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Thưa quý độc giả!
Tháng 4 với một chút nắng đầu hè và một chút lạnh “Nàng Bân” cuối xuân đủ để 

cho chúng ta cảm nhận sự giao mùa đặc trưng. Toàn ngành Ngân hàng đang cùng nhau 
hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam với niềm tự hào. Hòa 
trong không khí đó, Vietcombank chào tuổi mới – 53 năm xây dựng “Vietcombank – 
một giá trị, một thương hiệu lớn”. 

Tháng 4, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 9 năm 2016 được tổ chức thành công với niềm 
vui của các nhà đầu tư khi đón nhận kết quả kinh doanh ngoạn mục của Vietcombank 
trong năm 2015 và ngay trong Quý I/2016. Các nhà đầu tư cũng nhất trí cao với định 
hướng kinh doanh của Vietcombank năm 2016 với các chỉ số tăng trưởng mạnh và cả 
sự phát triển về chi nhánh trong hệ thống. Đối với Người lao động, tháng 4 này cũng 
là tháng mà Hội nghị Người lao động toàn hệ thống Vietcombank được tổ chức tại Hà 
Nội. Các ý kiến xoay quanh quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động đều được Người 
sử dụng lao động giải đáp thông qua đối thoại trực tiếp tại Hội nghị.

Tháng 4, tháng mở đầu cho một quý mới trong năm và Vietcombank cũng cung cấp 
“Không gian giao dịch công nghệ số” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Dịch vụ này 
khẳng định vị trí công nghệ ngân hàng số 1 của Vietcombank. Khách hàng được trải 
nghiệm và giao dịch tự phục vụ ngay chính bên trong ngân hàng. Vietcombank Digital 
Lab nằm trong tổng thể dự án xây dựng mô hình chi nhánh hiện đại Smart Branch theo 
chiến lược phát triển ngân hàng số của Vietcombank, thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ của 
Vietcombank cho công nghệ và khả năng ứng dụng công nghệ số trong cung ứng các 
dịch vụ ngân hàng với mục tiêu lớn nhất chính là hướng tới sự hài lòng cho khách hàng 
khi được trải nghiệm đồng nhất các dịch vụ trên tất cả các các kênh giao dịch của ngân 
hàng, từ truyền thống đến hiện đại.

Thưa quý độc giả,
Tháng 4 với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trên khắp hệ thống Vietcombank tiếp 

tục được Ban biên tập chuyển tải đến quý vị độc giả bằng nhiều bài viết phong phú 
trên Thông tin Vietcombank số 4/2016 (273), tháng 5/2016. Sắp tới chúng ta sẽ có 
một kỳ nghỉ lễ dài nhân dịp 30/4 và 1/5, chắc chắn sẽ có nhiều trải nghiệm và thú vị 
sau kỳ nghỉ này. Ban biên tập mong nhận được những chia sẻ về những trải nghiệm từ 
quý độc giả để cùng chia sẻ nhiều cảm nhận trên Thông tin Vietcombank.

Ban biên tập



30 - Vietcombank đồng hành cùng chương trình  
“Xuân Trường Sa” 2016

32 - Vietcombank khánh thành và bàn giao Trạm y tế 
xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

34 - Đoàn TN Vietcombank khởi công và bàn giao 
nhiều Công trình Thanh niên trị giá 350 triệu đồng

39 - Vietcombank Phú Yên nhận Cờ thi đua do UBND 
tỉnh trao tặng

52 - Chi bộ Vietcombank Nam Sài Gòn trong sạch, 
vững mạnh, tiêu biểu

58 - Vietcombank Thành Công về nguồn thăm quê Bác
72 - Mắm tép Quảng Bình
74 - Ngon ngọt canh tập tàng
75 - Ngày về
78 - Không đề tháng Tư

10 - Ủy ban kế hoạch ABA họp tại Hà Nội
12 - Đại hội đồng cổ đông thường niên 

lần thứ 9
14 - Hội nghị Đại biểu Người lao động 

năm 2016
18 - Vietcombank tổ chức “Lễ khởi động 

dự án Xây dựng và triển khai Khung 
Quản lý Rủi ro gian lận”

19 - Đoàn khối DNTW trao Kỷ niệm 
chương “Vì thế hệ trẻ” cho các đồng 
chí lãnh đạo và tuyên dương 5 chi 
đoàn tiêu biểu của Vietcombank

20 - Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện 
với Kowil Việt Nam

22 - Đảng ủy Vietcombank tổ chức  
thành công lớp bồi dưỡng nhận thức 
về Đảng

25 - Chi trả  quyền lợi bảo hiểm nhân thọ
26 - Vietcombank Đồng Tháp khánh thành 

Trụ sở PGD Sa Đéc

Vietcombank - 
một giá trị, 
một thương hiệu lớn

Không gian giao dịch 
công nghệ số lần đầu 
tiên tại Việt Nam -
Vietcombank 
Digital Lab

Giao hữu thể thao 
chào mừng 65 năm 
Ngân hàng Việt Nam
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Quá trình hình thành 
và các tổ chức tiền thân

Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký sắc lệnh số 15/SL thành 
lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. 
Sau khi hòa bình được lập lại ở 
miền Bắc, việc thiết lập quan hệ 
ngoại giao, quan hệ thương mại… 
với các nước được đặt ra. Vì vậy, Sở 
quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng 
quốc gia Việt Nam được thành lập 
theo Nghị định số 443/TTg ngày 
20/01/1955 của Thủ tướng Chính 
phủ nhằm tham mưu cho chính 
phủ về công tác quản lý ngoại tệ, 
vàng bạc, thực hiện thanh toán mậu 
dịch, phi mậu dịch giữa Việt Nam và 
các quốc gia trên thế giới. Tiếp đó, 
ngày 26/10/1961 Chính phủ ra Nghị 
định số 171/CP đổi tên Ngân hàng 
Quốc gia Việt Nam thành Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó 
có Cục Ngoại hối, thay cho Sở Quản 
lý ngoại hối trước đây. Đây là bước 
phát triển, tạo tiền đề thành lập 
ngân hàng chuyên doanh và nghiệp 
vụ ngân hàng đối ngoại sau này.

Để phù hợp với tập quán quốc tế 
về hoạt động ngân hàng đối ngoại, 
ngày 30/10/1962 Hội đồng Chính 
phủ ra Nghị định số 115/CP thành 
lập Ngân hàng Ngoại thương Việt 
Nam với nhiệm vụ kinh doanh ngoại 
hối, thanh toán quốc tế, tín dụng 
quốc tế, cho vay ngoại thương; 
Tham gia quản lý ngoại hối, góp 
phần bảo vệ tiền tệ và tài sản nhà 
nước, tăng cường mở rộng quan 
hệ kinh tế, chính trị và giao lưu văn 
hóa với nước ngoài. Sau một thời 
gian chuẩn bị, ngày 1/4/1963 Ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam chính 
thức đi vào hoạt động, và cũng kể 
từ đó thương hiệu Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam chính thức ra đời.

nhiệm vụ cao cả với tổ quốc 
và những mốc son chói lọi

Thời kỳ đầu từ 1963 - 1977, 
Vietcombank với vai trò độc quyền 
về hoạt động ngân hàng đối ngoại 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
mà Chính phủ, ngành Ngân hàng 
giao phó, vừa đáp ứng nhu cầu 
ngoại tệ cho nền kinh tế của hậu 
phương miền Bắc, vừa làm trọn 

nhiệm vụ cung ứng ngoại tệ cho 
chiến trường miền Nam, hoàn thành 
sự nghiệp thống nhất đất nước mà 
tiêu biểu là hoạt động của B29. 

Cùng với các giải pháp hết sức táo 
bạo của chiến tranh nhân dân do 
Đảng ta mà trực tiếp là Ban Kinh tế 
Trung ương Cục miền Nam tổ chức 
và chỉ đạo, giải pháp thanh toán đặc 
biệt do B29 thực hiện đã có ý nghĩa 
lớn giúp cho việc cung cấp cho 
chiến trường miền Nam một số vật 
tư kỹ thuật, kể cả vũ khí, đạn dược 
ngay tại chỗ. Kết quả trong các năm 
cuối của cuộc chiến tranh, B29 đã 
thực hiện việc thanh toán đặc biệt 
an toàn cho hàng trăm chuyến hàng 
trị giá hàng trăm triệu USD. Đây là 
một chiến công thầm lặng trong 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 
mà Cục Ngoại hối, Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam có vinh dự được 
tham gia.

Ngoài ra trong quá trình tiếp nhận 
vốn ngoại tệ từ nước ngoài về đến 
khi đưa ngoại tệ chi viện vào miền 
Nam, B29 đã vận dụng linh hoạt các 
nghiệp vụ, chuyển đổi ngoại tệ này 
sang ngoại tệ khác, tranh thủ điều 
chuyển vốn từ ngân hàng không 
trả lãi sang ngân hàng trả lãi, ngân 

Sự kiện Sự kiện

hàng trả lãi thấp sang ngân hàng trả 
lãi cao đã thu được khoản lãi gần 21 
triệu USD, tăng thêm nguồn viện trợ 
cho chiến trường.

Sau ngày miền Nam giải phóng, 
bằng nhiều biện pháp tích cực, có 
hiệu quả, Ngân hàng Ngoại thương 
đã nhanh chóng tiếp quản hệ thống 
ngân hàng của chế độ cũ, thu về 
cho quốc gia một khối lượng tài sản, 
vốn lớn đang nằm ở nước ngoài, 
đấu tranh với các ngân hàng nước 
ngoài trong việc chuyển các tài 
khoản đứng tên ngân hàng quốc 
gia ngụy quyền Sài Gòn vào tài 
khoản đứng tên NHNN Việt Nam ở 
nước ngoài để sau khi bình thường 
hóa quan hệ với Hoa Kỳ, đã thu về 
hàng trăm triệu USD, góp phần vào 
công cuộc khắc phục hậu quả sau 
chiến tranh, phát triển kinh tế xã hội 
đất nước.

Khẳng định vị thế ngân hàng 
chủ đạo trong giai đoạn 
đổi mới

Bước vào thời kỳ đổi mới, từ 
những năm 90, cùng với việc ra 
đời các Pháp lệnh về ngân hàng, 
sau này là 2 bộ luật ngân hàng, 
Vietcombank đã đi tiên phong trong 
việc xây dựng và thực hiện Đề án tái 
cơ cấu nhằm đổi mới toàn diện tổ 
chức, hoạt động Vietcombank. Danh 
mục đầu tư của Vietcombank được 
chuyển đổi theo hướng tập trung và 
phục vụ cho các dự án lớn và trọng 
điểm, hỗ trợ tích cực cho các thành 
phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất 
kinh doanh góp phần không nhỏ 
cho tăng trưởng kinh tế đất nước 
thời bấy giờ.  

Quán triệt tinh thần của Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ IX là “chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế và khu vực theo 
tinh  thần phát huy tối đa nội lực, 
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc 
tế”, Vietcombank đã từng bước 
thoát khỏi tư duy bao cấp, vượt qua 
những rào cản cơ chế để tiếp cận, 
hội nhập với thị trường tài chính 
- tiền tệ thế giới; đi đầu trong việc 
thực hiện vai trò hỗ trợ xuất khẩu 
cho các doanh nghiệp trong nước, 
gương mẫu trong thực thi chính 

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phía sau là Trụ sở chính Vietcombank  Ảnh: Duy Thanh

ngày 1/4/1963 ngân hàng ngoại 
thương Việt nam chính thức đi vào hoạt 
động và cũng kể từ đó thương hiệu 
ngân hàng ngoại thương Việt nam 
chính thức ra đời.

TS. Nghiêm XuâN ThàNh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Vietcombank - một giá trị, 
một thương hiệu lớn
Hơn 50 năm phát triển và trưởng thành, lịch sử Vietcombank gắn bó mật thiết với công cuộc đấu tranh giành 
độc lập và xây dựng phát triển kinh tế xã hội của đất nước Việt Nam. Lịch sử ấy thấm đẫm công sức và cả sự 
hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ Vietcombank, chất chứa khát vọng, niềm tin và tình yêu của hàng vạn con 
người. Không thể kể hết những sự kiện, không thể điểm hết những khuôn mặt đã làm nên lịch sử nhưng tất 
cả đã cùng xây dựng nên một giá trị, một thương hiệu lớn mang tên Vietcombank.

chào mừng 65 năm thành lập ngân hàng việt nam và 53 năm thành lập viEtcomBanK 

TS. Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank  Ảnh: CTV
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sách của NHNN, góp phần ổn định 
tiền tệ, kiềm chế lạm phát, điều 
hành tỷ giá và tăng cường dự trữ 
ngoại tệ quốc gia. Vào đầu những 
năm 90, Vietcombank đã chính 
thức tham gia vào thị trường tiền 
tệ thế giới, gia nhập tổ chức SWIFT; 
là thành viên của Hiệp hội ngân 
hàng châu Á, tổ chức thẻ quốc tế 
và là ngân hàng đầu tiên tại Việt 
Nam phát hành các loại thẻ tín 
dụng quốc tế như Master Card, Visa. 
Bên cạnh đó, Vietcombank đã tăng 
cường đầu tư, hiện đại hoá, nâng 
cao trình độ công nghệ, đa dạng 
hoá sản phẩm dịch vụ, mở rộng 
hoạt động sang các lĩnh vực khác 
bằng việc thành lập các công ty liên 
doanh, các công ty trực thuộc. Với 
lợi thế về nguồn vốn, đặc biệt là vốn 
ngoại tệ, Vietcombank đã tham gia 
tài trợ vốn cho hàng loạt các dự án 
thuộc các lĩnh vực then chốt phục 
vụ các dự án trọng điểm phát triển 
của quốc gia như điện lực, dầu khí, 
hàng không, viễn thông.

Không chỉ đảm bảo an toàn, 
hiệu quả cho hoạt động của mình, 
trong những thời điểm khó khăn 
của ngành ngân hàng Việt Nam, 
thực hiện chỉ đạo của Chính phủ 
và NHNN, Vietcombank còn tham 
gia vào việc chấn chỉnh, củng cố, 

kiểm soát và xử lý một số NHTM cổ 
phần. Với sự hỗ trợ hiệu quả của 
Vietcombank về nguồn vốn, nhân 
lực cũng như các giao dịch nghiệp 
vụ, các ngân hàng này đã vượt qua 
được những thời điểm khó khăn 
nhất của thị trường để từng bước 
ổn định và vươn lên. 

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng 
được biết đến là doanh nghiệp tiêu 
biểu trong các hoạt động cộng 
đồng với nhiều chương trình an sinh 
xã hội có ý nghĩa lớn, tập trung vào 
các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ 

người nghèo, gia đình chính sách…, 
được cộng đồng xã hội đánh giá 
cao, thương hiệu Vietcombank nhờ 
đó càng trở nên gần gũi với các 
doanh nghiệp, dân cư và cộng đồng 
xã hội.

Những đóng góp của 
Vietcombank đã được Đảng, Nhà 
nước, nhân dân ghi nhận bằng 
nhiều danh hiệu và phần thưởng 
cao quý, được cộng đồng tài chính 
thế giới tôn vinh với danh hiệu 
“Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” liên 
tục trong nhiều năm qua.

những Bước chuyển mình lịch 
sử và định hướng tương lai

Vietcombank đã vinh dự được 
lựa chọn là đơn vị đi tiên phong 
trong ngành ngân hàng về thực 
hiện chủ trương cổ phần hóa DNNN 
của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. 
Ngày 26/12/2007 đã trở thành một 
dấu mốc quan trọng của hệ thống 
Vietcombank khi đợt phát hành cổ 
phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) 
đạt kết quả thành công hơn mức kỳ 
vọng, cổ phiếu VCB đã nhanh chóng 
trở thành cổ phiếu hàng đầu trong 
các cổ phiếu ngân hàng kể từ đó 
đến nay.

Tiếp đó, vào tháng 9/2011, 
Vietcombank còn tạo một bước 
ngoặt quan trọng thông qua việc 
ký kết Hợp đồng cổ đông chiến 
lược với Mizuho Corporate Bank 
thuộc Tập đoàn Tài chính Mizuho 
- Tập đoàn tài chính lớn thứ ba tại 
Nhật Bản và thứ 20 trên thế giới. 
Việc bán cổ phần chiến lược của 
Vietcombank đã trở thành thương 
vụ M&A lớn nhất khu vực trong 
năm, là minh chứng cho niềm tin 
của nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm 
năng và tương lai phát triển của 
thị trường tài chính Việt Nam nói 
chung, của Vietcombank nói riêng.

Ngày 1/4/2013, Vietcombank đã 
tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành 
lập (1963-2013) và đón nhận Huân 
chương Độc lập Hạng Nhất do Đảng 
và Nhà nước trao tặng. Nhân sự kiện 
đặc biệt này, Vietcombank cũng đã 
chính thức công bố hệ thống nhận 
diện thương hiệu mới với thông 
điệp “Chung niềm tin vững tương 

lai”, khẳng định sự đổi mới toàn diện 
của Vietcombank cả về hình ảnh và 
chất lượng hoạt động để tiếp tục 
phát triển bền vững, giữ vững vị thế 
là ngân hàng hàng đầu trong nước 
và từng bước vươn xa trên trường 
quốc tế, khẳng định cam kết của 
Vietcombank luôn sẵn sàng đồng 
hành cùng khách hàng trên con 
đường hướng tới tương lai.

Giai đoạn 2013 - 2015 ghi nhận 
dấu ấn chuyển mình, bứt phá 
ngoạn mục của Vietcombank khi 
ngân hàng đã có sự tăng trưởng 
ấn tượng về quy mô và hiệu quả 
kinh doanh. Cùng với đó, đã vừa 
tập trung triển khai hiệu quả Đề 
án tái cơ cấu theo chỉ đạo của 
Chính phủ và NHNN vừa triển 
khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều 
dự án nâng cao năng lực quản trị, 
hoạt động nhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh, tạo nền tảng vững 
chắc cho một giai đoạn phát triển 
mới, hội nhập quốc tế, góp phần 
hiện thực hóa tầm nhìn và mục 

tiêu chiến lược đến năm 2020 là 
xây dựng Vietcombank trở thành 
ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một 
trong 300 tập đoàn tài chính lớn 
nhất toàn cầu, được quản trị theo 
các thông lệ quốc tế tốt nhất. 

đưa thương hiệu, văn hóa 
viEtcomBanK tiếp tục vươn xa

Trong suốt quá trình hoạt động 
của mình, Vietcombank luôn xác 
định rõ và hướng tới việc xây dựng 
một ngân hàng hoạt động chuẩn 
mực, tuân thủ các quy định của 
pháp luật và bắt nhịp với các thông 
lệ quốc tế, đảm bảo hoạt động 
an toàn và bền vững. Uy tín, chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của 
Vietcombank không chỉ được bạn 
bè và khách hàng trong nước đánh 
giá cao mà còn được cộng đồng 
quốc tế ghi nhận.

Vietcombank trong mắt khách 
hàng, cổ đông, nhà đầu tư là một 
ngân hàng hiện đại, tin cậy, chuẩn 
mực, chuyên nghiệp, có khả năng 

đáp ứng một cách tổng thể các 
dịch vụ với chất lượng tốt nhất, là 
ngân hàng luôn minh bạch thông 
tin, hoạt động an toàn, hiệu quả 
và được quản trị theo các thông 
lệ quốc tế. Nói đến Vietcombank 
cũng là nói đến một ngân hàng có 
hạ tầng công nghệ tiên tiến hiện 
đại, có đội ngũ cán bộ lành nghề, 
tận tâm, gần gũi và luôn sẵn sàng 
sẻ chia.  

Hơn 50 năm dựng xây, phát triển 
và cống hiến không chỉ tạo nên 
một thương hiệu lớn mang tên 
Vietcombank mà còn tạo dựng nên 
một văn hoá Vietcombank, một cốt 
cách Vietcombank rất đáng tự hào 
với những đặc trưng riêng có: Tin 
cậy, Chuẩn mực, Sẵn sàng đổi mới, 
Bền vững và Nhân văn. Thương 
hiệu và Văn hóa chính là những 
nhân tố đã tạo nên sức mạnh, giúp 
Vietcombank vượt qua những bước 
thăng trầm cùng lịch sử, luôn vươn 
đến những đỉnh cao mới, với những 
thành công tiếp nối thành công. q

Với thông điệp 
“Chung niềm 
tin vững tương 
lai”, khẳng 
định sự đổi mới 
toàn diện của 
Vietcombank 
cả về hình ảnh 
và chất lượng 
hoạt động để 
tiếp tục phát 
triển bền vững, 
giữ vững vị thế 
là ngân hàng 
hàng đầu.

Sự kiện Sự kiện

Trụ sở chính Vietcombank  Ảnh: CTV

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank  Ảnh: CTV

Trung tâm Dịch vụ khách hàng của Vietcombank  Ảnh: CTV
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Sự kiện Sự kiện

Tại phiên họp, các đại biểu 
đã tập trung thảo luận các 
nội dung liên quan đến 
công tác chuẩn bị cho kỳ 
họp Hội nghị thường niên 

Hiệp hội Ngân hàng Châu Á lần thứ 
33. Theo đó, Vinpearl Hạ Long Resort 
đã được vinh hạnh lựa chọn làm địa 
điểm tổ chức Hội nghị vào các ngày 
10 - 11/11/2016. 

Bên cạnh đó, phiên họp cũng đã 
xem xét và phê duyệt: (i) chương 
trình công tác năm 2016 của Uỷ ban 
tư vấn chính sách của ABA; (ii) báo 

cáo kế hoạch hoạt động của ABA 
giai đoạn 2016 - 2017 với một số nội 
dung chính như: công tác tư vấn 
chính sách, các chương trình đào tạo; 
phê duyệt việc ABA tham dự Đại hội 
thường niên Ngân hàng phát triển 
Châu Á – ADB (với tư cách khách mời) 

diễn ra tại Frankfurt – Đức từ ngày 
2 - 5/5/2016; thông báo kết quả việc 
ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa 
ABA với Hiệp hội Ngân hàng Nhật 
Bản.

Phát biểu tại phiên họp, ông 
Nghiêm Xuân Thành - Phó Chủ tịch 
ABA, Chủ tịch HĐQT Vietcombank 
bày tỏ sự tin tưởng phiên họp của Ủy 
ban kế hoạch ABA sẽ đưa ra những 
thảo luận tích cực nhằm đóng góp 
cho sự phát triển và thịnh vượng của 
ABA nói chung và của các ngân hàng 
trong khu vực nói riêng.

Trong khuôn khổ chương trình, 
đoàn công tác của ABA do ông Daniel 
Wu, Chủ tịch ABA dẫn đầu cũng đã 
đến chào xã giao Ban lãnh đạo Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp đó, các 
đại biểu tham dự sẽ tham gia chuyến 
khảo sát thực tế tại địa điểm dự kiến 
tổ chức Hội nghị thường niên ABA tại 
Vinpearl Hạ Long Resort, tỉnh Quảng 
Ninh (Việt Nam) - một trong những 
kỳ quan thiên nhiên được UNESCO 
công nhận là di sản thế giới.

Thông cáo báo chí của ABA sau 
phiên họp cho biết: Mục tiêu của ABA 
là tạo ra một sân chơi chung để hỗ 

trợ sự phát triển của ngành tài chính 
- ngân hàng trong khu vực cũng như 
xúc tiến hợp tác quốc tế. Để đạt được 
mục tiêu này, ABA định kỳ hàng năm 
tổ chức Hội nghị thường niên để các 
tổ chức thành viên giao lưu, cập nhật 
các thay đổi trong khu vực cũng như 
tiếp cận cơ hội hợp tác kinh doanh 
mới. Ngoài ra, ABA còn thường xuyên 
tổ chức hội thảo tại các nước trong 
khu vực, tạo điều kiện cho các thành 
viên trao đổi quan điểm của mình về 
các vấn đề quan trọng trong ngành 
cũng như hỗ trợ Hiệp hội trong hoạt 
động tư vấn chính sách. Thành viên 

của ABA có cơ hội tham gia rất nhiều 
các khóa đào tạo cao cấp về quản trị 
ngân hàng do Hiệp hội khởi xướng.

Hội nghị thường niên ABA 2016 
do Vietcombank phối hợp tổ chức 
dự kiến quy tụ khoảng 250 đại diện 
cấp cao từ các NHTM và đại diện cơ 
quan quản lý từ các nước Châu Á - 
Thái Bình Dương. Với chủ đề và các 
chủ điểm đã được xác định, Hội nghị 
thường niên ABA lần thứ 33 không 
đơn thuần chỉ là cơ hội mở rộng hợp 
tác thương mại giữa các đơn vị thành 
viên mà hướng tới hỗ trợ Hiệp hội 
trong việc tư vấn, định hình các chính 
sách có ảnh hưởng quan trọng đến 
sự phát triển chung của toàn khu vực.

Được thành lập vào tháng 10/1981, 
Hiệp hội Ngân hàng Châu Á hiện là tổ 
chức quy tụ nhiều Ngân hàng/ĐCTC 
nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương. Hiệp hội hiện có 80 hội viên 
là các ngân hàng hàng đầu đến từ 
26 quốc gia trong khu vực. Tại Việt 
Nam, 5 ngân hàng là thành viên ABA 
gồm: Vietcombank, BIDV, Agribank, 
Vietinbank và Eximbank.

Ông Nghiêm Xuân Thành Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank hiện đang giữ 
cương vị Phó Chủ tịch HĐQT ABA. q

Toàn cảnh phiên họp Ủy ban Kế hoạch ABA tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam  Ảnh: Lê Hưng

Lê hưNg

ủy ban Kế hoạch aBa 
họp tại hà nội
Sáng 8/4/2016, tại thủ đô Hà Nội - Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA) đã tổ chức phiên họp Uỷ 
ban Kế hoạch với sự tham dự của ông Daniel Wu, Chủ tịch ABA, Tổng Giám đốc CTBC Holding (Đài Loan); ông 
Nghiêm Xuân Thành - Phó Chủ tịch ABA, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; ông Victor Tseng - Tổng thư ký ABA 
cùng các thành viên của Ủy ban Kế hoạch ABA.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm trước phiên họp Ảnh: Duy Thanh

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT 
Vietcombank (bên trái) tặng quà lưu niệm cho ông  
Daniel Wu - Chủ tịch ABA  Ảnh: Duy Thanh

Đại diện cho đoàn công tác ABA, ông Daniel Wu 
- Chủ tịch ABA (bên phải) tặng quà lưu niệm cho 
Vietcombank Ảnh: Duy Thanh

Đại diện đoàn công tác ABA chụp hình lưu niệm cùng Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng  Ảnh: Đức Nam

hội nghị thường niên aBa 2016 do 
Vietcombank phối hợp tổ chức dự kiến quy 
tụ khoảng 250 đại diện cấp cao từ các nhTm 
và đại diện cơ quan quản lý từ các nước Châu 
Á - Thái Bình dương.
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Ngày 15/4/2016, tại 
Trung tâm Hội nghị 
Quốc gia, Hà Nội, 
Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) đã tổ chức 
thành công Đại hội đồng cổ đông 
(ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 9 
năm 2016 với sự có mặt của hàng 
trăm cá nhân đại diện cho các Quý 
cổ đông là các nhà đầu tư tổ chức, 
cá nhân hiện đang sở hữu cổ phiếu 
Vietcombank. Tới dự Đại hội, có ông 
Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp trung ương 
(DNTW); Thiếu tướng Nguyễn Hùng 
Lĩnh – Cục trưởng A84; bà Nguyễn 
Thị Hòa – Phó Chánh thanh tra cơ 
quan Thanh tra giám sát Ngân hàng 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

(NHNN) được NHNN cử đại diện 
30% vốn Nhà nước tham dự và biểu 
quyết tại Đại hội; bà Nguyễn Thị 
Tiếp - Ủy viên BTV, Trưởng ban dân 
vận Đảng ủy khối DNTW; ông Phạm 
Văn Tuyến – Phó Vụ trưởng Vụ tổ 
chức cán bộ NHNN; bà Nguyễn 
Thùy Dương – Phó Tổng giám đốc 
phụ trách Dịch vụ tài chính, Công ty 
TNHH Ernst&Young Việt Nam; ông 
Trần Tuấn Phong – Luật sư sáng lập 
Công ty TNHH Luật Việt Nam Quốc 
Tế (Vilaf ). Về phía Vietcombank, có 
ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm 
Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng 
giám đốc; các ông bà là ủy viên 
HĐQT, thành viên Ban điều hành, 
thành viên Ban kiểm soát, Kế toán 
trưởng, Giám đốc, Chủ tịch Công 

đoàn cơ sở các chi nhánh, công 
ty trực thuộc, Trưởng văn phòng 
đại diện, Giám đốc Trung tâm và 
Trưởng phòng/ban/trung tâm tại 
TSC. 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 – Ủy viên; bà Nguyễn Thị Hòa  
–  Phó Chánh thanh tra cơ quan 
Thanh tra giám sát Ngân hàng 
NHNN – được NHNN cử đại diện 
30% vốn Nhà nước tham dự và biểu 
quyết tại ĐHĐCĐ lần thứ 9  - Ủy 
viên; bà Lê Thị Hoa – Thành viên 
HĐQT - Ủy viên.

Tại Đại hội, ông Nghiêm Xuân 
Thành đã trình bày báo cáo của Hội 
đồng quản trị về hoạt động năm 
2015 và định hướng năm 2016. Ông 
Phạm Quang Dũng trình bày báo 
cáo của Ban điều hành về kết quả 
hoạt động kinh doanh năm 2015 và 
định hướng kinh doanh năm 2016. 
Trong năm 2015, Vietcombank 
đã có nhiều thành tựu khả quan, 
tăng trưởng mạnh mẽ trên hầu hết 
các mặt hoạt động, cơ cấu hoạt 
động chuyển dịch tích cực, an toàn 
hoạt động được củng cố, hiệu quả 
hoạt động được nâng cao. Tính 
đến 31/12/2015, tổng tài sản của 
Vietcombank đạt 674.395 tỷ đồng, 
tăng 16,88% so với 31/12/2014, 
đạt 104,83% so với kế hoạch. Dư 
nợ cho vay đạt 387.152 tỷ đồng, 
đạt 105,96% kế hoạch và tăng 
19,74% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Lợi nhuận trước thuế đạt 6.827 tỷ 
đồng, đạt 115,72% kế hoạch, tăng 

16,83% so với 31/12/2014.
Bám sát định hướng điều hành 

của Chính phủ và NHNN, năm 2016, 
Vietcombank tiếp tục phương châm 
“Tăng tốc - Hiệu quả - Bền vững” với 
quan điểm chỉ đạo điều hành “Đổi 
mới - Kỷ cương - Trách nhiệm”, định 
hướng chủ đạo của Vietcombank 
năm 2016 là phát huy mọi lợi thế, 
tận dụng mọi thời cơ, phát triển 
theo chiều sâu, lấy chất lượng và 
hiệu quả làm trọng tâm, nỗ lực trên 
tất cả các mảng hoạt động để thực 
hiện thắng lợi và hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh được ĐHĐCĐ đề ra, hướng 
tới phát triển bền vững theo chuẩn 
mực quốc tế. Kế hoạch đặt ra: tổng 
tài sản đạt 765.438 tỷ đồng, tăng 
13,50%; Dư nợ cho vay đạt 452.967 
tỷ đồng, tăng 17%; Lợi nhuận trước 
thuế đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 10%.

Tiếp đó, bà Lê Thị Hoa đã trình 

bày 3 tờ trình về: Phương án phân 
phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình 
về mức thù lao cho HĐQT và Ban 
kiểm soát nắm 2016; Tờ trình về 
phương án tăng Vốn điều lệ năm 
2016 bằng việc phát hành cổ phiếu 
thưởng và phát hành cổ phiếu riêng 
lẻ. Theo đó, Vietcombank sẽ phát 
hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% 
cho cổ đông hiện hữu, số vốn điều 
lệ tăng thêm bằng việc phát hành 
này sẽ là hơn 9.327 tỷ đồng; phát 
hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà 
đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 
10% vốn điều lệ của Vietcombank 
tại thời điểm chào bán, vốn điều lệ 
sẽ tăng thêm hơn 3.597 tỷ đồng. 
Với mức vốn điều lệ hiện tại là hơn 
26.659 tỷ đồng, dự kiến sau khi 
phát hành thành công cổ phiếu 
thưởng và cổ phiếu riêng lẻ mức 
vốn điều lệ mới của Vietcombank sẽ 
là hơn 39.575 tỷ đồng. Và mức chi 

cổ tức năm 2015 sẽ là tối thiếu 10% 
tiền mặt. 

