


Quý độc giả thân mến,
Tháng 2 đã sang cùng với những cơn mưa phùn lất phất mang 

theo hơi ấm của mùa Xuân và cũng là lúc “con tàu” Vietcombank của 
chúng ta tiếp tục bắt đầu một hành trình mới, chinh phục mục tiêu 
chiến lược năm 2023. Trong niềm hân hoan và phấn khởi ấy, Ban 
Biên tập trân trọng gửi đến quý bạn đọc ấn phẩm Chung NIỀM TIN 
số 353 với đầy ắp những thông tin hấp dẫn về các hoạt động tại khắp 
các chi nhánh Vietcombank trong toàn hệ thống.

Hẳn trong mỗi chúng ta, ai nấy đều rất vinh dự, tự hào khi 
ngôi nhà chung Vietcombank liên tiếp đón nhận nhiều tin vui như: 
Vietcombank được vinh danh TOP 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 
2022 và TOP 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam; Tạp chí The 
Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng giải thưởng "Công ty Kiều 
hối tốt nhất Việt Nam năm 2022 - Remittance Company of the Year in 
Vietnam" cho Công ty VCBR.

Cũng trong những ngày qua, tại Trụ sở chính và các chi nhánh 
Vietcombank trên toàn quốc đã diễn ra hàng loạt các sự kiện quan 
trọng như: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã bầu bổ 
sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị và thông qua kế hoạch tăng 
vốn; Công bố Quyết đinh chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy và bổ nhiệm 
Tổng Giám đốc Vietcombank; Hội nghị triển khai công tác Đoàn năm 
2023; Hội nghị lần thứ 11, khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công 
đoàn Vietcombank; Hội nghị truyền thông năm 2022; Hội nghị tri ân 
khách hàng;…

Với mục tiêu trở thành ngân hàng có nguồn nhân lực 
chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, Ban lãnh đạo  
Vietcombank đã đặc biệt chú trọng đến công tác quản trị và phát 
triển nguồn nhân lực. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu tiên của  
năm 2023,  Vietcombank đã công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc 
và Phó Giám đốc tại nhiều chi nhánh.

Bên cạnh đó, Vietcombank đã triển khai nhiều chương trình 
an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực thể hiện sự quan tâm, tinh thần 
tương thân tương ái và lan tỏa các giá trị nhân văn của Vietcombank 
đến với cộng đồng như: trao tặng nhà Đại đoàn kết, trao tặng Quỹ 
Khuyến học cho học sinh nghèo hiếu học, trao quà Tết, thẻ bảo hiểm 
y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn… 

Chung NIỀM TIN số 353 còn đặc biệt hơn nữa khi mang tới 
cho Quý độc giả chùm bài kỷ niệm 20 năm thành lập Vietcombank 
Hải Dương và Vietcombank Thăng Long, hai chi nhánh đã không 
ngừng cống hiến, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống 
Vietcombank nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
nói chung.

Bạn thân mến, là một thành viên của đại gia đình Vietcombank, 
tất cả chúng ta hãy cùng chung sức, đồng lòng để Vietcombank tiếp 
tục bứt phá, chinh phục những đỉnh cao mới trong năm Quý Mão 
2023 nhé!

Chúc các bạn sức khỏe và thành công!
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Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Vietcombank  
đã bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT và thông qua kế hoạch tăng vốn

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank phiên họp tháng 01/2023

Vietcombank nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện công tác giám sát và 
kiểm toán nội bộ trong hệ thống

Vietcombank Bắc Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng năm 2022  
nhân kỷ niệm 1 năm thành lập

Vietcombank tặng quà Tết Quý Mão

Đảng ủy Vietcombank ban hành Quy chế công tác dân vận

  

Vietcombank Vĩnh Phúc đạt nhiều thành tích trong Hội thao khu vực II năm 2022
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TIÊU ĐIỂM TIÊU ĐIỂM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023  

CỦA VIETCOMBANK

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang

Sáng ngày 30/01/2023, 
tại Hội trường Trụ sở chính 
(TSC) 198 Trần Quang Khải, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội, Vietcombank đã  
tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

bất thường năm 2023.

ĐÃ BẦU BỔ SUNG 
01 THÀNH VIÊN 

HĐQT VÀ THÔNG 
QUA KẾ HOẠCH 

TĂNG VỐN

T ới dự, về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ông Lê Anh 
Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán. 

Về phía Vietcombank có: ông Phạm Quang Dũng - Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng 
Giám đốc phụ trách Ban điều hành cùng các ông, bà là Thành viên 

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp  
Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường 
Vietcombank năm 2023 đã thông qua: 
Quy chế Đại hội và Chương trình nghị 
sự. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông 
qua Quy chế bầu bổ sung thành viên 
HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tờ trình 
về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 
nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội bỏ phiếu 
bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 
2018 - 2023, đồng thời Đại hội đã thảo 
luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về 
phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi 
nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn 
lại lũy kế đến hết năm 2018. 

Ông Hồng Quang - Thành viên 
HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự 
Vietcombank, Trưởng Ban Kiểm phiếu 
đã công bố kết quả kiểm phiếu: kết quả 
ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng 
Giám đốc phụ trách Ban điều hành 
Vietcombank đã được Đại hội đồng cổ 
đông bất thường Vietcombank năm 2023 
bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 
2018 - 2023 với số phiếu bầu cao.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 
cũng thông qua Phương án tăng vốn điều 
lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 
và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 
2018 với kết quả nhất trí cao.

Nghị quyết Đại đồng cổ đông bất 
thường Vietcombank năm 2023 ngày 
30/01/2023 đã quyết nghị: 

i) Thông qua việc bầu bổ sung ông 
Nguyễn Thanh Tùng vào Hội đồng quản 
trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản 
trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại 
của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

ii) Thông qua một số nội dung 
sau: thông qua phương án tăng vốn điều 
lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 
và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 
2018 (Phương án). Giao/ủy quyền cho 
HĐQT hoàn thiện Phương án với các nội 

dung cơ bản như nêu tại Tờ trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt 
Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê 
duyệt. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Vietcombank đối với nội 
dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được thông 
qua và kết quả phát hành thực tế. Giao/ủy quyền cho Hội đồng 
quản trị: quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ 
tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy 
kế đến hết năm 2018; quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt 
danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định việc tăng vốn điều lệ 
cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực 
tế; tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, 
đăng ký vốn điều lệ của Vietcombank (tương ứng với số vốn thực 
tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền; sửa đổi Điều lệ Vietcombank (nội dung liên quan đến vốn 
điều lệ); hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ theo quy định 
của pháp luật; thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên 
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn 
tất việc phát hành; linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu 
được từ việc phát hành cổ phiếu cho các mục đích sử dụng vốn đã 
nêu tại Phương án và quyết định tất cả các thủ tục, công việc khác 
có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

HĐQT, Thành viên Ban điều hành, Trưởng và Thành viên Ban Kiểm 
soát, Giám đốc Khối, Kế toán trưởng; Trưởng/Phụ trách các đơn vị 
tại TSC và ban, bộ phận của TSC tại các khu vực; các ông/bà là Giám 
đốc/Phó Giám đốc phụ trách, Chủ tịch Công đoàn các chi nhánh 
Vietcombank trên toàn quốc; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám 
đốc các công ty, ngân hàng con trực thuộc Vietcombank; Trưởng 
Văn phòng đại diện của Vietcombank tại Singapore và Mỹ.

Đặc biệt là sự có mặt của các quý cổ đông là các nhà đầu tư 
tổ chức, cá nhân đã đặt niềm tin, đồng hành cùng sự phát triển của 
Vietcombank.

Sau phần báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham 
dự, Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Chủ tọa để tiến 
hành các chương trình nghị sự của Đại hội.

Tiếp theo, ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám 
đốc Khối Nhân sự Vietcombank, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã trình 
bày thể lệ bầu cử và thể thức biểu quyết.

Thay mặt Ban Chủ tọa, ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã phát biểu khai mạc và thông 
tin về 02 nội dung sẽ được quyết nghị tại Đại hội gồm: bầu bổ sung 
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương án tăng vốn 
điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy 
kế đến hết năm 2018.

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp  
Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) tặng hoa  

chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách  
Ban điều hành (bên trái) đã được Đại hội bầu bổ sung là Thành viên HĐQT  

Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023
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TIÊU ĐIỂM

VIETCOMBANK ĐƯỢC VINH DANHVIETCOMBANK ĐƯỢC VINH DANH

 TOP 10 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM NĂM 2022
VÀ TOP 500 NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang

Ngày 21/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội, Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh  
Việt Nam (Viet Research) phối hợp cùng Báo Đầu tư tổ chức Lễ công bố TOP 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu 
Việt Nam và TOP 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022 cùng Tọa đàm nhân sự với chủ đề: Tạo dựng 

nơi làm việc tốt - Chìa khóa cho phát triển bền vững.

Ông Trương Minh Tiến - Phó Tổng Giám đốc Viet Research  
(ngoài cùng bên phải) và ông Đặng Tuấn Khánh - Ủy viên BBT Báo 

Đầu tư (ngoài cùng bên trái) trao biểu trưng và chứng nhận  
TOP 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam cho bà Tô Thị Phương Dung - 

Trưởng phòng Chính sách và kế hoạch nhân sự Vietcombank

T ham dự có: ông Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh 
tranh; bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên - Phó Giám 

đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo chiến lược, Viện 
Nghiên cứu Khoa học Lao động Xã hội - Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội; ông Lê Trọng Minh - Tổng 
Biên tập Báo Đầu tư. Về phía Vietcombank có bà Tô 
Thị Phương Dung - Trưởng phòng Chính sách và kế 
hoạch nhân sự.

Vietcombank được vinh danh đứng đầu ngành 
Ngân hàng trong TOP 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt 
Nam và đứng thứ 3 trong TOP 500 Nhà tuyển dụng 
hàng đầu Việt Nam (VBE500). 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, cũng như 
những nỗ lực của ngân hàng trong phát triển văn hóa 
doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng 
vững mạnh; tạo dựng và duy trì môi trường làm việc 
tốt nhất với cơ chế, chính sách lương thưởng và chế 
độ đãi ngộ tốt dành cho cán bộ nhân viên. Với mục 
tiêu chiến lược trở thành ngân hàng đứng đầu về chất 
lượng nguồn nhân lực, Vietcombank đã và đang đổi 
mới toàn diện công tác tổ chức và nhân sự, trong đó 
công tác đào tạo, phát triển đội ngũ; hệ thống quản trị 

kết hợp hài hòa giữa quản trị theo quá trình, theo mục 
tiêu KPI và theo giá trị đã phát huy những hiệu quả tối 
ưu, mang đến sự gắn bó, cống hiến hết mình của đội 
ngũ cán bộ nhân viên đối với ngân hàng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Viet Research 
tổ chức Tọa đàm “Tạo dựng nơi làm việc tốt - Chìa 
khóa cho phát triển bền vững” với sự tham gia của 
các chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự, thương hiệu, 
truyền thông đến từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức 
nghiên cứu uy tín và các cơ quan ban ngành cùng với 
lãnh đạo những doanh nghiệp trong TOP 500 Nhà 
tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500), TOP 10 Nơi 
làm việc tốt nhất các ngành.

TIÊU ĐIỂM

ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 
VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023

Bài: Tô Thị Ngọc Hoa

Ngày 22/12/2022, Đảng ủy Vietcombank đã ban hành Nghị quyết số 868-NQ/ĐU về lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Năm 2022, Đảng ủy, Ban 
lãnh đạo Vietcombank đã 
bám sát chỉ đạo của Chính 

phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương (DNTW) và Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), 
chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ 
thống Vietcombank vượt qua khó 
khăn, thách thức và đã đạt được 
những kết quả tích cực trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
công tác xây dựng Đảng.

Trên cơ sở những kết 
quả đạt được của năm 2022, để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 
2023, ngày 22/12/2022, Đảng ủy  
Vietcombank đã ban hành Nghị 
quyết số 868-NQ/ĐU về lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
công tác xây dựng Đảng năm 
2023, với phương châm hành 
động: “Chuyển đổi, Hiệu quả, 
Bền vững” và quan điểm chỉ đạo, 
điều hành: “Trách nhiệm - Quyết 
liệt - Sáng tạo”, tiếp tục tập trung 
thực hiện 6 đột phá và 3 trọng tâm 
trong chuyển dịch cơ cấu hoạt 
động kinh doanh. Nghị quyết đã đề 
ra các định hướng, mục tiêu nhiệm 
vụ, các giải pháp trọng tâm nhằm 
thực hiện tốt công tác xây dựng 
Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 
2023.

Tiếp tục tổ chức quán triệt  
nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết 
của Đảng bằng những hình thức, 
phương pháp phù hợp với tình 
hình thực tế của Vietcombank; cụ 
thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, 
Kết luận của Trung ương, Đảng 

ủy Khối DNTW thành kế hoạch, 
chương trình hành động phù hợp 
với điều kiện của Vietcombank; 
Kịp thời ban hành các Nghị quyết, 
Kết luận lãnh đạo nhiệm vụ chính 
trị và công tác xây dựng Đảng. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên 
truyền, thực hiện hiệu quả Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; 
các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận  
của Trung ương, Đảng bộ Khối 
DNTW; Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Vietcombank lần 
thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 
các Nghị quyết công tác năm, Nghị 
quyết chuyên đề của Đảng ủy 
Vietcombank. 

Tiếp tục đảm bảo vai trò 
lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng 
cao nhận thức và trách nhiệm của 
cán bộ, đảng viên đối với công tác 
chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm 
chất đạo đức cách mạng của cán 
bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, chống 
diễn biến hòa bình của các thế lực 
thù địch.

Xây dựng và hoàn thành 
đúng tiến độ đề án thành lập Đảng 
bộ toàn hệ thống Vietcombank 
theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối 
DNTW. Đẩy mạnh công tác kết nạp 
đảng viên mới đảm bảo chất lượng 
và chỉ tiêu đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo, 
hướng dẫn các Đảng ủy trực thuộc 
thực hiện công tác quy hoạch, bồi 
dưỡng cán bộ, sắp xếp cán bộ, kiện 

toàn cấp ủy kịp thời và đúng quy 
định. Tiếp tục nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ và chú trọng công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

Xây dựng chương trình, 
kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 
2023 của cấp ủy và UBKT các cấp 
theo quy định của Điều lệ Đảng 
và các quy định hướng dẫn cụ thể 
của Trung ương. Chủ động thực 
hiện có hiệu quả và hoàn thành các 
chương trình kiểm tra, giám sát 
đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tăng 
cường kiểm tra, giám sát thường 
xuyên, giám sát theo chuyên đề…

Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. Tuyên truyền vận 
động cán bộ, đảng viên và người 
lao động tham gia tích cực vào 
các phong trào thi đua thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, xây dựng văn 
hóa Vietcombank. Tiếp tục lãnh 
đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ 
ở cơ sở tại nơi làm việc. 

Tổ chức quán triệt nghiêm 
túc các nội dung Nghị quyết của 
BCH Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư và chương trình hành 
động của Đảng ủy Khối DNTW về 
phòng chống tham nhũng, tiêu 
cực. Xây dựng Kế hoạch phòng 
chống tham nhũng, tiêu cực và tội 
phạm năm 2023 tại Vietcombank. 
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các 
Quyết định, Kế hoạch, Chương 
trình công tác và tăng cường các 
biện pháp đấu tranh phòng chống 
tham nhũng, tiêu cực và tội phạm 
tại Vietcombank.
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TIÊU ĐIỂM
VIETCOMBANK TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 

CHUẨN Y PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY VÀ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC 
Bài và ảnh: Đặng Thành

Ngày 30/01/2023, Vietcombank tổ chức Lễ công bố Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy và bổ nhiệm 
Tổng Giám đốc Vietcombank. Buổi lễ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và thông qua hệ thống  

truyền hình hội nghị cùng MS Teams tại các đầu cầu chi nhánh.

Ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối 
DNTW (bên phải) trao Quyết định của Đảng ủy Khối DNTW  

chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank  
cho ông Nguyễn Thanh Tùng

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) 
trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Vietcombank  

cho ông Nguyễn Thanh Tùng

Tại buổi Lễ, ông Chu Đình Động - Uỷ viên Ban 
Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối 
DNTW đã công bố Quyết định của Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối DNTW về việc chuẩn y chức danh 
Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 
2025 đối với ông Nguyễn Thanh Tùng. Cũng tại buổi 
Lễ, ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám 
đốc Khối Nhân sự Vietcombank đã công bố Quyết định 
của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng 
giữ chức vụ Tổng Giám đốc Vietcombank kể từ ngày 
30/01/2023.

Thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
DNTW, ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy Khối DNTW đã gửi lời chúc mừng Đảng 
bộ Vietcombank nói chung và cá nhân ông Nguyễn 
Thanh Tùng đã được tin tưởng giao trọng trách Phó 
Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc  
Vietcombank. Thay mặt cho lãnh đạo NHNN Việt 
Nam, ông Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, 
Phó Thống đốc Thường trực NHNN cũng gửi lời chúc 
mừng tân Tổng Giám đốc Vietcombank. 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Tổng Giám 
đốc tại buổi Lễ, Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng đã 
chúc mừng tân Tổng Giám đốc Vietcombank và gửi lời 
cảm ơn chân thành nhất tới Đảng ủy Khối DNTW và 
Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam về sự 

tin tưởng của Đảng ủy Khối và NHNN đối với nhân 
sự được Vietcombank giới thiệu. Người đứng đầu  
Vietcombank cho biết những nhiệm vụ trong thời gian 
tới của tân Tổng Giám đốc chắc chắn là rất nhiều, rất 
quan trọng. Do đó, mong muốn tân Tổng Giám đốc sát 
cánh cùng Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank quyết 
tâm đánh dấu cột mốc lịch sử 60 năm bằng việc hoàn 
thành xuất sắc các mục tiêu đặt ra trong năm 2023 
và các năm tiếp theo; tiếp tục khẳng định vị thế Ngân 
hàng số 1 tại Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho 
việc thực hiện các mục tiêu trong giai đoạn phát triển 
mới, vươn tầm khu vực và thế giới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám 
đốc Vietcombank bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi 
đã được Đảng ủy Khối DNTW và Ban cán sự Đảng, 
NHNN Việt Nam và Ban lãnh đạo Vietcombank tin 
tưởng, tín nhiệm, trao trọng trách giữ các cương vị 
quan trọng. Ông cam kết luôn thực hiện nghiêm túc 
các chủ trương của Đảng, chính sách, quy định của 
Nhà nước, kế thừa và phát huy có hiệu quả những 
thành tựu, những kinh nghiệm của lãnh đạo tiền 
nhiệm, nỗ lực hết mình, tận tụy, tận tâm cùng tập 
thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban lãnh đạo 
đoàn kết, vì sự phát triển của Vietcombank, đưa  
Vietcombank phát triển nhanh, an toàn và bền vững 
trong thời gian tới.

 Bài: Xuyến Chi - Ảnh: Duy Thanh

Sáng ngày 04/01/2023, tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội,  
Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ, phiên họp tháng 01/2023.

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có đại diện lãnh đạo Vụ Địa bàn 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại 
diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). 

Về phía Vietcombank có đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội nghị cùng sự tham dự của 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 chính gồm: (i) Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh tháng 12/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2023. (ii) Báo cáo kết 
quả thực hiện công tác Đảng tháng 12/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2023; Xin ý kiến dự thảo 
Báo cáo tổng kết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Thông qua chương trình công tác năm 2023 
của Ban Thường vụ Đảng ủy…

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK 
PHIÊN HỌP THÁNG 01/2023

SỰ KIỆN

Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank phiên họp tháng 01/2023
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SỰ KIỆN

VIETCOMBANK TỔ CHỨC 

SÁCH LỊCH SỬ 60 NĂM

HỘI THẢO LẦN 1
 LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI BẢN THẢO

Bài: Minh Yến - Ảnh: Duy Thanh

Sáng ngày 19/12/2022, tại Trụ sở chính, 
Vietcombank đã tổ chức Hội thảo lần 1 lấy ý kiến 
đối với Bản thảo sách Lịch sử 60 năm. 

Tham dự Hội thảo, về phía Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh (HV CTQG HCM), có PGS.
TSC.GVC. Nguyễn Danh Tiên - Viện trưởng Viện 

Lịch sử Đảng; TS.GVC. Vũ Thế Tùng - Thư ký Phó Giám 
đốc Thường trực HV CTQG HCM cùng sự tham dự của 
một số đồng chí là các tiến sĩ, giảng viên chính, giảng 
viên cao cấp và nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Lịch 
sử Đảng. Hội thảo có sự hiện diện của nguyên lãnh đạo 
cấp cao của Vietcombank qua các thời kỳ và đã tham 
gia ban soạn thảo các cuốn Lịch sử Vietcombank trước 
đây, gồm có: ông Nguyễn Văn Dễ, ông Lê Đắc Cù, ông 
Nguyễn Hòa Bình - là các nguyên Chủ tịch Hội đồng 
quản trị (HĐQT); ông Vũ Viết Ngoạn - nguyên Tổng 
Giám đốc, ông Nguyễn Duy Lộ, bà Nguyễn Thu Hà - 
là các nguyên Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Hữu 
Đức - nguyên Trưởng Ban Kiểm soát HĐQT. Về phía  
Vietcombank, có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên 
Hội đồng quản trị, Tổ trưởng Tổ biên soạn; bà Đinh 
Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc; ông Lê Hoàng Tùng - Kế 
toán trưởng, Tổ phó Tổ biên soạn; ông Nguyễn Trung 
Nam - Trưởng Ban Chiến lược tuyên giáo và thư ký 
tổng hợp tham gia Đoàn Chủ tọa Hội thảo cùng góp 

Toàn cảnh Hội thảo

Các nguyên lãnh đạo Vietcombank tham dự Hội thảo

mặt có các thành viên Ban Thư ký, Tổ biên soạn và đại 
diện một số phòng ban tại Trụ sở chính.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổ trưởng Tổ 
biên soạn cho biết năm 2023 sắp tới đây sẽ là một 
năm trọng đại đối với Vietcombank, ghi dấu mốc kỷ 
niệm 60 năm hình thành và phát triển (01/04/1963 - 
01/04/2023). Trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 
thành lập ngân hàng, Ban lãnh đạo Vietcombank đã 
quyết định triển khai xây dựng sách Lịch sử 60 năm 
Vietcombank 1963 - 2023 nhằm ghi lại đầy đủ những 
dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát 
triển mạnh mẽ của Vietcombank một cách chân thực, 
khách quan với nhiều hình ảnh, tư liệu sinh động, có 
giá trị lịch sử to lớn. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe tóm tắt 
quá trình triển khai biên soạn sách Lịch sử 60 năm 
Vietcombank, tổng hợp các ý kiến đã nhận được từ 
lần góp ý đề cương và tư liệu, tóm tắt kết cấu và nội 
dung, những điểm mới dự thảo sách Lịch sử 60 năm 
Vietcombank. Hội thảo đã nhận được ý kiến tham gia 
sôi nổi, tâm huyết với chất lượng cao của toàn thể đại 
biểu khách mời là các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp 
cao qua các thời kỳ. 

