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Thư
TÒA SOẠN

Quý độc giả thân mến,

Tháng Tư về, những cơn gió mùa Hè đã bắt đầu len lỏi từng 
con phố, những bông hoa loa kèn trắng muốt đã được trang trọng 
bày trong phòng khách mỗi gia đình và Chung NIỀM TIN số 307 với 
những thông tin hấp dẫn cũng lại tiếp tục đồng hành cùng bạn.

Bạn thân mến, đi qua ¼ thời gian của năm 2019, thời điểm 
nước rút quan trọng để hơn 17.000 CBNV Vietcombank thực hiện 
mục tiêu chiến lược tới năm 2020 trở thành ngân hàng số 1 Việt 
Nam, chúng ta đã và đang gặt hái được những thành tựu đáng ghi 
nhận. Đó là việc ra mắt Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân 
lực Vietcombank, một sự kiện lớn bởi từ đây công tác đào tạo của 
Vietcombank đã chính thức mang một tầm vóc và vị thế mới. Đó là Lễ 
trao giải chương trình thi đua bán sản phẩm dịch vụ bán lẻ và Siêu 
sao Mobile Banking 2018 cùng Hội nghị truyền thông định hướng 
kinh doanh bán lẻ năm 2019 cho 106 Chi nhánh tại cả 3 khu vực Bắc 
- Trung - Nam, thể hiện sự động viên khuyến khích đối với các cán bộ 
bán hàng, là động lực giúp cán bộ bán hàng phát huy tính chủ động, 
sáng tạo, nâng cao năng lực bản thân, đóng góp sức mạnh vào thành 
công chung của chi nhánh cũng như hệ thống. 

Bên cạnh đó, Vietcombank của chúng ta tiếp tục khẳng định vị thế 
là ngân hàng có môi trường làm việc hấp dẫn nhất khi được Công ty 
Anphabe bình chọn xếp thứ nhất toàn ngành ngân hàng, xếp thứ 2 
toàn thị trường Việt Nam với thứ hạng tăng thêm 2 bậc so với năm 
2017 và trong Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển 
dụng hấp dẫn nhất. 

Ngoài ra, để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược, bên cạnh hoạt 
động kinh doanh, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã kiện toàn bộ máy 
tổ chức nhân sự như: bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, 
Phó Giám đốc tại các chi nhánh Vietcombank Bắc Ninh, Kỳ Đồng, TP. 
Hồ Chí Minh, Đông Anh, Gia Lai, Bắc Gia Lai, Phố Hiến; công bố quyết 
định hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng với chuyên môn và 
các quyết định nhân sự tại Trụ sở chính.

Và, song song với đó là các hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh 
doanh, tri ân khách hàng, tập huấn nghiệp vụ, trao thưởng khách 
hàng, các hoạt động ASXH, văn hóa, thể thao, những chuyến về 
nguồn... đầy ý nghĩa đang diễn ra trên toàn hệ thống. Tất cả đều cùng 
nỗ lực, cùng chung một mục tiêu đưa Vietcombank của chúng ta phát 
triển ấn tượng và bền vững.

Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc!

Ban Biên tập
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TIÊU ĐIỂM

Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế là 
ngân hàng có môi trường làm việc hấp 
dẫn nhất khi được bình chọn xếp thứ 1 
toàn ngành ngân hàng, xếp thứ 2 toàn thị 

trường Việt Nam với thứ hạng tăng thêm 2 bậc 
so với năm 2017 và trong Top 50 doanh nghiệp 
Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn 
nhất. Kết quả trên do Công ty Anphabe công bố 
trong khảo sát “100 nơi làm việc tốt nhất Việt 
Nam năm 2018” mới đây. 

Alphabe đánh giá: “Đây không chỉ là thành 
quả riêng của các cấp quản lý và bộ phận nhân 
sự, mà còn là minh chứng cho nỗ lực của từng 
nhân viên Vietcombank trong việc cùng nhau 
xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng và 
lan tỏa những tình cảm tích cực của công ty ra 
bên ngoài”.

Khảo sát thường niên “100 nơi làm việc tốt 
nhất Việt Nam” được Anphabe tổ chức từ năm 
2013. Chương trình năm 2018 được triển khai 
với quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi ghi 
nhận ý kiến của trên 70 nghìn người đi làm có 

VIETCOMBANK
tiếp tục được bình chọn là 
Ngân hàng có môi trường làm 
việc tốt nhất Việt Nam

kinh nghiệm từ 674 doanh nghiệp thuộc 24 
ngành nghề.

Vietcombank hiện là ngân hàng hoạt động 
tốt nhất tại Việt Nam, có quy mô lợi nhuận lớn 
nhất hệ thống đạt 18.269 tỷ đồng lợi nhuận 
hợp nhất trước thuế năm 2018. Để đáp ứng 
mục tiêu phát triển theo tầm nhìn chiến lược 
đã đề ra, Ban Lãnh đạo Vietcombank luôn chú 
trọng phát triển nguồn nhân lực và coi đây là 
chìa khóa đem lại thành công cho ngân hàng. 
Theo đó, chất lượng nhân viên được kiểm soát 
chặt chẽ từ đầu vào với chính sách tuyển dụng 
công khai, minh bạch, chuyên nghiệp. Cán bộ 
được tuyển dụng phù hợp với vị trí công việc. 
Cơ chế tạo động lực cho cán bộ luôn được coi 
trọng gắn với đánh giá hiệu quả công việc, công 
tác quy hoạch, bổ nhiệm… đã khuyến khích cán 
bộ không ngừng nỗ lực, nâng cao hiệu quả công 
việc. Công tác đào tạo được đẩy mạnh gắn với 
khuyến khích sáng tạo, nghiên cứu khoa học, đề 
ra các sáng kiến, giải pháp để áp dụng vào thực 
tiễn, mang lại nhiều kết quả cho hoạt động kinh 
doanh. 

Nhờ đó, thu nhập của CBNV Vietcombank 
không ngừng được cải thiện qua các năm, chế 
độ đãi ngộ luôn được quan tâm với nhiều hoạt 
động hướng tới nâng cao chất lượng đời sống 
tinh thần, sự sẻ chia, lan tỏa các giá trị truyền 
thống, văn hóa, thương hiệu. Điều đó đã tạo cho 
tập thể CBNV Vietcombank một môi trường làm 
việc gắn bó, đoàn kết, đồng lòng nhất trí trong 
hành động vì mục tiêu chung.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện đã đưa Vietcombank luôn trong 
Top đầu danh sách nơi làm việc tốt nhất Việt Nam nhiều năm qua

Bảng kết quả khảo 
sát “100 nơi làm 
việc tốt nhất Việt 
Nam năm 2018” do 
Alphabe công bố
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TIÊU ĐIỂM

Đ/c Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã tham 
dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Cùng dự có 
các đ/c nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà 
nước; lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ; 
đại diện các đơn vị sản xuất, chế biến và xuất 
khẩu cà phê trong nước và quốc tế; lãnh đạo các 
doanh nghiệp cùng đông đảo đồng bào các dân 
tộc trong và ngoài tỉnh tham dự. Về phía tỉnh 
Đắk Lắk có đ/c Êban Y Phu - Bí thư Tỉnh ủy; đ/c 
Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh cùng các đ/c đại diện lãnh đạo các 
sở, ngành trực thuộc.

Vietcombank đồng hành tổ chức
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 
lần thứ 7 năm 2019 Bài & Ảnh: Lê Hưng

TỐI 9/3/2019, TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK, UBND TỈNH ĐẮK 
LẮK ĐÃ TỔ CHỨC KHAI MẠC LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 7 NĂM 2019 
VỚI CHỦ ĐỀ “TINH HOA ĐẠI NGÀN”. ĐỒNG HÀNH CÙNG TỈNH TRONG TỔ CHỨC LỄ HỘI, 
VIETCOMBANK ĐÃ PHỐI HỢP VỚI BAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NHIỀU HOẠT ĐỘNG CÓ Ý 
NGHĨA, BỐ TRÍ GIAN HÀNG TRƯNG BÀY, TƯ VẤN, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG 
TIN CHO ĐẠI BIỂU, KHÁCH HÀNG QUAN TÂM ĐẾN CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA 
VIETCOMBANK.

gắng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Đắk Lắk 
trong xây dựng kinh tế, phát triển một ngành cà 
phê mạnh, góp phần tạo nên vị thế lớn của ngành 
cà phê Việt Nam hiện nay. Phó Thủ tướng thường 
trực Trương Hòa Bình cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk 
cùng với các tỉnh có trồng cà phê rà soát tổng thể 
việc phát triển ngành cà phê theo xu thế thị trường 
thế giới và bảo đảm các điều kiện sản xuất bền 
vững; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ 
nhằm tăng năng suất chất lượng, giảm giá thành 
và thích ứng với biến đổi khí hậu; khuyến khích 
phát triển cà phê đặc sản Việt Nam với tính chất 
là cà phê cao cấp có hương vị đặc biệt được đánh 
giá theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu, xu 
thế tiêu thụ của thế giới và gia tăng giá trị cho cây 
cà phê, nhất là tăng lợi nhuận trực tiếp cho người 
nông dân trồng cà phê.

Đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk trong tổ chức Lễ 
hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, 
Vietcombank đã phối hợp với Ban Tổ chức triển 
khai nhiều hoạt động có ý nghĩa trong suốt thời 
gian diễn ra lễ hội, bố trí gian hàng trưng bày tư 
vấn, giới thiệu SPDV cũng như thông tin cho các 
đại biểu, KH quan tâm đến các lĩnh vực hoạt động 
của Vietcombank, đặc biệt là các hoạt động đầu tư 
vốn, tín dụng hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, 
xã hội của các tỉnh, các vùng, miền, trong đó có lĩnh 
vực cà phê của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, các tỉnh Tây 
Nguyên nói chung.

Trong chuỗi các sự kiện thuộc Lễ hội, sáng 
10/03 đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh 
Đắk Lắk. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực 
Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những 

Về phía ngành Ngân hàng có đ/c Lê Minh 
Hưng - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Thống đốc NHNN 
Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số ngân 
hàng thương mại. Về phía Vietcombank có đ/c 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ 
Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c 
Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc cùng 
các đ/c đại diện Lãnh đạo một số phòng, ban tại 
TSC và chi nhánh.

Tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá 
cao những đóng góp của ngành cà phê vào sự 
phát triển kinh tế đất nước, ghi nhận những cố 

cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
Đắk Lắk trong phát triển kinh tế - xã hội, tâm 
huyết của các nhà đầu tư trong phân tích các 
vấn đề kinh tế - xã hội của Đắk Lắk và đề xuất 
hướng giải quyết, đẩy mạnh thu hút đầu tư 
vào tỉnh. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tin 
tưởng với nguồn lao động dồi dào sức trẻ, kho 
tàng lịch sử văn hóa đa dạng, cảnh sắc thiên 
nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, hệ thống giao thông 
đồng bộ, cơ hội phát triển của Đắk Lắk sẽ ngày 
càng khả quan hơn.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký kết 
biên bản hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công 
Thương về phát triển nông nghiệp, xây dựng 
thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, xúc tiến 
đầu tư, đồng thời trao quyết định chủ trương 
đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký cho các nhà 
đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 71.000 tỷ đồng, 
tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp 
công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch sinh 
thái nghỉ dưỡng, y tế…

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 6 từ trái sang) tới thăm và chụp hình lưu 
niệm với lãnh đạo và cán bộ Vietcombank Đắk Lắk tại gian hàng giới thiệu của Vietcombank trong 

khuôn viên Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê

Các đ/c lãnh đạo cấp cao và các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội cà phê 
Buôn Ma Thuột lần thứ 7 (trong ảnh: đ/c Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch 

HĐQT Vietcombank, hàng đầu, thứ 7 từ trái sang)

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ 
Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình 
phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk
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Tới dự Lễ công bố có ông Nguyễn Văn Thạnh 
- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ 
chức cán bộ NHNN Việt Nam; ông Hoàng 
Giang - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban 

Tổ chức Đảng ủy Khối DNTƯ. Về phía Vietcombank 
có: ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng 
bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; 
ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, thành 
viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cùng các ông/bà 
là thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Trưởng Ban 
kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Thường 
trực Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Giám 
đốc các Ban/Trung tâm, Trưởng các phòng/ban tại 
Trụ sở chính. 

Vietcombank
Công bố các quyết định bổ nhiệm 
nhân sự quản lý cấp cao Bài & Ảnh: Hồng Quang

ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG NHNN VÀ THỐNG ĐỐC NHNN VIỆT NAM, 
SÁNG 29/03/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, VIETCOMBANK ĐÃ TRANG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ 
CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC. 

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT 
Vietcombank kiêm Giám đốc Khối Nhân sự đã công 
bố các quyết định của HĐQT Vietcombank về việc 
bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, HĐQT Vietcombank 
đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng 
- Giám đốc Khối Bán buôn giữ chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank kể từ ngày 01/04/2019; bổ 
nhiệm ông Đặng Hoài Đức - Giám đốc Vietcombank 
TP. Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank kể từ ngày 01/04/2019; bổ nhiệm 
lại ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám 
đốc. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành 
- Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã chúc mừng 
đ/c Phạm Mạnh Thắng qua một nhiệm kỳ công 
tác hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã tiếp tục 
được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank, chúc mừng hai đ/c được bổ nhiệm 
chức vụ Phó Tổng Giám đốc và cho biết: đ/c 
Nguyễn Thanh Tùng và đ/c Đặng Hoài Đức có quá 
trình công tác trải qua nhiều vị trí khác nhau tại 
hệ thống Vietcombank, được Ban Lãnh đạo đánh 
giá là hai cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, tư cách 
đạo đức tốt, luôn có trách nhiệm và hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank bày tỏ tin tưởng 
với kinh nghiệm trong quá trình công tác tại 
Vietcombank thời gian qua, hai đ/c lãnh đạo 
cấp cao vừa được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy 
năng lực, cùng Ban Lãnh đạo xây dựng khối đoàn 
kết với trách nhiệm cao nhất, tiếp tục lãnh đạo 
Vietcombank phát triển với những bứt phá mới, 
khẳng định vị thế ngân hàng số 1 Việt Nam và hội 
nhập quốc tế bền vững.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm và phát 
biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Tùng - 
tân Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã bày tỏ 
cảm ơn đối với sự quan tâm của Ban Lãnh đạo 
NHNN Việt Nam, Đảng ủy khối DNTƯ, đặc biệt 
Ban Lãnh đạo Vietcombank đã luôn khích lệ, 
động viên, đào tạo cũng như luôn trao cho các 
cơ hội để phát triển, trưởng thành. Ông Nguyễn 
Thanh Tùng cũng cảm ơn sự hỗ trợ của toàn 
thể CBNV trong hệ thống và cho biết: nhiệm vụ 
mới được giao là vinh dự nhưng cũng là thử 
thách lớn, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để 
góp phần xây dựng Vietcombank ngày càng lớn 
mạnh, phát triển bền vững. Tân Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cam kết 
sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình trên tinh thần trách 
nhiệm cao nhất để cùng tập thể Ban Lãnh đạo 
và đội ngũ CBNV đưa hoạt động Vietcombank 
không ngừng phát triển hiệu quả, đóng góp 
nhiều hơn nữa vào thành tựu của hệ thống 
ngân hàng.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT (ngoài cùng bên trái) và ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên phải) trao 
quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tùng (thứ 2 từ trái sang) và ông Đặng Hoài Đức (thứ 2 từ phải sang) được 

bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 

Ban Lãnh đạo Vietcombank cùng các đại biểu chúc mừng và chụp 
ảnh lưu niệm với các đ/c Phó Tổng Giám đốc Vietcombank vừa được 

bổ nhiệm 

 Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu chúc mừng 
và giao nhiệm vụ

 Đại diện các cán bộ được bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Tùng – Tân Phó 
Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu nhận nhiệm vụ

TIÊU ĐIỂM
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TIÊU ĐIỂM

Tại buổi làm việc, hai bên 
đã cùng trao đổi và chia sẻ 
về những thành tựu mỗi 
bên đã đạt được trong năm 

2018 cũng như triển vọng phát 
triển trong tương lai, đồng thời 
ghi nhận về sự hỗ trợ, hợp tác của 
mỗi bên trong suốt thời gian qua 
đã mang lại những kết quả tích 
cực cho sự phát triển thị trường 
tài chính tại Việt Nam nói chung 

Vietcombank và 
Tập đoàn BNP Paribas: 
Cam kết hợp tác chiến 
lược lâu dài
SÁNG 14/03/2019, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, ÔNG PHẠM QUANG DŨNG - TỔNG 
GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK ĐÃ CÓ BUỔI TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ÔNG ERIC 
RAYNAUD - CHỦ TỊCH KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG, THÀNH VIÊN 
ỦY BAN ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN BNP PARIBAS. 

giữa Vietcombank và BNP 
Paribas Cardif để có lợi cho 
cả hai bên. Tuy hoạt động của 
công ty VCLI chưa đạt được 
như kỳ vọng trong thời gian 
qua, song Tổng Giám đốc nhấn 
mạnh mối quan hệ hợp tác 
giữa Vietcombank và BNP 
Paribas luôn khăng khít trên 
các mảng hoạt động khác. Với 
kết quả kinh doanh xuất sắc, 
chất lượng tín dụng tốt, quy 
mô, năng lực quản lý cũng như 
uy tín và kinh nghiệm trên thị 
trường quốc tế, Tổng Giám 
đốc tin tưởng Vietcombank sẽ 
sớm trở thành ngân hàng có 
sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong 
khu vực, đồng thời khẳng định 
việc thắt chặt mối quan hệ hợp 
tác giữa Vietcombank và BNP 
Paribas sẽ mang lại nhiều lợi 
ích đối với cả hai bên trong 
thời gian tới.

Tại sự kiện, ông Eric 
Raynaud bày tỏ vui mừng và 
niềm hân hạnh khi đến thăm 
Vietcombank và được đích 
thân Tổng Giám đốc Phạm 
Quang Dũng tiếp đón, bày tỏ 
lời cảm ơn tới Vietcombank đã 
luôn có chỉ đạo thúc đẩy hợp 
tác gắn bó chặt chẽ giữa hai 
đơn vị. Ông Eric Raynaud cũng 
bày tỏ ấn tượng về kết quả 
kinh doanh của Vietcombank 
trong năm 2018 và tin tưởng 
rằng các nội dung trao đổi chi 
tiết trong buổi làm việc lần này 
sẽ giúp tăng cường mối quan 
hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Buổi gặp gỡ cấp cao giữa 
hai bên đã diễn ra thành công 
tốt đẹp với khẳng định cam 
kết hợp tác chiến lược lâu dài 
và ổn định trong thời gian sắp 
tới giữa Vietcombank và BNP 
Paribas.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của ông 
Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT, Chủ 
tịch Hội đồng khoa học, các đại biểu đã tập 
trung thảo luận đánh giá, tổng kết công tác 

KHCN năm 2018 và định hướng hoạt động năm 
2019. Hội nghị đã đưa ra các quyết định và định 
hướng quan trọng về việc quản lý và tổ chức 
thực hiện hoạt động khoa học công nghệ của 
Vietcombank. 

Năm 2018 là năm hoạt động nghiên cứu khoa 
học của Vietcombank có nhiều đổi mới, chuyển 
biến mạnh mẽ cả về chất và lượng. Hội đồng khoa 
học và công nghệ Vietcombank được kiện toàn 
cùng với việc ban hành lại Quy định về hoạt động 

khoa học và công nghệ tại ngân 
hàng và Hướng dẫn thực hiện 
Quy chế; quy định về điểm 
thưởng KPI đối với các đơn vị 
có thành tích tốt trong hoạt 
động KHCN. Đặc biệt, sự tham 
gia trực tiếp, toàn diện của tập 
thể Ban Lãnh đạo trong hoạt 
động KHCN đã thúc đẩy hoạt 
động KHCN của Vietcombank 
phát triển lên một tầm cao mới 
với tư duy ứng dụng cao vào 
hoạt động kinh doanh. Ngoài 
ra, sự gia tăng số lượng các 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 
cấp Vietcombank và cấp ngành 
cùng với cuộc thi “Đổi mới, 
sáng tạo để hội nhập và phát 
triển” là những hoạt động tiêu 
biểu, nổi bật của năm 2018. 

Năm 2019, hoạt động KHCN 
tại Vietcombank sẽ tập trung 
vào việc nâng cao nhận thức, 
năng lực, kỹ năng tổ chức, quản 
lý và thực hiện các hoạt động 
KHCN để nâng cao hơn nữa 
chất lượng, tiến độ thực hiện 
và tính ứng dụng vào thực tiễn; 
đưa hoạt động KHCN bao gồm 
cả hoạt động sáng kiến thành 
hoạt động thường xuyên của 
Vietcombank. Nội dung nghiên 
cứu ngoài trọng tâm cải tiến, 
ứng dụng nâng cao năng suất 
chất lượng, hiệu quả còn mở 
rộng nhiệm vụ nghiên cứu kinh 
tế vĩ mô gắn với hoạt động ngân 
hàng, tư vấn hiệu quả cho Ban 
Lãnh đạo và đóng góp tích cực 

trong các hoạt động KHCN cấp ngành. 
Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã thể hiện 

cam kết tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các giải 
pháp nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa 
học của Vietcombank trở thành một trong các 
hoạt động trung tâm, góp phần tăng năng suất 
lao động và giảm thiểu chi phí để từng bước 
hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong 
100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á; một 
trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới 
và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt 
nhất. 

Nâng cao chất lượng và ứng 
dụng hoạt động khoa học công 
nghệ vào thực tiễn 

Bài: Trường Đào tạo Vietcombank

NGÀY 16/03/2019, TẠI PHÚ QUỐC, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT 
ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (KHCN) NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM 
VỤ NĂM 2019. 

