
triển môn chạy marathon nói riêng, mà thông qua đó 
góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa về chống biến đổi 
khí hậu cũng như quảng bá cho những hình ảnh đẹp 
về đất nước, con người Việt Nam; về quê hương và con 
người Hậu Giang hiền hòa, nồng hậu và mến khách”.

Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong 
Delta Hậu Giang năm 2022 thu hút khoảng 8.500 vận 
động viên (VĐV), trong đó có 47 VĐV quốc tế đến 
từ 18 quốc gia tham gia thi đấu 6 cự ly: 5km, 10km, 
21km, 42km, 2,4km và 800m.

Sau Lễ khai mạc, sáng ngày 17/07, các VĐV đã 
chính thức xuất phát chinh phục các cự ly thi đấu của 
Giải. Năm nay, Ban Tổ Chức đưa thêm 2 cự ly 2,4km và 
800m thu hút các runner nhí từ 06 - 15 tuổi tham gia. 
Các đường chạy được thiết kế hoàn toàn mới không 
lặp lại. Các VĐV tham dự giải có dịp được trải nghiệm 
những cung đường xanh mang đậm dấu ấn văn hóa và 
thiên nhiên của miền Tây sông nước.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba các cự ly thi đấu gồm giải dành cho cán bộ, công 
chức, viên chức tỉnh Hậu Giang và giải cho VĐV chuyên nghiệp và phong trào.

Giải năm nay cũng đã ghi nhận thành tích xuất sắc của VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa đã phá kỷ lục ở cự ly 
42km nữ với thành tích 3 giờ 11 phút 19 giây.

Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và  
ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietcombank  

(ngoài cùng bên trái) trao phần thưởng cho VĐV Hoàng Thị Ngọc 
Hoa phá kỷ lục ở nội dung thi đấu 42km nữ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Vietcombank chụp ảnh cùng các VĐV trong hệ thống 
Vietcombank tham dự Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang năm 2022
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SỰ KIỆN SỰ KIỆN

Nằm trong chuỗi các sự kiện của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022, chiều ngày 
16/07/2022, Vietcombank tổ chức Lễ khai trương Trụ sở Vietcombank Hậu Giang. 

VIETCOMBANK KHAI TRƯƠNG  
TRỤ SỞ VIETCOMBANK HẬU GIANG

Bài và ảnh: Xuyến Chi

Tham dự Lễ khai trương, về phía Tỉnh ủy Hậu 
Giang có đ/c Trần Văn Huyến - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 

đ/c Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh 
và thành phố Vị Thanh, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

Về phía Vietcombank có đ/c Phạm Quang Dũng 
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đ/c Nguyễn Mạnh 
Hùng – Thành viên HĐQT, cùng đại diện lãnh đạo một 
số phòng, ban tại Trụ sở chính; tập thể Vietcombank 
Hậu Giang; đại diện Ban Giám đốc các chi nhánh Tây 
Nam Bộ và một số chi nhánh lân cận. 

Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
 Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank phát biểu tại Lễ khai trương

Đ/c Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
 phát biểu tại Lễ khai trương

Phát biểu tại Lễ khai trương, đ/c Phạm Quang 
Dũng – Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng định: 
“Vietcombank hết sức coi trọng và đánh giá cao tiềm 
năng phát triển của tỉnh Hậu Giang nói riêng và khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Việc thành 
lập Vietcombank Hậu Giang là bước đi thể hiện cam 
kết mạnh mẽ của Vietcombank nhằm tăng cường đầu 
tư, hỗ trợ thu hút về Hậu Giang các nhà đầu tư tiềm 
năng trong và ngoài nước. Vietcombank cũng cam kết 

sẽ đồng hành với người dân và doanh nghiệp trên địa 
bàn với các chính sách ưu đãi, các sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Hậu Giang, góp phần sớm hiện thực hóa các mục tiêu 
phát triển mà Nghị quyết 78 của Chính phủ đã đặt ra”.

Phát biểu tại Lễ khai trương, đ/c Trương Cảnh 
Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu 
Giang gửi lời chúc mừng Vietcombank Hậu Giang và 
tin tưởng với bề dày hoạt động và đội ngũ cán bộ có 
năng lực, nhạy bén, môi trường kinh doanh hiện đại, 
mang tính hội nhập cao, Vietcombank Hậu Giang luôn 
là sự lựa chọn hàng đầu của các tập đoàn, các doanh 
nghiệp lớn và của đông đảo khách hàng cá nhân. Đ/c 
Trương Cảnh Tuyên đề nghị Vietcombank Hậu Giang 
trong thời gian tới phát huy hơn nữa vai trò của mình, 
vừa đẩy mạnh huy động vốn vừa khơi thông nguồn 
tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhằm góp 
phần vào sự phát triển chung của tỉnh. UBND tỉnh cam 
kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị kinh doanh 
hiệu quả tại Hậu Giang, theo phương châm hành động 
“Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” của Vietcombank.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Trụ sở Vietcombank Hậu Giang

Vietcombank Hậu Giang có trụ sở đặt tại địa chỉ 
197A-197B-197C Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 
V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, là chi nhánh 
thứ 121 của hệ thống và là chi nhánh thứ 16 ở khu vực 
Tây Nam bộ. 

Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, 
Vietcombank đã trở thành một ngân hàng đa năng, 
hoạt động đa lĩnh vực. Vietcombank hiện là một trong 
những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, có 
hơn 600 chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại 
diện, đơn vị thành viên trong và ngoài nước. 

Trong những năm qua, Vietcombank luôn giữ 
vững vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu của cả 
nước. Nhiều năm liên tiếp Vietcombank dẫn đầu hệ 
thống ngân hàng về chất lượng và hiệu quả hoạt động, 
giữ vững vị trí đầu ngành về nộp ngân sách Nhà nước 
(hơn 50.000 tỉ đồng trong 5 năm qua, trong đó riêng 
năm 2021 là hơn 11.000 tỉ đồng). Quy mô tổng tài 
sản của Vietcombank hiện đã vượt 1,6 triệu tỉ đồng, 
dư nợ tín dụng đạt hơn 1,1 triệu tỉ đồng. Lợi nhuận 
hợp nhất trước thuế năm 2021 đạt 27.389 tỉ đồng. 
Vietcombank hiện là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất 
nằm trong danh sách 1.000 doanh nghiệp niêm yết 
lớn nhất toàn cầu theo đánh giá mới nhất của Forbes 
tháng 05/2022.
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TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI  
MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ RTOM 

TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ
Bài và ảnh: Lê Hồng Quang 

SỰ KIỆN SỰ KIỆN

Sáng ngày 06/07/2022, Vietcombank Phú Thọ tổ chức Lễ khai trương Phòng giao dịch (PGD) thị xã 
Phú Thọ tại địa chỉ khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/06/2022, tại Trụ sở Vietcombank Cần Thơ, Vietcombank và Công ty The Boston Consulting 
Group (BCG) đã trang trọng tổ chức Lễ triển khai chuyển đổi mô hình hoạt động bán lẻ RTOM. 

Dự Lễ khai trương có: ông Phạm Xuân Sơn -  Phó 
Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ; 
ông Hà Tuấn Anh - Phó Bí thư thường trực Thị 

ủy thị xã Phú Thọ; ông Nguyễn Quốc Tùng - Phó Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Phú Thọ. Về 
phía Vietcombank có ông Văn Tiến Thành - Giám đốc 
Vietcombank Phú Thọ cùng đông đảo đại diện các cơ 
quan, khách hàng, đối tác của Vietcombank Phú Thọ.

Đây là PGD thứ 5 của Vietcombank Phú Thọ 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nằm trong kế hoạch mở 
rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng phục vụ khách 
hàng, một trong những chiến lược trọng tâm của 
Vietcombank Phú Thọ. Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm 
trong khu vực khu công nghiệp, tập trung nhiều doanh 
nghiệp, công ty, PGD thị xã Phú Thọ được xây dựng 
khang trang, hiện đại theo chuẩn nhận diện thương 
hiệu Vietcombank để đón tiếp và phục vụ khách hàng 
với chất lượng tốt nhất.

Tham dự buổi lễ, về phía đơn vị tư vấn BCG có: 
ông Douglas Jackson - Cố vấn cấp cao, đồng 
Trưởng nhóm triển khai; ông Piero Ardito - 

Quản lý dự án, Trưởng nhóm triển khai cùng các cộng 
sự. Về phía Vietcombank có: bà Nguyễn Thị Kim Oanh 
- Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban triển khai dự án; 
Trưởng nhóm triển khai 1; Tổ trưởng và thành viên 
Tổ PMO; Ban Giám đốc, các lãnh đạo phòng, ban tại chi 
nhánh, PGD Vietcombank Cần Thơ và lãnh đạo một số 
phòng/ban/trung tâm liên quan tại Trụ sở chính cùng 
toàn thể đội ngũ cán bộ chi nhánh tham gia dự án.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương

Ông Trần Long Giang - Giám đốc Vietcombank Cần Thơ 
phát biểu tại buổi lễ

Các đại biểu bày tỏ quyết tâm triển khai thành công 
chương trình RTOM

Ông Văn Tiến Thành - Giám đốc Vietcombank Phú Thọ (bên trái) 
trao biểu trưng tài trợ 100 triệu đồng chương trình “Nâng bước em 

đến trường” cho đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Văn Tiến Thành - Giám 
đốc Vietcombank Phú Thọ bày tỏ cảm ơn tới các cấp 
lãnh đạo và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan 
tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương, NHNN tỉnh 
Phú Thọ và các khách hàng thân thiết đối với hoạt 
động của Vietcombank Phú Thọ, khẳng định quyết tâm 
với đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, năng động, chuyên 
nghiệp; không gian giao dịch hiện đại, thân thiện sẽ là

điểm giao dịch thuận tiện cho khách hàng, đóng 
góp tích cực cho kết quả hoạt động chung của 
Vietcombank Phú Thọ cũng như cho sự phát triển 
kinh tế xã hội của trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Ban lãnh 
đạo, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thị Kim 
Oanh - Trưởng Ban triển khai dự án đã thông tin về 
việc chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động bán 
lẻ tại Trụ sở hi nhánh và tại PGD Hưng Lợi thuộc Chi 
nhánh Vietcombank Cần Thơ. Ban lãnh đạo bày tỏ tin 
tưởng vào sự tiên phong trong triển khai các sáng kiến 
đổi mới, sự quyết tâm chuyển đổi và chuẩn bị kĩ lưỡng 
của Ban Giám đốc Chi nhánh. 

Ban lãnh đạo Vietcombank đặt nhiều kỳ vọng 
vào mô hình RTOM và coi đây là chương trình xuyên 
suốt đến năm 2025 để hiện thực hóa mục tiêu chiến 
lược trở thành ngân hàng số 1 về bán lẻ trên thị 
trường, đứng đầu về mức độ hài lòng của khách hàng. 
Để triển khai thành công, bên cạnh sự nỗ lực của chi 
nhánh, các đơn vị tại Trụ sở chính luôn theo sát quá 
trình chuyển đổi, Ban triển khai dự án là đầu mối ghi 
nhận các vướng mắc để hỗ trợ kịp thời tới chi nhánh. 
Ban lãnh đạo cũng chỉ đạo trên cơ sở kinh nghiệm chủ 
động triển khai chuyển đổi từ năm 2019 cũng như sự 
hỗ trợ của BCG và Ban triển khai dự án trong 6 tuần 
tới đây, Ban Giám đốc Vietcombank Cần Thơ tiếp  
tục triển khai nhân rộng tại các phòng giao dịch  
còn lại tại chi nhánh. 

Đáp lại kỳ vọng của Ban lãnh đạo, ông Trần 
Long Giang - Giám đốc Vietcombank Cần Thơ cam kết 
toàn thể Ban Giám đốc và cán bộ chi nhánh quyết tâm 
để triển khai mô hình RTOM thành công. 

Ban lãnh đạo Vietcombank, đại diện đơn vị tư 
vấn BCG, Ban Giám đốc Vietcombank Cần Thơ, các 
lãnh đạo phòng/ban/trung tâm tại Trụ sở chính và 
các thành viên Ban triển khai đã thể hiện quyết tâm và 
cam kết hoàn thành dự án RTOM đúng tiến độ, hướng 
tới mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ số 1 Việt Nam, 
đứng đầu về mức độ hài lòng của khách hàng.

Nhân dịp khai trương, Vietcombank Phú Thọ 
dành nhiều phần quà hấp dẫn cho khách hàng đến 
giao dịch và gửi tiết kiệm tại PGD thị xã Phú Thọ.

PGD thị xã Phú Thọ đi vào hoạt động sẽ thực 
hiện các nghiệp vụ huy động vốn, cho vay các thành 
phần kinh tế, chuyển tiền, các dịch vụ ngân hàng, phát 
hành các loại thẻ ghi nợ trong nước và quốc tế, thẻ 
tín dụng quốc tế, thu ngân sách nhà nước, thu tiền 
điện, tiền nước; các dịch vụ trực tuyến qua hệ thống 
ATM, truy vấn thông tin, tài khoản, lãi suất, tỷ giá qua 
điện thoại di động (SMS Banking), truy vấn thông tin 
trênInternet (Internet Banking)…

Tại buổi lễ, Vietcombank Phú Thọ cũng đã trao 
biểu trưng tài trợ 100 triệu đồng cho chương trình 
“Nâng bước em đến trường” - hỗ trợ các em thiếu nhi 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và 
tài trợ 100 triệu đồng cho chương trình hỗ trợ xây nhà 
cho người nghèo trên địa bàn thị xã Phú Thọ. 

VIETCOMBANK PHÚ THỌ  
KHAI TRƯƠNG PHÒNG GIAO DỊCH

 THỊ XÃ PHÚ THỌ
Bài và ảnh: Nguyễn Viết Bách
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VIETCOMBANK RA MẮT PHIÊN BẢN SMART OTP HỢP NHẤT  
XÁC THỰC CHO TẤT CẢ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 

 TRÊN APP VÀ WEB CỦA VCB DIGIBANK

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bài: Phòng Marketing bán lẻ - Ảnh: Tư liệu

SỰ KIỆN SỰ KIỆN

Trước đây, Vietcombank cung cấp 2 phiên bản 
Smart OTP cho khách hàng giao dịch trên VCB 
Digibank bao gồm:

 Khách hàng giao dịch trên ứng dụng (App) sẽ 
sử dụng Smart OTP được tích hợp ngay trong App VCB 
Digibank.

Khách hàng giao dịch trên Web sẽ sử dụng một 
ứng dụng độc lập thứ ba là ứng dụng Vietcombank 
Smart OTP.

Nhằm mang tới sự thuận tiện, đơn giản cho 
khách hàng, từ ngày 14/07/2022, Vietcombank ra 
mắt phiên bản Smart OTP hợp nhất, xác thực cho 
tất cả các giao dịch trên kênh App và kênh Web của 
VCB Digibank. 

Phiên bản Smart OTP hợp nhất này được tích 
hợp ngay trên App VCB Digibank, khách hàng giao 
dịch trên Web sẽ không phải cài đặt thêm ứng dụng 
Vietcombank Smart OTP độc lập nữa mà có thể vào 
App VCB Digibank và sử dụng tính năng Smart OTP 
ngay ở màn hình đăng nhập.

Lưu ý: Trường hợp kích hoạt mới Smart OTP, khách hàng cần xác thực 02 giao dịch bằng tin nhắn SMS 
OTP theo chính sách chung của dịch vụ.

Cùng với việc ra mắt phiên bản Smart OTP hợp nhất, Vietcombank cũng dừng đăng ký mới đối với ứng 
dụng độc lập Vietcombank Smart OTP từ ngày 14/07/2022.

Ngoài ra, Vietcombank cũng cập nhật Điều kiện điều khoản dịch vụ cho khách hàng sử dụng Smart OTP, 
Quý khách vui lòng tham khảo thông tin trên website: https://portal.vietcombank.com.vn/.

Để sử dụng Smart OTP phiên bản hợp nhất mới, khách hàng chỉ cần thực hiện theo các bước rất đơn giản 
như sau:

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG DẪN

Khách hàng mới Khách hàng sẽ được mặc định sử dụng Smart OTP phiên bản hợp nhất

Khách hàng đang sử dụng App VCB 
Digibank và Smart OTP tích hợp 
trong App

Khách hàng chỉ cần cập nhật ứng dụng VCB Digibank phiên bản mới nhất. Sau khi cập nhật, khách 
hàng có thể dùng Smart OTP hợp nhất để xác thực cho cả giao dịch trên App và trên Web.

Khách hàng chỉ sử dụng kênh Web 
và đang xác thực bằng ứng dụng 
độc lập Vietcombank Smart OTP

Khách hàng thực hiện theo hướng dẫn:
- Bước 1: Tải và đăng nhập vào App VCB Digibank
- Bước 2: Kích hoạt VCB-Smart OTP (Tại mục Xem thêm >> Cài đặt VCB-Smart OTP)
Sau khi kích hoạt Smart OTP phiên bản hợp nhất, ứng dụng Vietcombank Smart OTP cũ sẽ tự động 
hết hiệu lực.

