


Quý độc giả thân mến,
Trên tay bạn là ấn phẩm Chung NIỀM TIN số 354 với đầy ắp 

thông tin, hình ảnh về các hoạt động của toàn hệ thống Vietcombank 
trong một tháng vừa qua, hoạt động kết nạp đảng viên mới nhân 
dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; công 
bố các Quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự; khai trương các 
Phòng giao dịch mới; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm 
Ngày truyền thống Vietcombank (1/4/1963 - 1/4/2023) và rất 
nhiều thông tin hấp dẫn khác sẽ được gửi đến bạn đọc trong bản 
tin kỳ này.

Là một trong hơn 22.000 CBNV Vietcombank, bạn cũng 
như tôi, chắc hẳn đều vô cùng tự hào và háo hức trước kỷ niệm 
60 năm Ngày thành lập Vietcombank (1/4/1963 - 1/4/2023)  
đang tới dần. Nhân dịp đặc biệt này, trên khắp hệ thống 
Vietcombank đang sôi nổi diễn ra các hội thi, chương trình ý nghĩa 
với những nội dung đa dạng, không chỉ là cơ hội để các cán bộ nhân 
viên Vietcombank hiểu hơn về truyền thống, lịch sử 60 năm của 
Vietcombank mà còn là dịp đặc biệt để chúng ta thể hiện tình yêu, 
niềm tự hào với ngân hàng mình đã gắn bó trong nhiều năm tháng, 
như: cuộc thi “Vietcombank 60 năm: Lan tỏa tự hào - Khát khao 
cống hiến”, giải chạy “Vietcombank Run: Vạn trái tim - Một niềm 
tin”, Hội thao 60 năm Vietcombank hay chương trình hiến máu 
nhân đạo “Vietcombank 60 năm: Trao giọt hồng - Trao yêu thương” 
với mong muốn lan tỏa những giá trị đẹp, góp phần tăng cường 
lượng máu dự phòng quốc gia để phục vụ cấp cứu và điều trị cho 
người bệnh tại các thời điểm cao điểm khan hiếm máu, đồng thời 
xây dựng bền vững hình ảnh một Vietcombank xanh - thân thiện, 
trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi hướng tới Lễ kỷ niệm 
60 năm thành lập Vietcombank (1/4/1963 - 1/4/2023), toàn thể 
CBNV Vietcombank chúng ta hãy tiếp tục nỗ lực, trau dồi năng lực 
bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào 
sự phát triển chung của toàn hệ thống, ghi dấu những thành tựu 
nổi bật không chỉ trên hành trình 6 thập kỷ đã qua, mà còn cả hành 
trình tương lai phía trước.

Cảm ơn bạn vẫn luôn đồng hành cùng Chung NIỀM TIN, 
chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
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BẢN TIN
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  

Vietcombank

Niềm tin sáng mãi

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Vietcombank

Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank tổ chức chương trình Lễ kết nạp đảng viên năm 2023

Vietcombank công bố Quyết định nhân sự tại Trụ sở Chính

Vietcombank tổ chức truyền thông triển khai mô hình hoạt động bán lẻ RTOM  
tại các chi nhánh - khu vực Hà Nội

Vietcombank Quảng Bình xây dựng Đảng bộ vững mạnh góp phần  
đưa hoạt động kinh doanh từng bước phát triển

Nhận quà tặng 2,5% giá trị hợp đồng khi gia hạn và đóng phí bảo hiểm năm thứ 2

Vietcombank Lào Cai được UBND tỉnh Lào Cai tặng Cờ thi đua dành cho tập thể  
có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác thi đua năm 2022

Cuộc thi “Vietcombank 60 năm: Lan tỏa tự hào - Khát khao cống hiến”

Trân trọng, 
 Ban Biên tập

Tòa soan.
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Vietcombank Tân Sơn Nhất dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Nhà Rồng
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TIÊU ĐIỂM

ĐẢNG BỘ TRỤ SỞ CHÍNH 
VIETCOMBANK TỔ CHỨC  

CHƯƠNG TRÌNH  
LỄ KẾT NẠP  

ĐẢNG VIÊN NĂM 2023
Bài và ảnh: Đặng Thành

Ngày 03/02/2023, tại Học viện 
Chính trị Quốc gia (CTQG) 

Hồ Chí Minh, Đảng bộ Trụ sở 
chính (TSC) Vietcombank đã 
tổ chức chương trình Lễ kết 

nạp đảng viên năm 2023  
dành cho 43 quần chúng ưu tú 

của các Đảng bộ bộ phận,  
Chi bộ trực thuộc với mục đích 
tạo ra một đợt sinh hoạt chính 

trị cho quần chúng và  
đảng viên, tăng niềm tự hào 
cho những quần chúng ưu tú 

khi được kết nạp Đảng. 

T ham dự chương trình, về phía 
khách mời có đồng chí (đ/c) 
Trương Công Đắc - Chánh 

Văn phòng Học viện CTQG Hồ Chí 
Minh. Về phía Vietcombank có: 
đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - UVBTV 
Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng 
ủy TSC, Thành viên HĐQT; đ/c Lê 
Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp 
hành (BCH) Đảng bộ Vietcombank, 
Kế toán trưởng. Cùng tham dự còn 
có các đ/c Bí thư, Phó Bí thư, UVBCH 
Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội 
bộ; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên 

Chi bộ, các đ/c là đảng viên, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh 
niên; các đồng chí lãnh đạo, đại diện quần chúng ưu tú của: Ban 
Kiểm tra nội bộ; Trung tâm Xử lý tiền mặt, Ban Tổ chức và Nhân 
sự, Trung tâm Thanh toán, Phòng Quản lý kênh chi nhánh, Phòng 
Quản lý rủi ro hoạt động, Phòng Phòng chống rửa tiền, Phòng 
Chính sách khách hàng bán lẻ, Phòng Phát triển sản phẩm bán 
lẻ, Phòng Phát triển kênh số đối tác, Trường Đào tạo, Phòng Giải 
pháp kênh số bán buôn, Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, Phòng 
Quản lý các đề án công nghệ, Phòng Marketing bán lẻ, Phòng 
ALM, Phòng Pháp chế, Trung tâm Định giá Tài sản.

Tại Lễ kết nạp, các đ/c Bí thư/Phó Bí thư/Chi ủy viên của 
các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TSC - là các đơn 
vị có quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng đã thực hiện các nghi 
thức: công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho các quần 
chúng ưu tú; phân công đảng viên chính thức theo dõi và giúp đỡ 
đảng viên dự bị trong quá trình thử thách 1 năm, phấn đấu trở 
thành đảng viên chính thức.

Các đ/c trong Thường trực Đảng uỷ TSC, BCH Đảng bộ TSC  
cùng Bí thư Chi bộ trực thuộc và các quần chúng ưu tú dâng hoa  

tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu tại Lễ kết nạp, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - UVBTV 
Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC, Thành viên HĐQT 
Vietcombank cho biết: Lễ kết nạp đảng viên lần này được tổ 
chức tại một địa điểm rất đặc biệt là Học viện CTQG Hồ Chí Minh. 
Học viện CTQG Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng cao cấp 
Nguyễn Ái Quốc, đã có lịch sử vẻ vang hơn 73 năm xây dựng, 
trưởng thành và phát triển từ năm 1949. Với số lượng hơn 1.000 

cán bộ, giảng viên, hàng năm Học 
viện đã đào tạo hàng vạn học viên 
tại các lớp cao cấp và trung cấp lý 
luận chính trị. Trong các năm qua, 
có nhiều thế hệ lãnh đạo, đảng viên, 
cán bộ của Vietcombank nói chung 
và TSC Vietcombank nói riêng đã 
được tham gia các khóa đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính 
trị tại Học viện CTQG Hồ Chí Minh. 

Được đứng trong hàng ngũ 
của Đảng, trở thành đảng viên của 
Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm 
vinh dự to lớn, nhưng đó cũng là 
nhiệm vụ hết sức nặng nề, do vậy 
đ/c Bí thư Đảng ủy TSC cũng quán 
triệt và căn dặn các đảng viên mới 
phải luôn luôn ghi nhớ và thực 
hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người 
đảng viên. Đó là: (i) Tuyệt đối trung 
thành với mục đích lý tưởng cách 
mạng của Đảng, chấp hành nghiêm 
chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 
Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao; phục 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy TSC (hàng đầu, thứ 12 từ 
phải sang) và đ/c Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng (hàng đầu, thứ 9 

từ trái sang) chúc mừng các đảng viên mới

TIÊU ĐIỂM

tùng tuyệt đối sự phân công và điều 
động của Đảng. (ii) Không ngừng 
học tập, rèn luyện, nâng cao trình 
độ kiến thức, năng lực công tác, 
phẩm chất chính trị, đạo đức cách 
mạng, có lối sống lành mạnh; đấu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ 
hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí và các biểu hiện tiêu cực 
khác. Chấp hành quy định của BCH 
Trung ương về những điều đảng 
viên không được làm. (iii) Liên hệ 
chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng 
và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân; chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần và bảo vệ quyền 
lợi chính đáng của nhân dân; tích 
cực tham gia công tác quần chúng, 
công tác xã hội nơi làm việc và nơi 
ở; tuyên truyền vận động gia đình 
và nhân dân thực hiện đường lối, 
chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. (iv) Tham gia xây dựng, 
bảo vệ đường lối, chính sách và tổ 
chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, 
giữ gìn đoàn kết thống nhất trong 
Đảng; thường xuyên tự phê bình và 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - UVBTV Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC, 
Thành viên HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Lễ kết nạp đảng viên

phê bình, trung thực với Đảng; làm 
công tác phát triển đảng viên; sinh 
hoạt đảng và đóng đảng phí đúng 
quy định.

Trong chương trình Lễ kết 
nạp, trước giờ khai mạc buổi Lễ, 
các đ/c trong Thường trực Đảng 
uỷ TSC, Bí thư Chi bộ trực thuộc và 
các quần chúng ưu tú đã đến dâng 
hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và dâng hương Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tại phòng tưởng niệm Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên 
của Học viện CTQG Hồ Chí Minh. 
Trước đó, vào sáng cùng ngày, Ban 
Thường vụ Đảng ủy TSC cũng đã tới 
dâng hương tại Phủ Chủ tịch.

Sau nửa ngày làm việc trên 
tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, 
khoa học, Lễ kết nạp đảng viên mới 
của Đảng bộ TSC Vietcombank đã 
thành công tốt đẹp.
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SỰ KIỆN

VIETCOMBANK CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 
NHÂN SỰ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH

Bài: Mỹ Trang - Ảnh: Duy Thanh

Ông Phạm Quang Dũng - UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư  
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao Quyết định 

chúc mừng tân Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và phân tích  
Trụ sở chính Vietcombank

Tham dự buổi Lễ, có: ông Phạm Quang Dũng - 
UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó 

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; ông Hồng Quang - 
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự; ông 
Colin Richard Dinn - Giám đốc Khối Công nghệ thông 
tin và chuyển đổi số; ông Trần Thanh Nam - Giám đốc 
Khối Vận hành, Giám đốc đổi mới sáng tạo cùng đại 
diện lãnh đạo các phòng/ban/trung tâm Trụ sở chính 
có liên quan.

Tại buổi Lễ, đại diện Ban Tổ chức & Nhân sự đã 
công bố Quyết định của HĐQT Vietcombank về việc 
tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, tại Quyết 
định số 304/QĐ-VCB-TCNS ngày 16/2/2023, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank đã quyết định tuyển dụng và bổ 
nhiệm ông Nguyễn Quang Huy - nguyên Giám đốc 
công nghệ, Công ty Vinfast (thuộc tập đoàn Vingroup) 
giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và phân tích 
Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam kể từ ngày 20/2/2023.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Phạm Quang Dũng - 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh giá cao quá trình 
công tác và những kinh nghiệm về phân tích dữ 
liệu của ông Nguyễn Quang Huy, cán bộ được tuyển 

Sáng ngày 20/02/2023, Vietcombank tổ chức Lễ công bố Quyết định nhân sự Giám đốc Trung tâm Dữ liệu  
và phân tích Trụ sở chính.

Ông Nguyễn Quang Huy - tân Giám đốc Trung tâm Dữ liệu  
và phân tích Trụ sở chính phát biểu nhận nhiệm vụ

chọn và giao giữ chức vụ quan trọng trong hệ thống 
Vietcombank. Ban lãnh đạo bày tỏ sự kỳ vọng vào 
nhân sự được tuyển dụng và bổ nhiệm sẽ tiếp tục bổ 
sung thêm cho Trung tâm những nhân sự có năng lực 
về dữ liệu và phân tích để hiện thực hóa các mục tiêu 
chiến lược đã đề ra. 

Chủ tịch HĐQT cũng đề nghị các đơn vị trong 
Khối tạo điều kiện để Giám đốc Trung tâm Dữ liệu 
và phân tích nhanh chóng hòa nhập với công việc tại 
Vietcombank, kịp thời nắm bắt chiến lược hành động 
và chiến lược chuyển đổi số để thực hiện đúng chức 
năng nhiệm vụ trong khai thác và sử dụng dữ liệu của 
ngân hàng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quang 
Huy bày tỏ niềm tự hào khi được Ban lãnh đạo 
Vietcombank tin tưởng lựa chọn và giao trọng trách. 
Tân Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích Trụ sở 
chính Vietcombank cũng cam kết sẽ nỗ lực để chuyển 
biến dữ liệu phân tích nhằm tìm kiếm điểm chạm 
trong nội bộ và bên ngoài, từ đó xây dựng các SPDV 
hoàn chỉnh, giúp các bộ phận có thể sử dụng và biến 
dữ liệu thành giá trị để sử dụng trong công việc hàng 
ngày. 

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, 
BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO PHÒNG MÔ HÌNH VÀ CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RỦI RO

Bài: Minh Yến - Ảnh: Duy Thanh

Sáng ngày 01/02/2023, Vietcombank tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo  
Phòng Mô hình và Công cụ quản trị rủi ro.

Ông Phạm Quang Dũng - UVBTV Đảng ủy Khối DNTW,  
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT (ngoài cùng bên phải)  

trao Quyết định và ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên trái)  

tặng hoa chúc mừng ông Vương Minh Giang - tân Trưởng phòng  
Mô hình và Công cụ quản trị rủi ro

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên phải) trao Quyết định  

và bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên trái)  
tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Vũ - tân Phó Trưởng phòng 

Mô hình và Công cụ quản trị rủi ro

T ham dự có: ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên 
Ban Thường vụ (UVBTV) Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư 
Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông 
Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT; ông Hồng 
Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân 
sự; bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc; đại diện 
lãnh đạo một số phòng ban tại Trụ sở chính (TSC) 
cùng nhân sự được điều động và bổ nhiệm.

Tại buổi Lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng 
Ban Tổ chức & Nhân sự đã công bố Quyết định số  
168/QĐ-VCB-TCNS ngày 27/01/2023, điều động và 
bổ nhiệm ông Vương Minh Giang - Phó Trưởng phòng 
Quản lý rủi ro tín dụng, Trưởng nhóm Định lượng giữ 
chức vụ Trưởng phòng Mô hình và Công cụ quản trị 
rủi ro - TSC Vietcombank kể từ ngày 01/02/2023 và 
Quyết định số 169/QĐ-VCB-TCNS ngày 27/01/2023, 
điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Vũ - Chuyên 
gia Phân tích định lượng - Nhóm Định lượng thuộc 

Phòng Quản lý rủi ro tín dụng giữ chức vụ Phó Trưởng 
phòng Mô hình và Công cụ quản trị rủi ro - TSC 
Vietcombank kể từ ngày 01/02/2023.

Tại buổi Lễ, ông Phạm Quang Dũng - UVBTV 
Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank đã chúc mừng hai nhân sự được bổ 
nhiệm và thể hiện sự kỳ vọng của Ban lãnh đạo với 
việc thành lập Phòng Mô hình và Công cụ quản trị rủi 
ro, là dấu mốc phát triển cho Khối Quản trị rủi ro, góp 
phần xây dựng và phát triển Vietcombank trở thành 
ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất tại Việt Nam, đáp 
ứng chuẩn mực quốc tế tốt nhất về quản trị rủi ro.

Đại diện cho các nhân sự được điều động và bổ 
nhiệm, ông Vương Minh Giang - tân Trưởng phòng Mô 
hình và Công cụ quản trị rủi ro đã bày tỏ lời cảm ơn 
chân thành đến Ban lãnh đạo Vietcombank và cam kết 
sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, xứng 
đáng với trọng trách được Ban lãnh đạo tin tưởng để 
góp phần xây dựng Vietcombank tiếp tục phát triển, 
đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
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LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM 
Phó Giám đốc Vietcombank An Giang

SỰ KIỆN

Bài và ảnh: Võ Nguyên Phương

Ngày 14/02/2023, Vietcombank An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm  
Phó Giám đốc Chi nhánh.

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank  
(thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu và Ban Giám đốc Chi nhánh 

An Giang chúc mừng ông Nguyễn Thành Trung -  
tân Phó Giám đốc Vietcombank An Giang

Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên trái)  
trao Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank  

An Giang cho ông Nguyễn Thành Trung

Tại buổi Lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng 
Ban Tổ chức & Nhân sự Trụ sở chính đã công 
bố Quyết định số 296/QĐ-VCB-TCNS ngày 

09/02/2023 của Tổng Giám đốc Vietcombank về việc 
tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung, 
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Phú Đông 
giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank An Giang kể 
từ ngày 14/02/2023.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Đặng Hoài Đức - Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank chúc mừng ông Nguyễn 
Thành Trung và bày tỏ sự tin tưởng tân Phó Giám đốc 
Vietcombank An Giang sẽ phát huy năng lực, kinh 
nghiệm sẵn có cùng với Ban Giám đốc Vietcombank 
An Giang để xây dựng một tập thể đoàn kết vững 
mạnh và không ngừng phát triển trong thời gian sắp 
tới.

Tại buổi Lễ, ông Dương Du Minh - Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Vietcombank An Giang đã gửi lời cảm ơn 

sâu sắc đến Ban lãnh đạo đã luôn quan tâm đến công 
tác nhân sự và đội ngũ cán bộ của Chi nhánh. Giám đốc 
Dương Du Minh chúc mừng ông Nguyễn Thành Trung 
được bổ nhiệm vị trí mới và tin tưởng ông Nguyễn 
Thành Trung sẽ cùng Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên 
Chi nhánh đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp lại sự 
kỳ vọng và tin tưởng của Ban lãnh đạo Vietcombank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành 
Trung đã cảm ơn sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo, 
đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình, chung sức 
đồng lòng cùng Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên 
Vietcombank An Giang xây dựng Chi nhánh phát 
triển ngày càng vững mạnh, đóng góp vào thành công 
chung của toàn hệ thống Vietcombank.

SỰ KIỆN

VIETCOMBANK MÓNG CÁI  
KHAI TRƯƠNG  

PHÒNG GIAO DỊCH ĐẦM HÀ
Bài và ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Ngày 20/02/2023, Vietcombank Móng Cái 
long trọng tổ chức Lễ khai trương Phòng 

giao dịch Đầm Hà. 