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, 
Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp.

VIETCOMBANK TIẾP ĐÓN 

ĐOÀN LÃNH ĐẠO KIỀU BÀO VIỆT NAM
TẠI TỈNH UDON THANI, THÁI LAN 

SỰ KIỆN

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang

Ngày 28/12/2022, tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietcombank tiếp đón 
Đoàn lãnh đạo kiều bào Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan đến thăm

và chào xã giao Vietcombank. 

Ông Lương Xuân Hòa - Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch  
Hội người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani Thái Lan (thứ 4 từ phải 

sang) cùng phu nhân; ông Mai Phan Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Nhà nước về người Việt Nam tại nước ngoài (thứ 3 từ trái sang); 
ông Từ Thành Huế - Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam, Trưởng ban  

Đối ngoại và kiều bào (ngoài cùng bên phải); ông Đặng Thanh 
Phương - Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào (thứ 2 từ trái 

sang); ông Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,  
Thành viên HĐQT Vietcombank (thứ 4 từ trái sang); ông Nguyễn 

Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên trái); 
bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank  

(thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm

Chào mừng Đoàn lãnh đạo kiều bào Việt Nam 
tại tỉnh Udon Thani, ông Đỗ Việt Hùng - Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT 

Vietcombank phát biểu: Năm 2023, Việt Nam và Thái 
Lan sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến 
lược. Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam và Thái 
Lan không ngừng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các 
lĩnh vực, tin cậy, chính trị gia tăng, tăng trưởng thương 
mại, đầu tư tích cực. Cộng đồng kiều bào Việt Nam tại 
Thái Lan hiện có trên 100.000 người, được đánh giá là 
cộng đồng năng động, đóng góp tích cực vào sự phát 
triển kinh tế, xã hội của Thái Lan cũng như là cầu nối 
quan trọng giúp tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa 2 
nước. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có bề 
dày cách mạng, đã đóng góp nhân tài, vật lực cho 2 
cuộc kháng chiến của dân tộc, luôn kính yêu Bác Hồ và 
tin tưởng đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước. 

Nói về các hoạt động của cộng đồng người Việt 
Nam tại tỉnh Udon Thani, ông Lương Xuân Hòa - Ủy 
viên UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt 
Nam tại tỉnh Udon Thani Thái Lan đã chia sẻ về lòng yêu nước, niềm tôn kính Bác Hồ của Việt kiều trong các lễ 
hội, trong sự kiện đặc biệt và trong cuộc sống hàng ngày. Việt kiều tại Thái Lan có tập quán thờ Bác Hồ trong 
nhà và đám cưới luôn làm lễ trước ảnh Bác Hồ. Tại Thái Lan, các ngôi chùa Việt Nam cũng vẫn giữ đúng bản sắc 
chùa Việt hàng trăm năm nay. Riêng tại tỉnh Udon Thani, chính quyền địa phương đang tạo điều kiện cho cộng 
đồng người Việt Nam xây dựng khu phố Việt Nam với cổng chào mang bản sắc Việt Nam để từ đó sẽ có các lễ, 
tết, hội của người Việt Nam. Ông Lương Xuân Hòa bày tỏ mong muốn Vietcombank sẽ hiện diện nhiều hơn tại 
tỉnh Udon Thani trong hình ảnh, hoạt động và đầu tư.

Buổi tiếp đón đã diễn ra trang trọng, thân ái thể hiện tinh thần đoàn kết của người Việt Nam khắp nơi 
trên thế giới.
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SỰ KIỆN

 ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT  
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2022

 TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023
Bài và ảnh: Đào Lê Huyền Thương

Sáng ngày 11/01/2023, Đoàn Thanh niên Vietcombank tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Đ/c Hoàng Minh Thu - Bí thư Đoàn Khối DNTW (ngoài cùng bên 
trái) tặng Cờ thi đua xuất sắc của Đoàn Khối DNTW cho tập thể 

 Đoàn Thanh niên Vietcombank

Đ/c Hoàng Minh Thu - Bí thư Đoàn Khối DNTW (thứ 11 từ trái 
sang)  và đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy 
viên HĐQT Vietcombank (thứ 12 từ phải sang) chụp ảnh kỷ niệm 

cùng BCH Đoàn Vietcombank khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có: đ/c Hoàng Minh 
Thu - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên BTV 
Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh 

nghiệp Trung ương; đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị  
Vietcombank; đ/c Dương Bảo Trung - Ủy viên 
BCH Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Thanh niên  
Vietcombank cùng các đ/c Ủy viên BTV, BCH, UBKT 
Đoàn Thanh niên Vietcombank; các đ/c cán bộ đoàn 
chủ chốt các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã đánh giá các kết quả Đoàn Thanh 
niên Vietcombank đạt được cũng như những điểm 
mạnh, hạn chế, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu, các 
mặt công tác trong năm 2022, qua đó thảo luận, triển 
khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. 
Tại Hội nghị, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank 
đã ghi nhận Đoàn các cấp trong hệ thống đã có nhiều 
nỗ lực, phấn đấu trong triển khai thực hiện chương 
trình công tác năm; các hoạt động Đoàn Thanh niên 
thực sự đã được lan tỏa tới cộng đồng, tạo ra sự hào 
hứng trong hoạt động cho đoàn viên thanh niên; đồng 
thời đã tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên, thanh 
niên thể hiện hoài bão và ra sức cống hiến, đóng góp 
vào sự phát triển chung của hệ thống.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Hoàng Minh 
Thu - Bí thư Đoàn Khối DNTW đã ghi nhận, biểu 
dương những kết quả mà tuổi trẻ Vietcombank đạt 
được trong năm 2022, đồng thời yêu cầu trong năm 
2023 Đoàn Thanh niên Vietcombank cần tập trung 
triển khai thực hiện các nội dung: tổ chức quán triệt, 
nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 
Đoàn các cấp; nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên 
thanh niên tại đơn vị, tăng cường công tác giáo dục lý 
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao 
bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cho thanh niên; 
đẩy mạnh chuyển đổi số trong các mặt hoạt động của 
tổ chức Đoàn các cấp, tập trung triển khai, thực hiện 
tốt các nghiệp vụ trên phần mềm Quản lý đoàn viên; 
tăng cường tổ chức thực hiện các phong trào, hoạt 
động gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại 
đơn vị; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn 
cán bộ cho công tác quy hoạch, tiếp tục thực hiện tốt 
công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây 
dựng Đảng tại đơn vị.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, 
Đoàn Thanh niên Vietcombank vinh dự được nhận Cờ 
thi đua đơn vị xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên năm 2022 của Ban Chấp hành Đoàn 
Khối DNTW.

HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
VIETCOMBANK HỘI AN 2022

VỮNG TIN CHUYỂN MÌNH, ĐẬM TÌNH PHỐ HỘI

SỰ KIỆN

Bài và ảnh: Phan Văn Sơn

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Giám đốc Vietcombank Hội An  
(bên trái) trao giải Đặc biệt cho khách hàng may mắn

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank  
phát biểu tại Hội nghị tri ân khách hàng Vietcombank Hội An

Ngày 22/12/2022, Vietcombank Hội An trang trọng tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng năm 2022 
với chủ đề “Vững tin chuyển mình, đậm tình Phố Hội”. 

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo thành phố 
Hội An có: ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy, ông 
Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND thành phố Hội 

An. Về phía Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam có 
ông Phạm Trọng - Giám đốc và lãnh đạo các phòng 
ban. Về phía Vietcombank có: ông Nguyễn Mỹ Hào - 
Thành viên HĐQT; ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng 
Giám đốc và lãnh đạo các phòng/ban Trụ sở chính; các 
ông/bà là Giám đốc, nguyên Giám đốc các chi nhánh  
Vietcombank Quảng Nam, Đà Nẵng và Nam Đà Nẵng. 
Đặc biệt, Hội nghị vinh dự được đón tiếp gần 250 
khách hàng thân thiết đại diện cho hơn 10.000 khách 
hàng đã gắn bó với Vietcombank Hội An trong suốt 
thời gian vừa qua. 

Năm 2022, đánh dấu một chặng đường 02 năm 
xây dựng và phát triển đầy tự hào của Vietcombank Hội 
An. Vietcombank Hội An đã đạt được những kết quả 
rất đáng khích lệ: tổng quy mô huy động vốn và dư nợ 
đạt hơn 3.500 tỷ đồng; xếp thứ 02 về dư nợ tín dụng; 
xếp thứ 03 về huy động vốn trên tổng số 21 tổ chức tín 
dụng trên địa bàn thành phố Hội An; danh mục khách 
hàng tốt, chất lượng tín dụng luôn được bảo đảm, chất 
lượng dịch vụ được khách hàng đánh giá cao.   

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông 
Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
đã chia sẻ với khách hàng những thông tin về tầm 
nhìn, mục tiêu chiến lược và kết quả hoạt động kinh 
doanh của Vietcombank trong năm 2022, đặc biệt là 
kết quả thực hiện các chính sách và giải pháp nhằm 
hỗ trợ khách hàng và cộng đồng bị tác động bởi dịch 
COVID-19.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh 
Tuyền - Giám đốc Vietcombank Hội An chia sẻ một số 
thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh của Chi 
nhánh trong năm 2022 và bày tỏ sự cảm kích trước 
tình cảm của quý đại biểu, quý khách hàng đã dành 
thời gian đến tham dự Hội nghị.

Hội nghị tri ân khách hàng Vietcombank Hội An 
diễn ra trong không gian sang trọng và thân mật tại 
Khách sạn Hội An với chương trình văn nghệ được dàn 
dựng công phu, đặc sắc cùng với những giải thưởng 
bốc thăm may mắn có giá trị đã cho thấy Vietcombank 
Hội An luôn dành cho quý khách hàng, đối tác những 
tình cảm, sự trân trọng và lòng tri ân sâu sắc nhất. 
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VIETCOMBANK TỔ CHỨC
 HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022 

SỰ KIỆN

Sáng ngày 23/12/2022, Vietcombank tổ chức Hội nghị Truyền thông năm 2022 thông qua hình thức  
cầu truyền hình kết hợp công cụ Ms Teams.

Bài và ảnh: Trang Trần

Tham dự tại điểm cầu Trụ sở chính (TSC), về phía 
diễn giả khách mời có chuyên gia truyền thông 
Lê Quang Vũ - Giám đốc điều hành Công ty Cổ 

phần phát triển nội dung Blue C. Về phía Vietcombank 
có TS. Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc phụ 
trách công tác truyền thông. Cùng dự có các ông/bà 
là đại diện lãnh đạo các phòng/ban/trung tâm TSC và 
Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực; đại diện 
lãnh đạo Văn phòng đại diện khu vực phía Nam, các 
ông bà là thành viên Ban Giám đốc, đại diện Lãnh đạo 
Phòng chức năng phụ trách công tác truyền thông và 
cán bộ đầu mối công tác truyền thông tại các chi nhánh 
trong toàn hệ thống Vietcombank.

 Khai mạc Hội nghị, TS. Phạm Mạnh Thắng - Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank đã đánh giá cao nỗ lực 
của toàn thể đội ngũ lãnh đạo và cán bộ trong hệ thống 
đối với công tác truyền thông thời gian qua. Hiện nay, 
Vietcombank đang tích cực triển khai chương trình 
hành động Chuyển đổi số để chủ động thích ứng với 
xu thế chung của nền kinh tế số. Theo đó, trọng tâm 
của chiến lược chuyển đổi không chỉ nằm ở công nghệ, 
mà còn ở yếu tố chuyển đổi về văn hóa doanh nghiệp. 
Với mong muốn đưa ra góc nhìn mới về văn hóa số 
phù hợp với bối cảnh số hóa hiện nay, Hội nghị truyền 
thông năm 2022 được tổ chức với chủ đề “Xây dựng 
Văn hóa số phục vụ khách hàng” bên cạnh việc cập 
nhật kết quả hoạt động truyền thông trong hệ thống 1 
năm vừa qua, giới thiệu những thành tựu, điểm nổi bật trong công tác truyền thông năm 2022, còn có sự tham 
dự, trao đổi của chuyên gia truyền thông Lê Quang Vũ chia sẻ góc nhìn chuyên sâu về đề tài này.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe chuyên gia truyền thông Lê Quang Vũ - Giám đốc điều hành 
Công ty Cổ phần phát triển nội dung Blue C trình bày một số nội dung trọng điểm gồm “Từ văn hóa truyền thống 
đến văn hóa số; Đặc trưng của văn hóa số; Vai trò của văn hóa số và Thực thi văn hóa số”.

Cũng tại Hội nghị, bà Bạch Thị Thanh Hà - Trưởng phòng Quan hệ công chúng TSC đã báo cáo về công 
tác truyền thông, quảng cáo, thương hiệu năm 2022, theo đó công tác truyền thông của Vietcombank đã phát 

TS. Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Lê Quang Vũ - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần  
phát triển nội dung Blue C trao đổi tại Hội nghị

huy vai trò là đầu mối phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 
thuộc NHNN, các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo 
chí và các đơn vị nội bộ, góp phần cung cấp kịp thời, 
đầy đủ thông tin về kết quả chính sách tiền tệ, hoạt 
động ngân hàng cho công chúng và giải quyết các vấn 
đề dư luận quan tâm, đạt được những kết quả tích cực, 
giúp dư luận xã hội hiểu, chia sẻ và đồng thuận với các 
chủ trương, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của 
Chính phủ, NHNN và của Vietcombank; đồng thời tăng 
cường các hoạt động truyền thông nội bộ và tích cực 
triển khai nhiều chương trình truyền thông, quảng bá 
hình ảnh, góp phần đẩy mạnh hơn nữa sự hiện diện 
của Vietcombank trên tất cả các kênh, tiếp tục lan tỏa 
hình ảnh đẹp về thương hiệu Vietcombank đến công 
chúng trong và ngoài nước. 

Hội nghị đã lắng nghe một số chia sẻ, kiến nghị 
của đại diện các phòng/ban/trung tâm tại TSC và các 
chi nhánh liên quan đến cách thức triển khai văn hóa 
số tại từng đơn vị cũng như đặt ra câu hỏi cho diễn giả 
trong việc xây dựng bộ tiêu chí giúp đánh giá mức độ 
chuyển đổi trong văn hóa số. Phó Tổng Giám đốc Phạm 
Mạnh Thắng và chuyên gia truyền thông Lê Quang Vũ 
đã trực tiếp trao đổi và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị 
được nêu ra tại Hội nghị. 

Năm 2023 dự báo nền kinh tế thế giới và trong 
nước còn tiếp tục khó khăn, ngành Ngân hàng phải đối 
mặt với nhiều thách thức, công tác truyền thông theo 
đó sẽ có thêm áp lực và nhiều nhiệm vụ phải thực hiện. 
Từ đó, Vietcombank đã đưa ra một số định hướng 

trong công tác truyền thông năm 2023. Một là, tiếp tục 
bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của 
NHNN, thực hiện truyền thông hiệu quả về điều hành 
chính sách của NHNN và Vietcombank, giúp dư luận 
xã hội hiểu đúng, hiểu đầy đủ và đồng thuận với ngành 
Ngân hàng nói chung và Vietcombank nói riêng. Hai 
là, tăng cường quản lý thông tin, kết nối hệ thống và 
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc NHNN, các đơn 
vị truyền thông, báo chí trong, ngoài ngành. Ba là, phối 
hợp với các đơn vị, cơ quan truyền thông báo chí và 
thường xuyên theo dõi để kịp thời xử lý các thông tin 
không đúng sự thật, ảnh hưởng đến điều hành chính 
sách tiền tệ, an toàn hoạt động kinh doanh của ngân 
hàng. Bốn là, nghiên cứu đổi mới phương thức truyền 
thông trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, phù 
hợp với định hướng chuyển đổi số của toàn ngành. 
Năm là, cần tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao để triển khai thành công chuỗi sự kiện kỷ 
niệm 60 năm ngày thành lập Vietcombank. Cuối cùng, 
tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ các chi nhánh trong 
công tác truyền thông, báo chí, xử lý tin bài theo Quy 
chế phát ngôn và ứng dụng NDTH.

Kết thúc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc cũng chỉ 
đạo và yêu cầu đối với các phòng ban tại TSC và các chi 
nhánh cần căn cứ vào những thành quả đã đạt được để 
tiếp tục phát huy đồng thời khắc phục những hạn chế 
còn tồn tại. 

Sau nửa ngày làm việc với tinh thần khẩn 
trương, nghiêm túc, Hội nghị truyền thông năm 2022 
của Vietcombank đã thành công tốt đẹp.

Bà Bạch Thị Thanh Hà - Trưởng phòng Quan hệ công chúng  
báo cáo về công tác truyền thông năm 2022 của Vietcombank

SỰ KIỆN
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SỰ KIỆN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
VIETCOMBANK

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN 
THỨ 11, KHÓA V  

VÀ CÁC HỘI NGHỊ  
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 
QUY HOẠCH NHÂN SỰ

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang 

Ngày 10/01/2023, Ban Chấp hành 
(BCH) Vietcombank đã tổ chức  

Hội nghị lần thứ 11, khóa V, nhiệm kỳ 
2018 - 2023 và các hội nghị triển khai 

công tác quy hoạch nhân sự  
Công đoàn Vietcombank. 

Tới dự Hội nghị, về phía Công đoàn Ngân 
hàng Việt Nam (CĐNHVN) có: đ/c Nguyễn 
Khánh Chi - Phó Chủ tịch CĐNHVN; đ/c 

Nguyễn Anh Thư - Phó Trưởng Ban Tổ chức 
CĐNHVN; đ/c An Thị Phương Hoa - Phó Chánh 
Văn phòng CĐNHVN.

Về phía Vietcombank có: đ/c Đỗ Việt 
Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành 
viên HĐQT; đ/c Hồng Quang - Ủy viên Ban 
Thường vụ (BTV) Vietcombank, Ủy viên BTV 
CĐNHVN, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 
Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank; 
đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Ủy viên BTV Đảng 
ủy, Phó Tổng Giám đốc; đ/c Ngô Đức Bình - Ủy 
viên BCH CĐNHVN, Phó Chủ tịch Thường trực 
Công đoàn Vietcombank; đ/c Phạm Thị Hương 
Giang - Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank; 
cùng các đ/c ủy viên BTV, ủy viên BCH, ủy viên 
Ủy ban Kiểm tra và các ban của Công đoàn 
Vietcombank.

Đ/c Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Vietcombank,  
Ủy viên Ban Thường vụ CĐNHVN, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 
Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank phát biểu khai mạc

Đ/c Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch CĐNHVN (bên trái)  
trao Quyết định số 828/QĐ-CĐNH cho đ/c Phạm Thị Hương Giang - 
Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại diện CĐNHVN, đ/c Nguyễn Khánh Chi 
- Phó Chủ tịch CĐNHVN đã trao Quyết định số  
828/QĐ-CĐNH ngày 16/12/2022 của Chủ tịch  
CĐNHVN công nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank, khóa V, nhiệm kỳ 2018 
- 2023 cho đ/c Phạm Thị Hương Giang - tân Phó Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank khóa V, nhiệm kỳ 2018 
- 2023.

Hội nghị đã lắng nghe và thông qua các báo cáo 
của Ban Thường vụ Công đoàn Vietcombank gồm: Báo 
cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, triển 
khai nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác tài chính 
và các quỹ Công đoàn Vietcombank năm 2022; Góp ý 
vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội VI Công 
đoàn Vietcombank.

Sau phần thảo luận, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó 
Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT  
Vietcombank đã phát biểu đánh giá, ghi nhận nhiều 
kết quả hoạt động của Công đoàn Vietcombank trong 
năm 2022. Trong năm 2022, bên cạnh việc triển khai 

Đ/c Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch CĐNHVN phát biểu Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,  
Thành viên HĐQT Vietcombank phát biểu chỉ đạo 

nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy Vietcombank, 
Công đoàn cấp trên và thực hiện tốt chức năng nhiệm 
vụ được giao, Công đoàn Vietcombank đã đề xuất gia 
tăng rất nhiều quyền lợi cho đoàn viên, người lao 
động.

Tới dự Hội nghị, đ/c Nguyễn Khánh Chi - Phó 
Chủ tịch CĐNHVN cũng đã phát biểu đánh giá cao các 
mặt hoạt động của Công đoàn Vietcombank. Công 
đoàn Vietcombank đã có những sáng kiến và hoạt 
động hiệu quả để các công đoàn khác có thể áp dụng 
thực hiện. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Hồng Quang 
- Ủy viên BTV Vietcombank, Ủy viên BTV CĐNHVN, 
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank đã phát biểu chỉ đạo và 
định hướng các hoạt động của Công đoàn Vietcombank 
trong năm 2023: Việc phát động thi đua cần gắn với 
thi đua trong chuyên môn để các phong trào thi đua 
thực sự có hiệu quả hơn, đóng góp tích cực hơn cho 
cả chuyên môn và công đoàn, thông qua đó người lao 
động thi đua đạt thành tích tốt hơn, hiệu quả và ứng 
dụng được tốt hơn. 

Trước đó, cùng ngày 10/01/2023, Ban Chấp 
hành Công đoàn Vietcombank đã tổ chức các hội nghị 
triển khai công tác quy hoạch nhân sự Công đoàn  
Vietcombank:

1. Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn  
Vietcombank đã diễn ra vào đầu giờ sáng ngày 
10/01/2023 đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động 
Công đoàn năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; 
định hướng góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại 
hội VI Công đoàn Vietcombank. Hội nghị đã: Thông 

qua phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Công 
đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; 
Lấy ý kiến thông qua danh sách rà soát bổ sung quy 
hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của Công đoàn 
cơ sở (nhiệm kỳ 2023 - 2028); Rà soát danh sách quy 
hoạch, bỏ phiếu đưa khỏi quy hoạch đối với những 
trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 
định; Xem xét thông qua danh sách bổ sung nguồn quy 
hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm 
tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban 
Kiểm tra Công đoàn Vietcombank.

2. Sau khi kết thúc Hội nghị Ban Thường vụ 
Công đoàn Vietcombank, Ban Chấp hành Công đoàn 
Vietcombank đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Công 
đoàn Vietcombank trong buổi sáng ngày 10/01/2023. 

3. Tiếp theo, Ban Chấp hành Công đoàn  
Vietcombank đã tổ chức Hội nghị với sự tham dự của 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Vietcombank. 

4. Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn  
Vietcombank: các Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn 
Vietcombank đã thảo luận và biểu quyết giới thiệu 
nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc, 
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Vietcombank lần 
thứ 11, khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và các hội nghị 
triển khai công tác quy hoạch nhân sự Công đoàn  
Vietcombank đã thành công tốt đẹp!

SỰ KIỆN
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VIETCOMBANK CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

SỰ KIỆN

 PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM DỮ LIỆU
VÀ PHÂN TÍCH TRỤ SỞ CHÍNH

Bài và ảnh: Đặng Kim Thành

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank  
phát biểu tại buổi lễ

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
 tặng hoa chúc mừng ông Michel Edward Pearmain  

tân Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dữ liệu và phân tích
Trụ sở chínhTham dự Lễ công bố có: bà Phùng Nguyễn Hải 

Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cùng đại 
diện lãnh đạo các phòng/ban/trung tâm tại Trụ 

sở chính.

