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Quý độc giả đang cầm trên tay Bản tin Chung NIỀM TIN số 322, một ấn 
phẩm đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trong những năm qua, Đảng bộ Vietcombank luôn tích cực lãnh đạo, chỉ 
đạo xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển trong từng thời kỳ, mới đây 
nhất là Chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 2030 
nhằm đưa “con tàu” Vietcombank chinh phục hành trình “Vươn ra biển lớn”. 

Trải qua 57 năm hình thành và phát triển, Vietcombank luôn giữ vai 
trò là ngân hàng chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, 
thể hiện bản lĩnh vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiên phong 
với những bước tiến vượt bậc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 
giao; gương mẫu đi đầu trong việc nghiêm túc chấp hành và triển khai thực 
hiện các chủ trương chính sách của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Đảng bộ 
Khối DNTW, NHNN Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho sự phát 
triển của ngành ngân hàng và nền kinh tế quốc dân. 

Với thế và lực của giai đoạn phát triển bứt phá vừa qua, trong nhiệm kỳ 
tới, Vietcombank sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, sớm hiện thực 
hóa tầm nhìn và mục tiêu đến năm 2025 là ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một 
trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn tài 
chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết 
lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam.

Để tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025, 
đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank đã tổ 
chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đầy đủ các nội dung, 
chương trình, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong 
Đảng. 

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, Hội thi 
“Văn hoá Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” và Hội trại 
“Tuổi trẻ Vietcombank - Sắt son niềm tin với Đảng” đã tạo nên không khí 
phấn khởi, tự hào trong toàn hệ thống Vietcombank, thể hiện sức mạnh và 
giá trị vững bền của văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng soi đường của 
tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như sức trẻ, lòng nhiệt huyết và niềm tin sắt son 
của đoàn viên thanh niên Vietcombank với Đảng và Bác Hồ kính yêu. 

Cũng trong những ngày này, bên cạnh việc tích cực đẩy mạnh hoạt 
động kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2020, hệ thống 
Vietcombank cũng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Đại hội đồng cổ 
đông năm 2020; Hội nghị Người lao động năm 2020, Hội nghị điển hình tiên 
tiến lần thứ V, cùng nhiều hoạt động hợp tác, đồng hành với khách hàng, 
ASXH vì cộng đồng tại khắp các chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc.

Chung NIỀM TIN trân trọng gửi tới Quý độc giả những thông tin, hình 
ảnh về các sự kiện quan trọng và ý nghĩa này như một dấu ấn đẹp trước 
thềm Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Ban Biên tập

Ảnh bìa: Một tiết mục tại Hội thi “Văn hoá Vietcombank 
dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”
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Trong số này

Vai trò của Đảng trong lãnh đạo 
thực hiện chiến lược phát triển 

Vietcombank

Đ/c Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội) thừa ủy quyền của 
Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vietcombank tại Lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập (01/04/1963-01/04/2018) 

VỚI VỊ THẾ CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) CHỦ ĐẠO VÀ 
CHỦ LỰC CỦA NHÀ NƯỚC, TRONG NHỮNG NĂM QUA ĐẶC BIỆT LÀ GIAI 
ĐOẠN 5 NĂM 2015-2020, ĐẢNG BỘ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM (VIETCOMBANK) ĐÃ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ 
THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIETCOMBANK, 
ĐƯA "CON TÀU" VIETCOMBANK TIÊN PHONG, CHINH PHỤC HÀNH TRÌNH 
“VƯƠN RA BIỂN LỚN”, TĂNG TỐC TRONG KINH DOANH, ĐÓN ĐẦU XU THẾ 
MỚI TRONG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG, THỰC HIỆN THÀNH 
CÔNG TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐÃ ĐỀ RA.

Trong số này

2312
Chào mừng Đại hội Đảng bộ 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2020-2025

08
Vietcombank: Nỗ lực & bứt phá để 
khẳng định vị thế Ngân hàng số 1 

Việt Nam

14
Vietcombank tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2020

16
Hội nghị đại biểu Người lao động 

Vietcombank năm 2020 - Diễn đàn 
dân chủ của Người lao động

18
Hội nghị điển hình tiên tiến 

Vietcombank lần thứ V

20
Ấn tượng Hội thi “Văn hoá 

Vietcombank dưới ánh sáng 
tư tưởng Hồ Chí Minh”

22
Hội trại “Tuổi trẻ Vietcombank - 

Sắt son niềm tin với Đảng”

24
Một số hình ảnh tại 

Hội thi “Văn hoá Vietcombank dưới 
ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” 
Hội trại “Tuổi trẻ Vietcombank - 

Sắt son niềm tin với Đảng”

26
Vietcombank nhận 3 giải thưởng 

quốc tế uy tín về Ngân hàng bán lẻ

29
Vietcombank công bố các quyết định 

bổ nhiệm nhân sự tại Trụ sở chính

32
Các chi nhánh, đơn vị thành viên 
Vietcombank tổ chức thành công 
Đại hội Chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ 

2020-2025

52
Vietcombank góp phần mở rộng cơ 

hội đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa

53
Vietcombank & Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh hợp tác phát hành 
Thẻ đồng thương hiệu & cung cấp 

giải pháp thanh toán học phí điện tử

54
Vietcombank đồng hành cùng 
Diễn đàn Dịch vụ tài chính & 

Hội thảo Future Banking

58
Vietcombank Quảng Bình trao tặng 

máy vi tính và máy in 
cho UBND xã Quảng Đông

59
Vietcombank Hoàn Kiếm thăm và 

tặng quà bệnh nhân khó khăn 
tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Bài & Ảnh: PV
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Sự lãnh đạo nhất quán, xuyên suốt
Trong suốt chặng đường  gần 60 năm xây dựng 

và phát triển, Vietcombank luôn giữ vị thế là một 
NHTM hàng đầu của Việt Nam, gương mẫu đi đầu 
trong việc nghiêm túc chấp hành và triển khai có 
hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, có 
những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc phát 
triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám 
sát các chủ trương Nghị quyết của Trung ương 
và  sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương, NHNN cùng với sự nỗ lực, 
tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, 
khắc phục vượt khó khăn, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank đã tiên phong đổi mới trong công 
tác lãnh đạo, chuyển đổi mạnh mẽ công tác hoạch 
định chiến lược, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn 
hệ thống Vietcombank hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thực hiện 
thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank lần thứ 
III đã đề ra, xây dựng 
Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh, hệ thống 
Vietcombank phát 
triển toàn diện và bền 
vững.

Tiếp nối thành 
công của Đề án cơ 
cấu lại đến năm 2015, 
Đảng bộ Vietcombank 
đã lãnh đạo xây dựng 
và triển khai thực hiện 
Phương án cơ cấu lại 
Vietcombank đến năm 
2020 với những định 
hướng mang tính đột 
phá về tầm nhìn và 
mục tiêu chiến lược,… 
củng cố, nâng cao năng 
lực hoạt động, năng 

lực tài chính và năng lực quản trị, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và hướng đến phát triển 
bền vững theo các chuẩn mực quốc tế. Trên 
cơ sở Phương án cơ cấu lại đến năm 2020 đã 
được NHNN phê duyệt, với sự vào cuộc của cả 
hệ thống, Vietcombank là Ngân hàng tiêu biểu 
thực hiện thành công  nhiều mục tiêu quan 
trọng trước thời hạn Đề án tái cơ cấu các TCTD 
giai đoạn 2016-2020. 

Chuyển dịch đúng hướng, quyết liệt, 
hiệu quả

Kết quả nổi bật đó là: Quy mô tăng trưởng 
nhanh, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng 
(chất lượng, hiệu quả và bền vững). Theo đó, 
giai đoạn 2015 – 2019, tốc độ tăng trưởng bình 
quân tổng tài sản, huy dộng vốn và tín dụng 
hàng năm của Vietcombank đạt tương ứng ~ 
16%, ~ 17,2% và ~ 16,8%, cao hơn so với tốc 
độ tăng trưởng bình quân của ngành ngân hàng. 
Sau 5 năm, quy mô tổng tài sản, huy động vốn 
và tín dụng của Vietcombank đã tăng tương 
ứng 1,8; 1,9 và 1,9 lần so với cuối năm 2015. Cơ 
cấu nguồn vốn chuyển dịch tích cực theo hướng 
gia tăng nguồn vốn chi phí thấp để có điều kiện 
giảm lãi suất cho vay nâng cao hiệu quả kinh 
doanh. Tín dụng cũng có sự dịch chuyển mạnh 
mẽ sang đa dạng hóa danh mục tín dụng an 
toàn, hiệu quả. Tăng trưởng mạnh tín dụng bán 
lẻ, giảm tỷ trọng dư nợ bán buôn, dư nợ các 

ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. 
Đến nay, tỷ trọng tín dụng bán 
lẻ của Vietcombank đạt 52%, 
tăng gần gấp 02 lần so với 
mức 27% của năm 2015.

Với những chuyển hướng 
quyết liệt, mạnh mẽ trong 
chiến lược, quản trị điều 
hành, những năm gần đây, 
lợi nhuận trước thuế của 
Vietcombank tăng trưởng 
vượt trội thị trường, năm 
2017, Vietcombank vươn lên 
là ngân hàng đầu tiên tại Việt 
Nam đạt dấu mốc lợi nhuận 
vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng 
(đạt 11.300 tỷ đồng) và chính 
thức giành lại ngôi vị số 1 về 
quy mô lợi nhuận. Chỉ 2 năm 
sau, năm 2019 lợi nhuận đạt 
23.122 tỷ đồng (đạt mốc ~ 1 
tỷ đô la Mỹ), cao nhất trong 
hệ thống ngân hàng, đưa Vietcombank vào nhóm 
200 ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất toàn 
cầu. Các chỉ số sinh lời ROAA đạt 1,61%, ROAE 
đạt 25,1%, vượt xa kế hoạch đề ra, cao nhất trong 
nhóm NHTM Nhà nước và cao hơn mặt bằng chung 
của ngành ngân hàng. Vietcombank liên tiếp là 
ngân hàng niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất 
trên thị trường chứng khoán. 

Cơ cấu thu nhập chuyển dịch tích cực, tỷ trọng 
thu nhập phi tín dụng, thu dịch vụ gia tăng. Quy 
mô thu nhập từ dịch vụ năm 2019 bằng 2,2 lần so 
với năm 2015, tăng trưởng bình quân 22%/năm, 

tốc độ tăng trưởng gấp khoảng 2 lần so với giai 
đoạn 2011 - 2015. Nâng tỷ trọng thu nhập phi 
tín dụng đạt hơn 35%, cao nhất trong nhóm 
NHTM Nhà nước.

Song song với đó, Vietcombank triển khai 
đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu 
và kiểm soát nợ xấu phát sinh mới. Kết quả ghi 
nhận những chuyển biến mang tính đột phá. 
Vietcombank là ngân hàng đầu tiên xử lý sạch 
nợ xấu tại VAMC trước thời hạn 3 năm từ năm 
2016. Đến nay, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn ở mức 0,8%, 
thấp nhất trong các ngân hàng có quy mô kinh 

doanh lớn. Năng lực tài 
chính của Vietcombank 
tiếp tục được nâng cao. 
Năm 2018, Vietcombank 
là NHTM Nhà nước duy 
nhất phát hành thành 
công cổ phiếu cho nhà 
đầu tư nước ngoài (GIC) 
với tổng giá trị bán đạt 
6.180 tỷ đồng. 

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) nhận Cờ khen thưởng của 
Đảng ủy khối dành cho Đảng bộ Vietcombank nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối DNTW (ngày 11/04/2017)

Thay mặt Đảng bộ Vietcombank, 
đ/c  Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT (thứ 2 từ trái sang) nhận 
Bằng khen “Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh tiêu biểu năm 2019” do Đảng ủy 
Khối DNTW trao tặng

Đại diện cho Vietcombank, ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn (ở giữa) trao 
biển tượng trưng số tiền ủng hộ người nghèo trong chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo 

– không để ai bị bỏ lại phía sau” và chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội) và đ/c Trần Thanh Mẫn – Bí thư 

Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong suốt chặng đường gần 60 năm 
xây dựng và phát triển, Vietcombank luôn 
giữ vị thế là một NHTM hàng đầu của 
Việt Nam, gương mẫu đi đầu trong việc 
nghiêm túc chấp hành và triển khai có hiệu 
quả các chủ trương chính sách của Đảng
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Đột phá về tầm nhìn 
Vietcombank đã kiên định chuyển đổi mô 

hình tổ chức quản trị, điều hành theo thông lệ 
quốc tế tốt nhất. Hoàn thiện các khối nghiệp 
vụ tại Trụ sở chính và chuẩn hóa chức năng 
tại chi nhánh. Mạng lưới trong nước và ngoài 
nước được mở rộng mạnh mẽ. Trong 5 năm, 
Vietcombank đã đưa vào hoạt động 126 chi 
nhánh và phòng giao dịch mới. Vietcombank đã 
thành lập và đưa ngân hàng con Vietcombank 
Lào vào hoạt động từ tháng 10-2018; khai 
trương  hoạt động Văn phòng đại diện tại Mỹ 
từ tháng 10-2019 – là ngân hàng Việt Nam đầu 
tiên hiện diện tại Mỹ theo phê chuẩn của Cục dự 

trữ liên bang Mỹ; được NHNN chấp thuận mở 
chi nhánh Vietcombank tại Úc (tháng 10/2019).

Với mục tiêu chiến lược là trở thành ngân 
hàng quản trị rủi ro tốt nhất theo chuẩn mực 
quốc tế, công tác quản lý rủi ro tại Vietcombank 
luôn được ưu tiên, chú trọng. Vietcombank 
cũng là ngân hàng đầu tiên  được NHNN chấp 
thuận (vào tháng 11/2018) áp dụng Thông tư 
41/2016/TT-NHNN, trước thời hạn một năm 
so với quy định. Cùng với đó. Sau nhiều năm 
triển khai, Vietcombank đã golive thành công 
hệ thống ngân hàng lõi - CoreBanking mới từ 
ngày 27-1-2020 và đang đẩy mạnh triển khai 
thực hiện Đề án phát triển Công nghệ thông tin 
đến năm 2020 với các Dự án trọng tâm như: 
chuyển đổi ngân hàng số, chương trình Basel II, 
chuyển đổi mô hình kinh doanh bán lẻ và một 
số dự án khác. Vietcombank đã nỗ lực đổi mới 
toàn diện công tác tổ chức và nhân sự. Năm 
2018, 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.

Tiếp nối thành công của giai đoạn 2015-
2020, Đảng bộ Vietcombank đã chủ động 
lãnh đạo xây dựng Chiến lược phát triển 
Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn năm 
2030 với những định hướng mang tính đột phá 
về tầm nhìn và mục tiêu chiến lược, chuyển 
hướng trọng tâm kinh doanh. Theo đó, tầm 
nhìn và sứ mệnh là trở thành Ngân hàng số 1 
tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất 
khu vực Châu Á, một trong 300 tập đoàn tài 
chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 
1000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu 
có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam.

Giai đoạn vừa qua đã để lại những dấu ấn 
đậm nét về sự chuyển mình, bứt phá vươn lên 
của Vietcombank với sự tăng trưởng ấn tượng 
về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh doanh, 
thiết lập đỉnh cao với những thành công tiếp 
nối, mở ra vận hội lớn cho Vietcombank trong 
giai đoạn phát triển kế tiếp. Từ những thành 
công đó, một số bài học kinh nghiệm cũng đã 
được tổng kết nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo 
của cấp ủy Đảng trong Đảng bộ có tính quyết 
định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của doanh nghiệp. Đó là nâng cao vai trò lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đổi 
mới mô hình tăng trưởng và  định hướng 
chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh tại 
Vietcombank. Công tác lãnh đạo chỉ đạo phải 
bảo đảm nhất quán, xuyên suốt, có phân công 
phân nhiệm rõ ràng và thường xuyên rà soát, 
đánh giá hiệu chỉnh phù hợp; phải thực sự 
quyết tâm, trách nhiệm. Mặt khác, đổi mới và 
cơ cấu lại là một quá trình thường xuyên, liên 
tục. Do vậy, để việc xây dựng và triển khai đạt 
kết quả, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, 
xuyên suốt, thống nhất của Đảng uỷ, Ban lãnh 
đạo là nhân tố quyết định, là yếu tố cốt lõi 
tạo dựng mục tiêu và chiến lược lâu dài, tạo 
dựng năng lực và thành công cho quá trình 
phát triển của cả hệ thống. Tiếp nối thành 
công trong nhiệm kì qua, trong giai đoạn mới, 
Đảng bộ Vietcombank sẽ phát vai trò lãnh 
đạo, dẫn dắt, đưa Vietcombank chinh phục 
hành trình “Vươn ra biển lớn”, tiếp tục tăng 
tốc trong kinh doanh, đón đầu xu thế mới 
trong công nghệ ngân hàng, hiện thực hóa 
thành công tầm nhìn và mục tiêu chiến lược 
đã đề ra. 

Đảng bộ Vietcombank đã chủ động lãnh 
đạo xây dựng Chiến lược phát triển 
Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 
năm 2030 với những định hướng mang 
tính đột phá về tầm nhìn và mục tiêu chiến 
lược, chuyển hướng trọng tâm kinh doanh. 

Đ/c Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank trao ủng hộ 10 tỷ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, 
chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động tháng 3/2020

Đảng bộ Vietcombank tổ chức Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị và là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Vietcombank 

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
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1

Trải qua 57 năm hình thành và phát triển, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) luôn giữ vai trò là ngân 
hàng chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân 

hàng tại Việt Nam, thể hiện bản lĩnh vững vàng 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiên phong 
với những bước tiến vượt bậc, hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ được giao. Trong những năm 
gần đây, Vietcombank luôn gương mẫu đi đầu 
trong việc nghiêm túc chấp hành và triển khai 
thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, 
chỉ đạo của Chính phủ, Đảng bộ Khối DNTW, 
NHNN Việt Nam, có những đóng góp quan trọng 
cho sự phát triển của ngành ngân hàng và đóng 
góp tích cực vào nền kinh tế quốc dân.  

 VIETCOMBANK:
Nỗ lực & bứt phá 

để khẳng định vị thế 
Ngân hàng số      

Trong nhiệm kỳ 2015-
2020, Đảng ủy Vietcombank 
đã tiên phong trong đổi mới, 
chủ động lãnh đạo, chỉ đạo 
toàn hệ thống Vietcombank 
thực hiện hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị và 
công tác xây dựng Đảng, đặc 
biệt là thực hiện thắng lợi các 
chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng 
bộ Vietcombank lần thứ III đã 
đề ra và Chiến lược phát triển 
Vietcombank đến năm 2020, 
góp phần to lớn xây dựng 
Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh, hệ thống Vietcombank 
phát triển toàn diện, bền 
vững. 

Với kết quả hoạt động 
vượt trội, sự phát triển bền vững, vị thế hàng 
đầu của Vietcombank ngày càng được khẳng 
định trong hệ thống tài chính quốc gia. Tính 
đến 31/03/2020, Vietcombank là ngân hàng có 
vốn chủ sở hữu lớn nhất hệ thống ngân hàng 
và có giá trị vốn hóa lớn nhất trong các ngân 
hàng niêm yết; được đánh giá là ngân hàng có 
môi trường làm việc tốt nhất và là ngân hàng 
nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Vietcombank 
được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc 
tế như The Asian Banker, Euromoney, Forbes, 
Moody’s, Brand Finance, Asiamoney, Vietnam 
Report, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) ghi nhận, 
vinh danh với nhiều giải thưởng lớn như: Ngân 
hàng có chất lượng tài sản tốt nhất, Ngân hàng 
nộp thuế doanh nghiệp lớn nhất, Ngân hàng 

VIỆT 
NAM

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, 
Thống đốc NHNN Việt Nam (thứ 3, từ phải sang) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vietcombank và 04 chi nhánh xuất sắc 

tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 của Vietcombank 

mạnh nhất Việt Nam, Ngân hàng tốt nhất Việt Nam, 
Ngân hàng uy tín nhất Việt Nam (đứng đầu trong 
Top 10), Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt 
Nam, là ngân hàng Việt Nam duy nhất nằm trong 
Top 1.000 doanh nghiệp đại chúng lớn nhất thế 
giới…

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên 
tất cả các mặt, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo học 
tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ 
thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối đến 
các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và tổ chức 
thực hiện đạt kết quả cao; không ngừng đổi mới 
phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát vào mục 
tiêu và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Vietcombank lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 và 
Chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2015-2020 
đã được NHNN Việt Nam phê duyệt.