Đến dự có đ/c: Đặng Văn Tuấn - Phó Bí 
thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch 
HĐND huyện Đầm Hà; đ/c Trần Anh 

Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà. Về 
phía Vietcombank có: đ/c Vũ Văn Vĩnh - nguyên 
Giám đốc Vietcombank Móng Cái, Giám đốc 
Vietcombank Đông Quảng Ninh; đ/c Nguyễn Thị 
Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank 
Móng Cái, đ/c Đặng Ngọc Hùng - Chủ tịch CĐCS, 
Phó Giám đốc Vietcombank Móng Cái cùng lãnh 
đạo các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện Đầm Hà, 
các xã thị trấn, doanh nghiệp và khách hàng,...

Với 17 năm hình thành và phát triển, 
Vietcombank Móng Cái hiện có 106 cán bộ nhân 
viên công tác tại 6 phòng nghiệp vụ và 3 phòng 
giao dịch. Tổng quy mô tài sản đạt ~ 11.000 
tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên dưới 200 tỷ đồng. 
Vietcombank Móng Cái hiện là ngân hàng chiếm 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Móng Cái (thứ 2 từ trái sang) và đ/c Đặng Ngọc 
Hùng - Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Vietcombank Móng Cái 
(ngoài cùng bên trái) nhận hoa chúc mừng của Huyện ủy - 

HĐND - UBND huyện Đầm Hà

thị phần lớn nhất miền Đông tỉnh Quảng Ninh, TOP 10 
ngân hàng có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Ninh về huy 
động vốn, thẻ thanh toán, mạng lưới các phòng giao 
dịch và là ngân hàng có thế mạnh trong việc ứng dụng 
công nghệ 4.0 vào phát triển các dịch vụ ngân hàng 
hiện đại. Mở rộng hoạt động mạng lưới là một chiến 
lược quan trọng của Vietcombank Móng Cái, nhằm 
đáp ứng mục tiêu phát triển và tầm nhìn dài hạn của 
Vietcombank tại huyện Đầm Hà và khu vực miền Đông 
Quảng Ninh. Phòng giao dịch Đầm Hà với đội ngũ cán 
bộ tinh thông về nghiệp vụ, đào tạo bài bản về lĩnh vực 
ngân hàng cùng hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại 
sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu tài chính của khách hàng, 
tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trong lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng tại miền Đông tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu cắt băng khai trương Phòng giao dịch Đầm Hà

Phát biểu tại Lễ khai trương, đ/c Trần Anh 
Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà nhấn 
mạnh việc đưa phòng giao dịch của Vietcombank 
Móng Cái tại huyện Đầm Hà đi vào hoạt động sẽ góp 
phần tạo thêm nguồn tín dụng, thêm địa chỉ tin cậy 
để huy động vốn từ nhân dân, phục vụ phát triển sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại trên địa bàn. 
Đồng chí cũng khẳng định trong thời gian tới huyện 
Đầm Hà sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để phòng giao 
dịch hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho người 
dân cũng như doanh nghiệp, góp phần đưa kinh tế xã 
hội của huyện ngày càng phát triển.

Nhân dịp này Vietcombank Đông Quảng Ninh 
và Vietcombank Móng Cái đã trao cam kết hỗ trợ xây 
nhà cho hộ nghèo huyện Đầm Hà, mỗi đơn vị 50 triệu 
đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
- Chi nhánh Móng Cái - Phòng giao dịch Đầm Hà. 

• Địa chỉ khai trương: Số 138 phố Lê Lương, thị 
trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

• Số điện thoại: 0203.3789666
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VIETCOMBANK QUẢNG BÌNH XÂY DỰNG  
ĐẢNG BỘ VỮNG MẠNH GÓP PHẦN ĐƯA  

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN

 Được Đảng bộ Vietcombank Quảng Bình quan tâm lãnh đạo, 
 chỉ đạo, Vietcombank Quảng Bình đã đạt được những kết quả  
khá toàn diện góp phần đưa hoạt động kinh doanh từng bước  
phát triển, tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu và đáp ứng  

nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Bài và ảnh: Hoàng Hồng Quân

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đ/c Trần Hải Châu -  
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao  
Bằng khen của Thủ tướng cho đ/c Nguyễn Thanh Bình -  

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Vietcombank Quảng Bình (ngoài cùng  
bên phải) đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo  

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xác định xây dựng Đảng bộ vững mạnh nhằm 
nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức 
đảng, sức chiến đấu của đảng viên, Đảng uỷ 

Vietcombank Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc các đợt học tập, 
quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị 
quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 
các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành 
(BCH) Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI, 
XII, XIII. Đồng thời, nhân các sự kiện chính trị quan 
trọng của đất nước, địa phương, Đảng uỷ tổ chức tốt 
các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc thi tìm hiểu về 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng 
văn hoá doanh nghiệp, gắn với đạo đức nghề nghiệp, 
bồi dưỡng kiến thức kinh doanh… góp phần giáo dục 
lý tưởng, vun đắp niềm tin trong mỗi cán bộ, đảng 
viên và người lao động trong Chi nhánh.

 Đến nay, Đảng bộ đã có 03 chi bộ trực thuộc 
với 54 đảng viên. Đảng bộ đã kịp thời ban hành kế 
hoạch củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2021 - 2025; 
kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của 
BCH Trung ương khoá XIII về tăng cường củng cố, xây 
dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội 
ngũ đảng viên trong tình hình mới… 

 Đảng uỷ đã đổi mới nội dung, phương thức 
lãnh đạo, lề lối, phương pháp làm việc của cấp uỷ; kịp 
thời ban hành 03 chương trình hành động triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ về xây dựng đội 
ngũ cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 
bộ và đổi mới nội dung, hình thức hoạt động các đoàn 
thể, gắn với xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Nhiều 
phong trào thi đua, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt 
động an sinh xã hội, xây dựng văn hóa doanh nghiệp 
được tổ chức. Từ năm 2020, Vietcombank Quảng Bình 
đã hỗ trợ, đóng góp quỹ Vì người nghèo, đền ơn đáp 

nghĩa, phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân nghèo, 
khắc phục bão lụt, khen thưởng học sinh giỏi, tặng học 
bổng cho học sinh nghèo, xây nhà đoàn kết… với tổng 
giá trị 9,38 tỷ đồng. 

 Những kết quả toàn diện trong lãnh đạo, chỉ 
đạo của Đảng bộ đã góp phần đưa hoạt động kinh 
doanh của Chi nhánh tăng trưởng ổn định, bền vững 
trong giai đoạn vừa qua. Đến cuối năm 2022, tổng 
nguồn vốn huy động đạt 4.478 tỷ đồng (tăng 18,5% 
so với cuối năm 2020); tổng dư nợ vay đạt 6.378 tỷ 
đồng (tăng 42,7% so với cuối năm 2020); chất lượng 
tín dụng được kiểm soát tốt, nợ xấu chỉ chiếm tỷ lệ 
0,03% tổng dư nợ. Lợi nhuận năm 2022 tăng 120% 
so với năm 2020; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách 
nhà nước. 

 Thông qua hoạt động, nhiều tập thể, cá nhân 
đã được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen về hoạt 
động đoàn thể, công tác xây dựng Đảng và hoạt động 
kinh doanh. Đảng bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ 
Khối Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và 
đang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen 
có thành tích xuất sắc 5 năm, giai đoạn 2018 - 2022. 

NHỊP SỐNGSỰ KIỆN

VIETCOMBANK ĐÔNG HẢI PHÒNG 
THÔNG BÁO THAY ĐỔI  

CHI NHÁNH QUẢN LÝ PHÒNG GIAO DỊCH
Bài: Trần Anh Vũ

Vietcombank thông báo thay đổi Chi nhánh 
quản lý Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

1. Phòng giao dịch Thủy Nguyên: 

• Địa chỉ: Số 14 đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, 
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

• Tên Chi nhánh quản lý cũ: Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng.

• Tên Chi nhánh quản lý mới: Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải 
Phòng.

VIETCOMBANK PHỐ HIẾN 
 THÔNG BÁO KHAI TRƯƠNG  

PHÒNG GIAO DỊCH YÊN MỸ II
Bài: Tăng Vũ Thắng

2. Phòng giao dịch Hai Bà Trưng: 

• Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà văn phòng số 149 đường 
Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng.

• Tên Chi nhánh quản lý cũ: Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng.

• Tên Chi nhánh quản lý mới: Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải 
Phòng.

       Vietcombank khai trương Phòng giao dịch Yên 
Mỹ II

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Phố Hiến - Phòng giao dịch Yên Mỹ 2. 

• Địa chỉ khai trương: Km 6+700, Quốc lộ 39A, 
thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

• Ngày khai trương: 13/2/2023.

        Vietcombank Phố Hiến xin trân trọng thông báo 
đến Quý khách hàng, Quý cơ quan được biết để tiện 
liên hệ giao dịch.
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NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK  NAM SÀI GÒN
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 LẦN THỨ IX
NIỀM TỰ HÀO - SỤC SÔI CỐNG HIẾN

Bài và ảnh: Trần Thị Lý

Ngày 01/10/2018, cùng sự non nớt của tuổi trẻ, 
tôi bước chân vào Vietcombank Nam Sài Gòn 
với niềm hào hứng mãnh liệt khi sẽ là nhân 

viên cho Ngân hàng số 1 tại Việt Nam. Vượt qua áp lực 
thời gian đầu, dần dà tôi cảm nhận Vietcombank Nam 
Sài Gòn là nơi làm việc lâu dài mà bản thân sẽ gắn bó. 
Tại đây, tôi được làm, được cống hiến, được đóng góp 
vào tiếng nói chung của một tập thể vững mạnh, được 
Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn đồng hành, quan 
tâm sức khỏe, đời sống, tâm tư.

Và hôm nay, ngày 18/02/2023, một ngày “đặc 
biệt” đẹp trời tại Hồ Tràm, lần đầu tiên tôi được tham 
dự Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn lần thứ IX 
nhiệm kỳ 2023 - 2028 sau hơn bốn năm gắn bó. 29 
tuổi, bản thân đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc 
của cuộc sống, nhưng giờ đây, tôi thực sự như được 
khai sáng thêm một lần nữa, niềm hào hứng đan xen 
sự hồi hộp trào dâng trong không khí nghiêm túc của 
Đại hội.

Tôi đã từng được tham gia nhiều đại hội, hội 
nghị, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được xóa tan cảm 
giác nhàm chán. Thay vì phải nghe những bản báo cáo 
dài với đầy số liệu khó nhớ, tôi được xem một báo cáo 
chi tiết thông qua đoạn video sống động, thu hút. Các 
anh chị trong BCH Công đoàn thực sự đã tạo nên một 
kỳ đại hội hết sức tươi mới, bắt kịp xu thế chuyển đổi 
công nghệ của thời đại 4.0. Hình ảnh Vietcombank 
Nam Sài Gòn được tái hiện trên video clip đầy chuyên 
nghiệp và gần gũi, sự chuyển mình trong kinh doanh, 
trong hoạt động công đoàn của cả tập thể được minh 
họa hết sức rõ nét. 

Với lợi nhuận tạo ra 1.098 tỷ trong năm 2022, 
cán bộ, nhân viên lao động tại Vietcombank Nam 
Sài Gòn ngoài thu nhập cao (bình quân 60,8 triệu/
tháng), còn nhận được các chế độ đãi ngộ khác bằng 
các chương trình thiết thực như: khám sức khỏe hàng 
năm (cán bộ nữ 2 lần/năm), du lịch, nghỉ mát, thăm 
hỏi dịp Tết, hiếu hỉ… Ngoài ra, BCH Công đoàn còn 
luôn lan tỏa niềm yêu thương cùng trái tim nồng hậu, 
sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn 
cảnh khó khăn trong cộng đồng bằng các chương trình 
cụ thể như: thăm hỏi động viên, tặng quà, xây dựng 
nhà tình nghĩa, tặng trang thiết bị cho bệnh viện trong 
mùa COVID-19… Từng hành động, từng con người đã 
tạo ra giá trị nhân văn tươi đẹp trong cuộc sống. 

Đại hội cũng khẳng định, mỗi cán bộ là một 
chiến sĩ nòng cốt trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 
thị trường các ngân hàng ngày càng lớn mạnh trong 
giai đoạn chuyển đổi số. Việc thay đổi tư duy, phong 
cách làm việc, nỗ lực hết mình nhằm thực hiện xuất 
sắc các nhiệm vụ mà trụ sở chính giao luôn là mục tiêu 
trọng tâm mà bản thân mỗi lao động Vietcombank 

Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank  
Nam Sài Gòn tại Đại hội Công đoàn cơ sở Vietcombank  

Nam Sài Gòn lần thứ IX

NHỊP SỐNG

Nam Sài Gòn phải hướng tới. Ban Giám đốc, BCH Công 
đoàn luôn đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ mọi vấn đề khó 
khăn, vướng mắc mà nhân viên gặp phải.

Niềm hào hứng ngày càng được dâng cao khi 
tới phần bầu cử. BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 
được bầu ra, bảo đảm tất cả cán bộ công nhân viên đều 
có quyền tin tưởng, đặt ý chí vào người đại diện quyền 
lợi cho bản thân bằng những phiếu bầu kín, hoàn toàn 
công bằng và minh bạch. Mọi người đều rất hân hoan, 
những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười sáng như 
khẳng định niềm tin của toàn bộ nhân viên vào BCH 
Công đoàn cơ sở khóa mới, một “Khát vọng vươn xa” 
trên con thuyền chung Vietcombank Nam Sài Gòn.

Cuối đại hội, bà Nguyễn Thị Tố Hương - Chủ tịch 
Công đoàn phát biểu những lời đầy tâm huyết, tiếp tục 
dành hết tâm - trí - lực của bản thân để giúp đỡ và bảo 
vệ quyền lợi cho nhân viên, bảo đảm môi trường làm 
việc tốt nhất cho toàn thể lao động. Để có Công đoàn 
cơ sở Vietcombank Nam Sài Gòn vững mạnh, đoàn kết 
và đội văn - thể - mỹ xuất sắc như ngày hôm nay, không 
thể không kể đến sự cống hiến tuyệt vời của Thủ lĩnh 
Công đoàn Nguyễn Thị Tố Hương khi đảm nhận chức 
vụ Chủ tịch Công đoàn xuyên suốt 20 năm. Với sự nhiệt 
tình, tận tâm và tài năng của mình, Thủ lĩnh Công đoàn 
luôn dành thời gian lắng nghe và đáp ứng những yêu 
cầu của nhân viên một cách nhanh chóng và hiệu quả. 
Đồng thời,  Chủ tịch Công đoàn cũng luôn đề cao tính 
công bằng và tôn trọng các quy định pháp luật trong 
quá trình quản lý Công đoàn. Tôi rất tự hào và may 
mắn được làm việc dưới sự chỉ dẫn của một người 
lãnh đạo tuyệt vời và luôn mong muốn được học hỏi, 
hướng tới những giá trị tốt đẹp mà chị mang lại.

Toàn thể cán bộ nhân viên bỏ phiếu bầu cử BCH Công đoàn cơ sở 
nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bà Nguyễn Thị Tố Hương (thứ 5 từ phải sang) - đại diện BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát biểu trước Đại hội

Ngày 18/02/2023, Vietcombank Nam Sài Gòn  
tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau cùng, tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới cấp 
ủy Ban Giám đốc, BCH Công đoàn về những giá trị 
vô cùng quý báu đã mang lại cho toàn bộ nhân viên 
trong suốt thời gian qua bằng những sự nỗ lực không 
ngừng nghỉ của mình. Chính cái nôi Vietcombank Nam 
Sài Gòn đã nuôi dưỡng, rèn giũa tôi trưởng thành hơn 
trong suy nghĩ, đổi mới trong phong cách làm việc. 
Được tham gia Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IX, tôi 
tự nhắc nhở bản thân mình phải biết quý trọng những 
gì mà bản thân đang có, phải biết nỗ lực phấn đấu 
nhiều hơn trong công việc vì tôi đang sống trong môi 
trường hết sức công bằng, chuyên nghiệp, đầy tình 
yêu thương được xây dựng vững mạnh bởi Ban Giám 
đốc, BCH Công đoàn cơ sở.

Ngày 18/02/2023, khung cảnh Hồ Tràm tuyệt 
đẹp, Vietcombank Nam Sài Gòn tuyệt vời! Tôi nguyện 
cống hiến hết mình!
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Bài và ảnh: Nguyễn Quốc Bính

 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
LẦN THỨ II,  NHIỆM KỲ 2023 - 2028 

Đại hội vinh dự đón tiếp đ/c Huỳnh Song Hào 
- Ủy viên BCH Công đoàn Vietcombank; đ/c 
Nguyễn Văn Phương - Ủy viên BCH Đảng 
bộ Vietcombank, Bí thư Chi bộ, Giám đốc 

Vietcombank Thủ Thiêm; cùng các đồng chí là Phó Giám 
đốc Chi nhánh và hơn 80 đoàn viên Công đoàn tham dự.

Tại Đại hội, thay mặt BCH Công đoàn cơ sở nhiệm 
kỳ 2017 - 2023, đ/c Trần Thanh Hà - Chủ tịch Công đoàn, 
Phó Giám đốc đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động 
Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng 
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; đ/c Nguyễn Thanh Hà 
- UV BCH Công đoàn, Trưởng Phòng giao dịch Sala trình 
bày báo cáo kiểm điểm BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 
2017 - 2023; đ/c Hồ Văn Sáng - Phó Chủ tịch Công đoàn, 
Trưởng phòng Kế toán báo cáo công tác kiểm tra giám sát 
của UBKT Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023. 

Đ/c Huỳnh Song Hào - UV BCH Công đoàn Vietcombank  
(ngoài cùng bên phải) và đ/c Nguyễn Văn Phương - UV BCH Đảng 

bộ Vietcombank, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh (ngoài cùng bên 
trái) chụp lưu niệm cùng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

VIETCOMBANK THỦ THIÊM

NHỊP SỐNG

Đại hội đã nghe tham luận của các tổ Công đoàn 
về vai trò công tác nữ công trong hoạt động Công đoàn, 
đồng thời bầu ra BCH Công đoàn cơ sở, Ủy ban Kiểm tra 
nhiệm kỳ 2023 - 2028 thông qua Nghị quyết và giao BCH 
nhiệm kỳ mới triển khai thực hiện góp phần hoàn thành 
vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ 
2023 - 2028, tích cực thi đua, phấn đấu lập thành tích 
chào mừng 60 năm thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp 
tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Vietcombank, Đại 
hội Công đoàn lần thứ VII Công đoàn Ngân hàng Việt 
Nam…

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, 
Đại hội đã thực hiện đầy đủ chương trình đề ra và đã kết 
thúc thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn cơ sở Vietcombank Thủ Thiêm  
lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

NHỊP SỐNG

NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2023 

Vừa qua, các chi nhánh Vietcombank đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 và triển khai nhiệm 
vụ kinh doanh 2023. Các chi nhánh đã báo cáo tổng kết thành tích 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.

