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Quý độc giả thân mến,

Bạn đang cầm trên tay ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 351, số 
cuối cùng khép lại năm 2022, một năm thành công rực rỡ đối với 
Vietcombank của chúng ta. Hãy dành một chút thời gian để cùng 
Chung NIỀM TIN số 351 nhìn lại những thành quả mà cả tập thể lãnh 
đạo, cán bộ, nhân viên Vietcombank đã phấn đấu gặt hái trong năm 
qua.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Vietcombank đã liên tiếp 
được vinh danh với nhiều giải thưởng: 8 lần liên tiếp đạt Thương 
hiệu quốc gia Việt Nam; 7 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường 
làm việc tốt nhất Việt Nam; 3 lần liên tiếp là “Doanh nghiệp tiêu biểu 
vì người lao động”; dẫn đầu TOP 10 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 
Việt Nam và TOP 25 thương hiệu tài chính hàng đầu tại Việt Nam 
2022… Điều này một lần nữa khẳng định hiệu quả hoạt động cũng 
như vị trí hàng đầu của Vietcombank trong hệ thống ngân hàng tại 
Việt Nam.

Để ngày càng kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tạo ra bước đột 
phá về chất lượng dịch vụ, Ban lãnh đạo Vietcombank đã công 
bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ tại Trụ sở chính,  
Vietcombank Lào và một số chi nhánh.

Song song với đó, Chung NIỀM TIN số 351 chia sẻ đến bạn 
những thông tin, hình ảnh về các hoạt động ký kết hợp tác; triển khai 
mô hình hoạt động bán lẻ RTOM; hành trình về nguồn; các hoạt động 
an sinh xã hội đầy ý nghĩa nhân văn như: tài trợ học bổng, hiến máu 
tình nguyện, trao tặng nhà, thẻ BHYT, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”… 

Và cuối cùng, Ban Biên tập xin cảm ơn Quý độc giả đã đồng 
hành cùng Chung NIỀM TIN trong suốt thời gian vừa qua và mong 
bạn sẽ tiếp tục dành tình yêu thương cho những ấn phẩm sắp tới.

Kính chúc Quý độc giả có một mùa Giáng sinh an lành, năm 
mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công!
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Vietcombank lần thứ 8 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank phiên họp tháng 11/2022

Vietcombank triển khai chuyển đổi mô hình hoạt động bán lẻ RTOM tại Vietcombank Quảng Nam

Vietcombank tham dự chương trình kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty CP Khu công nghiệp  
Đình Vũ (Deep C)

Vietcombank Bình Dương tổ chức Hội thảo đầu tư cùng FWD

Vietcombank Đồng Tháp diễn tập xử lý tình huống phòng, chống cướp tài sản tại quầy giao dịch phòng 
Ngân quỹ và phòng máy ATM

Trân trọng, 
 Ban Biên tập

Góc phổ biến pháp luật

59Văn hóa & Đời sống
 Vietcombank tổ chức hành trình về nguồn
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VIETCOMBANK  
LẦN THỨ 8 LIÊN TIẾP

Tham dự Lễ công bố có: đồng chí (đ/c) Phạm Minh 
Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính 
phủ Nước CHXHCN Việt Nam; đ/c Trần Tuấn 

Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung 
ương; đ/c Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ 
tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam; lãnh 
đạo các bộ/ban/ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo 
UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,  

ĐẠT THƯƠNG HIỆU 
QUỐC GIA VIỆT NAM 

Bài: Minh Yến - Ảnh: Lê Hồng Quang 

Tối 02/11/2022, tại Trung tâm Hội nghị 
quốc gia (Hà Nội), Cục Xúc tiến  
thương mại Bộ Công thương đã tổ chức 
Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu 
quốc gia (THQG) Việt Nam lần thứ 8, 
chương trình được truyền hình trực tiếp 
trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam 
(VTV1). Tại đây, Vietcombank vinh dự  
lần thứ 8 liên tiếp được bình chọn  
Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang)  
trao Biểu trưng và đ/c Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Hội đồng 

Thương hiệu quốc gia Việt Nam (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) tặng hoa cho  
đ/c Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 

sở/ban/ngành địa phương, đại diện lãnh đạo các  
doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 
Việt Nam.

Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) có đ/c Phạm Mạnh Thắng - Phó 
Tổng Giám đốc cùng một số phòng liên quan tại Trụ 
sở chính.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 
là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài 
hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát 
triển thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ  
doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu mạnh 
trong nền kinh tế để quảng bá hình ảnh đất nước  
Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng,  
tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các  
doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và 
quốc tế. Từ năm 2003 đến nay, Bộ Công thương đã 
phối hợp chặt chẽ với các bộ/ngành liên quan tiến 

Việc Vietcombank liên tiếp 
8 lần đạt Thương hiệu quốc gia 
Việt Nam đã thể hiện hiệu quả 
hoạt động, ổn định, chất lượng tài 
sản vượt trội và dịch vụ đa dạng 
uy tín trong hệ thống ngân hàng 
Việt Nam. Với phương châm hành 
động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền 
vững” và quan điểm chỉ đạo điều 
hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - 
Sáng tạo”, năm 2022, toàn hệ thống  
Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu  
và đạt được những kết quả kinh 
doanh tích cực: quy mô kinh doanh 
tăng trưởng tốt, chất lượng tín dụng 
được kiểm soát chặt chẽ, kết quả  
kinh doanh đảm bảo tiến độ. 

Cùng với đó, Vietcombank  
tích cực triển khai Chương trình 
phục hồi, phát triển kinh tế - xã 
hội của Chính phủ, đặc biệt là 
triển khai chính sách hỗ trợ lãi 
suất từ ngân sách Nhà nước đối 
với khoản vay thương mại của  
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh  
doanh trong giai đoạn 2022 - 2023  
và các giải pháp hỗ trợ khác của  
ngành Ngân hàng, nhằm tháo gỡ 
khó khăn cho người dân và doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
song song với việc không ngừng  
đổi mới chất lượng sản phẩm dịch 
vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn  
nhu cầu của khách hàng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo,  
thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt 
liệt chúc mừng 172 doanh nghiệp  
có sản phẩm đạt Thương hiệu  
quốc gia năm 2022, đồng thời ghi 
nhận, đánh giá cao nỗ lực và những 
đóng góp quan trọng của cộng đồng 
doanh nghiệp, doanh nhân Việt 
Nam. Việc xây dựng Thương hiệu 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (hàng đầu, thứ 5  
từ phải sang) và đ/c Nguyễn Hồng Diên -  

Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia 
Việt Nam (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang), đ/c Phạm Mạnh Thắng - 

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (đứng hàng 2, thứ 2 từ  
trái sang) cùng các doanh nghiệp chụp ảnh

TIÊU ĐIỂM

hành lựa chọn tôn vinh các doanh nghiệp đạt tiêu 
chuẩn đáp ứng các giá trị của chương trình là Chất 
lượng - Đổi mới - Sáng tạo - Năng lực - Tiên phong. 

Năm 2022, kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia 
lần thứ 8 tiếp tục thu hút được sự quan tâm tham 
gia của trên 1.000 doanh nghiệp thuộc các ngành 
nghề, lĩnh vực khác nhau trên cả nước. Sau hơn 9 
tháng phát động và triển khai hoạt động xét chọn, Bộ 
trưởng Bộ Công Thương - Chủ tịch Hội đồng Thương 
hiệu quốc gia Việt Nam đã ban hành Quyết định số  
1977/QĐ-BCT công nhận 172 doanh nghiệp với tổng 
số 325 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 
năm 2022. Theo đó, Vietcombank vinh dự lần thứ 8 
liên tiếp được bình chọn Thương hiệu quốc gia Việt 
Nam.

quốc gia là một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa có tính  
cấp bách, vừa mang tính chiến lược, có phạm vi rộng, nhiều việc phải 
làm với tác động, ảnh hưởng lớn, đòi hỏi sự vào cuộc và nỗ lực của cả 
hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt cộng 
đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đây là nguồn lực của từng doanh  
nghiệp, nhưng cũng là của quốc gia, nên việc xây dựng và giữ gìn thương 
hiệu quốc gia có tầm quan trọng chiến lược đối với doanh nghiệp và đất  
nước.

 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp Thương hiệu 
quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát huy truyền 
thống đoàn kết, gắn bó vì lợi ích của doanh nghiệp gắn với lợi ích quốc 
gia, dân tộc, nỗ lực vượt khó, từng bước cải thiện vững chắc năng lực 
cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển nhanh 
và bền vững của đất nước.

Với tinh thần trách nhiệm cao, khí thế và niềm tin của cả nước 
cũng như đội ngũ doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng trong 
thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí 
của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Phấn đấu đến năm 
2030, Việt Nam sẽ có hơn 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt  
Nam, góp phần khẳng định Việt Nam là quốc gia có hàng hóa và dịch vụ 
chất lượng, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.
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Bài và ảnh: Lê Hồng Việt

Đến dự buổi lễ có: đ/c Nguyễn Đình Khang - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 

chương trình; đ/c Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội; đ/c Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên 
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đ/c Lê 
Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội.

Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) có: ông Hồng Quang - Thành viên 
HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công 
đoàn Vietcombank cùng đại diện Văn phòng Công 
đoàn và phòng Quan hệ công chúng. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Đình 
Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình - tin tưởng và hy 
vọng những doanh nghiệp được vinh danh ngày hôm 
nay cũng như những lần tôn vinh trước sẽ tiếp tục 

Ngày 16/11/2022, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động  
Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Liên đoàn Thương mại  

và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao Báo Lao Động trực tiếp thực hiện đã tổ chức Lễ Vinh danh  
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2022, truyền hình trực tiếp trên VTV1,  

Đài Truyền hình Việt Nam.

phát huy vai trò là những nhân tố tích cực đi đầu,  
tiếp tục toả sáng, giữ vững được những thành quả  
đã đạt được, tiếp tục có nhiều đổi mới, cố gắng trong 
việc chăm lo đời sống của người lao động, coi người 
lao động là tài sản vô giá, nguồn vốn quý của doanh 
nghiệp để không ngừng xây dựng, vun đắp, phát 
 triển. Để từ đó nhân lên nhiều hơn nữa doanh  
nghiệp quan tâm, chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, 
nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động; 
động viên khích lệ người lao động gắn bó, cố gắng 
phấn đấu vì doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững. 

Chương trình bình chọn và vinh danh những 
doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi 
trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động 
hài hòa, ổn định, tiến bộ nhằm tiến tới phát triển bền 
vững trong quá trình hội nhập và phát triển. Bảng xếp 
hạng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" được 
cập nhật hằng năm và Giải thưởng được trao 3 năm/
lần.

 Đ/c Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI (bên phải) trao Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” 
của VCCI và đ/c Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập báo  
Lao Động (bên trái) tặng Kỷ niệm chương cho ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự,  

Chủ tịch Công đoàn Vietcombank 

 Lễ Vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người 
lao động” năm 2022 đã vinh danh 62 doanh nghiệp 
được xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao 
động” là một bằng chứng đáng tin cậy của doanh  
nghiệp không chỉ trong việc đóng góp cho sự phát 
triển, tiến bộ về kinh tế xã hội và con người, mà còn 
là "chứng chỉ” xác nhận doanh nghiệp là một trong 
những nơi cung cấp chỗ làm việc tốt nhất cho người 
lao động. 

Đại diện cho Vietcombank, ông Hồng Quang - 
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank chia sẻ: “Giải thưởng 
“Doanh nghiệp vì người lao động” Vietcombank đạt 
được trong thời gian qua góp phần nâng tầm vị thế 
của người lao động Vietcombank đồng thời khẳng 
định trách nhiệm và là sự cam kết của Đảng ủy, Ban 
lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Vietcombank 
trong công tác chăm lo, đảm bảo, gia tăng quyền lợi 
của người lao động Vietcombank. Chúng tôi cũng cho 
rằng giải thưởng này thật sự có ý nghĩa to lớn trong 
việc nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, 
tổ chức công đoàn cũng như toàn xã hội về nguồn lực 
quý giá nhất là con người, động viên Vietcombank 
và cộng đồng các doanh nghiệp chăm lo tốt hơn cho 
người lao động, thực hiện tốt chủ trương của Đảng 
và Nhà nước, góp phần thực hiện an sinh xã hội, tạo  
động lực phát triển cho cả nền kinh tế".

Đây là lần thứ 3 Vietcombank được nhận Giải 
thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”. 
Nhận giải thưởng vào thời điểm cán bộ, đoàn viên, 
người lao động đang ra sức thi đua lập thành tích 
chào mừng 60 năm thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn các 
cấp tiến tới Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam là hết 
sức có ý nghĩa.

Công đoàn Vietcombank sẽ tiếp tục phát huy 
vai trò người đại diện tin cậy của người lao động; là 
chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng ủy và Ban lãnh 
đạo; là cầu nối hữu hiệu giữa Ban lãnh đạo với đoàn 
viên, người lao động; triển khai thực hiện tốt công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực đẩy mạnh toàn 
diện các phong trào thi đua gắn với mục tiêu kinh  
doanh cụ thể, các mục tiêu chuyển đổi số; chú trọng 
phát động thi đua lao động giỏi, sáng tạo, phát huy 
sáng kiến, cải tiến trong quy trình nghiệp vụ, số hóa 
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng...”.

Trong nhiều năm qua, Vietcombank liên tiếp 
được vinh danh “Doanh nghiệp vì Người lao động”, 
“Giải thưởng Doanh nghiệp vì Người lao động” và  
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”; vinh dự 
2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen  
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

Đ/c Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình;  
đ/c Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đ/c Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch 

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đ/c Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;  
ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (hàng 2, thứ 2 từ phải sang)  

chụp ảnh kỷ niệm cùng các doanh nghiệp khác được VCCI vinh danh 

TIÊU ĐIỂM
Vietcombank 3 lần liên tiếp được vinh danh 

“DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU  
VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG”
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TIÊU ĐIỂM
VIETCOMBANK DẪN ĐẦU  

CÁC NGÂN HÀNG 

DOANH NGHIỆP LỢI NHUẬN  
TỐT NHẤT VIỆT NAM

TRONG TOP

Bài và ảnh: Trần Mỹ Trang

Ngày 25/10/2022, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng 
Báo điện tử VietNamNet tổ chức Lễ công bố TOP 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022.

Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng từ Ban tổ chức

Bảng xếp hạng PROFIT500 - TOP 500 doanh  
nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam bước sang 
năm thứ 6 trên chặng đường tìm kiếm, ghi 

nhận và tôn vinh thành tích xứng đáng của các doanh  
nghiệp hoạt động hiệu quả, có khả năng tạo lợi nhuận 
cao và bền vững, là trụ cột phát triển của kinh tế nước 
nhà. 

Đặc biệt, danh sách TOP 50 doanh nghiệp lợi 
nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2022 cũng được chính 
thức vinh danh trong buổi lễ. Đây là kết quả dựa trên 
nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report, 
tôn vinh những đại diện có hoạt động kinh doanh tốt 
và tiềm năng tăng trưởng cao, không ngừng tìm tòi, 
sáng tạo và linh biến trong kinh doanh, có trách nhiệm 
xã hội và trách nhiệm cộng đồng, từ đó góp phần vào 
sự phát triển và phồn vinh của nền kinh tế nước nhà. 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  
(Vietcombank) vinh dự được bình chọn trong TOP 50 
doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2022 
với vị trí dẫn đầu các ngân hàng thương mại Việt Nam 
thuộc TOP 10 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất.

Vietnam Report cho biết: phân tích từ dữ liệu 
thống kê trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kép 
về lợi nhuận (CAGR) trung bình của tất cả các doanh  
nghiệp trong PROFIT500 là 10,12%, trong đó, ngành 
Tài chính đạt mức 17,3%. Đây cũng được xem là những 
ngành có tiềm năng tăng trưởng và góp phần tích cực 
cho đà phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong thời 
gian sắp tới.

TIÊU ĐIỂM
VIETCOMBANK DẪN ĐẦU

Bài và ảnh: Bùi Hồng Hải

THƯƠNG HIỆU TÀI CHÍNH 
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2022 

Ngày 27/10/2022, tại Hội nghị Thương hiệu 2022, thương hiệu Vietcombank tiếp tục đứng đầu danh sách 
"25 Thương hiệu tài chính dẫn đầu 2021" do Forbes Việt Nam bình chọn.

Hội nghị Thương hiệu 2022 là sự kiện thường 
niên do Forbes Việt Nam tổ chức nhằm cung 
cấp những xu hướng mới nhất về xây dựng 

thương hiệu trong doanh nghiệp.  Đây cũng là nơi quy 
tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, lãnh 
đạo cấp cao từ các doanh nghiệp hàng đầu trong nước 
và quốc tế, cùng nhau thảo luận chuyên sâu các vấn 
đề quan trọng của nền kinh tế hiện tại, các giải pháp 
kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng giá trị thiết 
thực hướng đến thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng 
doanh nghiệp và tiến bộ xã hội.

Trong khuôn khổ sự kiện, Forbes Việt Nam tổ 
chức Lễ vinh danh "25 thương hiệu tài chính dẫn đầu 
2021". TOP 10 vị trí dẫn đầu vẫn tiếp tục thuộc về 
nhóm Ngân hàng có thương hiệu Vietcombank vững 
vàng ở vị trí thứ nhất có giá trị thương hiệu lên tới 
705 triệu USD.

Kể từ năm 2021, Forbes Việt Nam tập trung 
tính toán giá trị thương hiệu của các công ty trong 
cùng một lĩnh vực cụ thể nhằm mở rộng đối tượng 
tính toán và tập trung chuyên sâu trong từng lĩnh 
vực. Theo nguyên tắc chung, lợi nhuận của các doanh  
nghiệp có phần tạo ra từ tài sản hữu hình và vô hình. 
Vì vậy, thương hiệu có đóng góp vào lợi nhuận, đó 
chính là giá trị thương hiệu. Danh sách này bao gồm 

Đại diện Vietcombank, bà Phan Thị Thanh Tâm -  
Phó Trưởng Văn phòng đại diện tại khu vực phía Nam vinh dự  

nhận giải thưởng TOP 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021 
do Forbes bình chọn

Đại diện Vietcombank (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại diện đơn vị 
thuộc TOP 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021

25 thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài 
chính bao gồm: ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. 
Tổng giá trị thương hiệu các công ty tài chính hàng 
đầu Việt Nam trong năm 2022 đạt hơn 3,94 tỉ USD, 
giảm nhẹ so với thống kê năm 2021.

Vietcombank là doanh nghiệp liên tục đứng 
trong top đầu các danh sách xếp hạng của Forbes Việt 
Nam, cũng như luôn có mặt trong danh sách Global 
2000 của Forbes. Điều này được thể hiện qua hoạt 
động hiệu quả, ổn định, chất lượng tài sản vượt trội 
và có thu nhập từ dịch vụ đa dạng bậc nhất trong hệ 
thống ngân hàng Việt Nam. 

Trải qua hành trình gần 60 năm thành lập và 
phát triển, Vietcombank đã có những đóng góp to lớn 
cho sự phát triển của kinh tế đất nước, tạo ra những 
ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính 
khu vực. Với phương châm hành động “Chuyển đổi - 
Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành 
“Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, 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 
không ngừng đổi mới chất lượng sản phẩm dịch vụ, 
đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
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TIÊU ĐIỂM

 CÓ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM
7 NĂM LIÊN TIẾP LÀ NGÂN HÀNG

Vietcombank 

Bài và ảnh: Trần Mỹ Trang

Vừa qua, Cộng đồng nghề nghiệp Anphabe kết hợp với Công ty nghiên cứu thị trường Intage vừa công bố 
danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022. Với kết quả khảo sát năm nay, Vietcombank 
duy trì vị thế dẫn đầu trong 7 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Thị Minh Hải - Phó Trưởng  
Văn phòng đại diện khu vực phía Nam (đứng giữa)  

nhận chứng nhận từ Ban tổ chức

TOP 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022 (theo Anphabe)

Năm 2022, là mùa thứ 9 Anphabe công bố danh 
sách này. Vietcombank tiếp tục khẳng định vị 
thế là ngân hàng có môi trường làm việc hấp 

dẫn nhất khi được bình chọn xếp thứ 1 toàn ngành 
Ngân hàng, xếp thứ 3 toàn thị trường Việt Nam và 
trong TOP 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà 
tuyển dụng hấp dẫn nhất. 

Với kết quả trên, Vietcombank duy trì vị thế 
dẫn đầu trong 7 năm liên tiếp là ngân hàng có môi 
trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam. Với phương 
châm lấy người lao động (NLĐ) làm trung tâm, những 
năm qua, Vietcombank luôn nỗ lực chăm lo cho đời 
sống của cán bộ, nhân viên và liên tiếp nhiều năm nằm 
trong top doanh nghiệp có môi trường làm việc hấp 
dẫn nhất.

Bước sang mùa thứ 9, khảo sát “Nơi làm việc 
tốt nhất Việt Nam” tiếp tục thu hút đông đảo 57.939 
người đi làm có kinh nghiệm trên toàn quốc bình chọn 
cho nơi làm việc họ khao khát và ưu tiên gia nhập theo 
nhiều tiêu chí. Trong thời gian từ tháng 04 đến tháng 
09 năm 2022, khảo sát đo lường “Sức hấp dẫn Thương 
hiệu nhà tuyển dụng” (THNTD) của 515 doanh nghiệp 
hàng đầu theo 20 ngành nghề. 

Khảo sát và chương trình vinh danh được sự 
bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và công nghiệp 
Việt Nam - VCCI. Phương thức khảo sát và xếp hạng 
được thực hiện độc lập và có bên thứ 3 là Công ty  
nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới tại Việt Nam 
là Intage kiểm chứng để đảm bảo tính khách quan của 
giải thưởng.

Trải qua hành trình gần 60 năm thành lập và 
phát triển, Vietcombank đã có những đóng góp to lớn 
cho sự phát triển của kinh tế đất nước, tạo ra những 
ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu 
vực. Kết quả khảo sát năm 2022 tiếp tục cho thấy tính 
đồng bộ, hiệu quả và bền vững trong hoạt động quản 
trị điều hành, phát triển nguồn nhân lực cũng như 
xây dựng môi trường làm việc gắn bó, hạnh phúc của  
Vietcombank.

Trong nhiều năm qua, Vietcombank liên tiếp 
được vinh danh là “Doanh nghiệp vì Người lao động”, 
“Giải thưởng Doanh nghiệp vì Người lao động” và  
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” của các 
cấp ngành, đặc biệt đã có 02 lần nhận Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ về thành tích này.

SỰ KIỆN

PHIÊN HỌP THÁNG 11/2022
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK 

Bài và ảnh: Đặng Kim Thành 

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

chủ trì Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank phiên họp tháng 11/2022

Sáng ngày 03/11/2022, Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ  
hàng tháng, phiên họp tháng 11/2022.