Công tác cơ cấu lại mô hình tổ chức, cán bộ 
được thực hiện với quyết tâm cao và có nhiều 
chuyển biến tích cực so với nhiệm kỳ trước, thực 
hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc 
của Đảng bộ Vietcombank với các đơn vị chuyên 
môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo 
Quy định 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban 
Bí thư và Hướng dẫn số 17-QD/BTCTW ngày 
05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Trong 

nhiệm kỳ, Ban Thường vụ, 
BCH Đảng bộ đã ban hành 
nhiều văn bản chỉ đạo, nâng 
cao chất lượng nội dung sinh 
hoạt của BCH, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Vietcombank và các 
đảng bộ, chi bộ cơ sở; thường 
xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh 
đạo xây dựng chương trình 
kiểm tra, giám sát và thực 
hiện nghiêm túc công tác kiểm 
tra, giám sát trong Đảng. Triển 
khai thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở, giữ vững đoàn kết 
nội bộ để xây dựng Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc 
dù kinh tế - xã hội trong nước 
và quốc tế có nhiều biến động, 
phức tạp; dịch bệnh Covid-19 
xảy ra đầu năm 2020 đã tác 
động, ảnh hưởng lớn đến 
hoạt động kinh doanh của các 
doanh nghiệp nói chung và 
Vietcombank nói riêng. Tuy 

nhiên, BCH Đảng bộ đã quyết liệt lãnh đạo toàn 
hệ thống phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đổi 
mới sáng tạo, nỗ lực lớn đổi mới cơ cấu hoạt 
động, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, 
Vietcombank đã hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III đề 
ra. 

Thứ nhất, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ 
tiêu tại Phương án cơ cấu lại Vietcombank 
đến năm 2020 theo phê duyệt của NHNN. 
Tiếp nối thành công Đề án cơ cấu lại đến năm 
2015, Đảng bộ Vietcombank đã lãnh đạo tiên 
phong xây dựng và triển khai thực hiện Phương 
án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020 với 
những định hướng mang tính đột phá về tầm 
nhìn và mục tiêu chiến lược, xác lập mục tiêu 
trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất 
khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn ngân 
hàng tài chính hàng đầu thế giới và được quản 
trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất. Trên 
cơ sở Phương án cơ cấu lại đến năm 2020 đã 
được NHNN phê duyệt, với sự vào cuộc của cả 
hệ thống, Vietcombank là ngân hàng tiêu biểu 
thực hiện thành công trước thời hạn nhiều mục 
tiêu quan trọng Đề án tái cơ cấu TCTD giai đoạn 
2016-2020 với những kết quả đáng tự hào. 

Ngày 28/11/2018, Vietcombank chính thức được Thống đốc NHNN Việt Nam chấp thuận là ngân hàng đầu tiên tại 
Việt Nam đáp ứng các chuẩn mực an toàn theo Basel II, được áp dụng Thông tư 41 sớm 01 năm so với yêu cầu (trong ảnh: 

Ông Đoàn Thái Sơn - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (bên trái) trao quyết định cho đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank)

Bài & Ảnh: PV
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KẾT QUẢ KINH DOANH HIỆU QUẢ 
VÀ VƯỢT TRỘI

Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu 
tăng trưởng mạnh

Giai đoạn 2015-2019, quy mô tổng tài sản 
của Vietcombank đã tăng 1,81 lần và kể từ năm 
2017 đã vượt qua mốc 1 triệu tỷ đồng. Vốn 
chủ sở hữu tăng 1,79 lần so với năm 2015, đạt 
80.883 tỷ đồng. Vietcombank giữ vững vị trí 
hàng đầu về quy mô vốn hoá trong các ngân 
hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Huy động vốn tăng trưởng cao, 
cơ cấu chuyển dịch tích cực 

Tăng trưởng huy động vốn bình quân trong 
giai đoạn ở mức 17,2%, cao hơn nhiều so với 
trung bình toàn ngành. Kể từ năm 2019, huy 
động vốn từ tổ chức kinh tế-xã hội và dân cư đã 
vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Cơ cấu huy động vốn 
chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng 
nguồn vốn có chi phí đầu vào thấp. 

Tín dụng tăng trưởng bền vững đi 
đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng 
hiệu quả

Tăng trưởng tín dụng bình quân hằng năm 
trong giai đoạn 2015-2020 ở mức 16,8%, cao 
hơn mức trung bình của toàn ngành và tăng 
tập trung vào các ngành, lĩnh vực hoạt động 
then chốt của nền kinh tế như phát triển cơ sở 
hạ tầng, thúc đẩy xuất khẩu, nông nghiệp nông 
thôn, các ngành công nghiệp mũi nhọn, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Cơ cấu khách hàng chuyển 
dịch đúng định hướng, tỷ trọng cho vay khách 
hàng bán lẻ đến nay đã vượt trên 50% tổng tín 
dụng.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát hiệu 
quả qua từng năm. Tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu 
giảm mạnh xuống dưới 1%, mức thấp nhất 
trong các ngân hàng có quy mô kinh doanh lớn 
tại Việt Nam.

Hoạt động dịch vụ tăng trưởng tốt, 
giữ vững vị thế hàng đầu trong nhiều 
mảng hoạt động

Hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng trưởng theo 
định hướng: các hoạt động TTQT-TTTM, KDNT, 
DVNHĐT, thẻ, kiều hối đều tăng trưởng tốt so 
với cùng kỳ năm trước, gia tăng đóng góp vào 
thu dịch vụ cho ngân hàng. Thị phần TTQT-
TTTM tiếp tục gia tăng, hoạt động kinh doanh 
ngoại tệ, kinh doanh thẻ luôn giữ vững vị thế 
dẫn đầu. Một số điển hình trong hoạt động dịch 
vụ của Vietcombank bao gồm việc thực hiện 
thành công chuyển đổi ngoại tệ 5 tỷ USD cho 
nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu Sabeco 
năm 2017 và là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam 
ký thỏa thuận với tổ chức thẻ Visa tài trợ 80 
triệu USD để thúc đẩy phát triển mảng thẻ.

Hiệu quả tài chính vượt trội
Kiên định với mục tiêu chiến lược kinh 

doanh trong giai đoạn 2015-2020 với ba “trụ 
cột” gắn với phương châm hành động chuyển 
dịch sang “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”, 
Vietcombank đã cán mốc lợi nhuận 1 tỷ USD 
năm 2019, vượt xa mức kế hoạch 750 triệu USD 
đến năm 2020 theo phương án cơ cấu lại đã 
được NHNN phê duyệt. Tổng lợi nhuận trong 
giai đoạn 2015-2019 đạt được trên 68 nghìn 
tỷ đồng, cao gấp gần 2,4 lần so với kết quả đạt 
được trong giai đoạn 2010-2014. Tổng nộp 
ngân sách giai đoạn 2015-2019 đạt trên 20 
nghìn tỷ đồng. Năm 2018, 2019, Vietcombank 
đã trở thành ngân hàng nộp thuế lớn nhất và 
nằm trong 2 doanh nghiệp niêm yết nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam. 
Kết quả này ghi nhận sự đóng góp quan trọng 
của Vietcombank đối với ngân sách Nhà nước.

Chuyển đổi mạnh mẽ và hiệu quả 
công tác quản trị điều hành

Vietcombank đã nỗ lực kiện toàn mô hình tổ 
chức quản trị, điều hành theo thông lệ quốc tế 
tốt nhất: sắp xếp lại mô hình tổ chức tại Trụ sở 
chính và chuẩn hóa mô hình hoạt động các chi 
nhánh; thực hiện quy chế luân chuyển cán bộ 
quản lý giữa Trụ sở chính và chi nhánh; rà soát 
và hoàn thiện bộ JD, KPI cho các vị trí công việc.

Trong những năm vừa qua, Vietcombank 
không ngừng hiện thực hóa mục tiêu “vươn ra 
biển lớn”. Cùng với các công ty con trước đó tại 
thị trường Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Văn 
phòng đại diện tại Singapore, Vietcombank đã 
thành lập Vietcombank Lào hoạt động từ tháng 
10/2018; khai trương và đưa Văn phòng đại 
diện tại Mỹ đi vào hoạt động từ tháng 10/2019 
- là ngân hàng Việt Nam đầu tiên hiện diện tại 
Mỹ theo phê chuẩn của Cục Dự trữ Liên bang 
Mỹ; ngày 09/10/2019, Vietcombank đã được 
NHNN chấp thuận mở Chi nhánh Vietcombank 
tại Úc.

Với định hướng và mục tiêu chiến lược 
là ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất theo 
chuẩn mực quốc tế, công tác quản lý rủi ro tại 
Vietcombank luôn được Ban Lãnh đạo ưu tiên, 
chú trọng đầu tư, phát triển. Vietcombank luôn 
nỗ lực kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát văn bản, 
chính sách, kiện toàn công tác quản trị dữ liệu 
và hệ thống công nghệ thông tin. Vietcombank 
là ngân hàng đầu tiên được NHNN chấp thuận 
áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN, trước 
thời hạn 1 năm so với quy định.

Chú trọng và tăng cường chỉ đạo công tác 
công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các chương trình, dự án theo kế hoạch đã 
đề ra, chú trọng kiện toàn nhân sự công nghệ 
thông tin. Đến nay, Vietcombank đã golive 
thành công dự án CoreBanking mới từ ngày 
27/01/2020 và đang đẩy mạnh triển khai thực 
hiện Đề án phát triển Công nghệ thông tin đến 
năm 2020, Dự án chuyển đổi ngân hàng số, 
Chương trình Basel II, Dự án chuyển đổi mô 
hình kinh doanh bán lẻ và một số dự án khác. 

Ngày 19/10/2018, tại Vientiane - Lào, Vietcombank đã chính thức khai 
trương hoạt động Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào 

(Vietcombank Lào) (trong ảnh: Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao hai nước 
Việt Nam, Lào và Vietcombank thực hiện nghi thức cắt băng khai trương 

Vietcombank Lào)

Ngày 1/11/2019, Vietcombank chính thức khai trương hoạt động Văn phòng đại diện tại New York 
(Mỹ), trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên vượt qua được những điều kiện khắt khe để hiện 
diện tại thị trường Mỹ, thông qua đó khẳng định hoạt động của Vietcombank đã đáp ứng toàn 

diện các chuẩn mực quốc tế, tiếp tục vươn ra biển lớn, tăng cường hiện diện tại các thị trường tài 
chính sôi động trên thế giới

Vietcombank 
đã cán mốc lợi nhuận 

năm 2019, vượt xa mức 
kế hoạch 750 triệu USD 
đến năm 2020 theo 
phương án cơ cấu lại đã 
được NHNN phê duyệt

 tỷ USD 

Ngày 12/11/2019, tại Hà Nội, Vietcombank và Tập đoàn bảo hiểm FWD 
chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm 

thời hạn 15 năm (trong ảnh: Đại diện Vietcombank và FWD ký kết Thỏa 
thuận hợp tác với sự chứng kiến của đại diện NHNN Việt Nam; Đảng ủy 
Khối DNTW; Bộ Tài chính và các đại diện lãnh đạo cấp cao của hai bên)
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Đổi mới toàn diện công tác tổ chức và nhân 
sự bao gồm: hoàn thiện cơ chế chính sách, đổi 
mới và tăng cường công tác đào tạo và nghiên 
cứu khoa học, triển khai thực hiện các dự án 
về quản trị nguồn nhân lực nhằm nâng cao 
chất lượng hoạt động. Vietcombank đã thành 
lập Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân 
lực trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Đào tạo. 
Theo công ty Anphabe công bố năm 2019, 
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.

Thứ hai, là ngân hàng tiên phong thực 
hiện các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN về lãi 
suất, tỷ giá, lĩnh vực đầu tư… Vietcombank 
luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định của 
NHNN về hoạt động và đảm bảo an toàn hệ 
thống ngân hàng. Trong quá trình hoạt động, 
Vietcombank luôn nỗ lực cân bằng giữa mục 
tiêu đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh với 
việc thực hiện tốt vai trò là ngân hàng chủ đạo, 
chủ lực trong hệ thống, góp phần thực hiện 
các mục tiêu chung của ngành ngân hàng, ổn 
định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. 
Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, hệ thống 

Vietcombank đã chia sẻ khó khăn với doanh 
nghiệp, người dân vay vốn thông qua việc giảm 
trên 2.200 tỷ đồng lãi suất.

Thứ ba, tập trung ưu tiên nguồn vốn lớn 
để đầu tư nhiều công trình trọng điểm cấp 
quốc gia (trong lĩnh vực điện lực, dầu khí, xây 
dựng cơ sở hạ tầng,…), các lĩnh vực ưu tiên,… 
qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế 
xã hội của các tỉnh, thành phố và cả nước.

Thứ tư, thực hiện tốt trách nhiệm cộng 
đồng xã hội. Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt 
động kinh doanh, Vietcombank luôn chú trọng 
đến trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Trong 
giai đoạn 5 năm gần đây, Vietcombank đã tài 
trợ gần 1 nghìn tỷ đồng để xây dựng các trường 

học, công trình y tế, các công 
trình hạ tầng tại các địa bàn 
khó khăn… Thường xuyên 
tổ chức thăm hỏi, tặng quà 
tình nghĩa cho các gia đình 
chính sách, gia đình có công 
với cách mạng, Mẹ Việt Nam 
anh hùng; quyên góp ủng hộ 
Quỹ tình nghĩa thương binh 
liệt sỹ, triển khai phong trào 
“Vì nghĩa tình biên giới hải 
đảo”… Thông qua hoạt động 
ASXH, uy tín, thương hiệu và 
trách nhiệm đối với xã hội của 
Vietcombank đã được cộng 
đồng ghi nhận và đánh giá 
cao. Làm tốt công tác ASXH 
không chỉ là thực hiện nhiệm 
vụ Đảng, nhân dân và toàn 
thể cộng đồng đặt ra mà còn 
là một nét đẹp văn hóa mang 
bản sắc thương hiệu của 
Vietcombank, từ nhận thức 
đến hành động.

Với những thành tích vượt 
trội, Đảng bộ Vietcombank 
nhiều năm liền được công 
nhận là Đảng bộ hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ; tại Lễ 
kỷ niệm 55 năm thành lập, 
Vietcombank đã vinh dự được 
Nhà nước trao tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhất. 

Đảng bộ Vietcombank và nhiều tổ chức Đảng, 
cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank 
được Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW khen 
thưởng. 

Trên cơ sở đó, với thế và lực của giai đoạn 
phát triển bứt phá vừa qua, Vietcombank sẽ 
tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, sớm 
hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu đến năm 
2025 là ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 
100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, một 
trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất 
thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết 
lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn vào sự phát 
triển của Việt Nam.

Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank (đứng giữa) nhận biểu trưng Thương hiệu quốc gia lần 

thứ 6 liên tiếp (ngày 20/12/2018)

Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, hệ 
thống Vietcombank đã chia sẻ 
khó khăn với doanh nghiệp, người 
dân vay vốn thông qua việc giảm 
trên 2.200 tỷ đồng lãi suất.

Đại diện Vietcombank, bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng giám đốc (thứ 10 từ trái sang) nhận kỷ niệm chương 
“Ngân hàng nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam” (ngày 03/08/2018)

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc (đứng giữa) nhận giải thưởng  
“Thương hiệu ngân hàng tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Asiamoney trao tặng
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Vietcombank tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020

NGÀY 26/06/2020, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ 
CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG 
NIÊN LẦN THỨ 13, NĂM 2020.

năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020; 
bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát trình 
bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 
2019 và định hướng năm 2020.

Quán triệt phương châm hành động Chuyển 
đổi - An toàn - Hiệu quả - Bền vững, trọng tâm là 
đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và 
đổi mới quan điểm điều hành Trách nhiệm - Hành 
động - Sáng tạo, toàn hệ thống Vietcombank tiếp 
tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải 
pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo đúng 
định hướng của Chính phủ và nhiệm vụ của NHNN 
giao.

Với nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ thống, 
kết thúc năm 2019, Vietcombank đã đạt và vượt 
toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 
(ĐHĐCĐ) giao, vươn lên mạnh mẽ để dẫn đầu 
hệ thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận, chất 
lượng tài sản. Kết quả hoạt động ghi nhận sự tăng 
trưởng vượt bậc, đạt những kết quả ấn tượng trên 
hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động. Tổng tài sản đến 
31/12/2019 đạt 1.222.719 tỷ đồng, tăng 13,8% so 
với năm 2018, đạt 102% kế hoạch năm 2019 do 
ĐHĐCĐ giao. Dư nợ tín dụng đạt 741.387 tỷ đồng, 
tăng 15,9% so với năm 2018, nằm trong mức trần 
định hướng tăng trưởng tín dụng của Thống đốc 
NHNN giao. Tổng huy động vốn đạt 949.835 tỷ 
đồng, tăng 15,4% so với 2018, đạt 102% kế hoạch 
năm 2019 do ĐHĐCĐ giao. 

Vietcombank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất 
lượng tín dụng và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu. 

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank 
năm 2019 đạt 23.122 tỷ đồng (1 tỷ USD), tăng 
26,6% so với năm 2018, đạt 116% kế hoạch 
năm 2019 do ĐHĐCĐ giao.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận về các 
báo cáo, tờ trình… và Ban Chủ tọa đã tiếp nhận, 
giải đáp cụ thể đối với từng nội dung trao đổi 
của các cổ đông quan tâm đến hoạt động của 
Vietcombank.

Theo chương trình nghị sự, Đại hội đã lần 
lượt thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban 
điều hành, Ban Kiểm soát về hoạt động năm 
2019 và định hướng 2020; Tờ trình về việc bầu 
bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 
2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên 
Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc thông qua Báo 
cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án 
phân phối lợi nhuận 2019; Tờ trình về mức thù 
lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020; Tờ 
trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc 
lập; Thông qua phương án tăng vốn điều lệ giai 
đoạn 2020-2021.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Lại 
Hữu Phước vào Ban Kiểm soát Vietcombank 
nhiệm kỳ 2018-2023 thay cho bà Vũ Thị Bích 
Vân nghỉ hưu theo chế độ trong năm 2019, 
nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban 
Kiểm soát theo quy định. Nhiệm kỳ của thành 
viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời 
gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau gần 1 ngày làm việc nghiêm túc, trách 
nhiệm, ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 của 
Vietcombank đã biểu quyết thông qua Nghị 
quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, 
có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển 
bền vững của Vietcombank theo mục tiêu đã 
đặt ra.

Với những thành quả đã đạt được trong năm 
2019, Vietcombank đang củng cố nền tảng vững 
chắc để tiếp tục phát triển và bứt phá mạnh mẽ 
hơn nữa trong thời gian tới. Với nỗ lực quyết 
tâm của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể 
cán bộ trong toàn hệ thống, Vietcombank sẽ 
tập trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao, đưa 
Vietcombank phát triển hơn nữa với mục tiêu 
chiến lược là ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một 
trong 100 ngân hàng hàng đầu khu vực, một 
trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn 
nhất thế giới, được quản trị theo các thông lệ 
quốc tế tốt nhất.

Tới dự Đại hội có đại diện lãnh đạo NHNN Việt 
Nam chi nhánh TP. Hà Nội; Ban tổ chức Đảng 
ủy Khối DNTW; đại diện lãnh đạo các đơn vị 
thuộc NHNN Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ 

Công an và Công ty Kiểm toán KPMG.
Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân 

Thành - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng 
- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; các ông bà là 
thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, 
Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Kế toán trưởng 
của Vietcombank; Giám đốc/Trưởng các đơn vị 
tại TSC; các ông bà là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên, Chủ tịch Công đoàn của các Chi nhánh, 

Công ty trực thuộc, Trưởng Văn phòng đại diện 
của Vietcombank. Đặc biệt, Đại hội có sự tham 
dự của các Quý cổ đông là các nhà đầu tư, tổ 
chức, cá nhân đã đặt niềm tin cùng đồng hành 
phát triển với Vietcombank.