VIETCOMBANK THỦ THIÊM Bài và ảnh: Nguyễn Quốc Bính

Ban Giám đốc trao khen thưởng cho tập thể đạt thành 
tích xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2022

Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Vietcombank và được  
sự chấp thuận của Chi ủy Vietcombank Thủ Thiêm, ngày 18/02/2023, Công đoàn cơ sở Vietcombank 

Thủ Thiêm long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Tại Hội nghị, đ/c Giám đốc Chi nhánh đã phát động thi đua năm 2023 đến toàn thể người lao động và tổ 
chức ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 giữa đại diện người lao 
động và đại diện người sử dụng lao động.

V ào sáng ngày 18/02/2023, Vietcombank Thủ Thiêm 
trang trọng tổ chức Hội nghị Người lao động và triển khai 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2023. Tham dự Hội nghị có 

đ/c Nguyễn Văn Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, 
Bí thư Chi bộ Vietcombank Thủ Thiêm, Giám đốc Chi nhánh; đ/c 
Trần Thanh Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở; các đồng chí Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng cùng 
toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động Vietcombank Thủ 
Thiêm.

Năm 2022 là năm đầy thách thức của nền kinh tế Việt 
Nam nói chung và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của ngân hàng 
nói riêng. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán 
bộ nhân viên, người lao động Vietcombank Thủ Thiêm chung 
sức cùng với Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở đã cùng vượt qua 
khó khăn, đạt được một số thành tích đáng khích lệ, góp phần 
tạo sự ổn định, vững chắc của Vietcombank. 

Hội nghị đã thông tin đến người lao động về kết quả, 
thành tích hoạt động kinh doanh của Vietcombank cũng như Chi 
nhánh Thủ Thiêm năm 2022, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành 
lập Vietcombank. Nhiều tập thể, cá nhân đã được vinh danh vì 
có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2022. Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023
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Sáng ngày 11/02/2023, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, 
Vietcombank Nam Hải Phòng đã long trọng tổ chức Hội 
nghị Người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 

năm 2023 với sự tham gia của các đồng chí trong Ban Giám đốc, 
lãnh đạo các phòng/ban và toàn thể cán bộ nhân viên trong toàn 
Chi nhánh.

Tại Hội nghị tổng kết, Vietcombank Nam Hải Phòng đã 
vinh danh các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
kinh doanh năm 2022. Ngoài ra, Hội nghị cũng được lắng nghe 
các tham luận, đề xuất của các phòng/ban chuyên môn nhằm tìm 
ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi bộ chỉ tiêu kinh doanh của 
Chi nhánh trong năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hoàng Cương - Giám đốc Vietcombank Nam Hải Phòng ghi nhận những 
đóng góp của toàn thể cán bộ nhân viên Chi nhánh trong năm 2022, đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm 
vụ kinh doanh mới cho năm 2023. 

Trước đó vào ngày 09/01/2023, Vietcombank Nam Hải Phòng đã vinh dự nhận Cờ thi đua dành cho Chi 
nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 trong toàn hệ thống Vietcombank. 

VIETCOMBANK MÓNG CÁI Bài và ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Vừa qua, ngày 12/02/2023, Vietcombank Móng Cái long 
trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 
năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023. 

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư 
Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Móng Cái; đ/c Đặng Ngọc Hùng - 
Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các đồng chí lãnh đạo 
phòng cùng toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động của 
Vietcombank Móng Cái.

Năm 2022, Vietcombank Móng Cái đã hoàn thành tốt  
các nhiệm vụ được giao. Tổng quy mô tài sản sinh lời đến 
31/12/2022 đạt trên 11.160 tỷ đồng, lợi nhuận trên 188 tỷ 
đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,3%. Vietcombank Móng Cái được 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Móng Cái (hàng đầu, bên trái) và đ/c 

Đặng Ngọc Hùng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở ký kết giao ước thi đua

Tập thể cán bộ nhân viên Chi nhánh chụp ảnh lưu niệm 
tại Hội nghị Người lao động 2023

NHỊP SỐNG

TỔ CHỨC 
LỄ KẾT NẠP
ĐẢNG VIÊN MỚI 

VIETCOMBANK BẮC HÀ NỘI
Bài và ảnh: Nguyễn Đức Anh
 

NHỊP SỐNG

 Các quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng chụp ảnh với  
Ban Giám đốc

Được sự đồng ý của Đảng ủy Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), 
sáng ngày 02/02/2023, tại Trụ sở Chi 

nhánh Chi bộ Vietcombank Bắc Hà Nội đã long 
trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 03 quần 
chúng ưu tú là đ/c Nguyễn Đức Anh, đ/c Lưu Thị 
Hồng Hạnh và đ/c Nguyễn Tuấn Giang.

Tham dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Quang Hưng 
- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Bắc Hà Nội; 
đ/c Nguyễn Trọng Khoa - Phó Bí thư Chi bộ, Phó 
Giám đốc, đ/c Lương Thị Thanh Thuỷ - Chủ tịch 
Công đoàn, Phó Giám đốc cùng toàn thể đảng viên 
của Chi bộ và quần chúng ưu tú của Chi nhánh.

Tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Quang Hưng - Bí thư 
Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh đã trao Quyết định kết 
nạp đảng viên và chúc mừng 03 đ/c đảng viên mới 
sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã vinh dự 
được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt 
Nam.

UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; được UBND 
thành phố Móng Cái tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết thủ tục hành chính và 
chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Móng Cái năm 2022. Công đoàn cơ sở Chi nhánh được Liên đoàn Lao động 
tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ 
chức Công đoàn vững mạnh năm 2022. Lực lượng tự vệ của Chi nhánh được UBND thành phố Móng Cái tặng 
Giấy khen trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Tại Hội nghị cũng đã tổng kết khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2022; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2025; đồng thời bầu đại biểu dự 
Hội nghị Người lao động Vietcombank năm 2023.

Kết thúc Hội nghị, đ/c Giám đốc Chi nhánh đã phát động thi đua năm 2023; đồng thời tổ chức ký kết giao 
ước thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 giữa đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Giám 
đốc Chi nhánh và đ/c Đặng Ngọc Hùng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

VIETCOMBANK NAM HẢI PHÒNG Bài và ảnh: Nguyễn Minh Vương
 

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ 
quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
các đ/c đảng viên mới đã tuyên thệ, nguyện trung 
thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, 
thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đảng 
viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng và 
sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của 
người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp lần này đã bổ sung thêm cho Chi 
bộ Vietcombank Bắc Hà Nội 03 đảng viên trẻ, có 
trình độ, có năng lực, đóng góp vào sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của 
Đảng đối với đơn vị.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 
03/02/2022), vừa qua, tại các chi nhánh 
Vietcombank đã tổ chức Lễ kết nạp  
đảng viên mới.

VIETCOMBANK

14 Chung NIỀM TIN số 354 - Tháng 3/2023 15Chung NIỀM TIN số 354 - Tháng 3/2023 



Đ/c Lê Kỳ - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên 
cho đ/c Đỗ Quang Học

Được sự đồng ý của Đảng ủy Vietcombank 
chiều ngày 22/02/2023, Chi bộ cơ sở 
Vietcombank Đắk Nông đã trang trọng tổ 

chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 01 quần chúng 
ưu tú.

Tham dự buổi lễ có đ/c Lê Kỳ - Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc Vietcombank Đắk Nông; đ/c Trần Phạm 
Như Phương - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc; 
đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên, cùng 
toàn thể đảng viên và các quần chúng ưu tú của Chi 
nhánh.

Đ/c Bạch Thành Long - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh 
 Vietcombank Hà Nam (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang)

 trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho đ/c Hoàng Anh Nam 
(hàng đầu, thứ 6 từ trái sang) -  

Cán bộ Phòng Hành chính Nhân sự Ngân quỹ

Sáng ngày 03/02/2023, Chi bộ cơ sở 
Vietcombank Hà Nam đã trang trọng tổ chức 
Lễ kết nạp đảng viên mới.

Tham dự buổi lễ có đ/c Bạch Thành Long - Bí 
thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Hà Nam cùng các 
đồng chí đảng viên trong Chi bộ, đại diện BCH Đoàn 
Thanh niên và một số quần chúng ưu tú.

Tại buổi lễ, đ/c Bạch Thành Long - Bí thư Chi 
bộ đã đọc, trao Quyết định kết nạp đảng viên và chúc 
mừng đ/c Hoàng Anh Nam - Cán bộ Phòng Hành 
chính Nhân sự Ngân quỹ sau một thời gian phấn đấu, 
rèn luyện đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của 
Đảng Cộng sản Việt Nam.

NHỊP SỐNG

Đảng bộ Vietcombank Chương Dương tổ chức Lễ dâng hoa  
tại đài tưởng niệm V.I Lê Nin

Ông Nguyễn Bá Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh 
 (thứ năm từ trái qua) cùng Ban Giám đốc trao Quyết định  

kết nạp đảng viên mới

Ngày 03/02/2023, Đảng bộ Vietcombank 
Chương Dương đã tổ chức Lễ dâng hoa tại 
đài tưởng niệm V.I Lênin - người sáng lập ra 

Quốc tế Cộng sản. Sau Lễ dâng hoa là Lễ kết nạp cho 07 
đảng viên là những quần chúng ưu tú của các phòng/
ban trong Chi nhánh tại Cột cờ Hà Nội - một địa danh 
thiêng liêng mang trên mình nhiều dấu ấn lịch sử của 
Thủ đô từ thế kỷ 19.

VIETCOMBANK ĐẮK NÔNG
Bài và ảnh: Bùi Thị Trung Anh 
 

VIETCOMBANK HÀ NAM
Bài viết: Trần Thị Thu Hà
 

Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đ/c Hoàng Anh Nam đã đọc 
lời tuyên thệ, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được 
đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời thể hiện 
quyết tâm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm 
chất đạo đức, phát huy vai trò, nhiệm vụ của người 
đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp 
phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Lễ kết nạp đảng viên lần này đã bổ sung thêm 
cho Chi bộ Vietcombank Hà Nam 01 đảng viên trẻ, có 
trình độ, có năng lực, đóng góp vào sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của 
Đảng đối với đơn vị, đồng thời nâng tổng số đảng 
viên của Chi bộ lên 28 đảng viên chính thức.

VIETCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG
Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

 Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Bá Minh - 
Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh đánh giá cao và 
ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của 
những đảng viên mới. Đồng thời yêu cầu đảng viên 
mới tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc 
tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận 
thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây 
dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt 
nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện 
tốt quy định về những điều đảng viên không được 
làm.

NHỊP SỐNG

Tham dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Bá Minh - Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh; đ/c Nguyễn Thị Thu 
Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; đ/c Nguyễn 
Thanh Ngọc - Phó Giám đốc, Ủy viên BCH cùng các 
đảng viên khác trong Đảng bộ. Lễ kết nạp đảng viên 
được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng 
trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng, thay mặt Chi bộ 
Vietcombank Chương Dương, đ/c Nguyễn Bá Minh 
- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh đã trao Quyết 
định kết nạp Đảng cho 07 đồng chí, đồng thời chúc 
mừng và khuyến khích các đồng chí tiếp tục phát huy 
năng lực của mình hơn nữa khi được đứng trong hàng 
ngũ của Đảng.

Tại buổi lễ, các đồng chí đảng viên mới cũng đã 
bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng 
ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng 
tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt 
nhiệm vụ của người đảng viên.

Sự kiện kết nạp đảng viên của Đảng bộ 
Vietcombank Chương Dương góp phần làm cho lực 
lượng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, năng lực 
đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng 
cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.  

Quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng là đ/c 
Đỗ Quang Học - đây là cán bộ có phẩm chất đạo đức 
tốt, có năng lực trình độ chuyên môn vững vàng.

Lễ kết nạp được tổ chức trang trọng và 
nghiêm túc theo đúng Điều lệ Đảng, hướng dẫn của 
Đảng ủy cấp trên. Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kết nạp, 
đ/c Lê Kỳ đã biểu dương sự phấn đấu nỗ lực đồng 
chí đảng viên mới và giao nhiệm vụ cho đảng viên 
mới tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nêu cao tính 
tiên phong gương mẫu, nhiệt huyết, trách nhiệm cả 
trong hoạt động chuyên môn lẫn các phong trào của 
Đảng, đoàn thể.

Tại buổi lễ, đ/c đảng viên mới Đỗ Quang Học đã thể 
hiện quyết tâm cao và hứa sẽ tiếp tục tích cực phấn 
đấu hơn nữa để xứng đáng là người đảng viên, đồng 
thời hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong hoạt 
động kinh doanh được giao.
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GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG KHI GIA HẠN VÀ 
ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM NĂM THỨ 2

KẾT NỐI

Nhận 

Bài: MKTBL - Ảnh: QHCC

Nhằm tri ân những khách hàng đã đồng hành cùng Vietcombank và bảo hiểm FWD Việt Nam, từ ngày 
10/02/2023, Vietcombank phối hợp cùng FWD Việt Nam triển khai Chương trình khuyến mại “Trao gửi tri ân, 
hành trình gắn kết cùng Vietcombank và FWD” với quà tặng 2,5% giá trị hợp đồng bảo hiểm.

Các khách hàng cá nhân đã mua bảo hiểm tại 
Vietcombank và đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của khách hàng 
có phí định kỳ năm thứ 2 đến hạn phải thu từ ngày 
10/01/2023 đến 30/04/2023.

Khách hàng thực hiện đóng phí năm thứ 2 cho 
HĐBH trong thời gian khuyến mại.

Mức phí tối thiểu 20 triệu đồng/HĐBH và được 
được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong 
thời gian khuyến mại.

Quà tặng: Quà tặng là phiếu mua hàng có giá trị 
bằng (=) 2,5% mức phí năm thứ 2 của hợp đồng.

Quý khách vui lòng tham khảo thêm thông 
tin về các sản phẩm bảo hiểm FWD phân phối tại  
Vietcombank trên website hoặc đến các điểm giao 
dịch Vietcombank để được tư vấn. 

*

*

*

*

*

*

*

*

Sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam được 
phân phối tại Vietcombank bao gồm:

FWD Con vươn xa/FWD Con vươn xa 2.0

FWD Cả nhà vui khỏe

FWD Đón đầu thay đổi 2.0/FWD Đón đầu thay 
đổi 3.0

FWD Nâng tầm vị thế/FWD Nâng tầm vị thế 2.0

Từ ngày 10/02/2023 đến hết ngày 30/04/2023.

1. Thời gian khuyến mại:

2. Các sản phẩm áp dụng:

3. Đối tượng áp dụng:
Bạn muốn tìm điểm giao dịch Vietcombank gần nhất? Hay tra cứu thông tin về tỷ giá, 

lãi suất tiết kiệm? Bạn cần hướng dẫn mở tài khoản Vietcombank trực tuyến, kích hoạt  
VCB Digibank hay đổi hạn mức thẻ, khóa thẻ khẩn cấp...

Bạn đang không trong giờ hành chính hay không có nhiều thời gian để đến trực tiếp các 
điểm giao dịch ngân hàng?

KẾT NỐI

Hãy 'CHAT' với trợ lý ảo
VCB DIGIBOT ngay nhé!

BẠN CẦN HỖ TRỢ?

Bài: MKTBL - Ảnh: QHCC

Xin đừng lo lắng, vì bạn có thể “chat” 
với Trợ lý ảo VCB Digibot bất cứ lúc nào để 
được hỗ trợ.

Trợ lý ảo VCB Digibot hiện được tích 
hợp trên website và Fanpage chính thức của  
Vietcombank. Khách hàng chỉ cần bấm vào 
biểu tượng “chat” để bắt đầu tương tác với  
VCB Digibot.

Trợ lý ảo VCB Digibot mang tới cho khách 
hàng những lợi ích thiết thực bao gồm:

Tương tác tức thì, không cần chờ đợi

Hỗ trợ khách hàng online 24/7 hoàn toàn 
miễn phí

Tích hợp trên Fanpage và website

Chuyển tiếp gặp nhân viên hỗ trợ (nếu 
cần).

Việc triển khai Trợ lý ảo VCB Digibot mở ra 
kênh giao tiếp hiện đại, hỗ trợ khách hàng 24/7, 
góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng 
đối với dịch vụ của Vietcombank.

Bạn có thể “chat” với Trợ lý ảo VCB 
Digibot theo các cách sau:

Facebook: Truy cập chức năng “Messenger” 
trên Fanpage Vietcombank

Website: Truy cập biểu tượng “Messenger” 
tại trang chủ Website Vietcombank

Chat ngay với VCB Digibot bằng cách 
quét mã QR

quà tặng
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KẾT NỐI
KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG 

VIETCOMBANK LONG AN 

Ngày 29/01/2023, UBND huyện Mộc Hóa đã tổ chức Lễ khánh thành công trình đường từ UBND  
xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa đến Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn 207 tại  

huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An do Vietcombank tài trợ kinh phí xây dựng 9 tỷ đồng.

Nhân dịp mừng Xuân Quý Mão năm 2023, Vietcombank Long An trao tặng 1.340 phần quà Tết cho hộ 
nghèo, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An. Tổng trị giá phần quà Vietcombank Long 
An trao tặng là 670 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn và 01 căn nhà trị giá 60 triệu 
đồng cho hộ ông Nguyễn Văn Hồng, thuộc đối tượng hộ nghèo tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An.
 

DO VIETCOMBANK TÀI TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG 9 TỶ ĐỒNG

TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH KHÓ KHĂN

Ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank Long An (bên 
trái) đại diện Vietcombank trao bảng tượng trưng tài trợ 

kinh phí xây dựng đường trị giá 9 tỷ đồng cho  
ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa  

(bên phải) tại Lễ khánh thành

Bài và ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Bài và ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Con đường được xây dựng gồm 2 cây cầu bê tông 
cốt thép và đoạn đường có chiều dài gần 4 km, mặt 
đường rộng 3,5 m được láng nhựa. Con đường được 

hoàn thành vào dịp Tết Nguyên đán góp phần tạo nên diện 
mạo mới của huyện Mộc Hóa, không chỉ giúp hoàn thiện 
hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại của 
người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 
đến viếng Đền tưởng niệm, nơi có trên 200 chiến sỹ thuộc 
Trung đoàn 207 đã anh dũng hy sinh.

Cũng nhân dịp này, Vietcombank cũng đã tài trợ 50 
triệu đồng để tặng quà cho các gia đình khó khăn của huyện.

KẾT NỐI
VIETCOMBANK THÔNG BÁO BỔ SUNG

VIETCOMBANK GIA LAI

VÀ CẢI TIẾN MỘT SỐ TÍNH NĂNG 
TRÊN VCB DIGIBANK 

PHỐI HỢP CÙNG FWD VIỆT NAM
 CHI TRẢ BỒI THƯỜNG CHO KHÁCH HÀNG TẠI GIA LAI

Bài: MKTBL

Bài và ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh

Ngày 16/02/2023, Vietcombank Gia Lai phối hợp cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD  
Việt Nam tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm đến bà Nguyễn Thị Cánh (người thân của khách hàng  
Chi nhánh đã mất).