Theo đó, tại Quyết định số 3290/QĐ-VCB-TCNS 
ngày 28/12/2022, Tổng Giám đốc Vietcombank đã 
ký quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ đối với 
ông Michel Edward Pearmain - nguyên Giám đốc phụ 
trách công nghệ tại Công ty Esure (Vương quốc Anh) 
giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân 
tích Trụ sở chính kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật dữ liệu 
thuộc Trung tâm dữ liệu và phân tích Trụ sở chính kể 
từ ngày 03/01/2023.

Tiếp đó, tại Quyết định số 3291/QĐ-VCB-TCNS 
ngày 28/12/2022, Chủ tịch HĐQT Vietcombank ký 
quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm 
dữ liệu và phân tích Trụ sở chính đối với ông Michel 
Edward Pearmain - Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu 
và phân tích Trụ sở chính kiêm Trưởng phòng Kỹ 

thuật dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu và phân tích 
Trụ sở chính kể từ ngày 03/01/2023 cho đến khi có 
nhân sự Giám đốc Trung tâm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc 
phụ trách Trung tâm dữ liệu và phân tích Trụ sở 
chính trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Vietcombank 
đã tín nhiệm, lựa chọn và giao cho cơ hội được gia 
nhập Vietcombank cũng như tham gia vào quá trình 
chuyển đổi của ngân hàng. Ông bày tỏ sự hào hứng 
và vui mừng khi được đến Việt Nam và sẵn sàng 
đương đầu với những thử thách trước mắt. Ông 
Michel Edward Pearmain chia sẻ với kinh nghiệm đã 
từng làm việc tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên 
thế giới của mình, ông sẽ cố gắng góp phần cùng với 
các cán bộ và đơn vị liên quan hoàn thành các dự án 
chuyển đổi của Vietcombank, hoàn thành nhiệm vụ 
được Ban lãnh đạo Vietcombank giao phó.

Ngày 03/01/2023, Vietcombank đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc
phụ trách Trung tâm dữ liệu và phân tích Trụ sở chính.

SỰ KIỆN

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NGHI SƠN

VIETCOMBANK CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH  
ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM 

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân Mạnh

Chiều ngày 23/12/2022, Vietcombank đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động  
và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nghi Sơn.

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, 
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 2 từ trái sang); 

ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng (ngoài cùng bên trái)  
cùng ông Tống Văn Ánh - Giám đốc NHNN tỉnh Thanh Hóa (thứ 2 từ phải sang)

 chụp ảnh lưu niệm với bà Lê Thị Hiền - tân Giám đốc Vietcombank Nghi Sơn 

Tham dự Lễ công bố, về phía 
khách mời có ông Tống 
Văn Ánh - Giám đốc Ngân 

hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh 
Thanh Hóa. Về phía Ban lãnh đạo  
Vietcombank có: ông Phạm Quang 
Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT; ông Lê Hoàng 
Tùng - Kế toán trưởng cùng đại 
diện lãnh đạo một số phòng/ban 
Trụ sở chính và các Giám đốc  
Vietcombank tại địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa. Về phía Vietcombank 
Nghi Sơn có toàn thể Ban Giám đốc 
và cán bộ chủ chốt.

Tại buổi lễ, ông Đặng 
Bình Nguyên - Trưởng Ban Tổ 
chức & Nhân sự Trụ sở chính đã 
công bố quyết định của Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank về việc điều 
động và bổ nhiệm bà Lê Thị Hiền 
- Phó Giám đốc Vietcombank 
Thanh Hóa giữ chức vụ Giám đốc  
Vietcombank Nghi Sơn kể từ ngày 
23/12/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đã đánh giá cao 
vai trò và những đóng góp của 
Vietcombank Nghi Sơn đối với hệ 
thống trong gần 05 năm thành lập 

và phát triển, đồng thời tin tưởng 
vào năng lực, kinh nghiệm của 
bà Lê Thị Hiền sẽ tiếp tục phát 
huy năng lực, phẩm chất đạo đức, 
đoàn kết nội bộ, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ Ban lãnh đạo giao 
phó. 

Tại buổi lễ, ông Tống Văn 
Ánh - Giám đốc NHNN tỉnh Thanh 
Hóa đã chúc mừng bà Lê Thị Hiền, 
ghi nhận sự đóng góp của Chi 
nhánh Nghi Sơn trong thời gian 
qua và bày tỏ mong muốn Chi 
nhánh tiếp tục phát huy thành tựu 
để xây dựng Vietcombank Nghi 
Sơn ngày càng lớn mạnh. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, 
bà Lê Thị Hiền - tân Giám đốc 
Vietcombank Nghi Sơn đã bày 
tỏ lời cảm ơn chân thành đến 
NHNN tỉnh Thanh Hóa, Ban lãnh 
đạo Vietcombank và cam kết sẽ 
tiếp tục đóng góp hết sức mình, 
tận tâm, tận lực cùng cấp ủy, Ban 
Giám đốc và toàn thể cán bộ Chi 
nhánh xây dựng một tập thể đoàn 
kết, vượt qua mọi khó khăn, phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
xứng đáng với trọng trách mà Ban 
lãnh đạo tin tưởng giao phó.
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SỰ KIỆN

 VIETCOMBANK CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH
 BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG 

Bài và ảnh: Lê Bích Ngọc

Ngày 30/12/2022, tại Trụ sở Vietcombank Hải Dương đã diễn ra
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Vietcombank tặng hoa
 chúc mừng ông Nguyễn Xuân Cao Cường 

Tham Tham dự buổi lễ, về 
phía tỉnh Hải Dương có: ông 
Trần Văn Quân - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị 
Hải Vân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Về phía  
Vietcombank có: ông Nguyễn 
Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách Ban điều hành; ông 
Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng 
Giám đốc cùng lãnh đạo chủ chốt 
của một số phòng/ban Trụ sở 
chính. Về phía Vietcombank Hải 
Dương có các ông, bà trong Đảng 
ủy, Ban Giám đốc, đại diện các tổ 
chức đoàn thể và các cán bộ chủ 
chốt của Chi nhánh.

HĐQT Vietcombank quyết 
định bổ nhiệm lại ông Nguyễn 
Xuân Cao Cường giữ chức vụ Giám 
đốc Vietcombank Hải Dương kể 
từ ngày 01/01/2023 theo Quyết 
định số 3238/QĐ-VCB-TCNS ngày 
30/12/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng 
Giám đốc phụ trách Ban điều hành 
Vietcombank chúc mừng ông 
Nguyễn Xuân Cao Cường đã được 
bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc 
Chi nhánh và đánh giá cao những 
kết quả Vietcombank Hải Dương 
đã đạt được trong thời gian qua, 
góp phần tích cực vào kết quả kinh 
doanh của toàn hệ thống.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải 
Dương bày tỏ sự vui mừng với những kết quả đạt được của Vietcombank 
Hải Dương đồng thời cũng chia sẻ với Hội nghị những điểm sáng trong 
hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương trong năm 2022 và triển 
vọng trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Cao Cường cảm ơn sự 
tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Ngân hàng 
Nhà nước tỉnh và Ban lãnh đạo Vietcombank cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc 
Chi nhánh, các tổ chức đoàn thể, cán bộ nhân viên và người lao động Chi 
nhánh Hải Dương đã luôn đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực hết mình để giúp 
Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. 

Ông Nguyễn Xuân Cao Cường cũng nhận thức rõ đây là niềm vinh 
dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề, đặc biệt trong nhiệm kỳ 
tới còn nhiều khó khăn thách thức từ dư chấn của đại dịch COVID-19 và 
ảnh hưởng từ sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, cam kết sẽ cùng tập 
thể Ban Giám đốc Chi nhánh kế thừa và phát huy những thành tựu mà các 
thế hệ cán bộ Vietcombank Hải Dương đã xây dựng trong 20 năm qua, 
đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Vietcombank.

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK QUẢNG BÌNH
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC

Bài và ảnh: Hoàng Hồng Quân

Chiều ngày 03/01/2023, Vietcombank Quảng Bình đã diễn ra Lễ công bố Quyết định điều động 
và bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Bình.  

Ban lãnh đạo Vietcombank, Ban Giám đốc Chi nhánh Quảng Bình và đại diện một số chi nhánh trong khu vực chụp ảnh lưu niệm  
cùng tân Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Bình

Ông Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, 
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự (bên trái)  

trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Lê Kiên Cường  
- tân Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Bình

Tham dự buổi lễ, về phía Ban lãnh đạo có: ông 
Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
Vietcombank, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 

Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank cùng 
đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức và Nhân sự, Văn phòng, 
Ban Kiểm tra nội bộ. Về phía Vietcombank Quảng Bình 
có: ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Quảng Bình, các thành viên Ban Giám 
đốc, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh 
niên cùng các lãnh đạo chủ chốt tại Chi nhánh.  

 Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồng Quang 
chúc mừng ông Lê Kiên Cường đã được Ban lãnh 
đạo tín nhiệm giao trọng trách mới và bày tỏ tin tưởng ông Lê Kiên Cường trên cương vị mới sẽ tiếp tục 
phát huy những năng lực, kinh nghiệm sẵn có, cùng Ban Giám đốc Vietcombank Quảng Bình xây dựng một 
tập thể đoàn kết vững mạnh, phát triển toàn diện, đạt được nhiều thành tích trong công tác kinh doanh. 
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Quảng Bình đã gửi lời cảm ơn sâu 
sắc tới Ban lãnh đạo đã luôn quan tâm đến công tác nhân sự và đội ngũ cán bộ tại Chi nhánh Quảng Bình. Giám 
đốc Nguyễn Thanh Bình chúc mừng ông Lê Kiên Cường được bổ nhiệm tại vị trí mới và tin tưởng ông Lê Kiên 
Cường sẽ cùng Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên Chi nhánh đồng sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của Ban lãnh đạo Vietcombank.

 Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Kiên Cường - tân Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Bình đã cảm ơn 
sự tín nhiệm, quan tâm của Ban lãnh đạo cùng Ban Giám đốc Quảng Bình, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình, 
chung sức đồng lòng cùng Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên Vietcombank Quảng Bình phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi nhánh ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự thành công chung của 
toàn hệ thống Vietcombank.
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SỰ KIỆN

VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH

Bài và ảnh: Phạm Thu Lan

Chiều ngày 06/01/2023, Vietcombank Sở Giao dịch đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm
Phó Giám đốc và lãnh đạo phòng tại Vietcombank Sở Giao dịch. 

 Ông Lê Quang Vinh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc  
Vietcombank (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm 

 ông Phạm Duy Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc  
Vietcombank Sở Giao dịch

Ông Hồ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Vietcombank,  
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao dịch (ngoài cùng bên phải) 

 và bà Vũ Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở Giao dịch  
trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho bà Hà Mỹ Hòa

Tham dự buổi lễ, về phía Trụ sở chính có: ông 
Lê Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) 
Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cùng 

đại diện lãnh đạo một số phòng/ban/trung tâm tại 
Trụ sở chính. Về phía Vietcombank Sở Giao dịch có: 
ông Hồ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy 
Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank 
Sở Giao dịch, các thành viên Ban Giám đốc, đại diện 
Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng các 
lãnh đạo chủ chốt tại Chi nhánh. 

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Huệ Anh - Phó Ban 
Tổ chức và Nhân sự Vietcombank đã công bố Quyết 
định số 18/QĐ-VCB-TCNS ngày 06/01/2023 của Tổng 
Giám đốc về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm 
Duy Hùng - Trưởng Phòng Khách hàng bán lẻ 1 giữ 
chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch kể 
từ ngày 06/01/2023.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi lễ, 
ông Lê Quang Vinh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank chúc mừng ông Phạm Duy 
Hùng đã được Ban lãnh đạo tín nhiệm giao nhiệm vụ, 
trọng trách mới và bày tỏ tin tưởng ông Phạm Duy 
Hùng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy những 
năng lực, kinh nghiệm sẵn có.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Duy Hùng 
- tân Phó Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch bày tỏ 
niềm vinh dự và sự cảm kích khi được Ban lãnh đạo 
Vietcombank đặt niềm tin và giao phó nhiệm vụ, trọng 
trách mới, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình, phát 
huy nhiệt huyết, trí lực của bản thân để hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ đã diễn ra Lễ trao Quyết định 
điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thọ - Trưởng 
Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn giữ chức vụ Trưởng 
Phòng Khách hàng bán lẻ 1 và bà Hà Mỹ Hòa - Phó 
Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 giữ chức 
vụ Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng giao dịch Lê 
Trọng Tấn kể từ ngày 06/01/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Tuấn - Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch gửi lời 
cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Vietcombank đã luôn 
quan tâm, ủng hộ sự phát triển đi lên của đội ngũ cán 
bộ tại Sở Giao dịch. 

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC  

20 NĂM THÀNH LẬP
VIETCOMBANK THĂNG LONG

THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

NHÂN DỊP KỶ NIỆM20 NĂM THÀNH LẬP

Thân gửi tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Thăng Long!

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Vietcombank Thăng Long (2003-2023), Đảng ủy - Ban lãnh đạo 
Vietcombank thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động đã và đang công tác tại Vietcombank 
Thăng Long những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, các thế hệ cán bộ Vietcombank 
Thăng Long đã nỗ lực không ngừng, đưa Chi nhánh phát triển lớn mạnh, tạo được vị thế, niềm tin đối với 
khách hàng và cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Vietcombank Thăng Long luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự thành 
công chung của Vietcombank và của ngành Ngân hàng. 

Đảng ủy - Ban lãnh đạo Vietcombank biểu dương sự đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo của tập thể cán bộ 
nhân viên Vietcombank Thăng Long. Nhờ đó trên chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Chi nhánh đã 
đạt được những thành tích nổi bật, rất đáng tự hào, vinh dự được trao tặng các danh hiệu cao quý: Huân chương 
Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; là đơn vị tiêu biểu được 
Ban lãnh đạo Vietcombank khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tiếp từ năm 2016 - 2022; là Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh liên tiếp từ năm 2015 - 2022 và là một trong số ít chi nhánh có lợi nhuận bình quân đầu 
người liên tiếp các năm cao nhất hệ thống Vietcombank. 

Ban lãnh đạo Vietcombank tin tưởng với những thành tựu đã đạt được trong chặng đường 20 năm đã 
qua, Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank Thăng Long sẽ không ngừng phát 
huy truyền thống, tiếp tục đưa Chi nhánh vươn tầm cao mới, đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc các 
nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của Vietcombank và của 
ngành Ngân hàng. 

Thân ái!

Phó Bí thư Đảng ủy
Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng Phạm Quang Dũng

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

VIETCOMBANK THĂNG LONG 

Chung NIỀM TIN số 353 - Tháng 2/2023 21Chung NIỀM TIN số 353 - Tháng 2/202320



Thực hiện tốt vai trò huyết mạch của nền 
kinh tế Thủ đô

Thực hiện mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành 
phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, là trung 
tâm kinh tế thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng 

sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thành phố 
Hà Nội đã ban hành chương trình hành động xác định 
rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong 
đó, ưu tiên phát triển các loại dịch vụ có giá trị gia 
tăng cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics; 
xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính - ngân 
hàng hàng đầu ở khu vực phía Bắc và có vai trò quan 

20 NĂM THÀNH LẬP
VIETCOMBANK THĂNG LONG

Bài: Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước  
Chi nhánh Thành phố Hà Nội
Ảnh: Vietcombank Thăng Long

VIETCOMBANK THĂNG LONG KHẲNG 
ĐỊNH VAI TRÒ, ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC 
VÀO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRÊN 

ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ 

Tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Thăng Long

trọng trong cả nước… Đồng hành cùng ngành ngân 
hàng, Thủ đô triển khai thực hiện một phần nhiệm 
vụ này, Vietcombank Thăng Long, với vị thế và bề dày 
truyền thống đã luôn khẳng định vai trò tiên phong, đi 
đầu trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp do NHNN, thành phố và Hội sở giao, góp phần 
duy trì, ổn định kinh kế theo từng giai đoạn, đồng thời 
có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội tại 
địa phương. Là một trong những chi nhánh NHTM lớn 
nhất địa bàn, Vietcombank Thăng Long đã liên tiếp 7 
năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 8 năm 
liên tiếp được nhận danh hiệu là Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung 
của hệ thống Vietcombank, của ngành Ngân hàng cũng 
như sự phát triển kinh tế xã hội Thủ đô trong thời gian 
qua.

Trong những năm qua, mặc dù nền kinh tế thế 
giới và trong nước gặp nhiều khó khăn vì đại dịch, 
lạm phát, căng thẳng địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung 
ứng nhưng nhờ bám sát chỉ đạo của NHNN, của Hội sở 
Vietcombank, trong đó chú trọng công tác quản trị rủi 
ro, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng 
an toàn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Vietcombank 
Thăng Long đã cùng các chi nhánh ngành Ngân hàng 
trên địa bàn thực hiện tốt vai trò huyết mạch của nền 
kinh tế Thủ đô. Vietcombank Thăng Long đã huy động 
được một lượng vốn lớn phục vụ cho việc đầu tư phát 
triển của mọi thành phần kinh tế. Tổng huy động vốn 
từ nền kinh tế đến hết năm 2022 của Vietcombank 
Thăng Long đạt trên 36 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng 
vượt mức 11 nghìn tỷ đồng nằm trong hạn mức tăng 
trưởng tín dụng được NHNN giao với lãi suất cho vay 
phù hợp, nắm bắt kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp 
để bảo đảm cung ứng tín dụng, đa dạng hóa các sản 
phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân 
tháo gỡ khó khăn phục hồi sản xuất kinh doanh.

Đồng hành cùng toàn ngành Ngân hàng, 
Vietcombank Thăng Long đã triển khai thực hiện 
nhiều cơ chế, chính sách để chủ động hỗ trợ cho 
doanh nghiệp và người dân như cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ, miễn, giảm lãi suất cho vay; tích cực triển khai và 
thực hiện nghiêm túc quy định về lãi suất cho vay đối 
với các chương trình cho vay theo chỉ đạo của Chính 
phủ và NHNN, chủ động đẩy mạnh cho vay theo các 
gói sản phẩm ưu đãi lãi suất để hỗ trợ khách hàng. 

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng  
Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội
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Tiên phong trong lĩnh vực Chuyển đổi số

Riêng chương trình giảm miễn lãi cho các khách hàng 
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Vietcombank Thăng 
Long đã thực hiện với tổng số lãi miễn giảm đạt 12,8 
tỷ đồng. Song song với việc rót vốn tích cực vào nền 
kinh tế và các lĩnh vực ưu tiên, Vietcombank Thăng 
Long vẫn kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, tỉ lệ nợ 
xấu trong nhiều năm thấp hơn 0,1% và tỷ lệ này năm 
2022 chỉ còn 0,07%.

Phát triển bền vững vì cộng đồng

Luôn đi đầu trong hoạt động thanh toán với 
nhiều tiện ích ngân hàng ứng dụng công nghệ tiên 
tiến, Vietcombank Thăng Long đã đẩy mạnh thanh 
toán không dùng tiền mặt, cung cấp các dịch vụ công 
trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. 
Nhiều sản phẩm dịch vụ của Vietcombank Thăng 
Long đã được chuyển đổi để cung cấp trên nền tảng 
số, các ứng dụng như VCB Digibank, Digibiz, QR Pay,… 
đặc biệt chứng minh tính ưu việt trong giai đoạn giãn 
cách xã hội vì đại dịch COVID-19, 50% khách hàng của 
Chi nhánh thường xuyên giao dịch thanh toán không 
dùng tiền mặt. Tại địa bàn Hà Nội, Vietcombank Thăng 
Long đã phối hợp triển khai thanh toán điện tử song 
phương với Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Từ Liêm, 
KBNN Cầu Giấy, KBNN Nam Từ Liêm. Kết quả công tác 
phối hợp thu ngân sách nhà nước của Chi nhánh trong 
nhiệm kỳ 2016-2020 đạt 85.580 tỷ đồng, tốc độ tăng 
trưởng bình quân 33%/ năm. Vietcombank Thăng 
Long cũng là ngân hàng có đóng góp không nhỏ vào 
quá trình chuyển đổi số, rút ngắn thủ tục hành chính 
của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), những năm vừa 
qua, Vietcombank Thăng Long là một trong những chi 
nhánh ngân hàng đầu mối phối hợp BHXH Việt Nam 
triển khai chương trình mở tài khoản cho các đối 
tượng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, giúp đẩy nhanh 

quá trình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng 
tiền mặt của ngành BHXH.

Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
kinh doanh và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị 
của ngành Ngân hàng, hàng năm Vietcombank Thăng 
Long luôn dành sự quan tâm cho các hoạt động vì cộng 
đồng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển nông 
thôn,… chung tay cùng Đảng, Chính phủ, thành phố Hà 
Nội, ngành Ngân hàng nâng cao chất lượng cuộc sống 
người dân, ứng phó kịp thời trong các sự cố thiên tai, 
bão lũ, dịch bệnh. Từ năm 2012 đến nay, tổng số tiền 
Vietcombank Thăng Long đã thực hiện và đầu mối 
thực hiện cho công tác an sinh xã hội là 13,5 tỷ đồng 
với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa: chia sẻ khó 
khăn với các địa phương, xây nhà cho các đối tượng 
chính sách, hộ nghèo, khắc phục giảm nhẹ hậu quả do 
thiên tai, ủng hộ thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch 
COVID-19, tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên tại 
các trường học vùng sâu vùng xa cũng như sinh viên 
các trường đại học trên địa bàn…, trong đó có gần 2 tỷ 
đồng là từ nguồn đóng góp của Công đoàn và người 
lao động Vietcombank Thăng Long. Các chương trình 
“Giọt hồng yêu thương Vietcombank” do Vietcombank 
Thăng Long phối hợp với Viện Huyết học tổ chức đã 
lan tỏa tới các đơn vị bạn trên địa bàn, với sự tham 
gia của 132 cán bộ, thu được 170 đơn vị máu cung cấp 
cho ngân hàng máu quốc gia. Hoạt động an sinh xã hội 
đã củng cố thêm hình ảnh ngân hàng xanh, nhân văn 
của thương hiệu Vietcombank Thăng Long trong mắt 
khách hàng, đối tác và người dân.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập 
Vietcombank Thăng Long (2003 – 2023), Đảng ủy, 
Ban Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành 
phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những thành quả, 
sự đóng góp tích cực, nghiêm túc của Vietcombank 
Thăng Long trong thời gian qua, chúc tập thể Ban 
Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh 
qua các thời kỳ luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và 
đạt nhiều thành công; chúc Vietcombank Thăng Long 
tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm và ý chí 
vững vàng đã đúc kết trong 20 năm qua để tiếp tục 
hoạt động an toàn, hiệu quả, giữ vững vị thế là một 
chi nhánh lớn, đồng hành cùng toàn ngành Ngân hàng 
trên địa bàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh 
tế xã hội của Thủ đô.
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năm

Hai mươi năm song hành cùng sự phát triển 
của hệ thống Vietcombank, trải qua những 
bước thăng trầm cùng lịch sử, Ngân Hàng 

TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng 
Long (Vietcombank Thăng Long) đã không ngừng 
phát triển trở thành một trong những chi nhánh ngân 
hàng hàng đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, khẳng 
định vai trò của mình trong hệ thống Vietcombank. 
Là một trong những vị thuyền trưởng có duyên dẫn 
dắt con tàu Vietcombank Thăng Long từ những ngày 
đầu thành lập và vươn mình đứng dậy trong khó khăn, 
tôi không khỏi bồi hồi và tự hào khi chứng kiến sự 
trưởng thành vượt bậc của Vietcombank Thăng Long 
và những lứa cán bộ nhân viên thời kì đầu của Chi 
nhánh đã trở nên dạn dày kỹ năng, kinh nghiệm và 
nhiệt huyết chung tay xây dựng Chi nhánh nói riêng 
và Vietcombank nói chung.