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch HĐKH chủ trì cuộc họp 

Bài & Ảnh: Trần Mỹ Trang

Ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) tiếp và làm việc với ông Eric Raynaud – Chủ tịch khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương, Thành viên Ủy ban Điều hành Tập đoàn BNP Paribas

cũng như kết quả hoạt động 
của cả hai ngân hàng.

Tổng Giám đốc Phạm 
Quang Dũng đánh giá cao mối 
quan hệ hợp tác lâu dài giữa 
BNP Paribas và Vietcombank 
trong nhiều mảng hoạt động, 
đồng thời mong muốn hai 
bên hợp tác đưa ra một 
đường lối phù hợp cho công 
ty VCLI - công ty liên doanh 
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Để góp phần ngăn chặn 
và đẩy lùi nạn tín dụng 
đen hoành hành, tiếp 
theo các giải pháp đã 

đề ra tại Hội nghị trực tuyến 
ngày 26/12/2018 do NHNN 
tổ chức, tại Hội nghị lần này, 
các đại biểu đã tiếp tục bàn rất 
cụ thể cách triển khai các giải 
pháp nhằm đáp ứng đủ và kịp 
thời vốn phục vụ sản xuất, nhu 
cầu tiêu dùng cho người dân. 

Theo đó, ngành Ngân hàng 
sẽ tiếp tục đẩy mạnh tín dụng 

Tăng cường ngăn chặn, 
hạn chế tín dụng đen
NGÀY 08/03/2019, TẠI GIA LAI, NHNN VIỆT NAM ĐÃ PHỐI HỢP VỚI UBND 
TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG 
TÍN DỤNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG NHẰM HẠN CHẾ TÍN DỤNG 
ĐEN. THAM DỰ HỘI NGHỊ CÓ ĐẠI DIỆN CÁC BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC CHÍNH 
TRỊ - XÃ HỘI, LÃNH ĐẠO UBND VÀ CÁC SỞ, NGÀNH 8 TỈNH (5 TỈNH TÂY 
NGUYÊN VÀ BÌNH ĐỊNH, QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI) CÙNG CÁC TỔ CHỨC 
TÍN DỤNG.

phục vụ sản xuất và tiêu dùng 
của người dân, góp phần cùng 
Bộ Công an và các Bộ, ngành, 
địa phương liên quan đấu 
tranh đẩy lùi tín dụng đen 
thông qua các giải pháp cụ 
thể như: hoàn thiện khuôn 
khổ pháp lý nhằm đẩy mạnh 
hoạt động cho vay tiêu dùng 
của các NHTM; nghiên cứu, 
đề xuất Chính phủ ban hành 
chính sách mới về tín dụng đối 
với hộ mới thoát nghèo theo 
hướng mở rộng đối tượng cho 

Bài: Mạnh Linh

vay; đảm bảo hoạt động ngân 
hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu 
tín dụng phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương 
và nhu cầu của người dân; 
phối hợp với các Bộ, ngành 
liên quan, chính quyền địa 
phương và các tổ chức chính 
trị, xã hội đẩy mạnh công tác 
truyền thông về các chương 
trình chính sách tín dụng, 
cảnh báo thủ đoạn của các đối 
tượng, tổ chức cho vay nặng 
lãi cũng như những hệ lụy mà 
tín dụng đen gây ra...

Ngành Ngân hàng đã và 
đang vào cuộc mạnh mẽ, góp 
phần ngăn chặn và đẩy lùi nạn 
tín dụng đen theo chức năng 
và nhiệm vụ của NHNN. Tuy 
nhiên, để đạt được kết quả 
cao nhất, cần có sự tham gia 
vào cuộc đồng bộ của các Bộ, 
ngành, các cấp chính quyền 
địa phương, các tổ chức chính 
trị - xã hội. NHNN cũng kỳ 
vọng rằng với những giải pháp 
mở rộng tín dụng và sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị 
sẽ giúp người dân hiểu, nhận 
diện và dần bài trừ nạn tín 
dụng đen. 

NỔI BẬTTIÊU ĐIỂM

Phát biểu tại buổi Lễ, ông 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy 
viên BCH Đảng bộ Khối 
DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐQT Vietcombank nhấn 
mạnh: BHXH là cơ quan Nhà nước 
có lượng khách hàng lớn nhất tại 
Việt Nam, đây cũng là tiềm năng 
rất lớn mà bất kỳ ngân hàng nào 
cũng mong muốn được phục vụ. 
Thỏa thuận này nhằm tạo điều 
kiện để chứng minh: với một 
hệ thống thanh toán vượt trội, 
chuyên nghiệp, Vietcombank 
cam kết sẽ cung cấp những dịch 
vụ chất lượng tốt nhất, giá thành 
cạnh tranh nhất kể cả về các huy 
động cũng như tài khoản đầu tư 
trong các tổ chức tín dụng tại Việt 
Nam. Dự kiến trong quý II/2019, 
Vietcombank sẽ phục vụ các dịch 
vụ thanh toán bảo hiểm điện tử 

Vietcombank - Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
Ký kết thỏa thuận liên ngành cung ứng dịch vụ thu 
bảo hiểm qua hệ thống tài khoản Vietcombank

SÁNG 15/3/2019, TẠI QUẢNG NINH, VIETCOMBANK VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 
(BHXH) VIỆT NAM ĐÃ TRANG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN 
LIÊN NGÀNH VỀ VIỆC MỞ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TIỀN GỬI GIỮA 
HỆ THỐNG BHXH VIỆT NAM VÀ HỆ THỐNG VIETCOMBANK.

Lễ ký kết thỏa thuận liên 
ngành giữa Vietcombank với 
BHXH Việt Nam tiếp tục khẳng 
định mối quan hệ hợp tác 
toàn diện, bền chặt giữa hai 
bên, góp phần cải cách thủ tục 
hành chính, giảm thiểu thời 
gian xử lý giao dịch, tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân 
và doanh nghiệp tham gia vào 
BHXH, BHYT, BHTN.

Với hạ tầng công nghệ hiện 
đại cùng đội ngũ CBNV chuyên 
nghiệp, hệ thống sản phẩm 
đa dạng, Vietcombank khẳng 
định sẽ cung cấp đầy đủ các 
dịch vụ để đáp ứng tốt nhất 
các yêu cầu của BHXH các cấp, 
triển khai hiệu quả công tác 
phối hợp, quản lý điều hành 
quỹ của BHXH Việt Nam.

song phương, cụ thể là hình 
thức ví điện tử, một lĩnh vực 
vô cùng tiềm năng đối với các 
ngân hàng.

Theo thỏa thuận, bên cạnh 
việc cung ứng dịch vụ thu 
BHXH, BHYT, BHTN thông qua 
hệ thống tài khoản của BHXH 
các cấp tại các chi nhánh 
Vietcombank, Vietcombank 
tiếp tục mở rộng cung ứng 
dịch vụ chi BHXH, BHYT, chi 
hoạt động bộ máy trên một số 
địa bàn mới. Việc triển khai 
mở rộng này tiếp tục góp phần 
tăng cường khả năng theo dõi, 
giám sát, tập trung các nguồn 
quỹ bảo hiểm một cách nhanh 
chóng, chính xác và hiệu quả, 
giúp BHXH chủ động trong 
công tác thu, chi, quản lý dòng 
tiền và đầu tư nguồn nhàn rỗi.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Đại diện BHXH Việt Nam, ông 
Nguyễn Đình Khương – Phó Tổng Giám đốc (bên 

phải) cùng đại diện Vietcombank, ông Phạm 
Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc (bên trái) ký 

kết thoả thuận liên ngành

Các Đại biểu tham dự Lễ ký kết 
chụp ảnh lưu niệm
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Đó là khẳng định của ông Nghiêm Xuân 
Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank tại 
Lễ công bố quyết định thành lập Trường 
Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực 

Vietcombank diễn ra sáng 14/03/2019, tại Trụ sở 
chính.

Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành - 
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc; các Ủy viên HĐQT; các Phó 
Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng cùng các thành 
viên Hội đồng Khoa học Vietcombank, đại diện 
lãnh đạo và cán bộ các phòng tại Trụ sở chính cùng 
toàn thể CBNV Trung tâm Đào tạo Vietcombank.

Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đào tạo 
và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank:

Bài & Ảnh: Đặng Thành 

Tầm vóc và vị thế mới cho 
công tác đào tạo 
VIỆC RA MẮT TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LÀ MỘT SỰ KIỆN LỚN 
CỦA VIETCOMBANK BỞI TỪ ĐÂY CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA VIETCOMBANK ĐÃ CHÍNH THỨC 
MANG MỘT TẦM VÓC VÀ VỊ THẾ MỚI.

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng 
Ban Quản lý Nhân sự đã công bố quyết định về 
việc thành lập Trường Đào tạo và Phát triển 
nguồn nhân lực Vietcombank trên cơ sở nâng 
cấp, đổi tên Trung tâm Đào tạo, cụ thể: Tên 
gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Trường Đào tạo và 
Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam. Tên tiếng Việt viết tắt: 
Trường Đào tạo Vietcombank. Trường có cơ 
cấu gồm 6 phòng chức năng, nghiệp vụ.

Ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng Ban Quản 
lý Nhân sự cũng đã công bố các quyết định của 
Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Vietcombank 

về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, theo đó:
 - Tại quyết định số 321/QĐ-VCB-QLNS ngày 

14/03/2019, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký 
quyết định bổ nhiệm ông Kiều Hữu Thiện - Chuyên 
gia tư vấn Vietcombank giữ chức vụ Giám đốc 
Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực 
Vietcombank kể từ ngày 15/03/2019.

- Tại quyết định số 322/QĐ-VCB-QLNS ngày 
14/03/2019, Tổng Giám đốc Vietcombank đã ký 
quyết định điều động và bổ nhiệm bà Lê Vân Trinh 
- Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vietcombank 
giữ chức vụ Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Phát 
triển nguồn nhân lực Vietcombank kể từ ngày 
15/03/2019.

- Tại quyết định số 323/QĐ-VCB-QLNS ngày 
14/03/2019, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký 
quyết định điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thúy 
Nga - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vietcombank 
giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chính sách và kế 
hoạch nhân sự Trụ sở chính Vietcombank kể từ 
ngày 15/03/2019.

Cùng với việc điều động và bổ nhiệm nhân 
sự thuộc Ban Giám đốc Trường đào tạo, tại buổi 
Lễ, Ban Lãnh đạo Vietcombank cũng đã trao các 
quyết định điều động và bổ nhiệm cho lãnh đạo các 
phòng thuộc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn 
nhân lực Vietcombank, gồm các phòng: Phát triển 
chương trình đào tạo,  Quản lý đào tạo, Ngân hàng 
thực hành và khảo thí,  Quản lý và nghiên cứu khoa 
học, Hành chính tổng hợp và Kế toán tài vụ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch HĐQT Nghiêm 
Xuân Thành cho biết: Trong chiến lược phát triển 
của mình, Vietcombank đặt mục tiêu rất lớn đó là 
đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực trong các 
ngân hàng hoạt động tại Việt Nam. Chiến lược này 
đặt ra một thách thức cũng như yêu cầu tất yếu mà 
Vietcombank phải hướng tới. Việc ra mắt Trường 

Đào tạo là một sự kiện lớn của Vietcombank 
bởi từ đây công tác đào tạo của Vietcombank đã 
chính thức mang một tầm vóc và vị thế mới. 

Đánh giá về đội ngũ nhân sự của Trường 
Đào tạo, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành 
cho biết: người lãnh đạo cao nhất của Trường 
đào tạo Vietcombank là một Phó Giáo sư, Tiến 
sỹ - Nhà giáo nhân dân, có kinh nghiệm về quản 
lý cũng như công tác nghiên cứu khoa học, 
giảng dạy, khảo thí và tư vấn các dịch vụ tài 
chính, có mối quan hệ với nhiều cơ sở đào tạo 
trong nước và quốc tế. Các nhân sự khác đều đã 
từng có nhiều năm làm việc trong công tác đào 
tạo, nghiên cứu khoa học… Trên cơ sở đó, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank cũng đã giao các nhiệm 
vụ cụ thể cho Ban Giám đốc Trường Đào tạo 
Vietcombank với kỳ vọng trong thời gian ngắn 
tới, Trường Đào tạo Vietcombank sẽ phát triển 
để trở thành một cơ sở vượt trội về chất lượng, 
chuyên nghiệp trong công tác đào tạo, góp phần 
thực hiện thắng lợi chiến lược của Vietcombank 
là trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng 
nguồn nhân lực. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Kiều Hữu 
Thiện - tân Giám đốc Trường Đào tạo và Phát 
triển nguồn nhân lực Vietcombank bày tỏ lời 
cảm ơn sâu sắc tới HĐQT và Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng 
thời cam kết sẽ đồng lòng với toàn thể CBNV 
của Trường nhằm xây dựng một tập thể đoàn 
kết, vững mạnh, cố gắng nỗ lực cao nhất để 
thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng phù hợp với 
định hướng phát triển của Vietcombank.

 Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng (bên phải) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sỹ - 
Nhà giáo nhân dân Kiều Hữu Thiện – tân Giám đốc Trường Đào tạo Vietcombank

Ban Lãnh đạo Vietcombank chúc mừng tân Giám đốc và tân Phó Giám đốc 
Trường Đào tạo Vietcombank

Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng (bên phải) và Ủy viên HĐQT kiêm 
Giám đốc Khối Nhân sự Hồng Quang trao Quyết định và tặng hoa chúc 

mừng bà Phạm Thúy Nga – tân Phó Trưởng phòng Chính sách và kế 
hoạch nhân sự TSC Vietcombank

NỔI BẬT
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NỔI BẬT

Bài: Đào Nguyễn Tấn Phát - Ảnh : Nguyễn Thế Dương      

 29/3/2019
 Trụ sở chi nhánh 

 Vietcombank TP. Hồ Chí Minh 

Theo quyết định điều động và bổ nhiệm, ông 
Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Vietcombank Kỳ 
Đồng sẽ giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank 

TP. Hồ Chí Minh và ông Trương Anh Tuấn - Giám 
đốc Vietcombank Gia Lai sẽ giữ chức vụ Giám đốc 
Vietcombank Kỳ Đồng. Cả 2 quyết định này đều có 
hiệu lực kể từ ngày 1/4/2019.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại buổi 
lễ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân 
Thành đã nêu những thành tựu thể hiện vị thế 
của Vietcombank và đặc biệt là 2 chi nhánh TP. 
Hồ Chí Minh và Kỳ Đồng, 2 đơn vị lớn, trọng yếu 
của hệ thống trên địa bàn. Nêu bật những yếu tố 
thuận lợi cũng như thách thức đối với 2 chi nhánh, 
Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành bày tỏ kỳ vọng 2 chi 
nhánh sẽ đạt được những cột mốc, những đỉnh cao 
mới trong hoạt động kinh doanh, góp phần quan 

Lễ công bố
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM GIÁM 
ĐỐC VIETCOMBANK TP. HỒ CHÍ MINH & 
VIETCOMBANK KỲ ĐỒNG

trọng cho thành công chung của toàn hệ hống 
Vietcombank trong năm 2019 và những năm 
sắp tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn 
Lập và ông Trương Anh Tuấn cùng bày tỏ quyết 
tâm cao hoàn thành nhiệm vụ mà Ban Lãnh đạo 
đã tin tưởng giao phó, khẳng định tiếp tục kế 
thừa và phát huy hơn nữa những giá trị cốt lõi 
của chi nhánh trong nhiệm kỳ được giao.

Ông Nguyễn Văn Lập (đứng giữa) nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ Chủ tịch HĐQT 
Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu 
tại buỗi lễ

2 tân giám đốc Vietcombank TP. Hồ Chí Minh (thứ 6 từ trái sang) và 
Vietcombank Kỳ Đồng (thứ 7 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng 

Ban Lãnh đạo Vietcombank và các đại biểu

Ông Trương Anh Tuấn (đứng giữa) nhận quyết định bổ nhiệm và 
hoa chúc mừng từ Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và 

Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng (bên phải)

  27/03/2019

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - 
Trưởng Ban Quản lý Nhân sự Trụ sở chính 
Vietcombank đã công bố Quyết định số 
468/QĐ-VCB-QLNS ngày 26/03/2019 

của HĐQT về việc điều động và bổ nhiệm bà 
Chu Thị Châu Hạnh - Trưởng phòng công 
nợ Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ 
Giám đốc Vietcombank Đông Anh kể từ ngày 
01/04/2019.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc 
Vietcombank Đông Anh khẳng định sẽ cùng Ban 
Giám đốc Chi nhánh xây dựng một tập thể vững 
mạnh, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
mà Ban Lãnh đạo giao, đồng thời nỗ lực để tạo 
ra những bước phát triển mới, khẳng định vị 
thế, thương hiệu của Vietcombank trên địa bàn 
cũng như góp phần vào sự thành công chung 
của toàn hệ thống Vietcombank.

Lễ công bố quyết định điều động và bổ 
nhiệm Giám đốc Vietcombank Đông Anh

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho bà 
Chu Thị Châu Hạnh - tân Giám đốc Vietcombank Đông Anh

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Vietcombank chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm 
cùng bà Bùi Thị Ngọc Bích - tân Giám đốc Vietcombank Bắc Ninh

chỉ tiêu kinh doanh, phân công nhiệm vụ trong 
Ban Giám đốc và các phòng, triển khai hiệu quả 
nhiệm vụ được giao. Đối với đ/c Lê Nho Ích, 
Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành yêu cầu cần tập 
trung các công việc triển khai để sớm chính 
thức khai trương hoạt động chi nhánh Kinh Bắc, 
có đột phá xây dựng chi nhánh mới phát triển 
xứng đáng với tiềm năng địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Ngọc 
Bích - tân Giám đốc Vietcombank Bắc Ninh hứa 
sẽ sát cánh, đồng lòng cùng tập thể chi nhánh 
xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, phát huy 
thành tựu, khắc phục khó khăn, duy trì và tăng 
trưởng thị phần của Vietcombank trên địa bàn, 
đưa Chi nhánh hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ 
được giao.

 28/03/2019

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng 
Ban Quản lý Nhân sự Trụ sở chính 
Vietcombank đã công bố Quyết định số 
450/QĐ-VCB-QLNS ngày 27/03/2019 của 

HĐQT về việc điều động ông Lê Nho Ích - Giám 
đốc Vietcombank Bắc Ninh về công tác tại Trụ sở 
chính kể từ ngày 01/04/2019 và tiếp tục nhiệm 
vụ Ủy viên thường trực Ban triển khai thành lập 
Vietcombank Kinh Bắc.

Tiếp theo, ông Đặng Bình Nguyên công 
bố quyết định số 451/QĐ-VCB-QLNS ngày 
27/03/2019 của Chủ tịch HĐQT Vietcombank về 
việc điều động và bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Bích 
- Phó Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm giữ chức 
vụ Giám đốc Vietcombank Bắc Ninh, kể từ ngày 
01/04/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành 
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank yêu 
cầu bà Bùi Thị Ngọc Bích cần khẩn trương tiếp 
nhận bàn giao về tổ chức, con người, rà soát lại các 
hoạt động của chi nhánh để điều chỉnh hợp lý các 

VIETCOMBANK CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 
ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC 
CHI NHÁNH BẮC NINH 
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Tại buổi lễ, ông Đặng Bình 
Nguyên - Trưởng Ban Quản 
lý Nhân sự Trụ sở chính đã 
công bố các quyết định của 

HĐQT Vietcombank về việc điều 
động bà Đỗ Thị Việt Hằng - Giám 
đốc Vietcombank Bắc Gia Lai giữ 
chức vụ Giám đốc Vietcombank 
Gia Lai kể từ ngày 01/04/2019; 
điều động và bổ nhiệm ông 
Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc 
Vietcombank Gia Lai giữ chức vụ 
Giám đốc Vietcombank Bắc Gia 
Lai kể từ ngày 01/04/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên 
BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 

công bố quyết định điều động và 
bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh 
Gia Lai và Chi nhánh Bắc Gia Lai 

Vietcombank 

SÁNG 30/03/2019, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH VIETCOMBANK GIA LAI, ĐÃ 
DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM GIÁM 
ĐỐC CHI NHÁNH GIA LAI VÀ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BẮC GIA LAI.

Vietcombank yêu cầu hai đ/c 
giám đốc vừa được điều động, 
bổ nhiệm khẩn trương tiếp 
nhận về con người, cơ sở vật 
chất, tình hình kinh doanh, 
khách hàng và nhanh chóng 
ổn định tổ chức, trên cơ sở kế 
thừa, phát huy tối đa những 
thành tựu của các chi nhánh, 
mạnh dạn đổi mới trong điều 
hành trên tinh thần thực hiện 
công khai, dân chủ và vì mục 
tiêu chung, mang lại hiệu quả 
cao trong kinh doanh. Bên 
cạnh ổn định tổ chức, việc điều 
hành hoạt động kinh doanh 
phải được thực hiện với trọng 

tâm đặt công tác khách hàng 
lên hàng đầu, mục tiêu phải 
giữ được khách hàng truyền 
thống và phát triển khách 
hàng mới. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn 
Đức Hoàng - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Gia Lai đã nồng 
nhiệt chúc mừng các đ/c tân 
Giám đốc và đánh giá cao công 
tác cán bộ của Vietcombank 
cũng như công tác luân chuyển 
cán bộ đã tạo ra những bước 
đột phá mới, mang lại hiệu 
quả cao trong hoạt động tại 
các đơn vị. 