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời, có đồng 
chí (đ/c) Vũ Việt Phương - Phó Vụ trưởng 
Vụ Theo dõi công tác phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực - Ban Nội chính Trung ương. Về phía  
Vietcombank có: đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
(DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội 
nghị, cùng sự tham dự có 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 các phòng, ban: Tổ chức và 
Nhân sự; Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp; 
Giám sát và Kiểm tra hoạt động; Văn phòng.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị triển khai các nội dung: (i) Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh tháng 10/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022. (ii) Báo cáo kết quả thực hiện 
công tác Đảng tháng 10/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022. (iii) Dự thảo Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng 
cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. (iv) Các công tác khác…
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SỰ KIỆN

DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG  
VÀ ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2022

ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG 

Bài và ảnh: Đặng Kim Thành

Lớp học vinh dự được đón đồng chí (đ/c) Đỗ 
Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy  
Vietcombank đến tham dự và phát biểu chỉ đạo. 

Lớp học có sự tham gia giảng dạy của các báo cáo  
viên có nhiều bề dày kinh nghiệm. 

Ngày 25/10/2022, Vietcombank đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho  
265 học viên là đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc. 

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank 
phát biểu khai giảng lớp học

Quang cảnh lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đ/c Đỗ Việt Hùng 
- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank đã 
nhận định: “Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII đã đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm 
kỳ. Trong đó, công tác phát triển Đảng là một nhiệm 
vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhân 
tố bảo đảm cho sự ổn định và phát triển của tổ chức 
Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên. Do vậy, bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động 
kinh doanh, Đảng uỷ Vietcombank luôn quan tâm 
chăm lo, chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

Đ/c Đỗ Việt Hùng quán triệt: Lớp bồi dưỡng kết 
nạp Đảng là điều kiện bắt buộc để được xem xét kết 

nạp Đảng, đồng thời là cơ hội để các quần chúng ưu tú 
nâng cao nhận thức về Đảng và hiểu biết về chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đ/c Phó Bí thư 
Thường trực đề nghị mỗi học viên cần nêu cao ý thức 
học tập; nghiêm túc, tập trung để tiếp thu đầy đủ nội 

dung chương trình học tập; chấp hành nghiêm chỉnh 
mọi nội quy của lớp học. 

Lớp học diễn ra từ ngày 25 - 28/10/2022 với 
các chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt 
Nam; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 27/10/2022, 
toàn thể lớp học đã tham gia chuyến đi thực tế tại Khu 
di tích lịch sử Phủ Chủ tịch và Khu di tích Trung ương 
thời kỳ chống Mỹ (K9 - Đá Chông).

SỰ KIỆN

LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

Bài: Xuyến Chi - Ảnh: Duy Thanh

Ngày 27/10/2022, Vietcombank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

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 Hội nghị

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên 
HĐQT trình bày báo cáo kết quả công tác Đảng 9 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Tham dự Hội nghị, về phía các Ban Đảng Trung 
ương có: đồng chí (đ/c) Vũ Việt Phương - Phó 
Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác 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.

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; đ/c Đỗ Việt 
Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên 
HĐQT; đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách Ban điều hành cùng các đồng chí là Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Phạm Quang 
Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
nhấn mạnh: Trong 9 tháng đầu năm 2022, bám sát các 
chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW về những 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và đặc biệt là Chỉ thị 
01 của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, Ban Thường vụ, Ban 
Chấp hành Đảng bộ Vietcombank đã tiếp tục phát huy 
tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức 
lãnh đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh và 
công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị đã nghe đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT báo cáo kết 
quả công tác Đảng trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 
trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Theo đó, Đảng ủy 
Vietcombank và các cấp ủy Đảng trực thuộc đã chủ 
động lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị 
quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước.

Với nỗ lực quyết tâm cao của các đơn vị trong 
toàn hệ thống, công tác xây dựng Đảng và hoạt động 
kinh doanh của Vietcombank đã đạt được những kết 
quả đáng ghi nhận: Hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch 
phát triển đảng viên mới; Quy mô kinh doanh tăng 
trưởng, cơ cấu kinh doanh được chuyển dịch theo 
hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững. 
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SỰ KIỆN
ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK ĐẠT NHIỀU GIẢI CAO 

TẠI HỘI THAO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC ĐẢNG 
LẦN THỨ I NĂM 2022 

Bài và ảnh: Đặng Kim Thành

Tham dự khai mạc Hội thao có 
đồng chí (đ/c) Nguyễn Long Hải 
- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng 
ủy Khối DNTW. Cùng dự, còn có các đ/c 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đ/c 
Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch thành phố 
Hà Nội; lãnh đạo cấp ủy các cấp thuộc 
Đảng ủy Khối DNTW. Về phía Đảng ủy  
Vietcombank, có đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó 
Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê 
Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối 
DNTW cho biết: trong những năm qua, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối và 
Đảng ủy trực thuộc, hoạt động thể dục 
thể thao đã được các doanh nghiệp,  
ngân hàng, đơn vị trong Khối DNTW 
quan tâm chăm lo và phát huy hiệu quả 
tích cực trong việc nâng cao sức khỏe, 
làm phong phú đời sống văn hóa tinh 
thần của người lao động, góp phần nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu đổi mới, phát triển doanh  
nghiệp và sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Hội thao cán 
bộ làm công tác Đảng lần thứ I diễn ra 
trong bối cảnh cán bộ, đảng viên, người 
lao động trong Khối đã và đang ra sức 
thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 
quyết Đại hội hội Đảng bộ Khối lần thứ 

Trong 2 ngày 17 và 18/10/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Hội thao  
cán bộ làm công tác Đảng lần thứ I năm 2022. Đây là hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập  
Đảng bộ Khối DNTW (11/4/2007 - 11/4/2022) và ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW và lãnh đạo các đơn vị 
trong Khối tham dự lễ khai mạc Hội thao

III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua  
Hội thao nhằm tạo sân chơi, giao lưu, gắn kết giữa các Đảng ủy trực 
thuộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đẩy mạnh phong trào 
rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại của đội ngũ cán bộ làm 
công tác Đảng trong Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
Đồng chí Lê Văn Châu cũng đề nghị đội ngũ trọng tài, vận động viên 
chấp hành nghiêm nội quy, điều lệ của Ban tổ chức và giữ vững kỷ 
luật trong thi đấu, thi đua giành nhiều thành tích cao trong Hội thao.

Tại Hội thao, các vận động viên tranh tài ở 07 môn với 11 nội 
dung thi đấu. Đoàn vận động viên của Đảng ủy Vietcombank tham gia 
7 nội dung gồm: cầu lông, bóng bàn, tennis, kéo co, bi lắc, cờ vua và cờ 
tướng. Với quyết tâm cao, tinh thần cống hiến, Đoàn Vietcombank đã 
xuất sắc giành giải Ba toàn đoàn. Các nội dung thi đấu cũng đạt nhiều 
thứ hạng: giải Nhì môn bi lắc; giải Ba môn bóng bàn, nội dung đôi nam 
nữ; giải Ba môn tennis, nội dung đôi nam.

SỰ KIỆN

Đoàn vận động viên Đảng ủy Vietcombank tham dự Hội thao Hình ảnh thi đấu của các VĐV đoàn thể thao Đảng ủy Vietcombank

Hình ảnh thi đấu của các VĐV đoàn thể thao Đảng ủy Vietcombank

Sau 2 ngày thi đấu với tinh thần “Khỏe để xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tinh thần thể thao đoàn kết, 
trung thực, Hội thao đã thành công tốt đẹp. Hội thao 
được tổ chức với ý nghĩa chào mừng các sự kiện lớn 
của Đảng, của đất nước, tăng cường giao lưu gắn kết 
giữa các đảng ủy trong Khối DNTW, nâng cao đời sống 
văn hóa tinh thần, rèn luyện thân thể của đội ngũ cán 
bộ làm công tác Đảng trong Khối DNTW.

Hình ảnh thi đấu của các VĐV đoàn thể thao Đảng ủy Vietcombank
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SỰ KIỆN

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
LÀM VIỆC VỚI VIETCOMBANK

Bài và ảnh: Đặng Kim Thành

VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ CHẾ,
 CHÍNH SÁCH CHO DNNN QUY MÔ LỚN

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách  
Ban điều hành Vietcombank phát biểu tại buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc tại Vietcombank

Sáng ngày 31/10/2022, Đoàn khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có buổi làm việc  
với Vietcombank về việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách cho DNNN quy mô lớn. 

Đoàn khảo sát của Bộ KH&ĐT do ông Trần Duy 
Đông - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm trưởng 
đoàn. Cùng tham gia đoàn, có các thành viên: 

ông Lê Mạnh Hùng - Cục trưởng Cục phát triển Doanh 
nghiệp; ông Nguyễn Đức Trung - Phó Cục trưởng Cục 
Phát triển doanh nghiệp; ông Lê Văn Cương - Phó Vụ 
trưởng Vụ Tài chính tiền tệ; bà Vũ Thị Châu Quỳnh - 
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, cùng lãnh đạo một số Vụ 
liên quan.

Về phía Vietcombank, có: ông Nguyễn Thanh 
Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành; 
ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng cùng các ông, bà 
là đại diện, lãnh đạo các đơn vị.

Thay mặt cho Vietcombank, ông Nguyễn Thanh 
Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành 
đã giới thiệu và trình bày sơ lược với Đoàn công tác 
về lịch sử hình thành và phát triển của Vietcombank; 
những hỗ trợ của Vietcombank dành cho khách hàng, 
doanh nghiệp và nhân dân trong đại dịch COVID-19 
vừa qua, cũng như cung cấp các thông tin liên quan để 
phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách cho DNNN quy 
mô lớn. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ 
KH&ĐT Trần Duy Đông đã đánh giá cao Vietcombank 
trong công tác chuẩn bị thông tin, nội dung làm việc. 

Các thông tin do Vietcombank cung cấp, trao đổi rất có 
ý nghĩa, hữu ích cho Đoàn công tác trong việc xây dựng 
Đề án. Thứ trưởng Trần Duy Đông đánh giá kết quả 
hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của 
Vietcombank cũng như các hoạt động Vietcombank 
đã thực hiện theo định hướng chung, thể hiện vai trò 
là ngân hàng chủ đạo trong hệ thống ngân hàng Việt 
Nam. Thứ trưởng Trần Duy Đông mong muốn, trong 
thời gian tới, Vietcombank tiếp tục giữ vững và phát 
huy vai trò của mình, đáp ứng kỳ vọng của Nhà nước; 
tiên phong, đi đầu trong công tác chuyển đổi Ngân 
hàng số, áp dụng các chính sách, sản phẩm mới, thanh 
toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử… để 
đem lại nhiều lợi ích cho xã hội và người dân; tiếp tục 
tham gia huy động tín dụng cho các công trình trọng 
điểm, quy mô lớn của đất nước, những công trình 
năng lượng xanh…

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Vietcombank, ông 
Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
Ban điều hành cầu thị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của 
đoàn công tác, coi đó là những gợi mở, định hướng để 
Vietcombank hoàn thiện trong kế hoạch/đề án triển 
khai. Vietcombank nghiêm túc tiếp thu và quán triệt 
thực hiện trong thời gian tới.

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK VÀ EXIMBANK THÁI LAN
 ký kết Thỏa thuận hợp tác 

thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương 
Bài: Nguyễn Ngọc Quang - Ảnh: TTXVN 

Chiều ngày 16/11/2022, Vietcombank và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Thái Lan (Eximbank Thái Lan)  
đã ký kết Thỏa thuận thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương trước sự chứng kiến của Chủ tịch 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan Prayuth  
Chan-ocha trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn 
Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ  
16 - 19/11/2022. 

Đại diện Vietcombank, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc  
phụ trách Ban điều hành (bên trái) và đại diện Eximbank Thái Lan,  

TS. Rak Vorrakitpokatorn - Tổng Giám đốc (bên phải) ký kết Thỏa thuận hợp tác 
trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc 

và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha

Đại diện Vietcombank ký kết Thỏa thuận là ông Nguyễn 
Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều 
hành và đại diện ký kết phía Eximbank Thái Lan là TS. Rak  

Vorrakitpokatorn - Tổng Giám đốc của ngân hàng. 

Eximbank Thái Lan là ngân hàng chuyên doanh về xúc 
tiến thương mại và đầu tư thuộc sở hữu của Chính phủ Thái Lan, 
được quản lý trực tiếp bởi Bộ Tài chính Thái Lan, có mục tiêu hoạt 
động nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Thái Lan với các 
thị trường nước ngoài. Trong khi đó, Vietcombank là ngân hàng 
thương mại hàng đầu Việt Nam với thế mạnh về thanh toán quốc 
tế, tài trợ thương mại và hệ thống các sản phẩm dịch vụ đa dạng 
và chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng là các 
nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư 
Thái Lan.

Kế thừa Biên bản ghi nhớ về hợp 
tác được hai ngân hàng ký cuối năm 2020, 
Thỏa thuận mới nhằm cụ thể hóa các hoạt 
động trọng tâm trong thúc đẩy xúc tiến đầu 
tư và tài trợ thương mại song phương, tập 
trung vào các nghiệp vụ thanh toán quốc 
tế, tài trợ thương mại, đồng tài trợ dự án, 
cho vay khách hàng trên cơ sở bảo lãnh của 
mỗi bên. Phạm vi hợp tác không chỉ dừng 
lại tại thị trường Việt Nam, Thái Lan mà sẽ 
mở rộng sang các quốc gia khác trong khu 
vực. Hai bên hướng tới gia tăng quy mô 
giao dịch tài trợ thương mại, đồng tài trợ 
dự án lên mức ~250 triệu USD trong năm 
đầu tiên và tiếp tục đạt mức tăng trưởng 
mạnh trong các năm tiếp theo. 

Thỏa thuận thúc đẩy thương mại và 
đầu tư song phương giữa Vietcombank và 
Eximbank Thái Lan được kỳ vọng sẽ góp 
phần thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài của Thái Lan vào Việt Nam, tăng 
cường hơn nữa quan hệ thương mại và 
đầu tư song phương cũng như hỗ trợ các 
doanh nghiệp của hai nước đẩy mạnh hợp 
tác kinh doanh.
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SỰ KIỆN

Đ/c Phạm Thị Hương Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn 
Vietcombank, Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn trình bày  

kế hoạch tổ chức các chuỗi sự kiện chào mừng  
60 năm thành lập Vietcombank

phòng Công đoàn, Phó Trưởng Ban Tài chính - Nữ 
công Công đoàn Vietcombank trình bày báo cáo công 
khai quyết toán tài chính Công đoàn Vietcombank 
năm 2021.

Bên cạnh đó, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày 
thành lập Vietcombank, 30 năm thành lập Công đoàn 
Ngân hàng Việt Nam và chào mừng Đại hội Công đoàn 
các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 
XIII, Ban Thường vụ Công đoàn Vietcombank đã xây 
dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phong trào toàn hệ 
thống Vietcombank năm 2022 - 2023. Tại Hội nghị, 
đ/c Phạm Thị Hương Giang - Ủy viên BTV Công đoàn 
Vietcombank, Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn 
đã thay mặt BTV trình bày kế hoạch tổ chức các chuỗi 
sự kiện chào mừng 60 năm thành lập Vietcombank, 

30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và 
Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn 
Việt Nam lần XIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Tham dự Hội nghị, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản 
trị đã phát biểu giao nhiệm vụ cho BTV, Ban Chấp 
hành Công đoàn Vietcombank phát huy vai trò của tổ 
chức công đoàn, làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, 
bảo vệ, chăm lo đến các quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người lao động; tiếp tục đẩy mạnh các các 
hoạt động xã hội, các hoạt động phong trào nhằm gắn 
kết và tạo động lực cho người lao động, thiết thực 
hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank, 
góp phần xây dựng Vietcombank trở thành Ngân hàng 
xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn  
Vietcombank kêu gọi các đoàn viên, người lao động 
trong toàn hệ thống tiếp tục khắc phục khó khăn, 
nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của  
Vietcombank trong năm 2022 và những năm tiếp 
theo.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã 
thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã nhất trí thông qua 
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ 
10, khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đ/c Ngô Đức Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Vietcombank trình bày kế hoạch truyền thông,  
tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể ĐVNLĐ trong hệ thống về chương trình hành động chuyển đổi  

trong chiến lược phát triển của Vietcombank

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

LẦN THỨ 10, KHÓA V,  
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Bài và ảnh: Trần Mỹ Trang 

Ngày 14/10/2022, Công đoàn  
Vietcombank đã tổ chức Hội nghị  
Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ 10,  
khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Nha Trang.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí (đ/c) 
Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 
Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); đ/c Hồng 

Quang - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, Thành 
viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự, Chủ tịch 
Công đoàn Vietcombank; đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến 
- Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; đ/c Ngô 
Đức Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngân 
hàng Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn  
Vietcombank; đ/c Phạm Thị Hương Giang - Ủy viên 
BTV, Trưởng Văn phòng Công đoàn Vietcombank 
cùng các đ/c Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành, 
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các ban của Công đoàn  
Vietcombank, các đ/c Giám đốc các chi nhánh trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa, các đ/c Chủ tịch các công đoàn 
cơ sở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cùng các 
lãnh đạo, cán bộ công đoàn chuyên trách văn phòng 
Công đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Hồng Quang 
- Chủ tịch Công đoàn Vietcombank cho biết: “Qua kết 
quả của 9 tháng đầu năm 2022, cho thấy toàn hệ thống 
Vietcombank đã nỗ lực triển khai hiệu quả và đạt 
được các chỉ tiêu đề ra. Điều này có được là nhờ vào 
sự đồng hành, cố gắng, nỗ lực đóng góp của 22.000 
cán bộ đoàn viên, người lao động trong hệ thống”.

Đ/c Hồng Quang - Chủ tịch Công đoàn Vietcombank phát biểu  
khai mạc Hội nghị

Năm 2022 là năm bản lề chuẩn bị Đại hội 
công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ VI Công 
đoàn Vietcombank. Mặt khác, ngày 23/9/2022,  
Vietcombank đã khởi động chương trình hành 
động chuyển đổi do BCG tư vấn. Vì vậy, Công đoàn  
Vietcombank cần làm tốt việc phối hợp, đồng hành 
với chuyên môn thông qua việc tuyên truyền, phổ biến 
đến toàn thể đoàn viên, người lao động trong hệ thống 
hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình 
hành động chuyển đổi trong chiến lược phát triển của 
Vietcombank.

Để chương trình chuyển đổi, mục tiêu chuyển 
đổi thành công đòi hỏi mỗi đoàn viên, người lao động 
trên mỗi vị trí công tác của mình cần tích cực hưởng 
ứng tham gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển 
đổi đưa Vietcombank trở thành ngân hàng có mức độ 
trưởng thành về chuyển đổi số nằm trong số các ngân 
hàng hàng đầu ASEAN.

Hội nghị đã được nghe đ/c Ngô Đức Bình - Phó 
Chủ tịch Thường trực Công đoàn Vietcombank trình 
bày báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu 
năm, triển khai nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 
2022 và báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội lần thứ V Công đoàn Vietcombank; đ/c Trần 
Ngọc Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT 
Công đoàn Vietcombank trình bày báo cáo công tác 
kiểm tra, giám sát của UBKT Công đoàn Vietcombank 
9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các  tháng cuối 
năm 2022; đ/c Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng Văn 
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SỰ KIỆN

“Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022”
TRAO TẶNG 5 TỶ ĐỒNG ỦNG HỘ QUỸ 

Vietcombank 

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang

Chiều ngày 17/10/2022, đã diễn ra Lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022”. 

Tham dự Lễ tiếp nhận có: ông Đỗ Văn Chiến - Bí 
thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ 
Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung 

ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; 
ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Lê 
Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 
- Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam; ông Phạm Tất 
Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban 
Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các Phó Chủ 
tịch UBTW MTTQ Việt Nam: bà Trương Thị Ngọc Ánh, 
ông Phùng Khánh Tài.

Về phía Vietcombank có: ông Đỗ Việt Hùng - 
Phó Bí thư Thường trực, Thành viên HĐQT; ông Ngô 
Đức Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn cùng 
đại diện các phòng Trụ sở chính. Tại buổi lễ, đại diện 
cho Vietcombank, ông Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư 

Thường trực, Thành viên HĐQT Vietcombank đã trao 
tặng 5 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo và an sinh 
xã hội năm 2022”.

Tối cùng ngày 17/10/2022 đã diễn ra chương 
trình truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ phát động 
“Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2022.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể ủng 
hộ quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022” 
thông qua tài khoản Ngân hàng Vietcombank với các 
thông tin như sau:

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam (ngoài cùng bên trái)  
trao Kỷ niệm chương của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận thành tích ủng hộ quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022”  
cho đại diện Vietcombank là ông Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực, Thành viên HĐQT Vietcombank (thứ 2 từ trái sang) 

• Tên tài khoản: Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương

• Số tài khoản: V999

• Tại Sở Giao dịch Vietcombank.

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK TRAO TẶNG HỌC BỔNG TRỊ GIÁ  

Bài: Nguyễn Minh Yến - Ảnh: Duy Thanh

Sáng ngày 05/11/2022, Học viện Tài chính (HVTC) đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng hệ đại học  
chính quy khóa 60 (CQ60).

NGND. PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ -  Bí thư Đảng ủy,  
Giám đốc HVTC phát biểu tại Lễ khai giảng

Ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng Vietcombank  
phát biểu tại buổi Lễ khai giảng

Ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng Vietcombank trao tặng  
học bổng trị giá 200 triệu đồng cho sinh viên nhà trường

Tham dự chương trình, về phía HVTC có: NGND. 
PGS. TS Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc HVTC; GVCC. TS. Nguyễn Đào Tùng 

- Chủ tịch Hội đồng trường cùng các thầy cô trong 
Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh 
đạo các khoa/phòng/ban thuộc Học viện. Về phía  
Vietcombank có ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng 
Vietcombank.  