Tôi tới nhận nhiệm vụ Giám đốc tại Vietcombank Thăng 
Long từ cuối năm 2006, lúc Ngân hàng Ngoại thương Cầu Giấy 
vừa được nâng cấp thành chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng 
Ngoại thương Việt Nam. Ba năm đầu tiên là thời kì xây dựng địa 
bàn, giới thiệu thương hiệu Vietcombank tới các khách hàng 
tiềm năng, tạo dựng những viên gạch đầu tiên cho Chi nhánh. 
Nhận nhiệm vụ tại một chi nhánh non trẻ mới bắt đầu đi vào hoạt 
động độc lập với lớp cán bộ còn thiếu kinh nghiệm, trong bối 
cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới bắt đầu bước vào giai đoạn khó 
khăn, nhiều bất lợi chồng chất, thực sự là một thách thức lớn. 

Năm 2007, trong khi nền kinh tế Việt Nam chưa đạt hiệu 
quả sản xuất kinh doanh tốt, sức cạnh tranh còn thấp thì giá của 
nhiều loại vật tư nguyên liệu đầu vào nhập khẩu như xăng dầu, 
sắt thép, phân bón, chất dẻo trên thị trường thế giới đã liên tục 
tăng với tốc độ cao. Cuối năm 2007, những dấu hiệu gia tăng lạm 
phát xuất hiện khiến Ngân hàng Nhà nước phải áp dụng chính 
sách tiền tệ thắt chặt. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài 
chính toàn cầu, thị trường tài chính trong nước biến động mạnh. 
Lạm phát gia tăng cũng đẩy mặt bằng lãi suất lên cao, có thời 
điểm lãi suất huy động vượt trên 20%/năm. Hàng loạt dự án 
đầu tư của các doanh nghiệp có nguy cơ phá sản do không thể 
huy động được vốn. Bên cạnh đó, sự ra đời của nhiều ngân hàng 
TMCP quy mô nhỏ đã châm ngòi cho thời kỳ cạnh tranh gay 
gắt chưa từng có giữa các ngân hàng trong đầu tư tín dụng và 
huy động vốn. Vấn đề kiểm soát Nợ xấu - Huy động vốn - Thanh 
khoản đã trở thành vấn đề sống còn đối với tất cả các NHTM. Ban 
lãnh đạo Chi nhánh buộc phải bắt tay vào xử lí từng vấn đề một 
đang tồn tại, bắt đầu bằng nỗi ám ảnh mang tên: “nợ xấu”. Nợ xấu 

CHUYỂN MÌNH TỪ GIAN KHÓ
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Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank 
Thăng Long đã ngày một lớn mạnh trên tất cả các mặt hoạt động 
kinh doanh. Chất lượng dịch vụ khách hàng được chú trọng, mạng 
lưới phòng giao dịch mở rộng hơn cả về số lượng và địa bàn, huy 
động vốn của Chi nhánh liên tục tăng trưởng qua các năm. Nguồn 
vốn của Chi nhánh đã và đang dịch chuyển theo hướng tích cực, 
tăng dần tỷ trọng nguồn vốn giá rẻ trong cơ cấu vốn. Tín dụng đã 
được thực hiện đa dạng hóa hình thức cho vay, tiếp cận đến mọi 
thành phần kinh tế, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân luôn 
ở mức cao hơn tăng trưởng chung toàn ngành. Sau 20 năm phát 
triển, từ những con số khiêm tốn ngày đầu thành lập, huy động 
vốn 193 tỷ VNĐ đến nay đã đạt 36.008 tỷ VNĐ, dư nợ tín dụng 188 
tỷ VNĐ đến nay đạt 10.780 tỷ VNĐ, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,07%, trở 
thành một trong các chi nhánh có lợi nhuận bình quân đầu người 
cao nhất toàn hệ thống đạt 4.73 tỷ đồng, kiểm soát chất lượng tín 
dụng ở mức an toàn cao. Đây là những con số ấn tượng và đầy 
khích lệ đối với phong trào thi đua thực hiện định hướng chiến 
lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của hệ 
thống Vietcombank. 

Tập thể Chi nhánh đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, 
lãnh đạo ngành Ngân hàng và lãnh đạo Vietcombank ghi nhận trao 
tặng các danh hiệu cao quý cho Chi nhánh có nhiều năm liên tiếp 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó chính là động lực để Chi nhánh 
không ngừng phấn đấu phát triển bền vững cả về quy mô và chất 
lượng. Tôi tin tưởng rằng, trong điều kiện mới, với truyền thống 
và kinh nghiệm 20 năm hoạt động, cùng với sức trẻ, bản lĩnh và 
tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên Chi nhánh, 
Vietcombank Thăng Long sẽ có sức bật mới, phát triển, tăng tốc an 
toàn và hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, góp phần 
cùng hệ thống Vietcombank giữ vững vị trí Ngân hàng số 1 tại Việt 
Nam, tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chiến lược vươn tầm quốc tế.

tại Chi nhánh lúc cao điểm nếu tính “đúng, đủ” thì xấp 
xỉ 40% tổng dư nợ và tập trung ở các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, chủ yếu ở 
khối cầu đường. Nhìn vào tài sản bên vay không có gì, 
các doanh nghiệp thực sự khó khăn không có lối thoát, 
nguy cơ mất vốn rõ ràng, Ban Giám đốc Chi nhánh đã 
họp bàn và đồng tâm điều chỉnh lại định hướng hoạt 
động, tập trung mọi nỗ lực xử lý nợ xấu, quản lý chặt 
chẽ dòng tiền, ưu tiên chuyển hướng đầu tư sang các 
doanh nghiệp SME nhằm từng bước phân tán rủi ro và 
nâng cao hiệu quả kinh doanh; đồng thời lấy huy động 
vốn, đặc biệt là huy động vốn từ dân cư làm tiền đề để 
ổn định nguồn vốn trong dài hạn. 

Để khẳng định quyết tâm bứt phá, ngày 
01/08/2007, Chi nhánh đã được đổi tên thành Chi 
nhánh Thăng Long để phù hợp với quá trình hội nhập 
và không bị bó buộc bởi địa giới hành chính. Những 
cán bộ trẻ với nền tảng học vấn tốt và kinh nghiệm làm 
việc đa dạng được tuyển dụng để bổ sung vào đội ngũ 
cán bộ khách hàng, giao dịch viên nhằm đáp ứng lượng 
công việc và lượng khách hàng ngày càng tăng. Với tên 
mới, Chi nhánh Thăng Long cũng thực sự khoác lên 
mình diện mạo mới. Trong vòng 05 tháng cuối năm 
2007, Chi nhánh đã khai trương 02 Phòng giao dịch 
tại những địa điểm dân cư đông đúc làm tiền đề cho 
công tác huy động vốn. Kết quả là cuối năm 2007, tổng 
huy động vốn tại Chi nhánh đạt 1.151 tỷ đồng, dư nợ 
tín dụng đạt 1.044 tỷ đồng và đều tăng gấp 06 lần so 
với năm đầu tiên tách ra khỏi Vietcombank Hà Nội. 
Tuy nhiên, mối quan tâm hàng đầu của Ban Giám đốc 
là nợ xấu chưa được giải quyết triệt để, vẫn chiếm tỷ 
lệ 9.57% tổng dư nợ khiến lợi nhuận năm 2007 là âm 
(-) 8.7 tỷ. Nhưng cái được lớn nhất là tất cả cán bộ 
đềucó niềm tin, lòng hứng khởi, tràn trề nhiệt huyết 
vào tương lai phát triển mạnh mẽ của Chi nhánh. 

Kiên trì theo đuổi định hướng, năm 2008, cùng 
với thành công của cổ phần hóa,  Vietcombank Thăng 
Long, tiếp tục mở rộng mạng lưới thêm 02 Phòng giao 
dịch, tìm kiếm khách hàng mới có tình hình tài chính 
tốt để đầu tư. Với quyết tâm kiểm soát chặt chẽ chất 
lượng tín dụng, tập trung thu hồi nợ, bài toán nợ xấu 
dần được giải quyết. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của 
Chi nhánh đã giảm dần qua các năm, và thực sự đạt 
mức an toàn là 2.68% vào năm 2012. 

Ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Thành viên Hội đồng quản trị VietcombankThành viên Hội đồng quản trị Vietcombank

Bài: Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank

Ảnh: Vietcombank Thăng Long 
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Bài: Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy 
Ảnh: Vietcombank Thăng Long

Năm 1997, khi mới thành lập, quận Cầu Giấy 
còn mang nhiều dáng dấp của vùng ngoại 
ô với diện tích nông nghiệp lớn, hạ tầng 

cơ sở thiếu đồng bộ, chưa có quy hoạch. Trình độ 
năng lực quản lý đô thị còn thấp và không đồng 
đều…Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, dưới 
sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, UBND 
TP, kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng 
của vùng đất có bề dày lịch sử vẻ vang, Đảng bộ, 
chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy đã đoàn 
kết đồng lòng, tập trung trí tuệ, nỗ lực lao động, 
sáng tạo, tạo nên những thành quả to lớn, rất đáng 
tự hào, đưa diện mạo đô thị Cầu Giấy phát triển 
mạnh mẽ theo hướng văn minh, hiện đại, xanh - 
sạch - đẹp. Để có một Cầu Giấy phát triển như hôm 
nay, quận luôn ghi nhận sự đóng góp của các cơ 
quan, đoàn thể, các tổ chức có trụ sở trên địa bàn 
quận, trong số đó có vai trò đóng góp rất tích cực 
và hiệu quả của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 
Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (Vietcombank 
Thăng Long).

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa 
Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy Cầu Giấy

Từ năm 2003, Vietcombank Thăng Long được 
thành lập, có trụ sở chính được đặt tại phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy. Trải qua chặng đường 20 năm 
xây dựng và trưởng thành, Vietcombank Thăng Long 
đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, là một trong 
những chi nhánh ngân hàng thương mại dẫn đầu của 
quận cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, với nguồn 
vốn huy động đạt trên 38.000 tỷ đồng tăng gần 200 
lần so với số dư huy động vốn của những năm đầu 
thành lập, dư nợ tín dụng đạt gần 11.000 tỷ đồng tăng 
gấp 57 lần so với giai đoạn đầu, nợ xấu chỉ ở mức 
rất thấp là 0,07% trên tổng dư nợ. Từ 14 cán bộ, 02 
Phòng nghiệp vụ năm 2003… Sau 10 năm, nhân sự 
Vietcombank Thăng Long tăng gấp 10 lần, bộ máy lúc 
này đã hình thành và vận hành ổn định với 9 phòng/
tổ và 4 Phòng giao dịch. Từ đó nhân sự tăng đều qua 
mỗi giai đoạn, cơ cấu phòng ít biến động. Đến nay, 
số lượng cán bộ Chi nhánh khoảng 210 người với 
89 đảng viên, 5 thành viên Ban Giám đốc, 7 Phòng 
nghiệp vụ, 6 Phòng giao dịch, trong đó có 2 Phòng 
giao dịch được đặt trên địa bàn của quận, góp phần 
hình thành mạng lưới tài chính - ngân hàng trên địa 
bàn quận ngày càng đa dạng, hoàn thiện, đáp ứng nhu 
cầu vốn, tín dụng ngày càng cao của doanh nghiệp và 
người dân. 

Vietcombank Thăng Long đã khẳng định 
những đóng góp tích cực của mình vào sự phát triển 
của thành phố Hà Nội nói chung và của quận Cầu Giấy 
nói riêng thông qua tham gia đầu tư nguồn vốn có 
hiệu quả vào nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm và 
mũi nhọn như logistics, công nghiệp sản xuất, lĩnh 
vực y tế, bất động sản, các hoạt động kinh doanh xuất 
nhập khẩu… góp phần tích cực thúc đẩy quá trình 
tái cơ cấu nền kinh tế, tạo nhiều công ăn, việc làm 
cho người lao động, tăng thu ngân sách cho quận và 
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Đảng ủy, Ban Giám đốc và ảng viên Vietcombank Thăng Long

thành phố. Ngoài số thuế nộp ngân sách thông 
qua Trụ sở chính Vietcombank, năm 2022, Chi 
nhánh đã đóng góp vào ngân sách quận Cầu Giấy 
số tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT, thuế môn 
bài trên 25 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ 
đạo của Ngân hàng Nhà Nước, chính sách của 
Vietcombank, ngay từ tháng 02/2020 đến nay, 
Vietcombank Thăng Long đã chủ động triển khai 
hàng loạt giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 như ưu đãi giảm 
lãi suất cho vay các khoản vay hiện hữu; triển 
khai các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất 
thấp; thực hiện cơ cấu nợ, gia hạn nợ, giữ nguyên 
nhóm nợ đối với các khách hàng bị ảnh hưởng 
trực tiếp đến nguồn trả nợ. Qua đó tạo điều kiện 
cho nhiều người dân và doanh nghiệp khó khăn 
tạm thời được giãn nợ, có nguồn thu ổn định để 
hoạt động kinh doanh và tạo được đà phục hồi khi 
dịch bệnh được kiểm soát.

Bên cạnh đó, Vietcombank Thăng Long là 
ngân hàng luôn đi đầu trong việc thực hiện các 
chương trình an sinh xã hội (ASXH), thể hiện trách 
nhiệm, chia sẻ và gắn kết với cộng đồng. Những 
năm qua, Vietcombank luôn dành nguồn kinh phí 
lớn để tài trợ nhiều chương trình an sinh xã hội 
trên địa bàn như tài trợ thiết bị cho Công viên Cầu 
Giấy trị giá hơn 5 tỷ đồng, thiết bị cho phường Dịch 
Vọng trị giá trên 300 triệu đồng, trao học bổng hỗ 
trợ học sinh, sinh viên nghèo, tài trợ trang thiết bị, 
y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, hàng năm 
tặng quà thăm hỏi, động viên các gia đình chính 
sách, hộ nghèo, hộ có khó khăn tại nhiều phường 
trên địa bàn quận nhân dịp lễ, Tết… Đây là những 
hành động rất ý nghĩa, giàu tính nhân văn, thể hiện 
tinh thần “tương thân tương ái”. Những món quà 
của Chi nhánh đã góp phần động viên tinh thần và 
vật chất, giúp đỡ nhiều người dân của quận có cuộc 
sống tốt hơn.

Nhìn lại chặng đường hình thành và phát 
triển Vietcombank Thăng Long trong 20 năm qua, 
Quận ủy - Ban lãnh đạo quận Cầu Giấy trân trọng 
tinh thần quyết tâm, dám nghĩ, dám làm cũng như 
các thành tích và danh hiệu cao quý mà Chi nhánh 
đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thành 
phố trao tặng và những đóng góp tích cực, hiệu quả 
của Chi nhánh vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 
quận. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, thay 
mặt cho Quận ủy - Ban lãnh đạo quận Cầu Giấy, tôi 
xin chúc tập thể Vietcombank Thăng Long luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngày càng lớn mạnh 
và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong 
chặng đường phát triển của tương lai.
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Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (Vietcombank Thăng Long) tiền thân 
là Chi nhánh Cầu Giấy được thành lập từ ngày 03/03/2003 và là chi nhánh cấp 2 trực thuộc Chi nhánh 
Hà Nội. Những ngày đầu thành lập, Chi nhánh đi vào hoạt động với rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, 

phương tiện làm việc thiếu thốn, bộ máy tổ chức của Chi nhánh khi đó chỉ gồm 14 cán bộ, cùng số lượng khách 
hàng khiêm tốn, chủ yếu được chia sẻ từ Chi nhánh Hà Nội. Bên cạnh đó, Chi nhánh phải đương đầu với tác 
động bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu (2007 - 2008). Đứng ở vạch xuất phát 
với muôn vàn khó khăn, cùng với việc sinh sau đẻ muộn so với các NHTM Nhà nước khác trên địa bàn, có thể 
nói, Vietcombank Thăng Long trong những năm đầu thành lập đã không có được “thiên thời”, “địa lợi” để phát 
triển, nhưng Chi nhánh lại có yếu tố “nhân hòa”, đó là luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Hà Nội, Ban lãnh đạo Vietcombank, sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố 
Hà Nội và các cơ quan địa phương; sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác cùng sự đồng tâm hiệp lực của các thế 
hệ cán bộ nhân viên (CBNV) và người lao động.

Tập thể cán bộ, nhân viên Vietcombank Thăng Long

DỰNG XÂY GIÁ TRỊ
       KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Bài và ảnh: Nguyễn Danh Phương - UV BCH Đảng bộ Vietcombank 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Thăng Long

VIETCOMBANK THĂNG LONG

20 NĂM THÀNH LẬP
VIETCOMBANK THĂNG LONG

20 năm xây dựng và phát triển với nhiều dấu 
mốc đáng nhớ, từ một chi nhánh cấp 2 nhỏ bé với khó 
khăn chồng chất, tỷ lệ nợ xấu cao, chật vật vượt qua 
những biến cố của thị trường tài chính, mỗi cán bộ 
Vietcombank Thăng Long qua các thế hệ vẫn luôn 
nỗ lực, bền bỉ, không ngừng cố gắng, tìm kiếm khách 
hàng mới, đem lại hiệu quả kinh doanh cao, từng bước 
xử lý nợ xấu, tăng dần về quy mô, cải thiện dần chất 
lượng tín dụng. Đến nay, Vietcombank Thăng Long 
đã lớn mạnh về quy mô, chuẩn mực trong hoạt động, 
tạo dựng được một mạng lưới hoạt động gồm trụ sở 
Chi nhánh khang trang hiện đại với tổng số CBNV 
là 209 người, 07 Phòng nghiệp vụ và 06 Phòng giao 
dịch. Số lượng khách hàng hiện hữu của Chi nhánh 
đã tăng mạnh với hơn 7.000 khách hàng tổ chức và 
gần 300.000 khách hàng cá nhân. Là một trong các chi 
nhánh tăng trưởng bền vững, kiểm soát chất lượng 
tín dụng an toàn và có lợi nhuận bình quân đầu người 
nhiều năm liền cao nhất hệ thống Vietcombank. 

Hiệu quả kinh doanh được thể hiện qua những con số 
ấn tượng: Huy động vốn đến cuối năm 2022 đạt hơn 
36.000 tỷ đồng, tăng trên 186 lần so với năm 2003; 
Chi nhánh luôn bám sát các định hướng và chỉ đạo của 
Trụ sở chính trong công tác huy động vốn đồng thời 
triển khai các chính sách khách hàng hợp lý, phát triển 
thêm nhiều loại hình dịch vụ mới, chú trọng đổi mới 
phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, từ 
đó, các sản phẩm, dịch vụ của Chi nhánh và thương 
hiệu Vietcombank ngày càng được nhiều khách hàng 
biết đến hơn, tin tưởng và lựa chọn. 

Về tín dụng, Chi nhánh đã thực hiện đa dạng 
hóa hình thức cho vay, tiếp cận đến mọi thành phần 
kinh tế, đẩy mạnh cho vay các ngành mũi nhọn và giàu 
tiềm năng như dầu khí, điện lực, bưu điện, giống cây 
trồng, các lĩnh vực trực tiếp sản xuất... Đến nay, tổng 
dư nợ tín dụng toàn Chi nhánh đạt 10.780 tỷ đồng, 
tăng gấp hơn 57 lần so với năm đầu thành lập và gấp 
hơn 3,5 lần so với 10 năm trước. Tốc độ tăng trưởng 
tín dụng bình quân luôn ở mức cao và cao hơn mức 
tăng trưởng chung toàn ngành. Với định hướng tăng 
trưởng nhanh nhưng không tăng trưởng bằng mọi 

NỖ LỰC BỀN BỈ - BỨT PHÁ 

giá, phải song hành với đảm bảo an toàn và hiệu quả, 
Vietcombank Thăng Long luôn đề cao việc kiểm soát 
chất lượng tín dụng, không hạ chuẩn tín dụng, nghiêm 
túc thực hiện xếp hạng tín dụng khách hàng, phân 
loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định 
của NHNN cũng như của Vietcombank. Chính vì vậy, 
từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh chỉ 
ở mức khoảng 0,1%/tổng dư nợ và luôn dưới mức 
bình quân của hệ thống Vietcombank. Trong các năm 
gần đây, Chi nhánh luôn được đánh giá là đơn vị được 
phân loại ít rủi ro trong hệ thống Vietcombank.

Hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh 
dịch vụ luôn được Vietcombank Thăng Long khẳng 
định vị thế cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại hàng 
đầu trên địa bàn. Các chỉ tiêu thanh toán quốc tế, tài 
trợ thương mại, mua bán ngọai tệ và các chỉ tiêu bán lẻ 
khác đều cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
kế hoạch được giao, tăng trưởng đều qua các năm, hỗ 
trợ tối đa nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. 

Với sự tăng trưởng mọi mặt trong các hoạt động 
kinh doanh, tổng lợi nhuận kinh doanh trong 10 năm 
gần đây của Chi nhánh đạt 5.161 tỷ, riêng năm 2022 
đạt 983 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch được 
giao; Lợi nhuận kinh doanh bình quân đầu người từ 
năm 2018 đạt trên 4 tỷ đồng/người, năm 2020, 2021 
liên tiếp đạt trên 4,6 tỷ đồng và năm 2022 đạt 4,73 tỷ 
đồng, là Chi nhánh 3 năm liền có lợi nhuận bình quân 
đầu người cao nhất hệ thống Vietcombank. 
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Với mục tiêu xuyên suốt hướng tới một ngân 
hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng, những 
năm qua, hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank 
Thăng Long không ngừng được đẩy mạnh với nhiều 
chương trình thiết thực, có ý nghĩa như: đóng góp 
cho quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng trường học, xây 
nhà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, quyên 
góp tiền và hiện vật hỗ trợ người dân miền Trung 
chịu ảnh hưởng của lũ lụt, ủng hộ thiết bị, vật tư y 
tế phòng chống dịch COVID-19, tài trợ học bổng cho 
học sinh sinh viên, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao 

Đảng bộ Vietcombank Thăng Long tiền đề 
là Chi bộ cơ sở được thành lập theo Quyết định số  
118-QĐ/ĐU ngày 03/08/2015 của Đảng ủy Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với 04 đảng viên, 
đến nay Ban Chấp hành Đảng bộ Chi nhánh gồm 05 
đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí và 5 Chi 
bộ trực thuộc với tổng số 89 đảng viên. 