Smart OTP là phương thức xác thực thế hệ mới không phụ thuộc vào tin nhắn SMS và 
mang đến cho khách hàng những lợi ích nổi bật:

 Hạn mức chuyển tiền cao: 03 tỷ đồng/giao dịch/ngày với Khách hàng Cá nhân Thông 
thường và lên tới 10 tỷ đồng/giao dịch/ngày đối với Khách hàng Ưu tiên.

Hoàn toàn miễn phí.       

Thuận tiện và dễ dàng: Giao dịch mọi lúc mọi nơi, xuyên biên giới, có thể lấy mã OTP 
ngay cả khi thiết bị không có kết nối internet.

An toàn hơn với nhiều lớp bảo mật (mật khẩu điện thoại, mật khẩu ứng dụng, mật 
khẩu Smart OTP…).
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SỰ KIỆN SỰ KIỆN

VIETCOMBANK CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI 
CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 

BÁN LẺ RTOM TẠI CÁC CHI NHÁNH  
TP. HỒ CHÍ MINH, TÂN ĐỊNH, HÀ TĨNH, BẮC NINH

Bài và ảnh: PMO RTOM 

Trong các ngày 27 đến 29/06/2022, Vietcombank và Công ty The Boston Consulting Group (BCG)  
đã tổ chức triển khai mô hình hoạt động bán lẻ RTOM. 

Tham dự buổi lễ, về phía đơn vị tư vấn BCG có: 
ông Douglas Jackson – Cố vấn cấp cao, đồng 
Trưởng nhóm triển khai; ông Piero Ardito – 

Quản lý dự án, Trưởng nhóm triển khai cùng các cộng 
sự. Về phía Vietcombank có bà Nguyễn Thị Kim Oanh 
– Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban triển khai dự án; 
Trưởng nhóm triển khai 1; Tổ trưởng và thành viên 
Tổ PMO; đại diện các phòng/ban/trung tâm tại Trụ sở 
chính; Ban Giám đốc cùng toàn thể đội ngũ cán bộ của 
các Chi nhánh tham gia dự án. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thị Kim Oanh – Trưởng Ban triển 
khai dự án đã công bố thông tin về việc chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động bán lẻ tại 4 Trụ sở Chi nhánh 
và 4 phòng giao dịch: Phan Đình Phùng, Võ Văn Kiệt, Trần Quốc Toản và Yên Phong. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn 
Thị Kim Oanh bày tỏ sự tin tưởng vào sự tiên phong trong triển khai các sáng kiến đổi mới, sự quyết tâm chuyển 
đổi và sự chuẩn bị kĩ càng của Ban Giám đốc các chi nhánh. 

Ban Lãnh đạo Vietcombank đặt nhiều kỳ vọng vào mô hình RTOM và coi đây là chương trình xuyên suốt 
đến năm 2025 để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng số 1 về bán lẻ trên thị trường, đứng 
đầu về mức độ hài lòng khách hàng. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi, Ban triển khai Dự án sẽ đầu mối ghi 
nhận toàn bộ các vướng mắc để hỗ trợ kịp thời các Chi nhánh trong quá trình triển khai nhân rộng trên trên 
toàn bộ các phòng giao dịch.

Ban Giám đốc các Chi nhánh đã cam kết  cùng toàn thể CBNV quyết tâm triển khai thành công mô hình 
RTOM. 

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh chúc các chi nhánh sẽ chuyển đổi mô hình RTOM thành công, 
tạo động lực cho các chi nhánh trên toàn hệ thống vững tin triển khai chuyển đổi nhanh chóng và hiệu quả. 

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh phát biểu tại lễ triển khai 
chính thức tại Chi nhánh Hà Tĩnh

Ban triển khai và Ban Giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh quyết tâm triển khai thành công mô hình RTOM

 Ban triển khai và Ban Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm thực hiện thành công mô hình RTOM
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ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 
 ĐẢNG BỘ TRỤ SỞ CHÍNH NHIỆM KỲ 2022 - 2025 

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Bài và ảnh: Trần Mỹ Trang 

SỰ KIỆN SỰ KIỆN

Chiều 01/07/2022, được sự chấp thuận của Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank, Chi bộ 1 đã long trọng 
tổ chức Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây cũng là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho 

 Đảng bộ bộ phận/chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trụ sở chính.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe toàn văn 
các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi 
bộ 1, nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo tổng kết 

công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, 
nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn 
Mạnh Hùng – Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT  
Vietcombank, Bí thư Đảng ủy Trụ sở chính đã đánh 
giá cao những thành quả mà Chi bộ 1 đạt được trong 
nhiệm kỳ vừa qua, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, 
nhiệm vụ, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng cũng chỉ đạo cần 
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ 
nhất, tiến hành phân tích, đánh giá sâu sắc những tồn 
tại, hạn chế đã được nêu trong báo cáo và tham luận 
tại Đại hội, từ đó cấp ủy Chi bộ đề ra những nhiệm 
vụ, giải pháp cụ thể, sát tình hình, lãnh đạo triển khai 
quyết liệt, có kết quả cao. Hai là phải bám sát các định 
hướng chỉ đạo, nhiệm vụ, kế hoạch của Đảng uỷ, Ban 
lãnh đạo Vietcombank, Đảng ủy Trụ sở chính giao, gắn 
với những mục tiêu nhiệm vụ được quyết nghị tại Đại 
hội này. Ba là thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, 
triển khai, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch 
công tác thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của 
Đảng ủy cấp trên. Và cuối cùng, cấp ủy và đồng chí Bí 
thư cần tiếp tục nâng cao nhận thức vai trò, vị trí, tầm 
quan trọng của công tác xây dựng Đảng. 

Thực hiện theo chương trình của Đại hội, các 
đại biểu đã tiến hành bầu cử và thông qua Ban Chi ủy 
gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 
2022 - 2025 gồm các đồng chí: đ/c Nguyễn Ngọc Dũng 
– Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Gia Nghĩa – Phó Bí thư Chi 
bộ và đ/c Vũ Thùy Dương – Chi ủy viên đồng thời tiến 
hành thông qua nghị quyết Đại hội. 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên 
HĐQT Vietcombank, Bí thư Đảng ủy Trụ sở chính phát biểu 

chỉ đạo tại Đại hội
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Nguyễn Ngọc Dũng – 
Bí thư Chi bộ 1 nhiệm kì 2022 - 2025 bày tỏ: Sự quan 
tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo 
Đảng ủy cấp trên và toàn thể các đồng chí đại biểu 
tham dự Đại hội là nguồn động viên to lớn đối với 
các đảng viên Chi bộ 1. Với tinh thần phát huy truyền 
thống đoàn kết, kế thừa những kết quả đạt được, 
CBNV Chi bộ 1 nêu cao tinh thần trách nhiệm, không 
ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo quyết tâm 
thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Chi bộ 1, nhiệm 
kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Sau nửa ngày làm việc hiệu quả và trách nhiệm, 
Đại hội Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trụ sở chính – Đại hội 
điểm cho nhiệm kì 2022 - 2025 đã hoàn thành tất cả 
các chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
Vietcombank (ngoài cùng bên phải) và đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – 
 Ủy viên BTV Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy Trụ sở chính 

(ngoài cùng bên trái) lên tặng hoa cho Chi ủy khóa mới của Chi bộ 1

Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank
 phiên họp tháng 07/2022

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời, có 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, 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 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 Đảng ủy Vietcombank; các đ/c đại diện lãnh đạo 
một số phòng/ban tại Trụ sở chính là đơn vị tham 
mưu, giúp việc cho Đảng ủy.

Hội nghị đã tập trung triển khai các nội dung: 
(i) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 6, 
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2022; (ii) Báo 
cáo kết quả thực hiện công tác Đảng tháng 06/2022, 
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2022; (iii) 
Xin ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng 
đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; 
(iv) Xin ý kiến về quy định quy hoạch cán bộ; (v) Xin 
ý kiến về nhân sự bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Công 
ty Chứng khoán Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 
VIETCOMBANK PHIÊN HỌP
THÁNG 07/2022 

ĐOÀN VIẾNG CỐ THỦ TƯỚNG 
NHẬT BẢN ABE SHINZO TẠI HÀ NỘI

HỘI NGHỊ
VIETCOMBANK TỔ CHỨC

Bài và ảnh: Minh Yến Bài: Minh Yến - Ảnh: CTV

Chiều ngày 05/07/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy 
Vietcombank đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ 

Đảng ủy phiên họp thường kỳ phiên tháng 07/2022, 
thực hiện chương trình công tác năm 2022.

Sáng ngày 12/07/2022, tại Trụ sở Đại sứ quán 
 Nhật Bản ở Việt Nam, Vietcombank đã tổ chức 
đoàn viếng cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Đoàn Vietcombank tại Lễ viếng cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo 

Tham gia đoàn viếng Vietcombank gồm có:  
ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách Ban điều hành làm Trưởng đoàn; ông 

Shojiro Mizoguchi - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng 
Giám đốc; ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám 
đốc; đại diện chi nhánh Vietcombank Ba Đình cùng 
lãnh đạo một số phòng/ban tại Trụ sở chính.

Thay mặt cho đoàn viếng, ông Nguyễn Thanh 
Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành, 
Trưởng đoàn đã ghi sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương 
vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân 
Nhật Bản và gia quyến Ngài cố Thủ tướng Abe Shinzo. 

Trong thời gian dài giữ chức Thủ tướng Nhật 
Bản, Ngài Abe đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, đầy ý 
nghĩa trong việc xây dựng và củng cố quan hệ Đối tác 
chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản; những tình 
cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà Ngài 
Abe dành cho đất nước, con người Việt Nam cũng như 
quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản sẽ luôn 
được Vietcombank nói riêng và người dân Việt Nam 
nói chung trân trọng và mãi khắc ghi.
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VIETCOMBANK TRIỂN KHAI 
  ỨNG DỤNG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP

 TRONG CÁC GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

SỰ KIỆN SỰ KIỆN

Sáng 15/07/2022, tại Bảo tàng Hà Nội, Vietcombank đã đồng hành cùng “Lễ trao giải cuộc thi viết
 tìm hiểu 60 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân” và khai mạc triển lãm "Cảnh sát 

 Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ" do Bộ Công an phối hợp với 
 UBND thành phố Hà Nội tổ chức. 

Tại đây, Vietcombank thiết kế gian hàng giới thiệu 
ứng dụng căn cước công dân gắn chip trong các 
giao dịch ngân hàng.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu khoảng 500 hình 
ảnh, 500 tài liệu, hiện vật và 300 vũ khí, phương tiện, 
thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (trang bị của lực lượng 
Cảnh sát nhân dân), khẳng định thành tích, chiến công 
và sức mạnh của lực lượng này, qua đó cảnh báo, răn 
đe với các hành vi vi phạm pháp luật. 

Tại triển lãm, khách tham quan còn có thể tìm 
hiểu và trực tiếp trải nghiệm một số tiện ích như: rút 
tiền qua thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã 
được liên kết với thẻ ATM, trải nghiệm làm căn cước 
công dân ngay tại khu vực triển lãm, đăng ký xe máy 
theo hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3…

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an (thứ 7 từ 
trái sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tại triển lãm

Cán bộ Vietcombank giới thiệu với khách tham quan triển lãm
 về ứng dụng căn cước công dân gắn chip trong các giao dịch ngân hàng

Vietcombank là một trong những ngân hàng 
đầu tiên phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, ứng 
dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân (Trung tâm 

RAR) - Bộ Công an triển khai thành công ứng dụng 
căn cước công dân gắn chip (CCCD gắn chip) trong 
các giao dịch ngân hàng tại khu vực tự phục vụ (ATM) 
cũng như giao dịch tại quầy.

ỨNG DỤNG CCCD GẮN CHIP TRONG GIAO 
DỊCH RÚT TIỀN TẠI ATM

Bằng việc ứng dụng giải pháp xác thực MoC 
(Matching on Card) để đọc và xác thực dữ liệu từ CCCD 
gắn chip với dữ liệu thông tin của khách hàng tại ngân 
hàng, khách hàng có thể thực hiện giao dịch rút tiền 
mặt từ nguồn thẻ ghi nợ nội địa của khách hàng tại 
điểm giao dịch ATM của Vietcombank bằng chính tấm 
thẻ CCCD gắn chip mà không cần sử dụng thẻ ngân 
hàng vật lý. 

Thời gian hệ thống xác thực thông tin khách 
hàng bằng CCCD gắn chip vô cùng nhanh chóng, chỉ 
mất từ 5 - 8 giây, chưa đến 2 phút là khách hàng có thể 
thực hiện xong giao dịch rút tiền. Tính năng rút tiền 
bằng CCCD gắn chip được tự động tích hợp khi khách 
hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ, khách hàng không cần 
đăng ký sử dụng dịch vụ này với ngân hàng.

Trường hợp khách hàng chưa thực hiện thay 
đổi thông tin giấy tờ tùy thân tại ngân hàng, vẫn hoàn 
toàn có thể sử dụng được dịch vụ rút tiền tại ATM 
bằng CCCD gắn chip nhờ tính năng truy xuất dữ liệu 
tại chip CCCD.

Không chỉ mang tới sự thuận tiện cho khách 
hàng, hệ thống máy ATM chấp nhận rút tiền bằng 
CCCD gắn chip được tích hợp công nghệ xác thực CCCD 
chính chủ qua sinh trắc khuôn mặt và/hoặc vân tay 
khách hàng trước khi cấp phép thực hiện giao dịch, 
từ đó giảm thiểu tối đa rủi ro giả mạo hoặc lộ thông 

ỨNG DỤNG CCCD GẮN CHIP TRONG GIAO 
DỊCH TẠI QUẦY NGÂN HÀNG

Bên cạnh ứng dụng CCCD gắn chip trong giao 
dịch rút tiền tại ATM, Vietcombank đồng thời triển 
khai ứng dụng CCCD gắn chip trong định danh khách 
hàng khi tới giao dịch tại quầy.

Khách hàng đến quầy giao dịch Vietcombank 
sẽ được định danh bằng CCCD gắn chip qua ứng dụng 
trên thiết bị di động của cán bộ Vietcombank và có thể 
thực hiện yêu cầu cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân 
nhanh chóng, thuận tiện.

Nhờ công nghệ xác thực dữ liệu sinh trắc khuôn 
mặt khách hàng qua ứng dụng, việc định danh khách 
hàng bằng CCCD gắn chip không chỉ giúp khách hàng 
giao dịch tại quầy nhanh chóng, thuận tiện mà còn 
giảm thiểu tối đa rủi ro giả mạo giấy tờ.

Hiện Vietcombank triển khai thí điểm giao dịch 
bằng các ứng dụng CCCD gắn chip nêu trên tại địa 
điểm sau và đang trong lộ trình mở rộng các địa điểm 
ứng dụng khác:

1. Khu vực giao dịch ATM - Vietcombank Sở 
giao dịch - Phòng giao dịch 16 - 198 Trần Quang Khải, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (mã hiệu máy 
10800074)

2. Khu vực giao dịch ATM - Vietcombank Ba 
Đình - Trụ sở chi nhánh - 72 Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội (mã hiệu máy 10800486)

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 20/08/2022.

Bài và Ảnh: Lê Hồng Quang
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VIETCOMBANK QUẢNG NGÃI 
KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN 
VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

NHỊP SỐNG

Bài và ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Ông Võ Văn Linh - Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi (hàng đầu 
bên trái) và TS. Trần Đình Thám - Hiệu trưởng Trường Đại học 
Phạm Văn Đồng (hàng đầu bên phải) ký kết hợp tác toàn diện

Ông Võ Văn Linh - Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi trao biển 
tượng trưng tặng 01 màn hình Led trị giá 150 triệu đồng cho 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Tham dự Lễ ký kết, có ông Trần Luyện - Giám đốc 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi cùng các 
lãnh đạo và cán bộ của hai đơn vị. Với việc hợp 

tác triển khai thu học phí trực tuyến, Vietcombank 
Quảng Ngãi sẽ giúp Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
quản lý việc thu học phí dễ dàng, hiệu quả hơn, giảm 
thiểu thời gian làm việc và hạn chế rủi ro trong thanh 
toán. Dịch vụ thu học phí trực tuyến giúp cho các sinh 
viên, học viên của Trường Đại học Phạm Văn Đồng có 
thể nộp học phí thông qua website Quản lý sinh viên 
của nhà trường mà không cần đến giao dịch trực tiếp.