Thay mặt các cán bộ được 
điều động và bổ nhiệm, bà 
Đỗ Thị Việt Hằng - tân Giám 
đốc Vietcombank Gia Lai trân 
trọng cảm ơn và nghiêm túc 
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của 
đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Gia Lai và đ/c Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank. Bà Hằng  hứa 
trên cương vị mới, trọng trách 
mới với nhiều thử thách, sẽ 
không ngừng cố gắng, nỗ lực 
hết mình trên tinh thần đoàn 
kết, trách nhiệm cao nhất để 
cùng Ban Giám đốc và toàn thể 
CBNV quyết tâm hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ Ban Lãnh 
đạo giao.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ - Bí thư Đảng ủy - Chủ 
tịch HĐQT trao quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Bắc Gia 

Lai cho ông Đinh Văn Toàn

 Ông Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT trao quyết định điều động và bổ nhiệm Giám 

đốc Vietcombank Gia Lai cho bà Đỗ Thị Việt Hằng

Sáng 29/03/2019, tại Trụ sở chính (TSC), 
Vietcombank đã trang trọng tổ chức Lễ công 
bố quyết định hợp nhất các cơ quan tham 
mưu của Đảng với chuyên môn và các quyết 

định nhân sự tại TSC. 
Tới dự Lễ công bố có ông Nguyễn Văn Thạnh 

- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức 
cán bộ NHNN Việt Nam; ông Hoàng Giang - Ủy viên 
Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối 
DNTƯ. Về phía Vietcombank có: ông Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng - 
Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT kiêm Tổng 

Lễ công bố quyết định hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng 
với chuyên môn và các quyết định nhân sự tại Trụ sở chính:

Hiện thực hóa mục tiêu 
chiến lược Bài & Ảnh: Hồng Quang

VỚI VIỆC HỢP NHẤT CÁC CƠ QUAN THAM MƯU CỦA ĐẢNG VỚI CHUYÊN MÔN, 
VIETCOMBANK LÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN SỚM NHẤT VIỆC HỢP NHẤT THEO QUY ĐỊNH 69 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC HƯỚNG DẪN CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTƯ, 
CÔNG TÁC HỢP NHẤT SẼ ĐẢM BẢO NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÁC 
HOẠT ĐỘNG VIETCOMBANK.

Giám đốc cùng các ông/bà là thành viên HĐQT, 
Ban Điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán 
trưởng; Giám đốc Khối; Thường trực Đảng 
ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Giám đốc các 
Ban/Trung tâm, Trưởng các phòng/ban tại TSC. 

Hợp nhất các cơ quan tham mưu của 
Đảng với chuyên môn

Tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng 
Ban Quản lý nhân sự TSC Vietcombank đã công 
bố các quyết định của HĐQT Vietcombank về 
việc hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng 
với chuyên môn kể từ ngày 01/04/2019. 

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT (ngoài cùng bên trái) và ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên phải) trao 
quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động và bổ nhiệm
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Theo đó: hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy 
với Ban Quản lý nhân sự và đổi tên thành Ban 
Tổ chức và Nhân sự; hợp nhất Ban Tuyên giáo 
Đảng ủy với Ban Chiến lược & Thư ký tổng hợp 
và đổi tên thành Ban Chiến lược, Tuyên giáo 
& Thư ký tổng hợp; hợp nhất cơ quan Ủy ban 
kiểm tra Đảng ủy với Ban Kiểm tra nội bộ; hợp 
nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng TSC. 
Các phòng ban nói trên trực thuộc tổ chức bộ 
máy TSC. 

Trên cơ sở đó, HĐQT cũng đã ban hành các 
quyết định về điều động và bổ nhiệm nhân sự, 
cụ thể: điều động và bổ nhiệm bà Lương Thị 
Vân Anh - Phó Trưởng phòng Văn phòng Đảng 
Đoàn TSC giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm 
Xử lý tiền mặt TSC kể từ ngày 01/04/2019; 
điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Nghĩa - 
Phó Trưởng phòng Văn phòng Đảng Đoàn TSC 
giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng TSC kể từ 
ngày 01/04/2019; điều động và bổ nhiệm bà 
Nguyễn Thị Huệ Anh - Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Ban KHDN lớn phía Bắc trực thuộc bộ máy TSC; 
thành lập Ban KHDN lớn phía Nam trực thuộc 
bộ máy TSC; đồng thời điều động cán bộ đang 
công tác đến nhận nhiệm vụ tại các đơn vị vừa 
được thành lập theo mô hình bán buôn mới. 

Nhằm bổ sung nhân sự cho các đơn vị 
mới thành lập, HĐQT cũng đã ban hành các 
quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ, cụ 
thể: điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị An 
Bình – Trưởng phòng Đầu tư TSC giữ chức vụ 
Giám đốc Ban KHDN kể từ ngày 01/04/2019; 
điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành 
Luân - Phó Trưởng phòng KHDN Vietcombank 
Kỳ Đồng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban KHDN 
TSC kể từ ngày 01/04/2019; điều động và bổ 
nhiệm ông Phạm Ngọc Hưởng - Trưởng phòng 
Khách hàng SMEs Vietcombank TP. Hồ Chí Minh 
giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban KHDN TSC kiêm 
Giám đốc Bộ phận KHDN TSC phía Nam kể từ 
ngày 01/04/2019; điều động và bổ nhiệm bà 
Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Trưởng phòng Kiểm 
tra nội bộ khu vực 4 thuộc Ban Kiểm tra nội bộ 
TSC giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Khách hàng 
FDI TSC kiêm Giám đốc Bộ phận Khách hàng 
FDI TSC phía Nam kể từ ngày 01/04/2019. 

Ngoài ra, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc 
theo nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, 
HĐQT Vietcombank cũng đã ban hành các quyết 
định: điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh 
Cường - Phó Giám đốc Vietcombank Chương 
Dương giữ chức vụ Trưởng phòng Công nợ TSC 
kể từ ngày 01/04/2019; giao nhiệm vụ phụ 
trách Phòng Đầu tư TSC cho bà Nguyễn Bích 
Thủy - Phó Trưởng phòng Đầu tư kể từ ngày 

Đảng ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức 
và Nhân sự TSC kể từ ngày 01/04/2019.

Sắp xếp tổ chức Khối Bán buôn theo 
mô hình mới

Thực hiện  chủ trương đã được HĐQT phê 
duyệt về sắp xếp cơ cấu tổ chức của các phòng/
ban thuộc Khối Bán buôn theo mô hình bán 
buôn mới, tại buổi lễ, ông Đặng Bình Nguyên 
- Trưởng Ban Quản lý Nhân sự TSC cũng đã 
công bố các quyết định của HĐQT Vietcombank 
thành lập Ban khách hàng doanh nghiệp 
(KHDN) trực thuộc bộ máy TSC (gồm Ban 
KHDN tại TSC và Bộ phận KHDN phía Nam); 
thành lập Ban Khách hàng FDI trực thuộc bộ 
máy TSC (gồm Ban Khách hàng FDI tại TSC và 
Bộ phận Khách hàng FDI phía Nam); thành lập 

01/04/2019 cho đến khi có nhân sự Trưởng 
phòng; bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Yến - Cán bộ 
Phòng Tài chính kế toán TSC giữ chức vụ Phó 
Trưởng Phòng Tài chính kế toán TSC kể từ ngày 
01/04/2019. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang 
Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc 
Vietcombank cho biết: Với việc hợp nhất các 
cơ quan tham mưu của Đảng với chuyên môn, 
Vietcombank là đơn vị thực hiện sớm nhất 
việc hợp nhất theo quy định 69 của Ban chấp 
hành Trung ương và các hướng dẫn của Đảng 
ủy Khối doanh nghiệp TƯ. Công tác hợp nhất 
này sẽ đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng 
đối với các hoạt động Vietcombank. Cùng với 
đó, việc kiện toàn tổ chức đối với công tác bán 
buôn theo mô hình bán buôn mới có ý nghĩa 
quan trọng đối với Vietcombank trong lộ trình 
hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đã đề ra. 
Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng bày tỏ tin 
tưởng các đồng chí được điều động và bổ nhiệm 
sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao.

Thay mặt các cán bộ được điều động và bổ 
nhiệm, bà Phạm Thị An Bình - tân Giám đốc 
Ban KHDN TSC phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ 
cảm ơn đối với sự quan tâm của Ban lãnh đạo 
đã tin tưởng, tín nhiệm giao cho trọng trách 
mới và khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể cán 
bộ tại đơn vị để xây dựng khối đoàn kết vững 
mạnh, nhất trí đồng lòng trong triển khai nhiệm 
vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Công tác hợp nhất này sẽ đảm bảo 
nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với 
các hoạt động Vietcombank. Cùng 
với đó, việc kiện toàn tổ chức đối với 
công tác bán buôn theo mô hình bán 
buôn mới có ý nghĩa quan trọng đối với 
Vietcombank trong lộ trình hiện thực 
hóa mục tiêu chiến lược đã đề ra. 

Ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám 
đốc (ngoài cùng bên trái) và ông 
Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm 
Giám đốc Khối Nhân sự (ngoài cùng 
bên phải) trao quyết định và tặng 
hoa chúc mừng các cán bộ được điều 
động và bổ nhiệm

Đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm với 
các cán bộ được điều động và bổ nhiệm

Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank 
phát biểu giao nhiệm vụ

Thay mặt cho các cán bộ được điều động và bổ nhiệm, bà Phạm Thị An Bình – tân 
Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp phát biểu nhận nhiệm vụ
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 15/03/2019

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ - Phó Trưởng Ban 
Quản lý nhân sự Vietcombank đã công bố Quyết 
định số 308/QĐ-VCB-QLNS ngày 08/03/2019 

của Tổng Giám đốc Vietcombank về việc bổ nhiệm 
ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng phòng khách hàng 
Vietcombank Hà Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Phố Hiến kể từ ngày 19/03/2019.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Tổng Giám đốc Lê 
Quang Vinh chúc mừng và yêu cầu tân Phó Giám đốc 
Vietcombank Phố Hiến trên cương vị mới sớm hòa 
nhập, nắm bắt các công việc, cùng tập thể chi nhánh 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quang - 
tân Phó Giám đốc Vietcombank Phố Hiến bày tỏ cảm ơn 
đối với sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo Vietcombank và 
cam kết sẽ cùng với tập thể Ban Giám đốc và toàn thể 
CBNV chi nhánh đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hết sức 
mình để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Lãnh 
đạo Vietcombank giao phó.

 28/02/2019

Đảng ủy Vietcombank và Đảng ủy Khối doanh 
nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ chuyển 
giao và tiếp nhận tổ chức Đảng và Đảng viên Chi 

bộ cơ sở Vietcombank Thanh Hóa. 
Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 

Vietcombank, đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy cho biết: Vietcombank Thanh Hóa là 
một trong những Chi nhánh tiêu biểu, không những 
dẫn đầu trên địa bàn tỉnh mà còn hoạt động ổn định, 
đóng góp quan trọng vào thành công của hệ thống 
Vietcombank. Đ/c Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 
Vietcombank cũng gửi lời cảm ơn tới các đ/c lãnh 
đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Đảng ủy Khối doanh 
nghiệp tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động 
của Vietcombank Thanh Hóa trong thời gian qua và 
mong rằng Chi bộ và Đảng viên Vietcombank Thanh 
Hóa chuyển về trực thuộc Đảng bộ Vietcombank 
sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tham 
gia tích cực vào các hoạt động của chính quyền địa 
phương và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Đoàn thanh niên Vietcombank cũng 
tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận tổ chức cơ sở đoàn 
Vietcombank Thanh Hóa từ Đoàn khối DNTW Thanh 
Hóa.

Lễ công bố 
quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Phố Hiến

Ông Lê Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên trái) trao Quyết định bổ 
nhiệm cho ông Nguyễn Văn Quang – tân Phó Giám đốc Vietcombank Phố Hiến.

Đảng bộ Vietcombank tiếp nhận tổ 
chức Đảng và Đảng viên Đảng bộ cơ sở
Vietcombank Thanh Hóa

Bài & Ảnh: Ngọc Minh

Đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank (bên trái) và đ/c 
Lê Khắc Ngọc – Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa ký 
chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên chi bộ Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa

Tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Thị Tố Hương - Phó 
Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Vietcombank 
Nam Sài Gòn đã đọc tờ trình số 12- TTr/
NSG.CB ngày 30/01/2019 của Chi bộ cơ sở 

Vietcombank Nam Sài Gòn xin nâng cấp Chi bộ cơ 
sở Vietcombank Nam Sài Gòn thành Đảng bộ cơ sở. 

Tại buổi lễ, đ/c Nguyễn Thị Huệ Anh - Phó Ban 
tổ chức Đảng ủy Vietcombank, đã công bố Quyết 
định số 1727/QĐĐU ngày 28/02/2019 của Đảng 
ủy Vietcombank về việc nâng cấp Chi bộ cơ sở 
Vietcombank Nam Sài Gòn thành Đảng bộ cơ sở 
Vietcombank Nam Sài Gòn cùng Quyết định số 
1728/QĐĐU ngày 28/02/2019 về việc chỉ định 
nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở 
Vietcombank Nam Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Đảng ủy, đ/c Nghiêm Xuân Thành 
- Ủy viên BCH Đảng bộ khối DNTƯ, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã trao các quyết 
định trên và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho 

Công bố Quyết định 
nâng cấp Chi bộ cơ sở Vietcombank 
Nam Sài Gòn lên Đảng bộ cơ sở

Bài & Ảnh: Bùi Thị Anh Đào

NGÀY 29/03/2019, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH VIETCOMBANK 
NAM SÀI GÒN ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 
NÂNG CẤP CHI BỘ CƠ SỞ VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN 
LÊN THÀNH ĐẢNG BỘ CƠ SỞ VIETCOMBANK NAM SÀI 
GÒN VỚI 47 ĐẢNG VIÊN.

Đảng bộ cơ sở Vietcombank Nam Sài Gòn cũng 
như đ/c Bí thư Đảng bộ cùng Ban Giám đốc và 
toàn thể CBNV Vietcombank Nam Sài Gòn cần 
bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, hoàn 
thành và hoàn thành xuất sắc, vượt mức các 
chỉ tiêu và đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận mà Ban 
Lãnh đạo đã giao, góp phần tích cực vào thành 
quả chung của Vietcombank trong năm 2019 và 
trong giai đoạn mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Đảng 
ủy, đ/c Nguyễn Như Tưởng - Bí thư Đảng bộ, 
Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn thay mặt 
toàn thể đảng viên và CBNV chi nhánh cam kết 
cùng tập thể phát huy những mặt đã đạt được, 
để xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Lãnh 
đạo. Đảng bộ sẽ thực hiện tốt việc kiện toàn bộ 
máy nhân sự và tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt 
danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu 
biểu trong hệ thống. BCH Đảng bộ thực hiện 
lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban 
Giám đốc thực hiện đúng quy chế làm việc, nêu 
cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, 
phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch được giao, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ 
vọng của Ban Lãnh đạo và Đảng ủy cấp trên.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - 
Ủy viên BCH Đảng bộ khối 

DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank 
(ngoài cùng bên trái) và 

đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí 
thư thường trực Đảng ủy 
Vietcombank ngoài cùng 

bên phải) trao quyết định và 
tặng hoa cho các đồng chí 

trong BCH Đảng bộ cơ sở 
Vietcombank Nam Sài Gòn

20 21CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK SỐ 307 - THÁNG 4/2019 SỐ 307 - THÁNG 4/2019 CHUNG NIỀM TIN | VIETCOMBANK



NỔI BẬT

Tham dự sự kiện, về phía Vietcombank có ông 
Thomas William Tobin - Giám đốc Khối bán 
lẻ; các ông/bà đại diện lãnh đạo các phòng/
ban/trung tâm tại Trụ sở chính thuộc Khối 

bán lẻ; các ông/bà đại diện Ban Giám đốc các chi 
nhánh trên toàn hệ thống cùng đại diện các tập thể 
và cá nhân đoạt giải. Về phía VCLI có ông Vũ Tuấn 
Minh - Phó Tổng Giám đốc cùng các ông/bà là 
Giám đốc các khu vực và bộ phận.

Phát biểu khai mạc, ông Thomas William Tobin 
- Giám đốc Khối bán lẻ cho biết: Chương trình thi 
đua bán SPDV bán lẻ thường niên không chỉ là sự 
động viên khuyến khích đối với các cán bộ bán 
hàng (CBBH) mà còn là động lực giúp CBBH phát 
huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực bản 
thân, đóng góp sức mạnh vào thành công chung 
của chi nhánh cũng như hệ thống Vietcombank. 

chương trình thi đua bán SPDV bán lẻ 
& Siêu sao Mobile Banking

LỄ TRAO GIẢI 

Bài & Ảnh: Đức Nam - Hồng Hải 

TỪ NGÀY 11 - 14/3/2019, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ HÀ 
NỘI, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI CHƯƠNG 
TRÌNH THI ĐUA BÁN SPDV BÁN LẺ VÀ SIÊU SAO MOBILE 
BANKING NĂM 2018 VÀ HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG ĐỊNH 
HƯỚNG KINH DOANH BÁN LẺ NĂM 2019 CHO 106 CHI 
NHÁNH TẠI CẢ 3 KHU VỰC BẮC - TRUNG - NAM.  

Chương trình thi đua bán SPDV bán lẻ năm 
2018 được triển khai tới Chi nhánh từ tháng 
06/2018, áp dụng cho 06 mảng SPDV bao gồm 
Tín dụng thể nhân, Tín dụng SMEs, Huy động 
vốn, Ngân hàng điện tử, Chất lượng dịch vụ và 
Đơn vị chấp nhận thẻ.

Tại các buổi lễ trao giải thi đua bán SPDV 

Chương trình thi đua bán SPDV bán lẻ 
thường niên không chỉ là sự động viên 
khuyến khích đối với các cán bộ bán 
hàng (CBBH)  mà còn là động lực giúp 
CBBH phát huy tính chủ động, sáng tạo, 
nâng cao năng lực bản thân, đóng góp 
sức mạnh vào thành công chung của chi 
nhánh cũng như hệ thống Vietcombank.

Ông Thomas William 
Tobin – Giám đốc Khối 
bán lẻ Vietcombank phát 
biểu khai mạc Lễ trao giải

Ông Thomas William Tobin – Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank (ngoài cùng bên trái) và bà 
Nguyễn Quỳnh Mai – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý bán SPBL TSC (ngoài cùng 

bên phải) trao giải và tặng hoa cho các cán bộ Khu vực miền Nam – Nam Trung bộ & Tây 
Nguyên đoạt giải thưởng Cán bộ bán hàng Tín dụng thể nhân năm 2018

Ông Thomas William Tobin – Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank 
(ngoài cùng bên trái) và bà Đặng Thị Huyền – Phó trưởng phòng 

Chính sách SPBL TSC (ngoài cùng bên phải) trao giải và tặng hoa cho 
các Chi nhánh Khu vực miền Bắc – Bắc Trung bộ đoạt giải thưởng 

Điểm bán Tín dụng thể nhân năm 2018 

Ông Thomas William Tobin – Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank (ngoài 
cùng bên phải) và bà Đậu Thị Kim Nhung– Phó trưởng phòng phụ trách 
Phòng Marketing Bán lẻ (ngoài cùng bên trái) trao giải và tặng hoa cho 

các cán bộ Khu vực miền Bắc – Bắc Trung bộ đạt giải Điểm bán phát 
triển KH mới năm 2018

Bà Đặng Thị Vân Hòa – Phó trưởng phòng Quản lý bán SPBL TSC (ngoài 
cùng bên trái) và  bà Phạm Châu Loan – Phó trưởng phòng DVNHĐT 

(ngoài cùng bên phải) trao giải và tặng hoa cho các cán bộ Khu vực 
miền Bắc – Bắc Trung bộ đoạt giải Top 10 CBBH xuất sắc nhất Siêu sao 

Mobile B@nking năm 2018

bán lẻ tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, 
Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank cùng đại 
diện lãnh đạo các phòng/ban/trung tâm thuộc 
Khối bán lẻ đã vinh danh và trao giải thưởng 
cho những tập thể, cá nhân từ các chi nhánh đã 
nỗ lực đạt thành tích xuất sắc trong công tác 
bán hàng. Cụ thể: 25 Chi nhánh/Điểm bán đạt 
giải tập thể và 66 cán bộ đoạt giải cá nhân thi 
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đua bán SPDV bán lẻ quý 4/2018 với tổng giá trị 
giải thưởng bằng tiền mặt là 1 tỷ 492 triệu đồng; 
20 Chi nhánh/Điểm bán đoạt giải tập thể và 7 cán 
bộ đoạt giải cá nhân thi đua bán SPDV bán lẻ năm 
2018 với tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt 
570 triệu đồng và tổng giá trị giải thưởng bằng 
chuyến khảo sát nước ngoài là 840 triệu đồng; giải 
Siêu sao Mobile B@nking năm 2018 gồm 6 giải 
tập thể với giá trị giải thưởng bằng tiền mặt là 112 
triệu đồng, 10 giải thưởng cá nhân là chuyến khảo 
sát nước ngoài với tổng giá trị giải thưởng là 200 
triệu đồng.