Đảng ủy Chi nhánh luôn bám sát chỉ đạo của 
Đảng ủy Khối DNTW, NHNN, Đảng ủy Vietcombank, 
triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, thực hiện thành 
công Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề ra 
nghị quyết nhiệm kỳ trong công tác thực hiện nhiệm 
vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tổ chức hiệu 
quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn liền với 
các Chỉ thị của Bộ Chính trị, tích cực đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và tuyên truyền giáo dục đạo đức cách mạng 
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Từ một Chi nhánh phải thực hiện đồng thời 2 
đề án “Ngân hàng tốt”, “Ngân hàng xấu”, tập trung vào 
công tác thu hồi nợ ngoại bảng, xử lý nợ xấu, đồng 
thời vẫn phải đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh khác, 
Chi nhánh đã triển khai đúng định hướng chuyển đổi 
trọng tâm 03 trụ cột kinh doanh chính đó là: bán lẻ, 
dịch vụ, đầu tư; cơ cấu và chuyển dịch danh mục tài 

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
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QUAN TÂM CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG VÌ CỘNG ĐỒNG

sản sinh lời theo hướng an toàn - hiệu quả - bền vững. 
Đến nay, Đảng ủy Chi nhánh đã sát sao thực hiện các 
chỉ đạo của Đảng bộ và Ban lãnh đạo Vietcombank 
theo phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả 
- Bền vững”, đổi mới quan điểm chỉ đạo điều hành “Kỷ 
cương - Hành động - Trách nhiệm”, thực hiện chiến 
lược kinh doanh đặt trọng tâm vào bán lẻ, dịch vụ, 
huy động vốn giá rẻ, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu hoạt 
động, đảm bảo chất lượng tăng trưởng, an toàn, hiệu 
quả và bền vững, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế 
hoạch được giao, tiếp tục là một trong các chi nhánh 
dẫn đầu về hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung 
của toàn hệ thống Vietcombank.

tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn…

Từ năm 2012 đến nay, tổng số tiền Chi nhánh 
đã thực hiện và đầu mối thực hiện cho công tác an sinh 
xã hội là 13,5 tỷ đồng, trong đó có gần 2 tỷ đồng là 
từ nguồn đóng góp của Công đoàn và người lao động 
Chi nhánh. Những hoạt động ý nghĩa đó là minh chứng 
rõ nét về tính “nhân văn”, nét đẹp về giá trị văn hoá 
mà Ban Giám đốc và toàn thể CBNV của Vietcombank 
Thăng Long đang ngày ngày vun đắp.

Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng Vietcombank Thăng Long

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

ĐỊNH HƯỚNG CON NGƯỜI LÀ CHÌA KHÓA CỦA 
THÀNH CÔNG

Những năm vừa qua, ngoài việc cố gắng đưa 
ra chế độ đãi ngộ tốt nhất cho cán bộ, nhân viên, Ban 
Giám đốc của Chi nhánh Thăng Long còn luôn sắp 
xếp công việc phù hợp với trình độ, khả năng, nguyện 
vọng, lắng nghe tâm tư cán bộ; tích cực đào tạo nâng 
cao chất lượng nguồn lực; tổ chức nhiều hoạt động 
quan tâm đến cán bộ, người thân, gia đình cán bộ và 
các hoạt động nhằm nâng cao thể chất, tinh thần cho 
cán bộ. 

Việc phân phối tiền lương được thực hiện gắn 
với kết quả kinh doanh, tính chất công việc, trách 
nhiệm quản lý, điều hành và mức độ hoàn thành 

20 năm nỗ lực phát triển bền vững hoạt động 
kinh doanh, đảm bảo an toàn hiệu quả, đồng hành hỗ 
trợ doanh nghiệp, người dân; 20 năm đánh dấu sự 
chuyển mình của Vietcombank Thăng Long gắn liền 
với hành trình phát triển kinh tế - xã hội của thành 
phố Hà Nội cũng như sự lớn mạnh của cả hệ thống 
Vietcombank. 

Với khát vọng cháy bỏng và sức sống mãnh 
liệt của tuổi 20 trong tâm thế vững vàng, tự tin và 
với chủ trương hoạt động an toàn, kinh doanh hiệu 
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NHỜ NHỮNG ĐÓNG GÓP HIỆU QUẢ LIÊN TỤC TRONG HOẠT ĐỘNG,  
CHI NHÁNH THĂNG LONG ĐÃ VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN CÁC DANH HIỆU 

THI ĐUA CAO QUÝ NHƯ:
Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013; 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011;

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2019; 

Cờ thi đua của ngành Ngân hàng năm 2016, 2018, 2020; 

Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2016, 2017, 2020;

Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội năm 2019, 2020, 2021;

Chi nhánh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 7 năm liên tiếp (2016 - 2022);  

Đảng bộ Vietcombank Thăng Long 8 năm liên tiếp đạt danh hiệu 

“Trong sạch vững mạnh” (2015 - 2022).

nhiệm vụ của từng cán bộ, đảm bảo công bằng, tạo 
động lực nâng cao năng suất lao động, chất lượng, 
hiệu quả công việc và sự gắn kết của cán bộ; Hội đồng 
thi đua khen thưởng luôn đảm bảo trong việc rà soát 
hiệu quả của cán bộ trong các chương trình thi đua 
để kịp thời đề xuất khen thưởng, trong các năm qua 
không có trường hợp cán bộ nào bị kỷ luật lao động.

 Vì vậy, trong mọi hoạt động, Chi nhánh luôn 
nhận được sự đoàn kết, đồng lòng, sự nỗ lực hết mình 
vì mục tiêu chung của tất cả phòng, ban nói chung và 
của từng CBNV trong Chi nhánh nói riêng.

quả, phát triển bền vững, Vietcombank Thăng Long sẽ 
tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp tục kiến tạo tương 
lai trong chặng đường của hành trình mới với nhiều 
dấu mốc tự hào hơn nữa để góp phần cùng hệ thống 
Vietcombank duy trì vị trí Ngân hàng số 1 tại Việt 
Nam, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược tầm nhìn đến 
năm 2025 vươn tầm quốc tế, là một ngân hàng thương 
mại Việt Nam lớn mạnh trên toàn cầu, đóng góp vào 
sự phồn thịnh của kinh tế Thủ đô và sự phồn hoa vinh 
quang của đất nước. 
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VIETCOMBANK THĂNG LONG   

Bài: Chu Mạnh Sinh - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ảnh: Vietcombank Thăng Long

T rải qua 28 năm xây dựng và phát triển, với 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố 
gắng nỗ lực của tập thể công chức, viên chức 

toàn Ngành qua nhiều thế hệ, Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam đã đạt được những thành tựu 
đáng kể, từng bước khẳng định vị thế của ngành 
BHXH không chỉ trong hệ thống chính trị mà cả 
trong nhận thức của người dân, trong đánh giá của 
cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên 
ngành trong và ngoài nước.

Trong suốt quá trình phát triển của 
BHXH Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương  
Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long (Vietcombank 
Thăng Long) không chỉ là một đối tác chiến lược 
mà còn là một người bạn đồng hành tin cậy của 
chúng tôi. Vietcombank Thăng Long đã cung cấp 
rất nhiều dịch vụ như quản lý vốn tập trung, dịch 

vụ thu BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất 
nghiệp (BHTN) thông qua kết nối điện tử song 
phương, dịch vụ chi BHXH, BHYT, BHTN.. tới tận tay 
người dân, dịch vụ thanh toán lương cho CBNV… 
không chỉ cho BHXH Việt Nam mà còn cho nhiều 
đơn vị BHXH cấp tỉnh, quận và cấp huyện khác. Ở 
bất cứ mảng dịch vụ nào, chúng tôi cũng nhận được 
sự hỗ trợ, tư vấn nhiệt tình cũng như sự chuyên  
nghiệp, uy tín từ phía Ban Giám đốc và các cán 
bộ của Vietcombank Thăng Long. Đặc biệt, trong 
chương trình hỗ trợ bằng tiền cho người lao 
động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết 
dư quỹ BHTN do Thủ tướng chính phủ chỉ đạo,  
Vietcombank Thăng Long là chi nhánh rất tích cực 
và có đóng góp rất lớn trong việc chi trả nhanh 
chóng, đúng người, đúng đối tượng, hỗ trợ kịp thời 
rất nhiều người lao động trong giai đoạn khó khăn, 

Lãnh đạo chính quyền địa phương, khách hàng chụp ảnh cùng Lãnh đạo Vietcombank, Vietcombank Thăng Long
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đảm bảo ổn định cuộc sống, góp phần phục hồi 
sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu 
cực của đại dịch.

Xác định cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
và chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu nhằm đáp ứng được các yêu cầu tổ chức, 
thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình 
hình mới, những năm qua, BHXH Việt Nam đã 
tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải 
pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa TTHC, tiết kiệm 
thời gian, chi phí giao dịch BHXH, BHYT cho 
người dân, doanh nghiệp. Hiện, ngành BHXH 
Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện kho cơ sở 
dữ liệu của hơn 98 triệu người dân, tương ứng 
với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc; 
kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám, 
chữa bệnh (KCB); có khoảng trên 620 nghìn 
tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công 
trên toàn quốc…đây là tiền đề quan trọng cho 
công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, 
BHYT, BHTN trên môi trường số. Để cắt giảm 
các TTHC, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc 
cung cấp 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến 
mức độ 4 cho tất cả các TTHC của Ngành; tích 
hợp, cung cấp 20 DVC thuộc 14 TTHC của BHXH 
Việt Nam trên Cổng DVC Quốc gia; cung cấp 07 
DVC trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội 
số”. Theo thống kê, trung bình mỗi năm, Cổng 
Giao dịch BHXH điện tử và Hệ thống Thông tin 
giám định BHYT của ngành tiếp nhận và xử lý 
gần 300 triệu lượt hồ sơ. Vietcombank Thăng 
Long cũng là ngân hàng tham gia tích cực vào 
quá trình chuyển đổi số, rút ngắn thủ tục hành 
chính của ngành BHXH, những năm vừa qua, 

Vietcombank Thăng Long là một trong những chi 
nhánh ngân hàng đầu mối triển khai chương trình 
mở tài khoản cho các đối tượng nhận lương hưu, 
trợ cấp BHXH, giúp đẩy nhanh quá trình chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt của 
ngành BHXH, bên cạnh đó cũng đã phối hợp rất 
tích cực với BHXH Việt Nam trong việc thu BHXH, 
BHYT, BHTN tại quầy và trực tuyến thông qua hệ 
thống thanh toán điện tử song phương. Quy trình 
thực hiện các thủ tục này được thực hiện rất nhanh 
chóng, đơn giản và nhận được phản hồi hết sức tích 
cực từ phía các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức và 
người dân.

Bên cạnh đó, Vietcombank Thăng Long đóng 
góp rất tích cực, đồng hành cùng BHXH Việt Nam và 
BHXH các cấp trong nhiều hoạt động ASXH hưởng 
ứng chương trình “cả nước chung tay vì sự nghiệp 
BHXH-BHYT toàn dân” và chương trình “Tặng sổ 
BHXH và thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh 
khó khăn”. Đây là hành động vô cùng ý nghĩa trên 
chặng đường lan toả tinh thần nhân văn, giàu lòng 
nhân ái, giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh 
khó khăn, chia sẻ chính sách BHXH, BHYT sâu rộng 
trong cộng đồng, hướng tới đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ 
BHXH, BHYT trên toàn quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, thay 
mặt Ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tôi 
gửi lời chúc Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên  
Vietcombank Thăng Long nhiều sức khỏe, đoàn kết, 
chúc Chi nhánh ngày càng phát triển, mãi mãi là 
người bạn đồng hành đáng tin cậy của Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam nói riêng, các doanh nghiệp nói chung 
và xứng đáng là một trong những ngọn cờ đầu của 
hệ thống Vietcombank.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC, BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẬY 
 CỦA DOANH NGHIỆP
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Chi nhánh tôi yêu!

VIETCOMBANK 
THĂNG LONG

Có niềm vui nào có thể vui hơn
20 năm chặng đường phát triển
Cùng Vietcombank tạo đà thăng tiến
Thăng Long là điểm tựa “Rồng bay”
Với những con người nhiệt huyết hăng say,
Lấy niềm tin làm trung tâm phát triển
Luôn chuẩn mực được khách hàng yêu mến
Đổi mới làm nền tảng cạnh tranh
Bền vững là khẩu hiệu kinh doanh,
Luôn tăng trưởng và không ngừng đổi mới
Nhân văn là mục tiêu hướng tới
Gắn kết lâu dài – phát triển dài lâu
Việc đầu tư, ở bất cứ nơi đâu
Luôn bình đẳng được Thăng Long phục vụ
Đất nước phồn vinh, lòng dân no đủ
Thật tự hào với hai chữ “Rồng bay”
Từ thuở ban đầu cho đến ngày nay
Tiếp thành công của những người đi trước
Có chúng tôi luôn cùng nhau tiếp bước
Để Thăng Long đẹp mãi mãi màu xanh
Và góp phần rạng rỡ Vietcombank!

Lê Hương Giang
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CỦA TỈNH ỦY, HĐND, UBND, 
 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH HẢI DƯƠNG
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Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Vietcombank Hải Dương 
(17/03/2003 - 17/03/2023), thay mặt lãnh đạo tỉnh Hải Dương, 
tôi xin gửi đến tập thể Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên và người lao 
động Vietcombank Hải Dương lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Mặc dù là ngân hàng Nhà nước ra đời muộn nhất trên mảnh 
đất Thành Đông văn hiến nhưng Vietcombank Hải Dương đã sớm 
khẳng định là ngân hàng có vị thế hàng đầu trên địa bàn. Thương 
hiệu Vietcombank được người dân Hải Dương biết đến không chỉ về 
chất lượng kinh doanh mà cả trong công tác an sinh xã hội. Tỉnh Hải 
Dương luôn trân trọng những đóng góp thiết thực và đầy ý nghĩa 
của Vietcombank Hải Dương đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, 
phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống cho người nghèo và các 
gia đình chính sách trong suốt 20 năm qua. 

Những thành tích của Vietcombank Hải Dương đã được Đảng, 
Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, được nhân 

Thân ái,

TRẦN ĐỨC THẮNG
ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY

THƯ CHÚC MỪNG VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

dân tín nhiệm. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đánh giá cao những thành quả mà Vietcombank Hải Dương 
đã gặt hái được, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sự nỗ lực của các thế hệ 
cán bộ lãnh đạo, người lao động Vietcombank Hải Dương.

Với những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua, tôi tin tưởng và kỳ vọng Vietcombank 
Hải Dương sẽ tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đã được tạo lập, đạt được nhiều 
thành tích hơn nữa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.

Chúc tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên và người lao động Vietcombank Hải Dương sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công!

Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên  
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy Hải Dương
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Thân ái,

NGUYỄN THỊ HẢI VÂN
TỈNH ỦY VIÊN - GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG 

Thân gửi: Tập thể cán bộ nhân viên và người lao động Ngân hàng 
TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Vietcombank Hải Dương, 
thay mặt Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương, 
tôi xin gửi đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên và người lao động  
Vietcombank Hải Dương lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển trên mảnh đất địa linh nhân 
kiệt, Vietcombank Hải Dương đã khẳng định là một trong những đơn vị dẫn 
đầu ngành Ngân hàng trên địa bàn về hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt các 
giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước và có nhiều đóng góp thiết thực 
cho cộng đồng trong công tác an sinh xã hội. Những thành tích đã đạt được của 
Vietcombank Hải Dương trong hoạt động kinh doanh cũng như trong công tác 
an sinh xã hội đã được Đảng, Nhà nước, các cấp bộ, ngành ghi nhận và trao tặng 
nhiều danh hiệu cao quý. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đánh giá cao 
hành trình 20 năm với nhiều dấu ấn nổi bật của Vietcombank Hải Dương góp 

20 NĂM THÀNH LẬP
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

CỦA GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG

CỦA GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG

THƯ CHÚC MỪNG VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

20 NĂM THÀNH LẬP
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

NHÂN KỶ NIỆM 20 NĂM  
THÀNH LẬP VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

THƯ CHÚC MỪNG CỦA PHÓ BÍ THƯ -
CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

Thân ái,

TRIỆU THẾ HÙNG
PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Thân gửi: Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Vietcombank Hải Dương 
(17/03/2003 - 17/03/2023), thay mặt lãnh đạo tỉnh Hải Dương, 
tôi xin gửi đến tập thể Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên 
và người lao động Vietcombank Hải Dương lời chúc mừng tốt đẹp 
nhất!

Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, đồng 
hành cùng những thăng trầm của nền kinh tế tỉnh nhà, Vietcombank 
Hải Dương đã và đang không ngừng tạo dựng nên vị thế, dấu ấn 
mạnh mẽ. Quy mô hoạt động có sự tăng trưởng mạnh, Vietcombank 
Hải Dương là ngân hàng tiên phong trong việc cung ứng các dịch vụ 
ngân hàng hiện đại, tiên phong thực thi các chính sách của Chính 
phủ về hỗ trợ doanh nghiệp cũng như có nhiều đóng góp thiết thực 

cho cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tôi rất vui mừng được biết, trong 20 năm qua, với chiến lược kinh doanh đúng đắn cùng 
sự sáng tạo, bản lĩnh của Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên, Vietcombank Hải Dương đã thực 
hiện tốt vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn và người thiếu vốn cũng như vai trò là trung gian 
thanh toán, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của  
Chính phủ trên địa bàn.

Tôi đánh giá cao những kết quả mà Vietcombank Hải Dương đã đạt được. Đồng thời, biểu dương 
sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động Vietcombank Hải Dương trong suốt những 
chặng đường đã qua.

Chúc Vietcombank Hải Dương luôn xứng đáng với vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu trên địa 
bàn, xứng đáng với niềm tin của chính quyền và nhân dân của mảnh đất xứ Đông văn hiến anh hùng!

Đồng chí Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư  
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 

phần quan trọng vào thành tích chung của ngành Ngân hàng tỉnh Hải Dương, xin biểu dương tinh thần đoàn kết, 
sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ lãnh đạo và người lao động Vietcombank Hải Dương.

Bước sang giai đoạn mới với nhiều khó khăn thách thức từ sau đại dịch COVID-19, sự suy yếu của nền 
kinh tế thế giới, Vietcombank Hải Dương cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Hội 
sở, luôn bản lĩnh, năng động, sáng tạo, vượt khó thành công góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành 
Ngân hàng, có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Tôi tin rằng với truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy những thành tích đã đạt được, 
cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên luôn đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, Vietcombank Hải Dương sẽ tiếp tục 

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân   
Tỉnh ủy viên - Giám đốc Ngân hàng 

Nhà nước tỉnh Hải dương
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NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Anh, chị và các đồng nghiệp Vietcombank Hải Dương thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Chi nhánh, Ban lãnh đạo thân ái gửi tới toàn thể đồng nghiệp  
Chi nhánh Vietcombank Hải Dương những lời chúc mừng tốt đẹp nhất! 

Chi nhánh Hải Dương chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 17/03/2003 trên mảnh đất địa linh nhân 
kiệt, giàu truyền thống lịch sử văn hóa và văn hiến lâu đời. Trải qua gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, vượt 
qua nhiều khó khăn và thách thức, các thế hệ cán bộ Chi nhánh đã không ngừng nỗ lực cống hiến, thi đua, lao 
động, sáng tạo, từng bước đưa Chi nhánh phát triển vững mạnh, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương, tạo dựng được uy tín và vị thế trên địa bàn, được người dân, doanh nghiệp và các cấp chính 
quyền tin yêu, ủng hộ.   

Vietcombank Hải Dương hiện có mạng lưới gồm Trụ sở chính khang trang, bề thế tọa lạc tại trung tâm 
thành phố Hải Dương và 12 Phòng giao dịch với gần 200 cán bộ, nhân viên, phục vụ khoảng 5.000 khách hàng 
tổ chức và hơn 500.000 khách hàng cá nhân. Tổng tài sản sinh lời đến hết tháng 11/2022 đạt gần 26.600 tỷ 
đồng trong đó dư nợ tín dụng đạt gần 9.400 tỷ đồng. Hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt, chất lượng tài sản 
được đảm bảo. 

Bên cạnh kết quả kinh doanh nổi trội, Vietcombank Hải Dương cũng chủ động, sáng tạo triển khai nhiều 
chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua đó, thể 
hiện rõ uy tín, ý thức trách nhiệm của một thương hiệu lớn với cộng đồng.  

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được, với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng là nền tảng 
vững chắc; sự sáng tạo, trí tuệ, bản lĩnh và văn hóa Vietcombank là động lực mạnh mẽ; Ban lãnh đạo tin tưởng 
Vietcombank Hải Dương sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thử thách, tận dụng tốt các cơ hội và khai thác tốt 
các lợi thế của địa bàn để vươn tới những tầm cao mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần 
đóng góp tích cực, quan trọng vào sự phát triển của địa phương cũng như Vietcombank trong giai đoạn mới. 

Một lần nữa, xin được gửi tới tập thể cán bộ nhân viên Chi nhánh qua các thời kỳ những lời chúc mừng 
tốt đẹp nhất. Chúc Vietcombank Hải Dương ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững!

TM. BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THƯ CHÚC MỪNG CỦA BAN LÃNH ĐẠO  

20 NĂM THÀNH LẬP
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

Phó Bí thư Đảng ủy
Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng Phạm Quang Dũng

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

Hải Dương
  

NIỀM TỰ HÀO TRONG TÔI

Cả cuộc đời tôi gắn bó với nghề ngân hàng và trong hơn 30 năm công tác tại Vietcombank thì  
Vietcombank Hải Dương là nơi tôi thành công nhất và là nền tảng cho tôi sau này. Thấm thoắt đã 20 
năm kể từ tháng 10/2002, khi tôi nhận được Quyết định Thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương (Vietcombank Hải Dương) và Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank 
Hải Dương. 

Vietcombank Hải Dương và quyết định bổ nhiệm 
tôi về làm Thường trực thành lập Vietcombank Hải 
Dương. Chủ tịch HĐQT Lê Đắc Cù và Tổng Giám đốc 
Vũ Viết Ngoạn đã rất quyết liệt và đặc biệt quan tâm 
trực tiếp chỉ đạo việc thành lập và tạo điều kiện để 
Vietcombank Hải Dương đi vào hoạt động theo mô 
hình mới. 