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa 
gồm: ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT, 
Chủ tọa; ông Phạm Quang Dũng - Thành viên 
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên; ông Đỗ 
Việt Hùng - Thành viên HĐQT, Thành viên; ông 
Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT, Thành 
viên; bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng 
Giám đốc, Thành viên.

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Xuân Thành - 
Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về 
hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020; 
ông Phạm Quang Dũng - Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban 
điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 

Vietcombank đã đạt và vượt toàn bộ 
các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng 
cổ đông giao, vươn lên mạnh mẽ để 
dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô 
lợi nhuận, chất lượng tài sản. 

 Đại hội biểu quyết thông qua các 
tờ trình, nội dung tại đại hội

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại ĐHĐCĐ Vietcombank 
lần thứ 13
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Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐQT 
Nghiêm Xuân Thành cho biết: “Hội nghị 
đại biểu NLĐ Vietcombank năm 2020 
là diễn đàn dân chủ trực tiếp để người 

sử dụng lao động báo cáo đánh giá kết quả 
hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều 
hành năm 2019, định hướng kế hoạch công tác 
năm 2020 đồng thời đánh giá tình hình thực 
hiện hợp đồng lao động, các thỏa ước lao động 
tập thể, việc thực hiện các chế độ, chính sách 
đối với NLĐ. Hội nghị cũng nhằm thể hiện sự 
thống nhất, ý chí cao từ Ban Lãnh đạo đến cán 
bộ và NLĐ trong toàn hệ thống. Hội nghị được 
tổ chức trong bối cảnh Vietcombank đang nỗ 
lực chung sức cùng cộng đồng doanh nghiệp, 
Chính phủ và cả hệ thống chính trị khắc phục 
hậu quả của đại dịch Covid-19, đồng thời ra sức 
thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng 
các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, 
Đại hội Đảng bộ khối DNTW và Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ 13”.

Hội nghị đại biểu Người lao động Vietcombank 
năm 2020 - Diễn đàn dân chủ của Người lao động

Bài & Ảnh: Minh Yến

Tại Hội nghị, đ/c Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 
và việc thực hiện chế độ chính sách đối với 
NLĐ, kết quả thực hiện dân chủ cơ sở tại 
Vietcombank. Năm 2019 ghi nhận nhiều kết 
quả lớn của hệ thống Vietcombank với quy mô 
tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng; dư nợ tín 
dụng đạt 741.387 tỷ đồng, tăng 15,9% so với 
2018; tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,78%, giảm so với 
mức 0,97% cuối năm 2018; lợi nhuận trước 
thuế cán mốc 23.122 tỷ đồng tương đương 1 tỷ 
USD. 

Về công tác quản trị điều hành, thực hiện 
định hướng kinh doanh tập trung vào 3 trụ 
cột “Bán lẻ, Dịch vụ và Đầu tư” trên nền tảng 
phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu 
quả - Bền vững”, các giải pháp điều hành được 
triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các mặt hoạt 
động: tích cực thực hiện các chính sách của 
Chính phủ và NHNN, đồng hành cùng doanh 
nghiệp; điều hành huy động vốn phù hợp với 

tình hình thị trường; tiếp tục kiện toàn mô 
hình tổ chức và phát triển mạng lưới phù hợp 
với chiến lược kinh doanh; mở rộng mạng lưới 
trong và ngoài nước với việc khai trương hoạt 
động Văn phòng đại diện tại Mỹ và được NHNN 
phê duyệt mở Chi nhánh tại Úc; triển khai 
đồng bộ và hiệu quả các dự án nâng cao năng 
lực quản trị và hoạt động công tác nghiên cứu 
khoa học có nhiều đổi mới mạnh mẽ; hoạt động 
truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh, uy tín 
thương hiệu được nâng cao.  

Về thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ, 
Vietcombank đã xây dựng hệ thống cơ chế đãi 
ngộ tài chính và phi tài chính chăm lo cho NLĐ; 
cơ chế đãi ngộ về lương, bảo hiểm, thu nhập ở 
mức cao nhất trong các tổ chức tín dụng Việt 
Nam và tiếp tục được cải thiện; tiền lương, thu 
nhập thực tế của NLĐ năm 2019 tăng gần 200% 
so với năm 2015, đạt 105% so với năm 2018. 
Từ năm 2015 đến nay, Vietcombank luôn nằm 
trong Top 10 doanh nghiệp có môi trường làm 
việc tốt nhất Việt Nam. 

Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở 
cơ sở, Vietcombank đã thực hiện tốt việc công 
khai các chế độ, chính sách của Nhà nước và của 
Vietcombank liên quan trực tiếp đến NLĐ; công 

khai nhiệm vụ và các chỉ tiêu, kế hoạch hằng 
năm; công khai thỏa ước lao động tập thể, nội 
quy, quy chế, quy trình tác nghiệp… Năm 2019, 
hệ thống Vietcombank không phát sinh đơn 
khiếu nại tố cáo của NLĐ về nội dung thực hiện 
dân chủ cơ sở ở nơi làm việc. 

Hoạt động Công đoàn năm 2019 ghi nhận 
kết quả tích cực ở nhiều mặt: tuyên truyền về 
đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đời sống văn 
hóa cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện 
tiết kiệm; chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, 
chính đáng của NLĐ; đổi mới và nâng cao hiệu 
quả các phong trào thi đua; triển khai tốt công 
tác ASXH…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe phần trình 
bày tham luận của Vietcombank TP. Hồ Chí 
Minh, xem tham luận của Công đoàn TSC được 
thể hiện sáng tạo dưới hình thức video clip. 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đ/c Phạm Quang Dũng 
- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc đã giải đáp 
tất cả các ý kiến, kiến nghị của đại biểu. 

Phát biểu tại sự kiện, đ/c Trần Hồng Tuấn 
- Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị, nhận 
định Vietcombank là một trong những đơn vị 
dẫn đầu trong việc thực hiện chế độ đối với 
NLĐ trong ngành ngân hàng. Đ/c Trần Hồng 
Tuấn chúc mừng những kết quả Vietcombank 
đã đạt được và phát biểu chỉ đạo về những 
nhiệm vụ mà Công đoàn Vietcombank cần thực 
hiện trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đ/c Nghiêm Xuân Thành - 
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho 
biết, Ban Lãnh đạo và Công đoàn Vietcombank 
luôn quan tâm để đảm bảo các quyền lợi tối đa 
cho NLĐ, đáp ứng cam kết giữa NLĐ và người 
sử dụng lao động. Chủ tịch HĐQT đồng thời tái 
khẳng định những kết quả Vietcombank đạt 
được là nhờ sự chỉ đạo điều hành của Ban Lãnh 
đạo với tinh thần kiên định cũng như sự vào 
cuộc chung sức, đồng lòng của toàn hệ thống 
Vietcombank.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc và trách 
nhiệm, Hội nghị đại biểu NLĐ Vietcombank 
năm 2020 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Chủ tịch HĐQT khẳng định những 
kết quả Vietcombank đạt được là nhờ 
sự chỉ đạo điều hành của Ban Lãnh đạo 
với tinh thần kiên định cũng như sự vào 
cuộc chung sức, đồng lòng của toàn 
hệ thống Vietcombank.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị đại biểu NLĐ Vietcombank 2020Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành phát biểu khai mạc Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu NLĐ Vietcombank năm 2020

NGÀY 26/06/2020, TẠI HÀ NỘI, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ 
ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG (NLĐ) NĂM 2020.
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Hội nghị điển hình tiên tiến 
Vietcombank 

Khai mạc hội nghị, ông Nghiêm Xuân 
Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã 
biểu dương các chiến sĩ thi đua, các tập 
thể, đơn vị điển hình tiên tiến, xuất sắc 

trong toàn hệ thống.
“Thời gian qua, công tác thi đua, khen 

thưởng tại Vietcombank đã có bước đổi mới 
cả về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ 
chính trị và tình hình thực tiễn, đặc biệt, phong 
trào thi đua đã gắn liền với việc đẩy mạnh triển 
khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”, qua đó đã góp phần phát huy được sức 
mạnh tổng hợp của toàn hệ thống, đưa hoạt 
động của Vietcombank vượt qua mọi khó khăn 
thách thức, phát triển nhanh, mạnh và ngày 
càng bền vững” – Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
cho biết.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, trong 
5 năm qua, Hội đồng thi đua khen thưởng 
Vietcombank, các đơn vị và bộ phận chuyên 
trách làm công tác thi đua khen thưởng trong 
toàn hệ thống đã thực hiện tốt việc tham mưu 
cho Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Lãnh đạo 
Vietcombank trong việc xây dựng, phát động, 
sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng, 
biểu dương, duy trì và nhân rộng gương 
người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của 
Vietcombank, làm hạt nhân của phong trào thi 
đua trong toàn hệ thống. 

Công tác thi đua khen thưởng trong toàn hệ 
thống Vietcombank đã có sự đổi mới toàn diện, 
tạo nhiều dấu ấn sâu sắc. Cơ chế đánh giá, xếp 
loại thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân 
trong toàn hệ thống được đổi mới, minh bạch 
và toàn diện, trên cơ sở gắn liền kết quả thi đua 
với kết quả thực hiện công việc theo thẻ điểm 
cân bằng (KPIs). Quá trình đánh giá thi đua 

SÁNG 27/06/2020, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ V.

được thực hiện dân chủ, công khai, khách quan, 
đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo hiệu quả, 
khen thưởng kịp thời, “đúng người, đúng việc”, 
“Thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó”. Các 
phong trào thi đua tại Vietcombank đã thực 
sự trở thành một trong những công cụ quản lý 
hiệu quả, tạo động lực, khuyến khích, thúc đẩy 
cán bộ, người lao động phát huy tinh thần đoàn 
kết, năng động, sáng tạo, tạo ra các kết quả khác 
biệt và vượt trội của Vietcombank.

Trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới và 
kinh tế trong nước đang đứng trước những khó 
khăn thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 tác 
động bất lợi đến hoạt động tài chính, ngân hàng, 
Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V là dịp để 
Vietcombank tổng kết, đánh giá những kết quả 
đã đạt được trong 5 năm qua, biểu dương, tôn 
vinh, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, 
các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong hệ thống 
Vietcombank, rút ra các bài học kinh nghiệm 
từ thực tiễn trong tổ chức thực hiện phong trào 
thi đua; đồng thời phát động các phong trào thi 
đua tạo động lực mới để phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-
2025.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 7 từ trái sang) và 
Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (thứ 7 từ phải sang) 

trao tặng biểu trưng và hoa cho 15 chi nhánh đã có thành tích tiêu biểu, 
là tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Tại hội nghị, ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank cho 
biết, trong 5 năm qua, công tác thi đua khen 
thưởng của Vietcombank đã có những chuyển 
biến tích cực, tạo được khí thế thi đua sôi nổi 
trong toàn hệ thống, từ đó động viên được toàn 
thể cán bộ, người lao động nỗ lực phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công 
tác thi đua - khen thưởng đã trở thành hoạt 
động thường xuyên ở mỗi đơn vị và từng cá 
nhân; công tác khen thưởng đã trở thành nguồn 
cổ vũ, động viên quan trọng để cán bộ và người 
lao động hăng say làm việc.

Trong hội nghị, các đại biểu cũng đã lắng 
nghe tham luận của một số tập thể và cá nhân 
có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Quá trình đánh giá thi đua được thực 
hiện dân chủ, công khai, khách quan, 
đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo hiệu 
quả, khen thưởng kịp thời, “đúng người, 
đúng việc”, “Thành tích đến đâu, 
khen thưởng đến đó”.

lần thứ V

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 4 từ trái sang) và 
Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (thứ 4 từ phải sang) 

trao tặng biểu trưng và hoa cho các phòng/ban/trung tâm/ban dự án đã 
có thành tích tiêu biểu giai đoạn 2015-2020

Đ/c Điểu K’ré - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận 
Trung ương (ngoài cùng bên trái) và đ/c Đào Minh Tú - Ủy viên Ban cán sự Đảng, 

Phó Thống đốc thường trực NHNN Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao Huân 
chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 chi nhánh 

và 2 cá nhân thuộc Vietcombank 

Đ/c Đào Minh Tú - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực NHNN 
Việt Nam (thứ 2 từ trái sang) trao Cờ thi đua của Thống đốc và đ/c Phạm Quang Dũng 
- Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 7 từ phải sang) 

tặng hoa cho 16 tập thể thuộc Vietcombank 

Đ/c Đào Minh Tú - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực 
NHNN (ngoài cùng bên trái) trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 
đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên phải) tặng hoa cho 7 tập thể 
và cá nhân thuộc Vietcombank

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang
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Ấn tượng Hội thi “Văn hoá Vietcombank
dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”

NGÀY 27/6/2020, TẠI HƯNG YÊN, ĐÃ DIỄN RA VÒNG CHUNG KHẢO HỘI THI “VĂN HOÁ 
VIETCOMBANK DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH” DO ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK 
TỔ CHỨC.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05/
CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

gắn với việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn 
hoá Vietcombank được các thế hệ cán bộ, đảng 
viên vun đắp trong 57 năm xây dựng và phát 
triển, Đảng bộ Vietcombank đã phát động và tổ 
chức Hội thi “Văn hoá Vietcombank dưới ánh 
sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”. 

Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng và 
tham gia tích cực của các chi nhánh, đơn vị 
trực thuộc, tạo nên một đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống 
Vietcombank, thiết thực chào mừng Đại hội 
Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 
2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bằng 
sự sáng tạo kết hợp công nghệ 4.0, Vòng sơ 

khảo Hội thi đã được tổ chức theo hình thức 
trực tuyến với sự tham gia của 2.300 thí sinh 
đến từ 115 Chi nhánh và Công ty trực thuộc 
Vietcombank. Ban tổ chức đã lựa chọn ra 8 đội 
thi đại diện cho các chi nhánh Vietcombank tại 
8 khu vực tham gia Vòng thi chung khảo gồm: 
Trụ sở chính, khu vực Hà Nội, khu vực miền 
Bắc, khu vực Bắc và Trung Trung bộ, khu vực 
Đông Nam bộ, khu vực TP. Hồ Chí Minh, khu 
vực Tây Nam bộ, khu vực Nam Trung bộ và Tây 
Nguyên.

Phát biểu khai mạc Hội thi, đ/c Phạm Quang 
Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc 
Vietcombank nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc 
tổ chức Hội thi và đánh giá cao tinh thần chuẩn 
bị tích cực, chu đáo, ý thức luyện tập nghiêm 
túc của các đội thi. “Vietcombank là ngân hàng 
hàng đầu của Việt Nam, với nền tảng giá trị 
văn hoá TIN - CHUẨN - MỚI - BỀN - NHÂN. 
Đây vừa là thành quả vừa là yếu tố quan trọng 

tạo nên thương hiệu và cũng là hành trang cốt lõi 
để Vietcombank thực hiện thành công khát vọng 
vươn ra biển lớn. Chính vì thế, trên cơ sở học tập 
và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá 
truyền thống vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh 
dự của các thế hệ cán bộ, đảng viên Vietcombank” - 
đ/c Tổng Giám đốc Vietcombank nhấn mạnh.

Tại vòng Chung khảo, mỗi đội thi trải qua 03 
phần thi bằng hình thức sân khấu hoá, gồm: “Tự 
hào Vietcombank” - giới thiệu về đội thi, chi nhánh, 
khu vực; “Văn hoá Vietcombank dưới ánh sáng 
tư tưởng Hồ Chí Minh” - tuyên truyền về văn hoá 
Vietcombank dưới ánh sáng soi đường của tư 
tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh và “Chung 
niềm tin, vững tương lai” - hùng biện về việc học 
tập tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh liên 
hệ với văn hoá Vietcombank.

8 đội đã mang đến Hội thi những phần thi hấp 
dẫn, sáng tạo, được dàn dựng công phu, thể hiện 
đúng tinh thần và ý nghĩa của Hội thi, truyền tải 
sinh động và sâu sắc những giá trị tư tưởng Hồ Chí 
Minh được thấm nhuần trong 5 chuẩn mực văn 
hoá Vietcombank là Tin cậy, Chuẩn mực, Sẵn sàng 
đổi mới, Bền vững và Nhân văn. Qua đó, mỗi cán 
bộ, đảng viên Vietcombank có nhận thức sâu sắc 
hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng 

Hồ Chí Minh cũng như các giá trị văn hóa tốt 
đẹp của Vietcombank.

Phát biểu bế mạc Hội thi, đ/c Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
khẳng định: “Hội thi đã để lại nhiều cảm xúc và 
ấn tượng sâu sắc, thể hiện những nét đẹp mang 
đậm bản sắc văn hoá Vietcombank, kế thừa giá 
trị to lớn từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau Hội thi này, toàn thể 
cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank 
sẽ tiếp tục duy trì không khí và tinh thần của 
Hội thi, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn, phát 
huy truyền thống văn hóa Vietcombank, nỗ lực, 
đoàn kết, đồng lòng, tập trung mọi nguồn lực, 
với tinh thần trách nhiệm cao nhất xây dựng 
hệ thống Vietcombank phát triển an toàn, hiệu 
quả, giữ vững vị thế ngân hàng số một tại Việt 
Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu 
vực và một trong 300 tập đoàn tài chính lớn 
nhất toàn cầu, đóng góp lớn vào sự phát triển 
của đất nước”.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 
giải Nhất cho đội thi Trụ sở chính; 02 giải 
Nhì cho đội thi khu vực Hà Nội và khu vực 
TP. Hồ Chí Minh; 03 giải Ba cho các đội thi: khu 
vực  miền Bắc, khu vực Bắc và Trung Trung bộ, 
khu vực Đông Nam Bộ; 02 giải Khuyến khích 
cho các đội thi: khu vực Tây Nam Bộ, khu vực 
Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Cũng trong lễ tổng kết trao giải, Ban tổ chức 
đã vinh danh và trao giải cho các tập thể và cá 
nhân đạt thành tích xuất sắc trong Vòng thi sơ 
khảo qua hình thức trực tuyến được tổ chức 
vào ngày 31/5/2020 trước đó.

Đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank 
phát biểu khai mạc tại Hội thi

Trước vòng thi Chung khảo, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức Đoàn 
dâng hương vào Lăng viếng Bác chiều ngày 25/6/2020 cho 20 đại biểu 

là những cá nhân và đại diện tập thể đạt thành tích xuất sắc nhất trong 
vòng thi Sơ khảo qua hình thức trực tuyến 

Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng và 
tham gia tích cực của các chi nhánh, đơn 
vị trực thuộc, tạo nên một đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ 
và hệ thống Vietcombank

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 8 từ trái qua) và đ/c Bùi Trường Giang - 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 13 từ trái qua) trao giải cho đội đạt giải Nhất

Bài & Ảnh: Xuyến Chi
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Phát biểu chỉ đạo tại Đêm tổng kết Hội 
trại, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BTV 
Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank nhấn mạnh: Những 
thành quả nổi bật, tích cực của Vietcombank 
trong 05 năm gần đây có phần đóng góp 
to lớn của lớp cán bộ trẻ. Với trên 70% lực 

lượng lao động trong hệ thống là cán bộ 
trẻ, các đồng chí đã và đang tham gia vào 

hầu hết các vị trí và lĩnh vực kinh doanh 
trọng yếu của Vietcombank, đặc biệt là các 
dự án chuyển đổi quan trọng trong thời gian 
gần đây. Điều này phần nào khẳng định vị trí, 

vai trò ngày càng to lớn của lớp 
cán bộ trẻ trong sự phát triển 
của Vietcombank. Tuy nhiên, 
bằng lòng với hiện tại là thụt 

lùi với tương lai, chính vì lẽ 
đó, Ban Lãnh đạo kỳ vọng và 
giao nhiệm vụ cho lớp cán 

bộ trẻ Vietcombank sẽ là lực 
lượng nòng cốt, trọng yếu và 

quan trọng nhất để cùng với hệ 
thống hiện thực hóa các mục tiêu 
chiến lược từ nay đến năm 2025 

mà Ban Lãnh đạo đã đề ra. 
Đêm tổng kết cũng đồng thời 

chứng kiến nghi thức truyền lửa của 
đ/c Bí thư Đảng ủy cùng các khách 

mời. Với ý nghĩa Ngọn lửa nhiệt huyết đã 

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ 
IV, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội 
lần thứ XIII của Đảng, ngày 28/06/2020, 

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Vietcombank 
đã tổ chức Hội trại truyền thống năm 
2020 tại Sơn Tây, Hà Nội. 