Thay mặt cho Ban Giám đốc Học viện và toàn thể 
sinh viên HVTC, NGND.PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ đã bày 
tỏ lời cảm ơn chân thành tới các tổ chức, đơn vị đã tới 
dự lễ khai giảng và trao học bổng cho sinh viên Học viện 
và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng 
hành của các đơn vị trong thời gian tới.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Lê Hoàng Tùng 
- Kế toán trưởng Vietcombank đã thông tin sơ bộ 
về kết quả kinh doanh của Vietcombank trong thời 
gian qua, về vị thế và những đóng góp quan trọng của  
Vietcombank đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 
đất nước; đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội 
của Vietcombank đối với công tác an sinh xã hội, sự  
nghiệp giáo dục, đào tạo nói chung và HVTC nói 
riêng. Ông Lê Hoàng Tùng chia sẻ, từ năm 2018 
đến nay, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa  
Vietcombank và HVTC, Vietcombank đã trao tặng học 
bổng với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho sinh viên HVTC 
có thành tích học tập xuất sắc, vượt khó vươn lên;  
Vietcombank cũng đã cung cấp dịch vụ ngân hàng cho 
hơn 10.000 sinh viên HVTC, phối hợp với Học viện trong 
việc xem xét tuyển dụng sinh viên xuất sắc vào làm việc 
tại Vietcombank, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa 
học….    

Nhân dịp Lễ khai giảng hệ đại học CQ60 của HVTC, 
ông Lê Hoàng Tùng đã đại diện Vietcombank trao các 
suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho sinh viên nhà 
trường. 

Đồng hành cùng HVTC, Vietcombank tiếp tục 
khẳng định cam kết mạnh mẽ của một ngân hàng phát 
triển bền vững vì cộng đồng, tích cực đóng góp trong 
hành trình ươm mầm các tài năng trẻ, tạo nguồn nhân 
tài cho đất nước phát triển, hội nhập cùng quốc tế.

200 TRIỆU ĐỒNG CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
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Bài và ảnh: Nguyễn Anh Dương

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên trái) trao Quyết định bổ nhiệm  
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Lào cho ông Lê Quang Vinh

Được sự chấp thuận của Ngân 
hàng Nhà nước Lào và Hội 
đồng quản trị Vietcombank, 

chiều ngày 01/11/2022, tại trụ  
sở Vietcombank Lào, thủ đô  
Vientiane, nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào, Vietcombank 
đã trang trọng tổ chức lễ công bố 
quyết định về nhân sự Ban lãnh đạo  
Vietcombank Lào.

Tham dự buổi lễ, về phía 
Ngân hàng Nhà nước Lào có ông 
Aloun Bounyong - Vụ trưởng Vụ 
Quản lý ngân hàng thương mại. Về 
phía Vietcombank có ông Phạm 
Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Mạnh  
Thắng - Phó Tổng Giám đốc, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank Lào; 
ông  Lê Quang Vinh - Phó Tổng 
Giám đốc; ông Nguyễn Thành Đô - 
Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc   
Vietcombank  Lào; đại diện lãnh 
đạo một số phòng/ban TSC cùng các 
thành viên HĐQT, Ban điều hành và 
cán bộ chủ chốt của Vietcombank 
Lào.

Tại buổi lễ, Vietcombank đã công bố các quyết định của Chủ tịch 
HĐQT về nhân sự  Ban lãnh đạo Vietcombank Lào, cụ thể: cử ông Lê 
Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank là người đại diện đầu mối 
phần vốn góp của Vietcombank tại Vietcombank Lào và bổ nhiệm giữ 
chức vụ Chủ tịch HĐQT Vietcombank Lào kể từ ngày 04/11/2022; cử 
biệt phái ông Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Vietcombank Hoàng 
Mai là người đại diện phần vốn góp của Vietcombank tại Vietcombank 
Lào và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Vietcombank Lào kể từ 
ngày 04/11/2022.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ BAN LÃNH ĐẠO VIETCOMBANK LÀO

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng (bên trái) trao Quyết định bổ nhiệm  
Thành viên HĐQT Vietcombank Lào cho ông Nguyễn Quang Minh

Ông Nguyễn Thành Đô - Tổng Giám đốc Vietcombank Lào (bên phải) trao Quyết định 
bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Lào cho ông Nguyễn Quang Huy

Cũng tại buổi lễ công bố 
Vietcombank Lào đã công bố các 
quyết định về nhân sự lãnh đạo, cụ 
thể: Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
Lào đã ký quyết định bổ nhiệm ông 
Nguyễn Quang Minh - Thành viên 
HĐQT Vietcombank Lào giữ chức 
vụ Tổng Giám đốc Vietcombank 
Lào kể từ ngày 04/11/2022; Tổng 
Giám đốc Vietcombank Lào đã ký 
quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm 
ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc 
cụm Chi nhánh HDBank Kon Tum 
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc  
Vietcombank Lào kể từ ngày 
04/11/2022.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đánh giá cao Ban lãnh 
đạo Vietcombank Lào đã nỗ lực vượt 
qua khó khăn trong giai đoạn đầu 
thành lập và đã hoàn thành tốt các 
kế hoạch do Vietcombank và Đại 
hội đồng Cổ đông Vietcombank Lào 
đưa ra. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng 
các cán bộ vừa được giao nhiệm vụ 
và tuyển dụng luôn phát huy năng 
lực trên cơ sở chuyên môn, kinh 
nghiệm cùng tập thể Ban lãnh đạo 
Vietcombank Lào và cán bộ nhân 
viên xây dựng khối đoàn kết với 
trách nhiệm cao nhất, tiếp tục lãnh 
đạo Vietcombank Lào phát triển 
ổn định, bền vững, an toàn và hiệu 
quả, khẳng định vị thế, thương hiệu  
Vietcombank trên đất nước Lào.

Thay mặt cho các cán bộ được giao nhiệm vụ, ông Lê Quang Vinh và ông Nguyễn Quang Minh đã gửi lời 
cảm ơn sâu sắc đến NHNN Lào, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã tin tưởng, tín nhiệm giao phó.

SỰ KIỆN SỰ KIỆN
VIETCOMBANK 
ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)  
đã công bố các quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc điều động 
và bổ nhiệm cán bộ tại Trụ sở chính (TSC), Vietcombank Lào và một số chi 
nhánh trong hệ thống. Ban lãnh đạo đăt niềm tin vào các cán bộ được bổ 
nhiệm sẽ nắm bắt nhanh công việc để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
được giao, tạo ra bước đột phá về chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động, 
góp phần đưa Vietcombank phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.
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Bài: Minh Yến - Ảnh: Duy Thanh

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy  
Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT  

(bên trái) trao Quyết định cho ông Nguyễn Thành Đô  
- tân Trưởng phòng Công nợ Trụ sở chính 

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank chụp ảnh cùng ông Nguyễn 
Thành Đô - tân Trưởng phòng Công nợ Trụ sở chính  

(thứ 2 từ phải sang)

Sáng ngày 09/11/2022, tại Trụ sở chính  
Vietcombank đã tổ chức Lễ công bố quyết định 
nhân sự tại Trụ sở chính.

 Tham dự có: ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên 
BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Mạnh Thắng - Phó 
Tổng Giám đốc; ông Lê Quang Vinh - Phó Tổng Giám 
đốc, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Lào; các thành viên 
HĐQT Vietcombank Lào; đại diện lãnh đạo một số 
phòng/ban tại TSC cùng nhân sự được bổ nhiệm.

Tại buổi Lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng 
Ban Tổ chức & Nhân sự đã công bố quyết định của 
Vietcombank về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 
Theo đó, tại Quyết định số 2879/QĐ-VCB-TCNS ngày 
04/11/2022, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã điều 
động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Đô - Thành 
viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TNHH 
Ngoại thương Việt Nam tại Lào giữ chức vụ Trưởng 
phòng Công nợ - Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 
04/11/2022.  

Tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên 
BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã phát biểu về những đóng 
góp tích cực cũng như vai trò quan trọng của phòng 
Công nợ trong toàn hệ thống Vietcombank. Ông Phạm 
Quang Dũng cũng đánh giá cao năng lực và kinh  
nghiệm của tân Trưởng phòng Công nợ, bày tỏ sự tin 
tưởng và giao nhiệm vụ cho nhân sự được điều động 
và bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất 
đạo đức, nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy 
tinh thần đoàn kết nội bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ và trọng trách được Ban lãnh đạo giao phó. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành 
Đô - tân Trưởng phòng Công nợ đã bày tỏ lời cám ơn 

chân thành đến Ban lãnh đạo Vietcombank và cam kết 
sẽ tiếp tục trau dồi đạo đức, học hỏi, rèn luyện và phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với 
trọng trách được Ban lãnh đạo tin tưởng để góp phần 
xây dựng Vietcombank tiếp tục phát triển, đạt được 
các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH

SỰ KIỆN

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 QUẢN LÝ  CHẤT LƯỢNG TRỤ SỞ CHÍNH

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự trao Quyết định 
cho bà Bùi Thị Phương Thảo - tân Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự  (thứ 2 từ trái 
sang) trao Quyết định; ông Trần Thanh Nam - Giám đốc Khối Vận hành và Giám đốc 
Đổi mới sáng tạo (ngoài cùng bên phải) tặng hoa cho bà Bùi Thị Phương Thảo - tân 

Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng (thứ 2 từ phải sang)

Ngày 08/11/2022, tại Trụ sở chính 
(TSC)Vietcombank đã tổ chức Lễ 
công bố quyết định tuyển dụng 

và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý 
chất lượng. 

Tham dự có: ông Hồng Quang - 
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối 
Nhân sự Vietcombank; ông Trần Thanh 
Nam - Giám đốc Khối Vận hành và Giám 
đốc Đổi mới sáng tạo cùng đại diện một 
số phòng/ban TSC.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thái Hà 
- Phó Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự đã 
công bố quyết định của Tổng Giám đốc 
Vietcombank về việc tuyển dụng và bổ 
nhiệm cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 
2809/QĐ-VCB-TCNS ngày 02/11/2022, 
Tổng Giám đốc Vietcombank đã tuyển 
dụng và bổ nhiệm bà Bùi Thị Phương 
Thảo - Chuyên gia cao cấp Cải tiến và 
Phát triển quy trình Khối Vận hành Ngân 
hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam giữ 
chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý chất 
lượng Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam kể từ ngày 08/11/2022.

Tại buổi lễ, sau khi trao Quyết 
định, ông Hồng Quang - Thành viên 
HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự  
đã phát biểu giao nhiệm vụ cho bà Bùi 
Thị Phương Thảo – tân Phó Trưởng 
phòng Quản lý chất lượng. Ban lãnh đạo  
Vietcombank tin tưởng và kỳ vọng với 
kinh nghiệm, năng lực công tác của mình, 
bà Bùi Thị Phương Thảo nhanh chóng 
hòa nhập với văn hóa Vietcombank, tiếp 
cận và nắm bắt nhanh công việc để hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tạo ra bước đột phá về chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động, góp phần 
đưa Vietcombank phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Phương Thảo - tân Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng đã cảm 
ơn Ban lãnh đạo Vietcombank đã tin tưởng tuyển dụng và bổ nhiệm cũng như giao phó nhiệm vụ. Bà cam kết sẽ 
sử dụng tất cả kiến thức, kinh nghiệp cùng nhiệt huyết, đoàn kết nội bộ cùng tập thể phòng Quản lý chất lượng 
thực hiện tốt nhiệm vụ Ban lãnh đạo tin tưởng giao phó với quyết tâm xây dựng và phát triển Vietcombank.
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BỔ NHIỆM 02 PHÓ GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK HÀ TĨNH
Bài và ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

Sáng ngày 01/11/2022, Vietcombank Hà Tĩnh 
đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó 
Giám đốc Chi nhánh.

 Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông 
Nguyễn Đình Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng 
ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; ông Trần 
Đình Trung - Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; ông 
Phan Viễn Đông - Phó Bí thư, Phó Giám đốc NHNN 
tỉnh. 

Về phía Vietcombank có ông Hồng Quang 
- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc khối Nhân sự  
Vietcombank cùng đại diện lãnh đạo Ban tổ chức 
và nhân sự, Văn phòng Trụ sở chính (TSC). Về phía  
Vietcombank Hà Tĩnh có ông Phan Viết Phong - Giám 
đốc; bà Nguyễn Thị Mai Thúy - Phó Giám đốc cùng 
toàn thể lãnh đạo chủ chốt của Chi nhánh.

Tại buổi Lễ bổ nhiệm, đại diện TSC đã 
công bố quyết định của Vietcombank về việc 
bổ nhiệm nhân sự. Theo đó, tại Quyết định số  
2599/QĐ-VCB-TCNS ngày 23/09/2022, Tổng Giám  
đốc Vietcombank đã ký quyết định bổ nhiệm ông 
Đặng Xuân Hùng - Trưởng Phòng giao dịch Vũng 
Áng - Chi nhánh Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó Giám đốc  
Vietcombank Hà Tĩnh kể từ ngày 01/11/2022. Tại 
Quyết định số 2829/QĐ-VCB-TCNS ngày 31/10/2022, 
Tổng Giám đốc Vietcombank đã ký quyết định bổ 

nhiệm bà Dương Thị Lan Phương - Trưởng phòng 
Hành chính nhân sự - Chi nhánh Hà Tĩnh giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh kể từ ngày 
01/11/2022.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hồng Quang 
- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc khối Nhân sự  
Vietcombank đã chúc mừng Vietcombank Hà Tĩnh 
được kiện toàn nhân sự Ban Giám đốc, chúc mừng 
chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc chi nhánh và tin 
tưởng với năng lực, nhiệt huyết trên cương vị mới 
hai đồng chí luôn trau dồi phẩm chất chính trị, 
năng lực điều hành quản trị, phát huy sở trường, 
thế mạnh để cùng Ban Giám đốc đưa Chi nhánh  
Vietcombank Hà Tĩnh ngày càng phát triển hiệu quả, 
bền vững, toàn diện. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Xuân Hùng 
và bà Dương Thị Lan Phương bày tỏ lời cảm ơn sâu 
sắc đến Ban lãnh đạo Vietcombank, Ban Giám đốc và 
toàn thể anh chị em đồng nghiệp đã tin trưởng, giao 
phó chức vụ. Đồng thời cam kết sẽ cố gắng, nỗ lực hết 
mình, không ngừng học hỏi, nâng cao phẩm chất năng 
lực, uy tín, bản lĩnh để cùng Ban Giám đốc Chi nhánh 
và tập thể cán bộ nhân viên đưa Chi nhánh ngày càng 
phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của  
Vietcombank.

Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, NHNH Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh  
cùng đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank tặng hoa chúc mừng ông Đặng Xuân Hùng và bà Dương Thị Lan Phương

BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK QUẢNG NAM

SỰ KIỆN

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Thắng  

Chiều ngày 31/10/2022, tại trụ sở Vietcombank Quảng Nam đã 
long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại Giám 
đốc Vietcombank Quảng Nam.

 Tham dự buổi lễ, có: ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám 
đốc Phụ trách Ban điều hành Vietcombank; ông Đặng Bình Nguyên - 
Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự; ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chánh văn 

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách  
Ban điều hành Vietcombank (bên trái) trao Quyết định bổ nhiệm lại cho ông 

Võ Văn Đức - Giám đốc Vietcombank Quảng Nam

Các đại biểu tham dự buổi lễ chúc mừng ông Võ Văn Đức với nhiệm kỳ mới

phòng Vietcombank; Ban Giám đốc  
Vietcombank Quảng Nam cùng các 
cán bộ chủ chốt của Chi nhánh.

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình 
Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức và 
Nhân sự Vietcombank công bố Quyết 
định số 2811/QĐ-VCB-TCNS ngày 
27/10/2022 của Hội đồng quản trị 
Vietcombank về việc bổ nhiệm lại 
ông Võ Văn Đức giữ chức vụ Giám đốc  
Vietcombank Quảng Nam kể từ ngày 
01/11/2022. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông 
Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng 
Giám đốc Phụ trách Ban điều hành 
Vietcombank bày tỏ tin tưởng trong 
nhiệm kỳ mới với năng lực, sự quyết 
tâm và kinh nghiệm, ông Võ Văn 
Đức sẽ cùng cấp ủy, Ban Giám đốc rà 
soát, đề ra mục tiêu, giải pháp điều 
hành ngày càng hiệu quả hơn, đưa  
Vietcombank Quảng Nam phát triển 
toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
được giao, góp phần vào thành công 
chung của hệ thống.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông 
Võ Văn Đức - Giám đốc Vietcombank 
Quảng Nam bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc 
đến Ban lãnh đạo Vietcombank đã tin 
tưởng tiếp tục giao nhiệm vụ và cam 
kết sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần 
trách nhiệm cao nhất cùng Ban Giám 
đốc và toàn thể cán bộ nhân viên tiếp 
tục xây dựng một tập thể vững mạnh, 
đưa Vietcombank Quảng Nam phát 
triển an toàn, hiệu quả, bền vững, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao.
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SỰ KIỆN

BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK TÂY SÀI GÒN
Bài: Phan Thị Vân Anh - Ảnh: Hồ Anh Vũ

Ngày 27/10/2022, tại trụ sở Vietcombank Tây 
Sài Gòn đã diễn ra Lễ công bố quyết định nhân 
sự Phó Giám đốc Chi nhánh Tây Sài Gòn.

 Tham dự buổi lễ, về phía Ban lãnh đạo  
Vietcombank có ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám 
đốc cùng đại diện một số lãnh đạo phòng/ban tại 
TCS. Về phía Vietcombank Tây Sài Gòn có ông Phạm 
Ngọc Huyến - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh và 
các đồng chí Giám đốc Vietcombank Đăklăk, Giám  
đốc Vietcombank Đăk Nông. 

 Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bảo Linh - Phó 
Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự đã công bố quyết 
định của Tổng Giám đốc về việc điều động và bổ  
nhiệm ông Trịnh Ngọc Hoàng - Trưởng Phòng giao 
dịch Eakar, Vietcombank Đăklăk giữ chức vụ Phó  
Giám đốc Vietcombank Tây Sài Gòn kể từ ngày 
01/11/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoài Đức - 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã chúc mừng  
Vietcombank Tây Sài Gòn được kiện toàn nhân sự Ban 
Giám đốc, chúc mừng ông Trịnh Ngọc Hoàng đã được 
Ban lãnh đạo tín nhiệm giao trọng trách mới và tin 
tưởng tân Phó Giám đốc mới sẽ tiếp tục phát huy năng 

lực, kinh nghiệm để cùng Ban Giám đốc Vietcombank 
Tây Sài Gòn xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, 
phát triển trong thời gian tới, đóng góp cho sự phát 
triển chung của hệ thống Vietcombank.

 Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trịnh 
Ngọc Hoàng đã bày tỏ niềm vinh dự, sự cảm ơn sâu 
sắc tới Ban lãnh đạo Vietcombank và Ban Giám đốc  
Vietcombank Tây Sài Gòn, cam kết sẽ cố gắng, nỗ lực 
hết mình, không ngừng học hỏi, nâng cao phẩm chất 
năng lực, uy tín, bản lĩnh để cùng Ban Giám đốc Chi 
nhánh và tập thể cán bộ nhân viên đưa Chi nhánh  
ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển 
chung của Vietcombank.

 Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Huyến - 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh gửi lời cảm ơn tới 
Ban lãnh đạo đã luôn quan tâm và chỉ đạo kịp thời, 
bổ sung nhân sự cho Ban Giám đốc Vietcombank Tây 
Sài Gòn. Ông Phạm Ngọc Huyến chúc mừng tân Phó 
Giám đốc và bày tỏ hy vọng trên vị trí công tác mới 
ông Trịnh Ngọc Hoàng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của Ban 
lãnh đạo Vietcombank, Ban Giám đốc và toàn thể cán 
bộ nhân viên Chi nhánh.

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc (thứ 2 từ trái sang) trao Quyết định 
và tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Ngọc Hoàng - tân Phó Giám đốc Vietcombank Tây Sài Gòn (thứ 3 từ trái sang)

SỰ KIỆN

BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH SÀI GÒN
Bài và ảnh: Hoàng Trọng Hiệp

Ngày 18/11/2022, tại trụ sở Vietcombank Sài Gòn đã diễn ra Lễ 
công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Sài 
Gòn.

Tham dự buổi lễ có: ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank; ông Trần Phong Vũ - Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân 
sự Trụ sở chính, Ban Giám đốc Vietcombank Sài Gòn cùng các cán bộ 
chủ chốt của Chi nhánh.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó Trưởng Ban Tổ chức và 
Nhân sự Trụ sở chính đã công bố quyết định về việc bổ nhiệm cán 
bộ. Theo đó tại Quyết định số 2869/QĐ-VCB-TCNS ngày 11/11/2022, 
Tổng Giám đốc Vietcombank đã quyết định bổ nhiệm ông Võ Bảo Huy 

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên trái) trao Quyết định 
cho ông Võ Bảo Huy - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng 

giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Sài Gòn

- Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng 
Vietcombank Sài Gòn giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Vietcombank Sài Gòn kể từ 
ngày 18/11/2022.

Thay mặt Ban lãnh đạo  
Vietcombank, ông Đặng Hoài Đức 
- Phó Tổng Giám đốc Vietcombank  
phát biểu: Vietcombank Sài Gòn được 
Ban lãnh đạo Vietcombank đánh giá 
cao về quy mô hoạt động, chất lượng 
và hiệu quả kinh doanh. Trên cơ sở 
đó, Ban lãnh đạo Vietcombank quyết 
định bổ sung thêm một thành viên 
trong Ban Giám đốc để góp phần tăng 
cường công tác lãnh đạo, thúc đẩy  
quy mô kinh doanh của Chi nhánh 
ngày càng lớn mạnh, kiểm soát tốt 
chất lượng kinh doanh, quản trị tốt 
các mảng nghiệp vụ của Chi nhánh. 
Ông Võ Bảo Huy - tân Phó Giám đốc 
Vietcombank Sài Gòn đã được Ban 
Giám đốc và toàn thể CBNV Chi nhánh 
tín nhiệm và được Ban lãnh đạo  
Vietcombank tin cậy giao nhiệm vụ. 
Ông Đặng Hoài Đức tin tưởng trong 
nhiệm kỳ mới, ông Võ Bảo Huy sẽ 
phối hợp chặt chẽ với các thành viên 
trong Ban Giám đốc để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh Ban 
lãnh đạo Vietcombank giao phó.

 Phát biểu nhận nhiệm vụ, 
ông Võ Bảo Huy - tân Phó Giám đốc  
Vietcombank Sài Gòn cảm ơn sự tin 
tưởng, quan tâm, chỉ đạo của Ban 
lãnh đạo Vietcombank và sự đoàn kết, 
đồng lòng của Ban Giám đốc, tập thể 
CBNV Chi nhánh. Trên cương vị mới, 
ông Võ Bảo Huy sẽ cố gắng, nỗ lực hết 
mình, cùng Ban Giám đốc Chi nhánh 
xây dựng Vietcombank Sài Gòn thành 
một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát 
triển hiệu quả, an toàn, bền vững.
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SỰ KIỆN

TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VIETCOMBANK

Bài và ảnh: Hoàng Trọng Hiệp

Ban lãnh đạo Vietcombank trao Giấy khen  
cho các giảng viên nội bộ tiêu biểu

Sáng ngày 18/11/2022, Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank (Trường Đào tạo  
Vietcombank) đã long trọng tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  
(20/11/1982 - 20/11/2022).