Chỉ có một mình với 2 quyết định để đề xuất 
mô hình tổ chức và chuẩn bị cơ sở vật chất, vừa tìm 

20 NĂM THÀNH LẬP
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

TỪ THUỞ KHAI SINH KHÔNG “TẤC CẮM DÙI”

Thời điểm 2002, nhận thấy mô hình phát triển 
chi nhánh cấp 1 từ chi nhánh, cấp 2 từ phòng giao 
dịch không còn phù hợp với các địa bàn mới chưa 
có hiện diện của Vietcombank như tỉnh Hải Dương, 
Ban lãnh đạo Vietcombank đã đưa ra phương án 
triển khai mở chi nhánh mới và Vietcombank Hải 
Dương trở thành chi nhánh đầu tiên phát triển theo 
phương thức thành lập mới từ đầu. Tháng 10/2002, 
Ban lãnh đạo Vietcombank ra quyết định thành lập 

Bài: TS. Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, nguyên Giám đốc Vietcombank Hải Dương
Ảnh: Vietcombank Hải Dương

TS. Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, nguyên Giám đốc Vietcombank Hải Dương

'' Hải Dương là “ánh sáng từ phía biển”-  
ánh sáng bình minh rực rỡ chào ngày mới.  
Những năm tháng gắn bó với Vietcombank  

của tôi có sóng biển và có ánh sáng mặt trời.  
Tôi và toàn thể cán bộ Vietcombank Hải Dương  

đã được ra khơi và được tỏa sáng.  
Cảm ơn Vietcombank Hải Dương! "
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20 NĂM THÀNH LẬP
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

XÂY DỰNG VÀ LAN TỎA VĂN HÓA 
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

Nhớ lại năm 2003, tỉnh Hải Dương khi đó 
đã có các ngân hàng thương mại khác hoạt động 
nhưng vẫn là một thị trường tài chính với tư duy 
giao dịch ngân hàng cấp phát chưa bình đẳng 
khách hàng và doanh nghiệp. Vietcombank Hải 

địa điểm đặt trụ sở, vừa đề xuất trang thiết bị, khó 
có thể nói hết khó khăn và lo lắng trong những ngày 
đầu tiên ấy. Với cương vị Giám đốc Vietcombank 
Hải Dương, nhưng “phòng làm việc” của tôi khi đó 
chỉ là 1 bàn tại phòng Tổ chức cán bộ & Đào tạo 
tại Hội sở chính, sau đó chuyển sang phòng Quản 
lý xây dựng cơ bản Hội sở chính. Đến cuối năm 
2002, tôi được giới thiệu anh Vũ Xuân Thái - Giám 
đốc khách sạn Thành Đông làm Trưởng phòng 
HCNS, cùng phối hợp tìm địa điểm và chuẩn bị cơ 
sở vật chất. Như một duyên may, khách sạn Thành 
Đông lại trở thành nơi xây dựng Trụ sở Chi nhánh 
Vietcombank Hải Dương hiện nay.

Cũng vào cuối năm 2002, Vietcombank Hải 
Dương được bổ sung thêm anh Nguyễn Văn Toán 
làm Trưởng phòng Tín dụng; anh Nguyễn Hữu 
Thử làm Trưởng phòng Thanh toán quốc tế và 
Kinh doanh dịch vụ; anh Nguyễn Đức Ngọc - Phụ 
trách Phòng Kế toán; anh Trần Thùy Dương làm 
Phó Trưởng phòng Tín dụng. Cũng trong thời gian 
đó, Vietcombank Hải Dương tuyển dụng được hơn 
20 cán bộ gửi đi đào tạo tại Sở Giao dịch và Trụ sở 
chính.

Ngày 17/03/2003, Vietcombank Hải Dương 
chính thức khai trương đi vào hoạt động tại trụ 
sở thuê của Công ty Tiến Thành ở phường Thanh  
Bình. Không thể nào quên dấu mốc ngày khai  
trương Vietcombank Hải Dương, tại trụ sở Chi 
nhánh được trang hoàng vô cùng đẹp mắt với một 
vườn hoa tươi hình logo Vietcombank. Chủ tịch 
HĐQT Lê Đắc Cù và Tổng Giám đốc Vũ Viết Ngoạn 
đã đến tham dự và từ đó, ngày 17/03 được lấy làm 
ngày kỷ niệm thành lập Vietcombank Hải Dương. 

Dương có mặt sau với thách thức rất lớn về thị 
phần nhưng lại mang đến thị trường Hải Dương 
các sản phẩm dịch vụ tiên tiến nhất.

Đặc biệt, Vietcombank Hải Dương đã 
mang đến một phong cách mới trong giao dịch 
hoạt động ngân hàng. Từ lãnh đạo tỉnh đến 
khách hàng đều nói Vietcombank Hải Dương đã 
đổi mới tư duy phục vụ khách hàng của các ngân 
hàng trên địa bàn tỉnh. Vietcombank Hải Dương 
trở thành thương hiệu đảm bảo về các dịch vụ 
ngân hàng phục vụ cho các dự án đầu tư vào tỉnh 
Hải Dương, từ cung cấp vốn, thanh toán quốc tế, 
L/C đến dịch vụ thẻ Connect24 và thẻ tín dụng 
quốc tế… với trình độ năng lực chuyên môn cao 
và phong cách văn minh hiện đại của lực lượng 
cán bộ nhân viên Vietcombank Hải Dương.  
Vietcombank Hải Dương được các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh nhắc đến như một thương hiệu tài chính 
thu hút đầu tư cho tỉnh.

Bên cạnh đó, với cương vị Giám đốc  
Vietcombank Hải Dương, tôi được bầu làm Chủ 
tịch Hội Doanh nghiệp trẻ, Phó Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hải Dương, Chủ tịch 
Hội Golf tỉnh Hải Dương. Các vị trí hoạt động 
này giúp cho công tác gắn kết giữa Vietcombank 
với các doanh nghiệp, kết nối giữa địa phương 
và Trung ương. Cần có những hoạt động thật ý 
nghĩa, có ích cho kinh tế - xã hội của tỉnh và giúp 
đỡ được nhiều người, để khách hàng không chỉ 
là đối tác kinh doanh mà còn trở thành bạn đồng 
hành với Vietcombank Hải Dương trong công tác 
an sinh xã hội. 
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thể cán bộ nhân viên, Vietcombank Hải Dương và 
tôi đạt được những thành tích cao, được trao tặng 
Huân chương Lao động hạng Ba (2004 - 2008), 
Huân chương Lao động hạng Nhì (2009 - 2013) và 
nhiều Bằng khen, Giấy khen của các bộ, ngành và 
UBND tỉnh Hải Dương, là Chi nhánh Vietcombank 
đầu tiên đạt giải Sao Vàng Đất Việt. Nối tiếp thành 
công đến năm thứ 11, tôi được được bổ nhiệm làm 
Phó Tổng Giám đốc. Với sự cố gắng và truyền thống 
từ Vietcombank Hải Dương, tôi cũng đã hoàn thành 
tốt các công việc tại Trụ sở chính và được Chính 
phủ ghi nhận Bằng khen Chiến sĩ thi đua toàn quốc 
và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 
Nhất.

Trong suốt 20 năm qua, Vietcombank Hải 
Dương đã và đang đóng góp xây dựng kinh tế - 
xã hội tỉnh Hải Dương. Hải Dương không còn là 
“Thành phố đi qua” mà đã trở thành “Điểm sáng 
không quên”. Vietcombank Hải Dương cũng luôn 
nằm trong nhóm các chi nhánh hoạt động có hiệu 
quả cao trong hệ thống Vietcombank.

Nếu cuộc đời là những mảnh ghép thì mảnh 
ghép 12 năm cương vị Giám đốc Vietcombank Hải 
Dương (2002 - 2014) là mảnh ghép tự hào và may 
mắn của tôi. Tôi may mắn gặp được các cán bộ đã 
sát cánh cùng tôi và tôi tự hào về Vietcombank Hải 
Dương. Xin gửi lời tri ân tới toàn thể Ban Giám đốc 
và cán bộ Vietcombank Hải Dương các thế hệ!

Hà Nội, tháng 10/2022

TỰ HÀO VỀ VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

Năm 2002, Vietcombank Hải Dương là chi 
nhánh đầu tiên thành lập theo chủ trương mới, 
Ban lãnh đạo Vietcombank đã rất cẩn trọng khi cấp 
cho Vietcombank Hải Dương vốn điều lệ 5 tỷ đồng 
và cho phép hoạt động lỗ trong 2 năm đầu. Nhưng 
với văn hóa Vietcombank, sự quan tâm giúp đỡ chỉ 
đạo của Trụ sở chính Vietcombank, các chi nhánh 
bạn và sự với quyết tâm, tinh thần đoàn kết từ Ban 
Giám đốc tới các CBNV, bằng các dịch vụ hàng đầu, 
chỉ sau 9 tháng hoạt động, Vietcombank Hải Dương 
đã kinh doanh có lãi. Điều này vừa khẳng định nỗ 
lực của Vietcombank Hải Dương, khẳng định chủ 
trương đúng đắn của Ban lãnh đạo Vietcombank và 
khẳng định sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Hải Dương. Từ chỗ là ngân hàng mới xuất hiện, với 
sự năng động và các dịch vụ ngân hàng tiên tiến 
hàng đầu, Vietcombank Hải Dương đã chiếm thị 
phần cao nhất tỉnh Hải Dương.

Ngày đầu đi vào hoạt động Chi nhánh chỉ 
có 4 phòng nghiệp vụ (Phòng Tín dụng, Phòng Kế 
toán, Phòng Dịch vụ và Phòng Hành chính Nhân 
sự) và 2 tổ (Ngân quỹ và Tổng hợp) với tổng số 26 
cán bộ. Sau 10 năm, Vietcombank Hải Dương trở 
thành Chi nhánh có nhiều phòng/ban chuyên môn 
và PGD ở mức lớn trong hệ thống Vietcombank 
(166 cán bộ, 1 chi nhánh cấp 2 tại Hưng Yên, 27 
phòng). Tốc độ phát triển nhanh, mạnh và luôn đi 
đôi với kiểm soát nợ xấu ở mức thấp nhất.

Đối với tôi, Vietcombank Hải Dương đã cho 
tôi sự cố gắng nỗ lực và thành công. Cùng với tập 
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Từng bước đi vững chắc

Ngày 17/03/2003, Vietcombank Hải Dương 
chính thức khai trương đi vào hoạt động, 
đánh dấu sự ra đời của một trong những 

chi nhánh phát triển nhất hệ thống Vietcombank 
cũng như ngành Ngân hàng tỉnh Hải Dương ngày 
nay.

Những ngày đầu thành lập, Vietcombank 
Hải Dương trải qua nhiều khó khăn, thử thách lớn. 
Trụ sở Chi nhánh khi đó phải đi thuê, nhân lực gặp 
nhiều hạn chế cả về số lượng và chất lượng, có nhân 
viên thậm chí chưa hiểu rõ về ngân hàng. Song với 
quyết tâm, nỗ lực, nhiệt huyết từ Giám đốc Chi 
nhánh và 27 nhân viên khi đó, Vietcombank Hải 
Dương đã dần nâng cao năng lực cạnh tranh, từng 
bước khẳng định vị thế của một thương hiệu ngân 
hàng lớn trong tỉnh.

Mặc dù được cho phép lỗ 2 năm đầu 
nhưng chỉ sau 9 tháng hoạt động, Vietcombank  
Hải Dương đã kinh doanh có lãi, xây dựng được 
một phong cách giao dịch mới, mối quan hệ hợp 
tác cùng có lợi giữa ngân hàng và khách hàng; làm 
thay đổi cách nghĩ, cách nhìn về mối quan hệ giữa 
ngân hàng và doanh nghiệp.

Tập thể Vietcombank Hải Dương

Chỉ sau 5 năm kể từ khi thành lập, nhờ 
những bước đi thích hợp, vững chắc, Vietcombank 
Hải Dương đã xây dựng được trụ sở hoạt động 
riêng, một tòa nhà 10 tầng khang trang, hiện đại 
tọa lạc tại vị trí đắc địa của thành phố được đánh 
giá là công trình tô điểm thêm cho vóc dáng Thành 
Đông lúc bấy giờ. Dấu mốc đáng nhớ ấy không chỉ 
nói lên sự phát triển bền vững mà còn khẳng định 
vị thế của một chi nhánh ngân hàng lớn trên địa 
bàn và trong hệ thống.

Sáng tạo để thành công

Với Vietcombank Hải Dương, đổi mới, sáng 
tạo là bí quyết hướng tới thành công. Chặng đường 
20 năm của Vietcombank Hải Dương là chặng 
đường của sự đổi mới sáng tạo không ngừng, thể 
hiện qua các hoạt động kinh doanh, các chương 
trình hỗ trợ khách hàng, hoạt động an sinh xã hội, 
hoạt động phong trào để gắn kết nội bộ cũng như 
gắn kết với khách hàng. Và kết tinh thành quả của 
sự đổi mới sáng tạo trên nền tảng từng những 
bước đi vững chắc, là quy mô, hiệu quả hoạt động 
của Chi nhánh liên tục tăng trưởng qua các năm.

Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh từ con 
số 0 lúc ban đầu thành lập đến hết năm 2022, huy 
động vốn đã đạt 17.000 tỷ đồng, dư nợ đạt 9.560 
tỷ đồng với 550.000 khách hàng cá nhân và 5.000 
khách hàng tổ chức. Lợi nhuận năm 2022 đạt 520 
tỷ đồng, cao thứ 2 trong khu vực đồng bằng sông 
Hồng.

Đặc biệt, từ năm 2020, Vietcombank Hải 
Dương đã thực hiện quá trình tái cơ cấu các hoạt 
động tại Chi nhánh bằng hàng loạt các biện pháp 
như tập trung tăng trưởng quy mô hoạt động, 
tập trung vào phân khúc khách hàng, mảng dịch 
vụ mang lại hiệu quả cao, cải tạo cơ sở vật chất 

VIETCOMBANK
     HẢI DƯƠNG NĂM

HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO
Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Vietcombank Hải Dương đã và đang từng bước  

chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là lá cờ đầu ngành Ngân hàng trong tỉnh và là một trong 
các chi nhánh lớn mạnh nhất của hệ thống Vietcombank.
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Bài và ảnh: Nguyễn Xuân Cao Cường - Giám đốc Vietcombank Hải Dương

Ngoài phát triển kinh doanh, Vietcombank 
Hải Dương luôn thực hiện tốt trách nhiệm đối với 
cộng đồng và xã hội. 20 năm qua, Vietcombank 
Hải Dương đã dành 62 tỷ đồng để tài trợ, ủng 
hộ cho các hoạt động an sinh xã hội trong tỉnh. 
Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập,  
Vietcombank Hải Dương đã cam kết tài trợ 9 tỷ 
đồng cho công tác an sinh xã hội của tỉnh Hải 
Dương trong năm 2022. 

Chuyển đổi - bước đi tất yếu

Trong chặng đường 20 năm hình thành và 
phát triển, mặc dù trải qua nhiều khó khăn thách 
thức nhưng Vietcombank Hải Dương vẫn giữ được 
vị thế là một chi nhánh lớn mạnh trong hệ thống 
và là ngân hàng dẫn đầu địa bàn về hiệu quả hoạt 
động cũng như những đóng góp cho cộng đồng.

Thời gian tới, Vietcombank Hải Dương sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh trên 
cơ sở phát triển bền vững, lấy khách hàng làm 
trung tâm, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa ngân hàng 
và khách hàng, kiện toàn đội ngũ nhân sự, cải thiện 
cơ sở vật chất, môi trường làm việc và giao dịch 
theo chuẩn 5*, ứng dụng công nghệ vào quản trị 
nội bộ, tích cực đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Với phương châm “sáng tạo để thành công”, 
Vietcombank Hải Dương không bao giờ hài lòng 
với kết quả hiện tại mà luôn đặt ra những đỉnh 

Giám đốc Vietcombank Hải Dương nhận Cờ thi đua hệ thống Tổng Giám đốc Vietcombank về thăm Vietcombank Hải Dương
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cao mới để chinh phục. Bằng chính sức mạnh 
nội tại, cùng với những thành quả đã đạt được, 
kể cả những bài học kinh nghiệm quý giá sau 
khó khăn trong 20 năm qua, Vietcombank Hải 
Dương có niềm tin sẽ tiếp tục gặt hái nhiều mốc 
son mới, để viết tiếp lên những trang sử vàng 
đáng nhớ cho chặng đường tiếp theo.

NHỜ NHỮNG ĐÓNG GÓP HIỆU QUẢ 
 LIÊN TỤC TRONG HOẠT ĐỘNG,  

CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG ĐÃ VINH DỰ  
ĐƯỢC NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA  

CAO QUÝ NHƯ:

để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
trị nội bộ, góp phần cải thiện đáng kể năng suất 
lao động các phòng/ban. Do đó hiệu quả động của 
Chi nhánh được cải thiện rõ rệt sau 1 năm cải tổ: 
Năm 2021 là năm đầu tiên Chi nhánh cán mốc lợi 
nhuận 500 tỷ đồng và là năm đầu tiên Chi nhánh 
được hưởng lương theo đơn giá.

Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014;

Huân chương Lao động hạng Ba năm 2009;

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 
2010, 2012;

Cờ thi đua của NHNN Việt Nam trong nhiều 
năm;

Cờ thi đua của UBND tỉnh Hải Dương trong 
nhiều năm liên tiếp;

Cờ thi đua của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Hải Dương năm 2010;

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 
2007;

Bằng khen của Thống đốc NHNN, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Hải Dương trong nhiều năm;

Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương 
năm 2013;

Bằng khen của TW MTTQ Việt Nam năm 
2020;

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2009.
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 Bài: Phạm Thị Tuyết Mai 

Đi liền với mục tiêu tăng trưởng, an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, Vietcombank Hải Dương 
và các tổ chức đoàn thể trực thuộc Vietcombank Hải Dương đã luôn quan tâm và dành một nguồn lực không 
nhỏ cho công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo hướng tới cộng đồng, góp phần  
gìn giữ và phát huy tính nhân văn trong giá trị văn hóa Vietcombank.

Tài trợ cho giáo dục - 25,5 tỷ đồng

Trong suốt 2 thập kỷ qua, Vietcombank Hải 
dương đã luôn dành những quan tâm đặc biệt cho lĩnh 
vực giáo dục bằng những hành động cụ thể như tài trợ 
xây dựng các ngôi trường khang trang, tài trợ các thiết 
bị giáo dục, tài trợ hàng ngàn suất học bổng thông qua 
các Quỹ Khuyến học, quỹ “Thắp sáng ước mơ” cho học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Tài trợ cho y tế - 13,6 tỷ đồng

Với mục đích giúp người dân trong tỉnh được 
chăm sóc sức khỏe tốt hơn, kịp thời, đầy đủ hơn và có 
cuộc sống hạnh phúc hơn, Vietcombank Hải Dương đã 
góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng thông qua việc tài trợ xây dựng các trạm y tế, 
tặng xe cứu thương, tặng giường bệnh cho các bệnh 
viện…

Ủng hộ công tác phòng chống dịch 
COVID-19 - 9 tỷ đồng

Trong năm 2020 - 2021, Vietcombank đã ủng 
hộ 9 tỷ đồng cho tỉnh Hải Dương để mua vắc xin phòng 
dịch, mua máy xét nghiệm COVID-19, mua khẩu trang 
cũng như ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch 
khác.

“Xuân ấm tình người” là chương trình do  
Vietcombank Hải Dương khởi xướng từ năm 2012, 

Vietcombank đã phối hợp với Ủy ban MTTQ 
các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các cấp bộ Đoàn… tài 
trợ các ngôi nhà đại đoàn kết, các mái ấm tình thương 
hay các ngôi nhà nhân ái cho người nghèo trong toàn 
tỉnh. Trong 20 năm qua, Vietcombank Hải Dương đã 
tài trợ xây dựng 73 ngôi nhà giúp người nghèo có cơ 
hội vươn lên để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Các hoạt động an sinh xã hội khác - 5,5 tỷ đồng

Bên cạnh các chương trình có quy mô lớn do 
Vietcombank Hải Dương phối hợp với các cơ quan, tổ 
chức thực hiện, từng cá nhân cán bộ Vietcombank Hải 
Dương cũng luôn ý thức và hàng ngày vẫn có những 
đóng góp cho các chương trình thiện nguyện thiết 
thực, có ý nghĩa để chung tay xây dựng một xã hội tốt 
đẹp hơn.Tặng quà tết cho người nghèo thông qua 

 chương trình “Xuân ấm tình người” - 6 tỷ đồng

phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương và Đài 
PTTH tỉnh Hải Dương, được tổ chức hàng năm, chương 
trình ngày càng lan tỏa và đã thực sự trở thành cầu 
nối giữa các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với người  
nghèo trên địa bàn tỉnh Hải Dương mỗi dịp tết đến 
xuân về. Sau 10 năm triển khai, chương trình đã huy 
động được sự ủng hộ của đông đảo các nhà tài trợ với 
số tiền lên tới 125 tỷ đồng (bao gồm 183.000 suất quà 
tết và các tài trợ bằng hiện vật khác).

Tặng nhà đại đoàn kết 
cho người nghèo - 3,2 tỷ đồng
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20 NĂM - HÀNH TRÌNH XANH “SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI 

KHÔNG THỂ THIẾU CÁC BẠN”

N hân dịp kỷ niệm 20 năm ngày 
thành lập Vietcombank Hải 
Dương, lời đầu tiên Công ty  

Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng  
Đình (CADI-SUN) xin gửi tới toàn thể 
cán bộ nhân viên đã và đang công tác 
tại Vietcombank Hải Dương lời chúc 
sức khỏe và lời cảm ơn chân thành 
nhất.

Là doanh nghiệp sản xuất dây, 
cáp điện chuyên nghiệp tại Việt Nam, 
CADI-SUN được thành lập năm 1985 
với 3 nhà máy sản xuất lớn, 1 công 
ty thành viên, một cụm công nghiệp 
và 6 chi nhánh bán hàng trải dài trên 
cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Thật may 
mắn cho chúng tôi khi trong chặng 
đường phát triển của mình có được 
sự đồng hành hết sức quý báu của 
các bạn - Vietcombank Hải Dương.

Năm 2000, khi quyết định xây 
dựng nhà máy mở rộng sản xuất, Ban 
lãnh đạo CADI-SUN đã chọn mảnh 
đất Hải Dương là nơi Công ty sẽ đặt 
nhà máy số 2 (nay được đổi tên là 
nhà máy Bắc Dương), đánh dấu cho 
sự phát triển mới của thương hiệu  
CADI-SUN. Đây cũng là điểm khởi 

đầu cho sự hợp tác bền chặt giữa  
CADI-SUN và Vietcombank Hải 
Dương.

Trải qua hành trình dài xây 
dựng và phát triển, CADI-SUN đã 
không ngừng phấn đấu vươn lên 
trở thành một trong những doanh 
nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực 
sản xuất dây và cáp điện tại Việt 
Nam. Nhìn lại những gì đã làm 
được chúng tôi cảm ơn, ghi nhận 
và đánh giá cao sự tín nhiệm, ủng 
hộ và giúp đỡ của Quý Ngân hàng, 
những người đã luôn tin tưởng, 
đồng hành và giúp đỡ chúng tôi 
trong những giai đoạn thăng trầm 
của sự nghiệp kinh doanh, giúp 
chúng tôi từng bước khẳng định 
vị thế trên thị trường.

Với sự thấu hiểu và tận tâm 
mà chúng tôi nhận được từ Quý 
Ngân hàng trong suốt thời gian 

qua, chúng tôi tin rằng trong thời 
gian tiếp theo, Quý Ngân hàng sẽ 
tiếp tục phát triển, giữ vững vị trí 
lá cờ đầu trong ngành Ngân hàng 
tại địa bàn và có được sự hợp tác, 
tín nhiệm từ những tên tuổi lớn 
trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Chúng tôi hy vọng luôn 
có được sự đồng hành và ủng 
hộ từ các bạn để CADI-SUN tiếp 
tục nâng cao hơn nữa chất lượng 
sản phẩm, hoàn thiện chất lượng 
phục vụ ngày một tốt hơn bởi “Sự 
thành công của chúng tôi không 
thể thiếu các bạn".