Với tên gọi “Tuổi trẻ 
Vietcombank - Sắt son niềm 
tin với Đảng”, Hội trại truyền 
thống của Vietcombank được 
tập hợp bởi 27 tiểu trại với sự 
tham gia của hơn 700 đoàn viên 
thanh niên Vietcombank đến từ 116 
cơ sở Đoàn trên toàn hệ thống. 

được thắp lên trong hôm nay sẽ phải được lan tỏa 
và cháy mãi trong tim những người trẻ, các thế 
hệ đi trước đã gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay 
thông điệp: Hãy xung kích hơn nữa, nhiệt huyết 
hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong học tập và trong 
công việc hằng ngày; phải thấy được trách nhiệm 
và vai trò của bản thân trong mỗi bước tiến của 
Vietcombank, góp phần đưa Vietcombank cùng 
“Chung niềm tin - Vững tương lai” vươn ra biển 
lớn. 

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên 
Vietcombank - với vai trò tiên phong, cánh tay phải 
vững chắc của Đảng, xung kích trên mọi mặt trận 
công tác, từ nhiệm vụ hoạt động kinh doanh cho 
đến các hoạt động phong trào xã hội của hệ thống, 
đã có những thành tích rất đáng tự hào. Tuổi trẻ 
Vietcombank đã để lại những dấu ấn sâu đậm với 
nhiều công trình, phần việc, phong trào có sức lan 
tỏa cao; cống hiến cho từng đơn vị và trên nữa là 
cho ngôi nhà chung Vietcombank.

Với nhiều chương trình phong phú và đa dạng, 
hơn 700 đoàn viên thanh niên Vietcombank đã có 
một ngày hoạt động hăng say và tích cực như trang 
trí trại, các trò chơi vận động tập thể, flash mob sôi 
động, chương trình lửa trại, thi văn nghệ với chủ 
đề “Giai điệu tự hào”… Có thể nói, đó là những trải 
nghiệm thật đáng nhớ với từng đoàn viên. Các thử 

thách, các rào cản mà chương trình tạo ra đòi 
hỏi mỗi cá nhân phải thực sự nỗ lực, mỗi tập 
thể phải thực sự đoàn kết và gắn bó. Đây cũng 
chính là thông điệp mà Ban tổ chức muốn gửi 
đến tất cả đoàn viên thanh niên Vietcombank 
trong mùa hội trại năm 2020.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn cũng 
đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Đền thờ 
Bác Hồ trên đỉnh núi Ba Vì, dâng hương tưởng 
niệm đồng thời hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại: Tuổi trẻ Vietcombank nguyện 
không ngừng rèn đức, luyện tài; xây dựng bản 
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng; 
tích cực làm việc, học tập, phát huy khả năng 
của bản thân để trở thành công dân có ích, góp 
phần xây dựng Đảng bộ Vietcombank trong 
sạch vững mạnh; viết tiếp những trang sử vẻ 
vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vietcombank.

Hội trại diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện 
đầy đủ ý nghĩa và phát huy tối đa tinh thần sáng 
tạo, vui tươi, cởi mở, thể hiện được sức mạnh 
về thể chất, sức trẻ và lòng nhiệt huyết của đoàn 
viên thanh niên, là một hoạt động thực sự có 
ý nghĩa, như món quà thiết thực nhất để chào 
mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII 
của Đảng.

Hội trại “Tuổi trẻ Vietcombank 
- Sắt son niềm tin với Đảng” 

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

Đ/c Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu chỉ đạo tại đêm tổng kết Hội trại 

Tập thể cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên Vietcombank 
báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Ba Vì
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Một số hình ảnh tại 
Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” 
Hội trại “Tuổi trẻ Vietcombank - Sắt son niềm tin với Đảng”

Nghi thức truyền lửa được thực hiện bởi đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
và các khách mời

Các đội thi đã mang đến Hội 
thi “Văn hóa Vietcombank dưới 
ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” 
những phần thi hấp dẫn, sáng 
tạo, được dàn dựng công phu 
thể hiện đúng tinh thần và ý 
nghĩa của Hội thi, truyền tải 
sinh động và sâu sắc những giá 
trị tư tưởng Hồ Chí Minh được 
thấm nhuần trong 5 chuẩn mực 
văn hóa Vietcombank là Tin cậy, 
Chuẩn mực, Sẵn sàng đổi mới, 
Bền vững và Nhân văn.
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Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam, ngày 05/06/2020, tại tỉnh Phú 
Thọ, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Lễ phát 
động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh 

lao động, phòng chống cháy nổ; An toàn kho quỹ và Ngày môi 
trường Thế giới trong công nhân viên chức, lao động ngành 
Ngân hàng. 

Tại buổi lễ, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức 
khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác đảm bảo an toàn lao động trong ngành Ngân 
hàng và các hoạt động hưởng ứng khác do Công đoàn Ngân 
hàng Việt Nam phát động.

02 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho Công 
đoàn Vietcombank vinh dự được nhận Cờ và Bằng khen 
của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam gồm: Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Sở giao dịch, Công đoàn cơ sở Vietcombank Phú 
Thọ, đ/c Hồ Văn Tuấn - Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch, 
đ/c Văn Tiến Thành - Giám đốc Vietcombank Phú Thọ.

Vietcombank 
nhận

Bài: Phòng MKTBL

VỪA QUA, VỚI NHỮNG KẾT QUẢ VƯỢT TRỘI TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ, VIETCOMBANK 
ĐÃ XUẤT SẮC NHẬN 03 GIẢI THƯỞNG “NGÂN HÀNG BÁN LẺ TỐT NHẤT VIỆT NAM”, “THẺ TÍN DỤNG TỐT 
NHẤT VIỆT NAM” CHO SẢN PHẨM THẺ VIETCOMBANK VISA SIGNATURE VÀ “ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG DI 
ĐỘNG TỐT NHẤT VIỆT NAM” TRONG KHUÔN KHỔ GIẢI THƯỞNG TÀI CHÍNH BÁN LẺ NĂM 2020 DO TẠP 
CHÍ THE ASIAN BANKER TRAO TẶNG.

giải thưởng 
quốc tế uy tín về

Ngân hàng bán lẻ
3 

Đ/c Hồ Văn Tuấn - Giám đốc Sở giao dịch (thứ 10 từ trái sang), đại diện cho Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Sở giao dịch và đ/c Văn Tiến Thành - Giám đốc chi nhánh Phú Thọ (thứ 11 từ trái 
sang), đại diện cho Công đoàn cơ sở Vietcombank Phú Thọ vinh dự nhận Cờ vinh danh Đơn vị 

xuất sắc do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao tặng

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
tặng Cờ & Bằng khen 
cho tập thể, cá nhân 
tiêu biểu của Vietcombank

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Thái Hà

Đây là lần đầu tiên một NHTM tại Việt Nam vinh 
dự nhận đồng thời cả 03 giải thưởng quan 
trọng nhất năm về lĩnh vực ngân hàng bán lẻ 
của The Asian Banker - tổ chức đánh giá và 

xếp hạng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của 
châu Á và thế giới.

Dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng bán 
lẻ nhờ khả năng sinh lời 

mạnh mẽ
Vietcombank nhận giải thưởng “Ngân 

hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” năm 2020 
dựa trên kết quả kinh doanh vượt trội của 
lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. Thành tích 
này đạt được là nhờ vào thành công của 
việc nâng cao doanh số và hiệu quả hoạt 
động, đồng thời kiểm soát tốt chi phí và 
rủi ro. 

Việc chú trọng đẩy mạnh các kênh 
phân phối hiện đại theo hướng an toàn, 
hiệu quả và đang trở thành ngân hàng 
tiên phong trong phát triển các sản phẩm 

dịch vụ ngân hàng số đáp ứng nhu cầu 
ngày càng đa dạng của khách hàng đã giúp 

Vietcombank đạt được kết quả tài chính ấn 
tượng, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng hai 

con số về hiệu quả kinh doanh bán lẻ trong 
năm qua. Doanh thu từ lĩnh vực ngân hàng bán 

lẻ cũng mang lại cho Vietcombank 19.300 tỷ VNĐ, 
mức doanh thu bán lẻ cao nhất mà các ngân hàng 

Việt Nam đạt được tới thời điểm hiện tại.

Năm 2019, kinh doanh ngân hàng bán lẻ 
của Vietcombank đã mang lại hơn 30% tổng 
lợi nhuận của ngân hàng, góp phần quan trọng 
giúp Vietcombank tiếp tục giữ vị trí đứng đầu 
toàn hệ thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận 
cùng nhiều chỉ số kinh doanh ấn tượng. 

Vietcombank Visa Signature - Thẻ tín 
dụng tốt nhất Việt Nam

Năm 2019, Vietcombank cho ra mắt thẻ tín 
dụng quốc tế Visa Signature dành cho Khách 
hàng ưu tiên Vietcombank Priority, giúp tăng 
cường sự kết nối với các khách hàng cao cấp. 
Ngay từ khi ra mắt, thẻ Vietcombank Visa 
Signature đã mang đến những dấu ấn đặc biệt 
cho khách hàng với những ưu điểm vượt trội và 
thiết kế tinh tế, ấn tượng. 

The Asian Banker đánh giá cao thẻ 
Vietcombank Visa Signature ở kết quả ấn tượng 
trong cả mảng phát hành và sử dụng thẻ. Giải 
thưởng “Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam” đã 
khẳng định dấu ấn của Vietcombank trong  
việc không ngừng đổi mới, sáng tạo, mang đến 
những sản phẩm thẻ ưu việt cho khách hàng.

Cung cấp ứng dụng Ngân hàng di 
động tốt nhất Việt Nam

Từ cuối năm 2012, Vietcombank đã là ngân 
hàng đầu tiên trên thị trường cung cấp dịch vụ 
Mobile banking phiên bản ứng dụng (App) với 
thương hiệu VCB-Mobile B@nking - được ví 
như một ngân hàng thu nhỏ trên điện thoại. 

Trong năm 2019, ứng dụng VCB-Mobile B@
nking tiếp tục đem lại cho khách hàng nhiều 
trải nghiệm khác biệt sau khi nâng cấp phiên 
bản mới với 2 giao diện được thiết kế dành 
riêng cho khách hàng phổ thông và khách hàng 
cao cấp. Việc mở rộng thêm các tính năng cho 
35 dịch vụ chính trên ứng dụng VCB Mobile 
B@nking nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng 
của khách hàng đã góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng các giao dịch trực tuyến rất ấn tượng. 
Vietcombank hiện dẫn đầu các ngân hàng khác 
về các giao dịch liên ngân hàng trên thị trường 
Việt Nam với tốc độ tăng trưởng qui mô giao 
dịch trên 50% mỗi năm. Vietcombank đang tiếp 
tục ưu tiên nguồn lực mọi mặt cho kênh ngân 
hàng di động nhằm hiện thực hóa mục tiêu 
chiến lược đến năm 2025 sẽ có trên 70% giao 
dịch bán lẻ được chuyển lên các kênh số hoá và 
là ngân hàng số tốt nhất Việt Nam.
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Dự Lễ công bố, về phía NHNN Việt Nam có 
ông Nguyễn Hữu Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ 
Tổ chức cán bộ; ông Lê Anh Minh – Trưởng 
phòng cán bộ Trung ương, Vụ Tổ chức cán 

bộ. Về phía Vietcombank, có ông Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng - 
Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám 
đốc; các ông, bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, 
thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, 
Kế toán trưởng, Giám đốc các Khối; Đại diện Công 
đoàn, Đoàn thanh niên; Trưởng các phòng, ban tại 
TSC và Giám đốc các chi nhánh, công ty con trên 
địa bàn Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Ủy viên HĐQT 
kiêm Giám đốc Khối nhân sự Vietcombank đã 

công bố quyết định của HĐQT 
Vietcombank về việc bổ nhiệm 
lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc 
đối với bà Đinh Thị Thái kể từ 
ngày 01/6/2020, thời hạn giữ 
chức vụ là 05 năm.

Phát biểu tại lễ công bố, 
ông Nghiêm Xuân Thành – 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
chúc mừng bà Đinh Thị Thái 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao trong nhiệm kỳ 
qua, được Thường vụ Đảng 
ủy, Ban Lãnh đạo, cán bộ chủ 
chốt tín nhiệm cao và được 
HĐQT Vietcombank bổ nhiệm 
lại chức vụ Phó Tổng Giám 
đốc. Chủ tịch HĐQT Nghiêm 
Xuân Thành tin tưởng và 
mong muốn, trên cương vị 
Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 
mới, cùng với kinh nghiệm 
trong quá trình công tác tại 
Vietcombank thời gian qua, bà 
Đinh Thị Thái sẽ tiếp tục phát 
huy năng lực, kinh nghiệm, 
đặc biệt là có những đổi mới, 
sáng tạo để góp phần cùng 
Ban Lãnh đạo Vietcombank 

đưa hệ thống Vietcombank bước sang giai 
đoạn phát triển mới, hội nhập với khu vực và 
quốc tế.  

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Tổng Giám 
đốc Đinh Thị Thái cảm ơn sự quan tâm, tin 
tưởng của Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN, 
sự tín nhiệm của Ban Lãnh đạo Vietcombank 
và sự ủng hộ của các đơn vị trong hệ thống 
Vietcombank, đồng thời cam kết tiếp tục nỗ 
lực hết mình, không ngừng học hỏi, phát huy 
kinh nghiệm quản trị điều hành trong những 
năm qua, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển 
của Vietcombank.

Vietcombank công bố 
Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc đối với bà Đinh Thị Thái

ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG - THỐNG ĐỐC NHNN 
VIỆT NAM, NGÀY 10/6/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK ĐÃ TỔ 
CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC ĐỐI VỚI BÀ ĐINH THỊ THÁI.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái)  và ông Phạm Quang Dũng – 
Tổng Giám đốc Vietcombank trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Đinh Thị Thái

Bài & Ảnh: Xuyến Chi Tại quyết định số 969/QĐ-
VCB-TCNS ngày 18/6/2020, 
HĐQT Vietcombank đã 
bổ nhiệm ông Đỗ Tuấn 

Cương - Phó Giám đốc phụ trách 
Ban Khách hàng doanh nghiệp 
lớn phía Bắc - TSC giữ chức vụ 
Giám đốc Ban Khách hàng doanh 
nghiệp lớn phía Bắc - TSC kể từ 
ngày 19/6/2020.

Tại quyết định số 971/QĐ-
VCB-TCNS ngày 18/6/2020, 
HĐQT Vietcombank đã bổ nhiệm 
bà Đậu Thị Kim Nhung - Phó 
Trưởng phòng phụ trách Phòng 
Marketing bán lẻ - TSC giữ chức 
vụ Trưởng Phòng Marketing bán 
lẻ - TSC kể từ ngày 19/6/2020. 

Tại quyết định số 970/QĐ-
VCB-TCNS ngày 18/6/2020, 
HĐQT Vietcombank đã bổ nhiệm 
bà Tô Thị Phương Dung - Phó 
Trưởng phòng phụ trách Phòng 
Chính sách và Kế hoạch nhân 
sự - TSC giữ chức vụ Trưởng 

Vietcombank công bố các quyết định 
bổ nhiệm nhân sự tại Trụ sở chính

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

NGÀY 19/6/2020, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (TSC), VIETCOMBANK ĐÃ TRANG TRỌNG 
TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI TSC. 

 Ban Lãnh đạo Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ được bổ nhiệm

Phòng Chính sách và Kế hoạch 
nhân sự - TSC kể từ ngày 
19/6/2020.

Tại quyết định số 972/QĐ-
VCB-TCNS ngày 18/6/2020, 
HĐQT Vietcombank đã bổ 
nhiệm ông Vũ Huy Hùng - Phó 
Trưởng phòng phụ trách 
Phòng Quản lý xây dựng 
cơ bản - TSC giữ chức vụ 
Trưởng Phòng Quản lý xây 
dựng cơ bản - TSC kể từ ngày 
19/6/2020.

Tại quyết định số 973/QĐ-
VCB-TCNS ngày 18/6/2020, 
HĐQT Vietcombank đã bổ 
nhiệm bà Bùi Bảo Ngọc - Kiểm 
tra viên Ban Kiểm tra nội bộ - 
TSC giữ chức vụ Phó Trưởng 
Ban Kiểm tra nội bộ - TSC kể 
từ ngày 19/6/2020.

Tại buổi lễ, ông Nghiêm 
Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank ghi nhận, đánh 
giá cao nỗ lực của các cán bộ 

qua thời gian thử thách đã 
khẳng định trình độ, năng 
lực, kinh nghiệm, phát huy tốt 
các giá trị đạo đức, văn hóa 
Vietcombank, được Ban Lãnh 
đạo tín nhiệm giao trọng trách 
mới. Chủ tịch HĐQT đã giao 
nhiệm vụ cụ thể cho các cán 
bộ được bổ nhiệm và bày tỏ 
tin tưởng các đ/c trên cương 
vị mới tiếp tục phát huy phẩm 
chất, năng lực, trình độ, kinh 
nghiệm, đoàn kết cùng tập thể 
đơn vị hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành 
(ngoài cùng bên phải) trao quyết định và 

Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng 
(ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho ông 

Đỗ Tuấn Cương - Giám đốc Ban Khách hàng 
doanh nghiệp lớn phía Bắc – TSC

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành 
(ngoài cùng bên phải) trao quyết định và 

Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng 
(ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho bà 

Đậu Thị Kim Nhung – Trưởng Phòng Marketing 
bán lẻ – TSC 
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Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức & Nhân sự 
Vietcombank đã công bố quyết định của HĐQT 
về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh 
Tuấn - Phó Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch giữ 

chức vụ Giám đốc Vietcombank Thái Nguyên kể từ ngày 
10/06/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn 
Anh Tuấn trên cương vị công tác mới cần khẩn trương 
tiếp nhận bàn giao toàn bộ tình hình công việc, tài sản, 
tổ chức nhân sự, hoạt động kinh doanh, rà soát và phân 
công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc cùng các phòng, ban 
để tiếp tục phát triển Chi nhánh theo định hướng của 
Trụ sở chính và tỉnh Thái Nguyên. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Anh Tuấn - 
tân Giám đốc Vietcombank Thái Nguyên hứa sẽ nỗ lực 
hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng Ban 
Giám đốc và CBNV đoàn kết, xây dựng một tập thể vững 
mạnh, hoạt động an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển 
kinh tế-xã hội địa phương.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức & Nhân sự  đã 
công bố Quyết định số 894 /QĐ-VCB-TCNS ngày 
09/06/2020 của Tổng Giám đốc Vietcombank 
về việc điều động ông Trần Thùy Dương – Giám 

đốc Vietcombank Thái Nguyên giữ chức vụ Phó Giám 
đốc Vietcombank Hà Nội kể từ ngày 10/06/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Ủy viên 
HĐQT, Giám đốc Khối nhân sự tin tưởng rằng với 
kinh nghiệm và nhiệt huyết, ông Trần Thùy Dương sẽ 
đồng hành cùng Ban Giám đốc và CBNV Vietcombank 
Hà Nội xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó, hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian 
tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Chi 
nhánh Hà Nội Trần Thùy Dương cảm ơn sự tin tưởng 
của Ban Lãnh đạo Vietcombank và cam kết sẽ đem 
hết kinh nghiệm, nhiệt huyết và khả năng của mình 
để góp phần đưa Vietcombank Hà Nội phát triển 
vững mạnh, hoạt động an toàn và hiệu quả. 

Công bố quyết định điều động & 
bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank 
Thái Nguyên

Bài & Ảnh: Nguyễn Sỹ Tùng

Bài: Nguyễn Thanh Huyền; Ảnh: Nguyễn Duy Hiếu

NGÀY 10/06/2020, TẠI TRỤ SỞ CHI NHÁNH THÁI 
NGUYÊN, VIETCOMBANK ĐÃ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ 
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC 
VIETCOMBANK THÁI NGUYÊN.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) trao quyết định 
điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Vietcombank Sở giao 

dịch giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Thái Nguyên

Công bố quyết định 
điều động Phó Giám đốc 
Vietcombank Hà Nội

NGÀY 10/06/2020, TẠI TRỤ SỞ VIETCOMBANK 
HÀ NỘI ĐÃ DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 
ĐIỀU ĐỘNG ÔNG TRẦN THÙY DƯƠNG - GIÁM 
ĐỐC VIETCOMBANK THÁI NGUYÊN GIỮ CHỨC 
VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH VIETCOMBANK 
HÀ NỘI.