Tham dự buổi lễ, về phía Ban lãnh đạo  
Vietcombank, có: ông Hồng Quang - Thành viên 
Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân  

sự; ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc.  
Cùng tham dự Lễ kỷ niệm còn có đại diện các phòng/
ban/trung tâm Trụ sở chính; đại diện các đơn vị thuộc  
Khối Nhân sự; các cựu lãnh đạo Ban TCCB qua các  
thời kỳ; đại diện các chi nhánh trên địa bàn Hà Nội 
và một số tỉnh lân cận; đại diện giảng viên nội bộ tiêu  
biểu và học viên xuất sắc trong các khóa học. Về phía 
Trường Đào tạo Vietcombank có NGND, PGS.TS. Kiều 
Hữu Thiện - Giám đốc Trường Đào tạo, cùng tập thể 
lãnh đạo/cán bộ/cựu cán bộ của Trường Đào tạo. NGND, PGS, TS. Kiều Hữu Thiện - Giám đốc Trường Đào tạo  

Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, NGND, PGS.TS. Kiều Hữu 
Thiện - Giám đốc Trường Đào tạo Vietcombank đã nêu 
bật ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không 
chỉ là ngày hội của riêng ngành Giáo dục mà là ngày 
hội lớn của toàn xã hội. Tiếp đó, ông nhấn mạnh một 
số kết quả nổi bật mà Trường Đào tạo đã đạt được 
trong năm 2022. Chất lượng của các khóa đào tạo luôn 
được chú trọng, với điểm đánh giá chất lượng đào tạo 
và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đào tạo năm 
2022 đạt trung bình 4,66 trên thang điểm 5.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban lãnh đạo  
Vietcombank, ông Hồng Quang - Thành viên Hội 
đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự đã gửi  
lời cảm ơn, biểu dương và tri ân nhân ngày Hiến  
chương các Nhà giáo Việt Nam tới các cán bộ Trường 
Đào tạo, các giảng viên nội bộ, những người đang  
thực hiện sứ mệnh “trồng người” với những cống hiến 
âm thầm, lặng lẽ đã tạo ra những giá trị vô cùng to lớn  
và bền vững cho Vietcombank.

Nhân dịp này, Trường Đào tạo Vietcombank 
cùng một số đơn vị tại Trụ sở chính và các cá nhân 
là giảng viên nội bộ tiêu biểu trong công tác đào tạo  
năm 2022 đã được trao quyết định khen thưởng của 
Ban lãnh đạo.

Những lời chúc mừng tốt đẹp từ đại diện Ban 
lãnh đạo Vietcombank, đại diện giảng viên nội bộ 
và học viên tiêu biểu chính là sự khích lệ cho những 
người làm công tác đào tạo có thêm động lực để tiếp 
tục xây dựng và nâng cao chất lượng đào tạo trong 
thời gian tới, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập 
tại Vietcombank.

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK ĐƯỢC VINH DANH 
TẠI NHIỀU HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG QUAN TRỌNG

 CỦA TỔ CHỨC THẺ QUỐC TẾ VISA 
Bài và ảnh: Phòng Marketing bán lẻ 

Ngày 28/10/2022, Tổ chức thẻ quốc tế Visa công bố giải thưởng Visa Awards 2022 với 9 hạng mục giải 
thưởng quan trọng về hoạt động thẻ được trao cho Vietcombank.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Phó Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank  
(thứ 2 từ trái sang) nhận giải thưởng

Các giải thưởng Vietcombank nhận được gồm:

• Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch 
thẻ 2022 (Leadership in Payment Volume 2022).

• Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch trực 
tuyến xuyên biên giới 2022 (Leadership in  
Cross-border eCommerce Payment Volume 
2022).

• Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số thẻ Doanh  
nghiệp 2022 (Leadership in Commercial Payment 
Volume 2022).

• Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch trực 
tuyến nội địa 2022 (Leadership in Domestic  
eCommerce Payment Volume 2022).

• Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch trên 
thẻ ghi nợ 2022 (Leadership in Debit Payment  
Volume 2022).

• Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch trên 
thẻ tín dụng 2022 (Leadership in Credit Payment  
Volume 2022).

• Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số thanh toán 
tại đơn vị chấp nhận thẻ 2022 (Leadership in  
Merchant Sales Volume 2022).

• Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng  
doanh số thanh toán trực tuyến 2022 (Leadership  
in eCommerce Merchant Sales Volume Growth 
2022).

• Ngân hàng dẫn đầu về Mạng lưới chấp nhận thanh 
toán thẻ (Leadership in Acceptance Network  
Coverage 2022).

Những giải thưởng này thể hiện những nỗ lực 
không ngừng nghỉ của Vietcombank trong việc đầu tư 
đổi mới, phát triển, cải tiến sản phẩm dịch vụ cũng 
như khẳng định niềm tin của đông đảo khách hàng khi 
lựa chọn sử dụng sản phẩm thẻ của Vietcombank.

Như vậy, tại lễ trao giải Visa Awards 2022, một 
lần nữa, Vietcombank chiếm vị trí là ngân hàng đạt 
nhiều giải thưởng nhất.

Trước đó, tháng 8 năm 2022, Vietcombank đã 
đón nhận đồng thời 4 giải thưởng quan trọng từ Tổ 
chức thẻ quốc tế JCB với các hạng mục "Ngân hàng 
dẫn đầu về doanh số sử dụng thẻ tín dụng năm 2021", 
"Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ 
năm 2021", "Ngân hàng dẫn đầu về sản phẩm và giải 
pháp mới năm 2021" và "Ngân hàng dẫn đầu doanh 
số thanh toán ECOM". Đồng thời, Vietcombank cũng 
là Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ  
Mastercard năm 2021.

28 Chung NIỀM TIN số 351 - Tháng 12/2022 29Chung NIỀM TIN số 351 - Tháng 12/2022 



SỰ KIỆN

VIETCOMBANK CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ 
THANH TOÁN QUA GOOGLE WALLET CHO THẺ VISA

Bài: Phòng Marketing bán lẻ - Ảnh: Tư liệu

Theo đó, chủ thẻ Vietcombank Visa có thể liên kết 
thẻ với ứng dụng Google Wallet để thanh toán 
khi mua sắm trực tuyến và chi tiêu rất đơn giản, 

nhanh chóng với chỉ một thao tác chạm nhẹ điện thoại 
trên thiết bị chấp nhận thẻ.  

Với Google Wallet, việc thanh toán của khách 
hàng trở nên tiện lợi, thông minh và an toàn hơn bao 
giờ hết. Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại Tokenization 
(mã hoá số thẻ) kết hợp cùng các giải pháp bảo mật 
tiên tiến của thiết bị di động, thông tin thẻ của khách 
hàng được bảo mật hoàn toàn. 

Tại Việt Nam, Vietcombank là một trong những 
ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ thanh toán hiện 
đại hàng đầu với Google Wallet, hứa hẹn mang đến 
cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời, mới mẻ, nhanh 
chóng và an toàn trong thanh toán không tiền mặt.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank chia sẻ: “Vietcombank rất vui mừng là 
một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam tiên phong giới 
thiệu phương thức thanh toán thẻ hiện đại, đẳng cấp 
với Google Wallet đến với người tiêu dùng Việt. Với 
dịch vụ này, một lần nữa, chúng tôi khẳng định cam 
kết của Vietcombank không ngừng cải tiến, số hóa 

Vietcombank chính thức triển khai dịch vụ thanh toán qua Google Wallet cho thẻ Visa

toàn diện để mang lại các trải nghiệm chất lượng, tiêu 
chuẩn quốc tế cho đông đảo khách hàng yêu quý”. 

Khách hàng chỉ cần vài bước đơn giản để liên 
kết thẻ Vietcombank Visa với Google Wallet khi đăng 
ký dịch vụ. Thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ 
không tiếp xúc contactless chỉ với 3 bước siêu nhanh 
hay thanh toán trên các website hoặc các ứng dụng 
mua sắm trực tuyến chỉ cần 2 bước rất tiện lợi.

Đặc biệt, khách hàng có thể kiểm tra lịch sử giao 
dịch thẻ ngay trên màn hình ứng dụng Google Wallet.

Nhân dịp ra mắt, Vietcombank dành tặng khách 
hàng ưu đãi “Chạm đẳng cấp, tiêu sành điệu”. Chủ thẻ 
Vietcombank Visa, bao gồm thẻ tín dụng quốc tế, ghi 
nợ quốc tế sẽ được hoàn tiền 50.000 VND khi thanh 
toán từ 100.000 VND qua Google Pay khi gắn thẻ  
Vietcombank Visa trên Google Wallet. Ưu đãi áp dụng 
liên tục trong 6 tháng, từ ngày 15/11/2022 đến hết 
15/05/2023.

Bên cạnh đó, chủ thẻ Vietcombank Visa còn 
thường xuyên được tận hưởng nhiều ưu đãi đặc sắc 
đến từ Vietcombank và Visa khi sử dụng thẻ thanh 
toán mua sắm, ăn uống, đi lại, du lịch…

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK RA MẮT TÍNH NĂNG

“Đặt nickname tài khoản” trên VCB Digibank
Bài: Phòng Marketing bán lẻ - Ảnh: Tư liệu

Ngày 15/11/2022, Vietcombank chính thức triển khai dịch vụ thanh toán hoàn toàn mới ngay trên ứng 
dụng Google Wallet cho thẻ Visa do Vietcombank phát hành. 

Nickname tài khoản sẽ mang tới những lợi ích thiết 
thực cho khách hàng, bao gồm:

• Nickname được dùng thay số tài khoản để 
chuyển - nhận tiền và thực hiện các giao dịch 
khác như tài khoản bằng số thông thường.

• Dễ nhớ, dễ chuyển tiền.

• Khách hàng có thể tự do sáng tạo nickname, 
thể hiện được cá tính riêng hoặc phù hợp cho 
các cơ sở kinh doanh của khách hàng.

• Nickname là duy nhất của mỗi khách hàng.

• Thực hiện hoàn toàn online trên VCB Digibank 
chỉ trong một vài phút.

• Độ dài của nickname từ 03 đến 20 ký tự, bắt 
đầu bằng ký tự chữ, không phân biệt chữ hoa, 
chữ thường, không bao gồm dấu cách, ký tự 
đặc biệt.

Kể từ ngày 20/10/2022, khách hàng có thể dễ dàng tạo nickname cho tài khoản của mình
nhờ tính năng “Đặt nickname tài khoản” trên VCB Digibank. 

Đặc biệt, từ nay đến 31/12/2022, Vietcombank 
miễn phí dịch vụ cho 01 nickname đăng ký trên VCB  
Digibank (mức phí thông thường là từ 3.000.000 đồng 
- 10.000.000 đồng/nickname).

Quý khách hãy nhanh tay tự đặt nickname tài khoản 
của mình ngay hôm nay!

04 BƯỚC ĐẶT NICKNAME TÀI KHOẢN TRÊN VCB DIGIBANK

Trước tiên, Quý khách hãy cập nhật VCB Digibank phiên bản mới 

nhất trên các chợ ứng dụng và thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập VCB Digibank.
Bước 2: Chọn “Đặt nickname tài khoản” ở màn hình chính hoặc 
vào menu Tiện ích (ở dưới cùng) >> Cài đặt >> Đặt nickname 
tài khoản.
Bước 3: Chọn nickname tài khoản theo sở thích.
Bước 4: Nhập mã xác thực và hoàn thành giao dịch.
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SỰ KIỆN

THAM DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI 
XÃ THẠCH KIỆT, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH 

Bài và ảnh: Phạm Thu Lan

Đ/c Hồ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Vietcombank Sở Giao dịch (ngoài cùng bên phải) trao tặng 20 bộ máy tính cho 

trường Tiểu học xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/11/2022, Vietcombank Sở Giao dịch tham dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu  
dân cư Bình Thọ, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập  
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). 

Tham gia có: đồng chí (đ/c) Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự  
khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương; đ/c Nguyễn Huy Chí - Phó Trưởng Ban Tổ chức 

cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đ/c Vi Mạnh 
Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh 
Phú Thọ, đ/c Phạm Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Sơn cùng các đ/c 
lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Sơn và xã Thạch Kiệt qua các 
thời kỳ; các đ/c Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư; Trưởng Ban công 
tác Mặt trận khu dân cư; các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa 
bàn, toàn thể nhân dân khu dân cư Bình Thọ, xã Thạch Kiệt, huyện 
Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH  
HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ RTOM TẠI 
VIETCOMBANK QUẢNG NAM

HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ RTOM 
TẠI VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH  

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Thắng 

Bài: Lê Đàm Duy Minh - Ảnh: Phan Thanh Nam 

VIETCOMBANK TRIỂN KHAI

Ngày 01/11/2022, Vietcombank và Công ty 
 The Boston Consulting Group (BCG) đã tổ chức 

Lễ triển khai chính thức mô hình hoạt động bán lẻ 
RTOM giai đoạn 2 tại Vietcombank Quảng Nam.

Ngày 31/10/2022, tại trụ sở Vietcombank 
Đà Nẵng, Phòng giao dịch Cẩm Lệ và Hùng 

Vương đã chính thức triển khai mô hình 
 hoạt động bán lẻ RTOM.

Các thành viên Ban triển khai, Ban Giám đốc Vietcombank 
Quảng Nam, các cán bộ tham gia dự án thể hiện quyết tâm 

 và cam kết hoàn thành dự án RTOM đúng tiến độ

    Ban triển khai dự án và Ban Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng
 cùng cán bộ chụp hình lưu niệm  

Tham dự buổi lễ, về phía đơn vị tư vấn BCG có 
ông Douglas Jackson - Cố vấn cấp cao, đồng 
Trưởng nhóm triển khai. Về phía Vietcombank 

có: bà Đoàn Hồng Nhung - Phó Giám đốc Khối bán lẻ, 
Trưởng phòng Phát triển SPBL, Thành viên Thường 
trực Ban triển khai RTOM; các thành viên Nhóm 
triển khai 1 dự án RTOM; Ban Giám đốc Vietcombank 
Quảng Nam cùng toàn thể đội ngũ cán bộ Chi nhánh 
tham gia dự án.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Đoàn Hồng 
Nhung - phó Giám đốc Khối bán lẻ, Trưởng phòng 
Phát triển SPBL, Thành viên Thường trực Ban triển 
khai RTOM đã công bố thông tin về việc chính thức 
chuyển đổi mô hình hoạt động bán lẻ tại trụ sở 
Vietcombank Quảng Nam và tại Phòng giao dịch 
Chu Lai. 

 Ban lãnh đạo Vietcombank đặt nhiều kỳ vọng 
vào mô hình RTOM và coi đây là chiến lược phát triển 
đến năm 2025 - tầm nhìn 2030 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. 

Tham dự buổi lễ, về phía Vietcombank 
có: bà Đoàn Hồng Nhung – Phó Giám đốc 
khối Bán lẻ, Thành viên Thường trực Ban 

triển khai dự án, cùng nhóm triển khai RTOM 
2; về phía đơn vị tư vấn Công ty The Boston  
Consulting Group (BCG) có: ông Douglas Jackson 
- Cố vấn cấp cao, đồng Trưởng nhóm triển khai 
cùng các đồng sự; về phía Vietcombank Đà Nẵng 
có: ông Lý Hoàng Vũ - Giám đốc Chi nhánh cùng 
các thành viên Ban Giám đốc và các lãnh đạo/cán 
bộ Chi nhánh tham dự.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Đoàn 
Hồng Nhung - Phó Giám đốc Khối bán lẻ  
Vietcombank đã công bố triển khai chính thức 
chuyển đổi mô hình hoạt động bán lẻ RTOM tại 
trụ sở Vietcombank Đà Nẵng và Phòng giao dịch 
Cẩm Lệ, Hùng Vương. Ban lãnh đạo Vietcombank 
đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khẩn trương 
của Ban Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng trong 
quá trình chuẩn bị các công tác. 

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. 

Đáp lại kỳ vọng của Ban lãnh đạo, ông  
Lý Hoàng Vũ - Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng 
cam kết nỗ lực hoàn thành và hành động sáng tạo 
để đạt mục tiêu phát triển.

NHỊP SỐNG

Về phía Vietcombank Sở 
Giao dịch có 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 Lê 
Việt Hoàng - Phó Giám đốc, Chủ tịch  
Công đoàn cơ sở cùng các đ/c 
đại diện Ban Chấp hành Đảng 
bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.   
         Đại diện các đ/c lãnh đạo Trung 
ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và các doanh 
nghiệp tới dự và chung vui trong ngày 
hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã tặng 
hoa chúc mừng, trao quà cho các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, đ/c Hồ Văn Tuấn 
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  
Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Vietcombank Sở Giao dịch đã trao 
tặng cho trường Tiểu học xã Thạch 
Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 20 
bộ máy tính với tổng trị giá 150 triệu 
đồng.

Việc tài trợ phòng học máy vi 
tính cho các em học sinh trường Tiểu 
học Thạch Kiệt là món quà có ý nghĩa, 
giúp các em học sinh có thêm cơ sở vật 
chất để học tập, tiếp cận với công nghệ 
tiên tiến, nâng cao chất lượng dạy và 
học của nhà trường.
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TỔ CHỨC NGÀY HỘI RA QUÂN, 
 TUYÊN TRUYỀN MÔ HÌNH

“KHU CHỢ VĂN MINH - 
KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT”

Bài và ảnh: Lê Thị Bích Duyên

VIETCOMBANK ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Đoàn Thanh niên Vietcombank Đông Bình Dương và Đoàn Thanh 
niên xã Hưng Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng khẩu hiệu 

 “Khu chợ văn minh - Không dùng tiền mặt”
Đồng chí Dương Bảo Trung - Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank 

(thứ 5 bên trái sang) và các đồng chí trong Thường trực Cụm 
 trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ cho Tỉnh đoàn Nghệ An

Sáng 05/11/2022, Đoàn Thanh niên 
 Vietcombank Đông Bình Dương phối hợp với 

Đoàn Thanh niên xã Hưng Hòa đã tổ chức  
ngày hội ra quân, tuyên truyền mô hình “Khu chợ 

 văn minh - Không dùng tiền mặt” tại chợ  
Hưng Hòa, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

T hông qua tính năng quét mã QR trên ứng 
dụng VCB Digibank của Vietcombank, các tiểu 
thương chợ Hưng Hòa và người dân có thể mua 

bán, trao đổi và thanh toán mọi mặt hàng tại chợ bằng 
cách quét mã QR - được Chi nhánh hỗ trợ in, dán mã 
cho khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi, giảm 
thiểu khả năng nhầm lẫn, sai sót. 

Người dân có thể thoải mái đi chợ, bỏ qua “nỗi 
lo” như quên mang tiền, phải có tiền lẻ cho những 
khoản mua nhỏ lẻ hay tính toán tiền thừa, thiếu…

NHỊP SỐNG

C ùng ngày, đại diện Cụm hoạt động khu vực 
miền Trung tiếp tục trao tặng 50 triệu đồng hỗ 
trợ kinh phí mua sắm bàn ghế tại trường Tiểu 

học Quỳnh Hồng thuộc xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tiếp nối chương trình, sáng ngày 22/10/2022, 
Cụm hoạt động khu vực miền Trung tiếp tục chia sẻ 
những khó khăn, tổn thất tại trường THCS Nguyễn 
Bỉnh Khiêm thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam với số tiền ủng hộ là 50 triệu đồng. 

Phần kinh phí quyên góp còn lại sẽ được Cụm 
hoạt động khu vực miền Trung triển khai hỗ trợ, giúp 
đỡ các hộ gia đình chịu ảnh hưởng và thiệt hại do đợt 
mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại thành phố Đà Nẵng.

XUNG KÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG 
HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN KHU VỰC 

MIỀN TRUNG CHỊU THIỆT HẠI DO 
CƠN BÃO SỐ 4 (NORU)

ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK

Ngày 15/10/2022, đại diện Cụm hoạt động khu 
vực miền Trung đã thực hiện trao tặng 100 triệu 
đồng cho trường Tiểu học, THCS Tà Cạ thuộc  

xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. 

Bài và ảnh: Phan Văn Sơn

NHỊP SỐNG

VINH DANH KHEN THƯỞNG 
9 THÁNG NĂM 2022 
Bài và ảnh: Phòng Kế toán

Ngày 15/10/2022, Vietcombank Bắc Giang đã 
 tổ chức chương trình vinh danh khen thưởng 

 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 9 
tháng năm 2022 và chương trình kỷ niệm  

ngày Phụ nữ Việt Nam.  

VIETCOMBANK BẮC GIANG

Ban Giám đốc trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Hồng Tâm 
- Giám đốc Chi nhánh đã bày tỏ sự vui mừng, 
phấn khởi vì toàn thể cán bộ Chi nhánh đã 

hưởng ứng tích cực các đợt thi đua, góp phần giúp 
Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, 
hoàn thành vượt mức kế hoạch quý 3/2022. Đồng chí 
Giám đốc Chi nhánh tin tưởng tinh thần thi đua sôi 
nổi sẽ được tiếp tục phát huy trong quý 4/2022 để 
Vietcombank Bắc Giang về đích thắng lợi, hoàn thành 
xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

Hội nghị đã tổng kết, vinh danh và khen thưởng 
các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc 
thực hiện các chỉ tiêu, thực hiện chương trình thi đua 
như bán bảo hiểm nhân thọ FWD, thi đua phát triển 
KHBB mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Vietcombank 
Bắc Giang đã tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Phụ 
nữ Việt Nam 20/10 nhằm ghi nhận và tôn vinh những 
đóng góp của chị em cho hoạt động của Vietcombank 
Bắc Giang.

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP 
ĐẢNG VIÊN MỚI
Bài và ảnh: Lê Văn Xuân Vĩ

VIETCOMBANK ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Sáng ngày 17/10/2022, Chi bộ Vietcombank 
 Đông Bình Dương đã long trọng tổ chức 

 Lễ kết nạp đảng viên mới.

Ban lãnh đạo Chi nhánh và lãnh đạo các phòng ban chụp hình 
lưu niệm cùng đồng chí đảng viên mới

Tham dự buổi lễ có: đồng chí (đ/c) Nguyễn Khánh 
Thắng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Đông Bình Dương; đ/c Đỗ Thế Mãi - Chủ tịch 

Công đoàn, Phó Giám đốc cùng toàn thể đảng viên của 
Chi bộ và quần chúng ưu tú của Chi nhánh.

Tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Khánh Thắng - Bí thư 
Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh đã trao quyết định kết nạp 
đảng viên và chúc mừng 01 đồng chí đảng viên mới 
sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã vinh dự được 
đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp lần này đã bổ sung thêm cho Chi bộ 
Vietcombank Đông Bình Dương 01 đảng viên trẻ, có 
trình độ, năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng 
của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối 
với đơn vị.