Lãnh đạo Vietcombank cũng đã 
trả lời các câu hỏi của đại diện cổ 
đông xoay quanh các vấn đề được 
cổ đông quan tâm như: cổ phần 
tại 4 ngân hàng thương mại và 1 
công ty tài chính, thu hồi nợ xấu, 
lợi nhuận, phát hành cổ phiếu… 
Thông qua phần trả lời, Lãnh đạo 
Vietcombank đã cung cấp đầy 
đủ các thông tin về những hành 
động Vietcombank đã triển khai 
cũng như những kế hoạch của 
Vietcombank trong thời gian tới và 
chia sẻ kỳ vọng vào những kết quả 
rất khả quan trong năm 2016.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm 
túc, hiệu quả, ĐHĐCĐ Vietcombank 
lần thứ 9 năm 2016 đã kết thúc và 
thành công tốt đẹp khi các báo cáo 
và tờ trình đều được thông qua với 
tỷ lệ gần như tuyệt đối. q

Lê hỒNg QuANg

đại hội đồng cổ đông 
thường niên lần thứ 9

Sự kiện Sự kiện

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank  trả lời 12 câu hỏi của cổ đông Ảnh: Lê Hồng Quang

ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội ngày 15/4/2016. Ảnh: Lê Hồng Quang
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Chiều ngày 15/4/2016, 
tại Hà Nội, Ngân 
hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam 
(Vietcombank) long 

trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu 
Người lao động (NLĐ) năm 2016. 
Tham dự Hội nghị về phía khách 
mời có ông Phạm Tấn Công – Phó 
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
trung ương (DNTW); bà Nguyễn 
Thị Tiếp - Ủy viên BTV, Trưởng ban 
dân vận Đảng ủy khối DNTW; ông 
Nguyễn Vũ Bình – Phó Chủ tịch 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; 
lãnh đạo các Vụ, Cục của NHNN 
và Tổng liên đoàn Lao động Việt 
Nam. Về phía Vietcombank có ông 
Nghiêm Xuân Thành - UV BCH 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí 
thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT; ông 
Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư 
Đảng ủy - Tổng giám đốc; các ông/
bà là thành viên HĐQT, thành viên 
Ban điều hành, Trưởng ban kiểm 
soát, Kế toán trưởng, Giám đốc khối 
bán lẻ, cùng các đại biểu đại diện 
cho các chi nhánh Vietcombank 
trong hệ thống Vietcombank.

Phát biểu tại Hội nghị, ông 
Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank nêu rõ: Hội 
nghị Đại biểu NLĐ Vietcombank 
năm 2016 là sự kiện chính trị quan 
trọng đối với cán bộ, nhân viên 
(CBNV) và NLĐ toàn hệ thống 
Vietcombank nhằm mục đích phát 
huy dân chủ trực tiếp của NLĐ, tạo 
điều kiện để NLĐ được biết, được 
bàn, được tham gia ý kiến, được 
quyết định và giám sát những vấn 
đề có liên quan đến quyền lợi, 
nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ.

Hội nghị đã nghe ông Đào Minh 
Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank trình 
bày Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh năm 2015, nhiệm vụ 
2016; việc  thực hiện chính sách đối 
với NLĐ và kết quả thực hiện dân 
chủ cơ sở tại Vietcombank. Theo 
đó năm 2016, Với phương châm 
Tăng tốc - Hiệu quả - Bền vững 
và quan điểm chỉ đạo điều hành 
Quyết liệt – Kết nối - Trách nhiệm 

được đề ra ngay từ đầu năm 2015, 
phù  hợp với chiến lược phát triển 
2011 - 2020 và đề án tái cơ cấu giai 

đoạn 2013 - 2015; Trong năm 2015, 
Vietcombank tiếp tục phát huy nội 
lực để có sự đổi mới toàn diện, sâu 
sắc về cơ cấu tổ chức, định hướng 
kinh doanh, chính sách quản trị rủi 
ro, chính sách nhân sự... để từ đó 
đưa đến những kết quả khả quan 
trên mọi phương diện. Bên cạnh 
đó là việc đa dạng hóa các sản 
phẩm, tối ưu các kênh phân phối, 
cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch 
vụ cung cấp cho khách hàng; triển 
khai có kết quả hàng loạt các giải 
pháp công nghệ, các dự án công 
nghệ trọng điểm, hiện đại hóa hệ 
thống ngân hàng, đặc biệt là đã 
hoàn tất giai đoạn 1dự án KPI… 
Hội nghị cũng đã nghe báo cáo 
kết quả hoạt động của Ban thanh 
tra nhân dân (TTND) năm 2015 và 
phương hướng nhiệm vụ 2016 về 
việc kiện toàn tổ chức, xây dựng 
quy chế hoạt động và chương trình 
công tác của Ban TTND cũng như 
những tham luận của chi nhánh 
Sở giao dịch, Vietcombank Vinh 
và Vietcombank Nam Sài Gòn về 
những chính sách đối với NLĐ tại 
mỗi đơn vị.

Hội nghị cũng đã chứng kiến 
Lễ ký thỏa ước lao động tập thể 
(sửa đổi bổ sung) giữa Người sử 
dụng lao động và đại diện NLĐ tại 
Vietcombank.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng 
chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT 
cho rằng: Với những mục tiêu đã 
đặt ra cùng nhiều nhiệm vụ khó 
khăn phía trước của toàn hệ thống 
Vietcombank, do vậy trong thời 
gian tới hệ thống Vietcombank thực 
hiện theo đúng phương châm hoạt 
động “Tăng tốc - Hiệu quả - Bền 
vững” và quan điểm chỉ đạo điều 
hành “Quyết liệt - Kết nối - Trách 
nhiệm” để đạt được các mục tiêu mà 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 
Vietcombank lần thứ 9 vừa đề ra. 
Mỗi cán bộ Vietcombank cần phát 
huy tinh thần trách nhiệm trong 
việc nghiêm túc thực hiện nội quy 
lao động, xung kích trên cương vị 
công tác của mình để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu của Ban 
lãnh đạo giao và sớm đạt được là 
ngân hàng số 1 Việt Nam. q

ĐỨC NAm

Hội nghị Đại biểu 
Người lao động năm 2016

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị Ảnh: Đức Nam

Lễ ký thỏa ước lao động tập thể Vietcombank năm 2016 Ảnh: Đức Nam Toàn cảnh Hội nghị Ảnh: Đức Nam

Nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ảnh: Đức Nam

 Đại diện Người lao động Vietcombank Nam Sài Gòn trình bày tham luận tại Hội 
nghị  Ảnh: Đức Nam
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Ngày 28/3/2016, tại 
Thủ đô Hà Nội, Ngân 
hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam 
(Vietcombank) chính 

thức ra mắt Không gian giao dịch 
công nghệ số - Vietcombank 
Digital Lab. Tham dự buổi lễ có ông 
Nguyễn Quang Dương - Uỷ viên 
BCH TW Đảng, Phó bí thư thường 
trực Đảng ủy Khối DNTW; ông Bùi 
Quang Tiên - Vụ trưởng Vụ thanh 
toán NHNN Việt Nam; bà Trần Thị 
Hồng Hạnh - Tổng Thư ký Hiệp 
hội ngân hàng Việt Nam. Về phía 
Vietcombank có ông Phạm Quang 
Dũng - Tổng giám đốc; các ông/bà 

thành viên HĐQT, thành viên Ban 
điều hành, đại diện lãnh đạo một 
số Phòng/Ban/Trung tâm của Trụ 
sở chính, Giám đốc/Phó giám đốc 
các Chi nhánh cùng các khách hàng 
thân thiết của Vietcombank. Sự kiện 
nhận được sự quan tâm của các cơ 
quan thông tấn báo chí Trung ương 
và Hà Nội đến dự, đưa tin.

Với việc ra mắt ra mắt không gian 
giao dịch công nghệ số lần đầu 
tiên tại Việt Nam - Vietcombank 
Digital Lab, đây là lần đầu tiên tại 
Việt Nam, khách hàng có thể trải 
nghiệm một khu vực giao dịch tự 
phục vụ ngay chính bên trong ngân 
hàng.  Vietcombank Digital Lab 

nằm trong tổng thể dự án xây dựng 
mô hình chi nhánh hiện đại Smart 
branch theo chiến lược phát triển 
ngân hàng số của Vietcombank, 
thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ của 
Vietcombank cho công nghệ và khả 
năng ứng dụng công nghệ số trong 
cung ứng các dịch vụ ngân hàng với 
mục tiêu lớn nhất chính là hướng 
tới sự hài lòng cho khách hàng khi 
được trải nghiệm đồng nhất các 
dịch vụ trên tất cả các các kênh 
giao dịch của ngân hàng, từ truyền 
thống đến hiện đại.

Với Vietcombank Digital Lab, 
thay vì phải xếp hàng chờ đợi tại 
quầy, khách hàng dễ dàng khởi 

tạo các giao dịch nộp tiền, rút tiền, 
chuyển khoản, đăng ký dịch vụ 
ngân hàng điện tử, mở tài khoản 
hay trải nghiệm các tiện ích khác 
với nhiều tính năng vượt trội về 
công nghệ. Đặc biệt, với các thiết 
bị công nghệ hiện đại nhất được 
trang bị tại không gian giao dịch, 
khách hàng có thể trải nghiệm các 
giao dịch ngân hàng thuận tiện như 
trên chính chiếc điện thoại hay máy 
tính cá nhân và tận hưởng cảm giác 
chạm vào thế giới của công nghệ 
“thật mà như ảo”. Sự tương tác cũng 
sẽ dễ dàng mang đến cho khách 
hàng một khái niệm “chạm vào 
tương lai”. Kết nối hệ thống tự động 
từ Vietcombank Digital Lab với hệ 

thống giao dịch của Vietcombank sẽ 
giúp khách hàng thực hiện các giao 
dịch nhanh chóng. Với quầy phục 

vụ ưu tiên, khách hàng cũng sẽ có 
thêm nhiều thời gian để được tư 
vấn sản phẩm dịch vụ phù hợp với 
nhu cầu của mình.

Không gian giao dịch công nghệ 
số Vietcombank Digital Lab tại Hà 
Nội có địa chỉ đặt tại Chi nhánh 
Vietcombank Hà Nội - số 11B 
Cát Linh và tại thành phố Hồ Chí 
Minh có địa chỉ đặt tại Chi nhánh 
Vietcombank TP. Hồ Chí Minh - Cao 
ốc Vietcombank, Số 05 Công trường 
Mê Linh, Quận 1.

Từ những năm 1990, 
Vietcombank đã triển khai cung 
ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại 
và trở thành ngân hàng luôn tiên 
phong ứng dụng các sản phẩm 
dịch vụ trên nền tảng công nghệ 
tiên tiến với chất lượng tốt nhất 
cho khách hàng. Vietcombank 
hiện chiếm đến 25% tổng số 
khách hàng sử dụng ngân hàng 
trực tuyến Internet Banking, 62% 
thị phần doanh số thanh toán 
thương mại điện tử, 55% doanh 
số thanh toán hóa đơn hàng hóa 
dịch vụ trên các kênh điện tử, 37% 
doanh số thanh toán thẻ nội địa 
và 45% doanh số thanh toán thẻ 
quốc tế. Với việc ra mắt Digital Lab, 
Vietcombank kỳ vọng đạt được con 
số 40% lượng giao dịch thực hiện 
trên các kênh ngân hàng điện tử và 
thu hút khoảng 50% lượng khách 
hàng sử dụng các dịch vụ ngân 
hàng điện tử như internet banking, 
mobile banking. qCác đại biểu tham quan và trải nghiệm dịch vụ Vietcombank Digital Lab Ảnh: Đức Nam

Ông Huỳnh Song Hào - Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank giới thiệu về những 
tiện ích của không gian giao dịch công nghệ số - Vietcombank Digital Lab
 Ảnh: Đức Nam

Lãnh đạo Vietcombank, Đảng ủy khối DNTW và Ngân hàng Nhà nước bấm nút khai trương Vietcombank Digital Lab Ảnh: Đức Nam

ĐỨC NAm

Không gian giao dịch công nghệ số  
lần đầu tiên tại Việt Nam -
viEtcomBanK Digital laB

Toàn cảnh khu vực tự phục vụ tại ngân 
hàng Vietcombank Ảnh: Đức Nam
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Ngày 18/3/2016, tại Trụ 
sở chính, Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) 
và Công ty TNHH 

Pricewaterhouse Coopers Việt Nam 
(PWC) đã tổ chức “Lễ khởi động dự án 
Xây dựng và triển khai Khung Quản 
lý Rủi ro gian lận tại Vietcombank”. 
Tham dự buổi lễ về phía Vietcombank 
có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên 
HĐQT, Giám đốc dự án; bà Đinh Thị 
Thái - Phó Tổng giám đốc, Phụ trách 
khối rủi ro; ông Đào Minh Tuấn - Phó 
Tổng giám đốc, Phụ trách khối công 
nghệ; ông Huỳnh Song Hào - Giám 
đốc Khối bán lẻ; bà Trương Lệ Hiền - 
Trưởng Ban kiểm soát cùng lãnh đạo 
và chuyên viên của các phòng/ban/
trung tâm TSC. Về phía PWC có ông 
Vorapong Sutanont - Giám đốc dự án 
cùng các lãnh đạo của dự án.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Đinh 
Thị Thái - Phó Tổng giám đốc cho 
biết: Dự án “Xây dựng và triển khai 

Khung Quản lý Rủi ro gian lận” là một 
dự án quan trọng được Ban lãnh đạo 
Vietcombank phê duyệt trong lộ trình 
chuyển đổi thực hiện chiến lược đưa 
Vietcombank trở thành ngân hàng 
quản trị rủi ro tốt nhất. 

Thông qua dự án này, Vietcombank 
chính thức áp dụng Khung Quản trị 
rủi ro gian lận toàn diện, bao gồm: 
(i) Năng lực phòng ngừa, thông 
qua hệ thống chính sách, phương 
pháp quản trị rủi ro gian lận và các 
chương trình đào tạo xây dựng văn 
hóa phòng chống gian lận; (ii) Năng 

lực chủ động giám sát, phát hiện dấu 
hiệu gian lận của mọi giao dịch toàn 
hệ thống thông qua cơ chế phản 
ánh bí mật; phân tích dữ liệu hàng 
ngày và (iii) năng lực ứng phó, thông 
qua các quy trình điều tra; công cụ, 
kỹ thuật, kỹ năng điều tra; cơ chế 
xử lý, kỷ luật; và cơ chế báo cáo. Đặc 
biệt, cũng trong phạm vi dự án này, 
Vietcombank chọn 2 mảng kinh 
doanh quan trọng của ngân hàng là 
Tín dụng doanh nghiệp và Tín dụng 
bán lẻ để thực hiện phân tích dữ liệu, 
giám sát giao dịch để phát hiện ra các 
dấu hiệu bất thường. 

Kết luận chỉ đạo tại buổi lễ, ông 
Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT, 
Giám đốc dự án nhấn mạnh: HĐQT 
Vietcombank đặc biệt quan tâm đến 
vấn đề quản trị rủi ro, nhất là vấn đề 
xây dựng bộ máy, cơ chế, công cụ 
thực hiện giám sát, phát hiện dấu 
hiệu gian lận một cách toàn diện, 
liên tục đến cấp độ từng giao dịch. 
Do vậy đây là dự án hết sức quan 
trọng cần khẩn trương áp dụng 
thực tiễn. Cùng với dự án nâng cao 
năng lực hoạt động kiểm tra, kiểm 
toán nội bộ theo hướng tập trung 
độc lập, việc triển dự án này là sự thể 
hiện cụ thể cam kết của Ban lãnh 
đạo Vietcombank về xây dựng môi 
trường kiểm soát rủi ro lành mạnh 
theo thông lệ quốc tế tốt nhất. Ban 
triển khai dự án của Vietcombank cần 
hợp tác chặt chẽ với tư vấn. Đồng 
thời, Vietcombank đề nghị đơn vị 
tư vấn bố trí đầy đủ, đảm bảo chất 
lượng và sự ổn định của đội ngũ 
chuyên gia để hoàn thành toàn bộ 
phạm vi của dự án theo chất lượng 
và lộ trình đã đặt ra, đáp ứng được kỳ 
vọng của HĐQT Vietcombank. q

ĐỨC NAm

DưƠNg BẢO TRuNg – Đoàn TN

Vietcombank tổ chức “Lễ khởi động 
dự án Xây dựng và triển khai 
Khung Quản lý Rủi ro gian lận”

Đoàn khối DNTW trao Kỷ niệm chương  
“Vì thế hệ trẻ” cho các đồng chí lãnh đạo 
và tuyên dương 5 chi đoàn tiêu biểu  
của Vietcombank 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - UV HĐQT Vietcombank phát biểu kết luận  Ảnh: Đức Nam

Ban lãnh đạo Vietcombank chụp lưu niệm cùng Ban dự án  Ảnh: Đức Nam

Sáng ngày 23/3/2016, 
tại Hà Nội, Đoàn Khối 
Doanh nghiệp Trung 
ương đã long trọng tổ 
chức Lễ kỷ niệm 85 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và 
Tuyên dương Chi đoàn tiêu biểu 
Khối Doanh nghiệp Trung ương 
giai đoạn 2013 - 2016. Các đại biểu 
đã cùng ôn lại truyền thống 85 xây 
dựng và trưởng thành của Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, xác định vai trò 
của thanh niên đối với sự phát triển 
của doanh nghiệp, của đất nước 
trong thời kỳ mới, đồng thời tiếp 
thu các ý kiến chỉ đạo, định hướng 
của các đồng chí Lãnh đạo Đảng 
ủy Khối.

Trong khuôn khổ các nội dung 
của buổi Lễ, Đoàn Khối đã tổ chức 

trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế 
hệ trẻ” - phần thưởng cao quý nhất 
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành 
cho các đồng chí là lãnh đạo Đảng 
ủy Khối, lãnh đạo Đoàn Khối và lãnh 
đạo các đơn vị trực thuộc Khối Doanh 

nghiệp TW đã có những đóng góp to 
lớn vì sự nghiệp phát triển thanh niên 
và đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đ/c 
Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám 
đốc Vietcombank và đ/c Vũ Tiến Duật 
- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 
Vietcombank đã vinh dự được nhận 
phần thưởng cao quý này.

Tại buổi Lễ, Ban Thường vụ Đoàn 
Khối Doanh nghiệp TW cũng tuyên 
dương 85 Chi đoàn tiêu biểu đã có 
thành tích trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên giai đoạn 2013 
- 2016. Đoàn Vietcombank có 5 chi 
đoàn vinh dự được tuyên dương gồm 
Chi đoàn 1 - Đoàn cơ sở Trụ sở chính, 
Chi đoàn 7 - Đoàn cơ sở Trụ sở chính, 
Chi đoàn 2 - Đoàn cơ sở Sở giao dịch, 
Chi đoàn 2 - Đoàn cơ sở Vietcombank 
Hoàn Kiếm và Chi đoàn 3 - Đoàn cơ sở 
Vietcombank Hà Nội. q

Đ/c Phạm Mạnh Thắng - Phó TGĐ Vietcombank (thứ 5 từ phải sang) và đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư TT Đảng ủy Vietcombank (ngoài cùng bên trái) nhận kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” Ảnh: Duy Thanh

Thường trực Đảng ủy Vietcombank và Thường trực Đoàn Thanh niên 
Vietcombank cùng đại diện các Chi đoàn tiêu biểu được tuyên dương
  Ảnh: Duy Thanh
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Sáng ngày 29/3/2016, tại 
Hà Nội, Vietcombank 
Thành Công và Công 
ty Cổ phần thời trang 
Kowil Việt Nam đã tổ 

chức lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp 
tác toàn diện. Tham dự buổi lễ về 
phía Vietcombank có ông Yutaka 
Abe - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám 
đốc; bà Lê Mai Nga - Phó Giám đốc 
Vietcombank Thành Công và đại 
diện các phòng, ban liên quan tại 
Trụ sở chính. Về phía Công ty Cổ 
phần thời trang Kowil Việt Nam có 
ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch 
HĐQT; ông Mo-ri Ma-sa-to - Giám 
đốc Tập đoàn Itochu Nhật Bản  cùng  
lãnh đạo các Phòng của Công ty.

Công ty Cổ phần thời trang Kowil 
Việt Nam là nhà phân phối của các 
thương hiệu thời trang nổi tiếng 
như Winny, Owen, Wonnerful, 
Dunlop… Công ty có sự góp vốn 
của Tập đoàn Itochu (Tập đoàn 
hàng dệt may hàng đầu trên thị 
trường Nhật Bản) với số vốn góp 
của tập đoàn này lên tới 19%. Tập 
đoàn Itochu Nhật Bản là khách 
hàng truyền thống của Ngân hàng 
Mizuho, đối tác chiến lược và là 
cổ đông giữ 15% vốn điều lệ của 
Vietcombank. Việc ký Thỏa thuận 
hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ 
phần Thời trang Kowil Việt Nam và 
Vietcombank Thành Công một lần 
nữa khẳng định mối quan hệ hợp 

Ký kết thỏa thuận 
hợp tác toàn diện với Kowil Việt Nam

tác sâu rộng, đầy tin tưởng và hiệu 
quả giữa các bên: Vietcombank - 
Mizuho-Itochu -Kowil Việt Nam, 
qua đó thể hiện tôn chỉ của 
Vietcombank đối với khách hàng: 
tất cả vì lợi ích, vì sự lớn mạnh và 
phát triển bền vững của khách 
hàng. 

 Đây là cột mốc quan trọng 
đánh dấu chặng đường 7 năm 
Vietcombank Thành Công đồng 
hành cùng doanh nghiệp trong việc 
cung cấp đa dạng các dịch vụ ngân 
hàng như cho vay vốn lưu động, 
chuyển tiền trong nước, thanh toán 
quốc tế, phát hành và thanh toán 
thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ trong nước 
và quốc tế… q

ĐỨC NAm

NguYỄN TiẾN NAm – Vietcombank Thăng Long

Bà Lê Mai Nga - Phó Giám đốc Vietcombank Thành Công và ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam ký biên bản thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của Lãnh 
đạo 2 bên Ảnh: Đức Nam

Nhân sự mới

Ngày 31/3/2016, 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, ông Hồng Quang 

- Trưởng ban Tổ chức Cán bộ 
Vietcombank đã công bố Quyết 
định của Tổng giám đốc về 
việc bổ nhiệm bà Võ Thị Thu 
Hằng - Trưởng phòng Dịch vụ 
Khách hàng Vietcombank Thăng 
Long giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Vietcombank Thăng Long kể từ 
ngày 1/4/2016.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng giám 
đốc Vietcombank Phạm Quang 
Dũng đã đánh giá cao hoạt động 
của Vietcombank Thăng Long với 
nhiều thành tích nổi bật trong thời 
gian gần đây. Việc Ban lãnh đạo 
Vietcombank bổ nhiệm bà Võ Thị 
Thu Hằng - Trưởng phòng Dịch 
vụ Khách hàng của Chi nhánh giữ 
chức vụ Phó Giám đốc không chỉ 
là niềm vinh dự của riêng cá nhân 
bà Võ Thị Thu Hằng mà còn là niềm 
vui chung của Vietcombank Thăng 
Long. Việc một Phó giám đốc được 
bổ nhiệm từ cán bộ đã thể hiện 
sự đoàn kết của một tập thể và sự 
cố gắng phấn đấu, rèn luyện, thử 
thách qua thực tế để hội đủ phẩm 
chất, năng lực sẵn sàng cho công 
tác bổ nhiệm của mỗi cá nhân. Bên 
cạnh đó, việc bổ nhiệm Phó giám 
đốc từ cán bộ của Vietcombank 
Thăng Long cũng là động lực để 
mỗi cán bộ Vietcombank Thăng 
Long tiếp tục rèn luyện, phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao.

Tổng giám đốc Phạm Quang 
Dũng cũng đã giao nhiệm vụ cho 
bà Võ Thị Thu Hằng cần nhanh 
chóng nắm bắt công việc trên 
cương vị mới, tiếp tục tạo được sự 
tin tưởng của tập thể lãnh đạo, cán 
bộ nhân viên chi nhánh để không 
ngừng xây dựng tập thể đoàn kết, 

vietcombank thăng long

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Võ 

Thị Thu Hằng cam kết sẽ cố gắng, 
nỗ lực cùng tập thể Ban giám đốc 
và CBNV quyết tâm thực hiện tốt 
công tác, hoàn thành thắng lợi mọi 
nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo đã tin 
tưởng giao cho để cùng tập thể 
xây dựng Vietcombank Thăng Long 
ngày một phát triển. q

Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho bà Võ Thị Thu Hằng
  Ảnh: Nguyễn Tiến Nam
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Nằm trong kế hoạch đào 
tạo năm 2016 và kế 
hoạch phát triển đảng 
viên của Đảng bộ Ngân 
hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam (Vietcombank), 
ngày 23/3/2016, Đảng ủy 
Vietcombank đã tổ chức khai giảng 
lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 

cho 150 quần chúng ưu tú thuộc 
các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. Tới dự 
lễ khai giảng và chỉ đạo lớp học có 
đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy Vietcombank; 
đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Ủy 
viên BCH Đảng ủy, Chánh Văn 
phòng Đảng ủy Vietcombank và các 
đồng chí lãnh đạo các Ban Tham 

mưu Đảng ủy Vietcombank.
Phát biểu khai mạc, đồng chí 

Vũ Tiến Duật nhấn mạnh: Công 
tác phát triển Đảng là một nhiệm 
vụ quan trọng trong công tác xây 
dựng Đảng, là nhân tố bảo đảm 
cho sự ổn định và phát triển của 
tổ chức đảng, góp phần nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 

của tổ chức cơ sở đảng và chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
Việc tham gia Lớp bồi dưỡng nhận 
thức về Đảng không những trang 
bị cho quần chúng những nhận 
thức lý luận chính trị căn bản về 
Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn 
là lớp tạo nguồn để phát triển 
đội ngũ đảng viên có trình độ 
cao phục vụ cho sự phát triển của 
Đảng bộ Vietcombank nói riêng và 
cho Đảng bộ Khối doanh nghiệp 
nói chung. Được tham dự lớp bồi 
dưỡng về Đảng là cột mốc đánh 
dấu sự ghi nhận bước đầu trên 
chặng đường phấn đấu để được trở 
thành Đảng viên Đảng CSVN của 
các quần chúng ưu tú. 

Sau 2 buổi học lý thuyết trên 
lớp với các nội dung cơ bản (Khái 
quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam; Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ 
nghĩa xã hội; Học tập và làm theo 
tư tưởng tấm gương đạo đức HCM; 
Nội dung cơ bản điều lệ Đảng 
cộng sản Việt Nam và bài Phấn đấu 

trở thành đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam), các quần chúng có 
1 ngày đi thực tế với chủ đề “về 
nguồn với Bác Hồ” tại Phủ Chủ tịch 
và Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông, 
Ba Vì, Hà Nội. Tại đây các quần 
chúng được thăm nơi ở, nơi làm 
việc và nơi được lựa chọn giữ gìn 
thi hài Bác những năm kháng chiến 

chống Mỹ (1969 - 1975). Qua tham 
quan thực tế, các quần chúng đều 
cảm nhận những gì Bác Hồ để lại 
phản ánh sự nghiệp cách mạng vĩ 
đại của một con người cả cuộc đời 
hy sinh vì dân, vì nước. 

Thời gian thực tế tuy ngắn 
nhưng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc 
về truyền thống uống nước nhớ 
nguồn, về lịch sử dân tộc và về Bác 
Hồ kính yêu. Có thể nói sau chuyến 
đi các học viên như thấy được một 
phần lịch sử tái hiện ra trước mắt 
những điều trước đây chỉ được đọc 
qua sách vở. Như lời bạn Lê Mạnh 
Hiệp, Cán bộ phòng Khách hàng 
Sở giao dịch đã tâm sự “Về bên Bác, 
được nghe lại cuộc đời cách mạng, 
sự hy sinh cao cả của Người em 
như thấy mình được tiếp thêm sức 
mạnh, nguyện mãi mãi khắc ghi 
những lời Bác dạy, luôn rèn luyện 
phấn đấu, để hoàn thiện bản thân, 
không ngừng học tập, trau dồi 
kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 
và phấn đấu trở thành đảng viên 
trong tương lai”. q

Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội Ảnh: Đức Nam

Các quần chúng ưu tú thuộc Đảng ủy Vietcombank nghe giới thiệu về cuộc đời và 
sự nghiệp của Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch Ảnh: Đức Nam

Đoàn chụp hình lưu 
niệm tại Khu di tích lịch 
sử K9 Đá Chông, Ba Vì, 
Hà Nội
 Ảnh: Đức Nam

NguYỄN huỆ ANh

Đảng ủy Vietcombank tổ chức thành công 
lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng
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Với tiềm lực tài chính vững 
mạnh, VCBS mang tới cho 
khách hàng các gói giải pháp 

hỗ trợ tài chính phù hợp, hiệu quả 
và với chi phí thấp nhất. Dịch vụ hỗ 
trợ tài chính tại VCBS được thiết kế 
đa dạng, linh hoạt và hoàn toàn tự 
động.

Hiện nay, trong bối cảnh mặt bằng 
lãi suất của dịch vụ hỗ trợ tài chính 
trên thị trường đang có xu hướng 
tăng lên, VCBS cam kết tiếp tục duy 
trì mức lãi suất thấp nhất thị trường 
10%/năm (0.027%/ngày) dành cho 
nhà đầu tư mở mới tài khoản và sử 
dụng các dịch vụ hỗ trợ tài chính tại 
Công ty.

Bên cạnh đó, VCBS còn dành tặng 
chương trình ưu đãi lớn cho nhà đầu 
tư mở mới tài khoản tại công ty, cụ 
thể như sau:

1. Miễn lãi Margin 2 ngày giao dịch 
2. Mức phí sàn 0.15% cho tất cả 

mọi giao dịch
3. Miễn phí lưu kí chứng khoán, 

hỗ trợ phí trả các Sở giao dịch chứng 
khoán

4. Sử dụng hệ thống giao dịch 
VCBS Trading với tốc độ nhanh, an 
toàn và thân thiện trên các thiết bị 
Mobile/Tablet.

5. Thời gian ưu đãi: 3 tháng kể từ 
ngày Khách hàng mở mới tài khoản 
tại VCBS.

*Ghi chú: Đối với Khách hàng đã 
có tài khoản và giao dịch tại VCBS sẽ 
tiếp tục được hưởng ưu đãi “Miễn lãi 
Margin 2 ngày giao dịch” từ chương 
trình Tri ân của Công ty.

Thông tin liên hệ:
Nhà đầu tư có nhu cầu mở mới tài 

khoản tại VCBS vui lòng liên hệ Bộ 
phận Call Center: 04.3936 6990 máy lẻ 
140/143/144 để được tư vấn trực tiếp 
hoặc Đăng ký mở tài khoản trực tuyến 
tại website www.vcbs.com.vn q

VCBS tiếp tục duy trì mức lãi suất hỗ trợ 
tài chính thấp nhất thị trường dành cho 
nhà đầu tư mới mở tài khoản giao dịch

Lê ĐÌNh TÚ - VCBS

hỒ huY – Vietcombank Gia Lai

NguYỄN VĂN ThẮNg – Vietcombank Vinh

Nằm trong kế hoạch đẩy mạnh hợp 
tác thanh toán hóa đơn dịch vụ, 
đem lại cho khách hàng dân cư 

các giải pháp thanh toán tiện ích nhất 
cho cuộc sống hàng ngày, kể từ ngày 
24/3/2016, Vietcombank tiếp tục phối hợp 
với các đơn vị Điện lực Trà Ôn và Điện lực 
Tam Bình tại tỉnh Vĩnh Long (thuộc EVN 
Miền Nam) triển khai dịch vụ thanh toán 
hóa đơn tiền điện cho các khách hàng tại 
địa bàn này.