20 NĂM THÀNH LẬP
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

 Bài: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN)  
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NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẬY!
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG,  

Bài: Đỗ Xuân Hưng - Giám đốc tài chính Công ty TNHH May Tinh Lợi
 

Nói về Vietcombank Hải Dương thì trong tôi luôn hiện lên những suy nghĩ và tình cảm tốt đẹp, 
trân quý về một ngân hàng thân thiết với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, tài năng và mến 
khách. Mới đó mà Vietcombank Hải Dương đã được 20 tuổi và Công ty may Tinh Lợi của chúng 

tôi đã có trên 16 năm gắn bó và phát triển cùng với Vietcombank Hải Dương.

Trong suốt hành trình 16 năm xây dựng và phát triển của Công ty may Tinh Lợi, chúng tôi đều 
nhận được sự đồng hành, giúp đỡ và hỗ trợ của Vietcombank Hải Dương. Từ việc lắp đặt cây ATM tại 
khu công nghiệp đến lắp đặt rất nhiều máy ATM trong khuôn viên nhà máy Tinh Lợi. Số lượng máy 
ATM tăng lên theo nhịp độ tăng công nhân của Công ty may Tinh Lợi, từ 1.000 người đến 5.000 người, 
đến 10.000 người rồi 20.000 người và còn hơn thế nữa trong tương lai.

Vietcombank Hải Dương cũng luôn chú trọng và đảm bảo nhu cầu tiền mặt cho công nhân may 
Tinh Lợi nhất là trong những dịp cao điểm ngày lễ, ngày Tết. Hơn nữa, Vietcombank Hải Dương đã và 
đang ưu tiên tạo điều kiện thực hiện các giao dịch nhanh chóng, kịp thời và đơn giản hóa thủ tục ngân 
hàng như: chưa bao giờ chậm chuyển trả lương cho người lao động, hỗ trợ tối đa kể cả ngoài giờ làm 
việc. Ngoài ra, Chi nhánh còn luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên may Tinh Lợi 
được tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng tốt nhất. Hiện nay, Vietcombank và Tập đoàn Crystal đang 
phối hợp áp dụng giải pháp công nghệ ngân hàng số tiên tiến VCB Cash up để nâng cao hiệu quả hoạt 
động và kết nối sâu giữa hai bên.

Quãng thời gian đã qua, tuy không quá dài nhưng cũng đủ để ghi nhận và đánh giá những 
giúp đỡ lớn lao và sự đồng hành cùng phát triển của các bạn dành cho Công ty may Tinh Lợi. Cảm 
ơn Vietcombank Hải Dương đã sát cánh cùng các công ty chúng tôi nói riêng và cộng đồng các doanh 
nghiệp trong tỉnh Hải Dương nói chung. Chúc Vietcombank Hải Dương ngày càng lớn mạnh để đóng 
góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh nhà Hải Dương cũng như đóng góp mạnh mẽ hơn 
nữa cho cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trong tỉnh.

20 NĂM THÀNH LẬP
VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG
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VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG

Về với
HẢI DƯƠNG

Kính tặng Vietcombank Hải Dương
nhân dịp 20 năm thành lập

 
Nhớ ngày nào ta mới về đây
Đường Nguyễn Lương Bằng cho ta thêm nhớ
Nơi ta có những tháng ngày trăn trở
Nơi chan chứa yêu thương, sâu đậm nghĩa tình...
Gần ba chục con tim từ buổi đầu gặp mặt
Kết thành một nhà, một mái nhà chung...

Mở mới một Ngân hàng trên đất Thành Đông
Ta mang nguồn vốn đến nhà nông
Cho lúa thêm bông, cho đồng thêm vụ
Cho quê hương đổi mới từng ngày... 
 
Khắp nơi nơi trên mảnh đất này
Nhà máy, công trường, khu đô thị mới...
Đâu dự án cần đầu tư, vươn tới
Có Vietcombank cung ứng đủ nguồn.

Ta mang thẻ đến với sinh viên
Đến với muôn nơi, khắp mọi miền đất nước
Ôi tấm thẻ mang bao tiện ích!
Kết nối yêu thương, trao gửi niềm tin.

Nơi đâu có những mảnh đời bất hạnh
Có Vietcombank chia sẻ nghĩa tình
Những "nhà nhân ái", những "gói an sinh"
Xoa dịu bớt những nỗi đau nhân thế
Một chút quà cũng vơi đi khốn khó
Cũng tăng thêm trách nhiệm với cộng đồng
Truyền thống Vietcombank qua bao thế hệ
Qua bao thăng trầm, như ngọc vẫn trong.

Được khách hàng tin yêu, quý trọng
Huy động vốn nhanh, dư nợ tăng đều
Ta mở thêm nhiều phòng giao dịch
Từ Nam Sách, Kinh Môn đến Tứ Kỳ, Gia Lộc...
Nơi khởi nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai mươi năm mà như mới hôm nào
Ta đang độ tuổi thanh xuân rực rỡ
Mang tâm thế của một NG N HÀNG SỐ
Những thanh toán EPAY, những thẻ CHIP, thẻ TỪ...
Không khó khăn nào ngăn nổi bước ta đi
Bởi ta sinh ra giữa mùa xuân tươi đẹp
Ta lớn lên trong vòng tay hội nhập
Hai mươi năm trọn nghĩa vẹn tình.
Ai dù có đi xa vẫn nhớ về đất cũ
Nơi có một ngân hàng mang tên Vietcombank!
 
Tuổi 20 ta bước tiếp chặng đường
Ta lớn mạnh vô song trước muôn vàn giông tố
Ôi Hải Dương, hai tiếng thân thương quá!
Chắp cho ta đôi cánh diệu kỳ
Trên những dặm dài nâng bước ta đi.... 

 Nguyễn Hữu  Thử

Chung NIỀM TIN số 353 - Tháng 2/2023 47Chung NIỀM TIN số 353 - Tháng 2/202346



Bài: Vĩnh Phương Bảo Doanh - Ảnh: QHCC

VCBR TỰ HÀO NHẬN GIẢI THƯỞNG 

NHỊP SỐNG

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRI  ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2022 
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 1 NĂM THÀNH LẬP

Bài và ảnh: Nguyễn Danh Thanh Qúy

VIETCOMBANK BẮC ĐẮK LẮK 

VCBR nhận giải "Công ty Kiều hối tốt nhất 
Việt Nam năm 2022 - Remittance Company of the 

Year in Vietnam" của tạp chí 
The Asian Banking & Finance (ABF)

Giải thưởng ABF 2022 diễn ra từ 
tháng 5 đến tháng 7 năm 2022 
thu hút sự tham dự của hơn 140 

ngân hàng và công ty tài chính đến từ 31 
quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. VCBR đã vượt qua các tên tuổi 
lớn trong lĩnh vực kiều hối để nhận giải 
thưởng này. Với hạng mục giải thưởng 
này, VCBR gây ấn tượng khi tiếp tục nằm 
trong TOP dẫn đầu thị trường kiều hối 
Việt Nam.

Ông Trịnh Hoài Nam - Giám đốc 
VCBR chia sẻ: "Trong lĩnh vực kiều 
hối, VCBR hiện là sự lựa chọn hợp tác 
hàng đầu của đối tác tại Việt Nam và 
đang tiếp tục khẳng định vị trí, uy tín 
bằng những chính sách tối ưu dành 
riêng cho từng đối tác. Cùng với đó,  
chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng 
nhu cầu và đem lại các giá trị bền vững 
cho khách hàng, đối tác và cộng đồng".

Ông Nguyễn Lê Minh Thành – Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc Chi nhánh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía địa phương có: ông Đặng Gia Duẩn 
- Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã Buôn Hồ; ông 
Võ Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Buôn Hồ. Về phía  

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Lắk có: ông Nguyễn Kim Cương - 
Giám đốc, ông Lê Văn Lương - Phó Giám đốc, ông Nguyễn Trọng 
Thu - Chánh thanh tra. Hội nghị còn chào đón sự hiện diện của ông 
Y Ly Niê Kđăm - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Nguyên Chủ tịch Hội 
đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cùng tham dự còn có ông Võ Công 
Trung - Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk, ông Phạm Ngọc Huyến - 
Giám đốc Vietcombank Tây Sài Gòn và các ông bà nguyên lãnh đạo 
của Vietcombank Đắk Lắk qua từng thời kỳ và đặc biệt là hơn 200 
khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn cùng phụ huynh, gia đình của CBNV Chi nhánh.

gian vừa qua, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực không ngừng để xây 
dựng Vietcombank Bắc Đắk Lắk trở thành một tập thể đoàn kết, 
đầy nhiệt huyết, tăng trưởng an toàn và đạtt hiệu quả tốt nhất, với 
ước mong có được sự hài lòng cao nhất từ phía khách hàng, chung 
niềm tin với Vietcombank để không ngừng góp phần vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội cũng như giữ vững an ninh quốc phòng của 
tỉnh nhà.

Vietcombank Bắc Đắk Lắk đã nhận được những tình cảm, sự 
ghi nhận cùng lẵng hoa chúc mừng của Ban lãnh đạo địa phương, 
Ngân hàng Nhà nước cũng như sự đánh giá cao tính chuyên nghiệp 
của Vietcombank nói chung và Vietcombank Bắc Đắk Lắk nói riêng 
từ phía khách hàng.

Phát biểu tại Hội 
nghị, ông Nguyễn Lê Minh 
Thành - Bí thư Chi bộ, Giám 
đốc Chi nhánh bày tỏ sự cảm 
ơn sâu sắc đến Ban lãnh 
đạo Vietcombank, các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, 
Thị xã Buôn Hồ, Ngân hàng  
Nhà nước và đặc biệt là  
khách hàng đã tin tưởng  
đồng hành cùng Vietcombank 
Bắc Đắk Lắk trong suốt thời 

Ngày 10/12/2022, Vietcombank Bắc Đắk Lắk đã trang trọng 
tổ chức Lễ kỷ niệm 1 năm thành lập (15/12/2021 – 15/12/2022) 

và Hội nghị tri ân Khách hàng năm 2022  
với chủ đề “Hội tụ - vươn xa”.

Bằng tư duy đổi mới và chiến lược  
phù hợp mang tính đột phá, cuối tháng 
12/2022, Công ty Kiều hối Vietcombank 
đã vinh dự nhận giải thưởng "Công ty 
Kiều hối tốt nhất Việt Nam năm 2022 
- Remittance Company of the Year in 

Vietnam" do tạp chí The Asian Banking 
& Finance (ABF) - Singapore trao tặng.

“CÔNG TY KIỀU HỐI TỐT NHẤT
VIỆT NAM NĂM 2022”

NHỊP SỐNG

Bà Hoàng Thị Kim Ngân - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Hải Dương nhận Bằng khen của UBMTTQ  

tỉnh Hải Dương

Chiều ngày 22/12/2022, Vietcombank Hải Dương đã 
tham gia Hội nghị biểu dương các doanh nghiệp,  
tổ chức, cá nhân đã có thành tích tích cực trong 
công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo giai 

đoạn 2017 - 2022 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Hải Dương tổ chức. 

T ại buổi lễ, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Hải Dương 
đánh giá cao những đóng góp tích cực của 
Vietcombank Hải Dương trong công tác xóa 

đói giảm nghèo, ủng hộ công tác phòng chống dịch 
cũng như các đóng góp thiết thực khác cho cộng đồng. 
Trong giai đoạn 05 năm (2017 - 2022), Vietcombank 
đã tài trợ cho tỉnh Hải Dương 51 tỷ đồng để xây dựng 
các trường học, trạm y tế, xây nhà đại đoàn kết, trao 
học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ 
công tác phòng chống dịch COVID-19, tặng quà Tết 
cho người nghèo…

Trong suốt hành trình gần 20 năm xây dựng và 
phát triển, Vietcombank Hải Dương luôn phối hợp tốt 
với UBMTTQ tỉnh Hải Dương để triển khai các chương 
trình an sinh xã hội.

Bài và ảnh: Lê Bích Ngọc 

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG NHẬN BẰNG KHEN
VỀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI 

GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank Bắc Gia Lai và Công ty 74 
trao quà cho các cháu

Ngày 20/12/2022, Đoàn Thanh niên (ĐTN) 
Vietcombank Bắc Gia Lai đã tổ chức thành công 
chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em vùng biên”  
tại điểm Trường đội 19, xã Ia Chiă, huyện IaGrai, 

tỉnh Gia Lai.

Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo của 02 đơn vị 
cùng với sự kết hợp của Ban Chấp hành Đoàn 
cơ sở Công ty 74, ĐTN Vietcombank Bắc Gia 

Lai tài trợ 80 suất quà là sữa dinh dưỡng.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn 
Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty 74 cho biết chương 
trình mà ĐTN Vietcombank Bắc Gia Lai tổ chức mang 
lại ý nghĩa tinh thần rất lớn nhằm giúp đỡ phần nào 
cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn thêm sức khỏe để 
học tập, đón mừng năm mới thêm ấm áp và hạnh phúc 
bên gia đình.

Chương trình đã kết thúc trong không khí vui 
tươi và phấn khởi của toàn thể bà con và các bé. Đồng 
thời chương trình cũng là cầu nối để tăng cường mối 
quan hệ hợp tác giữa Vietcombank Bắc Gia Lai và Công 
ty 74 cũng như tình đoàn kết quân và dân tại địa bàn. 

ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK BẮC GIA LAI

tổ chức chương trình 
“Dinh dưỡng cho trẻ em vùng biên”

Bài và ảnh: Bùi Thị Thanh Tuyền
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Bài và ảnh: Phạm Thu Lan

VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH
TỔ CHỨC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG 

Hình ảnh tại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Vietcombank  
Sở Giao dịch - VCB SGD’s Got Talent” năm 2022

Ông Vũ Đức Tú - Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW,  
Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối DNTW (thứ 6 từ phải qua)  

và ông Hồ Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank  
Sở Giao dịch (thứ 10 từ phải qua) trao giải cho đội thi đạt giải Nhất

T ham dự có: ông Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng; ông Vũ Đức Tú - Uỷ viên Ban Chấp 
hành (BCH) Đảng bộ Khối DNTW - Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối DNTW; ông Trần Long - Phó Bí thư 
Thường trực Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bà Phạm Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch 

Thường trực Công Đoàn Vietcombank - Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn Vietcombank và ông Dương Bảo 
Trung - BCH Đoàn khối DNTW - Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank.

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Vietcombank Sở 
Giao dịch” năm 2022 hội tụ sự tranh tài của 8 đội thi 
đến từ 8 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Vietcombank 
Sở Giao dịch. Các đội thi đã mang đến cho khán giả 
những tiết mục biểu diễn mang đậm tính nghệ thuật 
và sáng tạo, thể hiện đa dạng tài năng của cán bộ 
Vietcombank Sở Giao dịch với các hình thức như hát, 
múa, nhảy, nhạc kịch, ảo thuật, biểu diễn võ thuật, 
nhạc cụ... Ban giám khảo đánh giá rất cao về ý tưởng, 
sức sáng tạo và tài năng của các cán bộ Vietcombank 
Sở Giao dịch bởi trong thời gian ngắn, công việc cuối 
năm bận rộn nhưng các đội thi vẫn rất nỗ lực và cống 
hiến hết mình để có những màn trình diễn ấn tượng 
và thuyết phục.

Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo đã trao 1 giải 
Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho 
các đội thi.

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Vietcombank Sở 
Giao dịch” là một sân chơi bổ ích nhằm khuyến khích, 
động viên tinh thần cán bộ nhân viên sau những giờ 
làm việc căng thẳng, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó 
giữa các đoàn viên thanh niên và người lao động, tạo 
khí thế phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên 
môn được giao. Chương trình cũng nằm trong chuỗi 
sự kiện đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành 
lập Vietcombank. 

NHỊP SỐNG

Tối ngày 23/12/2022, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên  
Vietcombank Sở Giao dịch đã phối hợp với Công đoàn tổ chức cuộc thi  
“Tìm kiếm tài năng Vietcombank Sở Giao dịch - VCB SGD’s Got Talent”.

VIETCOMBANK TRAO TẶNG
 3 TỶ ĐỒNG QUỸ KHUYẾN HỌC
CHO HUYỆN THANH LIÊM – TỈNH HÀ NAM

Bài và ảnh: Nguyễn Thùy Dung 

Ông Lại Hữu Phước - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát 
Vietcombank (bên phải) trao biểu trưng ủng hộ Quỹ Khuyến học 

cho bà Lại Thị Ngọc Trâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm

Tham dự buổi trao tặng, đại diện lãnh đạo 
huyện Thanh Liêm có bà Lại Thị Ngọc Trâm 
- Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo 

một số phòng, ban của huyện Thanh Liêm, lãnh 
đạo các Hội, Chi hội khuyến học huyện Thanh Liêm, 
hiệu trưởng một số nhà trường và các em học sinh 
trên địa bàn huyện. Về phía Vietcombank có ông Lại 
Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng 
ủy, Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank; ông Bạch 
Thành Long - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh 
Hà Nam.

Phát biểu tại buổi trao tặng, đại diện Ban 
lãnh đạo Vietcombank, ông Lại Hữu Phước đề nghị 
chính quyền địa phương chỉ đạo, giám sát các Hội 
khuyến học, các nhà trường sử dụng Quỹ Khuyến 
học đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước, 
khích lệ động viên phong trào khuyến học, khuyến 
tài tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục đào tạo của huyện Thanh Liêm, động viên 
kịp thời các thầy cô giáo và các em học sinh đạt 
những thành tích cao trong các kỳ thi, những học 
sinh nghèo vượt khó.

Về phía lãnh đạo huyện, bà Lại Thị Ngọc 
Trâm bày tỏ sự phấn khởi và gửi lời cảm ơn sâu sắc 
đến Ban lãnh đạo Vietcombank đã quan tâm, ủng 
hộ Quỹ Khuyến học của huyện và cũng cam kết sẽ 
chỉ đạo sử dụng số tiền tài trợ Quỹ Khuyến học theo 
đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Sáng ngày 12/01/2023, tại UBND huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Vietcombank đã  
trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học và  

trao 27 suất học bổng cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

NHỊP SỐNG

CÔNG ĐOÀN VIETCOMBANK TRỤ SỞ CHÍNH

 TRAO TẶNG 500KG GẠO 
CHO ĐỒNG BÀO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang

Ngày 17/01/2023, tại Trụ sở UBND xã Bắc Sơn, 
huyện Sóc Sơn, Vietcombank Trụ sở chính đã  
trao tận tay 500kg gạo tặng đồng bào có hoàn 

cảnh khó khăn tại địa bàn. 

Tới dự có đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Sóc 
Sơn, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc 
Sơn, đại diện UBND xã Bắc Sơn và 50 hộ gia 

đình nghèo là đồng bào có hoàn cảnh khó khăn xã 
Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

Về phía Công đoàn Vietcombank có bà 
Phạm Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank cùng đại diện Văn phòng Công đoàn 
Vietcombank. Bà Phạm Thị Hương Giang - Phó Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank đã chia sẻ về hoạt 
động thường niên của Công đoàn Vietcombank Trụ 
sở chính mỗi dịp Tết đến Xuân về, Vietcombank 
luôn tặng những món quà thiết thực tới đồng bào 
nghèo, các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính 
sách, người có công. Xuân Quý Mão sắp tới, Công 
đoàn Vietcombank Trụ sở chính tặng đồng bào 
nghèo xã Bắc Sơn món quà nhỏ với tình cảm sẻ 
chia, thương người như thể thương thân đúng với 
tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bà Phạm Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank 
(thứ 5 từ phải sang) cùng đại diện địa phương trao tặng  

500kg gạo cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn 
xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
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NHỊP SỐNG

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

VIETCOMBANK HÀ TĨNH 

S áng ngày 15/01/2023, Vietcombank Hà Tĩnh đã 
tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng, nhiệm 
vụ kinh doanh và Hội nghị người lao động năm 

2023. 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác 
Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2022, trong đó 
Chi nhánh đã đạt được một số thành tích nổi bật như: 
năm thứ 4 liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lợi 
nhuận kinh doanh sau DPRR đạt trên 403 tỷ đồng… 
Tuy nhiên, Chi nhánh cũng nêu ra một số hạn chế cần 
thay đổi, khắc phục trong năm tiếp theo, đồng thời 
dự báo những thuận lợi, khó khăn và đề ra mục tiêu 
nhiệm vụ của năm 2023.

Ông Phan Viết Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank  
Hà Tĩnh (thứ 5 từ trái sang) trao khen thưởng cho  

các tập thể xuất sắc năm 2022

Tại Hội nghị, đại diện Ban Chấp hành công đoàn 
cơ sở đã báo cáo các nội dung tình hình thực hiện thỏa 
ước lao động tập thể tại Chi nhánh đã thực hiện đầy đủ 
các chế độ chính sách cho người lao động, mức lương 
thưởng đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Báo 
cáo về việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng 
của người lao động và kết quả thực hiện dân chủ cơ sở 
tại Chi nhánh. Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân 
dân gồm 03 đồng chí với 100% phiếu bầu.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc đã trao khen thưởng 
cho các phòng và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
năm 2022. 

Vừa qua, các chi nhánh Vietcombank đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng,  
hoạt động kinh doanh 2022, nhiệm vụ 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023.  

Các chi nhánh đã báo cáo tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2022  
và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đồng thời khen thưởng, biểu dương  

các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022. 

Ngày 14/01/2023, Vietcombank Quảng Nam 
đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh 
doanh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 

2023 tại trụ sở chi nhánh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Văn Đức 
- Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Chi nhánh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, 
đóng góp của toàn thể CBNV Vietcombank Quảng 
Nam vào kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, 
đồng thời cũng nêu rõ định hướng, khẳng định lòng 
quyết tâm đến từng cán bộ, người lao động nhằm phát 
huy những điều đã làm được trong năm cũ, khắc phục 
những điểm còn thiếu sót để Vietcombank Quảng 
Nam tiếp tục hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ 
được giao trong năm 2023.

Khép lại năm 2022, với sự đồng lòng, đoàn kết, 
định hướng bám sát chỉ tiêu của Ban lãnh đạo cùng 
toàn thể CBNV Chi nhánh, Vietcombank Quảng Nam 
đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng. 
Chi nhánh vinh dự khi được nằm trong TOP 15 đơn vị 
tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và được 
Trụ sở chính trao tặng Cờ thi đua khen thưởng.

Bài và ảnh: Trương Ái Nguyệt            

Ban Giám đốc Vietcombank Quảng Nam nhận Cờ thi đua  
khen thưởng Đơn vị tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ  

năm 2022 của Trụ sở chính

VIETCOMBANK QUẢNG NAM 

VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢNG

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2022, NHIỆM VỤ 2023 
VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

NHỊP SỐNG

Ngày 12/01/2023, Vietcombank Thăng Long đã 
tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, nhiệm 
vụ kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2023.
Sáng ngày 14/01/2023, Vietcombank Quảng 

Ngãi đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác 
Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2023.