Đồng thời, Ban Lãnh đạo Vietcombank và đại 
diện Công ty VCLI cũng đã trao giải thi đua Bancas 
gồm 19 giải tập thể là chuyến khảo sát nước ngoài 
với tổng giá trị giải thưởng là 1 tỷ 235 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng ngày 
12/3/2019 và ngày 14/3/2019 đã diễn ra Hội 
nghị Truyền thông định hướng kinh doanh bán lẻ 
năm 2019 của Vietcombank. Đây là hoạt động đặc 
biệt có ý nghĩa trong việc truyền thông và đưa ra 
những định hướng cụ thể cho các Chi nhánh trong 
hệ thống trong năm bản lề 2019 để hướng tới mục 
tiêu số 1 về bán lẻ trong năm 2020 với các nội 
dung chính: Định hướng kinh doanh bán lẻ và các 
dự án chuyển đổi năm 2019; Các chuyên đề truyền 
thông, hỗ trợ, thúc đẩy bán lẻ và phần Thảo luận 
về Giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán lẻ tại 
Vietcombank.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng phòng DVNHĐT (ngoài cùng bên 
phải) và ông Tấn Nguyễn Duy Vũ – Phó trưởng phòng Quản lý bán SPBL 

TSC (ngoài cùng bên trái) trao giải và tặng hoa cho các cán bộ Khu vực 
miền Nam – Nam Trung bộ và Tây Nguyên đoạt giải Ngân hàng điện tử 

quý IV/2018

Ông Thomas William Tobin – Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank, ông Đặng Văn Xây - Giám đốc 
kinh doanh toàn quốc – Công ty VCLI (ngoài cùng bên trái) và bà Nguyễn Quỳnh Mai – Phó trưởng 

phòng Phòng Quản lý bán SPBL TSC, ông Vũ Tuấn Minh – Phó tổng giám đốc VCLI (ngoài cùng 
bên phải) trao giải và tặng hoa cho các tập thể đoạt giải chương trình thi đua “Điểm hẹn 2018 – 

ITALIA kỳ thú”

Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó phụ trách phòng Quản lý bán sản 
phẩm bán lẻ trao đổi chuyên đề về giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy 

Chi nhánh bán hàng

Khai mạc Hội nghị, ông Thomas William 
Tobin - Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank 
đã nêu rõ định hướng kinh doanh của 
Vietcombank là trở thành Ngân hàng số 1 của 
Việt Nam về Bán lẻ vào năm 2020. Bên cạnh đó, 
Giám đốc Khối bán lẻ cũng nêu rõ về chỉ đạo 
của Ban Lãnh đạo với từng chỉ tiêu Bán lẻ, định 
hướng hoạt động kinh doanh bán lẻ tại Trụ sở 
chính, tại Chi nhánh và cụ thể về Dự án Chuyển 
đổi mô hình mô hình Ngân hàng bán lẻ (RTOM) 
tại Vietcombank. 

Tại Hội nghị, các lãnh đạo phòng/ban/trung 
tâm TSC thuộc Khối bán lẻ đã trực tiếp trao 
đổi với các chuyên đề về giải pháp hỗ trợ, thúc 
đẩy Chi nhánh bán hàng để hoàn thành bộ chỉ 
tiêu kế hoạch bán lẻ năm 2019. Với các chuyên 
đề hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh bán 
lẻ, hoạt động kinh doanh Thẻ, phát triển KH 
Priority và chuyên đề thúc đẩy bán bảo hiểm 
Bancas năm 2019, hy vọng trong năm 2019, 
toàn hệ thống Vietcombank sẽ có những nỗ lực 
chuyển mình từng ngày để hướng tới mục tiêu 
trở thành Ngân hàng số 1 Việt Nam về Bán lẻ 
vào năm 2020.

Kết thúc Hội nghị là phần trao đổi, thảo luận 
giữa các Chi nhánh và các phòng ban trung 
tâm tại TSC để làm rõ hơn về định hướng kinh 
doanh năm 2019 và các biện pháp hỗ trợ của 
TSC đối với các Chi nhánh.

Danh sách tập thể và cá nhân đoạt giải 
chương trình thi đua bán SPDV bán lẻ và Siêu 
sao Mobile Banking năm 2018 Vietcombank 
xem tại www.vietcombank.com.vn .Bà Đoàn  Hồng Nhung – Trưởng phòng Chính sách và sản phẩm bán lẻ 

trao đổi chuyên đề về Priority Banking 

Bà Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc Trung tâm Thẻ trao đổi chuyên đề về phát triển kinh doanh thẻ

Ông Đào Duy Đạt – Phó phòng KHBL Chi nhánh Hùng Vương trao đổi 
một số ý kiến của Chi nhánh tại hội thảo Truyền thông định hướng kinh 

doanh bán lẻ năm 2019
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Bài & Ảnh: Đức Nam

Hội nghị tri ân khách hàng & 
Ngày hội văn hóa năm 2019
Vietcombank Hải Dương
CHIỀU 15/03/2019, TẠI HẢI DƯƠNG, VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG ĐÃ TỔ 
CHỨC HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA NĂM 2019 
VỚI SỰ THAM DỰ CỦA ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH, 
ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO MỘT SỐ SỞ, BAN, NGÀNH , ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO 
VIETCOMBANK, MỘT SỐ PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM CỦA TRỤ SỞ CHÍNH, 
ĐẠI DIỆN BAN GIÁM ĐỐC VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG VÀ HƠN 400 ĐẠI 
BIỂU LÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP, KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - NHỮNG 
KHÁCH HÀNG TRUYỀN THỐNG, THÂN THIẾT CỦA CHI NHÁNH.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thêu - Giám đốc 
Vietcombank Hải Dương cho biết: đóng góp 
vào sự phát triển mang tính bứt phá của hệ 
thống Vietcombank, năm 2018, Vietcombank 

Hải Dương đã có bước chuyển mình rõ rệt, lợi 
nhuận lần đầu tiên đạt trên 300 tỷ đồng. “Trong 
sự phát triển lớn mạnh có được ngày hôm nay, 
Vietcombank Hải Dương luôn trân trọng và ghi 
nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, 
lãnh đạo NHNN tỉnh, Ban Lãnh đạo Vietcombank 
và đặc biệt là sự hợp tác bền chặt, sẻ chia và đồng 
hành của các quý khách hàng. Sự tin tưởng và ủng 
hộ của Quý khách hàng chính là động lực giúp 
chúng tôi không ngừng đổi mới, nâng cao chất 
lượng để đáp ứng nhu cầu của các Quý khách hàng 
ngày một tốt hơn” - bà Nguyễn Thị Thêu nhấn 
mạnh.

Thay mặt Ban Lãnh đạo 
Vietcombank, ông Nguyễn Mỹ 
Hào - Ủy viên HĐQT cho biết, 
có được những kết quả tốt đẹp 
kể trên, ngoài sự đồng hành, 
hợp tác và ủng hộ của khách 
hàng và đối tác thân thiết, sự 
đoàn kết, phát huy sức mạnh 
và sự nỗ lực của tập thể lãnh 
đạo và CBNV chi nhánh còn có 
sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các 
sở, ban ngành cùng sự chỉ đạo 
sát sao của NHNN tỉnh Hải 
Dương. Ông Nguyễn Mỹ Hào 
bày tỏ mong muốn trong năm 
2019 và các năm tiếp theo, 
Vietcombank Hải Dương sẽ tiếp 
tục và thường xuyên nhận được 

sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ từ các cấp, ban, 
ngành tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn 
Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 
đánh giá: Vietcombank Hải Dương là một 
ngân hàng có nét đặc biệt ấn tượng trong tỉnh 
với nhiều hoạt động thể hiện nét đẹp văn hóa 
doanh nghiệp. Thời gian qua, Vietcombank Hải 
Dương không chỉ kinh doanh tốt mà luôn tích 
cực trong thực hiện các chương trình ASXH, 
giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn tỉnh.  

Nhân dịp Hội nghị khách hàng và tổ chức 
Ngày hội Văn hóa năm 2019, Vietcombank Hải 
Dương đã ủng hộ số tiền 250 triệu đồng để xây 
5 căn nhà tình nghĩa tặng các hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Ông Nguyễn Dương  Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Hải Dương phát biểu tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Thêu - Giám đốc Vietcombank Hải Dương trao biển tượng 
trưng tặng số tiền 250 triệu đồng xây 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn 
Hữu Hiệp - Tổng Giám đốc Vietcombank Lào 
báo cáo về tình hình kết quả hoạt động kinh 
doanh trong thời gian qua. Theo đó, mặc dù 

mới thành lập nhưng chỉ qua 6 tháng hoạt động, 
Vietcombank Lào đã đạt được một số kết quả khả 
quan. Đến thời điểm 31/12/2018, Vietcombank 
Lào đã thu hút được hàng trăm khách hàng đặt 
quan hệ giao dịch, trong đó có trên 30 khách 
hàng doanh nghiệp (DN). Đặc biệt, các DN lớn 
của Việt Nam tại Lào đều đã mở tài khoản và giao 
dịch với Vietcombank Lào như: Công ty PVOil 
Lào, Petrolimex Lào, Vietnam Airlines tại Lào, 
CODUPHA, công ty 68 Bộ Quốc Phòng, công ty cao 
su Dầu Tiếng tại Lào, Unitel… Trong công tác ASXH, 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
kinh doanh năm 2019 
Vietcombank Lào 

Bài: Thành Dương - Ảnh: Vietcombank Lào

Vietcombank Lào đã có những đóng góp tích 
cực như đề xuất, phối hợp với Vietcombank Trụ 
sở chính, NHNN Việt Nam ủng hộ các gia đình, 
nạn nhân bị lũ lụt do vỡ đập thủy điện tại tỉnh 
Attapeu (tháng 07/2018) với số tiền 600 triệu 
đồng; hỗ trợ trang bị thiết bị làm việc cho bản 
Hadsady, quận Chanthabouly, nơi Vietcombank 
Lào đặt trụ sở làm việc…

Năm 2019, với tầm nhìn định hướng mang 
tính chiến lược trong phát triển hiện diện kinh 
doanh ở khu vực Đông Nam Á, Vietcombank 
Lào sẽ cung cấp các gói dịch vụ tài chính đồng 
bộ cho các DN Việt Nam đầu tư vào Lào cũng 
như các DN tại Lào, qua đó gián tiếp thúc đẩy 
kim ngạch thương mại 2 chiều, mở rộng hợp 
tác thương mại giữa 2 nước, góp phần thúc đẩy 
nền kinh tế Lào phát triển và củng cố mối quan 
hệ hữu nghị Việt Nam - Lào. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank Nghiêm Xuân Thành biểu dương 
và ghi nhận những nỗ lực của tập thể Ban Lãnh 
đạo và CBNV Vietcombank Lào thời gian qua. 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã có những chỉ 
đạo cụ thể, toàn diện đối với Vietcombank Lào 
trên nhiều mặt và giao nhiệm vụ cho tập thể 
Ban Lãnh đạo và CBNV Vietcombank Lào tập 
trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kinh 
doanh được giao, hướng tới mục tiêu đến năm 
2022 đưa Vietcombank Lào nằm trong Top 3 
về quy mô và hiệu quả trong các ngân hàng Việt 
Nam tại Lào.     

Tại buổi tiệc chúc mừng thành công của Hội 
nghị, Vietcombank Lào và các đại biểu đã vinh 
dự được đón tiếp ông Sonexxay Sithphaxay - 
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào tới gặp 
mặt, chia sẻ và chúc mừng đối với những thành 
công của Vietcombank thời gian qua.

NGÀY 01/03/2019, TẠI VIÊNG CHĂN - LÀO, VIETCOMBANK 
LÀO ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH 
DOANH NĂM 2019.

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Lào (thứ 
3 từ trái sang) cùng các thành viên HĐQT Vietcombank Lào tặng hoa ông Nghiêm Xuân Thành - 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 3 từ phải sang), bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm, sát sao của 
Ban Lãnh đạo Vietcombank dành cho hoạt động của Vietcombank Lào

Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Tổng Giám đốc Vietcombank Lào báo cáo tại 
Hội nghị
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SLASLA
Bài: Nguyễn Hữu Đức; Ảnh: Phan Thanh Nam 

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

 02/03/2019

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Hữu 
Đức, Phó Bí thư Đảng bộ trình bày Báo cáo Tổng 
kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2019, nghe ông Đặng Ngọc Bửu 
Quỳnh - Bí thư Đảng bộ trình bày báo cáo kiểm điểm 
Ban chấp hành Đảng bộ. Hội nghi cũng đã nghe nhiều 
ý kiến đóng góp về công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Việt, 
Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng đánh giá kết quả 
hoạt động kinh doanh hai tháng đầu năm và định 
hướng hoạt động trong năm 2019, trong đó đặc biệt 
sắp xếp lại lực lượng lao động, ưu tiên đội ngũ bán 
hàng, đổi mới phương thức bán hàng, nâng cao năng 
suất lao động và chất lượng phục vụ khách hàng…

Tại hội nghị, Đảng ủy cũng đã tuyên dương, khen 
thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm 2018.

 02/03/2019

Tại Hội nghị, ông Trần Xuân Dũng - Phó Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn chi nhánh đã báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh của Vietcombank Bắc Giang 

và kết quả hoạt động Công đoàn năm 2018. 
Theo đó, năm 2018, Vietcombank Bắc Giang tiếp 

tục duy trì đà tăng trưởng tốt, hoàn thành tất cả các chỉ 
tiêu trọng yếu được giao: Huy động vốn đạt 102% kế 
hoạch, tín dụng đạt 106% kế hoạch, chất lượng tín dụng 
kiểm soát tốt, Doanh số TTQT&TTTM cán mốc và tổng 
lợi nhuận đạt 207% kế hoạch. Hoạt động công đoàn 
phát huy hiệu quả với các hoạt động như phát động các 
phong trào thi đua, các hoạt động tập thể, ASXH hướng 
tới cộng đồng.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực 
hiện chế độ tài chính và chế độ chính sách đối với người 
lao động năm 2018; Báo cáo thực hiện thỏa ước lao 
động tập thể, nội quy lao động năm 2018; Báo cáo kết 
quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018 và 
2 tham luận của Phòng Khách hàng và Phòng Kế toán. 
Đại diện Đoàn Chủ tịch đã thay mặt giải đáp thỏa đáng 
đối với tất cả các ý kiến tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã tiến hành Lễ ký Thỏa ước Lao động 
tập thể giữa Người sử dụng lao động và đại diện Người 
lao động; Ban giám đốc và BCH Công đoàn đã ký giao 
ước thi đua năm 2019.

Hội nghị Tổng kết công tác xây 
dựng Đảng năm 2018 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2019
Vietcombank Đà Nẵng  

Đảng ủy Vietcombank Đà Nẵng trao Giấy khen cho các đảng viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hội nghị người lao 
động năm 2019 
Vietcombank Bắc Giang

Đ/c Lê Hồng Tâm – Giám đốc Chi nhánh (bên trái) ký giao ước thi đua với 
Đại diện BCH Công đoàn - đ/c Trần Xuân Dũng

NỔI BẬT
NHỊP SỐNG

Mục tiêu của Dự án là xây dựng chương 
trình theo dõi, đo lường tự động thời 
gian xử lý của các đơn vị cung cấp dịch 
vụ nhằm phục vụ đo lường KPI cho chỉ 

tiêu “Tỷ lệ thực hiện cam kết SLA” cũng như nâng 
cao chất lượng dịch vụ nội bộ, từ đó cải thiện chất 
lượng phục vụ khách hàng bên ngoài. 

Ban triển khai SLA đã nhận được sự tham gia, 
phối hợp tích cực của đối tác HPT cũng như các 
Đơn vị tại TSC/CN. Tính đến hết tháng 02/2019, 
Dự án đã cơ bản hoàn thiện hệ thống SLA để triển 
khai các quy trình theo yêu cầu, cụ thể:

 17 quy trình đã được đưa vào golive thử 
nghiệm/golive chính thức

 01 quy trình chuẩn bị golive thử nghiệm
 08 quy trình đang trong giai đoạn kiểm 

tra dữ liệu do liên quan đến kết nối với các chương 
trình/ứng dụng của Vietcombank.

Đối với các quy trình đã được đưa vào golive 
thử nghiệm/golive chính thức, đã có trên 2.500 

Dự án SLA 2017 - 2018: 
Nỗ lực chặng nước rút
DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐO LƯỜNG CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI VIETCOMBANK 
(DỰ ÁN SLA) GIAI ĐOẠN 2017 – 2018 ĐƯỢC KHỞI ĐỘNG TỪ CUỐI NĂM 2017, TRIỂN KHAI 
MẠNH MẼ TRONG NĂM 2018 – ĐẦU NĂM 2019 ĐÃ VÀ ĐANG NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM 
CỦA ĐÔNG ĐẢO CÁC ĐƠN VỊ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG.

yêu cầu được tạo/gửi và xử lý với tỷ lệ đạt SLA 
trung bình là 80%. Hệ thống đã thu hút được số 
lượng người dùng đông đảo với hơn 50 Phòng/
Ban/Trung tâm/BTK tại TSC và hơn 70 CN trên 
toàn hệ thống tham gia tạo/gửi yêu cầu. Kết quả 
này cho thấy hệ thống SLA đã thực sự trở thành 
công cụ để các đơn vị sử dụng trong các hoạt 
động nghiệp vụ.

Phần lớn người dùng đánh giá tích cực về hệ 
thống SLA như: (i) hệ thống cần thiết trong việc 
theo dõi tiến trình và tình trạng xử lý yêu cầu, 
theo dõi và quản lý được chính xác thời gian 
xử lý yêu cầu, (ii) nâng cao trách nhiệm của các 
đơn vị xử lý, các yêu cầu được thực hiện nhanh 
hơn với chất lượng tốt hơn; (iii) giao diện trên 
trình duyệt web thân thiện, đơn giản, dễ sử 
dụng. 

Tuy nhiên, hệ thống SLA còn tồn tại một số 
hạn chế như: (i) tốc độ đường truyền chưa ổn 
định; (ii) thời gian phiên đăng nhập chưa đủ 
dài… BTK SLA đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến 
của các Đơn vị, đồng thời phối hợp với HPT 
để rà soát, nghiên cứu, liên tục hoàn thiện hệ 
thống SLA, đáp ứng tối đa yêu cầu của người 
dùng.

Với mục tiêu hoàn thiện Dự án trong tháng 
03/2019, BTK SLA và đối tác HPT đang gấp rút 
phối hợp với các Đơn vị liên quan hoàn thiện 
nốt các nội dung còn tồn đọng. Dự kiến từ Quý 
2/2019, toàn bộ 26 quy trình sẽ được đưa vào 
golive chính thức trên hệ thống SLA. 

Bài & Ảnh: Phòng QLB SPBL
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Mũi nhọn kinh doanh 
bán lẻ 2019

Mới đây Phòng Quản lý bán SPBL – TSC 
phối hợp với CN Đông Anh tổ chức 
sự kiện với tên gọi Ngày hội bán hàng 
tại công ty Minh Cường – 1 đơn vị 

khách hàng (KH) đang thực hiện chi lương tại 
Vietcombank Chi nhánh Đông Anh. Các Giao 
dịch viên (GDV) của Vietcombank Đông Anh đã 
bán hàng chủ động và trực tiếp tham gia vào 
bán các sản phẩm cho toàn bộ khách mời. Kết 
quả: KH ký kết mở thẻ tín dụng JCB hoặc AMEX: 
61 hồ sơ (76%), số lượng KH ký kết mở dịch vụ 
NH trực tuyến Ebank: 77 hồ sơ (96%), số lượng 
KH khảo sát nhu cầu: 80 KH (100%). Những 
con số ấn tượng này cho thấy, nếu biết cách, KH 
có thể mua tất cả dịch vụ của Vietcombank, thay 

tỉ trọng lợi nhuận Ngân hàng thu được từ một 
KH, tỉ trọng càng cao đồng nghĩa với lợi nhuận 
càng cao. 

Song song với các đề án CNTT đang được 
tích cực nghiên cứu xây dựng để tập trung hỗ 
trợ các mục tiêu của Ngân hàng bán lẻ, việc cải 
thiện tư duy bán hàng được đánh giá là vấn đề 
cốt lõi, tạo ra mức đột phá trong việc nâng cao 
tỉ trọng SOW của KH. Việc này đi sâu vào các 
chiến lược hoạch định để tăng doanh số cho 
mỗi giao dịch, tăng tần suất giao dịch và bán 
thêm nhiều sản phẩm dịch vụ hơn cho một KH. 

Hãy bán nhiều hơn những gì khách 
hàng định mua!

Trên thực tế, đây là một nghệ thuật bán 
hàng đòi hỏi kinh nghiệm và kĩ năng của từng 
cán bộ bán, luôn có một lằn ranh rất nhỏ giữa 
việc gây khó chịu cho KH và KH cảm thấy hài 
lòng khi mua thêm hàng. 

Khó là như vậy nhưng nếu không đi thì sẽ 
chẳng bao giờ đến đích. Một sự kiên trì, bền bỉ, 
sẽ giúp trau dồi kinh nghiệm và giúp chúng ta 
linh hoạt hơn trong các bước xử lý từ chối để 
cuối cùng mang về thắng lợi cho bản thân và 
KH.

 

Tư duy có lẽ là mấu chốt của vấn đề, 
vậy để thay đổi, chúng ta cần những 
gì ?

Một là, đẩy mạnh bán chéo (cross-selling): 
Bán chéo phải trở thành một văn hóa của tổ 
chức, vấn đề không còn chỉ đơn giản là doanh 
số nữa, mà còn là chất lượng dịch vụ, sự chăm 
sóc tinh tế chúng ta muốn gửi đến KH – nhằm 
giúp KH có trải nghiệm tốt hơn, đầy đủ hơn các 
sản phẩm dịch vụ của Vietcombank.

Muốn vậy, nhân viên các vị trí trong ngân 
hàng phải am hiểu nhu cầu KH, chủ động giới 
thiệu thêm sản phẩm dịch vụ… Đừng chờ cho 
đến khi KH yêu cầu được đăng ký sử dụng!