Theo đó, khách hàng của các đơn vị điện 
lực trên có thể thanh toán tiền điện hoàn 
toàn chủ động, nhanh chóng mà không 
bị động như phương thức thanh toán 
truyền thống. Hơn nữa, Vietcombank tiếp 
tục dành ưu đãi miễn phí dịch vụ cho các 
khách hàng.

Đến nay, Vietcombank đã hợp tác triển 
khai dịch vụ với hầu hết các công ty điện 
lực trên cả nước nhằm phục vụ tốt nhất nhu 
cầu của khách hàng:

Quí khách tham khảo danh sách chi 
tiết các công ty điện lực đã hợp tác với 
Vietcombank: tại http://www.vietcombank.
com.vn q

vietcombank triển khai 
dịch vụ thanh toán 
hóa đơn tiền điện 
với điện lực hà tĩnh 

Thực hiện theo định hướng mở rộng 
kênh thanh toán không dùng tiền mặt, 
Vietcombank chú trọng mở rộng các dịch vụ 
thanh toán hóa đơn với nhiều đơn vị cung ứng 
dịch vụ trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác 
nhau, trong đó có các đơn vị điện lực trên 
khắp cả nước.

Kể từ ngày 31/3/2016 Vietcombank tiếp tục 
ký kết thỏa thuận với các đơn vị điện lực thành 
phố Hà Tĩnh, điện lực Cẩm Xuyên, điện lực Kỳ 
Anh, điện lực Can Lộc và điện lực Thạch Hà tại 
tỉnh Hà Tĩnh (thuộc EVN Miền Bắc) để triển 
khai dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện cho 
các khách hàng tại các địa bàn này.

Theo đó, khách hàng của các đơn vị điện 
lực trên có thể thanh toán tiền điện hoàn 
toàn chủ động, nhanh chóng mà không bị 
động như phương thức thanh toán truyền 
thống. Hơn nữa, Vietcombank tiếp tục dành 
ưu đãi miễn phí dịch vụ cho các khách hàng.

Quí khách tham khảo danh sách chi tiết các 
công ty điện lực đã hợp tác với Vietcombank:

tại http://www.vietcombank.com.vn q

vietcombank triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện với điện lực vĩnh long

Công ty điện lực Kênh thanh toán qua Vietcombank

EVN Hồ Chí Minh
Auto debit
VCB-iB@nking, VCB-Mobile B@nking, Mobile BankPlus
Quầy

EVN Hà Nội Auto debit

EVN Miền Trung
Auto debit
VCB-iB@nking, Mobile BankPlus
Quầy

EVN Miền Nam Auto debit
Quầy

EVN Miền Bắc

Auto debit
VCB-iB@nking
ATM
Quầy

CTV

CTV

chi trả  quyền lợi Bảo hiểm nhân thọ

Vietcombank Gia Lai
Ngày 30/3/2016, Vietcombank 

Gia Lai đã tiến hành chi trả 
quyền lợi bảo hiểm  khách 

hàng vay vốn có mua sản phẩm Bảo 
an tín dụng cho ông Lê Hợp – con 
trai của khách hàng Tạ Thị Tuyết 
(xã Chư Á, TP.Pleiku) đã mất do bạo 
bệnh.

Trước đó, bà Tuyết đã vay vốn tại 
PGD Trà Bá - Vietcombank Gia Lai để 
kinh doanh mua bán nông sản,khi 

vay vốn khách hàng đã đồng thời 
mua sản phẩm bảo an tín dụng cho 
khoản vay 100 triệu đồng này. Khi 
khách hàng gặp rủi ro, Vietcombank 
Gia Lai đã thông báo cho Công 
ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ 
Vietcombank Cardif (VCLI) và VCLI 
đã  tiến hành làm các thủ tục nhanh 
chóng chi trả toàn bộ số dư nợ gốc, 
lãi cùng tài sản thế chấp cho thân 
nhân khách hàng. q

Ngày 8/4/2016, Vietcombank 
Vinh tổ chức Lễ chi trả Quyền 
lợi bảo hiểm cho gia đình 

ông Trần Ngọc Thiện trú tại 189, 
đường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An.

Tham dự về phía Công ty Bảo 
hiểm nhân thọ Vietcombank - Cardif 
(VCLI) có ông Nguyễn Đức Thành 
- Giám đốc kinh doanh vùng miền 
Bắc; ông Trần Trọng Hào - Quản 
lý kinh doanh khu vực. Về phía 
Vietcombank Vinh có bà Lê Thị Huệ 
Anh - UV Ban Thường vụ Đảng uỷ 
Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, 
Bí thư Đảng bộ, Giám đốc, các ông/
bà trong Ban giám đốc và một số 
Trưởng phòng. 

Về phía người hưởng bảo hiểm 
có bà Trần Thị Mai Phương - con gái 
ông Trần Ngọc Thiện.

Ông Trần Ngọc Thiện là khách 
hàng vay vốn tại Vietcombank Vinh 
để mua đất làm nhà ở từ năm 2014, 
đã lựa chọn sử dụng sản phẩm Bảo 
an Tín dụng khi vay vốn. Tuy nhiên, 
thật không may ngày 25/1/2016 

ông Thiện đã đột ngột từ trần. Ngay 
khi tiếp nhận được thông tin, cán bộ 
Vietcombank Vinh đã đến thăm hỏi, 
chia buồn, phối hợp cùng với VCLI 
nhanh chóng thực hiện các thủ tục 
bồi thường quyền lợi bảo hiểm cho 
khách hàng với số tiền bảo hiểm 
806.685.344 đồng. Đây là khách 
hàng thứ 2 tại Vietcombank Vinh 
được hưởng chi trả quyền lợi từ dịch 

Vietcombank Vinh

Ông Trần Văn Tiết – Phó Giám đốc Vietcombank Gia Lai (thứ 2 từ trái 
sang) trao trả quyền lợi bảo hiểm cho ông Lê Hợp (con trai khách hàng)  
 Ảnh Hồ Huy

Bà Lê Thị Huệ Anh - Giám đốc Vietcombank Vinh (thứ 7 từ phải sang) trao quyền 
lợi bảo hiểm nhân thọ Bảo an Tín dụng cho người thụ hưởng Trần Thị Mai 
Phương Ảnh: Nguyễn Văn Thắng

vụ bảo hiểm Bảo an Tín dụng.
Phát biểu tại Lễ chi trả, bà Trần Thị 

Mai Phương thay mặt gia đình cảm 
ơn Vietcombank và VCLI đã kịp thời 
chi trả bảo hiểm, chia sẻ những tổn 
thất, khắc phục khó khăn của gia 
đình. Khẳng định tính ưu việt của 
sản phẩm Bảo an Tín dụng, bà cũng 
chia sẻ với các khách hàng, khi đến 
vay vốn tại Ngân hàng nên tham 
gia bảo hiểm để giảm thiểu tổn thất 
trong những trường hợp bất khả 
kháng như gia đình bà.

Chia buồn với gia đình khách 
hàng, ông Nguyễn Đức Thành đại 
diện VCLI một lần nữa nhắc lại tính 
ưu việt của sản phẩm Bảo an Tín 
dụng, và khẳng định VCLI sẽ phối 
hợp nhiều hơn với Vietcombank để 
đưa ra những sản phẩm dịch vụ tốt 
nhất và cam kết mạnh mẽ trong vấn 
đề chi trả. Nhân buổi Lễ ông Thành 
cũng cho biết ngày 2/4/2016, VCLI 
đã vinh dự nhận Giải thưởng “Rồng 
vàng”, khẳng định VCLI là Công ty 
bảo hiểm hàng đầu Việt Nam trong 
lĩnh vực bảo hiểm ngân hàng. q
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Ngày 6/4/2016, 
Vietcombank Đồng 
Tháp đã tổ chức khánh 
thành Phòng giao 
dịch (PGD) Sa Đéc, 

chuyển địa điểm hoạt động của 
PGD Sa Đéc về địa chỉ mới tại số 
289, đường Hùng Vương, phường 
1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đến 
tham dự có các đồng chí đại diện 
lãnh đạo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo 
Đảng ủy khối DN, Ngân hàng Nhà 
nước, lãnh đạo địa phương cùng 
đông đảo quý khách hàng thân 
thiết của Vietcombank Đồng Tháp 

tại địa bàn Sa Đéc.
Thành phố Sa Đéc là trung tâm 

kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đồng 
Tháp, đang hướng đến đô thị loại II 
vào năm 2020. Phòng giao dịch Sa 
Đéc được thành lập và chính thức 
hoạt động từ tháng 10/2007. Qua 
9 năm hoạt động, phòng Giao dịch 
Sa Đéc đã góp phần đáp ứng nhu 
cầu vốn sản xuất và kinh doanh 
của công ty, doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh... trên địa bàn.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng 
phục vụ khách hàng, cung cấp 
cho khách hàng các dịch vụ với 

chất lượng và tiện ích tốt nhất, 
Vietcombank Đồng Tháp đã quyết 
định chuyển PGD Sa Đéc về địa 
điểm mới rộng rãi, khang trang 
hơn theo đúng chuẩn nhận diện 
và xứng tầm với thương hiệu 
Vietcombank.

 Với vị trí giao dịch thuận lợi 
ngay trung tâm chợ Sa Đéc, Trụ 
sở mới của PGD Sa Đéc được xây 
dựng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn 
của một ngân hàng năng động, 
hệ thống nhận diện thương hiệu 
Vietcombank tạo cảm giác thân 
thiện, gần gũi và tiện ích cho khách 
hàng đến giao dịch.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông 
Nguyễn Tấn Tạo - Bí thư Đảng bộ cơ 
sở, Giám đốc Vietcombank Đồng 
Tháp đã bày tỏ sự cảm ơn đối với 
những hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh ủy, 
UBND, NHNN, các sở ban ngành 
tỉnh Đồng Tháp… đã tạo điều kiện 
thuận lợi để Vietcombank Đồng 
Tháp đẩy mạnh phát triển và nâng 
cao hiệu quả kinh doanh. Nhân dịp 
này, Giám đốc cũng gửi lời cám ơn 
sâu sắc đến tất cả quý khách hàng 
thân thiết đã tin tưởng, ủng hộ và 
gắn bó trong suốt chặng đường 
phát triển của Vietcombank Đồng 
Tháp. Cũng nhân buổi Lễ khánh 
thành, Giám đốc đã đề nghị mỗi 
cán bộ nhân viên PGD Sa Đéc cần 
tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh 
thần, thái độ và chất lượng phục 
vụ khách hàng, đó là yếu tố quan 
trọng quyết định sự gắn bó của 
khách hàng với Vietcombank. Từ 
đó góp phần tích cực vào sự thành 
công của mỗi khách hàng, của 
Vietcombank Đồng Tháp cũng 
như sự phát triển kinh tế xã hội địa 
phương. q

Ông Nguyễn Tấn Tạo – Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp (thứ 6 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối DN tỉnh, Chi nhánh 
NHNN tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành Trụ sở PGD Sa Đéc Ảnh: Bửu Khanh

BỬu KhANh – Vietcombank Đồng Tháp

PhÒNg QLBSPBL

TRuNg Tâm ThẺVietcombank Đồng Tháp 
khánh thành Trụ sở PGD Sa Đéc Theo thông báo của Tổng Công ty Viễn 

thông Viettel và Tổng Công ty Dịch vụ Viễn 
thông  về việc điều chỉnh giá cước trên 
đầu số tin nhắn dịch vụ giá trị gia tăng, 
Vietcombank trân trọng thông báo tới Quí 
Khách hàng:

Kể từ 0h00 ngày 1/4/2016, điều chỉnh 
tăng mức cước dịch vụ cung cấp cho khách 
hàng thuê bao Viettel và Vinaphone khi 
gửi tin nhắn tới đầu số 6167, 8170  từ 1.000 
đồng/tin nhắn lên 1.500 đồng/tin nhắn (đã 
bao gồm thuế GTGT).

Như vậy, mức cước dịch vụ gửi tin nhắn 
đến đầu số 6167 và 8170 đối với các khách 
hàng sử dụng dịch vụ VCB – SMS B@nking 
của Vietcombank như sau:

Vietcombank trân trọng thông báo và 
cảm ơn Quí khách hàng luôn tin tưởng sử 
dụng dịch vụ!

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại 
website: http://www.vietcombank.com.
vn hoặc gọi Trung tâm Dịch vụ khách hàng 
24/7 tại đầu số 1900 545413. q

Nhằm tri ân khách hàng đã sử dụng dịch 
vụ nhận tiền kiều hối của Vietcombank 
trong thời gian qua, Vietcombank chính 
thức triển khai chương trình khuyến 
mãi “Kiều hối trao tình thân, tích lũy nhận 
tiền thưởng” năm 2016 dành cho các 
khách hàng cá nhân nhận tiền chuyển từ 
nước ngoài về qua các kênh chuyển tiền 
tại Vietcombank từ ngày 1/4/2016 đến hết 

ngày 31/01/2017.
Theo đó, khách hàng cá nhân có nguồn 

tiền từ nước ngoài chuyển về nhận tiền mặt 
tại các quầy giao dịch của Vietcombank 
hoặc nhận vào tài khoản thanh toán của 
khách hàng mở tại Vietcombank sẽ có cơ 
hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Chi tiết thể lệ chương trình cho khách 
hàng nhận tiền kiều hối tại Vietcombank 

qua kênh chuyển tiền nhanh MoneyGram. 
Chi tiết thể lệ chương trình cho khách 

hàng nhận tiền kiều hối tại Vietcombank 
qua các kênh chuyển tiền khác (trừ kênh 
chuyển tiền nhanh MoneyGram). Để biết 
thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng 
liên hệ các điểm giao dịch của Vietcombank 
trên toàn quốc, hoặc Trung tâm dịch vụ 
khách hàng 1900 54 54 13. q

viettel và vinaphone điều 
chỉnh giá cước gửi tin nhắn 
đến đầu số 6167 và 8170

Nhà mạng
Mức phí trước 
01/04/2016
(đã gồm VAT)

Mức phí mới từ 
01/04/2016
(đã gồm VAT)

Viettel
1.000 VND/
SMS

1.500 VND/SMS
VinaPhone
MobiFone 1.000 VND/SMS

vietcombank triển khai chương trình “Kiều hối trao tình thân, 
tích lũy nhận tiền thưởng”

PhÒNg QLBSPBL

Vietcombank triển khai chương trình 
khuyến mãi “Cuối tuần tuyệt vời cùng thẻ 
Vietcombank Amerian Express” với ưu 
đãi HOÀN TIỀN 15% khi chi tiêu bằng thẻ 
tín dụng Vietcombank American Express 
vào các ngày cuối tuần tại hàng loạt các 
điểm chấp nhận thanh toán thẻ American 
Express của Vietcombank.

Chương trình kéo dài từ 
ngày 1/4/2016 đến hết 31/1/2017 với các 
đợt khuyến mãi theo từng chủ đề khác 
nhau: Nhà hàng -  Khách sạn - Spa - Siêu 
thị - Trung tâm thương mại - Trung tâm 
điện máy. Nội dung ưu đãi của từng chủ 
đề sẽ được liên tục cập nhật tại website 
của Vietcombank www.vietcombank.com.
vn

Sau đây là ưu đãi tại NHÀ HÀNG:
I. Thời gian khuyến mãi: 

Từ 1/4/2016 đến hết 31/1/2017
II. Địa điểm khuyến mãi: 50 nhà hàng có 

chấp nhận thanh toán thẻ American 
Express của Vietcombank tại Hà Nội, Nha 
Trang và Tp Hồ Chí Minh.

III.  Nội dung chương trình:
n Ưu đãi của Vietcombank: Hoàn tiền 

15% cho các giao dịch chi tiêu thẻ có giá 
trị tối thiểu 2 triệu đồng được thực hiện 
vào ngày thứ 7 và chủ nhật.

Lưu ý:
-  Thời gian xét thưởng: 2 tháng/đợt
-  Số tiền trả thưởng tối đa 1.500.000 

VNĐ/khách hàng/đợt. Vietcombank sẽ ghi 
có số tiền thưởng vào tài khoản thẻ của 

khách hàng trúng thưởng sau khi kết thúc 
mỗi đợt xét thưởng của chương trình

- Chương trình áp dụng theo điều kiện, 
điều khoản chi tiết trong thể lệ chương 
trình. Chi tiết xem tại đây

§  Ưu đãi của các nhà hàng tham gia 
chương trình: Chiết khấu trực tiếp lên đến 
15% cho hóa đơn ăn uống có giá trị tối 
thiểu 2 triệu đồng tại các nhà hàng tham 
gia chương trình được thực hiện vào ngày 
thứ 7 và chủ nhật

Lưu ý:
- Chủ thẻ được chiết khấu trực tiếp trên 

hóa đơn ăn uống trước khi thực hiện giao 
dịch thanh toán bằng thẻ.

-  Mức chiết khấu cụ thể của từng nhà 
hàng tham gia chương trình xem www.
vietcombank.com.vn. q

Khu vực Nhà hàng

Tp Hà 
Nội

- Asahi Sushi
- Botanica
- Chikari
- Gia Viên
- Grill 66 Steak House

- Hải Cảng Restaurant
- Kitchen BBQ
- Long Đình
- Thái Vi
- The Camorra Beer

Nha 
Trang

- Nhà hàng bia tươi 
Louisiane
- Nha Trang Seafood

- Làng Nướng Vĩnh 
Điềm Trung

TPHCM

- Beirut Restaurant
- Biển Nhớ
- Bông Súng
- Fuji Restaurant
- Hoa Viên
- Hoàng Yến Buffet
- Hoàng Yến Vietnamese 
Cuisine
- Hoàng Yến Buffet 
Premier
- Kobe Teppan Yaki
- Marina Seafood Sài Gòn
- Ngọc Lan
- Ngon Asian House

- Ngọc Sương – Bến 
Thuyền
- Nhà hàng Ý (Làng 
Thảo Điền)
- Nhân Sushi
- Red House
- Song Ngư
- Stix
- Sushi World
- Umi Restaurant
- Nhà hàng Việt&Thái 
(Làng Thảo Điền)
- Xu Restaurant
- Yeebo

cuối tuần tuyệt vời cùng thẻ vietcombank 
american Express 
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Nằm trong kế hoạch mở rộng hợp 
tác với các trường học trên cả 
nước, kể từ ngày 11/4/2016, Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) chính thức triển khai dịch 
vụ Thanh toán học phí với Trường Đại học 
Ngoại thương (FTU).

Với dịch vụ này, thay vì phải đến nộp học 
phí tại trường như trước đây, sinh viên có 
thể thanh toán học phí cho trường Đại học 
Ngoại thương nhanh chóng, dễ dàng qua 
kênh ngân hàng trực tuyến hoặc mạng lưới 
điểm giao dịch của Vietcombank. Cụ thể:

- Kênh Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@
nking mọi lúc, mọi nơi

- Gần 500 điểm giao dịch của 
Vietcombank rộng khắp trên toàn quốc.

Trong thời gian tiếp theo, dịch vụ sẽ được 
mở rộng trên tất cả các kênh thanh toán 
khác của Vietcombank để phục vụ tốt hơn 
nữa nhu cầu của khách hàng. 

Dịch vụ Thanh toán học phí của 
Vietcombank cung cấp cho các trường 
học công cụ quản lý tài chính hiệu quả, tập 
trung, giúp giảm tải các công đoạn kiểm 
đếm, lưu giữ và bảo quản tiền mặt cũng 
như rủi ro về tiền giả, tiền rách hoặc thất 
thoát trong quá trình thu học phí của nhà 
trường. Bên cạnh đó, dịch vụ còn đem đến 
những lợi ích tối ưu cho Quí khách hàng 
như không bị hạn chế về thời gian, không 
gian thanh toán, không cần xếp hàng để 
đóng học phí. Đặc biệt, người thân là cha 
mẹ, người nhà của sinh viên có thể dễ dàng 
thanh toán học phí cũng như quản lý việc 
thanh toán học phí của con em mình. Ngoài 
ra, khi giao dịch qua Vietcombank, khách 
hàng còn có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ 
ngân hàng hiện đại, ưu việt. 

Sử dụng dịch vụ Thanh toán học phí của 
Vietcombank, Quí khách hàng hoàn toàn 
được Miễn phí!

Đến nay, Vietcombank đã cung cấp dịch 
vụ Thanh toán học phí cho nhiều trường 
học trên cả nước, trong đó có Trường ĐH 
Mở, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại thành 
phố Hồ Chí Minh, Trường Wellspring, Trường 
ĐH Ngoại thương... Vietcombank sẽ tiếp tục 
tích cực kết nối với nhiều trường học trên 
khắp cả nước để phục vụ tốt nhất nhu cầu 
của các bạn học sinh, sinh viên cũng như 
các bậc cha mẹ học sinh trên mọi miền đất 
nước. Đây cũng là một ưu tiên trọng tâm 
của Vietcombank nhằm thực hiện mục tiêu 
xã hội hóa các kênh thanh toán văn minh, 
hiện đại theo định hướng phát triển thanh 
toán không dùng tiền mặt của Chính phủ 
và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

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

Trên đường pháT Triển nhịp cầu xanh

Chiều ngày 13/4/2016, tại 
Hội trường Ủy ban Nhân 
dân Thành phố Cần Thơ, đã 

diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác 
toàn diện cung cấp và sử dụng dịch 
vụ Ngân hàng  giữa Vietcombank 
Tây Đô và Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh Thành phố Cần 
Thơ (Thành đoàn Thành phố Cần 
Thơ). Tham dự Lễ ký  về phía Thành 
phố Cần Thơ có ông Lê Văn Tâm - 
Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, 
Phó Chủ tịch UBND Thành Phố; 
ông Trần Việt Trường - Trưởng Ban 
Tuyên giáo Thành ủy; bà Trần Thị 
Vĩnh Nghi - Bí thư Thành đoàn cùng 
các đại biểu đại diện cho 24 đơn 
vị trực thuộc Thành đoàn và gần 
150 đoàn viên thanh niên. Về phía 
Vietcombank Tây Đô có ông Đỗ 

Trọng Phát - Giám đốc cùng  Ban 
chấp hành Đoàn và các đoàn viên 
của Vietcombank Tây Đô. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Đỗ 
Trọng Phát đánh giá cao và nhấn 
mạnh ý nghĩa thỏa thuận hợp tác, 
trong đó các dịch vụ của Ngân hàng 
sẽ mang đến lợi ích thiết thực cho 
cán bộ đoàn viên thanh niên của 
Thành phố Cần Thơ.

Đây sẽ là sự khởi đầu của một 
quan hệ hợp tác lâu dài và tốt đẹp 
của hai bên,  góp phần nâng cao 
hơn nữa hiệu quả hoạt động của 
hai bên cũng như đưa được những 
dịch vụ ngân hàng đến với giới trẻ 
để từ đó khẳng định được giá trị bền 
vững củathương hiệu trên tinh thần 
“Vietcombank – Chung niềm tin 
vững tương lai”. q

vietcombank triển khai thanh toán học phí với Ftu
PhÒNg QLBSPBL

NguYỄN TiẾN KhOA – Vietcombank Tây Đô

Vietcombank Tây Đô cung cấp các dịch vụ ngân hàng 
cho Thành đoàn Cần Thơ

Ông Đỗ Trọng Phát – Giám đốc Vietcombank Tây Đô (bên trái) và bà Trần Thị Vĩnh 
Nghi - Bí thư Thành đoàn Cần Thơ  thực hiện nghi thức ký kết 
  Ảnh: Nguyễn Tiến Khoa

Trên đường 
pháT Triển

Tối 9/4/2016, tại Trung tâm 
Triển lãm Văn hóa Nghệ 
thuật Việt Nam, số 2 Hoa 
Lư - Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch phối hợp 

với một số đơn vị tổ chức chương 
trình giao lưu nghệ thuật với chủ 
đề “Mùa xuân - Gia đình - Biển đảo”, 
được truyền hình trực tiếp trên VTV1. 
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và 
ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 
ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc 
NHNN Việt Nam cùng đại diện lãnh 
đạo một số Bộ, ngành, đại diện Bộ Tư 
lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ 
Tư lệnh Cảnh sát biển đã đến tham 
dự chương trình. Về phía Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - đơn vị 
đồng hành danh vị Bạc cùng Chương 
trình, có ông Phạm Mạnh Thắng - Phó 
Tổng giám đốc đã đến dự và nhận 
Bảng vinh danh của Ban tổ chức 
chương trình do Thứ trưởng Bộ Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch Vương Duy 
Biên trao tặng.

Chương trình Giao lưu Nghệ thuật  
“Mùa xuân - Gia đình - Biển đảo” do Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp 
với các đơn vị Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư 
lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát 
biển và một số đơn vị doanh nghiệp, 
ngân hàng tổ chức. Chương trình là 
hoạt động văn hóa nghệ thuật thiết 
thực, kết nối giữa đất liền và đảo xa, 
nhằm tôn vinh ý chí, khát vọng và 
nghị lực của các cán bộ, chiến sĩ đang 
làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển 
đảo Tổ quốc; nêu cao vị trí vai trò và 
tầm quan trọng của gia đình trong 
việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình là thông điệp gửi tới 
nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế 
về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa của Tổ quốc; nhắc nhở 
mỗi chúng ta tiếp tục phát huy tinh 
thần đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ 
của đồng bào trong và ngoài nước với 
cán bộ, chiến sĩ và gia đình các chiến 

sĩ để các chiến sĩ yên tâm công tác, 
bảo vệ bình yên của Tổ quốc.

Chương trình gồm nhiều hoạt 
động giao lưu, thăm hỏi gia đình các 
chiến sĩ, những hành động cụ thể, 
thiết thực, thắm đượm nghĩa tình 
quân dân và nhiều tiết mục biểu diễn 
nghệ thuật đặc sắc.

Chương trình cũng hướng đến chủ 
đề quan trọng trong đời sống là Gia 
đình, nhằm tôn vinh, biểu dương, góp 
phần khuyến khích mọi người, mọi 
gia đình, bằng những hành động, 
việc làm cụ thể, quan tâm tới gia đình, 
thiết thực xây dựng đời sống văn hóa 
trong mỗi gia đình và toàn xã hội. 
Đồng thời, kêu gọi toàn xã hội chung 
tay chăm lo cho gia đình các chiến sĩ 
ngoài biên giới, hải đảo, dành sự quan 
tâm thật thiết thực để các chiến sĩ 
yên tâm nơi hải đảo xa xôi, ngày đêm 
canh giữ chủ quyền của đất nước.

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị 
Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ 
tịch Quốc hội nước CHXHCNVN và 
ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 
trao tặng 20 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 
10 triệu đồng) cho các cán bộ, chiến 
sĩ thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh 
Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có 
hoàn cảnh khó khăn.

Với sự đồng hành cùng Chương 
trình này, tiếp sau sự kiện đồng hành 
với Chương trình “Xuân Trường Sa” 
trước đó do Báo điện tử Đảng cộng 
sản Việt Nam tổ chức vào 26/3/2016 
vừa qua, cho thấy Vietcombank và 
tập thể người lao động của mình 
luôn ý thức được tầm quan trọng 
chiến lược trong việc gìn giữ chủ 
quyền biển đảo của Tổ quốc, trong 
suốt chặng đường đấu tranh, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn nửa thế 
kỷ qua trong tiến trình hình thành và 
phát triển của đơn vị, nên luôn dành 
tấm lòng hướng về biển đảo với 
nhiều hoạt động thiết thực. q

NhK

Vietcombank đồng hành 
cùng “Mùa xuân - Gia đình - Biển đảo”

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN (thứ 6 từ trái sang) và ông Nguyễn  Ngọc Thiện, Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thứ 4 từ phải sang) trao quà và sổ tiết kiệm cho các chiến sĩ và gia đình chiến sĩ Ảnh: Đức Nam
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nhịp cầu xanh nhịp cầu xanh

Tối 26/3/2016, tại Cung Văn hóa 
Lao động Hữu nghị Hà Nội, Báo Điện 
tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối 
hợp với Quân chủng Hải quân tổ 
chức Chương trình nghệ thuật “Xuân 
Trường Sa” 2016. Chương trình được 
truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 
Đài Truyền hình Việt Nam. Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) đã tham gia đồng 
hành cùng chương trình.

Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cường, 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương; đ/c Bùi Thế Đức, Phó Trưởng 
Ban Tuyên giáo Trung ương; đ/c Đào 
Duy Quát - Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng Lý luận Trung ương; đ/c 
Nguyễn Viết Thảo - Phó giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 
đ/c Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch 
UBTW MTTQ Việt Nam; đ/c Nguyễn 

Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND 
Thành phố Hà Nội; đ/c Ngô Văn 
Quý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố 
Hà Nội; Chuẩn đô đốc Nguyễn Tiến 
Dũng - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân 
chủng Hải quân; Thiếu tướng Nguyễn 
Văn An - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển 
Việt Nam; Chuẩn đô đốc Đặng Minh 
Hải - Phó Chính ủy Quân chủng Hải 
quân; đ/c Đào Ngọc Dũng - Tổng biên 
tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt 

vietcombank đồng hành 
cùng chương trình “xuân trường sa” 2016

Lê hưNg

Nam; đại diện lãnh đạo một số Bộ, 
Ban, Ngành Trung ương và TP Hà Nội. 
Về phía Vietcombank có đ/c Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ 
Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Vietcombank cùng đại diện 
lãnh đạo một số phòng/ban tại Trụ 
sở chính.

Được tổ chức từ năm 2013 đến 
nay, chương trình “Xuân Trường Sa” 
đã đón nhận sự quan tâm sâu sắc 
của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, cùng với sự ủng hộ thiết thực, 
hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp và đông đảo đồng bào 
trong và ngoài nước với số tiền lớn để 
đóng mới xuồng CQ, tặng quà, giúp 
đỡ gia đình cán bộ, chiến sỹ Hải quân 
gặp khó khăn. Chương trình có ý 
nghĩa to lớn tôn vinh ý chí, khát vọng 
và nghị lực to lớn của cán bộ, chiến 
sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ 
quốc, đồng thời là cầu nối những tấm 
lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp, cá nhân đối với cán 
bộ, chiến sỹ nơi biển đảo xa xôi.

Với sự đồng hành của Vietcombank 
cùng nhiều tổ chức, cá nhân, chương 
trình “Xuân Trường Sa” 2016 đã diễn 
ra với nhiều hoạt động hết sức có ý 
nghĩa như: khởi công xây dựng nhà 
tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm tặng thân 
nhân cán bộ, chiến sĩ đóng quân tại 

Trường Sa; thăm hỏi, tặng quà cán bộ, 
chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và Trạm ra-
đa 29 trên đỉnh Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Nhận thức được tầm quan trọng 
chiến lược trong việc gìn giữ chủ 
quyền biển đảo của Tổ quốc, trong 
suốt chặng đường đấu tranh, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn nửa 
thế kỷ qua, với tấm lòng luôn hướng 
về biển đảo, Vietcombank đã luôn 
có nhiều hoạt động thiết thực như:  
hưởng ứng cuộc vận động “Vì Trường 
Sa thân yêu” với việc quyên góp từ 
CBNV số tiền 5 tỷ đồng trong tổng 
số 50 tỷ đồng của toàn ngành ngân 
hàng để góp phần cải thiện đời sống 
người dân cũng như cán bộ, chiến sỹ 
đảo Trường Sa, tiếp thêm sức mạnh và 
ý chí cho quân, dân huyện đảo trong 
việc quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo của Tổ quốc; quyên 
góp ủng hộ các chương trình “Tấm 
lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, 
Trường Sa”; “Góp đá xây Trường Sa”; 
Trao tặng xuồng Hải Quân CQ - 01 trị 
giá 3 tỷ đồng tới các Cán bộ chiến sĩ 
Trường Sa; tặng hệ thống loa tuyên 
truyền đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng cho 
lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. 
Trong dịp đầu Xuân 2016 vừa qua, 
Vietcombank cũng đã phối hợp với 
Báo Nhân Dân gửi tặng 2.000 tờ 
báo Xuân đến các chiến sĩ đang làm 
nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. q

Đại diện Vietcombank (ngoài cùng bên trái) đón nhận sự tri ân của Ban Tổ chức đối với những đóng góp để làm nên thành công của chương trình “Xuân Trường Sa” 2016 Ảnh: Lê Hưng

Các đại biểu bày tỏ sự xúc động đối với phần trình diễn “Tổ quốc gọi tên mình” trong chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” 2016 Ảnh: Lê Hưng
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Ngày 5/4/2016, tại xã 
Ba Vinh, huyện Ba 
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, 
Vietcombank phối 
hợp cùng UBND tỉnh 

Quảng Ngãi, Quỹ hỗ trợ phòng 
chống thiên tai Miền Trung tổ chức 
Lễ khánh thành, bàn giao công 
trình Trạm y tế xã Ba Vinh, huyện 
Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Công trình 
do Vietcombank tài trợ kinh phí xây 
dựng 3 tỷ đồng. 