Buổi lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra thành công 
tốt đẹp, để lại dấu ấn quan trọng đối với các đảng viên 
trẻ, tạo động lực cho quần chúng trong Chi nhánh tiếp 
tục phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng 
Cộng sản Việt Nam.
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LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
Bài và ảnh: Phan Văn Sơn

Chiều ngày 20/10/2022, Chi bộ cơ sở  
Vietcombank Hội An đã trang trọng tổ chức 

Lễ kết nạp đảng viên.

VIETCOMBANK HỘI AN TỔ CHỨC 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Bí thư Chi bộ cơ sở, Giám đốc 
Chi nhánh trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí  

Phan Thị Đoan Khanh - cán bộ Phòng khách hàng

Tham dự buổi lễ có: đồng chí (đ/c) Nguyễn Thị 
Thanh Tuyền - Bí thư Chi bộ cơ sở, Giám đốc 
Chi nhánh; đ/c Nguyễn Thiện Phú - Phó Bí thư 

CBCS, Phó Giám đốc; các đ/c trong cấp ủy và toàn thể 
các đ/c đảng viên trong Chi bộ cơ sở.

Tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Bí 
thư Chi bộ cơ sở, Giám đốc Chi nhánh đã trao quyết 
định kết nạp đảng viên và tặng hoa chúc mừng cho 
đồng chí Phan Thị Đoan Khanh - cán bộ Phòng khách 
hàng vì đã tích cực phấn đấu, rèn luyện tốt và vinh dự 
được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt 
Nam.

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại 
dấu ấn quan trọng đối với đảng viên được kết nạp, 
tạo động lực đối với các quần chúng ưu tú tiếp tục 
phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng 
Cộng sản Việt Nam.

Ngày 15/11/2022, Vietcombank Tây Hà Nội 
phối hợp cùng phòng Quản lý kênh  

Chi nhánh tổ chức buổi vinh danh trao giải 
cho cán bộ bán hàng xuất sắc đạt giải trong 

Chương trình thi đua bán thẻ tín dụng  
quốc tế (TDQT) JCB tháng 08 - 09/2022. 

VIETCOMBANK TÂY HÀ NỘI  

Ông Wakui - Giám đốc Quan hệ đối ngoại JCB tại Việt Nam  
trao giải thưởng cho cán bộ bán hàng xuất sắc trong  

Chương trình thi đua bán thẻ TDQT JCB tháng 08 - 09/2022

T ham dự buổi lễ có ông Wakui - Phó Trưởng đại 
diện JCB tại Việt Nam. Về phía Trụ sở chính 
Vietcombank có bà Đặng Thị Vân Hòa - Phó 

Trưởng phòng Quản lý kênh Chi nhánh. Về phía  
Vietcombank Tây Hà Nội có ông Nguyễn Quốc Hưng 
- Phó Giám đốc Chi nhánh cùng đại diện lãnh đạo 
phòng chuyên phụ trách bán thẻ và cán bộ đạt giải.

NHẬN GIẢI THƯỞNG 
TỪ TỔ CHỨC THẺ 
QUỐC TẾ JCB
Bài và ảnh: Nguyễn Thị Diệu Huyền

Trong Chương trình thi đua bán thẻ TDQT JCB 
tháng 08 - 09/2022, Vietcombank Tây Hà Nội vinh dự 
có 01 cán bộ là chị Nguyễn Thị Phương Thảo - phòng 
Dịch vụ khách hàng đã đạt giải Nhất của chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Wakui thay mặt JCB 
gửi lời cảm ơn vì sự nỗ lực tuyệt vời của các cán bộ 
Vietcombank Tây Hà Nội và đặc biệt là cán bộ Nguyễn 
Thị Phương Thảo đã nhiệt tình tham gia chương trình 
thi đua và đạt được thành tích vượt trội.

Q uỹ “Khuyến học, khuyến tài” của trường  
Đại học Sao Đỏ được thành lập để kịp thời 
động viên khích lệ phong trào học tập nghiên 

cứu khoa học, hoạt động xã hội, khen thưởng sinh 
viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Đây là hoạt động thường niên thiết thực nhằm 
mục đích tăng cường mối quan hệ giữa Vietcombank 
Chí Linh và khách hàng thân thiết là trường Đại học 
Sao Đỏ, đồng thời thể sự quan tâm đến công tác giáo 
dục, chăm lo cho các thế hệ tương lai của đất nước.

Ông Đặng Hoàng Lương - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS 
 Vietcombank Chí Linh trao tài trợ cho quỹ “Khuyến học,  

khuyến tài” của trường Đại học Sao Đỏ

Bài và ảnh: Vũ Thị Hiền

TÀI TRỢ CHO QUỸ 
“KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI” 
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

VIETCOMBANK CHÍ LINH

TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

VIETCOMBANK VĨNH PHÚC 

Bài và ảnh: Bùi Duy Anh

Bà Lâm Thị Thái Hà - Trưởng Phòng giao dịch 
KCN Thăng Long (đứng thứ ba từ phải sang) 
đại diện cho Vietcombank trao học bổng đến  

các em sinh viên

Ngày 21/10/2022, tại trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp tỉnh  
Vĩnh Phúc, bà Lâm Thị Thái Hà - Trưởng Phòng giao dịch KCN 

Thăng Long đã đại diện Vietcombank Vĩnh Phúc trao tặng 05 suất 
học bổng với tổng giá trị 05 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn 

cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.

T hực hiện trao tặng học bổng cho đơn vị giáo dục là hoạt 
động nằm trong kế hoạch an sinh xã hội thường xuyên của  
Vietcombank Vĩnh Phúc nhằm chung tay chia sẻ với những 

hoàn cảnh khó khăn, đồng thời là cơ hội mang đến hình ảnh một  
Vietcombank xanh, mạnh và phát triển bền vững.

TRAO TẶNG 334 GÓC  
HỌC TẬP CHO CÁC HỌC SINH  
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Bài và ảnh: Vũ Thị Hiền

Ngày 31/10/2022, Vietcombank Chí Linh thực hiện 
tài trợ 500 triệu đồng cho Hội Khuyến học thành 
phố Chí Linh để trao tặng 334 góc học tập cho 

các học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 36 điểm 
trường trên địa bàn thành phố.

Ngày 19/10/2022, tại Lễ khai giảng năm học  
2022 - 2023 của trường Đại học Sao Đỏ,  

Vietcombank Chí Linh đã tặng hoa chúc mừng và 
tham gia tài trợ cho quỹ “Khuyến học, khuyến tài” 
của nhà trường với số tiền tài trợ là 10 triệu đồng.

VIETCOMBANK CHÍ LINH 

Ông Đặng Hoàng Lương - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Vietcombank 
Chí Linh đại diện Chi nhánh trao tặng góc học tập cho các học sinh  

có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Cộng Hòa

Mỗi một bộ góc học tập là một món quà nhỏ 
nhằm hỗ trợ, động viên các em về vật chất 
và tinh thần để các em tiếp tục phấn đấu, 

vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt, 
trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đây là hoạt động hết sức thiết thực, thể hiện 
sự quan tâm của Vietcombank Chí Linh tới những 
mầm non tương lai của đất nước, phát huy truyền 
thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của 
dân tộc.

NHỊP SỐNG
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ĐOÀN THANH NIÊN 
VIETCOMBANK THĂNG LONG
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
Bài: Phan Thị Thu Trang - Ảnh: Trần Sơn Lam

Sáng ngày 18/10/2022, Đoàn Thanh niên 
 Vietcombank Thăng Long đã tổ chức chương trình 

hiến máu tình nguyện lần thứ 2 năm 2022:  
“Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”.

Ngày 29 - 30/10/2022, Vietcombank Bình Định đã 
đồng hành cùng với trường Đại học Quy Nhơn  
tổ chức “Ngày hội tân sinh viên tỉnh Bình Định  

năm học 2022 - 2023”. 

Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên Vietcombank Thăng Long 
tham gia hiến máu tình nguyện

Ông Nguyễn Văn Thúy - Giám đốc Vietcombank Bình Định (thứ 2 từ 
phải sang) và bà Vũ Thùy Linh - đại diện Phòng Marketing  
bán lẻ Trụ sở chính (thứ 5 từ phải sang) cùng các anh/chị  

lãnh đạo Vietcombank Bình Định tại sự kiệnMong muốn kêu gọi sự chung sức trao đi 
giọt máu ấm nóng tình người, Đoàn cơ sở  
Vietcombank Thăng Long đã lan tỏa những 

nghĩa cử cao đẹp tới không chỉ cán bộ nhân viên, đoàn 
viên trong Chi nhánh mà còn tới nhiều cán bộ nhân 
viên trong các Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở khác trong 
hệ thống Vietcombank cũng như các khách hàng đối 
tác của Vietcombank Thăng Long.

Chương trình hiến máu đã thu hút đông đảo 
tình nguyện viên tham gia, tiếp nhận 112 đơn vị máu 
cho nguồn máu dự trữ quốc gia.

Đây là lần thứ 5 Đoàn cơ sở Vietcombank Thăng 
Long phát động hiến máu tình nguyện, tiếp tục thu hút 
được sự quan tâm và tham gia của đông đảo đoàn viên 
thanh niên, thể hiện được tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp 
và truyền thống nhân văn của Vietcombank Thăng 
Long nói riêng và hệ thống Vietcombank nói chung.

ử cao đẹp và truyền thống nhân văn của Viet-

Với sự tham gia của hơn 20.000 sinh viên tỉnh 
Bình Định, trong đó có gần 6.000 tân sinh viên, 
gian hàng sự kiện “Chào đón tân sinh viên năm 

2022” do Vietcombank Bình Định tổ chức tại Đại học 
Quy Nhơn đã diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi hoạt 
náo, các tiết mục giao lưu văn nghệ hấp dẫn.

Sự kiện đã mang đến cho các bạn sinh viên cơ 
hội tuyệt vời tiếp cận với các dịch vụ của Vietcombank 
như mở thẻ, mở tài khoản, đăng ký dịch vụ Ngân hàng 
điện tử VCB Digibank cùng những ưu đãi đặc biệt và 
quà tặng hấp dẫn.

Tại đêm Gala của chương trình, Vietcombank 
Bình Định đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn khích 
lệ, động viên giúp các em cố gắng phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

Bài và ảnh: Phan Ngọc Hiếu

VIETCOMBANK BÌNH ĐỊNH
ĐỒNG HÀNH CÙNG  

“NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 

HỌC 2022 - 2023”

NHỊP SỐNG

Bài và ảnh: Phạm Thị Thanh Hương

Ngày 01/11/2022, tại Học viện Ngoại giao (Hà Nội) 
đã diễn ra chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh 

dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022. 

Ngày 03/11/2022, Đoàn Thanh niên và phòng 
Hành chính Nhân sự Vietcombank Long An đã  

tổ chức trao số tiền 32,8 triệu đồng hỗ trợ  
gia đình chị Trần Thị Mai.

Đồng chí Dương Bảo Trung - Bí thư Đoàn Vietcombank 
(thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng đội thi  

của Vietcombank đạt giải Nhì

Bài và ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

HỖ TRỢ NHÂN VIÊN CÔNG TY 
THUÊ NGOÀI LÀM VIỆC TẠI  
CHI NHÁNH

VIETCOMBANK LONG AN
ĐẠT GIẢI NHÌ CHUNG KẾT 
CUỘC THI OLYMPIC  
TIẾNG ANH DÀNH CHO 
CÁN BỘ TRẺ LẦN THỨ IV 
NĂM 2022

ĐOÀN VIÊN VIETCOMBANK THỦ ĐỨC 
VÀ VIETCOMBANK SÀI THÀNH

Chị Mai là nhân viên tạp vụ công ty thuê ngoài 
đang làm việc tại Vietcombank Long An. Nhận 
được thông tin con trai duy nhất của chị Mai 

không may mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Với 
thu nhập ít ỏi từ công việc lao công, chị Mai vừa nuôi 
dưỡng mẹ già đã ngoài 80 tuổi, vừa nuôi dạy đứa cháu 
nội đang học lớp 4 từ khi cha mẹ cháu chia tay. 

Đại điện đoàn thể đã gửi lời chia buồn sâu sắc 
đến gia đình chị, đồng thời cũng muốn góp một chút 
tấm lòng của mình để giúp chị vơi đi phần nào gánh 
nặng tài chính.

Bà Nghiêm Thị Hoa - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS 
 Vietcombank Long An (bên trái) trao tiền hỗ trợ cho 

 chị Trần Thị MaiVới kiến thức, khả năng nói lưu loát tiếng Anh 
và kỹ năng tư duy, thuyết trình tốt, đồng chí 
Trần Văn Sang - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 

cơ sở, cán bộ phòng Khách hàng bán lẻ Vietcombank 
Thủ Đức và đồng chí Trần Thủy Sơn - đoàn viên 
Phòng Thẩm định khách hàng bán buôn của Đoàn cơ 
sở Vietcombank Sài Thành đã xuất sắc vượt qua các 
vòng thi, lọt vào vòng chung kết tranh tài cùng 15 thí 
sinh xuất sắc nhất toàn quốc.

Tại vòng chung kết, 15 thí sinh được 
chia thành 05 đội thi, trong đó 02 thí sinh của  
Vietcombank cùng đồng đội đã giành giải Nhì chung 
cuộc. 

Như vậy, trong 03 năm liên tiếp 2020, 2021 
và 2022, Đoàn Thanh niên Vietcombank luôn là đơn 
vị có số lượng thí sinh tham gia đông đảo nhất trong 
Khối Doanh nghiệp Trung ương và vinh dự có thí 
sinh đạt giải cao tại vòng chung kết.
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TRAO TẶNG THẺ BHYT 
CHO NGƯỜI DÂN CÓ 
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN  
Bài và ảnh: Lê Cẩm Tú 

Ngày 10/11/2022, Vietcombank Hải Phòng đã 
phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành 
phố Hải Phòng và chính quyền địa phương  

tổ chức trao tặng 200 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) 
cho người dân có hoàn cảnh khó khăn  

trên địa bàn.

VIETCOMBANK HẢI PHÒNG

BÀN GIAO NHÀ  
“Mái ấm tình thương”  

CHO HỘI VIÊN PHỤ NỮ NGHÈO  
Bài và ảnh: Phòng Kế toán

Sáng ngày 08/11/2022, Vietcombank Hải Dương đã 
phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN)  

thành phố Chí Linh tổ chức lễ bàn giao nhà  
 “Mái ấm tình thương” cho bà Nguyễn Thị Đáy, 

KDC Trụ Hạ, phường Đồng Lạc, thành phố  
Chí Linh, tỉnh Hải Dương là hộ nghèo có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn với số tiền tài trợ  
là 50 triệu đồng. 

Bà Hoàng Thị Kim Ngân - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn  
Vietcombank Hải Dương (thứ 4 từ trái sang) trao biển  

tài trợ nhà “Mái ấm tình thương” cho bà Nguyễn Thị Đáy

Ông Nguyễn Văn Thạnh - Phó Giám đốc BHXH thành phố Hải Phòng 
(thứ 4 từ trái qua) và ông Nguyễn Quốc Hòa - Phó Giám đốc 

Vietcombank Hải Phòng (thứ 5 từ phải qua) trao tặng  
thẻ BHYT cho người dân

T ham dự buổi lễ bàn giao có các đồng chí lãnh đạo 
Hội LHPN thành phố Chí Linh, lãnh đạo Đảng ủy 
- HĐND - UBND phường Đồng Lạc, Ban Thường 

vụ Hội LHPN phường Đồng Lạc… cùng họ hàng, bà 
con, hàng xóm với bà Nguyễn Thị Đáy.

Với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, 
Vietcombank Hải Dương mong muốn được chung tay 
cùng chính quyền địa phương góp phần chia sẻ, giúp 
đỡ những người nghèo trên địa bàn.

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm 
thành lập Chi nhánh (17/03/2003 - 17/03/2023),  
Vietcombank Hải Dương đã cam kết tài trợ 09 tỷ đồng 
cho công tác an sinh xã hội tại tỉnh Hải Dương trong 
năm 2022, trong đó sẽ trao tặng 20 ngôi nhà cho 
người nghèo, đây là ngôi nhà thứ 6 đã hoàn thành và 
đưa vào sử dụng.

T ham dự buổi lễ, có: các đồng chí đại diện lãnh 
đạo BHXH thành phố Hải Phòng, UBND huyện 
Thủy Nguyên, về phía Vietcombank có ông 

Nguyễn Quốc Hòa - Phó Giám đốc Vietcombank Hải 
Phòng, đại diện các phòng/ban liên quan và người dân 
có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng thẻ BHYT.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hòa - Phó 
Giám đốc Vietcombank Hải Phòng cho biết: “Chương 
trình tặng thẻ BHYT của BHXH thành phố Hải Phòng 
là hoạt động hết sức ý nghĩa và cần thiết đối với người 
dân tại thời điểm này, Vietcombank Hải Phòng rất vui 
mừng được chung tay góp sức, ủng hộ 200 thẻ BHYT 
cho người dân có hoàn cảnh khó khăn giúp giảm gánh 
nặng khi không may ốm đau, bệnh tật”.

Thông qua hoạt động trao tặng này,  
Vietcombank nói chung và Vietcombank Hải Phòng 
nói riêng mong muốn nêu cao tinh thần tương thân 
tương ái, lá lành đùm lá rách chung tay chia sẻ với 
người dân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

NHỊP SỐNG

TRAO TẶNG NHÀ TÌNH NGHĨA 
CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH 
GẶP KHÓ KHĂN

TÀI TRỢ KINH PHÍ  
XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA  
CHO NGƯỜI NGHÈO
Bài và ảnh: Phòng Kế toán

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Vân Anh

Sáng ngày 06/11/2022, các chi nhánh Vietcombank 
gồm: Vietcombank Gia Định, Vietcombank Phú 

Nhuận, Vietcombank Tây Sài Gòn phối hợp với Hội 
Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình tổ 
chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho  

6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 

Ngày 09 - 10/11/2022, Vietcombank Bắc Giang 
đã trao tài trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho 

người nghèo tại xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, 
tỉnh Bắc Giang và xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang.
 

VIETCOMBANK GIA ĐỊNH

VIETCOMBANK BẮC GIANG

Ông Trần Xuân Dũng – Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch BCH 
Công đoàn (đứng thứ 3 từ trái sang) trao biểu trưng tài trợ  

kinh phí xây, sửa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo là người có công 
với cách mạng cho đại diện UBMTTQ xã Vĩnh An,  

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Đoàn Vietcombank Gia Định trao tặng biểu trưng và phần quà cho 
các gia đình tại  lễ trao tặng nhà tình nghĩa

T ại xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh  
Bắc Giang, Vietcombank Bắc Giang đã trao số 
tiền 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Dung, 

thôn Thọ Điền 1. Gia đình bà Dung thuộc diện hộ 
nghèo, đặc biệt khó khăn của xã. Với sự giúp đỡ của 
Vietcombank Bắc Giang, các nhà hảo tâm và các cấp 
chính quyền địa phương đã giúp bà xây dựng lại căn 
nhà cấp bốn khang trang, sạch đẹp. 

Tại huyện Sơn Động, Vietcombank Bắc Giang 
đã trao tài trợ số tiền 200 triệu đồng cho UBMTTQ 
xã Vĩnh An, để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo là 
gia đình người có công với cách mạng thoát nghèo.

Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục phát 
huy hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, 
Vietcombank Bắc Giang sẽ tiếp tục quan tâm thực 
hiện công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện 
chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành Ngân 
hàng, hướng đến một ngân hàng xanh phát triển 
bền vững vì cộng đồng.

Đây là những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, nhà ở đã xuống cấp, không bảo đảm 
an toàn khi mưa bão và sinh hoạt hàng ngày. 

Với mong muốn chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình, 
Vietcombank Gia Định hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà 
tình nghĩa để giúp đỡ các gia đình có chỗ ở vững chắc 
khi mưa bão, ổn định cuộc sống.

Sau thời gian thi công, các ngôi nhà với diện 
tích sử dụng 35 - 45m2, tổng kinh phí xây dựng xấp 
xỉ 150 triệu đồng/căn đã được hoàn thiện, trong đó  
Vietcombank Gia Định hỗ trợ mỗi gia đình 80 triệu 
đồng, đồng thời động viên tinh thần giúp các gia đình 
có động lực vươn lên trong cuộc sống.   

Hoạt động lần này có ý nghĩa vô cùng thiết 
thực, mang tính nhân văn sâu sắc, phát huy tinh thần 
tương thân tương ái của tập thể cán bộ, đoàn viên  
Vietcombank Gia Định cùng chung tay giúp đỡ các 
hoàn cảnh khó khăn.
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HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY NHÀ 
TẶNG HỘ NGHÈO

 HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH 
“Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”

Bài và ảnh: Trần Anh Thắng Bài và ảnh: Lê Bích Ngọc

Ngày 09/11/2022, Vietcombank Bắc Gia Lai  
phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ 

chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh 
Yup (làng Têng 1, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku) và 
bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đặng 
Thị Hoa (thôn 1, xã Diên Phú, thành phố Pleiku).

VIETCOMBANK BẮC GIA LAI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK

Đại diện Vietcombank Bắc Gia Lai cùng chính quyền, bà con  
địa phương chia vui và chụp hình lưu niệm cùng anh Yup  

trước ngôi nhà mới

Đến dự buổi lễ có đại diện chính quyền và nhân 
dân địa phương. Đại diện Vietcombank Bắc 
Gia Lai có ông Trần Anh Thắng - Phó Giám đốc, 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 
2022, Vietcombank Bắc Gia Lai đã tài trợ 150 triệu 
đồng để xây dựng 3 căn nhà cho hộ nghèo gặp khó 
khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai. Mỗi căn nhà được xây dựng trên diện tích 60m2, 
gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp và công 
trình vệ sinh.

Tại buổi Lễ bàn giao nhà, ông Trần Anh 
Thắng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở  
Vietcombank Bắc Gia Lai đã chúc mừng 2 gia đình có 
nơi ở mới và cho biết số tiền hỗ trợ là tình cảm của cán 
bộ nhân viên, người lao động Vietcombank Bắc Gia Lai 
với mong muốn được sẻ chia, tiếp thêm động lực để 
các gia đình an cư lạc nghiệp, vượt qua khó khăn, tiếp 
tục vươn lên trong cuộc sống.