Đ ể tối ưu trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng, Vietcombank đã 
thực hiện bổ sung và cải tiến một số tính năng trên Ngân hàng số VCB Digibank trong 
phiên bản mới nhất:

T ham dự lễ có người thân của khách hàng là 
bà Nguyễn Thị Cánh, về phía FWD Việt Nam 
có bà Vũ Thị Hiên - Quản lý kinh doanh khu 

vực Gia Lai - Kon Tum; về phía Vietcombank Gia Lai 
có ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Phòng giao dịch 
Chư Sê và cán bộ bán hàng tại Vietcombank Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Cánh 
bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Vietcombank và FWD 
Việt Nam đã kịp thời chi trả quyền lợi bảo hiểm, 
chia sẻ những mất mát và giúp gia đình khắc phục 
khó khăn. 

Khách hàng có thể tra cứu lịch trả nợ đối 
với Tài khoản vay của mình tại Vietcombank 
bao gồm: 

- Kỳ trả gốc tiếp theo dự kiến

- Dư nợ gốc đến hạn dự kiến

- Kỳ trả lãi tiếp theo dự kiến

- Dư nợ lãi đến hạn dự kiến

Để thực hiện tra cứu, khách hàng thực 
hiện theo các bước sau:

- Khi khách hàng lập lệnh tra soát đối với giao 
dịch đổi quà VCB Rewards, Vietcombank bổ sung 
thông tin ngày giao dịch gốc cho giao dịch đổi quà 
VCB Rewards để khách hàng tiện theo dõi.

- Sau khi khách hàng hoàn thành cài đặt 
thanh toán sao kê thẻ, Vietcombank sẽ gửi tin OTT 
tới khách hàng.

* Quý khách hãy nhanh chóng cập nhật phiên 
bản mới nhất của ứng dụng VCB Digibank trên 
Android và iOS để trải nghiệm những tính năng mới.

Tra soát giao dịch đổi quà VCB Rewards

Cài đặt thanh toán sao kê thẻ

- Đăng nhập VCB Digibank >> Danh sách tài 
khoản và thẻ >> Tài khoản vay >> Chọn Tài khoản vay 
cần tra cứu >> Bấm vào “Thông tin lịch trả nợ dự kiến”

Ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Phòng giao dịch Chư Sê 
(Vietcombank Gia Lai) ngoài cùng bên phải cùng đại diện FWD 

Việt Nam và người thân của khách hàng tại Lễ chi trả 
 quyền lợi bảo hiểm

Tra cứu lịch trả nợ:

Ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank Long An (thứ 4 từ phải 
sang) trao bảng tượng trưng 80 suất quà Tết trị giá 40 triệu đồng 

cho đại diện UBND xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

M ỗi dịp Tết đến xuân về, Vietcombank Long 
An luôn đồng hành cùng chính quyền địa 
phương chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần đối với người có công với đất nước và bà con 
khó khăn, giúp họ có điều kiện tốt hơn để vui xuân 
đón Tết, góp phần hưởng ứng phong trào “Cả nước 
chung tay vì người nghèo - Không để ai ở lại phía sau”. 
Thể hiện vai trò trách nhiệm đối với cộng đồng của 
Vietcombank.
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KẾT NỐIKẾT NỐI KẾT NỐI

T ham dự buổi lễ tiếp nhận về phía huyện Kim 
Bảng có: ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư 
Thường trực Huyện ủy huyện Kim Bảng; ông 

Phạm Hoàng Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim 
Bảng; ông Lê Văn Đoàn - Chủ tịch Hội Khuyến học 
huyện Kim Bảng và đại diện các cơ quan, tổ chức địa 
phương. Về phía Vietcombank có bà Phan Khánh 
Ngọc - Giám đốc VCC; bà Đỗ Thị Phượng - Phó 
Giám đốc VCC; ông Nguyễn Vũ Hải - Phó Giám đốc 
Vietcombank Hà Nam cùng các cán bộ của VCC và 
Vietcombank Hà Nam.

Tại buổi lễ, đại diện Vietcombank cho biết: 
trong suốt gần 60 năm hình thành và phát triển, 
song hành với chiến lược kinh doanh đúng đắn để 
đạt được những thành tựu vượt trội, khẳng định vị 
thế dẫn đầu trên thị trường, đóng góp tích cực cho 
sự phát triển của nền kinh tế, Vietcombank cũng 
luôn dành sự quan tâm và nguồn ngân sách đáng 
kể cho các hoạt động an sinh xã hội vì sự phát triển 
của cộng đồng. Các hoạt động hướng tới giáo dục 
luôn là một trong những mục tiêu xuyên suốt của 
Vietcombank trong nhiều năm qua để góp phần 
ươm mầm và phát triển thế hệ tương lai.

Một hành động nhỏ nhưng mang lại nhiều 
ý nghĩa, chương trình an sinh xã hội của VCC cùng 
Vietcombank Hà Nam thực hiện vừa thể hiện mong 
muốn của cán bộ Vietcombank được đồng hành với 
các tổ chức địa phương trong các hoạt động chung 
tay vì cộng đồng, thể hiện rõ nét truyền thống 
“tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, 
tính nhân văn - vốn là nét đẹp sẵn có trong văn hóa 
của Vietcombank.

Hoạt động lần này cũng nằm trong chuỗi các 
hoạt động tập thể có ý nghĩa của các đảng viên, đoàn 
viên thanh niên và người lao động của VCC nhân 
dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng và hướng tới chào 
mừng kỷ niệm 60 năm của Vietcombank.

Bà Phan Khánh Ngọc - Giám đốc VCC (thứ 3 từ trái sang) trao tặng 
quà cho Quỹ Khuyến học huyện Kim Bảng

Ông Nguyễn Vũ Hải - Phó Giám đốc Vietcombank Hà Nam (thứ 9 từ 
trái qua) trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, có kết quả học tập và rèn luyện tốt

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
TRAO TẶNG QUÀ CHO QUỸ KHUYẾN HỌC

 HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM 

Ngày 03/02/2023, Trung tâm Hỗ trợ khách hàng (VCC) phối hợp cùng Vietcombank Hà Nam và 
UBND huyện Kim Bảng tổ chức chương trình trao tặng quà cho Quỹ Khuyến học Kim Bảng -  
Hà Nam với tổng trị giá 300 triệu đồng nhân dịp đầu Xuân Quý Mão.

VIETCOMBANK ĐẮK NÔNG 
 TRAO TẶNG 300 TRIỆU ĐỒNG CHO QUỸ KHUYẾN HỌC 

THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NÔNG

Bài và ảnh: Bùi Thị Trung Anh

Bài và ảnh: Vũ Hùng Cương

Bài và ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh 

Sáng ngày 11/02/2023, Vietcombank Đắk Nông cùng Phòng Marketing bán lẻ Trụ sở chính  
Vietcombank đã phối hợp với UBND thành phố Gia Nghĩa tổ chức “Chương trình trao tặng Quỹ 
Khuyến học” thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

Ngày 13/02/2023, Vietcombank Gia Lai đã tài trợ 05 tivi Samsung 55 inch trị giá 50 triệu đồng phục vụ 
công tác dạy và học cho Trường THCS Nguyễn Du tại thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai.

T ham dự buổi lễ, có: bà Bùi Thị Kim Thư - 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa, 
bà Đậu Thị Kim Nhung - Trưởng phòng 

Marketing bán lẻ Vietcombank, ông Lê Kỳ - 
Giám đốc Vietcombank Đắk Nông và các đ/c là 
lãnh đạo phòng, cán bộ Phòng Marketing bán lẻ 
Vietcombank, các đ/c Ban Chấp hành Công đoàn, 
Ban Chấp hành Chi đoàn Vietcombank Đắk Nông 
đến tham dự.

Phát biểu tại chương trình, bà Đậu Thị 
Kim Nhung - Trưởng phòng Marketing bán lẻ 
Vietcombank cho biết: "Với số tiền học bổng trên, 
Vietcombank mong muốn góp phần thực hiện chủ 
trương xã hội hóa giáo dục, hỗ trợ học bổng cho 

P hát biểu tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Minh 
Tuân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám 
đốc Vietcombank Gia Lai nhấn mạnh hoạt 

học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần 
tiếp thêm sức mạnh về vật chất và tinh thần chăm lo 
cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Tuân - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank Gia Lai (bên phải) trao biển tượng trưng số tiền tài 
trợ cho đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du tại buổi 

trao tặng thiết bị dạy và học

Ông Lê Kỳ (ngoài cùng bên trái) và bà Đậu Thị Kim Nhung  
(thứ 2 từ trái sang) trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng  

cho bà Bùi Thị Kim Thư (thứ 2 từ phải sang) - 
 đại diện Quỹ Khuyến học thành phố Gia Nghĩa

VIETCOMBANK GIA LAI 
 TÀI TRỢ TIVI PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC 

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

động hỗ trợ giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn 
được Vietcombank Gia Lai ưu tiên hàng đầu. Nhân dịp 
này Vietcombank Gia Lai trao tặng 05 tivi phục vụ cho 
công tác giảng dạy đặc biệt là các bộ môn tin học, âm 
nhạc, mỹ thuật...

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đại diện Ban Giám 
hiệu nhà trường đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và 
đánh giá cao hoạt động tài trợ của Vietcombank Gia 
Lai đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Đây là 
món quà rất có ý nghĩa đối với các thầy cô và học sinh 
của trường, góp phần hoàn thành tốt công tác dạy và 
học tập đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong những 
năm tiếp theo. 
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VIETCOMBANK MÓNG CÁI  
TRAO TẶNG SỔ BHXH CHO NGƯỜI DÂN 

 CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Bài và ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Ngày 14/02/2023 Vietcombank Móng Cái phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái, Hội Chữ thập đỏ 
thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và  Xã hội thành phố thực hiện chương trình trao tặng sổ BHXH, 
thẻ BHYT cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

C hương tình được tổ chức nhằm hưởng ứng 
phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì 
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

do Thủ tướng Chính phủ phát động, tiếp nối các hoạt 
động đã được Vietcombank phối hợp với Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam thực hiện trong các năm gần đây.

Tới dự chương trình có đ/c Nguyễn Thu Hương 
- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng 
Cái cùng lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Bảo 
hiểm xã hội thành phố. Về phía Vietcombank Móng 
Cái có đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám 
đốc; đ/c Đặng Ngọc Hùng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, 
Phó Giám đốc Chi nhánh.

Tại buổi lễ, Vietcombank Móng Cái đã thực 
hiện trao tặng 39 sổ với số tiền trên 34 triệu đồng cho 

thành phố Móng Cái. Trước đó, đơn vị cũng đã thực 
hiện trao tặng trên 60 triệu đồng để mua sổ BHXH, thẻ 
BHYT đến với người dân còn khó khăn tại các huyện 
Tiên Yên, Hải Hà.

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Thị Thu 
Trang - Giám đốc Vietcombank Móng Cái cho biết: 
“Vietcombank Móng Cái là ngân hàng đứng đầu trên 
địa bàn về quy mô tổng tài sản và hiệu quả kinh doanh. 
Bên cạnh đó, Vietcombank Móng Cái luôn quan tâm 
đến công tác an sinh xã hội, tương thân tương ái, chia 
sẻ với những người dân còn khó khăn. Trong những 
năm tới, Vietcombank Móng Cái giữ vững mục tiêu 
xuyên suốt là hướng tới một ngân hàng xanh, phát 
triển bền vững vì cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội 
của Vietcombank Móng Cái sẽ tiếp tục được đẩy mạnh 
với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, đóng góp 
vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội”. 

Đ/c Nguyễn Thu Hương - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái (thứ 6 từ trái sang)  
và đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Móng Cái (thứ 7 từ phải sang)  

trao tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

KẾT NỐI

Ông Trương Công Thành - Trưởng Phòng giao dịch Châu Thành, 
Vietcombank Tiền Giang (bên phải) trao biểu trưng trị giá  

50 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Vũ

Ông Trương Công Thành - Trưởng Phòng giao dịch Châu Thành, 
Vietcombank Tiền Giang (thứ 4 từ trái sang) cùng chính quyền  

địa phương trao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Vũ 
tại xã Thạnh Phú

Ngày 14/02/2023, Vietcombank Tiền Giang đã phối hợp cùng UBND xã Thạnh Phú tổ chức bàn giao căn nhà 
tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Vũ là thương binh 1/4 (được chính quyền địa phương bình nghị xét chọn) tại 
ấp Cây Xanh, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

KẾT NỐI

T ham dự buổi lễ về phía chính 
quyền địa phương có: bà 
Nguyễn Thị Huyền - Phó Chủ 

tịch xã Thạnh Phú; bà Nguyễn Thị 
Kim Hồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
xã Thạnh Phú. Về phía đơn vị tài trợ 
có ông Trương Công Thành - Trưởng 
Phòng giao dịch Châu Thành,  
Vietcombank Tiền Giang cùng bà 
con lối xóm đến tham dự.

Nhằm thể hiện tinh thần uống 
nước nhớ nguồn, nhớ ơn những 
người đã có công với cách mạng, 
chính quyền địa phương đã đề xuất 
Vietcombank Tiền Giang hỗ trợ gia 
đình 50 triệu đồng xây dựng căn 
nhà tình nghĩa để ông Vũ có nơi 
che mưa che nắng. Căn nhà được 
xây dựng với diện tích 90m2, với 
tổng kinh phí 130 triệu đồng, trong 
đó Vietcombank Tiền Giang tài trợ 
50 triệu đồng và phần còn lại được 
người thân gia đình đóng góp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Trương Công Thành - Trưởng Phòng 
giao dịch Châu Thành - Vietcombank 
Tiền Giang cho biết hàng năm 

Tại buổi lễ, chính quyền địa 
phương và nhà tài trợ cũng đã gửi 
tặng thêm các phần quà nhỏ đến 
gia đình. Phát biểu cảm ơn các 
đơn vị, thương binh Nguyễn Văn 
Vũ bày tỏ lòng biết ơn đến chính 
quyền địa phương và nhà tài trợ 
đã quan tâm hỗ trợ gia đình có nơi 
ở khang trang, sạch đẹp.

Vietcombank luôn thực hiện tốt 
công tác an sinh xã hội cũng như 
chủ trương của Đảng và Nhà nước 
về công tác chăm lo cho những hộ 
nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, gia đình có công với cách 
mạng.

Vietcombank Tiền Giang 
cũng đã tiếp tục đồng hành cùng 
chính quyền địa phương trong 
công tác an sinh xã hội, tài trợ 
kinh phí 150 triệu đồng để xây 
dựng nhà đại đoàn kết, nhà cho 
những hộ gia đình nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn, trao tặng món quà 
thể hiện tinh thần vì cộng đồng.

Bài và ảnh: Lê Công Chuẩn

cho gia đình thương binh tại Tiền Giang 
Vietcombank trao tặng nhà tình nghĩa 
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KẾT NỐI

Bài và ảnh: Đặng Thanh Giang

Vietcombank Đồng Tháp
TRAO NHÀ TÌNH NGHĨA CHO 

 GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH
Bài và ảnh: Lê Văn Hảo 

Vietcombank Bình Dương
TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Tháng 02/2023, Vietcombank Bình Dương đã 
tổ chức thăm hỏi và trao ủng hộ 120 triệu đồng 
tương đương 240 phần quà cho người lao động 

có hoàn cảnh khó khăn tại 06 Doanh nghiệp FDI 
lớn do đơn vị quản lý. 

Ông Nguyễn Thái Minh Quang, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc  
Vietcombank Bình Dương (thứ 3 từ trái sang) trao bảng tượng 

trưng và tiền ủng hộ cho đại diện Công ty TNHH MTV Grand Wood 
(Việt Nam) - ông Wu YingPing - Tổng Giám đốc

Sáng ngày 09/02/2023, Vietcombank Đồng Tháp 
đã trao tặng căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính 
sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 

An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

T ại mỗi chuyến đi, đại diện Đảng ủy - Ban Giám 
đốc Vietcombank Bình Dương đã có những trao 
đổi thân tình cùng Ban lãnh đạo và người lao 

động tại các doanh nghiệp, qua đó thấu hiểu và san sẻ 
phần nào những khó khăn mà doanh nghiệp và người 
lao động đang gặp phải trong công việc và cuộc sống 
thường ngày.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietcombank Bình 
Dương triển khai thực hiện chương trình an sinh xã 
hội ý nghĩa này, đã nhận được sự đánh giá rất cao của 
các doanh nghiệp cũng như lòng biết ơn sâu sắc của 
người lao động về tinh thần nhân văn, tình cảm của 
cán bộ nhân viên Vietcombank Bình Dương nói riêng 
và Vietcombank nói chung, qua đó thể hiện tinh thần 
tương thân tương ái, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa 
nhân văn cao đẹp của Vietcombank.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank  
(thứ 7 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu  

tham gia chương trình 

T ham dự chương trình, về phía Trụ sở chính có: 
bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank; bà Đoàn Hồng Nhung - Phó Giám 

đốc Khối Bán lẻ; bà Nguyễn Thúy Hạnh - Trưởng Phòng 
Quản lý kênh chi nhánh cùng sự hiện diện của lãnh đạo 
và cán bộ một số phòng/trường tại Trụ sở chính. Về 
phía chi nhánh có sự tham gia của Ban Giám đốc và các 
lãnh đạo phòng/điểm bán của các chi nhánh khu vực 
Hà Nội và các thành viên Thường trực Ban triển khai 
thành lập chi nhánh Vietcombank.   

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 
trở thành Ngân hàng số 1 về bán lẻ tại Việt Nam, 
Vietcombank đã hoàn thiện triển khai thí điểm mô 
hình hoạt động bán lẻ (RTOM) tại 30 chi nhánh trong 
phạm vi Dự án RTOM2 trong năm 2022 và đã ghi nhận 
những kết quả bước đầu. Bước sang năm 2023, tại Hội 
nghị triển khai công tác Đảng và nhiệm vụ kinh doanh 
2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã kết 
luận việc triển khai mô hình hoạt động bán lẻ RTOM tại 
các chi nhánh còn lại là trọng tâm chiến lược của toàn 
hệ thống. Nằm trong kế hoạch triển khai, Vietcombank 
tổ chức truyền thông triển khai mô hình hoạt động bán 
lẻ RTOM. Đây là một phần trong kế hoạch triển khai 
mô hình RTOM - Giai đoạn 2.1 tại các chi nhánh khu 
vực Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim 
Oanh - Phó Tổng Giám đốc cho biết dự án RTOM là một 
trong những nội dung quan trọng để thực hiện chiến 
lược chung của Vietcombank là hướng tới vị trí Ngân 
hàng số 1 về hoạt động bán lẻ. Việc triển khai RTOM tại 
30 chi nhánh được đánh giá là 1 trong 10 sự kiện tiêu 
biểu của Vietcombank năm 2022 và chuyển đổi mô 
hình RTOM sẽ là trọng tâm chiến lược trong năm 2023.   

VIETCOMBANK TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG 

Chiều ngày 14/02/2023, tại Trụ sở Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Vietcombank đã tổ chức 
truyền thông triển khai mô hình hoạt động bán lẻ RTOM tại các chi nhánh - khu vực Hà Nội.