Tại buổi lễ, Vietcombank Quảng Ngãi trao tặng 
Trường Đại học Phạm Văn Đồng 1 màn hình Led trị 
giá 150 triệu đồng. Vietcombank Quảng Ngãi cũng 
cam kết tài trợ học bổng cho những sinh viên có thành 
tích học tập xuất sắc và tài trợ chi phí nghiên cứu cho 
cán bộ, giảng viên có công trình nghiên cứu khoa học

đặc biệt, hỗ trợ phát triển chuyên môn cho 
sinh viên, nghiên cứu khoa học liên quan đến 
lĩnh vực tài chính ngân hàng được thực tập tại  
Vietcombank Quảng Ngãi. Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ 
chức các khóa học, chương trình đào tạo liên quan đến  
nghiệp vụ tài chính ngân hàng cho cán bộ nhân viên  
của Vietcombank Quảng Ngãi.

 Sau khi triển khai thành công dịch vụ thu  
học phí trực tuyến với Trường Đại học Phạm Văn 
Đồng, Vietcombank Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nhân 
rộng mô hình đến các cơ sở giáo dục, trường học, 
các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh,  
góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, thúc đẩy 
việc thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương 
của Chính phủ và UBND tỉnh, mang lại sự thuận tiện 
cho người dân trong việc thanh toán học phí, viện phí.

Chiều 24/06/2022, tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Vietcombank Quảng Ngãi phối hợp với Trường 
Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện và triển khai thu học phí trực tuyến.

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK DUNG QUẤT VÀ DYIP QUẢNG NGÃI 
KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

Bài và ảnh: Nguyễn Quốc Đạt

Đại diện lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm sau Lễ ký kết

Tham dự sự kiện, về phía DYIP Quảng Ngãi có 
ông Jeon Hyun Jung - Tổng Giám đốc và cộng 
sự là các Giám đốc tài chính, kinh doanh, xây 

dựng, pháp lý. Về phía Vietcombank Dung Quất có ông 
Nguyễn Đào Tố - Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh 
và các cán bộ/lãnh đạo các phòng, ban tại chi nhánh.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đại diện lãnh đạo 
hai đơn vị đã dành sự tin tưởng cho nhau và mong 
muốn với những lợi thế các bên, sự hợp tác giữa hai 
đơn vị sẽ ngày càng phát triển, tương xứng với tiềm 
năng và vị thế hai bên.

DYIP Quảng Ngãi là chủ đầu tư xây dựng và kinh 
doanh kết cấu hạ tầng KCN nhẹ Bình Hòa - Bình Phước, 
có quy mô 249,5 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.298  tỷ đồng 
(khoảng 56,4 triệu USD). Địa điểm thực hiện dự án tại 
các xã: Bình Hòa, Bình Phước và Bình Thanh, huyện 
Bình Sơn (thuộc KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi). 

Dự án được phân kỳ 2 giai đoạn đầu tư, gồm: Giai đoạn 
1 triển khai từ nay đến quý II/2024 trên diện tích đất 
khoảng 142,3 ha; Giai đoạn 2 triển khai từ quý II/2024 
đến quý IV/2025, với diện tích khoảng 107,2 ha.

Mục tiêu của dự án là đầu tư kinh doanh kết cấu 
hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để thu hút các nhà 
đầu tư thứ cấp, đặc biệt là nhà đầu tư Hàn Quốc trong 
các lĩnh vực: dệt nhuộm, may mặc, giày dép; chế tác đồ 
trang sức, đá quý; thủ công mỹ nghệ...

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị đã trao tặng 
những phần quà lưu niệm ý nghĩa như là lời cam kết 
gắn bó bền chặt và nâng tầm mối quan hệ hợp tác của 
hai đơn vị trong tương lai.

Sáng ngày 14/06/2022, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vietcombank Dung Quất  
và Công ty TNHH Daeyoung Industrial Park Quảng Ngãi (DYIP Quảng Ngãi).
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NHỊP SỐNG

CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT  
VÀ THU PHÍ, LỆ PHÍ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH  

GIỮA VIETCOMBANK ĐÔNG ĐỒNG NAI VÀ UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
Bài và ảnh: Nguyễn Thị Linh Giang

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN 

Vietcombank Đông Đồng Nai tặng hoa chúc mừng  
UBND tỉnh Đồng Nai

Vietcombank Đông Đồng Nai  và Văn phòng UBND  
tỉnh Đồng Nai chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác 

Tham dự lễ ký kết, về phía UBND tỉnh có sự tham 
dự của ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan. Về 

phía Vietcombank có sự hiện diện của ông Đặng Hoài 
Đức - Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng Vietcombank; 
ông Trần Thành Nam – Giám đốc Vietcombank Đông 
Đồng Nai; ông Nguyễn Chung Nam – Phó Giám đốc  
Vietcombank Đông Đồng Nai cùng sự tham dự của các 
vị đại biểu là nhân viên của các phòng, ban thuộc hai 
đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
Võ Tấn Đức cho biết, tỉnh Đồng Nai đang tập trung 
triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 
giao dịch điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục 
vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành 
chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh. Việc phối hợp với Vietcombank để cung cấp 
giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho các 
khoản phí, lệ phí, các khoản nghĩa vụ tài chính đối 
với các thủ tục hành chính dịch vụ công trên địa bàn 
tỉnh là một trong những giải pháp được lựa chọn.

Theo nội dung buổi lễ ký kết, Vietcombank 
Đông Đồng Nai sẽ cung cấp các dịch vụ thanh toán 
ứng dụng trong nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 
chính bao gồm: dịch vụ thanh toán trực tiếp bằng  
tiền mặt, dịch vụ thanh toán qua Internet Banking, 
dịch vụ thanh toán QR Code, dịch vụ thanh toán qua 
thẻ (qua máy POS) tại Trung tâm hành chính công 
tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn, sự hợp tác giữa tỉnh 
Đồng Nai và Vietcombank trong thời gian tới tiếp tục 
được duy trì và mở rộng, đồng thời đơn vị sẽ cung cấp 
những sản phẩm dịch vụ với những tính năng hiện đại, 
tiện ích, ưu đãi nhất phục vụ cho mục tiêu thanh toán 
không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ và mục tiêu đề ra.

Vietcombank vinh dự là đơn vị được Văn phòng 
Chính phủ lựa chọn để kết nối hệ thống thanh toán 
trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đây cũng là một 
trong những ngân hàng tiên phong trong các dịch vụ 
thanh toán điện tử hiện đại, sẵn có nhiều hệ thống kết 
nối thanh toán không dùng tiền mặt trên nhiều lĩnh 
vực thanh toán.

Ngày 01/07/2022, Vietcombank Đông Đồng Nai và Văn phòng UBND tỉnh đã chính thức ký kết thỏa thuận 
hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và thu phí, lệ phí tại Trung tâm hành chính 
công tỉnh.

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK TÂN SƠN NHẤT  

HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH  
TRỒNG 1 TỶ CÂY XANH

Bài và ảnh: Hà Thúy Quỳnh

Nhân dịp kỷ niệm ngày Môi trường thế giới, 
ngày 18/06/2022, Công đoàn và Chi đoàn  
Vietcombank Tân Sơn Nhất tổ chức hoạt động 
trồng cây gây rừng tại rừng phòng hộ Cần Giờ 
hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì 
một Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát 
động.

Tập thể CBNV Vietcombank Tân Sơn Nhất chụp hình lưu niệm tại 
nhà làm việc của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ

Chương trình đã nhận được sự tham gia nhiệt 
tình của Đoàn viên và CBNV. Số cây xanh trồng 
được là 98 cây xanh. Chương trình nhằm mục 

đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai 
trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh 
niên Chi nhánh trong công tác bảo vệ môi trường, 
khôi phục rừng phòng hộ giúp ứng phó với biến đổi 
khí hậu, phòng chống thiên tai, tạo môi trường cảnh 
quan xanh – sạch – đẹp và phát triển bền vững, hướng 
tới mục tiêu Vietcombank trở thành ngân hàng xanh, 
phát triển bền vững vì cộng đồng.

TRAO TẶNG TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

 CHO TRƯỜNG MẦM NON  
TÂN SƠN, PHÚ THỌ

VIETCOMBANK THĂNG LONG 

Bài và ảnh: Trần Bích Vân

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng phòng giao dịch Thụy Khuê 
(thứ 2 từ trái sang) trao biển tượng trưng trang thiết bị, cơ sở  

vật chất phục vụ dạy và học cho bà Bàn Thị Quan -  
Hiệu trưởng nhà trường.

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Mầm non  
Tân Sơn có: bà Bàn Thị Quan - Hiệu trưởng nhà 
trường cùng các thầy cô giáo và các em học 

sinh. Về phía Vietcombank Thăng Long có bà Nguyễn 
Thị Thùy Dương – Trưởng phòng giao dịch Thụy 
Khuê và một số cán bộ Chi nhánh.

Vietcombank Thăng Long đã phối hợp cùng 
UBND xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ thực hiện tài trợ 
trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học 
cho thầy cô và các em nhỏ tại Trường Mầm non Tân 
Sơn với tổng giá trị hơn 25 triệu đồng. Vietcombank  
Thăng Long hy vọng với những đóng góp nhỏ bé này 
sẽ góp phần nâng cao cơ sở vật chất cho nhà trường 
để việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ được 
thuận lợi hơn, các em nhỏ có môi trường học tập đầy 
đủ hơn.

 Đây là chương trình tiếp nối chuỗi hoạt động 
an sinh xã hội mà Vietcombank Thăng Long đã thực 
hiện trong thời gian qua; không chỉ thể hiện tinh 
thần đoàn kết dân tộc, nét đẹp nhân văn của người  
Vietcombank mà còn khẳng định uy tín, vị thế của 
một ngân hàng xanh luôn hướng tới cộng đồng.

Sáng ngày 17/06/2022, tại Trường Mầm non Tân 
Sơn, xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, 
Vietcombank Thăng Long đã trao tặng trang 
thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học cho 
thầy cô và các em học sinh của trường.

CBNV Vietcombank Tân Sơn Nhất ra quân trồng cây tại rừng 
phòng hộ Cần Giờ

30 Chung NIỀM TIN số 347 - Tháng 8/2022 31Chung NIỀM TIN số 347 - Tháng 8/2022 



NHỊP SỐNG

 HỌC BỔNG 
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG  

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

20  TRAO 
TẶNG SUẤT

Bài và ảnh: Phạm Thị Thùy An

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp, nhân văn của 
Vietcombank, trong 6 tháng đầu năm 2022,  
Vietcombank Thái Bình đã thực hiện các 

chương trình an sinh xã hội có nhiều ý nghĩa, thiết 
thực như: chương trình tặng quà Tết cho người  
nghèo, người có công; tài trợ xây dựng nhà tình 
nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Trong 
tháng 06/2022, Vietcombank Thái Bình đã phối hợp 
với Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức trao 20 
suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập 
và tích cực tham gia phong trào Đoàn.

Ông Đỗ Chiến Thắng - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Vietcombank 
Thái Bình (bên trái) trao tặng 20 suất học bổng cho sinh viên 

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

 CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN 
CẢNH KHÓ KHĂN

VIETCOMBANK LONG AN 
TRAO HỌC BỔNG

Bài và ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank Long An  
(thứ 14 từ trái sang) trao học bổng trị giá 50 triệu đồng cho sinh 
viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tại Lễ kỷ niệm  

15 năm thành lập trường

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Trường 
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An,  
Vietcombank Long An đã tài trợ 25 suất 

học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 
Trường với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Chi nhánh đã 
dành 170 triệu đồng để tài trợ cho công tác khuyến 
học, khuyến tài. Tiếp nối truyền thống nhân ái của  
Vietcombank, Vietcombank Long An tự hào khi được 
đồng hành, chắp cánh cho ước mơ của các em sinh 
viên, tạo động lực cho các em tiếp tục có điều kiện 
phấn đấu tốt hơn trong học tập.

Đại diện Ban Giám đốc Vietcombank Thái 
Bình cùng Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Thái 
Bình đã trao tặng học bổng đến các sinh viên. Mỗi 
suất học bổng trao đi là nguồn khích lệ tinh thần vượt 
khó vươn lên, giúp các sinh viên có thêm điều kiện 
học tập, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung 
của đất nước.

t

NHỊP SỐNG

LAN TỎA HÀNH ĐỘNG ĐẸP  
CÙNG CHIẾN DỊCH 

VIETCOMBANK BẮC GIA LAI  

 “KỲ NGHỈ HỒNG’’
Bài và ảnh: Bùi Thị Thanh Tuyền

Đại diện Chi đoàn Vietcombank Bắc Gia Lai trao tặng mô hình thùng 
chứa rác tự tái chế bằng thùng sơn và lốp ô tô cho Thị đoàn Ayun Pa

Sáng ngày 26/06/2022, Đoàn thanh niên  
Viecombank Bắc Gia Lai phối hợp với Ban 
Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn Gia Lai cùng Thị 

đoàn Ayun Pa tổ chức chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ 
hồng” và hưởng ứng tháng hành động vì môi trường 
năm 2022 nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh 
niên trong việc vận dụng kiến thức, chuyên môn,  
nghiệp vụ tham gia các hoạt động công tác an sinh xã 
hội, phục vụ cộng đồng.

Tại chương trình, 20 thùng chứa rác thải tự 
tái chế bằng thùng sơn, lốp ô tô đã được đại diện Chi 
đoàn Vietcombank Bắc Gia Lai trao tặng cho Thị đoàn 
Ayun Pa. Bên cạnh đó, Vietcombank Bắc Gia Lai hỗ trợ 
kinh phí sửa chữa khu vui chơi cho thiếu nhi với tổng 
giá trị 3 triệu đồng.

Ngay sau khi diễn ra buổi lễ, đại diện Chi đoàn 
Vietcombank Bắc Gia Lai cùng các đoàn viên, thanh 
niên BTV Tỉnh đoàn Gia Lai, Thị đoàn Ayun Pa đồng 
loạt ra quân thực hiện sơn sửa các thiết bị, dụng cụ 
tại khu vui chơi trẻ em; trồng cây xanh tại các nhà 
sinh hoạt cộng đồng; dọn dẹp vệ sinh khu vực Quảng 
trường 19-3 và bóc gỡ các bảng quảng cáo sai quy 
định trên các trục đường chính tại thị xã.

Bài: Đào Thạch Thảo - Ảnh: Thiều Thúy Linh

VIETCOMBANK THĂNG LONG 

Nguyễn Thị Thi 
THĂM MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh -  
Liệt sĩ, sáng ngày 02/07/2022, Giám đốc  
Vietcombank Thăng Long và đại diện UBND 

phường Dương Nội đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh 
hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thi tại phường Dương  
Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Danh Phương - Giám đốc Vietcombank Thăng Long 
(thứ ba từ trái sang) và bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND 

phường Dương Nội tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thi

Ông Nguyễn Danh Phương đại diện tập thể 
cán bộ người lao động Vietcombank Thăng Long trao  
phần quà chăm sóc và phụng dưỡng Mẹ VNAH  
Nguyễn Thị Thi năm 2022 với số tiền là 3 triệu đồng/
tháng, tổng số tiền 36 triệu đồng/1 năm để đóng góp 
một phần hỗ trợ gia đình chăm lo cuộc sống hàng 
ngày của Mẹ Nguyễn Thị Thi được chu đáo, đầy đủ, 
giàu tinh thần và tình cảm. 

Đại diện gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thi, 
ông Dương Văn Đăng, con trai Mẹ Thi đã bày tỏ niềm 
vui, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám 
đốc cùng CBNV Vietcombank Thăng Long đã dành sự 
quan tâm chu đáo cả về vật chất và tinh thần cho Mẹ 
Thi.

Thăm hỏi động viên và phụng dưỡng Mẹ VNAH 
là hoạt động thường niên của Vietcombank Thăng 
Long, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, tấm 
lòng tri ân và trách nhiệm của tập thể cán bộ nhân 
viên Vietcombank Thăng Long đối với thân nhân các 
anh hùng đã hy sinh xương máu vì hòa bình, độc lập 
và tự do cho Tổ quốc.