Tham dự buổi Lễ về phía UBND 
tỉnh Quảng Ngãi có ông Dương 
Văn Tô - Giám đốc sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh  thừa 
ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; 
ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở 
y tế tỉnh. Về phía đơn vị vận động 
có bà Lê Thị Thúc - Phó Giám đốc 
phụ trách Quỹ hỗ trợ và phòng 
chống thiên tai Miền Trung. Về 
phía Vietcombank có bà Phạm Thị 
Thúy Kiều – Giám đốc Vietcombank 
Quảng Ngãi thừa uỷ quyền của 
Tổng giám đốc Vietcombank – đơn 
vị đầu mối triển khai công tác ASXH 
của Vietcombank trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi. Về phía đơn vị nhận 
bàn giao có ông Lữ Đình Tích – Phó 
Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ; bà 
Đặng Thị Phượng, Bác sĩ chuyên 
khoa 2 – Giám đốc TTYT huyện Ba 
Tơ; 3 nhà thầu tham gia thực hiện 
công trình cùng sự chứng kiến của 
đông đảo đội ngũ y, bác sĩ và bà 
con nhân dân xã Ba Vinh.

Công trình Trạm y tế xã Ba Vinh 
được xây dựng từ tháng 6/2015 
theo thiết kế chuẩn của Bộ Y tế 
với quy mô 2 tầng, 10 phòng trên 
diện tích sử dụng 575m2. Tổng kinh 

phí xây dựng là hơn 4 tỷ 404 triệu 
đồng, trong đó Vietcombank tài trợ 
3 tỷ đồng, phần còn lại là vốn ngân 
sách của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 
Sau 9 tháng xây dựng, công trình 
đã được hoàn thiện khang trang, 
sạch đẹp với đầy đủ các trang thiết 
bị cần thiết cho việc khám chữa 
bệnh. Mặt khác với sức chứa từ 200 
- 300 người, Trạm y tế xã Ba Vinh 
còn là địa điểm tránh lũ an toàn 
của người dân trong mùa mưa bão. 

Xã Ba Vinh là một xã vùng cao 
của huyện Ba Tơ, là xã An toàn khu 
giàu truyền thống cách mạng. Với 
dân số trên 4.000 người, trong đó 
người dân tộc thiểu số chiếm 98%. 
Đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân còn rất nhiều khó khăn, 
tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 30%. 
Đây cũng là nơi đầu tiên  phát hiện 

căn bệnh lạ (hội chứng viêm da 
dày sừng bàn tay, bàn chân), trong 
khi đó cơ sở khám chữa bệnh còn 
nhiều thiếu thốn không đáp ứng 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của 
người dân. Bên cạnh đó xã Ba Vinh 
còn là địa bàn thường xuyên hứng 
chịu sự khắc nghiệt của thiên tai, 
bão lũ, trong khi các công trình 
phòng chống thiên tai còn thiếu 
gây khó khăn trong việc chủ động 
giúp dân phòng chống và hạn chế 
thiệt hại khi thiên tai xảy ra. 

Trước đây, Trạm y tế xã Ba Vinh 
được xây dựng lần đầu tiên từ năm 
1999, do thời gian xây dựng đã 
lâu và diện tích quá nhỏ nên cơ 
sở vật chất và trang thiết bị, dụng 
cụ khám chữa bệnh của trạm đã 
xuống cấp trầm trọng, không đáp 
ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho 
người dân. 

Do đó, với mong muốn tạo điều 
kiện cho bà con nhân dân có đầy 
đủ cơ sở vật chất thuận lợi trong 
việc chăm sóc sức khỏe và đảm 
bảo an toàn trong việc phòng 
chống thiên tai, Vietcombank đã 
quyết định tham gia tài trợ cho địa 
phương xây dựng công trình Trạm 
y tế xã Ba Vinh.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lữ 
Đình Tích – Phó Chủ tịch UBND 
huyện Ba Tơ đã cảm ơn và đánh 
giá cao sự hỗ trợ của Vietcombank 
trong việc chăm sóc sức khỏe của 
người dân trên địa bàn, góp phần 
tích cực vào phát triển kinh tế xã 
hội của huyện Ba Tơ. Ông Phó Chủ 
tịch huyện cũng đề nghị TTYT 
huyện Ba Tơ có các giải pháp phù 
hợp để phát huy hết công năng, 

phục vụ tốt nhất cho nhu cầu khám 
chữa bệnh của người dân tại địa 
phương. Ông đã cảm ơn các đơn 
vị có liên quan đã phối hợp tốt để 
công trình được hoàn thành và 
sớm được đưa vào sử dụng trước 
mùa mưa lũ. 

Chia sẻ với niềm vui của nhân 
dân xã Ba Vinh trong ngày khánh 
thành công trình, bà Phạm Thị 
Thúy Kiều – Giám đốc Vietcombank 
Quảng Ngãi phát biểu: 
“Vietcombank hy vọng rằng, Trạm 
y tế xã Ba Vinh sẽ phát huy hết 
hiệu quả hoạt động đem lại lợi ích 
tốt nhất cho người dân. Đội ngũ y 
bác sỹ làm việc tại đây sẽ là những 
thầy thuốc tận tụy yêu nghề, có 
trách nhiệm trong việc quản lý và 
bảo dưỡng tốt cơ sở vật chất, trang 
thiết bị và mọi tài sản của Trạm 
nhằm phục vụ lâu dài công tác 

khám chữa bệnh cho người dân”. 
Trong niềm vui đón nhận Trạm 

y tế mới khang trang, Phó Trưởng 
trạm Ngô Thị Bích Duyên bày tỏ: 
“Tập thể CBNV Trạm y tế xã Ba Vinh 
xin cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp 
thời, ý nghĩa của Vietcombank. Đây 
sẽ là động lực để CBNV Trạm trau 
dồi chuyên môn nghiệp vụ, phẩm 
chất đạo đức và hứa sẽ phát huy 
tối đa công năng, đáp ứng nhu cầu 
khám chữa bệnh và chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân”.

Năm 2015, Vietcombank đã hỗ trợ 
cho các xã nghèo thuộc các huyện 
miền núi tỉnh Quảng Ngãi xây dựng 
các công trình an sinh xã hội với số 
tiền gần 12 tỷ đồng, trong đó có 
3 công trình được thực hiện cho 
huyện Ba Tơ trị giá 5,5 tỷ đồng.

Với vai trò là chi nhánh đầu 
mối triển khai công tác an sinh xã 

hội trên địa bàn tỉnh, năm 2015, 
Vietcombank Quảng Ngãi đã tổ 
chức trao tặng 100 con bò cho các 
hộ nghèo huyện Ba Tơ; xây dựng 
các công trình an sinh xã hội, ngoài 
Trạm y tế xã Ba Vinh, hiện nay 
Vietcombank Quảng Ngãi đang 
phối hợp với các đơn vị liên quan 
triển khai xây dựng 3 trường học 
tại xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, xây 
dựng trường THCS xã Sơn Liên, 
huyện Sơn Tây, xây dựng Trường 
tiểu học Trà Xuân, huyện Sơn Tây... 
Trong những năm tới, Vietcombank 
Quảng Ngãi sẽ tiếp tục làm tốt 
công tác an sinh xã hội, động viên 
CBNV đóng góp nhiều hơn vào Quỹ 
an sinh xã hội để có thêm nhiều 
công trình ASXH được xây dựng vì 
sự phát triển chung của cộng đồng 
và hoàn thành trách nhiệm của 
doanh nghiệp đối với xã hội. q

năm 2015, 
Vietcombank 
đã hỗ trợ cho 
các xã nghèo 
thuộc các 
huyện miền 
núi tỉnh Quảng 
ngãi xây dựng 
các công trình 
an sinh xã hội 
với số tiền gần 
12 tỷ đồng, 
trong đó có 
3 công trình 
được thực hiện 
cho huyện Ba 
Tơ trị giá 5,5 tỷ
đồng.

NguYỄN ThỊ TuYẾT LAN – Vietcombank Quảng Ngãi

vietcombank khánh thành  
và bàn giao trạm y tế 
xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Bà Phạm Thị Thúy Kiều thừa ủy quyền của Tổng giám đốc Vietcombank – đơn vị 
đầu mối triển khai công tác ASXH của Vietcombank trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
(bên phải) trao Bảng tượng trưng số tiền tài trợ Ảnh: Trịnh Văn Tin

Đại diện các bên liên quan thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trạm y tế xã Ba Vinh  Ảnh: Trịnh Văn Tin
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Trong các ngày 26 - 27/3/2016, 
thiết thực chào mừng kỷ 
niệm 85 năm ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2016), 

Đoàn TN Vietcombank đã phối hợp với 
Vietcombank Bến Tre, Vietcombank Vĩnh 
Long và Vietcombank Tây Đô tổ chức Lễ 
khởi công xây dựng Nhà tình thương 
tặng các hộ dân nghèo trên địa bàn tỉnh 
Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần 
Thơ. Đây là 3 trong số 6 căn nhà dành 
cho người nghèo thuộc chương trình an 
sinh xã hội do Đoàn TN Vietcombank đảm 
nhận triển khai năm 2016 với tổng giá trị 
mỗi căn nhà là 50 triệu đồng. Đây là hoạt 
động đã được Đoàn TN Vietcombank triển 
khai tích cực trong nhiều năm qua, góp 
phần xóa nhà tạm, nhà hư hỏng, giúp 
người nghèo ổn định cuộc sống sinh hoạt 
và phấn đấu vươn lên thoát nghèo. 

Cùng ngày, tại tỉnh Bến Tre, Đoàn 
cơ sở Trụ sở chính đã phối hợp với Chi 
đoàn cơ sở Vietcombank Bến Tre tổ 
chức trao tặng các trang thiết bị y tế 
cho Trạm y tế xã An Qui, huyện Thạnh 
Phú, tỉnh Bến Tre với tổng giá trị 50 
triệu đồng. Đây là hoạt động mở đầu 
hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ 
Vietcombank chung tay xây dựng nông 
thôn mới” trong năm 2016 do Đoàn 
Thanh niên Vietcombank phát động.q

PhẠm ThỊ ThANh hưƠNg – Văn phòng Đoàn TN Vietcombank

Đoàn TN Vietcombank khởi công 
và bàn giao nhiều Công trình Thanh niên 
trị giá 350 triệu đồng
Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2016, Đoàn Thanh niên Vietcombank đã phát động nhiều phong trào thi 
đua sôi nổi, đặc biệt là đăng ký đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên đóng góp hiệu 
quả vào hoạt động kinh doanh và các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng.

Đ/c Đỗ Trọng Phát – Giám đốc Vietcombank Tây Đô (thứ 2 từ trái sang) và đ/c Dương Bảo Trung – Phó Bí thư Đoàn Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) trao biển tượng trưng tặng nhà tình thương cho 
đại diện hộ gia đình  Ảnh: Phạm Thị Thanh Hương

 Đ/c Trần Văn Thuận – Giám đốc Vietcombank Bến Tre (thứ 2 từ trái sang) và đ/c Nguyễn Đỗ Hồng Anh – Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trụ sở chính (thứ 3 từ trái sang) trao biển tượng trưng tặng trang thiết 
bị y tế cho đại diện Trạm y tế xã An Qui, huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre Ảnh: Phạm Thị Thanh Hương.

Đoàn Vietcombank trao tặng nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng Ảnh: Phạm Thị Thanh Hương
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TưỞNg NgâN SƠN – Vietcombank Sở giao dịch

NgỌC CỬ - Vietcombank Kiên Giang

Ngày 26/3/2016, Đoàn cơ sở Vietcombank Kiên Giang tổ chức phối hợp với Đảng ủy, 
chính quyền địa phương xã Tiên Hải - một trong những xã còn gặp nhiều khó khăn 
về đời sống thuộc thị xã Hà Tiên  đến thăm và tặng 50 phần quà cho 25 hộ có hoàn 

cảnh khó khăn và 25 cháu học sinh nghèo vươn lên vượt khó trong học tập và đạt thành 
tích tốt của địa phương này. Mỗi phần quà trị giá 300 đồng tuy không phải là lớn về vật 
chất nhưng với tấm lòng chia sẻ của đoàn viên thanh niên Vietcombank đã thể hiện phần 
nào trách nhiệm của các bạn đoàn viên đối với đồng bào nơi biên giới.q

Có lẽ nhắc đến Sapa mọi 
người sẽ nghĩ đến một 
điểm du lịch tấp nập 
khách nước ngoài, một 
thị trấn phát triển với 

nhiều khách sạn, nhà hàng và những 
món đặc sản núi rừng, nhưng Sapa 
không chỉ có sự phồn hoa phát triển 
mà bên cạnh đó vẫn còn những hoàn 
cảnh khó khăn của đồng bào dân tộc 
ít người nơi đây…

Vào những ngày đông cuối năm 
2015, tổ công Đoàn PGD 5 – Sở giao 
dịch và các đoàn viên thanh niên 
của phòng đã tổ chức một chuyến đi 
Sapa – nơi thị trấn mờ sương của núi 
rừng Tây Bắc, ngoài mục đích tăng 

cường đoàn kết cán bộ của phòng 
chuyến đi còn có một mục đích lớn 
hơn, đó là đến thăm Trung Tâm Hy 
Vọng Sapa (Sapa Hope Center) tại 
bản Tả Phìn, cách trung tâm thị trấn 
Sapa 17 km, nơi đây là một trường 
học tiếng Anh miễn phí cho các trẻ 
em dân tộc đồng bào Mông. Anh 
Peter Thuong, một người con của Hà 
Nội nhưng vì tình yêu với con người 
và mảnh đất này, anh đã thành lập 
nên trung tâm với hy vọng “những 
em nhỏ sẽ học được những kiến thức 
để có thể có một cuộc sống đỡ vất vả 
hơn”. Trong suốt cuộc trò chuyện với 
anh về Trung tâm – về ngôi trường, 
tôi thấy trong mắt anh là sự tự hào, là 

sự hạnh phúc khi được ở đây để giúp 
đỡ những em nhỏ dân tộc. Cùng với 
anh là những thầy cô giáo – những 
tình nguyện viên của Việt Nam và 
nhiều quốc gia khác cùng chung tay 
xây dựng Trung tâm và dạy học cho 
các em. Đến với Trung tâm, chúng tôi 
được thấy sự tâm huyết, sự nhiệt tình 
của các thầy cô giáo nơi đấy với các 
em học sinh, dù còn nhiều khó khăn 
thiếu thốn, nhưng các thầy cô cũng 
đã xây dựng nên một trung tâm với 
đầy đủ vườn rau, ao cá, các thầy cô 
cũng chăn nuôi rất “mát tay” để cải 
thiện bữa ăn cho các em và lấy nguồn 
kinh phí phát triển Trung tâm, chúng 
tôi cũng thấy cuộc sống của các em 

Sở giao dịch

nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, vất 
vả nhưng trên hết là các em vẫn tràn 
đầy niềm tin và hy vọng, các em vẫn 
quyết tâm, hàng ngày vẫn phải đi hơn 
10 cây số để học lấy cái chữ, nhìn các 
em như vậy chúng tôi vẫn thấy mình 
còn may mắn lắm. 

Trao cho các em những món quà 
nhỏ: những chiếc mũ len, những 
chiếc áo ấm, những gói bánh, gói 
kẹo, nhìn các em đội những chiếc 
mũ, khoác từng chiếc áo chúng tôi 
bỗng cảm thấy hạnh phúc hơn bao 
giờ hết, chúng tôi thấy vui vì được 
chia sẻ với các em, chúng tôi thấy vui 
vì mùa đông này có lẽ các em sẽ ấm 
hơn một chút, chúng tôi vui khi được 
hòa mình vào niềm vui của các em. 
Sau những cuộc trò chuyện, chúng tôi 
lại cùng các em, cùng với những thầy 
cô giáo sơn lại những mảng tường đã 
cũ của Trung tâm, khoác lên cho nơi 
này thêm “một tấm áo” mới, chúng 
tôi như xao xuyến không muốn rời đi, 
lại được muốn ở lại cùng các em lâu 
hơn nữa. 

Nếu bạn có lúc nào lên Sapa, hãy 
dành chút thời gian ghé thăm Trung 
tâm Hy Vọng nhé, ở đó bạn sẽ thấy 
nhưng điều tuyệt vời trong cuộc 
sống đấy. q

Vietcombank Kiên Giang 

Vietcombank Ninh Bình

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi 
Đoàn cơ sở Vietcombank Ninh 

Bình đã thực hiện chương trình trao 
tặng quà tình nghĩa cho Trung tâm bảo 
trợ xã hội Ninh Bình.

Chương trình này được nằm trong kế 
hoạch phát động để chào mừng ngày 
thành lập Đoàn và tiếp nối những công 
trình phần việc nghĩa tình của thanh 
niên Vietcombank Ninh Bình trên địa 
bàn tỉnh, phần quà được trao tặng là 
1 tivi 40” trị giá 6,5 triệu đồng với mục 
đích thay thế mới cho phòng sinh hoạt chung của các cháu nhằm mục đích giải trí và tiếp 
cận được với thông tin xã hội.

Phát biểu tại buổi Lễ, đại diện Trung tâm bảo trợ bày tỏ sự xúc động đối với món quà rất 
có ý nghĩa trong sinh hoạt cộng đồng. Trung tâm bảo trợ có khoảng 40 cháu thiếu nhi có 
hoàn cảnh cơ nhỡ hiện đang được chăm sóc và nuôi dưỡng, nhận được món quà của Chi 
đoàn cơ sở Vietcombank Ninh Bình là nguồn động viên lớn lao về tinh thần cũng như thể 
hiện được nét đẹp nhân văn của thương hiệu Vietcombank. Trung tâm bảo trợ sẽ  thực 
hiện tốt việc bảo quản, quản lý để phát huy tốt nhất hiệu quả từ phần quà nhận được. q

ĐiNh ThẾ hiỆP – Vietcombank Ninh Bình

Đại diện Đoàn TN Vietcombank Ninh Bình (thứ 2 từ trái sang) trao quà 
từ thiện cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Ảnh: Đinh Thế Hiệp

Vietcombank Kiên Giang thăm và tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và có con vươn lên trong học tập 
  Ảnh Ngọc Cử

Các bạn thanh niên tặng cho các em những món quà nhỏ  Ảnh: Tưởng Ngân Sơn

Một góc nhỏ lưu niệm tinh thần của những thanh 
niên Vietcombank   trong Trung tâm
 Ảnh: Tưởng Ngân Sơn
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Vietcombank Phú Yên đã vinh dự 
đón nhận Cờ thi đua do UBND tỉnh 
Phú Yên trao tặng. q

Ngày 17/3/2016, Ngân 
hàng Nhà nước tỉnh 
Phú Yên đã tổ chức 
họp phát động thi đua 
Khối các ngân hàng 

trên địa bàn. Tham dự cuộc họp có 
đại diện Ban thi đua tỉnh Phú Yên, 
NHNN tỉnh Phú Yên và đại diện các 
ngân hàng trên địa bàn.

Năm 2015, với sự đoàn kết, nỗ 
lực, sáng tạo, Vietcombank Phú 
Yên đã hoàn thành kế hoạch kinh 
doanh được giao với quy mô 
kinh doanh tăng trưởng mạnh 
mẽ, nguồn vốn và tín dụng tăng 
35% so với năm 2014, cao hơn 
mức tăng trưởng chung của toàn 
ngành trên địa bàn. Nợ xấu ở mức 
thấp, chất lượng hoạt động được 
nâng cao, đặc biệt là hiệu quả kinh 
doanh tăng trưởng vượt bậc so với 
năm trước. 

Với việc hoàn thành xuất sắc các 
nhiệm vụ được giao và có những 
đóng góp quan trọng vào việc 
phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 
Phú Yên, Vietcombank Phú Yên 

được đánh giá là đơn vị xuất sắc 
trong phòng trào thi đua Khối, 
Cụm năm 2015. Tại cuộc họp, 

Sáng ngày 2/4/2016, Đoàn 
Thanh niên (Đoàn TN)
Vietcombank Gò Vấp  đã có 

chuyến đi làm từ thiện đầy ý nghĩa 
tại Cơ sở Bảo trợ Hoa Sen Trắng (Định 
Quán, Đồng Nai).

Được thành lập từ năm 2008, Cơ sở 
Hoa Sen Trắng hiện đang chăm sóc, 
nuôi dưỡng 36 trẻ em là những trẻ 

mồ côi cả cha lẫn mẹ, những trẻ bị 
bỏ rơi. Bên cạnh đó, Cơ sở còn đang 
chăm sóc và cưu mang 12 cụ già neo 
đơn, không nơi nương tựa.

Mặc dù, là một trong 5 Chi 
nhánh mới được thành lập trên 
địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và bước 
đầu còn gặp nhiều khó khăn, với 
nhiều mục tiêu như kiện toàn 

nhịp cầu xanh Tin Tức

Kỷ niệm 85 năm thành lập đoàn tncs hcm

Phát huy tinh thần “tương 
thân tương ái”, “lá lành đùm 
lá rách”, cùng cộng đồng 

chung tay vì người nghèo, ngày 
7/4/2016, bà Nguyễn Thị Tố Hương 
– Phó Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn Vietcombank Nam Sài Gòn đã 
đến thăm và trao tận tay bà Phạm 
Thị Lê – Tổng Giám đốc Công ty CP 
Bệnh viện tim Tâm Đức là đại diện 
Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo mổ 

tim: 50.000.000 đồng. 
Công ty CP Bệnh viện tim Tâm 

Đức là khách hàng truyền thống đã 
đồng hành cùng sự phát triển ngày 
càng vững mạnh của Vietcombank 
Nam Sài Gòn trong nhiều năm qua. 
Với một chút tấm lòng đóng góp 
của mỗi CBNV Vietcombank Nam 
Sài Gòn cũng sẽ góp phần lấy lại 
nhịp đập của trái tim, mang lại sự 
sống cho người nghèo. q

Bà Nguyễn Thị Tố Hương – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank Nam Sài Gòn (bên trái) trao số tiền 50 triệu đồng cho Quỹ 
hỗ trợ bệnh nhân nghèo mổ tim Ảnh: Mộng Dao

Ông Lê Đức Nguyên – Phó Giám đốc Vietcombank Phú Yên (bên phải) nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng Ảnh: Nguyễn Xuân Văn

vietcombank nam sài gòn hỗ trợ bệnh nhân nghèo mổ tim
mỘNg DAO – Vietcombank Nam Sài Gòn

Vietcombank Gò Vấp
Lưu hỒNg NhuNg – Vietcombank Gò Vấp

NguYỄN XuâN VĂN – Vietcombank Phú Yên

bộ máy Đảng, Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên cũng như thực hiện 
các nhiệm vụ kinh doanh được 
Ban lãnh đạo Vietcombank giao, 
nhưng Chi bộ, Ban giám đốc, Ban 
chấp hành Công đoàn, Đoàn TN 
vẫn rất quan tâm chú trọng đến 
công tác an sinh xã hội.  

Đến với Cơ sở Bảo trợ Hoa Sen 
Trắng lần này, với sự hỗ trợ của Ban 
giám đốc, Đoàn Thanh niên đã trao 
tặng nhiều phần quà thiết thực có 
giá trị cho Cơ sở gồm sữa hộp, sữa 
tươi, bánh kẹo, mì tôm, bột giặt, 
gạo…, và các bạn Đoàn viên cũng đã 
mang lại những niềm vui nho nhỏ 
cho các em khi các em được vui chơi, 
chăm sóc và cho các cụ già khi các cụ 
được các thành viên trong đoàn hỏi 
han, thăm nom…

Chuyến đi từ thiện đầu tiên của 
Đoàn TN Vietcombank Gò Vấp đã 
thành công ngoài mong đợi. Ngoài 
việc góp phần xoa dịu bớt nỗi đau, 
mất mát của những mảnh đời bất 
hạnh, việc cùng tham gia các hoạt 
động này còn góp phần gắn kết các 
Đoàn viên Thanh niên, giúp các bạn 
đoàn viên trẻ, đặc biệt là những bạn 
đang sống bình yên trong sự che 
chở của gia đình có nhận thức sâu 
sắc hơn về sự chia sẻ, về sự chung 
tay góp sức vì cộng động. 

Cuộc sống sẽ đẹp hơn, sẽ hạnh phúc 
hơn rất nhiều khi được sẻ chia! q

Đoàn TN Vietcombank Gò Vấp cùng trẻ em mồ côi  Ảnh: Lưu Hồng Nhung

Đoàn TN Vietcombank Gò Vấp tặng quà cho các cụ già không nơi nương tựa Ảnh: Lưu Hồng Nhung Đoàn TN Vietcombank Gò Vấp tặng quà cho các cụ già không nơi nương tựa
Ảnh: Lưu Hồng Nhung

Vietcombank Phú Yên 
nhận cờ thi đua do uBnD tỉnh trao tặng
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Ngày 24/3/2016, 
Trưởng Văn phòng 
đại diện (VPĐD)
Vietcombank tại 
Singapore đã tham 
dự Hội nghị Xúc 
tiến đầu tư do Đại 
sứ quán Việt Nam 
tại Singapore phối 
hợp với UBND tỉnh 
Trà Vinh tổ chức. Hội 
nghị quy tụ gần 100 
nhà đầu tư Singapore 
đến từ các lĩnh vực y 
tế, giáo dục, cảng biển, thương mại điện tử, thực phẩm… Qua trao đổi, các nhà 
đầu tư cho biết mục đích tham dự Hội nghị nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào 
thị trường Việt Nam nói chung và Trà Vinh nói riêng. Một số nhà đầu tư sau Hội 
nghị khẳng định sẽ đầu tư vào thị trường Việt Nam trong thời gian sớm nhất. 

Về phía tỉnh Trà Vinh, ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Trà 
Vinh mong muốn tìm kiếm các đối tác liên quan tới lĩnh vực đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng, chế biến thực phẩm, cơ sở lọc hóa dầu, cảng nước sâu… đặc 
biệt muốn được hợp tác với tập đoàn Sembcorp xây dựng khu công nghiệp và 
đô thị VSIP (Việt Nam – Singapore)  tại Trà Vinh. 

Hai tháng đầu năm 2016, Singapore là quốc gia dẫn đầu vốn FDI tại thị 
trường Việt Nam, tổng vốn đăng ký và cấp mới đạt 469 triệu USD, quy mô 
vốn bình quân của 1 dự án Singapore đầu tư vào Việt Nam là 23 triệu USD, 
cao hơn mức bình quân chung (14 triệu USD) của 1 dự án đầu tư nước ngoài 
vào Việt Nam. q

VŨ BÍCh Thu – VPĐD tại Singapore

Trưởng VP đại diện Vietcombank 
tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư 
vào Trà Vinh tại Singapore

Tin Tức Tin Tức

Ngày 18/3/2016, Trưởng Văn phòng đại diện 
(VPĐD) Vietcombank đã tham dự Hội nghị Xúc 
tiến đầu tư các Doanh nghiệp Bỉ và châu Âu vào 
Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Bỉ tổ chức tại Singapore. 

Đây là buổi chia sẻ kinh nghiệm đầu tư vào thị 
trường Việt Nam giữa các nhà đầu tư Bỉ đã thành 
công với gần 40 nhà đầu tư Bỉ và các quốc gia 
khác tại châu Âu hiện đang cân nhắc khả năng 
xem thị trường Việt Nam là điểm đến thay thế cho 
Thái Lan và Indonesia. Đại diện Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Bỉ nhận định thời điểm hiện 
tại, Việt Nam là điểm đến số 1 với nguồn nhân 
công giá rẻ, môi trường đầu tư thông thoáng, 
nhiều ưu đãi và đặc biệt vấn đề an ninh, an toàn 
được đảm bảo tuyệt đối. q

Ngày 28/3/2016, Văn phòng đại diện 
Vietcombank tại Singapore  (VPĐD) và Đoàn 
Công tác của Vietcombank do ông Nguyễn 
Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám 
đốc làm Trưởng đoàn đã có buổi gặp mặt 
với ông Nguyễn Tiến Minh - Đại sứ Việt Nam 
tại Singapore cùng với Phó Đại sứ, đại diện 
lãnh sự quán, tham tán thương mại và tham 
tán đầu tư Việt Nam tại Singapore. 

Tại buổi gặp, Đại sứ Nguyễn Tiến Minh 
đã khen ngợi những đóng góp tích cực 
của VPĐD đối với cộng đồng người Việt, 
cộng đồng doanh nghiệp cũng như các 

hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại 
về Việt Nam trong thời gian gần đây 

và hy vọng VPĐD sẽ tiếp tục phát huy 
thế mạnh hiện tại, nhằm đưa thương 
hiệu Vietcombank tới gần hơn với cộng 
đồng Việt Nam tại Singapore. Đại diện 
Vietcombank – Phó Tổng giám đốc 
Nguyễn Danh Lương gửi lời cám ơn Đại 
sứ và mong muốn Đại sứ quán Việt Nam 
tại Singapore sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện 
cho VPĐD hơn nữa để VPĐD có thể hoạt 
động hiệu quả hơn cũng như có những 
đóng góp sâu rộng hơn trong quan hệ 
thương mại, đầu tư, ngân hàng tài chính 
Việt Nam – Singapore. q

Trưởng VPĐD tham dự 
Hội nghị Xúc tiến đầu tư 
doanh nghiệp Bỉ và châu 
Âu vào Việt Nam

Trụ sở chính
Bà Vũ Bích Thu – Trưởng VPĐD Vietcombank tại Singapore (ngoài 
cùng bên phải) chụp ảnh với các Đại sứ và các nhà đầu tư Ảnh: CTV

Đại diện tỉnh Trà Vinh giới thiệu về tiềm năng của tỉnh Ảnh: Vũ Bích Thu

Ông Nguyễn Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, 
Trưởng đoàn công tác của Vietcombank (thứ 8 từ trái sang) chụp 
ảnh với ông Nguyễn Tiến Minh - Đại sứ Việt Nam tại Singapore 
(thứ 7 từ phải sang) và các thành viên Ảnh: CTV

VŨ BÍCh Thu – VPĐD tại Singapore

Lê hỒNg QuANg

Gặp gỡ Đại sứ Việt Nam tại Singapore
VŨ BÍCh Thu – VPĐD tại Singapore

hội nghị người lao động 2016

Thực hiện NĐ 60/CP của 
Chính phủ, căn cứ vào 
Điều lệ Công đoàn Việt 
Nam, Quyết định số 1097/
QĐ-VCB.HĐQT ngày 

25/3/2013 của Chủ tịch HĐQT v/v 
Ban hành Quy chế thực hiện dân 
chủ ở Vietcombank, Quyết định 
số 232/QĐ-VCB ngày 30/3/2015 
của Tổng giám đốc Vietcombank 
v/v Ban hành Quy chế đối thoại 
định kỳ tại nơi làm việc, Triển 
khai thực hiện công văn số 17/
KH-VCB-CĐ ngày 03/02/2016 v/v 
hướng dẫn Công đoàn cơ sở tiến 
hành Hội nghị NLĐ năm 2016 của 
Công đoàn Vietcombank, theo 
đề xuất của Thường trực Công 

đoàn TSC, trong không khí hân 
hoan chào mừng kỷ niệm 53 năm 
thành lập Vietcombank (1/4/1963 
– 1/4/2016), ngày 2/4/2016, tại 
thị trấn Sa Pa xinh đẹp thuộc tỉnh 
Lào Cai, Trụ sở chính Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (TSC 
Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị 
đại biểu Người lao động (NLĐ) năm 
2016. Tham dự có Tiến sỹ Nghiêm 
Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ 
Khối Doanh nghiệp Trung ương, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; 
ông Đào Minh Tuấn - Ủy viên BTV 
Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn Vietcombank được 
Tổng giám đốc ủy nhiệm tham dự 
và chỉ đạo Hội nghị; ông Nguyễn 

Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó 
Tổng giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn TSC; các ông/bà thành viên 
HĐQT, Ban điều hành, Trưởng ban 
kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám 
đốc khối, Giám đốc Trung tâm, 
Trưởng/phụ trách các Phòng/Ban/
Trung tâm và 182 đại biểu đại diện 
cho hơn 1.500 NLĐ tại TSC.