 Ông Hồng Quang - thành viên HĐQT, Giám đốc khối nhân sự (bên phải) 
trao quyết định điều động ông Trần Thùy Dương - tân Phó Giám đốc 

Vietcombank Hà Nội

Bài & Ảnh: Nguyễn Thanh Thắng

Bài: Trần Ngọc Mai; Ảnh: Trần Sơn Lam

Ngày 19/06/2020, tại Trụ sở Vietcombank Thanh Xuân, 
Vietcombank đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ 
nhiệm Giám đốc Vietcombank Thanh Xuân.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức & Nhân sự đã công bố 
quyết định số 898/QĐ-VCB-TCNS ngày 18/06/2020 của HĐQT 
Vietcombank về việc bổ nhiệm ông Lê Huy Hoàng - Phó Giám 
đốc phụ trách điều hành Vietcombank Thanh Xuân giữ chức 
vụ Giám đốc Vietcombank Thanh Xuân kể từ ngày 19/06/2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Huy Hoàng - tân Giám 
đốc Vietcombank Thanh Xuân bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Ban 
Lãnh đạo đã tin tưởng giao nhiệm vụ và hứa sẽ nỗ lực hết 
mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng Ban Giám đốc 
và đội ngũ CBNV đoàn kết, xây dựng một tập thể vững mạnh, 
đảm bảo an toàn, hiệu quả để đưa Chi nhánh tiếp tục phát 
triển ngày càng bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Ngày 16/6/2020, tại Trụ sở Vietcombank Quảng Nam 
đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Tổng Giám đốc 
Vietcombank về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi 

nhánh Quảng Nam.
Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức & Nhân sự Vietcombank 

công bố Quyết định số 755/QĐ-VCB-QLNS ngày 19/05/2020 
của Tổng Giám đốc Vietcombank về việc bổ nhiệm ông 
Phạm Doãn Quốc - Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ giữ 
chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Nam kể từ ngày 
16/06/2020. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Doãn Quốc - tân Phó 
Giám đốc Vietcombank Quảng Nam cam kết cùng Cấp ủy, 
Ban Giám đốc và CBNV nỗ lực hết mình, xây dựng một tập 
thể vững mạnh, đoàn kết và hoàn thành xuất các nhiệm vụ 
được giao. 

Ngày 17/06/2020, tại Trụ sở Vietcombank Thăng Long đã diễn ra Lễ công 
bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Thăng Long. 

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức nhân sự đã công bố Quyết định 
số 958/QĐ-VCB-TCNS về việc bổ nhiệm ông Trần Hải Đăng - Trưởng phòng 
Khách hàng doanh nghiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Thăng 
Long.

Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Đạt - Phó Trưởng phòng Khách hàng 
doanh nghiệp đã nhận nhiệm vụ Phụ trách phòng theo Quyết định số 957/
QĐ-VCB-TCNS.

Ban Giám đốc và toàn thể CBNV chi nhánh tin rằng với năng lực và sự cống 
hiến, nỗ lực của ông Trần Hải Đăng và ông Nguyễn Tuấn Đạt, Vietcombank 
Thăng Long sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và đạt được nhiều thành tích 
mới trong công tác kinh doanh.

Công bố quyết định bổ nhiệm 
Giám đốc Vietcombank Thanh Xuân

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT (thứ 2 bên phải sang) trao quyết định 
bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Thanh Xuân cho ông Lê Huy Hoàng  

Bổ nhiệm Phó Giám đốc 
Vietcombank Quảng Nam

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối nhân sự trao quyết định bổ 
nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Nam cho ông Phạm Doãn Quốc

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Vietcombank Thăng Long

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc 

Vietcombank Thăng Long cho ông Trần Hải Đăng   

Bài & Ảnh: Lương Xuân Hoàng
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Các chi nhánh, đơn vị thành viên 
Vietcombank tổ chức thành công 
đại hội Chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ 

2020-2025

Vừa qua, trong không khí phấn khởi chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất 
nước: 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 
130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách 

mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại khắp các chi nhánh Vietcombank trên 
toàn hệ thống đã long trọng diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội 
Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 
năm 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ các cấp; tham gia góp ý 
vào các văn bản Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đoàn kết, nhất 
trí cao, các Đại hội đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, phát huy dân chủ, 
thảo luận, tập trung trí tuệ và đi đến thống nhất cao các mục tiêu của Nghị quyết 
Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-
2025. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và 
Quy chế bầu cử trong Đảng, bầu đủ số lượng và đúng cơ cấu nhân sự cấp ủy khóa 
mới.

Chung NIỀM TIN trân trọng gửi tới Quý độc giả những thông tin, hình ảnh về 
sự kiện quan trọng và ý nghĩa này tại các chi nhánh, đơn vị thành viên trong toàn 
hệ thống Vietcombank.

 12/06/2020

Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank (Đảng 
bộ TSC) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần 
thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiến hành các nội dung: Tổng kết, 
đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020, xác 
định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm 
kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của BCH 
Đảng bộ TSC nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu BCH 
Đảng bộ TSC Vietcombank nhiệm kỳ 2020-
2025; Giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy TSC 
nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 
do đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy 
TSC trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm 
kỳ qua, TSC đã làm tốt vai trò là cơ quan đầu 
não của hệ thống Vietcombank trong triển khai 
thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 
Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của NHNN, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác 
xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 
kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank 

Bài: Xuyến Chi; Ảnh: Lê Hồng Quang

bộ TSC lần thứ III đề ra. Đảng 
ủy TSC đã được Đảng ủy Khối 
DNTW tặng Cờ cho tổ chức 
đảng trong sạch vững mạnh 
tiêu biểu (2016); Đảng ủy 
Vietcombank tặng Giấy khen 
cho tổ chức đảng trong sạch 
vững mạnh năm 2017, 2018, 
2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại 
hội, đ/c Nghiêm Xuân Thành 
- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối 
DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐQT Vietcombank 
khẳng định: Đảng bộ TSC luôn 
giữ vững vai trò là Đảng bộ 

tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc triển 
khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Đảng 
bộ cấp trên, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn 
chế cần khắc phục và quán triệt, lưu ý về những 
vấn đề trọng tâm mà Đảng bộ TSC cần tập trung 
thực hiện trong thời gian tới. 

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thông qua 
kết quả bầu BCH Đảng bộ TSC khóa IV, nhiệm 
kỳ 2020-2025 gồm 15 đ/c; giới thiệu nhân sự 
Bí thư Đảng ủy TSC nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, BCH Đảng 
bộ TSC khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp 
Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban thường vụ, 
Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra 
Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và báo cáo 
kết quả tại Đại hội. Theo kết quả bầu cử, đ/c 
Nguyễn Mạnh Hùng đã tái trúng cử Bí thư Đảng 
ủy TSC nhiệm kỳ 2020-2025.      

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 
2020-2025 gồm 42 đại biểu chính thức và 3 đại 
biểu dự khuyết. 

Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 9 từ phải sang) cùng đ/c Hoàng Thanh Liêm 
– Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối (thứ 6 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ TSC nhiệm kỳ 2020-2025
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Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch

 Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch báo công dâng Bác   

Bài & Ảnh: Đặng Kim Thành

Bài & Ảnh: Phạm Thu Lan

 30/05/2020
Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch tổ chức thành 

công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 
2020-2025.

Đại hội đã tiến hành các nội dung: Tổng kết, đánh 
giá hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo 
luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự 
thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV; 
Bầu BCH Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch nhiệm kỳ 
2020-2025; lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy 

Sáng 28/05/2020, đoàn Đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank Sở giao dịch tổ chức Lễ báo công dâng Bác 
và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, Đoàn đại 
biểu Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch đã bày tỏ lòng 
biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại, báo cáo với Bác những thành tựu đã 
đạt được và xin hứa với Người luôn xác định rõ những 
nhiệm vụ và trách nhiệm với nhiều thử thách mới trong 
nhiệm kỳ tới, tiếp tục phấn đấu, đóng góp trí tuệ và tâm 
huyết, tạo nên những thành tựu mới, xứng đáng là ngọn 
cờ đầu trong hệ thống Vietcombank.

nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch 
đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, là Chi nhánh đầu tiên 
trong hệ thống đạt danh hiệu Đơn vị đặc biệt xuất sắc 
trong 5 năm liên tục. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank biểu dương, chúc mừng 
Vietcombank Sở giao dịch với những thành quả đã đạt 
được, đồng thời quán triệt, lưu ý Chi nhánh về một 
số vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện để đóng 
góp tích cực, to lớn hơn vào hoạt động của hệ thống 
Vietcombank trong những năm tới.

Đại hội tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu 
BCH Đảng bộ Chi nhánh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 
gồm 11 đ/c; lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư 
Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.  

BCH Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch khóa IV 
nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã họp Hội nghị lần thứ nhất 
để bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy 
ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và 
báo cáo kết quả tại Đại hội. Đ/c Hồ Văn Tuấn - Ủy viên 
BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 
2015-2020, Giám đốc Chi nhánh trúng cử Bí thư Đảng 
ủy Vietcombank Sở giao dịch nhiệm kỳ 2020-2025.      

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng 
bộ Vietcombank lần thứ IV gồm 14 đại biểu chính thức 
và 1 đại biểu dự khuyết. 

Đ/c Hồ Xuân Trường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối 
DNTW (thứ 6 từ phải sang); đ/c Trần Việt Bắc – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 

Cơ quan Ngân hàng Trung ương (ngoài cùng bên trái) và đ/c Nghiêm Xuân Thành - 
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 7 

từ trái sang) tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch nhiệm kỳ 
2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Đoàn đại biểu Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch tham dự Lễ báo công dâng Bác

Đảng bộ Vietcombank Đà Nẵng 

Đảng bộ Vietcombank Quảng Nam

Bài: Nguyễn Hữu Đức; Ảnh: Phan Thanh Nam 

Bài & Ảnh: Bùi Thị Ngọc Tigôn

 23/05/2020
Vietcombank Quảng Nam tổ chức thành công Đại hội 

Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Vietcombank 

Quảng Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ đảng 
viên và người lao động đoàn kết, phấn đấu nỗ lực hoàn 
thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, hoàn thành đạt và vượt 
các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nổi bật là sự chuyển dịch 
mạnh mẽ trong cơ cấu tín dụng từ bán buôn sang bán 
lẻ, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, hiệu 
quả kinh doanh tăng trưởng cao. Qua đó, thu nhập của 
người lao động được cải thiện, đảng viên và người lao 
động yên tâm công tác, nỗ lực cống hiến hết mình cho sự 
phát triển của Vietcombank nói chung và Vietcombank 
Quảng Nam nói riêng.

Đại hội đã bầu BCH khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 
gồm 7 đ/c; bầu đ/c Võ Văn Đức - Ủy viên BCH Đảng 
bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-
2020, Giám đốc Chi nhánh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy 
Vietcombank Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.      

 23/05/2020

Đảng bộ Vietcombank Đà Nẵng tổ chức thành công 
Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 
chủ đề “Nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo; xây dựng 
Đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh quá 

BCH Đảng bộ Vietcombank Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020–2025 chụp ảnh 
lưu niệm với đại biểu

Đại hội giao BCH Đảng bộ Vietombank Quảng 
Nam nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại 
hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đảng bộ 
Vietcombank lần thứ IV sắp tới để hoàn thiện, triển khai 
chương trình hành động, các kế hoạch công tác để cụ thể 
hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.    

trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, 
tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả, khẳng định 
ngân hàng đứng đầu trên địa bàn về chất lượng và hiệu 
quả hoạt động kinh doanh”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo chính 
trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm 
điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; các tham 
luận của đại diện các Chi bộ. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Vietcombank Đà 
Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ đảng viên và 
người lao động đoàn kết, phấn đấu nỗ lực hoàn thành 
tốt nhiệm vụ kinh doanh, trong đó các chỉ tiêu chính 
như huy động vốn, cho vay, dịch vụ… đều đạt và vượt kế 
hoạch đề ra. 

Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH Đảng bộ 
Vietcombank Đà Nẵng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 
gồm 8 đ/c. 

Tại phiên họp lần thứ nhất BCH Đảng bộ đã bầu Bí 
thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Đ/c Nguyễn Quang Việt - Giám 
đốc Chi nhánh được bầu là Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 
2020-2025. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội 
đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV gồm 4 đại biểu 
chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

BCH Đảng bộ Vietcombank Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội
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 22-23/05/2020
Đảng bộ Vietcombank Hà Nội tổ chức thành công Đại 

hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự 
tham dự của các vị khách mời cùng toàn thể đảng viên 
Đảng bộ Chi nhánh.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Vietcombank Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, 
đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, 
bầu BCH Đảng bộ Vietcombank Hà Nội nhiệm kỳ 2020-
2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Vietcombank 
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng 
ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank đánh giá cao những nỗ 
lực, kết quả đạt được của Đảng bộ Vietcombank Hà Nội 
trong nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là vai trò tiên phong 
trong thực hiện các định hướng, chính sách. Đồng thời 
yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, BCH Đảng bộ Chi nhánh 
cần ban hành kịp thời chương trình hành động để thực 
hiện Nghị quyết, cụ thể hóa thành những kế hoạch hằng 
năm, bám sát định hướng của Vietcombank, tập trung 
mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được 
giao.

Đảng bộ Vietcombank Hà Nội

Bài: Trần Thị Thanh Hiền; Ảnh: Nguyễn Duy Hiếu

 24/05/2020

Đảng bộ Vietcombank Hoàn Kiếm đã tổ chức thành 
công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tiến hành các nội dung: Báo cáo tình hình 
đảng viên dự Đại hội, Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ 

 Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 4 từ 
trái sang) chúc mừng BCH Đảng bộ Vietcombank Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Vietcombank Hoàn Kiếm
Bài: Nguyễn Huyền Trang; Ảnh: Trương Duy Thái

nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng 
bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bầu cử BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 
2020-2025, Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu dự Đại hội 
Đảng bộ Vietcombank, Báo cáo kết quả Hội nghị BCH 
nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ nhất, công bố các chức 
danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Đại biểu tham dự Đại 
hội trình bày tham luận, Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Vietcombank 
Hoàn Kiếm đã đạt được những thành tựu rất đáng 
ghi nhận, hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu đã đề 
ra. Phát huy thành quả của nhiệm kỳ trước, Đảng ủy 
Vietcombank Hoàn Kiếm xác định phương châm hành 
động xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-2025: Tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Đại hội 
đề ra, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh 
doanh hằng năm và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu 
kinh doanh cả nhiệm kỳ...

BCH Đảng bộ Vietcombank Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt tại Đại hội

Hội nghị lần thứ nhất của BCH Đảng bộ Vietcombank 
Hà Nội cũng được tổ chức ngay trong ngày 23/05/2020. 
Hội nghị đã bầu ra Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, 
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 
Đảng ủy Chi nhánh.

 23-24/05/2020

Chi bộ Vietcombank Chí Linh tổ chức thành công Đại 
hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã đánh giá, kiểm điểm kết quả lãnh đạo của 
Chi bộ Chi nhánh nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, cũng như các giải pháp chủ 
yếu ở nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Cấp ủy khoá mới.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù mới được thành lập, Chi 
bộ Chi nhánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
toàn diện các mặt công tác, chú trọng lãnh đạo thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm; hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu được giao. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa hoạt động của Chi 
nhánh tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả, đóng 
góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế-xã hội của 
địa phương.

Tại Đại hội, đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy Vietcombank ghi nhận và biểu dương 
những kết quả đạt được của Chi bộ Vietcombank Chí 
Linh, mong muốn Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần 
đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, phấn đấu đạt nhiều 
thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Chi bộ Vietcombank Chí Linh

Đảng bộ Vietcombank Thái Bình

Bài & Ảnh: Hiệp Trần

Bài & Ảnh: Tô Thị Thúy

 23/05/2020

Đảng bộ Vietcombank Thái Bình tổ chức thành công 
Đại hội Đảng bộ Chi nhánh nhiệm kỳ 2020-2025 với 
chủ đề “Đoàn kết - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - 
Phát triển, phát huy mọi nguồn lực, ứng dụng nền tảng, 
công nghệ hiện đại, không ngừng nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của Vietcombank Thái 
Bình”. 

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Vietcombank Thái Bình 
đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Nhiệm 
kỳ 2020-2025, Đảng bộ phấn đấu xếp loại hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, 100% số Chi bộ hoàn thành nhiệm 
vụ, trong đó trên 90% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên; 50% số Chi bộ trở lên đạt trong sạch vững mạnh 

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ khóa I nhiệm kỳ 
2020-2025 với 03 đ/c, đ/c Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc Chi 
nhánh được bầu là Bí thư Chi bộ; bầu 02 đại biểu chính 
thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ 
cấp trên.

Đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank tặng hoa chúc mừng 
Chi ủy Vietcombank Chí Linh nhiệm kỳ 2020-2025 

xuất sắc; 100% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành 
nhiệm vụ, trong đó có trên 80% đảng viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, có từ 10-15% đảng viên đủ tư cách hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa mới, nhiệm kỳ 
2020-2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đ/c Nguyễn Hoài Đức (bên phải) – Bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh 
Thái Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội
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Đảng bộ Vietcombank Thành Công

Chi bộ Vietcombank Hà Thành

Bài: Đinh Hồng Hạnh, Ảnh: Nguyễn Ngọc Thức

Bài & Ảnh: Trần Minh Hoàng

 23/05/2020

Chi bộ Vietcombank Hà Thành long trọng tổ chức 
Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Chi bộ Vietcombank Hà Thành nhiệm kỳ 2015-2020, 
đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, 
đồng thời bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 
Chi nhánh nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi 
dự Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 
2020-2025.

Là Chi bộ mới thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn, 
trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Vietcombank Hà 
Thành đã lãnh đạo Chi nhánh đạt và vượt hầu hết các 
nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm 
kỳ 2015-2020. 

Phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những kết 
quả đạt được, sẵn sàng vượt qua khó khăn, toàn thể 
đảng viên, CBNV Vietcombank Hà Thành nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, nâng cao năng 
lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng Chi bộ 
trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Lê Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chi bộ Vietcombank Tây Hà Nội

Chi bộ Vietcombank Sài Thành 

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Bài: Lê Hồng Sâm; Ảnh: Trần Thủy Sơn

 28/05/2020

Chi bộ Vietcombank Tây Hà Nội tổ chức thành công 
Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh 
thần “Đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả” và quyết 
tâm xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
(thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vietcombank Tây Hà Nội nhiệm kỳ 

2020-2025

 31/05/2020
Chi bộ Vietcombank Sài Thành tổ chức thành công 

Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo 

cáo chính trị của BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo 
cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; 
Bầu cử BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Bí thư, 
Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu cử đại biểu 
dự Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 
2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Hồng Quang - Ủy viên Ban 
thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, 
Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank 
đã nêu ra những tồn tại, khó khăn khi toàn bộ nền kinh 
tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và chỉ đạo Chi bộ chú 
trọng vào việc phát triển đảng viên mới, tập trung nâng 
cao hiệu quả công tác bán buôn song hành với bán lẻ, 
tăng thu phí dịch vụ. 

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Vietcombank Sài Thành 
đã chỉ đạo Chi bộ triển khai thực hiện nghiệm túc các 
Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, NHNN và Ban Lãnh 
đạo Vietcombank. Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Chi 
bộ Vietcombank Sài Thành tiếp tục đoàn kết, tăng cường 
phối hợp, đề cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, 
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược của 
Vietcombank. 

Tại Đại hội, đ/c Nguyễn Văn Lành - Bí thư Chi bộ, 
Giám đốc Chi nhánh đã trình bày Báo cáo chính trị của 
Chi ủy Chi bộ Vietcombank Tây Hà Nội nhiệm kỳ 2015-
2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, 
chỉ đạo toàn thể CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ chính 
trị; hoàn thành tốt Đề án phát triển Chi nhánh đến năm 
2020 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của 
Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; qua đó đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Phùng Nguyễn Hải 
Yến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank đánh giá cao kết quả mà Chi bộ đã đạt 
được, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp 
tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp 
khắc phục hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm 
vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 
trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến 
hành bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại 
biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần IV.

Đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank 
(thứ 4 từ phải sang) chúc mừng BCH Đảng bộ Vietcombank Thành Công 

nhiệm kỳ 2020-2025

 23/05/2020

Đảng bộ Vietcombank Thành Công tổ chức thành 
công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Đại hội đã được tiếp thu ý kiến của đ/c Phạm Quang 
Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank 
đánh giá về công tác lãnh đạo của Đảng bộ Chi nhánh 
trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo, đặt ra nhiệm vụ 
cho BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới với những định hướng, 
mục tiêu rất cụ thể.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm 
túc, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí cao, Đại 
hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 
Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, các đại biểu đã thảo 
luận và đi đến thống nhất cao các mục tiêu về phương 
hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mà Nghị quyết 
Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 
gồm 7 đ/c. Đ/c Đậu Thị Thúy Vân - Bí thư Đảng ủy 
nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Chi nhánh được Đại hội 
tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới. Đại 
hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm những đ/c ưu tú, xứng 
đáng đại diện cho Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Hồng Quang, UV BTV Đảng uỷ, thành viên HĐQT, Giám đốc Khối nhân sự 
Vietcombank (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang) chụp ảnh cùng các đảng viên Chi bộ 

Vietcombank Sài Thành
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Chi Bộ Vietcombank Tuyên Quang 

Đảng bộ Vietcombank Quy Nhơn

Bài & Ảnh: Đặng Thị Thủy

Bài & Ảnh: Lê Hoài Nam

   28/05/2020

Chi bộ Vietcombank Tuyên Quang tổ chức thành 
công Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù Chi nhánh mới đi vào 
hoạt động được gần 2 năm, với nhiều khó khăn, thách 
thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng 
ủy Vietcombank, Chi bộ Vietcombank Tuyên Quang đã 

Đảng bộ Vietcombank Quy Nhơn tổ chức thành công 
Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bao gồm các nội dung chính: Thảo luận và 
thông qua các văn kiện, Báo cáo chính trị của BCH Đảng 
bộ nhiệm kỳ III, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ 
nhiệm kỳ III; Bầu cử BCH Đảng bộ nhiệm kỳ IV, Bầu cử 
đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên. 

Theo chương trình Đại hội, các đại biểu đã đồng thời 
tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu cử BCH Đảng 
bộ Vietcombank Quy Nhơn khóa IV, nhiệm kỳ 2020- 
2025 gồm 5 đ/c. Đ/c Nguyễn Văn Thúy - Bí thư Đảng 
ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã trúng cử Bí thư Đảng ủy 
Vietcombank Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Lê Quang Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
(ngoài cùng bên phải), đại diện Đảng ủy Vietcombak tặng hoa chúc mừng Đại hội

lãnh đạo Chi nhánh đạt được những kết quả đáng ghi 
nhận. Chi bộ đã thực hiện tốt, đầy đủ, nghiêm túc công 
tác phát triển, xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám 
sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được, đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, tiến 
hành bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 
2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ 
Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những kết 
quả đạt được, sẵn sàng vượt qua khó khăn, cùng với sự 
lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ, toàn thể đảng viên, CBNV 
Vietcombank Tuyên Quang nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, quyết 
tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm 
kỳ 2020-2025 đề ra. Chi ủy Chi bộ tiếp tục quán triệt các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đảng ủyKhối DNTW, Đảng 
bộ Vietcombank tới toàn thể đảng viên Chi bộ, tiếp tục 
triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong 
sạch, vững mạnh.

 BCH Đảng bộ Vietcombank Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025 
chụp ảnh lưu niệm với đại biểu

Đảng bộ Vietcombank Bắc Ninh 

Chi bộ Vietcombank Tây Sài Gòn 

Bài & Ảnh: Đỗ Thị Ánh Ngọc

Bài & Ảnh: Phạm Lê Minh Thùy

 30/05/2020

Đảng bộ Vietcombank Bắc Ninh tổ chức thành công 
Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ 
Vietcombank Bắc Ninh lãnh đạo cán bộ, đảng viên và 
người lao động đạt được nhiều thành tích trong hoạt 

 30/05/2020

Chi bộ Vietcombank Tây Sài Gòn tổ chức Đại hội Chi 
bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “Đoàn 
kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả” và quyết tâm xây dựng 
Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 
2015-2020 được trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Chi 
bộ Vietcombank Tây Sài Gòn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn 
thể CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; hoàn thành 
tốt Đề án phát triển Chi nhánh 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng BCH Đảng bộ 
Vietcombank Bắc Ninh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

động kinh doanh, hoàn thành đạt và vượt mức các mục 
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III đã đề ra. 

Đảng bộ Vietcombank Bắc Ninh xác định phương 
châm hành động xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-2025: Nâng 
cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, lãnh đạo đơn 
vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao; Hằng năm, 95-100% đảng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên, 3 Chi bộ hoàn thành tốt và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu cử và thông 
qua kết quả bầu BCH Đảng bộ Vietcombank Bắc Ninh lần 
IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đ/c; Lấy ý kiến Đại hội 
giới thiệu nhân sự Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 
bầu trực tiếp Bí thư. Đ/c Bùi Thị Ngọc Bích - Bí thư Đảng 
ủy khóa III, Giám đốc Chi nhánh tái đắc cử Bí thư Đảng 
ủy Vietcombank Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.      

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng 
bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX 
gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 

Đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) 
chúc mừng BCH Chi bộ khóa mới
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Chi bộ Vietcombank Thanh Hóa

Chi bộ Vietcombank Chương Dương

Bài & Ảnh: Lữ Anh Tuấn

Bài & Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

 31/05/2020

Chi bộ Vietcombank Thanh Hóa tổ chức thành công 
Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tiến hành các nội dung chính: Tổng kết, đánh 
giá hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo 
luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo 
văn kiện Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV; Bầu 
BCH Chi bộ Vietcombank Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-
2025; lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Chi bộ nhiệm 
kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Phạm Quang Dũng 
- Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 
Vietcombank đánh giá cao kết quả mà Chi bộ đã đạt 
được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đóng góp tích cực vào 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ 

Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 
Vietcombank (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Vietcombank 

Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội

Vietcombank, đồng thời tạo tiền đề để Chi nhánh tiếp 
tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong nhiệm kỳ 
tới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến 
hành bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại 
biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần 
IV. 

 30/05/2020

Chi bộ Vietcombank Chương Dương long trọng tổ 
chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chi ủy Chi bộ 
Vietcombank Chương Dương đã phát huy vai trò là 
hạt nhân chính trị, lãnh đạo Chi nhánh hoàn thành các 
chỉ tiêu hoạt động kinh doanh được giao, góp phần 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBNV, đóng 
góp vào kết quả phát triển chung của toàn hệ thống 
Vietcombank.

Phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những kết 
quả đạt được, sẵn sàng vượt qua khó khăn, cùng với sự 
lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ, toàn thể đảng viên, CBNV 
Vietcombank Chương Dương nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, quyết 
tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm 
kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục quán triệt 
các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Khối DNTW, 
Đảng bộ Vietcombank tới toàn thể đảng viên Chi bộ, tiếp 
tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong 
sạch, vững mạnh.

Đ/c Đinh Thị Thái - Ủy viên BTV Đảng ủy Vietcombank, Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với 

Chi ủy Vietcombank Chương Dương nhiệm kỳ 2020-2025 

 31/05/2020

Đảng bộ Vietcombank Hải Phòng tổ chức thành công 
Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của BCH Đảng 
bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và Báo cáo kiểm điểm của BCH 
Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Chi nhánh đã 
đảm bảo tính dân chủ, phát huy được vai trò của tổ chức 
đoàn thể, quần chúng, người lao động trong việc thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục giữ vững 
vị trí là một trong những chi nhánh xuất sắc nhất hệ 
thống Vietcombank và là ngân hàng số 1 trên địa bàn TP. 
Hải Phòng. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Chi nhánh đặt 
mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện 
của Đảng đối với hoạt động của đơn vị, tạo chuyển biến 
mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh, tiếp tục lãnh đạo tổ chức hoàn thành xuất sắc các 
nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Phạm Anh Tuấn - 
Ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT Vietcombank 
đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi 
nhánh trong việc chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc 
hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa 
II, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề, đề nghị BCH 
nhiệm kỳ mới tập trung để lãnh đạo Chi nhánh tiếp tục 
hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng bộ Vietcombank Hải Phòng

Chi bộ Vietcombank Phố Hiến

Bài & Ảnh: Vũ Thị Kim Vân

Bài & Ảnh: Thúy Hằng

 23/05/2020

Chi bộ Vietcombank Phố Hiến tổ chức thành công 
Đại hội Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận Báo cáo đánh 
giá tổng kết công tác chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua, 
đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; 
Đóng góp ý kiến tham luận như: “Phương pháp đổi mới, 
nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; “Sáng tạo trong 
công việc”, “Nâng cao chất lượng công tác Chi bộ với đời 
sống cán bộ nhân viên”…

Chi bộ đã bầu Cấp ủy khóa mới gồm những đ/c tiêu 
biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực lãnh đạo, 
bản lĩnh, trí tuệ để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội 
đã bầu 03 đ/c trong BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 
bầu 02 đại biểu tham dự Đại hội cấp trên.

Đ/c Bùi Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP. Hải Phòng (thứ 3 từ trái 
sang) và đ/c Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT Vietcombank 

(thứ 3 từ phải sang) tặng hoa BCH Đảng bộ Vietcombank Hải Phòng 
nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 
gồm 05 đ/c. Đ/c Lê Ngọc Thái - Giám đốc Chi nhánh, Bí 
thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Chức danh 
Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 
04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự 
Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần IV.

Đ/c Trương Lệ Hiền (bên trái) - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Kiểm soát 
Vietcombank tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi nhánh Phố Hiến nhiệm kỳ 2020-2025
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Chi bộ Vietcombank Nam Hà Nội

Đảng bộ Vietcombank Quảng Ngãi

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Hằng Nga

Bài & Ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phượng

 25/05/2020
Chi bộ Vietcombank Nam Hà Nội tổ chức thành công 

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe và thông qua 

Báo cáo chính trị Chi bộ, Báo cáo kiểm điểm Cấp ủy Chi 
bộ, Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội 
cấp trên,...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Cấp ủy cùng Ban Giám 
đốc đã tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Chi bộ 
tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của 
các cấp ủy đảng, chính quyền về phát triển kinh tế-xã hội 
ở địa bàn, về xây dựng Đảng và phát triển kinh doanh, 
phối hợp cùng chính quyền xây dựng kế hoạch, các chỉ 
tiêu, định mức... nhằm cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi 
kế hoạch được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Lê Hoàng Tùng - Ủy 
viên BCH Đảng bộ, Kế toán trưởng Vietcombank đánh 
giá cao kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 
2015-2020, đồng thời giao nhiệm vụ cho Chi bộ trong 

 30/05/2020

Đảng bộ Vietcombank Quảng Ngãi long trọng tổ chức 
Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày Dự 
thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH 

nhiệm kỳ tới tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm, có giải pháp khắc phục hạn chế, tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả trong hoạt động.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Chi ủy Chi bộ khóa II, 
nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đ/c; bầu 02 đại biểu chính 
thức dự Đại hội cấp trên; bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. 

nhiệm kỳ 2015-2020 với những nội dung chính: đánh 
giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-
2020, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2015-2020, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ 
và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.   

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Lê Quang Vinh - 
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank ghi nhận những kết 
quả của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được, 
đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, gợi mở 
những định hướng, nhiệm vụ mà BCH nhiệm kỳ mới 
phải triển khai để Chi nhánh vượt qua khó khăn, tiếp 
tục khẳng định là Chi nhánh dẫn đầu trên địa bàn, hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 
gồm 07 đ/c. Đ/c Võ Văn Linh - Bí thư Đảng ủy nhiệm 
kỳ 2015-2020, Giám đốc Chi nhánh được tín nhiệm 
bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng 
bầu đoàn đại biểu gồm 05 đ/c tham dự Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Vietcombank lần IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 BCH Đảng bộ Vietcombank Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Chi bộ Vietcombank Tân Sài Gòn

Chi bộ Vietcombank Bến Tre

Bài & Ảnh: Trúc Thanh

Bài & Ảnh: Châu Diễm

 30/05/2020

Chi bộ Vietcombank Bến Tre tổ chức thành công Đại 
hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham 
dự của các khách mời cùng toàn thể đảng viên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị 
của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2016-2020; Báo cáo kiểm 
điểm của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2016-2020; thảo luận 
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm 
kỳ 2020-2025, dự thảo Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vietcombank Bến Tre lần 
thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của 
Chi bộ là đẩy mạnh đổi mới về phương thức lãnh đạo, 
điều hành nhằm thích ứng linh hoạt với thị trường ngày 
một cạnh tranh, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ 

Đ/c Vũ Tiến Duật (ngoài cùng bên trái) - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank  
và đ/c Đặng Hoài Đức – UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài 

cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng (ngoài cùng bên trái) - Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên HĐQT 
Vietcombank tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vietcombank Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025

 17/05/2020

Chi bộ Vietcombank Tân Sài Gòn tổ chức Đại hội Chi 
bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo chính 
trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ lâm thời nhiệm kỳ 
2019-2020, thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý 
các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng 
bộ Vietcombank lần IV, nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Chi bộ Vietcombank Tân Sài Gòn lần thứ I, nhiệm kỳ 
2020-2025. 

Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ quyết tâm tạo 
được sức mạnh đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, 
đổi mới về phương thức lãnh đạo, điều hành nhằm phát 
triển nhanh và bền vững, thực hiện xuất sắc các nhiệm 
vụ, chỉ tiêu kinh doanh hằng năm và hoàn thành thắng 
lợi các chỉ tiêu kinh doanh đề ra cả nhiệm kỳ. 

Đại hội tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu Bí 
thư, Phó Bí thư Chi bộ Chi nhánh nhiệm kỳ 2020-2025; 
bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank 
lần thứ IV gồm 01 đại biểu đương nhiên, 01 đại biểu 
chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 

tiêu kinh doanh hằng năm và hoàn thành thắng lợi các 
chỉ tiêu kinh doanh đề ra cả nhiệm kỳ. 

Đại hội tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu 
Ban Chi ủy Chi bộ Vietcombank Bến Tre lần thứ I, nhiệm 
kỳ 2020-2025 gồm 03 đ/c, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi 
bộ; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank lần thứ IV gồm 01 đại biểu chính thức và 
01 đại biểu dự khuyết. 

Đ/c Lê Hoàng Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Kế toán trưởng Vietcombank (ngoài cùng 
bên phải) tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vietcombank Nam Hà Nội ra mắt Đại hội
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Đảng bộ Công ty Chứng khoán Vietcombank

Đảng bộ Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank

Bài: Lê Đình Tú; Ảnh: Dương Vinh Quang

Bài: Linh Chi; Ảnh: Đình Thuận

 30/05/2020
Đảng bộ Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) 

tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 
2020-2025.

Đại hội tiến hành các nội dung: Thông qua Báo cáo 
chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo 
luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ 
Vietcombank lần thứ IV; Bầu BCH Đảng bộ VCBS nhiệm 
kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV.

5 năm qua, Đảng bộ VCBS đạt được nhiều thành tựu 
đáng ghi nhận, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề 
ra. Về định hướng trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đã phân 
tích, thảo luận chiến lược hoạt động trình Chủ sở hữu 
phê duyệt với các nội dung trọng tâm là đổi mới mô 
hình kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tận dụng 
thế mạnh và tăng cường kết nối với hệ sinh thái của 
Vietcombank.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nghiêm Xuân 
Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank biểu dương về những 
thành quả đã đạt được, đồng thời lưu ý, quán triệt với 

 22/05/2020
Đảng bộ Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank tổ 

chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 
2020-2025 với sự tham gia của 45 đảng viên của 03 Chi 
bộ trực thuộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị 
của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm 
điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận 
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo văn kiện 
trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 
dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ 
IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ 
Công ty là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ 
vững mục tiêu chiến lược là phát triển Công ty trở thành 
công ty cho thuê tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Đảng bộ VCBS về một số vấn đề còn tồn tại, đặc biệt lưu 
ý Đại hội cần đi sâu phân tích, làm rõ những nguyên 
nhân chủ quan từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể để 
đạt hiệu quả cao trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ VCBS, nhiệm kỳ 
2020-2025 gồm 06 đ/c; lấy ý kiến Đại hội giới thiệu Bí 
thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần IV gồm 04 đại 
biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 

Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh (thứ 2 từ phải sang) - Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank, Chủ tịch HĐTV VCBS; đ/c Nguyễn Thanh Tùng (thứ 2 từ trái sang) - 

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cùng các đ/c thành viên tổ chỉ đạo công tác Đại hội 
tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ VCBS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã bầu cử và thông qua kết quả bầu BCH 
Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đ/c; bầu 
đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank 
lần IV gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự 
khuyết. 

 

Đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ ba từ 
trái sang) tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Chi bộ Vietcombank Long An

Đảng bộ Vietcombank Vĩnh Phúc

Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Bài: Trịnh Thùy Linh, Ảnh: Nguyễn Văn Thông

 05-06/06/2020
Chi bộ Vietcombank Long An tổ chức thành công Đại 

hội Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham 
dự của đại diện Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh Long An cùng 33 đảng viên.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo chính trị, gồm kết quả 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm 
kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2020-2025 cùng Báo cáo kiểm điểm Cấp ủy nhiệm kỳ 
2015-2020.

Đại hội đã được tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp các 
văn kiện Đại hội cũng như các bài tham luận, với nội 
dung hết sức sâu sắc, làm rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của 
Cấp ủy trong việc lãnh đạo Chi nhánh thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí 
thư Chi bộ, đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đ/c Đoàn 
Thái Sơn đạt 100% phiếu tín nhiệm, giữ chức vụ Bí thư 
Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội. Với 
phương châm “Luôn luôn lắng nghe nhân viên nói, nói 

Chi bộ cơ sở chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Đảng khối cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh Long An tại Đại hội

 Đ/c Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (thứ ba 
từ phải sang) tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Vietcombank Vĩnh Phúc khóa IV, 

nhiệm kỳ 2020-2025

 13/06/2020
Đảng bộ Vietcombank Vĩnh Phúc đã tổ chức thành 

công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đại hội đã nghe và thông qua dự thảo Báo cáo tổng 

kết của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phương 
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm 
điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội, các đại biểu đều nhất trí đánh giá cao 
Báo cáo tổng kết của BCH Đảng bộ, nêu ra vai trò của 
BCH Đảng bộ đối với việc lãnh đạo và chỉ đạo mọi mặt 
hoạt động của Đảng bộ, từ đó định hướng cho sự phát 
triển của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ 
khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đ/c và bầu đ/c 
Trần Văn Cúc làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phiên họp đầu tiên của BCH Đảng bộ khóa 
IV nhiệm kỳ 2020-2025, Cấp ủy đã bầu Bí thư Đảng ủy 
nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và 
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-
2025.

cho nhân viên hiểu và làm cho nhân viên tin”, Cấp ủy 
nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể Đảng viên, quần 
chúng trong toàn Chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn 
kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, kịp thời nắm bắt 
vận hội mới, vượt qua khó khăn thách thức, ra sức phấn 
đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 
2020-2025.
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Đảng bộ Vietcombank Hưng Yên

Đảng bộ Vietcombank Gia Lai

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Vân Trang 

Bài & Ảnh: Đinh Thị Mỹ Hạnh

 31/05/2020

Đảng bộ Vietcombank Hưng Yên tổ chức thành công 
Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 với 
tinh thần “Đoàn kết - Năng động - Đổi mới - Sáng tạo” 
và quyết tâm xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.