VIETCOMBANK THÁI BÌNH

32 Chung NIỀM TIN số 347 - Tháng 8/2022 33Chung NIỀM TIN số 347 - Tháng 8/2022 



VIETCOMBANK HƯNG YÊN VỚI 
“HÀNH TRÌNH HIẾN MÁU  

NHÂN ĐẠO”
 Bài và ảnh: Lê Thị Phương Tiến

NHỊP SỐNG

Đoàn viên thanh niên Vietcombank Hưng Yên  
tham gia hiến máu tình nguyện

Tại đây, các cán bộ tham gia hiến máu đã được các 
y bác sĩ kiểm tra sức khỏe trước khi tiến hành 
lấy máu. Sau khi lấy máu, mọi người được nghỉ 

ngơi, ăn nhẹ, tặng quà lưu niệm và nhận giấy chứng 
nhận hiến máu.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  
VIETCOMBANK ĐẮK NÔNG  
THĂM HỎI VÀ ĐỘNG VIÊN  

ĐVCĐ MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO
Bài và ảnh: Phạm Xuân Trường

Đại diện Vietcombank Đắk Nông, bà Trần Phạm Như Phương -  
Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Chi nhánh (thứ 2 từ phải ) trao số tiền 

100 triệu đồng cho ĐVCĐ Trần Đỗ Quốc Thăng

Đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ)Trần Đỗ Quốc 
Thăng là chuyên viên tín dụng phòng Khách 
hàng - Vietcombank Đắk Nông đã không may 

mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh gia đình 
của ĐVCĐ Trần Đỗ Quốc Thăng rất khó khăn khi bản 
thân Thăng là lao động chính, vợ không có thu nhập 
ổn định.

Ngày 11/07/2022, Ban chấp hành công đoàn cơ 
sở (BCH CĐCS) Vietcombank Đắk Nông đã đến 
thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền mặt trị giá 
100 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) 
Trần Đỗ Quốc Thăng không may mắc bệnh hiểm 
nghèo tại nhà riêng của cán bộ.

Sáng ngày 12/07/2022, đoàn viên công đoàn, 
đoàn thanh niên Vietcombank Hưng Yên đã tình 
nguyện tham gia hiến máu tại Đoàn khối Cơ quan 
Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên với tinh thần chung 
tay thực hiện nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu 
cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Từ lâu, hiến máu từ thiện đã trở thành hoạt 
động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của đoàn 
viên thanh niên, người lao động, mang giá trị và ý 
nghĩa nhân văn to lớn, phát huy truyền thống tương 
thân tương ái. Đây là một trong những hoạt động 
nhân đạo, thường xuyên được các cán bộ nhân viên  
Vietcombank Hưng Yên tích cực hưởng ứng và tham 
gia.

Chia sẻ trước hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn 
Vietcombank đã phê duyệt hỗ trợ số tiền 100 triệu 
đồng từ Quỹ tương ái Vietcombank, ủy quyền cho BCH 
CĐCS Vietcombank Đắk Nông tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 
tiền mặt kịp thời đến ĐVCĐ.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực triển 
khai nhiều chương trình ASXH trên địa bàn tỉnh  
Đắk Nông, Vietcombank đã phát huy tinh thần 
tương thân tương ái trong cộng đồng, nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, ĐVCĐ.  
Vietcombank Đắk Nông thể hiện rõ vai trò trách nhiệm 
trong tiến trình xây dựng, phát triển của địa phương, 
thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh và trách nhiệm của 
doanh nghiệp đối với cộng đồng, hướng tới một ngân 
hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng.

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK VĨNH PHÚC

“QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VAY, 
TRẢ NỢ VAY NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH”

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ

 Bài và ảnh: Bùi Duy Anh

Hội nghị nhằm hướng dẫn, cập nhật 
những quy định của Chính phủ và Ngân 
hàng Nhà nước liên quan đến nghiệp 

vụ vay, trả nợ nước ngoài không có Chính phủ 
bảo lãnh đến rộng rãi các đối tượng liên quan, 
đồng thời là cơ hội để quảng bá thương hiệu  
Vietcombank, kết nối và xây dựng quan hệ với 
các doanh nghiệp FDI trên địa bàn, từ đó tăng 
thị phần khách hàng FDI tại Vietcombank. 

Hội nghị có sự hiện diện của ông 
Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc; về phía  
Vietcombank có bà Bùi Thanh Thủy - Phó 
Trưởng phòng Chính sách và quản lý hệ thống 
thanh toán - Trung tâm Thanh toán; ông Đỗ 
Minh Phượng - Phó Giám đốc Vietcombank 
Vĩnh Phúc và các lãnh đạo phòng, cán bộ các 
phòng liên quan tại chi nhánh cùng sự có mặt 
của gần 200 khách mời là đại diện các doanh 
nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Hội nghị, bà Bùi Thanh Thủy đã 
hướng dẫn các quy định pháp luật về vay, trả 

Ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc NHNN tỉnh Vĩnh Phúc   
phát biểu khai mạc Hội nghị

Bà Bùi Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Chính sách và Quản lý hệ thống  
thanh toán, Trung tâm Thanh toán chia sẻ tại hội thảo

Ngày 12/07/2022, Vietcombank Vĩnh Phúc 
đã tổ chức Hội nghị vay, trả nợ nước ngoài 
không có bảo lãnh của Chính phủ dành 
cho các doanh nghiệp FDI trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc.

nợ nước ngoài không có Chính phủ bảo lãnh và các giao dịch nhập khẩu hàng hóa trả chậm, đồng thời tiến  
hành thảo luận, giải đáp các thắc mắc và các câu hỏi liên quan của các khách hàng.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, đại diện các phòng, ban cũng đã hướng dẫn các vấn đề liên quan đến thủ  
tục đăng ký khoản vay như thực hiện chế độ báo cáo, các quy định về phạt vi phạm trong hoạt động quản  
lý ngoại hối, một số vướng mắc mà các doanh nghiệp FDI hay gặp.

Hội nghị diễn ra thành công, được các doanh nghiệp FDI trên địa bàn quan tâm và đánh giá cao, góp  
phần giúp cho các khách hàng FDI của chi nhánh hiểu và nắm rõ hơn các quy định quản lý ngoại hối với hoạt 
động vay, trả nợ vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, qua đó có thể áp dụng phù hợp với hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp mình, đồng thời tránh được những rủi ro, vi phạm có thể gặp phải trong  
hoạt động này.
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NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK THANH HÓA

CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ 
CÔNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

 Trao tặng6  CĂN NHÀ
 TÌNH NGHĨA

Bài và ảnh: Đỗ Thị Mai Hương

Bà Lê Thị Hiền – Phó Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa (thứ 3 từ 
phải sang) trao biển tượng trưng tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho 

ông Trương Văn Thuấn - Chủ tịch UB MTTQ huyện Hậu Lộc  
(thứ 5 từ trái sang)

Sáng ngày 08/07/2022, Vietcombank Thanh 
Hóa phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc, 
tỉnh Thanh Hóa tiến hành bàn giao và trao tặng 

6 căn nhà tình nghĩa với tổng giá trị 240 triệu đồng 
cho các hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó 
khăn. 

ẤM ÁP NGHĨA TÌNH
 “MÁI ẤM BIÊN CƯƠNG”

 Bài và ảnh: Bùi Thị Thanh Tuyền 

Sáng ngày 28/06, ông Trần Anh Thắng – Phó Bí 
thư Chi bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank Bắc Gia Lai; ông Phan Văn Thiện – 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo; ông Nguyễn Công Hòa – 
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN Huyện IaGrai cùng các 
đại diện, đại biểu Chi bộ thôn, Trưởng thôn, Ban Công 
tác Mặt trận và các chi hội thôn làng đã tiến hành bàn 
giao và trao tặng nhà nằm trong chương trình “Mái 
ấm biên cương” cho gia đình bà Puih Rụt.

Ông Trần Anh Thắng – Phó Bí thư Chi bộ Vietcombank Bắc Gia Lai 
(thứ 3 từ phải sang) trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Puih Rụt 

Tới dự buổi lễ có: ông Nguyễn Minh Hoàng 
- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; ông 
Trương Văn Thuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 
Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; bà Lê Thị Hiền - Phó Bí 
thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch CĐCS  
Vietcombank Thanh Hóa.

Tại buổi lễ trao tặng, ông Nguyễn Minh 
Hoàng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc 
và đại diện các hộ gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc 
đến Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên  
Vietcombank Thanh Hóa đã dành những tình cảm 
đáng quý cho huyện Hậu Lộc và có những hoạt động 
ý nghĩa, đồng hành cùng chính quyền địa phương, cải 
thiện đời sống vật chất của các hộ gia đình người có 
công có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong những 
ngày cả nước kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 
Liệt sĩ 27/07.

Hộ gia đình bà Puih Rụt – hội viên Hội Phụ 
nữ tại làng Út 1 thuộc diện hộ nghèo đặc biệt 
khó khăn, nhà ở tạm bợ, xuống cấp trầm trọng. 
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Chi bộ  
Vietcombank Bắc Gia Lai đã tài trợ 50 triệu đồng 
để xây dựng nhà mới cho gia đình bà Puih Rụt. Sau 
hơn 3 tháng khẩn trương xây dựng, căn nhà đã hoàn 
thành với diện tích xây dựng 32 m2. Ngoài ra, Chi bộ  
Vietcombank Bắc Gia Lai đã trao tặng thêm một số 
dụng cụ, thiết bị gia đình thiết yếu.

Phát biểu tại lễ trao tặng nhà, ông Trần Anh 
Thắng – Phó Bí thư Chi bộ Vietcombank Bắc Gia Lai 
mong muốn gia đình sẽ tiếp tục vươn lên, vượt qua 
khó khăn của hiện tại. Hi vọng căn nhà mới sẽ là 
nguồn động viên giúp gia đình tiếp tục nỗ lực phấn 
đấu phát triển kinh tế để thoát nghèo.

Với mỗi mái ấm tình nghĩa mọc lên là thêm 
một câu chuyện cổ tích giữa đời thường về đạo lý, 
tình người, về mối đoàn kết, về sự sẻ chia sâu nặng 
nghĩa tình. Đây là một trong những ý nghĩa tốt đẹp 
mà Chi bộ Vietcombank Bắc Gia Lai hướng đến trong 
thời gian tới.

 

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK SÓC TRĂNG
 HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở 

CHO HỘ NGHÈO
Bài và ảnh: Lương Cửu Long

Ông Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,  
nguyên Chủ tịch nước (đứng thứ 6 từ phải qua); ông Lâm Văn 

Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (đứng thứ 7 từ phải qua); bà 
Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh; ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  
tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ

Sáng ngày 13/07, Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ 
xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà 
ở tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ triển khai hỗ trợ 

xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên 
địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2022.

 Nhân dịp này thừa ủy quyền của Tổng Giám 
đốc Vietcombank, ông Trần Lý Phước Thọ - Phó Giám 
đốc Vietcombank Sóc Trăng đại diện đã trao bảng 
tượng trưng tài trợ 2,5 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho 
hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những 
thắng lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ  
Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trong thực hiện chương  
trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn  
về nhà ở, trong đó, có sự đồng hành, ủng hộ rất to  
lớn của Vietcombank, các công ty, doanh nghiệp, 
mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

TỔ CHỨC CUỘC THI  
SÁNG TÁC TRANH 

VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH

“Con cũng yêu 
  Vietcombank”NĂM 2022

 Bài và ảnh: Nghiêm Ngọc Mai

Đại diện BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên Vietcombank  
Sở giao dịch chụp ảnh cùng các thí sinh dự thi và phụ huynh

Hưởng ứng phong trào thanh niên chào mừng 
thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS  
Hồ Chí Minh Vietcombank lần thứ IV, nhiệm 

kỳ 2022-2027; đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho các  
cháu thiếu nhi là con em cán bộ nhân viên, ngày 
10/07/2022, tại trụ sở Vietcombank Sở giao dịch, 
BCH Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch đã 
phối hợp cùng BCH Công đoàn tổ chức cuộc thi sáng 
tác tranh với chủ đề “Con cũng yêu Vietcombank”.

Cuộc thi diễn ra với sự tham gia đông đảo của 
hơn 50 thí sinh nhí ở các độ tuổi. Đặc biệt, cuộc thi 
năm nay có rất nhiều tác phẩm có tính nghệ thuật 
cao với nội dung mới, có tính thời sự như: hình ảnh 
Vietcombank ủng hộ, chia sẻ với người dân chịu ảnh 
hưởng bởi bão lũ, dịch bệnh COVID-19; Vietcombank 
Sở giao dịch vững mạnh cùng hướng tới kỷ niệm 60 
năm thành lập Vietcombank… 

Qua cuộc thi sáng tác tranh này, Đoàn Thanh 
niên Vietcombank Sở giao dịch mong muốn sẽ góp 
phần tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu 
thiếu nhi, góp phần thúc đẩy niềm đam mê, trí sáng 
tạo của các con thể hiện qua ý tưởng, suy nghĩ, hành 
động, đồng thời khơi dậy tình yêu và niềm tự hào của 
các con đối với Vietcombank, nơi bố mẹ các con đã và 
đang làm việc, cống hiến. 
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NHỊP SỐNG

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2022

VIETCOMBANK BẮC BÌNH DƯƠNG 
THAM DỰ  

HỘI THAO 

Bài và ảnh: Đặng Thị Thành

Tham dự Hội thao lần này, Vietcombank Bắc 
Bình Dương có 44 vận động viên tham gia ở hầu hết 
các nội dung thi đấu như: bóng đá nam, bóng đá nữ, 
kéo co, cầu lông, nhảy bao bố. Kết quả, Chi nhánh đã 
giành được giải Nhất hai nội dung: cầu lông đơn nữ 
và cầu lông đôi nữ. Thông qua tập luyện và tham dự 
hội thao, không những góp phần tạo phong trào rèn 
luyện thể dục cho CBNV chi nhánh nâng cao sức khỏe 
và đời sống tinh thần sau giờ làm việc, mà còn là cơ 
sở để chi nhánh phát hiện ra các nhân tố mới cho các 
cuộc thi, giải đấu trên địa phương trong thời gian tới.

Vận động viên của Vietcombank Bắc Bình Dương  
đạt giải Nhất cầu lông đôi nữ

LỄ GẶP MẶT KỶ NIỆMTHAM DỰ

81 ngày đêm chiến đấu
bảo vệ thành cổ Quảng Trị

Bài và ảnh: Lê Nguyễn Hải Hà

Ông Trần Thanh Hải – Giám đốc Vietcombank Quảng Trị thay mặt 
Ban lãnh đạo Vietcombank trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho 

Chương trình “Ấm tình đồng đội”

Dự lễ có ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Trị, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, sĩ quan 
và hơn 2.300 cựu chiến binh trên cả nước. Về phía  
Vietcombank Quảng Trị có ông Trần Thanh Hải  - Giám 
đốc Chi nhánh.

Tại lễ gặp mặt, đại diện Vietcombank, ông Trần 
Thanh Hải  - Giám đốc Vietcombank Quảng Trị đã trao 
tặng 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng cho 
chương trình “Ấm tình đồng đội”.

Sáng ngày 09/07/2022, tại Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ 
khai mạc Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Bình Dương 

do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Bình Dương tổ chức.

Sáng ngày 12/07/2022, Vietcombank Quảng Trị 
đã vinh dự tham dự Lễ gặp mặt kỷ niệm 50 năm 
sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ 

Quảng Trị (1972-2022), 75 năm ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (1947-2022) do Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng 
Trị năm 1972 tổ chức tại Quảng trường Giải phóng 
(thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

NHỊP SỐNG

CHI ĐOÀN VIETCOMBANK MÓNG CÁI

 TẶNG QUÀ CỰU THANH NIÊN 
XUNG PHONG  
Bài và ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Tham gia chương trình có đ/c Nguyễn Tuấn 
Thắng - Bí thư Thành đoàn Móng Cái, các đồng chí 
đại diện BCH Hội Cựu Thanh niên xung phong thành 
phố Móng Cái, đại diện Chi đoàn Vietcombank Móng 
Cái. 

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 8 cựu 
thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 1 triệu đồng/
hộ và trao tặng 2 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn với 
số tiền 2 triệu đồng/em. Toàn bộ số tiền trao tặng là 
tiền thưởng của CBNV Vietcombank Móng Cái tham 
gia giải chạy - đi bộ “Vietcombank Run & Share 2022: 
Tự hào sức trẻ - Lan tỏa yêu thương”.

Cũng nhân dịp này, đoàn đã tổ chức chương 
trình dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại 
Đài tưởng niệm liệt sỹ Pò Hèn (thành phố Móng Cái).   

Tặng quà gia đình cựu thanh niên xung phong

VIETCOMBANK ĐÔNG HẢI PHÒNG 
TRI ÂN CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

 NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY 
THƯƠNG BINH LIỆT SĨ”

Đến dự chương trình, về phía bệnh viện Đại  
học Y Hải Phòng có đ/c PGS.TS. Nguyễn Văn Khải 
- Hiệu trưởng, Giám đốc; PGS.TS Phạm Văn Linh - 
Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc; GS.TS Phạm Minh 
Khuê - Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc. Về phía  
Vietcombank Đông Hải Phòng có bà Trần Thị Hải Vân 
- Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh; 
đại diện Đoàn thanh niên một số phòng, ban tại chi 
nhánh.