Sau các thủ tục bầu Đoàn chủ tịch, 
Đoàn thư ký và Ban kiểm tra tư cách 
đại biểu, ông Nguyễn Danh Lương 
- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn TSC, thành viên 
Đoàn chủ tịch đã phát biểu khai mạc 
Hội nghị và trình bày Báo cáo Tổng 
kết hoạt động kinh doanh, việc thực 
hiện chế độ chính sách đối với NLĐ 

Các đại biểu nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch Ảnh: Lê Hồng Quang
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năm 2015 và phương hướng năm 
2016. Theo đó, năm 2015, kết quả 
kinh doanh của Vietcombank có 
lợi nhuận trước thuế và dự phòng 
phòng rủi ro đạt 12.705 tỷ đồng, 
tăng 24,2% so với 2014, đạt 110,5% 
kế hoạch. Dự phòng rủi ro đã trích 
6.050 tỷ đồng, đảm bảo dự phòng 
đầy đủ theo quy định của NHNN. Lợi 
nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.829 
tỷ đồng, tăng 16,2% so với 2014. Kết 
quả hoạt động kinh doanh của TSC 
với những nỗ lực lớn, thu nhập lãi 
thuần của TSC năm 2015 đạt 1.697,5 
tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2014 (484,9 
tỷ đồng); Lãi thuần từ hoạt động kinh 
doanh ngoại hối tăng 11,8%, từ mua 
bán chứng khoán kinh doanh tăng 
12,9% và từ mua bán chứng khoán 
đầu tư tăng 4,7% so với năm 2014; 
TSC luôn thực hiện tốt vai trò điều 
hành chính sách, điều tiết thu nhập, 
chi phí như hỗ trợ lãi suất, bổ sung 
quỹ lương, trích lập dự phòng cho 
toàn hệ thống Vietcombank.

Ông Nguyễn Danh Lương cũng 
báo cáo về tình hình thực hiện chế độ 
chính sách với NLĐ, hoạt động công 
đoàn TSC năm 2015: lực lượng lao 
động tại TSC được tiếp tục bổ sung; 
tổng số lao động TSC đến cuối năm 
2015 là 1.494 người, tăng 198 người 
so với cuối 2014 (1.296 người). Cơ cấu 
nguồn lao động: theo giới tính:  Nam: 
547 người, Nữ: 947 người; theo trình 

độ: Tiến sỹ, Phó tiến sỹ: 10 người, Thạc 
sỹ: 430 người, Đại học: 1.001 người, 
Cao đẳng trở xuống: 53 người. Toàn 
thể người lao động tại TSC đều được 
ký hợp đồng lao động phù hợp, đúng 
luật. Báo cáo đã nêu rõ các chế độ 
chính sách với NLĐ từ việc đảm bảo 
việc làm ổn định, tiền lương và phụ 
cấp; chế độ tuyển dụng và chấm dứt 
hợp đồng lao động; sử dụng, bồi 
dưỡng, đào tạo đối với NLĐ; chế độ 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. 

Về hoạt động công đoàn, Công 
đoàn TSC đã hoàn thành tốt kế 
hoạch đề ra, góp phần hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh 
của Vietcombank. Công đoàn TSC 
đã quán triệt nghiêm túc các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước và các chế độ, chính sách liên 
quan đến đoàn viên, NLĐ (ĐV-NLĐ), 
động viên ĐV-NLĐ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chuyên môn. Ban chấp 
hành Công đoàn TSC đã chủ động 
phối hợp với lãnh đạo chuyên môn 
phát triển mạnh mẽ các hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật,thể thao; chăm 
lo đời sống tinh thần cho ĐV-NLĐ; 
giáo dục tuyên truyền về việc chia sẻ 
trách nhiệm đối với xã hội; chăm lo, 
cải thiện đời sống vật chất; chăm lo 
đời sống tinh thần; công tác phong 
trào; công tác nữ công; công tác an 
sinh xã hội; và công tác thi đua khen 
thưởng.

Trong thời gian tới, phương hướng 
hoạt động của TSC tiếp tục bám 
sát Phương châm Tăng tốc - Hiệu 
quả - Bền vững, Quan điểm chỉ đạo 
điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách 
nhiệm, năm 2016 toàn hệ thống 
Vietcombank phấn đấu nỗ lực trên 
tất cả các mảng hoạt động để thực 
hiện thắng lợi và hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 
được HĐQT đề ra trong công tác 
khách hàng; công tác kiểm soát chất 
lượng tín dụng, thu hồi nợ xấu và nợ 
ngoại bảng; triển khai thực hiện các 
dự án chuyển đổi, nâng cao năng 
lực quản trị hệ thống; triển khai thực 
hiện các cơ chế quản trị nội bộ; công 

tác an sinh xã hội và các công tác 
khác.

Tiếp theo, Hội nghị đã bầu Đoàn 
đại biểu gồm 15 đại biểu chính 
thức đại diện cho NLĐ TSC tham dự 
Hội nghị đại biểu Người lao động 
Vietcombank năm 2016.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được 
lắng nghe các tham luận vô cùng 
sinh động của các tổ công đoàn 
Phòng Phê duyệt tính dụng,Trung 
tâm Tài trợ thương mại, Ban Kiểm tra 
nội bộ, và Văn phòng công đoàn. Các 
đơn vị đã đem đến Hội nghị những 
tiếng nói có nét riêng  có của đơn vị 
nhưng vẫn  đại diện cho NLĐ TSC về 
các vấn đề thiết thực liên quan đến 
trách nhiệm và quyền lợi của NLĐ. 
Đại diện cho Công đoàn TSC, ông 
Nguyễn Danh Lương đã trả lời ý kiến 
tham gia đóng góp của các Tổ Công 
đoàn đối với Báo cáo hoạt động năm 
2015 và định hướng hoạt động năm 
2016 của Trụ Sở chính. Các vấn đề 
góp ý được trả lời trực tiếp và thẳng 
thắn như các quyền lợi chăm lo đến 
đời sống, sức khỏe của NLĐ, cụ thể 
như bố trí các phòng thể chất để NLĐ 
luyện tập thể dục thể thao ngoài giờ 
làm việc, chế độ tham quan nghỉ mát 

hàng năm, chế độ thăm khám sức 
khỏe định kỳ cho NLĐ nói chung và 
NLĐ nữ…

Được sự ủy nhiệm của Chủ tịch 
HĐQT, Tổng giám đốc và với tư cách 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank 
và là một cá nhân NLĐ tại TSC, ông 
Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn Vietcombank đã 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Theo đó, 
hoạt động Công đoàn TSC đã đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc tư 
vấn cho Công đoàn cấp trên tổ chức 
các hoạt động phong trào, chăm lo 
đời sống, an sinh xã hội. Từ đó, NLĐ 
hăng say làm việc, yên tâm công tác, 
gắn bó trách nhiệm với công việc để 
xây dựng Vietcombank ngày càng 
lớn mạnh theo đúng định hướng đã 
đề ra. Theo ông Đào Minh Tuấn, với 
tư cách là những đơn vị mang tính 
hướng dẫn và ban hành các chính 
sách có tính hệ thống, NLĐ tại các 
Phòng/Ban/Trung tâm cần tiếp tục 
phát huy tính chủ động đang có, 
đồng thời hỗ trợ ngày một hiệu quả 
cho các đơn vị chi nhánh để thực 
hiện tốt các chiến lược kinh doanh và 
các đề án chuyển đổi trong thời gian 
tới. Chủ tịch Công đoàn Vietcombank 

cũng yêu cầu cần tập trung mọi 
nguồn lực, tổ chức tốt Hội nghị đại 
biểu NLĐ Vietcombank trong tháng 
4/2016.

Hội nghị đại biểu NLĐ TSC 
Vietcombank đã thông qua Nghị 
quyết và kết thúc tốt đẹp sau hơn 4 
tiếng làm việc liên tục. q

Tiến sỹ Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu bầu
 Ảnh: Lê Hồng Quang

Các đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu bầu Ảnh: Lê Hồng Quang

Ông Nguyễn Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TSC 
phát biểu khai mạc Hội nghị Ảnh: Lê Hồng Quang

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm  Ảnh: Lê Hồng QuangBiểu quyết tại Hội nghị
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Tại Hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Thanh Tùng, Bí 
thư Chi bộ, Giám đốc 
đã trình bày Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh 

doanh năm 2015 và phương hướng 
nhiệm vụ năm 2016. Năm 2015, 
Vietcombank Tây Hồ đã hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh: 
Huy động vốn đạt 3.232 tỷ đồng, 
hoàn thành 112% kế hoạch; dư nợ 
tín dụng đạt 2.754 tỷ đồng, hoàn 
thành 167% kế hoạch, các chỉ tiêu 
khác về hoạt động kinh doanh 
ngoại tệ, thanh toán XNK và Bảo 
lãnh… cũng đã đạt và vượt mức chỉ 
tiêu do TSC giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng 
cũng đã trình bày Báo cáo Thực 
hiện chế độ chính sách đối với NLĐ 

năm 2015. Năm 2015, Công đoàn 
đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu và 
phối hợp với Ban giám đốc thực 
hiện các quy định, quy chế, chế độ 

chính sách liên quan đến quyền lợi, 
trách nhiệm của NLĐ. Bên cạnh đó, 
Vietcombank Tây Hồ đã thực hiện 
tốt Thỏa ước lao động tập thể, điều 
kiện làm việc  được cải thiện, đời 
sống NLĐ từng bước được nâng 
cao. Công Đoàn đã phối hợp với Ban 
giám đốc thực hiện tốt công tác an 
sinh xã hội và công tác từ thiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ 
sở đã trả lời một số ý kiến thắc mắc 
về quyền lợi của NLĐ khi công tác và 
làm việc tại Vietcombank Tây Hồ. Hội 
nghị đã biểu quyết thông qua và ký 
Thỏa ước lao động tập thể sửa đổi. 

Nghị quyết Hội nghị Người lao 
động năm 2016 đã được thông qua 
với sự đồng thuận và nhất trí cao của 
toàn thể Hội nghị. q

AN QuỐC ANh – Vietcombank Tây Hồ

BÙi ThỊ ANh ĐàO – Vietcombank Nam Sài Gòn

Vietcombank Tây Hồ

Vietcombank Nam Sài Gòn

Thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Người lao động (NLĐ) tại cơ sở, 
ngày 12/3/2016, Vietcombank Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2016. Tham dự Hội nghị có 
các đồng chí trong Chi ủy, Ban giám đốc, BCH Công đoàn cơ sở và toàn thể CBNV.

Thỏa ước lao động tập thể sửa đổi được thông qua và ký kết Ảnh: An Quốc Anh

Biểu quyết tại Hội nghị  Ảnh: An Quốc Anh

Ông Nguyễn Kiến Tường – Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn (thứ 8 từ trái sang) trao tặng Kỷ niệm chương 10 năm cho CBNV  Ảnh: Bùi Thị Anh Đào

Ngày 18/3/2016, 
Vietcombank Nam Sài 
Gòn đã tổ chức Hội 
nghị Người lao động 
(NLĐ) năm 2016. Hội 

nghị đã được tiến hành trong không 
khí vui tươi, sôi nổi với sự tham gia 
của toàn thể cán bộ  nhân viên.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Kiến 
Tường – Giám đốc –Vietcombank 
Nam Sài Gòn đã trình bày Báo 
cáo tình hình kinh doanh năm 
2015 và phương hướng nhiệm vụ 
kinh doanh năm 2016; theo đó 
Vietcombank Nam Sài Gòn đã hoàn 
thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm 
vụ được giao như: doanh số huy 
động vốn đạt 13.538,33 tỷ đồng; 
hoàn thành 100,90% kế hoạch; dư 
nợ tín dụng đạt 7.353,20 tỷ đồng, 
tăng 14,29% so với năm 2014; các 
chỉ tiêu bán lẻ và ngân hàng điện tử 
đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 
được giao; lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh đạt 360,90 tỷ đồng, 
tăng 30,01% so với kết quả đạt được 
năm 2014. Với tinh thần thắng lợi 

đó, ông Nguyễn Kiến Tường kêu gọi 
toàn thể NLĐ tiếp tục phát huy tinh 
thần đoàn kết, chung sức, chung 
lòng, sáng tạo, nhiệt huyết; phát 
huy truyền thống nỗ lực vượt khó 
để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh 
doanh trong năm 2016.

Hội nghị cũng thông qua các 
báo cáo: Báo cáo tình hình thực 
hiện Thỏa ước lao động tập thể và 
Nghị quyết Hội nghị NLĐ 2015 do 

bà Nguyễn Thị Tố Hương – Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở trình bày và Báo 
cáo của Ban thanh tra nhân dân - 
do Trưởng Ban thanh tra nhân dân 
Nguyễn Thị Ngọc Nga trình bày.

Tại Hội nghị, NLĐ đã tham gia 
ý kiến vào nội dung các báo cáo, 
tham luận về phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2016; tham gia ý kiến vào 
dự thảo Nội quy lao động, thỏa ước 
lao động tập thể. Giám đốc – đại 
diện người sử dụng lao động và Chủ 
tịch CĐCS –đại diện NLĐ đã ký Giao 
ước thi đua đồng thời phát động thi 
đua năm 2016 đến toàn thể NLĐ.

Hội nghị đã thống nhất bầu ra 
Ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng 
chí, bầu thành viên đại diện NLĐ 
tham gia Hội nghị NLĐ Vietcombank 
gồm 5 đại biểu và 1 đại biểu đương 
nhiên và nhất trí vẫn giữ nguyên 3 
thành viên đại diện cho tập thể NLĐ 
tham gia đối thoại định kỳ.

Sau khi thông qua Nghị quyết, Hội 
nghị NLĐ năm 2016 Vietcombank 
Nam Sài Gòn đã kết thúc thành 
công, tốt đẹp. q

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga – Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo 
 Ảnh: Bùi Thị Anh Đào
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các ý kiến đóng góp, các kiến nghị, 
đề xuất liên quan đến hoạt động 
kinh doanh, quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của NLĐ trước 
toàn thể NLĐ. Hội nghị cũng có 
nhiệm vụ quan trọng là tiến hành 
biểu quyết bầu bổ sung thành viên 
Ban thanh tra nhân dân, bầu thành 
viên đại diện tập thể NLĐ tham gia 
đối thoại định kỳ, bầu đại biểu tham 
dự Hội nghị NLĐ Vietcombank và 
tiến hành ký kết thỏa ước lao động 
tập thể. 

Hội nghị NLĐ Vietcombank Ba 
Đình 2016 đã thành công tốt đẹp 
với biên bản và nghị quyết đã được 
toàn thể Hội nghị biểu quyết thông 
qua. q

hội nghị người lao động 2016
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Ngày 26/3/2016, tại 
Hội trường Khách sạn 
Army, số 1 Nguyễn Tri 
Phương, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội, 

Vietcombank Ba Đình đã  tổ chức 
Hội nghị Người lao động (NLĐ) 
năm 2016. Tham dự có các thành 
viên Ban giám đốc, Ban chấp hành 
Công đoàn cơ sở cùng toàn thể 
NLĐ Vietcombank Ba Đình. Nhằm 
tiếp tục phát huy quyền dân chủ 
trực tiếp của NLĐ, tạo điều kiện 
để NLĐ được biết, được tham gia 
ý kiến, được quyết định và giám 
sát những vấn đề có liên quan đến 
quyền và lợi ích, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của NLĐ. Tại Hội nghị, NLĐ 

đã được nghe Báo cáo tổng kết 
tình hình hoạt động kinh doanh 
năm 2015 và quý 1 năm 2016; 
Phương hướng thực hiện kế hoạch 
kinh doanh năm 2016;  Báo cáo 
của BCH Công đoàn cơ sở về tình 
hình sử dụng các quỹ và thực hiện 
chế độ chính sách đối với NLĐ năm 
2015; Báo cáo hoạt động của Ban 
thanh tra nhân dân năm 2015.

 Hội nghị cũng là một diễn đàn để 
NLĐ tham gia thảo luận, đóng góp 
ý kiến xây dựng các giải pháp, chính 
sách để hoàn thành các chỉ tiêu kinh 
doanh 2016 mà trung ương giao và 
trong chương trình Hội nghị, Người 
sử dụng lao động – Giám đốc đã đối 
thoại trực tiếp, tiếp thu, giải trình 

VŨ ThỊ PhưƠNg – Vietcombank Ba Đình

NguYêN miNh - Vietcombank Vinh

Vietcombank Ba Đình

Vietcombank Vinh

Ông Nguyễn Việt Cường – Giám đốc Vietcombank Ba Đình, đại diện Người sử dụng lao động (hàng đầu bên trái) và bà Tạ Thj Thục Oanh – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS, đại diện NLĐ ký Thỏa ước lao 
động tập thể Ảnh: Vũ Thị Phương

V ào ngày 5/3/2016, tại thị 
trấn Sapa tỉnh Lào Cai, 
Vietcombank Vinh tổ 
chức Hội nghị Người lao 
động (NLĐ) năm 2016. 

Tham dự có Cấp ủy, Ban giám đốc, 
BCH Công đoàn cơ sở cùng toàn 
thể NLĐ Vietcombank Vinh.

Hội nghị thông qua Báo cáo tổng 
kết hoạt động kinh doanh năm 
2015 và phương hướng nhiệm vụ 
năm 2016; Báo cáo tình hình thực 
hiện chế độ chính sách liên quan 
đến quyền lợi và lợi ích của NLĐ; 
Báo cáo tình hình thực hiện thỏa 
ước lao động tập thể, tình hình thực 
hiện quy chế dân chủ, đối thoại; Báo 
cáo hoạt động Ban thanh tra nhân 
dân. Tiến hành bầu thành viên đại 
diện cho tập thể NLLĐ tham gia đối 

thoại định kỳ và bầu đại biểu dự Hội 
nghị NLĐ Vietcombank năm 2016.

Phần thảo luận Hội nghị được 

lắng nghe các ý kiến tham luận của 
các phòng nghiệp vụ; chia sẻ kinh 
nghiệm xử lý công việc và những 
giải pháp thực hiện để góp phần 
hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh 
doanh năm 2016. 

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Huệ 
Anh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng 
ủy khối DN Nghệ An, Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Vietcombank Vinh, 
đại diện Người sử dụng lao động và 
đồng chí Trần Văn Hiến - Phó giám 
đốc, Chủ tịch Công đoàn CS, đại 
diện NLĐ đã ký Thỏa ước lao động 
tập thể năm 2016. 

Tiếp tục thực hiện quan điểm chỉ 
đạo điều hành “Đổi mới - Kỷ cương 
- Trách nhiệm”, năm 2016 Đảng ủy, 
Ban giám đốc, BCH Công đoàn đã 
kêu gọi toàn thể NLĐ Vietcombank 
Vinh quyết tâm phát huy lợi thế, tập 
trung mọi nguồn lực, bám sát diễn 
biến của thị trường trên cơ sở định 
hướng chiến lược của Vietcombank, 
để tiếp tục Tăng tốc đạt hiệu quả cao 
và phát triển bền vững, phấn đấu 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch kinh doanh được giao. q

Đ/c Lê Thị Huệ Anh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Vinh phát biểu  
tại Hội nghị

Lễ ký kết “Thỏa ước lao động tập thể 2016”  Ảnh: Nguyên Minh
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Ngày 30/1/2016, tại 
Trụ sở Chi nhánh, 
Vietcombank Bình 
Dương đã tổ chức Hội 
nghị Người lao động 

(NLĐ) và triển khai nhiệm vụ kinh 
doanh năm 2016. Về dự Hội nghị có 
ông Huỳnh Tân Định - Bí thư ĐUK 
Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; 
bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ 
tịch Liên đoàn LĐ tỉnh Bình Dương; 
ông Lý Văn Minh – Phó trưởng 
Phòng Lao động TBXH Tp. Thủ Dầu 
Một; ông Võ Đình Phong – Đại diện 
Ban lãnh đạo ngành Ngân hàng 
tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch 
Công đoàn Ngân hàng Nhà nước 
tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Thái 
Minh Quang – UV BCH Công đoàn 

Vietcombank  cùng Cấp ủy, Ban 
giám đốc và toàn thể cán bộ nhân 
viên (CBNV) Vietcombank Bình 
Dương.

Hội nghị thông qua các báo cáo 
như: Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh năm 2015 – Phương 
hướng hoạt động năm 2016; Báo 
cáo tình hình thực hiện chế độ 
chính sách đối với NLĐ năm 2015; 
Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra 
nhân dân năm 2015 và phương 
hướng năm 2016; Báo cáo tổng kết 
phong trào thi đua khen thưởng 
năm 2015 và phương hướng công 
tác thi đua, khen thưởng năm 
2016; Báo cáo tổng hợp ý kiến 
tiếp thu, kết quả thương lượng 
Thỏa ước lao động tập thể. Bên 

cạnh đó, Hội nghị cũng tiến hành 
bầu thành viên đại diện tập thể 
NLĐ tham gia Tổ đối thoại và tại 
phần thảo luận Hội nghị còn được 
lắng nghe ý kiến tham luận của 
các phòng nghiệp vụ, CĐCS chia 
sẻ kinh nghiệm trong xử lý công 
việc và những giải pháp thực hiện 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 cũng 
như truyền thông đến đoàn viên 
và NLĐ những điểm mới trong dự 
án KPIs và các Quy chế liên quan 
đến công tác quản lý cán bộ của 
Vietcombank. 

Nhân dịp này, những tập thể và 
cá nhân xuất sắc tiêu biểu có nhiều 
đóng góp vào kết quả hoạt động 
năm 2015 đã được tuyên dương, 
khen thưởng. Tiếp theo đó, Giám 
đốc - đại diện Người sử dụng lao 
động và Chủ tịch CĐCS, đại diện 
NLĐ tiến hành ký kết “Thoả ước 
lao động tập thể”, “Giao ước thi 
đua”, thể hiện sự đồng thuận của 
hai bên, tập thể Lãnh đạo và CBNV 
Vietcombank Bình Dương đoàn kết, 
quyết tâm cùng bước vào một năm 
kinh doanh mới, phấn đấu sẽ hoàn 
thành xuất sắc kế hoạch năm 2016. 

Năm 2015, một năm phát triển 
kinh tế với nhiều biến động trên 
thị trường quốc tế và tại Việt 
Nam còn nhiều khó khăn , đặc 
biệt trên thị trường tài chính 
ngân hàng, nhưng với một tập 
thể Vietcombank Bình Dương 
luôn phấn đấu nỗ lực, bám sát 
định hướng và thực hiện tốt theo 
phương châm hoạt động “Tăng tốc 
– Hiệu quả – Bền vững” với quan 
điểm chỉ đạo điều hành “Quyết liệt 
– Kết nối – Trách nhiệm” do Ban 
lãnh đạo Vietcombank đề ra. Kết 
quả năm 2015 với nhiều nghi nhận 
như sau: đạt 10.504 tỷ đồng vốn 

huy động, đạt 115,8% kế hoạch 
(KH), tăng 19,8% so với đầu năm; 
dư nợ cho vay đạt 7.913 tỷ đồng, 
bằng 102,5% KH, tăng 15,7% so 
với đầu năm; doanh số thanh toán 
quốc tế - TTTM đạt hơn 1.207 triệu 
USD, tăng 4,1% so với năm 2014; 
kinh doanh ngoại tệ đạt 1.566 
triệu USD về doanh số và 18,8 tỷ 
đồng về lợi nhuận, bằng 109,9% 
KH, tăng 12,3% so với năm 2014; 
phát hành mới được 43.130 thẻ 
Connect 24, 2.018 thẻ tín dụng,… 
Đặc biệt, năm qua, Vietcombank 
Bình Dương đã hoàn thành xuất 
sắc chỉ tiêu phát triển khách hàng 
mới, trong đó: khách hàng bán 
buôn mới 23 khách hàng, đạt 
575% KH; khách hàng bán buôn 
tín dụng mới 22 khách hàng, đạt 
314,3% KH; theo đó, dư nợ cho vay 
khách hàng bán buôn tín dụng 
mới 844 tỷ đồng, đạt 703,5% KH; 
khách hàng cá nhân mới 40.160 
khách hàng, tăng 14,35% so với 

đầu năm, đạt 125,5% KH. 
Ghi nhận những nỗ lực và kết 

quả đạt được này, tại Hội nghị 
Triển khai nhiệm vụ kinh doanh 
năm 2016 diễn ra vào các ngày 
15 và 16/1 vừa qua tại Hà Nội, 
Vietcombank Bình Dương đã được 
vinh danh là “Chi nhánh hoàn 
thành tốt nhiệm vụ năm 2015” 
và đạt giải thưởng “Chuyên đề về 
Phát triển khách hàng mới”. Đó 
chính là động lực để Vietcombank 
Bình Dương nỗ lực và quyết tâm 
hơn trong việc thực hiện nhiệm 
vụ kinh doanh năm 2016, đây sẽ là 
một dấu mốc quan trọng, là động 
lực để năm 2016, Vietcombank 
Bình Dương sẽ phấn đấu huy động 
vốn tăng 23%, trong đó huy động 
vốn không kỳ hạn tối thiểu 29%; 
dư nợ cho vay tăng 23%, trong đó 
dư nợ khách hàng bán lẻ tối thiểu 
19% tổng dư nợ; tỷ lệ nợ xấu/
tổng dư nợ dưới 0,53%; thu nợ đã 
xử lý DPRR tối thiểu 55,4 tỷ đồng; 

doanh số TTQT-TTTM tăng 20%; 
doanh số mua bán ngoại tệ tăng 
30%; lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh tăng 82%,… và hoàn thành 
đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển 
các sản phẩm dịch vụ bán lẻ, ngân 
hàng điện tử do Ban lãnh đạo 
Vietcombank giao; tăng trưởng ổn 
định, đảm bảo việc làm, thu nhập, 
góp phần nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho NLĐ. 

Hội nghị NLĐ năm 2016 là kết 
quả của một năm lao động đầy 
nhiệt huyết, quyết tâm của tập thể 
Vietcombank Bình Dương; Nghị 
quyết được Hội Nghị thông qua 
sẽ là mục tiêu để tập thể Ban giám 
đốc và toàn thể CBNV Vietcombank 
Bình Dương đoàn kết, phấn đấu 
hoàn thành những nhiệm vụ 
mới được giao, hứa hẹn sẽ đạt 
những thắng lợi vẻ vang hơn, 
góp phần vào sự phát triển của 
hệ thống; nâng tầm thương hiệu 
Vietcombank. q

Ông Nguyễn Thái Minh Quang - Giám đốc, đại diện Người sử dụng lao động (hàng đầu bên trái) ký “Thoả ước lao động tập thể” với bà Đặng 
Thị Hương - Phó Giám đốc, Chủ Chủ tịch CĐCS, đại diện NLĐ Vietcombank Bình Dương  Ảnh: Vũ Thị Phong Lan

Các CBNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 nhận Giấy khen của Vietcombank Bình Dương Ảnh: Vũ Thị Phong Lan

Vietcombank 
Bình dương 
đã được vinh 
danh là “Chi 
nhánh hoàn 
thành tốt 
nhiệm vụ năm 
2015” và đạt 
giải thưởng 
“Chuyên đề 
về Phát triển 
khách hàng 
mới”.

VŨ ThỊ PhONg LAN – Vietcombank Bình Dương

Vietcombank Bình Dương
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Vietcombank Hoàn Kiếm
Vietcombank Vĩnh Phúc

Sáng ngày 20/3/2016, 
tại thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh, 
Vietcombank Hoàn Kiếm 
đã tổ chức thành công 

Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 
2016. Tham dự có ông Lê Nho Cù - Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc; bà Nguyễn 
Thị Xuân Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc; bà Nguyễn Thục Linh 
- Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
cùng 127 cán bộ nhân viên (CBNV).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 
ông Lê Nho Cù - Giám đốc báo cáo 
tổng kết hoạt động kinh doanh năm 
2015 và việc thực hiện chế độ chính 
sách đối với NLĐ. Nội dung báo cáo 
nêu rõ: trước những thách thức và 
khó khăn của nền kinh tế, toàn thể 

đội ngũ cán bộ Vietcombank Hoàn 
Kiếm dưới sự chỉ đạo của Ban giám 
đốc đã nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo 
trong hoạt động kinh doanh và gặt 
hái được nhiều kết quả đáng khích lệ. 
Các chỉ tiêu chính như huy động vốn, 
tín dụng, doanh số thanh toán XNK, 
bảo lãnh, thẻ… của năm 2015 đều 
có sự tăng trưởng ổn định. Bên cạnh 
đó, Công Đoàn Vietcombank Hoàn 
Kiếm luôn tuân thủ và thực hiện đầy 
đủ các chế độ, chính sách đối với 
CBNV về hợp đồng lao động, lương 
và phụ cấp, bảo hiểm xã hội… cũng 
như luôn đẩy mạnh công tác nâng 
cao chất lượng đời sống tinh thần 
cho NLĐ với nhiều hoạt động ý nghĩa 
như tổ chức cho cán bộ đi nghỉ mát 
tại Mũi Né, đi tìm hiểu truyền thống 

QuẢN DiỆu LiNh – Vietcombank Hoàn Kiếm

mẠC Thu – Vietcombank vĩnh Phúc

VÕ hẠNh NhâN - Vietcombank Đồng Tháp

lịch sử, về nguồn tại Phú Quốc, thăm 
quan danh thắng Tây Thiên, Đền 
Hùng…

Hội nghị cũng được nghe Báo 
cáo hoạt động Công đoàn cơ sở 
Vietcombank Hoàn Kiếm năm 2015 
và phương hướng hoạt động năm 
2016 do bà Nguyễn Thục Linh - Phó 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn trình 
bày cũng như Báo cáo hoạt động của 
Ban thanh tra Nhân dân trong năm 
vừa qua. 

Tại Hội nghị NLĐ năm 2016 lần 
này, Vietcombank Hoàn Kiếm cũng 
đã tiến hành bầu ra Tổ đối thoại định 
kỳ để đại diện cho NLĐ tham gia 
trao đổi các vấn đề liên quan đến 
quyền và nghĩa vụ của NLĐ với đại 
diện Người sử dụng lao động tại 
Vietcombank Hoàn Kiếm. 

Kết thúc chương trình là Lễ ký thỏa 
ước lao động tập thể năm 2016 giữa 
Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn 
Vietcombank Hoàn Kiếm. q

Ông Lê Nho Cù – Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm phát biểu tại Hội nghị
 Ảnh: Quản Diệu Linh

Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể  Ảnh: Quản Diệu Linh

Nhằm phát huy quyền 
làm chủ của Người 
lao động (NLĐ) trong 
quá trình tham gia 
quản lý trực tiếp hoạt 

động kinh doanh, ngày 19/3/2016 
Vietcombank Vĩnh Phúc đã tổ chức 
Hội nghị NLĐ năm 2016

Hội nghị có sự tham dự của Ban 
giám đốc, Ban Chấp hành Công 
đoàn cùng toàn thể CBNV. Hội nghị 
đã thông qua báo cáo kết quả kinh 
doanh, việc thực hiện chế độ chính 
sách với NLĐ năm 2015, báo cáo kết 
quả thực hiện chế độ chính sách đối 
với NLĐ năm 2015.