 13/06/2020

Đảng bộ Vietcombank Gia Lai đã tổ chức thành công 
Đại hội Đảng bộ Vietcombank Gia Lai lần thứ IV nhiệm 
kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết của BCH Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm 
kỳ 2020-2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ 
Chi nhánh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và sâu rộng các 
mặt hoạt động của Chi nhánh với tinh thần trách nhiệm 
và quyết tâm cao, đạt được nhiều thành tích nổi bật, là 
Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và 
nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ khóa IV 
nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 08 đ/c, bầu 02 đại biểu chính 
và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên. 

Đảng bộ Vietcombank Hưng Yên chụp ảnh cùng các vị đại biểu, khách quý

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Vietcombank Hưng 
Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CBNV hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị; hoàn thành tốt Đề án phát triển Chi 
nhánh đến năm 2020 và hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu kế hoạch của nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-
2020; qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2020-2025.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 
gồm 09 đ/c, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên lần 
thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, kế 
thừa những kết quả đạt được, sẵn sàng vượt qua khó 
khăn, cùng với sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, toàn thể 
Đảng viên, CBNV Vietcombank Hưng Yên nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, nâng cao năng 
lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Sáng 01/06/2020, BCH Đảng bộ Vietcombank Hưng 
Yên khóa II nhiệm kì 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần 
thứ nhất để bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng 
ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm 
tra và báo cáo kết quả Đại hội. Theo đó, đ/c Trần Mạnh 
Hùng - Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc 
Chi nhánh được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

BCH Đảng bộ Chi nhánh đã họp phiên thứ nhất 
bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm 
tra. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đ/c Đỗ Thị Việt 
Hằng - Giám đốc Chi nhánh được bầu giữ chức vụ Bí thư 
Đảng ủy.

Đ/c Đỗ Thị Việt Hằng (thứ 5 từ trái sang) được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy

 31/05/2020

Đảng bộ Vietcombank Vinh tổ chức thành công Đại 
hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với sự tham dự của 
toàn thể Đảng viên cùng đại diện Đoàn thanh niên và 
quần chúng ưu tú.

 16/06/2020

Chi bộ Vietcombank Thái Nguyên long trọng tổ chức 
Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Vietcombank 
Thái Nguyên đã lãnh đạo đảng viên, CBNV hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động đoàn thể, đưa 
Chi nhánh là một trong những đơn vị dẫn đầu khối ngân 
hàng trên địa bàn tỉnh. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, Chi bộ 
Vietcombank Thái Nguyên xác định phương hướng, mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 là hoàn 
thành các chỉ tiêu sau: Xây dựng trụ sở làm việc của Chi 
nhánh; Tổng nguồn vốn tăng trưởng bình quân 20%/ 
năm; Tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân 20%/ 
năm; Tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3-5) dưới 1%/ năm; Kết 

Đảng bộ Vietcombank Vinh

Chi bộ Vietcombank Thái Nguyên

Bài & ảnh: Phan Thị Hiền Lương

Bài & Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hoa 

Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương với tinh 
thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội 
đã thông qua Báo cáo chính trị, kết quả thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 
và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 cùng 
Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-
2020.

Đại hội đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp cho các 
văn kiện Đại hội cũng như các bài tham luận với nội 
dung sâu sắc, làm rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của Cấp ủy 
trong việc lãnh đạo Chi nhánh. Đại hội cũng đã thảo 
luận, đánh giá đầy đủ những thành tích đã đạt được, 
những tồn tại thiếu sót về sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH 
Đảng bộ và rút ra những kinh nghiệm thực tế.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết với nhiệm vụ 
trọng tâm xuyên suốt là tập trung đẩy mạnh việc lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức cơ 
sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới có đủ 
phẩm chất, năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 06 đ/c, bầu 
đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 02 đ/c. Tại phiên 
họp đầu tiên của BCH Đảng bộ, đ/c Lê Hồng Quảng được 
bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đ/c Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp phát biểu

quả kinh doanh tăng trưởng bình quân 15%/ năm; Thị 
phần tín dụng, huy động trên 5%.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 
03 đ/c vào Ban Chi ủy, đ/c Nguyễn Anh Tuấn giữ chức 
vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Vũ Tiến Duật, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) 
tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vietcombank Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025
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Chi bộ Vietcombank Kỳ Đồng Chi bộ Vietcombank Thủ Thiêm

Chi bộ Vietcombank Hà Nam Chi bộ Vietcombank Đông Bình Dương

Bài & Ảnh: Bùi Xuân Nam Bài & Ảnh: A.M

Bài & ảnh: Nguyễn Thị Ngọc QuỳnhBài & Ảnh: Dương Văn Long

 30/05/2020

Chi bộ Vietcombank Đông Bình Dương tổ chức phiên 
chính thức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-
2025.

Tại Đại hội, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo 
chính trị của Chi bộ giai đoạn 2018-2020. Đại hội đã 
lấy ý kiến đóng góp để thông qua Báo cáo chính trị và 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Chi bộ 
nhiệm kỳ I đã được dự thảo tại phiên trù bị. Đại hội cũng 
nghe các tham luận của phòng Khách hàng và Công đoàn 
cơ sở.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025, 
bầu cử Bí thư Chi bộ, bầu đại biểu chính thức và đại biểu 
dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Mỹ Hào - 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT 
Vietcombank đánh giá rất cao sự nỗ lực và tiềm năng 

 30/05/2020
Chi bộ Vietcombank Kỳ Đồng tổ chức thành công Đại 

hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày Dự 

thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH 
nhiệm kỳ 2015-2020 với những nội dung chính: đánh 
giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-
2020, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH nhiệm kỳ 
2015-2020, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ và các 
giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.   

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Phạm Anh Tuấn – 
Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐQT Vietcombank 
ghi nhận những kết quả của Chi bộ Vietcombank Kỳ 
Đồng nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được, đồng thời chỉ ra 
những hạn chế, khuyết điểm, gợi mở những định hướng, 
nhiệm vụ mà BCH nhiệm kỳ mới phải triển khai để Chi 
nhánh vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định là một 
trong những chi nhánh dẫn đầu trên địa bàn, hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đại hội đã bầu BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 
03 đ/c. Đ/c Trương Anh Tuấn - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 
2015-2020, Giám đốc Chi nhánh được tín nhiệm bầu 
làm Bí thư Chi ủy nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng bầu đoàn 
đại biểu gồm 02 đ/c tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Phạm Anh Tuấn – Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐQT Vietcombank 
(thứ 2 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Vietcombank Kỳ Đồng 

nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

phát triển của Chi nhánh, chỉ sau 2 năm thành lập đã đạt 
được những thành quả đáng khích lệ, đồng thời hy vọng 
Chi nhánh sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian 
tới.

Thay mặt BCH, ông Nguyễn Khánh Thắng - Bí thư 
Chi bộ đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy 
Vietcombank, khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ và Ban Lãnh đạo 
Vietcombank tin tưởng giao cho.

Đại diện Đảng ủy Vietcombank và NHNN Bình Dương tặng hoa chúc mừng 
các đ/c trúng cử BCH khóa I

 30/05/2020

Chi bộ Vietcombank Thủ Thiêm tổ chức thành công 
Đại hội đại biểu Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đ/c Nguyễn 
Văn Phương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh tổng 
kết những thành tích ấn tượng mà Chi bộ đạt được trong 
nhiệm kỳ 2015-2020: Quy mô tổng tài sản tăng 3,7 
lần so với đầu nhiệm kỳ, tăng trưởng bình quân 38%/
năm; đạt danh hiệu Chi bộ “Trong sạch vững mạnh”, Chi 
nhánh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh” (từ 
2017-2019).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Phùng Nguyễn Hải 
Yến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám 
đốc Vietcombank ghi nhận những thành tích của Chi bộ 
Vietcombank Thủ Thiêm, đồng thời quán triệt tới Chi 
bộ trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục bám sát chủ trương, 
định hướng chỉ đạo, kế hoạch nhiệm vụ của cấp trên 
trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải 
pháp khắc phục những hạn chế tồn tại, đoàn kết, phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 30/05/2020
Chi bộ Vietcombank Hà Nam long trọng tổ chức Đại 

hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Vietcombank Hà 

Nam đã bám sát, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, 
kết luận của Đảng các cấp, sự chỉ đạo của NHNN đến 
100% cán bộ, đảng viên, người lao động. Chi bộ chỉ đạo 
kịp thời công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi 
dưỡng chính trị và sắp xếp đội ngũ cán bộ đảng viên phù 
hợp, đảm bảo nâng cao năng suất lao động, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. 

Về công tác chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo 
sát sao các phòng trong đơn vị nỗ lực đẩy mạnh công 
tác huy động vốn, tăng trưởng dư nợ và kiểm soát chất 
lượng tín dụng; đa dạng hóa các sản phẩm ngân hàng, 
chú trọng công tác phát triển khách hàng mới và dịch vụ 
ngân hàng điện tử.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết 
quả nhiệm kỳ I, thống nhất các chỉ tiêu, phương hướng 
nhiệm kỳ II. Đại hội đã bầu Chi ủy khóa II, nhiệm kỳ 
2020-2025 gồm o3 đ/c; bầu Bí thư, Phó Bí thư trực 
tiếp tại Đại hội. Đ/c Nguyễn Quang Hưng - Giám đốc 
Chi nhánh tái đắc cử Bí thư Chi bộ với số phiếu bầu 
tuyệt đối.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu cử và thông qua kết 
quả bầu BCH Chi bộ Vietcombank Thủ Thiêm khóa I, 
nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đ/c, bầu trực tiếp tại Đại 
hội và thông qua kết quả bầu đ/c Nguyễn Văn Phương 
- Giám đốc Chi nhánh làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-
2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Vietcombank lần IV gồm 02 đại biểu chính thức và 01 
đại biểu dự khuyết.

Đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc 
Vietcombank tặng hoa chúc mừng BCH chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank 
tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vietcombank Hà Nam khóa II
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Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn 
vị gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban Kinh tế 

Trung ương, Văn phòng Chính phủ, đại diện các 
nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài 
nước; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh 
Thanh Hóa. Về phía Vietcombank có ông Phạm 
Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc, đại diện lãnh 
đạo một số phòng/ban thuộc TSC, lãnh đạo các chi 
nhánh Thanh Hóa, Nghi Sơn, Sở giao dịch tham dự 
sự kiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường 
trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh: "Sau hội nghị 
xúc tiến đầu tư hôm nay, tôi đề nghị các nhà đầu 
tư, doanh nghiệp, doanh nhân cần thực hiện đúng 
các cam kết đầu tư, ghi nhớ đầu tư; có chiến lược 
kinh doanh lâu dài tại tỉnh Thanh Hóa. Các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư cần đề cao ý thức, trách nhiệm 

trong công tác bảo vệ môi 
trường; trách nhiệm với xã 
hội và cộng động, bảo đảm 
phát triển bền vững; phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền để 
kịp thời giải quyết các vấn đề 
vướng mắc phát sinh".

Hội nghị xúc tiến đầu tư 
tỉnh Thanh Hóa năm 2020 có 
vai trò quan trọng, thiết thực, 
nhằm tuyên truyền, giới thiệu, 
quảng bá các tiềm năng, thế 
mạnh nổi bật và hấp dẫn, các 
cơ chế, chính sách thu hút đầu 
tư của tỉnh, kêu gọi các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước 
nghiên cứu đầu tư, tiến hành 
sản xuất, kinh doanh, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế-xã hội của tỉnh.

Tại sự kiện, Vietcombank đã tiến hành trao 
cam kết tài trợ vốn tín dụng cho 03 đơn vị 
gồm: Tập đoàn hóa chất Đức Giang, TCT đầu 
tư xây dựng và thương mại Anh Phát và Liên 
danh Tập đoàn Hokuetsu Nhật Bản và Tập đoàn 
Lee&Man. Đây là 03 trong số 31 dự án được 
trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư và ký ghi nhớ đầu 
tư, với tổng mức đầu tư tương đương 15 tỷ 
USD.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ luôn sát cánh, 
đồng hành và chia sẻ cùng nhà đầu tư trong 
suốt quá trình triển khai dự án, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sản xuất kinh 
doanh đạt hiệu quả cao nhất, góp phần phát 
triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Vietcombank góp phần mở rộng 
cơ hội đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa

Bài & Ảnh: Mỹ Trang

NGÀY 12/06/2020, UBND TỈNH THANH HÓA VÀ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU 
TƯ PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA 
NĂM 2020 VỚI QUY MÔ CẤP TỈNH. Đ/C TRƯƠNG HÒA BÌNH, ỦY VIÊN BỘ 
CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ THAM DỰ VÀ CHỈ 
ĐẠO HỘI NGHỊ. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 Đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông 
Phạm Mạnh Thắng (thứ 2, từ trái sang) - 

Phó Tổng Giám đốc trao cam kết tài trợ vốn 
tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ 

phần Ngoại thương Việt Nam cho các doanh 
nghiệp có dự án tại tỉnh Thanh Hóa

 PGS.TS Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc VNU-HCM (ngồi bên trái) và 
Ths. Thomas William Tobin – Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank ký kết Hợp đồng

Vietcombank & Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
hợp tác phát hành Thẻ đồng thương hiệu & 
cung cấp giải pháp thanh toán học phí điện tử

Bài & Ảnh: Lê Hồng Quang

NGÀY 03/06/2020, TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ KẾT 
“HỢP ĐỒNG HỢP TÁC PHÁT HÀNH THẺ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU 
VÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP THANH TOÁN HỌC PHÍ ĐIỆN TỬ GIỮA 
VIETCOMBANK VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH”.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank Nghiêm 
Xuân Thành cho biết: Đại 
học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

(VNU-HCM) hiện có hơn 69.000 
sinh viên, hơn 400 giáo sư, phó giáo 
sư và hơn 1.300 tiến sĩ, là đội ngũ 
trí thức, chính là những khách hàng 
thông thái, khách hàng mục tiêu 
phục vụ của Vietcombank.

“Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác 
phát hành Thẻ đồng thương hiệu 
và cung cấp giải pháp thanh toán 
học phí điện tử giữa VNU-HCM và 
Vietcombank thể hiện hành động 
của Vietcombank vì mục tiêu đó, 
cũng là ý chí hợp tác toàn diện của 
hai đơn vị. Sự kiện đánh dấu một 
cột mốc quan trọng trong hợp tác 
phát triển của mỗi bên, đồng thời 
mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển 

toàn diện và bền vững trong quá 
trình hoạt động của Vietcombank và 
VNU-HCM trong thời gian tới”, TS. 
Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS 
Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Giám đốc VNU-
HCM khẳng định: Chương trình Thẻ 
đồng thương hiệu mang logo của hai 
đơn vị là một dự án hoàn toàn mới 
về sự hợp tác giữa một cơ sở giáo 
dục đại học với một định chế tài 
chính, lần đầu tiên được triển khai 
tại VNU-HCM, với mục tiêu mang 
lại lợi ích cho cả hai bên và các bên 
liên quan. Việc liên kết cho ra đời 
sản phẩm chung giữa Vietcombank 
và VNU-HCM không chỉ mang lại sự 
tiện lợi, những ưu đãi đặc biệt dành 
riêng cho thầy cô, CBVC, sinh viên, 
cựu sinh viên của VNU-HCM, mà 

còn giúp cả hai tăng cường hiệu ứng 
quảng bá, gia tăng chỉ số nhận biết, 
nâng tầm và tăng giá trị thương hiệu 
của mình trong cộng đồng xã hội. 

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Hồng 
Vân - Giám đốc Trung tâm thẻ 
Vietcombank giới thiệu một số dịch 
vụ tiện ích của Vietcombank dành 
cho VNU-HCM và giới thiệu về Thẻ 
đồng thương hiệu Vietcombank - 
VNU-HCM. Thẻ đồng thương hiệu 
giữa Vietcombank và VNU-HCM sẽ 
mang lại rất nhiều tiện ích cho sinh 
viên, giảng viên, phục vụ việc học 
tập, giảng dạy, nghiên cứu và sinh 
hoạt trong môi trường của xã hội 
4.0.

Cũng tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn 
Minh Tâm - Phó Giám đốc VNU-HCM 
và Ths. Thomas William Tobin - 
Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank 
- đại diện 2 bên đã ký kết Hợp 
đồng Hợp tác. Sau nghi thức ký kết, 
Vietcombank đã trao tặng Thẻ đồng 
thương hiệu Vietcombank - VNU-
HCM cho đại diện các giảng viên của 
VNU-HCM.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
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Ngày 26/5/2020, tại Trụ sở Chi nhánh, 
Vietcombank Bình Dương đã tổ chức Lễ ký kết 
Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty cổ phần 
(CTCP) Khu công nghiệp Tân Bình.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thái Minh Quang 
- Giám đốc Vietcombank Bình Dương cho biết: “Trên 
nền tảng mối quan hệ hợp tác song phương đã được xây 
dựng từ năm 2015 đến nay, Viecombank Bình Dương tin 
tưởng Thỏa thuận này sẽ là cơ sở để hai bên phối hợp 
triển khai, cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác toàn diện, từ 
đó củng cố niềm tin và nâng mối quan hệ hợp tác giữa 
hai đơn vị lên một tầm cao mới”.

Đại diện CTCP Khu công nghiệp Tân Bình, ông Huỳnh 
Kim Nhựt - Tổng Giám đốc khẳng định lễ ký kết đánh 
dấu một bước tiến quan trọng, là thời điểm chín muồi, 
phù hợp nhất để hai đơn vị phát triển hợp tác sâu rộng, 
toàn diện hơn trên các mặt hoạt động. CTCP Khu công 
nghiệp Tân Bình mong muốn Vietcombank Bình Dương 
tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Công ty có thể tiếp cận, 
sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với hiệu quả 
cao nhất, đồng thời thông qua Vietcombank Bình Dương 
để tiếp cận các nhà đầu tư.

Vietcombank Bình Dương - Công ty 
cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình
ký thỏa thuận hợp tác 
toàn diện

Bài: Hoàng Vũ Tứ; Ảnh: Nguyễn Minh Tới

Ông Nguyễn Võ Duy Khương - Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương (bên phải) 
và ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc CTCP Khu công nghiệp Tân Bình (bên 

trái) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện dưới sự chứng kiến của Ban lãnh đạo các đơn vị 
tham gia lễ ký kết

Ngày 11/06/2020, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn 
ra Lễ công bố “Thỏa thuận hợp tác toàn diện 
giữa Trường ĐH Việt Đức và Vietcombank 
Tân Định”, đánh dấu một cột mốc quan trọng 

trong sự hợp tác của hai bên, đồng thời mở ra nhiều 
cơ hội phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Nhựt - Giám 
đốc Vietcombank Tân Định nhấn mạnh: “Sự hợp 
tác này là dấu mốc khẳng định mạnh mẽ cam kết 
duy trì hợp tác lâu dài, hiệu quả và cùng có lợi giữa 
Vietcombank và ĐH Việt Đức, đặc biệt trong việc 
phối hợp cung cấp các dịch vụ tài chính - ngân hàng 
tốt nhất cho các khách hàng là đội ngũ trí thức trẻ, 
nguồn lực đạt chuẩn quốc tế cho tương lai và sự 
phát triển của đất nước”. 

Cùng quan điểm trên, GS.TS Tomas Benz - Hiệu 
trưởng Trường ĐH Việt Đức chia sẻ: “Giảng viên 
và sinh viên Đại học Việt Đức sẵn sàng nỗ lực, cống 
hiến để cùng Vietcombank nghiên cứu sản phẩm 
mới, cũng như kiểm nghiệm tính phù hợp thị trường 
của các sản phẩm tài chính truyền thống, từ đó tối 
ưu hóa danh mục sản phẩm, đem lại hiệu quả cao 
nhất”.

Ngay từ những ngày đầu thành lập Trường ĐH 
Việt Đức, Vietcombank đã đồng hành và vinh dự 
được Trường chọn là đối tác tài chính chiến lược, 
liên tục trong suốt 10 năm qua.

Bài & Ảnh: Nguyễn Xuân Tín

Công bố thỏa thuận 
hợp tác toàn diện giữa 
Trường ĐH Việt Đức & 
Vietcombank Tân Định

Vietcombank Tân Định và Trường Đại học Việt Đức ký kết thỏa thuận hợp tác 
toàn diện

Diễn đàn là nơi các chuyên gia tài chính 
- chứng khoán, chuyên gia tư vấn cùng 
thảo luận, đánh giá và đề xuất các mô 
hình, giải pháp phát triển dịch vụ kinh 

doanh chứng khoán tại thị trường Việt Nam, 
đồng thời giới thiệu các thành tựu công nghệ 
thông tin mới nhằm hiện đại hóa ngành kinh 
doanh chứng khoán, nâng cao hiệu quả hoạt 
động, mức độ minh bạch và giảm thiểu rủi ro.