Hai là, tận dụng các cơ hội bán cao hơn 
(up-selling): Hãy bán nhiều hơn những gì KH 
định mua! Upselling là một kĩ thuật hiện đại 
trong bán hàng và cần thường xuyên được áp 
dụng. Ví dụ, hầu hết KH tiền gửi thường giao 
dịch với hai hay nhiều ngân hàng (quan điểm 
‘không bỏ trứng vào một giỏ’!). Tuy nhiên một 
GDV hiện đại sẽ chăm sóc, phục vụ KH tuyệt 
vời đến mức họ tất toán sổ từ nơi khác chuyển 

hết về giao dịch với CN mình hoặc có chăng KH 
chuyển đi đâu cũng sẽ “lặn lội” về tận PGD mình 
để giao dịch, chỉ đơn giản vì tôi quá “yên tâm” 
với cô GDV ấy.

Thứ ba, tăng cường đóng gói sản phẩm 
(product bundling): Thay vì bán một sản phẩm 
dịch vụ riêng lẻ, chúng ta nên chủ động đóng 
thành gói nhiều sản phẩm dịch vụ. Điều đó 
giúp nhân viên dễ bán và cũng giúp KH dễ chọn 
lựa. Ví dụ gói tài khoản “combo” bao gồm tài 
khoản thanh toán, mobile banking và internet 
banking... hay gói thẻ, gói tín dụng ô tô, tăng 
tính hấp dẫn, gắn kết giữa KH với Vietcombank. 

Và cuối cùng, một điều không thể quên, KH 
chẳng bao giờ thích bị bán, họ thích được mua 
hơn. Do vậy, để thành công, đừng cố gắng bán – 
thay vậy, hãy giúp KH mua!

NHỊP SỐNG

Những năm gần đây, định 
hướng bán lẻ trở thành chiến 
lược cốt lõi không chỉ của 
riêng Vietcombank mà của 
tất cả các NHTM Cổ phần tại 
Việt Nam, một xu hướng tất 
yếu trong nước và quốc tế. Bán chéo

vì mới chỉ lựa chọn 1-2 sản phẩm dịch vụ.
Những năm gần đây, định hướng bán lẻ trở 

thành chiến lược cốt lõi không chỉ của riêng 
Vietcombank mà của tất cả các NHTM Cổ phần 
tại Việt Nam, một xu hướng tất yếu trong nước 
và quốc tế. Theo phân tích của Ngân hàng Wells 
Fargo, chi phí bán cho một KH hiện tại ít hơn 
5 lần so với chi phí bán bỏ ra cho một KH mới, 
sự gia tăng doanh số cũng mang lại 25-100% 
lợi nhuân tăng thêm. Trong lĩnh vực ngân hàng 
bán lẻ, có một thuật ngữ là wallet-share (hoặc 
share of wallet: SOW) dùng để đo lường tỉ trọng 
giao dịch của một cá nhân cụ thể đối với ngân 
hàng trong số tất cả những tổ chức mà KH đó 
có quan hệ. Tỉ trọng này cũng tương xứng với 

Sự kiện Ngày hội bán hàng tại công ty Minh Cường do Phòng Quản lý bán SPBL – TSC cùng phối hợp với 
Chi nhánh Đông Anh tổ chức

Bài & Ảnh: Phòng QLB SPBL
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BCH Công đoàn phối hợp với BCH Đoàn thanh 
niên Vietcombank Tây Hà Nội đã tổ chức chuyến 
tham quan du Xuân, cầu an đầu năm kết hợp tổ 
chức đêm tiệc chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 
cho toàn thể CBNV.

Trong chuyến đi, đoàn đã làm lễ dâng hương và 
tham quan tại chùa Cái Bầu, đền Cửa Ông và Chùa 
Ba Vàng. CBNV CN đã có 2 ngày du Xuân, hòa mình 
vào phong cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, khung 
cảnh hữu tình, thanh tịnh nơi cửa Phật.

Cũng nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, toàn thể 
CBNV Vietcombank Tây Hà Nội đã tổ chức đêm tiệc 
trong không khí vui tươi và đầy ý nghĩa.  

Các hoạt động đầy ý nghĩa đã mang lại cho 
CBNV CN một tinh thần sảng khoái, tạo động lực 
thúc đẩy nhằm thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Diệu Huyền

Chung NIỀM TIN tiếp tục đưa tin hoạt động của các Chi 
nhánh Vietcombank trên toàn quốc chào mừng ngày

Vietcombank Tây Hà Nội

Vietcombank Thái Nguyên  

Vietcombank Tân Bình 

Vietcombank Sóc Trăng 

9 & 10/3/2019

08/03/2019

08/03/2019

08/03/2019

Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đại diện Trưởng ban nữ công nhận hoa chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của 
Giám đốc Chi nhánh

Đêm tiệc đáng nhớ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 
tại Quảng Ninh

Màn văn nghệ khai tiệc do cán bộ Chi nhánh biểu diễn

Tại buổi gặp mặt chúc mừng các nữ CBNV tại CN, đ/c Lê 
Tuấn Phan, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc CN đã đọc 
thư chúc mừng của Tổng Giám đốc Vietcombank. Đại điện 
cho Ban Giám đốc, CBNV nam, đ/c Trần Thùy Dương Giám 
đốc CN đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nữ CBNV 
Vietcombank Thái Nguyên và các bà mẹ của CBNV trong CN 
luôn vui khỏe, trẻ trung, hạnh phúc, hoàn thành suất sắc 
nhiệm vụ được giao.

 Bài & Ảnh: Hà Hải Nam

Đ/c Mai Ngọc Thái – Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank 
Tân Bình cùng các đ/c nam trong Ban chấp hành chi đoàn 
đã đến chúc mừng và tặng hoa cho hơn 100 nữ đoàn viên, 
CBNV đang làm việc tại Vietcombank Tân Bình. Đại diện Đoàn 
Thanh niên CN, đ/c Mai Ngọc Thái đã gửi lời chúc mừng tốt 
đẹp nhất đến tất các chị em đoàn viên, CBNV và cảm ơn các 
chị em trong suốt thời gian qua đã đồng hành và đóng góp 
tích cực vào phong trào Đoàn và công tác thanh niên cũng 
như sự phát triển chung tại CN. Đón nhận món quà ý nghĩa, 
bà Phạm Thị Thanh Tâm – Phó Giám đốc CN đã gửi lời cám ơn 
đến Đoàn Thanh niên.

 Bài: Trần Hữu Phúc

Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Cơ 
sở đã tổ chức Hội thi nấu ăn dành cho đoàn viên các 
Phòng nghiệp vụ, với tiêu chí: Đẹp nhất, giàu chất dinh 
dưỡng, hương vị thơm ngon nhất, thuyết trình hay nhất 
và quan trọng là: vừa lòng Ban giám khảo và chị em. 

Trước ngày tổ chức Hội thi, không khí sôi động đã 
được lan tỏa khắp các Phòng nghiệp vụ, chọn món gì 
cho đặc sắc, trình bày thế nào cho có ý nghĩa, thậm chí 
là nấu thử món ăn. Hội thi đã diễn ra sôi nổi với nhiều 
món hấp dẫn. Chung cuộc, giải Nhất thuộc về Phòng 
Dịch vụ KH với món Lẩu mắm, món ăn đặc trưng của 
Sóc Trăng.  

 Bài: Lương Cửu Long

Ban Giám đốc tặng hoa cho các nữ lãnh đạo phòng trong chi nhánh.

 Cán bộ nữ chụp hình lưu niệm

NHỊP SỐNG
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Công đoàn cơ sở Vietcombank Bình Dương đã tổ chức 
giao lưu bóng đá nữ giữa các đội đến từ các phòng ban tại CN. 
Các “cầu thủ” nghiệp dư nhưng thi đấu đầy khí thế và quyết 
tâm, đã mang đến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn, 
sân cỏ như muốn nổ tung vì sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. 
Chung cuộc, giải Nhất thuộc về đội nữ KH bán lẻ.

Sau giải đấu là tiệc buffet được tổ chức tại Sân Golf Phú 
Mỹ với sự tham dự của toàn thể CBNV CN. Đ/c Nguyễn Thái 
Minh Quang – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc CN đã gửi tới CBNV 
nữ và những người mẹ, người chị, người em của CBNV lời 
chúc mừng chân thành, chúc sức khỏe; cũng như động viên 
các chị em cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ tại cơ quan và thiên chức của người phụ nữ. 

 Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Dung

CN đã mời Bác sĩ  - TS. Hồ Mai Hoa – Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe sinh sản Hà Nội đến tư vấn về Giáo dục sức khỏe 
sinh sản phụ nữ cho toàn thể CBNV nữ Vietcombank Hưng 
Yên. Ngoài ra, những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe sinh 
sản, giới và giới tính, tình dục an toàn và lành mạnh; các bệnh 
lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là lây nhiễm HIV-
AIDS… cũng được chia sẻ và có sự tham gia thảo luận cùng 
các cán bộ. Đây là hoạt động thiết thực, bổ ích, góp phần định 
hướng, tư vấn sức khỏe cho CBNV nữ CN.

 Bài & Ảnh:  Nguyễn Thị Vân Trang

Vietcombank Bình Dương Vietcombank Nam Sài Gòn

Vietcombank Quảng Nam

Vietcombank Vũng Tàu  

Vietcombank Hưng Yên

9/3/2019 02/03/2019

7/3/2019

11/3/2019

9/3/2019

Ông Nguyễn Thái Minh Quang, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Vietcombank Bình Dương 
(thứ 8, từ bên trái sang) trao giải Nhất cho đội nữ KH bán lẻ

Hội thi Bóng bàn có 14 đội thuộc 14 tổ công đoàn với 40 
vận động viên không chuyên nhưng quyết tâm thi đấu cao. 
Tổ công đoàn Phòng Dịch vụ khách hàng đã xuất sắc giành 
hai giải Nhất ở các nội dung đôi nữ và đơn nữ; giải nhất đôi 
nam nữ thuộc về tổ công đoàn PGD Thăng Bình. Ngay sau lễ 
trao giải là chương trình giao lưu văn nghệ, tặng quà và bốc 
thăm trúng thưởng cho CNBV nữ. Ông Võ Văn Đức – Giám đốc 
CN đã trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc mừng đến cán bộ nữ 
tại CN, chúc các chị em luôn vui khỏe, nhiệt huyết, tận tâm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đảm việc nhà – 
giỏi việc Ngân hàng, chung sức chung lòng thực hiện tốt chỉ 
tiêu kinh doanh và mục tiêu chung của CN cũng như của toàn 
hệ thống Vietcombank.

 Bài:  Bùi Thị Ngọc Tigôn

Tại Lễ chúc mừng, đ/c nữ Chủ tịch Công đoàn của CN đã 
chia sẻ với CBNV về lịch sử, ý nghĩa ngày 8/3. Đ/c Giám đốc 
Vietcombank Nam Sài Gòn phát biểu, ghi nhận sự đóng góp 
của các nữ cán bộ, đồng thời mong muốn toàn thể chị em 
phấn đấu, hoàn thành xuất sắc công việc được giao, góp phần 
to lớn vào thành công chung của CN đồng thời chăm lo tốt 
cho bản thân, cho hạnh phúc gia đình.  Ngay sau đó là phần 
biểu diễn văn nghệ của các phòng ban với các tiết mục được 
chuẩn bị công phu. Đ/c Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã 
tặng mỗi cán bộ nữ 1 món quà ý nghĩa là nồi lẩu điện đa năng.

 Bài & Ảnh: Bùi Thị Anh Đào

Cuộc thi nấu ăn “Men chef Vietcombank Vũng Tàu 
năm 2019” đã được tổ chức cho các nam CBNV với 5 
đội thi là nam CBNV của các phòng trực thuộc CN. Mỗi 
đội có 30 phút chuẩn bị, thực hiện và trang trí món ăn. 
Chung cuộc, đội Phòng Hành chính nhân sự đã xuất sắc 
giành giải Nhất với món Cá lóc hấp bầu.   

 Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Giàu

Các nam thanh niên Vietcombank Vũng Tàu tham gia cuộc thi

Ông Võ Văn Đức – Giám đốc Vietcombank Quảng Nam 
tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ

NHỊP SỐNG
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trao tặng 10 căn nhà 
tình nghĩa Bài & Ảnh: Hồ Hữu Tấn

Bài & Ảnh: Lê Văn Tuấn

Bài: Nguyễn Văn Tuấn - Ảnh: Trần Trịnh Minh Hải

 28/2/2019 

Tại trung tâm UBND huyện U Minh Thượng, 
tỉnh Kiên Giang, Đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân các huyện cùng đoàn công tác 

của Trung ương đến thăm, làm việc và tặng quà 
cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Về phía đoàn Trung ương có đ/c Đặng Thị 
Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung 
ương Đảng – Phó Chủ tịch nước, đ/c Chu Văn 
Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. 
Phía tỉnh Kiên Giang có đ/c Đặng Tuyết Em 
– Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch 
HĐNH tỉnh Kiên Giang, đ/c Đỗ Thanh Bình, 
UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch tỉnh, đ/c Đoàn 
Hồng Dinh – Bí thư huyện ủy huyện U Minh 
Thượng và các đ/c lãnh đạo các sở ban ngành 
cấp tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, UBND một số 
huyện. Về Phía Vietcombank có đ/c Đào Minh 
Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, đ/c 
Đặng Ngọc Hải – Giám đốc Vietcombank Kiên 
Giang, đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch 
Công đoàn CS Vietcombank Kiên Giang, đ/c 
Nguyễn Thanh Tú – Trưởng Phòng Hành chính 
– Nhân sự và đại diện đoàn thanh niên và CBNV 
Vietcombank Kiên Giang.

Trong dịp này, thay mặt ban lãnh đạo và 
toàn thể CBNV Vietcombank đ/c Đào Minh 
Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công đoàn 
Vietcombank đã trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa 
trị giá 500 triệu đồng cho gia đình chính sách, 
hộ nghèo các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh 
Thuận, Giang Thành và U Minh Thượng.

Đ/c  Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch một số huyện 
(thứ 7 từ phải sang), đ/c Đặng Tuyết Em – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐNH tỉnh 

Kiên Giang (thứ 8 từ phải sang) và đ/c Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 4 từ 
trái sang), trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo

VIETCOMBANK 

Vietcombank Cần Thơ tài trợ 40 triệu đồng xây dựng Nhà nhân ái 

Bà Trần Diệu  Thúy 
– Phó Giám đốc 
Viecombank Cần Thơ 
(thứ 5 từ trái sang) 
cùng lãnh đạo địa 
phương và chủ hộ 
tại lễ khởi công xây 
dựng nhà nhân ái

 05/03/2019

Vietcombank Cần Thơ phối hợp với Báo 
Cần Thơ và UBND phường An Bình, 
quận Ninh Kiều tổ chức lễ khởi công 

xây dựng căn nhà nhân ái cho gia đình anh 
Nguyễn Hoàng Phong ở khu vực 8, phường 
An Bình. Căn nhà của ông Phong có diện tích 
44m2, Vietcombank Cần Thơ tài trợ 40 triệu 
đồng xây dựng.  

 19/03/2019

Tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Vietcombank 
Nghi Sơn phối hợp với Mặt trận tổ quốc huyện Tĩnh 
Gia, UBND xã Hải Yến, UBND xã Hải Nhân, UBND xã 

Ngọc Lĩnh tổ chức bàn giao 3 công trình Nhà tình nghĩa 
cho bà Nguyễn Thị Hưng cựu thanh niên xung phong tại 
Thôn Bắc Yến - xã Hải Yến; ông Lê Doãn Điền, thương 
binh hạng 2/4 thôn Văn Nhân - xã Hải Nhân và ông Lê 
Văn Gián, cựu chiến binh – người có công với cách mạng 
tại thôn 10 xã Ngọc Lĩnh. Vietcombank Nghi Sơn tài trợ 
mỗi căn nhà 50 triệu đồng. Đây là một trong nhiều hoạt 
động ASXH ý nghĩa được CN thực hiện, để lại ấn tượng 
tốt đẹp và được chính quyền địa phương, các tổ chức 
chính trị - xã hội ghi nhận.

 15/02/2019

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở  phối hợp 
với Đoàn thanh niên Vietcombank Tân 
Bình Dương tổ chức chương trình thiện 

nguyện, hành trình yêu thương tại Trung tâm 
Nhân đạo nuôi dạy trẻ em mồ côi khuyết tật 
Quê Hương, tại phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương. Đoàn thiện nguyện đã thăm 
hỏi, động viên các em nhỏ và trao các vật dụng 
nhu yếu phẩm cần thiết cho các em như: Gạo, 
sữa và vở học sinh. Tổng trị giá quà tặng 20 
triệu đồng.

Công tác ASXH được cấp ủy, Ban Giám đốc 
Vietcombank Tân Bình Dương thường xuyên 
quan tâm. CN hiện đang phụng dưỡng hai mẹ 
Việt Nam Anh hùng, hàng năm tài trợ học bổng 
cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và có 
nhiều hoạt động ủng hộ các đối tượng chính 
sách, người lao động khó khăn trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương.

trao tặng nhà 
tình nghĩa  

Vietcombank Nghi Sơn

 Đ/c Lê Thanh Đức - Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Vietcombank Nghi Sơn  
(thứ 4 từ  trái sang) cùng với các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng gia 

đình bà Nguyễn Thị Hưng

Vietcombank 
Tân Bình Dương 
tặng quà cho trẻ em 
mồ côi khuyết tật

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công Đoàn cơ sở – TP. KHBL 
Vietcombank Tân Bình Dương (thứ 4 từ trái sang, hàng thứ 3), 
Ông Ngô Xuân Trọng, Bí thư đoàn Thanh Niên – PPPT P.KHDN 
(đầu tiên từ trái sang, hàng thứ 3); cùng toàn thể anh/chị em 

trong BCH Công đoàn, chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ và các 
cháu tại trung tâm bảo trợ Quê Hương
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 04 & 05/03/2019

Hưởng ứng kế hoạch “Ngày đoàn viên” năm 2019 
do Ban Thường vụ Đoàn Vietcombank phát động, 
được sự nhất trí của Ban Giám đốc & Ban Chi ủy, 

Đoàn thanh niên Vietcombank Tây Hà Nội phối hợp 
với Phòng Khách hàng bán lẻ và Công ty Bảo hiểm 
nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) đã tổ chức khóa 
tập huấn, giới thiệu, trao đổi chính sách đối với khách 
hàng ưu tiên của Vietcombank và sản phẩm Bảo an tín 
dụng hưng nghiệp cho CBNV trong toàn CN. Với chủ 
đề nhận diện, định danh Khách hàng ưu tiên, các chính 
sách, sản phẩm, cách chăm sóc Khách hàng ưu tiên của 
Vietcombank và sản phẩm Bảo an tín dụng hưng nghiệp, 
các học viên đã sôi nổi chia sẻ kiến thức và thảo luận về 
các vấn đề nổi bật trong chính sách sản phẩm và cách 
chăm sóc Khách hàng, đặc biệt là các giải pháp nâng cao 
hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của CN.  

Kết thúc buổi đào tạo, ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó 
Giám đốc CN đánh giá cao tinh thần học hỏi của các cán 
bộ. Đây sẽ là buổi đào tạo thiết thực, hữu ích để bổ trợ 
kiến thức sản phẩm dịch vụ của Vietcombank, kỹ năng 
bán hàng, đồng thời gắn kết tinh thần tập thể trong nội 
bộ CN để cùng hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt kế 
hoạch được giao.

 10/3/2019  

Tham gia buổi đào tạo có các đ/c trong Ban 
Giám đốc, đại diện lãnh đạo CN và cán bộ các 
phòng của Vietcombank Hưng Yên. Cô Nguyễn 

Thị Hoài Thu – Phó Hiệu trưởng Trường Du lịch 
Hà Nội với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành 
Du lịch đã chia sẻ các phép lịch sự xã giao cơ bản 
đúng nghi thức quốc tế, các hình thức chiêu đãi, 
sử dụng các dụng cụ ăn uống trong bàn tiệc một 
cách phù hợp, ứng xử chuẩn mực và gây ấn tượng 
tại bàn tiệc… Đây là hoạt động thiết thực giúp cán 
bộ CN tự tin hơn khi tiếp xúc, làm việc với đối tác 
trong nước và quốc tế.

Vietcombank Hưng Yên 
tổ chức khóa học
“Nghi thức lễ tân & 
giao tiếp quốc tế”

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

Bài & Ảnh:Nguyễn Thị Ngọc Anh

Bài & Ảnh: Hoàng Vân

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang

Bài: Hoàng Vân

Cán bộ chi nhánh chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu - Phó Hiệu 
trưởng Trường Du lịch Hà Nội

tổ chức đào tạo chính sách 
khách hàng ưu tiên cho CBNV

Vietcombank Tây Hà Nội 

Đoàn thanh niên Vietcombank Chi nhánh Tây Hà Nội phối hợp với VCLI tổ chức đào 
tạo sản phầm Bảo an toàn gia cho Khách hàng ưu tiên và sản phẩm Bảo an Tín dụng 

hưng nghiệp

 16/3/2019

Hội nghị tập huấn kỹ năng ứng 
phó với các tình huống trộm 
cắp, cướp giật tại các PGD, trụ 

sở CN trên đường vận chuyển của 
Vietcombank Hưng Yên do chuyên 
gia trong ngành Công an chia sẻ đã 
thu hút toàn bộ CBNV CN tham dự. 
Hội nghị cũng tập trung nhiều vào 

 10/3/2019

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày 
thành lập và 10 năm Ngày hội văn hóa Vietcombank 
Hải Dương. Với chủ đề “Em cũng yêu Vietcombank” 

hội thi năm nay thu hút gần 200 cháu thiếu nhi là con cán 
bộ, con khách hàng Vietcombank Hải Dương tham gia. Với 
những thông điệp hồn nhiên thể hiện qua mỗi tác phẩm 
tranh vẽ, những bài thơ, cảm nhận về Vietcombank, các bạn 
nhỏ đã thể hiện tình cảm dành cho Vietcombank Hải Dương 
luôn là một tình yêu trong sáng, thân thuộc và đẹp đẽ.