Trước những yêu cầu cấp bách về 
công tác chuyên môn trong thời gian 
tới, trên cơ sở ý kiến tham luận của 
NLĐ, hội nghị tiếp tục kêu gọi cán 
bộ cùng quyết tâm, phấn đấu để đạt 
được các chỉ tiêu đề ra năm 2016 và 
hoàn thành kế hoạch được TW giao.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch 
sử dụng Quỹ phúc lợi và Quỹ thi đua 
khen thưởng hàng năm, để đảm 
bảo quyền lợi NLĐ đồng thời động 
viên khích lệ các tập thể cá nhân có 
thành tích đóng góp cho kết quả 
hoạt động chung, Hội nghị thống 
nhất trích lập các quỹ năm 2015 từ 

nguồn Quỹ phúc lợi và khen thưởng 
như sau:

 Trích 60% làm Quỹ phúc lợi để chi 
trả các hoạt động phúc lợi trực tiếp 
cho NLĐ.

 Trích 40% làm Quỹ khen thưởng 
để động viên cho tập thể cá nhân có 
đóng góp tích cực vào kết quả hoạt 
động kinh doanh.

Hội nghị cũng đã bầu ra Tổ đối 
thoại, bầu đại biểu đi dự Hội nghị cấp 
trên và tiến hành ký kết Thỏa ước lao 

động tập thể giữa Người sử dụng lao 
động và đại diện NLĐ. Cũng tại Hội 
nghị, ông Thiều Quang Hiệp – Giám 
đốc Vietcombank Vĩnh Phúc đã phát 
động thi đua năm 2016.

Sau một thời gian làm việc khẩn 
trương với tinh thần trách nhiệm cao, 
Hội nghị NLĐ Vietcombank Vĩnh Phúc 
năm 2016  đã thành công tốt đẹp, 
toàn bộ nội dung nghị quyết được 
thông qua tại Hội nghị và được 100% 
NLĐ nhất trí tán thành. q

Ông Thiều Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc và bà Nghiêm Thị Minh Thúy – Phó 
Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở ký Thỏa ước lao động tập thể  Ảnh: Mạc Thu

Nhằm phát huy quyền làm 
chủ, tạo điều kiện để Người 
lao động (NLĐ) được biết, 
tham gia ý kiến, quyết định 
và giám sát những vấn đề 

có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa 
vụ và trách nhiệm của mình, sáng ngày 
26/3/2016, Vietcombank Đồng Tháp đã tổ 
chức Hội nghị NLĐ lần thứ VIII năm 2016. 
Đến dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ngân hàng 
Nhà nước, Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng 
Tháp cùng 102 CBNV Vietcombank Đồng 
Tháp.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt 
động kinh doanh năm 2015 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2016; Công tác tuyển 
dụng đào tạo, phân phối lương, thưởng và 
công khai tài chính năm 2015; tổng kết công 
tác thi đua năm 2015 và phát động phong 
trào thi đua năm 2016.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tạo - 
Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp đã trao 

tặng các danh hiệu cho các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên 
môn và công tác công đoàn trong năm qua.

Kết thúc Hội nghị, Giám đốc cùng Đại 
diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã ký 
giao ước thi đua năm 2016 đồng thời kêu 
gọi toàn thể CBNV phát huy tính năng động 
sáng tạo, đoàn kết thống nhất, tập trung 
mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Trung ương giao năm 2016 và những năm 
tiếp theo, góp phần xây dựng Vietcombank 
thành ngân hàng số 1 Việt Nam. q

Vietcombank Đồng Tháp
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Hội nghị đã nghe Báo 
cáo tổng kết công tác 
Đảng bộ khối Ngân 
hàng năm 2015 và 
Chương trình công tác 

năm 2016; báo cáo tổng kết đánh 
giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng 
và đảng viên năm 2015 và báo cáo 
kết quả kiểm tra giám sát và thi 
hành kỷ luật năm 2015 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2016.

Theo đó, Đảng ủy khối đã bám 
sát Nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp và chương trình công tác năm, 
tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở 
lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện 
nhiệm vụ chính trị và công tác xây 
dựng Đảng. Kết quả hoạt động của 

Đảng bộ, Chi bộ cơ sở có nhiều 
chuyển biến rõ rệt, nhất là phối 
hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị và công tác cán bộ; lãnh 

đạo công tác chính trị, tư tưởng, 
thông tin tình hình; lãnh đạo việc 
triển khai quán triệt nghị quyết, 
chủ trương mới của Đảng, pháp 
luật và Nhà nước đúng tiến độ.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy khối 
đã tặng bằng khen cho các tổ 
chức cơ sở đảng và đảng viên có 
thành tích xuất sắc. Trong đó, Chi 
bộ Vietcombank Nam Sài Gòn vinh 
dự được công nhận là một trong 
15 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đạt danh 
hiệu “Trong sạch, vững mạnh, tiêu 
biểu” trong tổng số 109 tổ chức cơ 
sở đảng và đồng chí Nguyễn Kiến 
Tường – Bí thư chi bộ là một trong 
6 đảng viên được đề nghị Thành 
ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn 
đảng viên Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ 5 năm liền (2011 – 2015).

Trên cơ sở những kết quả đạt 
được trong năm 2015, Chi bộ 
Vietcombank Nam Sài quyết tâm 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 
trong năm 2016, tiếp tục phấn đấu 
là cơ sở Đảng xuất sắc đạt danh 
hiệu “Trong sạch, vững mạnh, tiêu 
biểu”. q

BÙi ThỊ ANh ĐàO – Vietcombank Nam Sài Gòn

ĐOàN TN - Vietcombank Leasing

Chi bộ Vietcombank Nam Sài Gòn 
trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu
Sáng ngày 24/3/2016, Đảng 
bộ khối Ngân hàng TP Hồ Chí 
Minh đã tổ chức thành công 
Hội nghị Tổng kết công tác 
Đảng bộ khối năm 2015 và 
chương trình công tác năm 
2016.

Tin Tức Tin Tức

Ông Nguyễn Kiến Tường – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn 
(ngoài cùng bên phải) nhận danh hiệu do Đảng bộ TP HCM trao tặng
 Ảnh: Bùi Thị Anh Đào

Ông Nguyễn Kiến Tường – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn (thứ 3 từ phải sang) đại diện Chi bộ nhận danh hiệu Ảnh: Bùi Thị Anh Đào Trong chuỗi hoạt động kỷ 
niệm ngày thành lập Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, ngày 10/3/2016 
tại Hội trường công ty, Ban 

chấp hành Đoàn cơ sở Công ty Cho 
thuê tài chính Vietcombank (VCBL) 
đã tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn 
cho các Đoàn viên Công ty và triển 
khai buổi tập huấn “Chiến lược lãnh 
đạo bản thân”. Đây là một trong các 
kỹ năng quan trọng nhất mà những 
nhà tuyển dụng hàng đầu như 
Unilever, Samsung, Suntory Pepsico... 
thường hay đòi hỏi? Nó sẽ giúp ích 
gì cho nghề nghiệp tương lai của 

bạn? Làm sao để phát triển những 
kỹ năng lãnh đạo cần có? Cùng lắng 
nghe hành trình đi tìm “tố chất lãnh 
đạo” của Phạm Duy Hiếu – CEO ngân 
hàng trẻ nhất Việt Nam qua những 
trải nghiệm thực tế của anh. Điều gì 
đã khiến Hiếu từ một nhân viên ngân 
hàng bình thường trở thành một 
“nhà lãnh đạo” đầy tự tin ngày hôm 
nay. Anh đã có buổi nói chuyện dài 
ba giờ đồng hồ đầy thú vị và ý nghĩa 
với VCBL. 

Toàn thể đoàn viên thanh niên 
công ty đã tham gia rất nhiệt tình và 
hào hứng các trò chơi kết nối được 
tổ chức. Mọi người cùng nhau chia 

Tập huấn 
“chiến lược lãnh đạo bản thân”

sẻ, nói lời cảm ơn đến những người 
bạn, người đồng nghiệp của mình, 
có những tiếng cười và có cả những 
giọt nước mắt vì hạnh phúc, vì 
chúng ta được ở bên nhau. Buổi nói 
chuyện của anh Hiếu đã giúp cho 
mọi người khám phá thế giới bên 
trong để hiểu mình hơn, để nhận 
thức đúng đắn, tư duy tích cực hơn 
từ đó xây dựng các kế hoạch hành 
động nhằm đạt được những mục 
tiêu và ước mơ trong cuộc sống. 
Một bức tranh đẹp là một bức tranh 
sinh động với nhiều màu sắc, hãy 
cùng VCBL “tô màu cho bức tranh 
cuộc sống sinh động”. q

Tập huấn “Chiến lược lãnh đạo bản thân” của Đoàn TN Vietcombank Leasing  Ảnh: Đoàn TN
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Kỷ niệm 85 năm thành lập đoàn tncs hcm

Hòa chung không khí thi 
đua sôi nổi của thanh 
niên cả nước, lập thành 
tích chào mừng kỷ niệm 
85 năm ngày thành 

lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), 
nhằm cổ vũ, động viên và phát huy 
hơn nữa ngọn lửa nhiệt huyết, sáng 
tạo, không quản ngại khó khăn, xông 
pha nơi tuyến đầu, đồng thời phát 
huy tinh thần đoàn kết trong thanh 
niên nói riêng và của các đơn vị trên 
địa bàn nói chung, ngày 26/3/2016 
được sự đồng ý của Ban Giám đốc 

các đơn vị: Sở Xây dựng, Công ty Điện 
lực tỉnh Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn, 
Vietcombank Lạng Sơn, Đoàn thanh 
niên 4 cơ sở kết hợp tổ chức Giải 
bóng đá nam chào mừng kỷ niệm 85 
năm ngày thành lập Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh. Sự kiện được 
diễn ra đúng ngày kỷ niệm thành lập 
Đoàn 26/3 đánh một dấu mốc quan 
trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt 
của các cấp lãnh đạo đến hoạt động 
và phong trào thanh niên; đồng thời 
là 1 dịp sinh hoạt, giáo dục tư tưởng 
cho lực lượng đoàn viên thanh niên.

Đến tham dự và cổ vũ cho giải 

Nhằm tăng cường tổ 
chức các hoạt động 
tuyên truyền về mục 
đích, ý nghĩa của việc 
xây dựng nếp sống 

văn minh đô thị cho cán bộ, Đoàn 
viên Thanh niên (ĐVTN); Tích cực 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 
nâng cao nhận thức, hướng tới 
thay đổi hành vi cho ĐVTN về vệ 
sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường, 
ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ 
nguồn nước; Duy trì các đội Thanh 
niên tình nguyện, Thanh niên xung 
kích trong bảo vệ môi trường, văn 
minh đô thị; đồng thời hướng tới 
các hoạt động kỷ niệm 85 năm  
ngày thành lập Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 
26/3/2016), ngày 20/3/2016, Đoàn 

thanh niên Vietcombank Hưng 
Yên đã tổ chức Ngày chủ nhật 
xanh, trong đó, hoạt động trọng 

bóng đá về phía tỉnh Lạng Sơn có 
ông Nguyễn Công Trưởng – Phó chủ 
tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Bình 
– Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá tỉnh, 
nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông 
Đoàn Bá Nhiên – nguyên Chủ tịch 
UBND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp tỉnh, ; ông Nguyễn Học 
Cường – Giám đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng 
Sơn; ông Vũ Hồng Thủy – Giám đốc 
Sở Công thương; bà Đoàn Thu Hà – 
Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn 
Hoàng Tùng – Bí thư Tỉnh đoàn và 
ông Hồ Phi Dũng – Chủ tịch Hiệp hội 
Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Phó chủ tịch 
Hiệp Hội bóng đá tỉnh. 

Giải đấu đã diễn ra sôi nổi, trong 
sự cổ vũ của Ban giám đốc và đoàn 
viên 4 đơn vị cùng với các vị khách 
quý, các cầu thủ liên tục cống hiến 
cho giải đấu những bàn thắng đẹp. 
Kết thúc giải đội Công ty Điện lực 
Lạng Sơn đã giành giải Nhất, đội 
Vietcombank Lạng Sơn giành giải Ba. 
Giải đấu đã kết thúc bằng một buổi 
Lễ trao giải và giao lưu văn nghệ của 
các đội, với các phần thi văn nghệ hát 
về ngành bạn vô cùng sôi nổi. 

Giải bóng Vietcombank Lạng Sơn 
và khách mời đã kết thúc tốt đẹp, là 
cơ hội giao lưu, cọ sát đồng thời là 
điều kiện để tăng cường sự gắn kết 
của Vietcombank Lạng Sơn đối với 
các đơn vị trên địa bàn thông qua đó 
tìm kiếm được những cơ hội đầu tư, 
tăng cường khả năng và cơ hội bán 
sản phẩm, thực hiện chỉ tiêu kinh 
doanh của Vietcombank Lạng Sơn. q

tâm là Dọn vệ sinh các máy ATM, 
khuôn viên các điểm giao dịch của 
Vietcombank Hưng Yên. q

hỒNg DiỆP – Vietcombank Lạng Sơn

ĐẶNg ThỊ DỊu – Vietcombank Hưng Yên

Vietcombank Lạng Sơn

Vietcombank Hưng Yên
Giám đốc cùng đội trưởng 4 đội bóng nhận hoa và kỷ niệm chương Ảnh: Hồng Diệp

Lãnh đạo tỉnh và các Sở/
Ban/Ngành chụp ảnh 
lưu niệm với 4 đội bóng
 Ảnh: Hồng Diệp

Ra quân “Ngày chủ nhật xanh” Ảnh: Đặng Thị Dịu

Vệ sinh ATM tại KCN Phố Nối A Ảnh: Đặng Thị Dịu
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Không chỉ còn là một hoạt 
động thường nhật của 
Vietcombank Hoàn Kiếm 
mà đây thực sự là một 
chuyến đi hoàn toàn 

khác. Có lẽ sau chuyến đi này, trong 
chúng tôi sẽ có thêm thật nhiều kỷ 
niệm và nhiều điều thú vị để kể với 
nhau hơn. Với riêng tôi, điều làm tôi 
ấn tượng nhất chính là hoạt động 
Teambuilding, đã giúp tôi có cái 
nhìn thật khác về đồng nghiệp và cả 
những lãnh đạo của mình.

Hạ Long đón chúng tôi với chút 
vị mặn của biển và tiết trời se lạnh 
của những ngày cuối đông. Trên bãi 
biển đảo Rều, chúng tôi trong những 
trang phục sặc sỡ đại diện cho 5 đội 
chơi với thành viên là các cán bộ và 
Ban giám đốc  Vietcombank Hoàn 
Kiếm. Chưa bao giờ tôi thấy khoảng 
cách giữa chúng tôi lại gần đến vậy. 
Cán bộ và Ban giám đốc đều là thành 
viên của các đội chơi, cùng nhau thi 

đấu cho một mục tiêu cao nhất đó 
là tạo nên sự gắn kết, phát huy khả 
năng sáng tạo và đặc biệt là phá vỡ 
bức tường ngăn cách giữa các thành 

Kỷ niệm 85 năm thành lập đoàn tncs hcm

Vietcombank Hoàn Kiếm
NguYỄN miNh QuANg – Vietcombank Hoàn Kiếm

viên trong đội. Giữa tiết trời cuối 
đông mà chúng tôi mồ hôi ướt đẫm, 
cát bay cả vào mắt và miệng nhưng 
nụ cười thì lúc nào cũng thường trực 
trên từng ánh mắt. Sau những phút 
giây kịch tính và cháy hết mình phần 
thưởng lớn nhất mà chúng tôi nhận 
được là những cái bắt tay đầy đoàn 
kết, tiếng hô vang thể hiện sự quyết 
tâm - teambuilding ngày hôm đó 
một lần nữa khẳng định đoàn kết là 
yếu tố quyết định đưa chúng ta đến 
với thành công và đó cũng là một 
trong những điều tạo nên thành 
công của chúng tôi - Vietcombank 
Hoàn Kiếm trong suốt thời gian 
qua, hòa cùng sự phát triển của 
Vietcombank trong tương lai.

Tạm biệt Hạ Long, tạm biệt đảo 
Rều chúng tôi quay trở lại với công 
việc thường ngày với quyết tâm, sự 
đoàn kết cao nhất để hoàn thành 
những mục tiêu đã được để ra trong 
năm 2016. q

Núi cao còn có núi cao hơn Ảnh: Nguyễn Minh Quang

Ông Lê Nho Cù - Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm chụp ảnh lưu niệm với đội chơi dành vị trí thứ 1 Ảnh: Nguyễn Minh Quang

Chào mừng kỷ niệm 85 
năm thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2016), 
được sự thống nhất của 

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp và Ban thường vụ Tỉnh đoàn, 
Đoàn khối DN tỉnh Sóc Trăng tổ chức 
Hội thao từ ngày 22 - 26/3/2016. Đây 
được xem là kỳ Hội thao 26/3 thành 
công nhất và ấn tượng nhất của 
Đoàn khối, với các môn thi đấu hào 
hứng, vui tươivới các môn như: đá 
bóng 2 người 3 chân nam nữ phối 
hợp, nhảy dây tập thể nam nữ phối 
hợp, đua ghe ngo trên cạn, đặc biệt là 
môn bóng đá nữ có 15 đội tham gia 
được chia làm 4 bảng- môn thi đấu 
này nhận được rất nhiều sự quan tâm 
đông đảo của người hâm mộ.

Chi đoàn Vietcombank Sóc Trăng 

mới thành lập đội bóng nữ ngay khi 
nhận được chương trình Hội thao 
26/3 do Đoàn khối DN tỉnh Sóc Trăng 
tổ chức. Trong thời gian ngắn Ban 
huấn luyện gồm Giám đốc và một số 
thành viên nam của Chi nhánh đã lên 
kế hoạch luyện tập hăng say, quyết 
liệt để tạo dấu ấn trong Hội thao lần 
này. Tất cả nhận quyết tâm vì màu cờ 
sắc áo Vietcombank. 

Sau nhiều ngày thi đấu vất vả, Chi 
đoàn Vietcombank Sóc Trăng đã để 
lại dấu ấn thật đẹp trong lòng tất 
cả mọi người. Kết quả đội bóng đạt 
được giải Nhì môn bóng đá nữ, đã 
hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra của 
Ban huấn luyện và BCH Chi đoàn. Các 
bạn trong đội tuyển bóng đá nữ đã 
thi đấu với quyết tâm cao, máu lửa 
nhất để mang đến chiến thắng và 
những cảm xúc vui tươi phấn khởi 

LưƠNg CỬu LONg – Vietcombank Sóc Trăng

ĐỖ ThỊ huỲNh hOA – Vietcombank Thủ Đức

Vietcombank Sóc Trăng

cho người hâm mộ đội nhà cũng 
như đông đảo quần chúng đến xem. 
Các nữ cầu thủ nghiệp dư này đã thể 
hiện được nhiệt huyết của tuổi trẻ, 
tinh thần vượt khó, không ngại gian 
khổ, xứng đáng là những bông hoa 
xinh đẹp nhất, tươi thắm nhất của 
Vietcombank Sóc Trăng. q

Tin Tức Tin Tức

Ngày 23/3/2016, Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam đã phê duyệt cho phép 
Vietcombank Thủ Đức được tài trợ độc lập 
việc đầu tư dự án “Tòa nhà dịch vụ Khu chế 
xuất Linh Trung 1 – Joint Center” do Công ty 
TNHH Sepzone  Linh Trung làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Sepzone Linh Trung, thành 
lập từ tháng 8/1992 và là khách hàng lớn có 
quan hệ với Vietcombank Thủ Đức gần 20 
năm, khi Vietcombank Thủ Đức còn là Phòng 
giao dịch trực thuộc Vietcombank Nam Sài 
Gòn. Với ngành nghề đăng ký kinh doanh 
là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng tại 
3 khu: Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung 1 
(62ha) và  Khu chế xuất và Công nghiệp Linh 
Trung 2 (61,7ha) tại quận Thủ Đức - thành 
phố Hồ Chí Minh và Khu chế xuất và Công 
nghiệp Linh Trung 3 (202,67ha) tại huyện 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tính đến cuối 
năm 2015, tỷ lệ diện tích lấp đầy ở khu 1 là 
90%, khu 2 là 93% và khu 3 là 85%.

Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty TNHH Sepzone Linh Trung 

trong  những năm qua rất có hiệu quả. Mặc 
dù môi trường đầu tư gặp nhiều khó khăn 
do tình hình kinh tế thế giới suy giảm, sự 
thay đổi một số chính sách của Nhà nước, 
đặc biệt là thay đổi Luật đất đai cùng với 
việc biến động giá vật tư, xăng dầu, điện 
nước và phí vận chuyển đã làm ảnh hưởng 
đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty 
nhưng Công ty vẫn đảm bảo hoạt động 
có lợi nhuận qua các năm. Với vốn đầu tư 
ban đầu là 14 triệu USD, đến thời điểm 
31/12/2015 tổng tài sản của Công ty đạt 
hơn 64 triệu USD.

Dự án “Tòa nhà dịch vụ Khu chế xuất Linh 
Trung 1 – Joint Center” do Vietcombank 
Thủ Đức tài trợ vốn hoàn toàn nằm trong 
khu vực hành chính dịch vụ của Khu chế 
xuất Linh Trung 1. Do vậy, tòa nhà được kết 
nối đồng bộ với các hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật của khu với ba hướng tiếp cận đường 
giao thông. Dự án đã được Ban Quản lý 
các khu công nghiệp và chế xuất TP.HCM 
cấp giấy phép xây dựng số 114/GPXD ngày 

15/12/2014 và điều chỉnh giấy phép xây 
dựng ngày 29/9/2015 với tòa nhà dịch vụ 
gồm ba tầng với 5 công trình có tổng diện 
tích sàn là 8.905,3m2 với tổng mức đầu tư 
cho dự án là hơn 83 tỷ đồng bao gồm:

Công trình 1: Tòa nhà dịch vụ tại KCX Linh 
Trung 1 – Joint Center.

Công trình 2: Khu nhà kỹ thuật.
Công trình 3: Khu nhà cà phê.
Công trình 4: Khu đặt máy ATM.
Công trình 5: Cổng, đường nội bộ, sân bãi.
Khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, 

hội tụ các gian hàng cao cấp, khu ẩm thực, 
đại siêu thị, cụm rạp chiếu phim, trung tâm 
giải trí hiện đại... sẽ góp phần mở rộng mặt 
bằng phục vụ phúc lợi công cộng cho cộng 
đồng, gia tăng tiện ích cho doanh nghiệp 
và người dân trên địa bàn. Đồng thời, có 
một khu Autobank của Vietcombank sức 
chứa gần 20 máy ATM đúng chuẩn thương 
thiệu, phục vụ tốt cho mấy vạn công nhân 
trong khu chế xuất và các khu công nghiệp 
chung quanh. q

Đội bóng đá nữ Chi đoàn Vietcombank Sóc Trăng  Ảnh: Lương Cửu Long

vietcombank thủ đức tài trợ độc lập cho Dự án Joint center
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Tin Tức Tin Tức

Làng Sen, ngôi làng của 
những mái nhà tranh yên 
ả nằm dưới lũy tre xanh, 
ở đó như đang vọng về 
tiếng ầu ơ mẹ ru con 

những trưa hè oi ả, nơi đây đã ấp 
ủ và chắp cánh cho ước mơ giải 
phóng dân tộc của chàng thanh 
niên Nguyễn Tất Thành trở thành 
hiện thực, ngôi làng anh hùng của 
người con anh hùng – Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Và đó cũng là điểm đến 
trong chuyến về nguồn lần này của 
chúng tôi – tập thể hơn 50 đảng 
viên và quần chúng ưu tú thuộc 
Đảng bộ Vietcombank Thành Công.

Chiều 25/3/2016, Đoàn chúng tôi 

rời Hà Nội sau một tuần làm việc 
hăng say và miệt mài, tạm gác lại 
những bận rộn của công việc, tạm 
xa cái se lạnh cuối xuân Hà Nội để 
đến với miền Trung với thời tiết 
đang chuyển mình đón những đợt 
gió Lào đầu mùa. 

Sáng 26/3/2016,  từ thành phố 
Vinh đi theo quốc lộ 46 khoảng 
15km, đoàn chúng tôi tới thăm đầu 
tiên là Khu di tích lịch sử Kim Liên, 
thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, 
tỉnh Nghệ An. Quần thể khu di tích 
Kim Liên, trải dài từ làng Hoàng 
Trù – quê ngoại Bác sang làng Sen, 
quê nội Bác nằm trên dải đất miền 
Trung đầy nắng gió và giàu truyền 

thống cách mạng. Nơi đây đã được 
Nhà nước phong tặng danh hiệu Di 
tích lịch sử quốc gia hạng đặc biệt, 
một danh hiệu xứng đáng cho một 
mảnh đất anh hùng đã  hoài thai, 
nuôi dưỡng nên những con người 
anh hùng.

Đặt những bước chân đầu tiên 
vào khu di tích, những vần thơ dạt 
dào tình thương của Tố Hữu ngày 
xưa chúng tôi được học ở trường, 
chợt ngân nga trong lòng mỗi 
chúng tôi: 

Tôi trở về quê Bác, làng Sen  
Ơi hoa sen đẹp của bùn đen!  
Làng quen như thể quê chung vậy  
Mấy dãy ao chua, mảnh đất phèn.

Thăm lại vườn xưa, mái cỏ tranh
Thương hàng râm bụt, luống rau 

xanh
Ba gian nhà trống, nồm đưa võng
Một chiếc giường tre, chiếu mỏng 

manh
Qua chất giọng ấm áp và dạt dào 

cảm xúc của người thuyết minh, 
đoàn đã được tìm hiểu về những 
tháng ngày tuổi thơ đầy xúc động 
cho đến khi Bác Hồ ra đi tìm đường 
cứu nước. Tham quan khu di tích, 
mỗi thành viên trong đoàn chúng 
tôi cảm nhận một cách sâu sắc, 
đầy đủ hơn về làng quê xứ Nghệ. 
Những cảnh quan và hiện vật quá 
đỗi thân thuộc, dung dị của lũy tre 
làng, đường đất nhỏ, khung cửi, 
bờ dâu, hàng rào dâm bụt... cùng 
các hiện vật trong khu di tích, đã 
giúp cho hình ảnh của Bác Hồ kính 
yêu - Người con ưu tú, Anh hùng 
giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ đáng 
kính sống mãi trong lòng mỗi người 
chúng tôi.

Dẫu đã qua cả thế kỷ, vạn vật đổi 
thay nhưng những hình ảnh xưa cũ 
của làng Sen gắn liền thời thơ ấu 
của Bác vẫn được cất giữ đến bây 

giờ như một miền ký ức đẹp và là 
tấm gương cho mọi thế hệ.

Đó là giếng Cốc, cây đa, đền làng 
Sen, nhà thờ họ Nguyễn Sinh… và 
đặc biệt là ngôi nhà gianh của cụ 
Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc- thân 
phụ Bác, nơi gắn bó với thơ ấu của 
Bác Hồ, cũng là khởi nguồn cho một 
tinh thần yêu nước và tư tưởng lớn 
lao của người anh hùng dân tộc sau 
này.

Đó là một ngôi nhà gỗ 5 gian, 
lợp mái tranh, nằm nhỏ bé và mộc 
mạc dưới rặng tre xanh mát. Bước 
vào hai gian phía ngoài, nơi đặt 
giường thờ và là nơi tiếp khách - 
đàm đạo chuyện thế sự của cụ Phó 
bảng Nguyễn Sinh Sắc, chúng tôi 
như thấy hình ảnh tần tảo của mẫu 
thân Bác, người phụ nữ đã hy sinh 
cả tuổi trẻ và hạnh phúc của mình 
theo chồng lều chõng, để đến ngày 
chồng đỗ đạt, vinh quy cũng là 
ngày ông cúi mình trước bàn thờ 
đang chưa nguôi khói nhang của 
vợ. Cũng ở gian nhà này, chúng tôi 
được gợi nhớ về hình ảnh cậu bé 
Sinh Cung, hàng ngày cung kính 
dâng trà cho phụ thân và các bạn 
vong niên trong các cuộc đạo đàm 
thế sự, để rồi, ước mơ giải phóng 
dân tộc được hoài thai, được ấp ủ 
và nuôi dưỡng, và từ đó, chắp cánh 
cho những bước đường bôn ba của 
chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành 
từ Huế, vào trường Dục Thanh (Phan 
Thiết), đến Bến cảng Nhà Rồng, và 
vượt nghìn trùng sang Luân Đôn, 
Pari... cho đến ngày Người tìm đọc 
luận cương của Lenin.

Mỗi gian nhà, từng kỷ vật, từ chiếc 
chõng tre, bộ bình chè, đến cây mít 
đầu hồi, đều như còn vương vấn 
đâu đây bóng hình tuổi thơ cuả 
Bác. Ngôi nhà là những ân tình làng 
xóm quê hương, là nơi chứng kiến 
quá trình học tập, trưởng thành; là 
nơi ghi dấu cảm xúc đi đầu về lòng 
yêu nước và những nhận thức thời 
cuộc- bước tiền đề cho con đường 
cứu nước sau này của chủ tịch Hồ 
Chí Minh.

Rời 5 gian nhà tranh đầy ắp kỷ 
niệm, chúng tôi bước vào căn nhà 
nhỏ nằm khiêm tốn phía trong khu 
di tích, là nhà thờ họ Nguyễn Sinh. 

Cũng hàng rào râm bụt, cũng vườn 
lạc, luống rau xanh mướt, và đặc 
biệt, thoang thoảng trong làn mưa 
bụi cuối xuân là hương hoa bưởi 
dịu dàng, thanh mát. Những nụ hoa 
trắng muốt, giản dị, nhưng cũng 
thật thanh cao, như con người Bác, 
như cuộc đời Bác vậy.

Đoàn chúng tôi tạm biệt khu di 
tích Kim Liên, tạm biệt mảnh đất 
mang trong mình đầy ắp kỷ niệm 
tuổi thơ Bác, với tâm trạng bâng 
khuâng, lưu luyến. Trời Kim Liên 
thấp thoáng những hạt mưa bụi 
cuối xuân, như muốn níu giữ bước 
chân của những người con phương 
xa về thăm Bác. 

Xe lại đưa chúng tôi về xã Nam 
Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 
An, lên núi Động Tranh thăm mộ bà 
Hoàng Thị Loan – thân mẫu của Bác. 

Mộ nằm trên lưng chừng dãy núi 
Đại Vệ, ôm trọn bởi đồi thông xanh 
mát với quanh năm gió rì rào như 
vỗ về giấc ngủ ngàn thu của bà. Con 
đường dẫn lên mộ trải qua 269 bậc 
đá. Trước phần mộ xuống sân bia 
có 33 bậc, ứng với con số 33 là tuổi 
đời của bà. Phía trên mộ là giàn hoa 
cách điệu hình khung cửi, gợi nhớ 
cuộc đời canh cửi vất vả để nuôi 
chồng, nuôi con thuở sinh thời. Phía 
sau phần mộ là bức phù điêu bằng 
đá trắng khắc họa hình những cánh 
sen thanh cao, tinh khiết của quê 
nhà và cũng là biểu tượng về cuộc 
đời, nhân cách của bà. Hai cụm cây 
hoa giấy che mát phần mộ bà được 
lấy giống từ Huế - nơi bà mất và khu 
lăng mộ của ông Nguyễn Sinh Sắc 
ở Đồng Tháp. Khe trước phần mộ 
trồng nhiều cây quí từ nhiều miền 
đất nước.