Bà Phạm Thị Tuyết Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Vietcombank Hải Dương (thứ 2 từ phải sang) 

trao biển tài trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”

Chiều ngày 16/11/2022, Công đoàn 
 Vietcombank Hải Dương phối hợp với Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương và Hội Liên 
hiệp Phụ nữ thành phố Hải Dương đến thăm 
hỏi động viên và trao số tiền hỗ trợ cho cháu 
Nguyễn Bích Hằng - phường Lê Thanh Nghị, 

 thành phố Hải Dương.

Cháu Nguyễn Bích Hằng hiện đang học lớp 
7 có hoàn cảnh khó khăn, mẹ cháu bệnh 
tật đau yếu không có việc làm ổn định, 

2 mẹ con chỉ sống bằng tiền trợ cấp của nhà 
nước. Với mong muốn lan tỏa thông điệp nhân 
văn và có ý nghĩa của chương trình, Công đoàn  
Vietcombank Hải Dương đã hỗ trợ cháu Hằng số 
tiền 30 triệu đồng, thời hạn hỗ trợ 5 năm.

Nhận được sự chia sẻ của Công đoàn 
Vietcombank Hải Dương, mẹ cháu Nguyễn Bích 
Hằng đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Công 
đoàn Vietcombank Hải Dương, đây là món quà có 
ý nghĩa thiết thực đối với gia đình, giúp gia đình 
có thêm điều kiện nuôi dưỡng cháu trưởng thành. 

Với tinh thần tương thân tương ái, tập thể 
Đoàn viên Công đoàn Vietcombank Hải Dương 
mong muốn được thông qua chương trình “Mẹ 
đỡ đầu - kết nối yêu thương” để lan tỏa những giá 
trị nhân văn tốt đẹp, chung tay hỗ trợ chăm sóc, 
nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn 
trên toàn tỉnh.   

NHỊP SỐNG

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 
NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO  
TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2022
Bài và ảnh: Nguyễn Lê Hoàng PhượngBài và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Dung

Ngày 09/11/2022, tại Bệnh viện Hùng Vương,  
Đoàn Thanh niên Vietcombank Sài Thành kết 

hợp với Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương 
và Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố Hồ 
Chí Minh đã tổ chức chương trình hiến máu tình 

nguyện “Giọt hồng yêu thương”. 

Sáng ngày 12/11/2022, Vietcombank  
Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị khách hàng 

ngành Giáo dục Đào tạo nhằm tri ân các thầy 
cô, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đã luôn  

đồng hành và sử dụng các sản phẩm dịch vụ 
của Vietcombank. 

VIETCOMBANK QUẢNG NGÃI

Ban Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi tặng quà tri ân  
cho các đơn vị 

Đại diện Đoàn Thanh niên Vietcombank Sài Thành cùng  
đại diện Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương

P hát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Vietcombank 
Quảng Ngãi Võ Văn Linh đã chia sẻ những 
thành tích nổi bật của đơn vị trong năm 

2022 và bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới tất cả các khách 
hàng đã, đang và luôn tin tưởng sử dụng dịch vụ  
Vietcombank.

 Nhân dịp này, Vietcombank Quảng Ngãi đã 
tặng quà tri ân cho đại diện Sở Giáo dục và Đào 
tạo, các đơn vị, cơ sở giáo dục đã gắn bó, sử dụng 
các dịch vụ của Vietcombank và đồng hành với  
Vietcombank Quảng Ngãi trong hơn 15 năm qua. 
Đồng thời, giới thiệu đến các đại biểu, khách hàng 
về giải pháp thanh toán học phí không dùng tiền 
mặt của Vietcombank. Đây là một giải pháp mới với 
các tính năng vô cùng tiện lợi và hữu ích phù hợp 
với ngành Giáo dục và đào tạo, mang lại sự thuận 
tiện cho phụ huynh học sinh trong thanh toán học 
phí và giúp các cơ sở giáo dục quản lý việc thu học 
phí dễ dàng, hiệu quả hơn, giảm thiểu thời gian làm 
việc, hạn chế rủi ro trong thanh toán.

H iến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp 
và thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và 
là cơ hội để mọi người chung tay cùng đội ngũ 

y tế đem đến sự sống cho người bệnh cần truyền máu, 
thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc 
ta. Nhờ những nghĩa cử này, rất nhiều người đã được 
cứu sống kịp thời. Với sự tham gia của 27 đoàn viên 
thanh niên, Vietcombank Sài Thành đã đóng góp được 
27 đơn vị máu (250ml - 350ml/đơn vị) cho chương 
trình.

Bệnh viện Hùng Vương là khách hàng truyền 
thống, lâu năm của Vietcombank Sài Thành, chương 
trình “Giọt hồng yêu thương” lần này là tiền đề cho 
sự kết hợp giữa hai đơn vị trong các công tác an 
sinh xã hội sau này. Những hoạt động này không 
chỉ giúp Vietcombank tạo mối quan hệ tốt đẹp với 
khách hàng mà còn góp phần đưa hình ảnh của 
ngân hàng đến gần hơn với cộng đồng - hình ảnh  
Vietcombank bền vững và nhân văn.

THAM GIA HIẾN MÁU  
TÌNH NGUYỆN  
“GIỌT HỒNG YÊU THƯƠNG”

ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK SÀI THÀNH
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VIETCOMBANK KHAI TRƯƠNGVIETCOMBANK KHAI TRƯƠNG

Để mở rộng phạm vi hoạt động trên địa bàn và 
cung cấp dịch vụ thuận tiện cho doanh nghiệp 
 và người dân, Vietcombank khai trương phòng 

giao dịch (PGD) mới trên nhiều chi nhánh.

PHÒNG GIAO DỊCH MỚI PHÒNG GIAO DỊCH MỚI 
TRÊN NHIỀU CHI NHÁNHTRÊN NHIỀU CHI NHÁNH

Sáng 27/10/2022, Vietcombank Bắc Gia Lai 
đã chính thức đưa vào hoạt động PGD Đức 
Cơ tại địa chỉ số 667 Quang Trung, thị trấn 

Chư Ty, huyện Đức Cơ. Đây là PGD thứ 5 thuộc 
mạng lưới Vietcombank Bắc Gia Lai.

Việc đưa PGD Đức Cơ vào hoạt động đánh 
dấu một giai đoạn mới với việc liên tiếp mở 
rộng mạng lưới giao dịch của Vietcombank Bắc 
Gia Lai trong năm nay. Trước đó, đầu tháng 8, 
Vietcombank Bắc Gia Lai đã đưa vào hoạt động 
Phòng giao dịch Ia Grai. 

 Với đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, 
chuyên nghiệp, PGD Đức Cơ sẽ đáp ứng đầy đủ 
các nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện 
đại cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa 
bàn, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

Vietcombank Bắc Gia Lai
Bài: Bùi Thị Thanh Huyền

Lãnh đạo Vietcombank Bắc Giang kỳ 
vọng khi đi vào hoạt động, PGD Tân Yên sẽ 
góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ngân 
hàng, đẩy mạnh chủ trương thanh toán không 
dùng tiền mặt, phát triển hệ thống Ngân hàng 
số và đẩy mạnh các hoạt động tín dụng, đóng 
góp tích cực cho kết quả hoạt động chung của 
Vietcombank Bắc Giang cũng như cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Yên.

Tại buổi lễ, Vietcombank Bắc Giang 
cũng đã trao biểu trưng tài trợ 50 triệu đồng 
để xây nhà cho người nghèo trên địa bàn 
huyện Tân Yên và biểu trưng tài trợ 22 triệu 
đồng để mua thẻ BHYT tự nguyện cho người 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 02/11/2022, Vietcombank Bắc 
Giang đã tổ chức Lễ khai trương PGD 
Tân Yên tại địa chỉ đường Cao Kỳ Vân,  

Khu dân cư mới thị trấn Cao Thượng, huyện 
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đây là PGD thứ 7 của Vietcombank Bắc 
Giang, nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới, 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của 
Vietcombank Bắc Giang.

Vietcombank Bắc Giang
Bài và ảnh: Nông Thị Thu Hà

Các đại biểu cắt băng khai trương PGD Tân Yên

NHỊP SỐNG

Ngày 02/11/2022, Vietcombank Lâm Đồng 
đã tổ chức khai trương PGD Lạc Dương 

tại địa chỉ số 150 Langbiang, thị trấn  
Lạc Dương, huyện Lạc Dương,  

tỉnh Lâm Đồng.

Đến dự Lễ khai trương, về phía các 
ban/ngành tỉnh Lâm Đồng có: ông 
Phạm Triều - Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương; 
ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện 
Lạc Dương; ông Hoàng Xuân Hường - Bí thư 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ông Trương 
Quốc Thụ - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh.
Về phía Vietcombank Lâm Đồng, có ông 
Nguyễn Văn Chiểu - Bí thư Đảng bộ, Giám 
đốc Chi nhánh.

Với hệ thống mạng lưới được mở 
rộng, cùng với sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
đa dạng, cơ sở vật chất khang trang, hiện 
đại, thân thiện và đội ngũ CBNV năng động, 
chuyên nghiệp, Vietcombank Lâm Đồng hi 
vọng trở thành lựa chọn hàng đầu cho khách 
hàng trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch 
vụ ngân hàng góp phần vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương.

Vietcombank Lâm Đồng
Bài và ảnh: Nguyễn Lê Bảo Minh

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương
 PGD Lạc Dương

VIETCOMBANK HƯNG YÊN
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
 “Chắp cánh ước mơ - Lan tỏa những 

tấm lòng nhân ái”
Bài và ảnh: Đặng Thị Hồng Liên

Sáng ngày 14/11/2022, Vietcombank Hưng Yên  
đồng hành cùng chương trình “ Chắp cánh  

ước mơ” trao học bổng cho em Phương Nguyễn 
Nguyệt Anh, học sinh lớp 12A14  

Trường THPT Mỹ Hào. 

Em Phương Nguyễn Nguyệt Anh có hoàn cảnh 
gia đình vô cùng khó khăn. Một mình mẹ em 
nuôi 3 con ăn học, ba năm trước bố em bị tai 

nạn không đi lại được, bà nội em bị tai biến. Thấu 
hiểu được hoàn cảnh của mình, em luôn nỗ lực 
vươn lên trong học tập, trong nhiều năm liền là học 
sinh khá, giỏi.

Với mong muốn những cảnh đời khó khăn 
sẽ được sưởi ấm bằng những việc làm thiết thực, 
tràn đầy tình yêu thương và hơi ấm tình người. Bà 
Nguyễn Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Chi nhánh 
Vietcombank Hưng Yên đã trao học bổng cho em 
Phương Nguyễn Nguyệt Anh với trị giá 6 triệu đồng.

Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn.  
Vietcombank Hưng Yên mong muốn đồng hành 
cùng chương trình “Chắp cánh ước mơ” trao yêu 
thương đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tạo 
động lực cho các mầm non tương lai được bay cao, 
bay xa.

Bà Nguyễn Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Vietcombank Hưng Yên 
trao học bổng cho em Phương Nguyễn Nguyệt Anh
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KẾT NỐI

VIETCOMBANK THAM DỰ VIETCOMBANK THAM DỰ   
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 25 NĂM 

NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CP KHU 
CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ (DEEP C)

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Tâm

Tham dự Hội thảo có: đại diện Bộ Ngoại giao Việt 
Nam; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại sứ quán các 
nước Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc 

tại Việt Nam; Thành ủy, UBND, HĐND và các sở/ban/
ngành thành phố Hải Phòng; Hiệp hội Eurocham, DBAV,  
Amcham, Logistic Việt Nam…

Về phía Vietcombank có: bà Bùi Thị Thanh Thu 
- Giám đốc Ban Khách hàng FDI Trụ sở chính, bà Vũ 
Thị Mùi - Phó Giám đốc Ban Khách hàng FDI Trụ sở 
chính, ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải 
Phòng, các ông bà Giám đốc các chi nhánh trên địa bàn 
Hải Phòng, cùng cán bộ các phòng/ban liên quan tại 
Trụ sở chính và Chi nhánh Hải Phòng.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện  
Vietcombank đã trình bày tham luận về hỗ trợ giao 
dịch đối với các dự án đầu tư tại Việt Nam. Theo đó, 
Vietcombank sẵn sàng cung cấp các giải pháp tài chính 
- ngân hàng toàn diện, chuyên biệt dành riêng cho các 
khách hàng FDI, đặc biệt các doanh nghiệp đầu tư vào 
các khu công nghiệp do Deep C là chủ đầu tư, đồng 
hành cùng quá trình phát triển của các doanh nghiệp.

Đại diện Vietcombank và lãnh đạo cấp cao của Deep C tại sự kiện

VIETCOMBANK HẠ LONG TRAO THƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THẺ  
AMERICAN EXPRESS 

“ĐÓN DIỆN MẠO MỚI - NHẬN HỘI VIÊN 
VÀNG - LÁI XẾ XỊN SANG”

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Quyên

Ngày 21/10/2022, Vietcombank Hạ Long đã tổ 
chức Lễ trao thưởng chương trình khuyến mại 
“Đón diện mạo mới - Nhận hội viên vàng -  
Lái xế xịn sang”. 

Ông Nguyễn Văn Việt - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Hạ Long 
(bên phải) trao giải cho khách hàng Đinh Quang Hiệp (bên trái)

Chương trình triển khai từ ngày 02/06/2022 
đến ngày 01/09/2022, đã tìm ra chủ nhân của 
01 giải Đặc biệt, 05 giải Nhất và 60 giải May 

mắn. Vietcombank Hạ Long vinh dự có khách hàng 
Đinh Quang Hiệp đã nhận được giải Nhất là 1 thẻ hội 
viên Bông Sen Vàng hạng Bạch kim trị giá 117 triệu 
đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Việt - 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Hạ Long gửi 
lời chúc mừng và cảm ơn khách hàng Đinh Quang 
Hiệp đã tin tưởng sử dụng sản phẩm dịch vụ của  
Vietcombank. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục 
nhận được sự đồng hành, gắn bó của khách hàng, đặc 
biệt gia tăng sử dụng dịch vụ thẻ và ngân hàng số thay 
cho phương thức thanh toán tiền mặt.

Trong niềm vui bất ngờ khi nhận được giải 
thưởng, khách hàng Đinh Quang Hiệp đã gửi lời 
cảm ơn đến Ban lãnh đạo Vietcombank nói chung,  
Vietcombank Hạ Long nói riêng và bày tỏ sự hài lòng, 
đánh giá cao các tiện ích, tính năng của thẻ tín dụng 
Vietcombank, đáp ứng tốt nhu cầu chi tiêu phục vụ 
công việc của khách hàng. Khách hàng cho biết sẽ tiếp 
tục đồng hành, tin tưởng và giới thiệu các sản phẩm 
thẻ tín dụng của Vietcombank tới bạn bè, người thân 
và đối tác. 

KẾT NỐI

VIETCOMBANK HÙNG VƯƠNG 
TRAO TẶNG 

XE Ô TÔ IVECO DAILY 16 CHỖ  
CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Ngân

Ngày 21/10/2022, Vietcombank Hùng Vương đã 
trao tặng xe ô tô IVECO DAILY 16 chỗ trị giá gần 
900 triệu đồng cho trường Đại học Bách Khoa. 

Bà Vũ Đại Thắng - Giám đốc Vietcombank Hùng Vương  
(thứ 8 từ phải sang) trao biển tượng trưng chiếc xe ô tô 16 chỗ  

trị giá gần 900  triệu đồng cho PGS.TS Mai Thanh Phong -  
Hiệu trưởng nhà trường

Tham dự buổi lễ, về phía Vietcombank có bà 
Vũ Đại Thắng - Giám đốc Vietcombank Hùng 
Vương, Thành viên Ban Giám đốc và các lãnh 

đạo phòng. Về phía trường Đại học Bách Khoa có: PGS.
TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng nhà trường; lãnh 
đạo các đơn vị của trường, cùng các thầy, cô đại diện 
một số khoa, phòng. 

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Vũ Đại Thắng - Giám 
đốc Vietcombank Hùng Vương đã gửi lời chúc đến 
Quý thầy cô, cán bộ nhân viên đang công tác tại nhà 
trường và cho biết nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành 
lập trường. Chi nhánh đã quyết định trao tặng xe ô tô 
IVECO DAILY 16 chỗ, giúp nhà trường thuận tiện hơn 
trong công tác chuyên chở cán bộ giảng viên và sinh 
viên. Hiện Vietcombank Hùng Vương đang đồng hành 
cùng nhà trường trong dự án hỗ trợ 1.000 suất vay 
ưu đãi lãi suất cho sinh viên đóng học phí năm học 
2022 - 2023. 

Thay mặt Trường Đại học Bách khoa, PGS.TS 
Mai Thanh Phong gửi lời cảm ơn Vietcombank Hùng 
Vương đã cùng đồng hành với nhà trường nhiều hoạt 
động trong thời gian qua. 

Những hoạt động ý nghĩa cùng với công tác 
an sinh xã hội, ngày càng khẳng định vị thế một 
ngân hàng xanh luôn hướng tới cộng đồng của  
Vietcombank Hùng Vương.

nạp/rút ví điện tử Vitapay 
sử dụng thẻ ghi nợ Vietcombank

Bài: Phòng Marketing bán lẻ

Nhằm thúc đẩy các dịch vụ thanh toán không 
dùng tiền mặt, Vietcombank hợp tác với Công ty 
Cổ phần Paytech triển khai dịch vụ nạp/rút ví điện 
tử Vitapay sử dụng thẻ ghi nợ Vietcombank.

Khách hàng có thể nạp tiền từ thẻ ghi nợ  
Vietcombank (bao gồm cả thẻ ghi nợ nội địa và thẻ 
ghi nợ quốc tế) vào Ví điện tử Vitapay hoặc ngược lại, 
rút tiền từ Ví điện tử Vitapay và chuyển vào thẻ ghi nợ 
Vietcombank. 

Hướng dẫn liên kết thẻ ghi nợ Vietcombank và ví 
điện tử Vitapay

Khách hàng đủ điều kiện có thể thực hiện 
hướng dẫn sau đây để liên kết thẻ ghi nợ Vietcombank 
và ví điện tử Vitapay: Đăng nhập ví điện tử Vitapay >> 
Chọn mục Tài khoản >> Chọn Liên kết ngân hàng >> 
Chọn logo Vietcombank >> Nhập số thẻ và xác minh 
chủ thẻ.

Hạn mức giao dịch

Hạn mức giao dịch trên Ví điện tử Vitapay với 
Thẻ ghi nợ Vietcombank được quy định như sau:

Loại giao 
dịch

Thao tác Mô tả Hạn mức 
giao dịch

Giao dịch 
nạp tiền

Đăng nhập app 
VitaPay >> Chọn 
Nạp tiền >> Nhập 

thông tin theo 
hướng dẫn

Hạn mức tối thiểu/1 
giao dịch

Hạn mức tối đa/1 
giao dịch

Tổng số tiền tối đa khách 
hàng có thể thực hiện 
các giao dịch nạp tiền 

trong ngày

10.000 VND

5.000.000 
VND

20.000.000 
VND/ngày

Tổng số lượng giao dịch 
nạp tiền thành công 

khách hàng có thể thực 
hiện trong ngày 

Không giới 
hạn

Giao dịch 
rút tiền

Đăng nhập app 
VitaPay >> Chọn 
rút tiền >> Nhập 
thông tin theo 

hướng dẫn

Hạn mức tối đa/1 giao 
dịch rút tiền

Số tiền rút tối đa từ Ví 
điện tử Vitapay về thẻ ghi 

nợ Vietcombank trong 
một ngày khách hàng có 

thể thực hiện

5.000.000 
VND

5.000.000 
VND/ngày

Hiện tại, Vietcombank miễn phí sử dụng dịch vụ 
này cho tất cả các khách hàng.

Vietcombank triển khai dịch vụ 

Ngày 20 - 21/10/2022, Công ty CP Khu công nghiệp 
Đình Vũ (Deep C) đã tổ chức hội thảo đầu tư  
“Building The Future”. Vietcombank là ngân hàng  
duy nhất tham dự chương trình với tư cách là đối tác 
tài chính ngân hàng của Deep C.
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KẾT NỐI

 VIETCOMBANK HOÀN KIẾM
TRAO GIẢI CHO KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH  

“XÀI THẺ VIETCOMBANK VISA - BÙNG NỔ FIFA WORLD CUP”
Bài và ảnh: Đinh Thị Mai Phương

Ngày 24/10/2022, Vietcombank Hoàn Kiếm đã tổ chức Lễ trao giải cho khách hàng trúng giải Đặc biệt 
trong Chương trình khuyến mại  “Xài thẻ Vietcombank Visa - Bùng nổ FiFa World Cup”.  

Chương trình khuyến mại “Xài thẻ Vietcombank Visa - Bùng 
nổ FiFa World Cup” do Vietcombank phối hợp cùng Tổ 
chức thẻ quốc tế Visa tổ chức, diễn ra từ ngày 01/08/2022 

đến ngày 10/09/2022 dành riêng cho các khách hàng sử dụng 
thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế thương hiệu Visa do Vietcombank 
phát hành. 

Ông Nguyễn Tuấn Quang - khách hàng của Vietcombank 
Hoàn Kiếm đã may mắn trúng giải Đặc biệt “Cúp Vàng” của chương 
trình và trở thành chủ nhân của giải thưởng là 1 chuyến đi Qatar 
5 ngày 4 đêm xem 1 trận chung kết và 1 trận bán kết FIFA World 
Cup cùng vé máy bay khứ hồi dành cho 2 người.

Ông Thiều Quang Hiệp - Giám đốc Vietcombank  
Hoàn Kiếm (thứ 2 từ trái sang) và ông Nguyễn Tuấn 

Nam - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn  
Vietcombank Hoàn Kiếm (thứ 2 từ phải sang)  

trao giải cho khách hàng may mắn

VIETCOMBANK TRÀ VINH TRAO TẶNG QUÀ CHO ĐỘI TUYỂN 
BÓNG CHUYỀN NAM TRÀ VINH TẠI GIẢI 

BÓNG CHUYỀN HẠNG A QUỐC GIA NĂM 2022
Bài và ảnh: Cao Nguyễn Thúy Vy

Từ ngày 20 - 28/10/2022 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Trà Vinh đã diễn ra vòng chung kết Giải bóng 
chuyền hạng A quốc gia năm 2022 do Sở Văn hóa - Thông tin - Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp Tổng cục 
Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa - Thông tin - Du lịch tổ chức.

Tham gia giải lần này có tổng cộng 13 đội (08 đội nam và 05 
đội nữ), đội nam và đội nữ thắng giải sẽ tham gia thi đấu ở 
giải Vô địch quốc gia năm 2023.