Năm nay, ngoài việc tổ chức Hội thi vẽ tranh, viết chữ 
đẹp như thường lệ, Vietcombank Hải Dương còn tổ chức 
một buổi triển lãm tranh trưng bày tất cả bức tranh đoạt 
giải cao trong 10 năm qua, đồng thời cũng phát hành cuốn 
sách tranh “Em cũng yêu Vietcombank” - đây sẽ là nơi tiếp 
tục lưu giữ những ước mơ tuổi thơ giản dị, đầy sắc màu 
trong niềm tin chung lớn lao về một Vietcombank bền vững, 
vươn xa đến những đỉnh cao mới.

 02-03/03/2019
 

Khóa học PCCC và Cứu nạn cứu hộ đã  thu 
hút hơn 200 cán bộ Vietcombank Hải 
Dương tham gia dưới sự hướng dẫn của 

phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an tỉnh 
Hải Dương, giúp CBNV nắm được kiến thức cơ 
bản về nghiệp vụ này. Đặc biệt tại khóa học, 
CBNV Vietcombank Hải Dương đã được tham 
gia thực tập phương án chữa cháy và phương 
án cứu hộ với kịch bản và hướng dẫn rất chi 
tiết, cụ thể. 

VIETCOMBANK HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC 
HỘI THI VẼ TRANH, VIẾT CHỮ ĐẸP  

Ban Giám đốc Chi nhánh và các đ/c Lãnh đạo các phòng chụp kỷ niệm với 
các cháu thiếu nhi đoạt giải tại Hội thi

Vietcombank Hải Dương

 Thực tập phương án PCCC dưới sự phối hợp của Phòng cảnh sát PCCC 
và CNCH - Công an tỉnh Hải Dương

Vietcombank Hưng Yên: tập huấn kỹ năng ứng phó với các tình 
huống trộm cắp cướp giật

việc thảo luận các tình huống có thể 
xảy ra, bài học kinh nghiệm từ các 
vụ việc thực tế… để học viên có thể 
nhận biết được phương pháp phòng 
bị an toàn nhất, nâng cao kỹ năng 
thực tiễn trong công tác an toàn kho 
quỹ.

 Hội nghị đã trang bị cho CBVN phương pháp 
phòng bị an toàn, nâng cao kỹ năng thực tiễn 

trong công tác an toàn kho quỹ.

NHỊP SỐNG

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG 
NGHIỆP VỤ PCCC & CNCH
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Ngày 23-24/3/2019, Đảng bộ Trụ sở chính 
(TSC) Vietcombank đã phối hợp với 
Trung tâm Giáo dục Truyền thống lịch sử 
tổ chức chương trình “Về nguồn với Tây 

Bắc” cho đoàn đại biểu trực thuộc Đảng bộ TSC 
Vietcombank.

Tham dự chương trình, về phía Đảng bộ 
Vietcombank và Đảng bộ TSC Vietcombank có đ/c 
Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối 
DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Nguyễn 
Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC, Ủy viên HĐQT 
cùng các đ/c trong Ban Lãnh đạo Vietcombank, 
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TSC, Giám 
đốc các CN Vietcombank trên địa bàn Hà Nội, Lào 
Cai cùng các Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TSC.

Ngay trong ngày đầu tiên của hành trình, Đoàn 
đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm 
và tặng quà cho các gia đình chính sách tại địa 
phương với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Sơn 
- Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội 
tỉnh Lào Cai. 

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Phùng Nguyễn Hải 
Yến – Phó Bí thư Đảng bộ TSC, Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank cho biết: Bên cạnh những thành tích 
đạt được trong kinh doanh, hoạt động “Đền ơn 
đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” luôn được sự 
quan tâm của các cấp ủy Đảng và Ban Lãnh đạo 
Vietcombank. Vietcombank luôn tích cực tham gia 
các chương trình ASXH, trong đó có rất nhiều hoạt 
động hướng đến các gia đình chính sách và người 
có công bằng những việc làm thiết thực, qua đó đã 
mang lại niềm vui lớn, giúp cho các gia đình chính 
sách, người có công có động lực để khắc phục phần 
nào những khó khăn trong cuộc sống.

“Nhân chuyến Hành trình Về nguồn với Tây 
Bắc tri ân các anh hùng liệt sĩ và hoạt động truyền 
thống tại Lào Cai, Đảng bộ TSC Vietcombank dành 
20 phần quà gửi tới các gia đình chính sách tại địa 
phương để góp phần động viên, chăm sóc các gia 
đình người có công với đất nước. Những món quà 
tuy nhỏ nhưng thể hiện sự tri ân đối với những hy 
sinh cao cả của các Mẹ, các Anh hùng liệt sĩ, các 
thương binh, bệnh binh đã cống hiến vì nền độc 
lập tự do của Tổ quốc… Mong rằng các gia đình sẽ 
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm 
gương sáng mẫu mực, tích cực động viên con, cháu 
tham gia lao động, sản xuất, học tập góp phần xây 
dựng quê hương, đất nước” - Bà Phùng Nguyễn Hải 
Yến chia sẻ.

Hành trình Về nguồn của Đảng bộ TSC 
Vietcombank càng thêm nhiều ý nghĩa với chương 
trình giao lưu “Về nguồn với Tây Bắc” được tổ 
chức vào buổi tối ngày 23/03/2019 tại thị trấn Sa 
Pa, tỉnh Lào Cai với sự hiện diện của đ/c Hà Thị 
Nga – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai; đ/c 
Trương Thanh Xuân – Bí thư Ban cán sự Đảng, 
Giám đốc NHNN Chi nhánh Lào Cai; đ/c Lê Mạnh 
Hảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa và các đ/c 
lãnh đạo các cơ quan tại địa phương, đại diện 
lãnh đạo và cán bộ các chi nhánh Vietcombank 
Lào Cai, Phú Thọ. Lời ca, tiếng hát, những sẻ chia 
chân tình đã nối liền tình cảm của những con 
người Vietcombank dành cho đồng bào Tây Bắc và toát lên tình yêu thiêng liêng của các Đảng 

viên Vietcombank với quê hương, đất nước, với 
Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện một sức mạnh 
gắn bó của các Đảng viên Đảng bộ TSC với 
khát khao được cống hiến sức lực và trí tuệ để 
xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu 
mạnh.

Ngày 24/03/2019, ngày thứ hai của cuộc 
hành trình Về nguồn, Đoàn đại biểu Đảng bộ 
TSC Vietcombank đã trang nghiêm thực hiện 
nghi thức thượng cờ  trên đỉnh Fansipan. Với 
lòng tự hào là những người con đất Việt, giây 
phút nghiêm mình chào lá quốc kỳ và hát vang 
lời Quốc ca trên đỉnh Fansipan đã mang đến 
cho từng đại biểu tham gia chuyến hành trình 
những cảm xúc thiêng liêng và thật sự khó 
quên.

Chuyến hành trình về nguồn gói gọn trong 
hai ngày với những tình cảm nồng ấm và 
chân tình của những đại biểu từ Hà Nội dành 
cho miền đất Tây Bắc hào hùng đã tiếp nối 
chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa của Đảng bộ TSC 
Vietcombank trong những ngày đầu năm 2019.

 Bài & Ảnh: Đức Nam

Lời ca, tiếng hát, những sẻ chia chân 
tình đã nối liền tình cảm của những 
con người Vietcombank dành cho 
đồng bào Tây Bắc và toát lên tình 
yêu thiêng liêng của các Đảng viên 
Vietcombank với quê hương, đất nước, 
với Đảng, Bác Hồ kính yêu

Đoàn đại biểu Đảng bộ TSC Vietcombank dâng hương tưởng niệm các anh 
hùng liệt sỹ tỉnh Lào Cai tại Quảng trường trung tâm khu đô thị mới Lào Cai

Lãnh đạo Đảng ủy TSC Vietcombank, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội xã 
hội tỉnh Lào Cai cùng đại diện các gia đình chính sách chụp hình lưu niệm

Đoàn Đảng bộ TSC tổ chức thực hiện nghi thức thượng cờ  trên 
đỉnh Fansipan 

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
phát biểu tại chương trình giao lưu

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK TRỤ SỞ CHÍNH

TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU XUÂN Ý NGHĨA, CÁC 
CN VIETCOMBANK ĐÃ CÓ NHỮNG CHUYẾN VỀ 
NGUỒN XÚC ĐỘNG. BẢN TIN CHUNG NIỀM TIN GỬI 
ĐẾN BẠN ĐỌC NHỮNG HÀNH TRÌNH TIẾP NỐI ĐẦY 
TỰ HÀO NÀY.

Về nguồn 
Hành trình 
tiếp nối tự hào
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Trong hai ngày 16-17/3/2019, Đảng bộ 
Vietcombank Vũng Tàu đã tổ chức chương 
trình “Về nguồn thăm quê Bác, Khu di tích 
lịch sử Truông Bồn và Ngã ba Đồng Lộc”.

Đoàn đã viếng thăm khu mộ bà Hoàng Thị 
Loan-thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu 
di tích Kim Liên gồm quê nội, quê ngoại Bác Hồ; 
Đây là nơi lưu giữ những di tích gắn liền với gia 
đình và thời niên thiếu của Bác.

Đ/c Đoàn Văn Tuyến – Bí thư Đảng bộ, Giám 
đốc Vietcombank Vũng Tàu đã chủ trì Lễ tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ TNXP khi làm nhiệm 
vụ nối liền mạch máu giao thông trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ tại Khu di tích lịch sử 
Truông Bồn và Ngã ba Đồng Lộc. Lễ tưởng niệm 
diễn ra rất trang nghiêm và xúc động. Ai cũng 
muốn tự tay thắp những nén hương dâng lên 
bàn thờ Tổ quốc, để tưởng nhớ những người 
con kiên trung vì nghĩa lớn đã ngã xuống. 

Hành trình về với quê hương Xô viết Nghệ 
Tĩnh, một biểu tượng thiêng liêng về lòng yêu 
nước, tinh thần cách mạng và xả thân vì nghĩa 

Đoàn Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu tại Khu di tích lịch sử TNXP 
Ngã ba Đồng Lộc

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ TNXP tại Khu di tích lịch sử 
Truông Bồn

Đoàn Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu tại Làng Sen

Ngày 10/03/2019 vừa qua, các cán bộ 
Đảng viên thuộc chi bộ Vietcombank 
Nam Định đã có buổi về nguồn, thăm địa 
danh Pác Bó – Cao Bằng lịch sử.  

Chúng tôi đến Pác Bó vào một ngày Xuân 
đầy nắng nhẹ và tiết trời dịu mát của vùng rừng 
núi, nơi địa đầu Tổ quốc. Vẫn còn đây Suối Lê 
Nin xanh mát vẫn hiền hòa chảy, núi Các Mác 
sừng sững, cột mốc 108 – nơi đầu tiên Bác đặt 
chân trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba nước 
ngoài. Chúng tôi rưng rưng khi vào thăm hang 
Cốc Bó. Nơi ở của Người nhỏ bé, ẩm thấp, thiếu 
ánh sáng; một bếp lửa nhỏ bên cạnh để sưởi ấm 
trong cái giá lạnh núi rừng Tây Bắc, để người 
ngâm cứu về các tài liệu cách mạng khi trong 
lòng còn nhiều thổn thức lo cho sự tự do độc 
lập của dân tộc. Hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn 
như vậy mà Người vẫn luôn lạc quan với “Cuộc 
đời cách mạng thật là sang”.

Về với Pác Bó, chúng tôi cảm nhận được một 
làng quê đang từng bước phát triển với nhiều 
ngôi nhà mái ngói sạch đẹp, đường ô tô đến 
tất các cả xóm, hai bên đường là những khóm 

tre, ruộng bậc thang non xanh, con người thân 
thiện.  

Hành trình về nguồn thực sự là một hoạt 
động có ý nghĩa, để lại dấu ấn sâu đậm trong 
mỗi đảng viên, đặc biệt là các đảng viên trẻ 
thuộc Chi bộ Vietcombank Nam Định, qua đó 
mỗi cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc hơn 
về công lao to lớn của Bác Hồ đối với sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc.

 Bài & Ảnh: Phạm Hoàng Anh

Đoàn chụp ảnh tại  suối 
Lennin, núi Cacmac

Đoàn chụp ảnh trước đền thờ Hồ Chủ tịch

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK VŨNG TÀU VIETCOMBANK NAM ĐỊNH

lớn của nhân dân Việt Nam. Hàng ngày, lớp lớp 
người vẫn tới những địa danh lịch sử này để 
được tri ân, được giác ngộ, để tinh thần yêu 
nước và chủ nghĩa nhân văn bất diệt vẫn cháy 
mãi trong mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank 
Vũng Tàu cũng như người dân đất Việt.

 Bài & Ảnh: Chu Văn Hiệp
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Trong không khí đầu xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 
Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, Đảng bộ Vietcombank Đắk Lắk do 
đ/c Nguyễn Lê Minh Thành, Phó Bí thư Đảng 

bộ, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã tổ chức về 
nguồn với nhiều hoạt động ý nghĩa tại các tỉnh 
miền Trung thân yêu. 

Đoàn chọn quê Bác là điểm dừng chân đầu tiên: 
Đó là khu di tích làng Hoàng Trù, quê ngoại của 
Bác, nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời; là Làng 
Sen quê nội của Bác, nơi còn lại những di tích quý 
giá về gia đình của Bác, nơi hoạt động thuở thiếu 
thời của Người. Tiếp theo chuyến hành trình, đoàn 
đến dâng hương Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân 
mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không khí cả đoàn như 
lặng đi bài thuyết minh của hướng dẫn viên và cảm 
nhận được tất cả những điều vĩ đại đều chứa đựng 
trong rằng những gì gần gũi, bình dị nhưng thấm 
đậm hồn quê hương.

Ngày thứ hai của chuyến hành trình tri ân, đoàn 
được đặt chân lên mảnh đất Quảng Bình đầy nắng 

và gió, thăm nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, người con vĩ đại của dân tộc Việt 
Nam, vị tướng tài ba trong lĩnh vực quân sự 
được cả thế giới biết đến. Vũng Chùa, Đảo Yến 
thật yên tĩnh và thơ mộng. Mộ Đại tướng nằm 
tựa vào núi, một ngôi mộ bình dị như chính 
cách sống của người lính, chất phác, giản dị.

Ngày thứ ba đoàn đã dừng chân trên đất 
Quảng Trị anh hùng, dâng hương, dâng hoa 
tưởng nhớ các chiến sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Hành trình “Về nguồn” đã giúp mỗi CBNV 
tiếp cận thực tế và thấu hiểu sâu sắc hơn về 
cuộc đấu tranh anh dũng của dân tộc, sự hy sinh 
to lớn của bao thế hệ đi trước, để tự nhận thức 
trách nhiệm của lớp thế hệ sau, học tập, lao 
động và cống hiến để xây dựng Tổ quốc.  

 Bài & Ảnh: Thùy Trang

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan 

KẾT NỐI

Từ ngày 18/3/2019 đến hết ngày 12/5/2019, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại “Thanh 
toán ngay – Quà thật hay” trên phạm vi toàn quốc với tổng giá trị lên tới 1.3 tỷ đồng dành cho khách hàng 
đăng ký dịch vụ Ủy quyền trích nợ tự động (Auto Debit) tiền Điện, tiền Nước và trải nghiệm các tính năng 
mới, tiện ích trên kênh Ngân hàng điện tử.

Theo đó, khách hàng cá nhân (khách hàng) thực hiện thành công giao dịch: Đăng ký Ủy quyền trích 
nợ tự động (Auto Debit) tiền Điện và/hoặc tiền Nước; Đặt vé Tàu và/hoặc đặt vé Xe; Kích hoạt thành công 
một trong các dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vietcombank bao gồm: VCB-iB@nking, VCB-Mobile B@nking, 
VCBPAY và VCB-SMS B@nking sẽ nhận được các ưu đãi gồm:

 Tặng 100.000 VNĐ cho 3.000 KH đầu tiên đăng ký thành công Auto Debit tiền Điện/tiền Nước mỗi kỳ.
 Tặng 100.000 VNĐ cho 300 KH đầu tiên thực hiện thành công giao dịch Đặt vé Tàu/ Đặt vé Xe mỗi kỳ.
 Tặng 30.000 VNĐ cho 10.000 KH đầu tiên kích hoạt mới thành công dịch vụ Ngân hàng điện tử mỗi kỳ.

Chương trình được triển khai với 2 kỳ khuyến mại, cụ thể:
+ Kỳ 1: từ 00:00:00 ngày 18/3/2019  đến 23:59:59 ngày 14/4/2019;
+ Kỳ 2: từ 00:00:00 ngày 15/4/2019 đến 23:59:59 ngày 12/5/2019;
Chi tiết thể lệ chương trình, Quý khách hàng vui lòng tham khảo tại trang web www.vietcombank.com.vn 

“Thanh toán ngay – Quà thật hay” 
cho chương trình1,3 tỷ 

Tổng công ty điện lực Công ty điện lực ĐVĐL Số tài khoản ghi Có

Miền trung Komtum Sa Thầy 0761002387799

Ngoài ra, kể từ ngày 15/03/2019, Vietcombank mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán tiền điện với đơn vị 
điện lực trực thuộc Công ty điện lực Kontum _EVN Miền Trung qua các kênh tại Quầy, VCB IB@king, VCB 
Mobile B@king, VCBPAY và Auto-Debit. Thông tin đơn vị điện lực như sau:

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Vietcombank 
trên toàn quốc hoặc Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng 24/7 theo số hotline 1900 54 54 13.

NHỊP SỐNG

VIETCOMBANK ĐẮK LẮK
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Trong quá trình triển khai, ngoài công tác 
phối hợp thu đa dạng qua các kênh giao 
dịch, Vietcombank Thăng Long và Kho bạc 
Bắc Từ Liêm còn phối hợp ký quy trình 

phối hợp thu với các đơn vị có số thu NSNN 
lớn như Chi cục Thuế Bắc Từ Liêm, Chi cục Hải 
quan Gia Thụy, Chi cục Hải quan Ga Đường sắt 
Quốc tế Yên Viên và Chi cục Hải quan quản lý 
hàng Đầu tư Gia công Hà Nội; Vietcombank 
Thăng Long đã kết nối và xúc tiến thành công 
việc mở Tài khoản tạm thu phí, lệ phí sử dụng 
đường bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại Kho 
bạc Bắc Từ Liêm. Nhờ đó, doanh số thu ngân 
sách qua Kho bạc Bắc Từ Liêm đã tăng trưởng 
vượt bậc, từ mức thu bình quân 76,5 tỷ đồng/
tháng năm 2014 lên 1.077 tỷ đồng/tháng năm 

2016 và đạt 1.292 tỷ đồng/
tháng năm 2018. Tổng doanh 
thu trong 5 năm hoạt động đạt 
52.545 tỷ VND.

Năm 2018, năm bản lề kỷ 
niệm 05 năm sự kiện hợp tác 
giữa hai bên, Vietcombank 
Thăng Long cùng Kho bạc Bắc 
Từ Liêm đã phối hợp đưa ra 
nhiều giải pháp tăng số thu 
qua hệ thống. Kết quả đạt con 
số ấn tượng thu hơn 15.499 tỷ 
đồng và chi 2.442 tỷ đồng qua 
tài khoản thanh toán của Kho 
bạc Bắc Từ Liêm mở tại CN, 
trong đó, đã thu được 3.120 tỷ 
đồng thuế nội địa trên địa bàn, 
giúp Kho bạc Bắc Từ Liêm đạt 
101,5% kế hoạch do thành 
phố giao (theo Cổng thông tin 
điện tử quận Bắc Từ Liêm).

Ông Đặng Ngọc Điệp - 
Giám đốc Kho bạc Bắc Từ 
Liêm cho biết: Những hỗ trợ 

cụ thể và phối hợp kịp thời của Vietcombank 
Thăng Long trong mọi hoạt động đã giảm tải 
khối lượng công việc và giao dịch phải xử lý 
của Kho bạc, tăng tính chính xác và góp phần 
khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ 
động thực hiện nghĩa vụ với NSNN thông qua 
các kênh chuyển tiền hiệu quả, tiện lợi. 

Trong thời gian tới, Vietcombank Thăng 
Long tiếp tục tập trung nguồn lực cùng Kho 
bạc Bắc Từ Liêm, nâng cao hiệu quả quản lý 
thu ngân sách nhà nước, tăng cường cải cách 
thủ tục hành chính và giảm thiểu chi phí xã 
hội trong các khâu khác nhau của quy trình 
thanh toán.

Khách hàng giao dịch nộp NSNN tại 
Vietcombank Thăng Long

KẾT NỐI

•  Vietcombank ra mắt 2 tính năng mới “Gửi quà may 
mắn” và “Quản lý tài khoản cá nhân” trên VCB-Mobile 
B@nking

Với tính năng “Qùa tặng may mắn”,  những món quà và 
lời chúc ý nghĩa sẽ được trao tận tay người nhận không kể 
khoảng cách địa lý, thời gian, giúp bạn dù có ở xa, hay đang 
bận bịu thì vẫn có thể mang đến những món quà ý nghĩa cho 
những người yêu thương nhất. Tất cả thao tác gửi quà bằng 
tiền kèm theo hình ảnh, lời chúc tốt đẹp chỉ diễn ra trong 
chưa đầy một phút, gửi đến tối đa 10 người nhận có tài khoản 
tại Vietcombank thông qua số tài khoản hoặc số điện thoại; 
hoặc tối đa 03 người nhận có tài khoản tại ngân hàng khác, 
vô cùng nhanh chóng và tiện lợi.