Vietcombank Đông Hải Phòng đã trao quà trị 
giá 50 triệu đồng, thể hiện truyền thống “Uống nước 
nhớ nguồn”, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự 
hi sinh, đóng góp của các gia đình với công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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

Bài: Tăng Hồng Anh

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh 
- Liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2022) và 
72 năm ngày Truyền thống lực lượng TNXP 

(15/07/1950 - 15/07/2022), Chi đoàn Vietcombank 
Móng Cái cùng các CBNV đã tổ chức chương trình 
thăm, tặng quà cho các gia đình cựu thanh niên xung 
phong và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn thành phố Móng Cái. 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 
Liệt sĩ, chiều ngày 15/07/2022, Công đoàn 
và Đoàn Thanh niên Vietcombank Đông Hải 

Phòng đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 
trao quà cho chương trình Tri ân khám bệnh, tư vấn 
sức khỏe và tặng quà cho các thân nhân thuộc gia đình 
chính sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

50 NĂM SỰ KIỆN

VIETCOMBANK QUẢNG TRỊ 
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KẾT NỐI

Khách hàng đăng ký lần đầu dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank, khách hàng hiện hữu giao 
dịch trên VCB Digibank sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn giá trị lớn trong 
chương trình “Siêu bão ưu đãi 20 tỷ” diễn ra từ 01/07 đến 30/12/2022.

SIÊU ƯU ĐÃI HƠN 

20 TỶ ĐỒNG
Bài: Phòng Marketing bán lẻ - Ảnh: Tư liệu

QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ VÀ 
GIAO DỊCH TRÊN NGÂN HÀNG SỐ VCB DIGIBANK

Đăng ký ngay, quà mỗi ngày
Mỗi ngày, Vietcombank tặng 60.000 VND vào tài khoản cho 1.000 khách hàng đăng ký VCB Digibank lần 

đầu tiên (bao gồm cả đăng ký tại quầy và đăng ký trực tuyến eKYC) và có phát sinh tối thiểu 01 giao dịch tài 
chính từ 200.000 VND trở lên trên VCB Digibank trong ngày kích hoạt.

Giao dịch càng nhiều, cơ hội càng lớn
Với mỗi một giao dịch tài chính có giá trị từ 200.000 VND trở lên trên VCB Digibank, khách hàng sẽ nhận 

được một mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng hàng kỳ (mỗi nửa tháng) và hàng đợt (mỗi 3 tháng). 

Hai tuần một lần, Vietcombank sẽ quay số để xác định 60 khách hàng may mắn trúng giải thưởng tiền 
mặt/tiền chuyển khoản trị giá 10 triệu đồng. Sau mỗi 03 tháng, tất cả các mã dự thưởng lại có thêm cơ hội trở 
thành chủ nhân của chiếc ô tô Toyota Corolla Cross 1.8 HV (Hybrid) trị giá gần 01 tỷ đồng. 

Không chỉ miễn phí, VCB Digibank còn vô số tiện ích phục vụ cho các nhu cầu giao dịch tài chính/mua 
sắm hàng ngày của khách hàng như: chuyển tiền nhanh 24/7, đặt lịch chuyển tiền, tiết kiệm online, thanh toán 
hóa đơn điện - nước - viễn thông - y tế - giáo dục - giao thông, nạp tiền điện thoại, thanh toán QR Pay, đặt vé 
máy bay - tàu - xe, mua sắm trực tuyến VNSHOP…

04 bước đơn giản để đăng ký VCB Digibank 
trực tuyến và nhận 60.000 VND vào tài khoản

Bước 1: Tải app Vietcombank, chọn Mở tài khoản/Đăng 
ký VCB Digibank.

Bước 2: Nhập số điện thoại, chụp ảnh CMND/CCCD và 
kích hoạt VCB Digibank theo hướng dẫn trên màn hình.

Bước 3: Thực hiện 01 giao dịch giá trị từ 200.000 VND 
trên VCB Digibank trong ngày kích hoạt.

Bước 4: Hệ thống sẽ tự động trả thưởng cho 1.000 khách 
hàng đủ điều kiện sớm nhất mỗi ngày.

KẾT NỐI

D Diễn ra trong vòng 06 ngày từ 28/06/2022 đến 
03/07/2022, giải đấu là sự kiện thường niên có 
quy mô lớn của thành phố Chí Linh, với sự góp 

mặt của 18 đội bóng đến từ các xã, phường trên địa bàn 
thành phố. Đây là năm thứ XI Vietcombank Chí Linh tiếp 
tục là nhà đồng hành và tài trợ chính với tổng giá trị tài 
trợ 20 triệu đồng. 

Hoạt động trên thể hiện sự quan tâm của  
Vietcombank Chí Linh đối với thế hệ trẻ, tạo sân chơi 
lành mạnh bổ ích cho lứa tuổi nhi đồng, giúp các em có 
cơ hội rèn luyện bồi đắp tình yêu với bóng đá qua đó 
tìm kiếm các cầu thủ nhí tiềm năng và thúc đẩy phong 
trào thể thao trên địa bàn thành phố Chí Linh - tỉnh Hải 
Dương.

Sáng ngày 28/06/2022, Vietcombank Chí Linh phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố 
Chí Linh tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá nhi đồng U10 thành phố Chí Linh cúp Vietcombank lần 
thứ XI hè 2022.

Bài và ảnh: Vũ Thị Hiền 

Vietcombank Chí Linh
 TÀI TRỢ GIẢI BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG U10 THÀNH PHỐ CHÍ LINH 

CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ XI HÈ 2022

Ông Đặng Hoàng Lương - Phó Giám đốc Vietcombank 
Chí Linh (bên phải) nhận Giấy chứng nhận tài trợ chính 

từ Ban Tổ chức Giải

Gian hàng tư vấn sản phẩm dịch vụ của Vietcombank 
Bình Dương tại Ngày hội việc làm

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI VIỆC LÀM 
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG

Bài và ảnh: Nguyễn Minh Tới 

Sáng ngày 25/06/2022, Vietcombank Bình Dương 
đã tham dự chương trình “Ngày hội việc làm - Job 
Fair 2022” do Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức 

với tư cách Nhà tài trợ Kim cương.

Ngày hội việc làm năm nay ghi nhận trên 5.000 sinh 
viên, cựu sinh viên các khối ngành của Trường Đại học 
Thủ Dầu Một và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng sự đồng hành của 
hơn 60 doanh nghiệp tham gia gian hàng tư vấn tuyển 
dụng. Tại ngày hội, Vietcombank Bình Dương đã hỗ trợ 
cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của các bạn sinh 
viên về cơ hội việc làm cũng như tư vấn, giới thiệu các sản 

Đây là chương trình vô cùng ý nghĩa và thiết thực, giúp các bạn sinh viên có cơ hội tham gia ứng tuyển 
trực tiếp với nhà tuyển dụng, từ đó hoàn thiện những kỹ năng cần thiết để có thể tìm kiếm vị trí công việc phù 
hợp với năng lực, sở trường của bản thân sau khi tốt nghiệp.

phẩm dịch vụ như các sản phẩm thẻ, tài khoản, ngân hàng điện tử, qua đó góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh, 
thương hiệu Vietcombank trên địa bàn.
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Đ/c Trương Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 
đốc VietcombankThành phố Hồ Chí Minh (thứ ba từ phải 
sang) trao tặng biểu trưng kinh phí ủng hộ chương trình 

“Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”

KẾT NỐI

 TRAO TẶNG 50 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH 
“DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM NGHÈO, KHUYẾT TẬT”

ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK TP. HỒ CHÍ MINH

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Hương

H ưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2022 với chủ đề “Gắn 
kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”, Đảng ủy 
Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 50 

triệu đồng cho Cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội 
chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ chương trình “Dinh dưỡng 
cho trẻ em nghèo, khuyết tật” - chương trình trọng điểm 
triển khai trong 5 năm tới của Trung ương Hội Chữ thập đỏ  
Việt Nam.

Sáng ngày 29/06/2022, tại Lễ tiếp nhận ủng hộ chương 
trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, đ/c Nguyễn 
Trọng Nghĩa - Phó trưởng đại diện Cơ quan đại diện phía Nam 
- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 
50 triệu đồng do đ/c Trương Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 
trao tặng.

Đảng ủy Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn góp sức cùng cộng đồng xã hội lan tỏa những 
hành động tốt đẹp, góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật và sẽ tiếp tục đồng hành cùng 
các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những đối tượng yếu thế.

Bên cạnh đó, Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tái tục phí BHXH tự nguyện năm 2022 cho 
các trường hợp đã trao tặng trong năm 2021 với số tiền 1,8 tỷ đồng; trao tặng thêm 500 thẻ BHYT tổng giá trị 
400 triệu đồng.

Ngày 06/07/2022, Liên đoàn Lao động Thành phố 
Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 
chương trình trao tặng bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Đây là chương trình an sinh xã hội ý nghĩa thiết thực do Liên 
đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bảo 
hiểm xã hội với sự đồng hành xuyên suốt của Vietcombank 
Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2021.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, chương 
trình với sự tài trợ của Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh 
đã trao tặng 500 suất BHXH tự nguyện trị giá 2 tỷ đồng cho 
các đoàn viên công đoàn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống 
do dịch bệnh COVID-19 cũng như gặp những bất hạnh, tai 
nạn lao động. 

Bà Lê Thị Hòa Bình - Phó Giám đốc Vietcombank 
Thành phố Hồ Chí Minh (bên trái) trao bảng tượng trưng 
tái tục BHXH trị giá 1,8 tỷ đồng cho đại diện đoàn viên các  

nghiệp đoàn nhận BHXH năm 2021

TIẾP TỤC ỦNG HỘ 2,2 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN KHÓ 
KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN 

Bài và ảnh: Đào Nguyễn Tấn Phát 

KẾT NỐI

Bài: Phạm Thị Kim Ngân - Ảnh: Nguyễn Thị Duy Nhân

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” và chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Cùng 
nhau vượt qua khó khăn” nhằm góp phần hỗ trợ, giúp đỡ tiêu thụ vải 

thiều cho bà con nông dân tỉnh Bắc Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp cùng 
Đoàn Thanh niên Vietcombank Long An đã mua hơn 500 kg vải thiều làm quà 
tặng cho người lao động chi nhánh.

Đây là việc làm thiết thực, vừa hỗ trợ người dân Bắc Giang tiêu thụ vải 
vừa thể hiện sự quan tâm của đoàn thể đối với người lao động.

VIETCOMBANK QUẢNG NGÃI
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH 
“TIẾP SỨC MÙA THI” NĂM 2022

VIETCOMBANK LONG AN
hỗ trợ người dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều

Bài và ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Ông Võ Văn Linh - Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi (thứ 5 từ 
trái sang) trao học bổng cho các học sinh tại chương trình

Đoàn viên thanh niên tham gia nhận 
và phân chia vải thiều do công đoàn 

cơ sở và Đoàn Thanh niên mua hỗ trợ 
bà con nông dân Bắc Giang.

Sáng ngày 01/07/2022, Hội Sinh viên Việt Nam 
tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Hội Doanh nhân 
trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ ra quân chương 

trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022. 

Vietcombank Quảng Ngãi tiếp tục đồng hành 
cùng chương trình và đã trao 20 suất học bổng trị giá 
20 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
tại buổi Lễ ra quân.

Tại Quảng Ngãi, chương trình “Tiếp sức mùa 
thi” đã được Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Hội Doanh 
nhân trẻ tỉnh phối hợp, đồng hành cùng thí sinh trong 
suốt 14 năm qua, thu hút đông đảo các tổ chức, đơn vị 
doanh nghiệp tham gia với hơn 60 nghìn thí sinh được 
hỗ trợ với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng.

VIETCOMBANK THỦ ĐỨC 
TÀI TRỢ “PHIÊN CHỢ 0 ĐỒNG” TẠI 
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Bài và ảnh: Trần Văn Sang

Đại diện Vietcombank Thủ Đức trao tặng ủng hộ chương trình

Ngày 26/06/2022, Vietcombank Thủ Đức đã 
tham gia tài trợ “Phiên chợ 0 đồng” lần  thứ 7 
với chủ đề “Chia sẻ yêu thương - Cho đi là còn 

mãi” do Bệnh viện Thành phố Thủ Đức tổ chức.

Phiên chợ gồm 35 gian hàng với những mặt 
hàng thiết yếu giá 0 đồng gồm thực phẩm và các nhu 
yếu phẩm cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Vietcombank Thủ Đức đã đồng hành cùng với 
Bệnh viện Thành phố Thủ Đức tổ chức “Phiên chợ 
0 đồng” trong suốt nhiều năm qua với mong muốn 
chung tay hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn 
giảm bớt gánh nặng chi phí trong đời sống, sinh hoạt.

VIETCOMBANK TP. HỒ CHÍ MINH
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VIETCOMBANK TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

“GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VIETCOMBANK  
THÀNH TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ SÁNG TẠO”

 Bài và ảnh: Đặng Kim Thành 

Ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự  
Vietcombank, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài

TS Phạm Mạnh Thắng -  Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐKH 
Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài (thứ 5 từ phải 

sang) chúc mừng nhóm đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu, về phía Hội đồng  
nghiệm thu, có Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng – Phó 
Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa 

học và Công nghệ Vietcombank - Chủ tịch Hội đồng 
nghiệm thu; ông Đặng Bình Nguyên – Trưởng ban Tổ 
chức và Nhân sự, thành viên phản biện 1; bà Lê Thị 
Huyền Diệu – Trưởng phòng Chính sách Tài chính Kế 
toán, thành viên phản biện 2 cùng các thành viên khác 
của Hội đồng và các thành viên của nhóm nghiên cứu 
đề tài.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Hồng Quang 
cho biết lý do nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài “Giải 
pháp xây dựng Vietcombank trở thành tổ chức học tập 
và sáng tạo” nhằm xây dựng hệ thống các giải pháp 
giúp cho Vietcombank đáp ứng các tiêu chí của một tổ 
chức học tập và sáng tạo. Điều này có ý nghĩa thực tiễn 
quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến 
lược về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, cũng 
như mục tiêu chiến lược phát triển Vietcombank đến 
năm 2025, tầm nhìn 2030.

Thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch 
Hội đồng kết luận: “Đề tài có cách tiếp cận logic. Kết 
quả nghiên cứu của đề tài có giá trị ứng dụng cao và 
khả thi đối với việc tạo điều kiện đẩy mạnh việc tự 
học hỏi của các cá nhân, phát triển nguồn nhân lực  
Vietcombank, hướng đến đưa Vietcombank trở thành 
một tổ chức học tập và sáng tạo như Đề án chiến lược 
phát triển nguồn nhân lực Vietcombank đã được Ban 
lãnh đạo phê duyệt…”. Hội đồng cũng chỉ ra những 
điểm cần bổ sung nhằm hoàn thiện một số giải pháp 
cũng như xác định các đơn vị tham gia ứng dụng kết 
quả nghiên cứu. 

Ông Hồng Quang – Chủ nhiệm đề tài đã thay 
mặt nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của Hội đồng 
để tiếp tục hoàn thiện các giải pháp giúp ứng dụng 
hiệu quả trong thời gian tới. Đề tài đã được Hội đồng 
nghiệm thu nhất trí thông qua với kết quả Xuất sắc.

Ngày 27/06/2022, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Giải 
pháp xây dựng Vietcombank thành tổ chức học tập và sáng tạo”. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học 
thuộc danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2020 do ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, 
Giám đốc Khối Nhân sự làm Chủ nhiệm đề tài. 

KHCN & ĐÀO TẠO

VIETCOMBANK ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI THẢO 

“CHUYỂN ĐỔI SỐ 
ĐỂ HƯỚNG TỚI XÃ HỘI

KHÔNG
DÙNG TIỀN MẶT”

Bài và ảnh: Xuyến Chi 

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng (thứ 4 từ phải sang) trải 
nghiệm dịch vụ ngân hàng số của Vietcombank tại gian trưng bày – 

triển lãm Vietcombank trong khuôn khổ Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo “Chuyển đổi số để hướng tới xã hội không tiền mặt”

Tham dự Hội thảo có ông Lê Minh Khái - Bí thư 
Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ 
cùng đại diện các bộ, ngành. Về phía NHNN có 

bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Thống đốc NHNN; ông Phạm Tiến Dũng 
- Phó Thống đốc NHNN. Về phía Vietcombank có bà 
Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Tổng Giám đốc.

Hội thảo “Chuyển đổi số để hướng tới xã hội không tiền mặt” được tổ chức nhằm tiếp tục góp phần hiện 
thực hóa mục tiêu của Chính phủ tại Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế; Đề 
án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025.