Được tổ chức kết hợp với Diễn đàn, Hội 
thảo Future Banking cũng hướng về một khía 
cạnh khác của chuyển đổi số, đó là việc các 
ngân hàng mở rộng sự kết nối với các công ty 
Fintech, qua đó đa dạng hóa sản phẩm, dịch 
vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hiện tại, 
nhiều ngân hàng Việt Nam xác định một cách 
chắc chắn rằng phát triển thành công mô hình 
ngân hàng mở thì mới thực sự tạo ra lợi thế 
cạnh tranh cho đơn vị. Hội thảo Future Banking 
là nơi các chuyên gia trong ngành giới thiệu, 

Vietcombank đồng hành cùng 
Diễn đàn Dịch vụ tài chính 
& Hội thảo Future Banking

Bài & Ảnh: Đặng Thành 

NGÀY 28/05/2020, TẠI HÀ NỘI, HIỆP HỘI KINH DOANH 
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM PHỐI HỢP VỚI TẬP ĐOÀN DỮ 
LIỆU QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM (IDG VIETNAM) TỔ CHỨC 
DIỄN ĐÀN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH & HỘI THẢO FUTURE 
BANKING. VIETCOMBANK LÀ ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG 
SỰ KIỆN.

trao đổi về mô hình ngân hàng mở cũng như 
một số giải pháp phát triển thanh toán không 
dùng tiền mặt, một số công nghệ góp phần gia 
tăng trải nghiệm khách hàng; giải pháp xây 
dựng, vận hành, bảo mật cho ngân hàng mở.

Tại sự kiện, bên cạnh các bài tham luận tiêu 
biểu, đại diện Vietcombank đã có bài trình bày 
quan trọng với chủ đề: “Cơ sở chia sẻ dữ liệu 
trong hợp tác ngân hàng với Fintech nhằm phát 
triển ngân hàng mở”, tập trung vào các điểm 
nhấn chính như: Tổng quan chung về ngân hàng 
mở; Thực tế triển khai tại Vietcombank; Một 
số kiến nghị đề xuất. Bài phát biểu của đại diện 
Vietcombank đã được nhiều khách mời và diễn 
giả tham dự Diễn đàn đánh giá cao.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều nội 
dung ý nghĩa đã được chuyển tải bởi các chuyên 
gia, các chính khách đến từ các tổ chức uy tín 
trong và ngoài nước. Cũng tại Diễn đàn, Ban Tổ 
chức đã trao kỷ niệm chương cho các nhà tài 
trợ/đồng hành cùng chương trình và các hạng 
mục giải thưởng dành cho các công ty kinh 
doanh chứng khoán.

Toàn cảnh Diễn đàn

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Mạnh Thắng (hàng 2, ngoài cùng 
bên trái cạnh lối đi giữa) tham dự Diễn đàn

Bà Phạm Châu Loan - Phó Trưởng phòng Dịch vụ Ngân hàng điện tử 
Vietcombank trình bày bài tham luận tại Diễn đàn
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Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank 

Ngày 28/05/2020, Đoàn thanh niên Vietcombank Long 
An tự hào được trao Chứng nhận và Giấy khen là cơ 
sở Đoàn tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 tại 
Hội nghị tuyên dương do Đoàn khối Cơ quan và Doanh 
nghiệp tỉnh Long An tổ chức.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn thanh niên Vietcombank Long 
An vinh dự là 1 trong 4 cơ sở Đoàn được phát biểu, giao 
lưu, chia sẻ kinh nghiệm, với chủ đề “Nhiệt huyết tuổi trẻ 
với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên”.

Bài & Ảnh: Minh Yến

Bài & Ảnh: Phạm Thị Kim Ngân

Ngày 25/05/2020, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong khuôn viên Phủ Chủ tịch, Đảng ủy Trụ sở chính 
(TSC) Vietcombank đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 29 

đảng viên mới thuộc các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ 
TSC.  

Lễ kết nạp đã diễn ra trong không khí trang trọng với 
phần công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng từ các đ/c Bí 
thư/Phó Bí thư Chi bộ và lời tuyên thệ trước Đảng kỳ của các 
quần chúng ưu tú.

Việc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ TSC đã 
được đổi mới trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, các đảng viên 
đã được tổ chức kết nạp tập trung với sự chứng kiến của hàng 
trăm đảng viên và quần chúng ưu tú TSC vào các dịp lễ lớn 
tại các địa danh lịch sử gắn với công cuộc dựng nước và giữ 
nước, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng và lòng 
tự hào dân tộc cho các đảng viên.

Ban Lãnh đạo Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng các đ/c Bí thư các Chi bộ, 
các đ/c đảng viên và đảng viên mới

kết nạp 29 đảng viên mới  

Đoàn thanh niên Vietcombank Long An 

nhận Giấy khen về học tập & 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh

Đ/c Phạm Thị Kim Ngân – Bí thư ĐTN Vietcombank Long An phát biểu tại 
hội nghị

5 chi nhánh Vietcombank tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị 
chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài: Lê Hồng Sâm; Ảnh: Trần Thuỷ Sơn

Ngày 07/06/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, 05 chi nhánh 
Vietcombank gồm: Sài Thành, Đông Sài Gòn, Tân 
Sài Gòn, Thủ Thiêm và Phú Nhuận đồng tổ chức 

thành công "Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với sự tham dự của 
gàn 400 đại biểu.

Thông qua hội nghị, CBNV đã nhận thức đầy đủ, 
sâu sắc về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, đồng 
thời học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người 
trong công tác ngân hàng. 

 Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe các báo cáo: 
Kết quả hoạt động kinh 
doanh, việc thực hiện chính 
sách với NLĐ và kết quả thực 

hiện dân chủ cơ sở tại Vietcombank; 
Hoạt động của Ban Thanh tra nhân 
dân năm 2019 và phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Vietcombank tiếp 
tục hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ 
đông đã đề ra, lợi nhuận cán mốc 
1 tỷ USD, thu nhập bình quân của 
NLĐ tiếp tục dẫn đầu hệ thống 
ngân hàng. Thành tựu nổi bật của 
Vietcombank đã minh chứng cho 
quá trình lao động nghiêm túc, trách 

Trụ sở chính Vietcombank tổ chức 
Hội nghị đại biểu Người lao động 
& Hội nghị Lao động giỏi, 
Lao động sáng tạo 2020

Bài: Xuyến Chi; Ảnh: Lê Hồng Quang

NGÀY 13/06/2020, TẠI HƯNG YÊN, TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK 
(TSC) ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO 
ĐỘNG (NLĐ) VÀ HỘI NGHỊ LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO 
NĂM 2020 VỚI SỰ THAM DỰ CỦA CÁC KHÁCH MỜI CÙNG 319 ĐẠI 
BIỂU LÀ LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG/ BAN/ TRUNG TÂM TSC VÀ ĐẠI 
BIỂU ĐƯỢC BẦU ĐẠI DIỆN CHO HƠN 2.300 CÁN BỘ, NLĐ TSC.

nhiệm, sáng tạo của Ban Lãnh đạo 
cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ 
của toàn thể NLĐ trong hệ thống, 
trong đó phải kể đến những đóng 
góp quan trọng của hơn 2.300 NLĐ 
TSC - cơ quan đầu não chỉ đạo mọi 
hoạt động của Vietcombank.

Tại Hội nghị, đ/c Phùng Nguyễn 
Hải Yến - Chủ tịch Công đoàn TSC đã 
giải đáp cũng như trả lời thỏa đáng 
các câu hỏi, đề xuất của NLĐ liên 
quan đến các nội dung nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động công đoàn 
cũng như khuyến khích, tạo động 
lực cả về vật chất, tinh thần để NLĐ 
tiếp tục cống hiến, phấn đấu hoàn 
thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã tiến hành bầu đại 
biểu dự Hội nghị đại biểu NLĐ 
Vietcombank năm 2020 gồm 48 đại 
biểu chính thức và 05 đại biểu dự 
khuyết.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban 
tổ chức cuộc thi “Nét đẹp văn hóa 
Vietcombank” TSC đã tổ chức trao 
giải cho 10 tác phẩm tiêu biểu trong 
tổng số 35 tác phẩm dự thi của các 
Tổ công đoàn gồm: 01 giải Nhất, 02 
giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải khuyến 
khích.

Tiếp theo Hội nghị NLĐ, Hội nghị 
Lao động giỏi, Lao động sáng tạo 
TSC năm 2020 đã nghe đ/c Nguyễn 
Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy TSC, 
thành viên HĐQT Vietcombank 
trình bày báo cáo tổng kết công 
tác thi đua khen thưởng 05 năm 
(2015-2020) và phương hướng 
công tác thi đua, khen thưởng giai 
đoạn 2020-2025 của TSC.

Tại hội nghị, Công đoàn TSC đã 
phát động thi đua năm 2020. Hội 
nghị đã bầu 5 đại biểu dự Hội nghị 
điển hình tiên tiến Vietcombank lần 
thứ V. 

Với tinh thần nghiêm túc, dân 
chủ, Hội nghị NLĐ và Hội nghị Lao 
động giỏi, Lao động sáng tạo TSC 
năm 2020 đạt được sự thống nhất 
cao đối với các nội dung thông qua 
tại hội nghị và thành công tốt đẹp.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng trao giải Nhất cuộc thi 
“Nét đẹp văn hóa Vietcombank” cho TCĐ Phòng QHCC
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Vừa qua, BCH Chi đoàn Vietcombank Quy Nhơn đã phát 
động chương trình “Ủng hộ các cháu cô nhi chùa Mỹ Hóa” tại 
xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, nơi đang nuôi 
dạy gần 20 cháu có hoàn cảnh hết sức đặc biệt và khó khăn.

Đoàn đã đến thăm hỏi và trao trực tiếp quà bằng hiện vật 
là nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, tủ quần áo,… với tổng 
giá trị hơn 20 triệu đồng cho chùa. Đây là số tiền Chi đoàn 
Vietcombank Quy Nhơn quyên góp được từ lòng hảo tâm và 
thiện nguyện của CBNV và người thân.

Nhân dịp Tết Thiếu nhi, ngày 01/06/2020, Vietcombank 
Thái Nguyên đã phối hợp với Phòng Công tác xã hội và 
Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 
tổ chức chương trình: Tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

Tại chương trình, Vietcombank Thái Nguyên đã trao 
tặng 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho 
các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 1 trường 
hợp bệnh nhi đặc biệt khó khăn hiện đang phải điều trị 
lọc máu. 

Những niềm vui trao đi, những tiếng cười nhận lại. 
Vietcombank Thái Nguyên hy vọng những món quà tuy 
nhỏ nhưng là niềm động viên kịp thời đối với các bệnh nhi 
và người thân, giúp các em thêm niềm vui, phấn khởi và có 
một ngày Tết Thiếu nhi thật ấm áp, ý nghĩa.

Ngày 31/05/2020, trong chương trình “Ngày hội của bé”, 
BCH Đoàn thanh niên Vietcombank Hoàn Kiếm đã đến thăm 
và tặng 60 phần quà bằng tiền mặt cho các bệnh nhi có hoàn 
cảnh khó khăn và 500 bữa ăn miễn phí hỗ trợ bệnh nhân tại 
Bệnh viện Nhi Trung ương.

Phát biểu tại buổi trao quà, đ/c Khổng Minh Hải - Bí thư 
Đoàn thanh niên Vietcombank Hoàn Kiếm bày tỏ mong 
muốn xoa dịu nỗi đau về bệnh tật, động viên tinh thần cho 
các bé đang điều trị tại Bệnh viện, đồng thời góp sức đồng 
hành cùng những mảnh đời khó khăn, mang lại sự tin tưởng 
và hy vọng cho các bệnh nhi và gia đình. 

Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm 
trong chuỗi các hoạt động ASXH được tổ chức đều đặn hằng 
năm tại Vietcombank Hoàn Kiếm.

 Vietcombank Hoàn Kiếm trao suất ăn từ thiện cho gia đình các bệnh nhi

Đại diện Vietcombank Thái Nguyên tặng quà các bệnh nhi

Ông Nguyễn Văn Thúy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Quy Nhơn (ở giữa) 
thăm hỏi các cháu cô nhi và động viên sư cô Minh Tâm – Trụ trì chùa Mỹ Hóa.

Chi đoàn Vietcombank Quy Nhơn

Vietcombank Thái Nguyên 

Vietcombank Hoàn Kiếm 

ủng hộ các cháu cô nhi tại chùa Mỹ Hóa

tặng quà các bệnh nhi tại Bênh viện 
Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

thăm và tặng quà bệnh nhân khó khăn 
tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Bài & Ảnh: Lê Hoài Nam

Bài & Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Bài & Ảnh: Phòng khách hàng

Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Vietcombank Quảng Bình (bên phải) trao 
bảng tượng trưng tặng 05 bộ máy vi tính và 01 máy in cho UBND xã Quảng Sơn

Vietcombank Quảng Bình 
trao tặng máy vi tính và máy in 
cho UBND xã Quảng Đông

Bài & Ảnh: Hoàng Quân

Vietcombank Thái Bình 
bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Bài & Ảnh: Tô Thị Thúy

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo do Vietcombank Thái Bình tài trợ

VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH KHÁNH THÀNH ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON

tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Bài & Ảnh: Phạm Thu Lan

Đ/c Hồ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch trao tặng kinh phí 
tài trợ xây dựng Điểm trường Mầm non Phú Văn cho lãnh đạo huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày 11/06/2020, Vietcombank Sở giao dịch phối 
hợp với UBND xã Bột Xuyên tổ chức lễ khánh thành và 
trao tặng điểm Trường Mầm non thôn Phú Văn, xã Bột 
Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Sau thời gian khẩn trương triển khai xây dựng, công 
trình đã chính thức được khánh thành và đi vào hoạt 
động với tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 1,3 tỷ đồng 
do Vietcombank Sở giao dịch tài trợ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đặng Văn 
Triều - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ 
Đức gửi lời cảm ơn sâu sắc và bày tỏ sự cảm kích trước 
tấm lòng của tập thể CBNV Vietcombank Sở giao dịch, 
đồng thời đánh giá việc trao tặng công trình cho thôn 
Phú Văn là một hành động đầy tính nhân văn, thể hiện 
nghĩa cử cao đẹp và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng 
của Chi nhánh.

Ngày 03/06/2020, tại xã Quảng Đông, huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình, Vietcombank Quảng Bình đã tổ chức 
Lễ trao tặng 05 bộ máy vi tính và 01 máy in, tổng trị giá trên 
54 triệu đồng cho UBND xã Quảng Đông. 

Tiếp nhận 05 bộ máy vi tính và 01 bộ máy in, ông Nguyễn 
Đức Hiền - Chủ tịch UBND xã Quảng Đông thay mặt chính 
quyền địa phương, cán bộ công chức của UBND xã gửi lời 
cảm ơn tới sự quan tâm sâu sắc của Vietcombank Quảng Bình 
đối với sự phát triển của xã. Trong điều kiện xã Quảng Đông 
còn nhiều khó khăn, thiếu kinh phí đầu tư trang thiết bị phục 
vụ công tác xây dựng chính quyền điện tử và tin học hóa việc 
giải quyết thủ tục hành chính, món quà của Vietcombank 
Quảng Bình rất thiết thực và ý nghĩa, giúp cán bộ chính 
quyền xã thuận lợi hơn trong công việc.

Trong tháng 6/2020, Vietcombank Thái Bình phối hợp 
với Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình và chính quyền địa 
phương tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia 
đình bà Nguyễn Thị Ái, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng. Với số tiền 
50 triệu đồng tài trợ từ Chi nhánh cùng sự hỗ trợ của bà 
con hàng xóm và địa phương, hộ gia đình bà Ái đã có 
được ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. 

6 tháng đầu năm 2020, Vietcombank Thái Bình đã 
thực hiện nhiều chương trình ASXH ý nghĩa như: Tặng 
quà Tết cho người nghèo, người có công; tài trợ trang 
thiết bị dạy học, sân chơi cho trường học; tặng ghế 
đá cho bệnh viện; ủng hộ công tác phòng chống dịch 
Covid-19; tài trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo...
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Bài & Ảnh: Tuyết Vân

Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Giàu
Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia hiến máu cứu người 

trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, BCH Công đoàn 
Vietcombank Vũng Tàu phối hợp với Chi đoàn Chi nhánh tích 
cực vận động đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên 
tham gia ngày hội “Hiến máu tình nguyện” đợt 7 năm 2020 do 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ 
Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Tp. Vũng 
Tàu tổ chức từ ngày 17-28/05/2020.

Trong các ngày 17/05, 18/05, 25/05 và 28/05, tại trụ sở 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã có 31 đoàn viên 
công đoàn và đoàn viên thanh niên đến từ các phòng, ban 
trực thuộc Chi nhánh tham gia với kết quả thu được 26 đơn 
vị máu (350ml).

Ngày 14/6, tại Lào Cai, Thành đoàn - Hội đồng 
Đội thành phố Lào Cai phối hợp với Câu lạc bộ Cờ vua 
Fansipan, Vietcombank Lào Cai tổ chức Giải cờ vua măng 
non tranh Cúp Vietcombank lần thứ I năm 2020.

Giải đấu quy tụ gần 400 vận động viên đến từ 41 
trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Lào Cai. 
Các kỳ thủ thi đấu ở những nội dung: 3 nhóm tuổi nam, 
3 nhóm tuổi nữ, 2 nhóm hỗn hợp với đủ lứa tuổi từ U8 
đến U15.

Sau 1 ngày tranh tài, Giải cờ vua măng non tranh Cúp 
Vietcombank lần thứ I năm 2020 đã khép lại thành công, 
với 8 bộ giải được trao cho các kỳ thủ xuất sắc, gồm 8 giải 
Nhất, 8 giải Nhì, 16 giải Ba và 60 giải Khuyến khích.

Ngày 16/6/2020, Vietcombank Nam Sài Gòn đã tổ chức Lễ 
bàn giao xe cứu thương và vật tư thiết bị y tế trị giá 1,255 tỷ 
đồng cho Bệnh viện Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Như Tưởng - Giám đốc 
Vietcombank Nam Sài Gòn bày tỏ vui mừng khi Chi nhánh đã 
được tập thể Bệnh viện tin tưởng, đón nhận để trở thành đối 
tác quan trọng, là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ tài chính 
toàn diện cho hoạt động của bệnh viện và toàn thể đội ngũ 
y bác sỹ, CBNV. Chi nhánh hy vọng sẽ đóng góp, hỗ trợ phần 
nào trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giúp Bệnh 
viện thực hiện công tác khám, chữa bệnh một cách hiệu quả. 

BS.CKII Trần Dư Đông - Giám đốc Bệnh viện Quận 7 trân 
trọng gửi lời cảm ơn đến Vietcombank Nam Sài Gòn, ghi nhận 
món quà có giá trị lớn, thiết thực phục vụ chữa bệnh, đáp ứng 
nhu cầu về vật tư trang thiết bị y tế, giúp nâng cao hiệu quả 
điều trị, khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Đoàn viên công đoàn và đoàn thanh niên Vietcombank Vũng Tàu tích cực tham gia 
hiến máu

Trao Giấy chứng nhận cho các đoàn vận động viên.

Bà Dương Thị Huyền Trâm – UV TT UBMTTQ TP.HCM – đứng thứ hai từ trái 
qua; BSCKII Trần Dư Đông – GĐ BV Quận 7– đứng thứ ba từ bên phải qua; 

đ/c Nguyễn Như Tưởng – GĐ Vietcombank Nam Sài Gòn – đứng thứ tư từ bên 
trái qua cùng các đ/c khác chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Vietcombank Vũng Tàu 

Vietcombank Nam Sài Gòn 

tham gia hiến máu tình nguyện

tài trợ xe cứu thương và trang thiết bị y tế 
cho Bệnh viện Quận 7

Giải cờ vua măng non
tranh cúp Vietcombank lần thứ I

Bài & Ảnh: Bùi Thị Anh Đào
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