Vượt qua trận đấu vòng bảng, Đội bóng chuyền nam tỉnh 
Trà Vinh xuất sắc vào tranh đấu vòng bán kết. Ngày 26/10/2022 
đại điện Ban tổ chức giải cùng đại diện Vietcombank Trà Vinh: ông 
Đỗ Thành Lý - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn; bà Cao Nguyễn 
Thúy Vy - Bí thư Đoàn Thanh niên và ông Huỳnh Văn Sang - Phó Bí 
thư Đoàn Thanh niên đã đến chúc mừng và tặng quà ủng hộ tinh 
thần cho các vận động viên trong các trận tranh đấu sắp tới. 

Sự nỗ lực cố gắng của các vận động viên, thi đấu xuất sắc 
mang về chiến thắng cho đội cũng chính là niềm vui niềm vinh 
hạnh cho thể thao tỉnh nhà. 

Lãnh đạo Vietcombank Trà Vinh chụp ảnh lưu niệm 
cùng đội bóng chuyền nam tỉnh Trà Vinh

KẾT NỐI

VIETCOMBANK ĐỒNG NAI
TRAO GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 600 TRIỆU ĐỒNG 

CHO KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRONG CHƯƠNG TRÌNH  
“GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN”

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thúy

Ngày 31/10/2022, Vietcombank Đồng Nai đã tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trúng giải Đặc biệt 
(Đợt 1) trong chương trình khuyến mại “Gửi tiền trúng tiền”.

       Tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Khánh Lộc - Phó Giám đốc  
Vietcombank Đồng Nai đã trao giải Đặc biệt trị giá 600 triệu 
đồng cho khách hàng H.T. Nghĩa.

Khách hàng may mắn H.T.Nghĩa chia sẻ, cả gia đình mình 
thường xuyên sử dụng VCB Digibank trong các giao dịch, trong đó 
có gửi tiết kiệm online vừa tiện dụng, vừa hưởng lãi suất ưu đãi. 
Thật may mắn khi chính mình lại có cơ hội trúng giải Đặc biệt của 
chương trình này. 

Hiện tại, chương trình vẫn đang tiếp tục triển khai đến hết 
30/11/2022 với nhiều giải thưởng hấp dẫn như: 01 giải Đặc biệt 
trị giá 600 triệu đồng; 03 giải Nhất trị giá 60 triệu đồng, 333 giải 
Nhì trị giá 600 nghìn đồng và 3.333 giải Ba trị giá 100 nghìn đồng. 

Bà Huỳnh Thị Khánh Lộc – Phó Giám đốc  
Vietcombank Đồng Nai (bên phải) trao thưởng cho 

khách hàng trúng giải Đặc biệt

VIETCOMBANK TRAO THƯỞNG CHO KHÁCH HÀNG
TRÚNG XE HƠI GẦN 1 TỶ ĐỒNG 

Bài và ảnh: Phòng Marketing bán lẻ

Sáng ngày 27/10/2022, Vietcombank Hà Nội đã tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trúng giải Nhất 
(Đợt 1) trong chương trình khuyến mại “Siêu bão ưu đãi 20 tỷ đồng khi đăng ký và giao dịch trên VCB 
Digibank”.

       Tại  buổi Lễ trao thưởng, bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Giám đốc  
Vietcombank Hà Nội đã trao giải Nhất (Đợt 1) là chiếc xe 
hơi Toyota Corolla Cross 1.8 HV cho khách hàng Trần Thị 

Thúy Nga (62 tuổi, Hà Nội).

Bà Trần Thị Thúy Nga chia sẻ: “Thật may mắn khi lượt giao 
dịch thanh toán trên ứng dụng VCB Digibank đã mang về cho tôi 
và gia đình một món quà vô cùng giá trị. Ngay khi biết tin tôi trúng 
giải thưởng này, các con tôi cũng đã nhanh chóng mở tài khoản 
trên VCB Digibank để tham gia chương trình”. 

 Tại đây bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Giám đốc Chi nhánh  
Vietcombank Hà Nội nhấn mạnh: “Siêu bão ưu đãi 20 tỷ đồng 

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Giám đốc Chi nhánh  
Vietcombank Hà Nội (bên trái) trao thưởng cho 

khách hàng trúng giải Đặc biệt

khi đăng ký và giao dịch trên VCB Digibank” là chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay được  
Vietcombank triển khai cho dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank. Chương trình không chỉ đơn thuần thu hút 
khách hàng mới trải nghiệm dịch vụ, khuyến khích khách hàng sử dụng ứng dụng nhiều hơn, mà còn được xem 
là cơ hội “vàng” để khách hàng có thể sở hữu nhiều giải thưởng vô cùng giá trị từ Vietcombank.

Chương trình vẫn đang tiếp tục triển khai đến hết 30/12/2022 với nhiều giải thưởng hấp dẫn.
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KẾT NỐI
VIETCOMBANK GIA LAI VÀ  

VIETCOMBANK BẮC GIA LAI 
KÝ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VỚI CẢNG 

HÀNG KHÔNG PLEIKU
Bài và ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh

Ngày 09/11/2022, tại Cảng hàng không Pleiku 
đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác khai thác 
cung cấp miễn phí xe đẩy hành lý giữa  
Vietcombank Gia Lai, Vietcombank Bắc Gia Lai 
và Cảng hàng không Pleiku.

Tham dự sự kiện, về phía Cảng hàng không 
Pleiku có: ông Võ Toàn Thắng - Giám đốc, ông 
Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc, ông Nguyễn 

Quang Huân - Phó Giám đốc. Về phía Vietcombank 
có: bà Đỗ Thị Việt Hằng - Giám đốc Vietcombank 
Gia Lai, ông Đinh Văn Toàn - Giám đốc Vietcombank 
Bắc Gia Lai, ông Nguyễn Minh Tuân - Phó Giám đốc  
Vietcombank Gia Lai, ông Trần Anh Thắng - Phó Giám  
đốc Vietcombank Bắc Gia Lai, các lãnh đạo phòng/ban 
của Vietcombank và Cảng hàng không Pleiku.

Theo nội dung hợp tác, Vietcombank trên địa 
bàn tỉnh Gia Lai sẽ cung cấp miễn phí 50 xe đẩy hành 
lý, thực hiện quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ 
Vietcombank trên các xe đẩy này tại Cảng hàng không 
Pleiku. Hai bên sẽ cụ thể hóa các nội dung hợp tác và 
tổ chức thực hiện xuyên suốt để đạt được các mục tiêu 
đề ra.

Tại buổi lễ lãnh đạo của Cảng hàng không  
Pleiku và Vietcombank trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã 
khẳng định và cam kết về mối quan hệ truyền thống 
giữa hai bên. Tiếp tục nâng cao mối quan hệ hợp tác 
toàn diện để duy trì sự phát triển bền vững của hai 
đơn vị nói riêng và đóng góp vào sự phát triển chung.

Bà Đỗ Thị Việt Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank  
Gia Lai (hàng trên ở giữa), ông Đinh Văn Toàn - Bí thư Đảng,  

Giám đốc Vietcombank Bắc Gia Lai (hàng trên, bên trái) cùng ông 
Võ Toàn Thắng - Giám đốc Cảng hàng không Pleiku (hàng trên, bên 

phải) ký kết Hợp đồng tại Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác với Cảng  
hàng không Pleiku về việc tài trợ xe đẩy hành lý miễn phí kết hợp

 quảng cáo hình ảnh của Vietcombank trên xe đẩy

VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP 

  Bài: Mai Lâm Bửu Khanh - Ảnh: Trường Đại học Đồng Tháp

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ  
CHI LƯƠNG VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

ĐỒNG THÁP VÀ TRAO TẶNG TÀI TRỢ LỄ 
KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 

Ngày 08/11/2022, Vietcombank Đồng Tháp phối 
hợp với trường Đại học Đồng Tháp tổ chức buổi 
Lễ ký kết hợp đồng dịch vụ chi lương với trường 
Đại học Đồng Tháp.

Quang cảnh Lễ ký kết

Tham dự Lễ ký kết, phía trường Đại học Đồng 
Tháp có Tiến sĩ Trương Tấn Đạt - Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Tiến sĩ Hồ Văn 

Thống - Hiệu trưởng Đại học Đồng Tháp cùng các Phó 
Hiệu trưởng và các Trưởng phòng chuyên môn. Phía 
Vietcombank Đồng Tháp có ông Phan Duy Phúc - Giám 
đốc Chi nhánh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, 
các lãnh đạo phòng và cán bộ nghiệp vụ có liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Hồ Văn Thống - 
Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp đánh giá rất 
cao Ngân hàng Vietcombank đồng thời bày tỏ quan 
điểm hợp tác với Vietcombank sẽ tương xứng với tiềm 
năng và vị thế của trường trên địa bàn.

Đại diện Vietcombank Đồng Tháp, ông Phan 
Duy Phúc - Giám đốc Chi nhánh gửi lời cảm ơn sâu sắc 
đến Hội đồng trường cùng Ban Giám hiệu nhà trường. 
Đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho viên 
chức, nhân viên và sinh viên của trường tiếp cận, sử 
dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại với nhiều ưu đãi 
tín dụng tốt. 

Tại đây, Vietcombank Đồng Tháp đã trao tặng 
kinh phí 100 triệu đồng tài trợ Lễ kỷ niệm 20 năm 
thành lập trường Đại học Đồng Tháp. Đại diện hai đơn 
vị đã trao tặng quà lưu niệm khẳng định cam kết hợp 
tác lâu dài, gắn bó bền chặt, tiến tới hợp tác toàn diện. 

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG
FWD

Sáng ngày 22/10/2022, Vietcombank Bình Dương đã phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD  
tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm “Nâng tầm vị thế 2.0 - Đầu tư cùng Vietcombank”.

Ngày 27/10/2022, Viện Nghiên cứu Châu Phi và 
Trung Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ 
quán Vương quốc Ma-rốc tại Việt Nam tổ chức  

Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm và vai trò của hệ 
thống ngân hàng trong hỗ trợ thanh toán với  

các quốc gia Châu Phi”.

tổ chức Hội thảo đầu tư cùng

Về phía Vietcombank Bình Dương có: ông 
Nguyễn Võ Duy Khương - Phó Giám đốc phụ 
trách công tác bán lẻ; ông Lê Đình Hoàng - Phó 

Giám đốc phụ trách công tác bán buôn và các lãnh đạo 
Chi nhánh.

Đ ại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc 
Ma-rốc tại Việt Nam, ngài Jamale Chouaibi và 
PGS. TS. Lê Phước Minh - Viện trưởng Viện  

Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES) trên 
cương vị là đồng chủ trì Hội thảo đã mời Vietcombank, 
với vị thế là Ngân hàng số 1 tại Việt Nam trong hoạt 
động thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại phát biểu 
mở đầu buổi tham luận.

Đại diện Vietcombank, bà Trương Thị Diệu Quế 
- Giám đốc Trung tâm Tài trợ thương mại, tham luận 
với chủ đề “Giao thương giữa Việt Nam và các quốc 

Đại diện Vietcombank chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Hội thảo

Bài và ảnh: Diệp Minh Huy

Bài và ảnh: Đoàn Việt Thủy

Về phía FWD có: ông Khương Trung Kiên - Giám 
đốc phụ trách dự án Vietcombank toàn quốc; ông 
Trang Ngọc Tuấn - Giám đốc Phát triển kinh doanh 
khu vực Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước. Hội thảo 
còn có ông Nguyễn Triệu Vinh - Phó Giám đốc Đầu tư, 
CFA của Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng 
khoán Vietcombank cùng hơn 30 khách hàng VIP của 
Vietcombank Bình Dương.

Hội thảo đã tập trung tư vấn, giới thiệu sản 
phẩm FWD Nâng tầm vị thế 2.0 với nhiều quyền lợi 
và cơ hội hấp dẫn dành cho đối tượng khách hàng có 
quan tâm đến lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán, 
các chủ doanh nghiệp bán buôn, SMEs, các khách hàng 
cá nhân có quan hệ giao dịch với Vietcombank. 

Hội thảo đã thành công tốt đẹp với sự nhìn 
nhận, đánh giá cao từ các khách hàng tham dự chương 
trình. 

KHCN & ĐÀO TẠO 

DO VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG 
THUỘC VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM TỔ CHỨC

VIETCOMBANK THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ 

gia Châu Phi - Nhìn từ hoạt động thanh toán quốc tế 
giữa các ngân hàng” đã nêu bật tiềm năng và vị thế 
của Vietcombank khi tham gia tài trợ giao dịch thương 
mại của các doanh nghiệp Việt Nam với các quốc gia 
Châu Phi.

Hội thảo là diễn đàn cho các nhà quản lý, các 
ngân hàng và các doanh nghiệp đôi bên trao đổi thông 
tin, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động thương mại tài 
chính giữa Việt Nam với Châu Phi.

Toàn cảnh Hội thảo 
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Từ ngày 26/10/2022 đến 30/10/2022, theo lời mời của Văn phòng Kinh Tế - Văn hóa Việt Nam tại  
Đài Bắc, Vietcombank cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã có chuyến công tác tham dự 

chương trình xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đài Loan tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

VIETCOMBANK THAM DỰ 
CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI ĐÀI LOAN

Tham dự chương trình có: Ban Quản lý khu kinh 
tế Hải Phòng (Heza), đại diện các công ty hạ 
tầng khu công nghiệp tại Hải Phòng; lãnh đạo 

Cục Nghiệp vụ đầu tư - Bộ Kinh tế Đài Loan, lãnh 
đạo Hiệp hội Doanh nghiệp điện, điện tử Đài Loan  
(TEEMA); đại diện các doanh nghiệp Đài Loan đang 
hoạt động tại Hải Phòng và các doanh nghiệp thuộc 
các hiệp hội TEEMA, ICT, TTVMA Đài Loan.

Về phía Vietcombank có: ông Tô Hải Anh - Phó 
Giám đốc Ban Khách hàng FDI Trụ sở chính, ông Lê 
Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng, bà 
Nguyễn Thị Hoài Thu - Phó Giám đốc Vietcombank Hải 
Phòng cùng cán bộ các phòng/ban liên quan. 

 Tại chương trình, ông Lê Trung Kiên - Trưởng 
Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã giới thiệu tiềm 
năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; cơ 
hội đầu tư; định hướng phát triển của thành phố trong 
thời gian tới. Cũng tại chương trình, Vietcombank đã 
giới thiệu gói giải pháp tài chính toàn diện dành cho 
khách hàng FDI Đài Loan, đồng thời mang đến cho 
các nhà đầu tư cái nhìn tổng quan về thương hiệu  

Đoàn công tác đến thăm làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp điện, điện tử Đài Loan (TEEMA)

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thu Hương

KHCN & ĐÀO TẠO 

Vietcombank, thế mạnh của Vietcombank trên thị 
trường tài chính trong và ngoài nước. 

 Ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban quản lý khu 
kinh tế Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 
3 dự án đầu tư mở rộng vào thành phố Hải Phòng bao 
gồm dự án của Tập đoàn Pegatron, Công ty TNHH  
Vinasanfu và Công ty TNHH Long Vương Hải Phòng.

 Trong chuỗi hoạt động của chương trình,  
Vietcombank và đoàn xúc tiến đầu tư của thành phố 
Hải Phòng đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tập 
đoàn Pegatron - một trong những nhà đầu tư lớn nhất 
tại thành phố Hải Phòng và cũng là một trong các 
khách hàng lớn của Vietcombank. Bên cạnh đó, đại 
diện Vietcombank vinh dự gặp gỡ và làm việc với lãnh 
đạo Cục Nghiệp vụ đầu tư - Bộ Kinh tế Đài Loan, lãnh 
đạo Văn phòng Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc.  

 Thông qua đó, Vietcombank đã có cơ hội tìm 
hiểu xu thế đầu tư của các doanh nghiệp Đài Loan, nhu 
cầu cũng như các băn khoăn vướng mắc của doanh 
nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

KHCN & ĐÀO TẠO 

TRUNG TÂM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ

Ngày 29 - 30/10/2022, Trung tâm Tài trợ 
thương mại (TTTM) phối hợp với Trường Đào tạo 
đã tổ chức thành công chương trình “Tập huấn  
nghiệp vụ Tài trợ thương mại năm 2022” dành cho 
cán bộ Trung tâm TTTM.

Điểm nổi bật trong chương trình tập huấn 
năm nay là hoạt động TF Talks - “Diễn đàn nghiệp 
vụ TTTM” giữa Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ 
Trung tâm. Phát biểu khai mạc, bà Trương Thị 
Diệu Quế - Giám đốc Trung tâm TTTM đã nêu cao 
sự đoàn kết gắn bó giữa tập thể cán bộ, đồng thời 
điểm lại những kết quả ấn tượng trong hoạt động 
TTTM 9 tháng đầu năm 2022 và định hướng hoạt 
động của Trung tâm trong các năm 2023 - 2025.

Trong thời gian diễn ra TF Talks, các cán 
bộ đã sôi nổi trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về 

Ban Giám đốc và cán bộ Trung tâm TTTM
 tham dự chương trình tập huấn

Bài và ảnh: Đoàn Việt Thủy 

nghiệp vụ TTTM qua các chủ đề: (i) Rủi ro & Biện 
pháp phòng ngừa rủi ro trong giao dịch TTTM; (ii) 
Quản lý ngoại hối và PCRT trong hoạt động TTTM; 
(iii) Vai trò của Công nghệ trong tác nghiệp TTTM; 
(iv) Các giải pháp nâng cao chất lượng tư vấn và tác 
nghiệp TTTM.

HỘI THẢO THÚC ĐẨY
 BÁN BỘ 03 SẢN PHẨM VCB DIGIBIZ,

 GÓI GIAO DỊCH SME VÀ THẺ DOANH NGHIỆP
 CHO KHÁCH HÀNG SME  

Sáng ngày 29/10/2022, Phòng Quản lý 
kênh Vietcombank đã tổ chức Hội thảo thúc đẩy 
bán bộ 03 sản phẩm VCB Digibiz, Gói giao dịch 
SME và Thẻ Doanh nghiệp cho khách hàng SME.

Hội thảo có sự tham gia của 05 chi 
nhánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương:  
Vietcombank Bình Dương, Vietcombank Nam 
Bình Dương, Vietcombank Đông Bình Dương, 
Vietcombank Bắc Bình Dương và Vietcombank 
Tân Bình Dương.

Các chi nhánh tham dự Hội thảo đã được 
truyền thông về định hướng phát triển sản phẩm 
VCB Digibiz cho khách hàng SME, chia sẻ những 
khó khăn vướng mắc trong công tác bán bộ 03 
sản phẩm và thảo luận công tác phối hợp triển 
khai thúc đẩy bán đến các chi nhánh trong thời 
gian tới. 

Hội thảo thành công tốt đẹp giúp các chi 
nhánh hiểu rõ hơn về sản phẩm, cũng như thúc 
đẩy sự quyết tâm bán hàng nhằm cung ứng sản 
phẩm dịch vụ và tiện ích cho doanh nghiệp SME 
trên kênh Ngân hàng số, mang lại sự hợp tác bền 
vững giữa Vietcombank và doanh nghiệp.

Bài: Phạm Thị Quyên 

VIETCOMBANK 
tổ chức chuỗi chương trình

 phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh 
thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển dịch vụ 
Ngân hàng điện tử trên địa bàn, trong quý 4/2022, 
Vietcombank Quảng Ngãi đã tổ chức chương 
trình “Phủ sóng QR Code” và “Đi chợ 4.0 cùng  
Vietcombank”. 

1. Chương trình “Phủ sóng QR Code” bao 
gồm: các hoạt động roadshow và trao tặng miễn 
phí bảng mã QR Code cho các cửa hàng, nhà hàng, 
shop, siêu thị, trung tâm thương mại,… Theo đó, 
hoạt động roadshow diễn ra trên các tuyến phố 
chính tại thành phố Quảng Ngãi. Hoạt động trao 
tặng miễn phí bảng mã QR Code để đặt/dán tại cửa 
hàng, nhà hàng, shop, tạp hóa, siêu thị, trung tâm 
thương mại… phục vụ cho khách hàng quét mã QR 
để thanh toán tại điểm cung ứng hàng hóa dịch vụ. 

2. Chương trình “Đi chợ 4.0 cùng  
Vietcombank” bao gồm hoạt động mở tài khoản, 
kích hoạt digibank, tạo QR Code hỗ trợ thanh toán 
không dùng tiền mặt cho các tiểu thương, khách đi 
chợ. Hoạt động được diễn ra vào sáng cuối tuần tại 
chợ tỉnh và các chợ huyện trên địa bàn có phòng 
giao dịch của Chi nhánh. 

Bài: Nguyễn Lê Hoàng Phượng
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VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP DIỄN TẬP

VIETCOMBANK CHÍ LINH TỔ CHỨC

Ngày 15/10/2022, Vietcombank Đồng Tháp phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh  
Đồng Tháp tổ chức huấn luyện, diễn tập xử lý tình huống phòng, chống cướp tài sản tại quầy  

giao dịch phòng Ngân quỹ và phòng máy ATM thuộc Vietcombank Đồng Tháp. 

Ngày 06/11/2022, Vietcombank Chí Linh phối hợp với Công ty Bảo vệ Sao Vàng - đơn vị trực tiếp cung 
cấp dịch vụ bảo vệ cho ngân hàng đã triển khai buổi huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án 

phòng chống tội phạm trộm cướp tại ngân hàng. 

 XỬ LÝ TÌNH HUỐNG PHÒNG, CHỐNG CƯỚP TÀI SẢN
 TẠI QUẦY GIAO DỊCH PHÒNG NGÂN QUỸ VÀ PHÒNG MÁY ATM

 BUỔI HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ VÀ DIỄN TẬP
 PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG TRỘM CƯỚP

Nội dung buổi diễn tập gồm 2 tình huống giả 
định, tình huống 1 là các đối tượng vào tại 
quầy giao dịch phòng Ngân quỹ để cướp tiền, 

Tại buổi huấn luyện, lãnh đạo Công ty Bảo vệ Sao 
Vàng đã nêu ra một số phương thức, thủ đoạn 
của các loại tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, 

cùng những bài học, kinh nghiệm phòng chống có hiệu 
quả loại tội phạm cướp có vũ khí. Công ty Bảo vệ Sao 
Vàng cùng cán bộ, nhân viên Vietcombank Chí Linh đã 
tham gia diễn tập một số tình huống giả định tại Chi 
nhánh khi xảy ra trộm, cướp có vũ khí.

Đây là hoạt động thường niên thiết thực, giúp 
cán bộ, nhân viên và bảo vệ Chi nhánh trang bị thêm 
kiến thức, cách xử lý tình huống về an ninh trật tự có 
thể xảy ra; đồng thời nâng cao tính cảnh giác trước các 
âm mưu, phương thức, thủ đoạn liều lĩnh, táo tợn của 

Nhân viên bảo vệ Vietcombank Đồng Tháp diễn tập
 tình huống bắt cướp  

Nhân viên bảo vệ Vietcombanh Chí Linh diễn tập
 tình huống  khống chế, bắt giữ đối tượng cướp có vũ khí

Bài và ảnh: Đặng Thanh Giang

Bài và ảnh: Phạm Hà Giang

GÓC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

tình huống 2 là các đối tượng cướp tiền trong quá 
trình nhân viên Vietcombank Đồng Tháp tiếp quỹ tại 
phòng máy ATM.