Tính năng “Quản lý tài khoản cá nhân” hỗ trợ các khách 
hàng có nhiều tài khoản tín dụng và tài khoản tiết kiệm có thể 
dễ dàng quản lý tài sản của mình. Trên VCB-Mobile B@nking 
hiện đã có thêm giao diện quản lý tài khoản cá nhân, bao 

gồm 02 tab “Tài sản nợ” và “Tài sản có”.  Quý khách hàng chỉ 
cần nhấn vào giao diện này, thông tin tài sản của từng tài 
khoản được thể hiện rõ ràng dưới dạng biểu đồ tròn mỗi lần 
truy cập ứng dụng, giúp khách hàng dễ dàng quản lý và lên 
kế hoạch thu chi.
• Tab Tài sản Nợ: Hiển thị tổng số dư nợ và số dư nợ của 

từng tài khoản tiền vay, thẻ tín dụng. 
• Tab Tài sản Có: Hiển thị tổng số dư khả dụng và số dư khả 

dụng từng tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiền gửi 
có kỳ hạn, tài khoản tiền gửi tiết kiệm, các loại tài khoản 
tiền gửi khác. 

Đầu tư vào công nghệ và liên tục cải tiến nhằm mang đến 
cho khách hàng những dịch vụ tiện ích nhất, Vietcombank đã 
vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến Mobile 
Banking tốt nhất Việt Nam” do tạp chí danh tiếng The Asian 
Banker trao tặng thời gian qua.

VCB-MOBILE B@NKING: CÔNG CỤ ĐẮC LỰC GIÚP 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG 

Vietcombank ưu đãi trả góp 0% lãi suất dành cho các chủ thẻ tín dụng  

Theo đó, chủ thẻ Vietcombank 
tham gia chương trình có thể 
thoải mái mua sắm và yên tâm 

trả dần với 0% lãi suất trong trong 
toàn thời gian trả góp (lên đến 12 
tháng) tại hàng loạt đơn vị chấp 
nhận thẻ.

Chương trình áp dụng cho tất 
các các loại thẻ tín dụng cá nhân 
thương hiệu Visa, American Express, 
MasterCard, JCB, UnionPay do 
Vietcombank phát hành.

Các đối tác liên kết của 
Vietcombank bao gồm: Samsung, 
Adayroi, Ngân Lượng.vn, Vimo, 
MPOS…

Chương trình áp dụng theo điều 
kiện điều khoản. Quý khách hàng 
vui lòng truy cập trang web www.
vietcombank.com.vn; liên hệ Trung 
tâm hỗ trợ khách hàng 24/7: 1900 
545413 hoặc đến điểm giao dịch 
Vietcombank gần nhất.

 Vietcombank News

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẮC TỪ LIÊM (KHO BẠC BẮC TỪ LIÊM) LÀ ĐƠN VỊ 
ĐIỂN HÌNH TRONG VIỆC PHỐI HỢP CÙNG VIETCOMBANK THĂNG LONG 
TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ THU NGÂN SÁCH TRÊN TẤT CẢ CÁC KÊNH GIAO 
DỊCH NGAY TỪ NGÀY ĐẦU HOẠT ĐỘNG, 01/04/2014. 

Bài & Ảnh: Trần Thị Mai Khoa

PHỐI HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 

Vietcombank Thăng Long kí Thỏa thuận phối hợp thu NSNN với Kho bạc NN Bắc Từ Liêm và Chi cục Thuế Bắc Từ Liêm trước 
sự chứng kiến của Chủ tịch HĐQT Vietcombank và Giám đốc KBNN TP Hà Nội, tháng 4/2014

Hiệu quả sau 5 năm 
triển khai
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Ngày 22/12/2018, SEVT – 
một khách hàng lớn của 
Vietcombank, tổ chức 
chương trình ngày hội công 

ty “Festival SEVT 2018 _Thanh 
xuân trong tôi” nhằm tôn vinh 
người lao động, tạo điều kiện cho 
người thân của CBNV vào tham 
quan nơi làm việc của con em 
mình. Đây là một chương trình 
cực kỳ hoành tráng và công phu 
quy tụ hơn 100.000 người tham 
dự. Vietcombank Thái Nguyên 

VIETCOMBANK THÁI NGUYÊN THAM DỰ NGÀY HỘI 
“ FESTIVAL SEVT 2018 – 
THANH XUÂN TRONG TÔI”
CÔNG TY SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN (SEVT) LÀ 
MỘT CÔNG TY NẰM TRONG TỔ HỢP CỦA SAMSUNG VIỆT NAM, LÀ MỘT 
(KH) LỚN KHÔNG CHỈ CỦA CN THÁI NGUYÊN NÓI RIÊNG MÀ CÒN CỦA CẢ 
HỆ THỐNG VIETCOMBANK NÓI CHUNG.

vinh dự là đối tác ngân hàng 
duy nhất được lựa chọn cùng 
tham dự trong chương trình 
này

Vietcombank Thái Nguyên 
đã phối hợp với Phòng Quản 
lý bán tổ chức gian hàng nhằm 
quảng bá giới thiệu sản phẩm 
trong khuôn khổ chương trình. 

Gian hàng của 
Vietcombank Thái Nguyên 
thành công rực rỡ trong việc 
truyền thông, quảng bá hình 

ảnh, thương hiệu và các sản 
phẩm dịch vụ  ngân hàng 
điện tử của Vietcombank tập 
trung đẩy mạnh SMS Banking, 
Mobile B@nking, VCB 
Pay,Internet Banking, QR Code 
và thẻ tín dụng… 

Chỉ trong một ngày, gian 
hàng của Vietcombank đã 
thu hút được hơn 1.500 lượt 
người ghé thăm, tham dự, với 
gần 1.000 khách hàng đã đăng 
ký các dịch vụ ngay tại gian 
hàng, toàn bộ quà tặng gồm 
móc chìa khóa, áo mưa, balo 
du lịch đã được gửi tới khách 
hàng. Quà tặng đặc biệt là một 
lò vi sóng đã được trao cho 01 
khách hàng quay số may mắn 
trúng thưởng.

Đã có hơn 300 lượt khách 
hàng đăng hình ảnh chụp 
hình tại gian hàng với hashtag 
#vietcombankthainguyen lên 
trang facebook cá nhân tạo lên 
hiệu ứng tích cực trong việc 
quảng bá hình ảnh, thương 
hiệu của Vietcombank.

Phía đối tác là Công ty 
SEVT đánh giá rất cao những 
tiện ích hướng tới khách hàng 
mà Vietcombank cung cấp, 
mong muốn 2 đơn vị có những 
sự hợp tác và gắn bó lâu dài 
hơn nữa, thiết lập mối quan hệ 
hợp tác lâu dài với khách hàng 
thân thiết và có quy mô lớn 
như SEVT.

KẾT NỐI

Tại lễ họp báo, PGS.TS Lê Thị Thu Thủy – 
Phó Hiệu trưởngTrường Đại học Ngoại 
thương đánh giá: Sau 09 lần tổ chức, cuộc 
thi I-INVEST! đã thu hút nhiều thế hệ SV 

tham gia và là cơ hội cho các thí sinh cọ xát thực 
tế, nâng cao trình độ của bản thân để theo đuổi 
ước mơ sự nghiệp của mình. 

Năm 2019 là cột mốc đánh dấu chặng 
đường 10 năm trưởng thành và phát triển của 
cuộc thi I-INVEST!. Với sự hỗ trợ của đơn vị 
Đồng Tổ chức và Tài trợ kim cương là VCBS; các 
đơn vị Bảo trợ chuyên môn như Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà 

VCBS ĐỒNG TỔ CHỨC 
VÀ TÀI TRỢ CUỘC THI 
I-INVEST!2019 
NGÀY 8/3/2019, TẠI HÀ NỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI 
THƯƠNG CÙNG CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN 
VIETCOMBANK - ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC VÀ NHÀ TÀI TRỢ 
KIM CƯƠNG ĐÃ TRANG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ HỌP BÁO 
CHÍNH THỨC PHÁT ĐỘNG CUỘC THI I-INVEST! 2019 DÀNH 
CHO SINH VIÊN (SV) TÀI CHÍNH – CHỨNG KHOÁN.

Nội Cộng đồng CFA tại Việt Nam; và các đơn vị 
đồng hành khác, cuộc thi hứa hẹn sẽ mang tới 
một mùa I-INVEST! bổ ích và ý nghĩa. 

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Mạnh 
Hùng – Giám đốc VCBS chia sẻ: Từ những ngày 
đầu, cuộc thi mới chỉ là sân chơi nhỏ dành cho 
SV đam mê lĩnh vực tài chính – chứng khoán, 
đến nay, bước sang năm thứ 10, I-INVEST! đã 
trở thành một cuộc thi có uy tín lớn nhất miền 
Bắc. Đã có rất nhiều thế hệ thí sinh sau khi kết 
thúc cuộc thi được tham gia chương trình Thực 
tập sinh, đào tạo và làm việc tại VCBS, trở thành 
nguồn nhân lực tốt góp phần phát triển hoạt 
động chung của Công ty.

Đến với cuộc thi I-INVEST!2019 năm nay, 
VCBS mong muốn tiếp tục cùng với Trường Đại 
học Ngoại thương tạo ra một sân chơi ý nghĩa 
và thiết thực dành cho SV, giúp các thí sinh có 
cơ hội cọ xát môi trường công việc thực tế, 
qua đó, bồi đắp kiến thức và kỹ năng của mình 
trước khi chính thức bước vào con đường sự 
nghiệp.

Cuộc thi I-INVEST! 2019 là cơ hội để các thí 
sinh được trải nghiệm thực tế với nhiều giải 
thưởng giá trị và những suất Thực tập sinh tại 
VCBS. Với quy mô dành cho thí sinh trên toàn 
miền Bắc, I-INVEST!2019 sẽ trải qua 5 giai đoạn 
từ ngày 01/03/2019 đến ngày 25/05/2019.

Bài:Lê Đình Tú - Ảnh: FTU

Bài & Ảnh: Quỳnh Như

PGS.TS Lê Thị Thu Thủy (ảnh trái) - Phó hiệu trưởng 
trường Đại học Ngoại Thương tặng hoa tri ân tới ông Lê 

Mạnh Hùng - Giám đốc VCBS.
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KẾT NỐI

Trong hành trình lần này, 
Đoàn đã ghé thăm các chiến 
sĩ biên phòng đang làm 
nhiệm vụ bảo vệ biên giới. 

Tại đây, các đoàn viên có dịp trải 
nghiệm cuộc sống của người lính, 
được cùng ăn cùng ngủ trong điều 
kiện vật chất thiếu thốn với các 
chiến sĩ tại chính Đồn biên phòng. 
Mỗi bữa ăn giản dị nhưng thấm 
đượm nghĩa tình, vì được chính 
các chiến sĩ trẻ tự tay chuẩn bị 
bằng “cây nhà lá vườn” của đơn 
vị. 

Buổi tối, chúng tôi cùng các 
chiến sĩ tham gia giao lưu văn 

VIETCOMBANK TÂY SÀI GÒN: 

VIETCOMBANK GIA LAI

Hành trình nghĩa tình 
biên giới 2019
NGÀY 2/3/2019, CHÚNG TÔI CÙNG CÁC THANH NIÊN THUỘC HUYỆN 
ĐOÀN BÌNH CHÁNH ĐÃ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “NGHĨA TÌNH BIÊN 
GIỚI” NĂM 2019 TẠI ĐỒN BIÊN PHÒNG ĐẮC BÔ – BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN 
PHÒNG TỈNH BÌNH PHƯỚC. 

trẻ như chúng tôi được an tâm 
công tác, làm việc trong thành 
phố. 

Trong hai ngày thăm Đồn 
biên phòng, Đoàn được các 
chiến sĩ dẫn thăm cột mốc 
biên giới 60 13 (3) phân chia 
biên giới Việt Nam và Cam Pu 
Chia,  được các đ/c chia sẻ về 
quá trình bảo vệ cột mốc, bảo 
vệ từng tấc đất thiêng liêng 
của Tổ quốc tại vùng biên giới. 
Cùng trong hành trình lần này, 
Đoàn đã tới thăm hỏi, động 
viên và trao tặng 20 phần quà 
(mỗi phần quà trị giá 1 triệu 
đồng) cho các hộ dân có hoàn 
cảnh khó khăn tại xã Bù Gia 
Mập. 

nghệ, đốt lửa trại giữa núi 
rừng Tây Nguyên.  Đ/c Thượng 
tá Phạm Văn Quỳnh, Chính trị 
viên, Chỉ huy Đồn biên phòng 
hóm hỉnh kể, các anh em trong 
đơn vị khi hay tin có Đoàn lên 
thăm thì rất vui và phấn khởi, 
ai nấy đều dậy rất sớm từ 3-4 
giờ sáng để chuẩn bị tiếp đón 
Đoàn. Tình cảm nồng ấm, chân 
thành mộc mạc như chính con 
người các anh khiến chúng tôi 
bùi ngùi cảm động. Các anh đã 
dành những tháng năm thanh 
xuân để cống hiến bảo vệ biên 
giới Tổ quốc, để những người 

Chiến sĩ biên Phòng giới thiệu cột mốc biên giới với Đoàn

Bài: Đỗ Thị Thu Hiền

Bài: Mai Trần

Bài: Phạm Thị  Thanh Hương - Ảnh: Trần Mạnh Cường

Hai ngày ngắn ngủi, song 
chuyến đi đã để lại trong tâm 
trí mỗi Đoàn viên những kỷ 
niệm tốt đẹp, tăng cường mối 
quan hệ gắn bó mật thiết giữa 
đoàn viên, thanh niên với các 
chiến sĩ biên phòng. Đây là dịp 
để mỗi đoàn viên chúng tôi 
nhận thức sâu sắc hơn nữa về 
vị trí, vai trò của công tác biên 
phòng trong sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc, và thấy rõ hơn trách 
nhiệm của chúng tôi, những 
đoàn viên trong việc xây dựng 
đất nước.

Tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 
26/3/2019), đồng thời góp phần nâng cao thể 

chất và tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác giữa 
các đơn vị trong Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn 
Thanh niên Vietcombank đã tham gia giao hữu tại 
“Giải bóng đá mùa xuân – lần thứ II” cùng Đoàn 
Thanh niên Bộ Tư Pháp, Tòa án Nhân dân tối cao 
và Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng. Kết thúc giải đấu, 
Đoàn Thanh niên Vietcombank đoạt giải Tư chung 
cuộc.

Ngày 23/2/2019, tại sân bóng đá Hoà Thảo đã diễn 
ra buổi giao lưu bóng đá giữa Vietcombank Bắc Gia 
Lai với Trường APC Gia Lai. Tham gia buổi giao lưu 

có lãnh đạo và đông đảo đoàn viên của hai đơn vị.
Trận giao hữu đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi 

chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục, 
thể thao trong đoàn viên thanh niên của hai đơn vị. Đây 
cũng là cơ hội để hai đơn vị giao lưu, học hỏi và tăng 
cường tình đoàn kết trong công việc.

Ngày 06/3/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
tỉnh Bình Định và Vietcombank Quy Nhơn 
đã tổ chức Lễ kết nghĩa với thôn 5, xã An 

Hưng (huyện An Lão) tại Nhà văn hóa thôn 5, xã 
An Hưng.

Cũng tại buổi lễ, Lãnh đạo Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Vietcombank Quy Nhơn đã tặng 25 
suất quà cho 25 hộ gia đình tại thôn.

Giao lưu bóng đá

Vietcombank Bắc Gia Lai và Trường APC Gia Lai chụp 
ảnh lưu niệm tại sân bóng

ĐOÀN THANH NIÊN VIETCOMBANK: 

Tham gia đá giao hữu tại 
“giải bóng đá mùa Xuân - 
lần thứ II”  

Lãnh đạo phòng Công nợ và đại diện Đoàn Thanh niên Vietcombank chụp 
hình lưu niệm cùng đội bóng đá của Vietcombank

Vietcombank Quy Nhơn kết nghĩa với địa phương

 Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định và 
Vietcombank Quy Nhơn tặng quà cho các hộ gia đình tại thôn 5, 

xã An Hưng
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VĂN HOÁ

Và lại đến một tháng tư thơm ngát
Trong vòm xanh mắt nắng khúc khích cười

Những vòm mái xanh như màu cổ tích
Tháng Tư về trong những kỷ niệm xưa

Tháng Tư! Tháng của những ánh nắng vàng xuyên sâu vòm lá, tháng của bụi khói tím 
biếc vun tròn xoan đầu Hạ, tháng của đóa loa kèn trắng muốt với chút kiêu sa trong 
gió nghiêng nghiêng.

Tháng Tư! Tháng mà tất cả người dân hướng về đất Tổ Vua Hùng, tháng của dân 
tộc Việt Nam hân hoan hát bài ca độc lập, và biết bao kỷ niệm cũng bắt đầu từ tháng Tư!

 Đối với mỗi cán bộ Vietcombank, tháng Tư còn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đó là kỷ 
niệm ngày thành lập Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 56 năm đã đi qua, trải qua bao bước 
thăng trầm với những niềm vui nỗi buồn, với nụ cười và cả những giọt nước mắt, những kết 
quả mà Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đạt được đã, đang và sẽ mãi để lại tình cảm yêu 
thương cùng những niềm tin hy vọng trong lòng mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cũng như 
bạn bè quốc tế. 

Thế hệ chúng tôi hôm nay tự hào khi đang được đứng trên những đỉnh cao mà lớp lớp thế 
hệ cán bộ Vietcombank đi trước xây dựng và vun đắp lên. Chúng tôi hiểu rằng tự mình không 
thể cao đến thế nhưng có thể vươn cao hơn từ đỉnh cao đấy và có trách nhiệm phải vươn cao 
hơn. Được tiếp bước cha anh viết tiếp những trang sử đầy vẻ vang và tự hào của Vietcombank 
là một vinh dự lớn lao. Chúng tôi ý thức cần luôn rèn đức, luyện tài, tích cực học tập, rèn 
luyện, vững tay lái, chắc tay chèo để đưa con thuyền Vietcombank hướng ra biển lớn.

Tạo tin cậy và giữ gìn chuẩn mực
Cùng bền vững vì hạnh phúc dài lâu
Vietcombank luôn sẵn sàng đổi mới
Tình nhân văn chia sẻ mọi cuộc đời.

Đoản khúc 
THÁNG TƯ Bài: Đỗ Ngọc Quảng 

Bài & Ảnh: Viết Bách 

Chúng tôi vượt qua đèo Mã Phí Lèng vào 
một sáng tháng Ba mây mù ken đặc. 
Dọc hai bên đường vẫn lác đác vài gốc 
đào đá, những cánh hoa khẽ cựa mình 

rũ bỏ lớp sương sớm. Khi lên gần tới đỉnh, vài 
tia nắng mai khẽ lách qua những đám mây bồng 
bềnh, trải xuống vạt rừng còn đương ngái ngủ. 
Ô kìa, từng lớp lớp hoa trẩu như bừng nở, rung 
rinh trước gió,  tinh khôi đẹp đến mê hoặc. 

Cây hoa trẩu thường mọc tự nhiên trên các 
sườn núi, sườn đồi, hoa thường nở rộ vào cuối 
Xuân. Hoa trẩu bé bé, cánh trắng muốt, nhụy 
hồng, đài, vòi nhụy xẻ đôi, được ôm ấp bởi năm 
cánh mỏng. Thân cây được dùng lấy gỗ, Vỏ và 
quả được dùng làm các vị thuốc. Hoa kết từng 
chùm, vươn mình đón nắng, tỏa ra hương thơm 
dịu nhẹ mênh mang. Nhìn từ xa, những chùm 
hoa trẩu như những chuỗi ngọc loáng, rạng 
rỡ bừng nở cả vùng trời. Từng cánh hoa rụng 
vương trắng lên những mái nhà trình tường, 

ÍT NGƯỜI BIẾT RẰNG, NƠI CAO NGUYÊN KHÔ CẰN SỎI ĐÁ 
ĐỒNG VĂN (HÀ GIANG) CÓ MỘT LOÀI HOA ĐẸP ĐẾN NAO 
LÒNG. LOÀI HOA MANG TÊN THẬT GIẢN DỊ: HOA TRẨU

tỏa hương vướng vít đan lẫn cùng làn khói bếp 
ban sớm, tạo nên khung cảnh nên thơ yên bình. 

Giữa vùng rừng núi hoang sơ, cằn cỗi. Sau 
hàng trăm cây số đèo dốc mệt mỏi, người lữ 
khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dịu dàng tươi 
xinh của hoa trẩu, như xua tan đi mọi mỏi mệt, 
tiếp thêm động lực để lữ khách tiếp tục hành 
trình khám phá những vẻ đẹp còn ẩn dấu nơi 
địa đầu Tổ quốc mến yêu.   

Cây hoa trẩu bên 
đường lên cột cờ 

Lũng Cú, Đồng Văn

Khoe sắc trên núi rừng cao nguyên 

HOA TRẨU RỪNG
trên cao nguyên đá
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Vietcombank Lào Cai chinh phục 
đỉnh núi Lảo Thẩn 
CÁCH TP. LÀO CAI KHOẢNG HƠN 80KM, TẠI XÃ Y TÝ, HUYỆN BÁT XÁT, LÀO CAI, CÓ ĐỈNH 
NÚI LẢO THẨN CAO 2.860M VƯƠN MÌNH SỪNG SỮNG Ở VÙNG ĐẤT NHIỀU MÂY TRỜI 
NÀY. ĐỈNH LẢO THẨN ĐƯỢC COI NHƯ “NÓC NHÀ CỦA Y TÝ” VỚI KHUNG CẢNH THẦN TIÊN 
KHI MÂY TRỜI VÀ NẮNG GIÓ ĐƯỢC HÒA QUYỆN MỘT CÁCH NGOẠN MỤC.

hoa trắng muốt, đẹp đến mê hồn. Băng qua 
đồi cỏ cháy quanh co, uốn lượn, rừng dương xỉ 
xanh ngút ngàn với đầy mây mù, nắng và gió, 
chúng tôi cũng đến được lán dừng nghỉ của anh 
A Hờ người H’Mông dễ mến và vui tính.