Một số phương hướng trọng tâm của chi 
nhánh trong năm 2023 gồm: đa dạng hóa danh mục 
khách hàng tiền gửi, nâng cao chất lượng thẩm định 
tín dụng, khai thác tối đa tệp khách hàng hiện hữu, 
thực hiện trọng tâm Chuyển đổi ngân hàng số, nâng 
cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Bên cạnh đó, 
công tác đổi mới, sáng tạo cũng cần được quan tâm, 
chú trọng… nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm thành 
lập Vietcombank và 20 năm thành lập Vietcombank 
Thăng Long. 

Nhân dịp này, Vietcombank Quảng Ngãi đã 
tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân 
có nhiều đóng góp cho hoạt động của Chi nhánh và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2022.

Năm 2022, Đảng bộ Vietcombank Thăng Long 
đã được Đảng ủy cấp trên khen thưởng “Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh xuất sắc” trong 08 năm liên tục 
từ năm 2015 – 2022.

Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong 
năm 2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu quan 
trọng như: tổng huy động vốn bình quân (hoàn thành 
106.84% kế hoạch năm); dư nợ bình quân (hoàn 
thành 100.54% kế hoạch năm); lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh (123.31% kế hoạch năm), phát triển 
24 KHBB huy động vốn mới (171% kế hoạch năm), 
14 KHBB tín dụng mới đạt 116.67% KH năm. 6 khách 
hàng bán buôn TTQT-TTTM mới hoàn thành 100% kế 
hoạch năm. Kết thúc năm 2022, Vietcombank Thăng 
Long vinh dự được trao tặng danh hiệu Chi nhánh 
xuất sắc, đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp Chi nhánh 
vinh dự giữ vững danh hiệu xuất sắc.

Năm 2022, Đảng ủy Vietcombank Quảng Ngãi 
đã kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy cấp 
trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Ngân hàng Nhà nước; 
lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi mặt hoạt động 
của Vietcombank Quảng Ngãi.

Kết thúc năm 2022, Vietcombank Quảng Ngãi 
có tổng tài sản sinh lời đạt gần 15 nghìn tỷ đồng, tổng 
lợi nhuận gần 400 tỷ đồng. Vietcombank Quảng Ngãi 
đã thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% cho khách hàng thuộc 
đối tượng của Nghị định 31, dư nợ được hỗ trợ là 876 
tỷ đồng, tiền lãi đã hỗ trợ 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ giảm 1% 
lãi suất cho tất cả khách hàng của Chi nhánh trong 
2 tháng 11,12/2022 với dư nợ được giảm lãi suất là 
6.000 tỷ, số tiền lãi đã giảm 4 tỷ đồng; thực hiện an 
sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với số tiền 2 tỷ đồng; nộp 
thuế cho ngân sách nhà nước 8,7 tỷ đồng. 

Với những kết quả đó, Vietcombank Quảng Ngãi 
đã vinh dự là một trong 15 chi nhánh Vietcombank 
tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Bước 
sang năm 2023, Vietcombank Quảng Ngãi tiếp tục 
phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022 và 
bám sát định hướng chỉ đạo của Trụ sở chính để hoàn 
thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh năm 2023.

Bài: Phan Thị Thu Trang - Ảnh: Trần Sơn Lam Bài và ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Đ/c Nguyễn Danh Phương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh 
phát biểu khai mạc Hội nghị

Ban Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi trao thưởng cho  
các phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

VIETCOMBANK QUẢNG NGÃIVIETCOMBANK THĂNG LONG 
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VIETCOMBANK LONG AN 

Sáng ngày 16/12/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) 
Việt Nam đã phối hợp với BHXH tỉnh Long An 
và các nhà tài trợ thực hiện trao sổ BHXH, thẻ 

BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện 
Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Tham dự chương trình có: ông Trần Đình Liệu 
- Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; ông Trần Sơn - 
Giám đốc BHXH tỉnh Long An và đại diện lãnh đạo các 
đơn vị tài trợ.

Thông qua chương trình, Vietcombank Long An 
cũng đã đóng góp số tiền 70 triệu đồng, thể hiện tinh 
thần trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng trong các 
hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (thứ 11 
từ phải sang), ông Trần Sơn - Giám đốc BHXH tỉnh Long An (thứ 12 
từ phải sang), ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank Long An 

(thứ 10 từ phải sang) và đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ  
trao thẻ BHYT cho người dân

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK TRAO TẶNG SỔ BHYT, THẺ BHYT 
CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

 

VIETCOMBANK CHÍ LINH 

Sáng ngày 21/12/2022, Vietcombank Chí Linh 
phối hợp cùng BHXH thành phố Chí Linh trao 
tặng thẻ BHYT cho 250 người dân có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền tài 
trợ là 50.287.500 đồng. 

Đây là món quà an sinh xã hội ý nghĩa của 
Vietcombank Chí Linh, giúp cho người dân nghèo có 
hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ y 
tế, góp phần mở rộng diện tích bao phủ BHYT trên địa 
bàn thành phố Chí Linh.

Bài và ảnh: Vũ Thị Hiền

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo -  
Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện chủ trương “BHXH, BHYT toàn dân” 
của Đảng và Nhà nước, các chi nhánh Vietcombank đã tổ chức tặng sổ BHXH, 
thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đặng Hoàng Lương - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở Vietcombank Chí Linh (thứ 2 từ trái sang) trao số tiền
 mua tặng BHYT cho ông Trần Đại Nghĩa - Giám đốc BHXH 

thành phố Chí Linh (ngoài cùng bên trái)

Bài và ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK ĐẮK LẮK 

Chiều 20/12/2022, Vietcombank Đắk Lắk đã 
phối hợp cùng BHXH Việt Nam tổ chức trao 
sổ BHXH và thẻ BHYT cho người dân có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk 
Lắk. 

Tham dự chương trình có: ông Chu Mạnh Sinh 
- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH 
Việt Nam; ông Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng 
ủy, Phó Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk; các ông, bà 
trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Về 
phía lãnh đạo địa phương có: ông Nguyễn Công Văn 

Đại diện BHXH Việt Nam trao tặng sổ BHXH cho các trường hợp
 có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam đã trao tặng 20 sổ BHXH và 120 thẻ BHYT cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Được biết, trong đợt này, BHXH Việt Nam 
hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 200 sổ BHXH và 720 thẻ BHYT với tổng trị giá gần 650 triệu đồng.

- Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar; ông Nguyễn Khắc Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Lắk, đại diện BHXH 
huyện Cư Mgar, đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Ea Pốk, xã Cư Suê, xã Quảng Tiến. Về phía đại diện các nhà tài 
trợ ngoài Vietcombank còn có đại diện lãnh đạo các ngân hàng: MB Bank, Vietinbank, Agribank, BIDV trên địa 
bàn cùng phóng viên báo, đài trung ương và địa phương tới dự, đưa tin.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Ánh Hồng 

VIETCOMBANK AN GIANG 

Ngày 27/12/2022, Vietcombank An Giang đã 
phối hợp với BHXH tỉnh An Giang trao tặng 
180 thẻ BHYT trị giá hơn 72 triệu đồng cho 

người dân có hoàn cảnh khó khăn.  

Đây là hoạt động thiết thực để hỗ trợ cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm vơi bớt gánh nặng 
chi phí khám chữa bệnh nhờ có thẻ BHYT khi không 
may ốm đau, bệnh tật. Nguồn kinh phí hỗ trợ được vận 
động từ tập thể người lao động tại Chi nhánh. 

Hoạt động ý nghĩa này thể hiện nét đẹp truyền 
Người dân nhận sổ BHXH, thẻ BHYT do BHXH tỉnh  

và Vietcombank An Giang trao tặng

thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, thể hiện nét đẹp nhân văn sẵn sàng chia sẻ chung tay vì cộng đồng của 
cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank. Những chiếc thẻ BHYT như món quà ý nghĩa ấm áp tình người 
gửi đến người dân khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về.

Bài và ảnh: Minh Hằng
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Tết Qúy Mão

     

Bài và ảnh: Nguyễn Minh Yến
Bài và ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Trao quà Tết cho 
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

VIETCOMBANK VIETCOMBANK
MÓNG CÁI

Vừa qua, Vietcombank đã trao tặng 50
suất quà trị giá 50 triệu đồng cho bệnh nhân 
có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Huyết học - 

Truyền máu Trung ương nhân dịp chương trình 
“Xuân yêu thương”. 

Ngày 28/12/2022, Vietcombank Móng Cái 
phối hợp cùng UBND huyện Đầm Hà, 

tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao 2 căn nhà 
tình thương cho ông Ngô Văn Vụ tại thôn 

Tân Đông, xã Quảng Tân và ông Tằng Tắng 
Phùng tại bản Thanh Bình, xã Quảng Lâm.

Vietcombank tặng 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho 
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Tham dự chương trình, về phía Viện Huyết 
học - Truyền máu Trung ương, có ThS. Lê Lâm - 
Phó Viện trưởng; ThS. Nguyễn Thành Linh - Phó 
Trưởng phòng Công tác xã hội; phía Vietcombank 
có bà Phạm Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Công 
đoàn Vietcombank, Trưởng Văn phòng Công 
đoàn. 

Vietcombank tiếp tục khẳng định cam kết 
sẽ luôn là ngân hàng phát triển bền vững vì cộng 
đồng, tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh 
xã hội, góp phần đưa hình ảnh của ngân hàng đến 
gần hơn với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Móng Cái (thứ 2 từ phải sang) trao kinh phí 

xây dựng nhà ở cho hộ ông Ngô Văn Vụ

Vietcombank Móng Cái cũng trao tặng 20 
suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện 
Đầm Hà trong chương trình “Vietcombank chung 
tay vì người nghèo”.

Trong thời gian tới, Vietcombank Móng 
Cái sẽ tiếp tục trao tặng quà Tết cho các gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền Đông tỉnh 
Quảng Ninh với mong muốn góp phần giúp các 
gia đình đón Tết ấm no. 

V            
__ ới mong muốn góp phần mang đến một cái Tết đầy đủ, ấm áp   
và trọn vẹn. Các chi nhánh Vietcombank trên cả nước đã cùng 
chung tay thực hiện chương trình trao yêu thương đến các bệnh 

nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng những suất quà ý nghĩa. 

KẾT NỐI
VIETCOMBANK TẶNG QUÀ

Tết Qúy MãoTết Qúy Mão

Bài và ảnh: Bùi Thị Ngọc Tigôn

Bài và ảnh: Nguyễn Huyền Linh

VIETCOMBANK
BẮC ĐÀ NẴNG

VIETCOMBANK
QUẢNG NINH

Bà Hoàng Thị Hằng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Bắc Đà Nẵng (ở giữa) trao bảng tượng trưng 100 triệu 

đồng quà Tết cho người nghèo cho đại diện 
lãnh đạo quận Liên Chiểu

Ông Hoàng Quốc Chiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Quảng Ninh (ngoài cùng bên phải) trao tặng 

chi phí xây dựng xây dựng 2 khu vui chơi cho trẻ em 
trên địa bàn huyện Cô Tô trị giá 150 triệu đồng

Ngày 04/01/2023, Vietcombank Bắc Đà Nẵng 
phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 
Liên Chiểu tặng 200 suất quà cho người dân 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 01/01/2023, Vietcombank Quảng Ninh 
phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, 
Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương 
trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” năm 
2023 tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 

Vietcombank nói chung và Vietcombank 
Bắc Đà Nẵng nói riêng luôn quan tâm thực hiện 
công tác an sinh xã hội, thể hiện đúng tinh thần 
dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, lan tỏa ngọn lửa 
yêu thương trong cộng đồng và xã hội.

Chương trình “Xuân biên cương – Tết hải 
đảo” là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách 
nhiệm của cán bộ nhân viên Vietcombank Quảng 
Ninh và lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đối với 
nhân dân các địa bàn biên giới hải đảo, chung tay 
cùng người dân khắc phục khó khăn, luôn đoàn 
kết, đồng lòng cùng chính quyền xây dựng một xã 
hội giàu đẹp, văn minh; đồng thời góp phần xây 
dựng hình ảnh ngân hàng xanh, một Vietcombank 
gần gũi thân thiện, biết sẻ chia với cộng đồng.  

KẾT NỐI
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & ĐÀO TẠO

Bài và ảnh: Bùi Hồng Hải

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
CÁN BỘ THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC GIÁM SÁT 
VÀ KIỂM TOÁN NỘI 

BỘ TRONG HỆ THỐNG Ông Lại Hữu Phước - Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank 
phát biểu tại Hội nghị

Từ ngày 19 - 25/12/2022 Vietcombank đã 
tổ chức thành công Hội nghị “Tập huấn 

nghiệp vụ dành cho cán bộ Ban Kiểm soát 
năm 2022” nhằm nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực thực hiện công tác giám sát 
và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng. 

VIETCOMBANK

Tham dự khóa tập huấn có ông Lại Hữu Phước - 
Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank; Phó Giáo 
sư, Tiến sĩ - Nhà giáo Nhân dân Kiều Hữu Thiện - 

Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực 
Vietcombank. Các giảng viên của chương trình: Thượng 
tá Trần Việt Dũng - Bộ Công An, ông Hoàng Nam Tiến - 
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, bà Phạm 
Thúy Vân - Chuyên gia đào tạo cao cấp công ty TUV Nord 
Việt Nam, các giảng viên nội bộ đến từ các Ban triển khai 
dự án RTOM, GLIMS, Trung tâm thanh toán, Phòng Kiểm 
toán nội bộ (KToNB), Phòng Giám sát và Kiểm tra hoạt 
động (GS&KTHĐ) cùng sự tham gia của hơn 80 lãnh đạo, 
cán bộ các phòng thuộc Ban Kiểm soát Vietcombank.

Trong giai đoạn 2020 - 2022, đội ngũ nhân sự của 
phòng KToNB và phòng GS&KTHĐ tiếp tục có sự thay đổi 
do tuyển dụng một số cán bộ từ đơn vị bên ngoài hoặc 
điều động bổ sung một số cán bộ từ các đơn vị trong hệ 
thống. Trong giai đoạn này tình hình tội phạm và vi phạm 
pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng có những diễn biến 
phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân 
hàng trong nước, mặt khác Vietcombank đang trong giai 
đoạn triển khai chương trình hành động Chuyển đổi số 
tổng thể và toàn diện, nhiều dự án lớn đã và đang triển 
khai như: dự án RTOM, GLIMS, ERP, IFRS 9, TAP..., đòi hỏi 
các cán bộ của Ban Kiểm soát cần được đào tạo cập nhật 
kiến thức thường xuyên để đáp ứng yêu cầu công việc.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & ĐÀO TẠO

Ông Lại Hữu Phước - Trưởng Ban Kiểm soát (thứ 6 từ trái sang) và 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ - Nhà giáo Nhân dân Kiều Hữu Thiện - Giám đốc 
Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank (thứ 6 
từ phải sang) chúc mừng 10  học viên có kết quả học tập xuất sắc 

Bà La Thị Hồng Minh - Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng phòng 
Giám sát và Kiểm tra hoạt động (ngoài cùng bên phải) và bà Trần 
Mỹ Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng Kiểm toán nội bộ 

(ngoài cùng bên trái) chúc mừng các học viên có đóng góp cho sự 
thành công của khóa học

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng toàn bộ cán bộ 
tham dự Hội nghị

đóng góp ý kiến trong suốt quá trình đào tạo, góp phần 
tạo nên thành công của Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ 
dành cho cán bộ Ban Kiểm soát năm 2022”. Ông cũng chỉ 
đạo các đơn vị trong Ban Kiểm soát phối hợp với Trường 
Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nội bộ thông 
qua việc đổi mới hình thức giảng dạy, tăng cường các nội 
dung đào tạo chuyên sâu, gắn với yêu cầu công việc.

Hội nghị tập huấn kết thúc thành công tốt đẹp, đã 
tạo cơ hội cho các học viên trau dồi nâng cao kiến thức, 
kỹ năng trong công việc, đồng thời trao đổi, thảo luận về 
kinh nghiệm thực tế, từ đó gia tăng chất lượng và hiệu 
quả công tác giám sát và kiểm toán nội bộ trong hệ thống 
Vietcombank.

Các nội dung đào tạo, cập nhật kiến thức bao gồm: 
phổ biến về tình hình tội phạm kinh tế liên quan đến lĩnh 
vực ngân hàng, bất động sản và trái phiếu, kỹ thuật thu 
thập thông tin, phỏng vấn điều tra; Chuyển đổi số trong 
hoạt động ngân hàng và các rủi ro công nghệ; truyền 
thông về các dự án RTOM, GLIMS của Vietcombank; cập 
nhật các quy định về quản lý ngoại hối; quy chế kiểm toán 
nội bộ của Vietcombank; chia sẻ kinh nghiệm và phổ biến 
các vấn đề cần lưu ý trong công tác kiểm toán nội bộ và 
giám sát hoạt động. Ngoài ra các học viên được đào tạo 
kỹ năng về kiểm soát cảm xúc trong công việc cũng như 
trong cuộc sống.

Đây là chương trình có ý nghĩa và  thiết thực đối 
với đội ngũ cán bộ làm công tác giám sát và kiểm toán nội 
bộ trong hệ thống.

Các học viên tham gia hội nghị tập huấn đánh giá 
chương trình tập huấn, đào tạo ngày càng chuyên nghiệp, 
bài bản và thiết thực: không chỉ trang bị đầy đủ kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng mà cả phương pháp, kỹ 
năng làm công việc giám sát, kiểm toán nội bộ. Các giảng 
viên nội bộ đã giúp các học viên hiểu rõ hơn và nắm chắc 
các bước trong quy trình nội bộ tại Vietcombank, hạn chế 
tối đa các rủi ro và sai phạm phát sinh.

Phát biểu bế giảng, ông Lại Hữu Phước - Trưởng 
Ban Kiểm soát Vietcombank đã bày tỏ sự cảm ơn tới Ban 
lãnh đạo Vietcombank, Trường Đào tạo và các Ban triển 
khai dự án, các phòng, ban tại Trụ sở chính đã phối hợp 
thực hiện thành công khóa đào tạo, cũng như các học 
viên đã hăng hái, sôi nổi và chủ động tham gia trao đổi, 
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GÓC PHỔ BIẾN 
PHÁP LUẬT

ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK
BAN HÀNH QUY CHẾ 
CÔNG TÁC DÂN VẬN

Ngày 11/01/2023, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Đảng ủy Vietcombank) 
đã ban hành Quy chế công tác dân vận theo Quyết định số 1685-QĐ/ĐU.

Bài: Tô Thị Ngọc Thoa

Quy chế công tác dân vận gồm 4 Chương và 
19 Điều, xác định trách nhiệm của tập thể, 
cá nhân và phương thức thực hiện công tác 

dân vận của Đảng bộ Vietcombank nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác dân vận; phát huy quyền làm chủ 
của cán bộ, người lao động; tăng cường sự đoàn kết, 
đồng thuận trong đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, 
người đứng đầu các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ 
đối với công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm 
vụ chính trị được giao, phân công rõ lãnh đạo, cán 
bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận.

Căn cứ Quy chế và chức năng, nhiệm vụ của 
mình, các tổ chức đảng trực thuộc có trách nhiệm 
chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy 
chế công tác dân vận của Đảng ủy Vietcombank.

Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng 
hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu 
giúp việc của Đảng ủy Vietcombank, các tổ chức 
đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội 
hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện Quy chế này; định kỳ báo cáo Ban Thường 
vụ Đảng ủy Vietcombank và Ban Dân vận Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hằng năm, các tổ chức đảng trực thuộc, các 
tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị kiểm điểm, 
đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận; kịp 
thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc; nghiêm khắc phê bình, 
kỷ luật những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, 
có vi phạm trong công tác dân vận của Đảng.

VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

VIETCOMBANK VĨNH PHÚC

HỘI THAO VIETCOMBANK

Ngày 17/12/2022, đoàn thể thao Vietcombank Vĩnh Phúc đã tham dự Hội thao khu vực II năm 2022 
được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam.

Trong 02 ngày 17 - 18/12/2022, tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt, Hội thao Vietcomban khu vực VI  
đã diễn ra thành công tốt đẹp.  

ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG HỘI THAO KHU VỰC II NĂM 2022

KHU VỰC VI DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Tại Hội thao, đoàn Vietcombank Vĩnh Phúc với 
gần 30 vận động viên đã tham gia đầy đủ các 
nội dung của Hội thao như: bóng đá nam, kéo 

Hội thao khu vực VI đã thu hút hơn 426 vận 
động viên là cán bộ, công nhân viên đến từ 14 
chi nhánh Vietcombank trên địa bàn khu vực 

Đông Nam Bộ. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 
05 nội dung: bóng đá nam, bóng bàn, cầu lông, quần 
vợt và kéo co.

Tới dự Hội thao, về phía lãnh đạo Vietcombank 
Trụ sở chính có: ông Hồng Quang - Thành viên Hội 
đồng quản trị, Giám đốc Khối Nhân sự kiêm Chủ tịch 
Công đoàn Vietcombank; ông Đặng Hoài Đức - Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank cùng các ông/bà là đại 
diện Ban Giám đốc 14 chi nhánh khu vực VI.

Tại Hội thao Vietcombank khu vực VI, các vận 
động viên đã thi đấu hết với tinh thần đầy nhiệt huyết, 
tuyệt đối tuân thủ các điều lệ, quy định và cống hiến 

Đồng chí Ngô Đức Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành 
Công đoàn Vietcombank (đứng thứ 5 hàng thứ 2 từ trái sang) chụp 

ảnh lưu niệm cùng đoàn vận động viên Vietcombank Vĩnh Phúc 
tham dự Hội thao khu vực II năm 2022

Ông Hồng Quang - Chủ tịch Công Đoàn Vietcombank (ngồi giữa, 
hàng ghế đầu) cùng đại diện lãnh đạo 14 chi nhánh tham dự  

Lễ khai mạc Hội thao khu vực VI

Bài và ảnh: Bùi Duy Anh

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc Giàu

cho khán giả những màn thi đấu đầy kịch tính. Kết 
thúc Hội thao, Ban tổ chức đã tìm ra được những vận 
động viên xuất sắc nhất đại điện khu vực VI tham gia 
chung kết Hội thao Vietcombank.

co, cầu lông, bóng bàn, tennis. Sau một ngày tranh tài 
hết sức căng thẳng, hấp dẫn tại các nội dung thi đấu 
đã đăng ký, đoàn Vietcombank Vĩnh Phúc đã đạt được 
một số kết quả đáng khích lệ như sau: giải Ba đôi nam 
nữ cầu lông, giải Ba đôi nữ cầu lông, giải Ba đôi nam 
bóng bàn, giải Ba đơn nữ cầu lông, giải Ba đơn nam 
tennis…

Đặc biệt trong bộ môn kéo co, Vietcombank 
Vĩnh Phúc đã vượt qua các đối thủ mạnh như  
Vietcombank Tuyên Quang, Vietcombank Lào Cai và 
chỉ dừng bước tại trận chung kết trước Vietcombank 
Hòa Bình để nhận giải Nhì chung cuộc.

Hội thao diễn ra thành công tốt đẹp là cơ hội để 
các cán bộ Vietcombank giao lưu gặp gỡ, tăng cường 
mối quan hệ gắn bó giữa các chi nhánh trong hệ thống 
Vietcombank.
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