Tại buổi truyền thông, các đại biểu đã lắng nghe 
phần trình bày của các giảng viên về tổng quan mô 
hình hoạt động bán lẻ RTOM, bao gồm: mô hình Bán 
hàng & Dịch vụ bán lẻ, mô hình Tín dụng bán lẻ điều 
chỉnh; giới thiệu chi tiết về mô hình hoạt động bán lẻ 
RTOM; hướng dẫn cách thức triển khai tại chi nhánh 
và các bước chuẩn bị trước ngày triển khai chính thức. 

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

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ 

Bài và ảnh: Minh Yến

  
tại các chi nhánh - khu vực Hà Nội 

Ông Phan Duy Phúc - Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp (bên phải) 
trao biểu trưng số tiền trợ  cho ông Thái Văn Thúc 

Căn nhà được trao cho hộ gia đình ông Thái Văn 
Thúc, có diện tích 51m2, nhà sàn bằng gỗ, mái 
lợp tôn ước kinh phí xây dựng là gần 80 triệu 

đồng. Trong đó Vietcombank Đồng Tháp hỗ trợ 50  
triệu đồng, phần còn lại được gia đình đóng góp.

Gia đình ông Thái Văn Thúc là người có công 
với cách mạng, đang gặp khó khăn về nhà ở và được 
địa phương xét tặng nhà tình nghĩa. Cùng với căn nhà 
mới, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương cũng 
tặng các nhu cầu yếu phẩm để giúp gia đình sớm vượt 
qua khó khăn, vươn lên cải thiện đời sống trong thời 
gian tới. 
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 chương trình đào tạo nghiệp vụ
 phát hành thẻ, mở, sử dụng và quản lý tài khoản

Vietcombank Hưng Yên tổ chức 

Bài và ảnh: Trịnh Thu Huệ

Chiều ngày 01/02/2023, tổ Phát triển khách hàng bán lẻ Vietcombank Hưng Yên là đầu mối tổ chức đã tổ 
chức thành công buổi đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ của Chi nhánh.

C Chương trình đào tạo hưởng ứng chiến lược 
Chuyển đổi số của Vietcombank đến năm 
2025, chiến dịch thanh toán không dùng tiền 

mặt và nâng cao nghiệp vụ phát hành thẻ, mở, sử dụng 
và quản lý tài khoản cho cán bộ Vietcombank Hưng 
Yên.

Tham dự chương trình đào tạo có: ông Nguyễn 
Thanh Bình - Phó Giám đốc Chi nhánh, Tổ trưởng tổ 
Phát triển khách hàng bán lẻ; các anh chị là Trưởng/
Phó Phòng khách hàng, Phòng Dịch vụ khách hàng, 
Phòng giao dịch và đông đảo các cán bộ thuộc các 
phòng nghiệp vụ trong Chi nhánh.

Trước tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng 
trên địa bàn về các sản phẩm bán lẻ và diễn biến phức 

tạp của một số đối tượng lợi dụng việc mở tài khoản 
ngân hàng sử dụng vào việc xấu, việc nâng cao nhận 
thức cho cán bộ về các nghiệp vụ thẻ của Vietcombank 
là điều cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao tại thời 
điểm hiện tại. 

Nội dung của buổi đào tạo được đông đảo 
cán bộ đón nhận nhiệt tình và đưa ra các ý kiến 
trao đổi thảo luận sôi nổi, sau chương trình cán bộ 
Vietcombank Hưng Yên đã tự tin hơn khi chào bán sản 
phẩm thẻ đến khách hàng được hiệu quả, góp phần 
vào việc hoàn thành các chỉ tiêu thi đua của Chi nhánh 
cũng như hỗ trợ tối đa khách hàng khi giao dịch với 
Vietcombank.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Vietcombank Hưng Yên
 phát biểu chỉ đạo trong buổi đào tạo

Cán bộ trao đổi trong buổi đào tạo

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc  
Vietcombank Hưng Yên phát biểu trong buổi đào tạo

Cán bộ trao đổi trong buổi đào tạo

VIETCOMBANK HƯNG YÊN
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ  

VỀ CÁC SẢN PHẨM CHO VAY DÀNH CHO  
ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG BÁN LẺ

Bài và ảnh: Trịnh Thu Huệ

N hằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm cho 
vay dành cho đối tượng khách hàng bán lẻ, 
Vietcombank đã ban hành thêm một số gói 

sản phẩm cho vay đối với khách hàng bán lẻ. 

Để nâng cao nghiệp vụ và hiểu chi tiết, cặn 
kẽ sản phẩm cho vay đối với khách hàng bán lẻ, 
Vietcombank Hưng Yên đã tổ chức thành công 
buổi đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ của Chi nhánh 
về các sản phẩm cho vay dành cho đối tượng 
khách hàng bán lẻ, trong đó có các sản phẩm như: 
sản phẩm kinh doanh tài lộc, sản phẩm cho vay 
mua hoàn thiện nhà dự án cho KHCN, sản phẩm 
cho vay người thân cán bộ nhân viên có TSBĐ và 
sản phẩm cho vay thuê/chuyển nhượng BĐS KCN 
dành cho khách hàng SME (không bao gồm khách 
hàng SME nhỏ/siêu nhỏ) giúp cán bộ Chi nhánh tự 
tin hơn khi chào bán các sản phẩm tới khách hàng.

Tham dự chương trình đào tạo có: ông 
Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Chi nhánh, Tổ 
trưởng tổ Phát triển khách hàng bán lẻ; Ban Giám 
đốc và các anh chị là Trưởng/Phó Phòng Khách 

hàng, Phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng giao dịch 
và đông đảo các cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ 
trong Chi nhánh.

Trước tình hình cạnh tranh giữa các ngân 
hàng trên địa bàn về các sản phẩm bán lẻ việc nâng 
cao nhận thức cho cán bộ về các nghiệp vụ cho 
vay dành cho đối tượng khách hàng bán lẻ là điều 
cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao tại thời điểm 
hiện tại. Nội dung của buổi đào tạo được đông đảo 
cán bộ đón nhận nhiệt tình và đưa ra các ý kiến 
trao đổi thảo luận sôi nổi, sau chương trình cán 
bộ Vietcombank Hưng Yên đã tự tin hơn khi chào 
bán sản phẩm đến khách hàng được hiệu quả, góp 
phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu thi đua của 
Chi nhánh cũng như hỗ trợ tối đa khách hàng khi 
giao dịch với Vietcombank.

Ngày 21/02/2023, tổ Phát triển khách hàng bán lẻ của Vietcombank Hưng Yên là đầu mối tổ chức 
đã tổ chức thành công buổi đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ của Chi nhánh về các sản phẩm cho vay 
dành cho đối tượng khách hàng bán lẻ.

KHCN & ĐÀO TẠO KHCN & ĐÀO TẠO

28 Chung NIỀM TIN số 354 - Tháng 3/2023 29Chung NIỀM TIN số 354 - Tháng 3/2023 



ĐƯỢC UBND TỈNH LÀO CAI TẶNG CỜ THI ĐUA DÀNH CHO  
TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN  

CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2022

VIETCOMBANK LÀO CAI   

Bài và ảnh: Đoàn Thanh niên Vietcombank Lào Cai

NIỀM TIN SÁNG MÃI

Sáng ngày 16/02/2023, tại Hội nghị tổng kết 
công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022, triển 
khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và tôn 
vinh điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022, 
Vietcombank Lào Cai vinh dự được UBND tỉnh 
tặng Cờ thi đua dành cho tập thể có thành tích 
xuất sắc trong thực hiện công tác thi đua năm 
2022.

Tham dự Hội nghị có đ/c Phan Văn Hùng - 
Phó Trưởng Ban khen thưởng Trung ương; 
đ/c Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Xuân 
Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 
Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở/
ban/ngành đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị 
ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các 
tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp 
thuộc tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc khối 
thi đua của tỉnh; các tập thể, cá nhân được khen 
thưởng; lãnh đạo các địa phương trong tỉnh. Về 
phía Vietcombank Lào Cai có đ/c Đặng Việt Hùng 
- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Lào Cai.

Với sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc trên mọi 
mặt hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội 
địa phương, tích cực đẩy mạnh phong trào thi 
đua toàn diện tại đơn vị, hoàn thành xuất sắc vai 
trò Trưởng khối thi đua các ngân hàng thương 
mại trong năm 2022, Vietcombank Lào Cai vinh 
dự được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Cờ thi 
đua dành cho tập thể có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện công tác thi đua năm 2022.

Sau hơn 8 năm hoạt động tại địa bàn, 
Vietcombank Lào Cai đã phát triển lớn mạnh 
không ngừng, tiếp tục tăng trưởng quy mô dư nợ, 
huy động vốn trong nhóm ngân hàng đứng đầu 

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Đặng Việt Hùng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc  
Vietcombank Lào Cai (thứ 3 từ phải sang) nhận Cờ thi đua 

dành cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện  
công tác thi đua năm 2022

địa bàn, đi đầu trong phát triển thanh toán không 
dùng tiền mặt, khẳng định vị thế hàng đầu về chất 
lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động và có vị thế cao 
trong hệ thống ngân hàng tỉnh. Nguồn vốn của Chi 
nhánh cung ứng cho thị trường luôn dồi dào, đảm 
bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp 
và người dân. Vietcombank Lào Cai cũng thường 
xuyên quan tâm đến các hoạt động ASXH tại địa 
bàn, chung tay với chính quyền địa phương thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng 
tỉnh Lào Cai ngày càng giàu mạnh.

THAM DỰ LỄ VINH DANH CÔNG TÁC BÁN SẢN PHẨM 
BẢO HIỂM NHÂN THỌ NĂM 2022 

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG   

NIỀM TIN SÁNG MÃI

Bài và ảnh: Diệp Minh Duy 

Về phía Vietcombank Bình Dương có sự tham dự 
và chỉ đạo của ông Nguyễn Thái Minh Quang - 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh cùng các 

thành viên trong Ban Giám đốc. Về phía FWD có sự 
tham dự của bà Trần Thị Tiên - Giám đốc kinh doanh 
cấp cao phụ trách ngân hàng đối tác Vietcombank - 
miền Nam cùng hơn 150 cán bộ nhân viên và cán bộ 
FSC của 02 đơn vị.

Buổi lễ vinh danh đã diễn ra trong không khí 
trang trọng, ấm cúng với các tập thể và cá nhân đạt 
thành tích xuất sắc trong công tác bán bảo hiểm nhân 
thọ 06 tháng cuối năm 2022 đã được vinh danh, khen 
thưởng xứng đáng tại các hạng mục: TOP 3 cán bộ bán 
hàng - Khối Khách hàng, TOP 1 cán bộ bán hàng có 
hợp đồng bảo hiểm với mức phí cao nhất dự án, TOP 2 
phòng có tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm cao nhất. 

Bên cạnh công tác khen thưởng, tại buổi lễ, đại 
diện lãnh đạo của 02 đơn vị đã phát động triển khai 
nhiệm vụ năm 2023 với sự quyết tâm cao độ và tinh 

Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Bình Dương (thứ 2 từ phải sang) cùng ông Nguyễn Võ 
Duy Khương - Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương (thứ 2 từ trái 

sang) nhận khánh chúc mừng từ bà Trần Thị Tiên - Giám đốc kinh 
doanh cấp cao phụ trách ngân hàng đối tác Vietcombank - Miền 
Nam (ngoài cùng bên phải) và ông Trang Ngọc Tuấn - Giám đốc 

phát triển kinh doanh khu vực Bình Dương, Tây Ninh,  
Bình Phước (ngoài cùng bên trái)

Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Bình Dương (ngoài cùng bên trái) cùng bà Trần Thị 
Tiên - Giám đốc kinh doanh cấp cao phụ trách ngân hàng đối tác 

Vietcombank - Miền Nam (ngoài cùng bên phải) trao thưởng cho đại 
diện 2 phòng hoàn thành xuất sắc doanh số bảo hiểm năm 2022

thần tạo động lực mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ nhân 
viên của Vietcombank Bình Dương và chuyên viên 
FSC, qua đó cùng nhau nỗ lực, phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc chỉ tiêu được giao, đóng góp tích cực, hiệu 
quả vào việc thực hiện nhiệm kinh doanh năm 2023 
của Chi nhánh và hệ thống Vietcombank. 

Sáng ngày 18/02/2023, Vietcombank Bình Dương đã phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD 
tổ chức buổi Lễ vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác bán sản phẩm 
bảo hiểm nhân thọ 06 tháng cuối năm 2022 và phát động triển khai nhiệm vụ kinh doanh bảo hiểm 
năm 2023. 
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HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
VIETCOMBANK  (1/4/1963 - 1/4/2023)

Bài: Minh Yến - Ảnh: QHCC 

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi 
hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm thành 
lập Vietcombank (1/4/1963 - 1/4/2023), 
Vietcombank tổ chức cuộc thi “Vietcombank 
60 năm: Lan tỏa tự hào - Khát khao cống 
hiến” dành cho toàn thể đoàn viên, người lao 
động đang công tác tại Trụ sở chính và các 
chi nhánh/công ty trực thuộc Vietcombank 
(cán bộ đang có hợp đồng lao động không 
xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động 
xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên).

CUỘC THI  
“VIETCOMBANK  
60 NĂM: LAN TỎA  
TỰ HÀO - KHÁT KHAO 
CỐNG HIẾN”

Cuộc thi được thực hiện thông qua 
hình thức thi trực tuyến trên hệ thống 
E-learning của Vietcombank, đẩy mạnh 

tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người 
lao động Vietcombank về truyền thống, lịch sử 
60 năm của Vietcombank; tầm nhìn, mục tiêu 
chiến lược, quan điểm điều hành của Ban lãnh 
đạo; các sản phẩm dịch vụ và dự án trọng điểm 
Vietcombank đang triển khai; cơ cấu tổ chức, 
bộ máy hoạt động của hệ thống Vietcombank; 
những giá trị văn hóa cốt lõi của Vietcombank; 
các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 
và quy tắc ứng xử theo quy định của Hiệp hội 
Ngân hàng Việt Nam và quy định nội bộ của 
Vietcombank… Từ đó giúp khơi dậy niềm tự 
hào của đoàn viên, người lao động Vietcombank 
đối với những thành tựu Vietcombank đạt được 
trong 60 năm qua, góp phần nuôi dưỡng khát 
vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo của đoàn 
viên, người lao động Vietcombank, đặc biệt là 
lực lượng cán bộ trẻ đối với sự phát triển của 
Vietcombank trong công cuộc chuyển đổi số và 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Cuộc thi diễn ra theo hai vòng: vòng sơ 
khảo từ 01 - 12/02/2022, mỗi khu vực thi 02 
ngày và vòng chung khảo thi trực tiếp trong 01 
buổi. Căn cứ kết quả vòng sơ khảo theo từng 
khu vực, Ban tổ chức lựa chọn 60 thí sinh (gồm 
10 thí sinh xuất sắc nhất ở vòng sơ khảo tại mỗi 
khu vực) tham gia thi đấu loại trực tiếp.

Ngoài các giải thưởng cho các cá nhân 
xuất sắc thì Ban tổ chức cũng trao giải cho các 
tập thể xuất sắc tại vòng sơ khảo.

Hãy cùng lan tỏa và tích cực tham gia 
cuộc thi để thể hiện tình yêu với Vietcombank!

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK  (1/4/1963 - 1/4/2023)

VIETCOMBANK HƯNG YÊN TỔ CHỨC GIẢI CHẠY
TẠI CAO NGUYÊN MỘC CHÂU, SƠN LA TRƯỚC THỀM CHƯƠNG TRÌNH 

“Vietcombank Run: Vạn trái tim - Một niềm tin” 
Bài và ảnh: Trịnh Thu Huệ 

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Vietcombank (1/4/1963 - 
1/4/2023) và hướng tới Đại hội Công đoàn Vietcombank Hưng Yên, nhiệm kỳ 2023 - 2028, sáng ngày 

18/02/2023, tại cao nguyên Mộc Châu, Sơn La, Vietcombank Hưng Yên đã tổ chức giải chạy bộ  
với sự tham gia của cán bộ nhân viên Chi nhánh.

Noi gương theo Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 
Người luôn coi trọng sức khỏe, thân thể vì vậy 
việc rèn luyện thể dục thể thao đã đi vào thói 

quen sinh hoạt không thể thiếu của Người. Bác là tấm 
gương về rèn luyện thể dục thể thao giúp nâng cao 
sức khỏe để chúng ta học tập và noi theo. Chính vì lẽ 
đó, trước thềm giải chạy kỷ niệm 60 năm thành lập 
Vietcombank, Chi nhánh đã tổ chức giải chạy cho toàn 
thể cán bộ nhân viên tại Chi nhánh.

Giải chạy được tổ chức tại cao nguyên Mộc 
Châu, Sơn La với cung đường chạy uốn lượn theo 
những sườn đồi như thử thách sức bền, thể lực của 
các vận động viên.

Ông Hoàng Ngọc Anh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn  
Vietcombank Hưng Yên phát biểu khai mạc giải chạy

Giải chạy với hai cự ly là 05 km và 10 km, được các vận động viên hào hứng tham gia một cách sôi nổi và 
nhiệt tình.

Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp khi chứng kiến các vận động viên về đích với cự ly 10 km 
trong thời gian rất ngắn. Ban tổ chức đã trao Huy chương, Cúp cho các vận động viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của giải chạy do Chi nhánh tổ chức, hứa hẹn các vận động viên sẽ 
đạt giải cao trong giải chạy “Vietcombank Run: Vạn trái tim - Một niềm tin” sắp diễn ra trong thời gian tới.

Tập thể vận động viên tham gia giải chạy
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HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK  (1/4/1963 - 1/4/2023)

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Vietcombank, ngày 19/02/2023, 
tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Công đoàn Vietcombank đã tổ chức Hội thao 60 năm 
Vietcombank - Khu vực III do Vietcombank Sở Giao dịch là đầu mối tổ chức đã diễn ra sôi nổi và đầy hấp dẫn.

HỘI THAO 60 NĂM 
VIETCOMBANK  

KHU VỰC III 
THÀNH CÔNG 

 TỐT ĐẸP 

Đến dự Lễ khai mạc và Lễ trao giải Hội thao ngày 
19/02/2023, về phía đại biểu khách mời có: 
ông Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường 

vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW; ông 
Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng 
Đảng; ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc NHNN Chi 
nhánh Hà Nội.

Về phía Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) có: ông Đỗ Việt Hùng 
- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; 
ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 
Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank; ông 
Lê Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Việt 
Cường - Phó Tổng Giám đốc.

Về phía Ban tổ chức có: ông Hồ Văn Tuấn - Giám 
đốc Vietcombank Sở Giao dịch, Trưởng Ban tổ chức 
Hội thao 60 năm Vietcombank - Khu vực III năm 2023 
cùng các thành viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở (CĐCS) Trụ sở chính, CĐCS các chi nhánh 
Vietcombank và công ty trực thuộc: Ba Đình, Bắc Hà 
Nội, Chương Dương, Đông Anh, Hà Nội, Hà Thành, 
Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Nam Hà Nội, Sở Giao dịch, Tây 
Hà Nội, Tây Hồ, Thăng Long, Thành Công, Thanh Xuân, 
Trụ sở chính, VCBF, VCBL, VCBS, VCBT. Và gần 400 vận 
động viên (VĐV) đến từ 20 CĐCS nêu trên, thi đấu 
tranh tài ở 08 bộ môn gồm: bóng đá, bóng bàn, cầu 
lông, tennis, kéo co, chạy, cờ tướng và aerobic.

Ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch,  
Trưởng Ban tổ chức Hội thao 60 năm Vietcombank - Khu vực III 

năm 2023 đánh trống khai mạc 

Ông Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng  
(thứ 2 từ phải sang) và ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc Vietcombank 
Sở Giao dịch, Trưởng Ban tổ chức (thứ 2 từ trái sang) trao Cờ và 

tặng hoa cho 03 Công đoàn cơ sở giành giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên trái) 
và bà Chu Thị Châu Hạnh - Giám đốc Vietcombank Đông Anh  

(ngoài cùng bên phải) trao giải và tặng hoa cho 03 đội giành giải 
Nhất, Nhì, Ba bộ môn kéo co

Ông Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên 
HĐQT (thứ 4 từ trái sang) và ông Thiều Quang Hiệp - Giám đốc  

Vietcombank Hoàn Kiếm (thứ 4 từ phải sang) trao giải và tặng hoa 
cho các VĐV giành giải Nhất, Nhì, Ba bộ môn cờ tướng nam và nữ

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc NHNN Chi nhánh Hà Nội  
(ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Văn Toán - Giám đốc  

Vietcombank Tây Hồ (ngoài cùng bên trái) trao Huy chương Vàng 
và tặng hoa cho các VĐV giành giải Nhất bộ môn điền kinh  

các cự ly của nam và nữ

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ,  
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW (thứ 2 từ phải sang) 
và ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Chương Dương 
(thứ 2 từ trái sang) trao giải và tặng hoa ông Nguyễn Trung Hiếu 
- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối 
DNTW (thứ 2 từ phải sang) và ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc  

Vietcombank Chương Dương (thứ 2 từ trái sang) trao giải và tặng 
hoa cho 03 đội giành giải Nhất, Nhì, Ba bộ môn aerobic

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
VIETCOMBANK  (1/4/1963 - 1/4/2023)
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HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
VIETCOMBANK  (1/4/ 1963 - 1/4/2023)

Sau lời phát biểu khai mạc và tiếng trống khai 
hội của ông Hồ Văn Tuấn - Giám đốc Vietcombank Sở 
Giao dịch, Trưởng Ban tổ chức, các VĐV đã sôi nổi thi 
đấu trong tiếng cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên là 
các thành viên Ban Giám đốc, đoàn viên công đoàn, 
người lao động và người thân đến từ 20 CĐCS.

Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức đã trao các 
Huy chương, Cúp vô địch (bóng đá nam) và Cờ toàn 
đoàn. CĐCS Vietcombank Trụ sở chính đã giành giải 
Nhất toàn đoàn với tổng số 40 Huy chương (16 HCV, 
13 HCB, 11 HCĐ và Cúp vô địch bóng đá nam). CĐCS 
Vietcombank Sở Giao dịch giành giải Nhì toàn đoàn 
với tổng số 15 Huy chương (4 HCV, 3 HCB và 8 HCĐ). 
CĐCS Vietcombank Hoàn Kiếm giành giải Ba toàn 
đoàn với tổng số 3 HCV.

Hội thao 60 năm Vietcombank - Khu vực III 
năm 2023 được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 60 
năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam. Đây cũng là hoạt động góp phần nâng cao 
đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao 
động; duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao 
quần chúng giúp tìm kiếm và phát triển các tài năng 
của Vietcombank, tiến tới chung kết Hội thao toàn hệ 
thống Vietcombank.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Giám đốc Vietcombank Hà Nội  
(ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Danh Phương - Giám đốc 

Vietcombank Thăng Long (ngoài cùng bên trái) trao giải  
Vua phá lưới và tặng hoa cho VĐV Đỗ Ngọc Dũng 

(thứ 2 từ phải sang), trao giải Thủ môn xuất sắc và tặng hoa 
cho VĐV Lý Bá Duy (thứ 2 từ trái sang)

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Giám đốc Vietcombank Hà Nội  
(thứ 2 từ trái sang) và ông Nguyễn Danh Phương - Giám đốc  

Vietcombank Thăng Long (ngoài cùng bên phải) trao Cúp vô địch 
cùng các giải Nhì, Ba và tặng hoa cho các đội  

đoạt giải bộ môn bóng đá nam

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
VIETCOMBANK  (1/4/ 1963 - 1/4/2023)

BẢNG XẾP HẠNG HUY CHƯƠNG

 VĐV Nguyễn Thị Hồng Hạnh đại diện các VĐV tuyên thệ  
thi đấu trung thực, quyết tâm
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HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
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BỘ MÔN

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VÀ VĐV GIÀNH GIẢI/HUY CHƯƠNG  
TẠI HỘI THAO 60 NĂM VIETCOMBANK - KHU VỰC III NĂM 2023:

TÊN CĐCS VIETCOMBANK GIẢI/ HUY CHƯƠNG

TÂY HỒ

THĂNG LONG

LEASING

KÉO CO

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

ĐINH MINH HẰNG SỞ GIAO DỊCH

TRẦN MẠNH CƯỜNG VCBS

NGUYỄN THỊ MINH THÚY TRỤ SỞ CHÍNH

TRẦN KIÊN ĐÔNG ANH

PHẠM THỊ HỒNG BẾN THANH XUÂN

BÙI CÔNG THẮNG TÂY HÀ NỘI

CỜ TƯỚNG

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

HOÀN KIẾM

TRỤ SỞ CHÍNH

SỞ GIAO DỊCH

TRỤ SỞ CHÍNH

CHƯƠNG DƯƠNG

ĐÔNG ANH

AEROBIC

NHẤT

NHÌ

BA

BÓNG ĐÁ

NHÌ

BA

CÚP VÔ ĐỊCH

ĐỖ NGỌC DŨNG - ÁO SỐ 12

LÝ BÁ DUY

TRỤ SỞ CHÍNH

TRỤ SỞ CHÍNH

VUA PHÁ LƯỚI

THỦ MÔN XUẤT SẮC

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VÀ VĐV GIÀNH GIẢI/HUY CHƯƠNG BỘ MÔN ĐIỀN KINH:

ĐIỀN KINH TÊN CĐCS VIETCOMBANK GIẢI/ HUY CHƯƠNG

5.000M NAM  
DƯỚI 31 TUỔI

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

NGUYỄN ĐẮC VIỆT SỞ GIAO DỊCH

NGUYỄN THẾ MẠNH HÀ NỘI

NGUYỄN ĐỨC ANH SỞ GIAO DỊCH

5.000M NAM  
32 - 40 TUỔI

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

ĐẬU HUY NGỌC TRỤ SỞ CHÍNH

LÊ BÁ MẠNH DŨNG TRỤ SỞ CHÍNH

ĐÀO MINH TUYÊN HÀ NỘI

5.000M NAM  
TRÊN 41 TUỔI

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG TRỤ SỞ CHÍNH

NGUYỄN ĐÌNH MINH ĐÔNG ANH

TRẦN SỸ MẠNH TRỤ SỞ CHÍNH

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK  (1/4/1963 - 1/4/2023)

5.000M NỮ  
DƯỚI 31 TUỔI

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

CAO THU HIỀN HOÀN KIẾM

NGUYỄN THỊ HOA TRỤ SỞ CHÍNH

NGUYỄN THỊ MINH SỞ GIAO DỊCH

5.000M NỮ  
32 - 40 TUỔI

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH TRỤ SỞ CHÍNH

TẠ NGUYỄN THU THÚY SỞ GIAO DỊCH

LÊ THỊ BÍCH HẠNH TRỤ SỞ CHÍNH

5.000M NỮ 
TRÊN 41 TUỔI

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

MAI THÙY DƯƠNG TRỤ SỞ CHÍNH

NGUYỄN THU HÀ SỞ GIAO DỊCH

10.000M NAM 
DƯỚI 31 TUỔI

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

HOÀNG QUANG HƯNG TRỤ SỞ CHÍNH

NGUYỄN THẾ LONG TRỤ SỞ CHÍNH

NGUYỄN NGÔ QUANG THẮNG HÀ NỘI

10.000M NAM  
32 - 40 TUỔI

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

NGUYỄN PHÚ NGUYÊN THĂNG LONG

VŨ THANH TÙNG HOÀNG MAI

10.000M NAM 
TRÊN 41 TUỔI

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

LÊ TRỌNG NGHĨA TRỤ SỞ CHÍNH

ĐÀO MẠNH CƯỜNG HÀ NỘI

PHÙNG XUÂN CƯỜNG THĂNG LONG

10.000M NỮ 
32 - 40 TUỔI

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

VŨ HUỆ CHI TRỤ SỞ CHÍNH

TRỊNH NGỌC LIÊN TRỤ SỞ CHÍNH

10.000M NỮ  
TRÊN 41 TUỔI

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

NGÔ THỊ THANH NGÂN SỞ GIAO DỊCH

NGUYỄN THỊ MAI SINH TRỤ SỞ CHÍNH

NGUYỄN THỊ BẢO LINH TRỤ SỞ CHÍNH

ĐỒNG ĐỘI 
5.000M NAM

NHẤT

NHÌ

BA

SỞ GIAO DỊCH

HÀ NỘI

ĐỒNG ĐỘI 
5.000M NỮ

NHẤT

NHÌ

BA

TRỤ SỞ CHÍNH

SỞ GIAO DỊCH

THÀNH CÔNG

ĐỒNG ĐỘI 
10.000M NAM

NHẤT

NHÌ

BA

THĂNG LONG

HÀ NỘI

TRẦN THỊ THU HẰNG THÀNH CÔNG

NGUYỄN VĂN HOÀN HOÀN KIẾM

TRẦN THU THẢO TRỤ SỞ CHÍNH

TRỤ SỞ CHÍNH

TRỤ SỞ CHÍNH
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HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK  (1/4/1963 - 1/4/2023)

HỘI THAO
60 NĂM VIETCOMBANK 
KHU VỰC IV THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Bài và ảnh: Hà Quốc Tuấn
 

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Vietcombank, từ ngày  
09 - 12/02/2023, tại Làng thể thao Tuyên Sơn và Cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng,  
Hội thao 60 năm Vietcombank - Khu vực IV đã diễn ra sôi nổi và đầy hấp dẫn.

Đến dự Lễ khai mạc Hội thao ngày 11/02/2023 
có ông Võ Minh - Giám đốc Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) Đà Nẵng. Về phía Ban lãnh đạo 

Vietcombank có: ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT 
kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank cùng các ông/bà là đại diện Ban Giám 
đốc 16 chi nhánh khu vực IV.

Tới dự và động viên các đoàn vận động viên 
(VĐV), ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám 
đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank đã 
trao Cờ lưu niệm và phát biểu khai mạc: “Vietcombank 
đang hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập với nhiều 

hoạt động thiết thực phong phú từ kinh doanh tới các 
hoạt động công đoàn, an sinh xã hội. Hội thao chào 
mừng 60 năm thành lập Vietcombank được tổ chức 
trên toàn hệ thống theo từng khu vực. Đây là hoạt 
động chăm lo tới đời sống văn hóa tinh thần của 
Vietcombank đối với cán bộ nhân viên và người lao 
động. Hoạt động Hội thao sẽ được duy trì tổ chức 2 
năm một lần. Với tinh thần chào mừng 60 năm thành 
lập, Ban lãnh đạo Vietcombank chúc các VĐV thi đấu 
giành thành tích cao, kết nối và lan tỏa tinh thần khỏe 
để xây dựng Vietcombank và xây dựng đất nước”.

Ông Võ Minh - Giám đốc NHNN Đà Nẵng (hàng đầu, thứ 9 từ trái sang) và ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT  
kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) trao Cờ lưu niệm  

và tặng hoa cho 16 đoàn VĐV tham dự Hội thao

Hội thao lần này quy tụ hơn 500 VĐV là cán bộ nhân viên đến 
từ 16 chi nhánh tại khu vực miền Trung, trải dài từ Thanh Hóa đến 
Quảng Ngãi. Các VĐV đã tham gia tranh tài ở 05 bộ môn: bóng đá 
nam, kéo co, bóng bàn, cầu lông và quần vợt. Các VĐV cùng nhau để 
lại những ấn tượng đẹp vì màu cờ sắc áo của từng chi nhánh và một 
tinh thần gắn kết đồng nghiệp trong đại gia đình Vietcombank. Bên 
cạnh đó, Hội thao còn thu hút một số lượng lớn cổ động viên từ các 

chi nhánh đến cổ vũ trực tiếp cũng như 
hàng trăm cổ động viên đồng hành cùng 
các cầu thủ bóng đá nam qua từng trận 
đấu của giải thông qua kênh livestream. 

Sau 4 ngày diễn ra Hội thao, tối 
ngày 12/02/2023, đêm Gala tổng kết 
trao giải, vinh danh những VĐV, đoàn 
thể thao xuất sắc đã được tổ chức đầy 
cảm xúc và thật đáng nhớ. Kết quả 
chung cuộc giải Ba toàn đoàn được trao 
cho Vietcombank Vinh, giải Nhì toàn 
đoàn thuộc về Vietcombank Quảng 
Ngãi. Vietcombank Đà Nẵng xuất sắc 
giành giải Nhất toàn đoàn cùng tấm Huy 
chương Vàng bóng đá nam danh giá. 

Hội thao là sân chơi bổ ích, nhằm 
duy trì và phát triển phong trào thể dục 
thể thao quần chúng, thu hút đoàn viên, 
người lao động Vietcombank khu vực 
IV nói riêng và toàn hệ thống nói chung 
tham gia rèn luyện sức khỏe, nâng cao 
thể lực, trí lực, từng bước xây dựng văn 
hóa cơ sở, góp phần nâng cao đời sống 
tinh thần, thể chất của cán bộ, đoàn viên 
công đoàn và người lao động. Qua đó tác 
động tích cực đến năng suất, chất lượng, 
hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, 
góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của 
các đơn vị, cùng nhau nỗ lực trên chặng 
đường vun đắp cho sự phát triển không 
ngừng của Vietcombank sắp bước sang 
một tuổi mới, tuổi 60!

Cũng trong tháng 02/2023, các 
Hội thao thuộc những khu vực khác 
trong toàn hệ thống Vietcombank cũng 
đang diễn ra sôi nổi.

Ông Lý Hoàng Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng 
(người cầm Cúp) cùng đội bóng đá nam của Chi nhánh Đà Nẵng

 nâng Cúp vô địch bóng đá nam

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Vietcombank Đà Nẵng

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
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 Vietcombank 60 năm
 Trao giọt hồng - Trao yêu thương 

Nhằm tổ chức thiết thực các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1/4/1963 - 
1/4/2023), Vietcombank đã phát động chương trình hiến máu nhân đạo “Vietcombank 60 năm:  
Trao giọt hồng - Trao yêu thương” trong toàn hệ thống diễn ra từ ngày 13/02 đến ngày 26/02/2023. 

Chương trình được triển khai đến toàn thể đoàn 
viên, người lao động, người thân của cán bộ, 
khách hàng, đối tác của Vietcombank và các 

đối tượng khác do Trụ sở chính, các chi nhánh/công 
ty trực thuộc Vietcombank vận động. Chương trình 
thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc 
Việt Nam nói chung và giá trị nhân văn cốt lõi của 
Vietcombank nói riêng góp phần tăng cường lượng 
máu dự phòng quốc gia để phục vụ cấp cứu và điều trị 
cho người bệnh tại các thời điểm cao điểm khan hiếm 
máu như dịp Tết Nguyên đán và dịp nghỉ hè đồng thời 
xây dựng bền vững hình ảnh một Vietcombank xanh - 
thân thiện, trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Chương trình diễn ra từ ngày 13/02 - 26/02/2023 tại Trụ sở chính, các chi nhánh và các công ty trực 
thuộc Vietcombank.

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
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HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK  (1/4/1963 - 1/4/2023)

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG Bài và ảnh: Lê Thị Hằng 

Đoàn viên, thanh niên Vietcombank Hải Dương tham gia ngày hội hiến máu

Sáng ngày 12/02/2023, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Hải Dương đã phối hợp cùng Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương tổ chức triển khai 

chương trình hiến máu nhân đạo “Vietcombank 60 
năm: Trao giọt hồng - Trao yêu thương” tại địa bàn 
Hải Dương.

Chương trình đã thu hút được sự tham gia 
của đông đảo cán bộ nhân viên, người lao động tại 
Vietcombank Hải Dương cũng như khách hàng và 
người thân của cán bộ nhân viên Chi nhánh. Kết quả, 
chương trình đã thu được 147 đơn vị máu góp phần 
gia tăng kho máu dự phòng quốc gia, kịp thời phục vụ 

cấp cứu và điều trị cho người bệnh đặc biệt vào các 
dịp cao điểm trong năm như các dịp lễ, Tết và nghỉ hè.

Sự thành công của chương trình đã góp phần 
làm nên thành công chung của chương trình hiến 
máu nhân đạo “Vietcombank 60 năm: Trao giọt hồng 
- Trao yêu thương” do hệ thống Vietcombank phát 
động nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập. Với ý nghĩa 
nhân văn tốt đẹp của chương trình, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Hải Dương hy vọng sẽ lan tỏa nghĩa cử 
cao đẹp này đến toàn xã hội trong hành trình vun đắp, 
chia sẻ yêu thương của con người, góp phần làm cho 
cuộc sống thêm ý nghĩa hơn.

Bài và ảnh: Đoàn Thanh niên Vietcombank 
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VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH Bài và ảnh: Phạm Thu Lan 

Ngày hội hiến máu nhân đạo với sự tham gia của đông đảo cán bộ nhân viên các chi nhánh Vietcombank

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK  (1/4/1963 - 1/4/2023)

VIETCOMBANK BÌNH PHƯỚC Bài và ảnh: Lê Thị Phương Anh

Đồng chí Hoàng Cư - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước phát biểu khai mạc chương trình

Sáng ngày 31/01/2023, Vietcombank Bình 
Phước đã diễn ra chương trình hiến máu tình 
nguyện “Vietcombank 60 năm: Trao giọt hồng - 

Trao yêu thương” năm 2023.

Chương trình đã thu hút hơn 300 tình nguyện 
viên là các đoàn viên, người lao động, người thân, bạn 
bè, khách hàng của cán bộ Vietcombank Bình Phước 
và đông đảo đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Khối 
Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước, Huyện 
đoàn Đồng Phú và Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 
tham gia, tổng lượng máu thu được là 281 đơn vị.

Hoạt động chính là cầu nối giao lưu giữa đoàn 
viên, thanh niên, người lao động của các đơn vị mang 
lại nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, duy trì truyền 
thống tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau, lan tỏa 
thông điệp “Trao giọt hồng - Trao yêu thương” và hơn 
hết chương trình giúp bổ sung kịp thời lượng máu 
dự trữ quốc gia đáp ứng nhu cầu cấp bách của người 
bệnh hiện tại.