Hội thảo chia làm 2 phiên thảo luận với chủ đề: “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng phục vụ phát triển kinh 
tế xã hội” và “Ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong thực tiễn”. Các bài tham luận, nội dung trao đổi 
của đại diện các bộ, ngành, tổ chức cung ứng dịch vụ... đã cung cấp nhiều thông tin cụ thể và hữu ích về những 
kết quả đạt được và định hướng trong thời gian tới của hoạt động chuyển đổi số và những giải pháp, định hướng 
nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Chiều 17/06, Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) phối hợp với Báo Tuổi trẻ đã tổ 
chức hội thảo "Chuyển đổi số để hướng tới 
xã hội không dùng tiền mặt". Vietcombank là 
đơn vị đồng hành cùng sự kiện này.
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KHCN & ĐÀO TẠO

“QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO BẢN ĐỒ ĐÀO TẠO 
VIETCOMBANK TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

 (TRAINING ROAD MAP)
 TẠI VIETCOMBANK  

GIAI ĐOẠN 2020 - 2022”
 Bài và ảnh: Đặng Kim Thành 

Tham dự buổi nghiệm thu về phía Hội đồng  
nghiệm thu có: ông Hồng Quang – Thành viên 
Hội đồng quản trị, Giám đốc Khối Nhân sự, Ủy 

viên Hội đồng Khoa học Vietcombank, Chủ tịch Hội 
đồng; ông Đặng Bình Nguyên – Trưởng ban Tổ chức 
và Nhân sự, thành viên phản biện 1; bà Tô Thị Phương 
Dung – Trưởng phòng Chính sách và Kế hoạch Nhân 
sự, thành viên phản biện 2 cùng các thành viên tham 
gia Hội đồng và các thành viên của nhóm nghiên cứu 
đề tài.

Thay mặt cho nhóm nghiên cứu đề tài,  
PGS.TS. Tô Kim Ngọc - Phó Giám đốc Trường Đào tạo  
Vietcombank đã trình bày và báo cáo chi tiết trước 
 Hội đồng về đề tài. Theo đó, nhận định hoạt động đào 
tạo nội bộ của Vietcombank thời gian qua đã phát 
 triển mạnh mẽ và đóng góp không nhỏ vào sự thành  

PGS.TS Tô Kim Ngọc trình bày đề tài trước Hội đồng nghiệm thu Ông Hồng Quang – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Khối 
Nhân sự, Ủy viên Hội đồng Khoa học, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu 

phát biểu tại sự kiện

công của Vietcombank, song nhóm nghiên cứu đã  
chỉ ra rằng Vietcombank vẫn đang tổ chức, quản lý 
đào tạo theo mô hình truyền thống với một số hạn chế 
nhất định (về công nghệ, xây dựng kế hoạch đào tạo...) 
và đặc biệt chưa có lộ trình đào tạo cụ thể gắn với từng 
vị trí công việc, phù hợp với lộ trình nghề nghiệp của 
từng cá nhân. Mục tiêu đặt ra là cần xây dựng chương 
trình và triển khai đào tạo theo Bản đồ đào tạo (TRM) 
dựa vào các chuẩn năng lực cho từng vị trí công việc 
(khung năng lực). Điểm vượt trội của mô hình này là 
việc đào tạo gắn với năng lực thực tế của từng cá nhân 
thay vì theo một tập hợp lớp/khóa đào tạo như hiện 
nay và vì thế mà hỗ trợ, cải thiện năng lực của từng cá 
nhân một cách hiệu quả nhất. 

Ngày 23/06/2022, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Quản lý 
đào tạo theo Bản đồ đào tạo (Training Road Map) tại Vietcombank giai đoạn 2020 - 2022”. Đây là đề tài 
nghiên cứu khoa học thuộc danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2020.

Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài khoa học Ông Hồng Quang (thứ 4 từ trái sang) và các thành viên Hội đồng 
nghiệm thu tặng hoa chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên 
cứu đã tìm hiểu các nguyên tắc và kinh nghiệm để  
xây dựng bản đồ đào tạo cũng như các quy trình 
và điều kiện để thực hiện, bên cạnh đó còn học hỏi 
những kinh nghiệm thực tiễn từ các tổ chức trong và 
ngoài nước để rút ra bài học cho Vietcombank. Trên 
cơ sở này, nhóm nghiên cứu đã có những đánh giá về 
thực trạng tổ chức và quản lý đào tạo tại Vietcombank, 
trong đó đánh giá các điều kiện ứng dụng mô hình  

Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao về tính thực tiễn của đề tài. Hệ thống các giải pháp nhằm đáp ứng 
mô hình TRM trong tổ chức quản lý đào tạo tại Vietcombank đều khả thi, đóng góp vào việc xây dựng, hoàn 
thiện chủ trương, chính sách của Vietcombank nói chung cũng như công tác quản lý đào tạo nói riêng. Đề tài đã 
được Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua và chấm đạt loại Xuất sắc.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, ông Hồng 
Quang – Chủ tịch Hội đồng đánh giá: “Đây là đề tài 
khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, công 
phu, có cơ sở lý luận và thực tiễn, các phương pháp  
nghiên cứu phù hợp với mục đích và phạm vi nghiên 
cứu mà đề tài đã đặt ra. Chính vì vậy, đề tài có giá trị 
thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá 
trị tham khảo và tính khả thi nhằm góp phần thúc 
đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực tại Vietcombank và đưa Vietcombank 
trở thành một tổ chức học tập và sáng tạo như Đề 
án chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực  
Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 2030 đã được 
Ban lãnh đạo phê duyệt…”. 

Quản lý đào tạo theo TRM có nghĩa là quản lý đào tạo, 
lịch sử đào tạo, mức độ triển khai hoạt động đào tạo, 
mức độ đạt mục tiêu đào tạo tới từng cá nhân. Trên 
cơ sở này, các đơn vị đào tạo có dữ liệu đầy đủ về số 
lượng, nội dung cần đào tạo cho từng vị trí nghiệp vụ. 
Nguồn thông tin này, giúp tổ chức hiểu rõ năng lực của 
đội ngũ nhân sự, xây dựng kế hoạch đào tạo chủ động, 
đồng thời là một trong các căn cứ tin cậy cho công tác 
phát triển nhân sự. Tuy nhiên, để mô hình đào tạo này 
thực sự đạt hiệu quả tối đa, cần có những điều kiện 
phù hợp về hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực làm 
L&D và các điều kiện môi trường học tập tương ứng.

đào tạo theo TRM tại Vietcombank, phân tích cách 
thức xử lý các điều kiện còn thiếu hụt/chưa hoàn 
thiện và đánh giá giai đoạn thử nghiệm tổ chức đào tạo 
theo TRM cho chi nhánh giai đoạn từ tháng 05/2020 
- 12/2021 nhằm kiểm thử các điều kiện hiện hành 
và chuẩn bị cho yêu cầu mở rộng đào tạo theo khung 
năng lực ở giai đoạn sau.

KHCN & ĐÀO TẠO
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 VIETCOMBANK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TỌA ĐÀM 

 HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO 
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Bài và ảnh: Nguyễn Minh Yến 

Tham dự buổi Tọa đàm, về phía Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam có ông Lê Trung Kiên - Phó Cục 
trưởng Giám sát an toàn hệ thống các TCTD 

(Cục IV), Cơ quan TTGSNH. Về phía Vietcombank có: 
ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản 
trị, Trưởng ban UBQLRR; ông Phạm Anh Tuấn - Thành 
viên Hội đồng quản trị, Thành viên UBQLRR; ông 
Shojiro Mizoguchi - Thành viên Hội đồng quản trị, 
Thành viên UBQLRR; ông Tống Trần Hiếu - Trưởng 
phòng Quản lý rủi ro Tích hợp, Trưởng Bộ phận giúp 
việc UBQLRR cùng sự tham gia của Trưởng/Đại diện 
UBLQRR của 07 NHTM cổ phần và chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, gồm: Vietinbank, BIDV, Agribank, 
Techcombank, Shinhan Bank, VIB và MB.

Tại buổi Tọa đàm, đại diện UBQLRR của các 
NHTM đã tích cực chia sẻ về UBQLRR tại đơn vị mình 
trên các khía cạnh về quá trình phát triển, mô hình tổ 
chức, cơ cấu nhân sự, kinh nghiệm thực tế hoạt động, 
cũng như một số kiến nghị đến NHNN... 

Tham gia ý kiến tại buổi Tọa đàm, đại diện 
NHNN thống nhất với các NHTM về việc đánh giá cao 

Kết luận tọa đàm, ông Nguyễn Mạnh Hùng - 
Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban UBQLRR 
Vietcombank đã tổng hợp, khái quát chung các thông 
tin trao đổi về hoạt động của các UBQLRR tại buổi Tọa 
đàm. Bên cạnh đó, ông Hùng cũng đề xuất cơ chế họp 
giữa UBQLRR của các NHTM định kỳ hàng năm theo 
hình thức luân phiên nhằm trao đổi các thông tin liên 
quan đến tổ chức hoạt động của UBQLRR nói riêng 
và hoạt động QLRR tại NHTM nói chung. Đại diện các 
NHTM tham dự đã thống nhất cao với đề xuất của 
Vietcombank, đồng thời thiết lập mạng lưới liên lạc 
giữa các thư ký/giúp việc UBQLRR các NHTM và nhất 
trí đề cử BIDV là đơn vị tổ chức Tọa đàm kỳ tiếp theo.

Sau nửa ngày làm việc, chương trình Tọa đàm 
đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Tọa đàm

Ngày 24/06/2022, Vietcombank đã tổ chức Tọa đàm hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro (UBQLRR) tại 
các ngân hàng thương mại (NHTM). Đây là lần đầu tiên các UBQLRR của các NHTM gặp gỡ, trao đổi và 
chia sẻ thông tin. 

sáng kiến tổ chức Tọa đàm về hoạt động UBQLRR của 
Vietcombank, đồng thời thông tin, giải đáp về một số 
ý kiến, kiến nghị của các NHTM đối với hoạt động của 
UBQLRR.

KHCN & ĐÀO TẠO
TỌA ĐÀM KHOA HỌC

KINH TẾ VIỆT NAM”

“TÁC ĐỘNG XUNG ĐỘT NGA - UKRAINE  
VÀ CHÍNH SÁCH ZERO COVID CỦA TRUNG QUỐC ĐẾN

Bài và ảnh: Vũ Hải Yến 

Buổi tọa đàm được chủ trì bởi ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Thành viên HĐQT, Trưởng ban Ủy 
ban Quản lý rủi ro, Trưởng nhóm nghiên cứu  

Vietcombank. Tham dự Tọa đàm có: ông Đỗ Việt Hùng 
- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; 
ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, cùng sự tham 
dự của Ủy ban quản lý rủi ro, các thành viên nhóm 
nghiên cứu Vietcombank và lãnh đạo một số phòng/
ban/trung tâm của Trụ sở chính. Chương trình còn 
sự tham gia của hai diễn giả: TS. Nguyễn Tú Anh - Vụ 
trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương 
Đảng; TS. Phạm Sỹ Thành - Giám đốc chương trình  
nghiên cứu chiến lược Mekong - Trung Quốc, Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam. 

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe 
trao đổi của các diễn giả về hai nội dung quan trọng: 
(i) Rủi ro kinh tế Việt Nam từ xung đột Nga - Ukraine;

TS. Phạm Sỹ Thành - Giám đốc chương trình nghiên cứu chiến lược 
Mekong - Trung Quốc, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày 

nghiên cứu về tác động chính sách zero COVID của Trung Quốc đến 
kinh tế Việt Nam

(ii) Chính sách zero COVID của Trung Quốc - Những tác động tới kinh tế Việt Nam. Các diễn giả đều thống nhất 
nhận định tác động trực tiếp từ những sự kiện này đến kinh tế trong nước là không lớn, tuy nhiên tác động gián 
tiếp lại tương đối lớn và khó lường thông qua việc gia tăng áp lực lạm phát và suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu, đặc biệt tại các quốc gia đối tác thương mại lớn của Việt Nam.

Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận với diễn giả

Sau phần trình bày của diễn giả, 
các đại biểu tham dự đã đặt nhiều câu 
hỏi, trao đổi, làm rõ những tác động của 
hai sự kiện này đến kinh tế toàn cầu 
và Việt Nam, những thách thức và giải 
pháp đối với ngành Ngân hàng, đặc biệt 
là hoạt động thanh toán quốc tế trong 
thời gian tới.

Kết luận Tọa đàm, ông Nguyễn 
Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT, Trưởng 
ban Ủy ban quản lý rủi ro, Trưởng nhóm 
nghiên cứu Vietcombank nhận định: 
Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách 
thức trong bối cảnh biến động kinh tế 
thế giới Việt Nam vẫn có tiềm năng tăng 
trưởng tích cực trong giai đoạn tới; tạo thêm nhiều cơ hội mở rộng phát triển cho ngành Ngân hàng.

Chiều ngày 17/06/2022, Vietcombank đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học ”Tác động xung đột  
Nga - Ukraine và chính sách zero COVID của Trung Quốc đến kinh tế Việt Nam”.
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KHÓA ĐÀO TẠO VỀVIETCOMBANK TỔ CHỨC 
 “Quản lý rủi ro tín dụng đối tác
 trong các giao dịch phái sinh”

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Xuân Hương

Khóa đào tạo được tổ chức dưới hình thức trực 
tuyến với thời lượng 3 ngày/khóa, kết nối 
giữa giảng viên tại Pháp, đối tác Moody’s tại  

Singapore, học viên của Vietcombank tại Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh. Để đạt được hiệu quả tương 
tác cao, lớp học được thiết kế với quy mô nhỏ (13 học 
viên chính thức và 03 học viên dự thính/khóa). Trong 
3 ngày đào tạo, giảng viên Patrice Robbin đã chia sẻ 
kiến thức chuyên sâu liên quan đến các chủ đề định 
giá sản phẩm phái sinh OTC, ước tính mức nguy cơ rủi 
ro của hợp đồng kỳ hạn, cơ cấu hạn mức, sử dụng tài 
sản bảo đảm/sản phẩm phái sinh để giảm rủi ro tín 
dụng, lập mô hình tổn thất dự kiến, điều chỉnh định 
giá; đồng thời các chủ đề đều có bài tập thực hành 
hoặc câu hỏi thảo luận để học viên có thể ứng dụng và 
trao đổi trực tiếp các vướng mắc.

Khóa đào tạo được học viên đánh giá cao về nội 
dung và chất lượng giảng viên với giảng viên chuyên 

Khóa học được tổ chức dưới hình thức trực tuyến

Vừa qua, Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Vietcombank hợp tác cùng Moody’s Analytics 
Singapore đã triển khai thành công 2 khóa đào tạo về “Quản lý rủi ro tín dụng đối tác trong các giao dịch 
phái sinh” với sự tham gia của 32 học viên đến từ 10 phòng/ban/trung tâm tại Trụ sở chính. 

nghiệp, có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu; 
bài giảng được thiết kế chi tiết, có hệ thống, giúp học 
viên trang bị thêm các thông lệ quốc tế cũng như bài 
học thực tế. Các kiến thức cung cấp từ khóa học cũng 
là nguồn tham khảo hữu ích để Vietcombank thực 
hiện rà soát, điều chỉnh các quy định, chính sách về 
giới hạn tín dụng đối tác và thực hiện các giao dịch 
phái sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Trong thời gian tới, Trường Đào tạo và Phát 
triển Nguồn nhân lực Vietcombank sẽ tăng cường 
tổ chức các chương trình đào tạo hợp tác với đối tác 
nước ngoài hoặc thực hiện theo bản quyền của những 
đối tác uy tín trên thế giới, để đáp ứng nhu cầu bồi 
dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, góp phần thực 
hiện mục tiêu chiến lược đưa Vietcombank trở thành 
Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

KHCN & ĐÀO TẠO

VIETCOMBANK BẾN TRE
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

 BÁN HÀNG
 TẠI QUẦY NĂM 2022

Bài và ảnh: Châu Mộng Diễm

Tập thể cán bộ tham dự chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo có sự tham dự của:  
Giảng viên Trần Quang Tuấn Huy; bà Phạm  
Thị Hồng Minh - Trưởng phòng Quản lý đào 

tạo Vietcombank; ông Trần Văn Thuận - Giám đốc  
Vietcombank Bến Tre và đại diện lãnh đạo phòng, cán 
bộ bán hàng tại các Phòng Dịch vụ Khách hàng, PGD, 
phòng HCNS-NQ.

Chương trình đào tạo đã diễn ra trong không 
khí cởi mở, là dịp để cán bộ các phòng thẳng thắn trao 
đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như kỹ năng bán hàng, 
giúp cán bộ nhân viên đặc biệt là cán bộ bán hàng tại 
quầy, nhân viên mới trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức 
về quy trình bán hàng hiệu quả, thay đổi tư duy bán 
hàng từ bị động sang chủ động và biết cách xử lý các 
tình huống thường gặp với khách hàng.

VIETCOMBANK KINH BẮC
TỔ CHỨC HỘI THẢO RCSA VÀ 

TALKSHOW BẢO HIỂM 
 NHÂN THỌ

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thu

Các cán bộ chi nhánh chia sẻ thông tin kiến 
thức, kinh nghiệm trong công việc cũng như 
cách triển khai các công cụ để quản lý rủi ro 

thuộc các hoạt động bán lẻ, bao gồm: Quản lý TT và 
TTKH, Huy động vốn, Thẻ, NHĐT, Thanh toán chuyển 
tiền.