Từ đỉnh núi nơi cất mộ bà Hoàng 
Thị Loan nhìn ra về hướng Tây Nam, 
xa xa là dãy núi Thiên Nhẫn, kế bên 
là làng Kim Liên quê nội, làng Chùa 
quê ngoại của Bác Hồ với núi Chung 
còn in dấu tuổi ấu thơ của Bác… 
Xa hơn nữa là dòng sông Lam chảy 
như sợi chỉ trắng vắt ngang trời in 
vào đáy nước một vùng đất “địa linh 
nhân kiệt” với những tên tuổi Phan 
Đình Phùng, Phan Bội Châu và thế 
hệ sau này là Trần Phú, Phạm Hồng 
Thái, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, 

dẫu đã qua cả 
thế kỷ, vạn vật 
đổi thay nhưng 
những hình 
ảnh xưa cũ của 
làng sen gắn 
liền thời thơ 
ấu của Bác vẫn 
được cất giữ 
đến bây giờ 
như một miền 
ký ức đẹp và là 
tấm gương cho 
mọi thế hệ.

ĐiNh hỒNg hẠNh - Vietcombank Thành Công

Vietcombank Thành Công 
về nguồn thăm quê Bác

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên
 Ảnh: Nguyễn Ngọc Thức 
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ngôi vô địch.
Chương trình giao lưu thể thao 

văn nghệ diễn ra thành công tốt 
đẹp đã tăng cường thêm mối 
quan hệ giữa các chi nhánh trong 
hệ thống Vietcombank đồng thời 
cũng giúp nâng cao sức khỏe, sự 
hiểu biết lẫn nhau giữa các cán bộ 
trong hệ thống Vietcombank. q

Nguyễn Thị Minh Khai… và nhiều 
tên tuổi nhà cách mạng tiền bối 
khác…

Tại đây, đoàn đã kính cẩn dâng 
hương tưởng nhớ bà Hoàng Thị 
Loan, những nén hương thành kính 
cho hình mẫu người phụ nữ Việt 
Nam một đời tần tảo, hy sinh cả 
tuổi trẻ và hạnh phúc của mình cho 
chồng, cho con, để dâng cho quê 
hương, đất nước một người con ưu 
tú, một tư tưởng vĩ đại- Hồ Chí Minh, 
và đến lượt con người đó, vĩ nhân 
đó, được kế thừa tình yêu thương 
bao la từ thân mẫu của mình để để 
lại cho muôn vàn thế hệ cháu con:

Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng 

son
Mong manh áo vải hồn muôn 

trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối 

mòn
Rồi chúng tôi tạm biệt khu mộ 

bà Hoàng Thị Loan, tạm biệt khúc 

hát rì rào của đồi thông trên núi Đại 
Vệ, chúng tôi lặng lẽ bước trên 242 
bậc đá của lối từ mộ xuống, lặng 
lẽ đi qua những giàn hoa giấy hình 
khung cửi, lặng lẽ tận hưởng hương 
sắc của muôn vàn loài hoa đẹp được 
mang từ khắp mọi miền đất nước về 
đây dâng tặng.

Rời Kim Liên, đoàn chúng tôi 
mỗi người mang trong mình một 
tâm trạng, một cảm xúc khác nhau, 
không nói với nhau lời nào, nhưng 
tất cả chúng tôi đều tìm thấy trong 
mắt nhau niềm xúc động, ngậm 
ngùi về một mảnh đất nghèo khó 
mà đậm đà ân nghĩa, là cái nôi nuôi 
dưỡng tình yêu thương đối với đồng 
bào, đối với quê hương. Mảnh đất 
đó đã hoài thai và nuôi dưỡng ý chí 
cứu quốc mãnh liệt để sau này chắp 
cánh cho con đường đi tìm đường 
cứu nước bôn ba của Bác. Tình yêu 
đó được phôi thai từ nghèo khó, từ 
những hy sinh, tảo tần, để rồi lớn lên 
vượt qua cả không gian và thời gian, 

đến với trái tim của nhân loại trên 
khắp bốn bể, năm châu, trở thành 
dòng suối mát lành trong tâm hồn 
con cháu thế hệ bao đời sau.

Kết thúc những ngày về nguồn 
đầy ý nghĩa, chúng tôi lên xe trở về 
Hà Nội, về với những bận rộn của 
công việc và cuộc sống thường 
ngày. Sau chuyến đi, ai cũng cảm 
thấy như mình khác hơn, tâm hồn 
chúng tôi giàu có hơn, thấm đẫm 
hơn tình yêu thương đối với một 
mảnh đất anh dũng mà nghĩa tình, 
với những con người biết hy sinh 
hạnh phúc cá nhân mình vì đất 
nước, vì quê hương. Tình yêu đó 
là nguồn động lực để chúng tôi 
bước tiếp chặng đường còn nhiều 
thử thách phía trước với những kế 
hoạch, chỉ tiêu và doanh số… Ai 
cũng tin rằng, bằng tình yêu chân 
thành đối với khách hàng, với đồng 
nghiệp, và với cả bản thân công việc 
của mỗi người, chúng tôi sẽ về đích, 
nhanh chóng và nhẹ nhàng. q

Trước ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ của Bác Ảnh: Nguyễn Ngọc Thức

Ban giám đốc Vietcombank Vĩnh Phúc – Vietcombank Dịch vụ khách hàng đặc biệt – Phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đội bóng Ảnh: Mạc Thu

Nhằm thắt chặt tình 
đoàn kết, củng cố mối 
quan hệ gắn bó, thân 
thiết và đẩy mạnh 
phong trào thể thao 

văn nghệ để động viên tinh thần 
làm việc của cán bộ nhân viên giữa 
các chi nhánh Vietcombank trong 
hệ thống, ngày 26/3/2016 vừa qua, 
Vietcombank Vĩnh Phúc đã tổ chức 

chương trình giao lưu bóng đá 
nam giữa Vietcombank Vĩnh Phúc 
– Vietcombank Dịch vụ khách hàng 
đặc biệt và Phòng Phê duyệt tín 
dụng Trụ sở chính.

Ba đội tiến hành bốc thăm thi 
đấu theo hình thức vòng tròn một 
lượt, và sau những trận bóng hết 
sức sôi nổi và hấp dẫn, Phòng Phê 
duyệt tín dụng đã xuất sắc dành 

giao lưu bóng đá 
Vietcombank Vĩnh Phúc

mẠC Thu – Vietcombank Vĩnh Phúc

Tin Tức Tin Tức
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hội nghị Khách hàng thân thiết

Vietcombank Lạng Sơn 
QuỲNh ANh – Vietcombank Lạng Sơn

 
Ông Nguyễn Danh Lương – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên phải) tặng quà tri ân cho các khách hàng của Vietcombank Lạng Sơn Ảnh: Phan Hoàng Huấn

Tin Tức Tin Tức

Ngày 1/4/2016, tại 
Hội trường thành 
phố Lạng Sơn, 
Vietcombank Lạng 
Sơn đã tổ chức Hội 

nghị khách hàng năm 2016. Hội 
nghị được tổ chức đúng 53 năm 
ngày thành lập Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (1/4/1963 
– 1/4/2016) và 2 năm hoạt động 
của Vietcombank Lạng Sơn. Về 
phía khách mời, Hội nghị vinh dự 
được đón tiếp ông Nguyễn Công 
Trưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn; ông Nguyễn Học Cường 
– Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 
tỉnh Lạng Sơn; cùng các lãnh đạo 

Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. Về phía Vietcombank có 
ông Nguyễn Danh Lương – Ủy viên 
Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám 
đốc; bà Nguyễn Thúy Ninh – Phó 
Ban khách hàng doanh nghiệp 
Trụ sở chính Vietcombank. Đặc 
biệt, Hội nghị có sự tham dự của 
đông đảo khách mời đại diện cho 
hàng nghìn khách hàng, đối tác 
thân thiết, đại diện Hiệp hội doanh 
nghiệp và các Hội nghề nghiệp 
tỉnh Lạng Sơn.

Với chủ đề “Thông tin hội nhập 
kinh tế quốc tế”, hơn 200 đại 
biểu tham dự Hội nghị đã được 
nghe những thông tin quan trọng, 

 Ông Nguyễn Danh Lương – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vietcombank phát biểu 
tại Hội nghị khách hàng Vietcombank Lạng Sơn năm 2016
 Ảnh: Phan Hoàng Huấn

hữu ích liên quan đến quá trình 
hội nhập của nền kinh tế Việt Nam 
với thế giới thông qua phần diễn 
thuyết của diễn giả khách mời là 
Chuyên gia kinh tế Tiến sỹ Võ Trí 
Thành. Ông Võ Trí Thành đã chia sẻ 
với Hội nghị nội dung về thương mại 
kinh tế quốc tế, quan hệ với Trung 
Quốc, ảnh hưởng của hội nhập quốc 
tế đến doanh nghiệp Việt Nam, cơ hội 
và thách thức đối với doanh nghiệp 
Lạng Sơn. 

Hội nghị cũng là cơ hội để các 
khách hàng của Vietcombank tìm 
hiểu và phát triển các cơ hội đầu tư 
kinh doanh trên cơ sở hợp tác cùng 
phát huy những thế mạnh trong 
hoạt động của mỗi đơn vị, thông qua 
sự kết nối, luôn sẵn sàng hỗ trợ của 
Vietcombank.

Thay mặt Ban lãnh đạo 
Vietcombank, ông Nguyễn Danh 
Lương – Phó Tổng giám đốc 
Vietcombank bày tỏ tình cảm tri ân 
đến các khách hàng của Vietcombank 
đã tin tưởng đồng hành, hợp tác có 
hiệu quả với hệ thống Vietcombank 
trong thời gian vừa qua. Đó chính là 
nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối 
với Vietcombank Lạng Sơn nói riêng 

và hệ thống Vietcombank nói chung. 
Nhờ vậy, chỉ sau 2 năm hoạt động, 
Vietcombank Lạng Sơn đã có được 
các kết quả kinh doanh ấn tượng, quy 
mô tín dụng đạt trên 950 tỷ đồng, 
đứng thứ tư trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn 
Công Trưởng – Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao kết quả 

hoạt động kinh doanh cùng những 
đóng góp của Vietcombank Lạng 
Sơn trong thời gian vừa qua. Lãnh 
đạo tỉnh ghi nhận những cố gắng 
của Vietcombank Lạng Sơn trong 2 
năm qua, đánh giá cao những kết 
quả của Vietcombank Lạng Sơn đạt 
được trong hoạt động kinh doanh 
và công tác an sinh xã hội, thể hiện 
ở việc Vietcombank Lạng Sơn 2 năm 
liên tiếp nhận được Bằng khen của 
UBND tỉnh Lạng Sơn. Hy vọng và tin 
tưởng Vietcombank Lạng Sơn tiếp 
tục phát huy những kết quả đã đạt 
được, hoạt động hiệu quả hơn nữa 
để phục vụ nhu cầu phát triển kinh 
tế của nhân dân Lạng Sơn cũng như 
đóng góp vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội chung cua tỉnh trong thời 
gian tới.

Luôn xác định lấy khách hàng 
làm trọng tâm, Hội nghị khách hàng 
2016 của Vietcombank Lạng Sơn đã 
thành công tốt đẹp. Vietcombank tin 
tưởng có đủ năng lực, khả năng cung 
ứng cho các khách hàng những sản 
phẩm từ truyền thống đến hiện đại 
và những tư vấn cần thiết cho quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế của các 
doanh nghiệp. q

Ông Nguyễn Công Trưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội 
nghị khách hàng Vietcombank Lạng Sơn năm 2016
 Ảnh: Phan Hoàng Huấn

Ông Nguyễn Học Cường – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn (thứ ba từ trái sang) tặng quà tri ân cho 
các khách hàng của Vietcombank Lạng Sơn Ảnh: Phan Hoàng Huấn

Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn (bên phải) trao giải Đặc 
biệt cho khách hàng may mắn Ảnh: Phan Hoàng Huấn
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Tin Tức Tin Tức

Lễ trao giải Nhất, Nhì, Ba bộ môn Tennis Ảnh: VPCĐ

Hòa trong không khí 
vui chung của đất 
nước, sau thành công 
của Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII, 

Quốc hội khoá XIII đang họp với sự 
chuyển giao nhân sự trong niềm 
tin đưa đất nước Việt Nam vượt lên 
tầm cao mới, với niềm hân hoan 
đó, ngành Ngân hàng hết sức tự 
hào khi lần đầu tiên người đứng 
đầu Ngành trúng cử vào Bộ Chính 
trị  đã nhân đôi niềm vui cho cán 
bộ nhân viên và người lao động 
ngành trong dịp Kỷ niệm 65 năm 
thành lập Ngân hàng Việt Nam 
(06/5/1951 – 06/5/2016).

Nằm trong tổng thể chung các 
hoạt động chào mừng kỷ niệm, bên 
cạnh việc phát động phong trào 
thi đua thiết thực phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của 

ngành, công tác đền ơn đáp nghĩa 
tri ân các bậc tiền bối, hoạt động An 
sinh xã hội, về nguồn (ASXH), Công 
đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp nối 
chuỗi hoạt động với việc tổ chức Giao 
hữu thể thao các ngân hàng trên địa 
bàn Hà Nội từ ngày 6/4/2016 đến 
7/4/2016 tạo sân chơi lành mạnh, bổ 
ích giúp Người lao động được giao 
lưu, đoàn kết, trao đổi nghiệp vụ và 
thêm yêu, gắn bó với ngành. Hội thao 
giao lưu lần này tập trung vào hai 
nội dung thi đấu thông dụng: môn 
tennis và  môn cầu lông. 

Hướng về Lễ kỳ niệm, Vietcombank 
tham gia tích cực các hoạt động 
chung, công tác ASXH, cử đội văn 
nghệ tham gia liên hoan và đoàn thể 
thao tham gia giải giao hữu do Ngân 
hàng TW và Công đoàn ngành tổ 
chức . 

Đối với giải giao hữu thể thao, 
trong 1,5 ngày diễn ra giải đấu, bằng 
sự quyết tâm cao, nỗ lực hết mình, 
hai vận động viên của Vietcombank 
là anh Đinh Văn Phi và anh Bùi Mạnh 
Hiệp - cán bộ Trung tâm Công nghệ 
Thông tin TSC tham gia đôi nam 
môn tennis dành cho lứa tuổi 45 trở 
xuống (hai đoàn viên đạt thành tích 
cao trong Hội thao KV2 đại diện cho 
Vietcombank) đã giành được giải 
Nhất một cách thuyết phục trước đôi 
nam của Công đoàn Ngân hàng Hợp 
tác xã với tỷ số sát nút 6 – 5.

Các hoạt động hướng về Lễ kỷ 
niệm thành lập ngành thể hiện vai 
trò, trách nhiệm của Vietcombank 
và Công đoàn Vietcombank đối với 
hoạt động của Công đoàn ngành nói 
riêng và thành tựu của Ngành ngân 
hàng nói chung – Đó là truyền thống 
và văn hoá mà mỗi cán bộ, Người lao 
động Vietcombank tự hào và thực 
hiện tự nguyện. q

Giao hữu thể thao chào mừng 
65 năm ngân hàng việt nam

VĂN PhÒNg CÔNg ĐOàN

Đại diện Công đoàn Vietcombank chúc mừng hai cán bộ Đinh Văn Phi và Bùi 
Mạnh Hiệp Ảnh: VPCĐ

hội nghị Khách hàng thân thiết

Tối ngày 16/03/2016, tại 
Khách sạn Mường Thanh, 
thành phố Bắc Giang, 
Vietcombank Bắc Giang 
đã long trọng tổ chức Hội 

nghị khách hàng thân thiết năm 
2016 với sự tham dự của 300 khách 
hàng tiêu biểu đại diện cho hơn 
100 ngàn khách hàng thân thiết 
của Vietcombank Bắc Giang.

Trong lời chào mừng các đại biểu 
và các vị khách quý đến tham dự 
Hội nghị, ông Nguyễn Bá Minh – 
Giám đốc Vietcombank Bắc Giang 
đã phát biểu tri ân đến các khách 
hàng - những người đã tin tưởng 
đồng hành, chia sẻ cơ hội, hợp tác với 
Vietcombank Bắc Giang trong những 
năm qua, đồng thời bày tỏ sự cảm 
ơn tới các đại biểu đã dành thời gian 
tham dự Hội nghị khách hàng thân 
thiết năm 2016 do Vietcombank Bắc 

Giang tổ chức, đó chính là những tình 
cảm hết sức trân trọng, là động lực 
quan trọng để Vietcombank tiếp tục 
phát triển ngày một hiệu quả.

Tại Hội nghị, khách hàng cũng 

Vietcombank Bắc Giang
NguYỄN ThỊ BÍCh NgỌC – Vietcombank Bắc Giang

được xem một video clip giới thiệu về 
quá trình phát triển, các hoạt động 
kinh doanh và các sản phẩm dịch vụ 
mà Vietcombank Bắc Giang cung cấp. 
Clip có tư liệu thể hiện ý kiến đánh 
giá của nhiều khách hàng chia sẻ sự 
hài lòng của họ khi sử dụng dịch vụ 
ngân hàng của Vietcombank.

Trong suốt thời gian hội nghị, 
Vietcombank Bắc Giang đã tổ chức 
nhiều chương trình thiết thực. 
Ngoài ý nghĩa tri ân khách hàng, các 
chương trình còn nhằm mục đích 
nâng tầm mối quan hệ phát triển 
giữa Vietcombank Bắc Giang và các 
khách hàng, thông qua đó các lãnh 
đạo có điều kiện trao đổi, chia sẻ về 
những cơ hội hợp tác kinh doanh sâu 
rộng hơn trong thời gian tới.

Hội nghị cũng là dịp để khách 
hàng của Vietcombank Bắc Giang tìm 
hiểu và phát triển các cơ hội đầu tư 
kinh doanh trên cơ sở hợp tác cùng 
phát huy những thế mạnh trong hoạt 
động của mỗi đơn vị, thông qua sự 
kết nối, hỗ trợ của Vietcombank.

Ghi nhận tại Hội nghị cho thấy 
khách hàng đều cảm thấy vui và hài 
lòng khi nhận được sự tiếp đón thân 
tình của cán bộ Vietcombank. Ông 
Song Heng Ok – Giám đốc điều hành 
Công ty TNHH Hana Kovi VN chia 
sẻ “Tôi cảm thấy trái tim con người 
Vietcombank thật ấm áp. Tôi rất hài 
lòng khi làm việc với Vietcombank và 
cuộc sống tại Việt Nam”.

Cuối chương trình Hội nghị, 
Vietcombank Bắc Giang đã tổ 
chức chương trình bốc thăm trúng 
thưởng nên nhiều phần quà hấp dẫn 
đã được trao cho các khách hàng 
tham dự hội nghị. qÔng Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Bắc Giang (thứ 2 từ phải sang) trao giải Nhất trong chương trình cho Khách hàng may mắn

 Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Bắc Giang phát biểu chào mừng 
 Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc
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Tin Tức Tin Tức

Hoạt động kinh doanh 
của Vietcombank Vinh 
từ năm 2013 trở lại 
đây có những bước 
phát triển ngoạn mục 

cả về quy mô và chất lượng. Liên 
tiếp trong các năm 2013, 2014, 
Vietcombank Vinh đều lọt vào 
top 10, năm 2015 đứng top 5 chi 
nhánh xuất sắc nhất của hệ thống 
Vietcombank. Trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An, Vietcombank Vinh đã 
khẳng định được thương hiệu và vị 
thế của một ngân hàng TMCP hoạt 

động đa năng và hiện đại hàng đầu, 
không chỉ tích cực tham gia đầu tư 
vào các dự án/hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ trọng điểm, 
Vietcombank Vinh còn được biết 
đến là ngân hàng tiên phong đi 
đầu trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ 
hiện đại. 

 Có thể nói, một trong những 
lợi thế lớn nhất của Vietcombank 
so với các ngân hàng thương 
mại, TCTD khác chính là lợi thế 
về nguồn nhân lực. Tuy nhiên, 
với yêu cầu công việc và áp lực 

kinh doanh ngân hàng ngày càng 
cao, thì khối “Tài sản vô giá” đó 
cần được liên tục củng cố, phát 
triển lên tầm cao mới. Nhận thức 
được điều đó, Ban giám đốc 
Vietcombank Vinh luôn đánh giá 
cao và đặc biệt chú trọng đầu tư 
phát triển, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực dài hạn. Trong 
công tác đào tạo và đào tạo lại, 
ngoài việc khuyến khích tạo điều 
kiện để cán bộ nhân viên tham gia 
các lớp học nghiệp vụ, các chương 
trình đào tạo trên Đại học, thì các 

chương trình đào tạo kỹ năng 
được tổ chức định kỳ hàng năm, 
các chương trình đào tạo này được 

xây dựng linh hoạt, đa dạng, thiết 
kế thích ứng với từng giai đoạn.

Thực hiện Quyết định số 1232/
Vin.HCNS ngày 06/04/2016 của 
Giám đốc đơn vị, Lớp “Đào tạo kỹ 
năng bán hàng nâng cao” dành cho 
cán bộ nhân viên Vietcombank Vinh 
khai giảng vào ngày 9/4/2016 (thứ 
7) với sự tham gia 150/151  cán bộ.

Lớp học đã được chuyên gia Trần 
Trọng Hào - Quản lý kinh doanh 
khu vực của Công ty bảo hiểm nhân 
thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) 
chia sẻ. Lớp học chính thức bắt đầu 
với sự tập trung cao độ của những 
nhân viên mới và sự nghiêm túc 
tiếp thu, chia sẻ của các cán bộ lâu 
năm. 

Những khái niệm, quan điểm 
hiện đại, quy tắc, kỹ năng về tiếp 
cận khách hàng, vượt qua rào cản 
từ phía khách hàng, dẫn dắt khách 
hàng, giải pháp bán hàng, tháo gỡ, 
duy trì chăm sóc khách hàng, chia 
sẻ tư vấn khách hàng, tạo mạng 
lưới bán hàng từ chính khách hàng, 
tạo khách hàng truyền thống v.v... 
đã được đưa ra.

 Lớp học tiếp tục với các bài tập 
thực hành, ngoài những tình huống 
của chuyên gia đưa ra, thì không 
khí thực sự sôi nổi khi những cán 
bộ đưa ra những tình huống thực 

tế trong công tác bán hàng, những 
giải pháp được đưa ra, tranh luận 
giữa các nhóm nhiều khi đã đẩy lên 
cao trào với  tinh thần xây dựng.

Có thể nói, buổi đào tạo đã mang 
đến nhiều lý luận cũng như kỹ năng 
mới, giao thoa thống nhất trong 
những tình huống thực tế phù hợp 
với văn hóa địa phương. Tạo sự hào 
hứng và sức sống mới trong tư duy 
bán hàng của cán bộ nhân viên 
Vietcombank Vinh.

Kết thúc buổi học, chị Võ Lê Minh 
Hương - một cán bộ mới đã tốt 
nghiệp Thạc sỹ tại Hoa kỳ phát biểu: 
“Khóa đào tạo tuy với thời gian 
ngắn nhưng đã giúp hình thành tư 
duy chiến lược trong quản lý bán 
hàng, phương pháp tổ chức và 
quản lý bán hàng hiệu quả, trang 
bị các công cụ và kỹ năng xây dựng 
kế hoạch bán hàng dựa trên những 
phân tích, đánh giá và dự báo nhu 
cầu thị trường trong từng giai đoạn, 
trang bị các kỹ năng bán hàng và xử 
lý tình huống cụ thể”.

Anh Dương Mạnh Sơn - Trưởng 
phòng KHBL cũng cho biết: “Buổi 
học rất bổ ích cho công tác bán 
hàng, những kiến thức mới được 
cập nhật như tập hợp những quy 
tắc, kỹ năng và nghệ thuật bán 
hàng từ bước tìm kiếm, tiếp nhận, 
giao tiếp, trình bày, thuyết phục 
đến chốt giao dịch với khách hàng, 
dịch vụ hậu mãi... Trong thời gian 
tới, kiến nghị Ban giám đốc cần 
tăng cường các khóa đào tạo, hội 
thảo một cách thường xuyên hơn, 
đặc biệt là cán bộ trực tiếp bán 
hàng”.

Đầu  tư  phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao là một yếu tố 
quan trọng tạo nên nội lực vững 
mạnh, là nền tảng cho sự phát triển 
bền vững của hoạt động ngân 
hàng. Sau buổi đào tạo, nguồn sinh 
khí mới trong công tác bán hàng 
của Vietcombank Vinh như được 
tiếp thêm năng lượng, nguồn năng 
lượng dồi dào và bất tận. Sự nhiệt 
huyết tuổi trẻ được phát huy, kinh 
nghiệm được chia sẻ, cùng những 
hy vọng, quyết tâm hoàn thành, 
hoàn thành vượt mức kết quả kinh 
doanh của Vietcombank Vinh. q

NguYỄN VĂN ThẮNg – Vietcombank Vinh

Vietcombank Vinh tổ chức lớp đào tạo 
kỹ năng bán hàng nâng cao

Chuyên gia Trần Trọng Hào - Quản lý kinh doanh khu vực của VCLI chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm bán lẻ Ảnh: Nguyễn Văn Thắng

Quang cảnh học viên dự Lớp đào tạo kỹ năng bán hàng nâng cao của Vietcombank Vinh Ảnh: Nguyễn Văn Thắng
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Khi những làn mưa xuân 
lất phất, hơi lạnh của 
mùa đông chỉ còn rơi 
rớt lại trên những lối 
đi quen thuộc, ấy là 

khi tháng 3 đã về. Cảm xúc tháng 
3 năm nào cũng vẹn nguyên, một 
chút bâng khuâng, xen lẫn cả một 
chút ngỡ ngàng, tự hào, hạnh 
phúc…

Đối với cán bộ Vietcombank 
Hải Dương, thì tháng 3 là tháng 
có nhiều kỷ niệm nhất trong năm. 
Tháng 3 là tháng có ngày kỷ niệm 

sinh nhật chi nhánh, là tháng mà 
Vietcombank Hải Dương tổ chức 
nhiều hoạt động chào mừng ngày 
thành lập và ngày hội Văn hoá 
Vietcombank Hải Dương.

Đối với tôi đã là gần 10 năm gắn 
bó Vietcombank Hải Dương, 6 năm 
tham gia các hoạt động chào mừng 
ngày hội văn hoá Vietcombank của 
chi nhánh, thì  mỗi năm là một cảm 
xúc, mỗi năm là bao kỷ niệm vẹn 
nguyên.

Ngày hội văn hoá Vietcombank 
Hải Dương năm nay vẫn có các 
hoạt động thường niên: đó là 
không khí thật vui tươi, sôi nổi 
trong chương trình giao lưu thể 
thao giữa Vietcombank Hải Dương 
và khách hàng với 6 đội tuyển: 
Vietcombank Hải Dương, Công ty 
Vicem Hoàng Thạch, Công ty Vật 
tư y tế Hải Dương, Công ty cổ phần 
Nhiệt điện Phả Lại, Công ty cổ phần 

thép Việt Ý, Công ty TNHH MTV 
Điện lực Hải Dương. 6 đội tuyển 
đã cống hiến cho khán giả những 
trận cầu đẹp mắt với kết quả: giải 
Nhất thuộc về Công ty TNHH MTV 
Điện lực Hải Dương; 1 giải Nhì: 
Công ty Vicem Hoàng Thạch và 4 
giải 3 thuộc về Vietcombank Hải 
Dương, Công ty cổ phần Nhiệt điện 
Phả Lại, Công ty cổ phần thép Việt 
Ý, Công ty Vật tư y tế Hải Dương. 
Qua cuộc giao lưu thể thao càng 
thắm tình đoàn kết, hữu nghị giữa 
Vietcombank và đối tác.

Ấn tượng đặc sắc trong Ngày hội 
văn hoá năm nay là tôi được Ban 
tổ chức phân công phục vụ cuộc 
thi vẽ tranh, viết chữ đẹp của các 
cháu thiếu nhi là con của cán bộ 
chi nhánh, con của khách hàng. Hội 
thi đã thu hút hơn 300 cháu tham 
gia ở các bộ môn: tô màu, viết chữ 
đẹp và vẽ tranh. Để tổ chức hội thi, 

Đoàn thanh niên chi nhánh đã huy 
động hầu hết các đoàn viên thanh 
niên tham gia phục vụ và có tham 
gia phục vụ Hội thi mới thấy thật ý 
nghĩa. Các cháu thiếu nhi hào hứng 
tham gia ở cả 3 bộ môn thi: tô mầu, 
viết chữ đẹp và vẽ tranh. Nhìn các 
con say mê, miệt mài lựa chọn 
màu sắc tô trên những bức hình 
ngộ nghĩnh sao mà đáng yêu đến 

thế, lát lại thấy có em bé oà khóc 
vì đang tô màu mà ko thấy mẹ 
đâu… Hay bằng bàn tay khéo léo 
và những nét vẽ tài hoa, các hoạ 
sĩ nhí đã vẽ nên được những bức 
tranh sống động, nhiều màu sắc và 
đầy sự sáng tạo. Những hoạt động 
thường ngày: vứt rác đúng nơi 
quy định, hay những việc làm có ý 
nghĩa như: trồng cây xanh, tham 

gia đội thu dọn rác tại ao, hồ và các 
điểm công cộng… và hơn thế nữa 
là bày tỏ tình yêu quê hương đất 
nước, ý thức trách nhiệm trong việc 
giữ gìn bảo vệ môi trường… đã 
được các em thiếu nhi thể hiện vô 
cùng sinh động và cảm xúc trong 
các bức tranh với chủ đề của năm 
nay “cùng Vietcombank chung tay 
bảo vệ môi trường”. Đến cảm xúc 
ngưỡng mộ với các bài thi viết chữ 
đẹp, từng nét chữ tỉ mỉ, trau chuốt 
trên những bài thơ cảm nhận về 
Vietcombank, mới thấy các bạn 
nhỏ thật kiên nhẫn, cẩn thận, chăm 
chút cho từng nét chữ, mới thấy 
sức lan tỏa từ việc rèn nét chữ - 
luyện nết người, góp phần gìn giữ 
sự trong sáng của tiếng việt.

Ngày hội văn hoá Vietcombank 
Hải Dương năm 2016 kết thúc, 
nhưng những giá trị tốt đẹp trong 
kinh doanh và cuộc sống sẽ vẫn 
được mỗi cán bộ Vietcombank Hải 
Dương hun đúc, rèn luyện và tạo 
giá trị văn hoá khác biệt, tiếp tục là 
điểm đến tin cậy của khách hàng, 
đối tác, là ngôi nhà chung của mỗi 
cán bộ Vietcombank Hải Dương. q

hOàNg VâN – Vietcombank Hải Dương

Cảm nhận về Ngày hội Văn hóa 
vietcombank hải Dương 2016

cảm nhận cảm nhận

Tháng 3 về, e có biết ko
Hoa gạo nở, đỏ vùng trời thương nhớ

Mây trắng trôi, băng qua miền cách trở
Gió thì thầm, khẽ hát khúc tình ca…

Các đại biểu chụp ảnh cùng 6 đội bóng trong ngày Hội văn hóa Vietcombank Hải Dương Ảnh: Hoàng Vân

Bà Nguyễn Thị Thêu – Giám đốc Vietcombank Hải Dương (hàng 2, thứ 4 từ trái sang) trao phần thưởng cho con em CBNV đoạt các giải thi vẽ tranh, viết chữ đẹp Ảnh: Hoàng Vân

Các cán bộ và người thân tham gia trò chơi kéo co Ảnh: Hoàng Vân
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cha nơi xóm thôn nghèo khó có lẽ 
là dấu ấn không bao giờ có thể mờ 
phai.