Nhờ được huấn luyện, diễn tập, trang bị cơ bản 
về kiến thức nghiệp vụ liên quan đến công tác phòng, 
chống tội phạm cướp ngân hàng, tất cả cán bộ nhân 
viên tại điểm giao dịch Vietcombank Đồng Tháp đều 
nắm rõ vị trí đặt nút báo động, các số điện thoại liên 
hệ trong trường hợp khẩn cấp, ứng phó trong trường 
hợp bị cướp; các biện pháp trì hoãn; các biện pháp 
thực hiện báo động và các công việc khác đảm bảo 
an toàn tính mạng của cán bộ nhân viên và của khách 
hàng tại điểm giao dịch, nên đã khống chế bắt giữ đối 
tượng cướp và bàn giao cho Công an, bảo vệ an toàn 
tài sản của đơn vị.

các loại tội phạm, từ đó góp phần đảm bảo an ninh, 
an toàn kho quỹ cũng như các hoạt động giao dịch tại 
ngân hàng.

VIETCOMBANK THÁI BÌNH 

VIETCOMBANK TUYÊN QUANG

Sáng ngày 22/10/2022, Vietcombank Thái Bình phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Thái Bình, tổ chức buổi tập huấn  

PCCC&CNCH cho CBNV Chi nhánh.

Ngày 06/11/2022, Vietcombank Tuyên Quang phối hợp với Công ty bảo vệ Sao Vàng - đơn vị trực tiếp 
cung cấp dịch vụ bảo vệ triển khai buổi tập huấn và diễn tập phương án phòng chống tội phạm  

trộm cướp tại ngân hàng.

TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2022

TẬP HUẤN VÀ DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG 
 TỘI PHẠM TRỘM CƯỚP TẠI NGÂN HÀNG

Nội dung buổi tập huấn gồm hai phần: lý thuyết 
và diễn tập thực tế. Với phần lý thuyết, các 
CBNV đã được nắm bắt về luật phòng cháy 

chữa cháy; các văn bản quy phạm pháp luật; các kiến 
thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; 
quy trình xử lý khi có tình huống cháy xảy ra; các biện 
pháp phòng cháy, chữa cháy và cách xử lý các sự cố 
cháy nổ tại cơ quan và gia đình.

Ngay sau phần lý thuyết, các cán bộ nhân viên 
cũng được tham gia diễn tập công tác chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ tại hiện trường giả định cũng như 
cách thức sử dụng các thiết bị, phương tiện chữa cháy 
trong thực tế.

Thông qua buổi tập huấn, CBNV Chi nhánh 
được trang bị kiến thức thực tế cần thiết và các tình 
huống trong công tác PCCC&CNCH, có trách nhiệm 

Tại buổi tập huấn, đại diện Công ty bảo vệ Sao 
Vàng đã trình bày cho cán bộ nhân viên ngân 
hàng một số phương thức, thủ đoạn gây án 

của các loại tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng cùng 
những cách xử lý, ứng phó tình huống. Lực lượng bảo 
vệ ngân hàng đã diễn tập hai tình huống giả định xử 
lý, ứng phó: đối tượng cướp có vũ trang tại điểm giao 
dịch ngân hàng và cướp xe vận chuyển tiền.

Đây là hoạt động thường niên thiết thực, giúp 
cán bộ, nhân viên và bảo vệ Chi nhánh trang bị thêm 
kiến thức, cách xử lý tình huống về an ninh trật tự có 
thể xảy ra; đồng thời nâng cao tính cảnh giác trước các 

CBNV Vietcombank Thái Bình diễn tập PCCC

Diễn tập tình huống khống chế đối tượng cướp 
 tại điểm giao dịch ngân hàng

Bài và ảnh: Phạm Thị Thùy An

Bài và ảnh: Trần Anh Tuấn

GÓC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

bảo vệ tính mạng của CBNV và tài sản của Chi nhánh, 
đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, hiệu 
quả, cũng như an toàn trong cuộc sống của CBNV tại 
nơi cư trú.

âm mưu, phương thức, thủ đoạn liều lĩnh, táo tợn của các loại tội phạm, từ đó góp phần đảm bảo an ninh, an 
toàn kho quỹ cũng như các hoạt động giao dịch tại ngân hàng.
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GÓC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

TẬP HUẤN DIỄN TẬP 
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ 
Bài và ảnh: Hoàng Huấn

Sáng ngày 12/11/2022, Vietcombank Phú Thọ 
đã phối hợp với phòng Phòng Cảnh sát  

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ   
(PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức 

tập huấn, diễn tập phương án PCCC&CNCH 
năm 2022. 

VIETCOMBANK PHÚ THỌ TỔ CHỨC

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ 
CỨU NẠN CỨU HỘ
Bài và ảnh: Nguyễn Minh Yến

Vừa qua, Cao ốc Vietcombank phối hợp với đội 
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

(PCCC&CNCH) - Công an quận Hoàn Kiếm đã 
 tổ chức thực tập phòng cháy chữa cháy và  

cứu nạn cứu hộ. 

CAO ỐC VIETCOMBANK TỔ CHỨC 

Cao ốc Vietcombank tổ chức thực tập phương án phòng cháy  
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đội PCCC Vietcombank Phú Thọ

T ham dự buổi thực tập, về phía công ty TNHH Cao 
ốc Vietcombank 198 có ông Phạm Quang Thiệu 
- Phó Tổng Giám đốc; ông Phạm Duy Hải - Giám 

đốc bất động sản và tiếp thị cùng sự hiện diện của đội 
chữa cháy cơ sở. 

Tình huống giả định cháy tại khu vực tầng hầm 
1 của tòa nhà Cao ốc Vietcombank 198. Sau thời gian 
15 phút đám cháy giả định đã được khống chế và dập 
tắt hoàn toàn. Người làm việc tại Cao ốc được tham gia 
thực tập, sơ tán ra khỏi Cao ốc, tập trung tại địa điểm 
tập kết và điểm danh. Sau 30 phút, công tác sơ tán và 
điểm danh được hoàn thành, số người tham gia sơ tán 
và tập trung tại bãi tập kết gần 1.000 người.

Kết thúc buổi thực tập, đại diện đội Cảnh sát 
PCCC&CNCH - Công an quận Hoàn Kiếm, công an các 
phường Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Chương Dương đã ghi 
nhận và đánh giá cao Cao ốc Vietcombank trong việc 
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp 
vụ kỹ năng đối với công tác PCCC&CNCH. 

B uổi diễn tập có sự tham gia đầy đủ của các cán 
bộ, nhân viên và các đồng chí công an, bảo vệ 
thuộc đơn vị thứ 3 đang làm nhiệm vụ tại Chi 

nhánh.

Hàng năm, Chi nhánh đều xây dựng kế hoạch 
phối hợp, coi đây là một trong những nội dung 
trọng tâm phải thực hiện. Buổi diễn tập phương án  
PCCC&CNCH năm 2022 không chỉ nhằm mục đích 
tuyên truyền nâng cao nhận thức mà còn giúp nâng 
cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, người lao 
động tại Chi nhánh về công tác PCCC&CNCH. 

Qua công tác diễn tập, toàn thể cán bộ, nhân 
viên Vietcombank Phú Thọ đã nâng cao kiến thức về 
PCCC&CNCH. Đây cũng là dịp để đội phòng cháy chữa 
cháy của Chi nhánh củng cố lực lượng, nâng cao kỹ 
năng thực hành sử dụng các thiết bị chữa cháy, xử lý 
tình huống, phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên 
nghiệp khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại đơn vị nhằm bảo 
vệ an toàn tài sản và tính mạng con người.

VIETCOMBANK HƯNG YÊN 

Ngày 29/10/2022, Vietcombank Hưng Yên đã 
tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “An ninh 
an toàn tiền, tài sản và nghiệp vụ phòng cháy 

chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại ngân hàng”.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH
 AN TOÀN TIỀN, TÀI SẢN NGÂN HÀNG VÀ NGHIỆP VỤ

 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2022
  

H ội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình 
an ninh kinh tế, tội phạm trong lĩnh vực 
Ngân hàng trên thế giới cũng như tại Việt 

Nam thời gian qua.

Các học viên tham gia thực hành phòng cháy chữa cháy

Bài và ảnh: Đặng Thị Hồng Liên

Bên cạnh đó, Hội nghị đã cung cấp cho cán 
bộ nhân viên (CBNV) những thông tin về một số 
vụ cháy lớn, đồng thời truyền đạt những kiến thức 
cơ bản liên quan đến Luật, Nghị định phòng cháy 
chữa cháy và diễn tập kỹ năng chữa cháy.

Kết thúc phần học lý thuyết, CBNV  
Vietcombank Hưng Yên đã được thực hành cách 
sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như: 
bình chữa cháy dạng bột, bình chữa cháy khí CO2, 
những kỹ năng thoát hiểm, sơ cứu nạn nhân…

Qua Hội nghị đã giúp CNBV Vietcombank 
Hưng Yên nắm vững những kiến thức cơ bản về 
công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và 
an ninh an toàn tiền, tài sản góp phần phòng ngừa, 
ngăn chặn, xử lý kịp thời những tình huống không 
hay xảy ra.

GÓC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Đ ến dự buổi diễn tập có Ban Giám đốc, toàn 
thể cán bộ, nhân viên, người lao động Chi 
nhánh cùng các đồng chí Phòng Cảnh sát  

PCCC&CNCH - Công an tỉnh Trà Vinh. 

Với tình huống giả định xảy ra cháy tại trụ sở 
Chi nhánh, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 
đã hướng dẫn Đội PCCC&CNCH Chi nhánh và các 
CBNV sử dụng bình cứu hỏa, những kỹ năng thoát 
hiểm, sơ cứu nạn nhân, cứu tài sản và cách thức xử lý 
nhanh các tình huống có thể xảy ra.

Qua buổi thực tập, mỗi cán bộ nhân viên  
Vietcombank Trà Vinh đã nắm được những kiến thức 
cơ bản cũng như ý thức trách nhiệm về công tác phòng 

Bài: Cao Nguyễn Thúy Vy

Sáng ngày 05/11/2022, Vietcombank Trà Vinh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức diễn tập phương án 

PCCC&CNCH năm 2022. 

VIETCOMBANK TRÀ VINH

 TỔ CHỨC THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
 VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2022

Cán bộ nhân viên Vietcombank Trà Vinh thực hành  
phòng cháy chữa cháy

cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn. 
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GÓC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Tham dự buổi diễn tập có sự tham gia 
của ông Văn Khanh - Phó Giám đốc  
Vietcombank Tây Ninh, cán bộ chiến sĩ 

đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
(PCCC&CNCH) Công an thành phố Tây Ninh, 
lực lượng phòng cháy chữa cháy tại trụ sở  
Vietcombank Tây Ninh và cán bộ nhân viên các 
phòng. 

Kết thúc buổi thực tập, ông Văn Khanh đại 
diện Vietcombank Tây Ninh bày tỏ sự cảm ơn đến 
Ban lãnh đạo Công an thành phố Tây Ninh trong 
công tác phối hợp, hỗ trợ Chi nhánh triển khai các 
công tác liên quan đến PCCC và kiến nghị Công 
an thành phố Tây Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng 
kiến thức PCCC&CNCH cho cán bộ nhân viên Chi 
nhánh trong thời gian tới.

B uổi diễn tập có sự tham gia đầy đủ của các 
thành viên Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, 
nhân viên và các đồng chí công an, bảo vệ 

thuộc đơn vị thứ 3 đang làm nhiệm vụ tại Chi 
nhánh.

Qua công tác diễn tập toàn thể cán bộ, 
nhân viên Vietcombank Hải Dương đã nâng cao 
kiến thức về PCCC. Đây cũng là dịp giúp cho đội 
PCCC của Chi nhánh nâng cao kỹ năng thực hành 
sử dụng các thiết bị chữa cháy, xử lý tình huống, 
phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 
khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại đơn vị.

Vietcombank Tây Ninh Vietcombank Hải Dương

THỰC TẬP PHÒNG CHÁY  
CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN  
CỨU HỘ TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH

TỔ CHỨC DIỄN TẬP NGHIỆP VỤ 
CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHÁY  
CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN  
CỨU HỘ NĂM 2022Bài: Nguyễn Thị Hằng
Bài: Phòng Kế toán

Sáng ngày 12/11/2022, Vietcombank 
 Tây Ninh tổ chức thực tập phương án phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở 

Chi nhánh.

Sáng ngày 05/11/2022, Vietcombank 
 Hải Dương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát 
 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
 (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Hải Dương 
 tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH 

 năm 2022. 

VĂN HÓA ĐỜI SỐNG

VIETCOMBANK TỔ CHỨC

VIETCOMBANK BẮC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIETCOMBANK 

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN

VỀ THĂM KHU DI TÍCH LỊCH SỬ RỪNG KIẾN AN  VÀ HỒ DẦU TIẾNG

TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN TẠI SƠN LA

Vào 02 ngày 22 và 23/10/2022 Đoàn cơ sở  
Vietcombank Bắc Bình Dương đã tổ chức hành 
trình về nguồn thăm Khu di tích lịch sử Rừng 

Kiến An, trải nghiệm cắm trại Hồ Dầu Tiếng. Chương 
trình có sự tham dự của đồng chí Hoàng Thị Thanh 
Tâm - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh cùng 
76 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong Chi nhánh.

Từ ngày 21 - 23/10/2022, Đảng bộ Công ty Cho 
thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (VCBL) đã tổ chức chương trình về 

Bài: Trần Thị Diệu Linh

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Linh Chi 

Đồng chí Nguyễn Trung Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Công ty VCBL đại diện Đảng bộ VCBL thắp hương tưởng 
niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu tưởng niệm di tích Nhà tù Sơn La

Đoàn cơ sở Vietcombank Bắc Bình Dương đã 
thăm Khu di tích lịch sử Rừng Kiến An, tham quan khu 
tái hiện nơi sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức an 
ninh, chính trị thời kháng chiến. 

Sau đó kết hợp tổ chức cắm trại tại Hồ Dầu 
Tiếng. Đây là dịp để các ĐVTN vui chơi, kết nối, hòa 
mình cùng thiên nhiên và có những trải nghiệm thú vị.

nguồn, viếng thăm Khu di tích lịch sử Nhà tù Sơn La và 
công trình Nhà máy thủy điện Sơn La với sự tham gia 
của các đảng viên Đảng bộ Công ty.

Đảng bộ VCBL đã dâng hương tại Đài tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ trong Khu di tích và tới thăm 
khu trại giam của Nhà tù Sơn La. Tại đây, Đảng bộ cũng 
tới thăm Cây đào Tô Hiệu, Bảo tàng Sơn La,...và tìm 
hiểu về các bộ sách cổ.

Cuối cùng, Đảng bộ Công ty tới thăm quan công 
trình Nhà máy Thủy điện Sơn La, thuộc địa phận thị 
trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

Qua hành trình về nguồn, mỗi đảng viên đều 
bồi đắp cho mình ý chí cách mạng, không ngừng nỗ 
lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động có ý  nghĩa thiết thực xây dựng Đảng, tìm hiểu truyền 
thống cách mạng vẻ vang, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với công lao, đóng góp to lớn của các 
anh hùng liệt sĩ. Nhiều chi nhánh Vietcombank đã tổ chức hành trình về nguồn tại các Khu di tích, 
địa danh lịch sử, đây là cơ hội để toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân viên Vietcombank 

được tìm hiểu sâu hơn về lịch sử nước nhà và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. 

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  
Vietcombank Tây Ninh thực tập dập tắt đám cháy

Cán bộ nhân viên Vietcombank Hải Dương diễn tập tình 
huống phòng cháy chữa cháy
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VĂN HÓA ĐỜI SỐNG
VIETCOMBANK TÂY SÀI GÒN

TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN TẠI CÔN ĐẢO

T ham gia hành trình có: đồng chí Phạm Ngọc 
Huyến - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh làm 
trưởng đoàn cùng BCH Chi bộ, Ban Giám đốc và 

toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi nhánh.

Đoàn đã dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa 
trang Hàng Dương và thắp hương tại phần mộ các anh 
hùng liệt sĩ. Đồng thời tổ chức Lễ kết nạp đảng viên 
cho 2 đồng chí đoàn viên vinh dự đứng vào hàng ngũ 
của Đảng. 

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Huyền

Ông Phạm Ngọc Huyến – Bí thư Chi bộ Vietcombank Tây Sài Gòn 
(thứ 2 từ trái qua) cùng đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm các 

anh hùng liệt sĩ Côn Đảo

Ngày 22 - 23/10/2022 Chi bộ Vietcombank  
Tây Sài Gòn đã tổ chức chuyến đi về nguồn tại  
Côn Đảo kết hợp Lễ kết nạp đảng viên mới cho  

quần chúng ưu tú Hà Văn Lắm và Nguyễn Duy Khoa.
 

Đây là một chuyến đi ý nghĩa và sẽ là động lực 
để các đảng viên nỗ lực phấn đấu, kế tục truyền thống 
cách mạng của thế hệ cha anh, góp phần xây dựng 
Vietcombank Tây Sài Gòn vững mạnh, phát triển hơn. 

VIETCOMBANK HƯNG YÊN

VIETCOMBANK THÁI NGUYÊN

TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN TẠI PÁC BÓ - CAO BẰNG

TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Một ngày cuối thu, Vietcombank Hưng Yên 
hành hương về Pác Bó - Cao Bằng. Khu di tích 
lịch sử Cách Mạng Quốc gia. Pác Bó hiện lên 

N gày 28/10/2022, Chi bộ Vietcombank Thái 
Nguyên đã tổ chức chương trình về nguồn tại 
Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham gia hành trình có đồng chí Nguyễn Anh 
Tuấn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh làm trưởng 
đoàn cùng các đồng chí trong BCH Chi bộ, Ban Giám 
đốc và toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của  
Vietcombank Thái Nguyên.

Điểm đầu tiên, đoàn đến thăm Bảo tàng  
Côn Đảo, sau đó di chuyển đến Di tích nhà tù Côn Đảo, 

Bài và ảnh: Đặng Thị Hồng Liên

Bài: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Đoàn Vietcombank Hưng Yên chụp hình lưu niệm tại cột mốc 108   

như một bức tranh thủy mặc, non nước hữu tình tuyệt 
đẹp. Hang Cốc Bó còn nguyên bút tích của Bác trên 
vách núi, cột mốc 108 - nơi đầu tiên Bác đặt chân trở 
về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba nước ngoài.

Để tưởng nhớ công ơn to lớn của Người, năm 
2010 tỉnh Cao Bằng đã xây dựng Đền thờ Người tại 
Khu di tích Pác Bó, đền thờ tọa lạc trên núi Tếnh Chấy 
linh thiêng. 

Đoàn Vietcombank Hưng Yên thể hiện sự biết 
ơn và trân trọng lịch sử, tự hứa sẽ cố gắng hết sức để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu hơn nữa trên hành 
trình phát triển xã hội giàu mạnh, bền vững. 

tham quan và nghe hướng dẫn viên thuyết minh về 
một thời hào hùng. Điểm cuối cùng, đoàn dâng hương 
tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ 
của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nữ anh hùng Võ Thị 
Sáu cùng hàng vạn chiến sĩ đồng bào bị giặc bắt tù đày. 
Tại đây, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc Chi nhánh đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân, 
tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh 
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

 

VĂN HÓA ĐỜI SỐNG
VIETCOMBANK GIA LAI 

 TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN
 KẾT HỢP AN SINH XÃ HỘI TẠI GIA LAI

Đ oàn đã đến viếng thắp hương tưởng niệm các 
liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện Kbang, tỉnh Gia 
Lai và Đền liệt sĩ Kanak.

Đoàn đến thăm và tặng quà cho 10 hộ gia 
đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với 

Bài: Đinh Thị Mỹ Hạnh

Ngày 05 - 06/11/2022, Đoàn thanh niên  
Vietcombank Gia Lai đã phối hợp với Huyện 

Đoàn Kbang tổ chức chương trình về nguồn kết 
hợp an sinh xã hội năm 2022 tại huyện Kbang - 

tỉnh Gia Lai. 

Ngày 12/11/2022, Vietcombank Đồng Tháp  
tổ chức chương trình về nguồn tại  

Đất Mũi - Cà Mau. Tham gia hành trình có đồng 
chí Phan Duy Phúc -  Bí thư Đảng bộ cơ sở, Giám 
đốc Chi nhánh, đồng chí Lê Mai Trinh - Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Chi nhánh cùng 

50 đảng viên, đoàn viên, thanh niên và người  
lao động của Vietcombank Đồng Tháp.

VIETCOMBANK ĐỒNG THÁP
TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN TẠI ĐẤT MŨI - CÀ MAU

Tại cột mốc cực Nam của Tổ quốc, Đoàn cơ sở 
Vietcombank Đồng Tháp đã tổ chức Lễ trưởng 
thành đoàn cho 14 đoàn viên. 

Đồng chí Phan Duy Phúc - Bí thư Đảng ủy đã ghi 
nhận các đóng góp của các đoàn viên, thanh niên Đoàn 

Bài và ảnh: Mai Lâm Bửu Khanh

Đoàn Thanh niên chụp ảnh lưu niệm cùng Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh tại buổi lễ trưởng thành đoàn

cách mạng và cam kết với trách nhiệm an sinh xã hội  
Vietcombank Gia Lai sẽ tiếp tục quan tâm và bố trí 
nguồn lực hỗ trợ thiết thực cho địa phương. 

Chương trình về nguồn là một hoạt động 
thường niên được Đảng uỷ, Đoàn Thanh niên  
Vietcombank Gia Lai rất quan tâm nhằm giáo dục 
chính trị tư tưởng cho người lao động, đoàn viên 
thanh niên của chi nhánh.

cơ sở trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các 
đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần hăng 
say, tính xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động thi 
đua, lập thành tích xuất sắc trong công việc. 

Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu của  
Vietcombank Đồng Tháp với Vietcombank Cà Mau, 
Vietcombank Bạc Liêu, góp phần tăng thêm tính đoàn 
kết nội bộ trong hệ thống Vietcombank. Qua hành 
trình này, toàn thể cán bộ đã tự nhận thức rèn luyện, 
quyết tâm thi đua, làm việc hết mình để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. 
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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: 19cm x 27cm.
Xuất bản phẩm không bán. 

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 