Các nhóm đã tiến hành thu thập tài liệu, xác 
định và đánh giá mức độ rủi ro đồng thời đưa ra các 
câu hỏi để làm rõ thúc đẩy quá trình phân tích sâu và 
làm rõ hơn những lập luận đánh giá để đảm bảo tính 
toàn diện của hồ sơ rủi ro, tham gia xây dựng, nhận 
xét nhằm hoàn thiện danh mục rủi ro của các nhóm 
còn lại. Từ đó nâng cao nhận thức của lãnh đạo và cán 
bộ chi nhánh và triển khai các công cụ để quản lý rủi 
ro hoạt động.

Cùng ngày, Vietcombank Kinh Bắc đã phối hợp 
triển khai cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ 
FWD Việt Nam tổ chức thành công Talkshow “Bảo 
hiểm mang đến giá trị gì cho bạn”. Các chuyên gia cũng 
nhiệt tình giải đáp những khó khăn vướng mắc nâng 
cao kỹ năng tư vấn gói sản phẩm tối ưu nhất dành cho 
khách hàng. Buổi Talkshow đã diễn ra thành công tốt 
đẹp.

Hội thảo tự đánh giá rủi ro & các chốt kiểm soát RCSA

Ngày 19/06/2022, Vietcombank Bến Tre phối hợp 
với Trường Đào tạo Vietcombank tổ chức đào 
tạo kỹ năng bán hàng tại quầy năm 2022.

Ngày 28/05/2022, Vietcombank Kinh Bắc đã  
tổ chức Hội thảo tự đánh giá rủi ro và các chốt 
kiểm soát RCSA và Talkshow “Bảo hiểm mang 
đến giá trị gì cho bạn”. 

Sau buổi tập huấn, cán bộ đã được củng cố 
nhiều kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn, 
giải quyết vấn đề, từ đó nâng cao kỹ năng bán hàng, 
góp phần đẩy mạnh công tác khách hàng tại chi nhánh 
trong thời gian tới.
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KHCN & ĐÀO TẠO

VCBL
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

ĐÀO TẠO

Bài và ảnh: Linh Chi

Tại chương trình đào tạo, ông Nguyễn Đình Tân 
- Giảng viên Trung tâm Kiểm định kỹ thuật 
an toàn khu vực I, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội đã hướng dẫn cho cán bộ nhân viên 
công ty tổng quan hệ thống văn bản pháp luật 
về an toàn, vệ sinh lao động, triển khai công tác  
an toàn lao động tại cơ sở, các yếu tố gây tai nạn lao 
động, các biện pháp kỹ thuật an toàn, cải thiện điều 
kiện lao động, văn hóa an toàn trong sản xuất kinh  
doanh...

Chương trình đào tạo về an toàn lao động của 
VCBL đã diễn ra thành công theo đúng kế hoạch, qua 
đó giúp CBNV nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, 
tránh gây tổn hao sức khỏe của người lao động và tài 
sản của công ty đảm bảo tính thông suốt trong hoạt 
động kinh doanh.

Ông Nguyễn Đình Tân - Giảng viên Trung tâm Kiểm định kỹ thuật  
an toàn khu vực I - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phổ biến 

các nội dung tại buổi đào tạo

VIETCOMBANK BẮC BÌNH DƯƠNG
TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO 

 “KỸ NĂNG BÁN HÀNG,  
TƯ VẤN VÀ BÁN CHÉO”
Bài: Huỳnh Thị Bích Phượng - Ảnh: Châu Minh Tín

Giảng viên trao đổi về kỹ năng bán hàng, tư vấn & bán chéo

Học viên tích cực tham gia thảo luận

Thông qua khóa học, CBNV đã được trang bị các 
kiến thức, kỹ năng và phương pháp bán chéo 
hiệu quả, đa dạng hóa các phương pháp bán 

chéo, định hướng và chủ động trong giới thiệu sản 
phẩm/dịch vụ đến khách hàng; giúp CBNV thay đổi 
được tư duy bán hàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc 
chỉ tiêu kinh doanh của chi nhánh.

Khóa học đã nhận được sự đánh giá cao của 
CBNV. Trong thời gian tới, Vietcombank Bắc Bình 
Dương sẽ tiếp tục tổ chức các khóa học kỹ năng và 
kiến thức pháp luật gắn với công việc hàng ngày của 
cán bộ, qua đó góp phần đạt hiệu quả cao trong công 
việc và sự phát triển bền vững của Vietcombank.

Sáng ngày 21/06/2022, Công ty Cho thuê tài 
chính Vietcombank (VCBL) kết hợp với Trung tâm 
Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I tổ chức tập 
huấn an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ cán 
bộ, nhân viên tại trụ sở công ty.

Ngày 10/07/2022, Vietcombank Bắc Bình Dương 
phối hợp với Trường Đào tạo Vietcombank tổ 
chức khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng, tư vấn & 
bán chéo” với sự tham gia giảng dạy của chuyên 
gia đào tạo Trương Văn Tuất cùng sự tham gia 
của 35 CBNV chi nhánh.

KHCN & ĐÀO TẠO

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG
VIETCOMBANK TÂN SÀI GÒN

VÀ HỘI THẢO TỰ ĐÁNH GIÁ  
RỦI RO & CÁC CHỐT KIỂM SOÁT 

NĂM 2022 (RCSA)

“Nghệ thuật nói thuyết phục”

Bài và ảnh: Tống Thị Hoàng Hà

Buổi đào tạo kỹ năng bán hàng có sự tham gia 
giảng dạy của thầy Dương Thành Truyền - 
nguyên Phó Bí thư Thành đoàn, nguyên Phó 

Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, nguyên Chủ tịch HĐTV 
Nhà xuất bản Trẻ, chuyên gia huấn luyện cho các Ngân 
hàng TMCP và có sự tham gia của Ban Giám đốc, toàn 
thể CBNV chi nhánh.

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Song Hào - 
Giám đốc Chi nhánh bày tỏ tin tưởng thông qua khóa 
học, CBNV sẽ được trang bị kỹ năng cần thiết để áp 
dụng vào công tác bán hàng, góp phần nâng cao hiệu 
quả công việc và sự phát triển của Vietcombank Tân 
Sài Gòn.

Chiều cùng ngày, Vietcombank Tân Sài Gòn 
cũng đã tổ chức thành công Hội thảo tự đánh giá  
rủi ro & các chốt kiểm soát năm 2022 (RCSA).

Với mục đích nâng cao nhận thức của CBNV 
đối với các chốt kiểm soát trong quá trình tác  
nghiệp, buổi hội thảo đã diễn ra sôi nổi với các tình 
huống giả định và thực tế về những rủi ro trong công 
việc hàng ngày của cán bộ nhân viên, các học viên  
tích cực tham gia trao đổi, thảo luận tìm ra những  
giải pháp/chốt kiểm soát tối ưu nhất.

Ban Giám đốc Chi nhánh tặng quà lưu niệm đến thầy  
Dương Thanh Truyền - Giảng viên của lớp đào tạo

CÙNG ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK  
TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ  
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN  

NÔNG THÔN II

 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - 
HÀNH CHÍNH KHÓA 49

 TỔ CHỨC BẾ GIẢNG 
VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP 

Bài: Nguyễn Thị Ngọc Hương - Ảnh: Đào Nguyễn Tấn Phát

Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Nguyễn Trung Đông 
- Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông  
nghiệp và Phát triển Nông thôn II; Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ Hà Thị Mừng - Phó Hiệu trưởng; các thầy cô 
giáo, cùng sự có mặt của các học viên lớp Trung cấp lý 
luận chính trị - hành chính khóa 49.

Sau hơn 01 năm học tập và rèn luyện, kết quả 
xếp loại cuối khóa học có 64/64 học viên được công 
nhận và cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 13 học 
viên xếp loại Giỏi, 51 học viên xếp loại Khá và 08 học 
viên được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông  
nghiệp và Phát triển Nông thôn II khen thưởng đạt kết 
quả Tốt trong học tập và rèn luyện.

 

Toàn thể học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 
 chụp ảnh lưu niệm cùng nhà trường

Ngày 09/07/2022, Vietcombank Tân Sài Gòn đã 
tổ chức đào tạo kỹ năng bán hàng “Nghệ thuật 
nói thuyết phục” và Hội thảo tự đánh giá rủi ro & 
các chốt kiểm soát năm 2022 (RCSA).

Sáng ngày 11 tháng 07 năm 2022, tại Trường  
Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn II đã diễn ra Lễ bế giảng và trao bằng tốt 
nghiệp cho học viên lớp Trung cấp lý luận chính 
trị - hành chính khóa 49.
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VIETCOMBANK KINH BẮC 
TỔ CHỨC HỘI THẢO

5 “THỰC  
HÀNH 

GIÁ TRỊ VĂN HÓA 
VIETCOMBANK”

Bài và ảnh: Phạm Thị Thanh Thương

Vietcombank Kinh Bắc tham dự hội thảo

T ổ chức tại khu đô thị Ecopark, 84 cán bộ  
Vietcombank Kinh Bắc đã rất hào hứng được 
trải nghiệm học tập, cùng nhau thảo luận, làm  

rõ 5 giá trị văn hóa Vietcombank được biểu hiện cụ 
thể như thế nào trong công tác với khách hàng và nội 
bộ, giá trị của văn hóa tác động như thế nào đến kết 
quả kinh doanh, cuộc sống của cán bộ nhân viên. Qua 
đó, cán bộ nhân viên thấy rõ trách nhiệm của cá nhân 
với Vietcombank và cần những hành động cụ thể để 
gắn bó chặt chẽ và mang lại hiệu quả cao cho hoạt 
động cơ quan. 

Tại hội thảo, Ban Giám đốc và các lãnh đạo 
phòng được nghe các ý kiến đóng góp, của cán bộ 
nhân viên liên quan đến mong muốn đóng góp hiệu 
quả cho tổ chức, xây dựng một doanh nghiệp văn hóa 
và phát triển các giá trị cá nhân. 

Sau hội thảo, Vietcombank Kinh Bắc sẽ xây 
dựng chương trình cụ thể để hành động nhằm phát 
huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được, đưa chi 
nhánh ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là 
ngôi nhà thứ 2 của toàn thể cán bộ nhân viên.

VIETCOMBANK BẮC GIANG  
NHẬN BẰNG KHEN NHẬN BẰNG KHEN 

CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH  
BẮC GIANG

Bài và ảnh: Phòng kế toán

Dự và chỉ đạo Đại hội có: đ/c Đặng Đình Hoan - 
Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Giang; đ/c Bùi 
Văn Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh Bắc Giang. Về phía Vietcombank Bắc Giang có đ/c 
Lê Hồng Tâm - Giám đốc Chi nhánh, Phó Chủ tịch Hội 
doanh nghiệp thành phố Bắc Giang nhiệm kỳ 2017 - 
2022 tiếp tục được tín nhiệm, tái cử Phó Chủ tịch Hội 
doanh nghiệp thành phố Bắc Giang nhiệm kỳ 2022 - 
2027.

Với các thành tích xuất sắc trong hoạt động 
kinh doanh và có nhiều đóng góp cho công tác ASXH 
của địa phương, Vietcombank Bắc Giang đã vinh dự 
nhận Bằng khen của của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang 
đối với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang giai 
đoạn 2017 - 2022.

Cũng tại Đại hội, Vietcombank Bắc Giang đã 
trao tặng 30 triệu đồng cho Hội người mù thành phố 
Bắc Giang để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 1 hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Đ/c Bùi Văn Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang 
(bên phải) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho  

đ/c Lê Hồng Tâm - Giám đốc Vietcombank Bắc Giang

Ngày 09/07/2022, Vietcombank Kinh Bắc đã  
tổ chức thành công Hội thảo “Thực hành 5 giá  
trị văn hóa Vietcombank”.

Sáng ngày 22/06/2022, Hội Doanh nghiệp thành 
phố Bắc Giang đã trang trọng tiến hành Đại hội 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự Đại 
hội có trên 90 doanh nghiệp hội viên tiêu biểu 
cho hơn 5000 doanh nghiệp đang hoạt động tại 
thành phố Bắc Giang.

GÓC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

VIETCOMBANK QUẢNG TRỊ
THAM DỰ TẬP HUẤN  

NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY 
CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN 

CỨU HỘ NĂM 2022
Bài và ảnh: Lê Nguyễn Hải Hà

 CBNV Vietcombank Quảng Trị thực hành tình huống  
dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy

VIETCOMBANK NINH THUẬN

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ 
CỨU NẠN, CỨU HỘ 

NĂM 2022
Bài và ảnh: Dương Mỹ Thể

Dưới sự hướng dẫn nghiệp vụ của cán bộ Phòng  
PCCC&CNCH Công an tỉnh Ninh Thuận, buổi 
diễn tập đã diễn ra nghiêm túc và sôi nổi. CBNV 

có cơ hội nâng cao kiến thức PCCC&CNCH, được trang 
bị kỹ năng cần thiết ứng phó với rủi ro cháy nổ và nâng 
cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng 
cho lực lượng PCCC&CNCH cơ sở. 

Qua buổi diễn tập, mỗi CBNV Vietcombank 
Ninh Thuận hiểu được tầm quan trọng và trách nhiệm 
của bản thân trong công tác PCCC&CNCH tại chi 
nhánh, góp phần bảo vệ tính mạng của bản thân, tài 
sản cơ quan, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn 
và hiệu quả.

 TỔ CHỨC DIỄN TẬP 

Quang cảnh tại buổi diễn tập

Nhằm nâng cao nhận thức phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho toàn 
thể cán bộ nhân viên (CBNV), ngày 09/07/2022,  
Vietcombank Quảng Trị đã phối hợp với Đội cảnh 
sát PCCC&CNCH - công an tỉnh Quảng Trị tổ 
chức tập huấn PCCC&CNCH năm 2022.

Ngày 25/06/2022, Vietcombank Ninh Thuận phối 
hợp với Công an Phòng phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh Ninh 
Thuận tổ chức diễn tập PCCC&CNCH năm 2022 
cho cán bộ, nhân viên (CBNV) chi nhánh.

Được sự hướng dẫn nghiệp vụ của Đội cảnh sát  
PCCC&CNCH - công an tỉnh Quảng Trị, CBNV 
Vietcombank Quảng Trị đã được tập huấn về 

các kiến thức pháp luật về PCCC và được diễn tập các 
tình huống giả định. Qua đó, giúp CBNV nâng cao nhận 
thức về những quy định trong công tác PCCC, những 
nguy cơ gây cháy nổ thực tế tại địa điểm làm việc, kỹ 
năng xử lý tình huống, thoát hiểm, dập tắt đám cháy 
bằng bình chữa cháy.

Buổi tập huấn diễn ra trong không khí nghiêm 
túc, cởi mở, các CBNV được trang bị kiến thức và kỹ 
năng PCCC&CNCH nhằm đảm bảo thực hiện đúng 
các quy định trong công tác cứu hộ, cứu nạn đảm bảo 
chính xác và an toàn. 
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VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG 

Dừng chân tại Hầm chỉ huy - Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nơi 
mà quân ta chiến đấu 55 ngày đêm và hạ được Hầm chỉ huy, bắt 
sống Tướng Đờ Cát và lá cờ oai hùng của quân ta được cắm trên 

đây đánh dấu sự thất bại của thực dân Pháp, các đảng viên Vietcombank 
Phố Hiến không giấu được xúc động cùng niềm kiêu hãnh và tự hào dân 
tộc.  

Anh Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Phố Hiến đã đại diện đoàn, dâng hương kính viếng anh linh các anh hùng 
liệt sĩ để tưởng nhớ công lao và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến những 
người anh hùng đã anh dũng chiến đấu hy sinh bảo vệ Tổ quốc, tự do 
của dân tộc.

Qua hành trình về nguồn, các cán bộ, đảng viên của Chi bộ cơ sở Vietcombank Phố Hiến ý thức sâu sắc về 
giá trị lịch sử của các cuộc đấu tranh cách mạng, sự hy sinh xương máu của thế hệ đi trước. Từ đó, giáo dục và 
phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

Bài và ảnh: Đồng Thị Phương

TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN TẠI ĐIỆN BIÊN PHỦ
VIETCOMBANK PHỐ HIẾN

Tiếp nối các hoạt động truyền thống về tìm hiểu lịch sử đấu tranh bảo vệ dân tộc của ông cha, Chi bộ 
cơ sở Vietcombank Phố Hiến đã tổ chức chương trình về nguồn cho các đảng viên tham quan Khu 
di tích chiến trường Điện Biên Phủ trong 02 ngày 25 - 26/06/2022.