Ngày 13/02/2023, Công đoàn và Đoàn Thanh 
niên Vietcombank Sở Giao dịch đã phối hợp 
cùng các chi nhánh Vietcombank Ba Đình, Bắc 

Ninh và Kinh Bắc tổ chức thành công chương trình 
hiến máu nhân đạo “Vietcombank 60 năm: Trao giọt 
hồng - Trao yêu thương” với sự đồng hành của Viện 
Huyết học Truyền máu Trung ương.

Hoạt động hiến máu nhân đạo đã thu hút sự 
tham gia của hơn 200 cán bộ nhân viên đến từ các chi 
nhánh Vietcombank Sở Giao dịch, Ba Đình, Bắc Ninh 
và Kinh Bắc thu về tổng cộng gần 180 đơn vị máu, 
trong đó Vietcombank Sở Giao dịch đóng góp 138 đơn 
vị máu.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo cao 
đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân 

tộc Việt Nam nói chung và giá trị nhân văn cốt lõi 
của Vietcombank nói riêng đồng thời góp phần tăng 
cường lượng máu dự phòng quốc gia, kịp thời phục vụ 
cấp cứu và điều trị cho người bệnh đặc biệt tại các thời 
điểm cao điểm khan hiếm máu.

Chương trình đã góp phần nâng cao hơn nữa 
bản sắc văn hóa nhân văn, thể hiện tinh thần xung kích 
tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên công đoàn và 
đoàn viên thanh niên Vietcombank. Đây cũng là hoạt 
động trọn vẹn nghĩa cử thiện nguyện và giá trị nhân 
văn đối với cộng đồng xã hội, được tổ chức bởi sự 
chung tay của nhiều chi nhánh Vietcombank, thể hiện 
tinh thần đồng lòng, đoàn kết của người Vietcombank, 
hưởng ứng chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm ngày 
thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
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HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK  (1/4/1963 - 1/4/2023)

VIETCOMBANK QUẢNG NGÃI VÀ VIETCOMBANK DUNG QUẤT
Bài và ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng

Ông Võ Văn Linh - Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi tham gia chương trình hiến máu  
“Vietcombank 60 năm: Trao giọt hồng - Trao yêu thương”

Sáng ngày 18/02/2023, Vietcombank Quảng Ngãi và Vietcombank Dung Quất đã phối hợp tổ chức chương 
trình hiến máu nhân đạo nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank, với chủ đề “Vietcombank 60 năm: 
Trao giọt  hồng - Trao yêu thương”.

Hơn 120 đoàn viên, người lao động, người thân, khách hàng và đối tác của Vietcombank Quảng Ngãi và 
Vietcombank Dung Quất đã tham gia chương trình hiến máu tại trụ sở Vietcombank Quảng Ngãi. Trong một 
buổi sáng, Ban tổ chức chương trình đã thu về gần 100 đơn vị máu.

 “Vietcombank 60 năm: Trao giọt hồng - Trao yêu thương” là một trong chuỗi các sự kiện hướng đến kỷ 
niệm 60 năm ngày thành lập Vietcombank. Với mong muốn sẽ góp phần tăng cường lượng máu dự phòng để 
phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các thời điểm cao điểm khan hiếm máu. Đây cũng là dịp để đoàn 
viên, thanh niên và người lao động Vietcombank thể hiện nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần tình nguyện hiến 
máu cứu người, chung tay chia sẻ với cộng đồng.

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK  (1/4/1963 - 1/4/2023)

VIETCOMBANK THÁI NGUYÊN

Tập thể Vietcombank Thái Nguyên tham gia hiến máu

Sáng ngày 11/02/2023, Đoàn cơ sở Vietcombank Thái Nguyên kết hợp cùng Bệnh viện Trung ương Thái 
Nguyên tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “Vietcombank 60 năm: Trao giọt hồng - Trao yêu 
thương”. Đây là chương trình ý nghĩa nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập 

Vietcombank.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng từ hơn 100 tình nguyện viên 
hiến máu là các Quý khách hàng và các cán bộ nhân viên Vietcombank Thái 
Nguyên cùng người thân. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ tận tình đến từ các y bác sĩ và 
Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Kết quả Ban tổ chức đã 
thu về 99 đơn vị máu.

Chương trình đã thể hiện sự san sẻ tình cảm, trách nhiệm chung tay cứu 
chữa người bệnh cũng như lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp tới cộng đồng.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc Tú 
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HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK  (1/4/1963 - 1/4/2023)

VIETCOMBANK KON TUM Bài và ảnh: Nguyễn Thị Trúc Phượng 

Sáng ngày 18/02/2023, Vietcombank Kon Tum 
đã diễn ra chương trình hiến máu nhân đạo với 
chủ đề “Vietcombank 60 năm: Trao giọt hồng - 

Trao yêu thương”. Chương trình do Vietcombank Kon 
Tum đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum 
- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến 
máu tình nguyện tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon 
Tum tổ chức.

Chương trình hiến máu tình nguyện là một 
trong những hoạt động được Vietcombank Kon Tum 
tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 110 năm thành 
lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) và kỷ 
niệm 60 năm ngày thành lập Vietcombank (1/4/1963 
- 1/4/2023).

Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 
200 tình nguyện viên hiến máu là cán bộ và người 
thân của cán bộ Vietcombank thuộc các chi nhánh 

Kon Tum, Gia Lai, Bắc Gia Lai. Đặc biệt, tham gia hiến 
máu tình nguyện còn có các lãnh đạo địa phương, các 
khách hàng, đối tác của 03 chi nhánh và người dân 
sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Với tổng số đơn vị máu thu về là 167 đơn vị 
máu, chương trình đạt được thành công lớn và thực 
sự mang ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc. Bà Nguyễn 
Thị Ven - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng Ban 
Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum 
cho rằng: Vietcombank Kon Tum tổ chức chương trình 
hiến máu tình nguyện vào thời điểm này rất ý nghĩa, 
cần thiết, góp phần đáp ứng nguồn máu phục vụ cấp 
cứu và điều trị cho người bệnh trong bối cảnh nguồn 
máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đã cạn 
kiệt. 

Các tình nguyện viên thực hiện khám sàng lọc trước khi lấy máu Ông Trần Anh Thắng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc 
Vietcombank Bắc Gia Lai (ngoài cùng bên trái) cùng các cán bộ 

Vietcombank tham gia hiến máu

HƯỚNG TỚI KỈ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
VIETCOMBANK  (1/4/ 1963 - 1/4/ 2023)

VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG Bài và ảnh: Nguyễn Minh Tới

Đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên Vietcombank Bình Dương tham gia hiến máu nhân đạo

Sáng ngày 20/02/2023, Vietcombank Bình 
Dương với vai trò đơn vị đầu mối, đã cùng 04 
chi nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh là: 

Nam Bình Dương, Bắc Bình Dương, Tân Bình Dương 
và Đông Bình Dương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh và Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình hiến 
máu "Vietcombank 60 năm: Trao giọt hồng - Trao yêu 
thương".

Ông Nguyễn Võ Duy Khương - Phó Giám đốc 
Vietcombank Bình Dương, cho biết đây là hoạt động 
thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 
Vietcombank (1/4/1963 - 1/4/2023), thể hiện tinh 
thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam nói 

chung và giá trị nhân văn cốt lõi của Vietcombank nói 
riêng. Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần tăng 
cường lượng máu dự phòng quốc gia, kịp thời phục 
vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong cả nước.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích 
cực của hơn 250 tình nguyện viên là cán bộ nhân viên, 
người thân, khách hàng của Vietcombank. Kết quả, 
sau chương trình ghi nhận 211 tình nguyện viên hiến 
máu thành công với 211 đơn vị máu thể tích 350ml, 
qua đó góp phần vào sự thành công chung của chương 
trình trên toàn hệ thống Vietcombank.
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VĂN HÓA

Vietcombank Tân Sơn Nhất
DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH 

HỒ CHÍ MINH TẠI BẾN NHÀ RỒNG
 Bài và ảnh: Đặng Tố Lộc

T ại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố 
Hồ Chí Minh, nơi cách đây hơn 1 thế kỷ, người 
thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã đặt 

chân lên con tàu rời quê hương ra đi tìm đường cứu 
nước, đoàn cán bộ nhân viên Vietcombank Tân Sơn 
Nhất đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước 
của Bác. Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp. Một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức 
cách mạng: trung với nước, hiếu với dân; yêu thương 
con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh 
thần quốc tế trong sáng.

Sau lễ dâng hoa dâng hương, các cán bộ nhân 
viên của Vietcombank Tân Sơn Nhất đã tham quan 
hình ảnh, tư liệu và hiện vật về cuộc đời hoạt động 
cách mạng của Bác, cùng ôn lại các mốc lịch sử trên 
con đường cứu nước của Người, cũng là mốc son trong 
lịch sử cách mạng Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, 
đầy ý nghĩa cũng như là dịp để cán bộ nhân viên 
Vietcombank Tân Sơn Nhất được nhận thức hơn về 
truyền thống cách mạng, về truyền thống vẻ vang của 
dân tộc và về sự hy sinh của thế hệ trước.

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), sáng 
ngày 02/02/2023, đại diện Chi ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank Tân Sơn Nhất do chị Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS làm Trưởng 
đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - 
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng).

Đoàn cán bộ Vietcombank Tân Sơn Nhất chụp ảnh lưu niệm 
trước tượng đài Bác tại Bến Nhà Rồng

Đoàn cán bộ Vietcombank Tân Sơn Nhất thành kính dâng hoa, 
dâng hương tại Bến Nhà Rồng

VĂN HÓA

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây - Làm cho đất nước càng 
ngày càng xuân”, thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam xanh” trong năm 2023 với mục tiêu 
trồng mới 22,5 triệu cây xanh, ngày 27/04/2023 (tức ngày Mùng 6 Tết năm Quý Mão), Vietcombank 
Móng Cái phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi miền Đông Quảng Ninh tổ chức Lễ ra quân 
trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023.

THAM GIA TẾT TRỒNG CÂY - ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN 
BÁC HỒ NĂM 2023

VIETCOMBANK MÓNG CÁI 
 

Bài và ảnh: Đỗ Ngọc Quảng

Tham dự chương trình có: đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Móng Cái; 
đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thủy lợi miền Đông Quảng 
Ninh cùng các đ/c trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo và trên 30 cán bộ nhân viên, đoàn viên thanh niên hai 

đơn vị.

Tại buổi lễ ra quân, 270 cây bạch đàn đã được trồng quanh khu vực hồ Dân Tiến, thành phố Móng Cái. 
Thông qua hoạt động có ý nghĩa này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cũng như phát huy vai trò của mỗi 
cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, 
ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đất nước. 

Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Vietcombank Móng Cái tham gia 
Tết trồng cây năm 2023

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Vietcombank Móng Cái và đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Chi 
bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thủy lợi miền Đông 

Quảng Ninh tham gia trồng cây
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VIETCOMBANK BẮC ĐẮK LẮK
TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH 

VỀ NGUỒN ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 

VĂN HÓA

Bài và ảnh: Trần Nữ Yến Nhi 

Hướng đến kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023),  
60 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (1/4/1963 - 1/4/2023), Chi bộ  
Vietcombank Bắc Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Lê Minh Thành - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh 
làm trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động về nguồn tại một số địa danh nổi tiếng của đất nước.

Đ oàn khởi đầu hành trình về nguồn tại Khu di 
tích thành Cổ Loa tại xã Cổ Loa, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội.

Tại đây, Đoàn cùng Vietcombank Đông Anh 
dâng hương tưởng nhớ công lao Đức vua An Dương 
Vương, người có tầm nhìn chiến lược, ý chí quyết tâm 
dựng nước và giữ nước mạnh mẽ đã xây dựng nước Âu 
Lạc hùng mạnh.

Điểm đến tiếp theo trong hành trình về nguồn 
là Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, đây 
là nơi địa linh nhân kiệt, được vua Đinh Tiên Hoàng 
lựa chọn làm kinh đô của nước Đại Cồ Việt - Nhà nước 
phong kiến tập quyền đầu tiên của Việt Nam vào năm 
968.

Đoàn đã được nghe về lịch sử dựng nước, giữ 
nước của dân tộc và đến tham quan đền thờ vua Đinh 
Tiên Hoàng, đền thờ vua Lê Đại Hành để tưởng nhớ, 
tri ân công lao to lớn của các bậc tiên đế đã có công 
dựng nước và thống nhất đất nước.

Điểm đến cuối cùng trong hành trình về nguồn 
là đền thờ các vua Trần tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 
Bình.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Khu di tích thành Cổ Loa

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Quần thể danh thắng Tràng An

Vùng đất Hưng Hà được xác định là quê hương, 
là nơi khởi nghiệp của gia tộc họ Trần cách đây hơn 
700 năm. Đây là nơi phát tích, dựng nghiệp vương 
triều Trần, nơi chứa đựng những dấu ấn lịch sử gắn 
liền với triều đại nhà Trần, các vị vua nhà Trần đều 
được sinh ra tại đây.

Chương trình về nguồn khởi đầu với những địa 
danh là trung tâm chính trị, cái nôi của văn hóa của 
dân tộc và khép lại tại mảnh đất linh thiêng, nơi sinh 
ra những vị vua, vị tướng tài hoa anh dũng 3 lần đánh 
thắng quân xâm lược trên sông Bạch Đằng. 

Hành trình về nguồn do Chi bộ Vietcombank 
Bắc Đắk Lắk tổ chức là hoạt động ý nghĩa, mang tính 
nhân văn sâu sắc. Qua đây, mỗi đảng viên, quần chúng 
ưu tú được trải nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn về lịch sử 
xây dựng đất nước hào hùng của ông cha ta cùng với 
nền văn hóa nghìn năm giàu bản sắc dân tộc. Chuyến 
đi đã tạo được động lực, nguồn cảm hứng trong tập 
thể lãnh đạo và lan tỏa rộng rãi đến cán bộ nhân viên 
tại Chi nhánh hăng say làm việc, quyết tâm phấn đấu 
hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh doanh năm 2023.

VĂN HÓA

T ham gia hành trình về nguồn có: đ/c Hoàng 
Thị Hằng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh 
làm Trưởng đoàn cùng các đ/c trong Chi ủy, 

Ban Giám đốc và toàn thể đảng viên, đoàn viên ưu 
tú của Vietcombank Bắc Đà Nẵng.

TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN TẠI QUẢNG TRỊ
CHI BỘ VIETCOMBANK BẮC ĐÀ NẴNG   

Bài và ảnh: Bùi Thị Ngọc Tigôn

Đoàn Vietcombank Bắc Đà Nẵng dâng hương  
tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại  

Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn

Đoàn Vietcombank Bắc Đà Nẵng dâng hương  
tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại 

Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9

Điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình 
về miền đất lửa Quảng Trị là Nghĩa trang liệt sỹ 
quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc 
gia Đường 9. Đây không chỉ là nơi an nghỉ của các 
anh hùng liệt sỹ mà còn là biểu tượng của tinh 
thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng 
hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối hành trình là đến cầu Hiền Lương, 
vĩ tuyến 17, nơi từng là ranh giới chia cắt hai miền 
giờ đã trở thành minh chứng đầy tự hào về ý chí 
quyết tâm, tinh thần dân tộc của mỗi người dân 
Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và thống nhất đất 
nước.

Chương trình về nguồn đã để lại dấu ấn sâu 
đậm đối với mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng 
ưu tú của Chi nhánh Bắc Đà Nẵng. Chuyến đi cũng 
là cơ hội để gắn bó, thắt chặt tinh thần đoàn kết 
giữa Ban lãnh đạo với cán bộ nhân viên, giữa đảng 
viên và quần chúng cùng đồng tâm hiệp lực vượt 
qua mọi thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.

Nhằm tri ân và tưởng niệm những công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp 
bảo vệ Tổ quốc, trong ngày 04/02/2023, Chi bộ Vietcombank Bắc Đà Nẵng đã tổ chức hành trình về 
với Quảng Trị, miền đất lửa hào hùng.
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Bài và ảnh: Nguyễn Bình Phương Dung

TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ 
NGUỒN VÀ DÂNG HƯƠNG 

TƯỞNG NIỆM  
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

VIETCOMBANK HẢI PHÒNG   

Trong 02 ngày 28 - 29/01/2023, 
Vietcombank Hải Phòng đã tổ chức 

cho toàn thể đảng viên, người lao động 
của Chi nhánh tham gia chuyến đi về 
nguồn đầy ý nghĩa tại Di tích An toàn 
khu (ATK) Định Hóa, huyện Định Hóa, 
tỉnh Thái Nguyên và Khu di tích lịch sử 

Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Đ iểm dừng chân đầu tiên trong hành 
trình về nguồn, Đoàn đã dâng hương 
tại nhà tưởng niệm Bác Hồ tại đỉnh 

đèo De, xã Phú Đình ATK Định Hóa. Trong 
không khí trang nghiêm, thành kính, đồng 
chí Lê Ngọc Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Vietcombank Hải Phòng đã bày tỏ lòng biết 
ơn và báo cáo Bác những thành tích Chi 
nhánh đã đạt được trong những năm qua.

Vietcombank Hải Phòng được thành 
lập kể từ ngày 01/01/1977, trải qua 46 năm 
xây dựng và phát triển, đến nay Chi nhánh 
đã có nhiều thay đổi tích cực với cơ sở hạ 
tầng khang trang, hiện đại, môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự có năng 
lực và giàu kinh nghiệm. Với những nỗ lực 
không ngừng của mình, trong suốt thời gian 
qua Vietcombank Hải Phòng luôn là người 
bạn đồng hành tin cậy của rất nhiều khách 
hàng, từ cá nhân cho tới doanh nghiệp. 
Vietcombank Hải Phòng đã lớn mạnh không 
ngừng trở thành Ngân hàng số 1 về quy mô 
và lợi nhuận trên địa bàn thành phố Hải 
Phòng; nằm trong 10 chi nhánh đứng đầu 

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

của hệ thống Vietcombank, là Chi nhánh duy 
nhất trong hệ thống đạt danh hiệu “Chi nhánh 
xuất sắc” trong 7 năm liền kể từ năm 2016 và 
năm 2022 là một trong ba chi nhánh “Đặc biệt 
xuất sắc” của hệ thống. Bên cạnh những thành 
tựu đạt được trong hoạt động kinh doanh, 
Vietcombank Hải Phòng cũng luôn tiên phong 
đi đầu trong việc tham gia công tác an sinh xã 
hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng như 
trong hệ thống Vietcombank.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán 
bộ đảng viên, người lao động Vietcombank Hải 
Phòng xin hứa sẽ luôn tự nhắc nhở mình phải 
không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng lý 
tưởng, đạo đức lối sống; không ngừng học tập 
tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người; 
thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 
trong cuộc sống cũng như trong công tác; làm 
người công bộc của dân; chủ động, sáng tạo, làm 
việc hết mình và đạt kết quả, hiệu quả cao nhất, 
góp phần xây dựng Chi nhánh tiếp tục phát 
triển đi lên.

VĂN HÓA

Đoàn tiếp tục đi thăm lán Tỉn Keo nằm 
trên đồi Tỉn Keo thuộc xóm Nà Lọm, xã Phú 
Đình nơi Bác đã ở và làm việc. Năm tháng qua 
đi, căn nhà lá, bàn làm việc đơn sơ còn đó, là 
minh chứng cho sự hy sinh, gian khổ và tinh 
thần đoàn kết một lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân 
của Bác và các đồng chí lãnh đạo của Đảng ngày 
đó.