Tôi còn nhớ, làng tôi có hình dài 
tựa như một con rồng, với cái đầu 
rồng thì hướng đầu về vạt bãi bồi 
ven sông, còn cái đuôi của con rồng 
kéo dài xa tít bên nương ngô mướt 
xanh. Chẳng vậy mà làng có tên 
Thăng Long, nghĩa là thế của rồng 
bay! Theo như các bậc tiền bối của 
làng kể lại thì, cách đây mấy trăm 
năm, khi dân chài lưới trên sông 
thấy quãng đất bãi bồi phẳng phiu, 
màu mỡ đã dừng chân lập làng sinh 
sống. Mới đầu chỉ có một ít hộ dân, 
qua thời gian, số hộ dân cứ nhiều 
lên để rồi làng phình to, chiếm hết 
khoảng diện tích bãi bồi ven sông. 
Bến đò nằm ở đoạn giữa của làng, 
nơi ấy cũng có một cái chợ gọi là 
chợ Bến. Chợ họp cách ba ngày một 
phiên, là nơi mua bán trao đổi hàng 
hóa nông thổ sản của các làng trong 
vùng, cũng như các làng ở bên 
kia sông mang sang. Những ngày 
bình thường thì bến đò chỉ thưa 
thớt vài chuyến đưa đón khách qua 
sông, còn những hôm có phiên chợ 
thuyền qua lại tấp nập nhộn nhịp cả 
một khúc sông. Tôi cũng hay được 
mẹ cho đi theo ra chợ với nhiệm vụ 
giúp mẹ trông quang gánh ngoài 

cổng chợ, để mẹ mải lo bán mua. 
Xong phiên chợ, mẹ chẳng bao giờ 
quên mua cho tôi, khi thì mấy cái 
kẹo bột, lúc lại mấy cái bánh rán 
đường, và nhiều bữa là túi bỏng ngô 
nếp thơm phức... Nói chung theo 
mẹ đi chợ làng bao giờ tôi cũng 
được ăn quà thỏa thích. Quà mẹ 
mua tôi ăn từ chợ, ăn trên đường, về 
tới tận nhà vẫn còn.

Tuổi thơ tôi còn có biết bao 
những trưa hè oi ả cùng đám bạn 
ra vạt sông ở bìa làng để tắm mát. 
Dòng nước mùa lũ thường dâng 
đầy, và cuồn cuộn chảy nhưng lũ trẻ 
chúng tôi không sợ chết chìm, bởi 
đứa nào đứa nấy đều được người 
lớn dạy cho tập bơi từ khi mới chập 
chững biết đi. Năm vào lớp l trường 

làng, khi ấy mới có mấy tuổi vậy mà 
tôi đã bơi rất cừ. Chẳng vậy mà mỗi 
khi tôi cùng lũ trẻ ra sông tắm người 
lớn không phải lo sợ...

Nhịp sống trong ngôi làng tôi 
thuở ấy luôn thanh bình, êm ả, và 
chỉ nhộn nhịp khi mùa thu hoạch 
ngô, khoai tới mà thôi. Người dân 
quê chỉ trông vào nguồn thu từ 
những bắp ngô, củ khoai nên cuộc 
sống đầy gian nan vất vả. Nhà ai 
cũng phải căng mình để bươn trải 
và vượt khó. Nhà tôi cũng nghèo 
lắm, mọi nhà trong làng đều nghèo 
vậy, nên những bữa ăn chỉ quẩn 
quanh với cơm độn mà thôi, chứ 
chẳng mấy khi được ăn toàn cơm 
trắng.

Cuộc sống đang êm đềm trôi đi 
thì bước ngoặt khiến tôi phải rời xa 
nơi chôn nhau cắt rốn của mình, 
đó là năm tôi vừa hết cấp 2, bố mẹ 
tôi quyết định đi xây dựng kinh tế 
mới ở Tây Nguyên, theo chính sách 
điều động giãn dân của nhà nước. 
Làng tôi ngày ấy có tới cả vài chục 
hộ dân cùng đi kinh tế mới. Chuyến 
đi có biết bao bùi ngùi nhớ thương 
cùng những dòng lệ tuôn trào giữa 
những người ra đi và những người ở 
lại. Với tôi, dẫu vẫn còn nhỏ nhưng 
cũng có vô vàn nỗi nhớ, từ nỗi nhớ 
bạn bè, trường lớp, thầy cô..., cho 
đến hình bóng của ngôi làng, của 
bến đò, của sự nhộn nhịp những 
hôm chợ làng vào phiên...

Khi tôi trưởng thành, cũng đã vài 
lần được trở về thăm nơi mình sinh 
ra và có những năm tháng tuổi thơ 
đầy ắp kỷ niệm, nhưng làng của tôi 
giờ đây không còn như xưa nữa, khi 
bóng dáng của những lũy tre rợp 
mát đã vắng bóng sạch, những nếp 
nhà tranh đã được thay thế bằng 
các ngôi nhà mái ngói, nhà tầng cao 
ráo khang trang, nhất là bến đò xưa 
không còn nữa cảnh thuyền tấp nập 
qua lại đôi bờ, bởi xa xa đã có một 
cây cầu nối nhịp bờ vui... Làng quê 
đã quá đổi thay, đổi thay đến khác 
lạ, khiến tôi không còn có thể nhận 
ra hình hài của một làng quê xưa mà 
ngày tôi còn sống ở đó. Đó là lý do 
khiến tôi bùi ngùi cảm xúc để nhớ 
về làng và tìm về những kỷ niệm 
của một thời ấu thơ... q

Rời khỏi làng quê đã bao 
năm dài đằng đẵng, thế 
nhưng hình ảnh về một 
ngôi làng thân thương, 
mà ở đó có lũy tre kẽo 

kẹt trưa hè, những ngôi nhà mái 
tranh lúp xúp ẩn hiện bên các vườn 
cây trái sum xuê vẫn luôn in đậm 
trong tâm trí tôi.

Tôi sinh ra ở làng mà ở đó có đủ 
đầy hình ảnh cũng như những nét 
đặc trưng nhất của một làng quê 
Bắc Bộ, đó là cây đa, giếng nước, 
sân đình. Hơn thế nữa, làng tôi còn 
có cả một bến sông êm đềm với 
những con thuyền đưa rước khách, 
cùng tiếng gọi đò í ới mỗi buổi sớm 
mai hay hoàng hôn chạng vạng. Với 
tôi, những năm tháng ấu thơ sống 
trong vòng tay yêu thương của mẹ 
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Làng
trong ký ức

cảm nhận cảm nhận

Sân đình Ảnh: CTV
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đối với những ngày có sương mù 
dày đặc, thì người ta hay dùng cám 
gạo rang thật thơm làm mồi cất 
vó mùng để bắt tép. Cách này bắt 
thường không được nhiều, nhưng 
tép rất sạch, nên dùng để làm mắm 
thì phù hợp hơn, ngon hơn.

Tép sau khi bắt về được rửa sạch, 
để một thời gian thật ráo nước, sau 
đó đem trộn đều, ướp với muối hột 
tỷ lệ vừa phải, đủ để muối thấm 
vàp tép và làm cho tép không bị 
ươn, thối. Tép sau khi ướp muối, 
được cho vào bình sứ, hoặc bình 
thuỷ tinh, đậy kín nắp, để ở chỗ 
râm mát khoảng 2-3 ngày. 

Cơm dùng để làm mắm tép 
được nấu từ loại gạo xay vừa phải, 
nếu là gạo lứt hoặc gạo còn vỏ lụa 
càng tốt. Sau khi  nấu chín, cơm 
được xới tơi, để cho thật nguội 
một thời gian và lấy một vài tép 
tỏi, một vài quả ớt, gừng tươi giã 
nhỏ trộn với một vài thìa rượu 

trắng, đường kính, bột ngọt và 
trộn đều với cơm. Cơm sau khi đã 
được trộn đều gia vị thì cho vào 
chiếc bình có ướp tép, trộn cơm 
với tép thật đều và đậy kín nắp 
rồi để bình này ở những nơi có 
nhiệt độ cao, như gần bếp lò đun 
bằng than đá, than củi, củi khô, 
rơm, rạ,... Những ngày trời nắng 
to, người ta cũng có thể đưa bình 
mắm tép ra phơi nắng. Độ khoảng 
một tuần sau, nhờ chất cay của tỏi, 
ớt, gừng và  độ nóng từ các loại 
bếp lò, hoặc từ ánh mặt trời, mà 
mắm tép tự sôi và tự chín, không 
cần phải đun nấu trên bếp. 

Sau khi quan sát thấy mắm đã 
chín đều, con tép và hạt cơm đã 
nhuyễn, vựa nước, có màu đỏ, tỏa 
mùi nồng như men rượu và có mùi 
thơm là có thể đem ra ăn được. Đối 
với những người sành ăn, người ta 
thường lấy mắm trực tiếp từ trong 
bình ra ăn chứ không cần nấu lại. 

Còn nếu bạn hơi ngại ngùng với 
món ăn này thì bạn có thể múc 
một ít mắm tép cho vào chiếc bát 
sứ nhỏ, hấp trên nồi cơm cho nóng, 
vắt thêm miếng chanh tươi là có 
thể yên tâm thưởng thức mà không 
còn phải e ngại hay sợ lạ bụng…

Khác với những món mắm làm 
từ tôm hay tép biển, thì mắm làm 
từ tép đồng ở quê tôi có mùi thơm 
và vị ngọt rất đặc trưng. Nếu như 
mắm tôm thường được người ta 
dùng để chấm thịt cầy mới hợp, 
thì món mắm tép Quảng Bình có 
thể dùng để ăn được với nhiều 
loại thực phẩm khác nhau, nhưng 
rất ngon. Những người làm bún 
chuyên nghiệp ở làng Đại Hữu, 
hay những người chuyên làm 
bánh ướt ở Hiền Ninh thường 
dùng mắm tép để chấm bún, 
chấm bánh ướt. Những người 
thích ăn món thịt lợn, thịt bò luộc 
thì thái thịt thật mỏng, chấm mắm 

tép, ăn kèm một vài lát chuối chát 
thì không bao giờ biết chán. 

Tôi có cô em gái lấy chồng ở Hà 
Nội, sơn hào hải vị, món ngon, vật 
lạ chưa có thứ gì là chưa thưởng 
thức, nhưng cứ bắt đầu vào mùa 
đông là cả vợ, cả chồng cô ấy lại 
nhờ mẹ tôi mua tép về làm sẵn cho 
một vài lọ mắm để dịp về Tết mang 
ra Hà Nội ăn dần. Nhiều khách du 
lịch có dịp đến Quảng Bình quê tôi, 
sau khi ra về cũng thường không 
quên tìm mua cho được một vài lọ 
mắm tép để làm quà. Nhu cầu thì 
nhiều, nhưng người dân quê tôi 
thường không làm nhiều mắm tép, 
bởi vì không ai xem đây là một mặt 
hàng kinh doanh sinh lợi mà họ chỉ 
làm mắm tép để thưởng thức mỗi 
khi có dịp lễ Tết, hoặc vào những 
ngày trọng đại trong cuộc đời mà 
thôi. Muốn có một vài lọ mắm tép 
Quảng Bình về làm quà, xin bạn 
hãy vui lòng đặt hàng trước nhé! q

muốn có một 
vài lọ mắm tép 
Quảng Bình về 
làm quà, xin 
bạn hãy vui 
lòng đặt hàng 
trước nhé!

Th.s TRưƠNg VĂN hà – Quảng Bình

mắm tép
Quảng Bình
Ở Quảng Bình quê tôi, tép nhiều vô kể, từ kênh, mương, ao, hồ, sông, 
suối, kể cả ruộng lúa, cứ ở đâu có nước ngọt là ở đó có tép. Nhưng tép béo 
nhất, ăn ngon nhất vẫn là tép tháng 2, tháng 3 âm lịch khi khí tiết mùa 
xuân mát mẻ, trời đầy sương mù.

Văn hóa Văn hóa

Để bắt tép, người dân 
quê tôi có hai cách 
thông dụng. Đó là vào 
những dịp nước ở ao, 
hồ, kênh, mương đã 

được tháo cạn để chuẩn bị cho vụ 

gặt, thì người ta tát cạn nước để 
bắt tép. Tuy cách này bắt được khá 
nhiều, nhưng tép thường bị lẫn tạp 
chất, lẫn bùn đất, rác rưởi nên ít 
được dùng làm mắm mà đem nấu 
canh hay xào ăn là chủ yếu. Còn 
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Ngày nay, với những 
đứa trẻ nói chung, 
thậm chí những đứa 
trẻ sinh ra và lớn lên ở 
nông thôn, miền núi 

nói riêng thì cũng có không nhiều 
đứa biết được canh rau tập tàng 
là như thế nào. Thực ra cũng đúng 
thôi, vì chúng có được ăn mấy đâu 
mà biết khi mà cha mẹ, ông bà 
chúng đã đủ đầy hơn về kinh tế 
nên mấy thứ rau của... nhà nghèo 
ấy chỉ có những trẻ con nhà nghèo 
thuở trước như tôi mới biết, mới 
tận tường.

Vâng, tuổi thơ tôi lớn lên và trải 
qua nhiều mùa giáp hạt thiếu đói 
một phần cũng nhờ món canh rau 
tập tàng giản đơn nhưng vô cùng 
ngon ngọt mà mẹ và bà nội tôi vẫn 
hái ngoài bờ ruộng ngoài đồng, 
hay quanh quất ven đường làng, 
trong vườn nhà... Những gia đình 
nghèo của làng như nhà tôi thường 
không có đủ tiền để thường xuyên 
mua rau ngoài chợ, vì thế mà mỗi 
khi ra đồng làm luôn cắt cử một, 
vài thành viên trong gia đình tranh 

thủ độ vài chục phút đi hái các loại 
rau dại mọc hoang ven bờ, ven 
luống ngô, dõng khoai... để về nấu 
canh ăn. Các thứ rau đó là: rau dền 
cơm, rau rệu, rau sam, rau mảnh 
cộng, rau vòi voi, rau bìm bìm... Tất 
cả các thứ rau hỗn độn đó được rửa 
sạch sẽ rồi mang nấu chung vào 
một nồi, để rồi có được món canh 
rau tập tàng ngon ngọt đến khó 
quên, mặc dù khi nấu chỉ nêm chút 
muối trắng, chút mì chính, ngoài 
ra chẳng có thêm nước xương ống, 
dầu mỡ gì nữa. 

Để được gọi là canh rau tập tàng 
thì ít nhất trong nồi canh phải có ít 
nhất là 3 đến 4 thứ rau trở lên, mà 
nhất thiết phải toàn là rau dại mọc 
tự nhiên. Cũng có khi canh rau tập 
tàng là sự kết hợp của mấy thứ rau 
tự nhiên ấy, cộng với một chút lá 
bầu, lá mướp non vò nát, hay thêm 
mấy cuộng hoa bí, hoa thiên lý... 
Mẹ tôi thường bảo, càng có nhiều 
thứ rau nấu lẫn thì nồi canh càng 
ngon ngọt. Canh rau tập tàng nghe 
có vẻ đơn giản nhưng không phải 
ai nấu cũng được, cũng ngon ngọt, 
mà phải có một chút “bí quyết” 
nho nhỏ nếu không canh có thể 
bị quá mặn hoặc quá nhạt; đôi khi 
rau lại quá nồng, ăn mất ngon... 
Công thức để có một món canh 
rau tập tàng ngon thì lúc nấu phải 
liệu độ nêm nếm muối, mì chính 
sao cho khéo để canh ăn vừa đủ 
độ mặn, nhạt. Canh nhất thiết phải 

nấu suông, không có mỡ, dầu, và 
nếu muốn nồi canh thêm hấp dẫn 
thì có thể thêm vào một vài quả 
cà chua dầm nhuyễn. Nếu có chút 
nước mắm cua nêm vào thì nồi 
canh càng tuyệt thơm ngon. Khi 
nước sôi, bỏ rau vào nấu phải đun 
lửa to để rau không bị đỏ, mà luôn 
giữ màu xanh non bắt mắt. Ngày 
nay, nhiều gia đình mua rau tập 
tàng ngoài chợ về nấu với tôm, với 
xương, thịt và nêm nếm nhiều thứ 
gia vị hiện đại khác. Thế nhưng, tô 
canh của các thứ rau tập tàng đó 
hẳn nhiên không còn giữ được bản 
chất của món canh của nhà nghèo 
nữa, mà nó đã trở thành món canh 
của nhà giàu mất rồi, vì nó quá tốn 
kém và đắt tiền, dẫu chắc chắn nó 
ngon hơn và ngọt hơn hẳn canh 
rau tập tàng nấu suông

Món canh rau tập tàng để nguội 
chan cơm trắng ăn kèm với cà 
muối, hay cà dầm tương là tuyệt 
ngon. Ngày tôi còn nhỏ, gia đình 
còn quá nghèo vậy mà những 
bữa mẹ nấu canh rau tập tàng tôi 
đều “đánh” ba, bốn bát cơm một 
cách ngon lành, mặc dù trên mâm 
thường nhật chỉ là món canh giản 
đơn này cùng bát cà muối. Ngày 
nay, ít có dịp được ăn món canh 
này do đặc thù sống ở thành phố, 
nhưng mỗi khi nhắc nhớ đến món 
canh rau này thì trong tôi lại gợi lên 
bao kỷ niệm về một thời gian khó 
đã qua...q

“Rau tập tàng 
thì ngon – Con 
tập tàng thì 
khôn”. Rau tập 
tàng là thứ rau 
thập cẩm đủ 
loại tự sinh sôi 
ở mép ruộng, 
hàng rào hoặc 
bờ mương mà 
chỉ nông thôn 
mới có.
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ngọt ngon
canh tập tàng

Văn hóa Văn hóa

Dân gian có câu ví “Rau tập 
tàng thì ngon – Con tập tàng 
thì khôn”. Rau tập tàng là 
thứ rau thập cẩm đủ loại tự 
sinh sôi ở mép ruộng, hàng 
rào hoặc bờ mương mà chỉ 
nông thôn mới có.

Ngày về
Lại một lần sinh nhật nữa Sếp ơi
Chỉ có điều năm nay không như trước
Căn phòng ấy sẽ không còn tiếng bước
Mỗi sáng anh chào rồi vui vẻ vào trong

Con người ấy suốt ba mươi mấy năm
Vẫn một tình yêu vẹn toàn và chung thủy
Đã từng có khi nào anh nghĩ
Một chút cho mình, một chút cá nhân?

Mười tám tuổi anh tạm biệt mùa xuân
Xa Hà Nội ra chiến trường bom đạn
Mọi hiểm nguy không khi nào anh nản
Hơn tám năm trời không thấy nắng vàng soi

Cảm ơn anh người quân y không mệt mỏi
Đã góp công bảo vệ đất nước này
Để cho đến tận ngày hôm nay
Anh luôn là người mà chúng em yêu mến

Cảm ơn anh con người luôn thẳng tiến
Không chịu ngồi yên dù tóc đã nhuốm màu
Vách núi, vực sâu chẳng cản bước chân mau
Ngạo nghễ cho đời những tấm hình vô giá.

Những thước phim cuộc đời anh sao đẹp lạ
Như của để dành cho cả thế hệ sau
Cảm ơn anh – người thuyền trưởng lái tàu
Đẩy đưa thuyền chi nhánh mình cập bến./.

Cảm ơn anh
Cảm ơn anh - vị “Thuyền trưởng” can trường
Sóng trùng dương có tay anh chèo lái
Năm tháng thăng trầm vẫn vững chí bền tâm
Đưa thuyền ta phăng phăng vượt sóng 
Đón vinh quang mang nắng ấm đầu xuân.

Chân thành tri ân - Người anh đáng kính
Chúc Anh về vui hưởng thú điền viên
Để lại con thuyền cho đàn em chèo chống
Bước theo anh đi tiếp con đường 
Tầm vóc - Vinh quang - Dựng xây - Phát triển
Chi nhánh dẫn đầu - Anh hãy vững tâm.

Lê DuNg – Vietcombank Phú Thọ

PhẤN NgÔ - Vietcombank Phú Thọ

Trong Thông tin số 3/2016 (272), tháng 4/2016 có đăng tác phẩm “Viết về anh – Thủ trưởng của tôi” của tác giả Lê Dung 
(Vietcombank Phú Thọ), do sơ xuất của tác giả và BBT, chú thích ảnh ở trang 106 và 108 đã viết ông Lê Hồng Quảng, xin đọc lại 
là ông Nguyễn Tiến Quảng, tác giả ảnh trang 106 là Lê Hồng Linh; nội dung trong bài ông Nguyễn Tiến Quảng là y sỹ chứ không 
phải bác sỹ, Nghệ sỹ nhiếp ảnh chứ không phải Nhiếp ảnh gia. BBT xin chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc và ông Nguyễn Tiến 
Quảng. Trân trọng!
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Vòng tay quê hương
Mở đất trời bao la
Xanh ước mơ màu lá
Nặng sâu lòng biển cả
Giữ ngàn đời yêu thương

Chùm khế ngọt quê hương
Cánh diều chao mùa hạ
Nắng vàng tươi óng ả
Theo ta lớn mỗi ngày

Lời ru biển nồng say
Thấm đằm bao thế hệ
Ơi gió lành đâu dễ
Lộng mát từng cỏ cây

Hương đời quanh đâu đây
Rộng vòng tay thân thiết
Tình quê hương da diết
Nâng cánh hồng ta bay.

Văn hóa Văn hóa

Mưa đầu mùa
Bất chợt cơn mưa đầu mùa
Gợi nhớ về bao kỷ niệm
Một thời hoa niên thương mến
Gió vờn mái tóc em bay

Năm tháng qua nào ai hay
Vẫn tán bàng xanh bên cửa
Vẫn nồng nàn hương hoa sữa
Giọt mưa tí tách bên thềm

Triền đê xanh mướt cỏ mềm
Dòng sông cánh buồm phiêu dạt
Chiều buông mượt mà câu hát
Sóng vỗ đôi bờ phù sa

Cơn mưa ngày ấy đã qua
Dịu êm trong tôi nỗi nhớ
Mưa giăng nhạt nhòa mái phố
Lối xưa nghiêng bóng em về.

Lê NAm ÍChLê hiẾu TRuNg – Hà Nội
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Mái tóc thề
Xanh xanh một vạt tóc thề
Từ trong cổ tích bay về giấc mơ
Bóng người sương khói lắc lơ
Ta còn níu sợi ngẩn ngơ hương tình…

Tâm nguyện 
trước Đài liệt sỹ
Xả thân giữ từng tấc đất
Các anh nào tiếc tuổi xuân
Lớp lớp hàng hàng mộ chí
Chỉnh tề đội ngũ hành quân

Xứ sở người Nam kẻ Bắc
Giống nòi chung cội Rồng Tiên
Yêu nước hy sinh vì nước
Nghĩa trang góp mặt ba miền

Hiên ngang sống làm dũng sĩ
Chết thành liệt sĩ vô danh
Tượng đài dẫu cao nghìn trượng
Thấm gì so chiến công anh!

Khóc con lệ mờ mắt mẹ
Thương chồng vợ trắng khăn tang
Như tiếc bao chàng lính trẻ
Mây bông quyện đỉnh núi Vàng

Thế hệ chúng tôi may mắn
Ra đời trong nhạc và thơ
Chưa ngửi qua mùi thuốc súng
Vẫn không quên lãng bao giờ

Xả thân giữ gìn Tổ quốc
Hết mình tô điểm quê hương
Mảnh đất các anh nằm xuống
Chúng tôi sẽ dựng thiên đường!

Bông súng
Tròn như những mặt trăng tròn
Dịu dàng xanh tỏa lá non lá già
Giữa trời đất rộng bao la
Nhớ ai hoa “bắn” ngọc ngà lên cao?

Gặp nhau từ xửa xưa nào
Nay còn mơ bóng xôn xao trắng, hồng…

Nỗi quỳnh
Đợi cho đèn tắt trăng lên
Đêm thật tĩnh
Phố thật yên
Khẽ xòe

Cánh
Từng cánh
Mảnh mai khoe
Trắng trong
Tinh khiết
Rụt rè hương trinh

Vì đêm
Hoa nở hết mình
Vì đêm
Dâng hiến tận tình
Vì đêm…

Sáng ra
Đờ đẫn cánh mềm
Ai hay quỳnh đẹp suốt đêm trăng ngà!

NguYỄN NgỌC hưNg – Quảng Ngãi
CHùM THơ

Văn hóa Văn hóa

Không đề tháng Tư
Tháng Tư
Loa kèn thổi điệu kèn bí mật
Giấc mơ hóa bướm chập chờn bay…

Tháng Tư
Ngồi lập tứ thơ say
Chỉ nghe trái tim thẫn thờ với gọi

Chìm khuất sau màu mây khói
Có một tháng Tư mờ trong mắt
Ngày sinh?

Say sưa với điệu kèn bí mật riêng mình
Bông loa kèn thổi tháng Tư
Bỏng rát!
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Văn hóa Văn hóa

Lê XuâN ĐẠm

Hương… !
Mùi hương rất lạ mà quen
Ngạt ngào như thể hương sen quê nhà
Dịu thơm hương bưởi, hương na
Mênh mông biển lúa, bao la hương đồng
Dẻo thơm cốm mới làng Vòng
Ngọc lan ngan ngát, hoa hồng dâng hương.

Nhớ gì như nhớ người thương
Nhớ ơi là nhớ: mùi hương quê nhà
Hương thơm bay khắp gần xa…
Trinh nguyên, quyến rũ như là… hương em .

Nhớ…!
Tiền thừa em trả lại tôi
Ra về xao xuyến bồi hồi nhớ em
Nhớ em tôi đến gửi thêm 
Gửi tiền em, gửi niềm tin cuộc đời… !

Trái tim nhân hậu, tình người
Tiền thừa em trả lại tôi mấy lần
Yêu sao cô gái Kiểm ngân,
Người xinh, nết đẹp mười phân vẹn mười….

Lê XuâN ĐẠm
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Hiện nay có khá nhiều bạn đọc, cộng tác viên gửi tin, bài, 
ảnh về Ban biên tập Thông tin Vietcombank nhưng đều 
quên gửi kèm chú thích ảnh và tên tác giả chụp bức ảnh 

nên gây khó khăn cho Ban biên tập trong việc sử dụng, chú 
thích và trả nhuận bút. Ngoài ra, do thực hiện việc trả nhuận bút 
phải tuân thủ sắc thuế thu  nhập cá nhân nên việc đứng tên bài 
viết có thể vẫn cho phép dùng tên tập thể như phòng A, ban 
B… nhưng địa chỉ nhận nhuận bút phải là tên cá nhân. 

Do vậy để thuận tiện cho các công tác trên, Ban biên tập đề 
nghị các bạn đọc, cộng tác viên khi gửi tin, bài, ảnh cần thống 
nhất cách gửi như sau đây:

Gửi bằng email:
1.Trên bài viết (phần cuối) đề rõ:
n Bút danh: (nếu có)
n Tên thật của tác giả:
n Địa chỉ liên hệ:
n Đơn vị công tác: (nếu có)
n Điện thoại di động: (nếu có)
n Số tài khoản mở tại Vietcombank và tên chủ tài khoản:
n Chú thích ảnh: (nếu có ảnh thì ghi chú thích từng bức ảnh)
n Tên tác giả ảnh: (nếu có thì ghi tên tác giả cho từng bức ảnh, 

nếu không ghi tên tác giả Ban biên tập sẽ hiểu là người viết 
bài cũng là  tác giả của bức ảnh)

n Tên thật của tác giả chụp bức ảnh:
n Địa chỉ liên hệ:

n Đơn vị công tác: (nếu có)
n Điện thoại di dộng: (nếu có)
n Số tài khoản mở tại Vietcombank  và tên chủ tài khoản:

2.File ảnh:
Mỗi bức  ảnh thống nhất tên file đặt như sau:
yyyymmdd_(tên viết tắt chữ cái đầu tên thật của tác giả)_(tên 

bài viết)(số thứ tự)
hoặc (tên viết tắt chữ cái đầu tên thật của tác giả)_(tên bài 

viết)(số thứ tự) trong trường hợp không nhớ ngày tháng năm 
chụp tấm ảnh.

Ví dụ: Ngày 25/3/2015, tác giả Lê Tiến Hưng chụp ảnh Lễ ký 
kết giữa Vietcombank và EVN sau đó gửi 2 tấm ảnh cho Ban 
biên tập thì hai file ảnh sẽ như sau:

20150325_LTH_Ky ket giua Vietcombank va EVN1 (phần 
ghi chú trên file bài sẽ viết chú thích ví dụ như sau: 20150325_
LTH_Ky ket giua Vietcombank va EVN1: Quang cảnh lễ ký kết)

20150325_LTH_Ky ket giua Vietcombank va EVN2 (phần 
ghi chú trên file bài sẽ viết chú thích ví dụ như sau: 20150325_
LTH_Ky ket giua Vietcombank va EVN2: Ông Nghiêm Xuân Thành, 
Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Lễ ký)

Gửi bằng đường thư: 
1.Trên bài viết (phần cuối) đề rõ thông tin như gửi bằng mail
2.Đằng sau từng bức ảnh đánh dấu ký hiệu như cách ký hiệu 

file ảnh và tên tác giả.
ThÔNg TiN VieTCOmBANK

hộp thư Bạn đọc

Trong tháng 4/2016, Ban biên tập Thông tin 
Vietcombank nhận được bài, tin, ảnh của các bạn 
đọc, cộng tác viên ở trong và ngoài hệ thống 
Vietcombank: Dương Bảo Trung, Phạm Thị Thanh 
Hương (Trụ sở chính); Đinh Thế Hiệp (Vietcombank 

Ninh Bình); Lê Dung, Phấn Ngô (Vietcombank Phú Thọ); 
Nguyên Minh, Nguyễn Văn Thắng (Vietcombank Vinh); 
An Quốc Anh, (Vietcombank Tây Hồ); Nguyễn Tiến Nam 
(Vietcombank Thăng Long); Nguyễn Thị Bích Ngọc 
(Vietcombank Bắc Giang); Nguyễn Xuân Văn (Vietcombank 
Phú Yên); Bùi Thị Anh Đào (Vietcombank Nam Sài Gòn); Hồng 
Diệp, Quỳnh Anh (Vietcombank Lạng Sơn); Tưởng Ngân Sơn 
(Vietcombank Sở giao dịch); Đặng Thị Dịu (Vietcombank Hưng 
Yên); Vũ Thị Phương (Vietcombank Ba Đình); Lương Cửu 
Long (Vietcombank Sóc Trăng); Quản Diệu Linh, Nguyễn 
Minh Quang (Vietcombank Hoàn Kiếm); Đinh Hồng Hạnh 
(Vietcombank Thành Công); Hồ Huy (Vietcombank Gia Lai); 
Vũ Thị Phong Lan (Vietcombank Bình Dương); Nguyễn Thị 
Tuyết Lan (Vietcombank Quảng Ngãi); Lưu Hồng Nhung 
(Vietcombank Gò Vấp); Ngọc Cử (Vietcombank Kiên Giang); 
Nguyễn Lê Bảo Minh (Vietcombank Đà Lạt); Hoàng Vân 
(Vietcombank Hải Dương); Mạc Thu (Vietcombank Vĩnh 
Phúc): Nguyễn Thị Thúy (Vietcombank Đồng Nai); Võ Hạnh 

Nhân, Bửu Khanh (Vietcombank Đồng Tháp); Trần Trung 
Thành (Vietcombank Châu Đốc); Lê Đình Tú (VCBS); Đỗ Thị 
Huỳnh Hoa (Vietcombank Thủ Đức); Lê Hiếu Trung, Lê Xuân 
Đạm (Hà Nội); Nguyễn Long (Tp Hồ Chí Minh); Mộng Dao 
(Vietcombank Nam Sài Gòn); Trương Văn Hà (Quảng Bình); 
Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Lê Nam Ích (Bình Thuận); 
Nguyễn Văn Cường (Na Uy);…

Ban biên tập mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ nhiều 
hơn nữa từ các bạn đọc, cộng tác viên trong việc cung cấp 
tin, bài, ảnh gửi về để đăng tải trên Thông tin Vietcombank. 
Các tin, bài, ảnh chưa đăng Ban biên tập sẽ nghiên cứu sử 
dụng trong các số tiếp theo. Mọi tin, bài, ảnh xin gửi về:

ĐườNG THư:
n Ban Biên tập Thông tin Vietcombank - Phòng QHCC Hội 

sở chính
Tầng 19, tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐườNG EMAiL: 
n vcbnews.ho@vietcombank.com.vn
n thongtin_vcb@yahoo.com.vn
  Xin chân thành cảm ơn

BAN BiêN TậP ThÔNg TiN VieTCOmBANK

lưu ý

Văn hóa
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