Đ iểm đến đầu tiên của cuộc hành trình là ATK Thái Nguyên – nơi 
Bác Hồ và Trung ương Đảng đã lựa chọn đặt căn cứ chỉ huy 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong giai đoạn 1947 

- 1954. Tại đây, đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại 
Nhà tưởng niệm Đèo De. Sau đó, các đảng viên đã vào thăm bảo tàng 
ATK Định Hoá và di tích Tỉn Keo, nơi Bác Hồ và Bộ Chính trị có cuộc họp 
lịch sử quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch mở đầu cho 
những chiến thắng vĩ đại của dân tộc. 

Chi bộ cơ sở Vietcombank Phố Hiến chụp ảnh 
lưu niệm tại Hầm trung tâm của Tập đoàn  

cứ điểm Điện Biên Phủ.

Chi bộ 29 dâng hương tại Nhà tưởng niệm  
Đèo De – ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Tiếp tục hành trình, đoàn đến với trái tim của Thủ đô kháng chiến – ATK Tân Trào, Tuyên Quang. Qua 
những câu chuyện xúc động từ báo cáo viên tại khu di tích, mỗi đảng viên như được sống lại những ngày tháng 
chiến đấu gian khó nhưng đầy kiên cường của các chiến sĩ cách mạng với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất 
định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

Hành trình về nguồn đã khép lại nhưng tinh thần của chuyến đi với những kiến thức lịch sử cách mạng 
quý báu vẫn còn đọng lại mãi trong mỗi cán bộ đảng viên Chi bộ 29.

Bài và ảnh: PQLRRTH

Ngày 18/06/2022, Chi bộ 29 – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Trụ sở chính đã tổ chức 
chuyến hành trình về nguồn cho 32 đảng viên và quần chúng ưu tú đến từ Phòng Quản lý rủi ro 
tích hợp và Phòng Quản lý rủi ro tín dụng tại Khu di tích lịch sử ATK Định Hoá – Thái Nguyên và 
ATK Tân Trào – Tuyên Quang. 

HÀNH TRÌNH VỀ VỚI THỦ ĐÔ KHÁNG CHIẾN GIÓ NGÀN

Bài và ảnh: Thiều Thúy Linh

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH 
“THANG LONG RUN & WALK FOR LIFE 2022”

VIETCOMBANK THĂNG LONG  

Đ ây là lần đầu tiên Vietcombank Thăng Long tổ chức giải chạy 
và đi bộ quy mô lớn có sự tham gia của các cán bộ nhân viên 
(CBNV) chi nhánh và người thân. Chương trình gồm có hai 

phần: giải chạy cá nhân cự ly 3km cho nữ, 5km cho nam và giải đi bộ 
tập thể cho các phòng, ban tại chi nhánh.

Giải đã ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng của các vận động viên tham 
gia như: tốc độ cán đích của vận động viên nam về sớm nhất là 4,1 
phút/km, vận động viên nữ là 5,1 phút/km, 100% vận động viên tham 
gia giải đi bộ tập thể đạt vận tốc trung bình là 8,35 phút/km.Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm

Bế mạc giải chạy, Ban Tổ chức gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các vận động viên đã tham gia chương trình 
“Thang Long run & walk for life 2022”, tin tưởng sự thành công lần này sẽ là bước đệm cho những lần tổ chức 
sắp tới với quy mô mở rộng hơn, có sức lan tỏa hơn và sẽ trở thành hoạt động thường niên tại chi nhánh hàng 
năm.

“THU THIEM ON THE MOVE 2022”
LAN TỎA CHUYỂN ĐỘNG CÙNG GIẢI CHẠY

Bài và ảnh: Trần Tuấn Anh 

Sáng 26/06/2022, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Vietcombank Thăng Long đã phối hợp tổ chức 
chương trình “Thang Long run & walk for life 2022” với sự tham gia của 222 vận động viên.

Tiếp nối thành công của giải chạy Thu Thiem On The Move 2019, sáng ngày 19/06/2022, tại khu đô thị 
Sala Đại Quang Minh, Vietcombank Thủ Thiêm đã tổ chức giải chạy “Thu Thiem On The Move 2022”.

Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm

Tham dự giải chạy thường niên của Vietcombank 
được tổ chức tại khu vực Thành phố Hồ Chí 
Minh là sự góp mặt của hơn 400 vận động viên 

(VĐV), trong đó có nhiều VĐV đến từ các đơn vị như: 
Kho bạc Nhà Nước thành phố Thủ Đức, Công ty CP Tư 
vấn điện 2 (PECC2)...

Về phía Vietcombank có sự tham gia của các 
đồng chí lãnh đạo các phòng/ban Trụ sở chính tại khu 
vực phía Nam, các đồng chí Giám đốc/Phó Giám đốc 
các chi nhánh cùng cán bộ nhân viên Vietcombank 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong suốt hơn ba tiếng tranh tài tại các cự ly 
5, 10 và 21km, giải chạy đã ghi nhận nhiều thành tích 
xuất sắc cũng như sự nỗ lực hoàn thành chặng đua của 

VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG 

tôn vinh các vận động viên có thành tích tốt nhất tại mỗi cự ly tranh tài đã được Ban Tổ chức trao đến cho các 
vận động viên xứng đáng.

Phát biểu bế mạc giải chạy, Ban Tổ chức đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự góp mặt của các vận động viên 
tại giải chạy “Thu Thiem On The Move 2022” và tin tưởng sự thành công lần này sẽ tiếp tục là bước đệm hướng 
tới những giải chạy có quy mô lớn và có tính lan tỏa hơn trong tương lai.
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Toàn cảnh Giải chạy bộ và đạp xe

Bà Nguyễn Thị Tố Hương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc 
Vietcombank Nam Sài Gòn (đứng thứ 10 từ trái qua) trao quà và 

chụp ảnh lưu niệm với các cháu bé mồ côi.

S áng ngày 25/06/2022, Vietcombank 
Quảng Ngãi đã tổ chức giải chạy bộ và 
đạp xe với thông điệp “Gia đình vui 

vẻ, chia sẻ yêu thương” tại cung đường Tôn 
Đức Thắng - thành phố Quảng Ngãi. 

Chương trình đã thu hút sự tham gia 
đông đảo của CBNV và người thân, qua đó 
tạo sân chơi nâng cao thể chất và tinh thần 
của người lao động, tăng cường sự gắn kết 
giữa CBNV và gia đình với Vietcombank 
Quảng Ngãi.

Kết thúc Giải, Ban Tổ chức đã trao 
giải cho các cá nhân và gia đình về đích xuất 
sắc trong các hạng mục chạy cá nhân, chạy 
tiếp sức gia đình và đạp xe.

N hân kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam, tối ngày 
27/06/2022, Vietcombank Nam Sài Gòn đã tổ chức 
buổi nói chuyện với sự tham gia của Thạc sĩ Trần Lan 

Hương xoay quanh các chủ đề cân bằng giữa công việc và 
cuộc sống gia đình; kinh nghiệm để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi 
và hạnh phúc gia đình.

Dẫn lời cho buổi nói chuyện là một vở kịch nhỏ do 
Đoàn Thanh niên chi nhánh dàn dựng và biểu diễn, đã mang 
đến không khí vui vẻ, hồ hởi cho cả hội trường. Sau hơn 
hai tiếng trao đổi nhiệt tình với những chia sẻ hữu ích của  
Thạc sĩ Trần Lan Hương, buổi nói chuyện kết thúc thành công 
tốt đẹp, mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm có ý nghĩa cho 
những người tham gia, đặc biệt là những cán bộ trẻ.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm ngày Gia 
đình Việt Nam, chiều ngày 28/06/2022, chi nhánh đã phối 
hợp với UBMTTQ Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 
chương trình trao tặng quà cho 94 trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch 
COVID-19. 

Các hoạt động Vietcombank Nam Sài Gòn tổ chức có ý 
nghĩa vô cùng lớn, với hy vọng mỗi chúng ta đều có một gia 
đình hạnh phúc.

Vietcombank mừng ngày
Gia đình Việt Nam 28/06

VIETCOMBANK QUẢNG NGÃI VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN
Bài và ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng Bài và ảnh: Bùi Thị Anh Đào

Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại, phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ 
gia đình. Hiểu được điều đó, Vietcombank nói chung và các chi nhánh Vietcombank 
trên toàn quốc nói riêng đã có những hoạt động thiết thực mừng ngày Gia đình Việt 

Nam. Tạo điều kiện để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, 
hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế.

VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG 

VIETCOMBANK MÓNG CÁI
Bài và ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Móng Cái (ngoài cùng bên trái) trao giải Nhất cuộc thi ảnh 

“Gia đình - Nơi giữ lửa yêu thương”

Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 2022, 
Vietcombank Móng Cái đã tổ chức nhiều 
hoạt động ý nghĩa dành cho các gia đình cán 

bộ nhân viên của chi nhánh. 

Chi nhánh đã tổ chức cuộc thi ảnh “Gia đình 
- Nơi giữ lửa yêu thương” thu hút 35 tác phẩm dự 
thi đến từ 10 phòng, ban trong chi nhánh. Sau 05 
ngày bình chọn, các bức ảnh đã nhận được sự ủng 
hộ đông đảo của CBNV Vietcombank Móng Cái và 
quý khách hàng với tổng số lượt tương tác lên tới 
26.000 lượt. Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 01 
giải Nhì và 03 giải Ba cho các bức ảnh được bình 
chọn cao nhất.

Tiếp đó, chi nhánh đã tổ chức “Ngày hội gia 
đình Vietcombank Móng Cái năm 2022”. Chương 
trình đã thu hút sự tham gia của trên 200 thành 
viên là gia đình cán bộ nhân viên đang công tác tại 
chi nhánh với các hoạt động teambuilding cùng 
nhiều trò chơi sôi động, hấp dẫn, gắn kết. 

Các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội 
gia đình năm 2022 của chi nhánh đã tạo thêm sự 
gắn bó, đoàn kết, yêu thương giữa các thành viên 
trong từng mái ấm nhỏ cũng như đại gia đình  
Vietcombank Móng Cái.

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
(thứ 7 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các gia đình 

Vietcombank Hải Dương

Tối ngày 26/06/2022, Công đoàn Vietcombank 
Hải Dương đã phối hợp tổ chức chương trình 
“Family day 2022” gặp mặt các thế hệ lãnh đạo 

và cán bộ Vietcombank Hải Dương cùng người thân 
của cán bộ Vietcombank Hải Dương. Đây là sự kiện đầu 
tiên trong chuỗi các sự kiện hướng tới 20 năm thành 
lập chi nhánh Vietcombank Hải Dương (17/03/2003 - 
17/03/2023). 

Sự kiện “Family day 2022” được diễn ra trong 
không khí trang trọng, thân mật, đầm ấm, thu hút được 
sự tham gia của đông đảo cán bộ Vietcombank Hải 
Dương, người thân vào các chương trình như chương 
trình văn nghệ sôi động, chương trình minigame đặc 
sắc, chương trình bốc thăm may mắn… 

Các cán bộ Vietcombank Hải Dương đều có niềm 
tin rằng: gia đình “thứ hai” (ngôi nhà Vietcombank Hải 
Dương) chỉ thực sự gắn kết và phát triển khi gia đình 
“thứ nhất” (gia đình nhỏ của cán bộ chi nhánh) cũng 
gắn kết, hạnh phúc và phát triển. 

Với ý nghĩa đó, Vietcombank Hải Dương đã tổ 
chức ngày hội gia đình với mong muốn hai gia đình 
hòa làm một để các thành viên trong đại gia đình  
Vietcombank Hải Dương hiểu hơn về nhau và cùng hỗ 
trợ nhau trong công việc, trong cuộc sống.

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG
Bài: Trần Thu Hà - Ảnh: Phòng Kế toán

VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG 
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VIETCOMBANK BẮC ĐÀ NẴNG VIETCOMBANK BÌNH ĐỊNH

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG

Bài và ảnh: Bùi Thị Ngọc Tigôn Bài và ảnh: Phạm Ngọc Hiếu

Bài: Nguyễn Minh Tới

Các gia đình tham gia team building với tinh thần nhiệt huyết Team building chào mừng ngày hội gia đình

Trong hai ngày 25 - 26/06/2022, Vietcombank 
Bắc Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “Ngày 
hội gia đình năm 2022” nhằm tạo cơ hội để 

mỗi gia đình nhỏ của CBNV chi nhánh gặp gỡ, giao 
lưu và gắn kết với đại gia đình Vietcombank Bắc Đà 
Nẵng. 

Chiều ngày 25/06/2022, Vietcombank Bình Định 
đã tổ chức "Ngày hội gia đình Vietcombank Bình 
Định năm 2022" với chủ đề “Hạnh phúc gia đình, 

trọn tình yêu thương” tại Anantara Quy Nhơn Villas.

Ngày hội gia đình diễn ra trong không khí vui tươi, sôi 
động và nhận được sự tham gia nhiệt tình của tất cả 
các gia đình CBNV với nhiều hoạt động phong phú như: 
team building trên bãi biển, chụp ảnh lưu niệm, gala 
dinner trên bãi biển, chương trình văn nghệ, gameshow 
và công chiếu clip dự thi cuộc thi sản xuất clip về 05 giá 
trị văn hóa Vietcombank. 

Ngày 28/06/2022, Vietcombank Bình Dương đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác clip "Tổ 
ấm gia đình - Vững vàng tiến bước” nhân kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/06/2001 - 
28/06/2022). Sau hơn 01 tháng triển khai, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 12 tác phẩm dự thi đến 

từ các phòng, ban với nội dung phong phú, lan tỏa thông điệp của cuộc thi về xây dựng gia đình “No ấm, bình 
đẳng, hạnh phúc", không chỉ riêng từng gia đình nhỏ của cán bộ nhân viên mà là một đại gia đình Vietcombank 
Bình Dương luôn đong đầy tình yêu thương và gắn kết. 

Các tác phẩm được đánh giá lần lượt qua các vòng thi với tỷ trọng điểm tương ứng: vòng online trên 
trang fanpage nội bộ Vietcombank Bình Dương (70%) và đánh giá của Ban Giám khảo (30%). Kết quả, Ban Tổ 
chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích cho các tác giả/nhóm tác giả cùng 02 
giải tập thể cho hai phòng nghiệp vụ đã tích cực vận động đoàn viên tham gia và có nhiều tác phẩm đạt giải tại 
cuộc thi.

Bà Hoàng Thị Hằng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Chi nhánh chia sẻ: “Vietcombank Bắc Đà Nẵng mới 
được thành lập và đi vào hoạt động vừa tròn 6 tháng, 
đã dần ổn định và bước đầu đạt được những kết quả 
đáng khích lệ. Ngày hội gia đình được tổ chức với 
mong muốn tạo không khí vui tươi, đầm ấm, gắn bó 
và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBNV 
chi nhánh, góp phần tạo nên một tập thể đoàn kết, 
cùng chí hướng xây dựng chi nhánh lớn mạnh và 
phát triển bền vững”.

Chương trình "Ngày hội gia đình năm 2022" 
đã thu hút được đông đảo các thành viên gia đình 
CBNV tham gia và cùng nhau lưu lại những khoảnh 
khắc đáng nhớ cùng đại gia đình Vietcombank Bắc 
Đà Nẵng.

Thông qua các hoạt động tại ngày hội gia đình 
Vietcombank Bình Định, CBNV và người thân có được 
những phút giây gắn kết và xích lại gần nhau hơn. Ngoài 
ra, hoạt động còn giúp hiểu hơn về 05 giá trị văn hóa 
của Vietcombank: “Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi 
mới - Bền vững - Nhân văn”.

VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG 

Ngôi nhà thứ 2 của tôi

Vietcombank

Bùi Thị Kim Hồng

Ngôi nhà thứ 2 là gì anh chưa hiểu
Bữa cơm chiều với ánh mắt yêu thương

Nhìn long lanh như gửi gắm bao điều
Anh chợt hỏi về nơi em làm việc…

 
À, nơi ấy cơ quan em công tác

Có những người chung sứ mệnh được giao
Cùng xây lên thương hiệu thật tự hào

Chấp đôi cánh Vietcombank lớn mạnh.
 

Ngôi nhà ấy mọi người cùng đoàn kết
Tay nắm tay tiếp nối lửa đam mê
Dẫu đôi khi công việc khó trăm bề

Team chung sức vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Ở nơi ấy cũng là nơi chia sẻ
Những khó khăn riêng có của mỗi người

Chỉ cho nhau nhìn sự việc sáng tươi
Thêm nỗ lực để việc chung luôn tốt.

Qua chia sẻ mọi người thêm gắn kết
Càng cảm thông và tin tưởng lẫn nhau
Cùng chung tay chèo lái một con tàu

Vượt cánh sóng vươn mình ra biển lớn…
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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 