Chênh vênh sườn núi là 2 căn lán gỗ do anh 
A Hờ dựng làm chốn dừng chân qua đêm cho 
du khách leo núi. Cả đoàn quây quần bên bếp 
lửa thưởng thức món thịt nướng, rau rừng với 
rượu ngô thơm nức, cay nồng, lâng lâng. Sau 
bữa tối ấm áp ngon hơn hết mọi sơn hào hải vị 
trên đời, và sau một ngày trèo đèo lội suối, nằm 

áp mình vào vách gỗ, chúng tôi chìm vào giấc 
ngủ sâu, giữa tiếng gió đại ngàn thổn thức suốt 
đêm.

Để được ngắm khung cảnh kỳ ảo khi bình 
minh lên, chúng tôi phải dậy từ 4h30 sáng, leo 
lên đỉnh ngọn núi. Từ lán nghỉ lên đỉnh núi 
không xa nhưng địa hình rất cao, dốc thẳng 
đứng, nhiều cỏ và cây gai. Đây là đoạn đi khó 
nhất trong cả hành trình. Sáng sớm nhiệt độ 
ngoài trời chỉ khoảng 3 độ C, không khí loãng, 
gió quật mạnh khiến cho chúng tôi cảm giác sơ 
sẩy chút thôi sẽ bị hất tung xuống vực đá sâu. 
Mọi người phải bám chặt vào từng bụi cây và 
bước từng bước để leo lên.

Phần thưởng cho cả đoàn chinh phục được 
đỉnh núi cao 2.860m thật đáng giá. Giữa biển 
mây lồng lộng, hùng vĩ, lấp ló ánh ban mai, bao 
phủ uốn lượn quanh những dãy núi kỳ vĩ. Và 
việc duy nhất của đoàn chúng tôi là thưởng 
thức bữa tiệc mây. Một cảm giác tự hào và đáng 
nhớ.

thân cây cổ thụ đốn ngang, đu bám cây rừng ở 
những đoạn dốc cao… quả thực hết sức thú vị. 

Sau giờ nghỉ và ăn trưa bên bờ suối, chúng 
tôi dần lên đến đỉnh. Xen lẫn giữa màn sương 
mờ ảo như tiên cảnh là những cây Sơn Tra nở 

Đến nơi xuất phát, cả đoàn 40 người 
chia nhau thực phẩm, nước uống để 
chuẩn bị hành trình chinh phục. Mỗi 
người 1 ba lô gọn nhẹ nhưng đầy 

đủ các đồ thiết yếu cho hành trình chinh phục 
ngọn núi Lảo Thẩn, nơi mặt trời mọc sớm nhất 
và đi ngủ muộn nhất ở Y Tý, Lào Cai.

Chúng tôi đã vượt qua những đồi cỏ bao la 
như trên thảo nguyên, xuyên qua cánh rừng già 
với những cây cổ thụ 3 người ôm không xuể, 
nơi đây bà con đồng bào dân tộc trồng rất nhiều 
cây thảo quả đang chuẩn bị mùa nở hoa rực 
rỡ, rừng tre trúc rậm rạp, rừng cây lá đỏ… tất 
cả tạo nên một bức tranh đầy mầu sắc của núi 
rừng. Dọc đường đi, bạn còn được tự tay hái và 
xuýt xoa với những quả mâm xôi vàng rực, dâu 
rừng đỏ au chua chua ngọt ngọt, cái mệt cũng 
tan đi phần nào. Trải nghiệm lội suối, băng qua 
những khu vực giống như đầm lầy lún và trơn 
trượt, nhón gót đi trên những cây cầu bằng 

VĂN HOÁ

Giữa biển mây lồng 
lộng, hung vĩ, lấp ló 
ánh bạn mai, bao phủ 
uốn lượn quanh những 
dãy núi kỳ vĩ. 

Vietcombank Lào Cai chinh phục đỉnh núi Lảo Thẩn – Nóc nhà Y Tý

Biển mây tại đỉnh núi 
Lảo Thẩn – Y Tý

Bài & Ảnh: Hoàng Thị Lâm Khánh 

20190309_ HTLK _VCB Lao Cai chinh phuc dinh nui 
Lao Than – Noc nha Y Ty 4: Bạn Đặng Bảo Lâm 10 

tuổi chinh phục nóc nhà Y Tý 2860m

Một số hình ảnh 
của đoàn được ghi 
lại trong chuyến đi
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Đi qua 
mùa hoa cải

Phan Minh Tồn

Nguyễn Hoàng Duy

BẮT ĐẦU TỪ TÌNH YÊU MÃNH LIỆT CỦA 
CÔ EM GÁI DÀNH CHO HÀ GIANG, TÔI ĐÃ 
CHỌN CAO NGUYÊN ĐÁ LỘNG LẪY NÀY 
LÀM ĐIỂM ĐẾN TIẾP THEO CỦA MÌNH. MỘT 
NGÀY THÁNG BA SÀI GÒN, NÓNG RẪY, TÔI 
VÁC BA LÔ LÊN ĐƯỜNG.

Nhiều người sẽ chọn đến với Hà Giang 
vào tháng Mười, khi hoa tam giác mạch 
nở rộ. Tôi lại chọn một mùa hoa khác, 

dị biệt nhưng vẫn đầy mê hoặc, mùa hoa cải. Đi 
qua một mùa hoa cải nở vàng trên những triền 
đồi ấy, tôi phải thừa nhận với em gái rằng, Hà 
Giang quá đẹp, quá hùng vĩ và là nơi mà ai cũng 
phải đến một lần trong đời.

Vượt qua đèo Bắc Mê cao dựng trời, Quản 
Bạ đón tôi bằng một vạt hoa cải nở vàng ngút 
ngàn tầm mắt. Nắng chiều nghiêng nghiêng, 
những vạt cải vàng mỏng manh xiêu theo chiều 
gió, đẹp đến ngỡ ngàng. Tôi dừng lại rất lâu ở 
cổng trời Quản Bạ ấy, ngắm hoa rung rinh trong 
gió, phóng tầm mắt nhìn ra xa, xuống tận thung 
lũng Tam Sơn đang ngày mùa đẹp như tranh vẽ. 

Theo cung đường Quốc lộ 4C, tôi chạy tiếp 
lên rừng thông Yên Minh. Nếu ai đó đã từng để 
thương để nhớ Đà Lạt ngàn thông, chắc cũng 
sẽ không yên lòng trước một Yên Minh quá đỗi 
thân thương này. Vẫn những con dốc ngoằn 
ngoèo, vẫn cua tay áo, nhưng những rừng thông 
đang vẫy tay chào kia đã giúp tôi thêm vững tay 
lái, háo hức khám phá những cung đường trải 
rộng. Và hoa cải, vẫn nở vàng trên những triền 
dốc, vẫn đẹp, một cách vô ngần.

Như những câu chuyện mà bao đời nay 
người ta vẫn truyền tai nhau, rằng trong gian 
khó, bền chí kiên gan thì đá cũng nở hoa. Hoa 
cải, mọc lên bởi bàn tay của người dân miền núi 
gian khó, họ gieo hạt trên những sườn đồi cheo 
leo, nơi chỉ có đá, là “đặc sản”. Những hạt mầm 
cải ấy, bao đời nay được người dân làm thức 
ăn cho gia súc, nhưng chính cái thầm lặng nở 
giữa đất trời của một loài hoa rừng dại, đã âm 
thầm tạo nên vẻ đẹp vô cùng quyến rũ cho cao 
nguyên đá này.

Chắc rồi tôi sẽ trở lại Hà Giang, sẽ vào một 
dịp khác, cho những mùa hoa khác, tam giác 
mạch chẳng hạn, mùa Xuân hoa mơ hoa mận 
nở chẳng hạn. Nhưng chắc chắn một điều 
rằng, mùa hoa cải ở cao nguyên đá - là một trải 
nghiệm mà tôi không thể nào quên được. 

VĂN HOÁ

Thân trâm bầu rất dẻo, như thân cây me, 
vì vậy bọn trẻ con thường chọn những 
nhánh to, thuôn dài, róc bỏ lá, bỏ vỏ rồi 
đẽo thành kiếm, dao gỗ, mang phơi nắng 

cho khô bóng, rồi đánh trận giả. Cứ mỗi chiều, khi 
cái nắng chói chang dịu lại, cả đám trẻ trong xóm 
kéo nhau ra đồng để thả diều, đá dế, đánh trận giả... 
Trâm bầu còn là nơi cư ngụ của loài kiến dương 
một sừng độc đáo. Sau mỗi lần tan học, chúng tôi 
lại leo lên cây trâm bầu tìm bắt kiến dương cho 
vào cái hộp nhựa, rồi cả nhóm khoe nhau con nào 

Nhớ rặng
TRÂM BẦU
NGÀY TRƯỚC, Ở QUÊ TÔI CÓ RẤT NHIỀU RẶNG TRÂM 
BẦU. CHÚNG TỰ MỌC BẤT CỨ NƠI ĐÂU, TỪ BỜ ĐÊ, HƯƠNG 
LỘ, SAU VƯỜN NHÀ, CHO ĐẾN NHỮNG BÃI BỒI VEN CON 
SÔNG QUÊ. CHỊU ĐƯỢC SỰ KHẮC NGHIỆT CỦA THỜI TIẾT, 
NHỮNG RẶNG TRÂM BẦU LỚN NHANH NHƯ THỔI, TỎA 
BÓNG MÁT CẢ MỘT VÙNG. TUỔI THƠ TÔI GẮN LIỀN VỚI 
CÂY TRÂM BẦU NHƯ THỂ GIẾNG NƯỚC, CÂY ĐA, MÁI ĐÌNH 
LÀNG...

to hơn.  Những con kiến dương còn bị buộc chỉ 
vào cổ, cho bay lượn hoặc bị bỏ vào chiếc thau 
to để "tỉ thí". Dù không máu lửa như dế nhưng 
kiến dương vẫn có sức hút riêng.  

     Trái trâm bầu còn được biết đến như loại 
bút màu kỳ diệu của trẻ con nghèo. Ngày đó hộp 
bút chì màu đắt không tưởng nên trẻ con nghèo 
xóm tôi tìm những màu trong tự nhiên (thường 
từ thực vật) để làm vật liệu sử dụng trong môn 
tập vẽ. Trái trâm bầu được hái về, tách lấy hạt 
nhỏ hình ovan rồi tô lên giấy vẽ. Màu của hạt 
trâm bầu vàng tươi trên cả giấy đen hay giấy 
trắng. Vẽ xong, tay đứa nào cũng lem luốc màu 
vàng cứng đầu, cọ rửa đến cả tuần không hết, 
nhưng bù lại, môn tập vẽ của lũ trò nghèo 
không bao giờ bị điểm kém.

Trâm bầu gần gũi với trẻ con nhưng cũng là 
nỗi ám ảnh của những cái roi lấy từ nhánh trâm 
bầu nhỏ, tuốt hết lá, quất vào mông. Đau không 
thể tả. Nhưng nhờ thế mà chúng tôi trưởng 
thành ngoan ngoãn theo thời gian.

     Giờ thì những rặng trâu bầu không còn 
nữa. Người ta đốn sạch để trồng những cây có 
giá trị kinh tế. Có chăng chỉ là một, hai cây mọc 
lẻ loi trên các gò đê xa tít tắp. Những lần về 
thăm nhà, tôi hay chạy một mạch ra đồng chỉ để 
tìm những cây trâm bầu cô đơn, ôn lại kỷ niệm 
đẹp thời niên thiếu. Để rồi tôi say theo men đất 
trời, chạy ngược về miền ký ức thân thương. 
Nơi ấy, có những rặng trâm bầm xanh um trải 
dài ngút mắt...
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NHỮNG 
MÙA XOÀI

VĂN HOÁ

Ở quê tôi, hầu như nhà nào cũng có 
một hoặc vài cây xoài được trồng 
phía sau vườn, và nhà tôi cũng 
không ngoại lệ. Trước đây, anh Hai 

tôi đã bứng ở vườn nhà bà Tư một cây xoài con 
rồi đem về nhà trồng, ngày nào anh cũng tưới 
nước, bón phân, chăm sóc kĩ lưỡng. Cây xoài 
lớn nhanh, sum suê cành lá. Mùa Hè năm tôi 

THƠM THẢO 

KHI MÀN SƯƠNG CÒN CHÙNG CHÌNH GIĂNG MẮC, ĐẤT 
TRỜI VỪA THỨC DẬY GIỮA TIẾT TRỜI XUÂN LẤT PHẤT 
MƯA PHÙN, NHỮNG NỤ HOA XOÀI VÀNG ĐÃ NHÚ LÊN 
E THẸN TỰA NGƯỜI THIẾU NỮ RỤT RÈ TRONG SỚM MAI. 
NHƯ ĐƯỢC CỞI BỎ LỚP ÁO GIÀ NUA CỦA MÙA ĐÔNG, 
NHỮNG CHỒI NON XANH BIẾC NẢY LÊN TRÊN CÀNH LÁ 
GIỮA LÁC ĐÁC VÀI CHÙM HOA ĐẦU MÙA, TÔI ĐỨNG THƠ 
THẨN HÒA VÀO HƯƠNG THƠM NHÈ NHẸ PHẢ TRONG LÀN 
GIÓ XUÂN MÁT RƯỢI. NỖI NHỚ ĐƯA TÔI VỀ KHUNG TRỜI 
KÝ ỨC CHẤT CHỨA BAO KỶ NIỆM, VƯƠNG VẤN LÒNG TÔI 
NHỮNG MÙA XOÀI RA HOA, KẾT QUẢ CỦA TUỔI THƠ YÊN 
BÌNH…

học lớp 6, cây xoài trổ hoa, những trái xoài nhỏ 
màu xanh mơn mởn bắt đầu nhú lên rồi lớn 
hơn từng ngày. Những chùm xoài treo lủng lẳng 
trên cành đầy hấp dẫn khiến tôi không thể rời 
mắt, lòng dạ nôn nao. Mùa xoài chín năm đó, 
anh đã lựa những trái to và ngon nhất hái vào 
nhà để dành cho ba mẹ. Anh nói, anh muốn ba 
mẹ là người thưởng thức đầu tiên thành quả 
của mình.

Rồi cây xoài do anh Hai trồng cũng ra 
hoa, kết quả từng chùm lúc lỉu, lòng tôi háo 
hức mong quả xoài mau chín. Xoài chưa kịp 
chín, mấy chị em tôi đã hái những quả hườm 
sà xuống gần mặt đất, ngồi dưới tán cây, thái 
thành từng miếng nhỏ chấm cùng chén nước 
mắm đường ăn một cách ngon lành. Quả xoài 
hườm chua chua, giòn giòn hòa cùng chén nước 
mắm đường thơm ngon, là hương vị thấm đẫm 
miền tuổi thơ êm đềm. Mẹ tôi còn thái quả xoài 
hườm thành sợi nhỏ, bằm với cá cơm khô cho 
ba nhấm rượu cùng các chú, bác láng giềng. 

Mấy chị em tôi bị kích thích bởi vị chua chua, 
mặn mặn của món xoài bằm cá khô nên ở dưới 
bếp, nhân lúc mẹ không để ý, chúng tôi giả vờ 
ngang qua rồi thò tay ăn vụng. Thấy chúng tôi 
cứ thập thò dưới bếp, mẹ biết ý nên hôm sau lại 
bằm xoài cho chúng tôi ăn trong bữa cơm gia 
đình.

Những mùa xoài chín, ba tôi làm cây sào 
bằng tre ở đầu có gắn một cái vợt nhỏ, ba nhẹ 
nhàng đưa miệng vợt vào trái xoài rồi khẽ giật. 
Trái xoài nằm gọn trong lòng vợt, ba chuyền 
qua cho mẹ dồn vào trong thúng có lót sẵn rơm 
khô. Xoài nhiều ăn không hết, mẹ mang biếu 
cho hai bên nội ngoại, hàng xóm láng giềng, có 
khi mẹ đem ra chợ bán kiếm chút tiền về mua 
thức ăn. Sau này khi chúng tôi xa quê, ba mẹ lại 
lụi cụi hái từng quả rồi xếp gọn vào chiếc thùng 
giấy gửi làm quà cho các con, những quả xoài 
chín vàng ươm, ngọt lịm tình quê thơm thảo.

 Trải qua bao mưa nắng, cây xoài vẫn lặng lẽ 
gắn bó với gia đình tôi, đều đặn từng mùa cho 
ra những quả xoài ngọt mát. Cũng giống như ba 
mẹ tôi, một đời phơi sương phơi gió chịu nhiều 
cơ cực, vất vả để trao cho các con tình yêu ngọt 
ngào, cho chúng tôi từng ngày trưởng thành, 
khôn lớn. Cầm trên tay quả xoài vàng ươm 
mà ba mẹ đã gửi vào đó bao yêu thương thấm 
đượm ân tình, tôi lại thấy lòng mình nao nao, 
bồi hồi, nhớ về anh Hai, về ba mẹ lam lũ chốn 
quê nhà, cùng ký ức những mùa xoài thơ ấu…

Trải qua bao mưa 
nắng, cây xoài vẫn 
lặng lẽ gắn bó với gia 
đình tôi, đều đặn từng 
mùa cho ra những quả 
xoài ngọt mát.

Trần Thị Thắm

VÒNG TAY CHA...

Mây trắng cuối đồng chiều ru hời giấc mơ con
Gót chân cha nứt nẻ vết buồn vui trắc trở
Bì bõm lội qua ghềnh thác cuộc đời
Cha cõng bóng đêm băng mưa vượt gió 
Bàn chân vững vàng đi về phía bình minh

Ủ ấm tuổi thơ con những mùa Đông buốt lạnh
Như cánh cò lặng lẽ miền cổ tích xa xưa...
Tấm lưng trần che chở giấc mơ con nhỏ bé 
Mùa hạn đất quê cõi cằn giọt mồ hôi chát mặn 
Mùa lũ cuốn trôi dòng nước mắt nghẹn ngào 
Cho con bay về khoảng trời ước mơ

Cha ơi!
Hoàng hôn nghiêng bóng cha guộc gầy
Thổn thức tiếng quê hương con về lại lối cũ
Chạm bước thời gian lên rêu ký ức
Mùa lặng thầm trôi qua mái tóc cha
Dưới mái hiên xưa nước mắt con nghèn nghẹn
Vòng tay cha 
ấm tình yêu bao la biển trời...!

TRẦN THANH THOA
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VĂN HOÁ

BẾN VẮNG
Hoa xoan nở trắng góc Hè

Gói sầu ngày cũ, con ve ngủ vùi
Cánh buồm theo nước trôi xuôi

Lăn tăn sóng gợn, ngậm ngùi nhớ xa
Chiều buông dáng nhỏ nhạt nhòa
Hoa thời đem bán lệ sa xót lòng

Bến đời ai biết đục - trong ?
Tin yêu nhầm chỗ uốn cong sợi tình

Nụ cười gượng gạo kém xinh
Tô son má phấn một mình soi gương

Chân chim chằng chịt cung đường
Lặng thầm tiếng nấc, giăng sương lối về

THỤY DU

VÀNG SƯA LỐI NHỎ
Hoa sưa vào mùa nở rộ
Vàng ươm kín lối em về
Dáng ai đổ dài bé nhỏ
Thiếu người - thiếu cả tay che

Vàng sưa ơi? Màu gợi nhớ
Xa nhau biết đã bao mùa
Rưng rưng mắt chiều ứa đỏ
Tiếng lòng gợn sóng nhịp khua

Tự bao giờ chia hai lối
Trời se đan sợi chỉ luồn
Võ vàng sưa hoài chờ đợi
Biết người bên ấy còn thương?

Một mai có về lối cũ
Níu tay giữ kẻo Xuân tàn
Hạ chưa đốt trời rát bỏng
Sáo buồn khúc hát mênh mang...

THỤY DU

VỀ NGANG MIỀN KÍ ỨC…
Nghe mùa trôi qua cửa
Hương tháng năm thầm thì
Con đường về hoa sữa
Dấu chân buồn thênh thang

Con đò quê gác mái
Lục bình trôi lững lờ
Có buổi chiều không nói
Cánh gió về xôn xao

Đi qua vùng cỏ lạ
Giọt nắng chiều vừa tan
Cánh chuồn xưa xa quá
Mùa trôi qua lặng thầm

Nỗi nhớ quê dài rộng
Nước mắt vừa sang sông
Mái nhà quê mưa nắng
Ngọn khói chiều bâng khuâng

Đi qua miền kí ức
Ngày xưa về nơi đâu
Có niềm đau rất thực
Vừa rơi trên cánh đồng…

NGUYỄN CHÍ NGOAN

MỘT BUỔI CHIỀU…
Những dãy phố hàng cây chợt mất
Dấu chân buồn năm tháng đã xa

Ta đứng lặng phía hoàng hôn đã tắt
Bóng nhoà trong bóng tối thênh thang

Những con tàu xa bến chơi vơi
Bầy chim biển chao nghiêng miền sóng

Cái vẫy tay mắt người xao động
Phía cuối chân trời giọt nắng êm trôi

Ta bước lặng con đường về hun hút
Những dòng người vội vã lướt qua
Có nỗi nhớ vút lên ngày bật khóc

Dáng người đi thăm thẳm mắt ai nhìn?

Gởi lại lòng mình trên cánh sóng xa khơi
Ngày biển lặng dáng ai về qua ngõ
Nhành hoa dại bên đường bung nở
Vẫn lặng thầm nở đóa bình yên…

HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG
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