Đoàn tiếp tục tham quan Nhà trưng bày 
Bảo tàng ATK Định Hóa, nơi trưng bày gần 400 
tài liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách 
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương 
Đảng cùng các lãnh tụ của Đảng và Nhà nước 
trong những năm kháng chiến chống thực dân 
Pháp (1946 - 1954). Theo lời kể của hướng 
dẫn viên, toàn thể đảng viên, người lao động 
Vietcombank Hải Phòng như đang ngược dòng 
thời gian tìm về dòng chảy cách mạng với khí 
thế của hồn thiêng sông núi, thấy được tài thao 
lược song toàn của Bác cùng toàn Đảng ta, sự 
quyết tâm và lòng yêu nước của toàn quân, toàn 
dân ta trong những năm tháng chiến đấu gian 
khổ.

Tiếp tục hành trình, Đoàn đã tới thăm và 
dâng hương tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh 
Tuyên Quang, nơi đã ghi lại những sự kiện hào 

hùng của ngày đầu thành lập nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Đoàn dành thời gian tham 
quan những địa danh ghi dấu của dân tộc ta 
suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến như lán Nà 
Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào. 

Qua chuyến hành trình về nguồn, đảng 
viên, các cán bộ của Chi nhánh đã được nghe kể 
những câu chuyện rất xúc động và tận mắt thấy 
những hiện vật, di tích dù đơn sơ, giản dị nhưng 
đã tạo nên những thành quả cách mạng vô cùng 
to lớn, khẳng định giá trị, chứng minh với thế 
giới về một dân tộc luôn khát khao hòa bình tự 
do, kiên cường bất khuất trong đấu tranh bảo  
vệ Tổ quốc, với tinh thần đoàn kết một lòng, 
có thể chiến đấu và chiến thắng bất kỳ kẻ 
thù xâm lược nào. Đây còn là dịp để Đảng bộ 
Vietcombank Hải Phòng giáo dục truyền thống 
yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao bản lĩnh 
chính trị, đạo đức cách mạng, tạo động lực hun 
đúc, thúc đẩy ý chí lao động, học tập của toàn 
thể đảng viên, người lao động Chi nhánh, phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm 
đóng góp cho sự phát triển của Vietcombank 
Hải Phòng nói riêng và Vietcombank nói chung. 

Ông Lê Ngọc Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank  
Hải Phòng báo công lên Bác tại nhà tưởng niệm Bác Hồ  

tại ATK Định Hóa
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại lán Nà Nưa - Khu di tích lịch sử  

Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang
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GIỮA BẢN 
HÙNG CA

Dân tộc

CÔN ĐẢO - NỐT NHẠC TRẦM LẶNG VÀ BI TRÁNG    

Bài và ảnh: Phạm Ngọc Khuê

Ngày 11/02/2023 vừa qua, Đảng bộ Vietcombank Nam Sài Gòn đã tổ chức chuyến hành trình 
về nguồn với điểm đến là Côn Đảo - vùng đất linh thiêng, bi hùng của Tổ quốc. Là một đảng 
viên mới, tôi vinh dự được góp mặt là thành viên của Đoàn trong chuyến đi về nguồn đầu tiên 
đầy ý nghĩa của mình, chuyến đi để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả.

Hành trình về nguồn trong những ngày 
tháng Hai với tiết trời mùa xuân ấm áp 
của năm mới 2023, chuyến đi làm tôi 

thay đổi phần nào thế giới quan của mình, cho 
tôi những trải nghiệm ý nghĩa và học được bài 
học về lòng biết ơn Tổ quốc, cha ông, biết ơn 
một thế hệ hào hùng dân tộc.

Đoàn chúng tôi đặt chân đến Côn Đảo 
vào một ngày trời nhẹ dịu và nhiều mây. Biển 
Côn Đảo nổi tiếng với làn nước trong xanh, êm 
đềm, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, với những 
khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Ấy vậy mà, 

cũng là Côn Đảo cách đây một thế hệ từng là “địa 
ngục chốn trần gian”, là nơi “dễ đi khó về”, là nơi 
mà hơn 20.000 chiến sỹ và đồng bào yêu nước 
của dân tộc ta đã mãi mãi nằm xuống vì bầu trời 
xanh hòa bình của ngày hôm nay.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm 
ngay khi vừa đến Côn Đảo là Nghĩa trang Hàng 
Dương, nơi yên nghỉ của hàng ngàn chiến sỹ cách 
mạng và đồng bào yêu nước, đồng thời cũng là 
một di tích tố cáo chế độ tàn ác của bọn thực dân, 
đế quốc, nhắc cho thế hệ sau luôn nhớ về những 
hi sinh, mất mát của dân tộc. Nghĩa trang có gần 

Ban lãnh đạo cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ  
Vietcombank Nam Sài Gòn chụp ảnh lưu niệm tại  

Đài tưởng niệm - Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo

Ban lãnh đạo cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ  
Vietcombank Nam Sài Gòn chụp ảnh lưu niệm tại  

cổng chính Tây Nam vào Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo

2000 ngôi mộ nhưng chỉ có gần 800 ngôi mộ là 
có tên tuổi, những người anh hùng còn lại chỉ có 
thể gọi là “liệt sỹ vô danh”. Đứng trước đài tưởng 
niệm các anh hùng liệt sỹ, đoàn chúng tôi lặng lẽ 
dâng nén hương với tất cả lòng biết ơn và cảm 
phục. Không khí buổi dâng hương trầm lắng, mỗi 
người một cảm xúc riêng nhưng không ai giấu 
được vẻ nghẹn ngào xúc động. 

Đoàn được ghé thăm nơi an nghỉ của nhà 
chí sỹ yêu nước Nguyễn An Ninh, Tổng Bí thư 
Đảng Cộng sản Đông Dương Lê Hồng Phong, nữ 
liệt sỹ anh hùng Võ Thị Sáu và các anh hùng liệt 
sỹ khác, được nghe những câu chuyện về các anh 
hùng liệt sỹ đã ngã xuống nơi đây bởi những trận 
đòn roi, tra tấn của kẻ thù mà chúng ta chẳng 
thể nào tưởng tượng được là việc mà có thể làm 
giữa người với người, những bát cơm tù chan đầy 
máu, những tội ác không thể kể xiết của bọn thực 
dân, đế quốc. Ấy vậy mà, những người chiến sỹ ấy 
vẫn một mực giữ trọn tấm lòng trung trinh với 
nước non. Đứng trước anh linh của các bậc cha 
ông, tôi cảm thấy bản thân tôi và cả chúng ta nợ 
các bậc tiền nhân rất nhiều. Cuộc sống hòa bình 
ngày hôm nay, bầu trời xanh tự do ngày hôm nay 
mà chúng ta đang sống sẽ không thể nào có được 
nếu không có những sự hi sinh lớn lao ấy.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn chúng tôi ghé 
thăm hai chứng tích lịch sử là nhà tù Phú Hải - 
trại giam lớn và cổ nhất của hệ thống nhà tù Côn 
Đảo do thực dân Pháp xây dựng từ những năm 
cuối thế kỷ 19 và Chuồng cọp Pháp - Mỹ: khu trại 
giam do Pháp và Mỹ xây dựng để giam giữ những 
nhân vật chính trị cao cấp thời kỳ chiến tranh. 

Phía trong cánh cửa trại giam tối tăm, hình 
tượng các anh hùng được tái hiện lại sống động, 
chân thực, thân hình các anh gầy gò, ốm yếu chỉ 
còn da bọc lấy xương, dưới chân là gông cùm, 

xiềng xích, ánh mắt của các anh vẫn ngời sáng niềm 
tin bất diệt vào ngày hòa bình, độc lập của dân tộc. 
Kẻ thù càng ra sức đàn áp, thì ý chí quật cường của 
dân tộc ta càng mãnh liệt, chẳng ai có thể ngờ được 
rằng, trong chốn trại giam tăm tối ấy cũng là nơi 
Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên trong nhà 
tù Côn Đảo ra đời vào năm 1932.

Khi đến địa điểm thứ hai là Chuồng cọp Pháp 
- Mỹ thì tôi và các anh chị trong đoàn lúc này không 
nén nổi nước mắt, nơi đây tôi không nghĩ là có thể 
xây dựng để dành cho con người. Ở nơi này, cái gọi 
là nhân quyền không tồn tại. Những hình ảnh mất 
nhân tính lại tái hiện lại một cách chân thực nhất, 
những phòng giam kiểu chuồng cọp, những hình 
thức tra tấn như chọc gậy, xối nước lạnh, vôi bột 
lên người tù nhân cả đêm lẫn ngày, phơi nắng, đánh 
đập dã man đến chết,… 

Đứng trước lịch sử được tái hiện lại rõ mồn 
một trước mắt mình, tôi cảm thấy mình đã quá may 
mắn khi được sinh ra trong thời bình, có cuộc sống 
tự do như ngày hôm nay. Chuyến đi này thực sự đã 
mang lại cho tôi nhiều cảm xúc và bài học rất sâu 
sắc, thông qua chuyến đi, tôi cảm nhận mình hiểu 
biết và trân trọng hơn lịch sử dân tộc, tôi hiểu hơn 
được giá trị của cuộc sống này, sống tri ân, hướng 
về nguồn cội, tiếp nối những truyền thống tốt đẹp 
của cha ông. 

Hành trình về nguồn này sẽ là tiền đề giúp 
tôi và các cán bộ nhân viên Vietcombank Nam Sài 
Gòn có nhận thức sâu sắc hơn về tổ chức Đảng 
Cộng sản Việt Nam và những chặng đường phía 
trước mà tôi cần thực hiện để hoàn thiện bản thân 
mình hơn, đóng góp vào sự phát triển chung của 
Vietcombank, xứng đáng với kỳ vọng của Ban lãnh 
đạo Vietcombank Nam Sài Gòn, Chi bộ 1 - Đảng bộ 
Vietcombank Nam Sài Gòn nơi tôi đang sinh hoạt 
và công tác.

VĂN HÓA
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Đ iểm đến đầu tiên là Thành cổ Quảng Trị, di 
tích quốc gia đặc biệt. Tại đây cả đoàn đã 
được xem phim tài liệu, nghe hướng dẫn 

viên chia sẻ về khúc tráng ca 81 ngày đêm vào mùa 
hè rực lửa năm 1972 trong trận Thành cổ Quảng 
Trị.

Tiếp đến, đoàn dâng hương tại Nghĩa trang 
liệt sỹ Trường Sơn, 1 trong 72 nghĩa trang trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 
anh hùng liệt sỹ. 

Hành trình đưa cả đoàn đến thăm Cầu Hiền 
Lương, vĩ tuyến 17, nơi từng là ranh giới chia cắt 
hai miền Bắc Nam và đã trở thành minh chứng đầy 
tự hào về ý chí quyết tâm, tinh thần dân tộc của 
mỗi người dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ 
và thống nhất đất nước. 

Đoàn cũng được ghé thăm Địa đạo Vịnh 
Mốc, nơi từng thành viên trong đoàn đều không 
khỏi xót xa trước sự thiếu thốn, khó khăn của 
những người đi trước khi phải cố gắng để vừa 
đảm bảo duy trì sự sống vừa tham gia chiến đấu 
chống kẻ thù. Bên cạnh đó là sự khâm phục đối 

Trong 02 ngày 28 - 29/01/2023, Đoàn cơ sở Vietcombank Quảng Nam tổ chức hành trình về nguồn đến vùng 
đất Quảng Trị anh hùng. Hành trình là dịp để các CBNV Chi nhánh được ghé thăm và tìm hiểu về các di tích 
lịch sử, hiểu rõ hơn về những mất mát và chiến công đầy tự hào của dân tộc.  

với đôi bàn tay và khối óc của những con người 
thời ấy, chỉ với những dụng cụ thô sơ, họ đã có thể 
làm nên những địa đạo là những ngôi nhà chung 
nằm sâu trong lòng đất được bố trí nhiều tầng, là 
nơi sinh hoạt và trú ẩn an toàn của các hộ gia đình 
trong nhiều năm liền trong bối cảnh bom rơi lửa 
đạn.

Kết thúc cuộc hành trình đầy ý nghĩa, mỗi 
thành viên trong đoàn đều cảm thấy mình may 
mắn và cảm ơn Ban lãnh đạo đã tạo điều kiện để 
các đoàn viên trong Chi nhánh có cơ hội được hiểu 
sâu sắc hơn về giá trị cuộc sống mà mình đang 
có. Mỗi thành viên thêm tự hào về những truyền 
thống hào hùng, vẻ vang của dân tộc và đặc biệt 
đây là dịp bản thân mỗi người có thể nhìn lại chính 
mình, cố gắng và nỗ lực trong từng hành động, 
từng việc làm trong từng vị trí mình đang đảm 
nhận, để xứng đáng với những gì cha anh đã dùng 
xương máu để bảo vệ, giữ gìn.

CBNV Vietcombank Quảng Nam đến thăm và dâng hương tại  
Thành cổ Quảng Trị

CBNV Vietcombank Quảng Nam đến thăm và dâng hương tại  
Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

Bài và ảnh: Trương Ái Nguyệt  

TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN NĂM 2023 
ĐOÀN CƠ SỞ VIETCOMBANK QUẢNG NAM  

VĂN HÓA

Nghề tín dụng 
Chút kỷ niệm 

Một buổi chiều muộn, dịp cuối năm,
Bỗng có số lạ nhắn hỏi thăm:
“Em còn mạnh khoẻ công tác tốt?
Tiền mới đổi giúp anh vài trăm."

Nhìn ảnh zalo kỹ mấy lần
Nhìn đi nhìn lại, vẫn phân vân
Người vừa hỏi chuyện là ai nhỉ?
Mà thôi, tiền mới cứ để phần.

Thế rồi anh hẹn sẽ qua nhà
Tôi không giấu được, hỏi gần xa:
“Mình từng quen nhau chưa anh nhỉ?”
Anh cười: “Gặp là em nhớ ra”

Gặp anh, tôi vẫn chẳng nhớ gì
Anh cười, hỏi lại em nhớ khi
Em làm tín dụng phòng gần chợ
Thẩm định nhà anh, em có đi!

Anh nhắc, thì em nhớ lại rồi
Chắc cũng chỉ vài năm trước thôi
Nhà anh, em có về hôm ấy
Chợt thấy trong lòng thoáng xa xôi

* * *

Bữa ấy, ngày đông lất phất mưa
Vẳng tiếng gà gáy, khói bếp trưa,
Nhà anh lối nhỏ, quanh co ngõ
Ô tô năm chỗ chẳng đi vừa.

Một nếp nhà nhỏ, nhuốm thời gian
Bé năm, bé bốn chơi trên sàn
Cửa nhà vắng vẻ, không thấy chị?
“Anh mới ly hôn, được thời gian”…

Lần ấy em hẹn anh tương lai,
Phương án tốt hơn, làm lâu dài,
Anh có kinh nghiệm, em thăm lại
Chứ giờ phương án vẫn sơ sài.

Anh kể sau đấy, đi học nghề
Lĩnh vực hàn tiện vì đam mê
Rồi đi xuất khẩu hai năm trước
Gần Tết nên anh cũng mới về

Cần đổi tiền mới, nhớ đến em
Giờ anh ổn định, đấy em xem
Làm vất nhưng mà kinh tế ổn
Lo được bố mẹ và các con.

* * *

Anh về lúc lâu, tôi vẫn ngồi,
Trong lòng vẫn dậy nỗi xa xôi.
Từ chối - mấy năm - khách vẫn gọi
Chẳng hiểu tại khách? - hay tại tôi?

Đi làm tín dụng, nhiều nỗi lo,
Lo khách đến hạn chẳng đáo cho,
Lo khách đau ốm chậm gốc lãi,
Đòi rút tài sản, không lý do.

Đi làm tín dụng, lắm nỗi buồn,
Không được việc khách, gọi sếp luôn,
Gọi cả Trưởng phòng, gọi Giám đốc
Miệng cười mà sao nước mắt tuôn…

Đi làm tín dụng, lắm nỗi vui
Vui được nhìn thấy khách cười tươi
Mua may bán đắt, thêm phát triển
Dòng vốn ngân hàng chảy đúng nơi…

Bùi Duy Anh
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Cung chúc 

CUNG chúc tân niên vạn sự may

CHÚC cho nhà nhà triệu điều hay

TÂN niên khắp chốn trăm việc tốt

XUÂN mới người người sướng ngất ngây.

HAI năm bệnh dịch, trăm điều khó

KHÔNG ngày yên ả, vạn điều lo

HAI hàng lệ nhỏ, tuôn lặng lẽ

BA mẹ an yên, bớt nỗi lo.

VẠN điều lo, ta tạm gác bỏ

SỰ đã rồi, đừng mãi đắn đo

NHƯ mong đợi, năm nay thắng lớn

Ý nguyện cầu, chi nhánh ấm no.

  
 Hai không hai ba - Vạn sự như ý  

TÂN XUÂN
VIETCOMBANK CHÍ LINH

DỰ LỄ KHAI BÚT  
XUÂN QUÝ MÃO 2023 

VÀ TÀI TRỢ QUỸ  
KHUYẾN HỌC 

THÀNH PHỐ CHÍ LINH
Bài và ảnh: Phạm Hà Giang

Ngày 29/01/2023, Vietcombank  
Chí Linh tham Lễ Khai bút đầu 

xuân tại Đền thờ thầy giáo  
Chu Văn An (Phường Văn An  - 

thành phố Chí Linh -
 tỉnh Hải Dương) do  

Ủy ban nhân dân thành phố  
Chí Linh tổ chức.

Ông Đặng Hoàng Lương - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS  
Vietcombank Chí Linh (thứ 2 từ phải sang) chụp hình lưu niệm  

cùng lãnh đạo thành phố Chí Linh

Tại Lễ Khai bút, Vietcombank Chí Linh đã trao tặng Quỹ khuyến 
học thành phố Chí Linh với số tiền 50 triệu đồng để biểu 
dương khen thưởng học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc 

trong học tập.

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa diễn ra vào mỗi dịp khai 
xuân, thể hiện bản sắc văn hóa và truyền thống hiếu học, trọng trí tuệ 
của dân tộc Việt Nam, đồng thời thể sự quan tâm của Vietcombank 
Chí Linh đến công tác giáo dục, chăm lo cho các thế hệ tương lai của 
đất nước.

Ông Đặng Hoàng Lương - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS  
Vietcombank Chí Linh (hàng trên, bên phải) đại diện Chi nhánh trao tặng  

Quỹ khuyến học thành phố Chí Linh số tiền 50 triệu đồng

Dương Văn Long
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Giấy phép xuất bản Bản tin số 04/GP-XBBT  
do Cục Báo Chí - Bộ TT&TT cấp ngày 27/01/2022
In tại Công ty TNHH Một thành viên nhà xuất bản Hà Nội.
Số lượng in được cấp phép: 4.000 quyển.  
Kích thước: 19x27cm.

Bản tin Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

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


